
Parkovacie miesta pri dvojkríži budú slúžiť až po odovzdaní celého 
zrekonštruovaného námestia. Dozviete sa na str. 2. 

Akcie KST Kolačín a detskej organizácie 
Fénix predstavia str. 9, 10 a 12. 

Karnevaly, pochovávanie basy, zabíjačkové dobroty...
za fašiangovým časom v našom meste sa obzrieme na str. 5 a 6. 



 Súčasťou rekonštrukcie Mie-
rového námestia je aj parkovisko 
pri dvojkríži. Práve z tohoto bodu 
dokonca vychádzali rekonštrukč-
né práce ešte v závere minulé-
ho roka. Aj napriek tomu, vjazdy 
na parkovisko sú naďalej zaha-
tané a vodiči musia miesto na 
odstavenie vozidla hľadať inde. 
Dôvody vysvetľuje vedúci odd. 
výstavby mestského úradu Ing. 
Miroslav Olaš: „Rekonštrukčné 
práce na jednotlivých staveb-
ných objektoch Mierového ná-
mestia sú navzájom prepojené a 
na seba nadväzujú. Parkovisko 
v južnej časti námestia budeme 

môcť sprístupniť verejnosti až po 
odovzdaní a kolaudácii celého
diela, teda v auguste.“ Parkovis-
ko je teda z prevažnej časti ho-
tové, ale naň nadväzuje rekon-
štrukcia ďalších objektov ako sú
verejné priestranstvá, zeleň, 
miestne komunikácie, autobu-
sové zástavky, osvetlenie a prv-
ky drobnej architektúry. Vodičov 
určite poteší informácia, že v juž-
nej časti námestia vzniknú pred 
podlubiami ďalšie parkovacie 
miesta, aby sa zvýšila kapacita
v tejto centrálnej časti mesta.

-mk-

 Možno ste zaregistrovali, že už niekoľko 
dní je na stránke mesta zverejnený zoznam 
poslancov mestského zastupiteľstva a pri 
každom mene aj e-mailová adresa. Je to ďal-
šia z možností, ako kontaktovať svojho po-
slanca a obrátiť sa na neho so žiadosťou, otáz-
kou, podnetom či sťažnosťou. Jeden takýto 
podnet som si vo svojej emailovej schránke 
už našla a rozhodla som sa naň reagovať: 

 Obyvateľ mestskej časti Kolačín upozor-
ňuje na problém, s ktorým si už dlhšie nevie-
me rady. Sú to psy a ich majitelia. Hneď na 
úvod čestne priznávam, že ani ja nie som bez 
viny, zvlášť po poslednom incidente, ktorý za-
vinil náš pes, keď preliezol plot a zahrdúsil 
susedom tri sliepky. Dodnes ma to veľmi 
mrzí a v tomto príspevku si aj ja budem tak 
trochu sypať popol na hlavu. Niekedy sa dá 
vzniknutá škoda nahradiť peniazmi, ale často 
sme svedkami toho, že v Kolačíne ide o život. 
Predstavte si situáciu, že idete z popoludňaj-
šej zmeny a zrazu vám cestu skríži vlčiak či 
iné veľké plemeno bez náhubku, bez vôdzky, 
a čo je najhoršie - bez pána. Nezávidenia-
hodná situácia. Alebo pošlete za bieleho dňa 
dieťa na nákup a to dobehne domov bledé od 
strachu, že ho naháňal cudzí pes. Príkladov 
by sme mohli uviesť veľa. Každá z popiso-
vaných situácií má spoločného menovateľa - 
nezodpovedného majiteľa psa.

 VZN mesta Nová Dubnica o niektorých 
podmienkach držania psov hovorí, že je za-
kázané opustiť psa na verejnom priestran-
stve bez uviazania a bez náhubku, že je za-

kázaný voľný pohyb psa bez prítomnosti jeho 
držiteľa a takýto pes je považovaný za túlavé 
zviera. V Kolačíne máme trochu problém s 
pojmom verejné priestranstvo, to však nemô-
že ospravedlniť nikoho, kto nechá svojho 
psa voľne pobehovať po dedine a dovolí mu 
vedome, či nevedome ohrozovať ostatných 
spoluobčanov! Trápi nás aj znečisťovanie 
priestranstiev psími výkalmi. Tie je tiež ma-
jiteľ psa povinný odstrániť. V Novej Dubnici sú 
nainštalované psie toalety, ale v Kolačíne si 
každý venčí psa kde chce a ako chce. Verej-
né priestranstvo alebo súkromný pozemok? 
Nie je to jedno? Obyvatelia Kolačína zhodne 
tvrdia, že nie! Za pozornosť stojí už len okolie 
chodníka z Novej Dubnice do Kolačína. Po 
dohode s oddelením životného prostredia tu 
bude nainštalovaná aspoň jedna psia toale-
ta, aby sa nebolo na čo vyhovárať, keď vám 
mesto uloží pokutu za priestupok vo výške 
33 € za zanedbanie povinnosti upratovania 
priestranstiev po znečistení psom. 

 Berte, prosím, tento príspevok ako sna-
hu o šírenie osvety medzi obyvateľmi nášho 
mesta a jeho mestskej časti, lebo vždy je lep-
šie problémom predchádzať, ako riešiť ich 
následky.

 Už teraz očakávame vaše ďalšie podne-
ty možno aj prostredníctvom emailovej pošty 
pre poslancov. (www.novadubnica.eu - samo-
správa - mestské zastupiteľstvo - poslanec)

PaedDr. Soňa Kačíková

 V netradičnom dopoludňajšom čase sa 4. marca stretli poslanci 
na rokovaní. Využili tak čas pred odjazdom na školenie a preroko-
vali dva body programu. Najskôr schválili úver vo výške 500.000 €
v súvislosti s rekonštrukciou námestia. Podstatnú časť nákladov 
vďaka projektu samozrejme nehradí mesto zo svojho rozpočtu, ale 
sumou 340.000 € je potrebné zaplatiť faktúry, ktoré nám až násled-
ne uhradí (tzv. refunduje) ministerstvo pôdohospodárstva. Zvyšné 
prostriedky tvoria náklady na vybudovanie ďalších parkovacích 
miest na námestí (v južnej časti pri podlubiach) a na prekrytie pódia 
- tie totiž nie je možné uhradiť z eurofondov. Netýkajú sa priamo 
rekonštrukcie, ale novej výstavby. 
 Mestské zastupiteľstvo dalo zelenú aj úveru v objeme 60.000 €.
Čiastka súvisí s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti škol-

stva, na ktorú mesto získava fi nancie zo štátneho rozpočtu. Na-
miesto mesačných úhrad mesto pošle ZŠ Janka Kráľa jednorazo-
vú zálohovú platbu. V prípade predaja dvoch mestských bytov po-
slanci súhlasili s predĺžením lehoty na úhradu. Do konca budúceho 
roka mesto prenajalo 30 m2 pozemku pri pohostinstve Apollo. Spol. 
Neways Slovakia, a.s. má v budove tohto podniku prenajaté skla-
dové priestory a potrebuje vytvoriť dočasnú prístupovú cestu cez 
mestský pozemok.

 Bližšie informácie o prerokovaných materiáloch nájdete na 
www.novadubnica.sk alebo v príslušných oddeleniach mestského 
úradu.

-mk-

 Tak ako v minulom aj v tomto roku mesto 
plánuje občanom vydávať platobné výmery 
na daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad v 
mestskom úrade. Je to náročná práca naviac, 
ale mesto ňou šetrí prostriedky. Veď jedna do-
ručená zásielka je v cene od 1,30 do 1,60 €. Pri 
počte viac ako štyritisíc výmerov na daň z ne-
hnuteľnosti a viac ako 4800 za komunálny od-
pad, ide o nie zanedbateľnú sumu. Výmery si 
budete môcť vyzdvihnúť v mestskom úrade 
a v Kolačíne v Kultúrnom dome (kde budete 
môcť súčasne aj zaplatiť) v priebehu apríla. 

 Konkrétne termíny, odkedy začneme vydá-
vať platobné výmery, oznámime v predstihu 
v mestskom rozhlase a na úradnej tabuli. Po 
prevzatí výmeru budete môcť uhradiť daň aj 
poplatok za komunálny odpad priamo v poklad-
ni MsÚ. Občanom, ktorí si nebudú môcť vy-
zdvihnúť výmery osobne, ich doručíme neskôr. 

Dôležité upozornenie:
 Pri platení je potrebné mať platobný výmer 
so sebou, keďže obsahuje čiarový kód, ktorým 
sa zosnímajú všetky potrebné údaje a urýchli 
sa tým vybavenie klienta. Súčasne chceme vo-
pred poďakovať všetkým občanom, ktorí si prí-
du osobne prevziať platobné výmery do mest-
ského úradu. 

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca klientskeho centra



 Piatok 4. marca bol pre poslancov novo-
dubnického mestského zastupiteľstva pracov-
ný. V ranných hodinách sa uskutočnilo roko-
vanie mestského zastupiteľstva a po jeho skon-
čení sa poslanci a vedúci pracovníci MsÚ No-
vá Dubnica presunuli do športového centra 
M-Šport Ostrov Zamarovce, Trenčín, kde sa 
uskutočnilo celodenné pracovné stretnutie. Prí-
tomných privítala a s programom oboznámila
riaditeľka kancelárie Regionálneho vzdelávacie-
ho združenia miest a obcí stredného Považia so 
sídlom v Trenčíne Mgr. Jarmila Pupišová. 

 Po úvodnom vystúpení primátora mesta 
Ing. Petra Marušinca sa ujal slova Ing. Miroslav 
Žilinský zo spoločnosti STEX RP Trenčín, ktorý 
obsiahlo informoval o ENERGETICKEJ KON-
CEPCII MESTA NOVÁ DUBNICA. Vyzdvihol, 
že mesto Nová Dubnica je jedným z tých, ktoré 
majú takýto koncepčný materiál podrobne vy-
pracovaný aj so zámermi do budúcna. Okrem 
iného pripomenul, že spaľovanie biomasy síce 
prináša so sebou rad problémov, napriek tomu 
sa ukazuje, že rozhodnutie prejsť na alternatív-
ny zdroj tepla bolo správne. Najmä teraz, keď 
situácia s dodávkami plynu sa čoraz viac kom-
plikuje a ceny plynu rastú. O problémoch, ktoré 
v súvislosti s dodávkami plynu obyvatelia poci-
ťujú, treba s predstaviteľmi spoločnosti TERMO-
NOVA pravidelne rokovať.
 V ďalšej časti programu vedúci zamestnanci 
MsÚ postupne informovali o koncepcii mesta

v jednotlivých oddeleniach. Projektová mana-
žérka oddelenia stratégie Mgr. Janka Oriešková 
informovala o čerpaní štrukturálnych fondov, o 
možnostiach fi nancovania aktivít mesta z mimo-
rozpočtových zdrojov o projektoch, ktoré mesto 
v súčasnosti prostredníctvom eurofondov reali-
zuje a o oblastiach, v ktorých sa o podporu chce 
v najbližšom období uchádzať. 
 O koncepcii a zámeroch pri nakladaní s od-
padmi na území mesta a o problémoch, ktoré 
sprevádzajú triedenie odpadu, hovorila vedúca 
oddelenia životného prostredia Mgr. Katarína 
Bašná. Vedúca oddelenia sociálnych služieb a 
opatrovateľskej služby Mgr. Zuzana Vanková 
oboznámila prítomných s komunitným plánom 
sociálnych služieb, hovorila o rozvoji a ďalších 
zámeroch v sociálnej oblasti.
 Veľkým prínosom, najmä pre nových poslan-
cov MsZ, bol seminár „ZÁKLADY MIESTNEJ 
SAMOSPRÁVY“. Lektor Ing. Ladislav Briesten-
ský zaujímavou formou a obsiahlo rozobral té-
my: úlohy mestskej samosprávy - originálna a 
prenesená pôsobnosť, úlohy mestského zastu-
piteľstva - pravidlá fungovania a rozhodovania,
postavenie a pôsobenie funkcie primátora, 
úlohy a povinnosti poslancov, osobitná úprava 
pre mestá, systém a účel základných noriem a 
formou diskusie odpovedal na ďalšie otázky z 
činnosti mestskej samosprávy.

 Po skončení ofi ciálneho programu a krát-
kom občerstvení, nasledovala neformálna časť. 

Účastníci pracovného stretnutia si mali možnosť 
zasúťažiť v bowlingu alebo voľne diskutovať o 
prednášaných témach a aktuálnych problémoch.
Svoje športové výkony brali hráči naozaj vážne 
a snažili sa zhodiť čo najviac kolkov. Najlepších 
čakala sľúbená odmena. Najviac bodov a za-
slúžený potlesk od spoluhráčov získal poslanec 
Mgr. Michal Doman, ktorému zablahoželal a ce-
nu odovzdal primátor mesta Ing. Peter Maruši-
nec. Poslanci sa zhodli na tom, že témy, ktoré si 
vypočuli boli zaujímavé a priniesli im množstvo
poznatkov potrebných pre prácu v MsZ. Záve-
rečná športová súťaž prispela k tomu, že no-
vozvolení poslanci a pracovníci MsÚ sa navzá-
jom lepšie spoznali. Vedeniu mesta treba za 
zorganizovanie tohto seminára poďakovať. 
                                    

M. Babuková

VEDÚCI ODDELENIA VÝSTAVBY,
ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A DOPRAVY 
MESTSKÉHO ÚRADU

Kvalifi kačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 (vítané v stavebnej oblasti) 
- prax v príslušnom odbore najmenej 5 rokov
- znalosť právnych predpisov v oblasti
 stavebného zákona
- predpoklady na vykonávanie práce vo verej-
 nom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. 
 o výkone práce vo verejnom záujme)
- bezúhonnosť a morálne predpoklady

Iné kritériá a požiadavky:
- samostatnosť, fl exibilita
- manažérske, organizačné a komunikačné
 schopnosti
- práca s počítačom (Excel, Word, Internet)
- odborná spôsobilosť na zabezpečenie čin-
 nosti stavebného úradu, prípadne prehláse-
 nie o jej získaní do pol roka od nástupu do
 funkcie

RIADITEĽ ZARIADENIA PRE SENIOROV
V NOVEJ DUBNICI

Kvalifi kačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
- najmenej 5 rokov praxe v riadiacej funkcii
- znalosť právnych predpisov v oblasti sociál-
 nych služieb
- predpoklady na vykonávanie práce vo ve-
 rejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z.
 o výkone práce vo verejnom záujme)
- bezúhonnosť a morálne predpoklady

Iné kritériá a požiadavky:
- samostatnosť, fl exibilita
- manažérske, organizačné a komunikačné
 schopnosti
- práca s počítačom ( Excel, Word, Internet )

K prihláške do výberových konaní
je potrebné pripojiť:
- písomnú prihlášku do výberového konania 
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- profesijný životopis

- výpis z registra trestov
 (nie starší ako 3 mesiace)
- potvrdenie preukazujúce prax v odbore
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osob-
 ných údajov pre potreby výberového kona-
 nia (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochra-
 ne osobných údajov)
- návrh koncepcie rozvoja Zariadenia pre se-
niorov v Novej Dubnici (v prípade uchádzača o 
pozíciu riaditeľa zariadenia pre seniorov)

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej 
obálke s označením Výberové konanie vedúci 
oddelenia výstavby, územného plánovania a do-
pravy - neotvárať alebo Výberové konanie riadi-
teľ zariadenia pre seniorov - neotvárať doručiť 
najneskôr do 12. apríla 2011 na adresu: 

Mestský úrad
Trenčianska 45/41,

018 51 Nová Dubnica

 Pokuta až do výšky takmer 166 eur hrozí majiteľom psíkov, ktorí 
neprihlásia svojho miláčika do evidencie. Mesto bude v priebehu toho-
to roka realizovať ešte dôslednejšiu kontrolu plnenia tejto povinnosti. 

Kto je povinný? 
 V evidencii mesta musí byť každý psík, ktorý sa nachádza v meste 
nepretržite viac ako 90 dní. Tak to upravuje zákon 282/2002 Z.z., ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky držania psov a rovnako VZN mesta č. 
15/2008.

Kde a prečo?
 Splniť si svoju „psiu“ povinnosť môžete v klientskom centre mestského 
úradu. Poplatok využívame na zvýšenie úrovne starostlivosti o vašich psí-
kov v celom meste. Príjem z dane investujeme do nákupu a údržby psích 
toaliet, nákupu vreciek do toaliet, vývozu psích exkrementov a do údržby 
tabúľ označujúcich plochy na voľný pohyb psov. 

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

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifi kačné požiadavky najmenej 7 dní
pred termínom jeho konania.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V  zmysle  § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Mesto Nová Dubnica vyhlasuje výberové konania na pozície:



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

ulice: 
Okružná, Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom, Svoradova, Jána Nerudu, Martina Benku,
Boženy Němcovej, Strážovská, Pod Bôrikom

Okružná, L. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu

Martina Kukučína, Gagarinova, Májová, J. G. Tajovského, J. Kollára, Pod Bôrikom, M. Gorkého

Svätoplukova, J. Jesenského, Partizánska, Ľudmily Podjavorinskej, Jána Nerudu, Martina Benku,
Boženy Němcovej, Strážovská, Svoradova, Krátka

Puškinova, Pod Dubovcom, Kolačín

objemný odpad - garáže

Dátum vývozu    Deň vývozu  Ulice a čísla domov

4. apríl 2011     Pondelok   Sady Cyrila a Metoda, Pribinove sady, Účko: domy č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30,
             31, 32, 34, 35, 730

5. apríl 2011     Utorok    Domy za kinom: domy č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838

6. apríl 2011     Streda    domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, , 67, 68, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85

7. apríl 2011     Štvrtok    Komenského sady, Sady kpt. Nálepku: domy č. 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
              56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65

8. apríl 2011     Piatok    paneláky smer Kolačín:  362, 363, 364, 365, 533, 534, 724, 725, 726, 869, 873

Kolačín a časť IBV Miklovky

19. apríla  17. mája

IBV Miklovky

21. apríla  19. mája 

21. 3. (pondelok): 

22. 3. (utorok):

23. 3. (streda):

24. 3. (štvrtok):

25. 3. (piatok):

Prosíme vás, objemný odpad ukladajte ku kontajnerom vždy 
len 1 deň pred termínom odvozu objemného odpadu, naj-
neskôr do 6.30 hod. v deň vývozu odpadu. Prispejete tak k 
udržiavaniu čistoty v našom meste. Neznečisťujte odpadom 
trávniky v okolí!

Elektroodpad je zakázané vykladať ku kontajnerom, dovezte 
ho na zberný dvor. Kartóny rozrežte a vhoďte do kontajnerov 
na zber papiera. 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. život. prostredia MsÚ

Vrecia vykladajte vždy ráno v deň vývozu do 7 h. pred váš dom k 
ceste tak, aby nebránili cestnej premávke. Namiesto nich dosta-
nete rovnaký počet prázdnych vriec. Ďakujeme, že sa zapojíte do 

systému separovaného zberu v našom meste a budete dodržiavať 
pravidlá „čo triediť, ako s tým nakladať a kedy von vykladať“ a pri-
spejete tak k ochrane životného prostredia a čistoty v meste.

VÝVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU V KOLAČÍNE A IBV MIKLOVKY
Vývoz separovaného odpadu v miestnej časti Miklovky a Kolačín zabezpečujeme raz mesačne. Najbližšie termíny: 

JARNÝ VÝVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
21. - 25. marca IBV, Kolačín

4. - 8. apríla mesto

...tak sa dá označiť obdobie od 29. januára do 6. februá-
ra, v ktorom sme sa stretávali s misionármi - redemp-
toristami z Podolínca pod vedením P. Michala Zamkov-
ského C.Ss.R. Vyprosili sme si ich preto, lebo sme ich 
spoznali už pred 12 rokmi a opäť sme zatúžili osviežiť sa 
z ich studnice múdrosti, pokory a obetavosti.

 Dennodenne boli s nami. Prostredníctvom stavov-
ských zhromaždení sa stretávali (okrem sv. omší s misij-
nými kázňami) s mládežou, so ženami, mužmi, s man-
želmi a s chorými, nevládnymi, ktorí zatúžili stretnúť sa
s nimi vo svojich príbytkoch. Bez mravokárneho pátosu
(koniec koncov ani v našej farnosti nie sme naň zvyknu-
tí) skôr s občasným záchvevom v hlase do hĺbky ana-
lyzovali témy ako: HRIECH, OBRÁTENIE, SPOVEĎ, 
SMRŤ A SÚD, CIRKEV, JEŽIŠ - DARCA ŽIVOTA, 
VIERA, EUCHARISTIA, UTRPENIE, LÁSKA, MOD-

Pokračovanie na 5. str.



„Dobrej známej som ešte na jar roku 2009 požiča-
la peniaze, lebo sa ocitla v zlej situácii a mala ne-
doplatok na byte asi za tri mesiace. Keďže máme 
dobré vzťahy, nespisovali sme žiadnu zmluvu a 
dohodli sme sa, že mi peniaze bude vracať po-
stupne, každý mesiac. Zatiaľ mi nevrátila nič, ne-
ustále sa vyhovára alebo sľubuje, že ďalší mesiac 
mi peniaze vráti, už jej však neverím a rada by 
som vedela, aké sú moje možnosti, keď o poži-
čaní peňazí nemám nijaký doklad. Môžem od nej 
chcieť aj nejaké úroky?“

čitateľka Silvia

 Zmluva o pôžičke peňazí nemusí byť uzavretá v písomnej forme, k jej 
platnému uzavretiu postačuje odovzdanie peňazí a ústna dohoda zmluv-
ných strán, že po určitom čase budú peniaze vrátené. Pri pôžičke peňazí 
možno dohodnúť aj úroky, prípadne peniaze požičať bezúročne. Vo va-
šom prípade je potrebné si ujasniť, aké „dôkazy“ máte o tom, že ste svojej 
známej peniaze skutočne požičala (svedkovia odovzdania peňazí, SMS 
správy medzi vami ohľadne vrátenia peňazí a pod.) a koľko tých peňazí 
skutočne bolo (výber týchto prostriedkov z vášho účtu v čase ich odovzda-
nia známej, jej doklad o výške nedoplatku za byt a pod.). 

 V prípade, ak ste medzi sebou nemali uzavretú písomnú zmluvu, bude 
ťažké preukázať, že ste si dohodli úrok za požičanie peňazí. Máte však 
nárok na úroky za omeškanie za obdobie od splatnosti vašej pohľadávky 
až dovtedy, kým vaša známa peniaze nevráti. V tomto smere však bude 
potrebné preukázať, že ste si so známou dohodli nejaký konkrétny splát-
kový kalendár, ktorý ona nedodržala a kedy vám vznikol nárok na úroky za 
omeškanie. Bez písomnej zmluvy je vaše postavenie pri vymáhaní pohľa-
dávky sťažené, avšak nie beznádejné. Predovšetkým je dôležité známu 
ofi ciálne písomne vyzvať na vrátenie peňazí, dať jej lehotu na vrátenie pe-
ňazí a výzvu jej preukázateľne doručiť. V prípade, ak peniaze ani po uply-
nutí vami poskytnutej lehoty nevráti, nemáte dôvod ďalej čakať a je vhodné 
sa čo najskôr obrátiť na príslušný súd s návrhom na vydanie platobného 
rozkazu, ktorý bude súdom vydaný do 10 pracovných dní od zaplatenia 
súdneho poplatku (ktorého výška je 6% zo žalovanej sumy), ak zároveň 
návrh podáte aj na predpísanom tlačive. K návrhu pripojíte dôkazy, ktorý-
mi preukážete, že ste známej peniaze požičali (čestné prehlásenia osôb, 
ktoré majú o týchto skutočnostiach vedomosť; váš výpis z účtu, z ktorého 
je zrejmé, že ste si tieto peniaze v danom čase vybrali z účtu; výpis z SMS 
správ so známou; výzvu na úhradu pohľadávky spolu s dokladom o jej 
doručení). 

 Pri podaní návrhu na súd si treba ustriehnuť plynutie tzv. premlčacej 
lehoty tak, aby návrh nebol podaný až po jej márnom uplynutí a uplatne-
nie vášho nároku tým nebolo natoľko oslabené, že by mohlo spôsobiť váš 
neúspech v súdnom konaní. Pri zmluve o pôžičke sa treba svojho práva 
na súde domáhať vo všeobecnej 3-ročnej premlčacej lehote, ktorá začína 
plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, ktorý bol dohodnutý ako deň vrátenia 
peňazí. Vo vašom prípade, kedy nebola spísaná zmluva o pôžičke a mohli 
by ste sa v súdnom konaní ocitnúť v stave dôkaznej núdze, odporúčam 
podanie žaloby v 2-ročnej premlčacej lehote, odkedy ste poskytli známej 
peniaze, ak by sa konajúci sudca rozhodol váš nárok kvalifi kovať ako nárok 
na vydanie bezdôvodného obohatenia a nie ako nárok na vrátenie požiča-
nej sumy peňazí.

 Pre budúcnosť vám odporúčam byť pri požičiavaní peňazí určite obo-
zretnejšia, spísať aspoň krátku a jednoduchú zmluvu obsahujúcu ozna-
čenie zmluvných strán, výšku, spôsob a čas poskytnutia požičanej sumy 
(napr. v hotovosti pri podpise, na účet), termín, dokedy budú peniaze vrá-
tené a prípadnú výšku a splatnosť úroku.

Mgr. Adriana Sojková - advokátka, www.advokatdca.sk

Otázky do rubriky môžete posielať
na kultura@novadubnica.sk 

alebo priniesť osobne do podateľňe MsÚ.

Dokončenie zo 4. str.
LITBA, PANNA MÁRIA a nakoniec KRÍŽ, ktorý je rov-
nako blízky aj neveriacim. Akurát nám sa o niečo ľah-
šie znáša, najmä počas a po tomto láskyplnom misij-
nom čase. V ten istý deň bol nimi posvätený misijný kríž 
upevnený na budove, ktorá predtým slúžila na boho-
služby - bude to pamiatka na tohotoročné misie. 

 Často nás kritizujú, že nie sme príkladnými kresťan-
mi, ako by sa od Božích detí žiadalo. A je to aj mnoho-
krát pravda. Ale práve toto zastavenie v plynutí všed-
ných dní nám pomohlo stíšiť sa na chvíľu, porozmýšľať 
o sebe, čo - to poopraviť, urovnať si vzťahy, započúvať 
sa do slov misijných bratov a prostredníctvom nich sa 
ponoriť do Božieho hlasu - čo od nás očakáva, čo by 
bolo treba urobiť preto, aby sme sa mu priblížili, ako sa 
naučiť vidieť v každom človeku Krista...

 Obnova manželských sľubov bola ďalším silným zá-
žitkom z misií. Desiatky manželských párov po polroč-
nom, päťdesiat či viacročnom spolužití pristupovali k 
jednotlivým misionárom, aby im štólou spojili pravé ruky 
a oni opätovne zopakovali: „To sľubujem.“ Zvykne sa 
často pripomínať, že rodina je základom štátu. Tu sme 
cítili, že najsilnejšou motiváciou je živý príklad, že také 
niečo naozaj funguje. Misijné homílie si postupne otvá-
rali cestu ku každému, lebo boli preniknuté úprimným 
zanietením a láskavým hlbokomyseľným posolstvom do 
našich budúcich dní - s Kristom v srdci sa všetko dá 
ľahšie prekonať. K tomuto poznaniu nás povzbudzovali 
aj pri sviatosti zmierenia, venovali tomu takmer všetok 
svoj voľný čas. 

 Ďakujeme vám za všetko. Nech dobrotivý Boh naďa-
lej požehnáva vaše veľké dielo. A príďte opäť! Srdečná 
vďaka patrí aj Vdp. Štefanovi Wallnerovi, ktorý to všetko 
zariadil pre nás a organizačne to skvele zvládol.

PhDr. Irena Štofaníková



Parket Kúpeľnej dvorany Trenčianske Teplice
tradične plný už od prvého tanečného kola.

1.  Hostiteľom plesu sa po prvýkrát stal primátor
 Ing. Peter Marušinec. Svojej úlohy sa už od úvodného
 otvorenia zhostil s noblesou.

2. O otvárací valčík sa postaral prvý pár mesta spolu
 s profi  tanečníkmi Alexandrou Guštafíkovou a Matejom
 Jurečkom.

3. Milý tanečný program zabezpečili aj juniori - Kristínka
 Ivaničková a Samko Guštafík.

4. Hviezda večera, dáma s úžasným hlasovým fondom
 a charizmou, Andrea Zimányiová.

5. V krásne zrekonštruovaných priestoroch jedálne koncertovala druhá kapela - Happy Quartet.
 Pri recepcii decentne, neskôr rezko a odviazane do tanca.
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Foto: dnes.atlas.sk

Priatelia a priaznivci rodiny husličiek a harmoniky sa 
zišli v piatok 4. marca, aby odprevadili na 40-dňový od-
počinok svoju milovanú tetu basu. Krojovaná skupina a 
všakovaké masky, šikovné speváčky a speváci pripravili 
peknú rozlúčku s milovanou basou. Plačky sprevádzali 
vystúpenie všetkých  rečníkov a celý smútočný obrad. 
Široké príbuzenstvo JDS okresu Ilava sa na zmiernenie 
zármutku potešilo v priebehu večera vecnými darčekmi, 
ktoré venovali sponzori do tomboly. Aj touto cestou sa 
chceme poďakovať za ich štedrosť. Ďakujeme aj všet-
kým, ktorí sa na tejto vydarenej akcii podieľali a prispeli 
k dobrej zábave. Aj tento večer ukázal, ako sa seniori 
vedia potešiť a zabaviť. Tešíme sa na ďalšie spoločné 
akcie a veríme, že sa zasa čoskoro stretneme. 

Mgr. Anna Prokešová 
predsedníčka OO JDS

Hojnosť všetkých radostí – s týmto nepísaným podtitulom sa oslavujú 
Fašiangy pravidelne ešte od predkresťanských čias. Hudba, tanec, 
zábava a čerstvé zabíjačkové špeciality zaliate chutným mokom, to 
všetko nechýbalo ani v Novej Dubnici v poslednú fašiangovú sobotu. 

 Symbolické vítanie jari sa teraz prenieslo do areálu letného amfi -
teátra, keďže námestie sa opäť stane domovom kultúrnych podujatí
v lete po ukončení rekonštrukcie. A ako mnohí hodnotili, samotná loka-
lita dala akcii akýsi domovskejší alebo komornejší nádych. Oproti Fa-
šiangom na Mierovom námestí ponuka Amfi k Pubu pomohla rozšíriť 
nápojový lístok a tribúny poskytli dostatok miesta na vychutnávanie 
špecialít mäsovýroby Ilavský. 
 O zábavu sa od ranných hodín staral DJ a moderátor v jednej 
osobe Števo Brezničan. O 10. hodine uvádzal na pódium Ľudovú 
hudbu Folklórneho súboru Strážov. Súbor bude na budúci rok osla-
vovať dve desaťročia existencie a za tento čas sa jeho členovia stihli 
prezentovať aj v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, či Chorvátsku. 
 V čase obeda program spestrovalo hudobné trio VAM z Dubnice 
nad Váhom. Po ňom sa mikrofónu ujal Jakub Ilavský a primátor Ing. 
Peter Marušinec. Srdečne pozvali všetkých hostí na opekané prasiat-

ko, ktoré sa na ražni krútilo už od skorých ranných hodín. S príspev-
kom mesta za ľudovejšiu cenu k pravej ľudovej zábave. „Výborné!“ 
„Rozplýva sa na jazyku,“ hodnotili mlsné jazýčky. Fašiangová novinka 
sa teda rozhodne ujala! Z tradičnej ponuky bol najväčší záujem o za-
bíjačkovú kašu, čerstvé klobásky, kapustnicu, či oškvarky... Výbornú 
bodku za akciou dala popoludní dychová hudba Omšeňanka. Aby od-
stránila bariéru medzi muzikantmi a publikom, rozložila sa priamo na 
ploche „amfi ku“ a tým odviazanejším hrala aj do tanca! Práve kvô-
li priestoru, ktorý hostí nabáda na väčšiu spontánnosť, organizátori 
zvažujú presun Fašiangov do amfi teátra aj po období rekonštrukcie 
námestia.

-mk-

1.  Ľudová hudba Folklórneho súboru Strážov Ilava
2.  Hudobné trio VAM z Dubnice nad Váhom
3.  Dychová hudba Omšeňanka
4.  „Šéfopekač prasiatkový“ - Jakub Ilavský st.
5.  Ako sa na každú správnu zabíjačku patrí, „gazda“ sa dobre
 stará o svojich hostí.
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 V ZŠ J. Kráľa je poradie týchto pojmov úplne nepodstatné, pretože
v obidvoch prípadoch sa zámer naplnil.

 Začalo sa v sobotu 26. februára. V pekne vyzdobených priestoroch 
školy predsedníčka výboru združenia rodičov Ing. Iveta Solíková otvorila 
tradičný školský ples, na ktorom okrem 235 hostí privítala aj zástupcov 
mesta na čele s primátorom Ing. Petrom Marušincom. Pre veľký záujem 
prihlásených, musel byť ples rozložený do oboch pavilónov, preto sa o zá-
bavu na parkete starali dve hudby, o občerstvenie dva bufety a 18 členov 
obsluhujúceho personálu. Vyvrcholením akcie bola mimoriadne bohatá
a hodnotná tombola. Celkom 60 cien vo výške viac ako  2.000 € si našlo 
svojich majiteľov. Potešila sa nielen majiteľka prvej ceny - pekného televí-
zora, ale aj obetaví organizátori z výboru združenia rodičov, ktorí na kon-
to žiakov pripíšu z plesu, vďaka vstupnému, tombole a sponzorom, ďalší 
fi nančný príspevok.
 Už v pondelok 28. februára zábava v škole pokračovala. Tentoraz ale 
pedagógovia spolu so žiakmi a rodičmi v rovnakých priestoroch nadviazali  
na sobotňajšiu plesovú náladu. Na scénu prišli tradičné i netradičné mas-
ky. Školský karneval bol úžasný, farebný a pestrý. Nikto nešetril fantáziou, 
ani zručnosťou. Aj preto mala prísna porota ťažkú úlohu vybrať spomedzi 
112 prítomných masiek tie najlepšie. Nakoniec všetko dopadlo dobre a 
spokojní odchádzali domov všetci. Neúnavné včielky - pedagógovia, roz-
tancované masky i trpezliví rodičia.
 Oddychovať však nebolo kedy. V škole práve skončili dva vzdelávacie 
projekty a zábavu prerušili pracovné povinnosti. Prvý projekt v objeme 150 
tisíc eur bol zameraný na tvorbu výukových materiálov a ich využitia v pra-
xi s cieľom inovovať didaktické prostriedky, podporiť kompetencie žiakov a 
zvýšiť zručnosti pedagógov pri práci s modernými technológiami. Výstupy 
z jednotlivých aktivít sa stanú základom pre tvorbu školského vzdelávacie-
ho programu v ďalšom období.
 S modernou technikou a novými metódami výučby sa stretnú žiaci aj 
pri ukončení druhého projektu, ktorý vznikol v spolupráci s družobnou ško-
lou zo Slavičína. Za prítomnosti zástupcu primátora mesta Nová Dubnica 
Ing. Mariána Mederu bola v pondelok 7.marca ofi ciálne odovzdaná do pre-
vádzky nová multimediálna učebňa v hodnote 60 tisíc eur, ktorá sa svojou 
vybavenosťou zaradí medzi najlepšie učebne ZŠ na Považí. V tejto súvis-

losti je namieste poďakovať sa vede-
niu ZŠ Vlára Slavičín, hlavne riaditeľo-
vi PaedDr. P. Navrátilovi, ktorý stál pri 
zrode myšlienky rozšíriť priateľské vzťa-
hy žiakov a pedagógov o vyučovanie 
vo vybraných predmetoch prostredníc-
tvom špeciálnej techniky, videokonferen-
cií a on-line výučby.
 V úvode bola vyslovená rečnícka
otázka, o čom treba najskôr písať?
Zábava alebo práca?
 V prípade ZŠ J. Kráľa sú tieto dva sta-
vy nerozlučné a úzko späté. Vzájomne 
sa podmieňujú, nevylučujú a podporujú.

Všetci v škole si však uvedomujú jednoznačnú odpoveď:
„Ideme do práce aj zábavy spoločne - chceme to spoločne urobiť!“

 Mgr. Ivan Neuročný
 riaditeľ ZŠ Janka Kráľa

 Deň nenahraditeľnej tekutiny pre Zem i pre 
človeka si pripomíname pravidelne 22. marca. 
Voda je chemická látka, ktorá pokrýva až 70% 
zemského povrchu a tvorí približne tú istú časť 
objemu ľudského tela. Je potrebná na dýchanie, 
krvný obeh, termoreguláciu i látkovú premenu. 
Preto sme sa aj my zapojili do osláv Medziná-
rodného dňa vody. 

 Pri tejto príležitosti sa pre žiakov všetkých 
ročníkov podával počas celého dňa nesladený 
bylinkový čaj, aby sa naučili správny pitný re-
žim. Na hodinách prebehli besedy o dôležitosti 
vody. Žiaci sa radi zapojili a prišli aj s niekoľkými 
nápadmi, ako ušetriť spotrebu vody v triedach. 
Napríklad navrhli, aby sa neplytvalo vodou jej 
zbytočným odtokom do umývadla pri napúšťaní 

fľašiek a podobne. Taktiež bola pripravená po-
učná nástenka, kde bola opätovne zdôraznená 
dôležitosť vody a jej zaradenie do pitného reži-
mu. Aby žiaci vyjadrili pochopenie globálneho 
problému nedostatku pitnej vody, prišli oblečení 
v modrých farbách. Tejto úlohy sa zhostili nao-
zaj svedomite, niektorí mali každý jeden kúsok 
oblečenia modrý. Jednotlivé triedy sme v „mod-
rosti“ aj vyhodnotili. Za 1. stupeň zvíťazila 4. A s 
počtom bodov 40 a na 2. stupni 5. B s počtom 
bodov 100. Nezaostávali ani učitelia a prvé mies-
to získala učiteľka R. Srncová. Toto celé sa dialo 
pod záštitou Mgr. M. Galovičovej v spolupráci so 
školskou jedálňou a s podporou riaditeľa Mgr. I. 
Neuročného. Celkovo sme v našej škole prežili 
deň plný zábavy a poučných informácií. Veríme, 
že naši žiaci budú tieto svoje vedomosti šíriť aj 

ďalej medzi svoju rodinu i kamarátov.
A hlavne, že tak skoro ich nezabudnú.

Mgr. Mária Galovičová

 Práve sa začína ten čas, kedy  musia žiaci posledných ročníkov všet-
kých základných škôl urobiť svoje prvé dôležité rozhodnutie v živote. Len 
málo je tých, ktorí už dávnejšie vedia, čím by chceli v budúcnosti byť. Tí to 
majú o niečo ľahšie. Už len treba podať prihlášku na vhodnú strednú školu 
odbornú alebo, ak chcú v štúdiu pokračovať na univerzite -  gymnázium.
 Náročnejšie je to pre tých, ktorí sa doposiaľ málo, alebo vôbec neve-
novali tomuto problému. Len podľa starších kamarátov vedia, že po skon-
čení základnej deväťročnej školy ešte nemajú ukončenú povinnú školskú 
dochádzku a že sa teda musia dostať na nejaký typ strednej školy..
 Aj keď novodubnické cirkevné gymnázium oslávi v budúcom roku už 
20. výročie svojho trvania, predsa  na okolí, ba ani v našom meste nie je 
ešte v povedomí žiakov základných škôl zapísané tak, ako by si určite 
zaslúžilo. Možno je to určitá predpojatosť tohoto pôvodne silno protiná-
boženského prostredia, ale tiež klesajúci demografi cký vývoj, a to nielen 
v našom regióne, ale takmer na celom území Slovenska, ba aj v iných 
krajinách sveta. 

 Málokto vie, že novodubnické gymnázium pripravilo pre ďalšie štúdium 
desiatky absolventov, dnes už s akademickými titulmi - lekárov, právnikov, 
manažérov, politológov, lingvistov, inžinierov, environmentalistov, fyziote-
rapeutov, ktorí zvládli štúdium na našich, ale tiež českých, amerických, 
rakúskych, anglických, poľských univerzitách. Práve náš študent vyhral 
konkurz - ako jediný zo Slovenska, vtedy v konkurencii aj s dcérou vtedaj-
šieho ministra školstva  - študijný pobyt v Novom Mexiku v USA. 
 Úspešnosť prijímania na vysoké školy každoročne dosahuje poteši-
teľnú úroveň. Vždy je to nad  90%.  V minulom šk. roku bolo na medicínu 
a humanitné odbory prijatých 49% študentov, na  techniku a prírodné vedy 
33%, na jazyky 13% a na nadstavbové štúdium 5%. Veľkou mierou sa na 
tom podieľa obetavá práca pedagógov, rovnako ako aj osobné úsilie štu-
dentov popasovať sa s náročnými požiadavkami, aké odjakživa gymnáziá 
mali.
 Viaceré úspechy dosahovali a dosahujú naši študenti v olympiádach 
z cudzích jazykov, z matematiky, chémie,  biológie, na úrovni okresu, kraja, 



 Radi čítate, a nemôžete si dovoliť kúpiť knihy?! Príďte do knižnice, 
sme tu pre vás!  Ponúkame knihy rôznych žánrov, romantiku, históriu, ces-
topisy, či dobrodružstvo. Potrebujete si doplniť vzdelanie?! Máme kvalitný 
fond náučnej literatúry. V priebehu celého mesiaca marca besedujeme s 
deťmi o knihách a knižnici. 16. marca sme si pripomenuli Deň ľudovej roz-
právky. V dielach Pavla Dobšinského deti hľadali známych i neznámych 
hrdinov.
 Pozitívne zviditeľniť našu knižnicu chceme i v Týždni slovenských 
knižníc, ktorý je pod názvom Knižnice pre všetkých vyhlásený od 28. mar-
ca do 3. apríla 2011. V tomto týždni ponúkame bezplatné zápisné tým, 
ktorí majú záujem pravidelne navštevovať knižnicu. Zábudlivcom, ktorí 

dostali upomienku, budú odpustené pokuty za oneskorené vrátenie kníh.
 Môžeme tiež ponúknuť bezplatný internet, tlač z PC, či kopírovacie 
služby.
 Marta Bieliková, vedúca knižnice

Výpožičný čas mestskej knižnice

  pondelok   9:00 - 16:00  utorok  9:00 - 12:00
  streda  10:00 - 18:00  štvrtok  9:00 - 16:00
      piatok  10:00 - 18:00

28. 3. (pondelok) 16:00 h.     kino Panorex

Deň učiteľov - galaprogram spojený
s oceňovaním výnimočných pedagógov

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ,
 školy a školské zariadenia v meste

28. - 31. 3. Detské centrum Dubáčik v CVČ

Burza detského oblečenia (0 - 5 rokov)

28. a 29. marca Preberanie vecí,
30. a 31. marca Predaj vecí

organizátor: Detské centrum Dubáčik,
CVČ Dubinka

3. 4. (nedeľa) 14:00 h.     kino Panorex

Tancom pomôžme deťom v Afrike

Tanečným programom prídu akciu podporiť deti 

z Novej Dubnice, Dubnice nad Váhom, Trenčí-
na a okolia. Aj vy sa môžete zapojiť do projektu 

Tehlička pre Afriku. Vstup zdarma. 
organizátor: CVČ Dubinka

10. 4. (nedeľa) 14:30 - 17:30 h.
foyer kina Panorex

Veľkonočné tvorivé dielne
 

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ,
 školy a školské zariadenia v meste

16. 4. (sobota) 

Za krajší Kolačín - Akcia Z
alebo veľké jarné upratovanie

organizátor: KST Kolačín, odd. životného
prostredia a kultúry MsÚ

29. 4. (piatok) 10:00 h.     Športová hala
Novodubnická latka

31. ročník pretekov žiakov v skoku do výšky

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ, CVČ 
Dubinka, ZŠ Janka Kráľa

30. 4. (sobota)

Stavanie májov,
Oslava 7. výročia vstupu SR do EÚ

organizátor: odd. kultúry MsÚ 

1. 5. (nedeľa)

Predajné trhy

severná časť Mierového námestia
organizátor: odd. kultúry MsÚ, mestská polícia

ba aj Slovenska - napr. 1. miesto Peter Hort v prednese poézie na Hviez-
doslavovom Kubíne, opakovane. Na Majstrovstvách Slovenska v ľahkej 
atletike bol Peter Mičian v skoku o žrdi prvý, Cyril Dongo tretí a Annamá-
ria Hrvolová tiež bronzová. Rovnako sa naši študenti úspešne zúčastňujú 
súťaží v STREDOŠKOLSKEJ  ODBORNEJ  ČINNOSTI a na olympiádach 
cirkevných škôl. V prednese už dlhodobo exceluje Adam Bajo z KVINTY.
Škola ponúka: 
 -  zvýšenú dotáciu jazykov,angličtina, francúzština, taliančina, nem-
  čina, ruština,
 -  zvýšenú dotáciu hodín informatiky,
 -   pestrú krúžkovú činnosť a tradíciu hodnotných kultúrnych a športo-
  vých podujatí,

 -  v maturitnom ročníku výber len tých predmetov, ktoré študenti po-
  trebujú na štúdium na VŠ,
 -  akcent na staré kresťanské hodnoty - láska k blížnemu, pracovi-
  tosť, striedmosť, čestnosť, úcta k rodičom a k rodine. 

 O toto všetko sa usilujú pedagógovia so stopercentnou kvalifi káciou 
vo svojom predmete, z nich viac ako dvadsať percent má doktorát alebo 
druhú atestáciu. Vzdelávací program je identický so štátnymi gymnáziami, 
samozrejme naviac sú tu hodiny náboženstva, bez akejkoľvek diskriminá-
cie neveriacich alebo študentov iného vyznania. Navzájom sa rešpektuje-
me a obohacujeme.

PhDr. Irena Štofaníková

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Vá-
hom už vyše šesť desaťročí vychováva v našom 
regióne odborníkov v oblasti strojárstva, elektro-
techniky a v súčasnosti i v oblasti mechatroniky 
a technicko-informačných služieb. 

 Veľký úspech a obrovskú radosť zažili žiaci 
našej školy dňa 10. februára tohoto roku na pôde 
Strojníckej fakulty STU v Bratislave, kde sa ko-
nal už 4. ročník celoslovenskej súťaže Strojár-
ska olympiáda. V silnej konkurencii stredných 
škôl z celého Slovenska obsadili v piatich odbo-
roch tri prvé, dve druhé a jedno tretie miesto. Ne-
malý podiel na dosiahnutých výsledkoch majú 

študenti Juraj Špánik, Ondrej Horňák, Martin
Vavrík, Martin Ondraščin, Markus Melicher a 
ďalší študenti, ktorí pod vedením pedagogic-
kých pracovníčiek Ing. Janky Kollárovej a Ing. 
Danky Špánikovej, preukázali svoju odbornosť 
a vzorne reprezentovali dubnickú priemyslovku.
Úspech potešil nielen samotných študentov, ale 
aj ich rodičov a učiteľov, z ktorých viacerí sú 
obyvateľmi mesta Nová Dubnica. 
 Veríme, že táto informácia zaujme a poteší  
aj vás, ktorí ste absolventmi dubnickej priemys-
lovky a radi spomínate na študentské roky pre-
žité na pôde našej školy.

Pedagógovia SPŠ

Zimný výstup na Strážov
 Aj 7. ročník zimného výstupu na Strážov sa or-
ganizátori - členovia Územnej správnej rady Detskej 
organizácie Fénix Nová Dubnica - snažili vylepšiť a 
spestriť o niečo, čo tu ešte nebolo. A podarilo sa! 
Prostredníctvom oznamu na web stránkach mes-
ta sme na podujatie pozvali aj širokú verejnosť.

A viacerí prišli. Vážime si účasť zástupcu mesta 
Ing. Zoltána Stopjaka s manželkou. Na akcii ne-
chýbali ani členovia novovzniknutého záujmového
kolektívu detí zo Súkromnej základnej školy v No-
vej Dubnici pod vedením Radoslava Vanča. Regio-
nálneho podujatia  sa zúčastnili aj členovia partner-
ských organizácii - Fénixáci z Krásna nad Kysu-

cou, Starej Turej a Dubnice nad Váhom. No a sa-
mozrejme naši turisti pod vedením Katky Vrtíkovej 
a Boženky Pastuchovej. 
 Táto spoločnosť turistov sa v sobotu 5. februára 
vybrala dvomi autobusmi do Zliechova, kde sa za-
čal samotný výstup na najvyšší vrch Strážovských

Pokračovanie na 10. str.

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



Z BLOKU
MESTSKEJ POLÍCIE
--------------------------------------------------------------------------------
Zo Svinnej prišiel ukradnúť bicykel
Uzamknutý bicykel pri lekárni RIMA na Mierovom námestí mal na muš-
ke L.B. zo Svinnej. V stredu 2. februára o 23:20 približne desať minút 
kontroloval, či je „čistý vzduch“ a bicykel si odniesol. Netušil však, že 
neunikne pozornému kamerovému systému. Hliadka dostihla muža na 
Trenčianskej ulici, udelila mu blokovú pokutu a odcudzený bicykel na dru-
hý deň vrátila majiteľke. 

Podpaľačom horí za pätami
Dôsledný operátor kamerového systému nahlásil hliadke v nedeľu 20. 
februára o 22:30 požiar za „Účkom“ na Ulici Janka Kráľa. Policajti na 
mieste spozorovali dve osoby, ktoré po krátkej naháňačke identifi kovali. 
O. L. sa k úmyselnému podpáleniu trávnatého porastu priznal, M. Š. nie. 
Hasiči z Dubnice nad Váhom úmyselne založený požiar uhasili a mladíci 
sa budú zaň zodpovedať pred Krajským riaditeľstvom Hasičského zboru v 
Trenčíne pod hrozbou pokuty 331 eur. 

V jeden deň tri zatúlané psy
Neobozretní majitelia psov by si mali určite dávať väčší pozor na svojich 
štvornohých miláčikov. Svedčí o tom aj prípad zo štvrtka 10. februára, 
kedy hliadka odchytila hneď tri zatúlané psy bez evidenčnej známky a 
umiestnila ich do odchytných kotercov. Mestskej polícii sa podarilo do 
dvoch dní vypátrať majiteľov, ktorým psy vrátila spolu s blokovou pokutou 
za ich neustráženie. 

Alkohol rozdúchal partnerské nezhody
Po celodennej konzumácii alkoholu sa H. M. rozhodol riešiť svoje par-
tnerské problémy s družkou M.F. Symbolicky presne týždeň pred Valen-
tínom 7. februára jej začal opĺzlo nadávať a vyčítať jej nevhodné sprá-
vanie. Družka sa obávala aj fyzickej potýčky a privolala mestskú políciu. 
Hliadka zistila, že muž nemá v tomto mieste trvalý pobyt a agresívneho 
muža z bytu družky vykázala spolu s blokovou pokutou. 

Čierna skládka bytového odpadu
Zariaďovanie okolia kontajnerov nábytkom je v našom meste priestupok 
proti všeobecne záväznému nariadeniu. Takúto nepovolenú skládku spo-
zorovala hliadka 12. februára v Komenského sadoch pri predajni LORD. 
Keďže na tento čas nebol avizovaný zvoz tuhého komunálneho odpadu, 
pôvodca musel čiernu skládku zlikvidovať a podľa priestupkového záko-
na za ňu aj zaplatiť. 

Perpetuum alkoholile
V každom vydaní Novodubnických zvestí môžeme písať o popíjaní alko-
holu na verejnosti. Je to priestupok proti VZN č. 6/2009 Mesta Nová Dub-
nica a bezdomovcom výrazne kráti trvanlivosť ich mesačných rozpočtov. 
Dlho sa zo svojich sociálnych dávok netešili ani dvaja miestni bezdomov-
ci, keď ich 18. februára prichytila mestská polícia na Trenčianskej ulici. Tu 
si po prevzatí hotovosti rozložili svoj hlavný stan a vo veľkom sa vrhli na 
konzumáciu alkoholu z plastových fl iaš. L. P. a P. Š. teda museli okrem 
pitného režimu zainvestovať aj do pokutových bločkov.  

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

Dokončenie z 9. str.
vrchov - 1213 m vysoký Strážov. Počasie bolo síce 
príjemné na zimnú prechádzku, ale pomerne nízka 
oblačnosť na samotnom vrchole bránila výhľadom 
na okolitú krajinu. Napriek tomu pre viacerých to bol
prvovýstup na tento kopec, ktorý si iste zopakujú aj 
v inom ročnom období. Novým variantom na trase 
bol aj zostup do malebnej dedinky Čičmany, kde 
všetci úspešne ukončili svoj turistický pochod. Or-
ganizátori účastníkov  odmenili pamätným listom a 
odznakom Regionálneho stretnutia DO-Fénix. 
 Na záver chcem vysloviť poďakovanie mestu 
Nová Dubnica za umožnenie propagácie podujatia, 
riaditeľovi ZŠ Janka Kráľa Mgr. Ivanovi Neuročné-
mu a členom organizačného výboru za spoluprácu a 
všetkým 94 účastníkom, ktorí prijali naše pozvanie. 

Mgr. Miroslav Zavacký
predseda ÚSpR DO Fénix Nová Dubnica

Fénixáci v TATRÁCH
 Ani tento rok nás náš vedúci Mgr. Miroslav Za-

vacký nezabudol pozvať na spoznávanie Vysokých 
Tatier v zime. Za základný tábor našej expedície 
sme si zvolili Základnú školu v Tatranskej Lomnici, 
kde nás jej pani riaditeľka už viackrát prichýlila. Je 
to vynikajúce miesto pre turistické pochody v okolí 
Skalnatého plesa. 
 V deň príchodu sme uvažovali nad viacerými 
variantami pre celodennú turistiku na nasledujúci 
deň. Všetko však záviselo hlavne od počasia a to bo-
lo tentoraz veľmi pekné. A naozaj, na druhý deň 
sme sa zobudili do krásneho slnečného rána. Tak 
sme si povedali, čo sa nám pre počasie nevydarilo 
v jeseni, dnes by sa mohlo uskutočniť. Asi trojhodi-
nové šantenie na snehu 
na slnkom zaliatom Skal-
natom plese sme zakončili
výletom lanovkou na Lom-
nický štít. Nádherné vý-
hľady na celú popradskú 
kotlinu a pohoria, ktoré ju 
obklopujú, od Pienin a ich 
Troch korún až po Kráľovu 

hoľu, výhľady na Belianske Tatry, okolité štíty až 
po úžasný pohľad na vrchol Kriváňa a štítov v jeho 
okolí splnili naše očakávania. 
 Cestou zo Skalnatého plesa na Hrebienok sme 
obdivovali okolité zaujímavosti - Skalnatú chatu, 
Zamkovského chatu, Obrovský vodopád, Reinero-
vu útulňu s tradičným snehovým Betlehemom ale 
aj novou postavou horského nosiča zo snehu, Stu-
denovodské vodopády, Bilíkovu chatu a Hrebienok. 
Na druhý deň sme mali možnosť navštíviť Štrbské 
pleso a pokochať sa krásou našich veľhôr v jeho 
okolí. 

Jakub Vančo

Fénixáci na Lomnickom štíte



MAREC - APRÍL 2011
26. a 27. 3.    o 19:00

OBČIANSKY PREUKAZ

Česká tragikomédia
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

2. 4. a 3. 4.    o 17:30

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ

Belgický animovaný fi lm.
Vstupné: 2,20 €                                                       

Deťom do 7 r. nevhodný                                                                                                                                         

7. 4. a 8. 4.   o 19:30

BASTARDI

Česká dráma.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

9. 4. a 10. 4.    o 19:30

HON NA ČARODEJNICE

Americký fantasy thriller.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný                                                                                                                                         

14. 4. a 15. 4.   o 19:30

REŤAZOVÁ SPRÁVA

Americký thriller.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

16. 4. a 17. 4.    o 19:30

AKO VIEŠ?

Americká romantická komédia.
Vstupné: 2,30 €

Mládeži do 12 r. nevhodný



Poľský Memorial Adama Filemonowicza hostil zmieša-
né družstvo chlapcov a dievčat HKM pozemný hokej 
Nová Dubnica. Na XIV. ročníku halového turnaja sa 5. 
a 6. februára zúčastnilo 16 tímov z domáceho Poľska, 
Ukrajiny a Slovenska. Družstvo HKM sa vďaka zloženiu 
- Michal Briš, Tomáš Jakubček, Renata Čačková, Milan 
Briš, Bibiana Beluščáková, Lukáš Gavenda, Eva Oblo-
žinská a Kristína Privlelová - vytešovalo z veľmi dobrého 
šiesteho miesta. 

Ďalšou úspešnou zložkou klubu HKM boli ženy, ktoré 
v rovnakom termíne odohrali interligový pohár v chor-
vátskom meste Poreč. V konkurencii klubov z Chorvát-
ska, Slovinska a Slovenska získali naše ženy bronzové 
medaily. A pri kúsku športového šťastia mohli stáť ešte 
na vyššom stupienku. Turnaj odohrali: Veronika Veselá, 
Adriana Reseková, Renata Reseková, Andrea Strapková, 
Zuzana Strapková, Mária Gavendová, Iveta Bukovčáko-
vá, Michaela Janíková, Kristína Halasová a Kristína Ma-
dajová.

Obom tímom gratulujem a ďakujem za úspešné repre-
zentovanie klubu i mesta Nová Dubnica.

Ladislav Gavenda
predseda HKM

V sobotu 
27. febru-
ára si 650 
tur is tov 
trenčian-

skeho re-
giónu pove-

dalo, že prese-
dieť takú peknú sobotu doma 
by bol hriech, a vybrali sa na 
Baske. Z Kolačína vyrazila 
8-členná skupina a cez Kyšky 
a Kamenné vráta prešla až do 
Omšenia, kde sa pripojila k tým, 
čo si cestu trochu uľahčili a do 
Omšenia sa dopravili autom 
alebo autobusom z Novej Dub-
nice. Na chvíľu sa naša výprava 
rozrástla, ale už po pár metroch 
stúpania bolo jasné, že ide o 
kondične nesúrodú skupinku. 
Nekonečné serpentíny smerom 
nahor  nás našťastie  neodradi-
li a po viac ako dvoch hodinách 
sme sa konečne dostali na lú-

ku, kde na nás už netrpezlivo 
čakala Chata Baske. Odznaky 
sa nám síce neušli, ale stretli 
sme kopec priateľov - turis-
tov z Dubnice, Trenčianskych 
Teplíc i Trenčína. Všade rozvo-
niavali opečené špekáčiky, čaj 
i hriatô, ale najpodstatnejšia 
bola dobrá nálada a príjemná 
atmosféra. Zostup po zľado-
vatelom teréne i skratka, pre 
ktorú sme sa rozhodli, nám dali 
riadne zabrať. Z Omšenia sme 
sa niektorí odviezli autom až do 
Kolačína, ale naši najzdatnejší 
turisti pokračovali z Trenčian-
skych Teplíc cez vŕšky pešo a 
nezostali tak nič dlžní svojej 
turistickej  povesti. A ak chce-
te aj vy urobiť niečo pre svoje 
zdravie, pridajte sa nabudúce
k nám. Najbližšie ideme 30. 4. 
na Dubnickú 30-ku.

S.K.

Koniec zimy a príchod jari je každoročne spätý s veľkým 
upratovaním. Čo ešte donedávna zakrýval sneh, dnes ne-
možno nevidieť. Množstvo odpadkov po trávnikoch, haldy 
neporiadku na dvoroch, pred bránou i v potoku a nie príliš 
plná  mestská kasa, to všetko išpirovalo turistov z Kolačína, 
aby sa obrátili na občanov s výzvou na dávno zabudnutú ak-
ciu Z s podtitulom Za krajší Kolačín. Pre tých  neskôr narode-
ných, ktorí  sa pýtajú, čo znamená Z v názve akcie, ponúkam 
niekoľko vysvetlení - zanietenosť, zodpovednosť, zapálenie, 
znovuobnova, zušľachťovanie, zveľaďovanie, zaangažova-

nosť,  zabodovanie, záchrana, zlepšovanie, zreparovanie, 
zábava ...a to všetko zadarmo! Ak  chcete urobiť niečo pre 
svoju obec, priložte ruku k dielu v sobotu 16. apríla. Mestský 
úrad nám zabezpečí vrecia na odpad i jeho zvoz po akcii. Tu-
risti vyčistia horný tok potoka a potom bude úplne stačiť, ak 
si uprace každý pred svojím domom a okolie potoka. Týždeň 
pred Veľkou nocou je na to ako stvorený. Viac informácií o 
akcii bude na vývesných tabuliach a v mestskom rozhlase.

S.K.


