
Výjazdový výber daní a poplatkov obyvatelia mestskej časti Kolačín
ocenili. Dozviete sa na str. 2.

K stavaniu májov a oslavám výročia vstupu SR do EÚ
sa vrátime vo fotoriporte Petra Mrázika na str. 4. 

Ako skutočne funguje odpadové hospodárstvo v meste,
mohli ste sa presvedčiť počas dňa otvorených dverí. Na str. 3. 

 V zasadačke kultúrnej besedy sa na svojom ďalšom tohtoroč-
nom zasadnutí stretli poslanci Mestského zastupiteľstva v Novej 
Dubnici 23. apríla.

 Úvod patril tradične hlavnej kontrolórke mesta Ing. Marte Ga-
šajovej a jej správam o kontrole plnenia úloh prijatých na zasadnu-
tiach MsZ a výsledkoch kontrol uskutočnených od 26. januára do 
5. apríla 2012 ako náhodné kontroly zamerané na účtovné dokla-
dy mesta a na personálne a mzdové zabezpečenie fi nancovania 
projektu realizovanom mestskou základnou školou. V súčasnosti 
od 5. marca prebieha v súlade s plánom kontrolnej činnosti HK 
kontrola zameraná na použitie dotácií ktoré poskytlo mesto v ro-
koch 2010 a 2011.

V rozpočtovej časti programu zastupiteľstvo postupne schválilo: 
 - hospodársky výsledok Bytového podniku, m.p.o. za rok 2011
   v sume 3 944,48 €,
 - zmenu rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. na rok 2012 podľa
   návrhu,
 - záverečný účet mesta za rok 2011 v príjmovej časti
   6 746 263,72 eur a vo výdavkovej časti 6 305 161,06 €,
 - rozdelenie dotácií na rok 2012 vo výške 24 900, - €,
 - zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 so zvýšením jeho príjmo-
   vej a výdavkovej časti o 611 701, - € a zachovaním jeho vy-
   rovnanosti v oboch častiach v celkovej výške 8 744 699, - €.

 Poslanci potom schválili Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine By-
tového podniku, m.p.o. z dôvodu jej zosúladenia so živnostenským 

listom BP a vypustenia niektorých podnikateľských činností ako 
stolárstvo, vodoinštalatérstvo, elektroinštalatérstvo a iné. Súčasne 
schválili odpredaje súvisiace s vysporiadaním majetkovoprávnych 
vzťahov k pozemkom v IBV Miklovky, odpredaj prenajatých ne-
bytových priestorov terajšiemu nájomcovi, odkúpenie pozemku v 
lokalite Dlhé diely pre potreby výstavby obytnej zóny a spätné od-
kúpenie bytu v bytovom dome súp. č. 838 z dôvodu nezabezpeče-
nia fi nančných prostriedkov zo strany kupujúceho nájomcu bytu. 
Neschválilo odpredaj pozemkov záujemcovi o výstavbu troch pri-
vátnych parkovacích miest na Ulici Pod Bôrikom.
 Bohatú diskusiu vyvolalo prerokovávanie prenájmu pozem-
kov známych ako „areál minigolfového ihriska“ pre doterajšieho 
nájomcu a prevádzkovateľa Stanislava Magulu. Pán Magula sa 
snažil poslancov presvedčiť o odsúhlasenie takých podmienok 
nájmu, ktoré by boli čo najbližšie k jeho požiadavkám. Nakoniec 
zastupiteľstvo schválilo prenechanie pozemkov do nájmu na dobu 
neurčitú s výpovednou lehotou 12 mesiacov a s určením nájomné-
ho v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta.
 Na záver zastupiteľstvo prerokovalo upozornenie prokurátora 
voči štatútu mesta a VZN č. 3/2008 a potrebu novelizácie týchto 
dokumentov, ako aj Správu o činnosti komisie Mestského zastu-
piteľstva v Novej Dubnici na posúdenie využitia priestorov bývalej 
obradnej siene na verejno-prospešný účel s kultúrnou a spoločen-
sko - historickou hodnotou.
 Podrobnejšie informácie o uvedených i ostatných prerokova-
ných materiáloch možno nájsť na internetovej stránke mesta, ale-
bo v príslušných oddeleniach mestského úradu.

JUDr. Miroslav Holba

Nové stojiská a parkovisko
 S jarným obdobím sa v meste rozbehli viaceré výstavbové 
a rekonštrukčné práce. Spokojnejší sú určite obyvatelia Sa-
dov kapitána Nálepku. Obyvatelia domov pri mestskej tržnici 
môžu dať konečne zbohom parkovaniu v blate. Úpravou teré-
nu tu vzniklo 13 nových parkovacích miest v celkovej hodnote

Kultúrnejšie parkovanie v Sadoch kpt. Nálepku.

 5 012,68 eur. Rovnako v tomto sade obyvateľov potešilo nové 
stojisko pre kontajnery, ktoré sa realizovalo v celkovom obje-
me 1 897,68 eur. Vyššiu úroveň odpadového hospodárstva 
sme vytvorili aj v Pribinových sadoch, kde mesto do stojiska 
na kontajnery investovalo 3 276,77 eur. 

Efektívnejšia fontána, opravené zastávky
 Na Mierovom námestí sa okrem zdroja pitnej vody nachá-
dza aj studňa s úžitkovou vodou. Plytvanie teda nehrozí pri za-
vlažovaní zelene a už ani pri prevádzkovaní fontány. Príjemné 
osvieženie počas horúcich letných dní a dotváranie typické-
ho koloritu námestia už nebude plytvať pitnou vodou a ušetrí
teda prostriedky v mestskej kase. Prepojenie fontány so stud-

Hromadnú prepravu na námestí oprava zastávok výrazne ne-
obmedzila

ňou realizovala spoločnosť TREMEX s.r.o. z Kolačína v cene
4 491,70 eur. Ďalším problémom, ktorý už riešime so zho-
toviteľom fontány - spoločnosťou Eurovia SK a.s. je únik vody 
z priestoru fontány. Príčinou je zrejme nekvalitne urobená izo-
lácia, to je dôvod, pre ktorý oddelenie výstavby mestského 
úradu fontánu reklamovalo. V rámci reklamácie mesto riešilo 
aj autobusové zastávky na Mierovom námestí. Počas zimného 
obdobia došlo k popraskaniu dlažby, zhotoviteľ diela Eurovia 
SK a.s. zastávky opravil na vlastné náklady. 

Cesta do škôlky v Komenského sadoch
 Havarijný stav prístupovej cesty do budovy alokovaného 
pracoviska materskej školy v Komenského sadoch donútil 
mesto k ďalšej investícii. Prepadnutú prístupovú cestu sme 
spevnili a vybetónovali vďaka prostriedkom z havarijného fon-
du mesta. Prostredníctvom spoločnosti LODEN s.r.o. sme pre-
investovali 5 469 eur.

-mk-

 Vo vlastníctve mesta Nová Dubnica sa nachádzajú pries-
tory bývalej obradnej siene s príslušenstvom (časť nebytového 
priestoru č. 3-17 na 1. poschodí pri mestskej knižnici, Pribino-
ve sady č.29), ktoré slúžili svojmu účelu od ich vybudovania, 
ako súčasť vtedajšieho mestského národného výboru, až do 
sprevádzkovania priestorov novej obradnej siene v kultúrnej 
besede po rekonštrukcii budovy bývalej materskej školy v roku 
2008. Priestory siene sú jedinečne architektonicky a účelovo 
usporiadané, po obvode vyzdobené originálnymi dobovými 
maľbami, tvoria prakticky posledné dedičstvo interiérovej ar-
chitektúry z počiatkov výstavby mesta. Preto by bolo vhodné 
zachovať ich pre budúce generácie a využiť pre potreby mesta 
a jeho obyvateľov.

 Využitím týchto priestorov sa Mestské zastupiteľstvo v No-
vej Dubnici zaoberalo v uplynulom období na niekoľkých svo-
jich zasadnutiach:
 Uznesením č. 59 zo dňa 30. 5. 2011 MsZ schválilo zámer 
mesta prenajať predmetné priestory s podmienkou zachovania 
nástenných malieb a uskutočnenia stavebných úprav len so sú-
hlasom mesta. K naplneniu tohto zámeru nedošlo.
 Uznesením č. 123 zo dňa 9. 11. 2011 MsZ schválilo do zo-
znamu „Strategický majetok mesta“ zaradiť aj priestory mest-
skej knižnice a bývalej obradnej siene s príslušenstvom. Ďal-
ším uznesením č. 143 MsZ súčasne schválilo svoju komisiu na 

(Pokračovanie na str. 2.)

ZBERNÝ DVOR OTVORIL BRÁNY

ÚRAD BLIŽŠIE K VÁM ČAROVNÁ ATMOSFÉRA V PREDVEČER 1. MÁJA

Bezpečnosť pre našich najmenších - to presvedčilo kompetent-
ných na urýchlené konanie v prípade rekonštrukcie prístupovej 
cesty do škôlky v Komenského sadoch.



 Už niekoľko rokov sa na veži novostavby evanjelického kostola 
týči kríž, neklamný dôkaz, že ide o objekt, v ktorom sa má schádzať 
veriaci kresťanský ľud k bohoslužbám. Na tejto budove, v priestore 
za kinom Panorex a budovou Slovenskej sporiteľne ešte stále panuje 
živý stavebný ruch. Ako to v skutočnosti je, podá nám vysvetlenie ve-
ledôstojný pán Mgr. Ondrej Peťkovský, teraz farár vo výslužbe (do 
polovice apríla 2012 viac než sedem rokov spolu s manželkou Mgr. 
Zuzanou Peťkovskou, zborovou kaplánkou, v aktívnej duchovnej služ-
be cirk. zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Košeci, ktorého súčasťou je i 
novodubnické evanjelické spoločenstvo).   

 O prvých krokoch, čiastočne aj o tom, čo všetko bolo treba preko-
nať pred samotným začiatkom výstavby kostola, sme priniesli krátku 
správu pred pár rokmi v Novodubnických zvestiach. (október 2008). 
Odvtedy, po viac ako troch rokoch, sa možno vonkajší vzhľad kostola 
len málo a nevýrazne zmenil. Pozorné a všímavé oko však hneď zis-
tí, hoci aj tie najmenšie, pomaly pribúdajúce zmeny. Za všetkým tým 
treba predovšetkým vidieť úprimné a vytrvalé úsilie i nemalé vložené 
fi nančné prostriedky, ale nadovšetko zo strany mnohých obetavých 
ľudí aj veľa nesebeckej lásky k tomuto dielu.

 Pozrime sa konkrétne a bližšie na niektoré priame súvislosti 
spojené s touto sakrálnou stavbou.
1. Počet evanjelikov, presnejšie tých, ktorí sa nateraz hlásia k evan-
 jelickej cirkvi a. v. v našom prostredí, nie je veľký. Doslova je to pár
 stoviek duší, z ktorých sa zase iba niekoľko desiatok aktívne po-
 dieľa na živote dcérocirkvi v Novej Dubnici. A to znamená, že aj
 bremeno starostí je na pleciach nie veľkej skupiny horlivých cir-
 kevníkov. Čo je však obdivuhodné, na tomto projekte sa podieľajú
 a výraznou mierou ho podporujú práve tí, ktorí neoplývajú hmot-
 ným bohatstvom, ale skôr duchovnými hodnotami a darmi.

2.  Nie zanedbateľnou čiastkou stavbu kostola fi nančne podporili aj
 naši zahraniční partneri. Sú to evanjelické cirkevné organizácie
 a jednotlivci (hlavne z Nemecka a Kanady), za čo sme im nesmier-
 ne vďační. Ich príspevky prišli doteraz najmä v tých rozhodujúcich
 chvíľach, keď by sme sami snáď už nevystačili kryť výdavky pri
 rozsiahlejších prácach.

3.  O prajnosti a ústretovosti domácich štátnych a spoločenských dar-
 cov sa nedá hovoriť. Ani na opakované žiadosti a prosby nám ne-
 vyšli v ústrety naše najvyššie, ani regionálne a miestne slovenské
 štátne či samosprávne orgány. Chápeme do určitej miery, v akej
 dobe a nedostatku fi nančných zdrojov žijeme. Popri tom všetkom
 si myslíme, že ak sa často nájdu prostriedky na najrozličnejšie,
 žiaľ neraz i celkom problematické výdavky, na stavbu kostola by
 sa mali tiež nájsť. Neslúži to, v tomto čase na zodpovedných mies-
 tach sa nachádzajúcim, v žiadnom prípade na česť!
   
4.  Náš kostol, ktorý v meste Nová Dubnica vyplní po desaťročia chý-
 bajúcu dimenziu sakrálneho priestoru, budujeme s vidinou takého
 využitia, aby popri plnení svojho hlavného poslania, mohol byť pre
 veriacich našej cirkvi ale i ďalších obyvateľov mesta, ešte aj mies-
 tom istej formy spoločenského, kultúrneho a sociálneho života.

 S radosťou v srdci sa pozeráme do budúcnosti, keď budeme mať 
vlastné priestory vhodné na liturgickú a kazateľskú prácu, ale aj na 
vyučovanie, misiu a iné priliehavé aktivity, ktorými cirkev žije. Práve 
na to chceme v určitej miere pamätať, aby cirkev mohla predovšetkým 
nehatene plniť svoju prvoradú úlohu - zvestovať slovo Božie a prislu-
hovať sviatosti, ale zároveň sa podieľať i na ďalšom, nemenej dôleži-
tom programe. Ten je v podstate zameraný na tzv. vnútornú misiu. Z 

toho dôvodu je správne, aby v novom modernom kostole boli oba tieto 
dôrazy rovnomerne zastúpené. 
 V nasledujúcich mesiacoch sa sústredíme na dokončovacie prá-
ce. Pritom s vďačným srdcom voči Pánu Bohu myslíme na blížiace 
sa chvíle slávnostného odovzdania tejto stavby k určenému úžívaniu. 
Pevne veríme, že sa nám to podarí už počas jesene. Samému Najvyš-
šiemu na česť a slávu! 

O. Peťkovský, evanj. farár v. v.

 Na obyvateľov mestskej časti Kolačín myslelo klientske cen-
trum a ekonomické oddelenie mestského úradu a zorganizovalo
výjazdový výber daní a poplatkov. Takýmto spôsobom vyšli v ústre-
ty obyvateľom Kolačína v stredu 18. apríla, kedy až do pol piatej 
popoludní v kultúrnom dome odovzdávali výmery a vyberali platby. 
Po rozhodnutie na daň z nehnuteľností a komunálneho odpadu sa 
dostavilo 140 občanov. Niektorí si výmery iba prevzali a úhradu 
budú realizovať bankovým prevodom. Pracovníčky ale aj napriek 
tomu zinkasovali spolu 125 platieb. Takémuto množstvu poplatní-
kov tým výrazne uľahčili splnenie si povinností voči mestu. Oby-
vatelia túto službu rozhodne ocenili a pracovníčkam mestského 
úradu posunuli aj viacero podnetov týkajúcich sa problémov mest-
skej časti Kolačín.

-mk-

 V rámci výstavy DOMEXPO v Nitre vyhlásili 19. apríla vý-
sledky súťaže Drevostavba roka 2011, kde  fi rma MPA DRE-
VODOM, s.r.o. so sídlom v Novej Dubnici - Kolačíne ziskala 3. 
miesto. Ocenený dom je postavený v Trenčíne, v miestnej časti 
Kubra. Autorom projektu je Ing.arch. Peter Kohout z Trenčína.
 Firma sa drevostavbám  venuje od roku 1993, jej domy 
môžeme obdivovať nielen na Slovensku a Čechách, ale aj v 
Nemecku. Zákazníkov sa snaží ziskať vďaka rýchlej a kvalitnej 
realizácii stavieb,na ktorej majú zásluhu väčšinou zamestnanci 
z Kolačína a okolia pod vedením Milana Pajtinku.

Viac na: www.mpa-drevodomy.sk.
-sk-

posúdenie využitia priestorov bývalej obradnej siene na verejno-prospešný účel s kultúrnou a spoločen-
sko-historickou hodnotou.
 Uznesením č. 14 zo dňa 13. 2. 2012 MsZ nesúhlasilo so zrušením uznesenia č. 59 zo dňa 30. 5. 
2011 a požiadalo primátora mesta nerealizovať právne úkony súvisiace s prenájmom priestorov bývalej 
obradnej siene do ukončenia činnosti komisie.
 Uznesením č. 40 zo dňa 23. 4. 2012 MsZ zobralo na vedomie správu o činnosti uvedenej komisie a 
uložilo prednostke mestského úradu pripraviť do najbližšej zmeny rozpočtu mesta návrh na zapracova-
nie nákladov, súvisiacich so sprevádzkovaním priestorov siene.
 Komisia sa stretla na viacerých zasadnutiach, na niektorých aj za účasti primátora mesta, ktorý 
sa aktívne zapojil do diskusie o budúcnosti priestorov. Po redukovaní navrhovaných úprav z hľadiska 
minimalizácie možných nákladov, vyplynuli z rokovaní komisie nasledovné návrhy na využitie a usporia-
danie priestorov: 
Možnosti využitia priestorov:
  - používanie priestorov pre aktivity knižnice,
  - prednášková, vzdelávacia, osvetová, záujmová, prezentačná, klubová činnosť,
  - uloženie pamätných predmetov, kníh, tlačovín, kroník, publikácií mesta,
  - prezentácia foto a video snímok, osobností, architektúry mesta, 
  - predstavenie družobných partnerov mesta,
  - organizovanie aktivít pre školy v meste, záujmové a vekové skupiny občanov,
  - hosťovanie malých javiskových foriem,
  - sústreďovanie databázy informácií o meste,
  - budovanie historického a občianskeho povedomia, vzťahu k mestu a regiónu
   a ďalšie. 
Základné usporiadanie priestorov:
  - priestory začleniť ako súčasť mestskej knižnice,
 - pódium s obradným stolom a stoličky zachovať pre ďalšie využitie,
  - nábytok doplniť o presklené policové skrine a obojstranné skrinky na kolieskach, 
  - stenu za pódiom natrieť farbou umožňujúcou priamu projekciu,
  - vymaľovať, natrieť okná, ošetriť maľby na stenách,
  - zriadiť kútik s počítačom - „ infokiosk “.
 V súčasnom období hospodárskej krízy je napĺňanie mestskej pokladnice čoraz zložitejšie. Preto na 
budúcnosť priestorov bývalej obradnej siene inak pozerajú ekonómovia mesta a inak nadšenci snažiaci 
sa o zachovanie jej hodnôt a zmysluplné využitie v prospech obyvateľov mesta. Verím, že fi nančne ne-
náročné návrhy komisie si získajú zaslúženú priazeň všetkých, ktorí budú o jej osude v blízkej budúc-
nosti rozhodovať.

JUDr. Miroslav Holba, predseda komisie

N A  B O Ž I U  S L Á V U  A  Ľ U Ď O M  K  Ú Ž I T K U ! 

Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda
sklad         suterén                 128 m2

sklad         suterén       68 m2

sklad         suterén       51 m2

Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady 
sklad         suterén              36 m2

Budova súp. č. 79/10 - Sad duklianskych hrdinov 
nebytové priestory    prízemie + I. pos.

Mestské zdravotné stredisko súp. č. 773/5 - Gagarinova
zdravotné stredisko   prízemie         9 m2

zdravotné stredisko    prízemie       33 m2

zdravotné stredisko    I. pos.         19 m2

zdravotné stredisko    I. pos.        33 m2

   
Administratívna budova súp. č. 781 (TEKOS) - Topoľova
kancelárske priestory
2 miestnosti     prízemie č.d.1.15,1.19  21 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. 



 Deň zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla, je ve-
novaný oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu jari, ale v celo-
svetovom meradle ide hlavne o ekologicky motivovaný sviatok, 
ktorý má za cieľ upozorniť ľudí na dopady ničenia životného pro-
stredia. Akcie, ktoré sa v tejto súvislosti konajú, sú zamerané pre-
dovšetkým na zbieranie odpadu, čistenie prírody a iné aktivity. Jed-
nou z tých, ktorých cieľom bolo zvýšenie ekologického povedomia 
obyvateľov, poukázanie na problémy, ktoré sprevádzajú triedenie, 
uskladnenie a spracovanie odpadov, bol aj Deň otvorených dverí 
na zbernom dvore mesta Nová Dubnica na Topoľovej ulici, ktorý 
sa uskutočnil 18. apríla.

 Žiaci základných škôl, poslanci MsZ, ale aj obyvatelia Novej 
Dubnice, ktorých táto problematika zaujíma, sa mali možnosť 
oboznámiť s prostredím, kde a ako triedia a pripravujú odpad na 
skládku. V stredu v dopoludňajších hodinách tu bolo naozaj rušno. 
Príležitosť oboznámiť sa s prevádzkou na zbernom dvore využilo 
15 tried základných škôl, ale aj materských škôl. Deti si mali mož-
nosť vypočuť odborný výklad, ktorý im poskytla vedúca oddele-
nia životného prostredia MsÚ Mgr. Katarína Bašná. Najmenší mali 
veľkú radosť, keď si mohli vyskúšať ako sa stojí na smetiarskom 
aute, odvážiť sa na váhe pre vozidlá. So záujmom si pozreli ako 
sa v meste Nová Dubnica nakladá s odpadmi. V plnej prevádzke 
videli triedenie a ukladanie odpadu do kontajnerov, lisovanie, dr-
venie a jeho prípravu na ďalšie spracovanie. Ako poslankyňa MsZ 
som pozvánku na Deň otvorených dverí na zbernom dvore prijala 
a mala som tak možnosť na vlastné oči vidieť čo všetko s triede-

ním odpadu súvisí. Treba povedať, že práca s odpadmi je náročná 
a nezávideniahodná. Či už je to triedenie plastov, papiera, skla a 
ďalších obalov, ale hlavne práca so stavebným odpadom a odpa-
dom zo zelene. 
 Potvrdila to v našom rozhovore aj Mgr. K. Bašná. Opýtala 
som sa jej, čo bolo cieľom Dňa otvorených dverí a aké problé-
my najčastejšie sprevádzajú triedenie odpadov.

 „Organizovaním Dňa otvorených dverí sme chceli dosiahnuť 
predovšetkým to, aby sa návštevníci oboznámili s procesom trie-
denia odpadu. Chceli sme poukázať aj na nedostatky, ktoré nám 
prácu zbytočne komplikujú. Obyvatelia nám môžu pomôcť najmä 
pri triedení fl iaš alebo uskladnení kartónov. Čistota plastov nie je 
vždy ideálna. Treba si uvedomiť, že oplachovať fľaše má zmysel 
nielen kvôli odberateľom, ale aj preto, že 16 pracovníkov, ktorí v 
chránenej dielni musia vytriediť a zlisovať veľké množstvo fl iaš, ro-
bia so zapáchajúcimi odpadmi. Napriek ochranným pomôckam a 
rukaviciam to nie je práca príjemná. Kartóny sú neraz nahádzané 
do kontajnerov bez toho, aby ich rozobrali a zložili, zaberajú tak 
zbytočne veľa miesta“.

S akými ďalšími problémami sa najčastejšie stretávate pri trie-
dení odpadu?

 „Najväčším problémom na zbernom dvore je objemný odpad. 
Je ho veľmi veľa a množstvo tohto odpadu stále rastie. Ľudia pre-
rábajú svoje domácnosti, modernizujú byty, domy a ďalšie priesto-
ry, preto tu máme veľa nábytku, sedacích súprav, starých okien a 
stavebného materiálu. Všetko je treba dôsledne rozobrať a roz-
triediť. Napríklad z dverí musíme odmontovať kľučky, kovové rámy, 

zamykania, vytĺcť sklo a všetko čo sa dá spracovať sa snažíme z 
odpadu vytriediť. Potom musíme zvyšok podrviť a uložiť na sklád-
kach, čo je veľmi nákladné. Je to jedna z najkomplikovanejších 
činností na zbernom dvore. Aj keď je v tejto oblasti ešte dosť re-
zerv, treba vyzdvihnúť, že v našom meste je triedenie odpadu za-
behnuté a triedime nad slovenský priemer. Keď sa však pozrieme 
do kontajnerov na zmesový komunálny odpad, vidno, že ešte nie 
sú do triedenia zapojení všetci obyvatelia. Pomohlo by nám, keby 
triedilo viac domácností. 
Je potešiteľné, že ľudia sa naučili využívať zberný dvor, nosia sem 
textil pre charitu, separovaný zber a nebezpečný odpad. Sme ra-
di, že mnohí obyvatelia poznajú svoje povinnosti a pomáhajú nám 
ekologicky nakladať s odpadmi. Postupne sa nám osvetou darí 
situáciu v tejto oblasti zlepšovať. Škoda, že napriek propagácii po-
čas Dňa otvorených dverí využilo možnosť navštíviť zberný dvor 
viac detí ako dospelých obyvateľov Novej Dubnice. Najmä preto, 
že mnohí majú rôzne výhrady voči určitým činnostiam pri sklád-
kovaní odpadu a kritizujú zvyšovanie poplatkov. Mohli vidieť aké 
veľké množstvo odpadu obyvatelia vyprodukujú a dozvedeli by sa, 
že náklady na jeho odvoz na skládku stále rastú. V súčasnosti 
odovzdávame odpad za 64 eur za tonu. K tomu treba prirátať prá-
ce s triedením odpadu a prípravu na jeho ďalšie spracovanie. Prá-
ve preto je dôležité, aby obyvatelia Novej Dubnice triedili odpad 
zodpovedne a v čo najväčšom počte domácností“. 

Zhovárala sa M. Babuková

 Každá z novodubnických škôl je niečím osobitá, každá sa 
usiluje o inováciu svojho výchovno-vzdelávacieho programu a 
o stále nové aktivity. Pomaly sa nám dostáva do povedomia 
unikátny projekt SPOJENEJ ŠKOLY SV. JÁNA BOSCA, v kto-
rom je možné v rámci jednej školy absolvovať výchovu a vzde-
lávanie od materskej škôlky cez základnú školu až po maturitu 
v osemročnom alebo štvorročnom gymnáziu. Na podrobnosti 
sme sa opýtali najpovolanejšieho, riaditeľa Mgr. Ľuboša Valta.

Čo vás inšpirovalo k tomuto progresívnemu projektu?
 Dôvodov bolo naraz niekoľko. Mamičky potrebujú riešiť 
otázku, kam umiestniť svoje dieťa po materskej dovolenke a z 
pohľadu dieťaťa mu navštevovanie takejto MŠ uľahčí prechod z 
predškolského stupňa do základnej školy. Nízka štatistika počtu 
detí, ktoré môžu nastúpiť do gymnázia a do základnej školy v 
najbližších rokoch tiež napovedala svoje. Aj pôvodné plány, na 
ktoré zaspomínali zakladatelia našej školy na oslavách jej 20-
ročnice, už počítali s materskou škôlkou.

Ako ste na to pripravení? Sú už priestory zariadené?
 V objekte školy sme využili priestory v samostatnom pavi-
lóne. Vznikli tam veľké miestnosti, ktoré budú plne vyhovovať 
pre dve kompletné triedy MŠ pre cca 2x22 detí. Deti budú v 
našej škôlke vyrastať v podmienkach bližších ich rodinnému 
prostrediu - vekovo zmiešaní 3 a 4-roční a v druhej skupine 4 a 
5-roční. Mladší sa budú učiť od starších a starší zase pomáhať 
mladším. Prerábame momentálne elektrorozvody, vytvoríme 
zopár nových priečok a vybudujeme nové sociálne zariadenia 
a výdajňu stravy. Časť nábytku už máme a do septembra bude-
me mať obe triedy zariadené.

S akou reakciou ste sa stretli u rodičov?
 Rodičia budúcich škôlkarov nás milo prekvapili a aj povzbu-
dili, keď počet zapísaných detí už naplnil celú škôlku. Poniektorí 
rodičia kládli veľa otázok, než sa rozhodli dieťa k nám zapísať. 
Zdá sa, že sme všetky otázky zodpovedali k ich spokojnosti. 
Boli však aj takí, ktorí našu školu dobre poznajú. Tí neváhali a 
hneď nám dali svoju dôveru. Rodičia sú si vedomí, že ani nám 
nič hotové z neba nespadne. Verím, že budú tolerantní a nápo-
mocní pri budovaní tohto diela.

Ako to bude s fi nancovaním pobytu detí v škôlke?
 Určite nebudeme od rodičov vyberať školné, ktoré by sa 
výrazne líšilo od štandardu v Novej Dubnici. Očakávame, že tu 
bude mierny rozdiel, dúfame však, že na pomoc pri rozbiehaní 
a fungovaní škôlky sa nájdu dobrodinci, ktorí nám budú môcť 
akýmkoľvek spôsobom nezištne pomôcť.

Čo osobitého ponúkate vo vašom projekte? Cudzie jazyky, 
nové metódy práce...
 V prvom rade tu bude táto škôlka pre všetky rodiny a ich 
deti. Chceme využiť možnosti, ktoré nám poskytuje spojená 
škola. Plánujeme hravým spôsobom vyučovať angličtinu, chce-
me ponúknuť integrovanú umeleckú výchovu. Kresťanské prin-
cípy ako láska k blížnemu, úcta k rodičom a autoritám a ostatné 
morálne piliere kresťanstva sú, podľa nás, iba na prospech pri 
výchove už od najútlejšieho veku. Kresťanské sviatky nebudú 
u nás určite slávené z komerčného hľadiska. Hlavná myšlienka 
je, aby sa dieťa-žiak-študent mohol postupne rozvíjať kontinu-
álne počas absolvovania jednotlivých stupňov spojenej školy a 
budovať tak vždy na predchádzajúcich skúsenostiach a vedo-
mostiach. Ale hlavne - chceme, aby si deti užili detstvo v nor-
málnej škôlke.

Pri mojej návšteve Dánska sa mi páčilo, ako takáto škola,
spojená s MŠ spolupracovala s miestnym domovom dô-
chodcov. Trpezlivo ich učili obúvať a obliekať sa, pridávali 
sa k nim, keď išli na prechádzku, rozprávali im všeličo a deti 
ich rady počúvali. Neuvažujete o nejakej takejto inovácii?
 Nejaké predstavy máme my, nejaké budú mať nové vycho-
vávateľky a s nejakými prídu samotní rodičia. Tešíme sa už te-
raz na našu vzájomnú spoluprácu a všetky úžasné nápady, kto-
ré z nej vzídu. Vďaka aj za tento váš.

Čo by ste nám ešte chceli povedať?
 Bol by som veľmi nerád, keby bol vznik novej materskej 
školy vnímaný ako konkurenčný boj medzi škôlkami a školami. 
Nové miesta v škôlke sú tu najmä pre uspokojenie potrieb mla-
dých rodín. Kto sa chce dozvedieť viac, prečítať si nekrátenú 
verziu článku a sledovať, ako prebieha rekonštrukcia priesto-
rov, nech navštívi facebookovskú stránku našej školy www.fa-
cebook.com/spojenaskola.novadubnica. Dobrodinci môžu kon-
taktovať priamo vedenie školy alebo osloviť ktoréhokoľvek jej 
pracovníka. Ďakujem vám za vaše otázky a záujem o našu 
prácu.

 Ďakujeme pekne za rozhovor a želáme veľa úspechov spo-
lu s Božím požehnaním.

Zhovárala sa PhDr. Irena Štofaníková

 Na jar sú obťažkané veľkými plnými purpurovo ružovými kvet-
mi, po ich odkvitnutí, počas celého leta nás ich svieža zeleň láka 
posedieť si na lavičke v tieni. A v októbri zahrajú bronzovo žltými 
farbami, kým do mesta defi nitívne zavítajú sychravé dni - čerešňa 
pílkatá (Prunus serrulata), japonská, ozdobná alebo jednoducho 
- sakura.

 Je to listnatý opadavý strom, z čeľade ružovité. Má odstáva-
júce, málo členité vetvy a širokú dáždnikovitú korunu. Listy sú 
striedavé, jednoduché, oválne až úzko oválne s typicky pílkatou 
čepeľou. Kmeň má charakteristické vodorovné pásiky - lenticely. 
Biele plné kvety rastú vo zväzočkoch a kvitnú v apríli a máji.
 Ako prezrádza jej názov, pochádza z Japonska, Číny a Kórey, 
ale v súčasnosti sa pestuje ako okrasná drevina v celom miernom 
a subtropickom pásme. Je nádherná v stromoradiach i ako solitér-
na drevina.
 Sakura, resp. jej kvet je japonský národný symbol, často zo-
brazovaný na látkach, maľbách, či porceláne. Japonci sakury milu-
jú a oddávna pestujú Hanami - tradíciu obdivovania týchto kvetov 
a „sneženia“ čerešňových lupeňov. Od januára do mája médiá v 
rámci predpovede počasia  hlásia „čerešňové predpovede“, podľa 
ktorých obyvatelia organizujú Hanami - menšie i väčšie oslavy a 
pikniky pod rozkvitnutými sakurami a svietiacimi lampiónmi.
  Ku Novej Dubnici - najmä Mierovému námestiu tiež neodmy-
sliteľne patria najmä ružové sakury odrody „Kanzan“, ktoré majú 
lievikovitú korunu a veľmi bohato kvitnú. Tie pôvodné však už ma-
jú svoj vek a v mestskom prostredí nie ideálne podmienky, rých-
lo starnú a presychajú. Preto bolo na námestí vyrúbaných počas 
ostatných asi 5 rokov približne 15 sakúr, ktoré boli nahradené no-
vými, prevažne odrôd „Kanzan“ a purpurovolistou „Royal burgun-

dy“.  Kým sa dostatočne rozrastú, spolu s ostatnými novovysade-
nými stromami, potrvá niekoľko rokov, preto buďme trpezliví. Ne-
tolerujme ani ich ničenie ľuďmi ani zvieratkami (aj moč psov po-
škodzuje mladé dreviny).
 V našom meste máme tiež svoje Hanami. Májové oslavy a po-
dujatia každoročne prilákajú na námestie mnoho ľudí, ale i mimo 
organizovaných osláv je námestie miestom stretávania sa starších 
ľudí a rodín s deťmi. Tak si užívajme jarné dni v spoločnosti blíz-
kych aj po odkvitnutí japonských čerešní...

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostredia MsÚ
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V Kolačíne naďalej tradičným spôsobom vďaka
miestnym hasičom a futbalistom. 

Najmladšie mažoretky netrpezlivo čakajú
na svoju šancu predviesť, čo nové sa naučili

Výnimočnú udalosť k nám prišla osláviť aj poslankyňa Národ-
nej rady SR Magda Košútová

Primátor Ing. Peter Marušinec vo svojom príhovore 
zhrnul význam oboch blížiacich sa sviatkov
- Výročie vstupu SR do EÚ a Sviatok práce. 

Typický májový pohľad na prvú budovu v meste - slobodáreň. Neodmysliteľná súčasť osláv výročia vstupu Slovenska do únie
- Dychový orchester Nová Dubnica. 

Mažoretky ponúkli nielen pochodový program na čele lampióno-
vého sprievodu, ale aj klasické choreografi e a dvíhané fi gúry. 

S ubúdajúcim denným svetlom pribúdalo množstvo lampiónov, 
a tým aj čaro tohto výnimočného podujatia.

Veľkolepý ohňostroj klasicky zavŕšil program osláv.

 Tento rok sme niektorí Novodubničania oslávili SVIATOK 
PRÁCE, ( v našej farnosti sú hody, lebo chrám je zasvätený sv. Jo-
zefovi-robotníkovi) aj osobitým spôsobom - účasťou na koncerte 
akordeónového orchestra v ORATÓRIU saleziánov. Bol to naozaj 
veľký umelecký zážitok, ktorý v nás ešte umocnil náš pán farár, 
keď sa na záver, spolu s dirigentkou postavili pred nás s akorde-
ónmi, aby sme si všetci spolu zaspievali tri ľudové piesne.
  Akordeónový orchester ÚSMEV v roku 1991 založila a k pr-
vým úspechom priviedla v Trenčianskych Tepliciach Elena Bura-
nová. Zapálení interpreti chceli pokračovať ďalej, a tak presvedčili 
našu rodáčku, učiteľku na ZUŠ v Novej Dubnici a v Dubnici n/V,
ktorá v súbore hrala 1. akordeón, Mgr. Martinku HOLLÚ, aby 
prebrala dirigentskú paličku po odchode bývalej dirigentky. Ako 
sme sami videli a súboristi potvrdili, robí to s vysokým umeleckým 
nasadením, naozaj majstrovsky a celým srdcom.
  Boli sme svedkami umeleckého výkonu všetkých, ktorí nám 
sprítomnili klenoty svetovej hudby, upravenej pre akordeónový or-
chester: A LITTLE BIT OF QUEEN, SCHALOM, ŠTYRI ROČNÉ 
OBDOBIA, BALKÁNSKA SUITA I. II. III., ASTURIAZ , MEMORY, 
WEST SIDE STORY, IN THE MOOD, UHORSKÝ TANEC Č. 5, 
SLOVANSKÁ RAPSÓDIA a BARBIER ZO SEVILLY - predohra.
 Počas svojej 20-ročnej existencie pôsobil ÚSMEV vo viace-
rých kútoch Slovenska a v rôznych krajinách Európy, aj súťažne:
z medzinárodného chorvátskeho festivalu akordeónových orche-
strov v Chorvátsku si odniesli prvé a druhé miesto, striebornú 
priečku získali na medzinárodnej súťaži v Bratislave. Z pražského 
Európskeho festivalu akordeónových orchestrov v Prahe si odná-
šali trofeje 2. a 3. pozíciu. Piatu priečku získali v Taliansku a šiestu 
v Insbrucku. 

 V súčasnosti je hlavným poslaním ÚSMEVU kvalitná umelec-
ká produkcia pre širokú poslucháčsku verejnosť, reprezentácia 
Slovenska v zahraničí, ako aj sebarealizácia mladých ľudí, rozvoj 
umeleckého cítenia a zmysluplné napĺňanie ich voľného času.

Tomuto všetkému venujú svoj voľný čas:
1.  akordeón - Ing. Ján Harušinec - koncertmajster, najdlhšie pô-
 sobiaci v orchestri Bc. Andrea Kazíková, študentka na Eko-
 nomickej univerzite v Bratislave
2.  akordeón - Peter Jerguš Párnic, študent Strednej priemysel-
 nej školy v Dubnici n/V
3.  akordeón - Filip Olejník, študent Strednej priemyselnej školy
 v Dubnici n/V, víťaz viacerých celoslovenských a medzinárod-
 ných akordeónových súťaží

4. akordeón - Janka Cukanová, študentka
BASOVÝ AKORDEÓN - Helena Goljanová, študentka (preklada-
 teľstvo - tlmočníctvo v Banskej Bystrici), jediná basakordeo-
 nistka na Slovensku
KLAVÍR-KEYBORD - Ing. Monika Olejníková - fi nanč. analytička
 v IBM Bratislava, zároveň konferancierka s kultivovaným a
 vtipným prejavom Samuel Beznák, študent Gymnázia v Dub-
 nici n/V
BICIE, PERKUSIE - Miloš Miklovič, podnikateľ, otec dvoch dcér,
 manžel
KLARINET, SAXOFÓN - Mgr. Františk Letko ZUŠ Dubnica n/V
 Ďakujeme vám všetkým, osobitne pani dirigentke Martinke, 
ktorá od roku 2007 s takým zanietením vedie súbor k úspechom
a zároveň sa venuje pedagogickej práci na ZUŠ v Novej Dubnici 
a v Dubnici n/Váhom.

PhDr. Irena Štofaníková

Akordeónový orchester Úsmev počas letného koncertu v Dubnici nad Váhom. Foto: M. Damborák. 



 Pri príležitosti 5. výročia založenia Centra nepočujúcich ANE-
PS  v Novej Dubnici, sa nedávno uskutočnila v kultúrnej bese-
de slávnostná výročná schôdza, kde zhodnotili svoju činnosť od  
vzniku až po súčasnosť. Predsedníčka CN ANEPS Eva Liptáková 
privítala na rokovaní vzácnych hostí.  Bývalú prezidentku Asoci-
ácie nepočujúcich Slovenska M. Benkovú a súčasnú prezidentku 
A. Bartalovú.  Rokovanie prišli pozdraviť aj zástupcovia  z družob-
ných organizácií z Trenčína, Púchova i hostia z Moravy. Osobitne 
privítala zástupcov nášho mesta - poslankyňu  MsZ  a členku  so-
ciálno - zdravotno - bytovej komisie MsZ  M. Babukovú, prednostu 
MsÚ z Dubnice n.V.  Ing. P. Kubečku. Medzi pozvanými bol aj bý-
valý primátor Novej Dubnice Ing. Ján Šušaník, ktorému zároveň 
vyslovila poďakovanie za pomoc pri zakladaní  klubu v pôsobnosti 
mesta. Aby všetci prítomní rozumeli informáciám o činnosti tejto 
mestskej organizácie, z posunkovej reči tlmočila M. Krileková. 
 V úvode si pripomenuli históriu a vznik CN ANEPS Nová Dub-
nica, predsedníčka Eva Liptáková informovala o činnosti za minu-
lý rok a podujatiach, ktoré pripravujú na tento rok. 
 Bolo vidno, že napriek hendikepu a problémom, s ktorým sa 
členovia tohto združenia denne stretávajú, dokázali počas piatich 
rokov zorganizovať množstvo zaujímavých podujatí. 
 Spoločné stretnutia kolektív stmeľujú a obohacujú ich  o nové 
poznatky. Prostredníctvom odborných prednášok  majú možnosť 
získať informácie o nových kompenzačných pomôckach, ktoré im 
pomáhajú zvýšiť kvalitu života a  zvládať  problémy. 
 Do histórie a začiatkov činnosti nepočujúcich v našom regió-
ne začrel vo svojom vystúpení  dlhoročný člen Stanislav Lubina. 
Pripomenul, že prvé spoločné stretnutia pod vedením p. Gajdo-
šovej mali v D klube v Dubnici nad Váhom . Neskôr sa však klub 
rozpadol a členovia sa rozdelili, alebo pripojili k organizáciám v 
Trenčíne,  Púchove a v Trenčianskych Tepliciach. 
 V Novej Dubnici založil klub Milan Lipták, ktorý vo svojom prí-
hovore, okrem iného, spomenul, že začínali s desiatimi členmi, 
neskôr sa však pridali ďalší nepočujúci z okolia Považskej Bys-
trice, Trenčína a Dubnice n. V., ktorí cítili potrebu a chuť stretávať 

sa. Za uplynulé obdobie zorganizovali množstvo športových, ale 
aj kultúrnych podujatí, vedomostné súťaže, rekondičné pobyty, 
sociálne -rehabilitačné kurzy vo Vysokých Tatrách a množstvo 
stretnutí pri významných sviatkoch. Poďakoval bývalému i súčas-
nému vedeniu mesta za to, že im vytvorili podmienky na stretáva-
nie sa a klubovú činnosť.
 Okrem slovnej informácie sa prítomní mali možnosť obozná-
miť s činnosťou CN ANEPS aj formou videozáznamu a pozrieť si 
dokument o živote nepočujúcich.
 Pri príležitosti 5. výročia založenia Centra nepočujúcich ANE-
PS  v Novej Dubnici,  ako poďakovanie za pomoc a podporu odo-
vzdala predsedníčka CN  Eva Liptáková ĎAKOVNÝ LIST  bývalej 
i súčasnej prezidentke AN Centra nepočujúcich Slovenska M. 
Benkovej a A. Bartalovej, bývalému primátorovi Novej Dubnice 
Ing. J. Šušaníkovi, novému vedeniu mesta, ktoré prevzala po-
slankyňa MsZ  M. Babuková  a prednostovi  MsÚ z Dubnice n/V 

Ing. P. Kubečkovi.  Po príhovore hostí a diskusii si prítomní mohli 
pozrieť video prezentáciu kompenzačných pomôcok pre nepoču-
júcich. 
 Účastníci výročnej schôdze CN ANEPS sa po ofi ciálnej časti  
presunuli do zasadacej miestnosti, ktorú majú k dispozícii spolo-
čenské organizácie. Okrem občerstvenia tam bola pripravená vý-
stava obrázkov maliara S. Lubinu, ručných prác M. Habánikovej, M. 
Urbánkovej, M. Liptáka a prezentácia kompenzačných pomôcok.
 Priebeh slávnostnej členskej schôdze CN ANEPS Nová Dub-
nica zaznamenával televízny štáb nepočujúcich (TKN) s moderá-
torkou I. Domanovou. Záznam vysielala STV 2 v sobotu 5. mája  
v dopoludňajších hodinách.

Text a snímka: M. Babuková

 …podujatie s takýmto názvom usporiadalo Centrum voľného 
času Nová Dubnica v spolupráci s neziskovou organizáciou Do-
brý anjel. Po minuloročnej pomoci deťom v Afrike sme sa tento 
rok rozhodli usporiadať akciu práve na podporu tejto organizá-
cie. Dobrý anjel je unikátny systém fi nančnej pomoci rodinám s 
deťmi, ktoré rakovina, alebo u detí aj iné zákerné ochorenie (od 
r. 2007 - svalová dystrofi a, cystická fi bróza, DMO) priviedlo do 
fi nančnej tiesne. 
 A práve s cieľom pomôcť sa 22. apríla zišlo v kine Panorex 
veľké množstvo tanečných skupín z Novej Dubnice, Trenčína, 
Dubnice nad Váhom a okolia. V dynamickom a pútavom programe 
sa predstavilo spolu 17 tanečných skupín, čo predstavuje 145 
tanečníčok a tanečníkov vo veku od 3 do 21 rokov. V polovici
programu sa mohli všetci prítomní oboznámiť s organizáciou 
Dobrý anjel a jej prácou prostredníctvom prezentácie. Každý 
mohol svoju podporu vyjadriť dobrovoľným príspevkom. Nako-
niec sa nám podarilo vyzbierať nádherných 282,17 €. Preto patrí 
všetkým účinkujúcim a aj divákom jedno obrovské ĎAKUJEM! 
 Ak chcete vedieť komu a ako tieto peniaze pomôžu, sleduj-
te nás na facebooku (CVC Dubinka) alebo na našej web stránke 
www.cvcdubinka.meu.zoznam.sk.
 Teší nás, že akcia mala veľký úspech a opäť sme zaplnili kino 
Panorex.

kolektív CVČ

 Takmer dvojhodinový program pripravila pre pozvaných hostí 
novodubnická kapela Noozzle v nedeľu 29. apríla. Skupina každo-
ročne organizuje pre mesto jeden koncert a v tomto roku to ne-
bolo inak. Úvod koncertu Turbulencia patril svetoznámej piesni od 
speváka Eltona Johna - Can you feel the love tonight a následne 
zaznela v sále kina muzikálová pieseň od skupiny Elán - Len kým 
tu si, obe v podaní speváka Lukáša Cucika. Nasledovalo uvítanie 
hostí moderátormi večera v podaní Adama Baja a Juraja Červené-
ho, medzi ktorými nechýbal primátor Ing. Peter Marušinec.

 Úvodná samostatná časť vlastných pesničiek patrila novinke 
z dielne skupiny - Šachová fi gúrka, ktorá po odohraní zožala silný 
potlesk a na záver koncertu odznela ešte raz. Postupne nasledo-
vali ďalšie skladby striedajúce sa so vstupmi oboch moderátorov.  
Pred záverom koncertu prišlo na rad malé prekvapenie v podobe
spoločnej piesne dvoch skupín, Noozzle a TH. V spolupráci s dub-
nickou kapelou zaspievali skladbu Náš príbeh, ktorá by sa dala tro-
chu prirovnať k baladickému rapu. 
 Samotný záver koncertu patril prevzatej piesni od skupiny 
IMT Smile - Nepoznám. V tom čase sa už pred pódiom tancova-
lo a prítomní si ešte vypýtali  prídavok.  Atmosféra, ktorá vládla 
v kine sa nedá ani slovami popísať, za čo v mene celej kapely 
Noozzle ďakujem. Zároveň veľké ĎAKUJEM patrí mestu Nová 
Dubnica a primátorovi, zvukárom, na čele s Mariánom Masárom, 
hosťovi z Dubnice nad Váhom, skupine TH, moderátorom veče-
ra, všetkým pomocným silám, ktoré sa podieľali na prípravách 
koncertu a v neposlednom rade všetkým tým, ktorí svojou účas-
ťou vytvorili živú atmosféru koncertu v sále kina Panorex.

Noozzle

 Mesto Nová Dubnica v spolupráci so súkromnou základnou 
školou usporiadalo pri príležitosti Dňa Zeme už 6. ročník výtvar-
nej súťaže pre žiakov novodubnických materských, základných a 
umeleckých škôl s témou Rastliny a zvieratá v ich prirodzenom 
prostredí. Vďaka hojnej účasti mladých výtvarníkov a ich šikov-
nosti bola vytvorená zbierka rozmanitých výtvarných prác, ktoré 
sme vystavili vo vestibule kina Panorex. Tešíme sa na ďalší ročník!

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

PREHĽAD VÍŤAZOV SÚŤAŽE
kategória I. stupeň ZŠ
 Katka Tabáková - Na lúke za domom ZŠ Janka Kráľa
kategória II. stupeň ZŠ
 Áron Molnár - Lúka Spojená škola sv. Jána Bosca
kategória MŠ
 Karolína Sládeková - Pestrá príroda MŠ - alok. pracovisko

Kukučínova ulica
kategória ZUŠ - reálne stvárnenie
 Ela Kučerová - Líška Súkromná ZUŠ Nová Dubnica
kategória ZUŠ - výtvarné podoby

 Laura Vincziová - Ježkovia ZUŠ Nová Dubnica
cena výtvarnej poroty
 Silvia Grišlová - Motýľ Spojená škola sv. Jána Bosca
kolektívne práce
 Michaela Tehlárová, Ema Doležalová, Vanesa Chovancová,
 Simona Kočkovská - Krása okolo nás 3. A ZŠ Janka Kráľa
 Lucia Maurerová, Tatiana Kysučanová, Martina Kohútová, Ka-
 rin Samulová - Prebúdzanie prírody 3. A ZŠ Janka Kráľa

 Kde bolo, tam bolo, v mestskej knižnici v utorok 3. apríla pri-
vítal za zvukov fanfár deti z  materských škôl  panovník rozpráv-
kového kráľovstva kráľ Encyklopédius  a kráľovná  Knihomoľka. 
Zlatým kľúčom odomkli dvere do kráľovstva a deťom a dospelým 
začalo veľké rozprávkové dobrodružstvo.
 Strážca im ukázal  kráľovský  poklad a vypustil z  knihy roz-
právkových hrdinov. Do obrovskej knihy sa dostal knižničný škria-
tok a ukradol všetky ilustrácie. Malí návštevníci  ich pomohli uložiť 
naspäť. Na ďalšom stanovišti  si  s tromi  ružovými  prasiatkami 
zaspievali  pesničku a pomohli postaviť domček, ktorý už vlk ne-
sfúkne. Aby nezablúdili v priestoroch knižnice, jednotlivé skupiny 
sprevádzali rozprávkové postavičky.  Po krátkej prehliadke natrafi li 
na perníkový domček, kde ich čakala Marienka a  zlá ježibaba. 
A samozrejme nesmela chýbať ani červená čiapočka, babička, 
ujo horár a zlý vlk. V rukách roztopašného šaša zazvonil zvonec 
a odprevadil deti z rozprávkovej krajiny do miestnosti, ktorá bola 
celá vyzdobená kresbičkami. Tu si mohli rodičia prezrieť výstavu 

svojich  šikovných ratolestí. Nakoniec dobre padlo malé občer-
stvenie.
 Za päť hodín prešlo priestormi knižnice 180 detí v sprievode 
svojich rodičov. Za poslednou z 13 skupín sa brána kráľovstva za-
tvorila o ôsmej hodine večer. Deti si okrem malej pozornosti, ktorú 
pre ne pripravili učiteľky, odniesli  aj poznanie, že všetky krásne 
príbehy a rozprávky nájdu ako poklad na regáloch v našej kniž-
nici.
 Sme radi, že sme i touto formou spropagovali knižnicu. Veľká 
vďaka patrí Mgr. Danke Moravíkovej, v hlave ktorej sa zrodil tento 
nápad, a všetkým učiteľkám materských škôl, pretože túto vyda-
renú akciu pripravili na profesionálnej úrovni. 
 Jedno pekné podujatie skončilo a do knižnice najbližšie po-
zývame školákov na celoslovenský čitateľský maratón Čítajme si. 
Minuloročný rekord sa pokúsime prekonať vo štvrtok 31. mája od 
9. do 15. hodiny.

Marta Bieliková
vedúca mestskej knižnice

Prítomným sa v posunkovej reči prihovorila prezidentka CN ANEPS 
A. Bartalová - na snímke vľavo. Rokovania sa zúčasnila aj poslankyňa 
MsZ M. Babuková, prednosta MsÚ Dubnica  n.V.  Ing. P. Kubečka, na 
snímke vpravo predsednička CN ANEPS v Novej Dubnici E. Liptáková.



 V sobotu 5. mája organizoval Klub slovenských turistov 
Kolačín akciu pod názvom Vyčistime si Kolačín. Hlavným 
cieľom mal byť Kolačínsky potok, ktorý je už niekoľko rokov v 
katastrofálnom stave. Konštatovali to i členovia Výboru m.č. 
Kolačín, ktorí si na svoje zasadnutie prizvali členov komisie 

životného prostredia, ekológie a verejného poriadku, Mgr. Ka-
tarínu Bašnú, vedúcu odd. životného prostredia pri MsÚ v No-
vej Dubnici a spoločne prešli celú Odbojársku ulicu. Nelegálne 
vyústenia septikov, odpadky, umelé zúženie koryta kvôli mož-
nosti parkovať, kopec vodných rastlín a nánosov, nelegálny 
odber vody z potoka s pevne osadenými hadicami a čerpadla-
mi, to všetko neumožňuje mestu ani správcovi vodného toku 
prístup tak, aby bolo možné realizovať čistenie pomocou me-
chanizmov. Pretože pod takýto stav nášho potoka sa vo veľkej 
miere podpísali najmä obyvatelia Kolačína. Turisti sa, možno 
trocha naivne, domnievali, že tí istí občania priložia ruku k dielu 
a vyčistia si aspoň tú časť potoka, ktorá preteká pred ich do-
mom. Turisti sa vybrali nad Lazy a tu postupne prerážali cestu 
vode, aby jej v dedine bolo viac. Vyzbierali aj odpad v okolí. 
Deväť ľudí nezmôže veľa, ale aj to je viac ako nič. Staré čín-
ske príslovie hovorí, že aj jedno zrnko ryže môže prevážiť mis-
ku váh. Preto v tejto činnosti budú turisti pokračovať ďalej a 
dúfať, že sa k nim na budúci rok pripojíte aj vy.

-sk-

 Na sobotu 12. mája predpovedali meteorológovia výrazné 
ochladenie s dažďom a krupobitím, čím spôsobovali turistom z 
Kolačína vrásky na čele. Naplánovaný bol jubilejný 30. ročník 
turistickej akcie Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča. Našťas-
tie sa počasie umúdrilo a prvé prehánky sa objavili až okolo 
obeda. To pravdepodobne prispelo k rekordnej účasti turistov 
na tomto podujatí. Zaregistrovalo sa 196 peších turistov a 10 
cyklistov. Najmladšou účastníčkou bola 15-mesačná Emka 
Bučková a najstaršou naša členka Štefánia Jánošíková,ktorej 
ani v 72 rokoch nerobí problém zdolať 20 - kilometrovú trať. 
KST Kolačín prišli podporiť aj priatelia z iných klubov, najmä 
z Trenčína a Dubnice nad Váhom, za čo sa im chcem i touto 
cestou poďakovať. Mnohí z nich boli prvýkrát pri našom kríži 
na Markovici a dočkali sa odmeny vo forme úžasného výhľadu 
až na Trenčiansky hrad. Preverovali sa aj znalosti z turistickej 
abecedy a väčšina účastníkov dokázala, že sú turistami telom i 

dušou. V cieli v Hostinci na Lúčkach na všetkých čakala drobná 
odmena a bonusom bola i výhra našich hokejistov na majstrov-
stvách sveta v zápase s Bieloruskom. Akciu podporili i členovia 
Jednoty dôchodcov z Kolačína, ktorí vyšli k prvej studničke, 
opiekli si špekáčiky a rovnako príjemne strávili predpoludnie. 
 Ak vám to tento rok nevyšlo, môžete to skúsiť na budúci 
rok. Termín bude nemenný, vždy v druhú májovú sobotu pred 
Dňom matiek. Najbližšie sa na vás tešia turisti a futbalisti z Ko-
lačína v sobotu 23. júna, kedy sa bude konať Jánsky haluškový 
festival a v auguste s nami môžete splavovať Dunajec. Viac
v najbližšom vydaní Novodubnických zvestí.

-sk-

 V nedeľu, na Deň matiek, pripravila program Základná ume-
lecká škola v Novej Dubnici všetkým mamám, babičkám a ženám 
vôbec, ako to vyjadril v svojom peknom príhovore primátor mesta.
  Schubertova AVE MÁRIA v jemne čistom podaní Adrianky 
Pružincovej naznačila hneď na úvod, že pôjde o program, pripra-
vený srdcom, a umocnený umeleckým majstrovstvom pedagógov 
novodubnickej ZUŠ.
 Už sme si zvykli na kultivovaný a citovo bohatý konferanc štu-
denta Adam Baja, ktorý tentokrát alternoval s Kristínkou Hulváko-
vou a spolu v úvodných slovách rozcitliveli a pohladili srdcia prí-
tomných krásnym dialógom medzi matkou a synom.
 Sólové vystúpenia vokalistov sprevádzali obvykle - na kláve-
soch Ivanka Trangošová a na bicích Martin Vančo. Tak sme si opa-
kovane vypočuli rozkošné malé speváčky - Livku Psotovú a Klárku 
Šimorovú. Peknučké, ligotavé, dynamické a precízne boli aj mažo-
retky. Rovnako umelecky na úrovni bolo sólové vystúpenie Vero-
niky Kalafutovej - klávesy a Michaely Antalovej - xylofón, naozaj 
nie často možné počuť v tomto podaní Chačaturjanovo GAJANÉ. 

Ďalšie sólistky - Ľubka Schmidtová a Beátka Svedková spievali 
mamičkám a babičkám.
 Pôsobivý bol Mozartov MENUET v perfektnom podaní 7-člen-
ného gitarového súboru a za ním dynamický, úchvatný tanec na 
melódiu z fi lmu PIRÁTI Z KARIBIKU. A vyvrcholením sólových vo-
kálnych vystúpení bola Duchoňova pieseň MAMA, v zamatovom 
podaní študenta gymnázia Mareka Pružinca.
 Potom už nasledovali väčšie inštrumentálne telesá, pozostá-
vajúce väčšinou z pedagógov a študentov ZUŠ: 13-členný BIG 
BAND s úžasnými trúbkovými sólistami (skladby: Forever and ever,
Something stupid a Čerešňové kvety). A celkom na záver tzv. sa-
lónny súbor - husle, fl auty, gitara, klávesy svojou interpretáciou 
populárnych skladieb: YESTERDAY od Paula McCartneyho a 
Montiho Čardáša si úplne získali srdcia všetkých prítomných.
 Prežili sme naozaj krásne popoludnie vďaka vám, pedagógo-
via ZUŠ a vašim talentovaným žiakom.

PhDr. Irena Štofaníková

 Stále rýchlejšie, silnejšie, vyššie... takmer večná športová 
pravda, ktorá poukazuje na neustály rast výkonnosti. Latka je 
nasadená stále vyššie aj v pravom slova zmysle a potvrdil to aj 
32. ročník novodubnických žiackych pretekov v skoku do výšky. 
Novodubnická latka priniesla ďalšie dva rekordy. Paradoxom je, 
že ich nedosiahli žiaci najúspešnejšej a usporiadateľskej ZŠ Jan-
ka Kráľa (5 x 1. miesto, 4 x 2. miesto a 5 x 3. miesto), ale Sarah 
Nevařilová zo Spojenej školy sv. Jána Bosca a Jakub Kovář z part-
nerskej školy zo Slavičína. Sarah posunula hranicu rekordu o 4 cm 
vďaka výkonu 135 cm. A Jakub stanovil nový rekord v II. kategórii 
chlapcov na 152 cm. Organizátori odd. kultúry a športu mestského 
úradu, ZŠ Janka Kráľa a centrum voľného času gratulujú.

-mk-

Poradie zúčastnených škôl
        zlato  striebro   bronz
ZŠ Janka Kráľa       5       4       5 
Spojená škola sv. J. Bosca    2       1       1
Slavičín        1       3       2 
Súkromná ZŠ       -       -       - 

Prehľad víťazov 32. ročníka Novodubnickej latky

I. kategória
 Natália Dopjerová Spojená škola sv. J. Bosca  125 cm
 Milan Tinka   ZŠ Janka Kráľa     125 cm

II. kategória
 Sarah Nevařilová Spojená škola sv. J. Bosca  135 cm 
 Jakub Kovář  Slavičín      152 cm 

III. kategória
 Monika Kiacová ZŠ Janka Kráľa     130 cm
 Róbert Papranec ZŠ Janka Kráľa     157 cm

IV. kategória
 Petra Habšudová ZŠ Janka Kráľa     130 cm
 Jakub Čery   ZŠ Janka Kráľa     170 cm

 V živote sa každý z nás stretávame s mnohými významnými
ľuďmi. Sú významní pre náš osobný či profesionálny život, sú výz-
namní tým, čo výnimočné dokázali, alebo tým, akí sú. Ak sa s tý-
mito ľuďmi stretneme len párkrát za život, hoci pri venovaní au-
togramu, stále sú pre nás výnimočnými. Ak sa však stretávame 
častejšie, prípadne sa takýto človek stane súčasťou nášho života, 
môže sa stať, že na jeho výnimočnosť pozabudneme, stane sa 
nám samozrejmosťou, všednosťou. A to podľa nás nie je správne. 
Veď platí „ Komu sláva, tomu česť......“. V našej škole máme na-
príklad to šťastie, že máme hneď troch majstrov Slovenska. Dve 
učiteľky telesnej výchovy: PaedDr. Slavomíru Sľúkovú - skok o žrdi 
a Mgr. Evu Hanuliakovú - hod oštepom a žiaka, odchovanca uči-
teľky Sľúkovej, Petra Mičiana - skok o žrdi. Sme radi a hlavne hrdí 
na to, že ich v našej škole máme a prajeme im ešte veľa osobných 
a profesionálnych úspechov. Keďže sa intenzívne venujú naším 
žiakom, neskromne očakávame, že počet majstrov Slovenska sa 
ešte rozrastie.
Držíme palce.

PaedDr. Eva Petláková 
Spojená škola sv. Jána Bosca

Všeobecná ambulancia 
MUDr. Jozefa Brnáka

v Dubnici nad Váhom - UHA 

poskytuje a ponúka nasledovné služby:
 - magnetoterapia
 - ožarovanie krvi laserom
 - podávanie infúznej terapie

Bližšie informácie na č. t.
042/4441370,  0905/760797. 



Objasnená  lúpež v Novej  Dubnici
Vyšetrovateľ z Trenčína vzniesol 3. mája obvinenie pre zločin lúpe-
že voči 20-ročnému mladíkovi z okresu Ilava. Obvinený 2. mája vni-
kol do bytu v Sadoch Cyrila a Metoda v Novej Dubnici, pričom v byte 
lúpežne prepadol 74-ročného majiteľa. Mužovi strhol z krku dve zla-
té retiazky, odcudzil mu mobil a hodinky, pričom mu spôsobil škodu 
vo výške 233 eur. Poškodený neutrpel pri lúpeži žiadne zranenia. 
Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.

mjr. Mgr. Pavol Kudlička
hovorca Krajského riaditeľstva PZ Trenčín

Krádež peňazí 
Nepriaznivú fi nančnú situáciu sa rozhodla podobným spôsobom 
riešiť O. Z. z Novej Dubnice. V potravinách Centrál ukoristila ne-
stráženú tašku na pulte vstupnej haly predajne. Po skontrolovaní 
situácie sa asi po piatich minútach rozhodla konať. Zobrala tašku, v 
ktorej našla peňaženku a vložila si ju do vrecka vesty. Tašku vrátila 
na pôvodné miesto a potraviny opustila. Zlodejka si však neuvedo-
mila, že ju po celý čas snímala bezpečnostná kamera nainštalova-
ná v potravinách. Odcudzenú fi nančnú hotovosť 206 € musela vrátiť 
pôvodnej majiteľke a za krádež peňazí zaplatiť blokovú pokutu.

„Miesiželezo“ 
Frustráciu po hádke s priateľkou si K. M. z Novej Dubnice kompen-
zoval na dopravnej značke. 4. apríla ho v nočných hodinách zare-
gistroval operátor kamerového systému, ako na Mierovom námes-
tí pri dome č. 50 ohýba dopravnú značku a pokúša sa ju zlomiť. 
Operátor teda vyslal hliadku, ktorú však páchateľ zazrel a dal sa na 
útek. Na mieste ale zostala pohádaná priateľka, ktorá polícii ochot-
ne poskytla všetky potrebné informácie o „Supermanovi“. Polícia 

ho vyhľadala a odmenila pokutovými blokmi za budenie verejného 
pohoršenia. 

Detské ihriská lákajú
Osoby s vyšším promile alkoholu v krvi v ostatnom čase nedoká-
zali odolať vábeniu detských ihrísk. 6. apríla si to domov cez det-
ské ihrisko za pohostinstvom Družba namieril M.S. Nezvládol však 
následky alkoholu v kombinácii s nerovnosťami trávnatého terénu, 
spadol na zem a nedokázal sa zodvihnúť. Na pomoc mu teda prišla 
hliadka, odovzdala ho družke a po vytriezvení sa dostavil na mest-
skú políciu, kde sa všetko doriešilo podľa priestupkového zákona. 
S nechutnejšími následkami podobnej návštevy detského ihriska 
sa stretli v Kolačíne na Družstevnej ulici 21. apríla. S. M. a J. J. si 
tu z detskej kĺzačky urobili verejnú toaletu. Spoločnú kalúžku však 
museli po príchode polície odstrániť a uhradiť blokovú pokutu za 
znečistenie verejného priestranstva. 

Mladiství pod vplyvom
Spojená hliadka mestskej a štátnej polície kontrolovala v piatok 
27. apríla konzumáciu alkoholu mladistvých a maloletých osôb. 
Navštívili väčšinu pohostinstiev v Novej Dubnici a v Kolačíne. Kon-
trola odhalila dve mladistvé osoby, ktorým dychová skúška dokáza-
la konzumáciu alkoholu. Mestská polícia vyrozumela rodičov, ktorí 
si prišli svoje ratolesti osobne vyzdvihnúť. Keďže ešte nedosiahli
vek dospelosti, alkohol budú musieť vysvetliť spolu s rodičmi v od-
delení sociálnych vecí mestského úradu, pod ktoré táto problema-
tika spadá. 

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

Z POLICAJNÉHO BLOKU
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. 5. (streda) športoviská mesta

WORLD CHALLENGE DAY

Mesto Nová Dubnica sa po minuloročných úspechoch opäť zapája 
do celosvetovo najväčšej športovej akcie pre všetkých - Svetový deň 
výzvy (World Challenge Day). Minulý rok nás športovalo 3 054. Urobte 
niečo pre seba aj vy a vykonajte aspoň 15 minút fyzickej aktivity - pre 
svoje zdravie a svoje mesto. Súperom Novej Dubnice v medzinárod-
nej časti (do ktorej sa zapojili iba dve slovenské mestá) je japonské 
mesto Kurume a Oldsmar na Floride. V národnej súťaži budeme bo-
jovať proti mestu Revúca, ktoré sa nám podarilo zdolať pred dvomi 
rokmi. Vopred ďakujeme všetkým zapojeným jednotlivcom, športovým 
klubom a športoviskám v meste! 
organizátor:
odd. kultúry a športu MsÚ, športové kluby mesta

31. 5. (štvrtok) mestská knižnica 9:00 - 15:00

ČÍTAJME SI

Celoslovenský čitateľský maratón. Počas minulého ročníka na celom 
Slovensku čítalo rekordných 30 480 detí. Podarí sa nám prekonať 
tento doposiaľ najlepší výsledok? Minulý rok k nemu naša knižnica 
prispela počtom 253 účastníkov. 
organizátor:
Linka detskej istoty, mestská knižnica

2. 6. (sobota) futbalové ihrisko MFK,
štart:  8:30

O POHÁR PRIMÁTORA
MESTA NOVÁ DUBNICA

medzinárodný turnaj futbalových prípraviek

5. ročníka turnaja sa zúčastnia kluby: FC Elseremo Brumov, FC Vse-
tín, FC Vítkovice, FC Horní Újezd, FK Lokomotíva Trnava, FK Topoľ-
čany, FK DREVINA Turany, FK Partizánske, MFK Dubnica nad Váhom 
a MFK Nová Dubnica. Príďte povzbudiť naše futbalové nádeje! 
organizátor: MFK Nová Dubnica

7. 6. (štvrtok) Mierové námestie 10:00 - 20:00

POSOLSTVO K HRÁM
XXX. OLYMPIÁDY LONDÝN 2012

10:00 vítanie štafety s olympijským ohňom
18:00 mix exhibičných športových vystúpení
18:30 vyhlásenie výsledkov literárnej a výtvarnej súťaže s olympijskou 
tematikou pre žiakov novodubnických škôl
19:00 Kristína - koncert obľúbenej speváčky pop-music so skupinou
organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

9. 6. (sobota) futbalové ihrisko TJ Družstevník Kolačín 9:00

OKRESNÁ SÚŤAŽ MLADÝCH POŽIARNIKOV

organizátor: mestský hasičský zbor

10.6. (nedeľa)  kino Panorex 15:00

8. SPOMIENKOVÝ KLAVÍRNY KONCERT
MGR. ART. STANISLAVA KOSTRU 

organizátor:
ZUŠ Nová Dubnica, Mesto Nová Dubnica

17. 6. (nedeľa) kino Panorex 15:00
 

DIVADELNÁ AKADÉMIA ZUŠ

Pozývame vás na divadelnú akadémiu literárno - dramatického odboru 
Základnej umeleckej školy v Novej Dubnici. Divadelný súbor Bebčina 
odohrá predstavenia, ktoré ocenili na rôznych divadelných súťažiach. 
organizátor:
ZUŠ Nová Dubnica, Mesto Nová Dubnica

23. 6. (sobota) futbalové ihrisko
TJ Družstevník Kolačín

JÁNSKY HALUŠKOVÝ FESTIVAL

Výborné halušky, guláš a ďalšie pochutiny, atrakcie a súťaže pre deti
i dospelých, skvelá zábava! 
organizátor:
KST Kolačín, TJ Družstevník Kolačín

29. 6. (piatok) letný amfi teáter 19:00 - 01:00

PRÁZDNINOVÁ DISKOTÉKA V AMFIKU 

Oslávte začiatok prázdnin na diskotéke s výborným bavičom DJ Ma-
tulom. Vstup zdarma! 
organizátor:
odd. kultúry a športu MsÚ,
Amfi k Pub Nová Dubnica

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

S P O M I E N K Y  -  P O Ď A K O V A N I A

Pohrebné služby
ANTON DADO

Dubnica n/V 042/44 21 949, Nová Dubnica
(Obchodné centrum Družba)
042/44 33 000 ,

non-stop prevozy, predaj rakiev, vencov, kahancov, sviečok
a pohrebné služby 0904 504 498 .

Kamenárstvo - kamenárske práce a hrobky 
ZĽAVA 20% na pomníky do vypredania zásob

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

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

vykonáva:

POHREBNÉ SLUŽBY - PREVOZY ZDARMA!
smútočné obrady, pochovávanie, truhly, vence

NON STOP LINKA - 0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
budujeme hroby a hrobky od základu pomníky a žulové zakrytia

už od 999 €, žulové urnové schránky už od 499 €

Kancelária:
po - pia: 8:00 - 16:00 

tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398



 Naše najmladšie futbalové nádeje (ročník naro-
denia 2004 a mladší) dominovali na žilinskom turnaji 
TIGER CUP 14. apríla. Základnú skupinu sme vyhrali 
so skóre 9:1. Takzvane „na nulu“ sme porazili tímy 
TJ Drevina Turany (1:0), FC JUVENTUS Žilina (2:0) 
a rozdielom triedy dokonca MFK Ružomberok (3:0). 
Arsenál Rožnov pod Radhoštěm nám dokázal vsietiť 
jeden gól, avšak naši chlapci trikrát rozvlnili sieť tohto 
súpera. Po zdolaní našej skupiny sme sa stretli vo 
fi nále s víťazom druhej skupiny Dukla Banská Bys-
trica. Aj prípravku tohto silného futbalového mužstva 
sme dokázali zdolať pomerom 3:1, a tak sme sa tešili 
z cennej trofeje. Turnaj sa volal TIGER CUP a naši 
chlapci skutočne hrali ako tigre.
GRATULUJEME!

Milan Úradník, tréner prípravky MFK

 Za novodubnickými zelenými stolmi sa stretli mladé talenty z okresov Považ-
ská Bystrica, Púchov a Ilava. Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica mal 
totiž česť v nedeľu 15. apríla usporiadať majstrovstvá tejto oblasti pre najmladších 
a mladších žiakov. V širokej konkurencii rovesníkov sa nestratili ani domáci hráči 
a vybojovali aj miesta na stupňoch víťazov, za čo im patrí veľké poďakovanie. 
Zlatou medailou sa síce nemôže popýšiť ani jeden z našich bojovníkov, ale radosť 
nám rozhodne urobili umiestnenia na striebornom a treťom mieste: 

2. miesto: Adam Sečany - Marián Šelinga (kategória - najmladší žiaci štvorhra) 
   Adam Garaj - Dávid Oravec (kategória - mladší žiaci štvorhra) 

3. miesto: Marián Šelinga a Adam Sečany (kategória - najmladší žiaci dvojhra) 
   Miloš Dolinský - Matthias Kučera (kategória - najmladší žiaci štvorhra) 
   Dávid Oravec a Adam Garaj (kategória - mladší žiaci dvojhra) 
   Adam Sečany - Miroslav Kučera (kategória - mladší žiaci štvorhra)

Jozef Šamaj, predseda MKST

Medailisti v kategórii mladších žiakov.
Zľava: Dávid Oravec, Adam Garaj, Alexandra Dujsíková, Monika Uriková, Dávid Ko-
lár, Dávid Ďurana, Adam Sečany, Miroslav Kučera.

 Tenisová prípravka je určená pre začiatočníkov a je zameraná na výučbu 
základných úderov, obratnosti a koordinácie. Tréning prebieha hravou formou v 
priateľskom prostredí pod vedením kvalifi kovaných certifi kovaných trénerov 3x 
týždenne po dobu 3 týždňov. Po ukončení prípravky budú mať deti možnosť po-
kračovať v celoročnom tréningu.

Kedy: 28. 5. - 15. 6. 2012      Kde: tenisové kurty N. Dubnica     
Cena: 27 € / 9 hodín výučby

Registrácia do prípravky na tel. 0908 434 936
Tréneri:
Marek Mauer (35 rokov)
 • PTR certifi kovaný tréner*
 • 8 rokov hlavný tréner v Eagle’s Landing Country Club, Atlanta, USA
 • trénoval juniorov vo veku 4 - 18 rokov, seniorov vo veku 19 - 65 rokov 
Andrea Sokolíková 
 • PTR certifkovaná trénerka*
 • 6 ročná prax s prácou s deťmi
 • trénovala juniorov a seniorov vo Van Der Meer tennis academy,
  Hilton Head Island, USA

*PTR - Professional tennis registry. Medzinárodný certifi kát uznávaný v 117 krajinách 
sveta. www.ptrtennis.org

Mesto Nová Dubnica sa po minuloročných úspechoch opäť zapája do 
celosvetovo najväčšej športovej akcie pre všetkých - Svetový deň výzvy 
(World Challenge Day). Minulý rok nás športovalo 3.054. Urobte niečo 
pre seba aj vy a vykonajte aspoň 15 minút fyzickej aktivity - pre svoje 
zdravie a svoje mesto. Ide o väčší počet obyvateľov, ktorí aspoň na 15 
minút zvýšia svoju tepovú frekvenciu, teda budú vykonávať nejakú ľah-
kú pohybovú aktivitu. Súperom Novej Dubnice v medzinárodnej časti (do 
ktorej sa okrem nás zapojili iba dve slovenské mestá) je japonské mesto 
Kurume a Oldsmar na Floride. V národnej súťaži budeme bojovať proti 
mestu Revúca, ktoré sa nám podarilo zdolať pred dvomi rokmi. Vopred 
ďakujeme všetkým zapojeným jednotlivcom, športovým klubom a športo-
viskám v meste a Spojenej škole sv. J. Bosca za bezplatné poskytnutie 
telocvične. Aktivity koordinuje odd. kultúry a športu mestského úradu.

-mk-

6:00 - 22:00  Fitness centrum Hotela Dynamic 
    pre všetkých záujemcov bezplatne

6:30 - 22:00  X-Fit - Hotel Alfa
    pre všetkých záujemcov bezplatne

9:30 - 10:15  Cvičenie pre mamičky s detičkami 
    krúžok materského centra Dubáčik - CVČ

12:00 - 19:00  Tenisové kurty 
    prineste si vlastné rakety a loptičky

14:00 - 20:00  Minigolf 
    minigolf a stolný tenis bezplatne

14:00 - 20:00  Areál MFK 
    futbalové ihrisko (môžete si prísť zakopať
    na bránu, ak sa vás stretne aj viac, budete
    si môcť aj zahrať), atletická dráha

14:30 - 17:30  Tanečné krúžky v CVČ 

15:00 - 18:00  Stredisko saleziánov DOMKA
    lezecká stena, stolný tenis, biliard, boxerské
    vrece, hody na basketbalový kôš, hokejbal,
    trampolína... pre všetkých bezplatne

15:00 - 19:00  Stolný tenis - herňa Domu športu 
    prineste si vlastné rakety a loptičky, vstup
    len v čistej športovej obuvi s bielou podrážkou 

16:00 - 17:00  Pohybové a loptové hry - športová hala 
    pravidelný krúžok CVČ pre detičky predškol-
    ského veku

16:00 - 18:00  Cestná cyklistika s DO Fénix
    štart: Mierové námestie
    Nenáročná cestná cykloturistika s atraktív-
    nym cieľom Antonstál. 

16:00 - 18:00  S KST Kolačín na Markovicu
    štart: Hostinec Na Lúčkach Kolačín
    Nenáročná túra na neďaleký vrchol Markovica. 

16:00 - 18:00  Futbalové ihrisko Kolačín
    TJ Družstevník Kolačín - futbal zábavne

16:00 - 16:45  Tanečný aerobic CVČ
    miesto: Mierové námestie

16:00 - 18:00  Pétanque s V. Bezdedom
    vstup na tenisové kurty pri dome športu 
    nenáročná spoločensko-športová hra, ktorú
    môže skúsiť každý

17:00 - 18:00  Zábavné hasičské aktivity
    miesto: Mierové námestie
    cvičenia mestského hasičského zboru, kto-
    ré si môžete vyskúšať aj vy

17:00 - 19:00  MTB cyklotúra
    s primátorom Ing. P. Marušincom
    štart: Mierové námestie 
    Náročnejšia cyklotúra Strážovskými vrchmi
    na horských bicykloch.
 
17:30 - 18:30  Zumba s Monikou
    telocvičňa Spojenej školy sv. Jána Bosca
    Vstup pre všetkých zdarma. 

17:30 - 19:00  Brušné tance
    pravidelná aktivita CVČ

18:00 - 19:00  Jumping so Zuzanou
    Hotel Dynamic
    cvičenie na trampolínach, vstup pre každé-
    ho nováčika zdarma

18:30 - 19:30  Aerobic s Andreou
    telocvičňa Spojenej školy sv. Jána Bosca 
    vstup pre každého nováčika zdarma

19:00 - 20:00  Piloxing so Zuzanou
    Hotel Dynamic
    príťažlivé skĺbenie pilatesu a boxu, vstup pre
    každého nováčika zdarma

VYBRAŤ SI MÔŽETE Z TEJTO ŠIROKEJ PONUKY: 


