
Tesco odovzdalo darčeky a 
privítalo Novodubničanov 
vo svojich priestoroch. 

Niekoľko desiatok obyva-
teľov mesta Nová Dubnica  si 
v utorok 12. augusta  privsta-
lo. Dôvodom bolo dlho očaká-
vané otvorenie Tesca. Krátko 
pred pól ôsmou už pred dve-
rami novej predajne postávali 
viacerí Novodubničania, ktorí 
sa na nový supermarket tešili. 

„Som rád, že konečne do-
chádza k tomu, že Nová Dub-
nica ako posledné mesto  nad 
desať  tisíc obyvateľov  bude 
mať svoj supermarket. Chcel 
by som poďakovať zástupcom 
spoločnosti Tesco, aj maji-
teľom tejto budovy. Pevne ve-
rím, že našim občanom sa tu 
bude príjemne nakupovať,“ 
srdečne privítal Novodubni-
čanov primátor  Ing. Peter 
Marušinec. O možnostiach 
nákupu v novej prevádzke 

viac povedala manažérka Zita 
Ulmanová.         

„Prinášame kvalitné služby 
zákazníkom. Okrem ovocia 
a zeleniny ponúkame široký 
sortiment trvanlivých pro-
duktov a samozrejme aj slo-
venských výrobkov.  V tejto 
našej novej predajni sme v 
súčasnosti vytvorili 18 pra-
covných miest,“ povedala Z. 
Ulmanová. Na otázku, či plá-
nuje spoločnosť vytvárať ďal-
šie pracovné pozície, vysvet-
lila, že všetko závisí od rastu 
a úspechu spoločnosti v Novej 
Dubnici.                                      

Rozdávanie darčekov
Na slávnostnom otvorení 

spoločnosť  Tesco Stores oce-
nila aj niekoľko Novodubni-
čanov: šikovnú športovkyňu 
Dominiku Kormúthovú, ale 
i niekoľkonásobného darcu 
krvi, držiteľa Kňazovického 
plakety,  Vincenta Bezdedu. 

Na otázku, aký je to pocit za-
chrániť život priblížil V. Bez-
deda svoj emotívny zážitok: 
„To sa nedá opísať, to musíte 
zažiť, ako som ja osobne zažil, 
keď prišli pre mňa sanitkou, 
aby som daroval krv a zachrá-
nil som ľudský život.“ Deň 
plný oceňovania a rozdávania 
darčekov pokračoval ďalej. 
Spoločnosť  odovzdala  fi nanč-
ný dar 1000 eur centru voľ-

ného času a Materskej škole 
Petra Jilemnického. Daniela 
Moravíková, riaditeľka mater-
skej školy, si osobne prevzala 
aj milý darček: viac ako 100 
uteráčikov pre malých škôl-
karov. „Ďakujem, toto sa nám 
veľmi hodí,“ povedala D.  Mo-
ravíková.

  
Magda Švančarková

Futbalový turnaj v Kolačíne
Zápas vyhrali modré dresy.
Viac na strane 2.

Dni mesta Nová Dubnica
Srdečne všetkých pozývame.
Viac o atraktívnom programe na strane 6.

Najlepší informatik samosprávy
Miloš Toman získal titul.
Viac na strane 3.
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Aj naše mesto už má svoj prvý
supermarket - TESCO otvorené V polovičke augusta sa po-

slanci  opäť stretli v pries-
toroch kultúrnej besedy a 
prerokovali  dôležité otázky 
mesta. 
 

Mestské zastupiteľstvo ma-         
lo na svojom poslednom za-
sadnutí 14. augusta niekoľko 
bodov programu. Poslanci 
vzali na vedomie správu o vý-
sledku realizovaných kontrol, 
správy o hospodárení  spoloč-
nosti  Nová Dubnica Invest  
a spoločnosti Termonova za 
uplynulý rok. V správe o čin-
nosti Termonovy predstavila 
vedúca ekonomicko-obchod-
ného úseku Ing. Silvia Mako-
vá niekoľko priorít v blízkej 
budúcnosti: do konca roku 
2015 zrealizovať rekonštrukcie 
tepelných rozvodov v celom 
meste, zmeniť systém dodáv-
ky tepelnej energie v obytnom 
súbore E1 zo štvorrúrového 
na dvojrúrový rúrový systém, 
decentralizovať centrálnu OST 
v obytnom súbore E1. Správa 
vyvolala záujem poslancov.  
Padla aj otázka, čo konkrétne 
prináša mestu akcionársky 
vklad štyri percentá. Podľa pri-
mátora Ing. Petra Marušinca, 
je výhodou tohto vkladu najmä 
to, že mesto je zainteresova-
né do činnosti, má prehľad a 
prístup k dianiu v spoločnosti 

a má svojho človeka v dozornej 
rade. Ďalším bodom programu 
bolo aj schválenie transformá-
cie kontokorentného úveru na 
dlhodobý investičný úver so 
splatnosťou 60 mesiacov. Roz-
siahlu diskusiu vyvolalo schva-
ľovanie podmienok prideľova-
nia nájomných bytov v Dlhých 
dieloch. Niektorí poslanci 
uvažovali o iných možnos-                 
tiach. Napokon zastupiteľstvo 
schválilo návrh verejného žre-
bovania za prítomnosti notára. 
Podrobné informácie o postu-
pe si prečítajte v článku Novo-
dubnických zvestí  na strane 1 
a 2: Informácia o prideľovaní 
nájomných bytov. Súčasťou 
programu mestského zastu-
piteľstva bolo i schválenie ná-
ležitostí k blížiacim sa komu-
nálnym voľbám, ktoré budú 15. 
novembra.   Poslanci schválili 
rozsah výkonu funkcie primá-
tora mesta na plný úväzok na 
volebné obdobie 2014 - 2018 a 
takisto určili počet volebných 
obvodov a počet poslancov na 
nasledujúce volebné obdobie.  
Ing. Juraj Hort prišiel s návr-
hom  znížiť počet volebných 
obvodov i počet poslancov. Ná-
vrh však neprešiel. Poslanci 
napokon schválili ponechať tri 
volebné obvody a 15 poslancov.

-maša-

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva

Pásku prestrihol primátor Ing. Peter Marušinec, manažérka predajne Zita Ulmanová a Vincent Bezdeda.

O príjemnú atmosféru sa postarali aj predškoláci. 

Už o pár mesiacov sa do no-
vého osemnásť bytového domu 
nasťahujú prví nájomníci. Pred 
samotným podpisovaním nájom-
ných zmlúv musí mesto vykonať 
ešte niekoľko krokov. Prvým 
krokom bolo schválenie spôsobu 
prideľovania nájomných bytov, 
schválenie výšky nájomného a 
služieb ako aj schválenie pod-
mienok nájomnej zmluvy mest-
ským zastupiteľstvom, ktoré sa 
konalo 14. augusta. Oddelenie 
výstavby, územného plánovania 
a dopravy pridelilo novému byto-
vému domu 2 x 9  b. j. v obytnej 
zóne Dlhé diely súpisné číslo 927. 

Žrebovanie bytov 
Pred  samotným  žrebova-

ním   sa   notárovi   odovzdajú  
predložené  zoznamy žiada-
teľov a  zoznam bytov,  vrátane 
pôdorysov jednotlivých bytov.  
Žrebovací  priestor  bude zabez-
pečený  tak,  aby nebolo  vidieť 
mená, ktoré sa budú žrebovať. 
Budú pripravené 3 osudia s 
menami, zvlášť pre žiadateľov o 
jedno, dvoj a trojizbové byty bez 
ohľadu na výmeru, poschodia a  
polohy  bytu  v bytovom dome.

(Pokračovanie na 2. strane)

Informácia o prideľovaní
nájomných bytov
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(Pokračovanie z 1. strany)

Žrebovanie uskutoční pove-
rený zamestnanec mesta Nová 
Dubnica za prítomnosti notára. 
Po vyžrebovaní žiadateľa pre 
konkrétny byt sa pristúpi k vyžre-
bovaniu dvoch náhradníkov pre  
tento konkrétny byt (zapísaných  
v  poradí vyžrebovania ako 1. a  2. 
náhradník), a  to pre prípad  od-
mietnutia vyžrebovaného bytu  
alebo zmeny rozhodnutia niekto-
rého z vyžrebovaných žiadateľov  
uzatvoriť nájomnú zmluvu do 14 
dní odo dňa doručenia výzvy na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy. V 
takom prípade mesto osloví pr-
vého z náhradníkov pre konkrét-
ny byt.                                                               

Po uzatvorení nájomných  
zmlúv na všetky byty,  o  ktoré  
sa  uskutočnilo  predmetné  žre-
bovanie, vyžrebovaní  náhradníci  
strácajú  pozíciu náhradníkov a 
zaraďujú sa medzi neúspešných 

žiadateľov v žrebovaní.  V prí-
pade, ak vyžrebovaný žiadateľ 
odmietne  jemu vyžrebovaný byt 
(bezprostredne po vyžrebovaní, 
písomne na pripravený formu-
lár), bude z ďalšieho žrebovania v 
tento deň vylúčený.   Vyžrebovaní 
uchádzači môžu do piatich dní 
po vyžrebovaní, po predchádza-     
júcej vzájomnej dohode, písomne  
požiadať mesto Nová Dubnica 
o vzájomnú výmenu bytov. Za-
menené môžu byť vzájomne iba 
1 – izbové, 2 – izbové a  3- izbové 
byty. O žiadosti rozhodne primá-
tor mesta.

Výška nájomného 
Mesačný  nájom bol  poslan-

cami schválený  vo výške 2,40 
eur/m2 podlahovej plochy bytu.  
K nájomnému bude účtovaný 
poplatok za správu bytu a služby 
(ústredné kúrenie, ohrev teplej 
úžitkovej vody, voda na ohrev 
TÚV, studená voda, osvetlenie 

spoločných priestorov, deratizá-
cia). V  súlade so  Zákonom č. 440/ 
2010 Z. z   o  dotáciách  na  rozvoj 
bývania a o sociálnom  bývaní  
v  znení neskorších  predpisov 
a   VZN č. 11/2012   o   spôsobe   
prideľovania nájomných bytov  v   
zmysle zákona  č. 443/2010 Z. z.  o 
dotáciách na rozvoj    bývania  a 
sociálnom bývaní, je doba nájmu 
určitá v trvaní jedného roka, s  
právom  nájomníka  na   opakova-
né uzavretie zmluvy o nájme ná-
jomného  bytu  pri dodržaní  pod-
mienok  uvedených v nájomnej 
zmluve a v zákone č. 440/ 2010 Z. 
z..  Finančná zábezpeka je vo výš-
ke šesť mesačného nájomného. 
Lehota na zloženie  fi nančnej 
zábezpeky  nesmie byť dlhšia 
ako 30  kalendárnych  dní  pred  
podpísaním  nájomnej zmluvy. 
Finančná zábezpeka  musí byť 
pripísaná na účet mesta najne-
skôr pred podpisom  nájomnej 
zmluvy. 

Žiadatelia budú v najbližších 
dňoch písomne upovedomení  o 
možnosti vykonania obhliadky 
jednotlivých bytov. Je predpo-
klad, že prví obyvatelia bytového 
domu by mohli priestory pride-
leného bytu užívať už v polovici 
októbra. 

Ing. Eva Lackovičová
ekonomické oddelenie

Informácia o prideľovaní
nájomných bytov

V Kolačíne dobre, v Kolačíne zdravo

Problémy s kanalizáciou

Viete, kedy je v Kolačíne naj-
veselšie? No predsa na hody!  
Tento rok sa konali v nedeľu  
17. augusta, aj keď prvá zá-
bava, ktorú organizujú hasi-
či, sa vždy koná už v piatok. 

Počasie nám prialo a na-
priek tomu, že  stánkov je 
čoraz menej, hody stále plnia 
svoje poslanie. Pred novým 
kostolom  sa stretávajú príbuz-
ní a známi, ktorí by sa inak ne-
stretli, počúvajú dychovú hud-
bu a spomínajú. Slávnostne 
oblečení sa potom zastavia na  
pivko či víno a v dobrej nála-
de sadajú za bohato prestreté 
stoly. Večer sa pod taktovkou 
hasičov môžu opäť prísť zaba-
viť do kultúrneho domu.

Treba vyhrať, veď sú hody
K hodovému víkendu ne-

odmysliteľne patrí aj futbal. 
Napriek hrozivým mrakom 
a počiatočnému dažďu sa v 

sobotu 15. augusta jedineč-
ná exhibícia vo futbale na 
kolačanskom ihrisku začala 
v riadnom čase. Na trávnik 
nastúpilo mužstvo starí páni 
z Kolačína s ambí- ciami „jed-
noznačne vyhrať, veď sú hody“ 
a družstvo pria- teľov mesta 
Nová Dubnica,  zastúpené pri-
mátorom mesta Ing. Petrom 
Marušincom, šéfom výstavby 
Ing. Jankom Krumpolcom, 
poslancami a ostatnými pria-
teľmi mesta. Postupne ako sa 
vyčasilo, prilákalo slniečko na 
ihrisko niekoľko fanúšikov toh-
to kolektívneho športu. Hneď 
v prvom polčase jednoznačne 
vyhrávalo družstvo priateľov 
mesta Nová Dubnica. Ako 
zdatní športovci sa preukázali 
posily z Košeckého Podhradia, 
ktorí vyvíjali tlak na súperovu 
bránku počas celého zápasu, 
čomu brankár napokon podľa-
hol a priatelia mesta Nová 
Dubnica už vyhrávali 2:0.                                                                                                                           

Ku koncu druhého polčasu sa  
z hľadiska čoraz viac ozývali 
nespokojné hlasy Kolačanov, 
ktoré vyzývali  svoj team k 
väčšej ofenzíve a poukazova-
li najmä na to, že sú hody, a 
preto zápas treba bezpodmie-
nečne vyhrať. Hlasy fanúšikov 
čiastočne pomohli a Kolača-
nia koncom druhého polčasu 
strelili svoj prvý, no zároveň 
posledný gól  v zápase. Posled-
ná akcia na bránku Kolačanov 
už bola zrejme len exhibíciou, 
keďže z hľadiska po „posled-
nom góle“ zneli nespokojné 
hlasy: „Offside“. Rozhodca sa-
mozrejme gól neuznal a zavelil 
jednoznačne: „Koniec.“ Zápas 
skončil 2:1 (priatelia mesta 
Nová Dubnica : starí páni z 
Kolačína). Víťazom blahoželá-
me a porazeným želáme viac 
úspechov opäť budúci rok. 

-sk, maša-

Vo februári by sa mali práce na 
kanalizácií v Kolačíne ukončiť, 
harmonogram však musí zho-
toviteľ dodržiavať. 

Prerušenie prác na kanalizácií 
v Kolačíne vyvolalo riadnu nespo-
kojnosť medzi občanmi. 

Polovičná práca
Na verejnom stretnutí sa preto 

občania s primátorom mesta Ing. 
Petrom Marušincom rozprávali o 
tom, čo ďalej a kedy sa bude po-
kračovať s prácami. 

„Problém bol ten, že ulice 
ostali rozkopané a  neboli doro-
bené prípojky. Na verejnom stret-
nutí sa zúčastnilo viac ako sto 
občanov Kolačína, ktorí prejavili 
svoju nevôľu a žiadali od realizá-
tora hlavne to, aby sa práce po-
hli,“ vysvetlil základné problémy 
primátor Ing. Peter Marušinec. 

Podotkol, že verejné stretnutie  
bolo nevyhnutnosťou. „So spo-
ločnosťou Váhostav, Považskou 
vodárenskou spoločnosťou a ob-
čanmi sme sa dohodli spoločne 
na tom, aký bude postup prác. S 
tým, že na prelome augusta, sep-
tembra sa znova stretneme, aby 
sa zistilo, či sa naozaj na prácach 
pokračuje, tak ako sa deklarova-
lo, aj podľa predstáv zhotoviteľa, 
aj podľa predstáv obyvateľov,“ 
doplnil informácie P. Marušinec. 
Projekt pritom ráta s ukončením 
prác vo februári. Je však nutné, 
aby zhotoviteľ harmonogram 
dôsledne dodržiaval.

Dôvody
Požiadali sme o vyjadrenie aj 

spoločnosť Váhostav (VHS), kto-
rá je zhotoviteľom stavby.  „Na 
základe zmluvy s podzhotovi-
teľom Inžiniering Plus, s.r.o. mal 

tento pre VHS vykonať práce na 
objektoch kanalizácie do novem-
bra 2014. Na stretnutí s občanmi 
16. júla  VHS prisľúbil urýchliť 
práce a predložiť nový harmono-
gram prác. Zhotoviteľ realizoval 
práce na kanalizačných odboč-
kách na stoke D2/ ulica Nová do 
31. júla, keď zo staveniska odišiel. 
Dôvodom bolo nedodržiavanie 
splatnosti faktúr zo strany VHS 
a nízka cena za práce. Zhotoviteľ 
13. augusta predložil návrh nové-
ho subdodávateľa, ktorý pokraču-
je vo výstavbe od 18. augusta. Je 
predpoklad, že bude nasadený aj 
druhý subdodávateľ na výstavbu 
kanalizačných odbočiek v už vy-
budovaných úsekoch stôk,“ vy-
svetlil Ján Škopinský, projektový 
manažér investora.

-maša-

Dávame pálenke lepšiu chuť...

Objednávky prijímame na tel.: 0949 715 291
JMP DISTILLARY, s.r.o., SNP 1/1, 018 51 Nová Dubnica (areál Mikona)

www.palenicapoddubovcom.sk

otvárame 1. septembra 2014
4 - stupňová destilácia
pálime už od 200 litrov kvasu
kvalitná moderná technológia pálenia

Starí páni z Kolačína a priatelia mesta Nová Dubnica.

O nájomníkoch rozhodne žrebovanie. 

Firma ALUVI, s.r.o. - OKNÁ, DVERE, FASÁDY 

oznamuje svojim zákazníkom a obchodným

partnerom zmenu predajného miesta na adresu: 

SNP 69/36 v Novej Dubnici - budova TESCO

Predajňa sa nachádza na 1. poschodí. 

Tel.: 042 426 0009, E-mail: aluvi@aluvi.sk

www.aluvi.sk
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Mesto umožňuje bezdo-
movcom sa pravidelne okú-     
pať. Doteraz mohli využiť 
priestory nocľahárne každý 
mesiac, no cez leto sa môžu 
okúpať  a oprať si oblečenie 
častejšie.
 

Možností  pre bezdomov-
cov je viac. V letných mesia-
coch sa môžu prísť okúpať do 
priestorov nocľahárne každé 
dva týždne. „Môžu si oprať 
oblečenie, okúpať sa,“ pribli-
žuje možnosti Helena Vrano-
vá, prevádzkarka nocľahár-
ne. Pravidelne ich prichádza 
sedem až osem.  Podľa šéfky 

sociálnych služieb Mgr. Zuza-
ny Vankovej rozhodlo vedenie 
mesta  o zintenzívnení  služby  
najmä pre sťažnosti ľudí. „S 
kúpaním každý mesiac sme 
začali minulý rok. Cez leto 
sú však potrebné častejšie 
intervaly,“ objasňuje Z. Van-
ková.  Bezdomovci si službu 
pochvaľujú.  „Máme tu čisto. 
Iné mestá to nemajú,“ podotý-
kajú viacerí. Na oplátku však 
musia pomáhať  a udržiavať  
priestory kúpeľne v čistote. 
„Som na nich prísna,“ dodáva 
H. Vranová.

 
-maša-

Cez leto si pravidelne 
perú oblečenie

Nebezpečné vyhrážanie

Šikovný informatik
z nášho úradu 

Aktivační pracovníci pomáhajú v meste

Obyvatelia IBV Miklovky, 
ktorí sa sťahovali v rokoch 
1970 –1989 do svojich rodin-
ných domov, zistili,  že kvalita 
televízneho signálu pomocou 
klasických antén bola nedosta-
točná. Snahy riešiť tento pro-
blém neboli úspešné. V roku 
1989 sa objavili prvé konkrétne 
správy  o satelitnom vysielaní 
v Bratislave. Tejto informácie 

sa ujal obyvateľ IBV Ing. Jozef 
Holba a spolu s predsedom 
MsNV Ing. Bohumilom Miklá-
šom rokovali s fi rmou, ktorá 
realizovala projekt v Bratisla-
ve. Na základe týchto rokovaní 
bol spracovaný projekt pre IBV 
Miklovky. Z dôvodu vysokej fi -
nančnej náročnosti  prispeli 
naň aj podniky EVPU, ZTS a 
ZVS. Prevádzku zastrešovalo 

mesto ako občiansky výbor č. 
4 a zabezpečovali ju obetaví 
občania, ako boli Ing. Miroslav 
Smolka, Ing. Rudolf Kyselica, 
Ing. Ján Baťka a Miroslav Ci-
bulka. V rokoch 1989 – 1999 sa 
podmienky vysielania novými 
zákonmi a inými legislatívnymi 
opatreniami sprísňovali a pre-
vádzka pod občianskym zdru-
žením nebola  ďalej možná. Z 
uvedeného dôvodu R.  Kyselica  
a  J. Baťka, ktorí v tom čase za-
bezpečovali prevádzku vysiela-
nia, požiadali v roku 1998 vte-
dajšieho prednostu mestského 
úradu B. Mikláša o pomoc. Vý-
sledkom bolo založenie nezis-
kovej organizácie s názvom  
,,Združenie občanov káblovej 
televízie IBV Miklovky“. V roku 
2002 bol do funkcie  predsedu 
zvolený  Ing. Pavel Ondrejička.  
Združenie malo 590 členov a v 
súčasnosti má 490 členov.  Do 
roku 2010 bolo vysielanie, re-
spektíve šírenie televízneho 
signálu v analógovej podobe. 
V rokoch 2010 –2012 štát prijal 
opatrenia na prechod na digi-
tálne vysielanie a k tomu bolo 
treba prispôsobiť káblový roz-
vod a rozšírenie ústredne. Toto 
riešenie bolo fi nančne náročné 
a fi nancovanie bolo výlučne z 
členských príspevkov občanov 
a za pomoci sponzorov EVPU, 
Program, Ing. M. Rafaja a 
príspevkov občanov z dvoch 
percent z daní.  

Demografi cké zloženie oby-
vateľov IBV Miklovky je  60 per-
cent v dôchodcovskom veku, 
preto bolo ponechané aj ana-
lógové vysielanie, nakoľko digi-
tálne  prijímanie signálu vyža-
duje fi nančné investovanie do 
nových prijímačov, respektíve 
kúpu set boxu. Združenie pre 
fi nancovanie činnosti využíva 
okrem členského príspevku 
dotácie od mesta, dve percen-
tá z daní a sponzorských darov 
v podobe materiálu. Preto je 
členský príspevok iba päť eur 
za mesiac. V budúcom období 
bude potrebné dokončiť obno-
vu rozvodov a ústredne,  nakoľ-
ko tieto sú už zastaralé. Aj keď 
sa nám asi na  50 percent po-
darilo rozvody obnoviť,  na ich 
konečnú realizáciu bude treba 
ďalšie fi nančné prostriedky. 
Využívam túto príležitosť a 
chcel by som poďakovať všet-
kým občanom, ktorí sa aktívne 
podieľajú na prevádzkovaní  
vysielania. Poďakovanie patrí 
aj vedeniu mesta Nová Dub-
nica a všetkým sponzorom za 
to, že umožňujú občanom IBV 
Miklovky sledovať kvalitný 
satelitný príjem televízneho 
signálu.

Ing. Pavel Ondrejíčka
predseda združenia občanov 
KT IBV Miklovky

História a súčasnosť káblovej televízie 

Členovia správnej rady pri obhliadke ústredne.

Priestory pre bezdomovcov. 

V tejto časti námestia sa stal uvedený prípad.

Nepríjemný incident zažila 
na vlastnej koži mladá Novo-
dubničanka.  Keďže musela 
zasahovať mestská polícia, 
opýtali sme sa náčelníka 
JUDr. Milana Krčmárika, čo 
sa stalo a ako postupovali. 

Mladá mamička išla aj s ko-
číkom v dolnej časti námestia, 
kde sedeli dvaja muži, údajne 
bezdomovci. Jeden z nich za-
čal na ňu vykrikovať, že ju aj 
s dieťaťom zabije. Ohlásila to 
na polícií a hliadka bola do 
troch minút na mieste. No 
dotyčný na mieste už nebol a 
mamička ho nedokázala iden-
tifi kovať. Neskôr sa zistilo o 
koho ide. Nešlo o bezdomov-
ca, dotyčný býva s matkou. 
V čase incidentu bol  však 
podľa vyjadrení svedkov pod 
vplyvom alkoholu. Mestskej 
polícií je známy, v triezvom 
stave nerobí problémy, avšak 
keď si vypije, je dosť vulgárny, 
nie je fyzicky agresívny. Mladá 
mamička neskôr bola u mňa, 
navrhoval som jej, že môže 
podať trestné oznámenie. To 
by však musela riešiť štátna 
polícia, keďže mestská polícia 
má kompetencie len v rámci 
priestupkov.

 
Dá sa toto klasifi kovať ako 
trestný čin nebezpečného 
vyhrážania?

Pravdepodobne nie. Vyhrá-
žanie by muselo trvať  dlhšie a 
opakovať sa.  Keď sa takýto in-

cident  stane jeden krát, skôr 
by sme to mohli klasifi kovať 
ako priestupok  voči občian-
skemu spolunažívaniu. Bloko-
vá pokuta v tomto prípade by 
mohla byť maximálne do výš-
ky 33 eur. Problém je vymáha-
nie pokút.  Keďže zvyčajne ide 
o ľudí bez peňazí. 

A čo ďalej?
Samozrejme je veľký roz-

diel, keď niekto iba otravuje:  
„Daj mi peniaze,“ a je rozdiel, 
keď sa niekto vyhráža , že nie-
koho zabije.  Takýto prípad 
sme v Novej Dubnici mali 
prvý krát. Mamička bola za 
mnou  a dohodli sme sa, že v 
prípade, ak sa to bude znova 
opakovať, okamžite mi môže 
volať a budeme to razantne  
riešiť.

Zaznamenáva polícia všetky 
podnety?

Určite áno. Každý podnet 
musíme preveriť. Či už je pro-
blém v rodine, alebo po ulici  
behá túlavý pes. Následne spí-
šeme záznam z udalosti, čo sa 
stalo a aké opatrenia sa prija-
li. Zaznamenávame aj podne-
ty od anonymov. Je to vlastne 
taká denná zvodka udalostí, 
napíše sa, čo sa stalo, ako sa 
postupovalo, ako sa to vyhod-
notilo. Nezaznamenávame iba 
tie veci, keď sa niekto potrebu-
je informovať.

Rozprávala sa: M. Švančarková

Počas 19. celoslovenskej 
konferencie Združenia infor-
matikov samospráv Sloven-
ska (ZISS), ktorá sa konala v 
Bratislave vyhlásili jej organi-
zátori eSlovensko o. z., Únia 
miest Slovenska a Bratislav-
ský samosprávny kraj výsled-
ky piateho ročníka súťaže Naj-
lepší informatik samospráv 
Slovenska (NISS) za rok 2013. 
Do súťaže sa zapojilo viac ako 
200 informatikov pracujúcich 
pre slovenské samosprávy, 
ktorí súťažili  o titul v rámci 
Slovenska, ale aj jednotlivých 
krajov.

Združenie informatikov 
samospráv Slovenska (ZISS) 
bolo založené v roku 2006. 
Úlohou a cieľom združenia  
ZISS je spojiť všetkých infor-
matikov v obciach, mestách, 
mestských častiach a sa-
mosprávnych krajoch a tým 
vytvoriť priestor na komuni-
káciu, výmenu skúseností a 

odborný rast tejto profesie 
ako aj celej samosprávy na 
Slovensku. Vytvárať takúto 
komunikačnú platformu na 
výmenu informácií nielen v 
rámci samospráv, ale aj medzi 
súkromným a verejným sek-
torom sa združeniu darí práve 
prostredníctvom odborných 
konferencií, ktoré pre svojich 
členov organizuje viackrát do 
roka vždy v inej samospráve.

Najlepší informatik samo-
správ Slovenska 2013 za 
Trenčiansky kraj:

1. Miloš Toman (N. Dubnica)
2. Pavel Bročko (Bánovce n/B) 
2. Ľuboš Filko (Púchov)
3. Vladimír Kopecký (Bánovce  
    nad Bebravou)

-mt-

Ak chcú ľudia v hmotnej nú- 
dzi dostať fi nančnú pomoc 
od štátu, musia si ju po no-
vom aj odpracovať.

Mesto Nová Dubnica vy-
tvorilo niekoľko pracovných 
miest pre občanov, ktorí pobe-
rajú dávku v hmotnej  núdzi. 
Zareagovalo tak na zmeny, 
ktoré zaviedlo Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny začiatkom roka.

 
Vyššia adresnosť

„K zmene pristúpilo minis-

terstvo najmä z dôvodu vyššej 
adresnosti a spravodlivejšej 
podpore tých, ktorí si vlast-
ným pričinením nemôžu ale-
bo nevedia zabezpečiť príjem 
vlastnou prácou,“ vysvetľuje 
Bc. Patrícia Kalmárová, z 
úradu práce v Dubnici nad Vá-
hom. Občan tak môže 32 hodín 
mesačne vykonávať menšie 
obecné služby, dobrovoľnícku 
činnosť, alebo sa môže zapo-
jiť do prác na predchádzanie 
mimoriadnej situácie. „Zá-
kladným predpokladom tejto 
podmienky však bude, že mu 

konkrétnu činnosť ponúknu. 
Ak ponuku odmietne, pomoc v 
hmotnej núdzi sa zníži o sumu 
61,60 eura,“ podotýka P. Kal-
márová. V Novej Dubnici sa 
takto podarilo vytvoriť 60 pra-
covných miest, ďalšie miesta 
vytvorili občianske združenia 
a neziskové organizácie. 

Skutočnosť
Možnosť pracovať pre 

mesto však v súčasnosti vy-
užíva plus-mínus 20 občanov. 
„Vyčistili krajnice prístupo-
vej cesty do Novej Dubnice, 

odstránili čiernu skládku  za 
garážami na Topoľovej ulici. 
Ďalej vyčistili priestor auto-
busovej zastávky pred Novou 
Dubnicou. Takisto zametajú, 
čistia krajnice na Okružnej 
ulici, v uliciach IBV Miklovky, 
v Kolačíne, v areáli zdravia,“ 
priblížila skutoč-    nosť v mes-
te Mgr. Katka Bašná, vedúca 
oddelenia životného prostre-
dia.

 
-maša-

Bluegrassový večer 2014
Jedenásty ročník Bluegras-

sového večera sa uskutočnil v 
sobotu 16. augusta  už tradične 
v priestoroch bývalého letného 
kina. Festival zahájila sloven-
ská skupina Šidlo. Skupina 
sa prezentovala tradičným 
bluegrassom. Viaceré skladby 
zaspievali v slovenčine a vy-
stúpenie obohatili viacerými 
gospelmi. Niektoré z nich za-
spievali a’capella a niektoré s 
českými textami vynikajúceho 
hudobníka Petra Kůsa. Nasle-
dovala skupina Tieň. Aj oni za-
radili do repertoáru dosť skla-
dieb s vlastnými slovenskými 
textami. V ich podaní zazneli 
aj skladby s textami Jara Ne-
česaného. Ďalšou účinkujúcou 
skupinou bol The LOG. Je to 
moravsko-slovenské zoskupe-
nie hudobníkov zameraných 
na ranný štýl bluegrassu, 
hraný skupinou The Stanley 
Brothers. Aj oni predviedli 
tradičný bluegrass umocnený 
aj o vizuálnu stránku – pek-
né obleky, pekné klobúky. Ale 
pekné boli aj ich vokály a tiež 

inštrumentálne výkony. Ako 
jedna z mála bluegrassových 
skupín používajú dve gitary – 
sprievodnú a sólovú a obe sú 
značky Holoubek. Na záver 
festivalu bola zaradená skupi-
na Benefi t z Brna. Ich výbor-
né spevácke i inštrumentálne 
výkony udržali poslucháčov vo 
výbornej nálade až do posled-
ných tónov.

Celé toto podujatie vyznelo 
veľmi pozitívne a v priebehu 
večera sa mi dostalo veľa po-
chvalných poznámok na akciu. 
Ľudia sa výborne bavili, skupi-
ny hrali o dušu a všetkým bolo 
fajn. 

Na záver patrí poďakovanie 
všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k zdarnému 
priebehu tejto akcie, hlavne 
mestu Nová Dubnica, spoloč-
nostiam Termonova, Tremex, 
relax centrum Kalimero, Urpi-
ner, pracovníkom Amfi k pubu 
za poskytnuté priestory a vý-
borný guláš a iným.

Marian Šupák



Viacerí  obyvatelia Novej 
Dubnice chodia skôr na 
víkendové výlety, s deťmi 
využívajú ihriská, či detské 
centrá. Nová Dubnica láka 
zase bývalých Novodubni-
čanov. 

Leto pomaly končí a via-
cerí si ho aj napriek častému 
dažďu poriadne užili.

Čo zažili, kde boli, nám 
niektorí ochotne porozpráva-
li. Tak ako ste strávili voľný 
čas cez prázdniny?  

Mária Gužíková so synom
Teraz sme v Novej Dub-

nici na prázdninách. Bývali 
sme tu ešte minulé leto a 
teraz sme prišli za mamou 
na týždeň. Zatiaľ sme boli po-
čas prázdnin v Chorvátsku a  
zrejme pôjdeme ešte do neja-
kého zábavného parku aj s 
deťmi, aby sa vybláznili. 

Radoslav Kopáčik z Vestce 
pri Prahe so synom

Ja som z Vestca pri Pra-
he. Máme v Novej Dubnici  
rodičov, preto sme sem cez 
prázdniny prišli. So synom 
sme si pozreli fontány, boli 
sme aj v herni pre deti. 

Viera z Trenčianskej Teplej 
s vnúčatami

Leto trávim najmä s dvomi 
vnúčatami. Na dovolenky už  
nechodievam, ale moje deti 
áno. Teraz bývam v Trenčian-
skej Teplej, ale v Novej Dub-
nici som prežila 45 rokov a 
stále ma to tu ťahá. Toto zre-
konštruované námestie sa mi 
veľmi páči. 

Linda z Novej Dubnice so 
synom 

Chodíme skôr len na také 
víkendové výlety. Boli sme na 
kúpalisku v Bánovciach, cho-
díme aj na chatu do Martina. 
Na hory, aj k vode, na strie-
dačku.  Na dlhšiu dovolenku 
zrejme nepôjdeme.

Janka Verná s trojročnou 
Veronikou

Zvyčajne som cez  leto na 
chate u rodičov, alebo s deťmi  
sa poprechádzam po meste. 
Máme ešte malé deti  na to, 
aby ich zaujalo chodiť po ho-
rách. Skôr ideme na kúpalisko 
alebo do zoologickej záhrady. 
Tieto prázdniny sme boli v 
ZOO – Lešná,  zvykneme tam 
chodiť každé prázdniny. 

Albín z Novej Dubnice
Celé leto som v záhradke. 

Sedím, strihám stromčeky, 
marhule.  Turistiky mám 
tiež dosť, chodím k bratovi. 
Teraz len čakám, kedy mi 
pošle správu, že rastú hríby 
a pôjdem. Hríby,  to je taká 
vzácnosť. Keď idete do lesa, 
to ako keby ste sa spovedali 
zo zlých hriechov.  Ale aj tie 
kopce, to už je niekedy dosť na  
moje nohy. V tomto veku mu-
síte už nad každým krokom 
rozmýšľať, aby ste ho dobre 
položili. Ak ho zle položíte, 
skotúľate sa  a tie kosti sa tak 
poukladajú, že vás už dohro-
mady nedá nikto. 

Lucia Pučeková s deťmi
Boli sme v júni na dovolen-

ke v Štúrove aj v Opatovej. 
Schladiť sa chodievame do 
Kubrej, no a keď prší, tak vyu-
žívame  s deťmi najmä detské 
centrá. Minulý rok sme boli v 
Chorvátsku a najbližšie nás 
čaká malta a piesok. Budeme 
stavať v Dlhých dieloch.
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Skauti z novodubnického zboru Strelka spolu so vzácnou návštevou. 

Alžbeta Mrázová pri práci. 

Fotografi e zo zájazdov. 

Čínske paličky dali skautom zabrať

Odjakživa mal túlavé to-
pánky, ako vraví jeho dcéra 
Gabika. Ani komunizmus 
a takzvané zavreté hranice 
nezastavili jeho túžbu obja-
vovať svet. Novodubničanov 
dostal aj do západného Ne-

mecka – Arpád Herencsár, 
bývalý predseda Zväzu inva-
lidov v Novej Dubnici.

Zájazdy v časoch socializmu 
mali zrejme svoje obmedze-
né možnosti. Vám sa však 

podarilo Novodubničanom  
„posunúť“  hranice... 

Ako predseda zväzu invali-
dov som sa snažil niečo takéto 
robiť. Chodili sme po celom 
Slovensku. Tiež sme boli v Ne-
mecku, a potom sme chodili aj 
do Maďarska. 

Nebol v tých časoch problém 
dostať sa do Nemecka?

V tom čase  to bolo trochu 
voľnejšie,  v sedemdesiatych 
rokoch práveže  začali púšťať 
zájazdy aj do západného Ne-
mecka.  A nám sa podarilo do-
stať  do Mníchova. 

Bolo to asi na tú dobu nezvy-
čajné?

Čo sa dalo vybaviť, som vy-
bavil, môžem ďakovať, že nám 

poskytli autobus zdarma, tak 
sa tie zájazdy dobre robili. 

Mali ste aj iné kultúrne ak-
cie?

Robili sme tanečné zábavy, 
ale i výstavy. Zaujímavé boli 
najmä výstavy obrazov, či vý-
šiviek. Podarilo sa mi vybaviť 
aj zaujímavú prácu pre Novo-
dubničanov. Šili sme topánky 
pre Partizánske.  Vo väzení  v 
Ilave prestali v tom čase väzni 
pracovať, tak som využil mož-
nosť. Dostal som povolenie. 
Chodil som sa zapracovať, aby 
som vedel ako šiť topánky. Mal 
som štyridsať ľudí. Bola to ťaž-
ká robota, ale dobre sme si za-
robili a mali sme aj na kultúru.  

-maša-

Užili si leto, pohostili primá-
tora a precestovali celú pla-
nétu. Všetko len za desať dní. 

Počas júla uprostred krásne-
ho prostredia Mojtínskych hôr 
si skauti z Novej Dubnice plný-
mi dúškami užívali leto. Lovili 
ryby, chytali „cudzích“ skautov 
a učili sa ošetrovať rany. 

Tour na Mojtín
Skautov prišiel pozrieť aj pri-

mátor mesta Ing. Peter Maru-
šinec  spolu so šéfom výstavby 
Ing. Jankom Krumpolcom. Na 
výlet si vybrali skutočne origi-
nálny dopravný prostriedok- 
bicykel. A tak sa tour z Mest-

ského úradu Nová Dubnica na 
Mojtín mohla začať. Obom cyk-
listom počasie prialo a aj búr-
ka sa im na spiatočnej ceste 
radšej vyhla, dokonca obehli aj 
nášho šikovného šoféra Mila-
na, ktorý viezol kolegyne z od-
delenia kultúry spolu so slad-
kosťami pre malých skautov. 
Priamo v tábore si vyskúšali 
streľbu z luku, kde preukázali 
výborné zručnosti a ochutnali 
aj „miestne“ špeciality.

Téma tábora
Skautské tábory majú v 

Novej Dubnici svoju tradíciu. 
„Prvý tábor, ktorý som organi-
zoval, bol v roku 2004,“ vysvet-

lil  Jaroslav Koutenský, vodca 
zboru.  Tento rok mali skauti z 
novodubnického zboru Strelka 
zaujímavé zameranie tábo-
ra: Cesta okolo sveta. Počas 
desiatich dní tak precestovali 
planétu, spoznali zvyky, typic-
ké jedlá a zistili aj to, že jesť s 
čínskymi paličkami je skutočne 
náročné. „Každý deň sme sa 
teleportovali do inej krajiny. 
Začali sme Talianskom. Počas 
dní sme sa orientovali na danú 
krajinu, pripravili sme jedlo, 
ktoré súvisí s touto krajinou. 
Keď sme boli v Číne, tak sme si 
museli urobiť čínske paličky a s 
nimi jesť ryžu,“ priblížila aktivi-
ty v tábore Veronika Jamboro-

vá, programová vedúca. Na pri-
pomienku, že zrejme polovička 
tábora sa s paličkami nenaje-
dla, zareagovala so smiechom: 
„Presne tak.“ 

Zážitky
Mladí skauti chodia na tá-

bory pravidelne. Opýtali sme 
sa ich bližšie, čo zažili, čo sa 
im páčilo. Renča, ktorá má 
skautskú prezývku „Žena“ sa 
podujala v tomto ročníku ob-
noviť táborové noviny. Každý 
deň zbierala námety na články. 
Andreas s prezývkou „Anďo“ si 
poranil koleno, ale ako nás upo-
kojil, súčasťou skautského živo-
ta je i znalosť poskytnutia prvej 
pomoci, ktorú skauti úspešne 
absolvovali, preto si poradil 
bez problémov sám. Na otáz-
ku, aký bol ich najlepší zážitok 
počas tábora, sa viacerí zhodli, 
že určite nočný prepad. „Skau-
ti z iného oddielu nám ukradli 
vlajku a my sme ich museli v 
noci naháňať,“ vysvetlila Ren-
ča. „Potom sme ich chytili. 
Hrá sa buď na dotyk, alebo na 
lopatky. My sme ich chytili na 
lopatky,“ dodal Andreas s tým, 
že následne  museli vlajku „vy-
čenčovať.“ 

-maša-

Alžbetu Mrázovú vždy vedeli 
očariť paličkované čipky, s kto-
rými sa stretla v knihách alebo 
v rôznych časopisoch. Túžila 
po tom, aby aj ona dokázala 
takúto nádheru vytvoriť. 

Pozháňala si základné pomôc-
ky potrebné k paličkovaniu a na 

základe rôznych návodov sa pus-
tila do osvojenia si základných 
techník. Niekoľko rokov sa tejto 
ručnej práci venovala sama. Po 
odchode do dôchodku hľadala 
spôsob zmysluplného využitia 
voľného času, a tak sa ponúkla 
v centre voľného času viesť krú- 
žok paličkovania. Jej predstava 

bola: „Deti, ktoré majú o niečo 
záujem, neprepadnú rôznym zá-
vislostiam“. 

Deti nemali predstavu o tom-
to remesle. Miesto nich sa do 
krúžku prihlásili ženy. Začiatky 
boli ťažké, nebolo pomôcok, zhá-
ňali sa ťažko. Mnohé sa vyrábali 
svojpomocne, doslova na kole-
nách. Prvý kurz začal 1. októbra 
1994. V máji 1995 si absolventky 
založili Klub paličkovanej čipky 
v Novej Dubnici. Vedúcou klubu 
sa stala práve Alžbeta Mrázová. 
Nasledovali ďalšie kurzy, pri- 
búdali nové čipkárky, nakoniec 
prišli aj mladí čipkári. Reprezen-
tovala klub na mnohých festiva-
loch a stretnutiach čipkárok vo 
svete.

O svojom vzťahu k paličkova-
niu hovorí: „Vždy ma tešila ruč-
ná práca. Keď som sa dostala k 

paličkovaniu, pochopila som, že 
to je to pravé. Najmä pre rôzno-
rodosť výrobkov, ktoré vždy upú- 
tavajú svojou krásou. Čím viac 
som vnikala do tejto problemati-
ky, tým viac som spoznávala, že 
sa mi vytvárajú nesmierne mož-
nosti sebarealizácie. Spoznala 
som, že dosiahnutie medziná-
rodného úspechu a uznania si 
vyžaduje obrovské množstvo 
práce.“ Za prínos k zachovaniu a 
rozvoju čipkárstva na Slovensku 
jej Kvalifi kačná komisia Ústre-
dia ľudovej umeleckej výroby 
udelila ocenenie Majsterka 
ľudovej umeleckej výroby. Ti-
tul si prevezme na 24. ročníku 
festivalu Dni majstrov ÚĽUV 6. 
septembra v Bratislave.
Srdečne blahoželáme.

Klub paličkovanej čipky

Získala ocenenie Majsterka ľudovej umeleckej tvorby

Ako ste strávili leto? 

Organizoval poznávacie zájazdy počas komunizmu

HISTORICKÉ OKIENKO

ANKETA
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Náročná výprava.

Výborný letný pobyt.

Zľava: Margita Lamačková, Emília Homolová, Mária Raková.

Ich recepty uverejnia v regionálnej kuchárke

Víly a škriatkovia
z rozprávkovej krajiny

Nezastavil nás ani 
dážď, ani krúpy

Nudiť sa počas prázdnin nás nebaví

Novodubničanky sa po-
dieľajú na vzniku regionál-
nej kuchárky, ktorú pripra-
vuje Trenčiansky kraj. 

Dobré jedlo
Tradičnú ľudovú kultúru v 

našich krajoch okrem hudby 
dotváralo vždy aj dobré jedlo.  
Preto milo prekvapila sprá-

va, že naše seniorky sa môžu 
zúčastniť súťaže Trenčianske-
ho samosprávneho kraja pri 
tvorení regionálnej kuchárky, 
ktorá by mala vyjsť niekedy v 
decembri. Záujem o starodáv-
ne jedlá narastá, no žijúcich 
pamätníkov a receptov ubúda. 
Výzva z Trenčína je získať naj-
lepšie recepty a pamätníčky, 

ktoré ich vedia pripraviť. Na 
výzvu sme sa prihlásili aj my s 
pomocou oddelenia kultúry. V 
Trenčíne vyhodnotili recepty a  
dve naše členky, Mária Raková 
a Emília Homolová, získali za-
ujímavé knižné publikácie. 

Recepty z okolia
Obe seniorky žijú v Novej 

Dubnice dlhé roky a priniesli 
si sem recepty zo svojich regi-
ónov. Emília Homolová je pô-
vodom z Trenčína. Opýtali sme 
sa jej, od koho má svoje tradič-
né recepty a či ich aj bežne 
pripravuje.  „Moja mama va-
rievala veľmi dobre. Ja som 
zdedila po nej všetky recepty. 
Neprikláňam sa k novotám vo 
varení. A určite odporúčam 
moje recepty vyskúšať,“ rea-
guje E. Homolová. 

Mária Raková sa vydala do 
Novej Dubnice v roku 1966. 
Podľa vlastných slov varí kla-
sicky. Na otázku, či si pamätá  

aj ďalšie tradičné  recepty zo 
svojej domovskej oblasti, ktoré 
do regionálnej kuchárky ne-
poslala, odpovedá: „Pamätám 
si, že na Štedrý deň namiesto 
terajších pupáčikov sme ro-
bievali buchty, ktoré sa piekli 
v rúre. Plnili sme ich rozomle-
tými, uvarenými, sušenými 
hruškami, navrch sa polievali 
sladeným mliekom a posypalo 
sa to makom a cukrom.“ Tento 
zvyk nedodržuje, udomácnili 
sa u nich skôr slané recepty. 
„Robím tak ako moja mama 
kapra so šalátom a smotanovú 
hríbovú omáčku. Tá je typická 
pre región za Váhom. Viem, že 
naši ešte po večeri zvykli po-
sedieť a potom sa pilo varené 
víno, domáce jablčkové, alebo 
lipový čaj so slivovicou,“ ho-
vorí so smiechom.  

Mgr. Margita Lamačková
predsedníčka Jednoty dôchod-
cov Slovenska Nová Dubnica

Naša knižnica sa na tri sep-
tembrové týždne zmení na 
rozprávkovú krajinu. So stra-
šidielkami od výmyslu sveta, 
škriatkami, vílami i vodníkmi 
sa môžete stretnúť od 3. do 
19. septembra.  Za to, že sa s 
nimi môžete  zoznámiť i vy,  
vďačíme českej spisovateľke, 
ilustrátorke a bábkarke  Ví-
ťazoslave  Klimentovej.  Pre 
deti, ale i dospelých objavila 
čarovný rozprávkový  svet. Jej 
putovná výstava pozostáva zo 
17 rozprávkových bytostí na-
inštalovaných v 12 kompozí-
ciách. Spojená je s výstavou a 
predajom autorkiných kníh.

Marta Bieliková
vedúca mestskej knižnice

Noro Ölvecký:
Na krídlach duše
Skutočný príbeh psychicky 
týranej a ponižovanej ženy, 
ktorá svojho manžela milova-
la napriek tomu, ako veľmi jej 
ubližoval. Neprestajne mu od-
púšťala, a zároveň sa ho bála 
– až kým neprišla na to, že keď 
nedokáže zmeniť jeho, musí 
zmeniť seba.

Mark Pryor:
Kníhkupec
Za bieleho dňa unesú v Paríži 
majiteľa knižného stánku. Pri 
vyšetrovaní vyjde najavo, že 
Max prežil koncentračný tábor 
a po oslobodení prenasledoval 
nacistov. Súvisí jeho zmiznu-
tie s jeho minulosťou, alebo s 
tajomnými starými knihami, 
ktoré predával?

Darina Hamarová:
Slzy muža
Nezávislý novinár dostane od 
šéfredaktorky úlohu, venovať 
sa prípadu spred dvadsiatich 
rokov. Boháča Michala odsú-
dili za vraždu jeho mladej mi-
lenky. Giu postupne odhaľuje 
nové fakty a zisťuje, že nič ne-
musí byť také ako sa zdá, a že 
spravodlivosť môže byť slepá.

Jane Fartherová:
Svadobná stávka
Bratia Sullivanovci zdedia ma-
jetok bohatého strýka. Má to 
však jeden háčik: každý z nich 
sa musí oženiť s padlou ženou. 
Teraz je rad na Sebastianovi, 
aby si našiel nevestu, ktorá 
bude vyhovovať strýkovej vý-
strednej záveti.

Keď mnohí z vás v sobotu 9. 
augusta ešte spokojne spali, 
viac ako päťdesiatka odvážliv-
cov nasadala do autobusu a 
smerovala do Rakúska odhaliť 
ďalší krásny kút našej planéty. 
Cieľom turistov bola Medvedia 
roklina pri Mixnitzi neďaleko 
Grazu. Chýry o jej kráse sa 
dostali až do Novej Dubnice, 
kde sa iniciatívy chytilo odde-
lenie kultúry a športu  spolu s 
Klubom slovenských turistov 
Kolačín. Predpoveď počasia 
bola viac ako priaznivá a aj 
po príchode do Rakúska nič 
nenasvedčovalo tomu, že by 
sa situácia mohla zmeniť. Ak 
ste boli v Slovenskom raji či 
v Jánošíkových dierach vo 
Vrátnej, zdolali ste počas jed-
nej túry  asi tak 20  rebríkov. 
Tu ich bolo viac ako 160! Pod 
nohami sme mohli pozoro-
vať silu vody  predierajúcu 
sa skalami, k tomu šum lesa, 
kamzík či kozorožec pochut-
návajúci na okolitých kríkoch, 
hra svetla a tieňa, všade okolo 
priatelia a známi, jednodu-
cho krása. Po zostupe k prvej 
chate sa ozvali prvé hromy a 
blesky, čo neveštilo nič dobré. 
Väčšina sa pred nimi ukry-
la v chate, no niektorí uvia-                                                                 
zli na turistickom chodníku a 
pocítili vrtochy počasia. Verili 
sme, že búrka čoskoro prejde, 
ale opak bol pravdou. Pridali 
sa krúpy , a tak sme uprostred 
leta videli ľadovec v priamom 
prenose. Keďže zostup k au-
tobusu trval ešte viac ako dve 
hodiny a čas nášho odchodu 
sa priblížil, museli sme opustiť 
bezpečie chaty a vydať sa aj v 
daždi na cestu dolu. Pesimisti, 
ktorí vyštartovali z chaty skôr, 

pocítili, ako to bolí, keď vám na 
hlavu padajú krúpy, optimisti 
si vychutnali len dážď. Ho-
vorí sa, že neexistuje na túru 
zlé počasie, len zle oblečený 
turista. V našom prípade ich 
bolo veľmi málo a všetci mali 
v autobuse suché veci na prez-
lečenie, takže všetko napokon 
dobre dopadlo. Nikomu sa nič 
nestalo, všetci sme prišli do 
cieľa živí a zdraví. Z Rakúska 
sme si odnášali dobrý pocit, 
že sme to všetko zdolali,  ko-
pec krásnych fotografi ckých 
záberov a niektorí okrem mag-
netky či odznaku aj jedinečný  
suvenír – svalovú horúčku. Ale 
aj to patrí k turistike. Vďaka 
Dušanovi Zervanovi sme sa 
dozvedeli, že tí, čo išli až ku 
krížu prešli spolu 19 km, prie- 
merná rýchlosť bola 2,25 km 
za hodinu, túra trvala viac ako 
8 hodín a prevýšenie takmer 
1300 m. Myslím, že celkom 
slušný výkon, čo poviete?

Pozvánky
Ak je pre vás takáto turisti-

ka priveľmi náročná, poďte s 
nami v piatok 29. augusta na 
Markovicu osláviť 70. výročie 
SNP. Viac informácií nájdete v 
aktuálnych pozvánkach.

Ak by ste chceli ísť niekam 
ďalej, pridajte sa k nám a poď-
te do Tatier. KST Kolačín orga-
nizuje v termíne od 12. do 14. 
septembra víkendovú turis-
tiku v okolí Ždiaru. Prihlásiť 
sa môžete do konca augusta 
osobne alebo telefonicky u 
S. Kačíkovej. Viac informácií 
nájdete na webovej  stránke 
KST Kolačín. 

-sk-

Medzi naše pravidelné podu-
jatia patria letné relaxačno – 
vzdelávacie pobyty, ktoré sa 
konajú každý rok v inej časti 
Trenčianskeho kraja. 

Aj keď záujem zo strany „fé-
nixákov“ bol  tento rok oveľa 
väčší, z kapacitných dôvodov 
zariadenia len 30 našich čle-
nov malo možnosť zúčastniť sa 

letného pobytu v prostredí My-
javskej pahorkatiny na Ranči 
Kolumbia. Zvýšenému záujmu 
o pobyt predchádzali zážitky 
členov so zvieratkami na ranči 
z dvoch víkendových pobytov.  
Koníky plemena Paso Fino s 
dvoma malými žriebätkami, 
sokoly, papagáje z Južnej Ame-
riky, pštros, orol skalný, ko-
zičky, mláďa pumy americkej, 

mačička a psík boli príjemným 
spestrením pobytu. Na dvoch 
autobusových zájazdoch sme 
mali možnosť navštíviť Mohy-
lu Milana Rastislava Štefáni-
ka na Bradle, hrad Čachtice, 
Matúšovo kráľovstvo v Podolí 
a hrad Beckov. Návšteva far-
my Etelka s „televíznym“ far-
márom Martinom, jazdenie na 
traktore a zvieratká na tejto 

farme boli tiež pre nás zážit-
kom, na ktorý sa skoro neza- 
búda.  Výroba trička s vlast-
ným dizajnom, nové hry: ringo, 
pétang, prechádzky po okolitej 
prírode, plávanie v neďalekom 
penzióne Adam, nočná vy-
chádza za svitu bateriek, spo-
ločenské večery, na ktorých 
účastníci pobytu predviedli 
svoj um a dôvtip ako zabaviť 
ostatných členov, návšteva ka-
marátov v susednom tábore, 
spoločné hry a tanec s nimi a 
samozrejme jazdenie na koní-
koch boli ďalšími bodmi nášho 
programu.  Vďaka majiteľom 
ranča manželom Šimonovým, 
animátorkám Boženke a Do-
minike, výbornej kuchárke 
Mirke nuda nedostala žiaden 
priestor. Naše poďakovanie 
tiež patrí mestu Nová Dubni-
ca, ktoré naše pobyty fi nančne 
podporuje a najmä nášmu ve-
dúcemu a predsedovi organi-
zácie Miroslavovi Zavackému, 
ktorý každoročne pre nás tieto 
pobyty organizuje. 

Lukáš Galovič
člen Fénix Nová Dubnica

Predstavujeme nové knihy v mestskej knižnici
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SLÁVNOSTNÉ KLADENIE VENCOV K HRO-
BU KAPITÁNA FLÓRIŠA BEŇUŠKU
28. augusta  o 15. hodine  
Cintorín v Kolačíne 

PO STOPÁCH SNP NA MARKOVICU
29. augusta o 9,30 hodine  
Klub slovenských turistov Kolačín pozýva všetkých priaznivcov 
turistiky na letný výstup na Markovicu. Ku krížu môžete vystúpiť  
individuálne i organizovane. Zraz je pred Kultúrnym domom Ko-
lačín o 9.30 hodine  alebo  na vrchole pri kríži  o 11. hodine. Po 
nenáročnej turistike sa môžete tešiť na guláš v HOSTINCI NA 
LÚČKACH a príjemné posedenie s harmonikárom.  

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE UNIFORIEM 
DOBROVOĽNÉMU HASIČSKÉMU ZBORU 
KOLAČÍN, ZAPÁLENIE VATRY, OPEKANIE 
ŠPEKÁČIKOV 
29. augusta o 17. hodine 
Zábava bude pokračovať do neskorých nočných hodín  

Príďte s nami osláviť  70. výročie Slovenského národného povsta-
nia! Organizátori: odd. kultúry a športu MsÚ, KST Kolačín, DHZ 
Kolačín.

Folklórny súbor Spandan Sanskrutik Trust
z Ahmadábádu - I N D I A 
Sobota 30. augusta o 18. hodine       
Mierové námestie 
Folklórny súbor Spandan (v preklade „tlkot srdca“) pochád-
za z mesta Ahmadábád, zo štátu Gudžarát, ktorý sa nachádza 
v západnej časti Indie. Súbor predvádza ľudové tance a hudbu 
hlavne z oblasti Gudžarát, ale vo svojom repertoári má aj tance 
z ostatných indických štátov (Rádžastán, Pandžáb, Maháráštra 
atď.). Piesne a tance sú sprevádzané muzikantmi hrajúcimi na 
tradičné indické nástroje dholak, tabla, dhol, daf, harmonium, 
kanjira a ďalšie. 

PREDAJNÉ TRHY
1. septembra od 7. hodiny do 15. hodiny
Mierové námestie
Organizátori: odd. kultúry a športu MsÚ, mestská polícia

ANITA ŠEBÍKOVÁ – P U L Z 
4. septembra o 17. hodine
vestibul kina Panorex 
Vernisáž výstavy 
Autorka sa venuje výrobe šperkov, textilnej tvorbe - maľbe na 
hodváb a práci so sklom. Tvorba sa pohybuje v rozmedzí užitého 
i voľného umenia. Výstava bude otvorená od 4. do 26. septembra 
v čase 10. – 18. hodine. Vstup voľný. 
Organizátori: odd. kultúry a športu MsÚ, autorka 

LÁÁÁSKA
26. septembra o 19. hodine
kino Panorex 
Divadlo 
Účinkujú: Martin Mňahončák, Marek Majeský a Lenka Barilíko-
vá /alter. Lucia Lapišáková v réžii Michala Spišáka.
Láááska … je skutočne to, kvôli čomu sa oplatí ostať nažive…
Vstupné 9 eur. Organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ.

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

NECHAJTE SA POZVAŤ

Oslavy 70. výročia SNP

Krátky fotoriport z kultúrneho leta 2014

V nedeľu 26. októbra slávi 
Rakúsko štátny sviatok. Deň 
otvorených dverí má parla-
ment, prezidentský palác, 
Úrad vlády, vstupy do galérií a 
múzeí sú zdarma alebo za zní-
žené vstupné. V centre mes-
ta  prebieha bohatý kultúrny 
program s ukážkami rakúskej 
bojovej techniky. Využite túto 
jedinečnú príležitosť pozrieť 
si miesta, kam sa bežne nedo-
stanete.
 
Poplatok: 22 eur 

Bližšie informácie: Odde-
lenie kultúry a športu MsÚ 
Nová Dubnica, tel. 0424433484, 
kl. 112, mail: kebiskova@nova-
dubnica.sk.

V rámci osláv Dní mesta sa 
uskutoční súťaž NAJ PSÍK, 
čo znamená najkrajší, naj-
milší, najšikovnejší, najpo-
slušnejší, najkrajšie upra-
vený....

Súťažiť sa bude v dvoch 
hmotnostných kategóriách – 
do 10 kg a nad 10 kg, ocenení 
budú traja psíkovia z každej 
kategórie. V rámci súťaže sa 
uskutoční aj prezentácia Ky-
nologického klubu Dubnica 
nad Váhom s ukážkami zá-
kladnej poslušnosti a služob-
ných zákrokov.   

Agresívne psy do súťaže 
nepatria. Každý majiteľ je 
zodpovedný za svojho psíka! 

Bližšie informácie k súťaži 
– Oddelenie kultúry a športu 
MsÚ Nová Dubnica.

Jeseň sa po horúcom lete 
nezadržateľne blíži, a tak na-
stáva čas dozrievania ovocia. 
Pre členky novodubnickej or-
ganizácie Únie žien Slovenska 
a záhradkárov to znamená, že 
je čas zorganizovať obľúbenú 
výstavu O NAJKRAJŠIE JA-
BLKO NOVEJ DUBNICE 
a najzaujímavejší výpestok 
ovocia či zeleniny.  Výstava sa 
tento rok uskutoční 20. – 24. 
októbra opäť v priestoroch 
kina Panorex. Upozorňujeme 
záhradkárov a ovocinárov, 
aby sa už v týchto dňoch po 
svojich výpestkoch poobzerali 
a pouvažovali, s ktorým sa na 
výstavu prídu pochváliť.  Po-
drobnejšie o výstave budeme 
informovať v budúcom vydaní 
Novodubnických zvestí.   
    
ek

Naj psík

O jablko 
Novej Dubnice

Múzejná
Viedeň

POZVÁNKA
NA ZÁJAZD



Narodili sa: Simon Kováč, Tomáš Jašica, Oliver Nemsila, Peter Titurus, Joana Džunková, Naďa Raková, Tobias Luščík, Erik 
Čapák, Peter Janíček, Patrik Repta

Smútime: Roman Kochan, Anna Vrábľová, Júlia Bovanová, Jozef Rychlý, Ing. Frantiček Tobola, Mária Kinterová, Jozef Híreš, 
Tomáš Raček, František Polák, Erika Cvachová, Anna Bučková, Marie Vícenová, Milan Gašparík, Mária Plekancová, Karol Baláž

Na spoločnej ceste životom: Peter Bartaloš - Michaela Štefkovičová, Peter Marušinec - Zuzana Hírešová, Jozef Hrdlica - Bc. 
Lucia Miklovičová, Lukáš Polakovič - Slavka Gallová, Marián Záhradník - Kseniia Alexandrovna Soldysheva, Marek Pavlačka - 
Mariana Plencnerová

Odchyt túlavého psa
 

Mestská polícia od-
chytila 5. júla v popo-
ludňajších hodinách 
psa, ktorý sa voľne po-
hyboval po Mierovom 
námestí bez dozoru. 
Po odchytení sme psa 
umiestnili do záchyt-
ného koterca mestskej 
polície. Pes bol bez evi-
denčného čísla. Majiteľa 
psa sa podarilo vypátrať 
na základe tetovania, 
ktoré mal pes v uchu. 
Majiteľ M.H. z IBV za 
výlet svojho štvornohé-
ho tuláka musel uhradiť 
blokovú pokutu.

Verejné pohoršenie na 
cintoríne
 

Hliadka zasahovala 
5. júla v podvečerných 
hodinách na mestskom 
cintoríne vo Veľkom Ko-
lačíne. V objekte cintorí-
na sa mali nachádzať 
dve osoby, ktoré ležali 
na hroboch. Muži nao-
zaj spali v zadnej časti 
cintorína medzi hrobmi 
pod vplyvom alkoholu. 
Oboch hliadka vykáza-
la. Išlo o M.R. z Novej 
Dubnice, ktorý uviedol, 
že bol na hrobe svoj-
ho otca zapáliť sviečku 
spolu so svojím kamará-
tom M.V. z Dubnice nad 
Váhom a pri „spomínaní 
a zapíjaní žiaľu nad hro-
bom otca“ akosi zaspa-
li. Oboch menovaných 
za budenie verejného 
pohoršenia doriešila    
hliadka v blokovom ko-
naní.

Znečistenie verejného 
priestranstva
 

Počas hliadkovej 
činnosti v parčíku v 
Pribinových sadoch 
spozorovali policajti 
bezdomovca P. Š ako vy-
konal potrebu do priľa-
hlej zelene. Hliadka 
bezdomovcovi okamži-
te prikázala, aby svoje 
exkrementy zo zelene 
odstránil a  odpratal aj 
ostatný odpad z okolia 
lavičky, ktorý tam po 
ňom zostal. Potom ho 
doriešili v blokovom ko-
naní. 

Nezvládnutá oslava
 

Na základe telefo-
nického oznámenia 
zasahovala hliadka 13. 
júla na ulici SNP oproti 
domu číslo 11. Na chod-
níku sa mala nachádzať 
ležia- ca osoba, ktorej 
nohy zasahujú do cesty. 
Na mieste sa zistilo, že 
ide o J.S. z Novej Dub-
nice.  Uviedol, že bol 
v pohostinstve a tam 
si „trošku vypil“ s ka-
marátmi. Keď mu došli 
peniaze, chcel ísť do-
mov, no asi to nezvládol. 
Toto zistenie ho moc 
nepotešilo a taktiež ho 
nepotešila uložená blo-
ková pokuta za budenie 
verejného pohoršenia, 
ktorú dodatočne uhra-
dil.

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

Na podporu svojich kandi-
dátov  môžu politické strany 
a nezávislí kandidáti využiť 
mestský rozhlas a Novodub-
nické zvesti (odplatne).

Novodubnické zvesti budú 
k dispozícii všetkým kandidá-
tom  vždy v dvoch vydaniach 
predchádzajúcich mesiacu, v 
ktorom sa uskutočnia voľby do 
orgánov samosprávy obcí na-
sledovne:
a) Nezávislý kandidát  na pri-
mátora maximálne 1/2 novino-
vej strany v sume 135 eur.
b) Kandidáti na primátora a 

kandidáti na poslancov, ktorí 
kandidujú za politickú stranu, 
hnutie alebo koalíciu maximál-
ne 1 novinová strana v sume 
200 eur.
c) Nezávislý kandidát na po-
slanca maximálne 1/4 novino-
vej strany v sume 65 eur.

      Pri využití menšej plochy 
budú ceny účtované v zmysle 
platného cenníka plošnej inzer-
cie v mesačníku Novodubnické 
zvesti. Viac informácií bude 
zverejnených v zásadách voleb-
nej kampane na webe mesta.

Dušan Zervan
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, ale v našich 
srdciach žije spomienkami. Dňa 7. septembra 
uplynie päť rokov, odkedy nás navždy opustil náš 
manžel a otec Dušan Zervan. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina. 

Pavol Dušička
More lásky si so sebou vzal, hory bolesti zane-
chal, prázdno je tam, kde znel tvoj hlas, spo- 
mienka na teba zostáva v nás. Dňa 9. augusta 
uplynú dva roky, kedy nás opustil manžel, otec a 
dedko, Pavol Dušička. 

Ondrej a Margita Horňákovci
Odišli ste tíško ako odchádza deň a v našich 
srdciach zostáva spomienka len. Nech s nami 
spomína každý, kto vás mal rád.
Pripomíname si 20. výročie úmrtia našich dra-
hých rodičov Ondreja a Margity Horňákovcov. 
Dcéra Margita a jej deti s rodinami. 

Jozef Tydlačka
V týchto dňoch si spomíname na nedožité se-
demdesiate narodeniny a druhé výročie úmrtia 
Jozefa Tydlačku. S láskou spomína manželka 
Helena, sestra Irena, syn a dcéry s rodinami. 

Daniela Gašparíková 
Dňa 13. augusta uplynie rok, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná dcéra, matka a sestra Da-
niela Gašparíková. S láskou a úctou spomína mat-
ka, syn, brat s dcérami a celá rodina. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Mária a Rudolf Vráblovci
Dňa 15. augusta uplynulo 20 rokov, odkedy nás 
opustila naša milovaná mamička Mária Vráblo-
vá a 12. septembra uplynie 49 rokov, odkedy nás 
navždy opustil milovaný otecko Rudolf Vrábel. 
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
dcéry a synovia s rodinami. 

Ján Búda
Dňa 4. augusta uplynulo desať rokov, čo nás ná-
hle a navždy opustil manžel, otec a dedko Ján 
Búda. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
manželka a dvaja synovia s rodinami. 

Mgr. Vladimír Fabian
Ďakujeme za účasť a prejavy sústrasti rodine, 
susedom, priateľom a známym, ktorí dňa 1. júla 
na poslednej ceste odprevadili nášho milované-
ho manžela, otca a dedka Mgr. Vladimíra Fabi-
ana. Ďakuje manželka, dcéra a syn s rodinami. 

Júlia Bovanová 
Ďakujeme za prejavy sústrasti našej milovanej 
mame Júlii Bovanovej, ktorá zomrela dňa 14. 
júla tohto roku. Smútiaca rodina.

Spomienky a poďakovania

Spoločenská kronika

Voľby v Novodubnických zvestiach

Z bloku
mestskej
polície

Kancelária: Topoľová ul. 781/5 (adm. budova TEKOS-u)
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

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

dátum "A" žiaci SŽ MŽ
3. augusta Tr.Stankovce - N.Dca 17,00 Bošany - N.Dca 14,30
10. augusta N.Dca - Kanianka 17,00 N.Dca - Nemšová 14,30
16. augusta Holíč - N.Dca 17,00 N.Dca - Dubnica 10,00 12,00
17. augusta Holíč - N.Dca 17,00
23. augusta AS Trenčín - N.Dca (ihr.Zamar.)

24. augusta N.Dca - Beluša 17,00 N.Dca - Beluša 14,30
30. augusta Ilava - N.Dca 14,30 N.Dca - Beluša 10,00 12,00
31. augusta Častkovce - N.Dca 17,00
6. septembra Nitr.Rudno - N.Dca 10,00 12,00
7. septembra N.Dca - Modranka 16,00 N.Dca - Plevník 13,30
13. septembra J.Bohunice - N.Dca 16,00 D.Súča - N.Dca 10,30 N.Dca - Nitr.Pravno 10,00 12,00

"A" muži dorast 

14. septembra
20. septembra Bánovce - N.Dca 15,30 D.Vestenice - N.Dca 13,00 N.Dca - Kanianka 10,00 12,00
28. septembra N.Dca - Partizánske 15,30 N.Dca - Tr.Stankovce 13,30 Bánovce - N.Dca ihr.H.Ozorvc 10,00 12,00
4. októbra H.Nitra - N.Dca 14,30 N.Dca - Nemšová 10,00 12,00
5.októbra Borčice - N.Dca 12,00
11. októbra N.Mesto - N.Dca 10,00 12,00
12. októbra N.Dca - Chocholná 14,30 N.Dca - Vrbové 12,00
18. októbra Nitr.Rudno - N.Dca 14,00 N.Dca - Papradno 10,00 12,00
19. októbra Tr.Teplice - N.Dca 14,00
25. októbra D.Vestenice - N.Dca 10,00 12,00
26. októbra N.Dca - Domaniža 14,00 N.Dca - V.Kostoľany 11,30
1. novembra N.Dca - L.Rovne 10,00 12,00
2. novembra Boleráz - N.Dca 13,30 Boleráz - N.Dca 11,00
8. novembra Z.Kostoľany - N.Dca 10,00 12,00y , ,
9. novembra N.Dca - Šimonovany 13,30 N.Dca - Nováky 11,00R
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Ťažké začiatky, ale aj splnený 
sen. Organizátorom maratónu 
nadšenie rozhodne nechýba-
lo. 

Začiatkom deväťdesiatich 
rokov začal písať svoju históriu 
novodubnický maratón. Jeho 
prví organizátori Branislav 
Duda, Tomáš Petr (Monty) a 
Pavel Porubčan venovali orga-
nizácii maratónu sedem rokov 
a ich ambíciou v časoch prvých 
horských bicyklov bolo vytvoriť 
nielen  prvý, ale aj najťažší ma-
ratón, časom sa od toho upus-
tilo. Jedno naj však novodub-
nickému maratónu nemožno 
odoprieť. So svojimi dvadsiatimi 
ročníkmi ide o najstarší mara-
tón na Slovensku vôbec.

Ako vznikal novodubnický 
maratón?
Monty: Bolo nás vtedy pár nad-
šencov, ktorí sme mali ako prví 
horské bicykle. Raz po jednej 
túre sme sa stretli v krčme na 
pive a povedali sme si, čo tak 
zorganizovať nejaký pretek. 
Zistili by sme, ako sme na tom a 
ako fungujú ostatní bikeri.
Pavel Porubčan: Na organizá-
ciu prvého ročníka bolo aj málo 
času, aj málo ľudí. Od nápadu 
po realizáciu len dva mesiace. V 
ďalších ročníkoch už bolo času 
na prípravu dosť, boli vybraté 
lepšie termíny, prišli ďalší vý-
konní ľudia – Pavol Porubčan 
ml., Miro Čuridlo, neskôr Rasťo 
Múdry a Martin Priečinský. Tra-
sa prvého ročníka bola vybraná 
len po turistických chodníkoch. 
Urobili sme isté chyby, ktorým 
sme sa snažili vyhnúť v neskor-
ších ročníkoch. Napríklad jednu 
trať sme robili cez Zliechov, Čič-
many, Pružinu, Mojtín. Organi-
začne zabezpečiť takúto rozťa-
hanú trať bolo veľmi náročné a 

drahé. Postupom času sa trasy 
ustálili na tom, čo je teraz.
 
Mali ste na začiatku predsta-
vu vytvoriť medzinárodný ma-
ratón?
Branislav Duda: Určite nie, 
ono sa to tak postupne vyvinu-
lo. V roku 1993 bolo naozaj málo 
ľudí, ktorí vlastnili horský bicy-
kel. Bol to módny boom, aj bike-
rov bolo málo. Na prvý ročník 
prišlo asi 90 pretekárov. 
Monty: Mali sme veľké plány. 
Začínali sme v malom, ale na-
vrhli sme hard trať, ktorá mala 
170 km. Ambícia bola vytvoriť  
najťažší maratón na Slovensku. 
A zhodou okolností to bol dru-
hý najťažší maratón po preteku 
poriadanom vo Švajčiarsku. Po-
tom sa od toho upustilo.

Stratili sa vám pretekári?
Pavel Porubčan: To, že sa niek-
to zraní, prípadne stratí v cud-
zích horách, bola naša nočná 
mora. Mali sme hliadky na te-
rénnych motorkách, takzvaných 
zberačov mŕtvol, ktoré niekoľ-
kokrát prešli trať, aby mohli po-
môcť zablúdeným a zraneným. 
Našťastie, najviac práce mali 
len s tými, ktorým sa pokazil 
bicykel.
Branislav Duda: Tam bol veľký 
problém aj čo sa týka značenia 
trás. Ľudia nám vedeli niektorú 
časť preznačiť podľa seba a po-
tom sa stalo, že niektorí prete-
kári naozaj zablúdili.

Podľa vyjadrení viacerých bi-
kerov je novodubnický mara-
tón riadne ťažký?
Monty: Určite je, ale nie tak ťaž-
ký ako boli prvé ročníky.
Pavel Porubčan: Áno, novo-
dubnický maratón je aj dlhý a 
má aj veľmi veľké prevýšenie.
Aké sú „naj“ maratónu?

Branislav Duda: Prvých päť 
ročníkov sme boli vzhľadom na 
účasť najväčším maratónom na 
Slovensku. Potom si nás  všimla 
aj cyklistická federácia, keďže 
účasť bola vtedy cez  700 pre-
tekárov a zaradili nás do kola 
pretekov. Aj v  súčasnosti sa 
maratón jazdí ako súčasť slo-
venského pohára. 
Monty: Historicky sme určite 
najstarším  maratónom. Mara-
tóny, ktoré vznikli neskôr, nema-
li toľko ročníkov a postupne aj 
zanikli. Zo  začiatku mal mara-
tón aj dva aspekty, bola to pre-
tekárska a potom kultúrna časť. 
Tá bola vždy týždeň po marató-
ne a volala sa Mountain bike bál.
Branislav Duda:  Prišli tam 
pretekári, organizátori,  ľudia z 
okolia, ktorí nám vlastne gratu-
lovali, že sme niečo také vôbec 
zorganizovali. Bolo tam  veľa 
pretekárov  ako Ildiko Pác-
zová, Jozef  a Jaro  Čaprnka,  
Jaro  Buchtík,  Radek Terifaj, 
Zdeno Zeman, Braňo Kacina. 
Vždy sme tomu spravili osvetu. 
Naši sponzori sa tiež vytiahli a 
po pretekoch mal každý nárok 
na pivo, ale v neobmedzenom 
množstve.
Monty:  A jeden párok.

Máte aj nejaké úsmevné prí-
hody?
Monty:  Pravidelne sme do hl-
bokej noci chodili po chotári a 
hľadali stratených pretekárov. 
Niektorí už boli dávno doma u 
mamy, niektorí nedošli do cieľa 
a nedali nám vedieť.
Branislav Duda: Stalo sa aj to, 
že niektorí pretekári prišli do 
kúpeľov do Trenčianskych Tep-
líc ako hostia a dokonca sa nám 
dvaja prihlásili na preteky na tú 
najťažšiu časť, šlo sa 12 hodín. A 
jeden to aj prešiel.
Pavel Porubčan: V tom prvom 

ročníku bola hmla a niektoré 
biele faborky cyklisti nevideli. 
Náš priateľ, známy cyklista, im 
hovorí: „Poďte za mnou, ja to 
tu poznám.“  Zbehol do celkom 
inej doliny a objavil sa aj s čas-
ťou cyklistov asi desať kilomet-
rov od trate. Potom to už radšej 
vzdali. 

Dokedy ste boli organizátori?
Branislav Duda: Pavel mal fi r-
mu, zastrešoval maratón aj me-
diálne, aby sme sa propagovali. 
A celá práca okolo maratónu 
sa odohrávala  u nich vo fi rme:  
tlačenie plagátov, trasovanie. 
Týždeň pred pretekom pol fi rmy 
pracovalo na polovičný pracov-
ný úväzok pre maratón.
Pavel Porubčan: Vydržali sme 
to sedem rokov, potom sa nám 
zmenili podmienky a museli 
sme to odovzdať mladším. Ten 
spôsob, ako sme to robili my, 
už nebol zvládnuteľný pri tých 
množstvách pretekárov a práce. 
Je pravda, že títo mladí organi-
zátori to robia dobre, a preto aj 
maratón vydržal toľko rokov.
Monty: Prvé ročníky sme  spon-
zorovali z vlastného vrecka, aj to  
bol rozdiel.

Aké sú horské podmienky v 
týchto horách?
Branislav Duda: Výborné, asi 
najlepšie na Slovensku.
Monty: Je to rozdiel oproti Tat-
rám, kde idete vysoko do kopca 
a potom za desať minút zjazdíte 
trasu dole kopcom. A nemáte 
inú alternatívu. Tu je to iné, 
krásne prechádzate z jedného 
kopca na druhý. Strážovská vr-
chovina je veľmi vhodná na cyk-
listiku.
Pavel Porubčan: Dajú sa tu vy-
brať trasy pre každého. Do ma-
ratónu sme sa vždy snažili vložiť 
aj blativý úsek, lepšie sa v cieli 
díva na zablatených cyklistov´
 
Chodievate pravidelne na kaž- 
dý ročník?
Branislav Duda: No aktívne 
nie. Ja chodievam, ale  vyslove-
ne sa len odviesť. Idem najmä 
preto, lebo na tom štarte dosta-
nem eufóriu, ale realita je žiaľ 
iná.  Po prvom kopci ma začnú 
obiehať mladí „sršni“  a tam už 
zvesíte nohy a idete si po svo-
jom.
Monty: Ale bicyklujeme stále.

Magda Švančarková

Obyvatelia Novej Dubnice platia polovičné štartovné na všet-
kých tratiach. Pre uznanie zľavy je potrebné sa na prezentácii 
preukázať platným identifi kačným dokladom s vyznačeným 
miestom trvalého bydliska v Novej Dubnici a do poznámky v 
prihlasovacom formulári uveďte „NDCA“.

Premiérovo na našom maratóne zaraďujeme aj bežecký pretek 
(17 kilometrov/530 metrov) určený trénovaným jedincom. Čaká 
vás zmiešaný terén (asfalt, kamene, lesné chodníčky, zvážnice), 
tiahle stúpanie na Kamenné vráta, ale aj prudké klesanie z naj-
vyššieho bodu trate - z Ostrého vrchu. Na trati je jedna stanica 
s pitnou vodou.

HARD (115km / 3900m)
Hlavná, skutočne maratónska trať! Určená bajkerom s výbornou 
fyzičkou, ktorí sú zrastení so svojím dvojkolesovým tátošom. 

KLASIK (67km / 2000m)
Na tejto trati s prívlastkom \“The best of Dubničák\“ si zvyknú 
porovnávať sily všetci bajkeri, ktorí pravidelne trávia víkendy v 
sedle svojich bicyklov. Nechýba náročné a nekonečne dlhé stú-
panie na vrchol Baske a hrebeň idúci do sedla Homôlka s nesku-
točným množstvom výhľadov po energiu \“žrúcich\“ vrcholových 
lúkach.

BASIC (43km / 1160m)
Táto trať je určená pre príležitostných bajkerov, ktorí sa ľahko 
nezľaknú terénu. Zvládnuť by ju mali aj tí, ktorí to chcú len vyskú- 
šať a majú \“športový základ\“.  Čaká vás množstvo výhľadov na 
Vápeč, jeden z piatich najkrajších vrchov Slovenska.

BABY (13km / 330m)
Trať určená najmladším účastníkom, začínajúcim cyklistom, ro-
dinám s deťmi. Na tejto trati pre cyklistov nerozlišujeme kategó-
rie a nevyhlasujeme víťazov. Na tejto trati sa budú konať aj Otvo-
rené majstrovstvá Slovenskej republiky terénnych jednokoliek.

BEH (17km/530m)
Premiérovo na našom maratóne zaraďujeme aj bežecký pretek 
určený trénovaným jedincom. Čaká vás zmiešaný terén (asfalt, 
kamene, lesné chodníčky, zvážnice), tiahle stúpanie na Kamenné 
vráta ale, aj prudké klesanie z najvyššieho bodu trate - z Ostrého 
vrchu. Na trati je jedna pitná občerstvovacia stanica.

Už po dvadsiatykrát je tu výzva sadnúť
na bicykel a zdolať Strážovské vrchy

Zvýhodnené štartovné

Pretek pre bežcov

NOVINKY MARATÓNU

TRATE

Prvé ročníky maratónu.


