
 Vo štvrtok 24. januára v popoludňajších hodi-
nách sa v kultúrnej besede uskutočnilo stretnutie 
občanov s primátorom Ing. Petrom Marušincom a 
jeho zástupcom Ing. Mariánom Mederom. V úvode
informovali o tom, čo sa podarilo za dva roky tohto 
funkčného obdobia uskutočniť, a aké úlohy stoja 
pred vedením mesta v najbližšom období. Zo zreali-
zovaných aktivít spomenuli dokončenie rekonštruk-
cie Mierového námestia, odpredaj záhradkárskych 
osád, rekonštrukciu bývalej I. ZŠ. Po rokoch sa 
uskutočnila čiastočná rekonštrukcia budovy mest-
ského zdravotného strediska. V tejto súvislosti Ing. 
M. Medera pripomenul, že konečne sa podarilo spl-
niť zámer súčasného vedenia mesta, aby boli na 
opravy použité účelovo viazané fi nančné prostried-
ky, ktoré sme získali z prenájmu zdravotného stre-
diska. V najbližšom období sa bude pokračovať v 
opravách vnútorných priestorov, aby bolo zdravotné 
stredisko na vysokej úrovni. S tým súvisela aj od-
poveď na jednu z otázok obyvateľov, či sa rokuje o 
príchode ďalších odborných lekárov do Novej Dub-
nice. Ako uviedol Ing. M. Medera, pritiahnuť nových 
lekárov sa nám podarí len vtedy, keď im vytvoríme a 

ponúkneme adekvátne podmienky. Okrem spome-
nutého bola zrekonštruovaná a vynovená krytá pla-
váreň. Začalo sa s výstavbou šatní pre futbalistov 
TJ Družstevník Kolačín, ktoré budú dokončené v 
tomto roku pred začiatkom sezóny. Primátor vo svo-
jom vystúpení ďalej uviedol, že medzi priority patrila 
príprava výstavby novej obytnej zóny Dlhé diely. V 
súčasnosti je už všetko pripravené tak, aby sa moh-
lo v tomto roku začať s výstavbou 68 bytov v troch
bytovkách a 90 rodinných domov. Jedným zo zá-
važných krokov, ktoré vedenie mesta uskutočnilo, 
boli reštrukturalizačné opatrenia úverového zaťaže-
nia mesta. Veľa sa urobilo aj vo vymáhaní pohľadá-
vok za dane z nehnuteľností a TKO, kde bolo treba 
rázne pristúpiť k exekúciám voči dlžníkom. Zástup-
covia mesta ďalej uviedli, že v tomto roku sa sústre-
dia najmä na fi nančne menej náročné aktivity ako 
opravy chodníkov, stojísk na kontajnery, obrubníkov 
a rozšírenie parkovacích miest. Reagovali aj na kri-
tiku, že treba riešiť situáciu pri panelových domoch 
súboru BI, kde je veľká premávka. Dozvedeli sa, že 
je v pláne vybudovať nové chodníky medzi hlavnou 
cestou a týmto podlubím. Komunikácia medzi ulica-
mi SNP a P. Jilemnického pri 42 b.j. by sa mala zme-
niť na jednosmernú ulicu. Prítomných potešila aj in-
formácia o tom, že v areáli amfi teátra je zámer opäť 
vytvoriť podmienky na zimné korčuľovanie. Zdá sa, 
že by sme sa mali tento rok dočkať aj otvorenia ob-
chodnej jednotky. Obyvatelia sa zaujímali tiež o to, 
aký je zámer s rozšírením domu seniorov. Dozve-
deli sa, že je v pláne prístavba jedného krídla, ktorá 
je naplánovaná na rok 2014. Ďalej poukázali na to, 
že v niektorých častiach mesta je potrebné orezať 
staré stromy a kríky. Občania sa ďalej zaujímali ako 
je to v súčasnosti s areálom zdravia, letným kúpa-
liskom, prípadnou výstavbou podzemných garáží. 
Taktiež sa diskutovalo o našich spoluobčanoch bez 
domova a ďalších problémoch. 
 V diskusii odznelo aj poďakovanie vedeniu 
mesta za to, že sa podarilo presadiť odpredaj zá-
hradiek do osobného vlastníctva. 

Text a snímka: M. Babuková

Takmer šesť miliónov eur v rozpočte
 Na poslednom zasadnutí v starom roku 13. 
decembra mestské zastupiteľstvo schválilo viac-
ročný programový rozpočet na roky 2013 - 2015. 
Záväzný je pritom iba rozpočet na najbližší rok. 
Mesto ho predložilo a poslanci ho odsúhlasili 
ako vyrovnaný v objeme 5 miliónov 964 tisíc 993 
eur v príjmovej, aj výdavkovej časti. Konkrétne 
čísla vychádzali nielen z potrieb mesta, ale tiež z 
jeho možností pri pretrvávajúcej fi nančnej a hospo-
dárskej kríze. Ohľad sme brali tiež na znižovanie 
bežných výdavkov, zlepšenie hospodárenia s ma-
jetkom mesta a zvýšenie efektívnosti pri výbere 
príjmov. Mesto pritom musí zo svojich prostriedkov 
zabezpečiť nielen svoje originálne pôsobnosti, ale 
aj kompetencie presúvané z orgánov štátnej správy 
v celkovom objeme 1 milión 15 tisíc 288 eur. 

Úver splatíme z bežných výdavkov
 V bežných príjmoch mesto neočakáva žiaden 
nepredpokladaný príjem, rozpočtované sú pravidel-
ne opakujúce sa príjmy. V bežnom rozpočte sa mes-
tu podarilo vyčleniť prostriedky na úhradu splátok 
istiny úveru vo výške 147 tisíc 580 eur, čo spôsobilo 
krátenie ostatných bežných výdavkov. Táto kapitola 
rozpočtu (bežné výdavky) obsahuje predovšetkým 
náklady spojené s plnením úloh samosprávy, vý-
davky na energie, civilnú obranu, na plnenie úloh 
týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany osôb a majet-
ku, náklady na požiarnu ochranu, cestnú dopravu, 
životné prostredie, kultúru, zdravotníctvo a sociálne 
služby. Mestu sa opäť podarilo vyčleniť prostriedky 
tiež na dotácie organizáciám pôsobiacim v oblasti
kultúry, športu, spoločenského, sociálneho a škol-
ského života, a to vo výške 26 tisíc 500 eur. Oproti 
minulému roku je to nárast o 1 tisíc 600 eur.

 Ten však zahŕňa cestovné náklady pre dve or-
ganizácie pozvané do nášho ruského partnerské-
ho mesta Dubna reprezentovať slovenskú kultúru 
a naše mesto. 

Najväčšie investície roka
 V kapitálovej časti rozpočtu mesto očakáva prí-
jem z predaja budov, pozemkov, nehmotných aktív 
a dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR (výstavba bytovky v lokalite 
Dlhé Diely zo Štátneho fondu rozvoja bývania). Ka-
pitálové výdavky mesto použije na nákup kamero-
vého systému a softvéru, vybudovanie nových par-
kovacích miest, na dobudovanie šatní pre futbalový 
klub TJ Družstevník, realizáciu nového oplotenia v 
Materskej škole Kukučínova, rekonštrukciu ZUŠ v 
oblasti telocvične a prepojovacieho krčku, na nákup 
veľkokapacitných kontajnerov, vybudovanie stojísk 
pod kontajnermi, rekonštrukciu chodníkov a daž-
ďovej kanalizácie a na vybudovanie bytovky v lo-
kalite Dlhé Diely. V rámci fi nančných operácií sa v 
príjmovej časti rozpočtu uvažuje s čerpaním úveru 
na pokrytie výdavkov na stavbu bytovky v lokalite 
Dlhé Diely a vo výdavkovej časti so splátkami istín 
úverov.

Ing. Eva Lackovičová
vedúca ekonomického odd. MsÚ

    

 Príjmová časť rozpočtu:
 a) bežný rozpočet vo výške 4 601 682,- €
 b) kapitálový rozpočet vo výške 830 991,- €
 c) fi nančné aktíva vo výške 532 320,- €

 Výdavková časť rozpočtu:
 a) bežný rozpočet vo výške 4 454 102,- €
 b) kapitálový rozpočet vo výške 1 279 805,- €
 c) fi nančné pasíva vo výške 231 086,- €

Po roku by už mali 50 ton odpadu konečne zlikvidovať.
Čítajte na str. 3.  

V tanečnom programe vystúpil aj ISHTAR Dancers.
Viac na str. 5

Folklórne zvyky oživil súbor Nezábudky.
Celý program na str. 5.

MESTSKÝ PLES OPÄŤ VO VEĽKOM ŠTÝLE

ZMIZNE ODPAD Z KOLAČÍNSKEHO LOMU? CHUTNÁ FAŠIANGOVÁ TRADÍCIA

Na prezentácii spojenej s diskusiou primátor 
Ing. P. Marušinec a viceprimátor Ing. M. Medera 
informovali prítomných o tom, čo sa za dva roky 
podarilo novému vedeniu mesta uskutočniť,
a aké sú zámery pre najbližšie obdobie.

 Na fasádach budov, najmä na plastových 
vchodových dverách a oknách sa začali v stredu 
6. februára objavovať nápisy ako DROP, MARS, 
SNEC, REDS... Najskôr iba sporadicky v okrajo-
vých častiach mesta, kam nezasahoval kamerový 
systém a pohyb ľudí bol minimálny. Postupom času 
sprejeri a writeri naberali odvahu a pod rúškom tmy 
sa začali presúvať viac do centra. Tu ich možno lá-
kalo aj väčšie riziko, že budú pri svojej tvorbe spo-
zorovaní a prichytení. Príslušníci mestskej polície 
vykonali niekoľko opatrení, no sprejerov sa v tomto 
čase ešte nepodarilo vypátrať. Škody na mestskom 
i súkromnom majetku  začali neúprosne rásť. V 
pondelok 11. februára vo večerných hodinách hliad-
ka mestskej polície zameraná na sprejerov spozo-
rovala na Trenčianskej ulici skupinku štyroch osôb. 
Pozornosť upútali neustálym obzeraním si okolia. 
Mládenci si pravdepodobne vyberali ďalší objekt na 
prezentáciu svojho umenia, a to tak neopatrne, že 
si nevšimli, že už ich podozrivé počínanie niekto
sleduje. Na svoju „neopatrnosť“ doplatili na Ulici 
Janka Kráľa pri dome číslo 362, kde hliadka spozo-
rovala čerstvo nasprejovaný nápis DROP na budo-
ve elektrickej rozvodne.  Mladíci sa snažili brániť, že 
to neboli oni, no prezradili ich hrkotajúce guličky na 
rozmiešanie spreja, ktoré mali schované pri sebe. 
Zistenie totožnosti už na mieste odhalilo, že ide o 
štyroch mladíkov z Novej Dubnice vo veku od 16 do 
21 rokov. Fixy, spreje a rukavice odovzdali mestskej 

polícii, kde sa ku svojej činnosti aj priznali. Keďže 
vykazovala znaky trestného činu poškodzovania 
cudzej veci podľa § 246 trestného zákona, osoby 
sme odovzdali OO PZ SR v Dubnici nad Váhom. 
Mládencom hrozí po dokázaní viny trest odňatia 
slobody od šiestich mesiacov do troch rokov. Ak 
škoda na majetku dosiahne vyšší rozsah, sadzba 
sa im podstatne zvýši na dobu od troch do ôsmich 
rokov. Sprejeri a writeri zanechali podpis na 31 zdo-
kumentovaných objektoch.

JUDr. Milan Krčmárik
náčelník mestskej polície

Dvere a okná na dielňach ZŠ Janka Kráľa 

Výklad potravín BALA na Ul. SNP

Dvere do energo bloku na Trenčianskej ulici

Už v septembri bude hrdo kráčať s aktovkou 
na ramenách aj Sophia Balážová.

BUDEM PRVÁK! 

„Hurá, zapísali ma!“ Takéto a podobné výroky detí 
zaznievali na školskej chodbe ZŠ Janka Kráľa. V 
utorok a v stredu 15. a 16. januára sa v našej škole 
konal zápis detí do prvého ročníka. Prostredie im 
bolo známe, veď len pred mesiacom boli novodub-
nickí predškoláci u nás na Tvorivých dielňach, aby si 
zábavnými aktivitami otestovali svoju školskú zre-
losť. Určite i vďaka tomu zápis prebiehal v uvoľne-
nej atmosfére, deti pracovali odvážne a s chuťou. 
Ťažko opísať ich radosť, rozžiarené očká, keď po-
čuli z úst učiteliek, že boli zapísaní do školy a že z 
nich budú prváci. Pre školský rok 2013/2014 sme 
zapísali 50 detí, z toho evidujeme devät žiadostí o 
odklad povinnej školskej dochádzky.

PaedDr. Oľga Bulková
Snímka: Mgr. H Šikulíncová



 Koncom minulého roka nadobudol účinnosť 
nový Územný plán mesta Nová Dubnica. Stalo 
sa tak na základe schválenia všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta (VZN), ktorým mestské 
zastupiteľstvo schválilo územný plán. Nahradil 
ten pôvodný, ktorý platil 19 rokov. Okrem ďalších 
rozvojových možností mesta, sa konečne prijali 
aj opatrenia a zásady na ochranu toho, čím je 
Nová Dubnica výnimočná.

 Ochrana „Krohovej architektúry“ dostala re-
álny legislatívny rámec. Ochranu nad architek-
túrou a urbanizmom teda prevzalo na seba mes-
to Nová Dubnica a má na to aj príslušné právo-
moci. O výnimočnosti stavieb sorely (pozn. re-
dakcie: sorela = socialistický realizmus), ktoré sa 
v Novej Dubnici nachádzajú, dnes niet pochýb, 
keďže sa stále uvažuje nad vyhlásením tohto sú-
boru stavieb za pamiatku chránenú zákonom. Ak 
dokáže mesto účinne chrániť svoje výnimočné 
stavby samo, cez územný plán, nebude potreb-
ný zásah „zvonka“ - od štátu a Pamiatkového 
úradu. 
 Už viackrát som písal o tom, že výnimočný 
je najmä urbanistický koncept, pretože je v bý-
valom Československu asi jediný. Dnes by som 
ale chcel spomenúť technickú vyspelosť stavieb 
našej sorely. Hoci na prvý pohľad sa to zdať ne-
musí, je tu mnoho, na tú dobu, moderných prv-
kov. 
 Veľké presklené plochy výkladov, bez prieč-
nikov. Nevídané na tú dobu - 50 roky minulého 
storočia. Kto si pamätá námestie pred porevoluč-
nou premenou, nachádzali sa v parteri (prízemí) 
okolo celého námestia a nielen tam. Boli všade, 
kde boli obchodné prevádzky a služby. Teda aj v 
malých prístavbách v jednotlivých sadoch, aj na 
pochodí (Černaj, MsNV a pod.) 
 Od „nežnej“ uplynulo 20 rokov. 20 rokov ži-
velných zásahov, ľudovej tvorivosti, deštrukcii 
podlubia. Drobenie prevádzok poznačilo ich tvár, 
mnohé výklady sú nenávratne preč, podelené, 
zmenšené, jediným kritériom pri ich výmene bola 
cena. My sa dnes pokúšame zachovať aspoň ich 
torzo. Ochrániť to, čo sa nikdy nezopakuje, ani v 
takej podobe, ako pripomienku na stavebnú kva-
litu a technickú vyspelosť doby ich vzniku. 
 Chcem sa obrátiť na tých, ktorí to majú tiež 
„v rukách“ - na majiteľov prevádzok a ich dodá-
vateľov okien, aby dodržiavali zásadu, že je 
možné meniť tieto prvky za nové spôsobom „kus 
za kus“. Treba vylepšovať teplotechniku stavieb, 
ale nemeniť pritom pôvodnú veľkosť, členenie 
výkladov. Plastovými náhradami ťažko dosiah-
nuť subtílnosť a gráciu pôvodných profi lov. Nie je 

možné akceptovať tvrdenie, že to nejde vyrobiť 
alebo montovať. Ak to dokázali v päťdesiatych 
rokoch minulého storočia, vedia to aj v 21. sto-
ročí.
 Kultúra a vyspelosť generácie sa prejavuje 
úctou k dedičstvu otcov. Zodpovednosť gene-
rácie je v tom, že svojim deťom toto dedičstvo 
dokáže odovzdať. 
 Týmto článkom začínam postupné informo-
vanie občanov, organizácie a fi rmy o prijatých 
zásadách formulovaných vo VZN a v novom 
územnom pláne.

Ing. arch. Marián Antal

Správne riešenie zasklenej steny. 

Nesprávne riešenie zasklenej steny

----------------------------------------------------------------
Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový

zariadený byt v Novej Dubnici
na Ulici SNP. 

0907/773 025. Cena dohodou. 

 Obyvatelia Novej Dubnice starnú, ich po-
čet sa znižuje, množstvo bezdomovcov alar-
mujúco stúpa, ale sobášov sme za rok 2012 
zaznamenali dvakrát viac. Toľko v stručnosti 
štatistika z evidencie obyvateľstva, ktorú si 
môžete bližšie prezrieť v prehľadných tabuľ-
kách. 

 Občanov s trvalým pobytom v mestskej časti 
Novej Dubnice je o stovku menej ako pred ro-
kom. Kolačín ale zaznamenal mierny nárast o 
dve desiatky obyvateľov. Smutné čísla prináša 
štatistika počtu bezdomovcov. Počet ľudí bez 
strechy nad hlavou stúpol o 42 na aktuálny po-
čet 327. Pripomíname, že pod týmto označením 
fi gurujú všetci občania, ktorým ohlasovňa pobytu 

v Novej Dubnici na návrh vlastníka nehnuteľnos-
ti zrušila trvalý pobyt. Celkovo je nás teda o 36 
obyvateľov menej oproti 1. januáru 2012. 
 Mierne stúpol počet detí od troch do šiestich 
rokov, ale množstvo dôchodcov nad 60 rokov 
naďalej tvorí viac ako štvrtinu celkového počtu. 
Po náraste o 56 osôb je to už 25,8% celkového 
počtu obyvateľov. Mesto, žiaľ, prehĺbilo negatív-
nu bilanciu odlivu občanov - pomer odsťahova-
ných voči prisťahovaným sa zvýšil oproti minulé-
mu roku zo 16 až na 57. Rok 2012 ale rozhodne 
prial láske, alebo skôr jej ofi ciálnemu spečateniu. 
Počet cirkevných sobášov vzrástol dvojnásobne, 
počet občianskych o 11. Spolu teda 46 svadieb 
oproti oproti 25 spred roka.

-mk-

 Priškrtený rozpočet knižnice na knihy a staré 
technické vybavenie viedlo bibliotéku k hľadaniu fi -
nančných prostriedkov aj z iných zdrojov, než z roz-
počtu mesta. Naň sa totiž v roku 2013 veľmi spolie-
hať nemôže. Knižnica teda spracovala a podala dve 
žiadosti o dotáciu z Ministerstva kultúry SR. Okrem 
nich oddelenie kultúry a športu MsÚ podalo ďalší 
projekt - na získanie fi nancií na festival dychových 
orchestrov a mažoretiek. Aj toto podujatie nás robí 
jedinečnými a keďže s naším orchestrom budeme 
hostiť šesť veľkých hudobných telies zo štyroch 
krajín, fi nančná injekcia je tiež nevyhnutná. Vládu 
prostredníctvom rezortu kultúry žiadame spolu o 
takmer 12 tisíc eur. 

MESTO NEMÁ NA NOVÉ KNIHY
 Aj v čase informatizácie a digitalizácie spoloč-
nosti zostávajú knižnice naďalej jedným zo základ-
ných prameňov poznania. K tomu nášmu novodub-
nickému pravidelne prichádzajú čitatelia zo všet-
kých kútov mesta (často aj okolitých miest a obcí) 
a ročne realizujú takmer 60 tisíc výpožičiek. V poli-
ciach bibliotéky sa pritom ukrýva 26 tisíc kníh a je 
samozrejmé, že ak si má knižnica naďalej udržať 
obľubu čitateľov, a tým aj vzdelanosť a rozhľade-
nosť občanov, musí pravidelne investovať do nové-
ho knižničného fondu. Už dva roky po sebe sa jej to 
úspešne darí a v rokoch 2011 - 2012 získala knižni-
ca od ministerstva kultúry po 1 200 eur na zakúpe-
nie kníh. Zostáva len dúfať, že komisie posúdia žia-
dosti našej knižnice kladne! 
 Z rozpočtu mesta si totiž môžeme dovoliť čoraz 
menej a najmä v tomto roku došlo k rapídnemu po-
klesu fi nancií určených na nové knihy a časopisy. 
Kým v roku 2010 mesto na tento účel investovalo
4 600 eur, v nasledujúcich dvoch rokoch to bolo po 
2 tisíc eur (plus dotácia ministerstva 1 200 eur), na
rok 2013 sa v rozpočte knižnice objavilo podvyži-
vené číslo 1 tisíc eur. Táto alarmujúca suma sku-
točne nevedie k systematickému rozširovaniu a 
skvalitňovaniu knižničného fondu. Z tohto dôvodu 
bibliotéka podala žiadosť o grant Viac kníh, viac či-
tateľov a Ministerstvo kultúry SR žiada o takmer 2 
tisíc eur, ktoré by dokázali kontinuálne zabezpečiť
výbornú dostupnosť potrebnej literatúry v našej 
knižnici. Hromadné vyhľadávanie jej užitočných slu-

žieb dokladá aj fakt, že spomedzi knižníc v regióne 
dosahuje najlepšie výsledky, dokladom čoho sú tiež 
úspešné granty v ostatných dvoch rokoch. 

VÝMENA POČÍTAČA
PO DESIATICH ROKOCH
 Jednou z úloh Stratégie a rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2008 - 2013 je aj modernizácia 
technického vybavenia knižnice. A keďže tá naša 
mestská nemôže v tomto ohľade počítať s postaču-
júcou fi nančnou podporou mesta, obrátila sa na Mi-
nisterstvo kultúry SR so žiadosťou o modernizáciu 
a doplnenie technického vybavenia knižnice. Počí-
tač v oddelení pre deti a mládež slúži už desiaty 
rok, poruchy sa množia, čakanie sa predlžuje, takže 
výmena za novú počítačovú zostavu je už takmer 
nevyhnutná. Keďže bibliotéka má viacero zákutí, 
ktoré nemôžu usledovať dve jej pracovníčky, v kniž-
nici funguje kamerový systém. Monitor, v ktorom sa 
premietajú výstupy zo systému, však slúži ešte od 
roku 2004 a už je tiež v nevyhovujúcom stave. Kniž-
nica na technické vybavenie žiada takmer 2 tisíc 
300 eur. 

NAJVIAC ŽIADAME NA FESTIVAL
 Oddelenie kultúry a športu spracovalo a podalo 
ešte jeden projekt - Medzinárodný festival dycho-
vých orchestrov a mažoretiek. Už štvrtý ročník tohto 
podujatia organizuje vďaka Dychovému orchestru a 
mažoretkám Nová Dubnica na prelome augusta a 
septembra. Minulý ročník sa festival rozšíril o ďal-
šie miesto konania - tým sú Trenčianske Teplice a o 
maďarského účastníka. Tento rok by sa malo festi-
valu zúčastniť sedem telies s mažoretkami a nová-
čikovia budú hneď dvaja - Dychový orchester mla-
dých mesta Košice a Spielmannszug TV „Deutsche 
Eiche“ z nemeckého Hirschfeldu. Na propagačné 
materiály, honoráre, ubytovanie, stravu, cestovné, 
ozvučenie a osvetlenie požadujeme od rezortu kul-
túry 7 tisíc 450 eur. 
 Všetky tri žiadosti zaregistrovali v podateľni mi-
nisterstva a prijali na sekcii ekonomiky a projektové-
ho riadenia. O informácie o úspešnosti jednotlivých 
projektov sa radi podelíme v nasledujúcich vyda-
niach Novodubnických zvestí.
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 Rod borovíc zahŕňa až približne 150 druhov, 
ktoré rastú spravidla na severnej pologuli od prí-
morských oblastí až po vysokohorské pásmo 
nad hranicou lesa. Je pre ne typický kolovitý ko-
reň (nie sú teda náchylné na vyvrátenie), dlhé 
ihličie a nerozpadavé šišky. Najstaršie žijúce 
jedince borovice ostitej majú takmer päťtisíc ro-
kov! Na Slovensku majú domov tri druhy boro-
víc: sosna, limba a kosodrevina. Umelo ich pri 
obhospodarovaní lesa rozšírili aj borovica čierna 
a hladká (vejmutovka). V Novej Dubnici rastie 
na pomerne malej ploche osem druhov borovíc, 
prejdime sa teraz aspoň „akože“ a navštívme 
niektoré z nich.

Proti chrípke, aj na tlačiarenskú čerň
 Stretnutie sme si dohodli na detskom ihrisku 
za „slobodárňou“ č. 18 v Sadoch Cyrila a Meto-
da. Nie náhodou, práve tento dvor je typický vy-
sokými borovicami lesnými, ktoré kedysi vysadil 
pravdepodobne milovník lesných drevín do kru-
hu a spolu s niekoľkými lavičkami tvoria pose-
denie príjemné aj v horúcich letných dňoch. BO-
ROVICA LESNÁ - SOSNA (Pinus sylvestris) 
je najhojnejší ihličnan nielen na Slovensku. Aj v 
Európe má najväčší areál výskytu - od polárneho 
kruhu až po Sierra Nevadu na juhu Španielska. 
Je nenáročná na podmienky, no neznáša zatie-
nenie, preto sa aj tu vytiahla vysoko nad ostatné 
stromy a domy a užíva si dostatok svetla. 
 Všimneme si na nej aspoň ružovooranžovú 
farbu kôry a kratšie ilhlice (asi 3 - 7 cm), ktoré 
rastú po dvoch. Drevo tejto borovice je presiak-
nuté živicou a je veľmi trvanlivé aj vo vodnom 
prostredí.. Používa sa pri stavbe vodných stavi-
diel, ale aj ako palivové drevo a na výrobu pod-
valov, stožiarov a podobne. Z púčikov borovice 
lesnej, ktoré obsahujú veľa účinných látok sa 
extrahuje známy esenciálny olej, ktorý je účinný 
pri liečbe prechladnutia, chrípky, zápale hrdla, 
uvoľňuje hlieny, dokonca zmierňuje horúčku a 
svalové kŕče. Živica z tejto borovice sa pridáva 
do mastí na vredy, proti zápalu priedušiek a reu-
me. Okrem toho sa z nej pripravuje terpentín a 
kolofónia. V minulosti sa suchou destiláciou dre-
va vyrábala lodná smola, zo sadzí vzniknutých 
spaľovaním zase tuš a tlačiarenská čerň. 

Na ochranu pred vetrom a snehom
 Prejdime na Ulicu P. O. Hviezdoslava. Pria-
mo vedľa vstupu do novootvoreného evanjelic-
kého kostola sa pristavíme pri BOROVICI 
ČIERNEJ (Pinus nigra). 
 Asi nie je veľkým prekvapením. V meste ich 
máme veľa a vyskytuje sa aj v lesoch, ale pritom 
nie je na Slovensku domáca. Rastie od severu 
Afriky, cez Stredozemie, Malú Áziu až po Kau-
kaz. Na Slovensko ju pravdepodobne priviezli zo 
susedného Rakúska. Je nenáročná, preto sa jej 
u nás bez problémov darí. Ako jednu z prvých 
si ju priviezli aj osadníci, ktorí okolo roku 1900 
osídľovali rovinaté pláne Great Plains v USA, 
aby ich chránila pred vetrom a snehom. Na roz-
diel od predchádzajúcej borovice, táto má sivú 
až čiernosivú kôru a dlhšie, až 16 cm dlhé ihlice, 
umiestnené vo zväzočkoch po dve. Jej drevo sa 
používa v nábytkárstve a stavebníctve.

Tatranská kosodrevina pred ZUŠ
 Pred zrekonštruovanou budovou základnej 
umeleckej školy a centra voľného času (niek-
dajšia I. ZŠ) sú od minulého leta vysadené BO-
ROVICE HORSKÉ - KOSODREVINY (Pinus 
mugo). Je to vysokohorská drevina rozšírená na 
hranici lesov, na skalách a sutinách Álp, Apenín, 
pohorí Balkánu a Karpát. Rastie v extrémnych 
podmienkach nehostinných pôd, znáša vysoké 
mrazy a vetry. U nás sa prirodzene vyskytuje nie-
len v Tatrách, ale vo všetkých vyšších pohoriach. 
V niektorých štátoch je chránená. Tu pred ško-
lou sú to ešte len nízke ihličnaté kríčky, ale inak 
tento ker s vystúpavými konármi dorastá až do 
výšky dvoch metrov. 

Štátna drevina
dvoch amerických štátov
 Len pár metrov od mladých kosodrevín, pri 
ceste k budove futbalového klubu rastie ďalší
druh borovice - pôvodom severoamerická BO-
ROVICA HLADKÁ - VEJMUTOVKA (Pinus 
strobus). Je charakteristická v mladosti hlad-
kou sivozelenou kôrou, mäkkými tenkými dlhý-
mi ihlicami rastúcimi na skrátených konárikoch 
(brachyblastoch) po päť. Jej šišky sú štíhle, 8 - 
15 cm dlhé. V roku 1605 priviezol tento druh do 
Európy kapitán Weymouth a v mnohých štátoch 

sa vysádza ako hospodárska drevina.
 Po osídlení S. Ameriky bola 300 rokov ma-
sívne ťažená pre kvalitné drevo. Keď sa jej záso-
by rapídne znížili, začali ju vo veľkom dosádzať. 
Pre nedostatok sadeníc, doviezli malé vejmutov-
ky z Európy, no spolu s nimi došlo k zaneseniu 
agresívneho ochorenia - hrdze vejmutovkovej. 
Tá sa okamžite šírila veľkou rýchlosťou a pôso-
bila obrovské fi nančné straty. Na záchranu vej-
mutovkových porastov vynaložila americká vlá-
da v minulom storočí viac ako 150 miliónov do-
lárov, no nebezpečná huba dodnes nie je pod 
kontrolou. Obklady a podlahy z dreva vejmutov-
ky zdobili domy bohatých koloniálnych domov. 
Z tohto dreva sa pomalým pálením vyrábal pine 
tar - dechtová látka, používaná na tesnenie lodí, 
ochranu krovov, ale i dechtového mydla použí-
vaného pri liečbe kožných ochorení. Borovica 
hladká je štátnou drevinou severoamerických 
štátov Maine a Michigan rastú tu obrie jedince, 
ktoré dosahujú objem až 34 m3 dreva. Najvyššia 
z nich meria 61m.

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostredia MsÚ

 Vedenie Novej Dubnice veľmi dbá o čistotu 
v meste a veľmi nám záleží na tom, aby sa po 
meste nepohadzovali rôzne odpadky, ako pro-
dukty činnosti našich občanov alebo návštevní-
kov mesta. Najdôležitejším nástrojom prevencie 
sú v tejto súvislosti pouličné koše vo všetkých 
lokalitách. Ich vývoz sa realizuje trikrát týždenne, 
aby sa predchádzalo zaplneniu a vypadávaniu 
odpadkov z týchto košov. Žiaľ, sú občania, ktorí 
sú presvedčení, že tieto koše neslúžia na ulo-
ženie obalu z cukríkov, papierovej vreckovky a 
iných drobných obalov (odpadov), ale slúžia pre 
nich ako nádoba na komunálny odpad, a tak pra-
videlne vynášajú plné tašky alebo plastové vre-
cia a natláčajú ich do pouličných košov. K tomuto 

konaniu sa s úspechom pripájajú aj prevádzky 
(obchody, reštaurácie), hlavne tie so sídlom na 
Mierovom námestí predsa nebudú dávať odpad 
do vriec, ktoré si musia zakúpiť od mestského 
úradu. Výsledkom týchto činností je, že isté koše 
sú neustále plné, a odpad z nich krášli chodníky 
alebo podlubie Mierového námestia. Chceme 
požiadať občanov, aby nás upozornili na ľudí, 
pre ktorých čistota okolia našich príbytkov nič 
neznamená. My sa budeme snažiť presvedčiť 
ich, že mať čisté trávniky a chodníky je v civilizo-
vanej spoločnosti normálne.

Ing. Marián Medera
viceprimátor

 Doteraz končil použitý jedlý olej z vysmáža-
nia alebo fritovania vo výlevke. Toto riešenie ne-
bolo ideálne, pretože vylievanie použitých ku-
chynských olejov do výlevky a následne ich ces-
ta do kanalizácie škodí odpadovému potrubiu v 
dome. Znižuje prietok kanalizačných systémov, 
časom hrozí až ich úplné upchatie, a poškodzuje 
správny chod čistiarne odpadových vôd. Spôso-
buje tiež zbytočné znečistenie vodných tokov. 
Keďže v ostatných rokoch v rámci rozvoja triede-
nia odpadu a jeho opätovného využívania zača-
li vznikať aj možnosti využitia použitých jedlých 
olejov ako biopaliva, biozložky do motorových 
olejov, či fermentáciou na výrobu bioplynu, skús-
me aj my naložiť s týmito olejmi ekologicky.
 Aký olej je možné odovzdať? Na odovzdanie 
sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slneč-
nicový, repkový, ľanový, a pod.), ktoré zostanú v 
domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo
vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev po-
travín (sušené rajčiny, ryby v konzerve, syry a 
pod.) Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave, a 
neobsahoval vodu a zvyšky jedál (max. do 10%). 
Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spraco-
vanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú. 
 Kde bude možné použité jedlé oleje odo-
vzdať? V zbernom dvore na Topoľovej ulici od 
pondelka do soboty, počas pracovných dní v 
oddelení životného prostredia mestského úradu 

(stačí nechať aj pred dvermi oddelenia), obyva-
telia IBV Miklovky a Kolačín môžu vyložiť PET 
fľaše s olejom v rámci zvozu separovaného zbe-
ru, ktorý sa realizuje každý mesiac.

ČO ZBIERAŤ?
 rastlinné oleje, ktoré zostávajú v domácnosti
 ako odpad po príprave jedál
ČO NEZBIERAŤ?
 olejové zvyšky znehodnotené vodou, vínom,
 kečupom a pod.
DO ČOHO OLEJ ZBIERAŤ? 
  pôvodná olejová PET fľaša alebo akákoľvek
 iná čistá a suchá PET fľaša, olej nalievajte
 do fľaše vychladnutý!

 Použité jedlé oleje nie sú nebezpečným od-
padom, preto je možný ich zber v akýchkoľvek 
čistých plastových fľašiach. Nemýľme si ich s 
opotrebovanými motorovými olejmi, ktoré sú ne-
bezpečným odpadom a všetci motoristi ich majú 
možnosť buď zanechať v autoservise, ak si olej 
nechali vymeniť tam, prípadne kto si olej vo vo-
zidle mení samostatne, môže odovzdať použité 
motorové oleje v zbernom dvore.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 Ročné vyčkávanie na výsledky vyšetrovania 
štátnej polície (Obvodného oddelenia Policajné-
ho zboru v Dubnici nad Váhom) prinieslo v tomto 
roku konečne ovocie! 14. januára bolo vznesené 
obvinenie z prečinu nedovoleného nakladania s 
odpadmi voči pánovi, ktorý vystupoval v mene 
vlastníka lomu v Malom Kolačíne. Odhadované 
množstvo 50 ton odpadu, ktoré bolo začiatkom 
minulého roka nelegálne uložené do lomu na 
pokyn obvineného a ktoré počas vyšetrovania 
nemohlo byť ako dôkazový materiál odstránené, 
sa možno konečne dočká zákonnej likvidácie. 
Po vznesení obvinenia podľa trestného zákona 
bude môcť začať konať podľa zákona o odpa-
doch obvodný úrad životného prostredia vo veci 
odstránenia odpadu z lomu. Firmy, ktoré do lomu 
odpad umiestnili, by mali zabezpečiť jeho vypra-
tanie a uloženie na skládku odpadov. Veríme, že

tento problém bude vyriešený k prospechu oby-
vateľov okolia lomu a k prospechu nášho život-
ného prostredia.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

Problém odpadu v kolačínskom lome
riešime ešte od jari minulého roku. 

Borovice lesné v Sadoch Cyrila a Metoda.

Borovice čierne pri evanjelickom kostole.

Kosodrevina vysadená pred umeleckou 
školou.

Vetvička borovice  hladkej (vejmutovky).



nými slovami tejto piesne prišli medzi nás diev-
čatá odeté vo veselých maskách a humornými 
scénkami navodili dobrú náladu a všetkých ro-
zosmiali. Milé bolo aj to, že všetky prítomné člen-
ky neváhali a nasadili si rôzne čelenky, klobúky 
a škrabošky, ktoré umocnili celkovú fašiangovú 
atmosféru.. Za sprievodu ľudových i moderných 
melódií sa potom s chuťou pustili do pripravené-
ho občerstvenia a posedenie pokračovalo v dob-
rej nálade. Touto vydarenou akciou chce výbor 
ZO Únie žien Slovenska v Novej Dubnici začať 
novú tradíciu a organizovať fašiangové posede-
nie každý rok.

Text a snímky: M. Babuková

 Súčasný kultúrny život nás donútil zvyknúť 
si na všeličo! Hudba sa dá robiť aj bez nástrojov, 
stačí jeden počítač, z rádií sa nám derú do uší 
odrhovačky, ktoré do playlistov tlačia hudobné 
vydavateľstvá len na základe komerčných krité-
rií, za idoly považujeme účastníkov speváckych 
reality show, ktorí sa dvakrát objavili na televíznej 
obrazovke a trikrát v bulvárnom plátku. V kon-
traste s tým pôsobia Trojkráľové koncerty skupín 
Boží šramot a The Gospel Family ako návrat k 
hudobnej podstate. K radosti a obrovskej ener-
gii, ktorá vie byť v poctivej muzike ukrytá. Viac 
ako dve tisícky divákov na štyroch vystúpeniach 
zdieľali takéto pocity nadšenia a úžasu! 

Premýšľaj, veď všetko má svoj zmysel
 Úvodná časť opäť patrila Božiemu šramotu - 
gospelovej kapele v pop-rockovom zložení a dy-
chovou sekciou navyše, ktorá prekračuje hranice 
žánrov a láme zaužívané skostnatené predstavy 
o gospele. Keďže všetky ich songy sú výlučne 
autorskými skladbami, snažia sa dramaturgiu 
programu vyskladať tak, aby návštevník počul aj 
pesničky známe z minuloročných koncertov, ale 
priložiť aj niečo nové. Premiéru zažila nahrávka 
Hojdačka a pieseň, ktorej názov sa stal ústred-
nou témou koncertu Premýšľaj, veď všetko má 
svoj zmysel. 
 Iné skupiny zložia piesne, vydajú ich na albu-
me a následne hrajú na koncertoch. Boží šramot 
to má inak. „Pri všetkých našich povinnostiach, 
máme šance na produkciu albumu trošku obme-
dzené. Materiálu máme viac, než dosť, preto 
sme sa rozhodli, že tento rok by sme už mohli 
konečne nahrať vytúžený druhý album. Aj keď 
album po svojom vydaní už bude mať formu an-
tológie (smiech),“ vysvetľuje frontman a kapelník 
oboch telies, spevák, klavirista a dirigent Juraj 
Hort. 

Vyvážená dramaturgia koncertu
 Svoje prvé nahrávky by chcel na CD zvečniť 
aj zbor The Gospel Family. Dojímavý nástup na 
Va pensiero (Zbor Židov z Verdiho Nabucca) a 
ďalšie gospelové klasiky v slovenskom i anglic-
kom znení sa rozliehali s obrovskou dávkou nad-
šenia všetkých spevákov a lámali hranice medzi 
javiskom a hľadiskom. Z minulého roka zboris-
ti najradšej spomínajú na vydarené vystúpenie 
v auguste v Modre, kde v spolupráci so svojím 
kubánskym kamarátom a spevákom LAZAROM 
zaplnili starý evanjelický kostol s kapacitou 600 
ľudí. Boží šramot vystupoval na festivaloch na 
Slovensku i v Čechách a na najväčšom gospelo-
vom festivale Verím Pane v Námestove hviezdili 
obe zoskupenia spoločne. Táto fúzia vždy patrí 
aj medzi najobľúbenejšie pasáže Trojkráľového 
koncertu. Dočkali sme sa jej po troch prevzatých 
skladbách, ktoré si strihli speváčky šramotu. 
Uvoľnenosť a obrovská sila sálala z takmer pia-

tich desiatok protagonistov pri veľkolepom fi ná-
le so známymi skladbami od U2 - I Still Haven´t 
Found, What I´m Looking For, Let Me Entertain 
You od Robbieho Williamsa alebo Somebody To 
Love legendy Queen. 

Okrem dvoch CD v pláne aj DVD
 „Tohtoročné koncerty boli pre mňa veľkou 
satisfakciou za všetko, čo robíme. Výborný pro-
gram, vyvážené piesne, hovorené slovo na za-
myslenie ale aj pobavenie, kvalitný zvuk, scéna 
a nakoniec výborné publikum. Nechválim sa, len 
touto cestou musím poďakovať všetkým zainte-
resovaným. Fantastická spolupráca s kapelou, 
so zborom, zvukármi, osvetľovačmi, kamera-
manmi a realizačným tímom... Každý vedel, čo 
má robiť, čo v konečnom dôsledku ocenili aj všet-
ci diváci,“ takto po poslednom koncerte zhodnotil
vystúpenia J. Hort. Potešil nás aj zákulisnou in-
formáciou, že koncert sa nahrával na šesť ka-
mier, momentálne spolupracujú s organizáciou 
SOZA na autorských právach a dúfajú, že v blíz-
kej budúcnosti sa im podarí vydať kvalitný kon-
certný záznam na DVD. Ak to bude taký žiadaný 
artikel ako vstupenky na vystúpenia, prvý náklad 
sa určite rozchytá nečakane rýchlo!

-mk-
Snímky: Pavol Rekem

Juraj Hort vo svojom živle - diriguje The 
Gospel Family v ich samostatnom zborovom 

bloku. 

Vynikajúce skĺbenie skupiny a zboru, energia piatich desiatok nadšených protagonistov
a efektná scéna. 

Ako vidno na snímkach, členky ZO Únie žien si fašiangové posedenie naozaj užili.

 Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov až do 
polnoci pred škaredou - Popolcovou stredou. V 
tomto období sa mnohé organizácie a združenia 
vracajú k organizovaniu podujatí a akcií, kde si 
pripomínajú fašiangové zvyky. V pochmúrnom 
čase, keď príroda pôsobí na náš organizmus 
depresívne, dobre padne zabaviť sa, posedieť 
si pri hudbe a dobrom jedle. K tradíciám svo-
jich predkov sa rozhodol vrátiť aj výbor ZO Únie 
žien Slovenska v Novej Dubnici, ktorý okrem 

pravidelných podujatí zaradil do plánu činnosti 
v tomto roku aj fašiangové posedenie. V utorok 
5. februára v kultúrnej besede pripravili členky 
výboru slávnostne vyzdobené stoly a bohaté po-
hostenie. Škoda len, že veľká snehová metelica 
čiastočne zmarila úsilie organizátoriek tohto po-
dujatia a odradila viaceré členky, ktoré dali rad-
šej prednosť pohodliu svojich domácností. Bolo 
naozaj veselo. „Fašiangy, Turíce, Veľká noc prí-
de, kto nemá kožucha zima mu bude...“ s vystiž-



 Najvoňavejšiu a najchutnejšiu akciu v meste 
sme opäť pripravili na poslednú fašiangovú so-
botu. Aj pre našich predkov znamenali Fašiangy 
jednu z mála možností, ako sa odreagovať a za-
baviť v smutnejšom zimnom období, a poslednú 
príležitosť poriadne si vychutnať dobré jedlo pred 
štyridsiatimi dňami pôstu. O zachovanie tejto tra-
dície sa snažíme v oddelení kultúry mestského 
úradu už siedmy rok. 

 Tieto Fašiangy 9. februára boli opäť chutné, 
tradičné aj čerstvé. Za gurmánsku časť akcie 
zodpovedala Mäsovýroba Ilavský. Majstri mäsiari 
opäť potvrdili, že sa pre svoje remeslo narodili a 
so zanietením porcovali, mleli, miešali, dochuco-
vali, varili, opekali... všetko pre uspokojenie na-
šich chuťových buniek. Zabíjačková kapustnica, 
kaša, pečienka, lalok, pečené mäsko a klobás-
ky rozvoňali celý letný amfi teáter. Zasa raz sme 
si mohli potvrdiť, že bežný sortiment na pultoch 
mäsiarstiev sa nevyrovná tým najčerstvejším a 
poctivo pripraveným zabíjačkovým dobrotám! O 
pitný režim a o ďalšiu typickú fašiangovú pochu-
tinu vo forme šišiek sa postarala prevádzka Am-
fi k Pubu. Ďakujeme tiež za  občerstvenie pre 
účinkujúcich, najmä tých krojovaných, ktorých 
by chladné počasie bez horúceho čaju zrejme 
zmohlo. 
 V programe sme stavili hneď na triádu pre-
miér. Po prvýkrát sa novodubnickému publiku 
predstavil folklórny súbor Nezábudky z Drieto-
my. Na pravé poludnie sme naplánovali pásmo 
tradičných fašiangových piesní, tancov a zvykov. 
Na Nezábudky budeme, dúfam, spomínať aj my 
dlho, pretože to nie sú žiadni zelenáči. Za se-
bou majú úspešné vystúpenia na festivaloch v 
Maďarsku, Taliansku, či Bulharsku. Pred štyrmi 
rokmi súbor získal Zlaté pásmo na krajskej pre-
hliadke s programom Trenčianske polky, s ktorý-
mi sa neskôr predstavili na folklórnom festivale 
vo Východnej. Sympaticky a nadšene pôsobili 

členovia hudobného tria Ritmo. Tiež po prvýkrát 
na našom pódiu, ale s veľkým úspechom. Zmes-
ka známych a chytľavých hitov často burcovala 
aj k tanečným pohybom. Po prvýkrát sme mali 
možnosť zažiť speváčku z Božieho šramotu Ivet-
ku Šedíkovú v žánrovo úplne inej muzike. Ale ur-
čite jej sadla aj táto poloha a každé oko a ucho 
odhalilo, že s ďalšími členmi Edom Hladíkom a 
Jozefom Patkom si sadli aj kamarátsky a bolo to
cítiť. Záver Fašiangov patril mladým hudobní-
kom z Hornej Súče, členom orchestra Mladík. 
Skupinu tvorí 12 oddaných muzikantov a štvor-
členná spevácka sekcia, všetko  mladí ľudia od 
11 do 20 rokov. Počas histórie súboru, ktorá sa 
píše necelých päť rokov, im už tlieskali aj v Čes-
ku a Poľsku. Dúfame, že ste si dovolili ochutnať 
všetko, na čo sa vám zbehli slinky, že vám výrob-
ky chutili a program príjemne dotvoril zábavnú a 
uvoľnenú atmosféru. 

M. Kacinová
vedúca odd. kultúry MsÚ

Snímky: Peter Tehlár

 Do druhého polroka vstúpila aj Akadémia 
strieborného veku v Novej Dubnici. Jednota dô-
chodcov na Slovensku otvorila v našom meste 
v školskom roku 2012/3 už jubilejný X. ročník. V 
pondelok 4. februára sme do druhého polroka 
vstúpili so závažnou témou pre seniorov „Samota 
- zlý sen staroby.“ Pre ochorenie prednášajúcej z 
Trenčianskej univerzity sa témy ujala Mgr. Anna 
Prokešová a podľa účastníkov veľmi dobre.
 Starnutie nie je choroba, ale určitý zákonitý, 
nezvratný a postupný proces, ktorý prebieha na 
úrovni fyzickej, duševnej i sociálnej. V starnutí 
sú veľké individuálne rozdiely a obdobie staroby 
môže byť nielen osobným, ale aj spoločenským 
problémom. Predlžuje sa priemerný vek, starých 

ľudí pribúda - počtom i percentuálne. Logicky pri-
chádza do popredia otázka kvality života starých 
ľudí. Dôležitý je teda prístup spoločnosti k sta-
rým ľuďom, ale najmä prístup každého seniora 
k tejto životnej etape. Udržiavať sa vo fyzickej a 
psychickej kondícii vyžaduje značné úsilie, no 
„odmenou“ je kvalita života. Príkladom môže 
byť olympijský víťaz Janko Zachara, ktorý nám 
pravidelne pripravuje pohybové aktivity. Na toto 
naše stretnutie priniesol svoju zlatú olympijskú 
medailu a podelil sa s nami o zážitky z OH 1952 
v Helsinkách. J. W. Goethe hovorí: Je šťastím 
spoznať v mladosti prednosti staroby a v starobe 
si udržiavať prednosti mladosti. 

rada akadémie

Na úvod parket rozohrial otvárací valčík primátora a prvej dámy mesta s profesionálnymi
tanečníkmi. 

V podaní Berca Balogha zneli príjemné swingové a disko hity. Publikum si dokonca vytlieskalo 
prídavok, čo nebýva na plesoch zvykom. 

 Novoročné oslavy pomaly dozneli a pozor-
nosť spoločenského záujmu sa upriamila na 
plesovú sezónu. A tak sme sa ocitli v záplave 
pozvánok na plesy organizované v ďalekom i 
blízkom okolí známymi i menej známymi uspo-
riadateľmi. Od plesov v opere, cez plesy rôz-
nych spoločenských, profesných a stavovských 
inštitúcií, až po plesy obcí a miest. Mnohí, ako 
správni lokálpatrioti, čakali na ten pravý - tradič-

ný novodubnický ples v historickom trenčiansko-
teplickom Kursalone.
 Reprezentačný ples mesta Nová Dubnica je 
už neodmysliteľne spätý s priestormi široko - ďa-
leko „ najplesovejšími “, a to priestormi Kúpeľnej 
dvorany v Trenčianskych Tepliciach. Nebolo 
tomu inak ani 26. januára, kedy sa uskutočnil už 
jedenástykrát. Kto prišiel, neoľutoval ani v tomto 
roku. Dôstojné prostredie, slávnostná atmosféra, 
výborná hudba, zaujímavý program, kulinárske 
špeciality, dobrá nálada a stále plný parket na-
povedali, že to inak ani nemohlo byť.
Primátorský pár, Ing. Peter Marušinec s manžel-
kou, vítal hostí osobne už pri vstupe do spolo-
čenskej sály a potom ich odovzdal fotografovi a 
sympatickým hosteskám. Otvorenie plesu patrilo 
tiež primátorovi mesta a sprievodcovi slávnost-
ným večerom, moderátorovi Štefanovi Dvorské-
mu. Potom sa už naplno rozprúdila tanečná zá-
bava v réžii hudobnej skupiny Black Band a ľudo-
vej hudby Leo Band. K dobrej zábave nemalou 
mierou prispel spevom i slovom Berco Balogh so 
svojimi tanečnicami a orientálna tanečná show 
Ishtar Dancers, ktorej oheň naozaj doslova ne-
chýbal. Vďaka sponzorom neostalo ani bez bo-
hatej tomboly a kto si z nej nič neodniesol, mohol 
mať aspoň dobrý pocit, že prispel k návratnosti 
organizačných nákladov. Ale to už hudba znovu 
pozývala na tanečný parket. 

Takže, dovidenia o rok,
  ak zoženiete vstupenky ... 

JUDr. Miroslav Holba
Snímky: Peter Mrázik

Po prvýkrát bola súčasťou programu ohňová 
show. Aj ňou na parkete zasvietili tanečníčky 

z Ishtar Dancers. 





 Na Slovensko prichádzajú relikvie zakladateľa saleziá-
nov, kňaza a vychovávateľa mladých sv. Jána Bosca. Vos-
ková fi gurína v životnej veľkosti, v ktorej sú uložené ostatky 
svätého, začala svoju púť pred takmer štyrmi rokmi v Turíne 
a navštívi viac ako 130 krajín po celom svete. 11. apríla reli-
kvie pricestujú z Ukrajiny na Slovensko a do konca mesia-
ca budú putovať po slovenských saleziánskych strediskách. 
Nášmu mestu vyhradili utorok 23. apríla.
 O bližšom celodennom programe tejto slávnostnej uda-
losti vás budeme informovať v nasledujúcom vydaní.

info a foto: www.saleziani.sk 
spracovala -mk-

DON BOSCO
MEDZI NAMI 23. APRÍLA 

NECHAJTE SA POZVAŤ
podujatia (spolu)organizované

odd. kultúry a športu MsÚ
------------------------------------------------------------------------------------

20. 2. (streda) kultúrna beseda (obradná sieň) 14:30

CIVILIZÁCIA STARÝCH MAYOV
VO SVETLE SLOVENSKÝCH OBJAVOV

Prednáška spojená s besedou s novodubnického rodáka,
pedagóga Univerzity Komenského, uznávaného mayológa

a kultúrneho antropológa Mgr. Milanom Kováčom, PhD. 
organizátor: Mestská knižnica v spolupráci

s Mestským úradom v Novej Dubnici 
v rámci Programu celoživotného vzdelávania

Comenius Regio partnerstvá

23. 2. (sobota) športová hala 8:00

VALENTÍNSKY FUTBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV 

8. 3. (piatok) kino Panorex 18:00

ŠLÁGER PÁRTY

Mestská oslava Medzinárodného dňa žien s televíznym
nakrúcaním programu Šláger Párty Otta Weitera a Andrei Fischer. 

Hostia: Dušan Grúň, Frajárka, Strýco Lajoš, Peter Armstrong
Ondria, Monika Stanislavová, sprievodná skupina Emma,

Leoš Staněk - Laugaricio Quartet. 
Vstupné: 2,- €. Predpredaj: odd. kultúry MsÚ.

17. 3. (nedeľa) kino Panorex 14:30 - 17:30

VEĽKONOČNÝ VEĽTRH A TVORIVÉ DIELNE

Skvelá možnosť nakúpiť alebo vyrobiť si veľkonočné
a jarné dekorácie. Organizuje odd. kultúry MsÚ v spolupráci

so školami a školskými zariadeniami mesta.

27. 3. (streda) kino Panorex 16:00

DEŇ UČITEĽOV

Mestská oslava Dňa učiteľov.
Srdečne pozývame všetkých pedagógov a pedagogických

pracovníkov, učiteľov na dôchodku a všetkých milovníkov kvalitnej 
hudobnej produkcie. Podujatie je spojené s udeľovaním ocenení

primátora Ing. Petra Marušinca. Vstup zdarma. 

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

NOVOROČNÁ HAVÁRIA NA TRENČIANSKEJ
Úvodné hodiny nového roka začínali pre mestskú políciu hekticky a 
netradične. Už o 5. hodine hliadka spozorovala na Trenčianskej ulici 
na výjazde z Novej Dubnice havarované vozidlo Škoda Octavia. V 
aute prevrátenom na boku sa nachádzali tri osoby. Hliadka okamžite 
privolala hasičov a rýchlu zdravotnícku pomoc. Ešte do príchodu zá-
chranných zložiek stihla mestská polícia pomôcť jednej osobe vy-
stúpiť z havarovaného auta a členovia hliadky jej tiež poskytli prvú 
pomoc a ošetrenie. Až privolaným hasičom sa podarilo vyprostiť 
zvyšné dve osoby. Zraneniam sa nevyhol nikto z posádky, dvaja 
pasažieri skončili s ľahkými následkami, jeden sa zranil ťažko. 

OSEM MALOLETÝCH FAJČIAROV
Na kontrolu používania tabakových výrobkov mladistvými a malole-
tými sa hliadka mestskej polície zamerala vo štvrtok 24. januára. V 
okolí škôl prichytila dopoludnia osem maloletých osôb. Príslušníci 
mestskej polície ich odovzdali rodičom spolu s oznámením, ako ich 
deti „vzorne dbajú o svoj zdravotný stav!“ Alarmujúce však je, že 
zdrojom nikotínu im boli práve rodičia, ktorým ratolesti potajomky 
vyberali cigarety z voľne odložených škatuliek. 

HLIADKA HO ODNIESLA DOMOV
Noc v utorok 22. januára svojím spoluobčanom v dome č. 770/9 
na Trenčianskej ulici „spríjemnil“ S.J. Po skonzumovaní väčšieho 
množstva alkoholu nezvládol posledné metre cesty domov a uložil 
sa priamo na schodisku. Jeho hlasité naberanie nových síl sa ale 
nepozdávalo ostatným obyvateľom a privolali hliadku. Keďže metla 
ľudstva ho nedokázala pozametať až domov, príslušníci ho doslova 
odniesli priamo do bytu. Po vytriezvení musel uhradiť blokovú poku-
tu a svoje správanie vysvetľovať mestskej polícii. 

RUŠIL POKOJNÝ SPÁNOK SUSEDOV
Obyvatelia domu č. 34 na Ulici Janka Kráľa kontaktovali mestskú 
políciu v noci 5. januára. Sťažovali sa na hlasnú hudbu vychádzajú-
cu z jedného z bytov, ktorá im rušila nočný odpočinok. Majiteľ bytu 
P.P. musel po príchode hliadky hudbu okamžite stíšiť a za priestu-
pok rušenia nočného pokoja si musel „zakúpiť“ pokutové bloky.

Bc. Róbert Brezina,
zástupca náčelníka MsP

-mk-

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

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



 Aj napriek zimnému obdobiu bohatému na 
zrážky sa nám podarilo uzatvoriť stavbu šatní TJ 
Kolačín. Ešte v januári sme namontovali už aj 
okná a vchodové dvere a mohli sme sa venovať 
prácam v interiéri. Za pomoci spoločnosti ZTS - 
Kabel, ktorá nám darovala potrebný materiál, sa 
nám podarilo dokončiť rozvody elektrickej ener-
gie. Celý interiér je už obalený fóliou, na ktorú 
budeme montovať obklad stien. Momentálne 
prebieha montáž rozvodov vody a kanalizácie, 
po ktorej príde na rad montáž sadrokartónu. 
Veľká vďaka patrí fi rme EURODOM , ktorá bez-
platne pracuje na výstavbe šatní. 

Jaroslav Tlapák, predseda TJ Kolačín

šport
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 Novodubničan a slovenský reprezentant Matej 
Hliničan dosiahol v januári skvelý úspech na junior-
skom turnaji bedmintonistov v poľskom meste 
Plock. Premožiteľa našiel až vo fi nále, keď nestačil 
na holandského hráča Justina Teevwena, ktorému 
podľahol 0:2 na sety.
 Už v decembrovom vydaní Novodubnických 
zvestí sme o ňom písali. Dozvedeli sme sa, že mo-
mentálne väčšinou žije a trénuje v dánskej športo-
vej akadémii v Kodani. Preto sme boli radi, že sme 
mohli využiť pár dní jeho pobytu doma, kedy fi nišo-
val s uzatváraním známok polročného vysvedčenia 

v dubnickom gymnáziu a urobili s ním krátky rozho-
vor na tému posledných športových úspechov.
 „S mojím výkonom na turnaji Plock Polish Juni-
or International 2013 som veľmi spokojný. Na kurte 
som sa od zápasu k zápasu cítil lepšie a lepšie, čo 
mi dodávalo sebavedomie. Po jednoznačnej výhre 
vo štvrťfi nále nad ťažkým súperom z Francúzska sa 
mi konečne podarilo v zápase o fi nále tesne vyhrať 
koncovky setov, čo sa ukázalo ako rozhodujúce. 
Tým pádom som dosiahol zatiaľ najlepší úspech 
sezóny“, začal hodnotiť osemnásťročný Matej Hlini-
čan svoje výborné vystúpenie v poľskom Plocku. 
 Finále proti holandskému borcovi prehral dva-
krát 12:21 a napokon obsadil druhú priečku. „Vo 
fi nále som nastúpil proti o rok mladšiemu Holanďa-
nolvi, ktorý turnajom prechádzal bez straty setu a
hral skutočne nádherný bedminton. Od začiatku
som sa pokúšal hrať svoju hru, ale urobil som množ-
stvo ľahkých nevynútených chýb, čo si v takomto 
súboji proti silnému súperovi nemôžem dovoliť. Sú-
per právom titul získal. Nič to však nemení na tom, 
že druhé miesto ma nesmierne teší. Už teraz sa ne-
viem dočkať ako sa znovu dostanem na kurt a bu-
dem sa môcť pustiť do tréningu s novou motiváciou“, 
doplnil Hliničan, ktorého vrchol sezóny iba čaká. O 
tri mesiace sú totiž na programe majstrovstvá Eu-
rópy, kde sa chce pobiť o prvé miesta. 
 Ešte dodáme, že do rebríčka Bedminton Eu-
rope Junior Ranking si za tento turnaj pripísal 710 
bodov. A aké boli jeho posledné týždne pred turna-
jom? Trénoval s kvalitným sparingpartnerom Mariá-
nom Šulkom, ktorý je najúspešnejším hráčom na 
bedmintonových súťažiach M SR dospelých v ob-
dobí samostatného Slovenska. Nedá mi nepripo-
menúť, že Matej je začlenený v projekte STARS for 
STARS, vďaka ktorému môže v súčasnosti rozvíjať 
svoj talent a športovú kariéru v zahraničí.

- gaj -

 Dobrovoľní hasiči z Kolačína  sa stretli v kultúr-
nom dome 20. januára a už na prvý pohľad bolo 
zrejmé, ako výrazne omladli.  Okrem  dlhoročných 
členov a členiek sa výročnej schôdze zúčastnili aj 
deti, s ktorými mestský hasičský zbor (ďalej MHZ) 
začal systematicky pracovať a ktoré ho reprezento-
vali aj v minulom roku na okresnom kole hry Plameň 
v domácom prostredí, kde družstvo chlapcov i diev-
čat obsadilo pekné 2. miesto. 
 V minulom roku pracovalo v MHZ 65 členov, 
z ktorých väčšina sa aktívne zapájala do kultúrno-
-spoločenského života mestskej časti a organizova-
la rôzne brigády zamerané na údržbu požiarnej 
techniky i požiarnej zbrojnice. Bez pomoci hasičov 
by v obci nevyrástol každý rok ručne stavaný máj, 
chýbali by hodové zábavy a čestná stráž pri Božom 
hrobe v novopostavenom kostole. Veľmi záslužná 
je aj preventívna činnosť, v rámci ktorej boli vyko-
nané kontroly rodinných domov zamerané na stav 
komínov a spôsob ukladania horľavých látok. Spolu 
s hasičmi z Dubnice nad Váhom a okolia pomáhali 
pri hasení lesných požiarov v letných mesiacoch. 

Za celoročnú prácu dobrovoľným hasičom poďako-
val aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec, ktorý  pri-
sľúbil pomoc pri úprave okolia kultúrneho domu, 
kde najmä najmladší hasiči trénujú na súťaže. Ďa-
kovné slová z úst náčelníka MHZ Jozefa Lehockého 
boli adresované aj futbalistom TJ Družstevník Kola-
čín na čele s Jaroslavom Tlapákom za spoluprácu 
pri organizovaní súťaží, členom KST Kolačín i pra-
covníkom mestského úradu a mestu Nová Dubnica 
za materiálno-technickú podporu činnosti MHZ.
 Viacerí členovia a členky dostali ocenenia pri 
príležitosti životných jubileí a za prácu v prospech 
dobrovoľného hasičského zboru. Drobné odmeny 
dostali i deti za reprezentáciu a rady hasičov sa 
rozšírili aj o troch nových mužov, ktorí boli prijatí za 
riadnych členov MHZ.
 Za prácu v rámci okresu Ilava našim hasičom 
poďakovali okresní funkcionári. Napokon si vzá-
jomne zaželali veľa šťastia v roku 2013  a schôdza 
pokračovala neformálnym spoločenským posede-
ním.  

-sk-

 V piatok 1. februára sa na výročnej členskej 
schôdzi zišli členovia i záujemcovia o členstvo v 
Klube slovenských turistov Kolačín, aby vyhodno-
tili svoju činnosť za uplynulý kalendárny rok, ale aj 
naplánovali nové podujatia v roku 2013. Do svojho 
plánu práce si okrem tradičných podujatí dali aj eko-
logicky zamerané akcie, v rámci ktorých by v spolu-
práci s mestom i občanmi chceli vyčistiť studničky, 
potok a sprevádzkovať jazierka. O turistických po-
dujatiach bude verejnosť informovaná vždy vopred 
prostredníctvom Novodubnických zvestí i webovej
stránky KST Kolačín. Navyše bude pravidelne zve-
rejňovaný program turistických akcií okolitých klu-
bov nielen v novinách, ale aj na vývesných tabuliach.

Výbor KST Kolačín žiada všetkých členov, ktorí sa 
nemohli zúčastniť členskej schôdze, aby najneskôr 
do 15. marca zaplatili členský príspevok, aby bolo 
možné objednať členské známky na rok 2013. Naj-
bližšie je naplánovaná účasť na  36. ročníku Zimné-
ho stretnutia turistov trenčianskeho regiónu na Bas-
ke, ktoré sa bude konať v sobotu 23. februára. Do-
prava je individuálna i priamym autobusovým spo-
jom do Omšenia alebo Dolnej Poruby. Odchod z 
Novej Dubnice je o 6.35 hod. Tešia sa na vás turisti 
z Kolačína.

PaedDr. Soňa Kačíková

Ilustračná snímka - naši najmladší turisti v akcii.


