
 Rekonštrukciu Základnej školy Janka Kráľa z eurofondových pro-
striedkov sme všetci prijali víťazoslávne. Terčom veľkej kritiky však 
zostal „mačkopes“ v podobe športovej haly. Z dotácie sme totiž mohli 
prerobiť iba vrchnú časť - telocvičňu, ktorú pri dennej školskej dochádz-
ke využívajú všetci žiaci. Spodná časť, teda krytá plaváreň zostala v 
pôvodnom a už značne nevyhovujúcom stave. Pozornosti vnímavého 
obyvateľa ale určite neuniklo, že okolo mestskej krytej plavárne sa 
niečo deje. 
 Z rezervného fondu rozpočtu mesta sa nám podarilo na krytú pla-
váreň vyčleniť sumu 20 000,- €. S ohľadom na čo najefektívnejšie vy-
užitiu týchto prostriedkov sme stanovili, že v danom objeme dokážeme 
prerobiť severnú stranu plavárne - teda časť od parkoviska. Použitie 
rezervného fondu na tento účel schválilo mestské zastupiteľstvo v júni 
a už do konca leta budú v tejto časti vymenené poškodené hrdzavé 
okná za nové plastové s hliníkovými parapetami, rovnako sa vyme-
nia radiátory pod oknami, zateplia (hrúbka 80 mm) a upravia fasády.
Severná stena plavárne bude samozrejme farebne ladiť s novou fa-
sádou telocvične. 
 Keďže išlo o 20-tisícovú investíciu, mohli sme súťažiť formou 
prieskumu trhu. Oslovili sme tri spoločnosti, najnižšiu ponuku do súťa-
že zaslala spoločnosť BEKA Plus, s.r.o zo Svinnej. Celková cena do-
siahne 18 978,- € a práce sú v termíne vydania novín už takmer hotové. 
Termínom ukončenia podľa zmluvy o dielo je 24. august. Prostriedky 
na rekonštrukciu prednej steny plavárne sa pokúšame získať formou 
dotácie z rezervy predsedu vlády SR. Podali sme žiadosť o fi nančnú 
injekciu vo výške 25 000,- €. Primátor Ing. Peter Marušinec potvrdil: 
„Komplexná rekonštrukcia budovy plavárne dlhodobo patrí medzi prio-
rity vedenia mesta. V prípade, že by sa nám nepodarilo tento rok zís-
kať prostriedky z rezervy premiéra, budeme hľadať iné alternatívne 
dotačné zdroje. V krajnom prípade by sme na fi nalizáciu rekonštrukcie 
v budúcom roku použili mestskú kasu.“ 

Ing. Ján Krumpolec, -mk-
vedúci odd. výstavby MsÚ

Mestskú časť Kolačín zaradila Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 
do projektu Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpado-
vých vôd v okrese Ilava. Po štyroch rokoch od zverejnenia oznamu o 
predkladaní projektových zámerov sme sa konečne dočkali pozitívne-
ho výsledku. Projekt, kde celkové výdavky dosiahnu 55,5 milióna eur, 
schválila Európska komisia a Ministerstvo životného prostredia SR už 
zaslalo Považskej vodárenskej spoločnosti (ďalej PoVS) informáciu o 
potvrdení pomoci.

 Megalomanský projekt pre celý náš okres podporí kohézny fond 
EÚ sumou 36,9 mil. eur. Štátny rozpočet prispeje čiastkou 6,5 mil. eur 
a zvyšných 20% nákladov spolu s prácami naviac dofi nancuje PoVS. 
V celom ilavskom okrese sa na novovybudovanú kanalizačnú sieť v 
dĺžke 47,5 kilometra pripojí viac ako šesť tisíc obyvateľov a na vodo-
vodné siete s dĺžkou takmer 14 kilometrov viac ako 3 200 obyvateľov. 

PoVS odštartuje práce po obdržaní zmluvy o poskytnutí nenávratného 
fi nančného príspevku a ich realizácia bude pokračovať až do konca 
roku 2015. 
 V Malom a Veľkom Kolačíne vybudujú 5.020 metrov kanalizačnej
siete s 263 kanalizačnými odbočkami pre prípojky. Pripoja sa teda 
všetky možné odberné miesta, ktoré stáli alebo boli rozostavané v čase
geodetického zamerania pred prípravou projektu. Majitelia novovznik-
nutých objektov sa budú môcť do kanalizačného systému napojiť po 
individuálnej dohode počas budovania systému. PoVS okrem kanali-
začnej siete s odbočkami vybuduje tiež zberač Veľký a Malý Kolačín 
- Dubnica nad Váhom s dĺžkou 1.134 metrov a jednu čerpaciu stanicu 
odpadových vôd. Podľa projektu investičné náklady v Kolačíne dosia-
hnu 3,3 mil. eur. Viac informácií nájdete priebežne na www.opzp.sk v 
sekcii Aktuality.   

-mk-

 Budova mestského zdravotného strediska je už dlhšie tŕňom v oku 
všetkých pacientov a všímavých obyvateľov. Z tohto dôvodu vedenie 
mesta už dávnejšie radilo medzi priority obnovu strediska. Prípravy 
prebiehali od jari tohto roku a v závere leta sme sa konečne dočkali. 

 Účelom stavebných úprav je obnova objektu, teda zlepšenie 
jeho tepelných a hlukových vlastností a v neposlednom rade aj 
vzhľadu. Ide o výmenu starých, často nefunkčných drevených 
okien za plastové, a zateplenie fasády (obvodového plášťa) poly-
styrénom s hrúbkou 10 cm so silikátovou omietkou. Celkovo mes-
to preinvestuje takmer 100 000,- €. 

 Realizácii predchádzala príprava projektovej dokumentácie, ktorú 
vypracovala Ing. Gabriela Gabčová, autorizovaná stavebná inžinierka. 
Protipožiarnu bezpečnosť spracovala Ing. Zuzana Antalová a statické 
parametre vypočítal a posúdil Ing. Anton Šupák. Stavebné povolenie 
vydal 18. apríla stavebný úrad v Dubnici nad Váhom. Zhotoviteľa sme 
vyberali súťažou prostredníctvom vestníka úradu pre verejné obsta-
rávanie. Podklady do verejnej súťaže si prevzalo deväť záujemcov, 
súťažné ponuky poslali iba štyria. Všetky požiadavky splnila a najniž-
šiu cenu (97 891,80 € s DPH) stanovila spoločnosť Stabar SPOL, 
s.r.o. z Piešťan, ktorá sa stala víťazom súťaže. Zmluvu sme podpísali 
9. augusta, v nasledujúcom týždni si zhotoviteľ prevzal stavenisko a 
najneskôr do dvoch mesiacov by sme sa mali tešiť z hotového diela. 
Už v najbližšej zimnej sezóne by sme mali výrazne ušetriť na tepelnej 
energii. 

Ing. Ján Krumpolec, -mk-
vedúci odd. výstavby MsÚ

MESAČNÍK OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

V Sade duklianskych hrdinov sme investovali 13 000 € do obnovy 
ihriska. Na str. 2

Športová hala v časoch, kedy bola ešte pýchou mesta.

Severná strana (od parkoviska) športovej haly už onedlho v jed-
notnom štýle.  

„Mačkopes“ - telocvičňu na poschodí sme mohli zrekonštruovať
z eurofondov, plaváreň, žiaľ, nie.

Foto: Ing. Mráz
Predstavia sa vám na str. 8.  

AKTÍVNI NOVODUBNICKÍ RYBÁRIABY MALI KDE ŠANTIŤ...

Foto: R. Stoklasa
K zážitkom zo skautského tábora sa vrátime na str. 5. 

SKAUTI ZALOŽILI ZOO V MOJTÍNE



 Aby sa mohli naše deti v lete naplno vyšantiť, ešte pred prázd-
ninami obnovilo mesto športovo-oddychový priestor v Sade duk-
lianskych hrdinov (za Družbou). Opravili sme futbalové bránky a 
ochranné oplotenie športovej plochy na loptové hry, osadili nové 
ihriskové prvky vrátane stolnotenisového stola, visutých i prevažo-
vacích hojdačiek, kolotoča či preliezacej zostavy so šmýkačkou. 
Pri osádzaní ihriskových prvkov sme vysadili nové dreviny a upra-

vili terén, pretože bolo potrebné odstrániť staré betónové obruby 
a zvyšky betónov po ihrisku, ktoré sa na ploche nachádzalo v mi-
nulosti. Mesto do týchto úprav investovalo spolu viac ako 13 000 
eur. Veríme, že opravené ihrisko splní očakávania obyvateľov tejto 
časti mesta.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 Naše deti si určite zaslúžia ďalší priestor na svoje radován-
ky. Pomôžte aj vy, pridajte svoj podpis do súťaže spoločnosti 
Orifl ame a vyhrajme spoločne ihrisko v hodnote 6 000,- €.
 Celkovo sa do súťaže zapojilo okolo 150 miest a obcí, v 
našej kategórii (sídla strednej veľkosti) je to však len 32 zare-
gistrovaných miest. Naše šance sú teda pomerne veľké! 
 Zapojiť sa môžu všetci Novodubničania nad 15 rokov. Stačí 
iba prísť a podpísať sa v stanovenom termíne a čase na vyhlá-
senom mieste.
 Bližšie informácie a výzvu oznámime včas v mestskom roz-
hlase.

-mk-

Mesto Nová Dubnica
a obchodná spoločnosť Nová Dubnica INVEST, s.r.o.,

pozýva všetkých žiadateľov
o stavebné pozemky v lokalite Dlhé diely

na pracovné stretnutie,
v stredu 19. septembra 2012 o 16:00 hod v kine Panorex.

Na stretnutí zaznejú informácie o zmene územného plánu 
Mesta Nová Dubnica č. 7 a podmienky odpredaja pozemkov.

V programe je tiež prezentácia Obytnej zóny Dlhé diely
a obhliadka pozemkov priamo v teréne. 

POZVÁNKA - POZVÁNKA - POZVÁNKA

 Z prázdnin čas pomaly, ale isto ukrajuje posledné dni. Bezsta-
rostné obdobie sa končí nielen pre školákov, ale aj pre deti mater-
ských škôl, ktoré v septembri nastúpia do prvých ročníkov. Bude 
to pre nich určite veľká zmena, ktorá si vyžiada nekonečnú trpezli-
vosť. Do predškolských zariadení nastúpia ďalšie deti, ktoré to tiež 
nebudú mať ľahké pri adaptácii na nové prostredie. O tom, aká je v 
súčasnosti situácia a na čo sa chcú v školskom roku 2012 a 2013 
zamerať pri práci s deťmi, som sa porozprávala s riaditeľkou Ma-
terskej školy Petra Jilemnického 12/5 Mgr. Danielou Moraví-
kovou, ktorá metodicky usmerňuje štyri elokované pracoviská - P. 
Jilemnického , M. Kukučína, Komenského sady a ZŠ J. Kráľa.

 Veľkú dávku trpezlivosti, lásky a porozumenia si budú 
vyžadovať deti, ktoré od septembra nastúpia do jednotlivých 
elokovaných pracovísk materských škôl.

Čo by ste chceli poradiť rodičom týchto detí ?
 Je potrebné uvedomiť si, že pre väčšinu malých detí je pre-
chod zo známeho prostredia do materskej školy veľmi stresujúci. 
Odlúčenie detí od rodičov si vyžaduje nielen citlivý prístup učite-
liek, ale aj povzbudenie rodičov. Na nové prostredie si každé dieťa
zvyká inak. Jednou z úspešných adaptačných metód, ktorú v ma-
terskej škole využívame dlhodobo, je priama účasť rodiny v pries-
toroch triedy. Deti sa lepšie adaptujú, keď aspoň zo začiatku s nimi 
rodičia, alebo rodinní príslušníci zostanú v triede a pomôžu im obo-
známiť sa s novým prostredím. Doba pobytu rodičov v triede je 
veľmi individuálna. Platí však zásada, ak je zo strany rodiny na to 
možnosť, že dieťa by sa malo adaptovať postupne. Účasť rodiny je 
veľmi dôležitá pre posilnenie výchovného vplyvu materskej školy, 
preto je potrebná vzájomná otvorená komunikácia. Učiteľky by sa 
mali dozvedieť čo najviac o dieťati a rodine a rodina o programe 
školy, v ktorom je zahrnutá aj príležitosť pre spoluprácu a tvorbu 
pravidiel, ktoré je potrebné rešpektovať. V záujme rozvíjania dob-
rých vzťahov naša materská škola dlhodobo podporuje angažova-
nosť rodičov v programe školy. Aj tento školský rok radi uvítame 
nové nápady a návrhy na obohatenie našej činnosti.

Na čo sústredíte pozornosť v nastávajúcom školskom roku?
 V minulom školskom roku sme sa okrem iného sústredili na 
získanie fi nančných prostriedkov, aby sme mohli zabezpečiť ma-
terské školy elektronikou, vybaviť triedy novým moderným nábyt-
kom a vyučovacími pomôckami. V tomto školskom roku máme 
pripravené viaceré krátkodobé, ale aj dlhodobé projekty. Budeme 
podporovať najmä tie, ktoré sa zamerajú na zdravý životný štýl 
detí, budú rozvíjať ich pohybové zručnosti, zameriame sa na en-
vironmentálnu výchovu. Treba si uvedomiť, že už od najútlejšieho 
veku dieťaťa je dôležité, aby sa ich výchova uberala určitým sme-
rom. Zameriame sa na projekty, ktoré ich naučia ako šetriť krajinu, 
prírodu, separovať odpad.. Aby už od mala pochopili, že krajinu 
treba chrániť. V dnešnej dobe majú napríklad deti problémy, aby 
poznali ako v reálnom prostredí žijú hospodárske zvieratá, ako sa 
vyrába z mlieka syr, ako sa o ne postarať a pod. Viac sa budeme 
venovať environmentálnej výchove, najmä u predškolákov. Chce-
me s nimi viac cestovať, aby spoznávali krajinu, navštívime rôzne 
farmy, aby pochopili ako jednotlivé náležitosti spolu súvisia. Treba 
rozvinúť zdravý životný štýl, dostať do povedomia pravidelný po-
hyb a športovanie detí a sústrediť ich pozornosť napríklad na zná-
me športové osobnosti z nášho regiónu, na športy, v ktorých dosa-
hujú slovenskí reprezentanti vynikajúce výsledky ako cyklistika, 
hokej. Chceme organizovať športovú olympiádu, ktorá by sa mala 
stať pravidelnou súčasťou života našej materskej školy. Na tento 
účel využijeme zamestnanecké projekty podporíme angažovanosť 
rodiny a inštitúcií v meste. Týmto zámerom chceme u detí podporiť 
pravidelný záujem o pohyb a šport. Naďalej budeme pokračovať v 
doterajšej medzištátnej spolupráci s materskými školami v Poľsku, 
kde sme na základe vzájomnej výmeny získali pozitívne skúsenos-
ti z pedagogickej praxe. Pokúsime sa o kontakty a rozšírenie spo-
lupráce aj na iné štáty EÚ, aby sme mali možnosť porovnať akým 
smerom sa uberá vývoj v oblasti predškolskej pedagogiky. Po prvý 
raz v histórii materskej školy sme v minulom roku zaviedli rozví-
jajúci program pre deti s odloženou školskom dochádzkou. Pro-
jekt RUKAVIČKA realizovala Špeciálna súkromná škola - PaedDr. 
Mojtová s pedagogičkou Mgr. Filkovou. Projekt sa osvedčil a radi 
by sme ho realizovali aj tento školský rok, doplnený o logopedickú 
starostlivosť.

 Okrem už uvedených projektov sme v minulom školskom roku 
zrealizovali dva zamestnanecké projekty a niekoľko pilotných škol-
ských projektov. Z nich spomeniem aspoň tie najúspešnejšie: Noc 
čarov a kúziel, Z rozprávky do rozprávky, Zelený chodník. 
Do všetkých projektov bola zainteresovaná rodičovská verejnosť, 
a to aj v oblasti pomoci a spolupráce. Týmto chcem vyjadriť poďa-
kovanie najaktívnejším rodičom a rodinám: Rodine Rekemovej, 
Hajnalovej a Ing. Hatinovi

 Na záver chcem, pripomenúť, že za posledné obdobie, v kto-
rom to školy a školské zariadenia nemajú ľahké, sa nám podarilo 
dosiahnuť väčšinu zámerov, ktoré sme si naplánovali. Aj v tomto
zložitom období sa budeme snažiť o čo najefektívnejšiu prácu, 
prostredníctvom cieľavedome naplánovaných aktivít, v rámci spo-
lupráce so širokou komunitou nadšených a aktívnych ľudí.

Zhovárala sa: M. Babuková 



 Aj v tomto vydaní pokračujeme v popise aktuálnej situácie 
budúcnosti lomu v Malom Kolačíne. Jeho súčasný vlastník totiž 
predložil zámer likvidácie lomu a vybudovanie skládky intertného 
odpadu. Pripomíname, že je to odpad, pri ktorom nedochádza k 
žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým 
premenám. Vlastník predložil svoj zámer Obvodnému úradu život-

ného prostredia v Trenčíne. Ten vydal v júli rozhodnutie, že zámer 
bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na život-
né prostredie (zákon č. 24/2006 Z.z.). Je to výsledok, ktorý sme 
očakávali a v ktorý mnohí dúfali. Za týchto okolností totiž musí 
vlastník lomu nastúpiť fi nančne aj časovo náročnejšiu cestu. Ak 
bude chcieť naďalej realizovať svoj zámer, je povinný vypraco-
vať štúdiu, v ktorej sa bude musieť podrobnejšie vysporiadať s 

možnými vplyvmi plánovanej činnosti na obyvateľstvo a životné 
prostredie. Vypracovať hlukové, hydrologické a geologické štúdie, 
posúdiť vplyvy doťaženia lomu frézovaním, prehodnotiť skladbu 
odpadov, ktoré sú navrhnuté v lome umiestňovať, a pod. Podrob-
né požiadavky na spôsob a rozsah tejto štúdie, ktorá má byť vy-
pracovaná v dvoch variantných riešeniach, stanovuje samotný 
zákon o posudzovaní vplyvov. Rozsah hodnotenia prerokovali aj 
na Obvodnom úrade ŽP v Trenčíne, mesto zastupovala vedúca 
oddelenia životného prostredia MsÚ Mgr. Katarína Bašná. 
 Skládke v kolačínskom lome bránia nielen pripomienky obča-
nov, ale aj stanoviská miest Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica. 
Prvé z nich nesúhlasí s dopravným riešením cez územie Dubnice 
nad Váhom (cez areál Doprastavu), keďže by bolo v rozpore s 
územným plánom. Ukladanie odpadu v lome je zasa v rozpore s 
územným plánom Novej Dubnice. 
 Takisto Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom stanovisku 
uviedol, že v územnom pláne kraja sa nepočíta so skládkou odpa-
dov v Novej Dubnici, keďže sa v okolí už dve skládky nachádzajú.
Lehota na predloženie štúdie posúdenia vplyvov na životné pro-
stredie nie je určená, záleží na vlastníkovi lomu, ako rýchlo sa 
do vypracovania tohto dokumentu pustí a ako bude riešiť nesúlad 
svojich zámerov s územnými plánmi okolitých miest a kraja. 
 Lom pravidelne monitorujú hliadky mestskej polície, zároveň 
prosíme o spoluprácu aj obyvateľov Kolačína. Do lomu začali
pravdepodobne občania z Dubnice n/V, možno aj z Kolačína, voziť
menšie množstvá odpadov. Vyzývame všetkých, aby sa takého 
konania zdržali, všetci Novodubničania môžu predsa uložiť bez-
platne komunálny odpad vrátane nebezpečných odpadov na zber-
nom dvore na Topoľovej ulici. Zberný dvor je otvorený v ponde-
lok až piatok do 17. hod. a v sobotu od 9. do 14. hod. V prípade 
zistenia nelegálneho ukladania odpadu do lomu kontaktujte 
Mgr. Bašnú, tel. 0918/32 32 76.
 Zároveň ďakujeme všetkým aktívnym občanom, ktorí prispeli 
svojím stanoviskom k tomu, že zámer Likvidácie lomu Malý Kola-
čín sa bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie.

životné prostredie

 Koncom júla a v auguste môžeme v meste obdivovať niekoľko 
rozkvitnutých stromov, ktoré tvarom listov a kvetov pripomínajú 
agát. Majú širokú padajúcu korunu a bzučí okolo nich množstvo 
včiel - sofora japonská.
 Napriek názvu nepochádza z Japonska. Krajinou jej pôvodu je 
skôr Čína a Kórea, do Japonska sa (podobne ako do celého mier-
neho pásma) rozšírila ako parková drevina. V Európe je jej výskyt 
doložený od roku 1717. V Novej Dubnici si ich môžete všimnúť 
napríklad pri novostavbe evanjelického kostola, alebo v Sadoch 
duklianskych hrdinov (medzi domom č. 81 a Družbou).
 Sofora je 15 - 20 m vysoký statný strom s korunou širšou ako 
jeho výška (až 30 - 40 m). Zložené nepárnoperovité listy pozostá-
vajú zo 7 až 17 vajcovito kopijovitých lístkov. Na jeseň ostávajú 
zelené a také i opadávajú. Kôra je šedo-hnedá, len mladé koná-
riky sú olivovo zelené. Metlina slonovinovo bielych motýlikovitých 
kvietkov (čeľaď bôbovité) môže merať až 25 cm. V podmienkach 
Európy kvitnú sofory najskôr po dosiahnutí 15 - 20 rokov. Plodmi 
sú valcovité struky, ktoré ukrývajú jedno až päť tmavých semien, 
ale u nás dozrievajú len zriedka. Sofora je obľúbená ako okrasný 
strom, efektný najmä v čase kvitnutia ako solitér, v skupinách ale-
bo v stromoradí.
 Pretože kvitne až keď je už väčšina stromov a krov odkvitnutá 
a kvety ponúkajú nezvyčajne veľa nektáru, je rajom pre včely. 
Vedeli ste že ...
 - puky sofory tvorí až z 20 % rutín, pričom pohánka, ktorú
  pre obsah rutínu konzumujeme, ho obsahuje len 1 či 2%?
  Rutín zvyšuje elasticitu ciev a využíva sa v liečiteľstve i
  farmakológii na liečenie krvného obehu, ochorení nervov
  a zápalov.
 - obsahuje aj cysteín, ktorý môže spôsobovať nevoľnosti?
 - na Ďalekom východe sa z kvetov tohto stromu pripravuje
  čaj a niekoľkokrát sparené listy pripravujú podobne ako
  my špenát?
 - drevo sa v oblasti pôvodu používa ako stavebný materiál?
 - jedným z jeho anglických názvov je pagoda tree?
 - čínska medicína vie využiť antibakteriálne, protikŕčové,
  močopudné a laxatívne účinky sofory?
 - kvety a struky boli kedysi zdrojom žltého farbiva?

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostredia MsÚ

 Možno ste si v iných mestách a obciach všimli rozmiestne-
né špeciálne kovové kontajnery na zber textilu  (napr. v Dub-
nici nad Váhom) a pýtate sa, prečo také nemáme aj u nás. Tu 
je dôvod: kontajnery rozmiestňuje po mestách bezplatne spo-
ločnosť, ktorá však nerobí tento zber z charitatívnych dôvo-
dov, ide len o podnikateľskú činnosť, vyzbierané veci končia v 
second-handoch a pod. Nová Dubnica preto radšej uprednost-
nila dlhodobú dobrú spoluprácu s neziskovou organizáciou
Diakonie Broumov, ktorá vyzbierané šatstvo, obuv a potreby 
do domácnosti venuje ľuďom v núdzi, zároveň zamestnáva 
zdravotne postihnutých a sociálne slabších ľudí na spracova-
nie vyzbieraných materiálov. Takýto zber textilu síce nie je na-
toľko„poruke“, ošatenie totiž treba priniesť na zberný dvor, ale 
má aj výrazný sociálny rozmer. Z tohto dôvodu mesto neu-
zatvorilo zmluvu s podnikateľom rozmiestňujúcim kontajnery 
na zber textlilu, ale pokračujeme v zbere textilu, obuvi, hračiek 
a kuchynských potrieb na zbernom dvore, kam môžete nosiť 
pre vás nepotrebné veci celoročne počas otváracích hodín 
zberného dvora - pondelok až piatok do 17. hod. a v sobotu 
od 9. do 14. hod.

 V ostatnom období sa stáva, že v Kolačíne a IBV Miklovky 
sa pohybujú vozidlá, ktoré cez amplión vyhlasujú, že vykupujú 
od občanov kovový odpad, prípadne autobatérie. Dovoľujeme 
si vás upozorniť, že osoby tmavšej pleti, ktoré tento výkup rea-
lizujú, konajú v rozpore so zákonom, pretože na výkup odpa-
du nemajú potrebné oprávnenia a ani zmluvu s Mestom Nová 
Dubnica. Hliadka mestskej polície v prípade zistenia ich vý-
skytu ukladá blokové pokuty a zabezpečuje ich odchod mimo 
územia mesta. Vyzývame vás, aby ste nereagovali na výzvy 
týchto „výkupcov“, zároveň upozorňujeme, že v iných obciach 
sa popri výkupe kovov vyskytli aj krádeže v domoch.

Stranu pripravila: Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 Na Trenčianskej ulici pribudli začiatkom augusta nové sto-
jiská pod kontajnermi, a to pri panelákoch č. 81 až 85. Spolu 
päť stojísk zo zámkovej dlažby  vytvorilo dôstojnejší priestor na 
kontajnery na komunálny aj triedený odpad. Dielo realizovala 
spoločnosť TEKOS Nová Dubnica s.r.o., Mesto Nová Dubnica 
vynaložilo na tieto stojiská spolu 12 128 eur. Veríme, že triedenie 
odpadu bude odteraz v tejto upravenej lokalite ešte intenzívnej-
šie! 



 Nedávno sme na stránkach Novodubnických zvestí v krátkos-
ti predstavili prekladateľku a vydavateľku Mgr. Eriku Ridziovú - Gon-
dovú, s ktorou vedenie mestskej knižnice uskutočnilo besedu. 
Uviedli sme základné informácie o živote mladej spisovateľky a 
o jej tvorbe. Pútavé rozprávanie tejto rodáčky z Novej Dubnice 
o tom, ako postupne rástla jej láska k literatúre, ku knihe a ako 
rozvíjala vlastnú tvorbu, ma zaujalo. Za to, čo vo svojom veku do-
kázala v oblasti písaného slova, si určite zaslúži obdiv a právom 
môžeme byť hrdí, že v našom meste vyrástla takáto osobnosť. 
Dohodla som si s ňou rozhovor a požiadala ju, aby nám povedala 
o svojej práci niečo viac.
 
Kedy ste zistili, že máte „spisovateľské“ vlohy a aké boli vaše 
prvotiny? 
 V prvom rade musím povedať, že literatúru som milovala vždy. 
S písaním som začala už ako žiačka základnej školy. Moje ďalšie 
pokusy pokračovali na gymnáziu, kde ma to viac ťahalo k poézii 
a začala som s písaním balád, ktoré mi uverejňovali v školských 
novinách. Prvý skúšobný román SLNKO ZA MRAKMI som napí-
sala na konci strednej školy a na začiatku vysokej školy, keď som 
študovala na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici - odbor slo-
venský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra. Tam som sa 
veľa naučila aj o teórii písania a počas štúdia som prečítala nie-
koľko sto kníh, čo je pre autora mimoriadne dôležité. Vždy ma to 
ťahalo k histórii, po spomínanej knihe som začala písať historický 
román, ktorý som však nedokončila. Zistila som, že na to treba 
naštudovať množstvo materiálov a vyžaduje si to veľa vedomostí. 
Táto oblasť je pre mňa do budúcna veľkou výzvou. Verím, že aj 
na to dozrie čas.

Odkiaľ ste čerpali námety na svoju tvorbu a ktoré ďalšie ro-
mány ste napísali?
 Vždy rada čerpám z udalostí zo skutočného života okolo nás, 
autentickosť svojich kníh získavam práve z reálnych ľudských prí-
behov. Do deja rada zakomponúvam zaujímavé osudy, väčšinu 
svojho príbehu si však vymyslím a postavy, ako aj dej svojich kníh 
sa mi rodí  „v hlave“. Neraz ma samu prekvapí, čo z pôvodnej 
myšlienky vznikne. Vo svojich románoch píšem najmä o vzťahoch 

medzi ľuďmi, zaoberám sa ľudskou psychikou, konaním a sprá-
vaním sa človeka v hraničných životných situáciách, ich násled-
kami. Rada do svojich románov vsádzam kriminálnu zápletku a 
prepájam tak rôzne žánre. Nie sú to teda len knihy o láske - nejde 
o typickú „ženskú“ literatúru, ale usilujem sa, aby boli moje knihy 
napínavejšie a pútavejšie pre široké spektrum čitateľov.

 Prvá kniha, s ktorou som sa rozhodla presadiť ešte počas 
štúdia na vysokej škole, bol román NA KONCI DÚHY (2008). Tu 
som použila niektoré skutočnosti aj zo svojho života, i keď kostra 
príbehu (ľúbostný trojuholník medzi dvoma bratmi a jednou že-
nou), je vymyslená. Je to ešte typický román „pre ženy“, ktorý si 
našiel svoj okruh čitateliek. Ako som už spomenula, na vysokej 
škole som študovala slovenskú a nemeckú literatúru. Naučila som 
sa veľa teórie, prečítala som množstvo kníh, možno povedať, že 
som dozrela aj po teoretickej stránke. Cítila som, že už musím v 
tvorbe pokračovať. Presadiť sa s knihou na slovenskom trhu nie je 
jednoduché. Založila som si preto vlastné vydavateľstvo Artemis 
a vydala som najskôr preklady nemeckých autorov (komediálny 
román pre mužov ÚPLNÝ IDIOT, a rovnako humorne ladený ro-
mán KEDY MA KONEČNE POMILUJEŠ), Potom vyšiel román 
NA KONCI DÚHY, z ktorého som vydala na vlastné náklady 500 
kusov. Ohlasy boli dobré, preto som sa rozhodla napísať knihu 
PASCA NA MOTÝĽA (2009). Vznikla počas päťročného pobytu 
našej rodiny v Nemecku, kde som sa tvorbe venovala intenzívne. 
Dej je zakomponovaný do slovenského aj nemeckého prostredia. 
Vydala som ho ešte na vlastné náklady, ale zistila som, že vydava-
teľská činnosť je fi nančne veľmi náročná. Bola som preto nútená 
svoju vydavateľskú činnosť ukončiť. Potom som napísala ďalšiu 
knihu DIVÉ MAKY (2010), ktorú som sa už rozhodla ponúknuť 
vydavateľstvu. Oslovila som vydavateľstvo MOTÝĽ, s ktorým som 
už spolupracovala v prekladateľskej činnosti. Majiteľ bol z tohto 
románu nadšený a rozhodol sa ho vydať v náklade 4 000 kusov. 
V súčasnosti je už takmer vypredaný. V tvorbe som pokračovala 
ďalším románom VYŠSIE JE IBA NEBO (2011), ktorý bol mojou 
rozlúčkou s Nemeckom. 

 Po svojich románoch, ktoré sa tematicky viac-menej podobali, 
som sa rozhodla siahnuť aj po inej téme a napísala som satiric-
ký román ČISTÉ DUŠE, KRÁSNA ZEM s podtitulom Hriech náš 
každodenný daj nám dnes. Momentálne je náš trh zameraný 
predovšetkým monotematicky a prevládajú v ňom „ľahšie“ romány 
určené pre ženské publikum, zatiaľ som pre svoju spoločenskú 
satiru nenašla vydavateľa. Dúfam, že sa smerovanie nášho lite-
rárneho trhu zmení a čitatelia budú mať šancu prečítať si aj túto 
moju prózu. Nedávno som preložila do nemčiny knihu PASCA NA 
MOTÝLE, ktorú som ponúkla nemeckým vydavateľstvám. Teší 
ma, že jedno už prejavilo záujem a mala by v najbližšom období 
vyjsť. Keby sa to podarilo, bol by to môj životný úspech. Keďže si 
svoj život bez písania už neviem predstaviť, budem aj naďalej po-
kračovať v tvorbe a kladiem si pred sebou ďalšie „spisovateľské“ 
méty, ktoré túžim dosiahnuť.
V súčasnosti pracujem už na svojom šiestom románe, pre ktorý 
ešte nemám názov, uvidím čo z textu vyplynie.

 Ďakujem za rozhovor, želáme vám pri ďalšej tvorbe veľa zau-
jímavých tém a stále väčší počet čitateľov. 

Tituly kníh si môžete kúpiť u autorky na tel. č. 0904 038064, 
na emilovej adrese:

erika.ridziova@gmail.com alebo na www.martinus.sk.                                         

Text a snímka: M. Babuková 

Mažoretky a Mini mažoretky - Naučíme sa rôzne točenia s
 paličkou, pódiové zostavy,  pochod, choreografi e na mo-
 dernú hudbu. Čakajú nás vystúpenia na rôznych akciách.

Dance aerobic - Je forma cvičenia pre deti, ktorá zvyšuje
 pružnosť, odolnosť a vedie k zlepšeniu pohybovej koordi-
 nácie. Krúžok je určený len pre deti 1. až 4. ročníka ZŠ.

Mini Dance - Tanečný krúžok je určený pre deti od 3 do 6 ro-
 kov. Deti si na hodinách osvojujú tanečnú pohyblivosť,
 správne držanie tela, rytmus a rôzne krokové variácie.

Kreatívny svet - Krúžok pre deti od 8 rokov. Deti spoznávajú
 nielen rôzne výtvarné techniky, maľovanie, aranžovanie,
 ale súčasťou tohto krúžku je aj varenie či stolovanie. 

Moderný tanec a HIP HOP - Krúžok pre všetkých, ktorí majú
 radi tanec a chcú sa naučiť niečo nové. Deti absolvujú zá-
 kladné a zložitejšie prvky a rozvíjajú svoj talent.

Mini chovateľ - Deti sa spoločne starajú o zvieratká a vymie-
 ňajú si poznatky o domácich miláčikoch. Krúžok je vhodný
 hlavne pre nižšie ročníky. 

Pohybové a loptové hry - Pohybové a športové hry, ktorými si
 dieťa rozvíja obratnosť, rýchlosť, pohotovosť, posilňuje si
 vôľové vlastnosti a správnu koordináciu pohybov.

Výtvarná dúha - Kreslíš rád? Príď k nám a v príjemnej atmo-
 sfére si môžeš vytvoriť svoje vlastné umelecké diela. Pri
 tvorbe vyskúšaš rôzne materiály, farby a techniky.

Anglický jazyk - otvárame kurzy pre deti 1. - 4. ročníka ZŠ
 a kurz pre stredoškolákov - príprava na maturitu. Deti sú
 rozdelené do skupín podľa veku a vedomostí.

ŠlapAJKA - Ľahká turistika zameraná na zlepšenie telesnej
 kondície, spoznávanie prírody a okolia Novej Dubnice. Na
 výlet sa vyberieme každú poslednú sobotu v mesiaci.

Spoločenské tance - Na tomto krúžku sa naučíme základy
 latinsko-amerických a štandardných tancov. Vítané sú nie-
 len páry, ale aj jednotlivci.

Mini Lienočky - Pre všetky deti vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré
 majú radi pohyb a tanec. Krúžok je zameraný na pohybo-
 vo-tanečnú prípravu (pohyb v priestore, jednoduché ryt-
 mické cvičenia, pohybové hry). 

Svet keramiky - Deti sa oboznámia s rôznymi technikami,
 materiálmi a spoznajú aj techniku glazúrovania, vypaľova-
 nia keramiky a keramickú pec.

Detský folklórny súbor - Krúžok aj pre najmenších predsta-
 vuje návrat k tradíciam prostredníctvom ľudových piesní,
 riekaniek a hier.

Na krúžky sa môžete prihlásiť v CVČ počas septembra.
Tešíme sa na vás!!!

Viac info: www.cvcdubinka.meu.zoznam.sk



25. 8. (sobota) letný amfi teáter
9:00 prvý štart, asi o 17:30 výsledky

SPECIALIZED DUBNICKÝ MARATÓN

18.ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov chrbtami 
a údoliami Strážovských vrchov v okolí (oblasť Nová Dubnica, 
Trenčianske Teplice, Omšenie, Baske, Dolná a Horná Poruba, 

Ilava). Maratón je zaradený do prestížnej iVelo.cz bike
marathon série 2012.

Pripravené sú štyri trate Hard (100km/prevýšenie 3250m),
Klasik (67km/2000m), Basic (43km/1160m)

a Baby (9,5km/210m). 
Viac na www.maraton.sk. 

25. 8. (sobota) letný amfi teáter 18:30 - 22:00

BLUEGRASSOVÝ VEČER

Medzinárodný festival príjemnej bluegrassovej hudby.
Na 9. ročníku podujatia sa predstavia skupiny Blueland (SK), 

The Log (SK/CZ), Benefi t (CZ), Bluegrass Cwrkot (CZ),
Sunny Side (CZ). VSTUP ZDARMA. 

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ, Marián Šupák
S príspevkom spoločnosti Termonova, a.s.

29. 8. (streda)

PREDAJNÉ TRHY NA MIEROVOM NÁMESTÍ

1. 9. (štvrtok) letný amfi teáter od 14:00

NARODENINOVÁ MOTO - PÁRTY

Oslava 18. narodenín Jimmyho. Rockové kapely:
Before The Zero Day, Vlasy na vajci, Electric Lady (Tribute Led 

Zeppelin), Robo Šimko a Massriot, Matka Guráž,
Iron Works (Iron Maiden revival). 

Vstupné: symbolické 1 €
Teší sa na vás Jimmy. 

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

 V našom meste žije veľa pozoruhodných ľudí. Ne-
dávno ma navštívila moja bývalá študentka, aby mi 
predniesla niektoré zo svojich básní, ktoré vie naspa-
mäť. Chcela vedieť, či majú nejakú úroveň. (Vo svojej 
skromnosti nechcela, aby som zverejnila jej meno).
 Posúďte sami, podarilo sa mi ju prehovoriť, aby sa 
podelila aj s inými.
 

ŽIVOT

Život je ako voda. Cestu svoju si razí.
Zdoláva prekážky, preteká cez prsty,

na nič sa neurazí.
Je ako spevák, čo skladá vlastnú pesničku.

Má vlastné noty, vlastné slová,
ba má aj vlastnú paličku.

Pod kôrou stromov letokruhy.
Snáď sto rokov má každý druhý.

Na tele vrásky narobil im čas. Staroba prišla.
Hlávku kloní ako klas, čo z jedného zrna tisíc zmnoží.

Tak mladosť klíči v každom z nás.
Život je ako križovatka.

Jedným smerom cesta hrboľatá,
druhým rovná, hladká.

Uprostred stojí pod plášťom zahalený mág.
A pritom voľný ako vták. Každý čaká na jeho čary.

On v obavách dúfa, že plán sa zdarí.
Nádej sa skrýva v kulisách.

V živote nie sú náhody. Sú to dary
delené podľa nepísanej osudovej dohody.

Zázrak sa stane, keď láska v srdci rozohreje dlane.
Nezmárnite dary, čo ruky vaše majú.

Tie nebesá len vyvoleným dajú.
Úskalie divov vznáša sa v oblakoch,
tápajúc v mocenských pretlakoch.

Na kolena padá láska, nádej, zrada.

Chce sa vám utiecť z divadla,
kde slušnosť prachom zapadla?

Neutekajte, zastaňte!
Nezúfajte, dúfajte!

Život je ako básnička, ako veľký rým.
Musíte len správne usporiadať slovíčka
a na prácu s nimi vybrať spoľahlivý tím.

Nájdite vhodné témy, ktoré sú v obsahoch kníh.
Ony vám pošepnú, ako správne popárovať gény

zdedených vlastností dobrých aj zlých.

A vy, čo radíte, aj keď nie je treba,
dávate deju vlastný smer.

Koho tým chránite? Ich, alebo seba?
Odpoveď skrýva veľa zo života hier.

A keď si myslíte, že ste boj vyhrali,
že už nič horšie nemôže sa stáť,

vtom osudný príde zvrat a všetko spomalí.
Čo komu súdené,

nedá sa vziať.

Mnohí mali ste iný scenár.
Zmeny brzdia smer vášho deja.

Dajte im priestor, možno v ich cieli
spoznáte svoje druhé ja.

Možno vás zahalí smútok
spojený s Veľkým piatkom, a možno zaleje radosť,

podobná bielej sobote.
Pre všetkých najväčším bude sviatkom,

keď slovíčko MOŽNO, podá ruku ISTOTE.
B.Č.

(Uviedla PhDr J. Štofaníková)

 Všetci novodubnickí skauti sa stretli 1. júla
v letnom tábore, ktorý organizoval 62. zbor
Strelka. S prípravami sme začali však omnoho 
skôr, už samotná doprava a stavanie stanov, ku-
chyne, hangára, či stožiara dala zabrať. V tábo-
re sme neboli prvýkrát, ale tento ročník bol jeden
z najlepších! Možno to bolo aj tým, že sme sa 
ubytovali v klasických stanoch v táborisku v 
Mojtíne, ktoré sa na desať dní premenilo na 
zoologickú záhradu. V našej ZOO po celý čas 
bojovali tri skupinky - Silné kobry, Instantní chip-
munkovia a Hyperaktívne surikaty, a snažili sa 
získať čo najviac bodov. Každý deň sme boli 
iné zvieratká a každé z nich nám donieslo novú 
hru, ktorú pre nás vymysleli členovia táborovej 
rady. Hra, ktorú sme hrali najčastejšie spočívala 
v tom, že radca každej skupiny vylosoval zviera,
ktoré sme napodobňovali. Takže sa stalo, že ako
jelene sme nosili konáriky pripevnené na hlave, 
ako „hovniváli“ (lajniaci) váľali fi t lopty, ako ry-
bičky mlčali, ako kengury skákali, cúvali ako rak, 
alebo ako ťavy nosili všade so sebou vodu. Jesť 
sme chodili do kŕmidla, pitný režim bol zabezpe-
čený v napájadle, nakoľko sme stále bývali v 
ZOO.
 Vo voľnom čase boli tou najobľúbenejšou 
aktivitou športy. Hral sa futbal, lakros, volejbal 
a veľa ďalšieho. Nesmelo chýbať batikovanie, 
skupinové divadielka a skautská prax, kde sme 
sa naučili viazať uzly, históriu skautingu, poskyt-
núť prvú pomoc, založiť oheň, orientovať sa v 
prírode, či pracovať s mapou a buzolou a mno-
ho ďalšieho. Sú veci, ktoré skaut inde nezažije 
tak, ako v tábore. Napríklad taká „ešusovka“, 
keď sa začne celý tábor oblievať vodou, nikto 
nejde do podsady suchý! Alebo zistenie, že nič 
nechutí lepšie ako obed, ktorý nevaríte len pre 
seba, ale pre celý tábor. Tiež nesmela chýbať 
streľba z luku či zo vzduchovky, veľa akčných 
hier, lesná múdrosť ako prežiť v prírode a veľa, 
veľa ďalšieho programu. Najsilnejším zážitkom 

bola nočná hra. Tu sme boli výnimočne rozde-
lení podľa veku, stupňa strašenia a obtiažnos-
ti. My sme boli v najstaršej skupine, ktorá (ako 
býva zvykom) vrieskala najviac. Ale úlohu na-
koniec splnila. 
 Našu zoologickú záhradu prišiel okrem rodi-
čov navštíviť aj primátor Ing. P. Marušinec, kto-
rý nám uvaril výborné šúľance s makom. Veľmi 
pekne mu ďakujeme za návštevu aj za chutný 
obed. Asi každý sa najviac tešil na táborák, kto-
rý sme si pripravovali sami, a pri ktorom sme 
spievali, hrali rôzne hry a tancovali. Špeciálny 
bol sľubový táborák v posledný večer, kde naj-
skôr skladali sľuby vĺčatá, po nich skauti a na-

pokon činovníci. Aj keď týchto desať dní zábavy, 
športu, adrenalínu, spolupráce a divočiny bolo 
vynikajúcich, tábor sa musí niekedy skončiť. 
Ale nesmútime a tešíme sa na budúci rok, ktorý 
bude ešte lepší, nakoľko bude opäť vyvrchole-
ním našej celoročnej činnosti. Preto ak chceš, 
môžeš sa tiež pridať k nám. Skauting dáva ľu-
ďom schopnosti a vlastnosti, ktoré môžu v živo-
te využiť. V skautingu sa človek učí poznávať 
samého seba, pracovať na sebe, získava vôľu 
prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o 
seba a svoje potreby.

Foto: R. Stoklasa
Nina Hečková a Andrej Horník

 Ako každý rok, tak i tento sa deti z nášho 
centra voľného času zúčastnili pobytového tá-
bora. 
 Nádherný výhľad na panorámu mesta Ru-
žomberok, ale aj na okolitú prírodu a hory nám 
od 14. do 21. júla poskytoval penzión Gejdák. 
Počas ôsmich dní bol pre deti pripravený pestrý 
program. Krásne zariadený penzión im ponúkol 
okrem wellnessu aj možnosť zajazdiť si na koní-
koch a využiť viaceré športoviská. Deti sa nielen 
zabávali, ale spoznali aj okolitú prírodu a pamiat-
ky mesta Ružomberok. Navštívili Liptovské mú-
zeum, ktoré patrí k najznámejším v tomto regió-
ne. Okrem tradičného programu, na ktorý sa 
všetci veľmi tešili, sme absolvovali aj turistiku na
Krkavú skalu. I keď nám počasie veľmi neprialo, 
chýbajúce slniečko sme si vynahradili v teplej 
vírivke, saune a vo vnútornom bazéne. Veríme,
že deti odchádzali z tohto tábora spokojné, 
šťastné a plné nových zážitkov. Tešíme sa na 
stretnutie opäť o rok.

kolektív CVČ



Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE
----------------------------------------------------------------------------------------------

Plnenie plaveckého limitu vo fontáne
Zrejme kvalifi kačný limit na olympijské hry v Londýne sa snažil 
v mestskej fontáne splniť jeden z reprezentantov Novej Dubnice. 
Operátor kamerového systému ho zahliadol vo fontáne na Miero-
vom námestí 5. júla o 1.20 hod. a na miesto vyslal hliadku. Tá však 
alkoholom posilneného plavca zastavila a namiesto olympijskej
medaily má teraz na krku blokovú pokutu. 

Čierny výkup kovov
Až od Piešťan (konkrétne z obce Ratnovce) cestoval do Novej 
Dubnice podnikavec M. L., ktorý chcel v našom meste vyriešiť pro-
blém s odpadom. 5. júla vykupoval od obyvateľov mestskej časti 
Miklovky nepotrebný kovový odpad. Keďže svoju pomoc ponúkal 
bez potrebných povolení a dokumentov, hliadka mestskej polície 
mu túto činnosť stopla a pokutovala. 

Pripravili susedov o spánok
Neprítomnosť rodičov v dome využil 28. júla L. R. na nočnú oslavu 
so svojimi kamarátmi. S decibelmi to ale značne preháňali, a tak 
pre tento typ zábavy nemali porozumenie viacerí susedia z okoli-
tých domov. Privolaná hliadka nočnú oslavu okamžite ukončila a 
hostiteľovi ako darček udelila pokutový blok. 

Rozbitá vitrína na námestí 
Rovnako v sobotu 28. júla zasahovala hliadka aj na Mierovom 
námestí. Počas pochôdzky centrom mesta spozorovala skupinku 
osôb, ktorá hlučne opúšťala jedno z pohostinstiev. Keď prechá-
dzala okolo reklamných vitrín na Mierovom námestí, jeden z jej čle-
nov M. K. neodolal demolačnému pokušeniu a udrel do sklenenej 
výplne. Keďže sa rozbila, hliadka páchateľa zadržala a predviedla 
na policajnú stanicu. Demolátor ju opúšťal s blokovou pokutou a 
dohodou o náhrade škody za rozbitú sklenú výplň.

Bc. Róbert Brezina, zástupca náčelníka MsP, -mk-

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
spoločenské udalosti v meste od júlového vydania

Igor Bukovský
NÁVOD NA PREŽITIE PRE BEJBY
Kniha pre všetkých rodičov, ktorí vedia, že
pripraviť treba dieťa na život, a nie život pre 
dieťa. Nie je pravým návodom, pretože ne-
existuje jediný spôsob, ako byť dobrým rodi-
čom a ako sa starať o zdravie dieťaťa. Veľkou 
pomôckou je i kniha receptov zdravej výživy.

Daniel Silva
ŠPIÓNKA
Napínavý špionážny príbeh o tajnom agento-
vi nás zavedie do najväčších metropol sveta, 
ale i do nehostinnej saudskoarabskej púšte. 
Autor v ňom zobrazuje dnešný terorizmom 
ohrozený svet s jasnozrivosťou, ktorá vyráža 
dych.

Diane Ducretová
ŽENY DIKTÁTOROV
Veľkí diktátori 20. storočia zapojili do svojej 
mocenskej hry ženy. V postavení manželiek,
mileniek, družiek, či radkýň utvrdzovali v svo-
jich krutých tyranoch presvedčenie, že sú 
krásni, charizmatickí a všemocní. Niektoré z 
pozadia aj vládli a ovplyvňovali politiku.

Boris Filan
AKO IŠLO OKO NA VANDROVKU
Ďalšia z cestopisných kníh známeho autora
nás zavedie do Grécka, Bali, Maroka a Egyp-
ta. Prečítame si nápadité autorove postrehy 
o neznámych kultúrach i zaujímavo podané 
obyčajné veci odpozorované od života. 

Maya Rothenbühler- Korcová
EMÍLIA V A TÍ DRUHÍ
Portrét prvej dámy slovenského herectva, kto-
rá v tomto roku oslávila životné jubileum. Roz-
hovory s autorkou približujú herečku v dôver-
ných chvíľkach i v ťažkých životných okami-
hoch. 

Monika Macháčková
VŠETKO V PORIADKU
Mirka je spokojná v práci i v súkromnom živo-
te. Žije s milovaným manželom a takmer do-
spelými dvojičkami. Všetko by bolo v poriad-
ku, keby jej cestu neskrížil príťažlivý hudobník 
a ona sa zapletie do vzťahu, ktorý jej môže 
všetko zničiť.

Jude Deverauxová
KAMEŇ ŽELANÍ
Historička Gemma triedi staré dokumenty a
natrafí v nich na zmienky o kameni, ktorí plní 
tajné želania všetkým ľuďom s priezviskom 
Fraizer. Pokiaľ sa s rodinou bližšie nezozná-
mi, pokladá to len za legendu. Čo sa však sta-
ne, keď sa kameň dostane do nesprávnych 
rúk?

Srdečne vás pozývame na novodubnické predajné 
trhy 29. augusta na Mierovom námestí. V severnej 
časti námestia a na Ulici Petra Jilemnického bude-
te môcť nakupovať podľa chuti od 7. do 15. hod. 

V čase od 5. do 16. hod. bude pre osobnú a hromad-
nú dopravu uzatvorená severná časť Mierového ná-
mestia a časť Ulice Petra Jilemnického - za križo-
vatkou k Hotelu Dynamic po Ulicu Janka Kráľa.

Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel,
aby v čase konania trhov neparkovali

svoje vozidlá v týchto lokalitách.

Mramorové platne pri kríži na mestskom cintoríne nahlodal zub 
času a znečistil vosk stekajúci zo sviečok. Kamenárstvo Kondel 
Nová Dubnica však počas leta sponzorsky zabezpečilo nové mra-
morové platne. Dúfame, že aj táto investícia prispeje k dôstojnej-
šiemu vzhľadu miesta posledného odpočinku našich blízkych zo-
snulých.

-mk-

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



 Tešíme sa z každého Novodubničana/Novodubničanky, ktorí 
reprezentujú naše mesto, o to viac, naše Slovensko. K takýmto 
patrí aj mladý študent ŠPORTOVÉHO GYMNÁZIA v Trenčíne, 
predtým žiak ZŠ Československej armády v Moldave nad Bodvou, 
novodubnický rodák a obyvateľ nášho mesta MÁRIO DAŠKO. Na 
spoločných Majstrovstvách Čiech a Slovenska v cestnej cyklisti-
ke v Púchove v tomto roku sa stal MAJSTROM SLOVENSKA v 
časovke jednotlivcov a potom opäť MAJSTROM SLOVENSKA v 
spoločnom preteku. Teraz trochu bližšie o tomto našom úspešnom 
cyklistovi.

ČÍM TI UČARILA CYKLISTIKA? AKO A KEDY SI SA JEJ ZA-
ČAL VENOVAŤ? 
 Začalo to tým, že sme spolu s mojím bratrancom pozerali ča-
sopisy o cyklistike, a tak sme sedeli a rozhodli sme sa, že sa cy-
klistike začneme venovať. Je to krásny šport, aj keď dosť náročný. 
Cyklistike som sa začal venovať ako 12-ročný žiak základnej ško-
ly. Spomínam si aj na svoje prvé začiatky, ktoré boli veľmi ťažké a 
miestami aj smiešne. 

ZA AKÝ TÍM SI ZAČAL PRETEKAŤ, KEĎ SA DOSTAVILI PRVÉ 
ÚSPECHY?
 Začal som jazdiť za tím Ck ANSIMA, Moldava nad Bodvou. 
Vtedy sme sa presťahovali do Moldavy z Novej Dubnice. Po ukon-
čení ZŠ som išiel na Športové gymnázium do Trenčína, keď sme 
sa opäť vrátili do Novej Dubnice. 

REPREZENTOVAL SI SLOVENSKO UŽ AJ V INÝCH ŠTÁTOCH ? 
 Slovensko som začal reprezentovať ako starší žiak, keď som 
mal 14 rokov. Najprv sme chodili s reprezentáciou len do blízkych 
krajín, ako Česká republika, Srbsko a neskôr, vo vyšších kate-
góriách, sme začali reprezentovať Slovensko aj v iných krajinách, 
ako sú: Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Luxembursko, 
Nemecko a Dánsko. 

KTORÝ JE TVOJ ZATIAĽ POSLEDNÝ POZORUHODNÝ
ÚSPECH?
 Boli to Majstrovstvá Česka a Slovenska v Púchove, kde som 
vyhral časovku jednotlivcov a spoločný pretek. V Luxembursku na 
Svetovom pohári som v prvej etape skončil na 5. mieste a celkovo 
na 14. mieste, a tým pádom som vyjazdil body pre Slovensko, aby 
sme sa mohli zúčastňovať pretekov v zahraničí aj o rok. 

AKO VYZERÁ TVOJ DEŇ - ŠKOLA, TRÉNINGY, KONÍČKY... DÁ 
SA TO ZVLÁDNUŤ?
 Ráno vstanem o šiestej hodine a idem na bicykli do školy, do 
Trenčína. V škole máme rozložené vyučovanie tak, aby sme mohli 
absolvovať tréningy. Vyučovanie sa začína o 7:15 a končí o 9:45 
pričom absolvujeme tri hodiny vyučovania. Od 10:00 ideme na tré-
ning, ktorý by mal trvať tri hodiny, aby sme stíhali poobedňajšie 
vyučovanie, ktoré začína o 13:30 a končí o 15:05. Po škole máme 
ďalší tréning, alebo ideme na regeneráciu, ktorá prebieha v budo-
ve školy. Medzi regeneráciu patrí masáž a v zime sauna. Dá sa to 
zvládnuť, aj keď je to dosť náročné, nakoľko dosť vymeškávame z 
vyučovacích hodín, pretože absolvujeme aj počas školského roka 
sústredenia a preteky.

ČO BY SI CHCEL EŠTE NA ZÁVER POVEDAŤ?
 Na záver by som chcel vyjadriť veľké poďakovanie môjmu ujo-
vi a zároveň bývalému trénerovi pánovi Borisovi Mičudovi, ktorý 
ma do tohto všetkého dostal. Ďakujem aj terajším trénerom pánovi 
Hnátovi, Ďurikovičovi, ale najmä celej mojej rodine.

Ďakujeme a želáme veľa, veľa úspechov.

Zhovárala sa PhDr. Irena Štofaníková

 Tréner dorastu v Kolačíne Zdeno Mičian 
vychoval ďalších dobrých futbalistov, ktorým 
sa podaril historický úspech. V minulom roč-
níku skončili na druhom mieste a postúpili 
do V.ligy. Po minuloročnom postupe mužov 
uspela aj mládež a posunula sa do vyššej 
súťaže. Ruka v ruke však pribudli aj starosti 
s podmienkami na ihrisku. Chýbajú sprchy, 
ozvučenie ihriska a ďalšie základné vyba-
venie. Brigádnicky sme zabezpečili stavbu 
ochrannej bariéry za bránkou, začali sme s 
oplotením celého areálu a počas jesene by 
sme mali stavať nové šatne. 
 Po odchode piatich starších hráčov do 
tímu mužov musíme nanovo vybudovať ká-
der dorastu. Dúfame, že aj noví mladí chlapci 
budú dobre reprezentovať futbal v Kolačíne.

Text a snímka: Jaroslav Tlapák 
predseda TJ Družstevník Kolačín

 Klub slovenských turistov pozýva všet-
kých milovníkov potuliek letnou prírodou 
na nenáročný výstup ku krížu na Marko-
vici.
 Ak si chcete vychutnať  nádherné vý-
hľady, stretnúť sa s priateľmi alebo len je-
dnoducho využiť voľno v strede týždňa 
vďaka štátnemu sviatku, príďte v stredu 
29. augusta o 9.30 pred Kultúrny dom Ko-
lačín.
 Tí, čo poznajú cestu, sa môžu ku krížu 
vydať aj individuálne. Na vrchole bude o 
11.00 pre všetkých pripravené malé ob-
čerstvenie.

Tešia sa na vás turisti z Kolačína.
-sk-

Mário Daško počas pretekov v plnej rýchlosti. 

Na majstrovstvách Slovenska v Púchove na bedni - so zlatom na hru-
di na fotografi i uprostred. Vľavo strieborný E. Baška, vpravo tretí D. 
Zverko. 

Bezprostredne po pretekoch. Unavený, ale šťastný. 



 Klub slovenských turistov Kolačín je už niekoľko rokov spolu-
organizátorom zájazdov nestarnúceho a vždy optimisticky nalade-
ného pána - Rasťa Mádra. 
 Desiatky nadšencov cestovania navštívili s nami Dánsko, 
Švédsko, nádherné Nórsko s nezabudnuteľnými fjordami, ale aj 
Florenciu, Rím, Sorrento, Pompeje, Vezuv, Capri, San Marino, či 
Londýn alebo Paríž.
 Tento rok sme sa vydali smerom na juhozápad. Začali sme 
v Nemecku, kde sme vyšli zubačkou na najvyšší vrch Nemecka

Zugspitze a kochali sa výhľadom na končiare nemeckých a ra-
kúskych Álp a užili si sneh v čase, keď na Slovensku vystúpila
ortuť teplomera vysoko nad 30 stupňov. Popoludní sme boli v 
prekrásnom zámku Neuschwanstein. Aj Walt Disney sa doňho 
zamiloval na prvý pohľad, preto si ho zvolil ako predlohu svojich 
rozprávkových zámkov. Na druhý deň sme väčšinu času strávili 
v autobuse pozorovaním krás Nemecka a Švajčiarska, aby sme 
napokon dorazili do Francúzska. Čakala nás ozajstná lahôdka - 
dobrodružná jazda lanovkou z pôvabného mestečka Chamonix až 
pod vrchol Mont Blancu. Aiguille du Midi, vyhliadková plošina vo 
výške 3842 metrov, ponúkala výhľad na najvyššie miesto Európy, 

ale aj smerom nadol. Bolo to naozaj úchvatné, nádherné, skvelé, 
očarujúce, prekrásne, neopakovateľné, nezabudnuteľné. Veľmi 
emotívne bolo aj vztýčenie našej vlajky, spoločné fotografovanie i 
zborové Na Kráľovej holi, ktorému neodolali ani kamery všadeprí-
tomných japonských turistov. Po prehliadke Chamonix a mesta 
Annecy pri jazere so spleťou uličiek s cukrárňami, kaviarničkami 
a reštauráciami všetkého druhu sme sa nevedeli zbaviť dojmu, že 
Francúzi si život dokážu naozaj vychutnať. 
 Do ďalšieho slnečného rána sme sa zobudili plní očakávaní. 
Čakala nás jazda smerom na juh cez Provensálsko a kaňon Ver-
don až k moru. Prvou zastávkou boli fi alové polia plné voňavej 
levandule. Nedalo sa nezastaviť. Bolo nám dožičené kochať sa 
krásou takou typickou pre túto oblasť Francúzska Zo slastného 
rozjímania nás prebrali strašidelne strmé cesty cez najhlbší kaňon 
v Európe. Pohľad do hĺbky na Verdonské jazerá s prítokmi medzi 
skalnatými stenami splnil naše očakávania, hoci mnohým sa po 
ceste zatajoval dych a vydýchli sme si až v campingu v Antibes. 
Čakali nás štyri dní sladkého ničnerobenia spojené s prehliadkou 
Monaka, Monte Carla, Cannes i Nice a kúpanie v azúrovom mori. 
Dosýta sme si užívali slnko, prechádzali po promenádach, ktorý-
mi nepohrdnú ani najväčšie celebrity a predstavovali si, aké by 
to bolo, keby tie jachty a rýchle autá boli naše. Keď sa nám teplo 
zunovalo, vydali sme sa na sever, lebo v pláne boli ešte Dolomity. 
Opäť sme sa ocitli medzi zvláštnymi skalnatými útvarmi vo svet-
roch či bundách a nestačili sa diviť, ako v Taliansku dokážu robiť 
cestovný ruch. 
 Po poslednej noci v peknom rodinnom penzióne sme absolvo-
vali niekoľkohodinovú túru , aby sme sa napokon rozlúčili i s touto 
krajinou a začali rozmýšľať nad tým, čo nás čaká doma.
 V mysli sme sumarizovali a triedili zážitky a všetko, čo sme 
za tých 12 dní prežili. Rasťo Mádr však už plánoval budúci rok. 
Väčšina sa zhodla na tom, že o rok pre zmenu vyrazíme na se-
verovýchod a budeme spoznávať krásy Pobaltia, Ruska i Fínska. 
Jantárová cesta povedie cez Vilnjus do Sankt Peterburgu, zabeh-
neme naskok do Helsínk, Talinu a Rigy. 

Budeme radi, ak prijmete ponuku našej hobbytour MasKa.

Rasťo Mádr a Soňa Kačíková
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Keď chceš byť šťastný hodinu, opi sa, 
keď chceš byť šťastný rok, ožeň sa, 

keď chceš byť šťastný celý život,
staň sa rybárom. 

Rybári v našom meste
...týmto čínskym príslovím začína ofi ciálna we-
bová stránka organizácie, ktorá spája nadšen-
cov tohto zvláštneho, ale krásneho športu už 
viac ako 85 rokov. 
 Jej členovia po mnohé roky obhospodarujú 
vodné plochy po celom slovenskom území, vy-
víjajú činnosť na ochranu a obohatenie populá-
cie vodných živočíchov, neraz vzácnych druhov, 
ktoré by bez dobrej vôle a obetavej práce ne-
prežili. Rybárstvo ako také je snáď také staré, 
ako ľudstvo samo. Tvorilo neoddeliteľnú súčasť 
každodennej činnosti človeka, ktorou si zabez-
pečoval obživu na svoje prežitie. Ako čas plynul 
a človek sa vzpriamil a mysľou posunul vpred, 
uvedomil si, že nie je umenie iba loviť, ale ešte 
väčšie umenie je chrániť, chovať a zveľaďovať. 
Postupne sa tak sformovala organizácia - Slo-
venský rybársky zväz a spolu s ňou mestské a 
obvodné organizácie, ktoré na seba prebrali zod-
povednosť za vodné plochy na našom území. 
Jednou takouto organizáciou je aj mestská orga-
nizácia Slovenského rybárskeho zväzu Dubnica 
nad Váhom, rozdelená na tri podorganizácie a 
to Ilava, Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica. 
Nová Dubnica na čele s predsedom obvodnej 
organizácie Ing. Branislavom Waldeckerom a 
členmi výboru funguje v súčasnom zložení už 
niekoľko rokov a úspešne riadi, obhospodaruje a 
vykonáva činnosť na vodných plochách a tokoch 
nachádzajúcich sa v našom okolí. 

Preteky mladých stále lákavejšie
 K významným podujatiam, ktoré organizuje-
me, patria každoročné preteky v love rýb udicou 
pre deti a mládež a preteky dospelých. Prvomá-
jové detské preteky na Štrkovisku Dubnička pri 

Dubnici nad Váhom sú akýmsi vyvrcholením 
krúžku mladého rybára, kde mladí rybári obdr-
žia povolenie na rybolov a zároveň sa zúčastnia 
pretekov, ktoré svojou kvalitou, prípravou a or-
ganizovaním možno prirovnať k profesionálnym 
zápoleniam tohto druhu. V ostatných rokoch na-
brali tieto preteky nový smer nielen v pravidlách, 
ale aj v hodnote cien pre víťazov. Odmeny pre 
najlepších sú hodnotné, občas nevšedné, ale 
podstatné je aj to, že žiadne dieťa neodíde na-
prázdno. To je základ, ktorý si naša organizácia 
dala za prioritu, aby samotné preteky nestratili 
svoju vážnosť, aby sa rok od roku zvyšovala nie-
len ich kvalita, ale aj náročnosť, a to najpodstat-
nejšie, aby každé dieťa odišlo s úsmevom na 
tvári. Toto všetko sa darí nielen vďaka obetavej 
práci členov výboru a rybárskej stráže, ale tak-
tiež vďaka ústretovým sponzorom, pre ktorých je 
radosťou vidieť, že poskytnuté ceny vedia vyča-
rovať detskú radosť. Pevne veríme, že v tomto 
trende budeme každý rok napredovať, mladých 
rybárov bude tento netradičný šport napĺňať a 
baviť, a teda že všetka táto naša činnosť bude 
mať zmysel nielen tento rok, či minulé, ale aj tie 
budúce.

Staráme sa o vodné toky
 K ďalším našim významným činnostiam pa-
tria brigády, ktoré sa vykonávajú začiatkom jari a 
počas jesene. Vďaka nim sa od našich vôd od-
nesú stovky kíl odpadkov, ktoré po sebe zane-
chávajú nezodpovední kúpajúci sa a žiaľ aj ne-
zodpovední rybári. Neuvedomujú si, že nepo-
riadkom, ktorý po sebe zanechávajú, neubližujú 
len prírode, ale najmä sebe. Za účasti rybárov 
sa skrášľujú pobrežné časti v okolí našich vôd, 
upravujú sa prístupy a čistia sa miesta, ktoré si 
vyžadujú každoročnú pozornosť. 

Obetaví rybári i sponzori
 Naša organizácia vykonáva mnoho ďalších 
činností, o ktorých by sa dalo písať veľmi dlho. 
Možno by z toho vznikla aj celá kniha. V našej ob-
vodnej organizácii č. 2. Nová Dubnica za to vďa-
číme najmä týmto aktívnym členom: Branislav 
Waldecker, Vladimír Čupaľka, Roman Mada, 
Štefan Cucik, František Beňovič, Lukáš Cucik, 
Ján Fulek, František Blaško. 
 Významnú prácu odviedli aj bývalí členovia 
výboru Ján Mráz a Jozef Mikloš. Mestskej orga-
nizácii Dubnica nad Váhom, a teda aj trom ob-
vodným organizáciám velí už dlhé roky Jozef 
Gregorík. Pre týchto a ďalších členov nie je špor-

tové rybárstvo už iba koníčkom, ale aj akýmsi
poslaním pod heslom: ,,Nie je dôležité rybu ulo-
viť, ale prísť k vode a odísť od nej s dobrým po-
citom“. 
 Na záver ďakujeme sponzorom novodubnic-
kých pretekov, ktorými sú Mesto Nová Dubnica, 
primátor Ing. Peter Marušinec, Fructop s.r.o. Os-
tratice, LM Market rybárske potreby Trenčín, Piz-

zéria Vega Nová Dubnica, Mso SRZ Dubnica nad
Váhom, LRL Lednické Rovne, súrodenci Selin-
govci, Jaroslav Múčka, Potraviny Centrál Nová 
Dubnica. 
....ak chceš byť šťastný celý život, staň sa rybá-
rom! Petrov Zdar, priatelia!

Slovenský rybársky zväz, Nová Dubnica


