
Základný legislatívny rámec v 
tepelnej energetike je v súčas-
nosti daný zákonom o tepelnej 
energetike. Okrem uvedeného 
zákona sú právne vzťahy medzi 
účastníkmi trhu s teplom upra-
vené vykonávacími predpismi k 
tomuto zákonu. 
Z dôvodu praktickej aplikácie 
zákona a potreby preniesť usta-
novenia smernice Európskej 
únie o energetickej efektívnosti 
do našej legislatívy, Národná 
rada SR na svojom 33. zasada-
ní 20. marca schválila  novelu 
zákona o tepelnej energetike s 
účinnosťou od 1. mája.
Novelou zákona  sa okrem iného 
defi nuje aj výroba tepla v cen-
trálnom zdroji tepla v budove.  
Pôsobnosť zákona sa rozširuje 
na práva a povinnosti fyzických 
a právnických osôb pri výrobe 
tepla v centrálnom zdroji tepla 
v budove. Defi níciou koncového 
odberateľa tepla sa spresňuje 
pojem konečný spotrebiteľ. 
V súvislosti s podporou účinné-
ho centralizovaného zásobova-

nia teplom sa stanovujú dopl-
ňujúce podmienky pri výstavbe 
sústavy tepelných zariadení. 
Novelizovaný zákon defi nuje 
centralizované zásobovanie 
teplom ako dodávku tepla pro-
stredníctvom verejného rozvo-
du tepla z jedného alebo viace-
rých zariadení na výrobu tepla. 
Ďalej sa defi nujú viaceré typy 
zdrojov tepla vrátane účinného 
centralizovaného zásobovania 
teplom. Podľa novelizovaného 
zákona účinným centralizova-
ným zásobovaním teplom je 
systém, ktorým sa dodáva as-
poň 50 % tepla  vyrobeného z ob-
noviteľných zdrojov energie ale-
bo 50 % tepla z priemyselných 
procesov, 75 % tepla vyrobené-
ho vysoko účinnou kombinova-
nou výrobou alebo 50 % tepla 
vyrobeného ich kombináciou.
Z povinnosti prednostné-
ho pokrytia potreby tepla z 
existujúcich zdrojov na vyu-
žívanie účinného centralizo-
vaného zásobovania teplom 
sú vyňaté nové budovy s ma-

ximálnou výpočtovou ročnou 
potrebou tepla 30 MWh. Nová 
úprava zohľadňuje skutoč- 
nosť, že nové budovy sa budú 
musieť stavať ako nízkoener-
getické budovy a budú musieť 
využívať obnoviteľné zdroje 
energie, či už vlastné alebo od 
dodávateľov.
Z dôvodu optimalizácie dodá-
vok tepla je potrebné koncepciu 
rozvoja obce v oblasti tepelnej 
energetiky pravidelne aktuali-
zovať.  
Mestám a obciam pribudli nové 
povinnosti, nakoľko tieto  budú 
musieť minimálne raz za päť 
rokov prerokovať v rámci  za-
stupiteľstva aktualizovanú kon-
cepciu rozvoja obce v oblasti 
tepelnej energetiky. Zároveň sa 
novelou ustanovila dolná hra-
nica celkového inštalovaného 
tepelného výkonu sústavy te-
pelných zariadení, ktorú možno 
uskutočniť len na základe zá-
väzného stanoviska obce. Pre 
výstavbu sústavy tepelných 
zariadení s celkovým výkonom 

do 100 kW nebude potrebné zá-
väzné stanovisko obce.
Novelou zákona sa ustanovu-
je právo fyzickej osoby alebo 
právnickej osoby na primeranú 
jednorazovú náhradu za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľ-
nosti, na ktorej je zriadené te-
pelné zariadenie.
Novela zákona taktiež zakazu-
je akýkoľvek zásah osôb do te-
pelného zariadenia, verejného 
rozvodu alebo prípojky tepla. 
Zásah je možné vykonať len 
so súhlasom prevádzkovateľa 
alebo dodávateľa tepla. Za ne-
dodržanie zákazu bude osoba, 
ktorá poškodí alebo ovplyvní 
činnosť tepelného zariadenia, 
verejného rozvodu alebo prí-
pojky tepla, povinná uhradiť ná-
klady vzniknuté neoprávneným 
zásahom na základe ustanovení 
o zodpovednosti za škodu podľa 
Občianskeho zákonníka. 
   
Ing. Marta Galbavá

„Ja sa volám Lukáš a som v pia-
tom ročníku na tejto škole. Moja 
obľúbená učiteľka je naša triedna, 
lebo je dobrá a zlatá a veľa nás 
toho naučí. Mám rád aj nášho ma-
tikára, síce vie sem-tam aj zakri-
čať, ale to je dobre.“

„Ja mám rada pani učiteľku, ktorá 
nás učí slovenčinu. Lebo je straš-
ne milá a nekričí moc po nás, ani 
keď ju chalani trošku naštvú. Veľa 
nás toho vie naučiť a takým milým 
spôsobom,“ dodáva Julka.
„Mám rada našu triednu učiteľku, 

učí ma nemčinu aj angličtinu. Ale 
nemčina ma baví viac,“ hovorí 
Ľubica.

„Ja sa volám Maxim, som z piatej 
triedy, ja mám rád všetky učiteľky, 
najviac našu pani učiteľku tried-
nu. Veľa nás naučia a robia pre 
nás viac, ako je potrebné. Tak ten 
Deň učiteľov si zaslúžia, niekedy 
je to s nami na nevydržanie.“

To je niekoľko príkladov toho, ako 
deti vnímajú svojho učiteľa. Má 

v rukách veľkú moc, významne 
sa podieľa na formovaní našej 
osobnosti a hrá dôležitú úlohu v 
našom živote. Veď svojich učiteľov 
si pamätáme všetci. Ako povedal 
Maxim, Deň učiteľov si naozaj za-
slúžia. 28. marca môžeme všetci 
oceniť ich význam pre našu spo-
ločnosť. Dobrá škola robí človeka 
lepším, táto myšlienka učiteľa 
národov, Jána Amosa Komenské-
ho, je aktuálna aj v súčasnosti. A 
práve deň jeho narodenín sa stal 
sviatkom všetkých učiteľov a pe-
dagogických pracovníkov.
Vedenie mesta Nová Dubnica si 
prácu našich pedagógov veľmi 
váži a oslava Dňa učiteľov je už 
tradíciou. V piatok 28. marca zača-
la udeľovaním ocenení primátora 
mesta. Z rúk jeho zástupcu vice-
primátora, Ing. Mariána Mederu, 
si pamätné Komenského plakety 
za pedagogickú činnosť prevzalo 
šesť pedagógov. Do každoročne 
sa zväčšujúceho radu ocenených 
sa zaradili: Božena Jankovičová 
(ZŠ Janka Kráľa), Mgr. Emília 
Masárová (Súkromná ZŠ), Alena 
Lineková (MŠ Petra Jilemnické-
ho), Mgr. Petra Gašparíková (CVČ 
Dubinka), Daniela Leitmannová 

(ZUŠ Štefana Baláža). Ing. Mo-
nike Rosolovej (Spojená škola sv. 
Jána Bosca) bolo ocenenie ude-
lené in memoriam. Nasledoval 
kultúrny program. Pre učiteľov 
vystúpil husľový virtuóz Peter 
Michalica. Na harfe ho sprevá- 
dzala Adriana Antalová, harfi stka 
Symfonického orchestra Sloven-
ského rozhlasu. Peter Michalica 
má čas vyrátaný na minúty. Učí, 
koncertuje, organizuje letný fes-
tival a tento rok zaznamenal re-
kordný počet pozvánok do porôt 
husľových súťaží. V hudobnom 
svete sa stáva čoraz váženejšou 
autoritou. Preto bolo pre nás cťou, 
že prijal pozvanie na oslavy Dňa 
učiteľov. Repertoár koncertu sia- 
hal od skladieb obdobia baroka 
až po tvorbu súčasných autorov. 
Jedinečnú atmosféru koncertu 
umocnil kultivovaným verbálnym 
komentárom skladieb, ale aj ume-
nia a ďalších duchovných hodnôt. 
K poďakovaniu všetkým učiteľom 
a pedagogickým pracovníkom sa 
pripája aj naša redakcia. Zároveň 
im želáme veľa trpezlivosti a síl do 
ďalšej práce.

-vr-, EK

Petícia občanov mesta Nová Dubnica a miestnej časti Ko-
lačín za komplexné posúdenie možných vplyvov likvidácie 
lomu Malý Kolačín na zložky životného prostredia podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné pro-
stredie.

Predmet spoločného verejného záujmu:
My, obyvatelia miestnej časti Veľký a Malý Kolačín, ako aj ostatní 
obyvatelia mesta Nová Dubnica, touto petíciou žiadame, aby pri 
procese povoľovania likvidácie lomu Malý Kolačín boli komplex-
ne posúdené a zhodnotené vplyvy navrhovanej činnosti na naše 
zdravie, náš majetok a na zložky životného prostredia v našom 
okolí. Keďže s činnosťami v lome dolomitu v Malom Kolačíne 
máme zlé skúsenosti, nakoľko došlo k  nebezpečným odstrelom 
kameňa a opakovanému nelegálnemu ukladaniu odpadu do 
lomu,  žiadame, aby likvidácia lomu, pri ktorej sa počíta s ukla-
daním inertných odpadov do lomu, bola posudzovaná podľa zá-
kona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
v znení neskorších predpisov. Obávame sa, že likvidácia lomu 
ukladaním inertného odpadu spôsobí zvýšenie hluku a praš-
nosti,  naruší stabilitu terénu a ekológiu územia  a obávame sa 
zosuvu pôdy smerom na záhrady Malého Kolačína, znečistenia 
vody v našich studniach, zmeny vodného režimu v území, väčšej 
intenzity dopravy a ďalších vplyvov, ktoré zhoršia kvalitu nášho 
bývania v Novej Dubnici.

Petičný výbor:     
PaedDr. Soňa Kačíková, Družstevná 318, Nová Dubnica 
Erika Múčková, Pod Húštikom 604, Nová Dubnica  
Dionýzia Valašíková, Odbojárska 213, Nová Dubnica 
Paulína Pružincová, Odbojárska 210, Nová Dubnica  
Ing. Mária Proškovcová, J. Kráľa 363/13 – 25, Nová Dubnica

Túto petíciu podpísalo viac ako 1000 občanov priebehu troch 
dní. Využili tak svoje právo a ukázali svoj záujem o to, čo sa 
deje v ich blízkom okolí, doslova za humnami. Vyjadrili pod-
poru vedeniu mesta v konaní proti likvidácii lomu Malý Ko-
lačín uložením stavebného odpadu. V májovom vydaní vám 
prinesieme informácie o konaní kompetentných orgánov v 
tejto problematike.

Ihriská už nevyhovujú predpisom
Takéto kovové detské prvky budú odstránené.
Viac na strane 3.

Na čistení lesa sa lámali rekordy
Rekordné množstvo vyzbieraného odpadu.
Prečítate si na strane 3.

Veľkonočné tvorivé dielne
Netradičná veľkonočná výzdoba.
Fotoriport na strane 5.
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PETÍCIA OBČANOV MESTA

Čo priniesla novela zákona o tepelnej energetike?

Pripomenuli sme si Deň učiteľov

Ocenení učitelia, Mgr. Vanková a viceprimátor Ing. Medera.

V zasadačke Kultúrnej besedy sa 
26. marca stretli poslanci mest-
ského zastupiteľstva na svojom 
ďalšom stretnutí, aby prerokova-
li program, ktorý pre nich pripra-
vil primátor. Hlavná kontrolórka 
mesta predložila správu o kont-
role uznesení prijatých na zasad-
nutiach. Poslanci správu zobrali 
na vedomie bez pripomienok.
Predmetom rokovania bol Pro-
gram odpadového hospodárstva 
(POH) mesta Nová Dubnica 
pre roky 2011 – 2015. Mesto je 
povinné do štyroch mesiacov od  
vydania POH kraja vypracovať 
nový program odpadového hos-
podárstva.  POH mesta bol na-
posledy spracovaný a schválený 
pre roky 2001 – 2005, pretože na 

ďalšie obdobie neboli schválené 
krajské programy. Jedná sa o 
strategický dokument a podlie-
ha hodnoteniu podľa zákona o 
posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, preto spracovanie a 
posúdenie POH kraja trvalo vyše 
roka, POH SR takisto a dochád-
za k výrazným posunom v termí-
noch predkladaných programov. 
Mestské zastupiteľstvo POH 
mesta schválilo.
Ďalej poslanci odhlasovali návrh 
o doplnení a zmene všeobecne 
záväzného nariadenia, ktorým 
sa určuje Prevádzkový poriadok 
pohrebísk na území mesta Nová 
Dubnica.

(Pokračovanie na 3. strane)

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva
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Mestskí poslanci odpovedajú

Mgr. Michal Doman
1) Vďaka podpore a pochopeniu 
mojej rodiny sa mi darí zosúladiť 
moje pracovné povinnosti s prá-
cou poslanca mestského zastupi-
teľstva, člena zboru pre občianske 
záležitosti, predsedu športovej 
komisie a v neposlednom rade ako 
člena Rady školy pri Materskej 
škole Petra Jilemnického. Aj keď 
je moja práca náročná z časového 
hľadiska, snažím sa nevynechať  
žiadne zasadnutie, príp. stretnutia 
s občanmi mesta.  Do akcií uspo-
radúvaných mestom zapájam 
nielen svoju manželku, ale už aj 
dcéru.
2) Pre prácu poslanca je dôležité 
mať informácie o všetkých oblas-
tiach verejného života v meste tak, 
aby sa mohol správne rozhodnúť. 
Zaujímam sa preto o všetky oblas-
ti života v meste, no najviac o ob-
lasť športu a predškolskej výchovy, 
keďže som aktívny športovec a ro-
dič. Verím, že budeme mať v mes-
te aj naďalej množstvo úspešných 
talentovaných ľudí – športovcov, 
ktorých budeme podporovať.
3) Myslím si, že počas tohto vo-
lebného obdobia sa nám podarilo 
urobiť viacero dôležitých rozhod-
nutí. Každý rok v športovej komi-
sii a následne na zastupiteľstve 
schvaľujeme dotácie športovým 
organizáciám pôsobiacim na úze-
mí mesta. Snažíme sa prihliadať 
na každé euro, aby bolo formou 
dotácie poskytnuté ľuďom, ktorí 
ho potrebujú, keďže prostriedkov 
na dotácie je každým rokom me-
nej. Chceme podporovať hlavne 
deti, ale aj tak je veľa prípadov, 
keď športové talenty stále dotujú  
rodičia. V športovej komisii sme 
sa okrem dotácií zaoberali aj vý-
stavbou šatní na ihrisku TJ Druž-
stevník Kolačín, ktoré sú dnes už v 
užívaní miestneho klubu a rekon-
štrukciou tribúny na mestskom 
futbalovom ihrisku. Zároveň sme 
boli nápomocní pri získavaní dotá-
cie vlády pre klub stolného tenisu 
na športové vybavenie. V súčin-
nosti s mestským úradom sme sa 
podieľali na podpore medzinárod-
ného turnaja v pozemnom hokeji, 
ktorý sa konal minulý rok. Do kon-
ca volebného obdobia verím, že sa 
dotiahne zriadenie OD TESCO a 
parkovacie miesta vo viacerých 
častiach nášho mesta. Už minulý 
rok sa začala výstavba obytnej 
zóny Dlhé diely, v priebehu tohto 
roka začne výstavba priemyselné-
ho  parku. Mojím cieľom je, aby sa 
naše mesto stále rozvíjalo a napre-
dovalo v prospech občanov mesta.

JUDr. Miroslav Holba 
1) V rôznych funkciách územnej 
samosprávy pracujem od roku 
1986 a som zrejme najdlhšie slú- 
žiacim poslancom novodubnické-
ho zastupiteľstva. Dôvera, ktorej 

sa mi od spoluobčanov dostáva, 
ma zaväzuje v ďalšej práci. Nau-
čil som sa zosúladiť svoj zastupi-
teľský, pracovný, osobný a  rodinný 
život. Mám to šťastie, že povolanie 
právnika, zamestnanie vo verejnej 
správe (TSK) a poslanecká práca 
sa profesijne a odborne dopĺňajú a 
stali sa mi „koníčkom“. Úspechy i 
neúspechy ma doviedli k pokore,  
schopnosti načúvať ľuďom a sna-
he niečo pre nich urobiť. A to bez 
rodinného zázemia nejde.
2) Keďže už dlhšie pracujem vo 
verejnom sektore a pôsobím vo 
viacerých oblastiach, aj moje 
záujmy sú pestré. V súčasnosti, 
okrem členstva v mestskej rade, 
pracujem ako predseda viacerých 
komisií  MsZ - stratégie rozvoja 
mesta, pre vybavovanie sťažností, 
na posúdenie využitia priestorov 
bývalej obradnej siene, som čle-
nom Redakčnej rady Novodubnic-
kých zvestí a Zboru pre občianske 
záležitosti. Bol som tiež členom 
Dozornej rady Nová Dubnica In-
vest, s.r.o. a viacerých komisií na 
vyhodnocovanie návrhov obchod-
ných verejných súťaží mesta. Ak-
tívne sa zaujímam o všetky oblasti 
verejného života mesta a snažím 
sa v jeho prospech používať získa-
né praktické znalosti a skúsenosti. 
Najbližšími sú mi predsa len ob-
lasť rozvoja mesta, životné pro-
stredie, kultúra a legislatíva.
3) Práca poslanca je spojená s 
množstvom rokovaní, konzultá-
cií,  analýz, či stretnutí s občanmi. 
Som rád, ak sa prípadné problémy 
prediskutujú vopred dopodrobna 
tak, aby zasadnutie zastupiteľstva 
prebiehalo dôstojne a zrozumiteľ-
ne. Určite som tiež hrdý na všetko, 
čo sa podarí vykonať v prospech 
našich občanov, k čomu by som 
zaradil napríklad aj svoj vklad pri 
schvaľovaní strategického majet-
ku,  právnych noriem a ostatných 
písomností mesta, vybudovaní 
nového oplotenia ihriska a rekon-
štrukcii chodníka v súbore E, ale 
aj podiel na začatí opravy chod-
níka v súbore B2 a iné. A ak som 
trochu pyšný, tak na to, že som sa 
v minulosti nedal odradiť problé-
mami, dokázal pokračovať v práci 
a mám ešte stále čo odovzdávať 
svojmu okoliu. Práca vo verejnom 
živote je trvalou službou občanom 
a práca poslanca nekončí jednou 
vydarenou akciou, ale má stále čo 
„doťahovať“. V mojom prípade to 
bude najmä snaha o obojsmerný 
dopravný prístup a rozšírenie par-
kovania pri zdravotnom stredisku, 
rozpracovanie koncepcie parko-
vania v meste a zriadenie akejsi 
neformálnej zbierky zvláštností 
budovania mesta v bývalej obrad-
nej sieni.

Ing. Juraj Hort
1) Od narodenia žijem v tomto 

meste a mám k nemu preto aj ci-
tový vzťah. Je pre mňa prirodzené, 
že práca poslanca je u mňa, mimo 
rodiny a práce, na prvom mieste. 
Kto ma pozná, vie, že mám aj iné 
aktivity (umelecký vedúci The 
Gospel Family, Božieho šramotu, 
organista a poslanec TSK). Pre 
niekoho veľa povinností a záľub, 
ale keď si človek zorganizuje čas, 
všetko sa dá. Takisto je potrebné 
obklopiť sa správnymi ľuďmi, ktorí 
tvoria hodnoty. A nakoniec, no nie 
na koniec, mám manželku, ktorá 
ma v tomto podporuje a ktorá, pri 
mojej častej zaneprázdnenosti, 
výborne zvláda úlohu manželky a 
matky našej dcéry Stelly.
2) Ako šéf kultúrnej komisie sa, 
pochopiteľne, najviac zaujímam o 
rozvoj kultúry v meste. Podľa mňa 
má mesto, okrem sociálnej oblas-
ti a oblasti bezpečnosti občanov, 
zabezpečovať aj ich kultúrne a 
športové vyžitie. Práve to je tá ob-
lasť, ktorá pri každodenných sta-
rostiach a povinnostiach každého 
jedného, robí život príjemnejší a 
radostnejší.
3) Myslím si, že v spolupráci s od-
delením kultúry a športu sa darí 
každoročne pripraviť plán podu-
jatí, v ktorých každý občan Novej 
Dubnice nájde svoje uspokojenie. 
Najviac som hrdý na Trojkráľové 
koncerty, ktoré tvoria tradičný kul-
túrny úvod do nového roka. Tento 
rok sa na koncerty prišlo pozrieť 
viac ako 3.000 ľudí, väčšinou to boli 
Novodubničania.
Samozrejme, okrem toho inten-
zívne vnímam dianie v meste a po- 
čúvam potreby jeho obyvateľov. 
Na našej „straníckej“ nástenke 
(SDKÚ-DS) mám svoje telefónne 
číslo, ktoré môže ktokoľvek z ob-
čanov využiť a kedykoľvek ma 
kontaktovať. Občania mesta si 
všímajú viaceré  nedostatky, za 
všetky spomeniem nešťastnú 
ruinu kúpaliska, potrebu obnovy 
detských ihrísk, športovísk, re-
konštrukciu chodníkov a ciest. Sú 
tu aj nové nápady a vízie, ktoré je 
možné realizovať.  Najväčšiu de-
vízu vidím v možnosti využívania 
fi nancií zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie, ktorú mesto mo-
mentálne nevyužíva. To je práve 
tá oblasť získavania fi nancií, ktorá 
v dnešnej dobe musí tvoriť súčasť 
fi nančného toku mesta. A to je 
tá oblasť, na ktorú chcem v bu- 
dúcnosti apelovať. 
Okrem všetkých viditeľných a 
hmatateľných vecí, cítim potrebu 
obnovy medziľudských vzťahov 
medzi nami - Novodubničanmi. 
Mám pocit, že len malá časť obyva-
teľov mesta má záujem o verejný 
život. Snažím sa osobným príkla-
dom prispievať k pozitívnej atmo-
sfére v meste. Verím, že sa pridajú 
viacerí a že sa nám podarí tento 
nedostatok čím skôr odstrániť.

Na začiatku volebného obdobia sme v Novodubnických zvestiach predstavovali plány a vízie  mest-
ských poslancov. Teraz, na konci volebného obdobia, sme sa pýtali znovu:  1) Ako sa vám darí zosúla-
diť prácu poslanca s vaším osobným a pracovným životom?, 2) O ktorú oblasť verejného života 
sa ako poslanec najviac zaujímate (napr. ako člen komisie)?, 3) Čo sa vám podarilo v tomto sme-
re dosiahnuť , na čo ste pyšný a ktoré veci treba ešte dotiahnuť? Začali sme v abecednom poradí 
a na otázky v tomto čísle odpovedali Mgr. Michal Doman, JUDr. Miroslav Holba a Ing. Juraj Hort.

Mgr. Michal Doman JUDr. Miroslav Holba Ing. Juraj Hort

Neoddeliteľnou súčasťou každej 
ľudskej činnosti v spoločnosti je 
kontrola. Predstavuje systém 
spätnej väzby, ktorý dáva jed-
noznačnú odpoveď na otázku, či 
skutočný stav  korešponduje sta-
vu  predpokladanému a žiadané-
mu. Kontrola je súbor činností, 
ktorými sa zisťuje a hodnotí, 
či a ako činnosť právnických a 
fyzických osôb podliehajúcich 
kontrole zodpovedá požiadav-
kám, ktoré sú určené v právnych 
normách na ich vykonanie. Roz-
sah kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra mesta je presne 
defi novaný v zákone o obecnom 
zriadení a jeho kontrolná činnosť 
vychádza z plánu kontrol, ku kto-
rému sa každých  6 mesiacov  vy-
jadruje a schvaľuje ho  mestské 
zastupiteľstvo. Pri výkone čin-
nosti hlavný kontrolór postupuje 
podľa pravidiel, ktoré ustanovu-
je zákon o fi nančnej kontrole a 
vnútornom audite. Kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra 
podlieha mestský úrad, mestské 
príspevkové a rozpočtové orga-
nizácie , ktorých zriaďovateľom 
je mesto, právnické osoby, v kto-

rých má mesto majetkovú účasť 
a iné osoby, ktoré nakladajú s 
majetkom mesta alebo ktorým 
bol majetok mesta ponechaný 
na užívanie, a to v rozsahu do-
týkajúcom sa tohto majetku, 
osoby, ktorým boli poskytnuté z 
rozpočtu obce účelové dotácie 
alebo návratné fi nančné výpo-
moci, či nenávratné fi nančné vý-
pomoci podľa osobitného predpi-
su v rozsahu nakladania s týmito 
prostriedkami. Hlavný kontrolór 
mesta  priamo nevybavuje sťaž-
nosti a petície, ale v zmysle zá-
kona o sťažnostiach a petičnom 
práve  vykonáva kontrolu ich zá-
konného vybavenia príslušným 
orgánom územnej samosprávy 
a ním zriadených  organizácií. 
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje 
na konanie, v ktorom o právach, 
právom chránených záujmoch 
alebo o povinnostiach právnic-
kých osôb alebo fyzických osôb 
rozhoduje obec v správnom ko-
naní. 
Na jeseň v roku 2012 som bola 
hlavnými kontrolórmi združený-
mi v Trenčiansko-Trnavskej re-
gionálnej sekcii Združenia hlav-

ných kontrolórov SR zvolená 
za jej vedúcu. V roku 2013 sme 
v rámci Trenčiansko-Trnavskej 
regionálnej sekcie ZHK SR mali 
tri zasadnutia v Partizánskom, 
Budmericiach a v Trnave, kde 
sme riešili problematiku hos-
podárenia a ochrany majetku 
územných samospráv, proces 
výkonu verejného obstarávania, 
jeho kontrolu a dozvedeli sme 
sa výsledky kontrolnej činnosti 
NKÚ. V roku 2014 prvé zasad-
nutie TT RS ZHK SR bolo v 
Považskej Bystrici. Zasadnutie 
hlavných kontrolórov z Tren-
čianskeho a Trnavského kraja 
pozdravil pán primátor Po-
važskej Bystrice a kontrolóri z  
NKÚ Trenčín. V rámci rokovaní 
Predsedníctva Združenia hlav-
ných kontrolórov SR bola v roku 
2013 a vo februári 2014 za účas-
ti predsedu ZMOSu p. Dvonča 
hlavnou témou novela zákona                          
č. 369/1990 Zb. o obecnom zria- 
dení a postavenie hlavného 
kontrolóra územnej samosprávy  
legislatívnou formou. 
Kontrolná činnosť hlavného kon-
trolóra z časového hľadiska pri 
výkone kontroly je vykonávaná 
ako následná kontrola, pri ktorej 
ide o kontrolu už ukončeného 
procesu činnosti alebo sledova-
nie toho, ako sú odstraňované 
nedostatky zistené pri výkone 
kontroly. Zmyslom kontroly je 
objektívne posúdenie stavu a 
odstránenie prípadných  nedo-
statkov, ktoré vplývajú na výkon 
a poslanie orgánu územnej sa-
mosprávy. 

M.Gašajová
hlavná kontrolórka mesta

O predajni Tesco sme sa na 
našich stránkach už niekoľ-
kokrát zmieňovali. Ako už 
viete aj z Novodubnických 
zvestí, predajňa Tesco bude 
sídliť v priestoroch objektu 
Družba a jej realizácia je na-
ozaj na spadnutie. Začiatok 
rekonštrukcie je naplánova-
ný na koniec mesiaca máj. 

Nakoľko sa budú staveb-
né práce týkať  iba objektu 
Družba, nebudú potrebné 
žiadne obmedzenia na Ulici 
SNP ani na príjazdových ces-
tách k obytným domom. Von-
kajšie stavebné práce budú 
prebiehať výlučne v denných 
hodinách, občania by nemali 
byť obťažovaní nepríjemnou 

hlučnosťou. Okolie objektu 
nebude zasiahnuté vôbec, 
keďže exteriérová rekon-
štrukcia pozostáva hlavne z 
výmeny okien a novej fasá-
dy. Predpokladaný termín 
dokončenia Tesca Expres je 
koniec augusta 2014. 
    
-vr-

Z pracovného stola hlavnej
kontrolórky mesta

Realizácia predajne Tesco je na spadnutie

15. marca sa konalo prvé kolo 
voľby prezidenta Slovenskej re-
publiky, na ktorom sa zúčastnilo 
4717 oprávnených voličov a prie-
merná účasť bola 48,52 %.
Nakoľko v prvom kole nezískal 
žiaden z kandidátov nadpolo-
vičnú väčšinu platných hlasov 
oprávnených voličov, druhé kolo 
voľby prezidenta Slovenskej re-

publiky sa uskutočnilo v  sobotu 
29. marca.
V našom meste obidve kolá voľ-
by prezidenta SR prebehli pokoj-
ne, bez problémov, nevyskytli sa 
žiadne rušivé momenty. 
Právo voliť využilo v druhom 
kole o niečo viac občanov a z  
počtu 9669 zapísaných voličov 
prišlo k urnám 5387 voličov, čo 

predstavuje 55,71 %,  pričom  o 
niečo menej  ich prišlo s volič-
skými preukazmi. Neplatných 
bolo  v prvom kole 35 a v druhom 
kole 63 hlasovacích lístkov. An-
drej  Kiska získal 51,45 % a Ró-
bert Fico 48,55 %
Za jednotlivé okrsky sú výsled-
ky v tabuľke.

Ako dopadli voľby prezidenta
v Novej Dubnici

Výsledky hlasovania občanov Mesta Nová Dubnica z voľby prezidenta 
Slovenskej republiky konanej dňa 29. marca 2014 - II. kolo

Ing. Marta Gašajová, HK Nová Dubnica a Ing. Marián Sičák, 
HK Považská Bystrica.
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Výzva - zhromaždenie materiálov dokumentujúcich vývoj mesta Nová Dubnica

6. ročník, občianskej aktivity „Vy-
čistime si les (Nová Dubnica)“ je 
za nami. Jar na seba nenecha-
la pridlho čakať a rovnako tak 
práca na čistení lesa. Ale tento 
ročník bol výnimočný viac než 
len skorým dátumom. To preto, 
že sa ho zúčastnil zatiaľ najväčší 
počet ľudí!
Zdá sa, že ľudia, ktorým záleží 
na prírode a našom životnom 
prostredí, sa dávajú dokopy. To 
je jeden z našich cieľov už od 
začiatku. Prajeme si,  aby pozi-
tívny vzťah k čistému životnému 

prostrediu u nás takpovediac 
zapustil korene. Veríme, že plas-
tová fľaša uprostred lúky alebo 
igelitové tašky plné odpadu po-
hodené v kríkoch budú časom 
tŕňom v oku všetkým občanom.  
Pretože tento rok prišlo viac 
ľudí, rozdelili sme sa na dve sku-
piny. Jedna mala za úlohu prejsť 
sa širokým priestranstvom v 
okolí salaša, čistiť ohniská a 
zbierať odpad pri cestičkách a 
vlastne čokoľvek, čo do prírody 
nepatrí. Tá druhá sa zamerala 
na to najznečistenejšie miesto. 

Priamo nad Okružnou ulicou, v 
lesíku, kde ešte nedávno prebý-
vali bezdomovci. Viac ako desať 
ľudí cez dve hodiny pracovalo, 
aby to miesto dali do poriadku. 
Kopa odpadu vo vreciach pripra-
veného na odvoz bola tak ohrom-
ná, že ju bolo vidieť aj z mesta. 
Po práci sa tento rok po prvý raz 
konala opekačka. Zabezpečená 
bola dezinfekcia zvonku aj zvnú- 
tra. Špekáčiky, chlieb a cibuľa v 
tejto spoločnosti po dobre odve-
denej práci chutili akosi lepšie...
Tento rok sa vyzbieral nový re-

kord - 115 vriec a pri nich kopy 
odpadu, ktorý sa do vriec ne-
vošiel. Kto sa išiel vtedy prejsť 
lesom, nám iste, pri pohľade na 
množstvo vyzbieraného odpadu, 
dá za pravdu, že prírodu treba 
chrániť. 
„Vyčistime si les (Nová Dubni-
ca)“ je brigáda, ktorá sa až do-
posiaľ konala raz do roka vždy 
na jar, pred tým, ako sa príroda 
prebudí. Zvažujeme aj jesennú 
akciu. Teda dvakrát do roka. 
Máme podporu od mesta, ktoré 
nám vždy zabezpečí rukavice, 
vrecia a zvoz vyzbieraného od-
padu. Touto cestou by som sa 
chcel poďakovať. A ďakujem aj 
vám, ktorí ste prišli pomôcť dob-
rej veci. 
Pomôcť nám prichádzajú nie 
len občania nášho mesta, ale aj 
ľudia z Dubnice nad Váhom. A 
vyzerá to tak, že sa aj tam budú 
konať brigády. Inšpirovaný tým 
som začal uvažovať, ako by sa 
naša myšlienka mohla rozšíriť 
aj do iných miest a obcí. VYČIS-
TIME SI LES by sa tak časom 
mohla organizovať na viacerých 
miestach naraz. To by bolo úžas-
né, nie?

Michal Štefan

Oznamujeme občanom, že 
v dňoch 28. 4. - 5. 5. 2013 sa 
uskutoční jarný zvoz objem-
ného odpadu od bytových do-
mov v meste.

Prosíme občanov, aby objemný 
odpad ukladali ku kontajnerom 
vždy len 1 deň pred termínom 
odvozu objemného odpadu, 
najneskôr do 6:30 hod. v deň 
vývozu odpadu. Prispejete tak 
k udržiavaniu čistoty v našom 
meste. Neznečisťujte odpadom 
trávniky v okolí!

Pondelok 28. 4. 2014:
Sady Cyrila a Metoda, Pribino-
ve sady, Účko.
Domy č.: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 730.

Utorok 29. 4. 2014:
Domy č.: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,  
67, 68, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85.

Streda 30. 4. 2014:
Komenského sady, Sady kpt. 
Nálepku.
Domy č.: 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 63, 64, 65.

POZOR! Štvrtok 1. 5. 2014 je 
štátny sviatok, preto nie je vý-
voz odpadu!

Piatok 2. 5. 2014: 
Paneláky smer Kolačín.
Domy č.:  362, 363, 364, 365, 533, 
534, 724, 725, 726, 869, 873.

Pondelok 5. 5. 2014:
Domy za kinom.
Domy č.: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838 + 
Gagarinova 300 a 301.

Elektroodpad je zakázané vy-
kladať ku kontajnerom, dovez-
te ho na zberný dvor. Okná, 
dvere so sklom treba ukladať 
opatrne, aby nedošlo k ich roz-
bitiu, vhodnejšie je doviezť ich 
na zberný dvor. Kartóny roz-
režte a vhoďte do kontajnerov 
na zber papiera. Ďakujeme.

Mgr. Katarína Bašná  
vedúca oddelenia ŽP

Na čistení lesa sa lámali rekordy

Jarný zvoz objemného
odpadu od bytových domov

9. apríla sa v Kultúrnej bese-
de stretli správcovia bytových 
domov,  predsedovia SVB, zá-
stupcovia vlastníkov bytových 
domov a občania - nadšenci 
Krohovej architektúry v Novej 
Dubnici. Stretnutie zorganizo-
valo Združenie pre propagá-
ciu obnovy bytových domov so 
sídlom v Trenčíne na čele s Dr. 
Jánom Pavlisom  v spolupráci  

Ing. Petrom Marušincom -  pri-
mátorom mesta Nová Dubnica.
Stretnutie, ktorého sa zúčast-
nilo viac ako  60 občanov, bolo 
venované  problematike obno-
vy a fi nancovania obnovy by-
tových domov postavených v 
štýle SORELA  ( socialistický 
realizmus).
O návrhu mesta, ktorý sa za-
tiaľ pripravuje pod gesciou 

mesta a Bytového podniku, 
m.p.o. Nová Dubnica, založiť z 
radov zástupcov vlastníkov ich 
vlastné Združenie pre obnovu 
Krohovej architektúry v Novej 
Dubnici, ktorého cieľom bude 
vytvárať podmienky na propa-
gáciu, záchranu, údržbu, ob-
novu a rekonštrukciu pôvodnej 
Krohovej architektúry v Novej 
Dubnici, informoval primátor 
mesta Ing. Peter Marušinec. 
Bude potrebné, aby si  zástup-
covia vlastníkov, v spolupráci 
so správcami a  predsedami 
SVB vytvorili orgány a stano-
vy tohto združenia. Aby v čele 
takéhoto združenia stáli tí, kto-
rým záleží na uchovaní našej 
histórie. Mesto ako také nemô-
že prispievať v zmysle zákona 
na cudzí majetok, ale môže 
pomôcť dotáciami pre občian-
ske združenie vykonávajúce 
zmysluplné činnosti. A zdru-
ženie, ktorého cieľom bude ob-
nova a rekonštrukcia pôvodnej 
Krohovej architektúry v meste,              

s tými, ktorým záleží na obnove 
ich vlastníctva s cieľom skva-
litniť vlastné bývanie a ktoré je 
súčasťou kultúrneho dedičstva 
Mesta Nová Dubnica, má zmy-
sluplnú činnosť.
Primátor vyslovil presvedče-
nie, že to nezostane len pri de-
klarovaní súhlasu so založením 
združenia, ale aj ochote anga-
žovať sa v takomto združení. 
Vyslovil presvedčenie, že po-
tom nielen mesto, ale i mnohí 
podnikatelia nášho mesta pris-
pejú na činnosť takéhoto zdru-
ženia, ktoré bude prispievať na 
obnovu Krohovej architektúry.
V závere stretnutia, po disku-
sii s prítomnými a vylosovaní 
tomboly, organizátori poďako-
vali všetkým prítomným za ich 
aktívny prístup k tejto odbornej 
téme, ku spoločnému cieľu, a to 
je obnova Krohovej architektú-
ry mesta Nová Dubnica.

Ing. Jaroslav Šlesar

V januárovom vydaní Novo-
dubnických zvestí ste si mohli 
v článku Kľúčový rok pre naše 
mesto prečítať o plánoch mesta  
modernizovať areály detských 
ihrísk materských škôl . Zreno-
vované budú ihriská všetkých 
materských škôl  - na ulici P. 
Jilemnického, Kukučínova a v 
Komenského sadoch. Chceme 
zrenovovať pieskoviská, pre-
liezačky a na MŠ Kukučínova 
chceme vybudovať aj dopravné 
ihrisko.
Modernizácia ihrísk je nutná, 
pretože  pieskoviská a rôzne 
detské prvky už nevyhovujú 
predpisom o bezpečnosti a plat-
nej legislatíve. V rámci opráv 
nevyhovujúcich ihrísk sa bude 
mesto sústrediť hlavne na mo-
dernizáciu pieskovísk. Dnes sú 
už hygienické normy omnoho 
tvrdšie. Niekoľko pieskovísk 
bolo zrušených. Prostriedky, 
ktoré mesto  vyčlenilo z roz-
počtu, chce investovať do pies-
kovísk, ktoré sú funkčné a dať 

ich do takého stavu, aby spĺňali 
normy Európskej únie.
Všetok starý piesok je potreb-
né vyviezť a naviezť nový, čistý. 
Okolo pieskovísk je potrebné 
urobiť nové obruby, ktoré musia 
byť z bezpečnostných dôvodov 
chránené plastovými doskami, 
aby sa deti na nich nezranili. 
Ďalej je potrebné vymeniť pre- 
liezačky, ktoré už tiež nevyho-
vujú normám. Jedná sa hlavne 
o kovové preliezačky – zeme-
gule a podobne, ktoré už majú 
fakticky 50 rokov.
S prácami sa už začalo, mo-
mentálne sa renovuje ihrisko 
v škôlke na Jilemnického ulici. 
Rozbíjajú sa betóny okolo pies-
kovísk, ktoré tam nemôžu byť. 
Pieskoviská sa zmenšujú tak, 
aby sa dali prekrývať, čo už 
dnes vyžaduje norma. Takže 
všetky pieskoviská budú zakry-
té, aby neboli porušené hygie-
nické predpisy.  
   
-vr-

Dáme Združeniu pre obnovu Krohovej
architektúry zelenú?

Ihriská už nevyhovujú 
predpisom(Pokračovanie z 1. strany)

Vypracovanie tohto návrhu vy-
plynulo z pripomienok občanov. 
Znižuje sa ním cena prenájmu 
hrobového miesta pre hrobku 
na pohrebiskách na území mes-
ta Nová Dubnica z pôvodnej 
ceny 70 € na obdobie 10 rokov 
na novú cenu 40 € na 10 rokov.

Následne zastupiteľstvo prijalo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
o vyhradení plochy na vylepo-
vanie predvolebných plagátov. 
Jednotlivé volebné zákony ukla-
dajú obciam vyhradiť plochu na 
bezplatné vylepovanie plagá-
tov počas volebnej kampane. 
Betónové valce na Mierovom 
námestí určené na tento účel 

už boli značne opotrebované a 
v minulom roku boli zlikvidova-
né. Mesto Nová Dubnica zabez-
pečilo nové reklamné stojany  
pred kinom Panorex.
Žiadosť vlastníkov rodinných 
domov v radovej zástavbe v 
IBV Miklovky o zníženie kúpnej 
ceny pozemkov pred rodinnými 
domami poslanci vzali na vedo-

mie. Navrhovaná znížená cena 
vlastníkmi domov schválená 
nebola.
Pre viac informácií o preroko-
vaných materiáloch navštívte 
internetovú stránku mesta, ale-
bo sa obráťte na príslušné odde-
lenia mestského úradu.

-vr-

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Pieskovisko nevyhovujúce predpisom.

Účastníci brigády v rekordnom počte.

Účasť zo strany verejnosti bola silná.

Vážení občania,
mesto Nová Dubnica pripravuje 
otvorenie „historickej izby“, kto-
rej podstatou bude zhromaždenie 
všetkých dostupných materiálov 
dokumentujúcich vývoj mesta od 
jeho založenia a život ľudí v ňom.  
Boli by sme radi, aby ste sa jej 
spoluúčastníkmi stali aj vy. Vďaka 

technickým vymoženostiam mô-
žeme vaše pamiatky zdokumento-
vať  bez toho, aby sme im ublížili, 
samozrejme privítame dary, ktoré 
našu zbierku obohatia. 
Obsahovo sme zbierku rozdelili 
na nasledovné oblasti: 
Fotografi e - takmer každá rodina 
má svoje albumy, v ktorých sa skrý-

vajú  často historické skvosty , ide o 
fotografi e z výstavby,  rôznych uda-
lostí, spoločenských akcií.
Dokumenty - školské vysvedčenia, 
preukazy, staré paragóny, lekárske 
recepty, plagáty, cestovné lístky, 
publikácie, ocenenia, rodinné a 
spoločenské  kroniky, pracovné do-
kumenty. 

Film - záznamy fi lmových amaté-
rov, ktorí nakrúcali dianie v našom 
meste  - bežný život, kultúrno – spo-
ločenský život, športové podujatia, 
oslavy ....
Obrazy, knihy, publikácie týkajú-
ce sa mesta.  
Významní rodáci a významné 
osobnosti - návrhy. 

Veci - dobové predmety, odevy.

Milí spoluobčania, uvedomujeme 
si, že zriadenie historickej izby je 
jednou z posledných možností, 
ako prispieť k uchovaniu histórie 
a hodnôt nášho mesta pre ďalšie 
generácie. Spoliehame sa na vaše 
pochopenie a ústretovosť pri po-

skytnutí materiálov vhodných na 
vystavenie.
 
Bližšie informácie na OKaŠ MsÚ 
Nová Dubnica, tel.: 4433484, mail: 
kebiskova@novadubnica.sk 
    
Mgr. Eva Kebísková   
vedúca OKaŠ
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Vestibul kina Panorex sa 
19.marca o 16:30 hod. naplnil 
návštevníkmi, ktorí sa zúčast-
nili prezentácie životopisov 
zaujímavých ľudí nášho mes-
ta. Zbierke osobností Novej 
Dubnice pod názvom „Naše 
mesto a ľudia v ňom“ sa ve-
nuje Miestny odbor Matice 
slovenskej. V spolupráci s od-
delením kultúry a športu MsÚ 
v tomto roku predstavil už 
5. ročník súboru. Atmosféru 
slávnostného aktu spríjemni-
lo vystúpenie žiačok Patrície 
Žuffovej a Radky Kőrösiovej 
zo ZUŠ Štefana Baláža a Nin-
ky Blščákovej zo SZUŠ Nová 
Dubnica pod vedením pani 
učiteľky Mgr. Oľgy Šebeňovej. 
Krátkymi charakteristikami 
predstavila predsedníčka MO 
MS Mgr. Ružena Hromádková 
jednotlivých ocenených vice-
primátorovi Ing. Mariánovi 
Mederovi. Spoločne im zabla-
hoželali, odovzdali pamätné 
listy a upomienkové pred-
mety. Zástupca primátora vo 
svojom príhovore vyzdvihol 
jedinečnosť a originalitu kaž-
dej osobnosti. Zároveň ocenil 
prácu, snaženie a význam 
záslužnej práce novodubnic-
kých matičiarov. 

Tohtoroční ocenení:
Bc. Štefan Cucík – ocenený 
za prácu pre zdravú prírodu, 
darca krvi, cena za MV SR za 

záchranu ľudského života.
Viliam Fábry – ľudové remes-
lá, drevorezbár.

Stanislav Lubina – výtvar-
ník, grafi k, autor knihy Sveto-
vá zbierka prstovej abecedy, 
mnohé ocenenia.

Mgr. Marek Poláček – reži-
sér, dokumentarista,  fi lmová 
cena IGRIC, fi lmografi a a mé-
diá.

Anna Mária Šilarová – dvoj-
násobná majsterka Sloven-
ska, raketomodelárstvo.

Milan Velič – speleológ, za-
kladateľ jaskyniarskeho klu-
bu, dokumentovanie objave-
ných jaskýň.

Ondrej Ziman – zakladateľ 
raketomodelárskeho klubu, 
majster Československa, Eu-
rópy, sveta.

Všetky doterajšie ročníky 
zbierky boli neopakovateľné, 
mimoriadne a špecifi cké prá-
ve prezentáciou a výstavou 
biografi í a fotografi í zo života 
našich osobností. Obetavosť, 
úspechy, ochota pomáhať dru-
hým a tvorivosť sa môžu stať 
v mnohých prípadoch vzorom 
pre náš život.

Mgr. Ružena Hromádková
predsedníčka MO MS

V tomto roku bude viacero vý-
znamných okrúhlych historických 
výročí, ktoré sa spájajú s dejinami 
Slovenska. Je to 1120 rokov od 
smrti  nášho najvýznamnejšieho 
panovníka, kráľa Svätopluka, a 
150. výročie narodenia významnej 
postavy slovenských dejín - An-
dreja Hlinku. Matica slovenská 
vyhlásila tento rok za rok kráľa 

Svätopluka a Andreja Hlinku. 
Pripomeniem však aj ďalšie vý-
znamné výročie. Je to 170 rokov 
od vzniku našej štátnej hymny. 
Slovenská hymna je neoddeliteľ-
nou súčasťou slovenskej národnej 
identity a zároveň jedným z ofi ciál-
nych štátnych symbolov.  
Najstarší zápis textu 23-ročné-
ho oravského mládenca Janka 

Matúšku z Dolného Kubína je z 
roku 1844: „Ponad Tatrou blýska, 
hromy divo bijou, zastavme ich 
braťja, weť sa oni stratia, Slowáci 
ožijou...“. Vznikol ako protest proti 
zosadeniu obľúbeného Ľudovíta 
Štúra z postu profesora na Evan-
jelickom lýceu v Bratislave. Janko 
Matúška pomenoval túto hymnic-
kú pieseň „Prešporský Slowáci, 

budouci Lewočané“. Spieval ju na 
študentských stretnutiach, no naj-
viac sa spievala v marci 1844, keď 
študenti opúšťali Bratislavu, aby  
na protest odišli do Levoče. Hym-
na má nápev slovenskej ľudovej 
piesne Pri studienke stála, napá-
jala páva. Ale nápev bol rozšírený 
vo viacerých regiónoch Slovenska, 
a to ako pieseň Kopala studničku, 

pozerala do nej alebo Počkaj ma, 
dievčatko, na detvianskom mos-
te, pošlem ti perečko po rybke na 
chvoste. 
Portrét Janka Matušku, notový 
zápis a text hymny sa objavil aj na 
pamätnej minci. 170. výročie vzni-
ku štátnej hymny tak bolo uctené 
rýdzim zlatom a striebrom. 
Zo študentskej piesne vznikol prvý 

slovenský protestsong a ten sa stal 
slovenskou hymnou. Pri jej tónoch 
dôstojným postojom vyjadrujeme 
úctu k histórii, k našim predkom a 
k našej vlasti. 

Mgr. Ružena Hromádková
predsedníčka MO
Matice slovenskej

Naše mesto a ľudia v ňom

Naša hymna má výročie

Oslavy 10. Výročia vstupu SR do EÚ

Novodubnické predajné trhy 1. mája

VOĽNÁ RUS
Nedeľa 27. 4. 2014 o 15.00 hod. na Mierovom námestí
Kozácky súbor VOĽNÁ RUS interpretuje kozácky folklór - piesne veselé, roztopašné, zádumčivé, 
najmä však svojské a typické pre kozácku dušu. Koncert sa koná v rámci Festivalu ruskej kultúry v 
Trenčianskych Tepliciach. Vstup voľný! 

PAVOL HIRAX BARIČÁK 
Utorok 29. 4. 2014 o 17.00 hod. v Kultúrnej besede
Beseda so známym spisovateľom, hudobníkom a cestovateľom.

NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT (NEJEM, NEŽIJEM, NEMILUJEM)
Piatok 4. 5. 2014 o 19.00 hod. v Kine Panorex 
Divadlo GUnaGU prináša do Novej Dubnice divadelnú hru z prostredia redukčného sanatória. Jeden 
z najnovších počinov z pera dramatika Viliama Klimáčka  isto všetkých pobaví,  smiať sa  počas pred-
stavenia v piatok 4. mája  je  povolené, no kŕmiť herečky, prísne zakázané. Hrajú:  Petra Polnišová, 
Darina Abrahámová, Zuzana Mauréry, Zuzana Šebova, Viktor Horján. Vstupné: 14€ 

VÝSTAVA SKALNIČIEK A SUKULENTOV – II. ročník
Streda 7. 5. a štvrtok 8. 5. 2014 v Kine Panorex
Ofi ciálne otvorenie 7. 5. 2014 o 9:00 hod. Výstava bude otvorená: 7. 5. od 9:00 do 18:00 hod., 8.5. od 9:00 
do 16:00 hod.

DEŇ MATIEK
Nedeľa 11. 5. 2014 v Kine Panorex 
Kozmetické a vizážistické poradenstvo pre ženy o 14:00 hod.
Milé dámy, i tento rok by sme vám radi venovali jedno popoludnie, počas ktorého zahodíte za hlavu 
každodenné starosti. Pred koncertom ZUŠ privítame poradkyne pre krásu, ktoré nám ukážu, ako sa 
správne líčiť a samozrejme nebudú chýbať tipy na ošetrenie pleti. 
Slávnostný koncert ZUŠ ku Dňu Matiek o 15.00 hod. 
Mesto Nová Dubnica v spolupráci so ZUŠ Štefana Baláža v Novej Dubnici pripravuje už tradične kon-
cert ku Dňu matiek. Príďte si vypočuť známe melódie v podaní big - bandu, salónneho orchestra a 
taktiež zažiť neopakovateľné zážitky tanečného odboru, kde sa vám predstavia žiačky od najmladších 
po najstaršie rôznymi žánrami. Vo foayer kina Panorex bude pripravená výstava žiakov výtvarného 
odboru a celý koncert bude sprevádzať moderátorka literárno - dramatického odboru. 

KYSUCKÝ PRAMEŇ 
Nedeľa 25. 5. 2014 o 16.00 hod. v Kine Panorex 
Koncert jednej z najúspešnejších a zároveň aj najpopulárnejších folklórnych skupín na Kysuciach. 
Vznikla v Oščadnici na základe  krásnej heligonkárskej tradície. V Novej Dubnici sa predstavia v zlože-
ní Jozef Smolka, Karol Časnocha, Patrícia Čepcová, Libuša Gužíková, Ján Jendrišák,  Ing. Ján Jedinák 
a Jana Fojtiková. Vstupné: 3€ 

WORLD CHALLENGE DAY
Streda 28. 5. 2014
Naše mesto vytvára pre „šport pre všetkých“ priaznivé podmienky. Najmasovejšie jednodňové poduja-
tie WORLD CHALLENGE DAY vám prinesie možnosť športovať v ľubovoľných pohybových aktivitách 
bez prerušenia najmenej 15 min. Presný rozpis miest, kde môžete 28. 5. športovať prinesieme v bud-
úcom vydaní Novodubnických zvestí. 

GAŠPARKO A DRAK
Nedeľa 1. 6. 2014 o 15.00 hod. v Kine Panorex
Organizované pri  príležitosti Medzinárodného dňa detí. Stražanovo bábkové divadlo z Bratislavy pri-
náša rozprávkovú pohodu i pastvu pre rozžiarené detské oči. Svojimi originálnymi marionetami z lipo-
vého dreva a scénicky oživenými príbehmi ľudových rozprávkových príbehov sa prihovára najmladším 
a najvďačnejším divákom. V hre Gašparko a drak sa odohráva klasický rozprávkový príbeh  - gašparko 
s princom idú oslobodiť princeznú od draka. Vstupné: 2€, každé dieťa si z predstavenia odnesie malý 
darček. 

Pripravujeme:
Hotel Alfa v spolupráci s Mestom Nová Dubnica pripravuje 2. REPREZENTAČNÝ JUNIÁLES, 7. júna 
o 19-tej hodine v Hoteli Alfa 

Predpredaj a rezervácie vstupeniek na kultúrne podujatia: oddelenie kultúry MsÚ Nová Dubnica, 
mail: kebiskova@novadubnica.sk, tel.: 0424433484 kl. 112.

Mesto Nová Dubnica vás pozýva 30. apríla na OSLAVY 10. VÝROČIA VSTUPU SR DO EÚ s nasledovným programom: 
16:45 hod.   stavanie májov v Kolačíne a IBV Miklovky s dychovou hudbou BODOVANKA 
17:45 hod.   stavanie mája na Mierovom námestí s dychovou hudbou BODOVANKA
20:00 hod.   vystúpenie Dychového orchestra a mažoretiek Nová Dubnica príhovor primátora mesta Ing. Petra Marušinca
20:30 hod.   lampiónový sprievod 
21:00 hod.   ohňostroj – letný amfi teáter

Srdečne vás pozývame na prvomájové novodubnické predajné trhy na Mierovom námestí. V severnej časti námestia a na Ulici 
Petra Jilemnického budete môcť nakupovať podľa chuti od 7:00 do 15:00 hod. 
V čase od 5:00 do 16:00 hod. bude pre osobnú a hromadnú dopravu uzatvorená severná časť Mierového námestia a časť Ulice 
Petra Jilemnického – za križovatkou k Hotelu Dynamic po Ulicu Janka Kráľa. 
Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby v čase konania trhov neparkovali svoje vozidlá v týchto lokalitách. 

Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica uvádza:

Voľná Rus

Pavol Hirax Baričák

Nízkotučný život

Kysucký prameň

Gašparko a drak

Výstava sukulentov

Oddelenie kultúry a športu  
MsÚ Nová Dubnica  vás pozýva 
na nasledovné kultúrno - pozná-
vacie zájazdy: 

Zájazd do BUDAPEŠTI
Streda 26. júna 2014

Program zájazdu: 
Námestie Hrdinov a mest-
ský park, Bazilika sv. Štefana                                                                  
Reťazový most, Hradný vrch, 
Rybárska Bašta, Kostol sv. Ma-

tiáša a hradný komplex, Geler-
tov vrch , Citadela. 

Cena: 25€
(doprava, sprievodca)
Odchod o 6:30 hod. zo zastávky 
smer Trenčín - Mierové námes-
tie. Predpokladaný návrat o 
23:00 hod.  

Prihlásiť sa môžete v Oddele-
ní kultúry a športu MsÚ Nová 
Dubnica, tel. 042/4433484, mail: 
kebiskova@novadubnica.sk

Cestujte s nami 

Námestie Hrdinov v Budapešti.

Pozvánky
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Festival dobrodružných fi lmov 
Expedičná kamera sme organi-
zovali iba štvrtýkrát. Už minulé 
ročníky si získali omnoho väč-
šiu priazeň, než sme pôvodne 
očakávali. Aj keď tohtoročný 
počet - 173 návštevníkov bol re-
kord, na veľký záujem zo strany 
divákov sme boli pripravení. 
Pútavé témy, extrémne výko-
ny, skutočné výpovede o živote 
vzdialených kultúr. To všetko 
ocenili ľudia, ktorí sa na festi-
vale Expedičná kamera zúčast-
nili. 
Organizátori tentoraz drama-
turgiu postavili na extrémnych 
fi lmoch. Expedičná kamera 
priniesla  osem titulov, ktoré 
patrili k top fi lmom uplynulej 
sezóny. Medzi lákavé cestova-
teľské chuťovky sme zaradili 
anglický fi lm AUTANA o pr-
vovýstupe východnou stenou 
na impozantnú stolovú horu 
Cerro Autana  a zaujímavú  
krátku snímku o jazde na jed-
nokoľkách v jaskyniach CAVE 
UNICYCLING. Strhujúce 

boli  fi lmy DOWN THE LINE 
o „kaňoningu“ v okolí Van-
couveru  a anglický fi lm THE 
EMPTY QUARTER, ktorý sa 
odohrával v jednej z najväč-
ších púští sveta Rub al Chálí. 
Dych divákom určite vzal fi lm 
Honnold 3.0 o extrémnom le-
zení Alexa Honnolda na troji-
cu velikánov v Yosemitskom 
národnom parku bez istenia! 
Zrejme najviac dojala divákov 
slovenská snímka PYGMEJO-
VIA tvorcov Ivana Bulíka a 
Pavla Barabáša. Film plný 
pravých zážitkov a reálnych 
emócií, zaujímavý, dojímavý, 
motivujúci. Ivan Bulík si urobil 
čas a Novodubnickým zvestiam 
odpovedal na niekoľko otázok.                                                                                                                                          
                                      
Ste Novodubničan, ako ste 
trávili detstvo? A bolo to det-
stvom, že ste neskôr zbalili 
vak a šli do sveta?
Som Novodubničan, žil som tu 
20 rokov. Aj keď som odišiel, do-
dnes tu mám najlepších pria- 
teľov. Na detstvo spomínam 

veľmi rád. Neustále spomínam 
na kino, prvé fi lmy v ňom, na 
starý dobrý obchod u Černaja, 
na zážitky na letnej plavárni, 
na šľahačkový pohár v Letke, 
ale aj na diskotéky v Družbe, 
kde sme sa dostali vždy len po 
známosti s biletárom... Dlho 
som v Novej nebol, viem, že sa 
všetko zmenilo, budem musieť 
prísť pozrieť kamarátov.

Kam viedli vaše kroky na pr-
vej ceste?
Prvá cesta viedla, samozrejme, 
do Európy, len čo sa preštikli 
hraničné drôty brániace cesto-
vať. Ja som mal cestovanie asi 
v sebe. Už od malého chlapca 
som všetok čas venoval štúdiu 
planéty, miest, civilizáciám, 
kmeňom.... Chcel som ísť kvôli 
tomu na námornícku školu, ale 
otec ma nepustil študovať do 
Gdanska. Potom som už mal 
pripravený útek za hranice, no 
chvalabohu zakrátko prišla re-
volúcia a ja som mohol pokojne 
cestovať.

Ktorá tvár sveta vás lákala 
najviac - hory, pralesy, púšte, 
...?
Moje expedície sú vždy spojené 
s poznávaním, ale aj objavo-
vaním. Prešiel som veľkú časť 
zemegule, zavítal do všetkých 
možných kultúr. Vždy to boli v 
prvom rade ľudia, ich spôsob 
života, potom starobylé pamiat-
ky, samozrejme nesmeli chýbať 
moje obľúbené hory. Afriku som 
si nechal až nakoniec môjho po-
znávania a zostal som jej verný 
už 12 rokov. Každý rok tam od-
chádzam na jednu, niekedy až 

dve expedície. V Afrike hľadám 
izolované kmene, kde je šanca 
nájsť život prírodných ľudí v 
podobe, v akej žili pred tisícka-
mi rokov. Je to nádherný pocit, 
ak sa dostanem na miesta, kde 
ešte nebol žiaden cudzinec.

Vedeli ste presne, čo od cesty 
očakávate? Ako sa na ne pri-
pravujete? Je niečo, bez čoho 
neodídete?
Vždy viem, čo od cesty chcem, 
o čom roky snívam, aký kmeň 
chcem nájsť a zdokumento-
vať ho. Samozrejme príprava 
je vždy odlišná. Iné je ísť na-
príklad do Nepálu, Himalájí, 
iné je ísť hlboko do pralesa 
či púšte. Najhoršie bolo vždy 
nájsť informácie - sedel som 
množstvo hodín v knižniciach 
- nebol internet. Dnes sa svet 
zmenšil, stačí ťuknúť a máte ho 
ako na dlani. Ja som išiel často 
do krajín, kde som ani netušil, 
aké sú tam aktuálne podmien-
ky, kadiaľ a ako sa dostanem. 
Napríklad do Sudánu som pre-
šiel západnou stranou Nílu ako 
prvý Európan po 30 rokoch. Ani 
som netušil, čo bude ďalší deň, 
ako sa kam prepravím... Ja sa 
dlho nebalím, tak 3 hodiny pred 
odchodom. Na cestu nepotre-
bujem nič - 2 tričká, nohavice, 
malá lekárnička, fľaša slivovice 
a fotoaparáty. Ostatné vyriešim 
podľa potreby na ceste.

Tešíte sa domov, aké to vlast-
ne je, keď sa vrátite? A čo si z 
ciest nosíte domov?
Samozrejme, vždy sa teším do-
mov, na deti, rodinu, priateľov, 
ktorých mám more. Je pekné 

prísť domov, keď viete, že vás 
ľudia čakajú.
Nosím si domov hlavne obyčaj-
né veci, ktoré ľudia používajú v 
kmeňoch.
Nepotrebujem drahý suvenír, 
väčšiu cenu má pre mňa oby-
čajná, drevená miska, ktorú 
ľudia bežne používali.

Dočítala som sa o vás, že my-
šlienka stretnúť africký kmeň 
Pygmejov vás prenasleduje 
už 30 rokov. Čím vás tak priťa-
hovali a sú stále pre vás takí 
fascinujúci?
Je to veľmi odľahlý kmeň. Žiaľ, 
nájsť dnes prírodných Pyg-
mejov je veľký problém. Ja som 
si ich vysníval a spravil som 
maximum preto, aby som ich 
našiel. Najskôr som ich hľadal 
v Ugande, Rwande, Kameru-
ne... Všade to boli len torzá prí-
rodných ľudí, naobliekaní v do-
trhaných, špinavých tričkách. 
Nakoniec som sa odhodlal na 
veľmi ťažkú expedíciu do voj-
nou zmietanej Stredoafrickej 
republiky a Konga, kde sa mi po 
dlhom putovaní džungľou poda-
rilo nájsť jednu z posledných 
málo dotknutých pygmejských 
osád, kde títo úžasní ľudia žijú 
ako pred tisícami rokov. Splnil 
sa mi sen nad moje očakávania, 
pretože to bol asi najkrajší do-
tyk s pravekom, aký som kedy 
zažil.

Vydali ste zatiaľ 4 publiká-
cie- Afrika, 4 návraty, 4 svety, 
Afrika navždy, na festiva-
le Expedičná kamera sme 
mohli vidieť fi lm Pygmejovia 
- deti džungle, na ktorom ste 

spolupracovali s Pavlom Ba-
rabášom - už chystáte nový 
projekt?
Cestovanie je droga. S Paľom 
Barabášom sme výborní pria-
telia, máme za sebou niekoľko 
ťažkých, úspešných expedí-
cií. Filmy, ktoré Paľo chystá z 
našich posledných expedícií, 
nemôžem prezradiť, je to jeho 
parketa, ja píšem knihy. Ale 
myslím, že jeho zábery budú 
pre divákov veľkým prínosom.
Teraz chystám novu expedíciu 
do Angoly zhruba na jeseň. Je 
to veľmi ťažké celé skoordino-
vať, pretože v krajine je stále 
14 miliónov mín, dostať sa na 
kmeňové územia nebude jed-
noduché. Bude asi aj dosť ťaž-
ké v krajine sa presúvať. Ďalší 
problém vidím v splavení rieky 
Kunene, ktorá je veľmi obtiaž-
na. Expedícia bude mať 2 čas-
ti - kmene a raft. Teraz riešim 
práve účasť mojich výborných 
priateľov, vodákov na tejto ex-
pedícii.
Problém po splavení, ak všetko 
vyjde, bude aj to, že sa dosta-
neme do oblasti, kde je abso-
lútny zákaz vstupu v okruhu 
asi 500km. Ešte nemáme vôbec 
vyriešené, ako sa odtiaľ dosta-
neme späť...
Na záver pozdravujem všet-
kých Novodubničanov a teším 
sa na návštevu Novej Dubnice.

Ivan, ďakujeme za rozhovor a 
na cestách prajeme veľa šťas-
tia.

EK, -vr-

V nedeľu 13. apríla organizo-
valo Oddelenie kultúry a špor-
tu MsÚ Nová Dubnica v kine 
Panorex veľkonočný jarmok.                                                                                                                 
Pre najmenších bola pripra-
vená výroba rôznych ozdôb v 

tvorivých dielňach novodubnic-
kých škôl. Vo veľkom sa maľo-
valo, strihalo a lepilo. Všetky 
deti ukázali, aké sú šikovné a 
jarná či veľkonočná téma bola 
skvelou inšpiráciou pre ich fan-

táziu. Z typických ukážok tra-
dičných remesiel  regiónu  bolo 
zaujímavé pletenie veľkonoč-
ných  korbáčov alebo zdobenie 
vajíčok rôznymi technikami. 
Jasným favoritom sa stal pán 

Goczol, ktorý predvádzal výro-
bu syra a dokonca rozdával na 
ochutnávku srvátku.  
Muzikál Zvieratká v lese v po-
daní žiakov Súkromnej ZŠ a 
malá farmička  jahniatok a koz-

liatok potešili predovšetkým 
najmladších návštevníkov. 
Toto podujatie si už v uplynu-
lých rokoch získalo priazeň 
širokej verejnosti a hoci tento 
jarmok patrí medzi tie menšie 

v okolí, organizátori sa na ne-

záujem návštevníkov sťažovať 

nemohli. 

EK

Aká bola tohtoročná Expedičná kamera?

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

Ponúknuté publikácie boli v okamihu „rozchytané“.

O návštevníkov nebola núdza. Ako sa robí takáto kraslica si mohli pozrieť všetci, ktorí prišli. Atmosféru dokresľovali aj kozliatka.

Čerstvé syry z Moravy chutili. Najkrajšie medovníčky vyzdobili deti. Všetky školy prišli so zaujímavými aktivitami.
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Je po zápise do školy a väč-
šina predškolákov nastúpi v 
septembri do prvých roční-
kov. Niektoré deti však zostá-
vajú z rôznych dôvodov ešte 
v materskej škole. O tom, či 
je dieťa vhodné dať do prvej 
triedy alebo je lepšie vybaviť 
mu odklad školskej dochád-
zky, sa rodičia môžu dozve-
dieť v Súkromnom centre 
špeciálnopedagogického po-
radenstva, ktoré v súčasnosti 
sídli v mestskom zdravotnom 

stredisku.  Nedávno som sa v 
príjemných priestoroch  tohto 
centra stretla s riaditeľkou 
PaedDr. Kvetoslavou Mojto-
vou, ktorá mi ochotne ukázala 
pracovne, poskytla odborný 
výklad a odpovedala na otáz-
ky.
  
Dôležitá a záslužná je vaša 
práca najmä s predškolský-
mi zariadeniami. Môžete 
nám povedať o tom niečo 
viac?
Pre deti predškolského veku 
vždy v septembri – októbri 
robíme test školskej spôsobi-

losti, vytipujeme si tie, ktoré 
majú rôzne oslabenia a pra-
cujeme s nimi v skupine na 
zmiernení ich ťažkostí. Sú 
to deti, ktoré majú narušené 
komunikačné schopnosti, sú 
nezrelé, plačlivé, hravé, alebo 
nesprávne vyslovujú niektoré 
hlásky, majú telesné, zrakové, 
sluchové alebo mentálne po-
stihnutie. Často ide o dieťa s 
príznakmi autizmu, je hyper-
aktívne alebo má spomalené 
tempo, býva nesústredené, 

nepozorné, rozptýlené, má 
problémy v grafomotorike 
a pod. Ak zistíme problém v 
reči, dieťa môže jeden až tri 
razy do mesiaca navštevovať 
našu logopedičku. Rodič sa 
zúčastňuje na terapii spolu 
s dieťaťom. Pre deti s odkla-
dom školskej dochádzky, ale 
aj pre žiakov prvých ročníkov 
základných škôl, ponúkame 
program HYPO na zlepšenie 
koncentrácie a grafomoto-
riky, ale aj podľa Achutina, 
Metódu dobrého štartu (na 
zlepšenie grafomotoriky), 
Heyrovskej cvičenia, kde sa 

uvoľňuje horná končatina. Na 
zlepšenie celkovej priprave-
nosti do školy máme k dispo-
zícii Eľkoninovo fonologické 
uvedomovanie (prvé písmeno 
v slove, slabikovanie, uvedo-
movanie si slov s dlhou a krát-
kou slabikou, krátke slová na 
analýzu a syntézu.) Možná je 
aj predpríprava dieťaťa podľa 
Makovičky. V ponuke máme 
tiež biofeedback pre deti so 
spomaleným tempom, ale aj 
pre deti nesústredené, nepo-
zorné, rozptýlené. Dieťa by po 
absolvovaní týchto stimulač-
ných programov malo prísť do 
školy dobre pripravené na to, 
čo ho čaká v prvom ročníku a 
bez problémov by malo začať 
čítať a písať.

Aké sú vaše ďalšie postupy 
a ako jednotlivé prípady po-
sudzujete?
Treba povedať, že okrem 
predškolákov sa venujeme aj 
väčším žiakom i študentom 
stredných škôl, ktorí majú 
rôzne problémy s pravopi-
som, čítaním, matematikou, 
u ktorých prevažuje nepokoj, 
hyperaktivita, nesústrede-
nosť, tréma a pod. S každým 
pracujeme individuálne. Naj-
skôr robíme diagnostické 
vyšetrenie a vypracujeme 
správu, ktorú do dvoch týžd-
ňov dostanú rodičia i učitelia. 
Potom už nasledujú konkrét-
ne cvičenia, ktoré by mali 
pomôcť problémy dieťaťa na-
praviť alebo aspoň zmierniť. 
K dispozícii máme rôzne testy 
podľa veku dieťaťa. Napríklad, 
u predškolákov je to test  škol-
skej spôsobilosti (Gajdošová, 
Herényiová), Orientačná skú- 
ška pripravenosti na školu 
(Kollárik), Test vedomostí 
predškolských detí (Matejček, 

Vágnerová/, Strnadová), Test 
rizika porúch čítania a písa-
nia pre začínajúcich školákov 
(Švančarová, Kucharská), ale 
aj Test prediktorov gramot-
nosti od Mikulajovej. Testy 
robí psychologička alebo špe-
ciálna pedagogička. Pokiaľ si 
to situácia žiada, robíme kon-
zultácie s učiteľmi v škole.

Čo by ste ešte chceli k tejto 
problematike dodať? 
V našom špeciálnopedago-
gickom centre ponúkame ro-
dičom možnosť porozprávať 
sa o problémoch s dieťaťom 
a dohodneme si ďalší postup. 
Vstupná špeciálnopedagogic-
ká a psychologická diagnosti-
ka je u nás bezplatná. Ponúka-
me dlhodobé programy, ktoré 
deťom pomôžu lepšie sa pri-
praviť na požiadavky školy. V 
súvislosti s odkladom školskej 
dochádzky si treba uvedomiť, 
že to znamená pre dieťa rok k 
dobru, môže sa vyhrať do sý-
tosti, môže dozrieť a napraviť 
svoje oslabenia. Odkedy sme 
sa presťahovali do zdravot-
ného strediska, počet našich 
klientov  podstatne narástol a 
deti sa k nám tešia.  Vytvorili 
sme tu pre ne príjemné pro-
stredie. Steny čakárne sme 
vymaľovali na príjemnú oran-
žovú farbu, k čomu sme do-
ladili nábytok. Miestnosti na 
terapie sú tiež veselé a všade 
je veľa pomôcok a hračiek.   
      Touto cestou by som  chce-
la poďakovať mestským po-
slancom za to, že nám umož-
nili presťahovať sa do týchto 
priestorov, ktoré sú priamo v 
centre a bližšie k ľuďom.

Zhovárala sa: M. Babuková

Spoločný európsky projekt 
mesta Nová Dubnica a Gminy 
Miedźna Comenius Regio Part-
nerstvá prebieha druhý rok. V 
dňoch 20. a 21.marca sa opäť, 
tentokrát u nás, stretli všetci 
zainteresovaní: zástupcovia 
oboch mestských úradov, kniž-
níc a poľskí i slovenskí učitelia. 
Samosprávu Gminy Miedźna 
viedol Ing., Mgr. Bogdan Tara-
nowski a slovenskú Ing. Peter 
Marušinec. Vo štvrtok sa na se-
minári v Kultúrnej besede hod-
notil končiaci III. modul: Aká 
je úloha učiteľa v humanizácii 
vzdelávania a aká je aktívna 
podpora rodičov dieťaťa vo vzde- 
lávacom procese. V priebehu 
jesene sa v danom moduli rea-
lizoval týždenný pobyt poľských 
učiteľov Job shadowing v Ma-
terskej škole Petra Jilemnic-
kého a v Súkromnej základnej 
škole. Poľské pani učiteľky boli 
nadšené programom Krok za 

krokom. Okrem vyučovania sa 
zúčastnili aj niekoľkých spoloč-
ných aktivít s deťmi a rodičmi, 
navštívili Súkromné centrum 
špeciálnopedagogického po-
radenstva Dr. Mojtovej a boli 
sa pozrieť aj na školstvo vo Va-
laskej Belej. III. modul motivo-
val žiakov k aktivitám v oblasti 
humanitárnej pomoci. Poľské 
deti podporili  žiakov v Kame-
rune, kde  prispeli na vyhĺbe-
nie studní a naši zo Súkromnej 
ZŠ sa stali súčasťou projektu 
OZ Človek v ohrození Adoptuj 
si spolužiaka. Decká vlastnou 
činnosťou - benefi čný koncert, 
výroba drobnôstok a ich predaj 
na vianočnej tržnici sumou 330 
€ umožnili chodiť do školy Ro-
hullah Barat Alimu. V januári a 
vo februári v materskej škole i v 
Súkromnej ZŠ boli zorganizova-
né spoločné podujatia rodičov, 
detí a učiteľov na rôzne témy: 
Deti a ich hranice, Ako pripraviť 

dieťa do školy, Ako riešiť problé-
my... Súkromná ZŠ kvôli hlbšej 
spolupráci s rodičmi zriadila 
profi l školy aj na facebooku. 
Z poľských aktivít prezentuj-
úcich Mgr. Katarzyny Maciąg 
a Iwony Przenzak nás zaujala 
najmä oslava Dňa tolerancie a 
Dňa vody. Seminár v prvý jarný 
deň ukončili Dr. Mojtová a Mgr. 
Miroslava Žuffová prednáškou 
o humanizácii vzdelávania detí 
od predškolského veku, ktorú 
zamerali na rozvoj grafomoto-
riky a tým kvalitných počiatkov 
písania. Spoločné aktivity pred-
staviteľov mesta a predstavi-
teľov vzdelávacích inštitúcií sú 
nesmierne potrebné. Iba ak sa 
budú vedieť vzájomne počúvať, 
budú môcť vytvárať dobré pod-
mienky vzdelávania. Popoludní 
nás všetkých, nevinímajúc rodi-
čov predškolákov a deti, čakala 
krásna oslava prvého jarného 
dňa u Saleziánov. Naši pred-
školáci, zo všetkých elokova-
ných pracovísk vniesli do týchto 
dôstojných priestorov radosť 
a hr- dosť na ľudovú tvorivosť 
našich predkov. Nesmierne na-
máhavá práca nielen detí, uči-
teliek MŠ ale aj mnohých spolu-
pracovníkov, či už rodičov alebo 
učiteľov ZUŠ, vyčarili nádhernú 
oslavu, plnú spevu, slova a tan-
ca, ktorá chytila za srdce nielen 
hostí. Bolo príjemné vidieť v na-
šom mladom meste oživené tra-
dície otcov. Druhý deň uviedla 
Súkromná ZŠ otvorenými hodi-

nami: prváci si čítali na hodine 
s mamičkou, tretiaci sa kochali 
napínavou literatúrou Roalda 
Dahla a piataci ukázali blok 
dvoch predmetov: slovenského 
jazyka a mediálnej výchovy, na 
ktorých natočili fi lm Interview s 
triednou pani učiteľkou a fi lm o 
fi lme. Oba boli veľmi zaujímavé 
a sú zavesené na webe. V den-
níkoch nesmierne kultivovane 
opisovali vo voľnom písaní svoje 
dojmy z týchto aktivít. Otvorené 
hodiny sú najlepšou formou roz-
víjania učiteľských kompetencií 
a odovzdávania skúseností kva-
litných učiteľov. Z normálneho 
učiteľského života sa takmer vy-
trácajú, čo je škoda. Poľské pani 
učiteľky obdivovali spoluprácu s 
našimi rodičmi tak, ako my ob-
divujeme ich prácu s tradíciami.                                                                                       
V projekte sme sa snažili načer-
pať vzájomne kvalitné podnety. 
Pomaly sa Comenius Regio 
bude končiť. Vznikli pevné pria-            
teľstvá, naše dve mestá sa 
stali naozajstnými partnermi. 
Hostia bližšie spoznali aj pa-
mätihodnosti mesta Trenčín a 
Trenčianske Teplice. Veríme, 
že vzdelávanie našich detí obo-
hatil projekt o trvalé  hodnoty. 
Veríme, že sme získali priateľov,  
ktorí sa radi ku nám vrátia.
                                                      
PaedDr. Jana Kramárová
riaditeľka Súkromnej ZŠ

Regionálna spisovateľka Sil-
via Havelková sa 18. marca 
stretla v mestskej knižnici s 
deťmi so základných škôl. Po-
rozprávala im o svojej tvorbe, 
o tom, čo všetko okrem dobré-
ho nápadu treba, aby vznikla 
kniha. Deti sa na chvíľu zah-
rali na redaktorov, ilustráto-
rov, či vydavateľov. 
Čítala im úryvky zo svojich 
kníh a nakoľko pracuje na pro-
jektoch pre školákov, žiaci jej  
knihy „Školienkina čítanka“ a 

„Hrdinovia dejín“ poznajú i z 
vyučovacích hodín.
Na záver bola autogramiáda, 
deti si nechali napísať venova-
nie do kníh i na záložky, ktoré 
im venovala pani spisovateľ-
ka.
Pani Havelková býva i pracuje 
v Trenčianskych Tepliciach a 
okrem tvorby pre deti píše i 
pre dospelých čitateľov.
                                                                                                                           
M. Bieliková

Centrum voľného času Nová 
Dubnica usporiadalo už 3. 
ročník akcie s takýmto ná-
zvom v spolupráci s nezis-
kovou organizáciou Dobrý 
anjel.

Mnohí z vás určite vedia, že 
Dobrý anjel je unikátny sys-
tém finančnej pomoci rodi-
nám s deťmi, ktoré rakovina 
alebo u detí aj iné zákerné 
ochorenie (od r. 2007 - sva-
lová dystrofia, cystická fib-
róza, DMO), priviedlo do fi-
nančnej tiesne. 

Výťažok z tejto akcie bude 
venovaný neziskovej orga-
nizácii Dobrý anjel. Keďže 
sa nám osvedčila táto spo-
lupráca počas predošlých 
dvoch ročníkov, rozhodli sme 
sa v tejto aktivite pokračovať 
aj naďalej. Doteraz sa nám 
hlavne s vašou pomocou 
podarilo vyzbierať 592,67 € - 
komu tieto peniaze pomohli 
si môžete pozrieť na www.
dobryanjel.sk – anjelské 
osobné číslo: 11006862 heslo: 
cvc. 

A práve s cieľom pomôcť sa 
6. apríla prišli do kina Pano-
rex ukázať deti zo všetkých 
tanečných krúžkov z Centra 
voľného času a dve tanečné 
skupiny zo ZŠ s MŠ Centrum I 
Dubnica nad Váhom. V dy-

namickom a pútavom pro-
grame sa predstavilo spolu 
11 tanečných čísel, čo pred-
stavuje 112 účinkujúcich vo 
veku od 3 do 30 rokov. To, že 
CVČ navštevuje mnoho ta-
lentovaných detí, potvrdzuje 
fakt, že dokázali svojimi vy-
stúpeniami pokryť komplet-
ne celý program. Každý mo-
hol svoju podporu vyjadriť 
dobrovoľným príspevkom. 
Nakoniec sa nám podarilo 
vyzbierať nádherných 178,50 €. 
A preto patrí všetkým prí-
tomným jedno obrovské ĎA-
KUJEME! 

Touto cestou by sme chce-
li poďakovať aj organizácii 
Dobrý anjel za spoluprácu a 
propagačné materiály, kto-
ré nám poskytli, firme SWG 
shop, ktorá nám sponzorsky 
venovala darček pre každé 
vystupujúce dieťa a aj Zá-
kladnej umeleckej škole za 
ozvučenie akcie.

Teší nás, že akcia mala veľký 
úspech a opäť sme zaplnili 
kino Panorex.

kolektív CVČ

Už je po zápise, ale vaše dieťa má odklad

Comenius Regio vrcholí                                                                                                         

Spisovateľka Silvia Havelková 
na besede s deťmi

Tancujeme pre anjela

Riaditeľka špeciálnopedagogického centra PaedDr. K. Mojtová.

Silvia si s deťmi rozumie.

Spoločné stretnutie učiteľov, rodičov a detí v rámci projektu.

Deti zabávali plný Panorex.



Narodili sa: Veronika Štefi nová, Sebastián Kotešovec, Natália Rácová, Karolína Šinková, Lívia Štefulová, Michal Šimor, Adela Václa-
vová, Adam Ferko, Viktória Púčková, Marek Palkech.
Smútime: Ing. Miloš Ivanič, Miroslav Koppy, Juliana Garbieriková, Zdenko Schulz, Ondrej Filo, Ondrej Kubaščík, Ing. Anton Fúsik, 
Viera Kyselicová, Milica Hejdišová, Rozália Bojkovská.
Na spoločnej ceste životom:  Marián Vrana a Daniela Gregorová

Odchyt túlavých psov
Mestská polícia v priebe-
hu mesiaca marec odchy-
tila troch túlavých  psov. 
Psy boli umiestnené do 
odchytných kotercov. Na 
základe evidenčného čísla 
bol zistený jeden majitel 
túlavého psa. Ďalší majiteľ 
bol zistený na základe čipu 
psa. Majteľa tretieho psa sa 
nepodarilo zistiť a bol odo-
vzdaný do opatery OZ Tren-
čianske labky, ktoré sa mu 
pokúsi nájsť nového pána. 

Rušenie nočného pokoja
29. marca v nočných hodi-
nách sa v okolí kina Pano-
rex snažil H.P. posilnený 
alkoholom presvedčiť ka-
marátov a obyvateľov priľa-
hlých panelákov o svojom 
speváckom talente. Keď 
nebol ocenený, začal hlasno 
vulgárne nadávať obyva-
teľom panelákov. Jedinou 
odmenou za predvedený 
výkon mu bola bloková po-
kuta od hliadky MsP.

A znova H. P. v akcii
29. marca, asi o hodinu 
neskôr, na základe ozná-
menia operátora kamero-
veho systému zasahovala 

hliadka MsP na Mierovom 
námestí. Hliadka pristihla 
H.P. po druhý raz, ako ničí 
odpadkové koše. Po ná-
prave odpadkových košov 
a  uprataní rozhádzaného 
odpadu, bol H.P. za poruše-
nie priestupkového zákona 
opäť doriešený v blokovom 
konaní.

Mestská polícia upozor-
ňuje
V posedom období sa mno-
žia sťažnosti od majiteľov 
motorových vozidiel, že po 
ich zaparkovaní hlavne na 
novo vybudovaných parko-
vacích miestach dochádza 
k ich drobným poškode-
niam a rôznym schválnos-
tiam. Stáva sa to hlavne na 
vozidlách majiteľov, ktorí 
nemajú trvalý pobyt v 
dome, pri ktorom sa par-
kovisko nachádza. Mestská 
polícia upozrňuje „nespo-
kojných občanov“, že par-
kovacie miesta sú verejne 
prístupné priestranstvo, na 
ktorom môže parkovať kto-
koľvek a nie len obyvatelia 
priľahlých domov.

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

11. mája uplynie rok, kedy nás náhle opustil vo 
veku 70 rokov milovaný manžel, otec a dedko Vla-
dimír Petráš. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomína manželka a deti s 
rodinami.

24. apríla uplynú 2 roky od smrti našej milovanej 
dcéry, manželky, mamičky, sestry, babičky, švagri-
nej, tety a krstnej mamy Vierky Strakovej z Novej 
Dubnice. S láskou spomína celá smútiaca rodina.

19. marca sme si pripomenuli 15 výročie odkedy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a 
dedko Pavol Kapusník. Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou spo-
mína celá rodina.

30. apríla uplynú štyri roky, odkedy dotĺklo dobré 
a ušľachtilé srdce MUDr. Antona Kubričana. V 
našich srdciach bude žiť navždy. S láskou budeme 
spomínať. Manželka, dcéra, zať a vnuk.

9. apríla uplynul rok, odkedy nás navždy opustil 
manžel, dedko a pradedko Jozef Božek. Odišiel 
po 57 rokoch manželstva a bývania v tomto meste, 
ktoré mal veľmi rád. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
manželka, deti Jozef, Blanka a Mirka s rodinami.

9. apríla uplynulo šesť rokov, odkedy nás navždy 
opustila milovaná manželka, mama a babka Zděn-
ka Štefánková. S láskou spomína smútiaca rodina.

22. apríla uplynuli 2 roky, odkedy nás navždy opus-
tila naša drahá manželka, matka, babka a praba-
bička Erika Sadloňová. Aj keď nie si medzi nami, v 
našich srdciach budeš žiť stále. S láskou spomína 
celá rodina.

4. mája uplynie päť rokov, odkedy nás navždy 
opustil milujúci manžel, otec a starý otec Ing. Jo-
zef Šebík. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou spomína smútiaca rodina.

15. apríla uplynulo päť rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Ing. Ľu-
bomír Klobučník. Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou 
spomína manželka, deti s rodinami a ostatná ro-
dina.

19. marca 2004 nás navždy opustil láskavý a sta-
rostlivý manžel, otec a starý otec Jozef Mendel. 
Odvtedy uplynulo 10 rokov. Tí, ktorí ste ho poznali, 
spomeňte si naňho spolu s nami. Manželka, deti s 
rodinami a ostatní príbuzní.

4. apríla uplynulo 20 rokov odkedy nás opustil mi-
lovaný manžel, otec a dedko Michal Nastišin. S 
úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

17. apríla uplynul rok, kedy nás náhle vo veku 63 rokov opustila 
sestra, teta a švagriná Margita Morovianová. So smútkom v 
duši spomínajú rodina a známi.

Poďakovania - Spomienky

Spoločenská kronika

Z bloku mestskej polície

Kancelária: Topoľová ul. 781/5 (adm. budova tekosu)
Po – Pia: 8:00 – 16:00 hod., Tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398

www.pomnik.sk

SPRÁVCA CINTORÍNA
Spísanie nájomných zmlúv na hrobové miesta

Vytyčovanie nových hrobových miest

30% zľava pre obyvateľov Novej Dubnice 
na pohrebné služby a kamenárske práce

NIE SME PLATCI DPH

všetky kamenárske práce, predaj hotových
 hrobiek v Novej Dubnici a Kolačíne

NONSTOP PREVOZY ZOSNULÝCH
Tel.: 0905 991 398

POHREBNÉ SLUŽBY A KAMENÁRSTVO
MIROSLAV KONDEL

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

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

NON-STOP PREVOZY, PREDAJ RAKIEV, VENCOV, 
KAHANCOV, SVIEČOK A POHREBNÉ SLUŽBY

0904 504 498

Dubnica nad Váhom - Tel.: 042/44 21 949,
Nová Dubnica, Trenčianska 869/72 - Tel.:  042/44 33 000

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

7ŠKOLSTVO / OZNAMYwww.novadubnica.sk

Škola, kam radi chodíme, vzdelávame a zabávame sa

Z hľadiska personálnych 
možností, ale aj na zákla-
de určenia priorít úloh 
Mestskej polície v Novej 
Dubnici, nie je možné, 
aby boli všetky kritické 
lokality neustále monito-
rované pešími alebo mo-
torizovanými hliadkami. 
Preto boli z rozpočtu Mes-
ta Nová Dubnica uvoľne-
né prostriedky na kúpu 
prenosného kamerového 
systému, známeho aj ako 
fotopasce. Majú pohybo-
vé snímače a aktivujú sa 
teda pri pohybe v mies-

tach, ktoré sledujú. Tie 
môžu buď fotografovať 
alebo nakrúcať. Režim je 
nastaviteľný. Fotopasca 
je vybavená výkonným 
infračerveným bleskom, 
ktorý je neviditeľný. Fo-
topasce bude používať 
mestská polícia na tých 
miestach, kde najčastej-
šie dochádza k páchaniu 
priestupkov a porušova-
niu všeobecne záväzných 
nariadení mesta.
   
JUDr. Milan Krčmárik
náčelník MsP

Neviditeľná polícia

Noc v škole.

Mesto  Nová Dubnica  vyhlasuje súťaž  o  najvhodnejší  návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nebytového  priestoru  č. 
12 - 8  na prízemí bytového domu súp. č. 55,  vchod 15 v Novej Dubnici. Výmera 68 m2 plus prislúchajúci podiel z pozemku pod stavbou a na 
spoločných častiach a zariadeniach domu. 
Navrhovateľ musí predložiť návrh kúpnej ceny.  Minimálna požadovaná cena  je 35 000,00 eur. Podmienkou súťaže je zloženie fi nančnej zá-
bezpeky vo výške  3 500,00 eur. 

Predkladanie súťažných návrhov:  do 15. 05. 2014 do 12:00  hod,  Mestský  úrad,  Trenčianska  45/41, 018 51 Nová Dubnica. Obálku označte: 
„Neotvárať - Verejná  obchodná  súťaž:  nebytový  priestor č. 12 - 8, súp. č. 55“ Bližšie informácie o  ponuke nájdete na úradnej tabuli 
mesta, na www.novadubnica.sk a v sídle vyhlasovateľa.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Mottom Školského vzdeláva-  
cieho programu Základnej 
školy na Ulici Janka Kráľa je 
už od roku 2008 výrok: „Škola, 
kam radi chodíme, vzdeláva-
me sa a zabávame sa... viac 
ako škola!“. Tomuto odkazu 
sme verní neustále. Výsled-
kom našej vzdelávacej čin-
nosti sú aj viaceré úspechy v 
súťažiach a olympiádach. Za 
posledný mesiac to bolo najmä 
víťazstvo našej žiačky Danky 
Hostačnej v okresnom kole 
chemickej olympiády, výborné 

druhé miesto Vladimíra Lazá-
rika v krajskom kole dejepisnej 
olympiády a potešili aj dievča-
tá druhým miestom v regionál-
nom kole basketbalu dievčat, 
ktoré sa konalo v Považskej 
Bystrici.
Moderná škola nie je len o 
výchove a vzdelávaní, v našej 
škole sa aj zabávame. Zábave 
bol venovaný hlavne piatkový 
večer a noc zo 4. na 5.apríla, 
keď pre žiakov prvého stupňa 
pripravili tvoriví pedagógovia 
„Rozprávkovú noc“. Rodičia 

priviedli svoje deti podvečer 
do školy, kde sa ich ujali skú-
sení pedagógovia. Na úvod im 
pripravili Osmijankovu roz-
právku, v ktorej sami účinko-
vali. Krásne kostýmy, kulisy a 
herecké výkony učiteľov oce-
nili  žiaci obrovským potles-
kom. Nasledovala pyžamová 
párty, kde sa každý vytancoval 
do chuti a mohol vyhrať slad-
ké ceny v rôznych súťažiach. 
Vyvrcholením bol lampášo-
vý pochod tmavou školou do 
multimediálnej učebne, kde 

sa premietala rozprávka na 
dobrú noc. Po nej sa všetci po-
maličky pobrali do spacákov 
snívať rozprávkové sny... Akcia 
sa vydarila, deti boli nadšené, 
celú noc vydržali bez vyro-
nenej slzičky. Nás tešia slová 
vďaky rodičov, ktorí si v sobo-
tu ráno prichádzali pre svoje 
ratolesti. Deti odchádzali s 
krásnymi zážitkami na mnoho 
rokov, ak nie na celý život.

Mgr. Martin Staňo
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

21. marca sa konal už 34. roč-
ník nášho malého atletického 
meetingu Novodubnická latka.  
Úroveň súťaže v skoku do výš-
ky z roka na rok rastie. Svedčia 
o tom výsledky mladých špor-
tovcov, ktoré sú príjemným 
zadosťučinením pre organizá-
torov zo ZŠ Janka Kráľa, CVČ 
a odd. kultúry a športu mest-
ského úradu. Aj tento ročník 
boli zaznamenané nové rekor-
dy. V kategórii 6. ročník chlap-
cov prekonal Stanislav Moško 
(Spojená škola sv. J. Bosca) 
o päť centimetrov rekord z 
roku 2011.V kategórii 8. ročník 
chlapcov zdvihol latku o 7 cen-

timetrov oproti roku 2011 Milan 
Tinka (ZŠ J. Kráľa). V kategórii 
9. ročník dievčat nesklamala 
Dominika Kormúthová, ktorá 
posunula rekord z roku 2009 
o 4 centimetre vyššie. Päť zla-
tých medailí získala usporia- 
dateľská ZŠ Janka Kráľa, dve 
vybojovala Spojená škola sv. 
J. Bosca a hosťujúca základná 
škola zo Slavičína si domov od-
niesla jednu zlatú. Všetkým ví-
ťazom gratulujeme a ostatným 
zúčastneným prajeme veľa tré-
ningového elánu a doladenie 
formy do ďalšieho ročníka.

-vr-

Prehľad víťazov 34. ročníka: 
6. ročník dievčatá: Patrícia Žuffová, Spojená škola sv. Jána Bosca, 
125 cm.
6. ročník chlapci: Stanislav Moško, Spojená škola sv. Jána Bosca, 
148 cm. RECORD – doterajšie maximum z roku 2011 bolo 131 cm.
7. ročník dievčatá: Dominika  Blašková, ZŠ J. Kráľa, 125 cm.
7. ročník chlapci: Lukáš Nosický, ZŠ Janka Kráľa, 140 cm.
8. ročník dievčatá: Jana Štefi nová, ZŠ Janka Kráľa, 125 cm.
8. ročník chlapci: Milan Tinka, ZŠ J. Kráľa, 167 cm. RECORD - dote-
rajšie maximum z roku 2011 bolo 160 cm.
9. ročník dievčatá: Dominika Kormúthová, ZŠ J.Kráľa, 142 cm.
RECORD – doterajšie maximum z roku 2009 bolo 138 cm.
9. ročník chlapci: Michal Fojtů, Slavičín, 165 cm.

Po roku sa mesto Nová Dub-
nica opäť zapojí do súťaže 
miest v rámci Medzinárod-
ného vyzývacieho dňa World 
Challenge Day. Týmto dňom 
bude streda 28. mája. Súťažiť 
budeme na národnej, ale aj 
medzinárodnej úrovni. Cie- 
ľom tohto projektu je zapojiť 
čo najviac obyvateľov bez 
rozdielu veku do akejkoľvek 
fyzickej aktivity a ukázať tak, 
že pohyb je nielen zdravý, ale 
hlavne zábavný.
Podujatie je určené pre všet-
ky vekové kategórie a za po-
hybovú aktivitu sa považujú 
nielen športové a pohybové 

disciplíny ale akákoľvek fyzic-
ká aktivita, ktorá zvýši tepovú 
frekvenciu srdca po dobu mi-
nimálne 15 minút nepretržite. 
O víťazovi rozhodne percentu-
álny podiel aktívnych účastní-
kov podujatia z celkového po-
čtu obyvateľov mesta. Minulý 
rok bolo našim súperom v ná-
rodnej súťaži mesto Revúca, 
ktoré sme vysoko predčili. 
Obhájime si víťazstvo aj tento 
rok?
Príďte sa zabaviť a podporiť 
nie len naše mesto, ale aj vaše 
zdravie!

-vr-

Milí rodičia, milí naši malí špor-
tovci. Mnohí z vás už určite za-
registrovali v meste, v školách či 
škôlkach náš oznam. OSA - Špor-
tová akadémia, prichystala svoj 
prvý pretek zo seriálu pretekov 
v našom meste a okolí. Úvod-
ný pretek „OSA CykloKruhy 
2014“ sa bude konať 26. apríla 
od 8:00 do 17:00 hodiny na Mie-
rovom námestí v Novej Dubni-
ci a je naším prvým počinom v 
organizácii pretekov pre malé 
deti vo veku 6 až 12 rokov.

Takže v skratke k pretekom a 
ich pravidlám - uvediem príklad 
jednej kategórie:
Na okruhu námestím súťaží 3 
až 5 detí o svojho víťaza - postu-
pujúceho do ďalšieho kola, či 
priamo do fi nále. Ak sa napríklad 

v kategórii prihlási do preteku 
20 detí, tak budú 4 rozjazdy, po 
5-tich pretekároch. Z nich vzí-
du štyria postupujúci do fi nále 
a z nich vo fi nálovej jazde zase 
víťaz celej kategórie. V prípade 
viacero prihlásených, bude, sa-
mozrejme, kvalifi kačných prete-
kov toľko, aby nám do fi nále vošlo 
maximálne 5 pretekárov.

O čo deti súťažia?
V prvom rade sme chceli vytvo-
riť seriál pretekov, ktorý by mal v 
našom regióne, meste a blízkom 
okolí umožniť deťom športové 
a kultúrne vyžitie, bez nutnosti  
zdĺhavého cestovania a vysokých 
nákladov. Sme presvedčení, že 
športovať a súťažiť sa dá kdekoľ-
vek, keď deťom dáme možnosť a 
vytvoríme podmienky. Deti totiž 

športujú a súťažia pre radosť. 
Radosť zo samotného pohybu a 
z toho, že sa bavia s ostatnými 
deťmi. Samozrejme je tu i moti-
vácia  v podobe stupňov víťazov 
a medailí. No a v duchu seriálu 
pretekov, každý získava body do 
celkového súčtu o celkového ví-
ťaza OSA CHALLENGE 2014.

Na čo sa môžu tešiť pretekári v 
priebehu podujatia?
Vzhľadom na to, že je to naša „or-
ganizačná prvotina“, tak veríme 
hlavne v prekrásnu atmosféru, 
ktorú našim deťom pripravia 
diváci – rodičia, starí rodičia, 
krstné mamy a otcovia a všetci, 
ktorí prídu v sobotu na Mierové 
námestie do Novej Dubnice. Po-
vzbudzovanie, motivácia a opti-
mizmus vlievaný do detských uší 

počas pretekov, aj keď práve ne-
vyhrajú, budú veľmi dôležité pre 
všetkých súťažiacich. Za nás or-
ganizátorov poviem len, že sme 
sa snažili pripraviť zaujímavé 
preteky, ktoré sami o sebe svojou 
atmosférou budú napínavé až do 
konca.

Čo by sme teda na záver odká-
zali občanom nášho mesta?
Príďte podporiť náš drobizg. 
Budú to potrebovať. Možno si o 
pár rokov spolu zaspomíname, 
ako sa rodili nové hviezdy športo-
vej Novej Dubnice či Slovenska. 
Strávme spolu príjemné športo-
vé dopoludnie a urobme niečo 
pre zdravý pohyb našich detí.

Adrian Gazdík

Blíži sa termín  Novodubnickej 
25-ky Ivana Markoviča.  KST Ko-
lačín  sa na všetkých milovníkov 
turistiky teší  v sobotu 10. mája 
s trochu inovovanými trasami. 
Vraciame sa k dvom štartom, 
jeden štart bude z Mierového  
námestia v Novej  Dubnici a dru-
hý spred Hostinca na Lúčkach  v 
Kolačíne.  
Na výber sú 4 pešie pohodové 
trasy lesom i lúkami s prekrás-
nymi výhľadmi do okolia a 2 
cyklistické trasy so štartom od 
7.00 – 9.30 hod.

Trasy z  Novej Dubnice:
4 km - Mierové námestie - Du-
bovec  - Areál zdravia -  Mierové 
námestie.
20 km - Mierové námestie - Du-
bovec - Slimáková - Grófovec - 
Kyšky - Kamenné vráta - otoč - 1. 
studnička - kameňolom - Hosti-
nec na Lúčkach.

Trasy z Kolačína:
7 km - Hostinec na Lúčkach 
- Markovica - Hostinec na Lúč-
kach.
15 km  Hostinec na Lúčkach - 
kaplnka - Slimáková - Grófovec 
- Kyšky - Kamenné vráta - Otoč 
- 1. studnička - kameňolom - Hos-
tinec na Lúčkach.

Cyklotrasy z Kolačína:
25 km - Hostinec na Lúčkach 
- Ilava - Pruské - Nemšová - Ko-
lačín.
40 km – Hostinec na Lúčkach - 
Gilianka -Chrástková-Krivoklát-
-Bohunice – Bolešov- Kolačín (len 
v prípade priaznivého počasia).

Štartovné: 1,00 EUR, dôchodco-
via, študenti, deti a členovia KST 
0,50 EUR, deti do 6 rokov zdarma.
Viac informácií na www.kstko-
lacin.webnode.sk

Vo februárovom čísle Novodubnických zvestí sme v kalendári tu-
ristických podujatí na tento rok nedopatrením uviedli zlý termín 
konania Dubnickej tridsiatky. Správne malo byť uvedené, že tento 
turistický pochod sa bude konať 26. apríla. Čitateľom aj autorovi 
článku sa týmto ospravedlňujeme.

10. ročník tradičného poduja-
tia fénixákov z Novej Dubnice 
„Zimný výstup na Strážov“        
by mohol byť tento rok, vzhľa-
dom na počasie,  pomenovaný 
ako jarný. A možno práve pre 
vcelku príjemné, už takmer 
jarné počasie, sa v sobotu  1. 
marca tohoročného výstupu 
zúčastnilo 74 účastníkov. Bol 
to druhý najvyšší počet účast-
níkov v desaťročnej histórii 
tohto podujatia. Najväčšie za-

stúpenie mali tradične členo-
via Detskej organizácie Fénix 
z Novej Dubnice a členovia  
partnerských organizácii z 
Krásna nad Kysucou a Dub-
nice nad Váhom. Naši dobro-
voľníci, vedúci záujmových 
kolektívov a občania mesta so 
svojimi nádejnými turistami - 
juniormi tvorili druhú početnú 
skupinu záujemcov o pohyb v 
prírode. Všetci účastníci turis-
tický pochod  po trase Zliechov 

– Strážov – Čičmany úspešne 
zvládli. Výhľady z vrcholu na 
okolitú krajinu sa síce neko-
nali, avšak boli sme príjemne 
prekvapení množstvom sne-
hu, ktoré sme na vrchole na-
šli. Za úspešnosť nielen tohto 
ročníka, ale i  za spoluprácu 
pri organizovaní podujatia po-
čas jeho desaťročnej histórie, 
patrí vďaka vedeniu DO Fénix       
o.z. sídliacemu v Bratislave. 
Menovite predsedníčke Mgr. 

Eve Pintérovej a riaditeľovi 
ústredia  Milanovi Lukáčovi, 
ktorý s nami tento rok a aj v 
minulosti osobne absolvoval 
niekoľko výstupov. Úprimné 
poďakovanie patrí aj mestu 
Nová Dubnica za propagáciu 
podujatia, vedeniu Základnej 
školy na Ul. J. Kráľa 1 a vede-
niu Súkromnej základnej školy 
v Novej Dubnici.

Miroslav Zavacký

Novodubnická latka 2014

WORLD CHALLENGE DAY 2014

Nové trasy Novodubnickej
25-ky Ivana Markoviča

Výprava za snehom 

Správna technika skoku je dôležitá.

Druhý najvyšší počet účastníkov v desaťročnej histórii tohto podujatia.

Bodovaný pretek OSA CHALLENGE 2014
OSA CYKLOKRUHY
CYKLISTICKÝ PRETEK PRE DETI

Oprava


