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Pohľad na rokovanie zastupiteľstva.

Výmena okien na budove plavárne.

Rekonštrukcia chodníka na ulici SNP.

Vznikajú nové parkovacie miesta.

Nová cesta v zóne Dlhé diely.

Zmeny pri dome č. 838.

Stavebný ruch.

Zastupiteľstvo schválilo 
dôležité odpredaje pozem-
kov.

Kultúrna beseda hostila 
25. júna  na ďalšom stretnutí  
zasadnutie mestského za-
stupiteľstva. Na úvod hlavná 
kontrolórka predložila návrh 
plánu činnosti na druhý pol-
rok tohto roku. 

V ďalšom bode poslanci jed-
nomyseľne prijali všeobecne 
záväzné nariadenie mesta 
Nová Dubnica o podmienkach 
predaja výrobkov a posky-
tovania služieb na trhových 
miestach. 

Dôvodom navrhnutých   
zmien bola novelizácia záko-
na, ktorá upravuje napríklad 
aj možnosti zrušenia povole-
nia na predaj, ak predávajúci 
opakovane alebo hrubo poru-
šuje povinnosti. Zároveň sa 
rozšíril zákaz predaja niek-
torých výrobkov na trhových 
miestach, napríklad výrobky, 
ktoré sú určené na fajčenie 
a neobsahujú tabak, huby 
okrem čerstvých jedlých a 
spotrebiteľsky balených suše-
ných húb. Upravilo sa aj defi -
novanie stanovíšť, napríklad 
stánok s trvalým stanovišťom, 
ambulantný predaj.  

Správu o činnosti mestskej 
polície predložil na zastupi-
teľstve  náčelník JUDr. Milan 
Krčmárik. Poslanci uvedenú 
správu vzali na vedomie aj s 
istými pripomienkami. 

Ďalej poslanci prerokova-
li protest  prokurátora proti 
všeobecno záväznému naria-
deniu knižničný a výpožičný 
poriadok Mestskej knižnice. 

O zaujímavých projektoch, 
ktoré mesto riešilo počas 
roka následne informovala 
projektová manažérka Janka 
Oriešková. Zároveň sa pri-
pravuje žiadosť o dotáciu z 
enviromentálneho fondu pre 
rok 2014 na činnosť L1: Zvyšo-
vanie energetickej účinnosti 
existujúcich verejných budov 
vrátane zatepľovania na pro-
jekt rekonštrukcie a zníženie    
energetickej náročnosti ZUŠ 
Nová Dubnica- rekonštrukcia 
budovy telocvične. Súčasťou 
prác by malo byť zateplenie 
obvodových stien, zateplenie 
strechy, zateplenie stropu 
najvyššieho podlažia, výmena 
výplní okenných konštrukcií 
a základných stien. Poslanci 
vzali na vedomie predloženú 
správu bez pripomienok. 

V poslednom bode zastu-
piteľstva pristúpili poslanci k 
schvaľovaniu odpredaja po-
zemkov v priemyselnej zóne 
Hliny viacerým spoločnos-
tiam: Tubaspol s.r.o., K.O.V. 
DCA, Bc. Martinovi Klučáro-
vi, Miloslavovi Sabolovi. Uve-
dené odpredaje schválili.
 
-maša-

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva

Nová Dubnica zažíva boom
vo výstavbe a v rekonštrukciách
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Mestskí poslanci odpovedajú

Obchodná verejná súťaž

Na začiatku volebného obdobia sme v Novodubnických zvestiach predstavovali plány a vízie  mest-
ských poslancov. Teraz, na konci volebného obdobia, sme sa pýtali znovu. Začali sme v abecednom 
poradí a na otázky v tomto čísle odpovedali PhDr. Rastislav Mádr, Bc. Pavol Pažítka a Mgr. Tomáš 
Zemko.

PhDr. Rastislav Mádr Bc. Pavol Pažítka Mgr. Tomáš Zemko

Výstavba Tesca Expres pre-
bieha podľa plánu a už 12. 
augusta sa môžu Novodubni-
čania tešiť na jeho otvorenie. 
Čo nás čaká, sme sa opýtali 
Petra Sklenára zo spoloč-
nosti Tesco Stores.

Na čo sa môžu tešiť zákazní-
ci v deň otvorenia?

Slávnostné otvorenie pre-
dajne začne ráno o 7.30 hodi-
ne. Pri príležitosti otvorenia 
odovzdáme niekoľko darov. 
Podporíme škôlku, vybranú or-

ganizáciu, ktorá sa venuje buď 
deťom alebo sociálne slabším, 
či odmeníme čestného hosťa 
z okolia. Počas dňa našich zá-
kazníkov čakajú rôzne súťaže 
a ochutnávky.

Aký  bude sortiment?
V supermarkete bude sa-

mozrejmosťou čerstvé ovocie 
a zelenina, každý deň čerstvé 
pečivo, ďalej mliečne výrobky, 
nápoje, mrazené výrobky, ba-
lené mäsové výrobky. Na pul-
toch zákazníci nájdu aj kozme-

tiku, drogériu, elektro doplnky 
či sezónny tovar.  Aj v tejto 
našej predajni budú môcť zá-
kazníci využívať výhody a od-
meny, ktoré im poskytuje naša 
vernostná karta Clubcard. Pre 
ľudí z mesta, ale aj blízkeho 
okolia vytvoríme 18 pracov-
ných miest. Zamestnávame 
ľudí rôzneho veku a vzdelania 
a každý má u nás príležitosť 
profesijne rásť a zapojiť sa do 
rozvojových programov.

-maša-

Budova súkromnej základ-
nej školy bola v minulosti 
budovou materskej škôlky. 

Po poklese počtu  detí  mesto 
pristúpilo k prenajatiu priesto-
rov občianskemu združeniu 
EDEN, ktoré tam prevádzku-
je súkromnú základnú školu. 
Vedenie mesta si uvedomuje, 
že vzhľadom k veku budovy 

je potrebná postupná rekon-
štrukcia a obnova. V minulých 
rokoch sme postupne vymenili 
okná v niektorých  triedach a 
priestoroch chodieb. Takisto 
sme vymenili izoláciu na stre-
che medzi oboma hlavnými 
pavilónmi.

V tomto roku sme pristúpi-
li k ďalšej oprave, čaká nás 
rekonštrukcia izolácie stre-

chy o výmere 555 m² vrátane 
oplechovania ríms, žľabov a 
zvislých dažďových zvodov. Z  
rozpočtu mesta sme vyčlenili 
13 000 eur a víťaz súťaže bude 
musieť práce urobiť počas 
školských prázdnin, najneskôr 
do 15. augusta. 

Ing. Ján Krumpolec
vedúci  oddelenia výstavby

„Prenájom záhradky v ZO 
č. 2 - pozemku parc. KN-C 
č. 399/373 a prislúchajúcich 
podielov   na  spoločných po-
zemkoch“

Mesto  Nová  Dubnica  vy-
hlasuje  súťaž   o  najvhodnej-
ší  návrh  na uzatvorenie  ná-
jomnej  zmluvy  na prenájom  
záhradky  v  ZO  č. 2 - pozemku  

parc.  KN-C  č. 399/373  -  zá-
hrady   o  výmere  217  m²  a  
prislúchajúcich podielov   na  
spoločných pozemkoch  v   No-
vej Dubnici.

Navrhovateľ  musí  predlo-
žiť  návrh  výšky  ceny nájmu.  
Minimálna požadovaná cena   
nájmu  za  celý predmet nájmu   
je  11,67   eur / rok.

Predkladanie súťažných ná-

vrhov:  do 15. augusta  do 12. 
hodiny,  Mestský  úrad,  Tren-
čianska  45/41, 018 51  Nová 
Dubnica,  obálku  označte:   
„Neotvárať - Verejná  obchod-
ná  súťaž:  záhradka v ZO č. 2 
- parc. KN-C č. 399/373“.

Bližšie informácie o  ponuke 
nájdete na úradnej tabuli mes-
ta, na www.novadubnica.sk a v 
sídle vyhlasovateľa.

Už čoskoro otvárame Tesco Expres

Plánovaná oprava počas prázdnin

Výstavba Tesca Expres.

1) Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda: sklad / suterén/ 128 m2, sklad / suterén/ 68 m2,
      sklad / suterén/   51 m2

2) Obytný dom súp. č. 29 - Pribinove sady: nebytové priestory/ III. posch./ 22 m2,
     nebytové priestory/ III. posch./ 18 m2

3) Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady: sklad/ suterén/ 36 m2

4) Obytný dom súp. č. 55 - Mierové námestie: nebytové priestory/ prízemie/ 68 m2

5) Administratívna budova súp. č. 781 – Topoľova: nebytové priestory/ prízemie/ 29 m2,
     sklad/ prízemie/ 5 m2

Bližšie informácie: Mestský úrad Nová Dubnica, majetkové oddelenie, t.č. 042/443 3524 alebo 443 
3526 kl. 134. Podmienky nájmu a obhliadku si môžete dohodnúť v Bytovom podniku, m.p.o. v Novej 
Dubnici, Pribinove sady 29/19, t.č. 042/444 0236 a 444 0237.

PONUKA VOĽNÝCH NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
NA PRENÁJOM (vo vlastníctve mesta Nová Dubnica)

Ako sa vám darí zosúladiť prá-
cu poslanca s vaším osobným a 
pracovným životom?

PhDr. Rastislav Mádr
Práca poslanca nie je záťaž. Veď 
je to stále, každodenné riešenie 
problémov i problémikov. Denné 
stretávanie známych i neznámych 
ľudí, ktorí dávajú podnety, návr-
hy, myšlienky. Aj s tým sa musí           
každý verejný činiteľ  stotožniť.  
Ja žijem tu v Novej Dubnici a nie 
je mi ľahostajný názor ľudí. Preto 
sa snažím presadzovať to, čo nám 
všetkým prospeje.  

Bc. Pavol Pažítka
Bez problémov.

Mgr. Tomáš Zemko
Vždy som zaujímal o politiku nie- 
len u nás v meste, ale aj na Sloven-
sku a v zahraničí. Často cestujem 
po Európe, využívam cudzie jazy-
ky, navštevujem rôzne štáty a mes-
tá a snažím sa byť vnímavý, z čoho 
je možné čerpať myšlienky pri 
rôznych projektoch aj u nás v mes-
te. Snažím sa byť trpezlivý, zodpo-
vedný, komunikatívny a otvorený 
pri stretnutí s občanmi a každý 
námet, ktorý riešim, sa snažím 
riešiť k spokojnosti všetkých strán. 
Dôležitým korením môjho života 
je aj humor, dobrá nálada a snaha 
vidieť veci  pozitívne. Významná 
je podpora mojej priateľky, rodiny, 
priateľov a čas sa snažím organi-
zovať tak, aby som nič nezanedbal. 

O ktorú oblasť verejného života 
sa ako poslanec najviac zaujíma-
te (napr. ako člen komisie)?

PhDr. Rastislav Mádr
Som kantorom a učím od roku 
1963. Mojou prioritou  je školská 
politika a školské problémy. Som 
členom komisie školstva. Musím 
povedať, že  s pocitom bezmocnos-
ti zažívam úpadok slušnosti, etiky. 
Verte, učitelia to majú čím ďalej 
tým ťažšie. Keď som bol v roku 
1991 v Luxembursku na prehliad- 
ke strednej školy, riaditeľ sa ma 
spýtal: „Prečo vy z tak vysoko vy-
vinutého školského systému aký v 
Československu máte, prečo ste u 
nás  na  prehliadke našej školy?“ 
Polichotený som mu odpovedal 
niečo  v zmysle, že aj oni nás obo-
hacujú svojimi názormi, plánmi  i 
zariadením tried. Čo by som po-
vedal dnes? Asi len to, že máme v 
školstve čo naprávať. Ale učiteľov 
by som nevinil.

Bc. Pavol Pažítka
Ako poslanec sa snažím mať vše-
obecný prehľad o dianí v meste, 
pretože mnoho občanov vás len 
tak pristaví na kus reči, posťažovať 
sa, prípadne zistiť niečo, o čom sa 
hovorí. Takže z tohto dôvodu sa za-
ujímam o všetko podstatné, čo má 
konkrétne dopady na spokojnosť 
obyvateľov mesta. Ako predseda 

fi nančnej a majetkovej komisie 
(FaMK) - moje úsilie smeruje k 
tomu, aby hospodárenie mesta, 
či už s fi nančnými prostriedkami 
ako aj s majetkom mesta, bolo na 
prospech obyvateľov Novej Dub-
nice. Nemusím predsa nikomu 
vysvetľovať, že všetko sa odvíja 
od fi nančných možností. To ako 
sa budeme mať dnes, zajtra alebo 
pozajtra je len o fi nanciách. Bo-
hužiaľ je to smutné, ale je to tak. 
Dnes nie je nič zadarmo. Ďalšou 
oblasťou, ktorá mi je blízka je šport 
a samozrejme školstvo. Čo sa týka 
športu, je mojou snahou, z pozície 
poslanca ako aj z pozície predsedu 
FaMK, prerozdeliť fi nančné pro-
striedky pre kluby v maximálnej 
možnej miere. Samozrejme, niek-
toré budú oponovať, ale športové 
organizácie si musia uvedomiť, 
že prostriedky ktoré dostávajú od 
mesta, nie sú povinné a nárokova-
teľné. Je len na poslancoch a vede-
ní mesta, že tomu tak je. Čo sa týka 
školstva, ako podpredseda Rady 
školy pri ZŠ na ulici J. Kráľa sa 
snažím byť nápomocný pedagogic-
kým pracovníkom ako aj rodičom 
pri riešení aktuálnych problémov.

Mgr. Tomáš Zemko
V súčasnosti pracujem ako pred-
seda komisie školstva, člen komi-
sie pre vybavovanie sťažností a 
ako člen komisie na posúdenie vy-
užitia priestorov bývalej obradnej 
siene, zároveň aj ako člen v Rade 
školy pri ZŠ Janka Kráľa. Zaují-
mam sa však nielen o školstvo, ale 
aj o sociálnu sféru, kultúru, bez-
pečnosť v meste, ako aj výstavbu a 
dopravnú infraštruktúru. 
V poslaneckej práci však musíme 
mať aj širšie spektrum záujmov a 
vedomostí. Dôležitou časťou po-
slaneckého života musí byť aj kva-
litná príprava v legislatívnej oblas-
ti, štúdium množstva materiálov k 
jednotlivým prípadom, konzultácie 
a rokovania. Pri svojej práci využí-
vam hlavne rady starších obyva-
teľov mesta, ktorí majú veľa skú-
seností. Najdôležitejšia vlastnosť 
poslanca by mala byť ľudskosť, po-
kora a hlavne schopnosť počúvať 
ľudí a riešiť ich problémy.

Čo sa vám podarilo v tomto sme-
re dosiahnuť, na čo ste pyšný a 
ktoré veci treba ešte dotiahnuť? 

PhDr. Rastislav Mádr
Od roku 1990 som v komunálnej 
politike temer 20 rokov. Počas 
tejto doby som bol pri viacerých 
zásadných rozhodnutiach, ktoré 
boli ku prospechu mesta. Boli však 
aj rozhodnutia, s ktorými som ne-
súhlasil. V meste sa musí koalícia 
i opozícia správať inak, než na 
parlamentnej pôde.  Dosiahli sme 
prevodom do vlastníctva niek-
torých záhradkárskych osád to, 
čo sme sľubovali. Rekonštrukcia 
mestských komunikácií, parkova-

cí systém, dopravné i informačné 
značenie sú tiež prínosom. Krásny 
chodník od „Čínskeho múru“ po 
ulicu SNP v súbore B2 je dôkazom, 
že i mestský podnik  môže konku-
rovať renomovaným fi rmám. 

Bc. Pavol Pažítka
Som spokojný ako sa nám darí 
nakladať s fi nančnými prostried-
kami mesta. Mnoho obyvateľov 
ani netuší, pretože ich tento údaj 
moc nezaujíma, ale mesto doká-
zalo za posledné tri roky znížiť 
úverovú zaťaženosť mesta o asi 
10 percent. Dnes je na úrovni 32,8 
percent. Spokojný som aj z pohľa-
du plnenia volebného programu. 
Myslím, že až na malé výnimky sa 
podarilo splniť všetko. A to voleb-
ný program zasahoval do takých 
zložitých oblastí života našich oby-
vateľov ako zdravotnej, sociálnej, 
kultúrnej, športovej či do školstva. 
Občania získali do vlastníctva zá-
hradky, na ktorých celé desaťročia 
pracovali. V meste sú realizované 
najväčšie investičné akcie za po-
sledných 20 rokov. Veď kto by si 
trúfol na začiatku volebného obdo-
bia povedať, že sa zrealizujú pro-
jekty ako: priemyselná zóna Hliny, 
obytná zóna Dlhé diely, výstavba 
nájomných bytov, oprava ciest a 
chodníkov, vybudovať parkovacie 
miesta, oprava plavárne, oprava 
oplotenia okolo zberného dvora, 
oprava detských ihrísk, vybudova-
nie šatní pri futbalovom ihrisku v 
Kolačíne a mnoho ďalších. Mesto 
sa pravidelne uchádza o čerpa-
nie fi nančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov Európskej 
únie. Toto sú konkrétne výsledky 
práce vedenia mesta, pracovníkov 
mesta ako aj poslancov a členov 
jednotlivých komisií, za čo im patrí 
poďakovanie. Som presvedčený, 
že tempo ktoré sme nastavili a 
rozsah vykonanej práce sú jas-
ným dôkazom, že nám na rozvoji 
a spokojnosti obyvateľov mesta 
skutočne záleží. 

Mgr. Tomáš Zemko
Nemám rád veľké slová, dôležité 
sú činy a slovo pýcha by som za-
menil za slovo ,,hrdý“. V oblasti 
školstva sa nám podarilo vytvoriť 
nové miesta pre deti v predškol-
skom veku. Situácia v roku 2010 
bola naozaj kritická. Som hrdý, že 
rodič v Novej Dubnici si môže vy-
brať pre deti naozaj z množstva 
vzdelávacích zariadení. Pokiaľ ide 
o iné oblasti mesta, budem rád, ak 
otvoríme   kúpalisko pre širokú ve-
rejnosť, nadviažeme na výstavbu 
bytov pre mladé rodiny, podporí-
me tvorbu pracovných miest, roz-
šírime parkoviská, vysadíme viac 
stromov, vytvoríme nové ihriská, 
cyklistické chodníky. A na záver, 
keďže som hrdý Slovák, aj osvet-
lenie dominanty mesta – dvojkríža 
na Mierovom námestí. Je naším 
vzácnym klenotom.
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OZNAM O ZATVORENÍ MESTSKÉHO ÚRADU

POLICAJNÁ VÝZVA PRE NOVODUBNIČANOV Každá organizácia v urči-
tých časových úsekoch bi-
lancuje svoju činnosť, plne-
nie úloh a prijíma nové úlohy 
pre aktivitu svojich členov. 

V našom združení sme 
zhodnotili prácu  na výročnej 
členskej schôdzi, ktorá sa 
uskutočnila 18. mája v Kul-
túrnom dome v Kolačíne za 
účasti 175 členov. Pozvanie 
prijal primátor mesta Ing. Pe-
ter Marušinec, zástupca pri-
mátora Ing. Marián Medera, 
vedúca oddelenia školstva a 
sociálnych vecí Mgr. Zuzana 
Vanková a predseda fi nančnej 
komisie pri MsÚ Bc. Pavol Pa-
žítka.                                         

Združenie klubu dôchodcov 
pôsobí v našom meste 42 ro-
kov, ale do roku 2001 ako Klub 
dôchodcov. V roku 2001 Minis- 
terstvo vnútra SR nám prideli-
lo identifi kačné číslo a ofi ciál-       
ny názov Združenie klubu 
dôchodcov. Za dobu pôsobenia 
našej organizácie sa počet čle-
nov pohybuje v rozmedzí 200 
- 219 členov. Program výročnej 
členskej schôdze sa niesol v 
duchu radosti, že sa v takomto 
počte môžeme stretnúť a po-
okriať na duši.                          

Potvrdzuje to aj známa zá-
sada, že stárnuci človek je 
tvor spoločenský a nechce žiť 
osamote. Zasluhuje a očakáva 
úctu za svoju celoživotnú prá-
cu a pozornosť blízkeho okolia. 

Každý z nás sa pochopiteľne 
najlepšie cíti medzi roves-
níkmi a práve na to slúži Zdru-
ženie klubu dôchodcov. 

Túto uvedenú skutočnosť 
zdôraznil vo svojom vystúpení 
aj primátor Ing. Peter Maruši-
nec. Starostlivosť o túto kate-
góriu občanov nášho mesta je 
zo strany MsÚ dôležitá a venu-
je sa jej primeraná pozornosť 
pre úspešné napĺňanie sociál-
neho programu mesta.            

V kultúrnej časti nášho 
stretnutia sa nám predstavila 
spevácka skupina Studnica z 
Dubnice nad Váhom a svojimi 
piesňami, širokou škálou ľudo-
vých piesní, ktoré sú príznačné 
ich názvu, pretože sú čerpané 
zo studnice nášho národa.                                                  

Familiárne by sa mohli na-
zvať „s a m i   s e b e“. Bolo vi-
dieť, že toto robia s láskou. Ich 
tvorba a réžia zodpovedá kaž-
dej vekovej kategórii. Je neza-
budnuteľné ako pohotovo, bez 
podnetu zaspievali našim jubi-
lantom priliehavú pieseň, za čo 
im patrí mimoriadne „ďakuje-
me“.                                            

Záverom chcem podotknúť 
a poďakovať všetkým ochot-
ným členom nášho združenia, 
zvlášť z mestskej časti Kola-
čín, ktorí ochotným prístupom 
sa zaslúžili o úspešný priebeh 
celej akcie.
   
Eva Vetrová
predsedníčka výboru ZKD

Mestská polícia v číslach za rok 2013 

Skutočný  počet príslušníkov: 9
Počet vykonaných zákrokov: 222
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov: 89
Celkový počet zistených priestupkov vlastnou činnosťou: 316
Celkový počet oznámených priestupkov na útvar obecnej polície: 185
Celkový počet uložených priestupkov: 23
Celkový počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní: 302

Uvedené údaje sú spracované podľa správy mestskej polície
za rok 2013.

Stretali sme sa šesť mesia-
cov každý pondelok. Niekto 
chodil častejšie, iní chodili 
zriedkavejšie. Vždy sa niečo 
konalo, čo zabezpečil výbor 
alebo pridali členovia. 
 

Boli to nové rady, upozor-
nenia, besedy, prednášky, 
predvádzanie zaujímavých vý-
robkov, ozdôb, receptov, ba aj 
hotových koláčov. Pravidelne 
sa cvičilo vďaka Jankovi Za-
charovi. Získané informácie 
sme vždy využili a zúčastňo-
vali sme sa zaujímavých akcií 
v našom meste. Ďakujeme za 
MDŽ, Deň matiek v meste, aj 
za divadlo, krásny koncert, 
prednášky, za  veselé Fa-          
šiangy. Na konci júna sa nám 

podarilo aj vycestovať. Veľký 
Meder nás privítal výborným 
počasím, dobrou atmosférou 
a množstvom bazénov. Každý 
si pochvaľoval, snažil sa využiť 
možnosti kúpania, slnenia a 
oddychu. Aj tu patrí poďako-
vanie primátorovi Ing. Petro-
vi Marušincovi za príspevok 
na cestovanie. Na poslednom 
stretnutí 26. júna sa naplnila 
kultúrna beseda úplne. Čaka-
lo nás pohostenie, dobrá hud-
ba od kamarátov Kantorov. 
Spievala celá sála. Škoda len, 
že sme tam boli tak krátko. 
Krásne leto všetkým Novo-
dubničanom.

Margita Lamačková

Bytový podnik opäť zabez-
pečil nutnú údržbu fontán v 
meste. 

Pravidelnej údržbe a čiste-
niu podliehajú i naše fontány v 
meste. Samozrejme dominan-
tou nášho mesta je fontána na 
Mierovom námestí, ktorá priťa-
huje hlavne deti s mamičkami. 
Bytový podnik, ako správca ma-
jetku mesta, zabezpečuje celo-
ročnú údržbu a čistenie týchto 
fontán. Cez zimné mesiace je 
to repasácia potrubných rozvo-
dov, ventilov, ale predovšetkým 

čerpadiel a ich uskladnenie 
mimo šachty tak, aby sme ich 
pripravili na nové spustenie 
fontány. 

Tohto roku sme fontánu 
spustili pred veľkonočnými 
sviatkami. V predchádzajúcich 
mesiacoch sme uskutočnili 
úpravu odtokov, aby nedochá- 
dzalo k strate vody, a aby sa za-
bezpečil priamy nábeh fontány, 
čo nám po minulé roky chýbalo. 
Pri napúšťaní nám pomohli aj 
dobrovoľní hasiči z Kolačína. 
Dušou chodu a čistenia fontány 
je náš Vincko Bezdeda. Počas 

roka zápasíme predovšetkým 
so znečistením vody vo fontáne. 
Sú to nálety zo stromov, ktoré 
tam zaveje vietor, ako aj  samot-
ný prach ovzdušia, ktoré sa tam 
jednoducho spolu s vodným ka-
meňom časom usadia napriek 
tomu, že používame na dezin- 
fekciu a čistotu vody všetky vý-
dobytky modernej chémie. Fon-
tánu čistíme minimálne dva až 
trikrát za sezónu kompletne, 
veľmi precízne a občas podľa 
potreby aj v priebehu týchto in-
tervalov, vysávaním cez prieto-
kové čerpadlo. I v týchto dňoch 

prebehlo kompletné vyčistenie 
telies fontány. Verím, že aj ob-
čania preto pochopia tieto nut-
né prestávky na údržbu.

Tak ako fontána nie je na 
umývanie, odhadzovanie odpa-
dov, papierikov, plastových fl iaš, 
tak fontána nie je ani  na kúpa-
nie, a to platí predovšetkým 
pre mládežníkov. Je to fontána 
všetkých občanov a je často vo 
vašich rukách ako bude vypa-
dať. 

Ing. Jaroslav Šlesar
riaditeľ bytového podniku

Seniori Združenia klu-
bu dôchodcov hodnotili 
svoju činnosť

Členovia JDS Nová 
Dubnica sa pripravili 
na prázdniny

Opäť sme vyčistili fontány v našom meste

Veľká výstavba komunikácií 
v obytnej zóne Dlhé diely 
a v priemyselnom parku si   
vyžiada nové cestné prepo-
jenia aj v súčasnej mestskej 
časti B1.
 

Ulica Petra Jilemnické-
ho od Hviezdoslavovej ulice 
bude jedným z dvoch vstupov 
do týchto miest zo súčasného 
mesta. Zmeny si vyžiadajú  aj 

nové dopravné značenie a tak-
tiež organizáciu dopravy na 
ulici Petra Jilemnického, kde 
bude zákaz státia. Mesto pre-
súva parkujúce autá na novo-
budované parkoviská pri dome 
č. 838. 

Ďalšie parkovacie miesta
Uvedené parkoviská budú 

mať kapacitu 32 parkovacích 
miest. Je to len časť z pôvodne 

plánovaného parkoviska, kto-
ré malo mať  78 parkovacích 
miest, ale obyvatelia domu č. 
838 neakceptovali tento pro-
jekt, preto sa realizuje len 32 
miest. 

V rámci tohto projektu sa 
vytvorí aj nový chodník od 
domu č. 838 až po bránu škôlky 
na ulici Petra Jilemnického. 

Z dôvodu skultúrnenia ži-
votného prostredia vznikne aj 

nové stojisko na kontajnery. 
Na druhej strane ulice Petra 
Jilemnického bude mesto rea-
lizovať spolu s futbalovým klu-
bom nový vstup na futbalový 
štadión, nakoľko súčasný stav  
nezodpovedá normám futbalo-
vého zväzu.

 
Ing. Marián Medera
zástupca primátora

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom a klientom, že od 28. júla do 1. augusta je pre verejnosť zatvorený.
Dôvodom je čerpanie riadnej dovolenky všetkých zamestnancov mestského úradu. 

V prípade potreby:
1) Overenia podpisu alebo kópie úradného dokumentu sa môžete obrátiť na notársku kanceláriu v Dubnici nad Váhom
     (t.č. 44 20 398, 44 25 486).

2) Zabezpečenia pohrebu: 
     a) potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho zabezpečí pracovník mestskej polície
     b) pohrebné záležitosti vyriešite v pohrebných službách - M. Kondel (t.č. 0905991398), Anton Dado (t.č. 44 21 949, 0904 504 498)
     c) pri občianskych pohreboch kontaktujte Helenu Vranovú (t.č. 0917 273 675)
     d) pri cirkevných pohreboch sa obráťte na rímsko-katolícky farský úrad (t.č. 44 31 053)

V inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu v Novej Dubnici (bezplatné t.č. 0800 500 159).

Budujeme nové parkoviská v časti B1

Členky Jednoty dôchodcov v Novej Dubnici.

Viacerým prekážajú.

Motorky výrazne prekra-
čujúce  povolenú rýchlosť 
sú problém. Mesto to chce 
zmeniť. 

Viacerí Novodubničania 
upozorňujú na doslova „letia- 
cich“ motorkárov v meste, 
ktorí bez problémov prekra-
čujú povolené rýchlosti. Tým 
však ohrozujú nielen seba, 
ale aj iných bezbranných ľudí 
v meste  a samozrejme verej-
ný majetok a priestory. Keď-
že prípady sa najmä v týchto 
letných mesiacoch neustále 
množia a trpezlivosť dochá- 
dza, rozhodlo sa vedenie 
mesta rázne zakročiť a identi-
fi kovať nebezpečných motor-

károv. Vyzývame obyvateľov, 
aby pomohli  v boji s týmto 
nežiadúcim fenoménom. V 
prípade, že ste svedkom takej-
to nebezpečnej jazdy, zapíšte 
si štátnu poznávaciu značku 
vozidla a ohláste to priamo na 
sekretariáte primátora Ing. 
Petra Marušinca, t.č. 042/4433 
526, alebo na bezplatnej linke 
mestskej polície, t.č. 0800 500 
159. V spolupráci so štátnou 
políciou chceme tento pro-
blém začať riešiť a dať jasný 
signál, že nebezpečné motor-
ky, ktoré ohrozujú ľudí  v na-
šom pokojnom meste rozhod-
ne nechceme.

 
-maša-

V predošlom mesiaci jún 
zistila mestská polícia viacero 
priestupkov v parkovaní. Au-
tobusy parkovali na rôznych 
miestach v meste, pritom 
majú jedno vyhradené parko-
visko na ulici Jilemnického 
vedľa plavárne.  Polícia preto 
upozorňuje na uvedené prak-
tiky. „Na všetkých vstupoch 
do Novej Dubnice je osadená 
dopravná značka- zóna z do-
pravným obmedzením, ktorá 
zakazuje parkovať motorovým 
vozidlám nad 3,5 tony a auto-

busom v meste Nová Dubnica 
mimo vyhradeného parkovis-
ka,“ vysvetľuje JUDr. Milan 
Krčmárik, náčelník mestskej 
polície. Za uvedený priestu-
pok hrozí pokuta do výšky 60 
eur. V prípade, že občania ve-
dia o takýchto  priestupkoch, 
môžu sa obrátiť na mestskú 
políciu Nová Dubnica alebo na 
Obvodné oddelenie PZ Dubni-
ca nad Váhom.

-maša-

Stop rýchlym motorkám Nepovolené parkovanie

Mestská polícia
v číslach za rok
2013
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Symboly mesta a program kina Panorex z roku 1986.

Dobrovoľní hasiči z Kolačína dosahujú výborné výsledky.

Riaditeľka má zaujímavé plány.

Nedávno prebehlo výbero-
vé konanie na post riaditeľa 
základnej umeleckej školy. 
Víťazom sa stala opäť Mgr. 
Mirka Múdra. Aké má plány 
a vízie, prípadne v čom chce 
pokračovať? Opýtali sme sa. 

Ako by ste zhodnotili vaše 
predchádzajúce obdobie vo 
funkcii riaditeľky školy?

Veľmi vysoko hodnotím po-
zitívnu tvorivú pracovnú klímu 
medzi zamestnancami a efek-
tívnu spoluprácu medzi jednot-
livými odbormi. Počet žiakov 
neustále stúpa. Z tohto dôvodu 
boli novoprijatí pedagógovia 
– absolventi konzervatórií a 
vysokých škôl umeleckého za-

merania. Presťahovaním sa do 
nových priestorov vybavených 
IKT žiaci študujú pomocou no-
vých metód, zlepšili sa mate-
riálno – technické podmienky 
školy, založila sa tradícia in-
teraktívnych výchovných kon-
certov pre MŠ a ZŠ, tvorivých 
dielní, neustále vznikajú nové 
hudobné zoskupenia a založila 
sa tradícia školskej klavírnej 
súťaže.   

Skúsme podrobnejšie rozob-
rať jednotlivé odbory. Naj- 
viac žiakov sa vzdeláva v hu-
dobnom odbore. 

Hudobný odbor neustále 
prezentuje školu na súťa-        
žiach, kde sa umiestňuje na 

popredných miestach. Tento 
rok bol mimoriadne plodný. 
Do budúcna chceme povýšiť 
školskú klavírnu súťaž na re-
gionálnu až krajskú úroveň, 
rozšíriť vyučovanie o ďalšie 
plechové dychové nástroje a 
tiež zvýšiť možnosti v sláčiko-
vom oddelení. 

Literárno – dramatický od-
bor začínal pred pár rokmi s 
pár žiakmi. V súčasnosti ich 
je viac ako 50. Čo je príčinou 
takéhoto zvýšenia záujmu?

Veľký dôraz sa kladie v súbo-
re na rozvoj skupinovej klímy, 
čo je vidieť aj na javisku. Sú-
bor pravidelne prináša domov 
ceny z  regionálnych, kraj-
ských aj celoštátnych súťaží v 
oblasti detskej činohry, diva-
diel poézie a recitačných sú-
ťaží. V súbore je dokonca nie-
koľko detí so zdravotnými, či 
sociálnymi problémami a pre 
ne klíma v súbore bola a je te-
rapiou. Keďže učiteľka odboru 
má vyštudovanú aj špeciálnu 
pedagogiku, plánujeme vytvo-
riť skupinu, v ktorej budú men-
tálne postihnuté deti a mládež. 
Ďalším plánom je vytvoriť aj 
bábkoherecké oddelenie. 

Podarilo sa vám  zvýšiť záu-
jem detí o tanečný odbor. 

Tanečný odbor nie je len 
tanečná skupina mažoretiek. 
V odbore sa vyučuje samozrej-

me aj klasický, džezový či 
moderný tanec. Do budúcna 
chceme vytvoriť skupinu mini 
mažoretiek už od troch rokov 
a rozširovať tanečný odbor o 
ďalšie štýly tanca. 

Ako je na tom výtvarný od-
bor?

Výtvarný odbor sa tiež 
rozrastá, neustále sa spo-
lupodieľajú na organizácii 
workshopov a tvorivých dielní. 
Odbor je obohatený aj o grafi c-
ký dizajn, v budúcnosti by sme 
sa chceli zamerať aj na zákla-
dy digitálnej fotografi e. Žiaci 
reprezentujú školu na medzi-
národných a celoslovenských 
súťažiach, kde obsadzujú prvé 
priečky. 

Aká je vaša vízia školy do 
ďalších rokov?

V prvom rade zachovať ZUŠ 
Štefana Baláža ako plno orga-
nizovanú školu (všetky 4 od-
bory) a nezabúdať na tradíciu 
jej zakladateľa Štefana Baláža. 
Dopĺňať dychový orchester o 
nových členov, vzbudiť záujem 
o hru na hudobné nástroje, 
ktoré nie sú v dnešnej mo-
dernej dobe až tak v popredí  
ako napr. tenor, barytón, tuba. 
Udržať a rozvíjať spoluprácu s 
inými školami. 

Zhováral sa: ms

Porovnali svoje sily s roves-
níkmi a dosiahli výborné 
umiestnenia.

Je sobota 7. júna ráno  a krá-
čajúc k požiarnej zbrojnici po-
čujem už z diaľky  zvuk naštar-
tovanej Ávie. Mladí Plameňáci 
a Plameňáčky sa vydali porov-
nať svoje sily a  ukázať, že nie 
sú žiadni začiatočníci na súťaž 
do Mikušoviec.   

Postup  
Na prezentačnej listine 

boli zapísané štyri družstvá 
dievčat a 11 družstiev chlap-
cov. Prvou disciplínou bola 
štafeta na 400 metrov. Na-
sledoval požiarny útok CTIF. 
Dievčatá i chlapci ukázali, že 
ako tím spolupracujú na skve-
lej úrovni, čo sa odrazilo na 
celkovom hodnotení. Družstvo 
dievčat získalo prvé miesto 
a  postúpilo na krajské kolo v 
Rybanoch  ako historicky prvé 

družstvo dievčat z Kolačína.  
Aj umiestnenie chlapcov na 
druhom mieste v silnej konku-
rencii bolo veľkým  úspechom, 
ale na postup do krajského 
kola to nestačilo. 

Poslednú disciplínu – po-
žiarny útok s vodou – si dievča-
tá i chlapci už len užívali a ako 
v predošlých disciplínach uká-
zali svoju zohranosť. V tejto 
disciplíne obsadili dievčatá 2. 
a chlapci 3. miesto.     
                                                                                                                                         
Krajská súťaž

O dva týždne neskôr sa 
dievčatá predviedli  na krajskej 
súťaži v Rybanoch. Súperili s 
najlepšími z celého kraja.  Išlo 
o súťaž dvoch tímov v dvoch 
dráhach súčasne. To dievčatá 
trochu vyľakalo, zaúčinkoval  
stres v kombinácii so  silnou  
konkurenciou  a dievčatá ne-
dosiahli pódiové umiestnenie. 
Po krátkom sklamaní nasledo-
valo odhodlanie na sebe viac 

popracovať a na budúci rok do-
kázať, čo naše mladé hasičky 
naozaj vedia.                      

Súťaživý duch sa ozval aj na 
Memoriáli Ferdinanda Mon-
čeka v Pruskom. Tu sa súťa-
žilo už len v požiarnom útoku 
s vodou. Na „pohárovke“ sa 
zúčastnili opäť obe družstvá. 
Dievčatám sa darilo lepšie  
a obsadili 2. miesto, chlapci  
skončili štvrtí. 

Úspechy nezožali len mladí, 
ale aj  starší  hasiči a hasičky  z 
Kolačína, ktorí postavili   rovno 
tri družstvá -  mladších mužov,  
starších mužov a žien. 
Na súťaži v Hornej Porube sa 
naše  Osičky  (družstvo žien) 
umiestnili na prvom mieste. 
V mužskej kategórií sa opako-
vali výsledky z minulých rokov, 
kde mladší muži skončili na 4. 
mieste a starší na 12. mieste. 

Nočná hasičská súťaž
Okrem toho sa naši mlad-

ší muži zúčastnili  na jednej 
z najväčších nočných hasič-
ských súťaží v kraji, a to v Ši-
šove. Nakoľko konkurencia 
bola veľká, našim chalanom sa 
tento rok nepodarilo umiestniť 
na poprednom mieste. Dôle-
žitá  bola skúsenosť,  že DHZ 
Kolačín  dokáže  zasahovať aj 
v noci. 

Na záver chcem poďako-
vať  tým, ktorí pri príprave na 
súťaže pomáhali - V. Kubaščí-
kovi, T. Šimovi, A. Hunákovej, 
M. Brandýsovi, K. Rackovej za 
pomoc pri príprave súťažia-
cich, F. Mičekovi – za  technic-
kú  podporu, J. Lehockému za 
organizačnú prípravu  súťaží  
a všetkým, ktorí nám držali 
palce a podporovali naše tímy  
na súťažiach i mimo nich. 

Dušan  Kačík

Novou riaditeľkou je opäť Mirka Múdra

Dobrovoľní hasiči z Kolačína opäť bodovali

Zaujímavé pamiatky, foto-
grafi e ale i odznaky začínajú 
zapĺňať poličky oddelenia 
kultúry a športu.

Ako sme vás už v predchá-
dzajúcich číslach informovali, 
mesto Nová Dubnica pripra-
vuje otvorenie „historickej 
izby“. Cieľom je zhromaždiť 
dostupné materiály dokumen-
tujúce vývoj mesta od jeho 
založenia a život ľudí v ňom.  
Boli by sme radi, keby ste sa 

jej spoluúčastníkmi stali aj vy. 
V každom čísle vám predstaví-
me najnovšie „úlovky“. Chce-
me vás motivovať, aby ste sa 
stali súčasťou tohto jedinečné-
ho projektu. 

Bližšie informácie v Odde-
lení kultúry a športu Mestské-
ho úradu Nová Dubnica, tel.: 
4433484, mail: kebiskova@no-
vadubnica.sk 

-maša-

Čitatelia sa nás pýtali, ako 
to bolo s erbom mesta Nová 
Dubnica. Zisťovali sme a tu 
je odpoveď. 
 

Nová Dubnica je najmlad-
ším mestom na Slovensku. 
História novodubnického 
erbu je však kratšia ako sa-
motná história mesta a podľa 
autora erbu Ferdinanda 
Remšíka i zamotanejšia.    

Pôvodný erb                
V začiatkoch budovania 

mesta slúžil ako znak mesta 
pôvodný erb. Ten znázorňoval 
obytné domy na zelenej lúke a 
pod modrou oblohou.  Tento 
návrh však heraldická komi-
sia neschválila. „Predseda 
komisie návrh zamietol s odô-
vodnením, že podľa heraldiky 
- náuky o erboch a znakoch 
má naše mesto mať erb odvo-
dený od stromu dub,“ vysve-
tľuje príčiny neúspechu prvé-
ho erbu Ferdinand Remšík, 
autor súčasného erbu Novej 
Dubnice.  Následne F. Remšík 
požiadal o vyhotovenie erbu 
dvoch umelcov. „Predložené 
návrhy, v ktorých boli žalu-
de, však začali porovnávať s 
erbom Dubnice nad Váhom. 
Keďže Dubnica nad Váhom 
má erb tvorený zo žaluďov, tak 
komisia tieto návrhy opäť za-
mietla,“ vysvetľuje F. Remšík 
s tým, že komisia navrhla, aby 
súčasťou erbu boli iba dubové 
listy.  

Tri dubové listy
Bývalý tajomník mesta sa 

potom podujal vytvoriť nový 
erb sám. „Chcel som tie ťaha-
nice o podobe erbu už ukončiť. 

Vybehol som rovno z dvora na 
Dubovec. Tu som pod poria-
dne veľkým dubom nazbieral 
zopár krásnych dubových 
listov,“ dopĺňa chronológiu F. 
Remšík. Tie mu poslúžili ako 
predloha. Vyskúšal niekoľko 
variant. Najprv jeden, potom 
dva. „Najlepšie sa mi videli 
tri dubové listy. Je to aj taká 
slovanská symbolika. Tri Svä-
toplukove prúty, trojnávršie 
štátneho znaku,“ hovorí F. 
Remšík. Na druhý deň návrhy 
osobne doniesol na heraldic-
kú komisiu. Predseda komisie 
okamžite schválil návrh erbu. 
„Veľmi výstižný a heraldicky 
správny je návrh pozostáva- 
júci z červeného štítu s troma 
zlatými dubovými listami, ako 
hovoriacim symbolom viažú- 
cim sa na názov mesta. Erb 
v takejto podobe spĺňa všetky 
ideové a heraldické požiadav-
ky kladené na erb súčasného 
mesta. Odporúča sa v ňom 
urobiť len niektoré korektúry 
tak, aby listy s kratšími stop-
kami vypĺňali pole červené-
ho, dolu guľatého štítu. Erb 
v takejto podobe komisia od-
porúča na schválenie v pléne 
Mestského národného výboru 
a na používanie,“ píše sa vo 
vyjadrení heraldickej komi-
sie. Výsledný erb tvorili teda 
tri zlaté dubové listy na červe-
nom štíte. Autor erbu však ne-
tušil, čo sa dialo ďalej. O tom, 
že erb komisia schválila, sa 
dozvedel až o tri roky. Bolo to 
v čase, keď príslušné orgány 
mesta nakoniec erb schválili 
a prijali za svoj symbol.

 
-maša-

Erb mesta
Nová
Dubnica

Historická izba

HISTORICKÉ OKIENKO
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Nové kostýmy DOM.

Koncert Miešaného speváckeho zboru.

Mažoretky i kapela majú 
svojich priaznivcov aj za 
hranicami. 

21. medzinárodný festival 
FIJO v Chebe sa konal posled-
ný júnový víkend 26. - 29. júna. 
Slovensko malo na festivale 
tradičné zastúpenie - novo-
dubnický dychový orchester a 
mažoretky. Bohatý festivalový 
program sme podporili aj my 
Novodubničania viacerými 
vystúpeniami. Potleskom, 
pozdravnými výkrikmi náš 
výkon ocenili nielen Cheba-
nia, ale taktiež návštevníci v 
kúpeľoch Františkovy Lázně 
a obyvatelia nemeckého mes-
tečka Waldsassen.                                          

Zostalo nám aj trochu voľ-
ného času. Ten sme využili 
nielen na oddych, ale tiež na 
návštevu ďalších zaujímavých 
festivalových koncertov. Už 

samotná prehliadka historic-
kého centra mesta Cheb je 
pre každého návštevníka zá-
žitkom. Slovensko má u oby-
vateľov Chebu vysoký kredit, 
Nová Dubnica je tu pojmom 
a naše mažoretky i kapelu tu 
vždy mimoriadne vrelo pri-
jímajú. Tento ročník sme sa 
blysli najmä veľkým počtom 
pekných, šikovných a v no-
vých kostýmoch oblečených 
mažoretiek s ich efektnými 
tanečnými choreografi ami. Aj 
keď Cheb je od Novej Dubni-
ce poriadne ďaleko, vždy sa 
tu cítime ako doma. Máme tu 
veľa priateľov a priaznivcov a 
tešíme sa z toho, že už dnes 
máme prísľub účasti na ďal-
šom ročníku festivalu FIJO 
Cheb v roku 2016.

Antonín Maděra
dirigent DOM

Začiatok, polovica, koniec - 
aj takto stručne charakteri-
zoval už tradičný letný kon-
cert Miešaného speváckeho 
zboru z Novej Dubnice jeho 
dirigent Dr. Jozef Vakoš, 
PhD. 

Pre školákov znamená jún 
koniec školského roka, ten 
je spojený s polovicou kalen-
dárneho roka a zároveň je to 
začiatok obdobia dovoleniek a 
prázdnin.

Vystúpenie miešaného spe-
váckeho zboru začalo netra-
dičným nástupom len torza 
spevákov. Zvyšok zboru totiž 
nastúpil na chórus, a tak sa 
hlasy šírili zo všetkých strán 
kostola. Táto mohutnosť a 
priestor zvuku dali vyniknúť 
úvodnej skladbe Magnifi cat 
od Carla von Pletznera. Za-
zneli skladby od ruských, li-
tovských, amerických, nemec-

kých, gréckych i slovenských 
autorov. Sakrálne skladby 
pripomínali blízky sviatok Cy-
rila a Metoda, smutné vojnové 
balady zas výročie začiatku 
prvej svetovej vojny. Veľmi 
príjemné osvieženie priniesla 
skladba Ilissos od gréckeho 
autora Manusa Chadzidaki-
sa. Záver patril slovenskej 
kresťanskej hymne Bože, čos‘ 
ráčil od Mikuláša Schneidera 
Trnavského.

Miešaný spevácky zbor z 
Novej Dubnice podal profesio- 
nálny výkon. Výborne zvládol 
aj náročné harmónie. Právom 
im patril standing ovation spo-
kojného publika. 

Za mesto sa vedúcemu zbo-
ru Dr. Jozefovi Vakošovi, PhD. 
poďakoval JUDr. Miroslav 
Holba, za farnosť SDB Štefan 
Wallner.

-ms-

Festival v Chebe

Veni, vidi, vici

Koncert Miešaného
speváckeho zboru

Fotoriport z podujatí v našom meste

Hoci predpovede počasia na 
21. jún neboli jednoznačné, 
boli viac ako tisícke návštev-
níkov  Jánskeho haluškového 
festivalu dopriate priam ide-
álne podmienky. 
          

Už v piatok pred akciou sa 
futbalové ihrisko TJ Družstev-
ník  Kolačín premenilo na sta-
nový tábor. V sobotu od rána sa 
niektoré stánky zaplnili občer-
stvením, odmenami pre deti i 
koláčmi. Za nimi pribúdali kot-
liny, z ktorých už o pár minút 
stúpal dym a okolím sa šírila 
vôňa smaženej slaniny a cibu-
le. Na ihrisku vyrástlo 12 súťaž-
ných stanovíšť, skákací hrad, 
trampolína, výtvarný kútik. Za 
plotom netrpezlivo vyčkávali 
koníky na svojich prvých pasa-
žierov. Areálom znela hudba, 
aby vyčarila tú správnu atmo-
sféru.  

1001 vydaných porcií 
Už o desiatej hodine bolo 

všetko pripravené  a organi-
zátori sa tešili na prvých  ná-
vštevníkov. Čoskoro sa ihrisko  
zaplnilo. Detí sa ujali animá-
torky, rodičia ich z bezpečnej 
vzdialenosti sledovali pochut-
návajúc si na prvých haluš-
kách, pive či kofole. Rodičia si 
mohli vyskúšať streľbu z luku. 
K haluškám pribudol guláš z 
diviny. To, že premeniť zemiaky 
a múku na halušky nie je také 
jednoduché, sa presvedčili  aj 
poslanci mestského zastupi-
teľstva na čele s primátorom 
mesta – Ing. Petrom Marušin-
com. Tí vlastnoručne nastrú- 
hali zemiaky, pripravili cesto 
a ponúkali bryndzové halušky  

návštevníkom festivalu. Ak ste 
patrili k tým, ktorí na halušky či 
guláš museli čakať dlhšie, prij- 
mite naše ospravedlnenie. Na 
obhajobu členov Klubu sloven-
ských turistov Kolačín musím 
povedať, že robili, čo bolo v ich 
silách. Napokon,  1001 vyda-
ných porcií halušiek za štyri 
hodiny je na amatérov celkom 
slušný výkon, čo poviete?        

Veľká rodina       
Samozrejme, mohlo byť viac 

slaniny i  gulášu, ale opäť mu-
sím  podotknúť, že stačí jedna 
poriadna dažďová prehánka 
ako minulý rok a všetko je inak. 
Ťažko predpokladať počet ná-
vštevníkov, lebo ten záleží od 
mnohých faktorov. Našťastie, 
tento rok, súdiac podľa po-
čtu predaných porcií, ich bolo 
takmer 1 400! 

Kopy na futbalovú bránu, 
pitie piva na čas, chôdza na 
chodúľoch, točenie okolo suda i 
preťahovanie lanom patrili k už 
tradičným disciplínam. 

Dobre padol aj chlieb s mas-
ťou a cibuľou. Popoludní náladu 
vylepšovala aj country kapela. 
Hoci akcia nebola bez chýb, ve-
rím, že väčšina z vás sa príjem-
ne zabavila, dobre najedla. A ak 
sa tam zhora na nás díval náš 
priateľ Janko Uličný, bol určite 
spokojný.                                            

Lebo takto si my, Kolačania, 
žijeme. Ako jedna veľká rodina. 
A ak tomu neveríte, príďte sa 
presvedčiť na budúci rok. Už 
teraz si poznačte do kalendára 
20. jún 2015. My tam budeme a 
vy?
 
-sk-

„ Prišla som, videla  som, zví-
ťazila som“, povedala si Janka 
Kotúčová, reprezentantka za 
Klub slovenských turistov Ko-
lačín na Majstrovstvách SR v 
pretekoch turistickej zdatnos-
ti  v nedeľu 29. júna v Slanci na 
východe Slovenska, kam sa pre-
bojovala po úspechu v krajskej 
súťaži spolu s piatimi ďalšími 
pretekármi za tento  klub. Hoci 
súťažila za najmladšie žiačky 
vôbec po prvýkrát, nezľakla sa 
tvrdej konkurencie ani drsných 
podmienok a ukázala, aký talent 
sa v nej skrýva.                                            

Veľmi dobre sa darilo aj Ľu-
bomírovi Calpašovi. V kategórii 
Muži A dobehol  na druhom 
mieste a získal titul vicemajstra 
SR. Martinovi Hudcovskému, 

ktorý sa hrdí už jedným maj- 
strovským titulom, unikla tretia 
priečka  o pár sekúnd.

Pódiové umiestnenia nezíska-
li, ale klub  vzorne reprezento-
vali aj Mária Kačíková, Iris Leit-
manová a Martin Rebro. Janka 
i Ľubo majú možnosť zúčastniť 
sa aj medzinárodných pretekov  
a my im v septembri budeme 
držať palce, aby nielen úspešne 
reprezentovali Slovensko, ale aj 
KST Kolačín.  

Pod vedením Aleny Hálovej  
sú úspechy reprezentantov  KST 
Kolačín  dôkazom toho, že má 
význam pracovať s mládežou,  a 
že poctivá práca prináša svoje 
ovocie.

-sk-

Haluškový rekord

Halušky pripravovali poslanci aj primátor.

Slávnostná akadémia. Sprievod predškolákov.

Ocenili sme talentovaných školákov. Novodubničania v Budapešti.

Gitarový koncert Petra Luhu.

KST Kolačín
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KONCERT DYCHOVEJ HUDBY LIESKOVANÉ
z Moravského Lieskového
Nedeľa 27. júla o 17. hodine
Mierové námestie 

KONCERT DYCHOVEJ HUDBY VÁHOVANKA
zo Soblahova 
Nedeľa 3. augusta o 17. hodine                                               
Mierové námestie 

KONCERT DYCHOVEJ HUDBY VESELANKA
z Veselého pri Piešťanoch 
Nedeľa 10. augusta o 17. hodine                                          
Kultúrny dom Kolačín 

BLUEGRASSOVÝ  VEČER  V AMFÍKU 
Sobota 16. augusta o 18. hodine 

SLOVENSKÉ, MORAVSKÉ A ČESKÉ BALADY
Piatok 22. augusta o 17. hodine                                              
Parčík pri kultúrnej besede 
Literárno – hudobné pásmo venované baladám 
Účinkujú: Magdaléna Švančarková, Eva Kebísková, Samuel Va-
lúch
Hudobný sprievod: Jozef Baran 

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. 

Hody v Kolačíne
organizuje DHZ Kolačín
15. a 17. augusta

Futbalový zápas
Starí páni Kolačín verzus zamestnanci mestského úradu
16. augusta o 15. hodine
Futbalové ihrisko Kolačín

Vstup na všetky programy Novodubnického
kultúrneho leta voľný!

NECHAJTE SA POZVAŤ

POZVÁNKA NA ZÁJAZD

Novodubnické
kultúrne leto

Oddelenie kultúry a športu 
MsÚ Nová Dubnica a KST 
Kolačín vás pozývajú na tu-
ristický zájazd Medvedia 
tiesňava - Bärenschutzkla-
mm.

Termín:  sobota 9. augusta

Medvedia tiesňava vo Fisch- 
bachských Alpách neďaleko 
Grazu je zrejme tou najkrajšou 
a najdivokejšou roklinou Ra- 

kúska. Sústava kaskád a vodo-
pádov je sprístupnená systé-
mom 164 rebríkov a množstva 
mostíkov. Vodopády sú plné 
spenenej vody  a lákajú k foto-
grafi ckým zastávkam. Roklina 
na celkovej dĺžke 1300 m pre-
konáva prevýšenie 350 m. 

Program:
Odchod ráno o 4,30 od SPŠ 
Dubnica nad Váhom (smer 
Trenčín) a o 4,40 z Mierového 
námestia Nová Dubnica (smer 
Trenčín).  Presun  autobusom 
do Mixnitzu pri Grazi. 
Cca 10,00 až 18,00 turistika: 
prechod roklinou Bärenschu-
tzklamm, na ktorej  vrchole 
vás očakávajú horské hostin-
ce Zum Guten Hirten a Stei-
rischer Jokl. Zaujímavá je aj 

prechádzka k lesnému kosto-
líku Schlusselbrunn v skalnej 
stene. 
Výlet bude mať dĺžku 12 kilo-
metrov s prevýšením 900 met- 
rov. Návrat domov  v nočných  
hodinách.

Poplatok: 
30 eur, v cene zájazdu je do-
prava, poistenie, vstup do ties-
ňavy. Všetci účastníci zájazdu 
musia byť poistení.

Prihlásiť sa môžete v Od-
delení kultúry a športu MsÚ 
Nová Dubnica, tel. 0918323275, 
0424433484,kl.112, mail: kebis-
kova@novadubnica.sk alebo u 
Soni Kačíkovej, tel. č. 0905 789 
828, mail: kacikovasona04@
gmail.com.

Turistický zájazd Medvedia tiesňava

Medvedia tiesňava.



Narodili sa: 
Simon Husár, Lenka Matlovičová, Alžbeta Packová, Emma Čuriková, Nina Pružincová, Tomáš Trokan, Tommy Ďurana,
Ivan Auterský, Filip Sopko, Adam Čampai, Alex Bačík

Smútime:
Milan Mydliar, Anna Mazániková, Darina Hvôžďárová, Marian Ušiak, Juliana Sekerášová, Mgr. Vladimír Fabian, Anna Ďaťková, 
Mgr. Antonín Bučko

Na spoločnej ceste životom:
Andrej Šulek - Tamara Lukáčová, Peter Hunák - Petra Janíková, Mgr. Dárius Stojkov - Patricia Šebáková,
Jaroslav Ďuriš - Gabriela Bonková

Nepovolené spaľovanie 
odpadu
Nedovoleným spôsobom 
sa chcel zbaviť záhradné-
ho odpadu obyvateľ  ulice 
Farskej v mestskej časti 
Kolačín. 5. júna vo večer-
ných hodinách G. J. po 
celodennom upravovaní 
záhrady naukladal  zá-
hradný odpad na hroma-
du a podpálil. Dym z ohňa 
zahalil časť ulice a jeho 
štipľavý zápach začal 
obťažovať ostatných oby-
vateľov. Zbavovanie sa 
odpadu týmto spôsobom 
v našom meste zakazuje 
všeobecne záväzné na-   
riadenie mesta. Menova-
ný po príchode hliadky 
na miesto oheň okamži-
te uhasil a za porušenie 
VZN sme ho doriešili v 
rámci priestupkového 
zákona.

Neprihlásený pes
Na základe oznámenia z 
MsÚ Nová Dubnica za-
sahovala hliadka v Pribi-
nových sadoch v dome č. 
32, kde býva S.V. Meno-
vaná je majiteľkou psa. V 
meste býva už dva roky 
a doteraz si nesplnila 
prihlasovaciu povinnosť 
týkajúcej sa jej psa. Pri 
prejednávaní oznámenia 
menovaná priznala, že 
psa vlastní a drží v meste 
Nová Dubnica viac ako 
šesť mesiacov. Týmto ko-
naním naplnila skutkovú 
podstatu priestupku voči 
§ 48 zák. 372/90 zb. s od-
volaním sa na VZN mesta 
číslo 4/2010 o psoch, kde 
sa presne stanovujú pod-
mienky chovania a drža-
nia psov v našom meste. 
Menovanú sme po prihlá-
sení psa do centrálnej 
evidencie za nerešpek-

tovanie VZN doriešili v 
blokovom konaní.

Podivná nočná zábavka
Na základe oznámenia 
operátora kamerového 
systému 21. júna o tretej 
hodine  zasahovala hlia-
dka na ulici Petra Jilem-
nického. Tam si dvaja 
mladíci „spríjemňovali“ 
cestu domov kopaním a 
rozhadzovaním všetké-
ho, čo im stálo v ceste. 
Zasahujúca hliadka ich 
zastihla pri „skúšaní“ 
pevnosti plota na mater-
skej škôlke, kde sa obaja 
aj hlasno povzbudzovali. 
Mladíci P. O. z Pruského a 
D. J. z Novej Dubnice sa 
museli vrátiť späť po ulici 
Jilemnickej a dať všetko  
na svoje miesto. Po upra-
taní  sme oboch doriešili v 
blokovom konaní.

Bezdomovci na Miero-
vom námestí
Kamerovým systémom 
sme spozorovali 24. júna 
v podvečerných hodinách 
spiaceho bezdomovca na 
lavičke na Mierovom ná-
mestí. Po príchode hliad- 
ky na miesto z kríkov vy-
šiel druhý bezdomovec. 
Spiaceho bezdomovca B. 
M. sme zobudili. Druhé-
ho bezdomovca P. Š. sme 
okamžite  poslali späť pod 
krík a musel  odpratať 
exkrementy, ktoré tam 
po sebe zanechal. Obaja 
bezdomovci boli zjavne 
pod vplyvom alkoholu. 
Následne sme bezdo-
movcov doriešili v rámci 
priestupkového zákona 
a z Mierového námestia 
okamžite vykázali. 

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

Ondrej Poruban
29. júla si pripomenieme prvé smutné výročie 
úmrtia nášho milovaného otca, dedka, praded-
ka Ondreja Porubana. S láskou spomína dcéra 
Eva, syn Ondrej s manželkou, vnučka Ivetka s 
rodinou, vnučka Evka s rodinou a vnuk Vladko. 

Božena Bačíková
13. júla uplynulo desať rokov, čo dotĺklo sr-
diečko našej milovanej mamičky a babičky 
Boženy Bačíkovej. S láskou spomína manžel, 
dcéra a syn s rodinou. 

Jaroslav Kubaščík
8. júla uplynul rok, odkedy nás navždy opus-
til náš manžel, otec, dedko a pradedko Jaro-
slav Kubaščík z Kolačína. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S 
láskou a úctou spomína manželka a synovia 
s rodinami. 

Dušan Klačko
9. augusta uplynú štyri roky, čo nás navždy 
opustil drahý syn Dušan Klačko. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku. S lás-
kou a bolesťou v srdci spomína mama a teta 
Jožka s rodinou. 

Marián Ušiak 
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kve-
tinové dary rodine, susedom, priateľom a 
známym, ktorí 18. júna na poslednej ceste 
odprevadili nášho milovaného manžela, otca 
a starého otca Mariána Ušiaka. Ďakuje man-
želka s deťmi.

Jaroslav Gazárek
Dňa 22. júla uplynú dva roky, odkedy nás na-
vždy opustil milovaný manžel, otec  a dedko 
Ing. Jaroslav Gazárek. S láskou a úctou spo-
mína milujúca manželka, synovia a celá ro-
dina. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku. 

Milan Štefánek
So smútkom v srdci si  14. augusta pripomína-
me 30 rokov, čo nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec a dedko Milan Štefánek. S lás-
kou a úctou spomína manželka, syn Milan, 
dcéra Zuzka s manželom, vnúčatá Adamko a 
Evička, sestry a ostatná rodina. 

Jozef Fábry
10. júna uplynul rok, odkedy nás navždy opus-
til náš manžel, otec, dedko a pradedko Jozef 
Fábry. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku. S láskou a úctou spo-
mína manželka a celá rodina. 

Emília Kollárová
1. augusta uplynie rok, kedy nás navždy opus-
tila naša drahá mama a stará mama Emília 
Kollárová. Aj keď nie si medzi nami, v našich 
srdciach budeš žiť stále. S láskou spomína 
dcéra, vnučka, priatelia a ostatná rodina. 

Spomienky a poďakovania

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

7OZNAMYwww.novadubnica.sk
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Boxing Club Dubnica má 
bohatú 73 ročnú históriu v 
oblasti športu. Obyvatelia 
mesta Dubnica nad Váhom 
aj mesta Nová Dubnica si z 
minulosti určite tento klub 
pamätajú. 

Organizoval významné bo-
xerské podujatia s veľkou účas-
ťou divákov. Boxovalo tu mno-
ho reprezentantov a úspešných 
boxerov z Novej Dubnice. 
Napríklad  Vladimír Mládek, 
Vojtech Stantien ako aj olympij-
ský víťaz Janko Zachara, ktorý 
sa v súčasnosti stále venuje 
trénovaniu detí a mládeže v 
klube BC Dubnica. Po rokoch, 
kedy bol u nás box populárny, 
nasledovalo obdobie, kedy sa 
na tento šport skoro zabudlo. V 

súčasnosti sa snažíme priviesť 
box, ktorý má v našom regió- 
ne takú tradíciu, naspäť na 
výslnie. Momentálne máme 52 
členov z okolia Dubnice a No-
vej Dubnice, ktorí u nás aktív-
ne trénujú a reprezentujú nás 
na súťažiach. Naša základňa sa 
oproti minulému roku rozšírila 
o 15 nových členov, čo vnímame 
ako úspech. Po absencii muž-
skej súťaže v boxe v predošlých 
rokoch sa BC Dubnica začiat-
kom roku 2013 ako jediný slo-
venský boxerský klub zapojil do 
medzinárodnej súťaže s českou 
stranou, kde športoví priaz-
nivci mali možnosť vidieť naše 
stretnutia so súpermi z Prahy, 
Plzne a Prostějova. 3. mája táto 
súťaž končila záverečným 6. 
kolom proti Prahe, ktorú sme 

porazili na domácej pôde 12:4 
za veľkej diváckej účasti, čím 
sme sa umiestnili na 2. mieste. 

Začiatkom roku  novovznik-
nutá Slovenská Boxerská Fe-
derácia (SBF) obnovila Sloven-
skú extraligu v boxe, do ktorej 
sa zapojil ako jeden zo štyroch 
klubov aj klub BC Dubnica. Na 
jar sa odboxovali tri kolá extra-
ligy, po ktorých sme na druhej 
priečke za Nitrou a pred druž-
stvom Galanty a Vranova n/T. 
Okrem týchto mužských súťaží 
sa zapájame aj do I. Slovenskej 
Boxerskej ligy a II. Slovenskej 
Boxerskej ligy, v ktorých zbie-
rajú skúsenosti naši boxeri  v 
kategóriách žiaci, mladší do-
rast, starší dorast a muži.  21. – 
22. júna prebehli majstrovstvá 
žiakov v Giraltovciach, odkiaľ 
si naši boxeri Marian Parči 
a Ladislav Varečka doniesli 
striebornú a bronzovú medai-
lu. V septembri nás čakajú ešte 
majstrovstvá starších žiakov a 
v novembri majstrovstvá Slo-
venska mužov. Mimo týchto 
podujatí sú na programe od 
septembra do konca roka 2014, 
2 kolá I. SLB, 4 kolá II. SLB, 3 
kolá Slovenskej extraligy, kto-
rých sa BC Dubnica zúčastní. 
1. novembra organizujeme v 
Dubnici nad Váhom dvojdňový 
turnaj o Pohár Janka  Zacharu, 

ktorý sa poriada už štvrtý rok. 
Toto obdobie bude pre boxerov 
náročné, nakoľko sa bude bo-
xovať skoro každý víkend. Ale 
veríme, že práve takéto súťaže 
im pomôžu nabrať potrebné 
skúsenosti. Novinkou bude In-
terliga ako pokračovanie Slo-
vensko – Českej spolupráce, 
do ktorej sa zapojili tento rok 
aj Poliaci. Starší fanúšikovia si 
túto prestížnu súťaž pamätajú 
určite z minulosti. Tento rok sa 
v nej stretnú družstvá Dubni-
ce, Prahy, Nitry, Prostějova a z 
Poľska  Gliwice. Prvé kolo bude 
na programe koncom októbra. 
V nepriaznivej fi nančnej situ-
ácii, v ktorej sa šport nachá- 
dza, nás mesto Nová Dubnica 
podporilo fi nančnou dotáciou, 
ktorú sme použili na propagá-
ciu klubu, našich akcií a nábo-
rových členov.                                               

Naším cieľom je umiestniť 
sa na čo najlepších priečkach  
v týchto prebiehajúcich súťa- 
žiach, vychovať nových talento-
vaných boxerov, ktorí sa dosta-
nú do slovenskej reprezentácie 
a budú nás vzorne a úspešne 
reprezentovať aj v zahraničí.  
Divákom, ktorí nás prídu osob-
ne povzbudiť, budeme vďační 
za podporu.

Boxing Club Dubnica

Šachový turnaj o cenu Novej Dubnice

Boxing Club chce nadviazať na predošlé úspechy

Seniori - športovci Tren-
čianskeho kraja sa opäť 
stretli v Novej Dubnici

Skauting má svoju
históriu

Výsledky turnaja Nova Cup
V Novej Dubnici sa v utorok 
24. júna  stretli seniori  JDS 
trenčianskeho kraja, aby už 
po siedmykrát prezentovali 
svoj záujem o pohyb a šport.

Športovú halu pri ZŠ Janka 
Kráľa a mestský štadión zapl-
nilo takmer 250 športovcov zo 
všetkých okresov kraja, ktorí 
si zmerali sily v deviatich dis-
ciplínach v štyroch vekových 
kategóriách. Dvadsiatka orga-
nizátorov a rozhodcov na čele 
s predsedníčkou KO JDS Mgr. 
Annou Prokešovou sa usilo-
vala o dobrý a hladký priebeh 
celého dňa.

Slávnostného otvorenia sa 
zúčastnili aj vzácni hostia: 
Ing. Jaroslav Baška – pred-
seda TSK, Ing. Peter Maru-
šinec – primátor mesta Nová 
Dubnica, Ing. Jozef Gašparík 
– primátor mesta Dubnica nad 
Váhom, Mgr. Martin Staňo -   
riaditeľ ZŠ J. Kráľa Nová Dub-
nica  a  Ján Zachara – olympij-
ský víťaz v boxe z roku 1952, 
ako aj väčšina predsedov JDS 
z jednotlivých okresov. 

Pri slávnostnom otvorení 
odovzdal predseda TSK Ing. 
Jaroslav Baška  predsedníčke 
KO JDS Mgr. Anne Prokešovej 
symbolický šek na podporu 
tohto podujatia. Dopoludňajší 
program prebiehal v športovej 

hale, kde sa súťažilo v streľbe 
zo vzduchovky, kope na malú 
bránku, hode na basketbalový 
kôš a hode plnou loptou.  

Popoludní sa pokračovalo 
v stolnotenisovej herni a na 
mestskom štadióne, kde pre-
biehali súťaže v behoch, vrhu 
guľou, hode na cieľ a v rýdzo 
„dámskej disciplíne -  hode váľ-
kom. O šestnástej hodine sme 
sa vrátili do športovej haly, kde 
čakali na najlepších stupne 
víťazov, 102 medailí, putovný 
pohár predsedu TSK pre naj-                                                       
úspešnejší okres, ako aj po-
háre pre najlepšie okresy v 
jednotlivých vekových kate-
góriách. Putovný pohár pred-
sedu TSK  prebralo družstvo 
okresu Partizánske, ktoré 
získalo 11 zlatých, 11 strie-
borných a sedem bronzových 
medailí. 

Na druhom mieste sa 
umiestnil okres Ilava, tretí 
skončil okres  Považská Bys-
trica. K najúspešnejším jed-
notlivcom patril aj Ivan Kobza 
z Novej Dubnice so ziskom 
dvoch zlatých medailí. Po 
úspešnom dni dobre padla aj 
výborná večera, ktorú pre 280 
účastníkov pripravili pracov-
níčky školskej jedálne.

Mgr. Ivan Prokeš
hlavný rozhodca

Centrum voľného času v 
spolupráci s externým pracov-
níkom Danielom Dudom uspo-
riadalo 14. júna  detský šachový 
otvorený turnaj pre deti z Novej 
Dubnice a okolia. Zúčastnilo sa 
ho 23 hráčov, ktorí si zmerali 
sily v deviatich hracích kolách. 
Daniel Duda, ktorý vedie ša-
chový krúžok v CVČ, zhodnotil 
turnaj takto: „Som hrdý a  spo-
kojný s hráčmi nášho krúžku, 
pre ktorých to bol prvý vážnejší 
turnaj, preukázali bojovnosť a 
odvahu. Po technickej stránke 
musíme ešte potrénovať, lebo 
viaceré vyhraté partie dokázali 
zremizovať, či prehrať. Turnaj 
bol pripravený na úrovni, za čo 
veľmi pekne ďakujem riaditeľ-
ke Lenke Ibolyovej a kolektívu 
z CVČ Dubinka.“ Ďakujeme aj 
Mestskému úradu Nová Dub-

nica za poskytnutie kultúrnej 
besedy a cien pre deti, fi rme 
ANSIL za výrobu krásnych 
cien, SZŠ Nová Dubnica, ŠK 
Nemšová–Horné Sŕnie za hra-
cí materiál, hráčom a rodičom 
za bezproblémový turnaj. 

Dúfame, že sa všetkým zú-
častneným turnaj páčil, vďaka 
sponzorom neodišiel nikto 
naprázdno. Partie boli krásne, 

deti si nič nedarovali, ale hrali 
fér, a to sa cení. Záujemcovia 
o šachový krúžok sa môžu 
prísť prihlásiť do CVČ počas 
septembra. Na všetkých sa 
tešíme a pevne veríme, že sa 
nám podarí naplniť heslo FIDE 
federácie: „Sme jedna šachová 
rodina.“

centrum voľného času

Prví skauti boli v meste už v 
roku 1968, ich nadšenie ne-
zastavila ani normalizácia.

V šesťdesiatych rokoch sa 
v Novej Dubnici začala písať 
história skautingu pod vede-
ním Miloša Navrátila. Časom 
pribudli aj oddiely skautiek a 
vĺčat, ktoré viedla p. Gašparo-
vá. „S nástupom normalizácie 
bol však skauting zakázaný a 
tak oddiel prestal v roku 1970 
ofi ciálne fungovať,“ popisuje 
ťažké časy Martin Opatovský, 
člen odborovej rady. Neofi ciál-
ne však skauti fungovali ďalej 
ako tábornícky klub pri 2. ZŠ. 

Po nežnej revolúcii bol skau-
ting opäť povolený.

Zbor dnes funguje pod náz- 
vom 62. zbor Strelka. Má 31 
registrovaných členov, vo veku 
od šesť do 38 rokov. 

Malí skauti sa pod vedením 
Veroniky Jamborovej a Tomá-
ša Beláňa učia základy skaut-
skej praxe. 

Od roku 2003 pomáhajú pri 
zbierke na Deň narcisov a už 
viac ako 20 rokov na Vianoce 
roznášajú v Novej Dubnici a v 
Kolačíne Betlehemské svetlo. 

-maša-

Najväčší turnaj v malom 
futbale na Slovensku NOVA-
CUP 2014  úspešne prebehol, 
o zhodnotenie sme požiadali 
organizátora Rasťa Fleška. 

„Druhého ročníka NOVA-
CUP-u sa zúčastnilo skoro 600 
futbalistov a futbalistiek, 50 
mužských a tri ženské tímy,“ 
približuje turnaj organizátor 
Rasťo Fleško. 

Podotýka, že síce zapršalo 
na semifi nálové zápasy,  no 
diváci ostali suchí pod veľkým 
stanom, ktorí organizátori pri-

pravili. Finále už bolo bez daž-
ďa a v ňom sa presadil domáci 
tím Profi -Network, za ktorý 
hrali futbalisti Novej Dubnice.

„Chceme sa všetkým po-
ďakovať za výborný priebeh, 
športové aj mimosúťažné 
zápolenia, takisto ďakujeme 
všetkým našim partnerom a 
tešíme sa na ďalší ročník, na 
ktorý chystáme ďalšie zaují-
mavé prekvapenia,“ dodáva R. 
Fleško. 

-maša-

Výsledky turnaja:

Najlepší strelec:
Lukáš Slávik (Profi -NETWORK) 20 gólov

Najlepší brankár:
Matej Slávik (rozhodovalo sa pri kopaní pokutových kopov)

Najlepší exekútor pokutových kopov:
Thomas Issa

Stupne víťazov:
1. miesto: Profi -NETWORK  
2. miesto: Aquatec  
3. miesto: AC Roma

Celkový víťaz – okres Partizánske.Náročná súťaž.

Tvrdé údery.

Tomáš Straka, Šimon Kukučka a Timur Šimkor.


