
Ak všetko pôjde tak úspešne, ako sa rozbehlo,
celkovo môžeme získať z eurofondov až 6,24 milióna eur. 

Čítajte na str. 6 a 7. 

Organizátori a hostia odovzdali 31 sád medailí. Športovcov prišiel 
podporiť aj primátor Ing. Ján Šušaník. Dočítate sa na str. 11. 

Prvé informácie o kandidátoch na post primátora
a na kreslo v mestskom zastupiteľstve nájdete na str. 3.

Nenechajte si ujsť Partičku v kine Panorex 8. novemra!
Pozvánka na str. 12. 



Verejné
zhromaždenie 
v Kolačíne
23. septembra.

Pavol Kopačka
v živej debate

o odkanalizovaní 
Kolačína

s generálnym
riaditeľom
Považskej

vodárenskej 
spoločnosti
Ing. Jánom
Balušíkom. 

 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
(ďalej MsZ) v Novej Dubnici sa 28. 9. kona-
lo v Kultúrnom dome v Kolačíne. Po kon-
trole plnenia úloh z uznesení MsZ a správe 
o výsledku realizovaných kontrol si poslan-
ci vypočuli správu o plnení rozpočtu mesta.
Rozsiahly materiál obsahoval okrem po-
drobného rozpisu bežných výdavkov i ana-
lýzu kapitálového rozpočtu, finančných 
operácií, ako aj informáciu o výške nespla-
teného dlhu. Konštatovalo sa v ňom, že prí-
jem z výnosu podielových daní má klesajú-
ci charakter, čo vytvára tlak na zmenu roz-
počtu. Tá bola následne prerokovaná a po 
rozsiahlejšej diskusii i schválená. Zmena 
rozpočtu sa prejaví v rozpočte zariadenia 
pre seniorov, neštátnych ZUŠ a školských 
zariadení, obecných školských zariadení
i mesta. V dôvodovej správe sa uvádza, že 
dopady krízy na obce a mestá sú horšie, 
ako boli pôvodné odhady, čo v číselnom 
vyjadrení znamená, že mesto musí rátať 
s ponížením príjmov o 305.258 eur. V ka-

pitálovom rozpočte bude potrebné vykryť 
výpadok príjmov čerpaním úveru. Po usku-
točnených zmenách by mal byť rozpočet 
mesta Nová Dubnica vyrovnaný. 

 V ďalšom bode rokovania poslanci de-
legovali zástupcu mesta do školských rád. 
Namiesto JUDr. Miroslava Holbu, ktorý sa 
písomne vzdal členstva v týchto radách, 
bol delegovaný Ing. Juraj Hort. K bodu VZN 
mesta Nová Dubnica o určení výšky dotá-
cie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ 
a na dieťa školského zariadenia so sídlom 
na území mesta vystúpili nielen prítomní 
poslanci, zväčša pracovníci v školstve, ale 
aj riaditelia školských zariadení v meste.
V diskusii označili pripravený návrh, ktorý 
počítal so znížením výšky dotácie na žiaka, 
za likvidačný najmä smerom k súkromnej a 
cirkevnej škole. Napokon tento návrh v za-
stupiteľstve neprešiel, hoci pri úprave roz-
počtu sa s ním počítalo. Poslanci ďalej 
schválili aj súťažné podmienky obchodnej 

verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v 
k.ú. Veľký a Malý Kolačín, ako aj na prená-
jom nebytových priestorov v Mestskom 
zdravotnom stredisku /lekáreň/. 

 Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár podrobne zma-
poval nevysporiadané pozemky pod ga-
rážami za Vetrolamom a na Miklovkách. 
Niektoré z nich boli označené ako preby-
točné a bol daný súhlas na ich odpredaj 
alebo prenájom. Poslanci zobrali na vedo-
mie aj informatívnu správu o konaniach na 
vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zá-
hradkových osadách a dohodli sa, že budú 
žiadať náhradné pozemky od Obvodného 
pozemkového úradu v Považskej Bystrici 
pri vyporiadaní vlastníctva k pozemkom v 
ZO č.1,2,3 a 5. 
 Hoci sa MsZ konalo v Kolačíne, obyva-
telia tejto mestskej časti oň prejavili mini-
málny záujem, rovnako ako v prípade ve-
rejného zhromaždenia. 

PaedDr. Soňa Kačíková

 Hlas ľudu, hlas boží, povedali sme si vo Výbore mestskej časti 
Kolačín, keď sme sa rozhodli požiadať mesto o zvolanie verejné-
ho zhromaždenia občanov na 23. septembra do kultúrneho domu. 
Svoj zámer sme zverejnili v mestskom rozhlase, vyvešali plagáty, 
s prednostkou MsÚ Ing. Jurisovou sme pripravili okruh problémov, 
ktoré nás v Kolačíne najviac trápia a tešili sa na dav občanov,
s ktorými ich predebatujeme.
 Do kultúrneho domu prišli všetci kompetentní pracovníci úradu 
na čele s pani prednostkou a primátorom mesta Ing. Šušaníkom, 
ako aj generálny riaditeľ Považskej vodárenskej spoločnosti Ing. 
Ján Balušík. Nechýbali ani členovia Výboru m.č. Kolačín.
 Len občanom sa akosi nechcelo. Tí boli od začiatku až do kon-
ca v menšine. Spočítať ich bolo veľmi jednoduché. Rovných dva-

násť! Tých 12 statočných sa dozvedelo najnovšie informácie
o projekte odkanalizovania Kolačína, o odstreloch v kameňolome, 
o výrube poškodených stromov, ako aj o zámeroch mesta sme-
rom k našej mestskej časti v najbližšom období. Keby ste tam boli, 
mohli ste sa zapojiť do diskusie o využívaní kultúrneho domu i ve-
rejných priestranstiev.
 Váš názor nás zaujímal. Tak možno nabudúce!

PaedDr. Soňa Kačíková

 Prípravné práce na novom územnom pláne mesta a dvoch 
územných plánov zón odštartovalo mesto Nová Dubnica. Územný 
plán mesta je pritom základný dokument, ktorý komplexne rieši a 
určuje priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia mes-
ta. Rovnako koordinuje činnosti ovplyvňujúce životné prostredie, 
ekologickú stabilitu a územný rozvoj mesta tak, aby bol v súlade s 
princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Okrem tohto zásadného do-
kumentu vzniká aj územný plán zóny Dlhé diely, ktorý zabezpečuje 
komplexné urbanistické riešenie územia pre rozvoj bývania (rieše-
né územie je vymedzené na severe líniou Kolačínskeho potoka a 
jeho ľavostranného bezmenného prítoku, na východe existujúcich 
individuálnymi garážami - Vetrolam, z južnej strany existujúcou zá-
hradkárskou osadou č. 9 a individuálnymi garážami a na západe 
existujúcou záhradkárskou osadou pri kotolni). 
 Úlohou územného plánu centrálnej mestskej zóny (tzv. Kroho-
vej štruktúry) je komplexné urbanistické riešenie centra mesta s 
jeho ústredným priestorom - Mierovým námestím (riešené územie 
je vymedzené ulicami Trenčianska, Hviezdoslavova, Jilemnického 
a Janka Kráľa).
 Mesto ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územno-
plánovacej dokumentácie už tieto skutočnosti oznámilo verejnosti, 
dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam (mestám) a 
samosprávnemu kraju, dotknutým fyzickým a právnickým osobám, 
ktoré sa podieľajú na využívaní územia mesta. V súčasnosti prebie-
hajú prípravné práce - spracovanie prieskumov a rozborov, ktoré sú 
nevyhnutné na spracovanie zadania, konceptu a návrhu územno-
plánovacej dokumentácie. 

Ing. Miroslav Olaš, -mk-
vedúci odd. výstavby a územ. plánovania MsÚ



 „Jeden z troch uspeje,“ to je všeobecne platná veta pre nadchádzajú-
ce komunálne voľby v Novej Dubnici. Šance všetkých kandidátov dosahu-
jú približne jednu tretinu. Doslovne to platí o kandidátoch na post primá-
tora a o troch záujemcoch o poslanecké kreslo v kolačínskom volebnom 
obvode. Kandidáti na poslancov v prvom volebnom obvode majú šancu na 
úspech 31,8% a v druhom 30,43%. 

Primátorom bude zaručene Ing. ...
 Chuť aktívne sa podieľať na samosprávnej politike prejavilo spolu 51 
Novodubničanov. Traja záujemcovia o primátorskú pozíciu a 48 záujem-
cov o miesto v poslaneckom zbore mesta. 
 Čelného predstaviteľa mesta budeme vyberať spomedzi finančného 
manažéra, živnostníka a súčasného primátora. V abecednom poradí pr-
vým z nich je 29-ročný Ing. Peter Marušinec s podporou strán SMER - 
sociálna demokracia, SNS a ĽS HZDS. Druhým kandidátom je 62-ročný 
živnostník, ktorého podporuje SDĽ a Nová Demokracia - Ing. Bohumil Mi-
kláš. Zoznam uzatvára súčasný „kormidelník mesta“ Ing. Ján Šušaník vo 
veku 58 rokov s podporou strán SDKÚ - DS, KDH, SaS. 

Medzi poslancami môže byť vekový rozdiel 51 rokov
 Pätnástich poslancov si budeme vyberať spomedzi 48 kandidátov, 
avšak platí to iba matematicky. V praxi si budeme 27. novembra vyberať
siedmich poslancov v prvom volebnom obvode, kde kandiduje 22 záujem-
cov a v druhom obvode, v ktorom budeme vyberať spomedzi 23 kandidá-
tov. Miestna časť Kolačín vystupuje ako volebný obvod samostatne a po-
merne podľa počtu obyvateľov budú voliť jedného z troch ašpirantov na 
miesto v mestskom zastupiteľstve. Štyria kandidáti sú nezávislí, ostatní sa 
snažia osloviť potenciálnych voličov aj vďaka podpore politických strán. 
Vekový rozdiel medzi najmladším a najstarším záujemcom o „poslancova-
nie“ je 51 rokov. Čerstvé dva krížiky má na svojom vekovom konte Pavol 
Pohanka, 71-ročným kandidátom je PhDr. Rastislav Mádr. 

Nemusíte „krúžkovať“ plný počet
 Mestská volebná komisia už preskúmala kandidátne listiny a rozhodla
o registrácii kandidátov. Má spolu päť členov, kam delegovala každá pri-
hlásená politická strana jedného člena, jej predsedom sa stal Ing. Zoltán 
Stopiak. Komisia skonštatovala, že všetci kandidáti splnili potrebné nále-
žitosti, ktoré vyžaduje zákon. Ak pristúpite v sobotu 27. novembra v čase 
7:00 - 20:00 k urne, dostanete dva hlasovacie lístky - jeden pre voľbu pri-
mátora, kde zakrúžkujete poradové číslo jedného kandidáta a na druhom 
hlasovacom lístku si budete môcť prečítať mená všetkých kandidátov na 
poslancov za váš volebný obvod. V prvom a druhom „krúžkujú“ maximálne 
siedmich a v mestskej časti Kolačín vyberajú jedného z troch. Tieto infor-
mácie nájdete aj na samotnom hlasovacom lístku. 

 Do volieb do orgánov samospráv miest a obcí nás ešte čaká jedno
vydanie Novodubnických zvestí. V novembrovom čísle si budete 
môcť prečítať podrobnejšie informácie.

-mk-

VÝSLEDKY REFERENDA 18. SEPTEMBRA
 Najviac nám leží v žalúdku, že poslanci sú tí rovnejší medzi rovnými. 
Prekáža nám ich vysoký počet a to, na akých drahých autách sa vozia. 
To sú tri najdôležitejšie závery našej priamej demokracie - z hľadiska 
celkových výsledkov, aj tých našich novodubnických. Ich pretavenia do 
skutočnosti sa však nedočkáme vďaka nedostatočnej účasti. 
 Celkové výsledky referenda kopírujeme v Novej Dubnici od prvej až 
po šiestu otázku - z hľadiska ich úspešnosti. Najviac kladných odpovedí 
(až 97,65%) sme zaznamenali pri druhej otázke týkajúcej sa obmedze-
nia imunity. Za zníženie počtu poslancov na stovku sa v hlasovaní vyja-
drilo 94,34% zúčastnených a tretie miesto v úspešnosti medzi otázkami 

si vybojovalo obmedzenie ceny áut verejných funkcionárov (91,66%). Na 
otázku koncesií odpovedalo kladne 88,39% a za obmedzenie práva na 
odpoveď podľa tlačového zákona sa vyjadrilo 85,53%. Najmenej úspeš-
nou sa stala téma volieb cez internet, s ktorou v Novej Dubnici súhlasilo 
iba 83,98%. 
 Účasťou sme prevýšili celoslovenský priemer o viac ako jeden a pol 
percenta (24,41% vs. 22,84%). Celková účasť v obvode Trenčín dosia-
hla 22,62% a pre zaujímavosť najnižší záujem vyjadriť sa touto formou 
priamej demokracie zaznamenali v obci Krivoklát, kde sa k urnám dosta-
vilo iba 7,44%. Najvyššou účasťou sa nemôže pochváliť samotný krajský 
Trenčín, ale Kostolná - Záriečie (27,17%). Ani tieto vyššie percentá by 
však zďaleka neboli dostatočným hybným motorom na zmenu. 

-mk-

 Mesto Nová Dubnica vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvo-
renie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej je naj-
vhodnejšia ponuka na prenájom: 
 • časť nebytových priestorov v budove
  Mestského zdravotného strediska,
  Gagarinova ul. 773 v Novej Dubnici
  (170 m2)
 • prislúchajúci podiel na spoločných
  priestoroch - chodba (10 m2)

Účelové určenie predmetu obchodnej verejnej 
súťaže: prevádzkovanie lekárne. 
Doba nájmu: od 1. 1. 2011 na dobu neurčitú
Termín na predkladanie ponúk:
  od 1. 10. 2010 do 29. 10. 2010 
Požadovaná minimálna výška nájomného:
 • za priestory lekárne
  (170 m2) ... 60 € / m2 / rok 
 • za spoločné priestory
  (10 m2) ... 5 € / m2 / rok 

 Mesto Nová Dubnica vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvo-
renie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je naj-
vhodnejšia ponuka na odkúpenie:

a) pozemok parc. KN-E č. 75 ostatné plochy
 o výmere 3 545 m2, zapísaný na LV 2162,
 k. ú. Malý Kolačín 
 Pozemok sa nachádza mimo zastavaného
 územia Malého Kolačína. Nie je oplotený,
 nenachádzajú sa na ňom žiadne stavby. Je
 čiastočne zarastený stromami a krovím.
 Pod pozemkom preteká Kolačínsky potok.
 Podľa Územného plánu mesta Nová Dubni-
 ca ide o záhradkársku lokalitu. 
b) pozemok parc. KN-E č. 675/102 zastava-
 né plochy a nádvoria o výmere 1 213 m2,
 zapísaný na LV 2482, k. ú. Veľký Kolačín 
 Pozemok sa nachádza mimo zastavaného
 územia Veľkého Kolačína. Nie je oplotený,
 nenachádzajú sa na ňom žiadne stavby. Je

 čiastočne zarastený stromami a krovím. Je
 v chatovej oblasti v tesnej blízkosti záhrad-
 kovej osady č. 7 Markovica. Podľa Územné-
 ho plánu mesta Nová Dubnica ide pozemok
 na rozhraní záhradkárskej lokality a lesné-
 ho porastu.

 Pozemky sa odpredávajú samostatne. Na-
vrhovateľ musí predložiť návrh výšky odkup-
nej ceny za jeden pozemok. Pri záujme o oba 
pozemky predkladá navrhovateľ dva samo-
statné návrhy.

Minimálna výška odkupnej ceny: 3 € / m2

Termín predkladania ponúk:
od 1. 10. 2010 do 12. 11. 2010 do 12,00 hod.

Ďalšie podmienky oboch súťaží
na www.novadubnica.sk

a na úradnej tabuli mesta pred budovou 
MsÚ.



 Nastáva časť roka, kedy Mesto Nová Dub-
nica stanovuje poplatok - miestnu daň za komu-
nálny odpad na budúci rok. Poplatok občanom 
aj podnikateľom sa určuje na základe zhodnote-
nia nákladov na odpadové hospodárstvo v uply-
nulom roku, odhadnutie nárastu cien na sklád-
kach, vyžiadania si nových cenníkov od vývoz-
cov a prepravcov odpadu, odhadu zisku z od-
predaja druhotných surovín a ostatných nákla-
dov (nákup odpadových nádob a pod.).

A čo sa udialo v tomto roku v oblasti nákla-
dov na odpadové hospodárstvo?
 Pozitívne výsledky: za odpredaj druhotných 
surovín sme v roku 2010 (a to ešte uplynul len 
tretí kvartál) získali 18.000 €, Recyklačný fond 
nám prispel na separovaný zber sumou 6.395 €,
predpoklad do konca roka 2010 je príjem za 
separovanie 30.000 €. Náklady na separovaný 
zber sú však vo výške 78.000 €, takže aj triede-
nie odpadu je pre mesto (tak ako aj pre iné mes-
tá a obce) stratové. S odpredajom vytriedených 
druhov odpadu nie je problém, predávame pa-
pier, kartón, sklo, kovy, PET fľaše, polystyrén, 
plastové fólie, tvrdé plasty, bandasky, elektrood-
pad... Tetrapaky odovzdávame bezplatne, za 
odovzdanie nebezpečných olejov, farieb a iných 
chemikálií platíme. Takže nie sú na mieste oba-
vy, že vytriedené suroviny končia na skládke. 
Nevýhodou je len chýbajúca podpora a koncep-
cia zo strany vyšších orgánov a štátu, preto 
mestá doplácajú nemalými čiastkami na triede-
nie odpadu.
 A čo zlé sa prihodilo: skládka Luštek (v lo-
kalite pri Váhu v katastri Dubnice nad Váhom) z 
dôvodu problémov povolenia rozšírenia skládky 
vypovedala okolitým mestám a firmám, vrátane

nás, zmluvu, pretože jej kapacita je takmer napl-
nená. Povolenie rozšírenia skládky je v nedo-
hľadne. Skládka Luštek nám ako jediná skládka 
odoberala objemný odpad - skrine, gauče, po-
stele, matrace... Takže od 1. Septembra tohto 
roku hľadáme riešenie, kam s objemným odpa-
dom. Jesenný zvoz napriek tomu realizujeme, 
so spoločnosťou Altgas s.r.o. Dubnica nad Vá-
hom riešime možnosť spracovania dreva a dre-
votriesky, takisto vyskúšame drvenie objemné-
ho odpadu, ktorý potom v podrvenej forme odo-
berie aj skládka Lieskovec. Zatiaľ je zberný dvor 
zasypaný objemným odpadom...
 Ako sme už informovali v minulom čísle, 
skládka Lieskovec rýchlo zareagovala na pro-
blémy s ukladaním odpadu na skládke Luštek a 
zdvihla cenu o 50 % - je jedinou skládkou v ši-
rokom okolí, ktorá odoberá odpad , preto nám 
neostáva nič iné, len novú cenu akceptovať. A 
tona uloženého odpadu na skládke nás stojí po 
novom 64 €. 

Ako s poplatkom na rok 2011?
 Vedenie mesta bude stáť teraz pred ťažkou 
úlohou - pre budúci rok je treba rátať s väčšími 
výdavkami za skládkovanie, za rozbíjanie, drve-
nie a skládkovanie objemného odpadu. Rozbí-
janie, úprava a drvenie objemného odpadu sú 
nové náklady na odpad, ktoré sme doteraz ne-
mali. Ako sa vysporiadať s nárastom nákladov 
na odpady? Zvýšiť poplatok občanom? Zaťažiť 
rozpočet mesta ešte väčším dotovaním nakla-
dania s odpadmi? 
 Aj my vnímame ako veľkú nespravodlivosť 
zo strany štátu, že naše mesto, ktoré sa snaží
dôsledne plniť všetky povinnosti vyplývajúce 
nám zo zákona o odpadoch, má oveľa väčšie 

výdavky na odpady (a vyšší poplatok za odpa-
dy) ako mnohé obce, ktoré doteraz odpad netrie-
dia, neprevádzkujú zberný dvor, odpad sypú 
pred dedinu za dedinu či do Váhu, spaľujú na 
záhrade všetko od papiera až k pneumatikám. 
A obyvatelia takýchto obcí majú o polovicu nižší 
poplatok za odpady!
 Keďže mesto Nová Dubnica chce pokračo-
vať v dôslednom triedení odpadu a znižovaniu 
množstva odpadu, zneškodňovaného na sklád-
kach, budeme hľadať riešenia, ako udržať ná-
klady na odpadové hospodárstvo v prijateľnej 
výške - napr. rozšírením chránenej dielne o ďal-
ších pracovníkov, ktorí budú upravovať objemný 
odpad, prípadne redukčnými opatreniami v poč-
te vývozov odpadu.
 Napriek mnohým negatívam, ktoré sprevá-
dzajú v poslednom období nakladanie s odpad-
mi, sme hrdí na to, že naše mesto disciplinova-
ne plní všetky povinnosti, vyplývajúce z platné-
ho zákona o odpadoch, vychádza v ústrety oby-
vateľom pri odovzdávaní odpadu rozšírenou 
otváracou dobou zberného dvora a komposto-
viska, vytvára pracovné miesta občanom so zní-
ženou pracovnou schopnosťou, spolupracuje so 
školami pri vedení žiakov k ochrane životného 
prostredia. Dôsledné separovanie odpadov v 
našom meste ocenili aj zamestnanci Recyklač-
ného fondu, ktorí u nás pri kontrole nezistili žiad-
ne nedostatky a porušenia povinností vyplýva-
júce zo zákona. Veríme, že aj novodubničania 
oceňujú to, že žijú v zdravom meste, ktoré sa 
usiluje o čisté a estetické životné prostredie pre 
život svojich občanov.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

Kolačín a časť IBV Miklovky 19. 10. a 23. 11

ulice: Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska, Farská, Družobná, Mar-
  tina Kukučína, Gagarinova, M. Gorkého, Svätoplukova, Májová,
  L. Svobodu, J. G. Tajovského, J. Kollára, Ľ. Štúra, J. Jesenského,
  Partizánska, Ľudmily Podjavorinskej

IBV Miklovky 21. 10.  a 25. 11.

ulice: A. Sládkovičova, Okružná, Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom,
  Svoradova, Jána Nerudu, Martina Benku, Boženy Němcovej, Strá-
  žovská, Pod Bôrikom

Vrecia vykladajte vždy ráno v deň vývozu do 7:00 h. pred váš dom k ceste tak, aby nebránili cestnej premávke.
Namiesto nich dostanete rovnaký počet prázdnych vriec.



 Projekty, eurofondy, oprávnené výdavky, 
modernizácia, vzdelávanie... to sú v súčasnej 
dobe možno najfrekventovanejšie slová a poj-
my na Základnej škole J.Kráľa 1. A niet sa tomu 
ani prečo čudovať. Veď na škole v tomto obdo-
bí súbežne prebieha realizácia šiestich euro-
-projektov, pričom každý z nich je iný či už po 
stránke obsahovej, finančnej, materiálnej alebo 
personálnej. Všetky sú ale náročné na organizá-
ciu mimoškolskej práce, ako aj na vzájomnú sú-
činnosť a komunikáciu medzi jednotlivými sub-
jektmi.

 Ten prvý projekt, najväčší objemom aj finan-
ciami, sa pomaly napĺňa a uzatvára. Viac ako 
800 tisíc eur z eurofondov sa „pretavilo“ nielen 
do nového vzhľadu objektov školy, ale tiež do 
vnútorného vybavenia a zariadenia školy. Naši 
„najmenší“ už nebudú prechádzať tromi pavilón-
mi, aby sa chvíľu rozptýlili v športovej hale na 
hodinách telocviku. Stačí iba prejsť po schodoch 
do novej telocvične. A keď bude pekné počasie, 
vybehnú na ihrisko s umelou trávou, kde na nich 
čakajú priestory pre futbal, basketbal, tenis, há-
dzanú i vybíjanú. Bude to paráda. Aj preto vďa-
ka nášmu zriaďovateľovi - mestu Nová Dubnica, 
primátorovi Ing. Jánovi Šušaníkovi, poslancom 
mestského zastupiteľstva, oddeleniu výstavby 
mestského úradu, ale hlavne dodávateľovi - fir-
me EUROBuilding Bratislava, ktorej sa podarilo 
eurofondami dokončiť a zrekonštruovať zvyšné 
objekty školy i časť vnútorného areálu.

 Druhý projekt je rovnako zaujímavý. „Tvor-
ba inovačných výukových materiálov a ich vyu-
žívanie vo vzdelávaní“ je zameraný na podporu 
sociálnych, komunikačných a interpersonálnych 
zručností žiakov v matematike, prírodopise i an-
glickom jazyku. Bude v ňom pracovať až 200 
žiakov. A prilepšilo si aj 21 pedagógov, ktorí sa 
do projektu zapojili. Finančne, aj odborne... Cel-
kové oprávnené výdavky boli 157 tisíc eur a s ta-
kými peniazmi sa už dá celkom pekne tvoriť.

 Trojkou v poradí je projekt “Modernizácia 
vzdelávacieho procesu“. Ide o inovovanie obsa-

hu vzdelávania a prípravu pedagógov pre prácu 
v Modernej škole. V praxi to znamená prípravu
nového digitálneho obsahu pre vzdelávanie uči-
teľov zo všetkých regiónov Slovenska. ZŠ J. Krá-
ľa v tomto projekte zastupujú štyria pedagógo-
via: Mgr. H. Šikulincová, Mgr. D. Kubaščíková, 
Mgr. A. Mudrončeková, Dr. O. Bulková, ktorí ok-
rem iného „priniesli“ škole štyri nové notebooky, 
osem stolových počítačov a jeden dataprojektor. 

 Podobný obsah i formu má v poradí štvrtý 
projekt „Vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích 
jazykov“. Zámerom tohto projektu je skvalitne-
nie prípravy pedagógov I. stupňa v rámci an-
glického i nemeckého jazyka na škole. Ale tiež 
možnosť získať pre školu ďalšie tri notebooky 
a dataprojektor, o ktoré sa pričinili pani učiteľky 
Mgr. J. Prekopová, Mgr. Ľ. Mozolíková a Mgr. E. 
Zahradníková.

 Predposledný projekt má názov „Virtuálna 
knižnica“. Jeho cieľom je pomôcť učiteľom v ich 
náročnej a nedocenenej práci. Slúži na usklad-
nenie, vyhľadávanie, či výmenu učebných ma-
teriálov v elektronickej podobe pri vyučovacom 
procese. Do tohto procesu sú zapojení všetci 
učitelia školy a často takúto formu prípravy radi 
využívajú.

 Posledným „hitom“ v
projektovej hitparáde je v
súčasnosti novouzatvore-
ný operačný program cez-
hraničnej spolupráce me-
dzi ZŠ J.Kráľa a Základ-
nou školu Vlára Slavičín v 
hodnote 139 tisíc eur. Ne-
pôjde iba o pokračovanie 
a rozvoj družobných vzťa-
hov medzi školami, ide 
hlavne o podporu sociál-
nej, kultúrnej a hospodár-
skej spolupráce, zvýšenie 
povedomia žiakov i peda-
gógov o partnerské ob-
ce. Prostredníctvom vide-

okonferencií si budú žiaci vymieňať svoje vedo-
mosti a znalosti v oblasti jazykov (slovenského,
českého, anglického), geografie, prírodopisu a
histórie. Na tento účel sa vytvorí ďalšia multi-
mediálna učebňa, ktorá bude „nabitá“ novou 
technikou v hodnote 63 tisíc eur. Pre 200 vy-
braných žiakov je to nová veľká motivácia pri 
príprave na vyučovanie a pre pedagógov mož-
nosť využiť svoju tvorivosť, skúsenosti a zna-
losti v danom odbore.

Šesť projektov na ZŠ J.Kráľa v Novej Dubnici.
Desiatky ľudí, ktorí sa podieľali na ich príprave 
i realizácii.
Stovky žiakov, ktorí ich budú pravidelne využí-
vať.
Tisíc problémov, ktoré sa vyskytli pri naplňovaní 
zámeru, 
Pekné milióny, ktoré škola získala...

 Ale hlavne a predovšetkým nevyčísliteľná 
hodnota, ktorú každý projekt zanechá pre na-
sledujúce roky činnosti. To bol zámer a cieľ. Je 
to výsledok, na ktorý je hrdé mesto aj škola! 

Mgr. Ivan Neuročný,
riaditeľ ZŠ J. Kráľa

 Prvé dni nového školského roku sa v Spojenej škole sv. Jána Bos-
ca v našom meste niesli v znamení zmien a nových začiatkov. Nielen 
fakt, že do prvého ročníka základnej školy nastúpilo tohto roku 33 pr-
váčikov, ďalších 23 pribudlo do prvej triedy osemročného gymnázia a 14 
do prvej triedy štvorročného gymnázia, ale zmeny nastali aj vo vedení 
školy. 

 Ešte začiatkom prázdnin vystriedal vtedajšieho duchovného správ-
cu školy dona Tibora Janucha nový duchovný správca z radov Saleziá-
nov don Jozef Špalek. Ďalším striedaním prešiel aj post zástupky-
ne pre gymnázium, kde po svojom dlhoročnom pôsobení na pôde tejto
školy odovzdala Mgr. Jana Hortová túto funkciu kolegyni z radov gy-
mnaziálnych učiteľov Mgr. Monike Rosolovej. A keďže do tretice všet-
ko dobré, prišlo aj k výmene na pozícii riaditeľa školy. PhDr. Marián 
Kvasnička, ktorý viedol Základnú školu a Gymnázium sv. Jána Bosca
počas ostatných ôsmich rokov sa stal poslancom Národnej rady Slo-
venskej republiky a zriaďovateľ školy vymenoval za jeho nástupcu Mgr. 
Ľuboša Valta. Noví riadiaci pracovníci pôsobili okrem iného v Rade školy. 
Úzko spolupracovali s kolegami, ktorých vystriedali, ako aj so zástupkyňou 
pre ZŠ PaedDr. Miroslavou Adamcovou, ktorá je im v tomto čase zmien 
veľkou oporou. 
 Všetkým predchodcom patrí nesmierna vďaka za všetko, čo pre túto 
školu vykonali. Úlohou pre ich nástupcov je teraz nadviazať na úspechy 
tejto školy a pokračovať v jej ďalšom smerovaní a formovaní jej ducha.
  O ďalších novinkách a dianí v Spojenej škole sv. J. Bosca vás 
budeme pravidelne informovať.
Aktuálne informácie sa dozviete aj na www.ssnd.edupage.sk.

Mgr. Ľuboš Valt, riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca







 Máme tu jeseň. Parky a záhrady hýria 
pestrou paletou farieb, ktoré slniečko rozžiari 
svojimi  hrejivými lúčmi aspoň na chvíľku. Do 
tejto pestrej kytice farieb chceme aj my pri-
spieť svojou troškou.

 Prizvali sme čipkárky z celého Slovenska, 
aby nám predstavili svoju tvorbu. Naše po-
zvanie prijali čipkárky z Košíc, Prešova, Lip-
tovského Mikuláša, Žiliny, Banskej Bystrice, 
Podbrezovej, Trenčína, Brezovej Pod Brad-
lom, Krakovian, Trnavy, Vrábeľ, Modry, Gab-
číkova, Bratislavy, kluby i jednotlivci. Prídu aj 
čipkárky z Českej republiky z Vamberka. 

 Čipkárka sedí  pri vankúši, splieta nitky do 
neuveriteľných vzorov a vytvára rôzne výrob-
ky pre potešenie srdca svojho i tých druhých. 
Hodiny, čo presedí nad vankúšom, nepočíta. 
Jej odmenou je radosť z vykonanej práce, 
pohľad na svoje vytvorené dielo a obdiv tých, 
ktorí uzrú jej výtvory.

 Čo vŕšok prejdeš, inú čipku nájdeš. Čo 
krásy, umeleckého cítenia, zmyslu pre krásu, 

pracovitosti, zručnosti, nápaditosti nájdeme 
v ľudovej čipke na Slovensku. Je to hlboká 
studnica námetov a inšpirácie aj pre našu sú-
časnú tvorbu. 

 Práve túto pestrosť vám chceme v kine 
Panorex, v CVČ a vo výklade predajne Opti-
ka ukázať. Zároveň bude prebiehať prednáš-
ka o problematike paličkovania, workshop k 
práci klubov, ukážka práce ako paspartovať a 
pod. Záujemcovia si budú môcť u vystavova-
teľov po dohode výrobky aj zakúpiť, tak isto aj 
rôzny materiál na ručné práce. 

 Srdečne Vás pozývam na stretnutie s čip-
kárkami a verím, že svojou návštevou pote-
šíte svoje oči i srdcia a odmeníte našich hos-
tí svojim záujmom. Tiež chcem poďakovať 
všetkým, ktorí svojou podporou a pomocou 
nám umožnili toto stretnutie uskutočniť.

Mgr. Anna Waldeckerová
Klub paličkovanej čipky Nová Dubnica

...povedal pán v autobuse  náležitou intenzitou hlasu.

Ja:     Prečo?

Pán:  Pretože nič nerobia!

Ja:     Prečo ste potom nešli za učiteľa?

Pán:  Mali by ste vy skúsiť robiť na páse za 7 000 korún!

Ja:     Určite by si zaslúžili viac.

Pán:   Ja viem, že dnes žiaci neposlúchajú, sú drzí, robia si, čo chcú...

  Je to v tých školách ťažké. Moja švagriná je učiteľka....
zmierlivejším tónom pokračoval pán v dialógu.

 Myslím, že takmer každý učiteľ vie o neprajnosti spoločnosti 
voči pedagógom. Napriek tomu tí na stredných školách denno-
denne odovzdávajú prostredníctvom rôznych vyučovacích metód 
sumu vedomostí, v mnohých prípadoch k nevôli študentov, no a 
na základných školách tu okrem vzdelávania veľký priestor zaberá  
aj výchovné pôsobenie. A to na každej vyučovacej hodine, pretože 
pribúda mladá populácia s rôznymi poruchami - ľahká mozgová 
disfunkcia, neschopnosť koncentrácie, nadmerná pohyblivosť... a 
s tým všetkým sa počas každej hodiny musí učiteľ základnej školy 
vyrovnať- chápať, nementorovať trpezlivo opakovať znovu a znovu 

to isté, naučiť ich a mať ich rád, aby oni radi prijímali, čo im odo-
vzdáva.

 Mala som možnosť sledovať prácu talentovaného mladého uči-
teľa na hodine angličtiny v  novodubnickej súkromnej škole. Bolo 
to v treťom ročníku, asi osemroční žiaci. Deti s poruchami mohli 
sedieť pri osobitnom stole, keď už od únavy nevládali a hrať sa po-
tichu s pripravenými stavebnicami. Keď si oddýchli, same sa znovu 
zapojili do práce. (Takto som to videla pred pár rokmi na škole v 
Harpswell v štáte Maine - USA, rovnako aj na jednej základnej 
škole v Londýne.) Je to naozaj o úcte k dieťaťu, ktoré škola prijíma 
také, aké je a trpezlivo, po krôčiku mu pomáha dozrievať a postup-
ne sa priradiť  k deťom, ktoré mali väčšie šťastie. Len pedagógovia  
základných škôl rozumejú, o čom je reč. Koľko námahy stojí takáto 
hodina každého učiteľa - treba prebrať osnovami predpísané uči-
vo, rôznymi doma pripravenými cvičeniami im ho pomôcť prijať a 
upevniť v pamäti, rovnako potom doma opravovať kontrolné testy, 
aby  v spätnej väzbe posúdil, do akej miery sa deťom podarilo 
všetko zvládnuť a čo je potrebné ešte znovu precvičovať a upev-
ňovať.
 Vždy budem s úctou hovoriť o práci učiteľov, obzvlášť tých, ktorí 
učia na základných školách.

PhDr. Irena Štofaníková

 Miestny odbor Matice slovenskej v spo-
lupráci s Oddelením kultúry a športu MsÚ 
Nová Dubnica vyhlasuje pri príležitosti 50. 
výročia udelenia štatútu mesta literárnu sú-
ťaž pod názvom Moje mesto - iba bodka 
na mape? Súťažiť môžu žiaci a študenti v 
kategóriách 10 - 14 rokov a 14 - 18 rokov.
 Cieľom súťaže je vytvoriť krátky proza-
ický alebo poetický literárny útvar. V ňom 
môže žiak alebo študent vyzdvihnúť vý-
znam, dôležitosť, krásu, zvláštnosti, osobi-

tosti i vzťah k mestu Nová Dubnica. Či je 
mesto len bodkou na mape, alebo pre mla-
dého človeka znamená omnoho viac, to sa 
dozvieme v zamyslení sa nad súvislosťami 
vo vzťahu k regiónu, kraju, Slovensku, k 
Európe i ku svetu. Krátka úvaha, rozprá-
vanie alebo poetické slovo určite prispeje k 
obohateniu vnímania mesta, v ktorom žije-
me.
 Súťažné práce treba odovzdať do 19. 
novembra na MsÚ Nová Dubnica - odde-

lenie kultúry a športu Mgr. Martine Kacino-
vej.
 Všetci súťažiaci dostanú ďakovný list 
a malú odmenu. Víťazné práce budú oce-
nené zvlášť a postupne ich uverejníme v 
Novodubnických zvestiach, v Slovenských 
národných novinách a najzaujímavejšie a 
najlepšie vydáme v malom zborníku.

Mgr. Ružena Hromádková
MO Matice slovenskej



OKTÓBER - NOVEMBER
21. a 22. 10.    o 19:00

KICK - ASS

Americký akčný film.
Vstupné: 2,00 €

Mládeži neprístupný

23. a 24. 10.    o 17:30

TOY STORY 3

Americká animovaná komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži prístupný

30. a 31. 10.    o 17:30

MAČKY A PSI:
POMSTA KITTY GALORE

Americká animovaná komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži prístupný

6. a 7. 11.   o 19:00

LET´S DANCE 3

Americký tanečný film.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži prístupný

11. a 12. 11.     o 19:00

SEXY 40

Americká romantická komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

13. a 14. 11.      o 19:00

KUNGFU KYBORG

Hongkongská akčná sci-fi komédia. 
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

18. a 19. 11.    o 19:00

ROMÁN PRE MUŽOV

Česká komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

20. a 21. 11.     o 19:00

ČARODEJOV UČEŇ

Americký dobrodružný fantasy film.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný



----------------------------------------------------
Nalieval „podpultovo“
Predajca maku na tržnici sa snažil omámiť ku-
pujúcich aj rozlievaným domácim alkoholom.
V sobotu ráno 11. septembra si takýmto spôso-
bom zvyšoval zisk predajca A. E. Predaj rozlie-
vaného alkoholu na verejných priestranstvách 
však obmedzuje všeobecne záväzné nariade-
nie, ktoré porušil, za čo ho mestská polícia od-
menila pokutou.  

Konzumácia alkoholu
na verejnom priestranstve
Stredajšie popoludnie si 22. septembra spríjem-
ňovali M. D. a M. S. popíjaním alkoholu v par-
číku v Sade kpt. Nálepku. Okrem konzumácie 
alkoholu tiež „fetovali“ toluén. Dopustili sa tým 
priestupku voči VZN č. 6/2009 (o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov na území 
mesta) a ochrancovia zákona prípad doriešili 
podľa priestupkového zákona. 

Partnerské problémy
Po bývalej partnerke sa zacnelo P. R. z Trenčí-
na. V stredu 8. septembra odhodlane zavítal do 
Novej Dubnice a chcel sa stretnúť aj so svojou 
dcérkou. Žena odmietla, na čo reagoval búcha-
ním a zvonením na vchodové dvere bývalej a 
násilím sa domáhal stretnutia s dcérou. Neod-
bytného Trenčana vykázala z vchodu až polícia 
a odporučila mu, aby sa so svojím problémom 
obrátil na súd, ktorý mu určí podmienky stretá-
vania sa s dcérou. 

Suseda si nevyberieš...
Hlučná hudba, silný dupot a buchot sa ozýval z 

bytu na Ulici Petra Jilemnického vo štvrtok 16.
septembra. Nájomca M. Š. pritom odmietal 
otvoriť dvere bytu. Napokon tak učinil až po 
viacnásobnej výzve a jeho správanie polícia 
odmenila podľa priestupkového zákona. Keďže 
ide o osobu, ktorá potrebuje odbornú pomoc, 
polícia informovala aj oddelenie sociálnych vecí 
mestského úradu. 

Štvornohý na sólo prechádzke
V posledný septembrový deň zamestnal mest-
skú políciu zatúlaný pes, ktorého odchytili na 
Gagarinovej ulici. Našťastie mal na obojku evi-
denčné číslo, podľa ktorého polícia identifikova-
la majiteľa. Ten však za výlet svojho miláčika na 
vlastnú päsť musel uhradiť blokovú pokutu. 

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

----------------------------------------------------
Dokonca za bieleho dňa...
...došlo v sobotu 18. septembra k fyzickému na-
padnutiu priamo na Mierovom námestí. Dvaja 
muži napadli R. K. z Novej Dubnice. Slovne a 
súčasne aj fyzicky - jeden z nich poškodeného 
chytil ho pod krk a zhodil z lavičky. Na zemi ho 
udreli päsťou do tváre a viackrát kopli do oblasti 
tváre a hrudníka. Napadnutého kvôli zraneniam 
hospitalizovali v nemocnici. Prípad ďalej rieši 
Obvodné oddelenie PZ SR. 

Lupičovi hrozia dva roky
Krádežou súčiastok spol. TERMONOVA, a.s. 

vznikla celková škoda 9.056,50 €. Vykonal ju 
doposiaľ neznámy páchateľ v piatok 17. sep-
tembra v čase medzi 10:30 a 18:45 v sklade 
spoločnosti. Odhalenie identity môže zlodeja 
stáť aj odňatie slobody na dva roky. 

Kradnú sa aj telekomunikačné káble
Od internetu a televízie odstavil neznámy pá-
chateľ obyvateľov budovy 21 v Sade Cyrila 
a Metoda. V utorok 28. septembra v čase od 
14:30 do 20:00 prestrihol telekomunikačný ká-
bel a odcudzil z neho 20 cm. Podobný skutok
sa udial aj o necelý týždeň (4. októbra) na Tren-
čianskej ulici 65. Telekomunikačný kábel tu 
prestrihli cca o 22. hodine. 

Obvodné oddelenie PZ SR vyzýva všetkých 
občanov, aby si vo vlastnom záujme uzamykali 
vchody vo večerných hodinách, aby sa zabrá-
nilo podobným skutkom. Ak zistíte akékoľvek 
informácie, ktoré by viedli k vypátraniu pácha-
teľa, oznámte ich, prosíme, (i anonymne) na 
bezplatné číslo 158. Za spoluprácu ďakujeme. 

podpraporčíčka Jana Rajníková, -mk-
--------------------------------------------------------------
Akékoľvek podozrenie na nedodržiavanie 
verejného poriadku v meste telefonujte čím 
skôr bezplatne a anonymne na linku mest-
skej polície 0800 500 159. Iba touto cestou 
- promptným nahlásením mestskej polícii 
- dokážeme vinníkov včas prichytiť a sank-
cionovať.
Všetky sťažnosti, ktoré napíšete a až násled-
ne zašlete, už nie sú dostatočne efektívnym 
prostriedkom na riešenie.

----------------------------------------------------

Z BLOKU
MESTSKEJ POLÍCIE

OBVODNÉ ODDELENIE
POLICAJNÉHO ZBORU SR 
INFORMUJE

Mestský úrad v Novej Dubnici
pozýva všetkých ob anov mesta

z príležitosti mesiaca októbra – Úcty k starším

na vystúpenie dychovej hudby

L A D  A N K A
d a 31. 10. 2010 o 15.00 hod. 

do kina Panorex.



 Už tretí raz oslávili seniori príchod jesene na 
športoviskách v Novej Dubnici. Keďže športová 
hala sa rekonštruuje, boli sme vďační za ústre-
tovosť riaditeľa Mgr. Ľuboša Valta a premiestni-
li interiérové zápolenie do priestorov Spojenej 
školy sv. Jána Bosca. Takmer 140 pretekárov 
zo všetkých okresov kraja v štyroch vekových 
kategóriách súťažilo v deviatich disciplínach.
 Krajské športové hry seniorov Jednoty dô-
chodcov Slovenska (ďalej JDS) prišiel podporiť 
aj podpredseda Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja Ing. Milan Panáček, primátor Ing. Ján 
Šušaník a zástupcovia JDS: člen ústredia JDS 
a predseda KO JDS Trenčín Ing. Jozef Mikloš, 
člen predsedníctva KO JDS Ing. Jozef Šimko, 
podpredseda KO JDS Žilina Ing. Pavol Kozák a 
predsedníčky okresných organizácií z Púchova 
- Antónia Gabková, P. Bystrice - Matilda Dani-
žová, Myjavy - Anna Šimová a Bánoviec n/B - 
Jozefa Sokolíková. Už tradične nás podporil aj 
olympijský víťaz v boxe Janko Zachara
 Dvadsiatka organizátorov a rozhodcov na 
čele s predsedníčkou OO JDS Ilava Mgr. Annou 
Prokešovou sa usilovali o dobrý a hladký prie-
beh celého dňa. Dopoludňajší program prebie-
hal prevažne v telocvični Spojenej školy a popo-
ludní sa pokračovalo na mestskom štadióne. O 
šestnástej hodine sme sa vrátili do telocvične, 
kde čakali stupne víťazov, 108 medailí a putov-
ný pohár, ktorý opäť obhájil okres Ilava. Na zá-
ver sme doplnili kalórie chutnou večerou v jedál-
ni Spojenej školy a všetci sa rozchádzali spo-
kojní domov s uistením, že sa o rok do Novej 
Dubnice opäť vrátia. Výstižne to konštatovala 
predsedníčka organizačného výboru v závereč-
nom príhovore:
„ Želáme si zdravie silu, nech sa nám vždy darí, 
o rok zdolať ďalší ročník isto sa podarí!“

Mimoriadne úspechy Novodubničaniek
 Farby Novodubničanov úspešnejšie hájili že-
ny v oboch kategóriách. Medzi športovcami sa 
však nenašiel ani jeden, ktorý by vystúpil na stu-
peň víťazov. Oproti tomu vynikajúco zabodovala 
Eva Špániková, ktorá si odnášala dva najcennej-
šie kovy (skok z miesta a hod kriketkou) a jednu 
bronzovú medailu (basketbal - trestné hody). 
Trikrát na „bedňu“ vystúpila aj Ing. Alžbeta Ma-

gyarová. Striebro získala v skoku z miesta a v 
behu na 60 metrov a tretiu priečku si vystrieľala 
zo vzduchovky. Dve druhé miesta si vybojovala 
Anna Sabová (basketbal - trestné hody, streľ-
ba zo vzduchovky) a dvomi bronzovými kovmi 
sa môže pýšiť Anna Marušincová z Kolačína 
(skok z miesta, beh na 60 metrov). V rovna-
kej kategórii - ženy nad 67 rokov na 1. mieste
uspela Lýdia Bičanová v behu na 60 metrov.

 V tejto kategórii Novodubničanky prevalco-
vali svoje súperky absolútne jednoznačne. Me-

dzi ženami do 67 rokov zvíťazila v behu na 60 me-
trov Anna Vanková, druhý najdlhší skok z mies-
ta vyšiel Janke Farulovej a druhý najdlhší hod 
kriketkou Paulíne Pružincovej z Kolačína. Týmto
dámam gratulujeme ku skvelým výkonom a 
ostatným účastníkom k tomu, že sa snažili pre-
konať samých seba a veľmi často aj úspešne. 

Mgr. Ivan Prokeš, -mk-

Foto: Mgr. Marián Damborák, -mk-

Viaceré dámy skrášlili športové hry aj svojím zmyslom pre módu. 

Kompletný stupeň víťazov obsadený Novodubničankami - skok do diaľky z miesta (ženy nad 67 rokov).
Zľava: strieborná Ing. A. Magyarová, víťazka E. Špániková a tretia A. Marušincová. 

 Ako jediné družstvo reprezentujúce našu krajinu sa HKM Nová Dub-
nica zúčastnilo septembrového turnaja v Slovinsku. V meste Predanovec 
sa konal 2. ročník EuroHockey Youth Festival Sašo Fajs 10. - 12. septem-
bra. Žiaci sa vo svojej kategórii (U 14) predviedli ako kvalitný tým s dobrou 
kolektívnou hrou. Chlapci predviedli výborný hokej po všetkých stránkach 
a výborne reprezentovali nielen Novú Dubnicu, ale aj Slovensko na ihris-
ku, aj mimo neho. 

 V skupine sa predstavili družstvá: Triglav Predanovci (SLO), Akade-
mik Sofia (BL), Subotica (SRB), Moravské Toplice (SLO), Pliva (SLO) a 
HKM Nová Dubnica. Suboticu sme zdolali 7:2 (góly: Gavenda 3, Barták 2,
Korunka 2), Akademik nás porazil 4:0, Triglav 7:0, s Moravskými Toplicami 
sme remizovali bez gólov a Plivu sme zdolali 4:0 (góly: Sýkora 2, Barták, 
Korunka). V skupine sme sa umiestnili na 4. pozícii a v dueli o bronzové 
medaily sme si excelentne poradili s Moravskými Toplicami 5:2 (góly: Ga-
venda 3, Barták, Sýkora). HKM reprezentovali: Jozef Ševčík, Peter Gaz-
dík, Matej Sýkora, Karol Korunka, Lukáš Gavenda, Ján Barták, Milan Briš, 
Jakub Kramár, Michal Briš, Tomáš Jakubček. 

tréner Ladislav Gavenda



Keď sme v KST Kolačín plánovali autobusový zájazd do nemec-
kého Berchtesgadenu, zvolili sme koniec septembra, kedy zvy-
čajne nastupuje babie leto a kedy je v horách najkrajšie. Minulý 
rok nám to na Roháčoch vyšlo, tento rok nám počasie veľmi ne-
prialo. Napriek jednoznačnej predpovedi sa predsa len 46 nad-
šencov turistiky posadilo v piatok 24. septembra do autobusu 
a v družnej nálade strávilo noc. Po prebudení sme sa prešli po-
pri Königsee a verili, že počasie sa vylepší. Márne. Pršalo nám 
celý deň! To mnohých odradilo od pôvodného zámeru zdolať 
po vlastných takmer 800-metrové prevýšenie po inak pohodo-
vej, väčšinou asfaltovej ceste ku Kehlsteinhaus, nazývaného aj 
Orlie hniezdo. Zvolili pohodlnejšiu, ale drahšiu cestu špeciálne 
upravenými autobusmi, ktoré vás dovezú pred 124 metrov dlhý 
tunel, z ktorého sa dostanete výťahom po prekonaní ďalších 
124 metrov do reštaurácie, ktorá bola kedysi výletným sídlom 
Adolfa Hitlera.

Zopár šialencov išlo pešo aj napriek dažďu. Keď sa vám po 
štvorhodinovej chôdzi v daždi naskytne výhľad asi tak do vzdia-
lenosti 10 metrov, nezostáva vám nič iné, ako zapojiť fantáziu a 
predstavovať si, ako by tam bolo krásne, keby svietilo slnko a 
vy by ste mali výhľad do sľubovaných 200 kilometrov. Klamala 
by som, keby som tvrdila, že sme za celý čas hore nič nevideli. 
Bolo nám dopriate na pár minút vidieť tú krásu okolo a naše 
srdcia na chvíľu naozaj pookriali, hoci sme boli premočení do 
nitky. Čaj v reštaurácii nebol najlacnejší, ale chutil vynikajúco. 
Vychutnávali sme si ho pozerajúc na krb, ktorý Hitlerovi daroval 
Mussolini či na neďaleký kríž, ktorý bol pre toto miesto príznač-
ný. Smerom dole som vyskúšala i ja autobus, ale najvytrvalejšia 
skupinka si túto cestu v daždi vychutnala do konca. 

Neďaleko parkoviska, kde stál náš autobus, bolo dokumentačné 
stredisko plné archívnych materiálov z 2. svetovej vojny. Hneď 
po prezlečení do suchého sme ho viacerí navštívili. Hrôzu v nás 
vzbudzovali najmä podzemné kryty a predstava, že sa v nich 
ukrývali najhorší z najhorších. V našej ceste sme pokračovali krátkou návštevou Salzburgu, ktorý sa pomaly zahaľo-
valdo tmy a aj dážď utíchol. Podvečerná prechádzka popri rieke a množstve rozsvietených stánkov mala na väčšinu z 
nás blahodárne účinky. Zopár suvenírov na pamiatku a hurá domov! Keď sme o druhej v noci vystupovali z autobusu, 
zhodli sme sa takmer všetci na tom, že počasie vôbec nie je najdôležitejšie. Nezáleží ani kam idete, najpodstatnejšie 
je, s kým tam idete. A ja som mala šťastie. Bola som na úžasnom výlete s perfektným šoférom autobusu a skvelou 
partiou priateľov. Už teraz sa teším na ďalšie spoločné stretnutia. Možno aj vami. Ak chcete vidieť viac fotiek, kliknite 
si na www.kstkolacin.webnode.sk.

PaedDr. Soňa Kačíková


