
Vážení spoluobčania,Vážení spoluobčania,

     dovoľte mi prihovoriť sa vám pri príležitosti     dovoľte mi prihovoriť sa vám pri príležitosti
začiatku roka 2012. S mnohými z vás sme spo-začiatku roka 2012. S mnohými z vás sme spo-
ločne privítali nový rok na zrekonštruovanom ločne privítali nový rok na zrekonštruovanom 
Mierovom námestí. Pri tejto príležitosti vám ierovom námestí. Pri tejto príležitosti vám 
chcem popriať veľa zdravia, šťastia, lásky a chcem popriať veľa zdravia, šťastia, lásky a 
Božieho požehnania. Aby nový rok bol pre vás Božieho požehnania. Aby nový rok bol pre vás 
úspešnejší ako ten starý, aby priniesol viac po-úspešnejší ako ten starý, aby priniesol viac po-
koja, porozumenia a hojnosti do vašich rodín.koja, porozumenia a hojnosti do vašich rodín.
     Zhodnotením roku 2011 môžem povedať,      Zhodnotením roku 2011 môžem povedať, 
že bol náročný a niesol sa v znamení neistoty že bol náročný a niesol sa v znamení neistoty 
pre samosprávy. Prognózy ministerstva fi nancií pre samosprávy. Prognózy ministerstva fi nancií 
o vývoji podielových daní zo začiatku roka sa o vývoji podielových daní zo začiatku roka sa 
nenaplnili, preto mesto muselo ku koncu roka nenaplnili, preto mesto muselo ku koncu roka 

pristúpiť ku kráteniu výdavkov v celkovej výške 53 pristúpiť ku kráteniu výdavkov v celkovej výške 53 tisíc eur, čo predstavovalo roz- eur, čo predstavovalo roz-
diel spôsobený výpadkom podielových daní.diel spôsobený výpadkom podielových daní.
 Aj napriek tomu sa nám podarilo dokončiť rekonštrukciu  Aj napriek tomu sa nám podarilo dokončiť rekonštrukciu Mierového námestia, ierového námestia, 
vybudovať rozšírenie kamerového systému o dve kamery zo štátneho rozpočtu vybudovať rozšírenie kamerového systému o dve kamery zo štátneho rozpočtu 
SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality, začať rekonštrukciu ZUŠ v ob-SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality, začať rekonštrukciu ZUŠ v ob-
jekte bývalej I. základnej školy, rozšíriť počty tried v materskej škole zriadením jekte bývalej I. základnej školy, rozšíriť počty tried v materskej škole zriadením 
nového alokovaného pracoviska a tiež pripraviť nové projekty pre nasledujúce nového alokovaného pracoviska a tiež pripraviť nové projekty pre nasledujúce 
obdobie. obdobie. 
 Tvárou v tvár sme sa postavili k riešeniu problémov s neplatičmi a naštartovali  Tvárou v tvár sme sa postavili k riešeniu problémov s neplatičmi a naštartovali 
sme procesy dobrovoľných dražieb. Úspešne sme zrealizovali tri dobrovoľné draž-sme procesy dobrovoľných dražieb. Úspešne sme zrealizovali tri dobrovoľné draž-
by nehnuteľnosti, čím mesto získalo do pokladne 56 by nehnuteľnosti, čím mesto získalo do pokladne 56 tisíc eur a zároveň ukončilo  eur a zároveň ukončilo 
zvyšovanie dlhu na strane užívateľa a vyriešilo otázku aj s neprispôsobivými ob-zvyšovanie dlhu na strane užívateľa a vyriešilo otázku aj s neprispôsobivými ob-
čanmi. V ďalších dobrovoľných dražbách plánujeme pokračovať už v tomto me-čanmi. V ďalších dobrovoľných dražbách plánujeme pokračovať už v tomto me-
siaci. Úspešne sme začali aj s exekučnými konaniami pri nedoplatkoch za odpad siaci. Úspešne sme začali aj s exekučnými konaniami pri nedoplatkoch za odpad 
a dane, čo zabezpečilo vysporiadanie prenesených dlhov z predchádzajúcich ro-a dane, čo zabezpečilo vysporiadanie prenesených dlhov z predchádzajúcich ro-
kov v objeme 14 kov v objeme 14 tisíc eur. V januári tohto roku sme postúpili na vymáhanie exekú- eur. V januári tohto roku sme postúpili na vymáhanie exekú-
torom dlžné čiastky za rok 2011 v celkovom objeme 20 torom dlžné čiastky za rok 2011 v celkovom objeme 20 tisíc eur od 455 dlžníkov.  eur od 455 dlžníkov. 
 Medzi významné kroky patrí veľká rekonštrukcia úverového zaťaženia mesta,  Medzi významné kroky patrí veľká rekonštrukcia úverového zaťaženia mesta, 
ktorá bola vyvolaná zo strany banky, keďže rating samosprávy sa zhoršil z dôvodu ktorá bola vyvolaná zo strany banky, keďže rating samosprávy sa zhoršil z dôvodu 
znižujúcich sa príjmov. Od tohto roku začneme splácať úvery, ktoré sa nesplácali znižujúcich sa príjmov. Od tohto roku začneme splácať úvery, ktoré sa nesplácali 
po minulé roky a splátky úverov budú tento rok predstavovať 150 po minulé roky a splátky úverov budú tento rok predstavovať 150 tisíc eur. V roku  eur. V roku 
2011 sa nám podarilo predčasne vyfi nancovať úver vo výške 109 2011 sa nám podarilo predčasne vyfi nancovať úver vo výške 109 tisíc eur, čím  eur, čím 
mesto celkovo splatilo 239 mesto celkovo splatilo 239 tisíc eur. Za minulý rok sme tak znížili celkovú zadlže- eur. Za minulý rok sme tak znížili celkovú zadlže-
nosť mesta o 3,5 %. Aj napriek tomu všetkému v mestskej kase ostalo ku koncu nosť mesta o 3,5 %. Aj napriek tomu všetkému v mestskej kase ostalo ku koncu 
roka 2011 celkovo 250 roka 2011 celkovo 250 tisíc eur.  eur. 

A čo nás čaká v roku 2012?A čo nás čaká v roku 2012?
 Po vzájomnej zhode s poslancami mestského zastupiteľstva v úvode leta za- Po vzájomnej zhode s poslancami mestského zastupiteľstva v úvode leta za-
čneme s rekonštrukciou zdravotného strediska, kde sme práve dokončili projek-čneme s rekonštrukciou zdravotného strediska, kde sme práve dokončili projek-
tovú dokumentáciu. Plánujeme uskutočniť opravu chodníkov, ktoré sú v dezolát-tovú dokumentáciu. Plánujeme uskutočniť opravu chodníkov, ktoré sú v dezolát-
nom stave, rozšírenie parkovacích miest a budovať nové stojiská pre kontajnery. nom stave, rozšírenie parkovacích miest a budovať nové stojiská pre kontajnery. 
Začiatkom júla spustíme realizáciu projektu priemyselnej zóny, ktorá nám prinesie Začiatkom júla spustíme realizáciu projektu priemyselnej zóny, ktorá nám prinesie 
vytvorenie stovky nových pracovných miest, v auguste pristúpime k odpredajom vytvorenie stovky nových pracovných miest, v auguste pristúpime k odpredajom 
pozemkov v plánovanej novej obytnej zóne Dlhé Diely. V mestskej časti Kola-pozemkov v plánovanej novej obytnej zóne Dlhé Diely. V mestskej časti Kola-
čín plánujeme venovať pozornosť opravám miestnych komunikácií a začneme s čín plánujeme venovať pozornosť opravám miestnych komunikácií a začneme s 
budovaním nových šatní pre TJ Kolačín v „akcii Z“, teda svojpomocne za účasti budovaním nových šatní pre TJ Kolačín v „akcii Z“, teda svojpomocne za účasti 
členov telovýchovnej jednoty. členov telovýchovnej jednoty. 

 V neposlednom rade by som sa rád poďakoval vám, všetkým spoluobčanom,  V neposlednom rade by som sa rád poďakoval vám, všetkým spoluobčanom, 
za za vaše názory, postrehy a kritiku, ktorá nás motivuje a poháňa vpred pri riešení vaše názory, postrehy a kritiku, ktorá nás motivuje a poháňa vpred pri riešení 
každodenných problémov nášho mesta. Zároveň vás touto cestou pozývam na každodenných problémov nášho mesta. Zároveň vás touto cestou pozývam na 
verejnú diskusiu v utorok 31. 1. 2012 o 16,30 hod v Kultúrnej besede.verejnú diskusiu v utorok 31. 1. 2012 o 16,30 hod v Kultúrnej besede.

Ing. Peter MarušinecIng. Peter Marušinec

Nové sadzby nájdete na str. 2. Akcie stolných tenistov a turistov na str. 8. Adventné umelecké zážitky na str. 5 a 6.

 Riaditeľ bytového podniku Bc. V. Bežák, predložil 
návrh na zmenu rozpočtu bytového podniku na rok 
2011 a dôvodovú správu k návrhu na zmenu rozpočtu. 
Uviedol, že rozpočet Bytového podniku, m.p.o. na rok 
2011 sa nezvyšuje a navrhol presun nákladov medzi 
jednotlivými strediskami a rozpočtovými položkami. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti po zmene rozpočtu 
sa celkové výnosy a náklady nezmenia a zostávajú vo 
výške 84 785 €. Rozpočet je vyrovnaný. Mestské za-
stupiteľstvo zmenu rozpočtu bytového podniku na rok 
2011 schválilo.
 Poslanci si ďalej vypočuli návrh na zmenu rozpočtu 
Mesta Nová Dubnica na rok 2011, kde Ing. E. Ježíková 
okrem iného uviedla, že zmena sa prejaví v rozpočte 
obecných školských zariadení a mesta. Zmena roz-
počtu v obecných školských zariadeniach bola podmie-
nená zriadením a vybavením multimediálnej učebne v 
ZŠ J. Kráľa, ktorá je fi nancovaná z projektu cezhranič-
nej spolupráce “Hodina češtiny - hodina slovenčiny“, 
kde nedošlo k refundácii výdavkov zo strany poskytova-
teľa. Mesto sa rozhodlo v roku 2011 výdavky škole do-
fi nancovať s tým, že po preplatení týchto prostriedkov v 
roku 2012 škola čiastku 48 000 € mestu vráti. Hlavným 
dôvodom zmeny rozpočtu mesta je nepriaznivý vývoj 
výnosu podielovej dane fyzických osôb (PDFO), ktorý 

má dopad na rozpočet mesta a je nevyhnutné pristúpiť 
ku kráteniu rozpočtovaných výdavkov na základe do-
siahnutých nižších príjmov. Celkom je výpadok podie-
lovej dane v rozpočte mesta vo výške 53 572 €. Zmena 
v bežnom rozpočte v daňových príjmoch predstavuje 
zníženie na položke výnos z PDFO, vo výdavkovej čas-
ti je zohľadnená zmena v príjmovej časti rozpočtu. V 
kapitálovom rozpočte v príjmovej časti sú zapracované 
zmeny, ktoré sa dotknú príjmov z predaja, t.j. príjmov, 
ktoré mesto očakáva na základe odpredajov schvále-
ných MsZ, do výdavkovej časti sa zapracovali zmeny v 
už rozpočtovaných investičných akciách. Vo fi nančných 
operáciách na strane pasív došlo k splateniu úveru na 
základnú školu vo výške refundovaných výdavkov od 
poskytovateľa. Zmena rozpočtu spôsobí aj zmenu v 
programovom rozpočte a to zníženie v celkovom obje-
me fi nančných prostriedkov o 90 928 €. Poslanci zme-
nu rozpočtu Mesta Nová Dubnica a programov na rok 
2011 v zmysle predloženého materiálu schválili. Zvý-
šenie fi nančných prostriedkov v celkovom objeme 
v príjmovej aj výdavkovej časti o 213 733 €. Rozpo-
čet je po zmene vyrovnaný v príjmovej aj výdavko-
vej časti vo výške 7 954 454.

(Pokračovanie na strane 2)

 Oddelenie sociálnych vecí a školstva mestského 
úradu veľmi pekne ďakuje Klubu slovenského misijné-
ho hnutia, farskej charite a saleziánom sv. Dona Bosca 
v Novej Dubnici, ktorí počas adventu zorganizovali v 
kostole sv. Jozefa robotníka zbierku sladkostí. Pre deti 
zo sociálne slabších rodín z nášho mesta sa im podari-
lo vyzbierať štyri veľké koše na bielizeň plné sladkostí.
Zvlášť veľké poďakovanie patrí rodičom, ktorí vedú deti 
k tomu, aby sa dokázali podeliť s tými, ktorí majú nedo-
statok. Najmä v dnešnej dobe je to vzácna a potreb-
ná vlastnosť. Všetky sladkosti sme rozdelili do vopred 

určených rodín a ušlo sa aj mentálne postihnutým mla-
dým ľuďom. Pri odovzdávaní balíčkov sme sa stretli s 
veľkou vďačnosťou.
 Ďalšie veľké poďakovanie patrí fi rme RMC, s.r.o. 
Nová Dubnica, ktorá nám poskytla fi nančné prostried-
ky pre ľudí bez domova a tiež Spojenej škole sv. Jána 
Bosca Nová Dubnica, ktorá pre týchto ľudí počas svojej 
školskej prevádzky poskytuje polievku.

Mgr. Zuzana Vanková
vedúca odd. soc. vecí a školstva MsÚ

SÉRIA VIANOČNÝCH PODUJATÍ

ZMENY V SADZBÁCH DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ VIANOČNÉ DNI STE MOHLI PREŽIŤ AJ AKTÍVNE 

 V stredu 14. decembra sa v kultúrnej besede stretli poslanci novodubnického mestského zastupiteľstva na svo-
jom poslednom tohtoročnom rokovaní. Nieslo sa prevažne v znamení čísel. V úvode hlavná kontrolórka mesta Ing. 
M. Gašajová informovala o kontrole plnenia úloh z rokovaní MsZ a o realizovaní hlavných kontrol. Ďalej predložila 
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2012, ktorý okrem iného obsahuje kontroly z 
oblasti rozpočtu, účtovníctva a fi nančného riadenia mesta.

 Salónny orchester, Big Band alebo mažoretky...
to sú telesá, ktorými sa môže pýšiť zrejme iba málo 
základných umeleckých škôl. Nová Dubnica skutočne 
má to šťastie, že namiesto klasických prehrávok vo 

vlastnej koncertnej sále ZUŠky si môže vychutnať pro-
fesionálne koncipovaný program, v ktorom sa prezen-
tujú všetky zložky na vysokej úrovni dokonca v multi-
mediálnej kompozícii. A žiaci našej umeleckej školy sú 
hrdí na to, že ich pedagógovia berú medzi seba, odbú-
rajú stres a posúvajú stále dopredu.
 Vianočný koncert ZUŠ Nová Dubnica veľmi citlivo 
rámcoval literárno-dramatický odbor multimediálnou pre-
zentáciou krásnej myšlienky - na Vianoce medzi nás zo-
stupujú anjeli. Treba im vytvoriť priestor, umlčať zlobu a 
vychutnať si ten čarovný čas ich blízkosti. 

(Pokračovanie na strane 4)



(Dokončenie z prvej strany)

 V ďalšej časti rokovania poslanci schválili VZN o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so síd-
lom na území mesta Nová Dubnica.

 Schválený bol aj návrh VZN o miestnych daniach na území 
mesta Nová Dubnica a m.č. Kolačín pre rok 2012. Určuje ročné 
sadzby dane za pozemky, stavby, daň z bytových a nebytových 
priestorov, za psa, predajné automaty, daň za výherné automaty a 
verejné priestranstvo pre ambulantný predaj v meste Nová Dubni-
ca a m.č. Kolačín. 
 Mestské zastupiteľstvo schválilo aj rozpočet mesta Nová Dub-
nica na roky 2012-2014 v celkovom objeme fi nančných prostried-
kov: na rok 2012 v príjmovej časti vo výške 8 092 567 €, vo vý-
davkovej časti 8 092 567 €, na rok 2013 v príjmovej časti vo 
výške 5 957 915 €, vo výdavkovej časti vo výške 5 957 915 
€, na rok 2014 v príjmovej časti 4 716 314 € a vo výdavkovej 
časti vo výške 4 716 314 €.

 Od roku 2009 majú mestá a obce povinnosť zostavovať popri 
rozpočte mesta aj Programový rozpočet na roky 2012 až 2014. 
Výdavková časť rozpočtu mesta Nová Dubnica a jeho príspevko-
vých a rozpočtových organizácií je rozpísaná do programov, kto-
ré sú rozčlenené do podprogramov a prvkov. Rozpočet na roky 
2012-2014 má 9 programov: správa mesta, bezpečnosť a ochra-
na obyvateľstva, mestská infraštruktúra, odpadové hospo-
dárstvo, prostredie pre život, kultúra a šport, vzdelávanie, so-
ciálna starostlivosť, mestský extravilán a intravilán. Po vypo-
čutí podrobného prehľadu zámerov a cieľov jednotlivých progra-

mov aj návrh programového rozpočtu na roky 2012-2014 poslanci 
schválili. 
 Súhlasné stanovisko vyslovili tiež k návrhu rozpočtu Bytového 
podniku, m.p.o., Nová Dubnica na roky 2012, 2013 a 2014 a od-
súhlasili jeho podnikateľský plán na roky 2012-2014.
 Ďalším bodom rokovania MsZ bol návrh na zriadenie Mestské-
ho hasičského zboru Nová Dubnica. V roku 1990 bol zlúčený Do-
brovoľný verejný požiarny zbor Nová Dubnica a Kolačín do jedné-
ho Dobrovoľného verejného požiarneho zboru - zásahovej jednot-
ky Mestského úradu Nová Dubnica. Za veliteľa mestského hasič-
ského zboru bol menovaný J. Kopačka. Vzhľadom na novú úpra-
vu pôsobnosti v oblasti ochrany pred požiarmi - prenesený výkon 
štátnej správy, v záujme zachovania kontinuity činnosti doterajšie-
ho hasičského zboru, prednostka MsÚ predložila návrh nanovo 
rámcovo upraviť vzťahy k tomuto zboru tak, aby boli v súlade s 
platnou právnou úpravou. V tejto súvislosti poslanci MsZ schválili 
zriadenie Mestského hasičského zboru Nová Dubnica a jeho zria-
ďovaciu listinu. Nakoľko J. Kopačka sa vzdal svojej funkcie, mest-
ské zastupiteľstvo vymenovalo za veliteľa Mestského hasičského 
zboru Nová Dubnica Jozefa Lehotského.
 Poslanci schválili aj transformáciu Dexia Komunál komfort 
úveru, návrh na odpísanie pohľadávok, dotáciu Ministerstva do-
pravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na spracovanie územ-
noplánovacej dokumentácie, stanovenie prebytočného majetku 
- pozemky IBV Miklovky, pasportizáciu dopravného značenia a 
pasportizáciu miestnych komunikácií v meste Nová Dubnica ako 
aj ďalšie materiály. Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré poslan-
ci schválili a ďalšie podrobnosti z decembrového rokovania MsZ 
nájdete na úradnej tabuli pri MsÚ a na internetovej stránke Mesta 
Nová Dubnica.

M. Babuková

V zmysle § 12, ods.1 zák. č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
určuje primátor mesta Nová Dubnica nasledovné okrsky a miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov

 Podobne ako väčšina miest a obcí na Slovensku, aj Nová 
Dubnica očakáva v tomto roku nižší príjem od štátu. V prípade
nášho mesta je to očakávaný výpadok cca 10 tisíc eur oproti
minulému roku v dôsledku zníženia podielovej dane. Táto si-
tuácia si okrem iného vyžiadala zvýšenie sadzieb daní z ne-
hnuteľností. Každej domácnosti sa dotkne sumou 5 - 10 eur v
závislosti od toho, aké nehnuteľnosti daňovník vlastní. Zvýše-
nie dane z nehnuteľností nastalo celoplošne, teda vo všetkých
častiach mesta vrátane centra, IBV Miklovky a mestskej čas-
ti Kolačín. V Kolačíne, kde boli sadzby dane nižšie, sa v tomto 
roku zrovnoprávnili so sadzbami v meste. U niektorých sadzieb 
dane došlo k zaokrúhleniu z 3-miestneho čísla na 2-miestne 
číslo. Napriek tomu, že poslanci mestského zastupiteľstva 
schválili zvýšenie miestnych daní, v porovnaní s okolitými mes-
tami má Nová Dubnica jedny z najnižších daní. Pre rok 2012 
platia nasledovné sadzby dane z nehnuteľností:

DAŇ Z POZEMKOV
Ročná sadzba dane z pozemkov pre celé územie mesta:
 a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  0,50 %
 b) trvalé trávne porasty          1,00 %
 c)  záhrady               0,75 %
 d) lesné pozemky, na ktorých
  sú hospodárske lesy          0,80 %
 e) zastavané plochy a nádvoria       0,75 %
 f)  stavebné pozemky           0,75 %
 g) ostatné plochy okrem
  stavebných pozemkov         0,75 %

DAŇ ZO STAVIEB
Ročná sadzba dane zo stavieb na celom území mesta: 
 a) 0,15 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré
  majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 b) 0,15 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skle-
  níky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
  skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vráta-
  ne stavieb na vlastnú administratívu,
 c) 0,35 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát
  a domčekov na individuálnu rekreáciu, 
 d) 0,50 €/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné
  stavby hromadných garáží a stavby určené alebo použí-
  vané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
 e) 1,75 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energe-
  tike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
  skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlast-
  nú administratívu,
 f) 2,20 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobko-
  vú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s os-
  tatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
 g) 0,50 €/m2 za ostatné stavby.

 Pri viacpodlažných stavbách v písm. a/, c/, e/ f/, g / správca 
dane určuje príplatok za podlažie 0,05 € za každé ďalšie pod-
lažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

DAŇ Z BYTOV
Ročná sadzba dane z bytov na celom území mesta za kaž-
dý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového prie-
storu:
 a) 0,15 €/m2 za byty 
 b) 2,20 €/m2 za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré
  sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
 c) 0,35 €/m2 za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré
  neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.

ÚHRADA DANÍ
 Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty) je splatná aj v 
dvoch splátkach. Prvá z nich do do 15 dní odo dňa nadobud-
nutia právoplatnosti rozhodnutia (platobného výmeru) - pred-
pokladaný termín vydávania je v mesiaci apríl 2012. Druhú 
splátku je potrebné uhradiť do 30. septembra. Daň vo výške 
nižšej ako dve eurá sa nevyrubuje.

MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ZĽAVU
Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb:
 a) z garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých
  osôb (u manželov tiež v bezpodielovom spoluvlastníc-
  tve), vo výške 30% daňovej povinnosti, ktorí sú držiteľmi
  preukazov ZŤP, ZŤP/S a slúžia pre motorové vozidlá, po-
  užívané na ich dopravu. 
 b) z rodinných domov a bytov vo výške 20 % daňovej po-
  vinnosti, ktoré slúžia na trvalé bývanie pre občanov star-
  ších ako 65 rokov a pre držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP/S. 
 Príslušné doklady (preukaz ZŤP, ZŤP/S...) je potrebné 
predložiť do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

JUDr. Dagmar Gregušová, -mk-
vedúca klientskeho centra

Čís.  Okrsok          miestnosť
Okr.  /súp. č., ulica, orient. č./ na hlasovanie

Čís.  Okrsok          miestnosť
Okr.  /súp. č., ulica, orient. č./ na hlasovanie

16 -  P.O.Hviezdoslava 1,3,5,7, P. Jilemnického 6,7,
  Sady Cyr. a Met. 11,13
17 -  P.O.Hviezdoslava 9,11,13,15, SNP 45,47, Sady
  Cyr. a Met. 1,5,9
18 - Sady Cyr. a Met. 7
19 - SNP 49,51, Sady Cyr. a Met. 2,6
20 - Sady Cyr. a Met. 8,10
21 - Sady Cyr. a Met. 14,16,18,20
23 - Sady Cyr. a Met. 22, P.Jilemnického 8,9,10
28 - P.Jilemnického 11,12,13, Pribinove sady 25
29 - Pribinove sady 17,19,21,23
30 - Pribinove sady 9,11,13
31 - SNP 53,55, Pribinove sady 1,5
32 - Pribinove sady 7
34 - Pribinove sady 10,12, P.Jilemnického 14,15
  J.Kráľa 2,4,6,8
35 - J.Kráľa 10,12,14,16, Pribinove sady 2,6,8
  SNP 57,59
26 - Topoľová 2

  3 - SNP 5,7
  4 - P.Jilemnického 1,2  
  5 - P.Jilemnického 3,4
  6 - SNP 9,11
  7 - SNP 13,15,17
  9 - SNP 21,23,25
11 - SNP 37,39,41,
838 - P. Jilemnického 17,18
4629 - Obytny dom

36 - J.Kráľa 18,20,22,24,26
37 - J.Kráľa 28,30,32,34,36 
46 - Sad kpt.Nálepku 7,9,11,13
47 - Sad kpt.Nálepku 1,3,5
48 - Sad kpt.Nálepku 2,4,6
49 - Sad kpt.Nálepku 8,10,12,14
50 - Sad kpt.Nálepku 18,20,22,24
55 - Komenského sady 13,15,17,19
56 - SNP 54,56
57 - Komenského sady 1,3,5
58 - Komenského sady 7,9,11
60 - Komenského sady 8,10,12
61 - Komenského sady 2,4,6
62 - SNP 50,52

362 - J.Kráľa 3,5,7,9
363 - J.Kráľa 11,13,15,17  
364 - SNP 64,66,68,70
365 - SNP 72,74,76,78
533 - SNP 80,82,84,86
534 - SNP 88,90,92,94
724 - Trenčianska 44,46,48,50
725 - Trenčianska 52,54,56,58
726 - Trenčianska 60,62,64,66
727 - Trenčianska 45
730 - J.Kráľa 9,21,23,25,27,29,31,33

70 - SNP 28,30,32,34
71 - SNP 20,22,24,26  
72 - SNP 12,14,16,18
73 - SNP 4,6,8,10
74 - SNP 2
75 - Sad dukl.hrdinov 1,2,3,4
76 - Sad dukl.hrdinov 5,6,7,8
874 - SNP 100

67 - P.O.Hviezdoslava 14,16,18
68 - P.O.Hviezdoslava 6,8,10 
77 - Trenčianska 2,3,4,5,6,7,
78 -  Trenčianska 10, 11, 12, 13,   14, 15, 16, 17
81 - Trenčianska 20
82 - Trenčianska 21
83 - Trenčianska 22
84 - Trenčianska 23
85 - P.O.Hviezdoslava 12
757 - Trenčianska 1
770 - Trenčianska 8,9

časť Veľký a Malý Kolačín ulice:

  Družobná, Slobody, Nová, Družstevná,
  Odbojárska, Farská, Pod húštikom

  Okružná nep.čísla 1-55, pár.čísla 2-62, A.Slád-
  koviča nep.čísla 1-43, párne č. 2 - 68, Gagari-
  nova, Pod Dubovcom, Puškinova, Krátka, Ľ.Pod-
  javorinskej, Ľ.Štúra, J.Jesenského, Partizánska
63 - P.O.Hviezdoslava 17,19,21
64 - P.O.Hviezdoslava 27,29,31
65 - Trenčianska 24,25
53 - Trenčianska 26,27
54 - Komenského sady 21, 23, 25, 27 J.G.Tajov-
  ského 1,3,5,7,9,11
869 - Trenčianska 70
873 - Trenčianska 78
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      Okružná nep.č. 57-127, pár.č. 64-142
  A.Sládkoviča nep.č. 45-85, pár.č. 70-110, Pod
  Bôrikom, B.Němcovej, J.Kollára, J.Nerudu, Svä-
  toplukova, L.Svobodu, M.Gorkého, Svoradova
  M.Benku, M.Kukučína, Májová, Strážovská,
  J.G.Tajovského 2, 4, 6, 13, 15,17,19,21
51 - Sad kpt.Nálepku 26,28,30,32
52 - Trenčianska 29
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MESTO ZRUŠILO JEDEN Z ÚČTOV
Mesto Nová Dubnica zrušilo ku dňu 17. 1. 2012 číslo účtu 0601111005/5600 v Prima banke Slovensko, a.s. 
Pri úhrade všetkých daní, poplatkov a pri ostatných prevodoch môžete aj naďalej používať čísla účtov:
účet č. 4408752001/5600, Prima banka Slovensko, a.s. Dubnica nad Váhom, bežný účet mesta - miestne dane a poplatky
účet č. 19926372/0200, VÚB, a.s. Nová Dubnica, bežný účet mesta - miestne dane a poplatky
účet č. 1694676754/0200, VÚB, a.s. Nová Dubnica - nájmy, odpredaj nehnuteľností
účet č. 1925058954/0200, VÚB, a.s. Nová Dubnica - komunálny odpad.



Neodoberáme odpady súvisiace so stavebnými úpravami, ktoré vykonáva staveb-
ná fi rma. Tá má povinnosť postarať sa aj o váš stavebný odpad. 

Žiadame vás o dôsledné triedenie odpadu, pretože náklady na ukladanie netrie-
deného odpadu na skládke v Dubnici nad Váhom sú také vysoké, že mesto okrem 
zvýšenia poplatku za odpad musí doplácať viac ako 40.000 eur z rozpočtu (plus 
navyše náklady na nákup odpadových nádob, prevádzku zberného dvora). Trie-
denie odpadu je jedinou možnosťou ako zastabilizovať poplatok za odpad. 

Udržiavaním poriadku a čistoty v okolí odpadových nádob prispejete k pek-
nému vzhľadu vášho bydliska, zabránite vzniku neprimeraného zápachu či vý-
skytu hlodavcov. Oznámte nám vznik čiernej skládky, pokazený kontajner a pod. 
Ďakujeme.

Spýtajte sa, informujte nás:

papier, noviny, kartón, lepenka akého-
koľvek rozmeru (kartóny je vhodné 
rozrezať alebo roztrhať na menšie ku-
sy kvôli prepĺňaniu kontajnerov)

znečistený, zamastený papier, papier 
kombinovaný s plastom alebo kovom, 
tetrapaky

priesvitné aj farebné sklo - bez vrchná-
kov a obsahu

porcelán - taniere, šálky, zrkadlá...
Kovové a plastové viečka na fľašiach!
Kompótové poháre aj s  obsahom!

umyté kombinované obaly - tzv. tetra-
paky z mlieka, džúsov, smotany 

špinavé tetrapaky

opláchnuté plechovky a konzervy, hli-
níkové viečka z nápojov, jogurtov, ša-
látov, spinky, klince, obaly z kávy, žu-
vačiek, obaly z liekov, iné

neumyté plechovky, konzervy - najmä 
konzervy z rybičiek sú pre pracovníkov 
na triediacej linke nepríjemným zážit-
kom

opláchnuté plastové obaly - PET fľaše 
STLAČENÉ, jogurtové tégliky, fólie, 
plastové obaly z potravín, kozmetiky, 
aviváže, ostatnej drogérie, plastové po-
háriky, kvetináče - všetko z plastu - 
značka PET, PE, PP, HDPE, LDPE, PS

linoleum, guma, neumyté plasty! Špi-
navými neumytými téglikmi či fľašami 
od oleja  sa znehodnotí ostatný vyse-
parovaný materiál! 

Deväť volebných okrskov
 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil 
parlamentné voľby na sobotu 10. marca. V meste Nová 
Dubnica sa budú konať v čase od 7. do 22. hodiny v devia-
tich volebných okrskoch a deviatich volebných miestnos-
tiach, ktoré určil primátor mesta v súlade so zákonom o 
voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (kultúrna 
beseda - 2 okrsky, Gymnázium sv. Jána Bosca - 2 okrsky,
ZŠ Janka Kráľa, centrum voľného času, súkromná zá-
kladná škola, základná umelecká škola, Kultúrny dom Ko-
lačín).

Voliči v cudzine, voličské preukazy
 Právo voliť majú občania SR, ktorí najneskôr v deň 
konania volieb dovŕšili 18 rokov. Zoznam oprávnených 
voličov vyhotovuje mesto zo stáleho zoznamu voličov. Tí 
voliči , ktorí sa budú v čase volieb zdržiavať v cudzine, 
mohli požiadať o voľbu poštou najneskôr do 23. januára. 
Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky sa zapisujú do osobitného zoznamu voličov, kto-
rý vedie Mestská časť Bratislava - Petržalka. K žiadosti 
občan priloží čestné vyhlásenie, že nemá trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky, fotokópiu časti platného ces-
tovného dokladu SR s osobnými údajmi alebo fotokópiu 
osvedčenia o štátnom občianstve SR. Voličovi, ktorý ne-
bude môcť voliť v okrsku, do ktorého patrí, vydá ohlasov-
ňa pobytu klientskeho centra mestského úradu voličský 
preukaz. Žiadosť podáva občan osobne alebo prostred-
níctvom splnomocnenej osoby najskôr 30 dní a najneskôr 
dva dni pred dňom volieb - od 9. februára do 8. marca. 

Voličský preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu 
voličov v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku.

Okrskové volebné komisie
 Riadny priebeh hlasovania zabezpečuje okrsková vo-
lebná komisia, ktorá dozerá na správne odovzdanie hla-
sovacích lístkov a dbá o poriadok vo volebnej miestnosti,
posudzuje platnosť hlasovacích lístkov, sčítava hlasova-
cie lístky, vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hla-
sovania a plní ďalšie úlohy, ktoré jej uloží nadriadená vo-
lebná komisia. Politická strana, ktorej kandidátna listina 
bola zaregistrovaná pre voľby do Národnej rady, mohla de-
legovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej 
volebnej komisie.

Informácie dostane každý volič
 Každý volič obdrží od mesta do 14. februára zoznam 
kandidátov a oznámenie, v ktorom bude uvedený čas a 
miesto konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže 
voliť. Oznámenie bude tiež obsahovať informáciu o povin-
nosti preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnos-
ti a stručný opis spôsobu úpravy hlasovacieho lístka. V 
podmienkach mesta Nová Dubnica je vytvorená pracovná 
skupina zabezpečujúca úspešnú prípravu a priebeh vo-
lieb, ktorej koordinátorom je JUDr. Dagmar Gregušová. S 
akoukoľvek súvisiacou otázkou sa na ňu môžete obrátiť 
osobne alebo telefonicky na 44 33 525.

JUDr. Dagmar Gregušová, -mk-
vedúca klientskeho centra

 Rád by som reagoval na stanovisko poslanca mest-
ského zastupiteľstva Ing. Juraja Horta ohľadne takzvané-
ho lacného predaja pozemkov záhradkárom a občanom 
mesta Nová Dubnica za 1 EURO. V prvom rade si treba 
uvedomiť základný sociologický význam záhradkárov pre 
samotné mesto. V druhom rade sa záhradkári už od re-
volúcie snažia o vlastníctvo pozemkov a nikdy im to nebolo 
umožnené. Odkúpenie do osobného vlastníctva im vždy 
len mesto sľubovalo a nikdy nezrealizovalo, aj keď to zá-
kon neumožňoval. Pritom toto malo ležať každému vede-
niu mesta na srdci, aby urobilo maximum pre spokojnosť 
svojich obyvateľov. A dnešní záhradkári? Sú to obyvatelia 
mesta Nová Dubnica, ktorí chceli realizovať svoj sen is-
tým spôsobom oddychu na svojom kúsku pôdy. Sú to buď 

pôvodní obyvatelia, alebo ide o mladé rodiny, ktoré po ro-
dičoch zdedili kúsok pozemku a v neposlednom rade, kto 
chcel, mohol si záhradku kúpiť. Táto možnosť tu stále bola 
a je. Nezabúdajme, že existujú aj určité morálne hodnoty, 
ktoré sa nikdy nebudú dať vyjadriť  fi nančnou hodnotou. Tu 
mesto nemôže vidieť priestor na obohatenie svojej poklad-
nice. Jedna záhradkárska osada sa zlikvidovala a momen-
tálne zarastá burinou. Toto je spomínaný rozvoj mesta?
 Na záver chcem ešte pripomenúť jednu podstatnú 
vec: Ako sa obhajovali práva poniektorých záhradkárov, 
keď bývalé vedenie mesta vyberalo daň aj od tých, ktorí 
nepatrili do katastrálneho územia mesta Nová Dubnica?

Mgr. Marián Herdel  

 Nová Dubnica bola odjakživa považovaná na mesto 
zelene, stále tu máme dostatok trávnatých plôch aj drevín. 
Problematické však je, že máme dreviny staršie, poškode-
né nesprávnym rezom, chorobami, či výkyvmi počasia. 
Každoročne vyrúbeme niekoľko suchých a nebezpečných 
drevín, uskutočňujú sa aj výruby drevín, ktoré sú nevhod-
ne vysadené v tesnej blízkosti bytových domov a svojimi 
konármi či koreňmi poškodzujú majetok občanov. Mesto 
sa snaží každoročne zabezpečiť aj náhradnú výsadbu 
-vysadiť mladé stromčeky, ktoré majú postupne nahradiť 
staré kusy drevín. Výsadba sa však vykonáva obmedze-
ne vzhľadom na zlú hospodársku situáciu v meste aj na 
Slovensku. Vysadené stromčeky sa stávajú často obeťou 
vandalov, ktorí stromy vytrhávajú z pôdy alebo lámu ich 
kmene. Preto je percento prijatých stromov nízke. V tejto 
situácii, keď dochádza k postupnému ubúdaniu zelene, 
začali obyvatelia mnohých domov žiadať výrub, prípadne 
orez drevín z dôvodu potreby lepšieho satelitného príjmu. 
Radi by sme preto objasnili niekoľko skutočností:

Výruby a orezy majú striktné pravidlá
 V zmysle §17 ods. 10 Vyhlášky č. 24/2003 Z.z.,  ktorou 
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny je dôvodom na  výrub dreviny najmä preukázanie:  
 - zlého zdravotného stavu dreviny
 - narušenia stability stavby koreňovým systémom
  dreviny
 - nevhodných hygienických podmienok v bytových
  a nebytových priestoroch.
 Väčšina stromov, o ktorých výrub či orez je žiadané, je 
v pomerne dobrom zdravotnom stave a Mesto Nová Dub-
nica ako vlastník pozemkov, na ktorom rastú tieto dreviny, 
nemá dôvod na vykonanie výrubu ani orezu drevín. Preto 
v prípade požiadavky orezu je ponúkaná občanom mož-
nosť, aby zabezpečili orez dreviny na vlastné náklady za 
prítomnosti pracovníka oddelenia životného prostredia, s 
ktorým sa priamo na mieste dohodne rozsah orezu. Ne-
primeraný orez, ktorý by poškodil drevinu, nie je prípustný. 
Orezy sú však len dočasným riešením - dreviny práve v 
mieste rezu vyženú nové konáre a počas roka sa situácia 
opakuje.

Nákladná náhradná výsadba
 Výrub drevín je možný v tom prípade, kedy náklady na 

výrub dreviny aj na náhradnú výsadbu bude znášať ten, 
kto oň požiadal - toto riešenie je nákladné, pretože okrem 
správneho poplatku (6,50 € fyzická osoba, 66 € právnická 
osoba) je potrebné zakúpiť a vysadiť niekoľko zapestova-
ných, vzrastlých drevín s parametrami, ktoré určí mesto 
ako orgán, ktorý povoľuje výrub drevín. Rozsah náhrad-
nej výsadby nám určuje určuje zákon o ochrane prírody 
a krajiny  spolu s vyhláškou, v ktorej sú uvedené pravidlá 
výpočtu spoločenskej hodnoty drevín.
 Čo to znamená? Každá rastúca drevina má zákonom 
stanovenú hodnotu (závisí od hrúbky kmeňa, či je to listna-
tá či ihličnatá drevina, v akom území rastie a pod), podľa 
ktorej sa má vypočítať primeraná náhradná výsadba za jej 
výrub.  Príklad: breza s obvodom kmeňa 101 cm má spolo-
čenskú hodnotu 863,04 eur (táto suma je presne stanove-
ná vo vyhláške) a náhradná výsadba za jej výrub by mala 
byť primeraná! Takže náklady na výrub dreviny sú v porov-
naní s náhradnou výsadbou zanedbateľné.
 Po vysvetlení a popise nákladov, ktoré by znášali žia-
datelia o výrub stromu kvôli satelitu, nie je nikto ochotný 
uhradiť ich. Následne svoju nespokojnosť s nevyriešením 
problému (zabezpečenia dobrého satelitného príjmu) ad-
resujú mestskému úradu, ktorý im nevyšiel v ústrety a ne-
vyrúbal drevinu.

Musíme hľadať náhradné riešenia
 Mesto Nová Dubnica musí rovnako ako ostatné obce 
rešpektovať platné zákony, preto pri zvažovaní osadenia 
satelitov radíme:
 - v spolupráci s odborníkom osádzajúcim satelity
  vopred zvážiť umiestnenie a možné clonenie príj-
  mu drevinami - zvážte aj to, že dreviny rastú, a to,
  čo necloní jeden rok, môže cloniť o pár rokov
 - ak sa v okolí vášho domu vyskytujú dreviny, ktoré
  môžu brániť satelitnému príjmu, máte niekoľko
  možností: zvoliť inú formu  televízneho vysielania
  (káblovú, digitálnu a pod.) alebo umiestniť satelity
  na strechu budovy, čím sa zabezpečí dobrý dlho-
  dobý  príjem. 
 Veríme, že my Novodubničania chceme aj naďalej žiť 
v zelenej Novej Dubnici so zdravým ovzduším a zachova-
nie dostatku zelene je pre  nás dôležité.

-kb-

 V poslednom týždni minulého kalendárneho roka som sa dočítalo v jednom 
denníku, že mesto Žilina sa chystá na svojej webovej stránke zverejniť všetkých 
daňových dlžníkov.
 Zaujalo ma to najmä v súvislosti s článkom uverejneným v decembrových 
Novodubnických zvestiach, kde vedúca organizačno - správneho oddelenia MsÚ 
JUDr. Dagmar Gregušová informuje o neplatičoch daní za odpad a z nehnuteľ-
ností. K dátumu, kedy to písala, malo Mesto Nová Dubnica ešte 117 neplatičov, 
ktorých dlh na daniach predstavuje takmer štrnásť tisíc eur. Je to pekná kôpka 
peňazí, ktoré by Mesto Nová Dubnica mohlo použiť napríklad na jeho rozvoj. Ako 
uviedla, v mnohých prípadoch nepomohli ani písomné výzvy, a tak som uvažovalo 
o tom, či by pomohlo tiež na webovej stránke mesta uverejniť zoznam týchto ne-
platičov. Možno by to s nimi pohlo...

-očko-

Kde nie je kontajner na tetrapaky, vhadzujte ich do kontajnera na plasty.

-kb-



 Aj tento rok pripravilo združenie pre mentálne po-
stihnuté deti  pre svojich členov v Kultúrnom dome v 
Kolačíne mikulášske posedenie. V sobotu 10. decem-
bra sa už tradične stretli vo vyzdobenej sále, kde rozvo-
niavali sladké dobroty a vládla slávnostná atmosféra.
 Pri vstupe si návštevníci mohli zakúpiť rôzne ozdo-
by a vianočné aranžmány, ktoré vyrobili deti zo Špe-
ciálnej školy v Dubnici nad Váhom a mali tak možnosť 
podporiť ich ďalšiu činnosť. 
 Všetci netrpezlivo očakávali príchod sv. Mikuláša, 
ktorý doteraz vždy prišiel medzi deti s čertíkom a anje-
lom. Tento raz ho sprevádzal iba čertík, ale aj tak ich 
privítali nadšene a s očakávaním. K umocneniu pred-
vianočného obdobia, vyzval sv. Mikuláš všetkých k 
modlitbe. 
 Po krátkom otvorení, sa s rôznymi koledami a pes-
ničkami predstavili deti zo Špeciálnej školy z Dubnice 
nad Váhom. Za svoje vystúpenie si odniesli zaslúžený 
potlesk. 

 Potom už nastala slávnostná chvíľa odovzdávania 
sladkých balíčkov, ktoré im každoročne sponzorsky ve-
nuje Klub politickej strany SMER-SD v Novej Dubnici. 
Smelšie detičky zaspievali sv. Mikulášovi verš alebo 
pesničku. Pri voľnej zábave a reprodukovanej hudbe 
sa vyšantili dosýta. Organizátorom tohto podujatia patrí 
srdečná vďaka. 

Text a snímky M. Babuková

 Vianočne vyzdobená miestnosť v kultúrnej besede 
nasvedčovala tomu, že tu bude slávnostné posedenie. A 
nebolo tomu inak. Koncoročné stretnutie tu zorganizovali 
členky novodubnickej Únie žien Slovenska. Keďže bolo 
práve Mikuláša, nechýbal ani anjel s čertom. Mikuláš totiž 
chodil s darčekmi k deťom v materských školách a v rodi-
nách. Slávnostnú  predvianočnú atmosféru navodili žiač-
ky súkromnej základnej školy Natálka Koniarová a Júlia 
James, ktoré na elektronických varhanoch doprevádzala 
pani učiteľka Oľga Šebeňová.Svoj spevácky vstup zakon-
čili vianočnou piesňou. Po krátkom príhovore predsedníč-
ky PhDr. Jarmily Gašparovej, v ktorom zhodnotila činnosť 
organizácie v roku 2011, sa „k slovu“ dostal čert s anjelom, 
ktorí z veľkého koša rozdali členkám ÚŽS darčeky v podo-
be kalendára gazdiniek pre rok 2012 a ďalších drobnos-
tí. V družnej besede pokračovalo toto milé predvianočné 
stretnutie členiek ženskej organizácie pri tónoch vianoč-
ných melódií. Pekná výzdoba a predvianočná atmosféra, 
ktorú navodili členky predstavenstva novodubnickej or-
ganizácie prispeli k tomu, že sa účastníčky stretnutia do-

mov rozchádzali s dobrou náladou. Určite im dobre padla 
chvíľa odpočinku v  predvianočnom zhone.

- gaj -
Snímka: M. Babuková

 Predvianočnú atmosféru si mali možnosť vychutnať 
obyvatelia zariadenia pre seniorov už vo štvrtok 8. decem-
bra, keď sa stretli vo vyzdobenej jedálni na mikulášskom 
posedení. Bolo vidno, že z očakávaného programu a prí-
chodu Mikuláša sa tešia nielen malí, ale aj veľkí. Slávnost-
ne naladení  očakávali bohatú nádielku v podobe pestrého 
programu i sladkostí. Riaditeľka tohto zariadenia Ing. Mgr. 
M. Urbanová v úvode privítala primátora mesta Ing. P. Ma-
rušinca, vedúcu oddelenia sociálnych vecí, opatrovateľ-
skej služby a školstva MsÚ Mgr. Z. Vankovú, riaditeľku MŠ
Mgr. D. Moravíkovú a  poslankyňu mestského zastupiteľ-
stva M. Babukovú. Po krátkom príhovore primátora sa 
predstavili s programom deti MŠ.
 Starkí s úsmevom a rozžiarenými očami sledovali 
ich vystúpenie plné vianočných piesní, kolied a vinšov.

Potešili sa aj z vianočného blahoželania, ktoré deti vlastno-
ručne vyrobili a starkým osobne odovzdali. Program, kto-
rý so svojimi učiteľkami pripravili, si prišiel pozrieť aj Miku-
láš s anjelom a čertom. Malým i veľkým odovzdali sladké 
darčeky.
 Po občerstvení si  za sprievodu hudby všetci spoločne 
zaspievali vianočné i ľudové melódie. 
 Na záver mikulášskeho posedenia primátor mesta Ing.
P. Marušinec zaželal všetkým šťastné a pokojné Vianoce, 
veľa zdravia a pohody v novom roku.
  

Text a snímky M. Babuková

 Dovoľte nám predstaviť vám postupne niekoľko zaujímavých drevín v našom 
meste, okolo ktorých chodíme, ale nepoznáme ich meno, ani ich význam… 

 Jedným z druhov, ktoré sú vzhľadom pomerne výrazné a dominantné, je pla-
tan. Platan východný, latinsky Platanus orientalis, má v našom meste zastúpenie 
približne 20 kusov. Sú to mohutné opadavé stromy s atraktívnou „maskáčovou“ 
kôrou, v zime ozdobené „vianočnými guľami“ - ich plody sú totiž zoskupené v 
guľovitých súplodiach, ktoré cez zimu ostávajú na stromoch a rozpadávajú sa 
až na jar. Sú dlhoveké, takže ak majú dostatočný priestor pre svoj rast, môžu 
tvoriť dominantný prvok v celej lokalite. Jedným z takých mohutných platanov je 
aj platan východný, ktorý rastie na Trenčianskej ulici medzi „čínskym múrom“ a 
domom č. 81. 
 Okrem mohutného vzrastu ho spoznáte aj podľa kôry - borky, ktorá sa šúpe vo 
veľkých tenkých plátoch, preto ten maskáčový, fľakatý vzhľad. Listy sú jednodu-
ché, zárezovité, kvety nenápadné, jednopohlavné v guľatých hlávkach, visiacich 
voľne v strapci, opeľované sú vetrom. Guľaté súplodie je zložené z pretiahnutých 
nažiek, ukončených dlhými štetinkami, ktoré pomáhajú semienkam šíriť sa vetrom 
na veľké vzdialenosti. 
 Pôvodne rástli na brehoch riek a vlhkých miestach v teplejších oblastiach 
mierneho pásma, v dnešnej dobe sú rozšírené v mestách, kde sa používajú ako 
solitérne parkové dreviny pre svoju odolnosť voči emisiám.

-kb-

Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda
kancelárske priestory      I. pos.           123 m2

kancelárske priestory      I. pos.         17 m2

sklad           suterén                 128 m2

sklad           suterén       68 m2

sklad           suterén       51 m2

Obytný dom súp. č. 29/17 - Pribinove sady, Mierové námestie
kancelárske priestory     III. pos.          45 m2

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

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

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

zdravotné stredisko      I. pos.         19 m2

zdravotné stredisko      I. pos.        33 m2

   
Budova Dom športu súp. č. 14 - P. O. Hviezdoslava
kancelárske priestory     I. pos. č.d.209           6 m2

kancelárske priestory     I. pos. č.d.211       27 m2

kancelárske priestory     I. pos.  č.d.205,206        13 m2

Administratívna budova súp. č. 781 (TEKOS) - Topoľova
kancelárske priestory     I. pos. č.d.2.02    29 m2

kancelárske priestory - 2 miestnosti prízemie č.d.1.16,1.23    27 m2

kancelárske priestory - 2 miestnosti prízemie č.d.1.15,1.19    21 m2

Bližšie informácie:
Mestský úrad Nová Dubnica, Majetkové oddelenie,

t.č. 042/443 3524 alebo 443 3526 kl. 134.

Podmienky nájmu a obhliadku si môžete dohodnúť na Bytovom podni-
ku, m.p.o. v Novej Dubnici, Pribinove sady 29/19,

t.č. 042/444 0236 a 444 0237. 



 Hotel Dynamic v spolupráci s Mestom Nová Dubnica vyhlásil 
súťaž Naj vianočné pečivo. Víťazkou tohto titulu sa stali orechové 
pusinky a linecké pečivo od šikovnej cukrárky Edity Rychtarecho-
vej. Víťazke 20-eurovej poukážky do reštaurácie Hotela Dynamic 
želáme dobrú chuť!

-mk-

 Radostné vianočné nákupy - aj s týmto podtitulom pripravilo 
oddelenie kultúry a športu mestského úradu predvianočné trhy. 
Tou radosťou sme mali na mysli odklon od komercie Vianoc, pre-
tože darčeky na najkrajšie sviatky roka majú byť najmä o myslení 
na toho druhého, na jeho túžby a radosti a nie o nevyhnutnosti 
zohnať dar, ktorý hodnotou predčí jeho očakávania. Nápaditými 
vianočnými dekoráciami a drobnými darčekmi prekvapili a zaujali 
všetky školy a školské zariadenia v meste. Tematicky vhodne ich 
dopĺňali predajcovia vianočných oblátok, medovníčkov a ďalších 
produktov z medu, typického imela alebo obľúbených výrobkov z 
ovčieho rúna. Atmosféru dokresľoval vianočný stromček so zvon-

kohrou a tiež živý Betlehem. Po prvýkrát sme sa mohli pristaviť pri 
maštaľke so svätou rodinou, pokloniť sa Ježiškovi a obdivovať, či 
nakŕmiť ovečky. 

-mk-

DONUTIL NÁS DONÚTIL K 90-MINÚTOVÉMU SMIECHU

 Štyri dni pred Štedrým dňom nám naše mesto pripravilo veľ-
mi príjemné posedenie s Miroslavom Donutilom. Tento populárny 
český herec je skutočne obdarený nezmerateľnou mierou inven-

cie, kultivovaného, pritom nesmierne vtipného rečového prejavu, 
neuveriteľných kombinácií životných epizódiek, jeho vlastných ale-
bo tých, ktorých bol svedkom v priateľstve s talentovanými český-
mi humoristami (Franta Kocourek, F. Kocman...). Uviedol sa sám, 
a to veľmi neformálne (na môj vkus až príliš neformálne-nedbalo 
oblečený), keď nám zaspieval čistým zvučným hlasom prvú pie-
seň z jeho bohatého repertoáru.
 Brilantne striedal češtinu s celkom peknými slovenskými re-
plikami a naviac vplietal do rozprávania rozmanité imitácie Praža-
nov, Ostravákov, obyvateľov Česko-moravskej vysočiny..., čo ešte 
viac umocňovalo tento jeho intelektuálny, každému zrozumiteľný 
a naozaj vtipný prejav.
Ďakujeme. PhDr. Irena Štofaníková

 Na miesto čarovných stretnutí, úprimných želaní a pravej ra-
dosti sa priamo na Štedrý deň zmenilo Mierové námestie. Mnohí 
pravidelní účastníci tohto podujatia tvrdia, že bez tejto akcie by pre 
nich nemohli začať tie pravé Vianoce. O pocity skutočného šťastia 
z príchodu Ježiška na tento svet sa s nami delil Boží šramot ko-
ledami, ktoré museli roztaviť aj to najzatrpknutejšie srdce. Skauti 
zo 62. zboru Strelka priniesli Betlehemské svetlo, teda plamienok 
radosti priamo z kolísky kresťanstva. Želania šťastných Vianoc 
zazneli aj od primátora mesta Ing. Petra Marušinca a prvá dáma 
mesta ochotne a s úsmevom ponúkala kapustnicu všetkým záu-
jemcom, ktorí v hlade nečakali na zlaté prasiatko až do večere. A 

ako vyzdvihli mnohí očití svedkovia, v tento deň sa stal aj jeden 
zázrak... dážď, ktorý trochu narúšal atmosféru podujatia, sa pria-
mo počas Tichej noci v podaní Božieho šramotu zmenil na krásne 
poletujúce snehové vločky. Keď však utíchol takmer zborový spev 
celého námestia, opäť nám na hlavu klesali ťažké kvapky dažďa. 
Magická tichá noc, svätá noc sa tak začala v našom meste o niečo 
skôr...

-mk-

(Dokončenie zo strany 1)

ANJELI  MEDZI  NAMI

     

 Práve počas striebornej nedele nám ZUŠkári ponúkli množ-
stvo šancí zasnívať sa, precítiť viac ako inokedy svoje emócie a 

prejaviť ich. Či už to bol súbor zobcových fl áut, Memory Adriany 
Pružincovej v sprievode Big Bandu, zmes kolied alebo famózny 
salónny orchester pod vedením Mgr. Leoša Staněka. Vzácnou 
bola účasť bývalého žiaka ZUŠ skvelého akordeonistu Michala 
Matejčíka, osviežujúco pôsobili vstupy tanečného odboru a fa-
móznou bodkou vystúpenie zavŕšila Adriana Pružincová Tichou 
nocou v sprievode salónneho orchestra. Aby sa portfólio našej 
umeleckej školy prezentovalo v úplnosti, vo foyer kina ste mohli 
obdivovať diela žiakov výtvarného odboru a odniesť si na pamiat-
ku keramické srdiečko. Stručne a výstižne, predstavenie Základ-
nej umeleckej školy Nová Dubnica, za ktoré by sa nemuseli hanbiť 
ani jej predchádzajúci velikáni, ktorí vytvorili v našom meste takú 
širokú základňu umelecky nadaných a oddaných ľudí. 

-mk-

... ABY MAL ČLOVEK K ČLOVEKU BLIŽŠIE

 Zlatá nedeľa 18. decembra nepatrila len tým, ktorí sa v pred-
vianočnom ošiali pohybovali v nákupných centrách a podporovali 
expanziu čoraz väčšej komerčnosti Vianoc, ale aj tým, ktorí sa po 
zapálení štvrtej sviečky na adventnom venci rozhodli využiť popo-
ludnie zmysluplnejšie návštevou tradičného Vianočného koncertu 
Dychového orchestru a mažoretiek Nová Dubnica v kine Panorex. 
A veruže, bolo ich dosť. Kto neprišiel skôr, márne hľadal miesto 
na sedenie. 
 Programom divákov sprevádzali osvedčení moderátori Mgr. 
Miriam Martináková a Štefan Dvorský. Dychový orchester pred-
viedol pod vedením svojho umeleckého vedúceho Antonína Ma-
děru excelentný súzvuk dokonalých tónov a emotívnych melódií.
 Do rytmu hudby vstupovala elegancia a ladnosť v stelesnení
šarmantných mažoretiek. Tie sa verejnosti predstavili v troch 
vekových skupinách. Najstaršie /avšak ešte stále mladé/ upútali 
svojim pôvabom a harmóniou vystúpenia, mladšie oduševneným 

nadšením a dynamikou prejavu a tie najmladšie okúzlili svojou 
plachosťou v očiach a roztomilým pohybom. Pestrý hudobný pro-
gram oddirigoval Antonín Maděra s grandióznosťou mu danou a 
bol to už jeho 10. jubilejný Vianočný koncert. Ďalšiu desiatku ta-
kýchto koncertov bude môcť dirigovať s novou taktovkou, ktorú 
mu ako prvý vianočný darček odovzdal primátor mesta Ing. Peter 
Marušinec.
 A aký by to bol Vianočný koncert bez známych kolied Narodil 
sa Kristus Pán a Tichá noc, ktoré v závere zazneli v podaní sólis-
tu Rastislava Janáka. Po ďakovnom standing ovation sa sólista i

dychový orchester odmenili publiku prídavkom Poďme bratia do 
Betlema.
 Pre tých, čo dali prednosť tomuto podujatiu pred inými aktivi-
tami, znamenal koncert pozitívne emočno - duchovné nastavenie 
sa na nadchádzajúce sviatky. A určite aj niečo viac, čo vystihol mo-
derátor Štefan Dvorský hneď v úvode svojho vystúpenia slovami 
„Veď Vianoce sú aj o tom, aby mal človek k človeku bližšie.“

 JUDr. Miroslav Holba
Foto: J.Šebeň

52. týždeň December 2011

19  PONDELOK           Predvianočné trhy  Judita

20  UTOROK Dagmara

21  STREDA

52. týždeň December 2011

19  PONDELOK  Judita

20  UTOROK               Miroslav Donutil Dagmara

21  STREDA

52. týždeň December 2011

19  PONDELOK          Naj vianočné pečivo   Judita

20  UTOROK Dagmara

21  STREDA

9  PIATOK Izabela

10 SOBOTA Radúz

11  NEDEĽA        Základná umelecká škola Hilda
50. týždeň December 2011

16  PIATOK Albína

17 SOBOTA Kornélia

18  NEDEĽA    Dychový orchester a mažoretky Sláva, Slávka
50. týždeň December 2011

23  PIATOK Nadežda

24 SOBOTA     Vianočná kapustnica  Štedrý deň, Adam a Eva

25  NEDEĽA     1. sviatok vianočmý
52. týždeň December 2011

(Pokračovanie na strane 6)



KULTÚRA  V NAŠOM MESTE - VYSOKÝ LEVEL

 V priebehu roka nám mesto ponúka viaceré pekné podujatia, 
často v spolupráci so školami či hudobnými skupinami, z vlastných 
zdrojov. No vianočné obdobie je obzvlášť štedré v ponukách.
 Hneď druhý sviatok vianočný nám mesto v spolupráci s far-
nosťou pripravilo milé prekvapenie v podobe sláčikového koncertu 
- LAUGARICIO QUARTET, pod umeleckým vedením Mgr. Leoša 
Staněka, a to v CHRÁME SV. JOZEFA ROBOTNÍKA. Moderátor-

ským prejavom kultivovaná Danielka Bartošová priebežne uviedla 
najskôr interpretov Mgr. art. Maroš Didi, Mgr. Marek Berky, Mgr. art 
Róbert Kováč a horeuvedený umelecký vedúci a potom postupne 
skladby svetových skladateľov tých najľúbivejších, večne žijúcich 
melódií. (Pri Mozartovej Malej nočnej hudbe, ktorá mala tri časti, 
sme sa prezradili, ako málo príležitostí máme navštevovať kon-
certy vážnej hudby, keďže sme tlieskali po každej časti jednej a tej 
istej skladby, pritom letáčiky s programom sme mali na laviciach.) 
Cimbalové sólo a okrem neho dve gitary a bicie prekvapujúco jem-
ne zapadli do intímnej atmosféry, akú vedia vytvoriť sláčiky.

-mk-

 Najväčšie sviatky roka máte vždy možnosť prežiť spoločne s 
vašimi priateľmi a známymi v centre mesta. V prípade posledných 
hodín odchádzajúceho a úvodných hodín nového roka to nemohlo 
byť inak. DJ Števo Brezničan sa ujal zábavy s veľkými hitmi, ktoré 
si už od 22. hodiny pospevovali hlúčiky baviacich sa návštevníkov. 
Pol hodinu pred prelomom rokov začala hrať partia DePeHa. Všet-
ko overení muzikanti na čele s Ernestom Mišleyom. Dramaturgia 
bola absolútne jasná a vydarená - hrať do zábavy, na vytancova-
nie a vyspievanie sa. Viac ako hodinový program sme predelili 
vítaním nového roka. Poctou všetkým občanom mohla byť osobná 
účasť a želanie primátora mesta Ing. Petra Marušinca. O polnoci 

lietali zátky zo sektu, cinkali poháre, lietali svetlice a nasledovalo
hromadné objímanie sa a želanie si vydareného roka v plnom 
zdraví a šťastí. Zábava neustávala ani pred jednou hodinou, keď 
sa na pódiu vystriedali kapely. DePeHa a ich coververzie veľkých 
známych hitov vystriedali čisto domáci - Noozzle a ich vlastná hu-
dobná tvorba. Vidno, že za ostatný rok chalani nabrali skúsenosti 
a rozšírili fanúšikovskú základňu, pretože niektoré texty už nezneli 
iba z pódia z úst lídra Lukáša Cucíka. 2012-ty sme odštartovali 
teda celkom veľkolepo na námestí v hojnom počte, tak už len za 
celé oddelenie kultúry a športu dúfame, že ako na nový, tak po
celý! -mk-

 V nedeľu po TROCH KRÁĽOCH sme sa opäť stretli v našom 
CHRÁME. Tentokrát s novodubnickým miešaným speváckym zbo-
rom pod vedením PhDr. Jozefa Vakoša, PhD., ktorý nás už takto 
tradične potešuje rozsiahlou zbierkou vianočných piesní, kolied 
zo všetkých kútov Slovenska v úprave Zdeňka Mikulu, ale aj zná-
mych, veľmi populárnych umelých piesní.
Úvodné SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH zaznelo naozaj veľko-
lepo. Tak podobne staroslovienska oslavná pieseň, ALELUJA v 
americkom prevedení, neodmysliteľný BUBENÍČEK a nádherné 
KYRIE ELEISON umocnené gradujúcim nástupom jednotlivých 
hlasov, od zvučných basov a tenorov tenorov k jemným sopránom 
a zamatovým altom a potom ešte nezabudnuteľné BÚVAJ DIEŤA 
KRÁSNE v peknej úprave Pavla Kršku a nie menej krásna a milo-
vaná pieseň chrenovského rodáka Z. Mikulu DAJ BOH ŠŤASTIA 
TEJTO ZEMI.. No a záver? Ten patril piesni, ktorá v tomto via-
nočnom čase zaznieva v rôznych jazykoch sveta takmer na celom 
svete TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC... To všetko nám znelo súzvuč-
nými čistými hlasmi zanietených a obetavých členov Miešaného 
speváckeho zboru Nová Dubnica.
 PhDr. Irena Štofaníková

 Populárny BOŽÍ ŠRAMOT a THE GOSPEL FAMILY mal toho-
to roku v TROJKRÁĽOVÝCH DŇOCH až tri koncerty, aby takto 
uspokojili nároky Novodubničanov a hostí z blízkeho i vzdialeného 
okolia. Je obdivuhodné, ako toto umelecké teleso rastie v kvali-

tách prevedenia , ale tiež v narastajúcej ponuke skladieb. Zaniete-
ní interpreti The Gospel Family a Božieho šramotu určite obeto-
vali množstvo hodín nácvikov, pod excelentným vedením Juraja 
Horta, ktorý doviedol obe umelecké telesá na takú úroveň, akej 
sme boli svedkami. Vycizelovaných do najjemnejších odtieňov 
hlasových možností interpretov gospelových piesní, ako aj hra-
vo-kultivovaných vystúpení troch sólistiek Božieho šramotu. Sa-
motné kompozičné postavenie celého vystúpenia bolo vynikajúce: 
GOSPELÁCI, ŠRAMOŤÁCI , SÓLISTKY a nakoniec gradácia - 
VŠETCI SPOLOČNE.
 Nádherné, čisté, veľkolepé, vysoko umelecké, zanietené, 
úprimné, srdečné, bezprostredné! Vďaka vám a Petrovi Hortovi 
za sprievodné slovo.   
Foto: M.Bukovčák  PhDr. Irena Štofaníková

30  PIATOK Dávid

31 SOBOTA        Silvester na Mierovom námestí Silvester

1   NEDEĽA     Nový rok, Deň vzniku SR
53. týždeň/ 1. týždeň December 2011/Január 2012

6   PIATOK     Traja králi

7  SOBOTA         Silvester

8   NEDEĽA    Miešaný spevácky zbor Severín
2. týždeň Január 2012

6   PIATOK    Boží šramot & The Gospel Family Traja králi

7  SOBOTA         Silvester

8   NEDEĽA    Boží šramot & The Gospel Family Severín
2. týždeň Január 2012

 Na minuloročný úspešný benefi čný koncert Šancí je málo sa 
rozhodla nadviazať skupina Noozzle a 3. decembra odohrala svo-
je predvianočné rockové vystúpenie. Tentokrát však bez priamej 
nadväznosti na niektorú udalosť. V podaní Noozzle odzneli sklad-
by z vlastnej dielne, doplnené o novinky ako Ak nájdem, Ôsmy div, 
či Zlý deň. Hneď po úvodných skladbách sa niektorí prítomní roz-

hodli, že bude lepšie opustiť svoju stoličku a prísť bližšie k pódiu a 
zatancovať si priamo pri hučiacich reproduktoroch a v žiare svetel-
ných efektov. Tak sa priestor pred skupinou zaplnil, čím sa splnila 
nepísaná túžba, postaviť ľudí zo stoličiek tak, aby tancovali. 
 Keďže sa blížil čas vianočných sviatkov, Noozzle siahli aj po 
známej skladbe od IMT SMILE, a tak napokon v ich podaní od-
znela v závere pieseň Najkrajšie Vianoce a kultúrny dom sa ro-
zozvučal spievajúcimi návštevníkmi koncertu. Medzi prítomnými 
sa nachádzali rodičia, mladí i starší ľudia, priatelia a tiež primátor 
mesta Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec s manželkou, ktorému 

skupina Noozzle ďakuje za prejavenú dôveru a podporu. Veríme, 
že i v budúcnosti sa budeme stretávať pri produkovaní koncer-
tov a vystúpení v meste Nová Dubnica. Ďakujeme všetkým zú-
častneným na prípravách koncertu, skvelým zvukárom na čele s 
Mariánom Masárom a všetkým tým, ktorí prišli a vytvorili výbornú 
atmosféru a taktiež Mestu Nová Dubnica za ochotu a ústretovosť. 
V mene skupiny Noozzle mi dovoľte vám zapriať v Novom roku 
2012 veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote a aby sa vám 
splnili všetky túžby, o ktorých snívate.

skupina Noozzle

(Dokončenie zo strany 5)

53. týždeň December 2011

26  PONDELOK        Laugaricio Quartet  2. sviatok vianočný

27  UTOROK Filoména

28  STREDA

2. 2. (štvrtok) mestská krytá plaváreň 10:00

PLAVECKÉ PRETEKY

Preteky pre žiakov novodubnických škôl 5. - 9. ročníkov. 
Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

11. 2. (sobota) Kúpeľná dvorana Trenčianske Teplice 19:00

X. reprezentačný ples mesta Nová Dubnica

Exkluzívny hosť večera Peter CMORIK! Do tanca a na počúvanie 
hrajú The Faces a Leo Band, moderuje Števo Dvorský, v progra-
me môžete obdivovať skvelú show profesionálnych tanečníkov 

a potešiť sa pri polnočnej tombole. Gurmáni si prídu na svoje pri 
bohatých švédskych stoloch a druhej večeri, pripravený je prípi-

tok, víno, káva a nealko podľa chuti. 
VYPREDANÉ (vstupné: 39 €)

Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

18. 2. (sobota) letný amfi teáter 9:30 - 16:00
Fašiangy

Fašiangové pásmo Jednoty dôchodcov Slovenska v Novej Dub-
nici, hudobno-zábavný program, DJ Števo, skvelá nálada a tie 

najčerstvejšie zabíjačkové špeciality! 
Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

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

Primátor mesta Ing. Peter Marušinec Hudobná skupina DePeHa Kapela Noozzle 



Exhibicionista
z Hornej Poruby
December začal pre mestskú 
políciu celkom netradične. V 
druhý deň posledného mesia-
ca roku hliadka prijala ozná-
menie, že v stávkovej kance-
lárii na Mierovom námestí sa 
nachádza skutočne zvláštny 
zákazník - neznámy podnapi-
tý muž, ktorý si sťahuje noha-
vice, vulgárne nadáva zákaz-
níkom a odmieta stávkovú 
kanceláriu opustiť. Hliadka 
zistila, že muž nedokáže pre-
ukázať svoju totožnosť, pred-
viedla ho na oddelenie a zis-
tila, že ide o M.K. z Hornej 
Poruby. Na policajnej stanici
mu uložila blokovú pokutu. 

Polnočný spevák
v škôlke
Hlasno spievajúcu osobu spo-
zorovala hliadka mestskej po-
lície v areáli škôlky 16. decem-
bra po polnoci. Príslušníci zis-
tili, že ide o P. G. z Novej Dub-
nice. Keď hliadku spozoroval,
dal sa na útek. Nereagoval na
výzvy, takže polícia osobu pre-
nasledovala pre podozrenie z
páchania trestnej činnosti v
areáli materskej školy na P. Ji-
lemnického. Príliš hlučný spe-
vák sa ale neukázal ako dobrý
bežec, a tak skončil s bloko-
vou pokutou. 

Spánok v poli po fi rem-
nom večierku
Správnu mieru alkoholu na 
vianočnom fi remnom večierku
neodhadol CH.J. z Novej Dub-
nice 22. decembra. Cestou 
medzi Kolačínom a Dubnicou 
nad Váhom si pol hodinu pred 
polnocou ustlal priamo na za-
sneženom poli. Policajná hli-
adka ho zobudila a zabezpe-
čila mu odvoz na adresu trva-
lého pobytu, kde si ho prevza-
la „natešená“ družka.  

Hlučná noc, svätá noc
V prvý sviatok vianočný o 
04:15 spozorovala hliadka na 
Mierovom námestí skupinku 
veľmi hlučných podnapitých 
osôb. Príslušníci mestskej 
polície im v ďalšom rušení 
nočného pokoja zabránili a 
zabezpečili, aby sa rozišli
domov. 

Silvestrovské
rinčanie skla
Silvestrovská noc bola rušná 
aj pre mestskú políciu. Po jed-
nej hodine v noci príslušní-
kom oznámili, že došlo k vy-
bitiu dvoch sklených výplní 
na obchode second hand na 
Mierovom námestí. Zistili, že 
silvestrovské rinčanie skla 
spôsobil výbuch delobuchu.

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

S P O M I E N K Y  -  S P O M I E N K Y

Bc. Veronika Opatová, -mk-
Mestská polícia Nová Dubnica



Takmer štyri desaťročia histórie
 Tenisový klub vznikol l4. júna 1973. Zakladajúci členovia boli:
Alex Kovačovič, Jozef Žikla, Barnábaš Peley a Peter Gábor. 
Klub patril pod hlavičku Jednota Slovan ZVS. Písomné záznamy o 
dianí v klube sa nám podarilo spolu s dobovými fotografi ami získať 
od p. Peleya, ktorý všetko podrobne zapisoval a viedol klubovú evi-
denciu. Teraz členskú základňu klubu tvorí 62 členov. Dlhoročne 
klub riadi výbor pod vedením Ing. Ivana Ďurecha. Všetci pracujú 
na dobrovoľnej báze. Financovanie klubu je z vlastných zdrojov 
- organizovaním celoslovenských turnajov, príspevkov mesta a 
sponzorov. V minulom roku sa podarilo v areáli vybudovať bea-
chvolleybalové ihrisko. Pre obyvateľov mesta a pracovné kolektívy 
ponúkame možnosť stráviť posedenia v altánku pri grilovačkách 
spojených s rekreačným tenisom, streetballom a nohejbalom. Te-
šíme sa na novú sezónu 2012 a radi privítame nových rekreačných 
hráčov, deti a nadšencov tenisu!

Odchovanci klubu aj v zahraničí
 Nielen v tímových, ale aj v súťažiach jednotlivcov, sme žali 
úspechy. Postupne sme získali strieborné a bronzové medaily z 
Majstrovstiev Slovenska v dvojhre aj v štvorhre, ktoré vybojovala 
Andrea Sokolíková, Jana Macková, Ľuboslava Hírešová, Matúš 
Mydla, medailám z majstrovstiev kraja a regiónov sa potešili hráči 
Marek Medvedík, Marek Macka, Alexander Duda, Ema Dudová, 
Martin Valášek a Martin Šobáň. Odchovanci z tejto generácie hrá-
čov Jana Macková a Matúš Mydla študovali a hrali za univerzitné 
tímy v Spojených štátoch, niektorí zo spomínaných tenistov hrali 
slovenskú extraligu a ligu v Rakúsku (Ľuboslava Hírešová), Matúš 
Mydla hrá aktuálne v lige v Nemecku a Jana Macková v Dánsku. 
O reprezentáciu klubu sa zaslúžili aj odchovanci Peter Huber, mo-
mentálne jeden z hlavných trénerov Národného Tenisového Centra 
v Bratislave a Marek Mauer trénujúci v Amerike. 
 Všetky naše úspechy by nebolo možné dosiahnuť bez trpez-
livej práce terajších trénerov Petra Šobáňa, Jozefa Medvedíka a 
zosnulých Jaroslava Baránka a Emila Václava. V posledných ro-
koch k dlhoročnému trénerskému tímu pribudli aj dve bývalé hráč-
ky Sokolíková a Šobáňová. Pod trénerským vedením na minulé 
úspechy nadväzuje nová generácia hráčov. Všetci sa už tešia na 
máj, kedy organizujeme pravidelný nábor detí do tréningového pro-
cesu. Všetky deti pozývame do nášho kolektívu.

Vydarená sezóna najmä pre žiačky
 V prvý októbrový víkend minulého roku sa družstvo mladých 
hráčok Tenisového klubu Nová Dubnica do 9 rokov v zložení Van-
da Langerová a hosťujúca Barbora Kmošková z TK DuTaF Dub-

nica nad Váhom zúčastnilo celoslovenského fi nále detského Fed 
Cupu s Nadáciou SPP v Národnom tenisovom centre v Bratislave. 
Dievčatá si vybojovali účasť v Bratislave cez oblastné a regionálne 
kolá, ktoré vyhrali. V Bratislave si zmerali sily s dvanástimi najlepší-
mi družstvami z celého Slovenska. V tvrdej konkurencii skončili na 
5. mieste a spomedzi družstiev stredoslovenského regiónu dopadli 
najlepšie. Dievčatá mali možnosť stretnúť sa so súčasnými a býva-
lými hráčmi Henrietou Nagyovou, Radkou Zrubákovou, Lukášom 
Lackom, ale najviac sa potešili podpisu Mariána Vajdu, trénera 
svetovej jednotky Novaka Djokoviča. O účasť v Bratislave bojo-
vali aj chlapci do 9 rokov v zložení: Tomáš Šuran, Milan Bežák a 
Lukáš Kučera. Tí skončili v silnej konkurencii chlapcov v regióne 
na 5. mieste. O tento úspech mladých zverencov sa pričinil tréner 
Jozef Medvedík, ktorý sa stará o všetkých spomenutých hráčov, 
okrem Kmoškovej, ktorá sa pripravuje pod vedením trénerov z TK 
DuTaF Dubnica nad Vahom, Dana Prekopa a Mariana Dobrotku. 
Práca s mládežou tak opäť prináša ďalšie úspechy v tímových sú-
ťažiach, v ktorých sme už od roku 1999 bodovali. 
 Družstvo mladších žiačok v tom roku získalo tretie miesto na 
majstrovstvách Slovenska. Hráčky v zložení: Andrea Sokolíková, 
Jana Macková, Ľuboslava Hírešová, sestry Veronika a Eva My-
dlové, Lenka Michalisková, Erika Vicenová, Katarína Nováko-
vá, Martina Provazníková, Lucia Zboranová a Petra Šobáňová 
priniesli bronzové medaily, tak ako staršie žiačky v roku 2003 a v 
tom istom roku postúpili do I. ligy žien.

Potešujúce úspechy starších žiakov a dorastu
 V roku 2011 sa súťaže družstiev zúčastnili: muži, dorastenci,
dorastenky a mladšie žiačky, kde obe dorastenecké družstvá skon-
čili na treťom mieste v regióne a len jedna priečka ich delila od 
postupu do celoslovenského fi nále. V celoštátnom a regionálnom 
koncoročnom hodnotení jednotlivcov sme mali najpočetnejšie za-
stúpené kategórie starších žiačok, dorastencov a dorasteniek. Naj-
lepší celoslovenský ranking dosiahli: Filip Šobáň v starších žiakoch 
(9. miesto), Timea Rebrová (26. miesto) za staršie žiačky a Patrik 
Jančovič (82. miesto) za dorastencov, Ema Dudová (48. miesto) 
v tabuľke dorasteniek. V súťažiach hráčov do 9 rokov treba spo-
menúť pekné výsledky Bežáka, Šurana, Langerovej a Kučeru.

Filip Šobáň aj v celoslovenskom semifi nále
 Najlepším hráčom za rok 2011 bol Filip Šobáň. Ešte v kategó-
rii mladších žiakov (2008 a 2009) sa stal víťazom majstrovstiev 
stredoslovenského regiónu, na majstrovstvách SR sa prebojoval 
do semifi nále a ako „dvojka“ tímu TK Sparta Praha obsadil druhú 
priečku na majstrovstvách ČR družstiev v Jihlave. Tento rok sa do-
stal do fi nále majstrovstiev stredoslovenského regiónu, štvrťfi nále 
majstrovstiev SR v Piešťanoch, fi nále turnaja triedy „A“ v Nitre a do 
štvrťfi nále medzinárodného turnaja v Jablonci. Filip tiež vyhral dva 
české turnaje triedy „B“ v Znojme a Frýdku-Místku. Ako hráč číslo 1 
na súpiske TK Baník Prievidza obsadil druhú pozíciu na majstrov-

stvách SR družstiev v Trnave. Ako hráč č. 1 na súpiske TK Deza
Valašské Meziříčí obsadil s týmto tímom 4. miesto na majstrov-
stvách ČR družstiev v Rakovníku. Okrem týchto úspechov v dvoj-
hre dosiahol mnohé výborné výsledky v štvorhre. V koncoročných 
rebríčkoch SR sa pravidelne umiestňuje okolo piateho miesta v 
svojom ročníku.

J. Macková st., J. Macková ml.

 Už 13. ročník tradičného Vianočného stolnotenisového tur-
naja neregistrovaných hráčov usporiadal Mestský klub stolné-
ho tenisu Nová Dubnica v spolupráci s mestským úradom. V 
predposledný decembrový deň sa zišli všetci amatérski fanú-
šikovia stolného tenisu v Dome športu. Turnaja sa zúčastnili tri
desiatky hráčov - dve ženy, päť žiakov a 23 mužov. Nízka účasť 
bola pre usporiadateľov obrovským sklamaním! 

Víťazi:  žiaci: 1. KRCHEŇ Marián
     2. ŠELINGA Marián
     3. VRTÍK Juraj

   ženy: 1. BENEŠOVÁ Zuzana
     2. ČAČKOVÁ Miriam

   muži: 1. MAČEK Dušan
     2. ODZGÁŇ Tibor
     3. ŠTRAUCH Adam
     4. KALAFUT Martin

 Organizátori turnaja ďakujú všetkým sponzorom a už teraz 
sa tešia na vašu účasť na XIV. ročníku!

Mestský klub stolného tenisu

šport

Regionálne kolo Detského Davis Cupu 2011 v Banskej Bystrici
Foto: Peter Kmoško

Najlepší hráč klubu za rok 2011 Filip Šobáň na medzinárodnom
turnaji v Jablonci.  Foto: Peter Šobáň

 V období medzi vianočnými sviatkami organizuje Klub slovenských
turistov Kolačín už tradične dve podujatia. Prvým z nich je stretnutie futba-
listov a turistov v Kyškách. Aj tento rok sa pri varenom vínku a ohníku stretlo 
viac ako 50 priateľov a známych, aby si zaželali šťastné a veselé vianočné 
sviatky a aby nenáročnou turistikou zimnou prírodou zhodili pár prebytoč-
ných gramov, ktoré sa na nich počas Vianoc nalepili. Teplo domova a po-
hodlie gauča vymenili niektorí skalní turisti za prechádzku na Markovicu aj 
počas sviatku Troch kráľov. Hoci ráno vytrvalo mrholilo, pred obedom dážď 
ustal a od záhradiek až hore ku krížu sme si mohli vychutnať pravú zimnú 
atmosféru. Sneh sa kolísal vo vetvách stromov a príjemne vŕzgal aj pod no-
hami. Odmenou pre všetkých, ktorí vystúpili až hore, bol prekrásny výhľad, 
ktorého sa asi nikdy nedá nasýtiť a teplý čaj, ktorý od rána varili členovia 
a sympatizanti KST Kolačín. Účasť nebola vysoká, ale ja osobne si vážim 
návštevu priateľov z Detskej organizácie Fénix, ktorí k nám prišli až zo Žiliny 
a Bratislavy. S ich pomocou sme potom pri ohníku mohli predniesť uvítací 
príhovor v piatich jazykoch a v dobrej nálade meditovať o radostiach, ktoré 
nám život prináša. Lebo nielen chlebom je človek živý. 
 Najbližšie sa členovia KST Kolačín stretnú v piatok 3. februára o 18.00 v 
kultúrnom dome na výročnej členskej schôdzi. Ak sa aj vy chcete stať naším 
členom, stiahnite si prihlášku na stránke www.kst.sk a príďte na našu schô-
dzu. Radi vás privítame a rozšírime tak naše rady.
Tešia sa na vás turisti z Kolačína.

-sk-


