
Nahliadnite s nami do útrob rekonštruovanej školy na Hviezdosla-
vovej ulici. Na str. 2. 

 Poslanci Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici sa zišli v 
stredu 16. mája v zasadačke kultúrnej besedy na svojom ďalšom 
tohtoročnom rokovaní. 

 V úvode schválili súborné stanoviská ku konceptu riešenia 
územného plánu (ÚPN) Mesta Nová Dubnica a návrh zmien Zada-
nia pre vypracovanie ÚPN Mesta Nová Dubnica. Na základe de-
mografi ckých údajov a prognóz sa mení nárast počtu obyvateľov 
Mesta Nová Dubnica do roku 2025 asi o 2513, z čoho vyplývajú 
aj ďalšie požiadavky na riešenie bývania, občianskej vybavenosti, 
sociálnej infraštruktúry a výroby. Z prijatej alternatívy vývoja počtu 
obyvateľstva do roku 2025 vyplýva potreba minimálne 838 bytov. 
Požiadavky na riešenie vymedzených častí územia mesta treba 
zapracovať do územného plánu zóny, kde budú aj územia so špe-
cifi ckými hodnotami prostredia, ktoré si vyžadujú zvýšenú ochranu 
a nové rozvojové lokality s potrebou podrobnej regulácie.. 
 V ďalšom bode rokovania sa poslanci zaoberali výstavbou 
nájomných bytov v lokalite Dlhé diely. Ide o výstavbu nájomných 
bytov - asi 18 bytových jednotiek a inžinierskych sietí. 
 Financované budú na základe verejnej súťaže z úveru Štát-
neho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) 70 %, z dotácie Ministerstva 
dopravy SR, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30 %. Náklady 
na inžinierske siete 50 % bude znášať mesto. Poslanci súhlasili, 
aby v úkonoch verejného obstarávania a podania kompletných žia-
dostí mesto zastupovala fi rma PVTERM spol. s.r.o. Trenčín a to 
bezodplatne. Stanovisko tejto fi rmy prezentoval Ing. Čupák, ktorý, 
okrem iného uviedol, že koordinácii nájomných bytov sa venujú 
od začiatku ich výstavby a v spolupráci s mestami majú bohaté 
skúsenosti. 
 Poslanci MsZ ďalej zobrali na vedomie správu o hospodárení 
spoločnosti Nová Dubnica Invest s.r.o. za rok 2010 a rok 2011.

 V súvislosti s pokračovaním prác na objekte bývalej I. ZŠ sa 
vyskytli dodatočné náklady na fi nancovanie rekonštrukcie fasády 
budovy a ďalších prác, ktoré nesúvisia s projektom rekonštrukcie
ZUŠ. Tieto práce nie sú zahrnuté v samotnom projekte ani v roz-
počte projektu. Nakoľko Mesto Nová Dubnica nemá dodatočné 
voľné fi nančné prostriedky na spomínané práce, požiadalo banko-
vé inštitúcie o predloženie indikatívnych ponúk na fi nancovanie 
investičných nákladov vo výške asi 85 tis. Eur. Najvýhodnejšiu 
ponuku predložila Všeobecná úverová banka. Poslanci súhlasili, 
aby na základe vypracovanej indikatívnej ponuky VUB, a. s. mesto 
čerpalo investičný úver do výšky 85 tis. Eur, so splatnosťou 60 me-
siacov, úrokovou sadzbou 3 - mesačný EURIBOD, plus 2,40% p.a., 
vrátane ďalších podmienok uvedených na základe predloženej in-
dikatívnej ponuky banky.
 NR SR zákonom č. 50/2012 Z.z. novelizovala zákon č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách, na základe ktorého v zmysle 
paragrafu 110c ods. 4, sú mestá a obce povinné určiť vo všeobec-
ne záväznom nariadení sumu úhrady podľa paragrafu 72 odst. 2, 
najneskôr do 30. 6. 2012. Viac o tomto VZN, ktoré poslanci pre-
rokovali, o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica, ktoré 
nadobudne účinnosť od 1. 6. 2012, sa dočítate v samostatnom 
príspevku.
 Mestské zastupiteľstvo vyslovilo súhlasné stanovisko s tým, 
aby sa primátor Ing. Peter Marušinec na základe pozvania zú-
častnil v dňoch 21. 5.- 25. 5. 2012 zahraničnej pracovnej cesty v 
partnerskom meste Dubna - Rusko, kde sa uskutočnili rokovania 
o rozvoji ďalšej spolupráce. 
 Záverečné body rokovania MsZ súviseli s prenájmami a zá-
menou pozemkov. 

Text a snímky: M. Babuková

 Približne rok od podpisu zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi 
mestami Nová Dubnica a Dubna v Ruskej federácii absolvoval pri-
mátor Ing. Peter Marušinec už druhú ofi ciálnu návštevu tohto mes-
ta. Výsledkom je dohoda o vystúpení umeleckého telesa z Dubny 
počas Hudobného leta v našom meste a v Trenčianskych Tepli-
ciach a výmenný pobyt stredoškolských študentov zo Spojenej školy 
sv. Jána Bosca za účelom zdokonaľovania sa v ruskom jazyku. Pri-
mátor tiež rokoval o možnosti konverzácií v ruskom jazyku pro-
stredníctvom virtuálnej učebne a pozval našich ruských partnerov
na septembrové oslavy 55. výročia Novej Dubnice. -mk-

Z DENNÍKA PRIMÁTORA
POČAS SLUŽOBNEJ CESTY V DUBNE

21. 5. 2012 Moskva
Absolvovali sme stretnutie s prvým tajomníkom veľvyslanca SR
v Moskve Karolom Dendisom. 

22. 5. 2012 Moskva
Návšteva veľvyslanca SR v Moskve Jozefa Migaša. Predstavili 
sme mu naše mesto, odprezentovali sme zámery výstavby novej
priemyselnej zóny a veľvyslanca sme tiež informovali o našej 
spolupráci s mestom Dubna. J. Migaš nás odporučil na zástupcu 
obchodnej komory Vladimíra Bobrova, s ktorým sme ešte v ten 
deň absolvovali stretnutie a diskutovali o vzájomnej spolupráci a 
možnostiach rozvoja. 

23. 5. 2012 Dubna
Prijatie u primátora mesta Valerija Eduardoviča za účasti aj ostat-
ných predstaviteľov mesta. Na popoludnie pre nás pripravili preh-
liadku mesta a jeho pamiatok. Navštívili sme školské zariadenia a 
rokovali o možnej spolupráci so zástupcami riaditeľov jednotlivých 
školských stupňov.

24. 5. 2012 Dubna
Zúčastnili sme sa osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda, kde sme tiež 
dostali priestor na prezentáciu významu tohto sviatku aj v našej 
krajine. Nasledovala prehliadka Dubňanského múzea, kde sme sa 
oboznámili s históriou mesta. V popoludňajších hodinách sme ab-
solvovali rokovanie v Dubňanskom inštitúte za účasti viceriaditeľa 
Mikhaila Itkisa. Vo večerných hodinách sme pokračovali v osla-
vách sviatku sv. Cyrila a Metoda účasťou na folklórnom vystúpení 
v miestnom kultúrnom dome. 

25. 5. 2012 Dubna
Rozhovor v lokálnej televízii, návšteva slobodnej ekonomickej 
zóny a odlet.
 Ing. Peter Marušinec

Vlastník chce lom zlikvidovať
 Zámer označený ako Likvidácia lomu Malý Kolačín doručil 
mestu 30. mája Obvodný úrad životného prostredia v Trenčí-
ne. Jeho autorom je vlastník pozemkov lomu spoločnosť GRIT 
STONE s.r.o. Bratislava a obvodný úrad bude rozhodovať,
či sa má, alebo nemá tento zámer posudzovať podľa zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 Mesto Nová Dubnica je spolu s ďalšími organizáciami a in-
štitúciami dotknutým orgánom, ktorý bude zasielať svoje stano-
visko k tomuto zámeru.
 Mesto má podľa tohto zákona povinnosť zverejniť na úrad-
nej tabuli, že mu doručili tento zámer, a vyzvať obyvateľov, že 
sa môžu k zámeru písomne vyjadriť. Stanoviská mesta aj oby-
vateľov sa zasielajú Obvodnému úradu životného prostredia v 
Trenčíne. 

(Pokračovanie na str. 2.)

 Knihy pre všetkých bol názov projektu, ktorým sa knižnica
prostredníctvom svojho zriaďovateľa Mesta Nová Dubnica, 
uchádzala o grant z Ministerstva kultúry SR a opäť úspešne!
 Tak ako minulý rok, i tento rok nám na rozšírenie knižnič-
ného fondu poskytujú 1 200 €. Do knižnice pribudnú diela pre 
čitateľov všetkých vekových kategórií s prihliadnutím na nákup 
náučnej literatúry. Na viacerých knihách zakúpených vďaka 
podpore ministerstva nájdu naši čitatelia text: „ Publikácia bola 
zakúpená s fi nančnou podporou MK SR.“ 

Marta Bieliková
vedúca mestskej knižnice

Štafetu s olympijskou pochodňou priniesol Tomáš Kopecký.  
Vraciame sa k nej na str. 8.

OLYMPIJSKÝ OHEŇ AJ V NAŠOM MESTESTAVEBNÉ PRÁCE BUDÚ HOTOVÉ DO KONCA PRÁZDNIN
O rekordných podujatiach píšeme na str. 3 a 4.

NOVÝ ČITATEĽSKÝ A KOČÍKOVÝ REKORD

Snímka z májového rokovania mestského zastupiteľstva.

Primátora P. Marušinca prijal aj veľvyslanec SR v Moskve J. Migaš.

Vystúpenie zástupcu fi rmy PVTERM spol. s.r.o. Ing. Čupáka si 
poslanci pozorne vypočuli.



(Dokončenie zo str. 1.)

Čo sa vlastne deje?
 Zo zámeru Likvidácia lomu Malý Kolačín vyplýva, že vlast-
ník pozemkov by rád využil priestor lomu na doťaženie kame-
ňa frézovaním a následne vybudoval v priestore lomu skládku 
inertného odpadu. Na vybudovanie skládky potrebuje okrem po-
volení podľa stavebného zákona aj súhlasné stanoviská orgá-
nov ochrany životného prostredia a tiež rozhodnutie, či je po-
trebné, aby bola táto ich plánovaná činnosť posudzovaná podľa 
spomínaného zákona o posudzovaní vplyvov na životné pro-
stredie. V posudzovaní podľa zákona by sa zisťovali vplyvy na-
vrhovanej činnosti na životné prostredie, na zdravie obyvateľ-
stva a pod.

Mesto je PROTI
 Keďže Mesto Nová Dubnica je rozhodne proti využitiu lomu 
ako skládky (v územnom pláne mesta, ktorý sa pripravuje, je 
priestor lomu určený na sanáciu a rekultiváciu, nie ako priestor 
na ukladanie odpadu), preto naše stanovisko bude vyjadrovať 
nesúhlas s navrhovaným využitím lomu a mesto bude požado-
vať, aby tento zámer posudzovali podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. 
(tzn. aby výsledkom teraz prebiehajúceho zisťovacieho kona-
nia nebolo rozhodnutie, že zámer netreba posudzovať, ktorým 
by bol vlastník lomu o krok bližšie k naplneniu svojho cieľa). 
Mesto zároveň podniká rázne kroky v súvislosti s nelegálnym 
ukladaním odpadu v lome, na ktoré nás upozornili obyvatelia 
Kolačína.
 Preto si dovoľujeme vysvetliť obyvateľom mesta, najmä 
časti Kolačín, že zámer likvidácie lomu mesto nepodporuje či 
nepovoľuje. Mesto Nová Dubnica bude v spolupráci s obyva-
teľmi obhajovať záujmy, bezpečnosť a zdravie obyvateľov a zá-
roveň chrániť životné prostredie v našom okolí.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

PONDELOK - PIATOK: 7:OO - 17:OO
SOBOTA: 9:OO - 14:OO 

 Na zbernom dvore treba sa preukázať sa vlastným ob-
čianskym preukazom a odpady ukladať podľa pokynov 
správcu zberného dvora.  Pre urýchlenie vykládky odpa-
du odporúčame odpad doviezť už vytriedený na zložky 
(zvlášť plasty, papier, kovy, drevo, murivo...). 

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

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. 

 Budova školy na Hviezdoslavovej ulici slúžila ešte od roku 1957. 
V tom čase ju dali do užívania ako prvú školu v meste. Zub času ale
nahlodal čo sa dalo, a komplexná rekonštrukcia je jediným východis-
kom, ako budovu zachovať naďalej prístupnú a efektívnu a vo väčšej 
časti aj bezbariérovú. Jej cieľom je tiež úprava objektu pre potreby 
základnej umeleckej školy. Celkový vzhľad budovy sa samozrejme 
nemení, takže naďalej bude korešpondovať s architektúrou mesta vy-
tvorenou ateliérom Jiřího Krohu.

 Finančne rekonštrukciu pokrývajú fondy Európskej únie, štátny 
a mestský rozpočet. Stavebné práce realizuje spoločnosť EURO-
BUILDING, a.s. Bratislava, pod vedením stavbyvedúceho Vladimíra 
Kňazovického. 
 Spoločnosť už stihla opraviť a upraviť jednotlivé stavebné kon-
štrukcie a rozvody inžinierskych sietí (elektroinštalácia, vykurovanie, 
zdravotechnika a vzduchotechnika). Vybudovala sa nová vodovod-
ná prípojka v dĺžke až 70 metrov, v učebniach tiež prebehla výmena 
vykurovacích telies a vďaka osadeniu novej vrstvy minerálnej izolá-

cie sa zateplili strešné konštrukcie. Ako ste si mohli všimnúť, vymenili
sa aj okná, pričom celková plocha nových sklenených výplní zaberá 
takmer až 579 m². Výmena okien a zateplenie strešnej konštrukcie by 
mali znížiť energetickú náročnosť budovy až o polovicu. Medzi vyko-
nané práce už môžeme zaradiť aj zaizolovanie základov obvodového 
plášťa, čo zabráni ďalšiemu prenikaniu vlhkosti do suterénu, a vybu-
dovanie betónovej podstienky. Vo veľkej časti miestností sa uskutoč-
ňuje výmena, resp. úprava podlahových konštrukcií. Drevené podlahy 
sa brúsia a lakujú, v ostatných častiach budovy sa mení dlažba.

 Všetky steny budú nanovo vymaľované, na chodbách a v ďalších 
vybraných miestnostiach nebude tiež chýbať olejový sokel, alebo ke-
ramický obklad do výšky jeden a pol metra.
 Mladí umelci sa tešia na novú koncertnú sieň s dostatočnou ka-
pacitou a akustickou kvalitou. Z tohto dôvodu v miestnosti vybuduje-

me hladký sadrokartónový podhľad. Pre zabezpečenie vybavenia ná-
bytkom sa zakúpi 13 počítačových stolov, dve učiteľské katedry, 15 
kancelárskych stoličiek a 60 stoličiek do koncertnej siene. Vďaka dis-
pozičným zmenám vznikne aj učebňa výpočtovej techniky, ktorú však 
bude potrebné vybaviť prenosnou interaktívnou tabuľou a 15-timi počí-
tačovými zostavami. Stavebné práce v súlade s projektom sa ukončia
31. augusta. Foto: J. Oriešková
  

Mgr. Janka Oriešková, projektová manažérka mesta
Ing. Ján Krumpolec, vedúci odd. výstavby MsÚ

 Jedným z bodov májového rokovania mestského zastupiteľ-
stva bolo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o rozsahu posky-
tovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby v meste Nová Dubnica. Vyplynulo to z novelizácie zákona 
NR SR č. 50/2012 o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona o živnostenskom podnikaní podľa ktorého je mesto alebo
obec povinná určiť vo VZN sumu úhrady najneskôr do 30. 6. 
2012.

 Podľa zákona o sociálnych službách suma úhrady za posky-
tované sociálne služby plnoletej fyzickej osobe má byť najmenej 
vo výške 50% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov 
spojených s poskytovaním sociálnej služby za predchádzajúci 
rozpočtový rok.
 Ako sa tieto zmeny dotknú Zariadenia pre seniorov v No-
vej Dubnici?. Z predložených materiálov vyplýva, že ekonomicky 
oprávnené náklady za rok 2011 na jedného klienta sú vo výške 
669 €, z toho 50% predstavuje čiastku vo výške 334,50 €. K 29. 
februáru tohto roku uhrádzali klienti za služby v priemere 247,65 €.
Najmenej 198,48 €, najviac 280,19 €. Po prijatí VZN priemerná 
úhrada za služby bude 361,46 €. Najmenej 334,50 €, najviac 
406,25 €. U 32 klientov je dôchodok po odpočítaní 20% životného 
minima, čiže 37,98 € nižší ako vypočítaná úhrada. Traja klienti
v Zariadení pre seniorov sú takí, ktorých dôchodok po odpočítaní 
20 % životného minima je nižší a nemajú deti, ktoré by doplatili 
úhradu. Pohľadávka pre zariadenie predstavuje 312,46 € mesač-
ne. Zariadenie pre seniorov je od 1. 3. 2012 fi nancované MF SR 
a to sumou vo výške 320 € na jedného klienta mesačne. V tejto 
súvislosti zariadenie pre seniorov požiadalo o zmenu VZN. Jeho 
úlohou je defi novanie druhu a foriem sociálnych služieb, ktoré sú 
poskytované v pôsobnosti mesta Nová Dubnica, určiť spôsob a 
výšku úhrady za poskytované sociálne služby, zabezpečiť spolu-
účasť občana - prijímateľa (klienta) sociálnej služby pravidelne 
platiť mesačnú úhradu, povinnosť detí platiť mesačnú úhradu za 
svojich rodičov, prípadne blízkej osoby klienta, ak ich príjem nie 
je dostatočný na zaplatenie mesačnej úhrady za poskytovanú so-
ciálnu službu v zariadení. V oblasti sociálnych služieb mesto Nová 
Dubnica poskytuje služby tzv. krízovej intervencie - zabezpeče-
nie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ži-
votných potrieb, dlhodobej starostlivosti - sociálne služby na 
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdra-
votného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z 

dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Sociálne služby poskytu-
je ambulantnou, terénnou a pobytovou formou. Druh, forma 
a rozsah sociálnej služby sa určuje podľa nepriaznivej sociálnej 
situácie a podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
osoby. Medzi sociálne služby patrí opatrovateľská služba - te-
rénna forma, zariadenie pre seniorov - pobytová forma, nocľa-
háreň - bývanie v nocľahárni, ambulantná forma - poskytovanie 
sociálnej služby v jedálni. Ak má občan, ktorého miestom trvalé-
ho pobytu je mesto Nová Dubnica, záujem o poskytovanie sociál-
nych služieb, podá si písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti 
na sociálnu službu, ktorej súčasťou je aj potvrdenie poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave. Na 
základe lekárskeho posudku sa vydá rozhodnutie o odkázanosti 
na sociálnu službu. Opatrovateľská služba sa poskytuje opráv-
nenej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a 
jej stupeň odkázanosti podľa zákona o sociálnych službách je na-
jmenej II. Pri žiadosti do zariadenia pre seniorov musí byť stupeň 
odkázanosti občana IV. Obec na základe lekárskeho a sociálneho 
posudku vyhotoví stanovisko o odkázanosti na sociálnu službu. 
Opatrovateľská služba sa poskytuje ak je občan odkázaný na po-
moc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť 
a základných sociálnych aktivitách. Prednostne sa poskytuje v 
domácnosti občana počas pracovných dní a rozsah úkonov sa 
určuje v hodinách. Okrem toho fyzickej osobe, ktorá opatruje inú 
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, sa poskytuje odľahčo-
vacia služba, ktorá môže byť najviac 30 dní v kalendárnom roku. 
 Výška, rozsah a spôsob úhrady za opatrovateľskú a odľah-
čovaciu službu. Poskytovanie týchto služieb si občan dohodne 
s mestom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Výška úhra-
dy za opatrovateľskú službu pre plnoletú fyzickú osobu za 1 hod. 
opatrovateľskej služby je 1,60 €. Výška úhrady za opatrovateľskú 
službu pre neplnoletú fyzickú osobu za 1 hod. je 0,70 €. Celková 
výška úhrady za opatrovateľskú a odľahčovaciu službu je uvede-
ná v závislosti od skutočne vykonaných úkonov za daný mesiac a 
počet hodín za jej poskytovanie.

 Novela Zákona o sociálnych službách nadobudla platnosť od 
1. 6. 2012. Súčasná vláda však nesúhlasí s tým, aby fyzické osoby 
uhrádzali 50% oprávnených ekonomických nákladov za poskyto-
vané sociálne služby. Pripravuje v tejto oblasti zmeny, o ktorých 
bude MsZ aktuálne rokovať.

M. Babuková

Vedenie mesta so záujmom dohliada na priebeh prác.
Zľava: Stavbyvedúci V. Kňazovický, stavebný dozor Ing. P. Šimrák
a primátor Ing. P. Marušinec. Nové nátery na všetkých stenách.

Ochrana pred ďalším vlhnutím budovy - izolácia základov obvodového 
plášťa a betónová podstienka.



 Čítaním z rozprávkovej knižky odštartoval v našom meste 
priamo primátor Ing. Peter Marušinec piaty ročník čitateľské-
ho maratónu. V posledný májový deň sme sa opäť zapojili do 
tohto celoslovenského projektu a od 9. do 15. hodiny si pomy-
selný kolík čitateľskej štafety odovzdávali školopovinné deti. 
Čítali prváčikovia, i deviataci, každý z nich prečítal jednu strán-
ku vopred vybranej knihy. 
 Po šiestich hodinách sme dobehli do cieľa. Posledný číta-
júci mal číslo 292, čím sa nám podarilo prekonať vlaňajší re-
kord o 40 detí. 
 Na pamiatku nám ostal diplom s podpismi všetkých čítajú-
cich. Sme radi, že i naša knižnica v spolupráci so školami pri-
spela k prekonaniu celoslovenského rekordu, na ktorom sa po-
dieľalo 35 542 detí.
 Ale ako napísal organizátor projektu Linka detskej istoty: 
„Prekonávanie rekordu je len formou na dosiahnutie cieľa - 
podporiť čítanie u detí, podporiť návštevy knižníc a zároveň 
poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.“

Marta Bieliková

 Jeho názov ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera) 
vyvoláva skôr predstavu záhradnej kvetiny, ako stromu. Ale pre 
jeho pestovanie treba oveľa viac priestoru ako v kvetinovom zá-
hone. Pokojne pod ním umiestnite záhradnú lavičku so stolíkom, 
alebo aspoň hojdačku. V máji potom môžete tráviť chvíle pozoro-
vaním jeho listov tvaru lýry a tulipánovitých kvetov, ktoré sú príťaž-
livé nielen pre ľudí, ale aj včely.

 Oblasťou jeho prirodzeného výskytu je Severná Amerika, 
v Európe sa pestuje od roku 1663 ako okrasná, najmä parková 
drevina. Tu dosahuje výšku až 35 - 40 m. Spočiatku kužeľovitá 
koruna je neskôr klenutá, spomínané listy majú tvar lýry, sú hlad-
ké, lesklé, sviežozelené, spodná strana je bledšia. Merajú 10-16 
cm. V máji až júni vytvára atraktívne voňavé oranžové kvety, ktoré 
majú deväť okvetných lístkov a pripomínajú kvet tulipánu. Kvitnúť 
a plodiť však začína až okolo 20. roku. Zrelé plodstvo pripomína 
šišku ihličnanov a tvorí množstvo svetlých krídlatých nažiek. Doží-
va sa veku 300 - 400 rokov. Má rád slnečné, prípadne polozatie-
nené stanovištia. V domovine je to jeden z najvyššie rastúcich list-
natých stromov. Používa sa pri výrobe lodí, nábytku, hudobných 
nástrojov, hračiek, pažieb zbraní, športového náčinia, preglejky a 
podobne.

 V Novej Dubnici sa ľaliovník nachádza v blízkosti bývalej letky, 
dva mladšie jedince sú na nádvorií Spojenej školy sv. J. Bosca a 
jeden exemplár rastie v mestskom arboréte pri budove niekdajšej 
základnej školy na Hviezdoslavovej ulici.

Vedeli ste že: 
 - ázijskou „verziou“ je ľaliovník čínsky, ktorý pochádza z Čí-
  ny a Vietnamu, má veľké listy (až 20 cm) neobvyklého
  štvorcípeho tvaru? Jeho listy majú pri rašení bronzovo ví-
  novú farbu, v dospelosti sú zelené.
 - ľaliovník je druhom, ktorý sa vyvinul v období druhohôr, a
  teda prežil masívne vymieranie druhov na konci obdobia
  kriedy?
 - ľaliovník je národným stromom v štátoch Indiana a Ten-
  nessee?
 - domorodí Američania vyrábali z kmeňov liriodendronu ka-
  noe? Preto ho prví osadníci nazývali Canoewood.

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostredia MsÚ

 Viacerí čitatelia Novodubnických zvestí a obyvatelia mesta sa 
na nás obracajú s otázkou, ako tento rok funguje mestské arboré-
tum pri bývalej prvej základnej škole? V tomto roku nehostilo toľko 
návštevníkov, ako za ostatné dva roky, kedy ho počas školského 
vyučovania využívali žiaci našich škôl, a to v rámci projektu podpo-
rovaného nadáciou Orange. Keďže prebieha rekonštrukcia bývalej 
školy a s ňou súvisiace terénne úpravy, aj v časti arboréta došlo 
k rozkopaniu zelene z dôvodu opravy izolácie základov budovy. 
Z tohto dôvodu je počas trvania rekonštrukcie arborétum bez 
návštevníkov. Po ukončení stavby v jesennom období otvoríme 
upravené arborétum opätovne pre žiakov škôl a zároveň aj počas 
víkendov verejnosti.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 Obyvatelia rodinných domov v blízkosti Kolačínskeho po-
toka si zvykli využívať jeho vodu na závlahy záhrad. To síce 
záhradám prospieva, neprospieva to však stavu Kolačínskeho 
potoka v obdobiach sucha. Keďže počas celého mája nám za-
pršalo len raz, vody v potoku je málo a čerpadlá, umiestnené 
do potoka napr. na Odbojárskej ulici, fi čia naplno, v dolnej po-
lovici koryta by ste stopy po vode hľadali márne.  
 Tento stav je skutočne nevyhovujúci. Jednak násady rýb 
v potoku ešte neprešli na suchozemský životný štýl a navy-
še, odber povrchových vôd bez povolenia orgánu ochrany vôd 
je porušením zákona o vodách. Každý obyvateľ mesta môže
povrchové vody používať, ale bez pridania akýchkoľvek tech-
nológií, teda do vedra si vodu môže odobrať každý, ale osade-
nie čerpadla bez povolenia mesta je priestupkom. 
 Preto všetci, ktorí majú záujem o odber vôd z potoka čer-
padlom, musia požiadať Mesto Nová Dubnica o povolenie od-
beru povrchových vôd, v ktorom budú uvedené podmienky, za 
ktorých je možné povrchové vody odoberať. V obdobiach pre-
trvávajúceho sucha má však mesto právo a zároveň povinnosť 
zabezpečiť prietok vody v potoku a zakázať odbery vôd. 
 Veríme, že tieto dôvody presvedčia obyvateľov Kolačína o 
potrebe regulovania odberu vôd z potoka a o potrebe zlegali-
zovania odberov vôd! 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

Aby sa hlodavce nemnožili
 Deratizácia je slovo cudzieho pôvodu, ktoré by mal poznať 
takmer každý. Zahŕňa všetky opatrenia, potrebné na ničenie 
nebezpečných hlodavcov. Povinne ju musia vykonávať všetci 
vlastníci rodinných i bytových domov, záhrad či garáží - a to vrá-
tane kanalizačných prípojok, ktoré k týmto objektom prislúchajú. 
Práve kanalizačné prípojky sú podľa skúseností deratizačných 
spoločností a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v meste naj-
väčším zdrojom potravy pre hlodavce (zvyšky jedál končia väčši-
nou spláchnuté v toalete). Hlavné kanalizačné rozvody sú pre ne 
len „diaľnica“, po ktorej sa presúvajú z jednej prípojky do druhej. 
Dažďové vpusty, či okolie kanalizačných poklopov na šachtách, 
sú cestou, ako sa dostať z/do kanalizácie. Vo verejnej zeleni a v 
záhradách si hlodavce budujú svoje obydlia. Rozvoj komposto-
vania v súkromných záhradách, ktorý je naozaj chvályhodný, 
však takisto láka hlodavce, okrem vábivej „vône“ je v komposte 
aj príjemné teplo. 

Legislatívna úprava povinností
 Povinnosti fyzických i právnických osôb v oblasti deratizá-
cie, dezinfekcie a dezinsekcie (ničenie nebezpečných článko-
nožcov) stanovuje a upravuje zákon o ochrane zdravia ľudí 
(272/1994 Z.z.), zákon o veterinárnej starostlivosti (488/2002 

Z.z.) a vyhláška Ministerstva zdravotníctva o opatreniach na
predchádzanie prenosným ochoreniam (79/1997 Z. z.). Podľa 
tejto vyhlášky je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
vlastní alebo spravuje nehnuteľnosti (bytové domy, rodinné do-
my, objekty výrobných a nevýrobných organizácií, fi riem, hos-
podárske budovy, garáže, poľnohospodárske objekty, inžinier-
ske siete, kanalizačné zariadenia), povinná vykonať ochrannú 
deratizáciu ako preventívne opatrenie. Deratizáciu, dezinsek-
ciu a dezinfekciu (ako špeciálnu činnosť) vykonávajú za odplatu 
osoby, ktoré majú oprávnenie v súlade so zákonom o ochrane 
zdravia.

Príprava VZN o deratizácii
 Preto treba deratizáciu všetkých priestorov zabezpečiť zod-
povedne, aby bola účinná a priniesla požadované výsledky. Vy-
konávanie deratizácie môže skontrolovať regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva. Mesto Nová Dubnica v tomto roku pripraví 
aj všeobecne záväzné nariadenie o vykonávaní deratizácie, na 
základe ktorého bude aj mesto kontrolovať výkon deratizácie v 
jednotlivých domoch. Len pravidelnou a dôslednou deratizáciou 
všetkých objektov - hlavnej kanalizácie, verejnej zelene, plôch 
rodinných a bytových domov a záhrad - zamedzíme výskytu hlo-
davcov, prípadne ich rozširovaniu.

Mgr. Katarína Bašná, -mk-
vedúca odd. životného prostredia MsÚ



 Opäť po roku 27. mája Centrum voľného času Nová  Opäť po roku 27. mája Centrum voľného času Nová 
Dubnica - Detské centrum Dubáčik zorganizovalo podu-Dubnica - Detské centrum Dubáčik zorganizovalo podu-
jatie Námestie plné kočíkov. Pomôcť prekonať novodub-jatie Námestie plné kočíkov. Pomôcť prekonať novodub-
nický rekord v počte kočíkov na Mierovom námestí prišlo nický rekord v počte kočíkov na Mierovom námestí prišlo 
mnoho mladých rodín. V prvom ročníku sa zapojilo 55 mnoho mladých rodín. V prvom ročníku sa zapojilo 55 
kočíkov, o rok neskôr 77, počas tretieho ročníka sme na-kočíkov, o rok neskôr 77, počas tretieho ročníka sme na-
počítali 67 a v tomto roku sa zúčastnilo rekordných 132 počítali 67 a v tomto roku sa zúčastnilo rekordných 132 
kočíkov. Spolu sme vytvorili obrovského 97,5 m dlhého kočíkov. Spolu sme vytvorili obrovského 97,5 m dlhého 
kočíkového hada. Majitelia všetkých zaregistrovaných ko-kočíkového hada. Majitelia všetkých zaregistrovaných ko-
číkov mali možnosť vyhrať rôzne ceny v tombole. Pre de-číkov mali možnosť vyhrať rôzne ceny v tombole. Pre de-

tičky bola pripravená súťaž v štvornožkovaní a hádzaní:tičky bola pripravená súťaž v štvornožkovaní a hádzaní:
v štvornožkovaní v kategórií do 1 roka zvíťazil Alexej Vis-v štvornožkovaní v kategórií do 1 roka zvíťazil Alexej Vis-
kup, v kategórií od 1 - 2 rokov vyhral Adamko Kučera, v kup, v kategórií od 1 - 2 rokov vyhral Adamko Kučera, v 
kategórií od 2 - 3 rokov bola najrýchlejšia Dorotka Poruba-kategórií od 2 - 3 rokov bola najrýchlejšia Dorotka Poruba-
nová a súťaž v hádzaní vyhrali Miška Danišová a Maťko nová a súťaž v hádzaní vyhrali Miška Danišová a Maťko 
Púčik.Púčik.
 Okrem spomínaných súťaží sme pripravili maľovanie  Okrem spomínaných súťaží sme pripravili maľovanie 
na tvár, trampolínu, vykrajovanie formičkami, kreslenie, na tvár, trampolínu, vykrajovanie formičkami, kreslenie, 
kozmetické poradenstvo od Orifl ame, chytanie rybičiek na kozmetické poradenstvo od Orifl ame, chytanie rybičiek na 
udicu a iné zábavné aktivity. udicu a iné zábavné aktivity. 
 Mamičky si mohli zasúťažiť s fúrikmi a získať krásnu  Mamičky si mohli zasúťažiť s fúrikmi a získať krásnu 
tortu, ktorú darovala cukráreň Timon. To sa napokon po-tortu, ktorú darovala cukráreň Timon. To sa napokon po-
darilo Janke Danišovej. Na oteckov čakala zábavná súťaž darilo Janke Danišovej. Na oteckov čakala zábavná súťaž 

s detskými kočíkmi. Ako prvému sa podarilo do cieľa prísť s detskými kočíkmi. Ako prvému sa podarilo do cieľa prísť 
p. Bakaiovi, ktorý získal poukážku do kaviarne Euro cafe. p. Bakaiovi, ktorý získal poukážku do kaviarne Euro cafe. 
Všetkým víťazom srdečne BLAHOŽELÁME!Všetkým víťazom srdečne BLAHOŽELÁME!
 Tento rok prišlo na námestie najviac kočíkov zo všet- Tento rok prišlo na námestie najviac kočíkov zo všet-
kých predošlých ročníkov a všetkým, ktorí sa jej zúčastnili,kých predošlých ročníkov a všetkým, ktorí sa jej zúčastnili,
veľmi pekne ďakujeme.veľmi pekne ďakujeme.
 Veľmi pekne ďakujeme primátorovi Novej Dubnice  Veľmi pekne ďakujeme primátorovi Novej Dubnice 
Ing. Petrovi Marušincovi a jeho manželke Janke, cukrárni Ing. Petrovi Marušincovi a jeho manželke Janke, cukrárni 
Timon, kaviarni Euro cafe z Dubnice n/V, pizzerii Vega, Timon, kaviarni Euro cafe z Dubnice n/V, pizzerii Vega, 
Orifl ame, Slovakia chips, Tupewere, Hipp, Janke Šošovič-Orifl ame, Slovakia chips, Tupewere, Hipp, Janke Šošovič-
kovej.kovej.

kolektív CVČkolektív CVČ

Otecko a mamička, deduško i babička,Otecko a mamička, deduško i babička,
chcem tu všetkým povedať, ako vás mám veľmi rád.chcem tu všetkým povedať, ako vás mám veľmi rád.

Radujem sa, že vás mám a vďaka vámRadujem sa, že vás mám a vďaka vám
krásny život spoznávam.krásny život spoznávam.

Športovať, súťažiť i vzdelávať sa chcemŠportovať, súťažiť i vzdelávať sa chcem
a našej škole verným zostanem.a našej škole verným zostanem.

A až raz vyrastiem, dobrým, slušnýmA až raz vyrastiem, dobrým, slušným
a čestným človekom budem.a čestným človekom budem.

 Týmto sľubom - vyznaním detí 1. až 4. ročníka Zá- Týmto sľubom - vyznaním detí 1. až 4. ročníka Zá-
kladnej školy Janka Kráľa i predškolákov z materskej ško-kladnej školy Janka Kráľa i predškolákov z materskej ško-
ly začalo sa 10. mája športové popoludnie venované rodi-ly začalo sa 10. mája športové popoludnie venované rodi-
nám (deťom, otcom, mamám, starým rodičom,  priateľom nám (deťom, otcom, mamám, starým rodičom,  priateľom 
školy). O dobrú náladu nebola núdza. Postarala sa o ňu školy). O dobrú náladu nebola núdza. Postarala sa o ňu 
nielen hudba, ale predovšetkým  zábavné športové disci-nielen hudba, ale predovšetkým  zábavné športové disci-
plíny ako Klokaní skok, Nie je kôš ako kôš, či bowling.plíny ako Klokaní skok, Nie je kôš ako kôš, či bowling.
 Súťažili dvojice vytvorené z rodinných príslušníkov  Súťažili dvojice vytvorené z rodinných príslušníkov 
všetkých vekových kategórií. Pohľad na ne stál za to! všetkých vekových kategórií. Pohľad na ne stál za to! 
Úsmev žiaril nielen na tvárach detí, ale aj dospelých. Úsmev žiaril nielen na tvárach detí, ale aj dospelých. 
Samozrejmosťou bola aj sladká odmena a občerstvenie. Samozrejmosťou bola aj sladká odmena a občerstvenie. 
Bodkou za týmto úspešným podujatím bolo opekanie ku-Bodkou za týmto úspešným podujatím bolo opekanie ku-
linárskych dobrôt, ktoré mali doplniť úbytok energie vyda-linárskych dobrôt, ktoré mali doplniť úbytok energie vyda-
nej pri športových hrách. A čo na to organizátori (škola a nej pri športových hrách. A čo na to organizátori (škola a 
združenie rodičov) a zúčastnení ?združenie rodičov) a zúčastnení ?

„ Bolo to super a už teraz sa všet„ Bolo to super a už teraz sa všetci tešíme, že si  to  opäť ci tešíme, že si  to  opäť 
o rok zopakujeme. “o rok zopakujeme. “

PaedDr. Oľga BulkováPaedDr. Oľga Bulková

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

26. 6. (utorok) športová hala, areál MFK 9:00 - 16:30

5. KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV JDS
TRENČIANSKEHO KRAJA

usporiadateľ: KO JDS Trenčín
organizátor: OO JDS Ilava 

záštita: TSK, Mesto Nová Dubnica

27.6. (streda) kultúrna beseda 10:00

OCEŇOVANIE ŽIAKOV

Primátor oceňuje žiakov ZŠ Janka Kráľa, Spojenej školy sv. 
Jána Bosca, Súkromnej ZŠ a ZUŠ a ZUŠ Nová Dubnica za ich 

mimoriadne úspechy a reprezentáciu mesta. 
organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ, odd. sociálnych vecí a 

školstva MsÚ, ZPOZ Nová Dubnica

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

PRÁZDNINOVÁ DISKOTÉKA V AMFIKU

Oslávte začiatok prázdnin na diskotéke s výborným bavičom DJ 
Matulom. Vstup zdarma! 

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ, Amfi k Pub Nová Dubnica

1. 7. (nedeľa) Kostol sv. Jozefa, robotníka 15:00

KONCERT MIEŠANÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU
NOVÁ DUBNICA

PRI PRÍLEŽITOSTI SVIATKU SV. CYRILA A METODA 

29. 7. (nedeľa) Mierové námestie 17:00

NOVODUBNICKÉ HUDOBNÉ LETO
DYCHOVÁ HUDBA BUČKOVANKA

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ 

14. a 15. 7. (sobota a nedeľa) 19:30 Kino PANOREX

MUŽI V ČIERNOM 3

Agenti J a K sa budú musieť vysporiadať s ďalšími príšerami
z vesmíru, ktoré sa chystajú zničiť našu planétu. Agent J sa 

musí vydať do minulosti, aby našiel odpovede na svoje
nevyjasnené otázky a až vtedy sa dozvie, že existujú tajomstvá 

o vesmíre, o ktorých mu K nikdy nepovedal. Americká sci-fi  
komédia. Réžia Barry Sonnenfeld. Hrajú: Will Smith, Tommy Lee 

Jones, Josh Brolin a  ďalší /104´/. Česká verzia  
Vstupné: 2,30  €                                                       

Mládeži do 12 r. nevhodný

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



 Saleziánske centrum dona Bosca v Novej Dubnici tradične 
organizuje počas letných prázdnin detské tábory. V tomto roku to 
bude prímestský tábor FRANTÍK a týždenný pobytový tábor, ktorý 
sa uskutoční v rekreačnom zariadení PONIKLEC.

O tom, v akom duchu sa budú niesť a aký je pre deti pripra-
vený program, som sa porozprávala s donom Jozefom Špale-
kom, ktorý spolu s ostatnými saleziánmi a animátormi zabez-
pečuje všetko, čo s organizovaním táborov súvisí.
- Pre deti od osem do trinásť rokov je pripravený týždňový prí-
 mestský tábor FRANTÍK 2012. Uskutoční sa v dvoch turnu-
 soch od 2. do 7. júla a od 10. do 15. júla formou denných
 stretnutí. V saleziánskom stredisku a okolí je od 8. do 15. hodi-
 ny pripravený bohatý program. O tento tábor je veľký záujem.
 Kapacita 130 detí sa v minulých rokoch vždy naplnila, preto
 sme sa ho už minulý rok rozhodli ponúknuť v dvoch turnusoch.
 Zúčastnilo sa ich takmer 200 detí. Program tábora je každo-
 ročne ladený v duchu nejakého známeho príbehu alebo roz-
 právky (Narnia, Piráti z Karibiku, Alica v krajine zázrakov...) Na
 základe tohto príbehu sa usilujeme zvýrazniť a odovzdať de-
 ťom pozitívne hodnoty ako obetavosť, odvaha, priateľstvo,
 zodpovednosť... Program tvorí takmer 30 animátorov, ktorí
 stvárňujú príbeh formou scénky. 
  Je to vlastne také divadielko na pokračovanie. Okrem
 toho sú pre deti pripravené rôzne výlety do okolia, lanové akti-
 vity, športové súťaže, zábavné hry, chýbať nebude ani nočná
 hra, na ktorú sa deti vždy veľmi tešia. 
- Kto sa tábora môže zúčastniť, čo všetko si majú deti so se-
  bou priniesť?
 „Prímestské tábory sa realizujú s fi nančným príspevkom Rady
 vlády SR, Ministerstva školstva a tiež s podporou mesta Nová 
 Dubnica a sponzorov. Cena tábora je 25 €. Pre členov združe-
 nia Domka 20 €, ak sa tábora zúčastňujú súrodenci, majú
 zľavu 5 €. V poplatku je zahrnutá jedenkrát denne teplá strava 
 a doprava. Treba, aby si každý deň priniesli deti so sebou kar-
 tičku poistenca, alebo jej kópiu, desiatu, fľašku s vodou, špor-
 tovú obuv, čiapku proti slnku. Tábor je postavený na kresťan-
 ských hodnotách v saleziánskom duchu, ale majú sa ho mož-
 nosť zúčastniť deti bez rozdielu vierovyznania.
 Všetkým ponúkame príležitosť zažiť niečo krásne.
  Záujem je veľký, prihlášku s poplatkom treba odovzdať
 do 24. júna v Saleziánskom mládežníckom stredisku. Ak sa
 počet účastníkov do tohto dátumu naplní, ďalšie prihlášky ne-
 budú akceptované“. 
- Pre väčšie deti od 14 do 17 rokov pripravujete pobytový tá-
  bor v rekreačnom zariadení PONIKLEC pri Banskej Bystrici.
  Aký program ich čaká? 
 „Tento tábor organizujeme už štvrtý rok pod názvom PREŽIŤ.
 Nejde samozrejme o žiadny boj o prežitie niekde v divočine,
 ale je to zážitkový tábor, počas ktorého majú mladí možnosť
 prežiť celý týždeň plný nevšedných skúseností v duchu témy
 tábora. Zúčastňujú sa rôznych zaujímavých aktivít, ktoré im

 animátori pripravili. Zážitky sa dotýkajú ich osobných predpo-
 kladov, schopnosti spolupracovať s inými pri riešení problé-
 mov a úloh, vážnejších a hlbších tém, ktoré súvisia so živo-
 tom. Tento tábor je príležitosť, kde si mladí neraz takpovediac
 siahnu na hranicu svojej odvahy, fyzických a psychických
 možností. Cez pripravené aktivity môže každý v sebe objaviť
 svoj potenciál a schopnosti, o ktorých často ani sám nevie, že
 sa v ňom skrývajú. Poplatok je 55 €, pre členov DOMKY
 50 €. Keďže je to pobytový tábor, zahŕňa aj ubytovanie, stravu
 a dopravu“. 
 Záujemcovia o spomínané tábory sa môžu prihlásiť osob-
ne v saleziánskom mládežníckom stredisku u dona Jozefa 
Špaleka alebo na emailovej adrese: spalek.jozo@gmail.com.
 Prihlášku, bližšie informácie o jednotlivých táboroch a o 
uzatvorení počtu účastníkov nájdete na www.ndss.domka.sk.
Kontakt:

0903402822 - Stanislav Haburčák
alebo 0903 825785 Jozef Špalek.  

M. Babuková

 Výnimočná slnečná májová nedeľa prilákala do ROZPRÁV-
KOVÉHO LESA nielen mnoho mladých rodín s deťmi, ale i star-
šiu generáciu.
 V lese sa všetci stretli s bytosťami z rôznych rozprávok: 
Červená čiapočka, Šmolkovia, Princezná z mlyna, O veľkej repe, 
O lenivých čertoch, Janko Hraško, Bob a Bobek a Soľ nad zlato. 
V cieli ich privítala Snehulienka, ktorá  mala pre deti pripravenú 
úlohu, aby z písmeniek, ktoré dostali v každej rozprávke, zložili 
slovo. Po splnení tejto úlohy dostali za odmenu všetky deti slad-
kosť. Ďalej na nich čakali atrakcie v podobe skákacieho hradu, 
trampolíny, koníkov, maľovania na tvár, DJ a chutného občer-
stvenia.  
 Táto rozprávková akcia sa vydarila, o čom svedčí veľká  náv-
števnosť asi 1000 ľudí, úsmev a spokojnosť všetkých detí i ro-
dičov. Tešíme sa opäť na budúci rok! 

kolektív CVČ

 Druhú májovú nedeľu si tradične u nás pripomíname Deň ma-
tiek. 
 Na tento sviatok darkýň života nezabúdajú ani v zariadení pre 
seniorov, kde pre všetky mamičky, babičky a prababičky, ale aj 
pre ďalších obyvateľov každoročne pripravia milé posedenie. Inak 
tomu nebolo ani vo štvrtok 11. mája, keď privítali medzi sebou
primátora mesta Ing. Petra Marušinca, vedúcu oddelenia sociál-
nych vecí a opatrovateľskej služby MsÚ Mgr. Zuzanu Vankovú 
a poslankyňu MsZ a členku sociálno-zdravotno-bytovej komisie 
Martu Babukovú, ktorí im pri príležitosti tohto sviatku prišli zabla-
hoželať. Prítomných privítala riaditeľka zariadenia Ing. Mgr. Mar-
gita Urbanová. 
 So slzami dojatia sledovali prítomní pásmo piesní, básní a 
tančekov , ktorými deti z Materskej školy P. Jilemnického vyjadrili 
lásku všetkým mamám.
 Pri príležitosti tohto krásneho sviatku primátor mesta Ing. P. 
Marušinec odovzdal symbolickú kyticu riaditeľke Mgr. M. Urbano-
vej a poďakoval jej za spoluprácu. 
 V príhovore, okrem iného, povedal: „Zišli sme sa tu, aby sme 
sa na chvíľu zastavili vo víre všednosti a neodkladných povinností, 
spomenuli si a vzdali úctu našim matkám. Som veľmi rád, že sa 

mi dostalo veľkej cti, predstúpiť pred vás a poďakovať sa za lásku, 
nehu, starostlivosť, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Veď prá-
ve mama je tým človekom, ktorý nám daroval to najcennejšie, čo 
vôbec môže človek človeku darovať, ľudský život.“ Vyjadril im svoj 
obdiv a zaželal z celého srdca pevné zdravie, veľa síl a potešenie 
z ľudí blízkych ich srdcu. „Vďaka vám mamičky, manželky, matky. 
Za lásku, úsmevy a múdre rady. Za život, za kôrku chleba, za vašu 
spravodlivosť rozdávať každému rovnakým dielom. Za vašu poko-
ru prijímať aj to boľavé“. 
 Na záver pridal báseň, ktorú spolu s vlastnoručne vyrobeným 
srdiečkom všetkým prítomným ženám - mamičkám odovzdali deti 
MŠ. 
 K slovám vďaky primátor Ing. P. Marušinec, Mgr. Z. Vanková 
a M. Babuková, odovzdali prítomným ženám - mamičkám symbo-
lický kvet a malú sladkosť. Osobne zablahoželali aj tým, ktoré 
sa zo zdravotných dôvodov tohto posedenia nemohli zúčastniť a 
zostali vo svojich izbách. 
 Pohoda a dobrá nálada sprevádzali aj ďalšiu časť posedenia, 
keď si starkí v sprievode harmoniky zaspievali ľudové melódie.

Text a snímky: M. Babuková

... tak sa to píše v pietnych spomienkach 
na blízkych. Dnes to bol už ôsmy spomienko-
vý koncert Mgr. art. STANISLAVA KOSTRU.
Ako vo svojom úprimnom príhovore po-
vedala Vierka Kostrová, iniciátorkou tých-
to krásnych hudobných soiré bola bývala 
študentka profesora Kostru na Konzer-
vatóriu v Žiline a neskôr jeho kolegyňa 
Danka Leitmanová. Tohtoročný koncert sa
uskutočnil v réžii ZUŠ a mesta.

 Anička Hortová šarmantno-profesionálne uvádzala jednot-
livé vystúpenia terajších žiakov ZUŠ, ktorí viackrát v sprievo-
de svojich vyučujúcich, sólovo alebo štvorručne, interpretovali
diela svetových, ale i našich slovenských majstrov. Potom v 
závere predstavila pokračovateľov odkazu profesora Kostru, 
jeho bývalých žiakov. Z nich Ing. Juraj Hort okrem skvelej hry 
aj piesňou na slová Peťa Bezdedu, vzdal vďaku a úctu svojmu 
nezabudnuteľnému učiteľovi.
 Vyučujúci klavírnej hry: Mgr. S.Tináková, Mgr. art I. Trango-
šová, Mgr. art. M.Košťál, Danka Leitmanová a zástupkyňa J. 
Daubnerová, J. Bežák, Dis. art., P. Oriešek pripravili svojich
žiakov tak, že sme cítili harmóniu skvelej techniky a osobného 
precítenia interpretovaných skladieb.
 Všetko to bolo krásne, ale vyvrcholením, skutočne profe-
sionálnym, majstrovským, nežným a precíteným tak, že nás to 
doslova vtiahlo do zabudnutia na vonkajší svet, bolo vystúpenie 
Elišky Rosenmbaumovej-Hatinovej.
Ďakujeme vám všetkým za krásny sviatočný zážitok.

PhDr. Irena Štofaníková

Prítomným sa prihovoril primátor Ing. Peter Marušinec. Vľavo riadi-
teľka zariadenia pre seniorov Ing. Mgr. M. Urbanová, vpravo vedúca 
oddelenia sociálnych vecí a opatrovateľskej služby Mgr. Z. Vanková.

Primátor Ing. P. Marušinec osobne zablahoželal a odovzdal kvet aj že-
nám-mamičkám, ktoré choroba pripútala na lôžko.

Okrem básničiek, piesní a tanca odovzdali deti MŠ vlastnoručne vyro-
bené srdiečka s veršíkom.

Všetky mamičky a babičky v zariadení pre seniorov prišli pozdraviť aj 
deti z MŠ P. Jilemnického.



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

„Záchytka“ na zastávke
Cestujúci, čakajúci na autobus na Mierovom námestí, sa 3. 
mája postarali o D.T., ktorá nezvládla množstvo skonzumova-
ného alkoholu. Keďže ju prestali poslúchať nohy, okolostojaci 
ju usadili na lavičku a privolali hliadku mestskej polície. D.T. 
však nedokázala dokráčať domov, preto ju hliadka odviezla až 
domov, kde si ju prebral manžel. Po vytriezvení sa však muse-
la dostaviť na oddelenie mestskej polície a „spovedať sa“ za 
svoje extempore. 

Na námestí rozbíjali fľaše
Mierové námestie dokáže zlákať na rôzne zábavky a jednu 
z nich 6. mája v noci vyskúšala partia šiestich mladíkov. Pri 
prechádzaní okolo pódia dvaja z nich L.B. a I.T. hodili fľaše od 
piva smerom k trávniku a tie sa s rachotom rozbili. Hliadka pá-
chateľov donútila odstrániť črepiny a uhradiť blokovú pokutu. 

Stavebný odpad na zberný dvor! 
Drobný stavebný odpad patrí v našom meste na zberný dvor 
a nie do nádoby na komunálny odpad! O tom sa 4. mája pre-
svedčil majiteľ bytu v Sade kpt. Nálepku, ktorý stavebný odpad 
z prerábky bytu vyhodil do kontajnera. Keďže takéto naklada-
nie so stavebným odpadom zakazuje VZN, pôvodca musel od-
pad zlikvidovať a neunikol pokute. 

Odpad pohodili ku kontajneru
Obyvateľka Sadu kpt. Nálepku spozorovala 17. mája nedovo-
lený spôsob zbavovania sa odpadu a zalarmovala mestskú 
políciu. Hliadka zistila, že pôvodcom sú pracovníci obchodu 
na Mierovom námestí, ktorí vybalili tovar a nepotrebné kartóny 
naukladali vedľa kontajnerov. Majiteľ obchodu sa tým dopustil 
priestupku, ktorý ho vyšiel draho a kartóny musel odstrániť. 

Vytečený olej z motora
Olejovú škvrnu pod osobným motorovým vozidlom spozorova-
la mestská polícia 23. mája pri svojej hliadkovej činnosti na uli-
ci Janka Kráľa. Príslušníci okamžite vyhľadali majiteľa vozidla, 
ktorý vytečený olej zasypal pieskom a na druhý deň odstránil. 
Prípad uzatvorilo blokové konanie, a to za znečistenie verej-
ného priestranstva.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

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

 V trenčianskom drese priamo kráľ ligových 
strelcov, neskôr hráč viedenského futbalo-
vého klubu, mnohonásobný reprezentant 
bývalej Československej republiky - Pavol 
BENC. 

    Narodil sa 25. júna 1936 v Jelšovciach
pri Nitre ako tretie z piatich detí manželov 
Emílie a Lukáša Bencových. V rodnej obci 
prežil svoje detstvo a vyštudoval základnú 

školu. Po jej ukončení sa vyučil za murára a neskôr si popri za-
mestnaní doplnil svoje vzdelanie maturitou v Strednej priemysel-
nej škole v Trenčíne. Počas výkonu základnej vojenskej služby v 
Tábore sa prejavilo jeho veľké futbalové nadanie a dostal príleži-
tosť hrať v ligovom mužstve Dukla Tábor a neskôr v Dukle Pra-
ha. Po návrate na Slovensko, bol angažovaný Jednotou Trenčín, 
ktorú reprezentoval dlhé roky. V ročníku 1964/65 sa stal kráľom 
ligových strelcov s 21 gólmi. Kariéra Pavla Benca sa rozvinula aj 
medzinárodne, keď v roku 1969 prestúpil do Viedne. Tu si zahral 
celé tri sezóny. Veľmi úspešne reprezentoval bývalú Českoslo-
venskú republiku, a to až v 22 štátoch sveta, vrátane Južnej Ame-
riky, či Arabských emirátov. Za svoj najväčší futbalový úspech 
považoval zápas s Brazíliou, kde si zahral proti svetoznámemu 
Pelému. 
 Do nášho mesta sa prisťahoval v roku 1976. Nová Dubnica 
mu prirástla k srdcu a stala sa mu domovom. Tu si našiel svojich 
priateľov, ale hlavne spriaznené duše, ktoré tak ako on, zasvätili 
svoj život futbalu. Niekoľko rokov tu pôsobil ako tréner žiakov a 
dorastencov. Pod jeho rukami vyrástlo mnoho futbalových hviezd. 
U svojich spoluhráčov a neskôr aj u svojich zverencov si doká-
zal vytvoriť rešpekt a uznanie svojou skromnosťou, pracovitosťou 
a optimizmom. Na ihrisku rozdával radosť všetkým fanúšikom a 
hrať s ním bolo potešením a zábavou. Žiaľ, mozgová príhoda ho 
odstavila z ihriska, no nie z kruhu kamarátov, ktorí ho pravidelne 
navštevovali v Zariadení pre seniorov v Novej Dubnici, kde prežil 
posledných sedem rokov života až do osudného dátumu 18. apríla 
2012.
 Už budeme iba spomínať, drahý náš Pavol Benc. Ale ver, že v 
týchto spomienkach nám budeš inšpiráciou, vzorom i príkazom žiť 
z tvojho odkazu. Buď spokojný! Neodchádzaš ako dlžník. Ostal si 
v nás i v stovkách tvojich fanúšikov, či žiakov...

Eva Pištová, ZPOZ Nová Dubnica



Pre svoje zdravie a pre mesto
 Svetový deň výzvy alebo World Challenge Day má v kalendári 
podujatí v našom meste svoje pevné miesto. V poslednú májovú 
stredu vieme dokázať celému svetu, že si uvedomujeme potrebu 
pohybu pre naše zdravie a nie je nám ľahostajný ani výsledok, 
ktorý dosiahne naše mesto. Tentoraz vyšiel Svetový deň výzvy 
na stredu 30. mája. Na tento deň pripravilo oddelenie kultúry a 
športu MsÚ v spolupráci so športovými klubmi a športoviskami v 
meste množstvo aktivít, ktoré ste mohli využiť bezplatne. Všetko 
za účelom dosiahnutia čo najvyššieho počtu ľudí, ktorí v tento deň 
venujú aspoň 15 minút ľahkej športovej aktivite. 

Dopoludnie s atletickým mítingom
 Aby sme dokázali pripraviť športový program aj pre žiakov a 
študentov, World Challenge Day pravidelne štartujeme atletickým 
mítingom O pohár primátora mesta. Preteky vyhlasuje primátor za 
pomoci oddelenia kultúry a športu MsÚ, centra voľného času, Atle-
tického klubu AK Spartak Dubnica nad Váhom, ZŠ Janka Kráľa, 
Spojenej školy sv. Jána Bosca a Súkromnej základnej školy Nová 
Dubnica. Na štadióne sa tak stretli najlepší atléti mesta od prvého 
ročníka až po záverečný ročník základnej školskej dochádzky. Sú-
ťažili v disciplínach: beh na 60, 300, 800, 1 000 metrov, štafetový 
beh na 4 x 400 m, skok z miesta, skok do diaľky, hod plnou loptou, 
hod kriketovou loptičkou a vrch guľou. Putovný pohár opäť obhá-
jila a na rok získala ZŠ Janka Kráľa. Na druhom mieste skončili 
atléti Spojenej školy sv. Jána Bosca a bronzový schodík súboja 
medzi školami obsadila súkromná základná škola. Mnohé atletic-
ké nádeje podali skvelé výkony a na krku si odnášali aj po tri me-
daily. Gratulujeme! 

Dvojnásobne víťazne
 Do medzinárodnej súťaže World Challenge Day sme sa za-
radili ako jedno z troch slovenských miest. Žreb nám napokon 
výnimočne určil súťažný trojuholník. Zvyčajne proti sebe súťažia 

dve mestá - o vyšší počet obyvateľov zapojených do pohybových 
aktivít v daný deň. Keďže sa v našej kategórii podľa počtu obyva-
teľov zapojil nepárny počet miest, zostali sme súťažiť v trojuholní-
ku - Nová Dubnica - Oldsmar (Florida, USA) - Kurume (Japon-
sko). Proti organizovanosti ľudí z krajiny vychádzajúceho slnka 
sme opäť nemali šancu. U nás sa do pripravených športových ak-
tivít zapojilo 25,75% z celkového počtu obyvateľov, kým v Kurume 
35,8%. Potešujúcou správou ale je, že Američanov z mestečka 
Oldsmar sa nám podarilo zdolať! Tu dosiahol počet športovcov 
24,2%. Spomedzi slovenských miest sme teda úspech v medzi-
národnej súťaži slávili ako jediní! Prešov podľahol chorvátskemu 
mestu Šišak a Nitru pokorilo kubánske mesto Mariel. Najľahším 
orieškom bol náš slovenský súper. Po dvoch rokoch sme opäť 
na diaľku pretekali s Revúcou. Tu dosiahol počet zapojených do 
World Challenge Day iba 12,62%. 

 Víťazom je však každý, kto urobil niečo pre svoje zdravie a 
pre svoje mesto. Organizátori veľmi pekne ďakujú všetkým, ktorí 
sa zapojili a bezplatne sprístupnili svoje športoviská a pohybové 
aktivity širokej verejnosti:

 X-Fit - Hotel Alfa
 Fitness Hotela Dynamic
 Miniatur Golf - Stano Magula
 Mestský futbalový klub Nová Dubnica
 TJ Družstevník Kolačín
 Tenisový klub Nová Dubnica
 Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica
 Vincent Bezdeda (pétanque)
 DOMKA - stredisko saleziánov Nová Dubnica
 Klub slovenských turistov Kolačín
 Mestský hasičský zbor
 Centrum voľného času Dubinka
 Detská organizácia Fénix pri ZŠ Janka Kráľa
 cvičiteľka Zumby Monika
 (telocvičňa Spojenej školy sv. Jána Bosca)
 cvičiteľka Aerobicu Aďka
 (telocvičňa Spojenej školy sv. Jána Bosca)
 cvičiteľka jumpingu a piloxingu Zuzana
 (fi tness Hotela Dynamic)
 primátor Ing. Peter Marušinec (MTB cyklotúra)

 Spojenej škole sv. Jána Bosca za bezplatný prenájom te-
locvične a všetkým ochotným dobrovoľníkom a účastníkom 
podujatia!

Text a snímky: -mk-

X-Fit - Hotel Alfa
Fitness Hotela Dynamic
Miniatur Golf - Stano Magula
Mestský futbalový klub Nová Dubnica
TJ Družstevník Kolačín
Tenisový klub Nová Dubnica
Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica
Vincent Bezdeda (pétanque)
DOMKA - stredisko saleziánov Nová Dubnica
Klub slovenských turistov Kolačín
Mestský hasičský zbor
Centrum voľného času Dubinka
Detská organizácia Fénix pri ZŠ Janka Kráľa
cvičiteľka Zumby Monika
(telocvičňa Spojenej školy sv. Jána Bosca)
cvičiteľka Aerobicu Aďka
(telocvičňa Spojenej školy sv. Jána Bosca)
cvičiteľka jumpingu a piloxingu Zuzana
(fi tness Hotela Dynamic)
primátor Ing. Peter Marušinec (MTB cyklotúra)

Mestský hasičský zbor predviedol nielen ukážky súťažných disciplín, 
ale umožnil tiež všetkým záujemcom vyskúšať si striekanie hasiacim 
prístrojom na cieľ.  

Najväčší počet podpisov na prezenčných listinách sme opäť nazbierali 
v areáli minigolfu.

Spokojný kolektív ZŠ Janka Kráľa na čele s riaditeľom Mgr. M. Staňom 
po triumfe v hlavnej súťaži o putovný pohár primátora.

V. Bezdeda zasväcoval do tajov zábavnej športovej hry pétanque.

 Klub slovenských turistov Kolačín organizuje pre všetkých 
milovníkov turistiky trojdňový zájazd do Červeného Kláštora 
spojený so splavovaním Dunajca. V termíne 24. - 26. augusta 
zažijeme nielen dobrodružstvo na pltiach, ale navštívime i hrad 
a skanzen v Starej Ľubovni, či múzeum v Červenom Kláštore.
Poplatok za zájazd je 50 € a zahŕňa dopravu, ubytovanie v 
turistickej ubytovni a polpenziu. Vstupy do múzeí a na plte si 
hradí každý účastník sám.
 Prihlásiť sa môže do 15. júla priamo u S. Kačíkovej alebo 
emailom na adrese kacikovasona04@gmail.com. 
 Poďte  spolu s členmi KST Kolačín objavovať krásy Zama-
guria a Pieninského národného parku! Podrobnejší program 
zverejníme na webovej stránke KST Kolačín.

 Klub slovenských turistov a TJ Družstevník Kolačín vás 
pozývajú na Jánsky haluškový festival, ktorý sa bude konať v 
sobotu 23. júna na futbalovom ihrisku v Kolačíne so začiatkom 
o 10. hodine. Okrem výborných halušiek s bryndzou si budete 
môcť pochutnať na guláši z diviny, chlebíku s masťou a cibuľou, 
k dispozícii bude bufet a chýbať nebudú ani hry pre deti i dospe-
lých, koníky a dobrá hudba, pri ktorej si budete môcť posedieť 
až do večerných hodín. V prípade veľmi nepriaznivého počasia 
sa akcia odkladá o týždeň neskôr. Tešia sa na vás turisti a fut-
balisti z Kolačína.

-sk

MIEROVÉ NÁMESTIE 29/26 NOVÁ DUBNICA

vás pozýva na nákup širokého sortimentu:

 -  maliarske potreby, tmely, silikóny, riedidlá,
  maľby a nátery pre profesionálov aj amatérov
 -  miešanie interiérových a fasádnych farieb
 -  lazúry a laky na kov a drevo
 -  široký sortiment zatónovaných aj bielych farieb
 -  bazénová chémia
 -  vzorkový predaj kobercov
  a PVC formou objednávok.

Pri príležitosti otvorenia predajne pozývame
profesionálnych maliarov a občanov

na PREZENTAČNÝ DEŇ 
20. júna 2012 od 9:00 do 14:00. 

Odborník z tejto oblasti bude prezentovať
nové maliarske techniky a ich použitie. 

V tento deň pri nákupe nad 20 € zľava 5%.

Predajná doba:
pondelok - piatok  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

sobota 8:00 - 12:00

KONTAKT: 0911 330 931
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Štafetu prevzal primátor P. Marušinec, ktorý slávnostne zapálil 
oheň na Mierovom námestí. 

Tomáš Kopecký sa priznal, že aj v zá-
morí ho zaujíma dianie v meste a občas 
si otvorí elektronickú verziu Novodub-
nických zvestí. S radosťou venoval ten-
to autogram všetkým čitateľom. 

O vrchol programu sa postarala speváčka Kristína
so skupinou. 

Kristína u nás zažila premiéru a evidentne sme ňou potešili širokú fanúšikovskú základňu. -mk-

Čestné koliesko s olympijskou pochodňou okolo námestia.
Zľava: T. Kopecký, A. Štrauch a L. Klimovská. 

K športovému programu sme sa vrátili podvečer. Ukážky 
street BMX, skate a scoot nám predviedli Patrik (na snímke), 
Dominik a Jakub a ich kamaráti z Ilavy a Trenčína. 

Za strieborný úspech na MS v hokeji sme T. Kopeckému venovali dres
s číslom 82 vo farbách mesta. 

Stužku s erbom Novej Dubnice na štafetový kolík priviazal 
olympijský víťaz Janko Zachara. Ďalším pozvaným domácim 
olympionikom bol V. Stantien. 

Na vyhodnocovanie výtvarnej a literárnej súťaže s olympij-
skou tematikou si trieda 1. B ZŠ Janka Kráľa pripravila
aj básničku. 

V priebehu dňa sa o plameň pochodne starali skauti 62. zboru Strelka
(na snímke) a mestský hasičský klub. Ďakujeme. 


