
MESAČNÍK OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

V urnovom háji pribudli nové chodníky a zábradlie.
Aj to sa dočítate na str. 2. 

 V predchádzajúcom čísle NZ nás vedúci odde-
lenia výstavby mestského úradu Ing. Ján Krumpo-
lec informoval o rekonštrukcii mestského zdravot-
ného strediska (ďalej MZS) a o rozsahu prác, vyko-
naných v pomerne krátkom časovom intervale. A tak 
v našom meste pribudla atraktívno-optimisticky vy-
zerajúca budova, blízka takmer každému občanovi 
Novej Dubnice. Zaujímalo nás, ako túto zmenu pri-
jali samotní lekári a zdravotný personál.

AKO VNÍMATE VÝSLEDOK REKONŠTRUKCIE 
ZDRAVOTNÉHO STREDISKA?
MUDr. Eva Gajdošová
 „Zaiste pozitívne. Budova teraz vyzerá oveľa 
estetickejšie, pocitovo je v ordináciách, ako aj vo 
všetkých jej priestoroch oveľa príjemnejšie, teplej-
šie. Nové okná sa dajú otvoriť, izolujú priestory nie-
len od hluku, ale najmä od chladu. Nezanedbateľné 
sú tiež žalúzie a sieťky proti hmyzu, najmä v letnom 
období.“

Bc. Irena Očkajová - rehabilitačné stredisko
 „Určite to bola od mesta veľmi dobrá investícia. 
Dlho sme čakali, a predsa sme sa dočkali. Možno 
sa nemuselo investovať do toľkých okenných sietí.“

Mgr. Mária Nemečkajová
a Gabriela Mičianová - laborantka
 „Sme veľmi rady, že mesto konečne investo-
valo aj do MZS. Po každej stránke to bola dobrá 
investícia. Keď len spomenieme situácie, kedy v le-
kárni čakali rady pacientov a bol vydýchaný vzduch, 
viete si predstaviť jeho obsah. Okná nebolo možné 
otvoriť, pretože hrozilo, že nám ostanú v rukách. A 
určite je tu teplejšie. Ušetrí sa na vykurovaní.“

Vierka Masarová - sestrička, ktorá už veľa rokov 
zdieľa osudy rôznych pacientov a citlivo vníma ich 
potreby
 „Sme naozaj všetci radi, že sa naše priestory 
takto skultúrnili a vylepšili, najmä čo sa týka okien
a zateplenia celej budovy. Čo mňa však trápi je, že 
starší, zle pohybliví pacienti, musia cestovať za od-
bornými lekármi do Dubnice nad Váhom, Ilavy, či 
inde a pritom v budove je dostatok voľných priesto-
rov, nevyužitých, takže mesto aj tak prichádza o pe-
niaze. Stačilo by znížiť vysoký nájom a určite by 
sme tu mohli mať aj odborných lekárov.“

A na záver členka sociálno-zdravotno-bytovej komi-
sie - MUDr. Mária Augustínová:

AKÝ JE VÁŠ KOMPLEXNÝ POHĽAD NA STRE-
DISKO? SÚHLASÍTE S VYPOVEDANÝMI NÁ-
ZORMI?

 „S výpoveďami kolegov samozrejme súhla-
sím. Aktuálnu zmenu zdravotného strediska hod-
notím pozitívne. Po mnohých rokoch, čo som sa
snažila osobne a aj naša sociálno-zdravotná komi-
sia, ktorej som členka, presadiť rekonštrukciu zdra-
votného strediska, sa teraz aspoň časť podarilo zre-
alizovať. Táto prestavba sa uskutočnila v pravý čas 
a bola naozaj potrebná. Bola to už havarijná situá-
cia, niektoré okná museli byť napevno priklincova-
né k rámom, lebo hrozilo nebezpečie úrazu. Neho-
vorím už o energetickej náročnosti, cez takéto okná 
bol vysoký únik tepla, takže to bude mať aj dôsledok 
na šetrení energií.
 Práce, ktoré boli vykonávané sa robili za plnej 
prevádzky zdravotného strediska. Pacienti mali aj 
napriek tomu poskytnutú plnú zdravotnú starostli-
vosť, za čo všetkým kolegom patrí veľká vďaka. 
 Kriticky sa však musím vyjadriť k výberu okien,
nakoľko investor (mesto) vybral okná, na ktorých sa 
dá otvárať len jedno krídlo, druhá polovica okna je 
pevná. Neviem si predstaviť ako sa budú tieto okná, 
hlavne na poschodí, umývať a kto to bude zabezpe-
čovať a fi nancovať (dúfam, že nie nájomníci, lebo je 
to chyba investora). 
 Táto prestavba, ktorá sa týkala vonkajšej časti
budovy sa určite stala prínosom, ale bude treba v 
krátkom čase uskutočniť aj výmenu podlahy na scho-
dišti, chodbách, ambulanciách a tiež rekonštrukciu 
sanity - toalety.“

AKÁ JE VAŠA PREDSTAVA O IDEÁLNOM
FUNGOVANÍ MZS?

 „V tomto meste žije veľa starších občanov, kto-
rí sú nútení dochádzať na odborné vyšetrenia do 
okolitých miest. Je to sťažené tým, že mnohí nie sú 
schopní sami sa dostaviť k špecialistom a musia sa 
tam dopraviť sanitkou, alebo za pomoci svojich prí-
buzných, ktorí sú zamestnaní, čo všetkým kompli-
kuje situáciu. Nedá mi nespomenúť odchod doktor-
ky Filovej, čím mesto stratilo špecialistu. Bolo by 
veľkým prínosom, ak by sa podarilo získať naspäť 
nejakého internistu, alebo aj iných odborných leká-
rov. Tým by sa skvalitnila dostupnosť zdravotných 
služieb v našom meste.
 V tom by som apelovala na vedenie mesta, aby 
sa snažilo vytvoriť také podmienky, ktoré by priláka-
lo odborníkov do nášho zariadenia.
Veď priestory v stredisku sú voľné a nevyužité.“

Spracovala -Ira-

Hráči TJ Kolačín sa konečne dočkajú potrebného zázemia.
Na str. 8.

Z IHRISKA ZMIZLI ŠATNERUŠNÉ DUŠIČKOVÉ OBDOBIE
Mesiac úcty k starším s nami prišli osláviť

aj O. Weiter a A. Fischer Uhríková. Na str. 4. 

HODNOTNÝ PROGRAM PRE SENIOROV

 Projekt SPOLU LEPŠIE - peer learning 
MIEDŹNA & NOVÁ DUBNICA priniesol prvé 
zbližovanie sa nielen na úrovni škôl, ale priamo 
aj samospráv. Školské zariadenia väzby s naši-
mi severnými susedmi, a teda práve Gminou 
Miedźna, nadviazali už dávnejšie a darí sa im 
rozvíjať vzájomnú spoluprácu. Deklaráciou tých-
to slov je aj projekt, ktorý podporil Program ce-
loživotného vzdelávania Comenius Regio. Hlav-
ným motívom je výmena skúseností medzi oboma 
regiónmi v rôznych oblastiach, zlepšenie kvali-
ty vzdelávania učiteľov v školách a školských za-
riadeniach a oboznámenie sa s pracovnými me-
tódami partnerov. Počas celej doby realizácie 
projektu do konca júla 2014 budú obe strany 
organizovať spoločné konferencie, semináre, 
workshopy a odborné školenia pre učiteľov. 

 Prvé ofi ciálne stretnutie a slávnostné otvore-
nie projektu sa uskutočnilo na našej pôde 8. a 9. 
novembra. Primátor P. Marušinec a jeho poľský 
náprotivok z Gminy Miedźna B. Taranowski pod-
písali Dohodu o spolupráci. Je dokladom toho, 
že spoluprácu chceme rozvíjať naďalej, a to nie-
len v oblasti vzdelávania, ale aj kultúry, športu, 
spoločenského, prípadne obchodného života. 
 Súčasťou podujatia, ktoré bolo určené aj ce-
lej širokej verejnosti, bola tiež prezentácia v po-
daní riaditeľky Súkromnej základnej školy Nová 
Dubnica J. Kramárovej, riaditeľky Základnej  školy 
Bronislawa Malinowskiego vo Woli G. Matiszkie-
wicz a riaditeľky Materskej školy Ul. Jilemnické-
ho Nová Dubnica D. Moravíkovej. Činnosť mest-
skej knižnice predstavila jej riaditeľka M. Bieliko-
vá. Okrem tohto programu sa naši poľskí part-
neri zúčastnili otvorených hodín v súkromnej zá-
kladnej škole - etická výchova, dejepis a novo-
zavedený predmet sústreďte sa s (n)ami. V ne-
skorých popoludňajších hodinách sa potešili 
Helloweenu v materskej škole, ktorá predstavila 
svoje aktivity s učiteľmi a deťmi, rodičmi a ďal-
šími hosťami. 
 Ďalšia aktivita je naplánovaná v decembri, 
kedy sa v mestskej knižnici uskutoční diskusia s 
veteránmi a občanmi na tému život ľudí vo svete 
vojny. 

Mgr. Janka Oriešková, -mk-
projektová manažérka mesta

 Poslanci Mestského zastupiteľstva v Novej 
Dubnici sa zišli 22. októbra v priestoroch kultúr-
nej besedy, aby prerokovali viacero dôležitých 
bodov.

 Na úvod sa prítomným poslancom i občanom 
predstavil Ing. Jaroslav Šlesar, ktorý bol vymeno-
vaný do funkcie riaditeľa Bytového podniku Nová 
Dubnica, m.p.o. 
 Zavŕšením projektu Spolu lepšie - peer lear-
ning v rámci Programu celoživotného vzdelávania 
bolo schválenie Dohody o spolupráci medzi mes-
tom Miedźna a Nová Dubnica. Cieľom projektu je 
výmena skúseností medzi oboma regiónmi najmä v 
oblasti zlepšenia kvality vzdelávania učiteľov v ško-
lách a školských zariadeniach.
 Mesto predložilo na rokovanie návrh na zvýše-
nie otvoreného úverového rámca, z ktorého by ma-

li byť fi nancované dodatočné náklady na rekonštruk-
ciu fasády základnej umeleckej školy, jej okolia, ako
aj dodatočných prác, ktoré bolo nevyhnutné vyko-
nať. Tieto výdavky boli spojené s obstaraním 
bleskozvodov, dverí a okenných líšt, vodomera a 
iných chýbajúcich produktov.
 Poslanci schválili navýšenie úverového rámca 
vo WÚB, a.s. zo 135 000,- € na 160 000,- €.
 Predškolské a školské zariadenia, ktorých zria-
ďovateľom je mesto, predložili správu o pedago-
gicko-organizačnom a materiálno-technickom za-
bezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, kto-
rú MsZ zobralo na vedomie , rovnako aj vzdanie sa 
funkcie člena vo Výbore m.č. Kolačín. Máriu Gá-
borovú vystrieda Ivan Filo. Funkcie člena v komisii 
stratégie rozvoja mesta sa vzdal aj Ing. Ľubomír Ku-
nert, ktorého nahradil Stanislav Klimovský.
 Poslanci schválili zámenu i odpredaj niekto-

rých pozemkov v IBV Miklovky, ktoré boli navrhnu-
té ako prebytočné a zriadenie odplatného časovo 
neobmedzeného vecného bremena na uloženie 
nového vykurovacieho rozvodu k budove Sloven-
skej sporiteľne, a.s. v prospech spoločnosti Termo-
nova, a. s. 
 Na záver poslanci schválili odpredaj pozem-
kov do výlučného vlastníctva spoločnosti KRAPS, 
s.r.o. Ilava určených na výstavbu bytových domov v 
lokalite Dlhé diely. 
 Po ofi ciálnom programe rokovania nasledova-
la diskusia, v ktorej dostali priestor vyjadriť sa aj 
občania nášho mesta a diskutovalo sa o aktuál-
nych problémoch, ktoré ich trápia.
 Do konca roka by sa mali poslanci stretnúť ešte 
dvakrát. Podrobnejšie informácie nájdete na webo-
vej stránke mesta. 

-sk-



 Mnohí z vás si určite pamätáte 
na ten pocit, keď ste ako malí žiaci 
s veľkými aktovkami vstupovali do 
mamutích priestorov bývalej I. zá-
kladnej školy na Hviezdoslavovej 
ulici. Od tých čias sme síce vyrástli 
a už ani naše mesto sa nám ne-
zdá byť také rozložité ako kedysi, 
paneláky také vysoké a ulice také 
široké. 

 Ak ste sa nedávno boli popre-
chádzať po schodisku a po chod-
bách tejto budovy pri jej slávnos-
tnom otvorení po rekonštrukcii, 
možno vám pripadala tiež o niečo 
menšia. Aj napriek tomu poskytu-
je omnoho viac priestoru, než je 
schopná využiť ZUŠ a CVČ, ktoré 
v nej našli svoje sídlo. Samozrej-
me, že mesto pamätá aj na pries-
tory telocvične, basketbalové ih-
risko v areáli školy a arborétum.
 Škola by mohla v kombinácii 
s týmito možnosťami poskytovať 
komplexné voľnočasové zázemie 
pre umelecký rast ducha aj pre 
rozvoj telesnej kultúry. Čo sa teda 
deje s ďalšími priestormi ZUŠ na 
Hviezdoslavovej ulici? 
 Mesto mohlo vďaka eurofon-
dom a projektu Rekonštrukcia a 
zníženie energetickej náročnosti 

ZUŠ Nová Dubnica zrekonštruo-
vať iba priestory na vyučovanie. 
Najväčší potenciál sa skrýva práve 
v budove telocvične. Basketbalové 
koše, hrazda, rebríky, dokonca ži-
nenky... to všetko tu môžete ešte 
stále nájsť. Dokonca v stave, kedy 
by sa dali po miernej úprave aj po-
užiť. Samotné priestory sú však v 
otrasnom stave. Najmä pretekajú-
ca strecha a dlhodobo odstavené 
kúrenie aj počas zimných mesia-
cov sa podpísali na otrasnej kon-
dícii telocvične a šatní. Podobne, 
ako sprayeri a writeri tu priamo na 
stenách zanechali svoje vizitky. 
Taký je stav súčasný, ale robíme 
všetko preto, aby sme priestory 
uviedli opäť do funkčného stavu a 
do života. 
 „Mesto už podalo žiadosť o do-
táciu z Environmentálneho fondu 
na rok 2013 na rekonštrukciu bu-
dovy telocvične. Umožňuje nám to 
Program na zlepšenie energetickej
hospodárnosti budov,“ prezrádza 
projektová manažérka mesta Mgr. 
Janka Oriešková. 
 Súčasná obvodová konštruk-
cia nezodpovedá ani základným 
hygienickým kritériám pre povrcho-
vú teplotu, preto je kľúčová vonkaj-
šia rekonštrukcia. Projekt zahŕňa 

výmenu okien, zateplenie strechy 
a náter obvodového plášťa systé-
mom Termo Schield. Je to moder-
ný systém, ktorý by mal zabezpe-
čiť dostatočnú izoláciu a zateple-
nie aj namiesto tradičného polysty-
rénu, a pritom zachovať súčasný 
vzhľad budovy v súlade s Kroho-
vou štruktúrou, ktorú sa snažíme v 
meste chrániť. J. Oriešková ďalej 
doplnila, že celkové náklady na 
projekt dosahujú takmer 105 tisíc 

eur vrátane DPH, mesto by malo 
projekt spolufi nancovať vo výške 
5% , čiže čiastkou 5 250,- €. Pride-
ľovanie dotácií z environmen tál-
neho fondu by malo prebiehať v 
prvej tretine budúceho roka. Infor-
máciou o výsledku sa s vami po-
delíme čím skôr. Rovnako tak v 
prípade pozitívneho výsledku v 
čo najskoršej lehote odštartujú sa-
motné rekonštrukčné práce.

-mk-

 Na jeseň tohto roku uplynulo desať rokov od 
vzniku Združenia hlavných kontrolórov miest a ob-
cí Slovenska. Svoju činnosť orientuje najmä na kon-
troly v oblastiach územnej samosprávy. Jeho po-
slaním je okrem iného podpora nezávislého, ob-
jektívneho a kvalifi kovaného výkonu kontrolnej čin-
nosti mestských a obecných kontrolórov, ale aj vy-
užívanie podnetov, pripomienok, námetov a sťaž-
ností občanov a vlastných poznatkov na efektívny 
výkon kontrolnej činnosti. Základnými organizačný-
mi článkami združenia sú regionálne sekcie, ktoré 
tvoria hlavní kontrolóri z jednotlivých miest a obcí.
 Na októbrovom zasadnutí zastupiteľstva od-
znela, okrem iného, informácia, že hlavná kontro-
lórka mesta Nová Dubnica Ing. Marta Gašajová, 
získala post vedúcej Trenčiansko - Trnavskej re-
gionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov 
Slovenska. 
 Zaujímalo nás, aké je poslanie tohto združenia 
a čo pre ňu zvolenie do spomínanej funkcie zna-
mená.
 „Úlohou Združenia hlavných kontrolórov je za-
bezpečiť činnosť a realizovať ciele v súlade so sta-
novami hlavných kontrolórov. Trenčiansko-Trnavská 
regionálna sekcia v súčasnosti združuje 50 členov. 
Jej činnosť riadi vedúci, ktorého si zvolia členovia 
tejto sekcie. Jeho úlohou je združovať členov regio-
nálnej sekcie, zvolávať ich na zasadnutia, vytvárať 
im podmienky a program pre ich prácu. Stretávame 
sa štyrikrát do roka, vždy v inom meste a obci, kde 
absolvujeme rôzne školenia, ktoré sa týkajú kon-
troly v samospráve. Zúčastňujeme sa odborných 
konferencií, pracovných stretnutí a konzultačnej 
činnosti. Poslaním regionálnej sekcie je združovať 
hlavných kontrolórov a vytvárať im podmienky na 
uplatňovanie ich práv, vyplývajúcich z členstva v 
Združení hlavných kontrolórov. Okrem pravidel-
ných školení na odborné témy, riešime aktuálne 
otázky, navzájom sa informujeme o nových záko-
noch, metodicky sa usmerňujeme. Je dôležité, aby 
hlavní kontrolóri miest a obcí mali prehľad o zmene 
zákonov, aby získali odborné skúsenosti a vedo-
mosti. Len tak môžu plniť svoje zákonné povinnos-
ti, včas upozorňovať na nedostatky a predchádzať 
zbytočným problémom. Aj ja tak vnímam svoju prá-
cu mestskej kotrolórky a tak to bude aj pri funkcii 
vedúcej sekcie hlavných kontrolórov.“
 Hlavnou kontrolórkou mesta Nová Dubnica ste 
iba tri roky a to, že vás zvolili do funkcie vedúcej 
Trenčiansko - Trnavskej regionálnej sekcie Združe-
nia hlavných kontrolórov Slovenska, je určite pre 
vás zaväzujúce. Nesporne to svedčí o vašej odbor-
nosti.
 „Vážim si, že aj keď nie som vo funkcii hlavnej 
kontrolórky mesta dlho, oslovili ma, dali mi dôveru
a zvolili ma za vedúcu regionálnej sekcie. Je to pre
mňa česť. Určite urobím všetko preto, aby som ne-
sklamala. Lebo tým, že ma zvolili to tejto funkcie, 
kooptovaním sa stávam aj členkou predstavenstva 
Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slo-
venska. V najbližšom období ma vo funkcii vedúcej 
Trečiansko - Trnavskej sekcie hlavných kontrolórov 
čaká pripraviť program na prvé zasadnutie, ktoré 
bude v prvom štvrťroku budúceho roku v Partizán-
skom. Aby sme obsiahli všetky aktuálne témy skôr 
ako zašlem pozvánky, požiadam členov sekcie, 
aby navrhli prednášky, ktoré by mali odznieť, čo 
im nie je jasné a s akou problematikou by sme sa 
mali zaoberať. Práca, ktorá ma v súvislosti s touto 
funkciou čaká, určite nebude ľahká. Je to však pre 
mňa zároveň výzva, poznatky a skúsenosti, ktoré 
získam, určite zúročím pri kontrolnej činnosti v na-
šom meste.“ 
 Treba pripomenúť, že predsednícky post sa po 
rokoch opäť vrátil do Novej Dubnice. V minulosti 
túto funkciu úspešne vykonával aj mestský kontro-
lór Ing. Peter Orgoník. 

Texta a snímka: M. Babuková

   Po výberovom konaní a na ná-
vrh primátora mesta poslanci mest-
ského zastupiteľstva schválili na 
svojom októbrovom zasadnutí nové-
ho riaditeľa Bytového podniku, m.p.o. 
Nová Dubnica, Ing. Jaroslava ŠLE-
SARA. Ten sa 23. októbra ujal funkcie 
a preto sme sa rozhodli, na stránkach 
Novodubnických zvestí obyvateľom 
mesta ho predstaviť.

    Mnohí Ing. J. Šlesara poznajú z 
bývalej ZTS - ky, kde pôsobil na rôz-
nych pracovných postoch, venoval 
sa aj podnikateľskej činnosti, prešiel 
rôznymi manažérskymi funkciami a v posledných rokoch pracoval v samo-
správe, vo funkcii viceprimátora v Dubnici nad Váhom, kde aj doposiaľ je po-
slancom mestského zastupiteľstva. Teda práca v oblasti samosprávy je mu 
veľmi blízka. Nás však viac zaujímali odpovede na otázky, týkajúce sa jeho 
nového pôsobiska, teda bytového podniku v našom meste.

 „Úvodom treba povedať, že sme príspevková organizácia, ktorej zriaďo-
vateľom je Mesto Nová Dubnica. Výsledkami našej práce sa zodpovedáme 
Mestu Nová Dubnica, kde pravidelne predkladáme správy o hospodárení, v 
ktorých sa hodnotí naša činnosť a dosahované ekonomické výsledky. Naša 
práca spočíva v dvoch základných oblastiach, hlavná činnosť a podnikateľská 
činnosť. V hlavnej činnosti, na základe zmluvy o výkone správy, uzatvorenej 
medzi mestom a bytovým podnikom zabezpečujeme výkon správy hnuteľného 
a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta“, rozhovoril sa Ing. J. Šlesar.

 Na margo tejto skutočnosti sme sa dozvedeli, že tu spravujú mestský
majetok, t.j. zabezpečujú údržbu týchto objektov: mestský úrad, kultúrna bese-
da, administratívna budova, mestská knižnica, mestské zdravotné stredisko, 
kino Panorex, dom športu, Dom kultúry Kolačín, objekt tenisového klubu, tržni-
ca, fontány, verejné toalety, terasy nad podlubím Mierového námestia, auto-
busové zastávky, atď. Na uvedenú činnosť dostáva bytový podnik príspevok 
od zriaďovateľa t.j. Mesta Nová Dubnica, ktorý sa v zmysle opatrenia minister-
stva fi nancií rovná nákladom na bežnú činnosť.

 Nový riaditeľ zdôrazňuje: „Som presvedčený, že v tejto oblasti, okrem bež-
nej správy majetku mesta, aj údržba mestského majetku musí ísť ruka v ruke so 
zámermi využívania a rekonštruovania jednotlivých mestských objektov. Preto 
je veľmi nevyhnutné aj v tejto oblasti pre napĺňanie spoločného cieľa - obnovy, 

hospodárneho využívania a staroslivosti o majetok mesta, veľmi intenzívne 
komunikovať s orgánmi mesta, exekutívou a odbornými útvarmi mesta. Je to 
náš spoločný cieľ, jedna z priorít vedenia mesta voči občanom. Tí budovali 
tento majetok“.

 Ako sme v úvode uviedli, druhou oblasťou práce mestského bytového pod-
niku je podnikateľská činnosť, v rámci ktorej spravujú celé bytové domy, pre-
važne v staršej časti mesta, ale obhospodarujú aj niektoré paneláky a 42. 
b. j. Ing. J. Šlesar upresňuje: „Áno, spolu je to 22 bytových domov, s takmer 
tisíckou bytov a ďalších nebytových priestorov. Takmer všetky byty a nebytové
priestory majú obyvatelia odkúpené, mestských je už len 21 bytov, z toho 13 
v spomínanej 42 b.j.
 Po zlých skúsenostiach obyvateľov v minulosti, veľkou devízou pre ľu-
dí, ktorých byty a aj celé budovy sú práve v našej správe je to, že na Bytový
podnik, m.p.o. po stránke činnosti i hospodárenia, dohliadajú orgány mesta. 
Tak majú obyvatelia zabezpečenú nepriamu kontrolu Mesta Nová Dubnica 
nad hospodárením v ich bytových domoch, kde za určitú úhradu tieto domy 
spravujeme, staráme sa o ich fi nancie na účtoch, v prípade potreby im po-
máhame realizovať rôzne väčšie aj menšie opravy, o ktorých samozrejme roz-
hodujú oni, ako vlastníci. My isto nebudeme patriť medzi spoločnosti, aké sa 
v Novej Dubnici objavujú s tým, aby išli bytové domy pod ich správcovstvo, 
sľubujú štyridsaťpercentné úspory bez toho, aby sa obyvatelia dozvedeli aj 
druhú stránku mince - t.j. veľkosť nákladov, ktoré budú musieť dlhé roky splá-
cať. Našou prioritou je byť viac ako serióznym partnerom voči vlastníkom v 
budovách pod našou správou a sme otvorení pre všetkých ďalších, ktorí budú 
chcieť využiť naše služby správcovstva.
 Cez spoluprácu so zástupcami vlastníkov, cez spoločné schôdze s obyva-
teľmi, ale hlavne cez výsledky našej správcovskej činnosti, musia vlastníci by-
tových a nebytových priestorov v bytových domoch pod našou správou vedieť, 
že oni sú našimi klientami, oni sú našimi zákazníkmi a my sme tu pre nich“.

 A teraz trošku súkromnejšie. Čo vás vie najviac potešiť a naopak, čo 
vás najviac mrzí?
„Potešiť? Keď svieti slnko v duši človeka, žiari iskra v oku človeka a ľudia sa 
dokážu na seba usmievať. To ma vie potešiť. Na druhej strane ma veľmi mrzí 
všeobecné odcudzenie sa ľudí medzi sebou, ľudská bezohľadnosť a hlúposť, 
prevládajúca závisť, že nedokáže človek človeku dopriať“.

 Mestský bytový podnik má teda nového riaditeľa. Veríme, že pod jeho 
vedením dosiahne dobré hospodárske výsledky, že obyvatelia bytov v spravo-
vaných domoch a nájomcovia prenajatých mestských priestorov budú spokojní. 

-gaj-

Budova telocvične zvonku s priľahlým basketbalovým ihriskom.  

Súčasný stav telocvične na Hviezdoslavovej ulici. Letmý pohľad pozoro-
vateľa ešte neodhalí veľké problémy. 

Skúmavejšiemu návštevníkovi nemôže uniknúť katastrofálny stav.
Pretekajúca strecha a plesnivejúci strop v  šatni. 



Prečo potrebujeme Územný plán zóny
Dlhé diely?
 Obytne zóny, ulice, po celom Slovensku vy-
rastajú ako huby po daždi. Boli časy, pred krízou, 
keď sa kupovalo všetko - nadrobno rozparcelova-
ný pozemok v poli bez infraštruktúry, aj taký, kde 
sa stavať nemohlo z rôznych dôvodov. Územným 
plánovačom bol realitný maklér. A ľudia kúpili. Bez 
hlbšej analýzy, čo od svojho bývania očakávajú, 
ako budú chodiť do práce, voziť deti do školy, čo 
bude stáť v susedstve, nepripúšťali si problémy s 
dennodenným fungovaním, ani to, že ich celoživot-
ná investícia do vlastného bývania môže byť zne-
hodnotená. Územné plánovanie sa vnímalo ako 
nejaký socialistický prežitok, nie nástroj na pred-
vídanie nepriaznivých okolností, ich elimináciu, či 
zmiernenie. Trh bol recept na všetko a výsledkom 
je často nezdravé bývanie, susedské spory, nedo-
končené ulice, chýbajúce siete, chaotická výstav-
ba a hlasné otázky, kto niečo takéto naprojektoval, 
kto to povolil?! 

Dvakrát meraj, potom stavaj... 
alebo keď prílišná sloboda jedného môže
obmedzovať iných
Územné plánovanie je cesta, ako nájsť vhodné 
územie pre život, ktoré nie je odtrhnuté od mesta a 
jeho služieb - od vzdelania, krúžkov, kultúry, športu. 
Nedá sa to bez poznania potrieb, dlhodobého zva-
žovania, koordinovania a prípravy. Územné pláno-
vanie je aj zárukou, že pozemok, ktorý si kúpite pre 
rodinný dom nebude v susedstve zakrátko obosta-
vaný bytovkami, alebo nebodaj fabrikou, či hlučným 
skladom s intenzívnou dopravou. Zaručí, že cesta, 
po ktorej sa dostanete k domu, má správne para-
metre, že chodník nie je luxus a vaše dieťa môže 
bezpečne zájsť do školy, že vám smetiari vyvezú 
smeti... Jasné a jednoznačné veci, no na Sloven-
sku je mnoho príkladov, keď toto nefunguje vôbec, 
alebo s veľkými problémami. Cesty sú nedorobené, 
smetné nádoby vám vyvezú len ak si ich pristavíte k 
hlavnej ceste, nemáte istotu, či vás v čase akútne-
ho zdravotného problému nebudú musieť niesť na 
nosidlách 100 m, lebo ani sanitka nevie do zabloko-
vanej ulice vojsť. V stiesnených pomeroch o nejakej 
intimite môžete iba snívať. Neviete vojsť do garáže, 
lebo vám pred ňou parkujú autá vášho suseda, kto-

rý si vedľa vášho plota zriadil v garáži autodielňu. 
Tak by sa dalo pokračovať vo výpočte skúseností 
a problémov, ktoré sa dajú očakávať, ak sa územie 
nepripraví dôsledne a zodpovedne a keď kupujúci 
nepozná podmienky, za ktorých môže postaviť svoj 
dom, alebo sú regulatívy také voľné, že je dovolené 
čokoľvek. 

Prečo nestačí mať len územný plán mesta? 
 Územným plánom mesta sa vyčlenila vhodná 
lokalita na bývanie, kde budú garantované väzby
na mesto a krajinu a aj to, že sa do zóny dostane 
dostatok médií technickej infraštruktúry. Iba v po-
drobnosti zóny je možné riešiť konkrétne pozemky, 
ulice, aké parcely, sú najvhodnejšie aj z pohľadu 
ekonómie budovania sietí, kadiaľ povedie chodník, 
kde budú parkovať autá, aké veľké domy sú únosné 
pre jednotlivé parcely, ako budú situované na po-
zemku vo vzťahu k vzájomným hraniciam, či vznik-
ne ulica jednoliata, kde sa dá predvídať, aký sa
dom postaví na parcele vedľa bez hrozby, že to 
bude opacha, ktorá vás zatieni, obmedzí a pod. 

Ako postaviť dom so zárukou radosti,
ako sa vyhnúť moru starostí?
 Obľúbené tvrdenie, že na svojom pozemku si 
môžem postaviť čo chcem, je veľmi krátkozraké. 

Takto by nikto nemal záruku, čo si postaví sused a
aké problémy vás čakajú. Územný plán zóny vytvá-
ra nástroj pre stavebný úrad, aby mohol zabrániť 
cez zopár regulatívov vzniku stavbe, ktorá sem ne-
patrí funkčne aj veľkostne. 
 Každý by rád býval v peknej štvrti, na pokojnej 
ulici. Obdivujeme štvrte v Nemecku či Holandsku, a 
nechápeme, ako je možné, že na našich poliach za 
humnami sú ako satelity odtrhnuté od života ulice 
nepekných domov. Nevieme presne defi novať, pre-
čo sa nám nejaký priestor páči. Územný plánovač a 
urbanista však pozná nástroje a princípy, ktorými sa 
pekné priestory dajú vytvoriť. 
 Poznanie regulácie je potrebné už pri výbere 
vhodného pozemku, už vtedy by mal kupujúci ve-
dieť, aký dom sa tam hodí. Odporúčame vyberať si 
domy na pozemky, nie naopak. Vzťah ku komuni-
kácii, šírka a hĺbka parcely, svažitosť terénu, jeho 
tvar a orientácia k svetovým stranám dosť presne 
defi nujú, ako asi bude dom vyzerať. 
 Územný plán zóny Dlhé diely je nielen kľúč a 
nástroj, ale aj záruka, že sa podarí pri rešpektovaní 
navrhnutých pravidiel, vybudovať v Novej Dubnici 
zónu bývania, kvalitnú a nekonfl iktnú, kde bude ra-
dosť bývať. 

Ing. arch. Marián Antal
architekt mesta Nová Dubnica

 Zimné počasie sa nezadržateľne blíži a mesto 
sa už chystá na zimnú údržbu. V areáli technic-
kých služieb už je nachystaný posypový materiál, 
ktorý nám pomôže prežiť útrapy zimy. Chceme 
občanom pripomenúť systém údržby komunikácií 
v meste, ktoré sú rozdelené podľa stupňa dôleži-
tosti v poradí I,II,III. 

ODHŔŇAME
PODĽA STUPŇA DÔLEŽITOSTI
I. poradie
 tvoria komunikácie, kde je potrebné zabezpe-
 čiť prejazd autobusovej dopravy.
 Sú to: Mierové námestie, Ulica SNP, Tren-
 čianska, Okružná, Štúrova a Kolačín - prejazd
 autobusovej dopravy. 
II. poradie
 tvoria komunikácie, ktoré sa napájajú na auto-
 busový okruh. Ulice: Hviezdoslavova, Jilemnic-
 kého, J. Kráľa, Gorkého, Gagarinova, B. Něm-
 covej, L. Svobodu, Májová, Pod Dubovcom, Puš-
 kinova. 
III. poradie
 tvoria všetky komunikácie v Pribinových sa-
 doch, Sadoch Cyrila a Metoda, v Sadoch kpt.
 Nálepku, v Komenského sadoch, súbory E1,
 B1, B2, Pod Bôrikom a všetky ostatné komuni-
 kácie IBV a v mestskej časti Kolačín.

 Očanov upozorňujeme na toto poradie dôleži-
tosti, lebo ak napríklad pri dlhšom hustom sneže-
ní dochádza k snehovej kalamite, môže nastať 
stav, že technika bude nasadená len na poradie I, 
II, aby sme stihli zabezpečiť zjazdnosť týchto ko-
munikácií nonstop odhŕňaním. Komunikácie III. po-
radia budeme odhŕňať až pri znížení intenzity 
sneženia, resp. jeho ukončení. 

MÔŽE ÍSŤ AJ O ŽIVOT! 
 Ďalší veľký vplyv na rýchlosť a kvalitu odhŕňa-
nia komunikácií má ich prejazdnosť. Ťažko hovo-
riť o prejazdnosti, keď na cestách a chodníkoch 
stoja autá tak, že žiadna technika sa nedá použiť, 
jednoducho okolo auta sa nedá prejsť. Žiadame
preto občanov, aby na tento fakt pamätali a vyu-
žívali hlavne parkoviská, svoje garáže, prípadne 
vstupy pred garážami a rodinnými domami. Nie je 
predsa možné, aby obsluha techniky ráno o tretej
hodine vyzváňala domácim, aby si zaparkovali
auto tak, že pluh môže bez problémov prejsť. Pro-
síme občanov, aby si túto skutočnosť počas zim-
ných mesiacov uvedomovali a umožnili bezpečný 
a plynulý prejazd techniky, ktorý je v záujme nás 
všetkých. Veď možno práve vy budete potrebovať 
príjazd sanitky alebo iného vozidla, ktoré bude 
mať obmedzený prístup, pretože nebolo možné 
odhrnúť kvalitne ulicu alebo chodník.

Ing. Marián Medera
zástupca primátora

Vyhralo mesto Svidník 
 V súťaži o detské ihrisko, ktorej sa v septembri zú-
častnilo aj mesto Nová Dubnica, vyhralo v našej kate-
górii stredne veľkých miest mesto Svidník s takmer 
39% - tnou účasťou obyvateľov pri zbieraní podpisov. 
Mesto Nová Dubnica vyzbieralo 1745 podpisov, čo je 
14,93 % z celkového počtu obyvateľov a skončili sme 
na 11. mieste. Ďakujeme všetkým, ktorí nás svojím 
podpisom podporili. Škoda, že nás nebolo viac, možno 
nabudúce...

Mgr. Katarína Bašná
ved. odd. život. prostredia

 Prvé novembrové dni sú charakteristické 
spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi na-
mi. Sviatky venované pamiatke zosnulých sa 
vyznačujú tým, že cintoríny zaplavuje množstvo 
návštevníkov, aby skrášlili miesta posledného 
odpočinku svojich najbližších, zapálili na hro-
boch sviečky a uctili si ich pamiatku položením 
kvetov. Okrem duchovného rozmeru sa tieto
sviatky spájajú aj s náporom áut k miestu po-
sledného odpočinku zosnulých a na vyhradené 
parkoviská. Inak to nebolo ani na našom mest-
skom cintoríne. Pochmúrne dušičkové počasie 
ľudí neodradilo a na ceste smerujúcej k cintorí-
nu bolo viac áut a chodcov ako zvyčajne. Vodiči 
sa pokúšali zaparkovať nielen na vyhradených 
miestach, ale aj v priľahlých uličkách. Cez ces-
tu sa snažilo prejsť množstvo chodcov, ktorí 
uhýbali autám prichádzajúcim z oboch smerov. 
Parkovanie a premávku na úzkej príjazdovej 
ceste sa snažil usmerňovať mestský policajt. 
Ani v takej nostalgickej a sviatočnej chvíli si
mnohí chodci a vodiči neodpustili a zanadávali 
na to, že okolo cesty nie je vyhradený chodník 
pre chodcov. 
 S čerstvými poznatkami som zašla za zá-
stupcom primátora Ing. Mariánom Mederom a 
opýtala sa či vedenie mesta neplánuje túto si-
tuáciu riešiť.
 Dozvedela som sa, že v krátkej budúcnosti 
chcú vybudovať na pravej strane cesty chodník 

zo zámkovej dlažby pre chodcov. Odľahčí sa 
tým premávka áut, najmä počas významných 
sviatkov a pohrebov. Vyžiada si to však nemalé 
terénne úpravy.
 „Na cintoríne sme museli riešiť oveľa závaž-
nejšie problémy. O tom, že obyvateľstvo Novej 
Dubnice čoraz viac starne, svedčí aj množstve 
hrobových miest na mestskom cintoríne. Jeho 
kapacita je stále menšia. Zaplnil sa aj priestor, 
ktorý bol vyhradený pre urnový háj, vedenie 
mesta muselo preto pristúpiť k jeho rekonštruk-
cii. Nedávno sme dali vybudovať chodník okolo 
spodného poľa urnového hája a na jeho pra-

vej strane bolo namontované kovové zábradlie. 
Starší a menej mobilní ľudia budú môcť kráčať 
po vynovenom chodníku bez obáv, že sa po-
šmyknú. Rozmer nového urnového hája je 12 x 
39 metrov. Kapacitne by mal zatiaľ stačiť. Chce-
li by sme ešte vymeniť plot pri urnovom háji a 
smerom k záhradkárskej osade, ktorý je už tiež 
rokmi zničený. Intenzívne sa pracuje na riešení 
priestorov pre cintorín v mestskej časti Kolačín. 
V budúcom roku by mala byť hotová projektová 
dokumentácia a plánuje sa so začatím prác na 
výstavbe nového moderného cintorína“, dodal 
Ing. M. Medera.

Text a snímky M. Babuková

Fotografi e zachytávajú pohľad na rozšírený urnový háj, kde boli vybudované 
nové chodníky a namontované zábradlie.

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

sklad     suterén       68 m2

sklad     suterén       51 m2

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

Obytný dom súp. č. 55 - Mierové námestie 
nebytové priestory  prízemie            68 m2

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

Administratívna budova súp. č. 781 - Topoľová
nebytové priestory                 prízemie    27 m2

nebytové priestory                 I. pos.       28 m2   

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

zdravotné stredisko  prízemie       33 m2

zdravotné stredisko  I. pos.      19 m2

zdravotné stredisko  I. pos.     33 m2

zdravotné stredisko  I. pos.     20 m2

Pribinove sady 29/19, t.č. 042/444 0236 a 444 0237.



 Obyvatelia nášho mesta si mohli počas troch dní od 12. do 
14. októbra potešiť zrak i srdce výtvormi čipkárok, a to nielen 
z nášho mesta. V poradí druhé celoslovenské stretnutie otvoril 
primátor Ing. P. Matušinec a tým dal zároveň najavo, že aj v 
jeho ponímaní išlo o úctyhodnú udalosť. Treba pripomenúť, že 
čipkárky sú mu vďačné za spoluprácu aj fi nančnú pomoc, veď 
išlo naozaj o náročné dielo, ktoré by sa bez pomoci mesta ne-
mohlo uskutočniť.

 Sme radi, že práve v Novej Dubnici máme zanietené a obetavé 
duše, predovšetkým zakladateľku A. Mrázovú, ktorej účinne pomá-
ha celá jej rodina. Žiaľ, jej obetavého manžela si tentokrát mohli 
uctiť len tichou spomienkou. Rovnako Mgr. Waldeckerovú s rodi-
nou, ktorá tento rok venovala všetok svoj voľný čas príprave stret-

nutia čipkárok, ktoré vystavovali, alebo sa iba prišli pozrieť zo všet-
kých kútov Slovenska.

 Ako sama povedala, bez pomoci ostatných čipkárok od nás, ale 
aj z okolia, by to sama nedokázala: Emília Samuhelová aranžovala 
celú výstavu, s výnimkou samostatne vystavujúcej Ivy Vanžurovej 
z Letohradu - ČR, rodina Pavlovičových - dcéra pripravila návrh 
plagátu a pozvánky, manžel so synom vyrobili štyri výstavné pane-
ly, Helena Drestová - podporila výstavu bohatou zbierkou svojich 
prác, jej syn pripravil čipkárkam webovú stránku. Veľmi ochotne sa 
svojimi umeleckými prácami a ostatnou pomocou zapojila aj Anna 
Floriánová. Čipkárky z Trenčianskych Teplíc zasa krásne vyzdo-
bili sálu Kultúrneho domu v Kolačíne, pretože, a to nemožno opo-
menúť, naše hostiteľky pripravili tiež pre všetky účastníčky úžasný 
program.

 Teraz nemyslím na občerstvenie, ktoré mali k dispozícii v pries-
toroch samotného Panorexu po celý čas, ale v piatok mali k dispo-
zícii autobus, ktorý ich dopravil do kaštieľa v Dubnici nad Váhom 
na výstavu krojov, čo sa stretlo s veľkým nadšením a v sobotu zasa 
do Kolačína, kde ich čakalo ďalšie milé prekvapenie - umelecké 
vystúpenie Folklórneho súboru Senior klub Vršatec.

 Skvelým oživením boli módne prehliadky, na ktorých v pia-
tok i v sobotu predviedli žiačky ZUŠ úžitkovú čipku - krásne do-
plnky oblečenia, ba dokonca i šaty na stužkovú a hodvábne šály, 
všetko s čarovnými aplikáciami čipky. Nedeľu potom už venovali 
vzájomnej výmene názorov a skúseností.

 Vďaka vám za to nežnokrásne bohatstvo. Len otvoríš srdce a 
ostatné sa deje samo. Slovami je to nevypovedateľné.

PhDr. Irena Štofaníková

 Záhradkárstvo je vo všeobecnosti považova-
né za najideálnejšiu formu záujmovej činnosti. Je 
zdrojom príjemného relaxu, ale aj dôkazom od-
vekej túžby podmaniť si prírodu k vlastnému úžit-
ku a radosti. Život obyvateľov sa v súčasnej dobe 
zrýchlil a čoraz menej sme odolní voči stresom a 
chorobám. Ľudí, ktorí sa chcú v dnešnej uponá-
hľanej dobe starať o kúsok zelene a odpočinúť si 
pri práci v záhrade, je stále viac. Aj keď sa až tak 
nemôže hovoriť o telesnom odpočinku, určite pri 
práci v záhrade človek relaxuje a duševne si od-
počinie. Väčšina záhradkárov využíva možnosť 
čo najintenzívnejšie si užívať pobyt v záhradkách 
a dopestovať si vlastné ovocie, zeleninu, liečivé i 
okrasné kvety. Možno povedať, že záhradkárske 
osady nielenže tvoria kolorit obcí a miest, ale sú 
aj živými fi ltrami prachu, hluku a stromy v nich sú 
najlacnejšími klimatizačnými zariadeniami. Zá-
hradkári sa teda priamo podieľajú na ochrane
a tvorbe životného prostredia z vlastného pre-
svedčenia. Seniori si pri práci v záhradkách pri-
rodzene predlžujú svoj aktívny vek, majú pocit 
užitočnosti a upevňujú si duševné zdravie. Pri 
práci v záhrade a svojím vzťahom k prírode sú 
prirodzeným vzorom pre svoje deti i vnúčatá, kto-
ré vedú k tomu, aby nadobudli vzťah k prírode a 
k svojmu okoliu. 
 Záhradkárstvo sa podieľa na zvyšovaní kva-
lity životného prostredia, hlavne výsadbou ovoc-
ných drevín a kríkov, ale aj pestovaním estetic-
kých drevín a rastlín. Takéto prostredie dokáže 
pohladiť dušu človeka a zvyšuje jeho estetické 
cítenie, čo je dôležité najmä v dnešnej neistej 
dobe, plnej namrzených a zatrpknutých ľudí. Zá-
hradkárstvo, ako také spĺňa aj funkciu spoločen-
skú. Vo vzniknutých osadách sa pri práci na zá-
hrade ľudia často stretávajú a trávia spolu voľný 
čas. Netreba opomenúť ani funkciu ekonomickú 
či zdravotnú. Ľudia si prácou na záhradkách za-
bezpečujú istú mieru samozásobenia zeleninou 
a ovocím, ktoré spĺňajú najvyššie kritériá kvali-

ty a hlavne ekológie, nakoľko tieto produkty sú 
zdraviu neškodné. To v dnešnej dobe nie je až 
také samozrejmé. 
 Záhradkárčeniu sa roky venuje aj veľká časť 
obyvateľov Novej Dubnice. Osady, ktoré pred 
mnohými rokmi vznikli na neobrobených mies-
tach, postupne menili svoju tvár. Z planiny doká-
zali ľudia vytvoriť úrodnú pôdu a vysadiť množ-
stvo ovocných stromov, drevín, postavili si chat-
ky na uskladnenie úrody a relax. Dlhoročná ge-
nerácia záhradkárov, ktorá stála pri zrode osád, 
má k záhradkám citový vzťah a pre mnohých sú 
zmyslom života. Aj keď sú to už väčšinou starší 
ľudia, vidieť, že čoraz väčší je záujem mladých 
ľudí, ktorí postupne preberajú štafetu po svojich 
rodičoch, alebo starých rodičoch a prejavujú svoj 
vzťah a lásku k prírode. Máme to možnosť vidieť 
aj na výstave Z NAŠICH ZÁHRAD, na ktorej sa 
každoročne podieľajú záhradkári z jednotlivých 
osád. V súčasnosti ich je v našom meste sedem. 
So svojou úrodou sa neraz príde pochváliť celá 
rodina. 
 Záhradkári v našom meste doteraz užívali 
pozemky na základe nájomných zmlúv a roky sa 
snažili o odkúpenie pozemkov v záhradkárskych 
osadách. Napriek viacerým pokusom poslancov 
za SMER-SD a ďalších koaličných poslancov tej-
to strany, sa v minulom období nedarilo predaj
záhradkárskych osád presadiť. V súčasnosti z 
radov opozičných poslancov tiež zaznievali rôz-
ne argumenty proti a chceli záhradky naďalej 
ponechať v prenájme. Vedenie mesta, ktoré má 
teraz v zastupiteľstve väčšinovú podporu, začalo 
ako jeden z prvých bodov volebného programu 
realizovať kroky na odpredaj záhradiek ľuďom, 
ktorí ich roky užívajú. Určite je pre nich veľkým 
zadosťučinením, že po rokoch sa s predajom pr-
vých záhradiek už konečne začalo.

Za výbor ZO SZZ č. 5
M. Babuková

Aj v záhradkárskej osade č. 5 sa príroda pomaly chystá k zimnému spánku.
Majitelia zbierajú ešte poslednú zeleninu, rýľujú a pripravujú pôdu pre budúcoročnú úrodu.

Peter Ďurovec, Matej Vaník a Peter Ševčík (zľava) - trio LA GIOIA
na pomedzí populárnej piesne a opery sa nám predstavilo 26. októbra. 

Sympatická trojica veľmi ochotne a priateľsky komunikovala s publikom
počas koncertu, ale aj na autogramiáde po skončení vystúpenia.  Foto: P. Tehlár.

   Bolo mi cťou, keď som po skončení koncertu mohol 
odovzdať kvety dvom šarmantným dámam. Bola to malá 
pozornosť za mesto, no darovaná s o to väčšou vďakou v 
mene všetkých prítomných za fantastický hudobný zážitok. 

 Do Novej Dubnice totiž zavítali účastníci Bratislavských 
„džezákov“ 2012 Lucia Lužinská a Boris Čellár Quintessence. 
Nie je to pre naše mesto nové zoskupenie, keďže Lucia a Boris 
v spolupráci s Jurajom Griglákom na base a Petrom Solárikom 
na bicích už u nás jedno predstavenie absolvovali. No tentokrát 
prišli so zostavou obohatenou o Gregora Ftičiara, slovinského 
klaviristu, a Mira Poprádiho, ktorý svojím klarinetom, resp. saxo-
fónom nezaostal za kvalitou hudby celého ansámblu. Čerešnič-
kou na torte bola hosťka Ľudmila Štefániková, absolventka pres-
tížnej Berklee College of Music v Bostone (USA), s netradičným 
nástrojom MalletKAT. Ak si niekto náhodou nevie predstaviť spo-
mínaný hudobný nástroj, ide o elektronický vibrafón. Hudobník 
má v každej ruke dve plstené paličky (podobné ako na tympany) 
a plocha, na ktorú udiera, je veľmi podobná zväčšenej klavia-
túre.

 V krátkosti sa nedá opísať kvalita hudby, ktorú toto zosku-
penie predviedlo. Jednotlivé sólové party, odohrané s veľkou 
precíznosťou a feelingom, ocenilo aj prítomné uvedomelé pu-
blikum. Naschvál som použil slovo uvedomelé, pretože pri jaz-
zovom koncerte diváci tlieskajú aj počas piesne (skladby), po 
každom sóle. A na tomto koncerte bolo naozaj čomu tlieskať. 
Lucia Lužinská navyše fantasticky intonovala a často sme u 
nej mohli počuť čisté aj kvintové skoky (rýchle zmeny melódie 
o päť tónov), doplnené presnou rytmickou súhrou s kapelou. 
Nie náhodou bolo toto zoskupenie o deň neskôr ťahákom Bra-
tislavských jazzových dní 2012. Ak napíšem, vďaka za kultúrny 
zážitok, myslím tým kultúrny v celej svojej podstate. Bola tam 
profesionalita, precíznosť, cítenie, radosť z hudby... 

 Na záver by som chcel poďakovať aj oddeleniu kultúry v 
Novej Dubnici, na čele s Maťou Kacinovou, za pozvanie tohto 
zoskupenia a zorganizovanie kvalitného hudobného večera.

Ing. Juraj Hort
predseda komisie kultúry pri MsZ



 Mal to byť taký malý milý fi lmový festival. Milý, 
dúfame, zostal, aj vďaka rodinnej atmosfére publi-
ka a organizátorov, ale o rozmeroch festivalu sa už 
musíme vyjadrovať inak. Viac ako dve stovky nad-
šencov dobrodružných, adrenalínových a outdooro-
vých fi lmov nás presvedčili, že sa oplatí neustále 
zlepšovať. Hlavným pozitívom festivalu okrem fi l-
mových snímok, ktoré, samozrejme, hrali hlavnú 
úlohu, bola určite omnoho vyššia kvalita projekcie. 
Veľké fi lmové plátno s krásnymi čistými zábermi 
umocňovalo atmosféru tohto čarovného podujatia. 

Cez Nórsko a Indiu do Mongolska
 Na úvod druhého ročníka putovného fi lmového 
festivalu Expedičná kamera sme sa 8. novembra 
ponorili do perejí nórskych riek. Českí tvorcovia po-
skytli na rozbeh dynamickú snímku Dagali Cowboys. 
Chladnú divokú vodu prestriedali farbami hýriace 
skaly v Indickom Badami. Partia mladých francúz-
skych horolezcov nám dokázala, ako sa dá skĺbiť 
skvelá muzika s fi lmárskym umením a expedičné 
spoznávanie iných kultúr s mimoriadne náročným 
lezením. Obeta Ganéšovi je rozhodne nápaditým le-
zeckým fi lmom, ktorý zaujal veľkú časť publika. Prvá 
časť programu gradovala dvomi snímkami, ktoré di-
váci v ankete vyhodnotili ako najpútavejšie z celého 
festivalu. Najskôr americká dráma Cold (Chlad) o 
unikátnom zimnom výstupe na osemtisícovku Ga-
sherbrum II. plná zvratov a prekvapení a snímka, 
ktorá zožala najvýraznejší divácky ohlas - Vo vlčej 
koži po stopách Džingischána. Austrálčan Tim Cope 
v hlavnej a jedinej úlohe na svojej 10 000 kilometrov 
dlhej ceste z Mongolska do Maďarska. Spoločnosť mu 
robia iba dva kone, sušená baranina, strašidelné vy-
tie vlkov všade navôkol, možná prítomnosť zlodejov, 
obavy o nedostatok vody a potravy, ale aj úžasný 
pokoj nočných stepí, prostá krása života a priateľ-
skí domorodci. Zatiaľ sme sa stihli s Timom Copeom 
prepraviť cez Mongolsko do Kazachstanu, pokra-
čovanie prinesie budúcoročná Expedičná kamera. 

Lezci v Tibete, či Grónsku, štyri ženy v Arktíde
 Po prestávke sme sa do expedičnej atmosféry 
vrátili v Číne. V experimentálnej snímke Najdlhšia 
cesta nás nemeckí tvorcovia presvedčili o tom, koľ-

ko dynamiky sa môže skrývať v rade fotografi í a ako 
výrazne človeka zmení niekoľkomesačné putovanie 
po krajine Veľkého čínskeho múru. Už samotný text 
na distribučnom liste k fi lmu Bod, odkiaľ niet návra-
tu, avizoval, že pri tomto kúsku majú povolené pla-
kať aj drsní horolezci. Prvovýstup na nezlezený vr-
chol vo východnom Tibete totiž skončí tragicky a do-
kazuje, že nie vždy všetky americké fi lmy končia 
happy endom. Skutočnými emóciami nabitý smut-
ný príbeh, počas ktorého určite viacerí ocenili tmu v 
kinosále. Tesne pred záverom sme si vyliezli 1 500
metrov vysokú kolmú stenu v Grónsku, a to s poľskou 
dvojicou horolezcov a fi lmom Čo sa stalo na ostrove 
Pam. Na záver organizátori priložili bonusový fi lm,
ktorý uvoľnil celú atmosféru a priniesol rad úsmev-
ných situácií. Baffi n Babes - to sú štyri mladé dámy, 
ktoré strávia 80 dní v extrémnych mrazivých pod-
mienkach bez priebežného zásobovania a bez akej-
koľvek inej, než psej spoločnosti, na Baffi novom os-
trove v Arktíde. 

„Expedička 2013“ zrejme na jar
 Ak sa doteraz hovorilo, že bránou do toho pravé-
ho slovenského lezeckého a outdoorového prostre-
dia je Považská Bystrica (vďaka Manínskej tiesňave 
a Súľovským skalám), môžeme radi konštatovať, že 
aspoň pokiaľ ide o outdoorový fi lm, nové stredisko 
vzniká pomaly aj v Novej Dubnici. Skutoční hrdino-
via, nehrané emócie a príroda nielen ako estetický 
tvorca scenérií, ale aj ako mocný tvorca scenárov. 
Pretože človek síce mieni, ...ale fascinujúca sila 
prírody a živlov zasahuje do príbehov Expedičnej 
kamery predsalen najvýraznejšie. Ďalšia časť tohto 
fi lmového festivalu by mala do nášho mesta zavítať 
už na jar budúceho roka (aj s pokračovaním smínky 
Vo vlčej koži po stopách Džingischána), november 
by mal pre zmenu patriť plánovanému festivalu zim-
ných športov. 
 Pripomíname všetkým návštevníkom, ktorí si 
nezabudli odložiť vstupenku, že do konca roka pla-
tí ako poukaz na 20% zľavu v predajni Klingo šport 
v Dubnici nad Váhom. Väčšie priestory, širší sorti-
ment, odborné rady a pomoc - to je Klingo šport.

-mk-

Seniorov nášho mesta si uctil aj primátor P. Marušinec. Vyzdvihol ich 
životnú múdrosť a skúsenosti, z ktorých by sme mali čerpať. 

Obecenstvu so striebrom vo vlasoch prišiel svoje srdce na dlani
a v piesňach odovzdať Otto Weiter. 

Symbolicky kyticou kvetov všetkým seniorom poďakoval
bývalý minister obrany - poslanec NR SR J. Baška. 

Okrem najznámejších hitov Otta Weitera ako Plavovláska
alebo Nemám auto, nemám motorku nechýbali ani duetové skladby. 
Ženský part v nich odspievala Andrea Fischer Uhríková. 

 Štrnásty október sa stal pre našich spoluob-
čanov evanjelikov pamätným dňom. Na zele-
nom trávniku za miestnym kinom, v susedstve 
Slovenskej sporiteľne, vyrástla nová zaujímavá 
budova - evanjelický kostol.

 Miestni evanjelici, ale tiež niektorí katolíci, 
ktorí sa prišli spolu potešiť z úspešne zavŕšené-
ho diela, sa zhromaždili v priestoroch nádvoria, 
aby privítali slávnostný sprievod biskupov, seni-
orov i kňazov. Spolubratov katolíckej cirkvi za-
stupoval vdp. farár Štefan Walner a vdp. farár 
Jozef Sliepka. Všetkých cirkevných hodnostá-
rov menovite privítal v kostole vdp. farár Ondrej 
Peťkovský. Zároveň spomenul celú genézu vý-
stavby kostola s dôrazom na tú skutočnosť, že 
pôvodne socialistické mesto, v ktorom nikdy ne-
malo byť miesto pre sakrálnu stavbu, má teraz 
takéto stavby dve. Najprv kostol bratov katolíkov 
a teraz aj evanjelikov. Mgr. O. Peťkovský začal,
sprevádzal celú výstavbu kostola, hľadal a pov-
zbudzoval k obstarávaniu fi nančných prostried-
kov a napriek odchodu do dôchodku dotiahol ce-
lé dielo do úspešného konca, za výdatnej pomo-
ci svojej manželky.
 Hlbokomyseľné, obsažné a úprimné homí-
lie emeritných biskupov Igora Mišina a Slavomí-
ra Sabola, ktorí okrem iného nabádali k viere, 
k svornosti a k pevnému spoločenstvu, boli zla-

tým klincom celého slávnostného ceremoniálu. 
K nim sa potom priradili príhovory bratov farárov 
z jednotlivých okolitých i vzdialenejších seniorá-
tov, primátora Ing. Petra Marušinca, ako aj kurá-
torky Boženy Rusnákovej, ktorej toto veľkolepé 
dielo bolo po celých sedem rokov, ba aj pred-
tým, srdcovou záležitosťou. V rozsiahlej správe 
nezabudla vymenovať všetko to, čo je hodné 
povšimnutia a prejavu vďaky, ba nezabudla ani 
na tých, ktorí stavbu projekčne pripravili a od-
borne realizovali. Osobitne ďakovala za pomoc 
okolitým i vzdialenejším cirkevných zborom, kto-
ré za tým účelom robili zbierky, rovnako tak i za-
hraničným sponzorom z Kanady, odtiaľ aj meno-
vite rodine bývalého primátora Ing. Jána Šuša-
níka, ktorý sa tiež nemalou mierou zaslúžil o 
stavbu kostola, sponzorom z USA a z Nemecka.
 Slávnostnú atmosféru umocňovali dychové 
nástroje súboru z cirkevného zboru vo Vrbov-
ciach, domáceho evanjelického vokálneho zbo-
ru, ktorý vystúpil s oslavnou piesňou Pánu Bohu 
a v neposlednom rade tiež spevokolu z Púcho-
va, ktorý vystúpil aj vtedy, keď položili základný 
kameň kostola, a príznačne aj teraz, pri zavŕše-
ní diela.
 Nech vaše dielo, milí evanjelickí bratia, slúži 
na úžitok vám a na slávu Božiu.

PhDr. Irena Štofaníková

Foto: P. Jelínek.

Foto: P. Tehlár.



 Dlhodobo veľmi úspešne v našom meste 
funguje klub rádioamatérov. O klube a o „rádio-
amatérčine“, ako o veľmi humánnom a ušľachti-
lom koníčku, sme sa rozprávali s jedným zo za-
nietencov Ing. Michalom RAFAJOM. 

Kto je to rádioamatér?
 Rádioamatér je človek, zaujímajúci sa o rádio-
techniku - stavbu rádioelektronických zariadení 
a o vysielanie. Keďže sa o to zaujíma v rámci 
trávenia voľného času a táto činnosť ho neživí, 
hovoríme o koníčku, hobby a z toho slovo rádio-
amatér. Čiže slovo „amatér“ nevyjadruje odbor-
nú úroveň konkrétneho človeka, ale jeho vzťah 
k rádiotechnike. V stanovách rádioamatérskych 
organizácií sveta je ustanovenie, že z rádioama-
térskej činnosti nesmie mať rádioamatér fi nanč-
ný prospech. 

Klub píše svoju históriu rovnako dlho ako sa-
motná Nová Dubnica, oslávil už 55. výročie. 
Ako vznikol a komu za to môžeme vďačiť?
 Začiatok rádioamatérskej činnosti je spojený 
so začiatkom rádiového vysielania na začiatku 
20. storočia. V tom období držali rádioamatéri
minimálne vyrovnaný krok s profesionálmi v 
odhaľovaní tajomstiev šírenia rádiových vĺn. Za 
ich priekopnícku prácu im boli pridelené úseky 
frekvenčného spektra, ktoré môžu využívať pre 
experimenty a svoju záujmovú činnosť. Toto pri-
delenie frekvencií rešpektujú vlády všetkých štá-
tov a nikdy nebolo spochybnené.
 Väčšina dnes existujúcich rádioklubov bola 
založená v päťdesiatych rokoch minulého storo-
čia. Väčšinou vznikali popri veľkých fabrikách, 
ktoré im aj v tých rokoch nedostatku výrazne 
pomáhali. Náš rádioklub OM3KGW vznikol v r. 
1957 pri ZVS Dubnica a pôvodné sídlo mal v 
Dubnici nad Váhom. Keďže v Dubnici n/V pôso-
bil aj rádioklub OM3KOM, ktorý bol založený 
pri SMZ Dubnica, členovia nášho klubu privítali 
možnosť zmeniť sídlo na Novú Dubnicu, keď tu 
mesto, ale hlavne vtedajší riaditeľ školy Janko 
Kičin, vytvorili podmienky pre jeho činnosť. Naj-
aktívnejšími zakladateľmi klubu bol Stano Lezo, 
Jožko Bittera, Ivan Jakubík, Juro Vavro, Ing. Ro-
man Kadlec a Michal Petko.

Keďže fungujete už viac ako päť desaťročí, 
v klube sa muselo počas celej doby striedať 
viacero výrazných osobností, ktoré k sebe 
dokázali pripútať ďalších šikovných zanie-
tencov. Ktorí členovia boli tými hlavnými pi-
liermi?

 Okrem vyššie spomínaných „otcov - zakla-
dateľov“ mimoriadne aktívnymi boli: Miško Krivo-
sudský, MUDr. Ladislav Kvasnička, Mgr. Ján Ki-
čin, Rudo Macko, Ing. Edo Tomana a Ing. Jož-
ko Dúcky. Z mladšej generácie v 60. - 70.-tych
rokoch veľmi aktívny bol Jožko Fisla, Peter Sa-
muhel, Janko Heggyi, Vlado Hučín, Vlado a Ľu-
boš Hliničanovci, Bohuš Hanzel, Feri Gábor, Jo-
zef Tichý a Dušan Duda. 
 Veľkú zásluhu na presťahovaní rádioklubu 
do Novej Dubnice mal Mgr. Janko Kičin. Ako uči-
teľ - fyzikár a riaditeľ základnej školy videl v rádio-
technike veľký technický pokrok. Priamo v škole 
vytvoril priestorové podmienky pre umiestnenie 
rádioklubu - vysielacích zariadení, laboratória a 
dielne. Umožnil členom klubu tieto navštevovať 
aj mimo vyučovacích hodín a v dňoch pracovné-
ho pokoja. Bol veľkým propagátorom rádiotech-
niky nielen u žiakov školy, ale aj v občianskom 
živote.
 V tomto období prešlo rádioklubom najväč-
šie množstvo mladých ľudí za jeho celú históriu. 
Mnohým z nich sa vtedy vštepený koníček stal 
celoživotným „koňom“.
 V osemdesiatych rokoch nadviazal na túto 
záslužnú činnosť pre mládež učiteľ Marián Dam-
borák. Z predstaviteľov mesta najväčšiu pomoc 
rádioklubu poskytol pán Ondrej Hliničan, ako 
predseda MsNV, ktorý nám v sedemdesiatych 
rokoch pomohol získať nové priestory v letnom 
kine, kde máme strechu nad hlavou dodnes. Za 
celé obdobie sa naša činnosť stretávala s poro-
zumením u predstaviteľov mesta.
Dnes má rádioklub 30 aktívnych členov, väčšinu 
z Novej Dubnice, ale aj z Bratislavy a Banskej 
Bystrice.

Akými úspechmi sa vám podarilo osláviť ak-
tuálne výročie klubu?

 Ostatných 30 rokov sa rádioklub venuje pre-
dovšetkým pretekom v pásmach veľmi krátkych 
vĺn. Obrovskú eufóriu v klube v tejto sezóne vy-
volalo získanie titulu Majster Slovenska v práci
na VKV v kategórii kolektívne stanice. Veľká sláva 
s odovzdávaním ocenení sa bude konať koncom 
novembra na celoštátnom stretnutí v Poprade.
Veľmi nás potešil aj diplom Marconi memorial za 
rok 2011, ktorý udeľuje taliansky zväz rádioama-
térov na pamiatku svojho rodáka Marconiho. V 
rámci Európy sme sa umiestnili na 3. mieste.

Boli ste takíto úspešní už aj v predchádzajú-
cich rokoch a desaťročiach alebo schopnosti 
členov klubu neustále gradujú?
 Rádioklub sa vždy umiestňoval na popred-
ných miestach v súťažiach a pretekoch. Maj-
strami Slovenska sme boli v minulosti dvakrát, 
pričom sa neustále pretláčame so súpermi na 
prvých priečkach výsledkových tabuliek. Okrem 
ocenení v pretekoch sme aj držiteľmi viacerých 
rekordov v dosiahnutých spojeniach, pričom je-
den rekord z r. 1982 pravdepodobne nikdy nebu-
de prekonaný. Dosiahli ho bratia Vlado a Ľuboš 
Hliničanovci. 

Ako si môže absolútny laik predstaviť náplň 
súťaže rádioamatérov? 
 Nechcem čitateľa zaťažovať technickými 
detailami. Súťaž spočíva v dosiahnutí čo najviac 
najdlhších rádiových spojení s protistanicami za 
vymedzený čas - obyčajne 24 hodín. S každou 
stanicou je možné nadviazať počas jedného pre-
teku len jedno spojenie. 
Príklad: urobím spojenie so stanicou v Prahe, 
ktorá je vzdialená 270 km a tým som získal 270 
bodov. Súčet bodov za všetky spojenia dáva 
výsledok za pretek. Preteky sa vyhodnocujú na 
celoštátnej a európskej úrovni. Bežne sa podarí 
v jedných pretekoch urobiť až 800 spojení.
V jednej sezóne sa koná sedem pretekov. 

Vyrastajú aj momentálne v klube viacerí 
mladší zanietení členovia? Rozrastá sa vaša 
základňa teda aj smerom do budúcnosti? Čo 
podľa vás prinesie?
 Zlatá doba hromadného nárastu členov je mi-
nulosťou. Tým, že organizácia voľného času detí 
za ostatné roky prešla obrovskými zmenami, tech-
nické krúžky boli vytlačené úplne na okraj záuj-
mu detí. Voľnočasové zariadenia nemajú žiad-
nych odborných technických lektorov a ani o nich 
nestoja. Rádiotechnika bola v minulosti oprade-
ná mýtom záhadnosti, romantiky a technického 
pokroku. Dnes je jej využitie tisíckrát vyššie, ako 

v minulosti, ibaže je v moderných prístrojoch 
dobre ukrytá a nevyžaduje žiadne vedomosti 
pre zvládnutie obsluhy. Ak sa nám podarí získať 
mladého zanietenca, je to len vtedy, ak má pre 
tohto koníčka aj podporu v rodine. Či sa naša 
základňa rozrastá? Áno, ale len o členov z ne-
funkčných rádioklubov z iných miest. Pre niekto-
rých sme lákadlom kvôli stabilnému fungovaniu 
naprieč ostatným dvadsiatim hektickým rokom. 

Táto záľuba vám určite veľa dala. Čo si cení-
te najviac? V čom je rádioamatérsky koníček 
krásny? Je prípadne niečo, čo vám vzal...?
 Rádioamatérstvo je jedným z najušľachtilej-
ších koníčkov na svete. Rozvíja technické vedo-
mosti, vedie k neustálemu štúdiu, denne ponúka 
nové podnety z oblasti techniky a rádiového 
spojenia. Núti vás študovať cudzie jazyky, čo je 
však veľmi významné, rádioamatérske hnutie 
celosvetovo vyzýva k priateľstvu a porozumeniu 
medzi národmi. Toto nie je formálna proklamá-
cia, ale dennodenné napĺňanie. 
 Medzi rádioamatérmi sú pojmy rasizmus 
a šovinizmus úplne neznáme. Celosvetovo si 
všetci navzájom tykáme, bez ohľadu na to, či 
som robotníkom v ZTS, americkým senátorom, 
španielskym kráľom, alebo japonským kozmo-
nautom (aj toto sú rádioamatéri). 
 Ak sa stretneme pri rôznych príležitostiach 
hocikde na svete, máme okamžite spoločnú 
tému a také pozitívne vzájomné prejavy, že oko-
litá spoločnosť často len nemo závidí. Rádioa-
matérstvo mi dalo predovšetkým pozitívny vzťah 
k ľuďom, nielen tým tisíckam kamarátov, roztrú-
sených po celom svete.
 Čo je ešte na rádioamatérstve pekné a pre 
mnohých nepochopiteľné, je absolútna nezišt-
nosť nášho koníčka. Dodržiava ju každý rádioa-
matér a za celý svoj život som sa nestretol s jej 
porušením. Z času na čas sa z nášho koníčka 
stane aj služba verejnosti. Je to hlavne pri prí-
rodných nešťastiach a katastrofách, keď profe-
sionálne spojové prostriedky sú vyradené z čin-
nosti a jediné spojenie so svetom zabezpečujú 
rádioamatéri. Táto naša potenciálna schopnosť 
(celosvetovo sú rádioamatéri zaradení do zá-
chranného systému ARES) nám prispieva k po-
citu užitočnosti. O tom sa mohli ľudia naposledy 
presvedčiť pri prírodných katastrofách v Japon-
sku, Taliansku alebo v strednej Amerike.
Čo mi vzal? Hádam nič, pretože ani čas, ktorý 
som mu venoval nepovažujem za premárnený. 
Teraz hovorím za väčšinu amatérov.
 

Zhovárala sa -mk-

 Jeseň je vhodným obdobím na zamyslenie sa, zastavenie, za-
spomínanie. Nie nadarmo sa v októbri pripomína mesiac úcty k 
starším. Práve vtedy máme možnosť viac, ako inokedy, prehodno-
tiť žitie a pripomenúť si dôležité míľniky pôsobenia tu na zemi. 
 Aj tieto slová zazneli na našom stretnutí 27. októbra na sláv-
nostnom posedení pri príležitosti mesiaca úcty k starším v Kultúr-
nom dome v Kolačíne, kde sa zišli zhruba tri štvrtiny našich čle-
nov. Okrem nich prijali pozvanie aj zástupcovia mesta a mestské-
ho úradu. 
 Táto akcia sa niesla v príjemnom ovzduší aj vďaka fl autovému 
duu žiačiek ZUŠ Nová Dubnica. Na záver mali naši seniori mož-
nosť zatancovať si pri dobrej hudbe. 
 Nedá mi nespomenúť, že október je iniciatíva OSN od roku 
1990 Medzinárodným mesiacom úcty k starším. Navyše tento rok 
vyhlásila Európska únia za rok Aktívneho starnutia a medzigene-
račnej solidarity. Na našu tvár už čas napísal hlboké vrásky, naše 
vlasy pokryl závojom strieborným, ale pod ním sa skrývajú dlho-
ročné skúsenosti. Práca, ktorú sme vykonali, je najkrajším sve-
dectvom nášho života. Šťastie, krása, zdravie, sila, vytrvalosť, či 

aj istá bezprostrednosť – to sú niektoré danosti, resp. vlastnosti, 
ktoré sa prisudzujú najmä mladosti. Postupne s vekom a logickou 
zákonitosťou ubúda krása, zdravie, duševná a fyzická fl exibilita. 
Môžu byť však nahradené inými vlastnosťami, ako múdrosť, roz-
vaha, či tolerancia. Tak, ako slnko rozdáva ľuďom teplo a život, 
tak rozdávajme aj my pokoj, lásku a múdrosť. Majme sa navzájom 
radi, nezáviďme si a nebuďme k sebe nevraživí. 
 Týmto príspevkom chceme pozvať do našich radov aj ďalších 
seniorov, aby sa zapojili do našej zmysluplnej činnosti. Už aj náš 
plán práce hovorí o tom, že sa zameriava na kultúrno-spoločenské 
podujatia, v nemalej miere povzbudzuje naše myšlienkové pocho-
dy a neuzatvára sa do svojej samoty, ktorá je podmienená staro-
bou.

Najväčšia láska je láska k životu. 
Život je pekný a čokoľvek nám osud prinesie,
nezabudnime žiť! 

Eva Vetrová
predsedníčka združenia klubu dôchodcov

 Už tradične je október nazývaný aj mesiacom úcty k starším.
A práve preto, tak ako po minulé roky, sme pripravili pre našich star-
kých v zariadení pre seniorov spoločenské posedenie. Podujatie, na 
ktorom sme im pripomenuli, že si ich vrásky vážime, a sme radi, že 
ich medzi sebou máme, sme organizovali 26. októbra. Medzi hostí, 
ktorí sa ho zúčastnili, patril aj primátor Ing. Peter Marušinec, riadi-
teľka Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici PaedDr. Jana Kra-
márová a učiteľka Mgr. Zuzana Záferová. Naše posedenie nám sprí-
jemnili krásnym vystúpením deti  zo Súkromnej základnej školy v 
Novej Dubnici a vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Nezabudli na 
nás ani ženy z Jednoty dôchodcov na Slovensku Nová Dubnica. 
Pripomenuli nám známe i menej známe piesne a spoločne sme si 
zanôtili. Náš spev nakoniec doplnila i harmonika mladého muzikanta 
Martina Pribila. A tak sa naša spevavá nálada niesla okolím zariade-
nia pre seniorov až do večera. Za všetko našim hosťom i vystupujú-
cim vyslovujeme úprimné „Ďakujeme“.
 

vedenie zariadenia pre seniorov

Ani sme sa nenazdali, jeseň sme už privítali.
Pani jeseň na nás volá,

krásne tekvičky a jabĺčka som pre vás pripravila.
Príďte ku nám do školičky, veď máme tvorivé dielničky.

 Touto pozvánkou sme pozvali rodičov a deti z Materskej školy 
P. Jilemnického, elokované pracovisko Komenského sady, na Je-
senné tvorivé dielničky, ktoré sa konali v stredu 24. októbra. Pod 
rukami rodičov a detí z tekvičiek vznikali krásne vyrezávané hlavy 
a tekvicoví panáčikovia. Trieda sa menila na prírodnú dielničku, v 
ktorej vznikali a vyrastali nádherné vecičky aj  z gaštanov, lístia, 
šišiek, jabĺčok, šípok... 
V detských očkách žiarili iskričky radosti z vlastnoručne vytvorenej 
práce.
 Pani jeseň má veľa farieb a prírodných krás a z nich v našej 
materskej škole vznikli krásne diela. Z nich sme si urobili výzdo-
bu chodby, ktorá pripomína spoločne strávené chvíle. Po dobrej 
práci sa mohli rodičia a deti občerstviť aj koláčikmi, ktoré sme tiež 
pripravili z darov jesene a vymeniť si aj recepty. Všetkým rodičom 
ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Petra Krásna, učiteľka MŠ
Foto: Viera Jordanová

Diplom za 3. miesto v súťaži Marconi memorial 2011.



 Deti z prvého stupňa ZŠ Janka Kráľa a Spojenej školy sv. Jána 
Bosca zavítali 25. a 26. októbra na Helloween v CVČ.  Pre 136 detí a 
7 pedagógov pripravili výstavu plodov jesene a výtvarných prác detí z 
CVČ a tiež krátku prednášku spojenú s otázkami. Deti sa však  najviac
potešili scénke o Strašidelnej škole, v ktorej vystupoval napríklad upír, 
čert, čarodejnica, kostra, baba jaga a lesná pani. Helloweenskú atmo-
sféru dotvárala tmavá miestnosť s množstvom lampášov, netopierov, 
pavučín a duchov. Keď deti splnili úlohu a pomohli čertovi vylúštiť taj-
ničku a tak sa dostať do sveta ľudí,  pozreli si aj práce detí z CVČ a 
jesenné aranžmány. Ako  už býva na Helloween zvykom, na deti  za 
šikovnosť čakala sladká odmena. Veríme, že sa všetkým naša scénka 
a výstava páčila, a tešíme sa na ďalšie stretnutia. 

kolektív CVČ

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

V Tepliciach odcudzil kabelku
Policajti z Trenčianskych Teplíc vzniesli 16. októbra obvinenie pre 
prečin krádeže voči 44 - ročnému mužovi z Novej Dubnice. Obvi-
nený 22. septembra vo večerných hodinách v pohostinstve na 
Sídlisku SNP v Trenčianskych Tepliciach odcudzil voľne odloženú 
kabelku, v ktorej sa nachádzali peniaze, mobil, kľúče a iné veci. 
Poškodenej žene krádežou vznikla škoda vo výške 278 eur. Obvi-
nenému hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

mjr. Mgr. Pavol Kudlička
hovorca Krajského riaditeľstva PZ Trenčín

Bitka medzi bezdomovcami
Neveru svojej partnerky sa 2. októbra rozhodol riešiť P.M. s bez-
domovcom M.B. Po priznaní svojej partnerky sa posilnil väčším 
množstvom alkoholu, šiel vyhľadať bezdomovca M.B. do parčíku 
v Pribinových sadoch a fyzicky naňho zaútočil. Jeho odhodlanie 
však bolo silnejšie ako fyzická sila, ktorou disponoval. Po nakla-
dačke sa rozhodol svojho soka oznámiť oddeleniu mestskej polí-
cie. Hliadka týchto dvoch kohútov doriešila podľa zákona. 

Nezvládnutý alkohol
Nevládala stáť na nohách, ale dožadovala sa ďalšieho alkoholu, 
ktorý jej odmietli predať. Táto situácia bola na začiatku ďalšieho 
príbehu, kde zasahovala hliadka mestskej polície. V miestnych po-

travinách na Mierovom námestí sa 15. októbra D.T. rozhodla do-
kúpiť zásoby alkoholu a pokračovať v jeho celodennej konzumácii. 
Predavačky sa však rozhodli ďalšie fľašky nepredať, na čo D.T. 
reagovala protestom. Nechcela opustiť potraviny bez tekutého ná-
kupu. Napokon však odišla v sprievode hliadky, ktorá ju doviezla 
na adresu trvalého pobytu, kde si ju prevzal manžel. Po vytriezvení 
prípad doriešili v blokovom konaní. 

Znečistená cestná komunikácia 
Veľkú olejovú škvrnu na Ul. SNP spozorovala hliadka 20. októbra. 
Nasledovala teda stopu, ktorú vozidlo zanechalo a na Topoľovej 
ulici na parkovisku oproti hotelu Dynamic vypátrala pôvodcu zne-
čistenia. Majiteľ vozidla, ktorého našli v Amfi k Pube, sa vyjadril, že 
o poruche svojho auta nevedel. Na druhý deň škvrny odstránil a 
zodpovedal sa podľa priestupkového zákona. 

Nepovolený ohňostroj
Predčasný Silvester organizovali v sobotu 20. októbra v miestnom 
pohostinstve Štadión. Narodeninovú oslavu si tu spestrovali ohňo-
strojom. Keďže organizátor L.T. mestu nedoručil žiadosť o súhlas, 
túto pyrotechnickú show odmenili blokovou pokutou. Používanie 
zábavnej pyrotechniky v našom meste presne stanovuje všeo-
becne záväzné nariadenie, ktoré stanovuje, že minimálne 10 dní 
pred plánovaným ohňostrojom musí organizátor požiadať mesto 
o súhlas. 

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP, -mk-

5. 12. (streda) kino Panorex
MIKULÁŠ

Mikulášske predstavenie Fíha Tralala.
Divadlo na kolesách Bratislava a štedrý deduško Mikuláš.

Organizátor: odd. kultúry MsÚ

8. 12. (sobota) športová hala 8:30

MEDZINÁRODNÝ VIANOČNÝ
FUTBALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK

Turnaja sa zúčastnia tímy z miest Žilina, Topoľčany,
Trnava, Vsetín, Hodonín, Brno, Brumov a Nová Dubnica

ročník 2004 a mladší. 

9. 12. (nedeľa) kino Panorex 14:00
MIKULÁŠSKA MINIPLAYBACK SHOW

 
Organizuje: Centrum voľného času Dubinka

v spolupráci s odd. kultúry MsÚ

16. 12. (nedeľa) kino Panorex 16:00
VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ NOVÁ DUBNICA 

Organizuje: Základná umelecká škola Nová Dubnica
v spolupráci s odd. kultúry MsÚ

17. - 24.12. Mierové námestie 15:00 - 18:00
 

ŽIVÝ BETLEHEM 

Betlehemská maštaľka so živými ovečkami, vianočným 
stromčekom a tým pravým čarom blížiacich sa sviatkov.

19. 12. (streda) Mierové námestie 12:00 - 17:00
VIANOČNÉ TRHY 

Zameňte bláznivú nákupnú horúčku za radostnú
atmosféru Vianoc. Rozžiarené námestie so stromčekom,

živý Betlehem, originálne výrobky remeselníkov
a žiakov našich škôl, občerstvenie  na zahriatie. 

Organizuje: odd. kultúry MsÚ 

23. 12. (nedeľa) kino Panorex 16:00 

VIANOČNÝ KONCERT DYCHOVÉHO ORCHESTRA
A MAŽORETIEK MESTA

24. 12. (sobota) Mierové námestie 13:00 - 15:00
VIANOČNÁ KAPUSTNICA

...aby na Vianoce nebol nikto sám!
Vianočná kapustnica pre každého, skauti s Betlehemským 

svetlom, Boží šramot s dojímavými koledami
a prvé želania radostných sviatkov. 

Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

26. 12. (pondelok) Kostol sv. Jozefa, robotníka 15:00
ŠTEFANSKÝ KONCERT LAUGARICIO QUARTET

Sláčikové kvarteto Laugaricio Quartet sa opäť predvedie
vo veľkom štýle na svojom pravidelnom štefanskom vystúpení. 

Organizuje: Laugaricio Quartet, odd. kultúry a športu MsÚ

26.12. (streda) Dom športu 13:00 žiaci, 16:00 dospelí

VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV

Organizátor: Mestský klub stolného tenisu N. Dubnica

30. 12. (nedeľa) Kostol sv. Jozefa, robotníka 15:00
KONCERT MIEŠANÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU

Obľúbený novoročný koncert
nášho uznávaného speváckeho telesa

sa presúva na poslednú tohtoročnú nedeľu

31. 12. (sobota) Mierové námestie 22:00 - 02:00
SILVESTER

Vítanie nového roka v skvelej nálade
vďaka Števovi Hruštincovi a Jurajovi Chlebanovi,

DJovi Števovi a ofi ciálnemu programu. 
Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

6.1., 12. a 13. 1. (nedeľa, piatok, sobota) kino Panorex 19:00
BOŽÍ ŠRAMOT & THE GOSPEL FAMILY

Vyhraďte si už teraz čas na neopakovateľné koncerty
domácich hudobných telies pod vedením Juraja Horta.

Kultúrny rok 2013 bude opäť začínať
jedným z najobľúbenejších a najnavštevovanejších

podujatí celého roka. 
VSTUPENKY budú v predpredaji

od 3. 12. v cene 2 eurá - odd. kultúry MsÚ. 

Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na plagátoch
a na www.novadubnica.eu.
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 Takto fantasticky sa darilo pozemným ho-
kejistkám - mladším žiačkam HC Nová Dubnica 
na medzinárodnom turnaji v Prahe. Pozvanie 
sme síce dostali narýchlo, ale nenechali sme 
si ujsť príležitosť stretnúť sa s našimi českými 
kamarátkami. V Čechách sa nám už raz darilo, 
skončili sme na bronzovej priečke na turnaji v 
Plzni, a teraz sme si mohli overiť náš progres. 
Cestovali sme s miernymi obavami, pretože 
sme nemali k dispozícii brankárku a na  nás ča-
kalo päť náročných českých súperov. No uká-
zalo sa, že naše dievčatá vedia dať do zápa-
sov všetko. Ukážkovo sme si nahrávali a hrali 
s veľkým tímovým duchom. Dokonca aj súperi
chválili, ako vieme všetky držať spoločne a uká-
zať to aj na ihrisku. Na turnaji sme absolútne 
jednoznačne dominovali a deklasovali sme 
všetkých súperov.

 Tenisovým kanárovým výsledkom 6:0 sme 
zničili tímy Litice a Praga. So skóre 3:0 sme do 
šatne vyprevadili súperky z Rakovníka a po-
merom 2:0 skončili naše  zápasy proti klubom 
Hostivař a Bohemians. Dievčatami, ktoré sa za-
slúžili o takýto pekný úspech, sú Katka Uherko-
vá, Simonka Potočková, Zojka Šajbenová, Klár-
ka Šajbenová, Betka Kubaščíková, Nikolka Gaj-
došová, Deniska Tadlánková. Ešte raz gratulu-
jeme a prajeme aj naďalej športové úspechy.
 V dňoch tlače tohto vydania HC Nová Dub-
nica organizuje už štvrtý ročník medzinárodné-
ho turnaja memoriálu Jozefa Groma v pozem-
nom hokeji. O tomto meraní síl medzi nami, 
českými a poľskými družstvami vás budeme 
informovať v decembrovom čísle.

Jana Uherková, Beáta Potočková,
trénerky HC Nová Dubnica, -mk-

 Keď sme pred tromi rokmi oslavovali 50. vý-
ročie TJ Družstevník Kolačín, snívali futbalisti z 
Kolačína o tom, že sa mestu podarí získať po-
zemky pod ihriskom do svojho vlastníctva a nič 
nebude brániť tomu, aby sa začalo s budovaním 
nových šatní , oplotenia a celkovou úpravou ich 
ihriska. Sen sa postupne stal realitou, a preto 
som oslovila Jaroslava TLAPÁKA, predsedu TJ 
Družstevník Kolačín a zároveň trénera mužov, 
aby nám vysvetlil, čo sa už urobilo a čo futbalis-
tov ešte len čaká.
Ako si spomínate na svoje futbalové začiatky 
a podmienky, v ktorých ste trénovali?
 Starší spoluobčania si určite pamätajú na 
šatne v búdke s nápisom Zelovoc, neskôr nahra-
dené terajšími unimobunkami bez spŕch, v ktorých
sa dodnes prezliekame pri teplote rovnajúcej sa 
tej vonkajšej, čo oceňujeme najmä na jeseň, keď 
sa sezóna končí. Kedysi sme sa po zápase umý-
vali v potoku a prezliekali v bývalej škole alebo 
hasičskej zbrojnici, ale futbal sme hrali s nadše-
ním, vonku a na ihrisku sme trávili oveľa viac 
času ako dnešná mládež.

Doba sa zmenila a nové šatne sú pravdepo-
dobne nevyhnutnosť. Aké mužstvá má v sú-
časnosti TJ Družstevník Kolačín?
 Okrem družstva mužov, ktorí hrajú v 2. triede,
si vychovávame aj dorast, ktorý tento rok postúpil 
do 5. ligy, kde sa kladú vyššie nároky aj na ma-
teriálne podmienky, bez splnenia ktorých by sme 
boli z tejto súťaže vylúčení. Nám bola udelená 
výnim-
ka na prechodné obdobie, kým šatne nebudú 
dokončené. A ak by sme nemali dorast, prišli by 
sme nielen o akúsi liaheň talentov, ale aj družstvo 
mužov by nemohlo hrať v 2. triede.
Už roky sa ozývajú hlasy najmä z MFK v Novej 
Dubnici, že by bolo efektívnejšie urobiť z TJ 
Družstevník jeho B skupinu. Aký je váš názor 
na takéto riešenie?
 Myslím, že by to nebolo dobré riešenie. Hoci 
nehráme prvú ligu, a napokon, nehrá ju ani Nová 
Dubnica, robíme niečo pre našu mládež. Určite 
mi dáte za pravdu, že je lepšie, ak sú mladí ľudia 
na ihrisku, než v krčme. A je úplne jedno, či sú z 
Kolačína, Novej Dubnice alebo Dubnice n/V. U 
nás dostanú šancu zahrať si aj tí, ktorí by možno 
inde pri zápasoch sedeli na striedačke. Mrzí nás 
len to, že pre našu činnosť dostávame tak málo 
fi nančných prostriedkov.

Z čoho fi nancujete vašu činnosť?

 Malú časť tvorí dotácia z mestského rozpočtu, 
niečo si privyrobíme organizovaním fašiangovej 
zábavy a Jánskeho haluškového festivalu a po-
máha aj sponzoring. Len na cestovné, rozhod-
cov a iné povinné výdavky potrebujeme takmer 
5 000,- €.

Tento rok ste ale dostali od mesta dotáciu vo 
výške 10 000,- €. Ako ju plánujete použiť?
 Prvoradé sú šatne. Pretože trvalo istý čas, 
kým sa dala dohromady projektová dokumentá-
cia, vybavilo stavebné povolenie a prešli proce-
som verejného obstarávania, začali sme svojpo-
mocne s vybudovaním plota a siete za druhou 
bránkou. Natreli striedačky i zábradlie. V čase, 
kedy budete čítať tento článok, by mali byť vyko-
pané a zabetónované základy. Trochu nás tlačí 
čas, ale chceli by sme stihnúť postaviť ešte ob-
vodové múry. To všetko svojpomocne formou 
brigád, pretože z dotácie chceme fi nancovať len 
materiál. Napriek tomu na celkové dokončenie 
budeme potrebovať ešte okolo 50 000,- €, na 
ktoré máme prísľub primátora mesta Ing. Petra 
Marušinca. Bez jeho pochopenia a pomoci aj zo 
strany oddelenia výstavby mestského úradu by 
sme sa nových šatní nedočkali.

Na aké šatne sa spolu s vami môžu tešiť naši 
futbalisti?
 Na betónovom základe bude stavba s roz-
mermi 8 x 18 m, v ktorej nájdeme tri šatne pre 
hráčov a jednu pre rozhodcov, všetky so sprcha-

mi a s WC aj pre verejnosť presne podľa predpí-
saných futbalových noriem. Tečúca studená i tep-
lá voda, elektrina, možno pre iných nič mimoriad-
ne, ale pre nás splnený sen.

Plánujete aj niečo z vlastných zdrojov?
 Vlastné zdroje sú už dávno preinvestované, 
no napriek tomu budeme pokračovať vo výstav-
be oplotenia, opäť svojpomocne a formou brigád. 
Niektoré činnosti budeme musieť koordinovať s 
mestom, hlavne v súvislosti s výstavbou budúce-
ho cintorína. Preto ma trochu mrzia reči neprajní-
kov, ktorí chápu budovanie šatní ako zákazku pre 
moju fi rmu. Našťastie mám okolo seba ľudí, ktorí 
bez nároku na akúkoľvek odmenu prídu a pomô-
žu, pretože vedia, že to robíme nielen pre teraj-
ších futbalistov, ale aj pre našu futbalovú budúc-
nosť.

 Reči sa hovoria a chlieb sa je. Dúfam, že to 
nikoho neodradí a spoločne sa dočkáme dôstoj-
ných priestorov pre rozvoj futbalu v Kolačíne. Po 
53. rokoch by si to naši futbalisti určite zaslúžili a 
ja verím, že s pomocou vedenia mesta sa nám 
to podarí. 

-sk-

NÁŠ DOM, NÁŠ HRAD
 To bolo heslo jesennej časti súťažného ročníka 
2012/2013. Muži to splnili do bodky a doma súpe-
rom „nepustili“ ani jeden bod a dokonca do vlastnej 
siete inkasovali iba raz. Zapracovali sme do mužstva 
nových mladučkých hráčov, ktorí svoje úlohy plnili s 
uspokojením a nasadením. To sú naj postrehy z ka-
bíny A mužstva. Iste je tam aj veľa negatívnych vecí. 
Musíme zlepšiť efektivitu a dôraz. Toto nám chýbalo
hlavne „vonku“ v zápasoch u súperov, ktorí neboli fut-
balovejší, ale dokázali vyťažiť z minima maximum.
 V tabuľke sme po jesennej časti obsadili 4. mies-
to, zaznamenali sme 9 víťazstiev, 4 prehry a 2 remí-
zy.  Skóre: 28:14. Naj strelci: Golej 9 gólov, Maník 5. 

DORAST
 Je po jesennej časti v tichých vodách, v strede 
tabuľky. Za pozitívum považujem, že kabína je živá, 
vládne v nej družná atmosféra a kolektív je pracovi-
tý. Na ihrisku to nie je ale vždy vidieť a je badateľný 
veľký rozdiel vo výkonnosti na jednotlivých postoch. 
Cez prestávku je potrebné popracovať na kombinač-
ných herných činnostiach a rýchlej prechodovej fáze 
do útoku. Jarnej časti sa nebojíme a isto dokážeme 
poraziť aj lídrov v tabuľke a napredovať v príprave 
borcov do A mužstva. Do zimnej prípravy si tréner 
Bútora pozval Mareka Rekema a Daniela Ježíka, 
ktorí majú potenciál začať „naskakovať“ aj do senior-
skej súťaže. 
 Prezimujeme na 7. pozícii v tabuľke, tím dokázal 
7x zvíťaziť, 6x sme prehrali a 1x remizovail. Skóre: 
55:22. Naj strelci: Rekem 11 gólov, Ježík 9, Karvaš 8. 

NAŠA OMLADINA TO VIE
 Sme radi že napredujeme a stále držíme vysoký 
štandard mládežníckeho futbalu v našom regióne. 
Tréneri sa neorientujú vždy na výsledky, ale na herný 
prejav a futbalovosť. Dávajú šancu všetkým hráčom 
pripraveným na daný zápas, zvyšujú minúty odohraté 
na ihrisku aj tých slabších, alebo hlavne mladších, od 
zápasu k zápasu. 
 Starší žiaci uhrali v jesennej časti celkové 7. 
miesto tabuľky, bilancia je mierne negatívna - 5 víťaz-
stiev, 7 prehier a 1 remína. Skóre: 22:45. Naj strelci: 
Pišta, Pupiš  po 6 gólov. 
 Mladší žiaci sa po jeseni najtesnejšie zmestili do 
Top 5 súťaže. Dosiahli skvelých 9 víťazstiev, v 3 due-
loch bol lepší súper a zaknihovali si jednu remízu. 
Skóre: 75:35. Naj strelci: Pecúš, Šukala po 14 gólov. 

FANÚŠIK MÁ INFO HNEĎ
 Od začiatku jesennej časti sme spustili nové klu-
bové stránky, ktoré sú pravidelne hneď po súťažných 
zápasoch dopĺňané a upravované. Nájdete tam veľa 
postrehov, hodnotení zápasov a hráčov, takže nech 
sa páči www.mfknovadubnica.sk. Na konci sezóny a 
aj futbalového roka vám všetkým ďakujem za pria-
zeň, podporu a návštevu na majstrovských zápa-
soch. Všetkým futbalistom, ich rodičom a fanúšikom 
prajem iba to najlepšie, zdravie a pohodu a teším sa 
na jarnú sezónu. S úctou ďakujem aj všetkým spon-
zorom a ľudom ktorí pomáhajú či už fi nančne, alebo 
svojou prácou k rozvoju futbalu v Novej Dubnici.

Ing. Peter Švec
predseda MFK Nová Dubnica

Pohľad z polovice novembra - unimobunky už stoja vedľa,
pripravuje sa priestor pod nové šatne.


