
Cezhraničná spolupráca Novej Dubnice sa začala rozvíjať aj 
smerom na sever. Mesto v spolupráci so svojím poľským part-
nerom Miedźna pripravilo a podalo projekt v oblasti celoživot-
ného vzdelávania v programe Partnerstvá Comenius REGIO 
2012. Partnermi projektu SPOLU LEPŠIE - peer learning 
MIEDŹNA & NOVÁ DUBNICA sú základné školy, materské 
školy a knižnice z partnerských miest. 
 V prípade schválenia projektu sa učitelia našej súkromnej 
základnej školy, Materskej školy Petra Jilemnického a pracov-
níčky mestskej knižnice budú počas dvoch rokov zúčastňovať 
programu, v ktorom budú spoznávať pracovné metódy partne-
ra, dozvedia sa o použiteľných nástrojoch a formách práce. V 
oboch regiónoch si učitelia rozšíria svoje vedomosti a zručnos-
ti, zlepšia prípravu a realizáciu učebných plánov, s prihliadnu-
tím na humanizáciu, vzdelávanie pre mier, ako aj na regionálny, 
národný a európsky rozmer kultúrneho dedičstva vo výučbe. 
Projekt povzbudí učiteľov do častejšieho využívania moder-
ných aktivizujúcich metód. Účastníci zlepšia svoje jazykové 
schopnosti organizovaním dielní anglického jazyka učiteľom 
angličtiny. V projekte sa bude často využívať informačná a ko-
munikačná technika, čo prispeje k zlepšeniu týchto technických 
schopností učiteľov. Účasť učiteľov materských škôl poskytne 
dobrú príležitosť na diskusiu o používaných metódach prípravy 
detí na školu v Poľsku i na Slovensku a o pripravovaných zme-
nách ohľadom zaradenia dieťaťa do vzdelávacieho procesu v 
škole. Zapojené miestne inštitúcie budú mať príležitosť propa-
govať svoju prácu, svoje úspechy a taktiež nadviazať dlhodobú 
medzinárodnú spoluprácu, ktorá bude trvať aj po skončení pro-
jektu. Samosprávne orgány podporia trvalosť projektu podpísa-
ním partnerskej spolupráce medzi mestami v oblastiach nielen 
vzdelávacích, ale aj hospodárskych a investičných.
 Mnohé materiály, vypracované počas projektu (multime-
diálne prezentácie, brožúry, učebné prípravy, plán školských 
aktivít, súťaží, výletov a muzeálnych lekcií) budú dostupné v 
knižniciach oboch regiónov, kde z nich budú môcť čerpať aj 
učitelia iných vzdelávacích inštitúcií. 

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka mesta

Privítanie poľskej delegácie zo školy Bronislawa Malinow-
skiego vo Woli a zástupcov nášho mesta v súkromnej zá-
kladnej škole.

Čítajte na str. 3. „Fénixáci“ v Tatrách a na Strážove, KST Kolačín na Baske na str. 8. K bohatému a chutnému programu sa vrátime na str. 4

 Budúcnosť našej krajiny rozhodne nie je Novodubničanom ľahostajná. Dokazuje to aj 
o 5% vyššia účasť na parlamentných voľbách v porovnaní s celoslovenským priemerom.

 K urnám na dostavilo 6258 obyvateľov, čo predstavuje 64,03% oprávnených voli-
čov. V porovnaní s obcou Dolná Seč sme celoslovenské výsledky kopírovali iba zlom-
kovo. Do parlamentu sme poslali iba päť strán, MOST-HÍD u nás získali iba 1,38%. Ab-
solútnym víťazom sa bez pochýb stal SMER s počtom 51,27%. Vďaka druhému naj-
vyššiemu počtu hlasov pre stranu by bol najväčším adeptom na líderstvo opozície Igor 
Matovič. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti získali v Novej Dubnici 10,53%. Na treťom 
mieste skončili KDH s 8,28%, nasleduje SDKÚ - DS s počtom 7,29% a poslednou stranou 
v pomyselnej NR SR zostavenej podľa našich voličov by bola SaS s 6,26%. Dve strany 
v Novej Dubnici nezabodovali ani jediným hlasom - Strana Rómskej únie na Slovensku 
a Strana maďarskej koalície. Strana, ktorá celoslovensky najviac prepadla STRANA + 1 
HLAS, získala v našom meste práve jeden hlas.
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Ofi ciálne výsledky hlasovania občanov mesta Nová Dubnica

vo voľbách do NR SR 10. marca  2012
Poradie     Strana          Hlasy  v %

1.   11. SMER - sociálna demokracia       3160 51,27%
2.     5. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti    649 10,53%
3.     2. Kresťanskodemokratické hnutie       510  8,28%
4.   22. Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS  449       7,29%
5.     6. Sloboda a Solidarita         386       6,26%
6.     4. Slovenská národná strana        291     4,72%
7.   10. Ľudová strana Naše Slovensko         96  1,56%
8.   18. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko    96  1,56%
9.   16. MOST-HÍD              85 1,38%
10.   17. 99 % - občiansky hlas           80 1,30%
11.   12. Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska     53 0,86%
12.   25. STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ   53 0,86%
13.   14. Komunistická strana Slovenska         46 0,75%
14.     7. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ         38 0,62%
15.   13. Národ a Spravodlivosť - naša strana       36 0,58%
16.   20. Robíme to pre deti - SF           36 0,58%
17.     9. Strana zelených            29 0,47%
18.     1. Zelení               26 0,42%
19.   21. Obyčajní ľudia             10 0,16%
20.     3. Strana demokratickej ľavice            7 0,11%
21.     8. NÁŠ KRAJ                7 0,11%
22.   23. Strana občanov Slovenska            5 0,08%
23.   26. Strana živnostníkov Slovenska           4 0,06%
24.   19. STRANA + 1 HLAS              1 0,02%
25.   15. Strana Rómskej únie na Slovensku          0 0,00%
26.   24. Strana maďarskej koalície - MKP          0 0,00%

OZDOBOU FAŠIANGOV BOLI AJ NÁPADITÉ MASKY

POVODNE NA KOLAČÍNSKOM POTOKU? ZIMNÁ TURISTICKÁ SEZÓNA

Skvelá šanca pre študentov
 O tom, že sme uprostred februára v Novej Dubnici hostili 
štyri desiatky ruských partnerov z mesta Dubna, sme v skrat-
ke písali ešte v minulom vydaní Novodubnických zvestí. Ná-
rodný tanečný súbor Kalinka zatancoval v kine Panorex 17. 
februára (viac na str. 5) a o deň neskôr sa pár tancami predvie-
dol aj v letnom amfi teátri na Fašiangoch. Čo však priniesla táto 
návšteva okrem prezentácie ruskej kultúry a takmer dokonalej 
ruskej choreografi ckej školy? Primátor Ing. Peter Marušinec: 
„Po podpísaní dohody o hospodárskej spolupráci vycestova-
la najskôr naša strana do Ruska, na oplátku teraz prišli ruskí 
partneri k nám. V prvom rade si urobili základný prehľad o mes-
te, organizáciách, ktoré v ňom pôsobia, a o možnej spolupráci.
Tá by sa mala nadviazať najmä v oblasti školstva, vývoja a 
výskumu. Pravdepodobne sa podarí spolupráca s gymnáziom 
Spojenej školy sv. Jána Bosca, aby vybrali študenta, prípadne 
študentov, ktorí by vycestovali do Dubny na krátky študijný po-

byt. Rovnako Dubna pošle svojich študentov z oblasti vývoja a 
výskumu do nášho podniku EVPÚ.“ 

Zaujal aj Trenčín a Kúpele Trenčianske Teplice
 Delegáciu, žiaľ, neviedli najvyšší predstavitelia mesta, keď-
že sa v tom čase blížili ruské prezidentské voľby. Okrem trid-
siatky účinkujúcich z tanečného súboru Kalinka boli našimi 
hosťami choreografka, vedúci súboru, zástupcovia samosprá-
vy mesta Dubna Timur Karyagin a Elena Zlobina, vedúca od-
delenia verejných a medzinárodných vzťahov. Ich rozvoj sa 
zrejme z Novej Dubnice rozšíri aj do širšieho regiónu: „Hostia 
boli na prehliadke Trenčianskeho hradu, pozreli si mesto Tren-
čín a chystajú sa nadviazať spoluprácu s Kúpeľmi Trenčianske 
Teplice. Dokonca už malo prebehnúť aj stretnutie zástupcov 
kúpeľov a mesta Duba v Moskve. Rusi majú záujem o túto lo-
kalitu. Už neprejavujú taký záujem o kúpele a miesta, ktoré sú 
mediálne známe, napr. Karlovy Vary. Skôr hľadajú lokality, ktoré 
ešte nepoznajú,“  dodáva primátor Marušinec. 
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Primátor Ing. P. Marušinec bol spokojný
už aj so samotným priebehom volieb.

Čo sa v mladosti naučíš...
Snímky: M. Babuková



 Kultúrna beseda na oslavy, Kultúrny dom v Kolačíne na 
svadby a stužkové, kino Panorex na zimné predajné trhy alebo 
predstavenia pre školy... to sú najbežnejšie druhy prenájmov, 
ktoré zastrešuje odd. kultúry a športu mestského úradu. Ak sa 
chystáte prenajať si tieto priestory aj vy, mali by ste vedieť, že 
poslanci mestského zastupiteľstva zdvihli ceny. 
 Mestský parlament na svojom zasadnutí 13. februára v Zá-
sadách hospodárenia s majetkom mesta určil takéto sadzby pre-
nájmov: 

KULTÚRNY DOM V MESTSKEJ ČASTI KOLAČÍN

na pravidelné športové podujatia
realizované pre občanov (cvičenie) 3 € / hod. 

nájom na nekomerčné účely
počas vykurovacieho obdobia 20 € / hod. 

nájom na nekomerčné účely
mimo vykurovacieho obdobia 10 € / hod. 

nájom na komerčné účely
počas vykurovacieho obdobia 25 € / hod. 

nájom na komerčné účely
mimo vykurovacieho obdobia  15 € / hod. 

svadby, oslavy, zábavy (nad 5 hod.) - jednorazovo 80 €

KINO PANOREX V NOVEJ DUBNICI 

nájom na nekomerčné účely
počas vykurovacieho obdobia 22 € / hod. 

nájom na nekomerčné účely
mimo vykurovacieho obdobia 13 € / hod. 

nájom na komerčné účely
počas vykurovacieho obdobia 35 € / hod. 

nájom na komerčné účely
mimo vykurovacieho obdobia 20 € / hod. 

KULTÚRNA BESEDA V NOVEJ DUBNICI 

nájom na nekomerčné účely
počas vykurovacieho obdobia 13 € / hod. 

nájom na nekomerčné účely
mimo vykurovacieho obdobia 8 € / hod. 

nájom na komerčné účely
počas vykurovacieho obdobia 17 € / hod. 

nájom na komerčné účely
mimo vykurovacieho obdobia 13 € / hod. 

svadby, oslavy, zábavy (nad 5 hod.) - jednorazovo 60 €

Bližšie informácie a rezervácie:
kultura@novadubnica.sk, 042/44 33 484, kl. 110 alebo 112, 

oddelenie kultúry a športu MsÚ.
-mk-

Sála v Kultúrnom dome Kolačín pripravená na stužkovú slávnosť.
Výzdoba: spol. Orchidea, Ľ. Javorková. 

Kultúrna beseda - dejisko mestských zastupiteľstiev, obradov, 
sídlo klubu dôchodcov, miesto stretnutí spoločenských organizá-
cií, ale tiež reprezentatívny priestor na súkromné oslavy. 

 Po prvýkrát v tomto roku sa stretli poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Novej Dubnici 13. februára na svojom zasadnutí v kul-
túrnej besede.

 Úvod rokovania patril hlavnej kontrolórke mesta Ing. Marte 
Gašajovej, ktorá informovala prítomných o kontrole plnenia úloh 
z rokovaní zastupiteľstva, výsledku realizovaných kontrol a svojej 
kontrolnej činnosti za rok 2011. Poslanci vzali jej správy na vedo-
mie.
 Potom prednostka mestského úradu Ing. Silvia Kiačiková 
predložila návrh zásad hospodárenia s majetkom mesta, pretože 
z dôvodu častých zmien v uplynulom období sa stávali neprehľad-
nými. Schválením dokumentu došlo zároveň ku komplexnému 
prehodnoteniu  sadzieb nájomného za nájom nebytových priesto-
rov a pozemkov podľa účelu, zosúladeniu sadzieb a podrobnejšej 
úprave postupu pri ich prenechávaní do nájmu. Súčasne sa napl-
nila myšlienka zlúčiť do jednej legislatívnej normy všetky samo-

statné zásady súvisiace s nakladaním s majetkom mesta, vrátane 
zásad prevodu nehnuteľností vo vlastníctve mesta, ako aj štatútov 
a prevádzkových poriadkov Kultúrneho domu v Kolačíne a Kultúr-
nej besedy v Novej Dubnici.
 V ďalšom bode programu zastupiteľstvo schválilo všeobecne 
záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi na území mesta. K 
zmenám vo VZN bolo potrebné pristúpiť z dôvodu viacerých no-
velizácií zákona č. 223/2001 Z .z. o odpadoch a potreby zaviesť 
nové pravidlá pri nakladaní s odpadmi. Prijatím nariadenia bol tiež 
vytvorený právny rámec pre spôsobilosť mestskej polície radikál-
nejšie riešiť priestupky na úseku nakladania s odpadmi.
 Už druhé volebné obdobie predstavitelia mesta pripravujú vý-
stavbu Priemyselnej zóny Nová Dubnica - Hliny. S tou bezpro-
stredne súvisí  aj budovanie inžinierskych sietí a dopravného pre-
pojenia na existujúcu infraštruktúru. Keďže je k tomu potrebné 
aj majetkovo - právne vysporiadanie dotknutých pozemkov, MsZ 
schválilo zámenu pozemkov medzi mestom a spoločnosťami RBS 

DEVELOP, s.r.o. Nová Dubnica a PW,  s.r.o. Nová Dubnica - Ko-
lačín.
 S priebežnou bilanciou úloh oddelenia stratégie rozvoja mest-
ského úradu pri príprave projektov pre získanie fi nančných pro-
striedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov v roku 2011 obozná-
mila poslancov prednostka úradu a jej správu vzalo zastupiteľstvo 
na vedomie. Následne schválilo personálne zmeny v komisii stra-
tégie rozvoja mesta a v komisii výstavby, územného plánovania a 
dopravy pri MsZ.
 Prijatím zásadných uznesení v ďalších bodoch odsúhlasilo 
mestské zastupiteľstvo odpredaj pozemkov v IBV Miklovky, dlho-
dobo užívaných  vlastníkmi susediacich nehnuteľností a odpredaj 
pozemkov záhradkárom SZZ ZO č. 2 „Za plynármi“. Odpredaj zá-
hradiek vyvolal diskusiu o využiteľnosti predmetných pozemkov  v 
budúcnosti pre ďalší rozvoj mesta, avšak ich prevod bol väčšinou 
hlasov schválený ako odpredaj prebytočného majetku mesta.
 Podrobnejšie informácie o uvedených ako aj ostatných prero-
kovaných materiáloch možno nájsť na internetovej stránke mesta, 
alebo v príslušných oddeleniach mestského úradu.

JUDr. Miroslav Holba

 Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým obča-
nom, že od 1. marca bude pravidelne v utorok pre verejnosť 
zatvorené oddelenie výstavby, územného plánovania a 
dopravy; životného prostredia a kultúry a športu. Tieto tri 
oddelenia budú mať v utorok nestránkový deň, ktorý im slúži 
výhradne na spracovávanie vlastnej agendy. 

„Dieťa.
Príde na svet ako malý zázrak.

Stačí, aby ho matka uzrela a začne ho milovať.
Zaplače, otvorí oči a je nekonečne jej.
Vtedy má matka iba jediné želanie.

Aby jej dieťatko bolo zdravé, šťastné,
aby mu úsmev z tváričky nevymizol,

aby žilo v mieri.“

 Mesto Nová Dubnica prostredníctvom Zboru pre občianske 
záležitosti zorganizovalo ďalšie uvítanie detí do života. Slávnosť 
pre najmladších občanov mesta 7. februára svojím príhovorom 
otvoril primátor Ing. Peter Marušinec. Po slávnostnej udalosti 
odovzdal rodičom narodených detí darčekové poukážky v hod-
note 33 eur na nákup praktického tovaru pre svoje ratolesti. Do 
kultúrnej besedy sme pozvali novorodencov, ktorí prišli na svet 
v posledných štyroch mesiacoch minulého roku, teda spolu 32 
detičiek. S výnimkou piatich všetci s radosťou a hrdosťou po-
zvanie prijali.

Eva Pištová, ZPOZ Nová Dubnica

 V minulom vydaní Novodubnických zvestí sme priniesli čer-
stvé štatistické údaje z evidencie obyvateľstva mesta. Viacerých z 
vás prekvapil nečakaný počet 285 bezdomovcov, alebo presnejšie 
počet ľudí, ktorý bol zahrnutý do tejto kolonky. Spýtali sme sa preto 
Evy Pištovej z ohlasovne pobytu mestského úradu, akí ľudia sú 
zrátaní v tomto alarmujúcom počte: 
 “Pod označením bezdomovci sa rozumejú občania, ktorým 
ohlasovňa pobytu v Novej Dubnici na návrh vlastníka nehnuteľnos-
ti zrušila trvalý pobyt (podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 
Z. z. z 1. júla 1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej repub-
liky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 
454/2004 Z. z.)
 Trvalý pobyt je podľa tohto zákona možné zrušiť občanovi, 
ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh 
nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo 
nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu. 
Len doplním informáciu, že oproti 1. januáru počet takýchto bezdo-
movcov k 1. marcu stúpol už na 292 občanov. Trvalý pobyt im bol 
zrušený a miestom ich trvalého pobytu je mesto Nová Dubnica.“ 
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 Stĺpy verejného osvetlenia v smere do Kolačína a do Trenčian-
skej Teplej už dávnejšie pútajú pozornosť vandalov. Počet prípa-
dov poškodzovania kandelábrov však v ostatnom čase rapídne 
stúpol a stĺpy verejného osvetlenia sa po poškodení často stávajú 
životu nebezpečnými. Ak sa vandalizmus nezastaví, bude nevyh-
nutné riešiť túto situáciu radikálne. Vedenie mesta v tom prípa-
de zvažuje odstavenie verejného osvetlenia v smere do Kolačí-
na a do Trenčianskej Teplej.
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Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda
sklad          suterén             128 m2

sklad          suterén        68 m2

sklad          suterén        51 m2

Obytný dom súp. č. 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     prízemie        33 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.      11 m2

kancelárske priestory    I. pos.      3 m2

Administratívna budova súp. č. 781 (TEKOS) - Topoľová
kancelárske priestory    I. pos. č. d. 2. 02       28 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 podniku, m.p.o. v Novej Dubnici,
Pribinove sady 29/19, t.č. 042/444 0236 a 444 0237. 



 Zatiaľ čo Novú Dubnicu v januári ohrozovali snehové kalamity, 
koniec februára priniesol výrazné oteplenie, topenie snehu a ľadu 
a s tým súvisiacu hrozbu vzniku povodne na Kolačínskom potoku.  
V januárových mrazoch sme vykonali na niekoľkých problematic-
kých miestach v Kolačíne protipovodňové opatrenia a rozbili sme 
hrubú vrstvu ľadu, ktorá už presahovala úroveň cesty. To našťastie 
prispelo k tomu, že potok nevytiekol z koryta ani pri najintenzívnej-
šom topení snehu 29. februára, hoci voda takmer zaplavila niekto-
ré premostenia na Odbojárskej ulici. 
 Túto ulicu vo vrchnej časti zatápala voda stekajúca z poľno-
hospodárskej pôdy, v strednej časti spôsobili problémy technicky 
zle vyriešené  nelegálne premostenia. Koryto potoka na Odbo-
járskej ulici je plytké, nedostatočné, len pred niektorými rodin-
nými domami si ho obyvatelia upravili svojpomocne. Preto sme 
požiadali správcu toku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
o prehĺbenie koryta. Veríme, že v tomto roku aspoň čiastočne 
upravíme Kolačínsky potok tak, aby topenie snehu nebolo kaž-
doročnou hrozbou. Situáciu na potoku však sťažuje nezodpoved-
né správanie sa samotných obyvateľov ulice, ktorí umiestňujú do 
potoka odhrnutý sneh, osádzajú nedostatočné premostenia bez 
stavebného povolenia, a tým zabraňujú plynulému odtoku vody. 
Upozorňujeme, že Mesto Nová Dubnica ako orgán ochrany vôd 

môže všetkým, ktorí zabraňujú plynulému odtoku vody, uložiť po-
kutu v priestupkovom konaní.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

Sneh odhrnutý z dvorov do potoka tvorí veľkú prekážku odtoku 
vody a pri topení zvyšuje jej hladinu.

Situácia v spodnej časti Odbojárskej ulice.

JARNÝ ZVOZ KONÁROV
19. - 23. MARCA

19. 3. (pondelok): Okružná 
20. 3. (utorok):  Štúrova, Sládkovičova, Svobodova, Puški-
     nova, Pod Dubovcom 
21. 3. (streda):  Kukučínova, Gagarinova, Májová, Tajovské-
     ho, Kollárova, Pod Bôrikom, Gorkého
22. 3. (štvrtok):  Svätoplukova, Jesenského, Partizánska,
     Podjavorinskej, Nerudova, M. Benku, B.
     Němcovej, Strážovská, Svoradova, Krátka
23. 3. (piatok):   Kolačín

 Konáre vykladajte jeden deň pred termínom odvozu nare-
zané na kratšie časti (do 1 m dĺžky), budú sa nám ľahšie na-
kladať. Konáre neviažte drôtom, robí problém pri štiepkovaní. 
Nevykladajte iný odpad! Prispejete tak k rýchlemu odvozu a 
lepšej čistote priestranstiev pred domami. 

JARNÝ VÝVOZ ODPADU Z GARÁŽÍ
23. MARCA

Oznamujeme vlastníkom garáží na uliciach:
 Topoľovej, Jilemnického, Okružnej a Trenčianskej a v Sa-
 doch duklianskych hrdinov, že jarný vývoz sa uskutoční v
 piatok 23. marca. Odpad umiestnite do 6. hod. pred svoju
 garáž. Nebezpečné odpady (oleje, zvyšky farieb, autobaté-
 rie) je potrebné odovzdať priamo na zbernom dvore, pre-
 tože pri ich vyložení na verejné priestranstvá môže dôjsť
 k uvoľneniu nebezpečných látok do prostredia.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

JARNÝ ZVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
26. - 30. marca

Na zvoz v časti IBV Miklovky a Kolačín (12. - 16.3) nadväzu-
je centrálna časť mesta s takýmto harmonogramom: 

26. 3. (pondelok) Sady Cyrila a Metoda, Pribinove sady,
     „Účko“ - domy č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
     28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 730

27. 3. (utorok)  domy za kinom č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838

28. 3. (streda)  domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68,
     77, 78, 81, 82, 83, 84, 85

29. 3. (štvrtok)  Komenského sady, Sady kpt. Nálepku:
     domy č. 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
     53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65

30. 3. (piatok)  paneláky smer Kolačín: 362, 363, 364, 365,
     533, 534, 724, 725, 726, 869, 873

 Prosíme vás, objemný odpad ukladajte ku kontajnerom 
vždy len jeden deň pred termínom odvozu objemného odpadu, 
najneskôr do 6.30 hod. v deň vývozu odpadu. Prispejete tak 
k udržiavaniu čistoty v našom meste. Neznečisťujte odpadom 
trávniky v okolí! Elektroodpad je zakázané vykladať ku kontaj-
nerom, dovezte ho na zberný dvor. Kartóny rozrežte a vhoďte 
do kontajnerov na zber papiera.

 Pri pohľade do naplnených kontajnerov na zmesový komu-
nálny odpad (mal by zostať ako zvyšok po vytriedení papiera, 
plastov, skla, kovov, tetrapakov, nebezpečných odpadov - ba-
térií, žiariviek, liekov,...) musíme konštatovať, že my, Novodub-
ničania, máme ešte stále obrovské rezervy v dôslednosti pri 
triedení odpadov.
 Vo štvrtok 23. februára, kedy sa vyváža komunálny odpad 
z IBV Miklovky a z Kolačína, sa pokazilo vozidlo na zvoz odpa-
du, preto bol vývozca nútený vysypať odpad priamo na dvo-
re (inokedy putuje vozidlo so zmesovým  komunálnym odpa-
dom priamo na skládku).  A pri pohľade na zloženie odpadu z 
IBV Miklovky sme zostali všetci nemilo prekvapení. V odpade 
bolo množstvo kartónov, papierov, sklených fl iaš, o PET fľa-
šiach a ostatných plastoch ani nehovoriac. Priamo k nohám sa 
nám skotúľala 10 litrová plechovka so zaschnutou syntetickou 
farbou, ktorá by mala byť odovzdaná ako nebezpečný odpad! 
 Obyvatelia Mikloviek často žiadajú zníženie poplatku za 
odpad z dôvodu, že triedia oveľa lepšie ako obyvatelia byto-
vých domov, panelákov. Mesto Nová Dubnica má záujem sta-
bilizovať poplatok za odpad, je však potrebná aj ochota obyva-
teľov znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládku tým, že z 
odpadu vytriedia maximum druhotných surovín.

Text a snímky Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 V týchto dňoch, keď jar pomaly víťazí nad 
zimou, vám prinášame pár viet o jednom zo 
zaujímavých ihličnanov v meste. Jedľa srie-
nistá (Abies concolor) pochádza z juhozá-
padnej časti USA, ale jeden z poddruhov ras-
tie aj okolo Rocky Mountains. Je to pomaly 
rastúci strom, ktorý sa v domovine dožíva do 
400, vzácne 500 rokov. Hoci tu môže dosaho-
vať výšku až 50 m, majiteľov malých záhrad 
iste poteší, že si ju môžu zakúpiť aj vo forme 
oveľa nižších, ba aj trpasličích kultivarov.
 Má prísne kužeľovitý tvar. Medzi jedľami 
vyniká dĺžkou ihlíc. Merajú 4 -7 cm, sú riedke, 
na vrchnej strane konárika kosákovito zakri-
vené, mäkké, sivozelenej farby. Na jar sú 
jeho mladé výhonky bledozelené a nádherne 
kontrastujú so starším ihličím. Strom sa takto 
stáva dvojfarebným. Široké valcovité šišky s 
tupým koncom merajú 7-13 cm, sú rozpada-
vé, a tak ako u ostatných jedlí rastú vzpria-
mene. Zdobia stromy od začiatku jesene. 
Kmeň jedle srienistej je hrubý so svetlosivou 
kôrou, skoro vodorovne zavetvený.
 Ako jeden z mála ihličnanov znesie i pô-
dy s vyšším obsahom vápnika, dobre odolá-
va exhalátom, je zimovzdorná, ale vyžaduje 
polohu chránenú proti vetru.
 V Amerike ju využívajú ako vianočný 
stromček, palivové drevo a čiastočne aj na 
výrobu papiera. Jej drevo však nepatrí me-

dzi najkvalitnejšie. U nás sa vysádza v par-
koch a záhradách pre svoj krásny vzhľad. V 
Novej Dubnici máme len troch jedincov, jeden 
rastie pri dome č. 37 v Sade kpt. Nálepku a 
dve krásne jedle srienisté sú v záhrade škôl-
ky v Komenského sadoch.

Vedeli ste, že...
 • Ihlice tejto jedle pri poškodení krásne ci-
  trónovo voňajú?
 • Na rozširovaní semien stromov v lese sa
  podieľajú aj zvieratá ako veveričky a vtáky?
 • Terpény, ktoré obsahuje ihličie jedle srie-
  nistej, môžu spôsobiť dermatitídu alebo
  exém?
 • Extrakty z jej kôry vykazujú protinádoro-
  vé pôsobenie?
 • Kultivar jedle srienistej Piggelmee meria
  v dospelosti len okolo 50 cm?
 • Indiáni Puebla Acoma a Laguna pridáva-
  li do kúpeľa ihličie tejto jedle na liečenie
  reumatizmu?
 • Domorodé kmene z Nevady používali od-
  var z jej kôry, živice a ihličia na liečenie
  dýchacích ťažkostí?
 • Národy Nového Mexika vypĺňali so živi-
  cou tejto jedle pokazené zuby?

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostredia MsÚ

Ako otec s mamkou bdejú nad deťúrencami 
v škôlke. 

Typické šišky jedle srienistej.

 Nedobrým zvykom zopár pohodlných obyvateľov mesta sa
stalo, že svoj odpad z domácnosti nevhodia do kontajnerov 
umiestnených pri bytových domoch, ale svoje plastové vrecko s 
odpadom napchajú do najbližšieho uličného koša. Dokonca sa im 
v ich pohodlnosti „nelení“ nadvihovať kryt uličného koša, ktorý má 
zabrániť práve takémuto zneužívaniu. Smutným príkladom sú be-
tónové koše na Mierovom námestí, do ktorých dávajú domový od-
pad obyvatelia okolitých domov (niektoré vchody ústia priamo na 
námestie). Takisto aj niektorí zamestnanci obchodov v podlubí ná-
mestia zapĺňajú tieto koše odpadom z predajne. Okrem Mierového 
námestia je takýto problém aj na Ulici SNP a Trenčianskej ulici. Na 
Jilemnického sa v niektorých lokalitách plnili uličné koše takmer 
výhradne domovým odpadom, preto sme koše premiestnili. Uličné 
koše pred tržnicou zasa používajú predajcovia na odhadzovanie 
odpadu z ovocia a zeleniny...
 Uličné koše majú slúžiť na udržanie poriadku a čistoty verej-
ných priestranstiev - chodníkov, parkov, námestia, ihrísk a sú urče-
né na odpad, ktorý vzniká pri pobyte na verejných priestranstvách 

(obaly z nápojov a jedla, ktoré deti a mládež skonzumujú pri hre na 
námestí či ihrisku, použité papierové vreckovky a pod.) Zapĺňanie 
uličných košov iným odpadom spôsobuje, že sa rýchlo zapĺňajú 
a prestávajú slúžiť na svoj pôvodný účel. Oproti minulému roku 
sme zvýšili počet vývozov uličných košov na námestí. Vyvážame 
ich trikrát týždenne, napriek tomu sú takmer stále preplnené, a to 
majú objem vyše 100 litrov! Ostatné uličné nádoby sa vyvážajú 
raz týždenne.
 Dovoľujeme si požiadať všetkých Novodubničanov o pomoc 
pri udržiavaní čistoty v našom meste a o správne nakladanie s 
odpadom! V prípade, že vidíte svojich susedov, že konajú inak, a 
smerujú s vreckom odpadu k uličnému košu, upozornite ich alebo 
oddelenie životného prostredia mestského úradu. Dohovor hliad-
ky mestskej polície možno pomôže... 
 Ďakujeme tým občanom, ktorým záleží na vzhľade nášho 
mesta a svojím konaním prispievajú k jeho zveľaďovaniu.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ



Úvod Fašiangov sa niesol v duchu ruského folklóru. Ta-
nečný súbor Kalinka z partnerského ruského mesta Dubna 
potvrdil nápaditosť a prepracovanosť, ktorou je povestná 
ruská kultúra. Škoda len, že väčšinu repertoáru a kostý-
mov majú pripravenú iba do interiéru. 

Ešte pred fašiangovým pásmom ZO Jednoty 
dôchodcov Slovenska a hudobnej skupiny Kan-
tori seniori vyzvŕtali aj primátora Ing. Petra Maru-
šinca. 

Rýdzi slovenský folklór v podaní folklórneho súboru Dúbravček 
z Plevníka - Drienového. Spevy, tance, zábavné hry detí a mláde-
že - to všetko predviedol „plný autobus“ účinkujúcich. 

Ozdobou programu boli aj Trombitáši Štefánikovci. Predstavili 
nám fujary, trombity, pastierske rohy, či drumbľu. Títo umní mu-
zikanti spolupracovali tiež so SĽUK-om a nahrávali zvuky trom-
bít aj do nového slovenského fi lmu Tanec medzi črepinami.  

Súčasťou komponovaného programu bol aj karneval centra voľ-
ného času. Maskovaná porota v zložení striga, lesná víla a pierot 
napokon tiež rozhodla o trojici ocenených. Najviac oslovila ná-
paditosť masky „znečistená príroda“ Radky Korosiovej, sochou 
slobody na 2. priečke zabodovala Nina Kopčanová a tretie miesto 
získala najmenšia 3-ročná Anička Bednárová za masku lienky. 

Mäsovýroba Ilavský pre všetkých návštevníkov Fašiangov, ktorí si zakúpili ich výrobky alebo občerstvenie, pripravila súťaž o desať tašiek mäsových špecialít. Na popoludňajšie žrebovanie sa združilo 
obrovské množstvo dúfajúcich zvedavcov. 

Veselý fašiangový sprievod seniorov mesta pritiahol pozornosť mnohých okoloidúdich.
Z námestia priviedol do letného amfi teátra viacerých zvedavcov. 



 Veselo bolo deťom, keď sa v piatok 17. 
februára o 17. hodine zišli v centre voľného 
času, ktoré sa premenilo na nádhernú rozpráv-
kovú krajinku. Zavítali do nej také rozprávkové 
bytosti ako kráľ, čarovná víla, lienočky, dopravná 
značka, Pat a Mat a mnoho rôznych zvieratiek. 
Prišla aj malá a veľká čarodejnica, princezná, 
morská víla a mamička v kostýme mačičky.

Porotcovia, ktorými boli rodičia, určili takéto po-
radie víťazov: 

 1. miesto: 
  Tigrík - Lilianka Čapáková

 2. miesto: 
  Čarodejnica - Miška Matušíková

 3. miesto: 
  Tekvička - Ninka Ranušová

 Z Dubáčika nikto neodišiel s prázdnymi ruka-
mi. Všetky detičky v kostýmoch dostali hračku a 
malé občerstvenie. Veríme, že sa všetkým pre-
mena CVČ na rozprávkovú krajinku páčila a už 
teraz sa tešíme na karneval o rok!

kolektív CVČ

21. 3. (streda) 10:00-17:00 CVČ
22. 3. (štvrtok) 9:00-14:00 CVČ

Jarná a letná burza detského 
ošatenia, obuvi a potrieb

pre budúce mamičky

Organizátor: Detské centrum Dubáčik

24. 3. (sobota) športová hala 9:00

Halový futbalový turnaj prípraviek

Organizátor:
prípravka MFK Nová Dubnica,

Mesto Nová Dubnica

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

Veľkonočný veľtrh

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

a školskými zariadeniami mesta.

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

LAUGARICIO QUARTET 

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. 

Organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ v 
spolupráci so ZPOZ-om a odd. sociál-

nych vecí a školstva MsÚ

29. 3. (štvrtok) mestská knižnica 13:00

Beseda s našou rodáčkou
a spisovateľkou Erikou Ridziovou

Organizátor: mestská knižnica

29. 3. (štvrtok) kino Panorex 19:00

Lucie Bílá & Petr Malásek
Recitál

Organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

13. 4. (piatok) 10:00 športová hala

Novodubnická latka

32. roč. pretekov žiakov v skoku do výšky
Organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ, 

CVČ Dubinka, ZŠ Janka Kráľa

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

 Nežno-krásne, povznášajúce, hodnotovo výpovedné, boha-
té na pestré a prekrásne kostýmy, slovanské, a teda vždy nám 
blízke. Aj keď vzdialené temperamentnému slovenskému fol-
klórnemu umeniu, predsa inak príťažlivé, nádherné. Nejak tak 
by sme v skratke mohli charakterizovať hodinové vystúpenie sú-
boru KALINKA z ruského družobného mesta DUBNA - 70 000
obyvateľov. Čo bolo tiež príjemným poznaním, že novodub-
nickí žiaci a študenti sa opäť vrátili k ruštine, a teda prv než 
tlmočníčka preložila danú repliku, náležite reagovali, viditeľne 
porozumeli aj bez prekladu.
 Slávnostné vystúpenie súboru - 17. februára v kine PA-
NOREX otvoril pán primátor, pričom nám tiež predstavil zá-
stupkyňu samosprávy Dubny - pani E. Zlobina a zároveň nám 
priblížil poslanie tejto milej návštevy. Len pre zaujímavosť, Dub-
na má dlhoročnú spoluprácu s naším ešte vtedy ELEKTRO-
TECHNICKÝM VÝSKUMNÝM ÚSTAVOM a táto spolupráca 
pretrváva dodnes, teraz už aj výmenou kultúrnych podujatí a 
zrejme naše vedenie mesta uskutočňuje i vzájomnú výmenu 
skúseností z oblasti komunálnej politiky.
 Škoda, že podujatie začalo o 11,15 hodine, a teda pre-
siahlo do poludňajšej prestávky, ktorú žiaci a študenti využili na 
obed a na ďalšie vystúpenie sa už málokto vrátil. Teraz sa zasa 
predstavili naši umelci - učitelia zo ZUŠ v Novej Dubnici, ako aj 
dychovka a mažoretky. My už dlho poznáme ich kvality, ktoré 
opäť potvrdili.
Ďakujeme organizátorom za krásny čas.

PhDr Irena Štofaníková

 „Srdečne pozývam všetky ženy, slečny a dámy v meste na osla-
vu MDŽ v nedeľu 4. marca o 14. hod., a to na vystúpenie Petra 
Stašáka...“

 Naozaj pekne strávené popoludnie. Umelec sa nám priho-
váral veľmi spontánne, slovom i piesňou. Melódie našej mlados-
ti príjemne zneli ušiam širokej škály poslucháčok - vekovej, inte-
lektuálnej, politickej... Veď piesne o šťastí, o láske, o plynúcom 
čase, ale aj o ďalších životu blízkych veciach dokážu osloviť sku-
točne každého. A Stašákove piesne, ich príznačné melódie, sú nám 
dobre známe z obrazovky slovenskej televízie.
 Krátko, obsažne a úprimne sa nám ženám prihovoril pán 
primátor, spomenúc sviatok MDŽ, čo Peter Stašák ešte umoc-
nil svojím srdečným blahoželaním dôvodiac, že aj keď nie kaž-
dý uznáva dnes tento sviatok, podľa neho každá pozornosť voči 
človeku je sympatická, rovnako ako Deň matiek, ale ten je vlast-
ne len oslavou mám. Nie však každá žena je matkou.

 Milým osviežením bolo aj vystúpenie našej rodáčky TEREZ-
KY PEKARÍKOVEJ, ktorá sa po dlhých rokoch strávených v cu-
dzine opäť vrátila domov. Spontánne vyjadrovala radosť z toho, 
že je opäť medzi svojimi. V 17. roku svojho života sa stala víťaz-
kou ZLATEJ KAMERY, potom obsadila 4. miesto v Krajíčkovom RE-
PETE a v Holandsku zabodovala šansónom slávnej Edit Piaf, ktorý 
nám tiež zaspievala.
 Pán primátor sa zachoval ako naozajstný otec mesta. Vedo-
mý si toho, akí sme všetci zmätení zo súčasného predvolebného 
diania, predstavil nám v rámci tohto „všetkým ženám...“ venova-
ného kultúrneho podujatia štyroch kandidátov SMERu sociálnej 
demokrácie do NR SR, a to z okolia Novej Dubnice. Každý z nich 
sa nám familiárne prihovoril. Niektorí povedali aj vtip, ba staros-
ta Košeckého Podhradia nám celkom pekne zaspieval spolu s Pe-
trom Stašákom.(Na východnom Slovensku by povedali: „I tak še 
da!“)

PhDr. Irena Štofaníková

Nenechajte si utiecť jednu z posledných šancí
na mimoriadny hudobný zážitok!



 Koncom prvého mesiaca v roku sme v saleziánskom stredisku 
slávili sviatok zakladateľa saleziánov - Dona Bosca. Keďže Don 
Bosco bol veľmi spoločenský človek, tento sviatok neoslavoval nik-
to sám, ale v spoločenstve rodiny, priateľov...
 Vo sviatočnom týždni sa konali viaceré prednášky a premietali 
sa prezentácie, cez ktoré sme trochu nahliadli do jeho života a 
presvedčili sa, že život v 19. storočí naozaj nebolo med lízať.
 Don Bosco sa stal aj patrónom našej školy, ktorá nosí jeho 
meno v názve. Aj spojená škola pripravila pre nás študentov malú 
oslavu v deň polročného vysvedčenia.
 Celé oslavy vyvrcholili sv. omšou a na svoje si prišli aj tí so 
škvŕkajúcim žalúdkom, keďže spoločenská sála v oratku praskala 
vo švíkoch rozvoniavajúcimi dobrotami. Nezostalo však iba pri jed-
le, animátori zo strediska si pripravili pre decká zábavný program. 
V krátkom divadle ich postava dona Bosca vyzvala: Za 60 minút 
splniť čo najviac úloh, v ktorých museli využiť odvahu, tímovú spo-
luprácu i fyzickú zručnosť. Spočiatku sa mnohé z nich javili ako 
nesplniteľné, ale deti v sebe objavili bojovného ducha a súťaživosť 
a naplno sa pohrúžili do hry. Stali sa z nich skokani na kilometre, 
speváci so šumienkou v ústach a ukázalo sa, že zjesť citróny na 
jeden šup, ani vypiť 10 litrov vody nie je žiaden problém. Na konci 

mohla vyhrať len jedna skupinka, ale koniec koncov víťazmi boli 
všetci. Takto akčne sa oslavy skončili, no pozvanie do oratka platí 
stále. Veď hlavne saleziánske oratko je najväčším dielom dona 
Bosca- muža s veľkým srdcom.

Michaela Galková

 Viacero pozoruhodných výsledkov v súťažiach rôzneho zame-
rania dosiahli žiaci ZŠ Janka Kráľa. 
 Na krajskom kole súťaže v prednese povestí Šaliansky 
Maťko nás potešila Emma Martináková (7.A), ktorá zvíťazila vo 
svojej kategórii a postúpila do celoslovenského kola, v ktorom 
získala veľmi pekné druhé miesto. Zastúpenie v krajských ko-
lách máme aj v geografi ckej olympiáde, na ktorú sa prebojoval 
Adam Štrauch (9.B) a v dejepisnej olympiáde, na ktorú postúpili 
z najvyššej priečky Alica Daňová (7.A) a Lenka Závišová (8.A). 
Prvé miesto v okresnom kole vybojoval aj Vladimír Vittek (6.B), 
ale v tejto kategórii sa krajské kolo nekoná. 
 Škola je známa svojimi výbornými podmienkami pre šport, 
vrátane disciplín, ktoré nie sú bežné v školských podmienkach, 
napr. plávanie či korčuľovanie. Sme veľmi radi, že môžeme po-
čas vyučovacích hodín využívať plaváreň a klzisko. 
 Žiaci sa nenechali zahanbiť ani v športových súťažiach. Druž-
stvo chlapcov obsadilo prvé miesto v okresnom kole v basketba-
le a postúpilo do regionálneho kola. 
 Stolní tenisti ZŠ Janka Kráľa sa prebojovali cez okresné a re-
gionálne kolo až do krajského kola ZŠ v stolnom tenise. V koneč-
nom poradí získali veľmi peknú 3. pozíciu v Trenčianskom kraji. 
ZŠ Janka Kráľa i mesto Nová Dubnica veľmi úspešne reprezen-
tovali bývalí aj súčasní hráči mestského klubu stolného tenisu: M. 
Cedzo (9.B), A. Štrauch (9.B), A. Garaj (6.B) a D. Oravec (6. B). 
Touto cestou chceme poďakovať MKST Nová Dubnica za poskyt-

nutie priestorov stolnotenisovej haly na krúžok stolného tenisu, 
ktorý navštevujú okrem týchto chlapcov aj ďalší žiaci a žiačky 
ZŠ Janka Kráľa. 

Mgr. Staňo, Mgr. Potočný

 Som za vypožičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie 
si: Prečítaš si to inokedy.
                                               Theodor  Gottlieb von Hippe

 Týmito slovami štátnika a spisovateľa pozývame do knižnice 
všetkých, ktorí majú záujem o dobrú  knihu. Mesiac marec, zafi -
xovaný v pamäti ako mesiac knihy, nás k tomu priam nabáda. Za-
padol do neho i Týždeň slovenských knižníc, v ktorom bude mať 
aj naša knižnica otvorené dvere pre všetkých stálych i nových čita-
teľov. Od 26. do 30. marca ponúkame bezplatné zápisné tým, ktorí 
sa rozhodli nás navštíviť  prvýkrát. Našim pravidelným návštevní-
kom, ktorí  zabudli vrátiť vypožičané knihy načas, odpustíme po-
kuty za oneskorené vrátenie. Pozývame vás i na besedu s našou 
rodáčkou, spisovateľkou a prekladateľkou Erikou Ridziovou, ktorej 
sa môžete zúčastniť vo štvrtok 29. marca o 13. hodine. Stretnutia 
s predškolákmi a školákmi sa stali v tomto mesiaci pre nás už sa-
mozrejmosťou.
 Kniha má i v dnešnom pretechnizovanom svete svoj význam
a zdrojom stretnutia s ňou je i naša knižnica.      
 Marta Bieliková, vedúca mestskej knižnice

Ešte tri litre a je to v suchu!

Zoderieme skôr ruky alebo mydlo?

Novodubničan kradol
v Trenčíne
Policajti z Trenčína 20.februára 
vzniesli obvinenie pre prečin 
krádeže voči 22-ročnému mu-
žovi z Novej Dubnice. Obvinený 
sa vlámal 30.decembra 2011 
do kancelárie fi rmy sídliacej v 
Trenčíne. Z kancelárie odcudzil 
notebook s príslušenstvom a 
licencované programy, pričom 
spôsobil celkovú škodu vo výš-
ke  4550 eur. Obvinenému hro-
zí trest odňatia slobody na šesť 
mesiacov až tri roky.

Spreneverili peniaze
Policajti z Trenčína vzniesli 2. 
marca obvinenie pre prečin 
sprenevery voči 18-ročnému 
mladíkovi z Trenčína a 26-roč-
nej žene z Novej Dubnice. Ob-
vinení pracovali ako brigádnici 
od júla do augusta minulého 
roku v predajni v Trenčíne a pri-
svojili si tržbu za predaný to-
var v celkovej sume 1045 eur. 
Obom obvineným hrozí trest 
odňatia slobody až na dva 
roky.

mjr. Mgr. Pavol Kudlička
hovorca Krajského

riaditeľstva PZ Trenčín

Trojica mladistvých
„nafúkala“
Vo väčšine pohostinstiev a pu-
bov v meste a v Kolačíne vy-
konali policajti 3. februára kon-
trolu konzumácie alkoholu mla-
distvými a maloletými osobami. 
Hliadka mestskej polície spolu 
s OO PZ Dubnica nad Váhom 
odhalila tri mladistvé osoby, kto-
rým dychová skúška dokázala 
konzumáciu alkoholu. Polícia 
promptne kontaktovala rodičov, 
ktorí si po svoje ratolesti prišli 
osobne. Konzumáciu alkoholu 

budú musieť vysvetliť spolu s 
rodičmi v oddelení sociálnych 
vecí mestského úradu, ktoré 
zastrešuje túto problematiku. 

Predaj bez dokladov 
Podozrivé červené auto s pieš-
ťanským evidenčným číslom 
nahlásil anonym na linku mest-
skej polície 20. februára. Podľa 
jeho slov posádka vozidla oslo-
vuje okoloidúcich a ponúka im 
tovar na predaj. Kamerový sys-
tém auto odhalil na Ulici J. Kráľa 
a hliadka okamžite vyštartova-
la na miesto. Kontrola zistila, 
že ide o L.D. a L.J. z Piešťan, 
ktorí ponúkali holiace strojčeky, 
avšak bez potrebných dokla-
dov. Obom obchodníkom ďalší 
predaj zakázali a tržbu, ktorá 
sa im dovtedy zadarila, museli 
obetovať na blokovú pokutu. 

Nepovolené znečisťovanie
a spaľovanie
Nepovolenú skládku papiero-
vého odpadu založila jedna z 
predajní na Mierovom námes-
tí pri kontajneroch v Sade kpt. 
Nálepku. Mestskej polícii to 21. 
februára nahlásil obyvateľ, kto-
rému nie je ľahostajný vzhľad 
mesta. Kontrola odpadu, veľmi 
rýchlo odhalila pôvodcu sklád-
ky, keďže sa v ňom nachádzali 
aj pokladničné bločky. Hliadka 
okamžite pracovníčku predajne 
upozornila a prípad doriešila 
podľa priestupkového zákona. 
Po zime upratoval aj jeden zo 
záhradkárov na Okružnej ulici. 
Zvyšky z orezaného stromu na-
ukladal na kopu a podpálil, čo 
však v našom meste zakazuje 
VZN.    

 Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

Z POLICAJNÉHO BLOKU
-------------------------------------------------------------------------  Výbor ZO Únie žien Slovenska v Novej Dubnici, pripravil v uto-

rok 21. februára pre svoje členky netradičné podujatie. Zišli sa v 
hoteli ALFA, aby si zmerali sily na dvoch bowlingových dráhach. 
Aj keď väčšina z nich v tomto športe veľa skúseností nemala, sta-
čilo pár skúšobných hodov a počet zvalených kolkov rástol. Bolo 
vidno, že bowlingu postupne prichádzajú na chuť a so zápalom sa 
snažili získať čo najviac bodov. Najlepšie sa darilo členke výboru 
ZO  Oľge Dudovej, ktorá v konečnom hodnotení získala prvenstvo.  
Za svoje výkony prevzala z rúk predsedníčky ZO ÚŽS PhDr. J. 
Gašparovej malú pozornosť.  
 Aj keď  spomínaná ženská organizácia zaradila do svojej čin-
nosti športové podujatie po prvý raz, ukázalo sa, že ani takáto ak-
tivita im nie je cudzia. Rozchádzali sa s tým, že určite  si toto vyda-
rené podujatie zopakujú.

Text a snímka: M. Babuková  
Posledný hod rozhodol, že víťazkou súťaže žien

sa stala Oľga Dudová (na snímke vpravo).

Pohrebné služby
ANTON DADO

Dubnica n/V 042/44 21 949,
Nová Dubnica

(Obchodné centrum Družba)
042/44 33 000,

non-stop prevozy, predaj 
rakiev, vencov, kahancov, 

sviečok a pohrebné služby 
0904 504 498.

Kamenárstvo - kamenárske
práce a hrobky 

ZĽAVA 20% na pomníky
do vypredania zásob

0908 395 560.
Ponúkame aj prepravu

sypkých a plných materiálov
do 3,5 tony. 

M. Kondel, MK & M-SK
prevádzka - admin. budova 

Tekos-u Nová Dubnica
vykonáva:

POHREBNÉ SLUŽBY
PREVOZY ZDARMA!

(smútočné obrady, pochová-
vanie, truhly, vence)
NON STOP LINKA
0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
budujeme hroby a hrobky

od základu
pomníky a žulové zakrytia

už od 999 €
žulové urnové schránky

už od 499 €

Kancelária:
po - pia: 8:00 - 16:00 

tel.: 042 44 34 236,
0905 991 398



S P O M I E N K Y

KÁDER MUŽOV MFK NOVÁ DUBNICA   
 brankári:   Rekem: dorast, Kolárik, Súdny
 obrancovia: Kosiba, Ďadko, Ďuriš, Ježík, Tvrdý, Šamánek,
     Burdej, Maník, Stupinský, Bortel M.
 strednopoliari: Basila, Švikruha, Ranuša, Štiffel, Matejovič,
     Dado, Závodný, Struška, 
     Kollman: dorast
 útočníci:   Vaško, Prekop, Štefula, Suchý, Bortel G. 

Zápasy v príprave:
 NDCA - Dubnica SD 1:5 (1:1) g: Bortel M.
 NDCA - Moravany  2:4 (1:1) g: Ježík, Ranuša
 NDCA - Luborča  1:1 (0:0) g: Matejovič
 NDCA - Nemšová  0:3 (0:0)
 NDCA - P.Bystrica  1:0 (0:0) g: Prekop
 NDCA - Ilava   5:3 (4:0) g: Štiffel, Burdej, Prekop,
              Vaško, Suchý
 NDCA - Kočovce  5:4 (4:2) g: Vaško 2, Prekop,
              Matejovič, Burdej
 Topoľčany - NDCA  1:2 (0:1) g: Ranuša, Štefula
 Brumov - NDCA  2:0  (0:0)
 NDCA - Bytča   0:1  (0:1)
 NDCA - Domaniža  3:3  (0:1) g: Burdej, Matejovič, Basila
 Slovácko - NDCA  2:1 (1:1) g: Švikruha

 Kvôli počasiu sme zrušili zápasy s Piešťanmi a Trenčiansky-
mi Teplicami. V lete sme začali trénovať  častejšie a vo vyššom 
zaťažení, čo spôsobilo, že sa hráči potrebovali adaptovať na nový 
systém. Tato fáza sa odzrkadlila aj na výsledkoch na začiatku sú-
ťaže. Po piatom kole si to „sadlo“ a do konca súťaže sme podá-
vali slušné výkony. Za dôležité považujem, že sa nám v priebehu 
polroka vytriedil a vykryštalizoval káder, ktorý sme v zime vedome 
doplnili.

 Zimná  príprava u nás kontinuálne nadväzovala na predchá-
dzajúce obdobia. Tvrdo sme  trénovali aj počas súťaže a prechod-
ného obdobia, takže žiadne extrémy v tréningovom procese nena-
stali. Kondíciu sme rozvíjali hernou formou,  k čomu nám poslúžili 
aj dva zápasy každý týždeň.  Dnes máme káder dostatočne širo-
ký, zaťaženie bolo pomerne rovnomerne rozdelené. Čo sa týka 
súperov, sústredili sme sa na družstvá z vyšších súťaží, ktoré nám 
ukazovali, na čom treba ďalej pracovať.

 V jarnej časti chceme byť herne aj výsledkovo úspešní v kaž-
dom zápase. U nás ide o dlhodobejší projekt, a úlohou je pripraviť 
silné družstvo,  ktoré bude dlhodobo podávať stabilné a kvalitné 
výkony.

tréner Ivan Basila

 Futbalový klub AS TRENČÍN zorganizoval 
26. februára halový turnaj prípraviek ročníkov 
2004, ktorého sa zúčastnilo až desať družstiev. 
Naši chlapci získali v silnej konkurencii krás-
ne druhé miesto a nášho Miška Gaga vyhod-
notili ako najlepšieho hráča a strelca so 6 gól-
mi. Gratulujeme družstvu aj Miškovi Gagovi! 

 O týždeň neskôr sme sa zúčastnili turnaja 
prípraviek starších (ročník 2003) v Bošáci.

 Kvôli prázdninám a chorobám sme nehrali 
v kompletnej zostave, čo ovplyvnilo aj náš vý-
kon. Zo 7 účastníkov sme skončili bronzoví. Za 
odvedený obetavý výkon si ale zaslúžia všetci 
hráči pochvalu.

 Do tretice ešte jeden turnaj, ale na domácej 
pôde s pozvánkou pre vás všetkých. V sobotu 
24. marca sa od 9. hod. v športovej hale usku-
toční futbalový turnaj najmladších prípravkárov. 
Srdečne vás pozývame. 

tréner Milan Úradník

 Oba tímy zdolali všetkých svojich súperov, brankár starších 
žiakov nemusel loptu zo svojej siete loviť ani raz, mladším žiakom 
traja súperi vsietili iba jediný gól. Pri vyhlasovaní najlepších hráčov 
si v oboch kategóriách išli po cenu futbalisti MFK Nová Dubnica. 
Takto jednoznačne vyznieval Valentínsky turnaj o pohár primátora 
Novej Dubnice. V športovej hale sa na ňom 19. februára stretli 
družstvá mladších a starších žiakov z Novej Dubnice, Trenčian-
skych Stankoviec, Starej Turej a Lednických Rovní. 
 Mladší žiaci prevalcovali svojich súperov so skóre 10:1. Naj-
lepším hráčom sa stal domáci Miroslav Dubnička. Starší hráči do-
minovali dokonca so skóre 8:0. Za najlepšieho hráča vyhlásili 
Patrika Tadlánka z MFK Nová Dubnica a jeho tímový kolega 
Dominik Demura sa stal najlepším brankárom. Už si len treba 
želať, aby nám vydržala forma a aby títo úspešní chalani zostali 
naďalej reprezentovať naše mesto. Veľká vďaka patrí všetkým or-
ganizátorom turnaja, Mestu Nová Dubnica, Základnej škole Janka 
Kráľa a ochotným kuchárkam v jedálni.

-mk-

Najmladšie futbalové nádeje dávajú trénerovi veľa dôvodov na radosť. 



 Pre družstvá HKM  - pozemný hokej sa skončila halová sezóna. Ako 
prví ukončili sezónu žiaci. Súťaž bola vyrovnaná, veď až v poslednom kole 
v Šenkviciach sa rozhodovalo o popredných miestach v tabuľke. Chalani 
odohrali výborné zápasy, nakoniec to však stačilo „iba“ na zisk bronzových 
madailí. Ako druhé ukončili sezónu dorastenky a po tesných výsledkoch  sa 
umiestnili na druhom mieste. 
 Najviac sa však  tešilo družstvo žien. Pred posledným kolom viedli ta-
buľku „o skóre“ pred Račou. V poslednom kole na domácej pôde odohrali 
rozhodujúci zápas práve proti tomuto tímu. Na konci sa tešili z víťazstva naše 
a aj po drobnom  zakopnutí v poslednom zápase proti Zlatým Moravciam 
sme si spolu s nimi mohli zakričať „sme majstri“.  
 Ženy obhájili titul z predchádzajúceho ročníka, a tým si zabezpečili účasť 
na halovom pohári euro majstrov. O kvalite našich  hokejistiek svedčí aj 
to, že koncom januára sa hráčky Renáta Reseková, Zuzana Strapková, 
Kristína Halasová a Mária Gavendová ako asistentka trénera zúčast-
nili halových Majstrovstiev Európy pod vlajkou Slovenska. Slovenská 
reprezentácia si tromi prehrami a dvomi víťazstvami zabezpečila 6. miesto 
spomedzi ôsmich zúčastnených. Ambície reprezentácie získať medailu sa 
nenaplnili a Slovensko sa udržalo v B - divízii.
 Všetkým družstvám ďakujeme za predvedené výkony a vzorné reprezen-
tovanie klubu HKM a mesta Nová Dubnica. Držme palce našim chlapcom a 
dievčatám v jarnej súťaži na tráve.

Ladislav Gavenda

Celoslovenské dominátorky (zľava): Renáta Reseková, Aďa Reseková, Bi-
biana Beluščáková, Michaela Janíková, Zuzana Strapková, Mária Gavendo-
vá, Natália Madajová, Veronika Veselá.

Strieborný tím žiakov (zľava): Michal,Briš Tomáš Jakubček, Lukáš Gavenda,
Jozef Ševčík, Matej Sýkora, Milan Briš, Martin Kranec a Miloš Pokorný.
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 Tohtoročná expedícia Vysoké Tatry - zima 2012 s re-
kordným počtom 33 účastníkov bola pre viacerých, ktorí do 
našich veľhôr zavítali prvýkrát určite úžasným a pamätným 
zážitkom. Však si prečítajte postrehy z tejto už pravidelnej 
aktivity členov ÚO Fénix z Novej Dubnice a Dolnej Poruby. 
So svojimi postrehmi sa s nami podelila aktívna členka An-
naMária Bežáková z Dolnej Poruby:

 „Bolo nám ako v rozprávke. Pýtate sa prečo? Ja vám 
to teda vyrozprávam. Naša túžba po úspešnom jesennom 
výstupe na Kriváň, opäť zavítať do Vysokých Tatier, sa nám 
splnila 2. februára. Po trojhodinovej ceste vlakom nás v 
Štrbe privítal sneh a neuveriteľný výhľad na Vysoké Tatry. 
Zakotvili sme v škole s plným vybavením, v ktorej sme boli 
ubytovaní. Každý z nás si našiel svoje miestečko, kde sa 
vybalil a v noci aj spával. Väčšina z nás večery správne 
strávila v telocvični alebo vonku na prechádzkach, kde sme 
sa všetci postupne spoznávali. Na druhý deň ráno sme sa 
poriadne naobliekali, lebo vonku boli teploty nízko pod nu-
lou. Ale praví turisti sa ničoho nezľaknú, a tak sme sa vy-
brali na Popradské pleso. Išli sme chodníkom, ktorý sa volal 
Chodník medzi plesom a Plesom. Bol náučný a plný krás 
tatranských štítov a skál. Cesta trvala o kúsok viac ako ho-
dinku, ale pri obdivovaní Tatier sme si to ani neuvedomova-
li. Prišli sme tam a uvideli Popradské pleso celé zamrznuté 
a zasnežené a veľkú drevenú chatu, v ktorej sme sa mohli 
posilniť. Pri toľkých krásach sme ani nevedeli, kde sa máme 
skôr pozerať. Keď sa všetci už posilnili, poguľovali, popre-
chádzali po plese, poobdivovali kováča so suvenírmi a psí-
kov, urobili sme si veľké ,,rodinné foto“ a vydali sa naspäť 
náučným chodníkom. Aj nasledujúci deň bol plný zážitkov. 
Viezli ste sa už lanovkou? Vidíte, ďalšia vec, čo uchváti. 
Lanovkou sme sa teda vyviezli na chatu pod Soliskom, tam 
sme si dali tatranský čajík (nebojte 0%) a nejaké jedlo. Pred 
chatou sme urobili druhú rodinnú fotografi u. Po fotení sme 
sa rozpŕchli na lanovku a stretli sme sa až na zastávke v 
Štrbskom plese, odkiaľ sme išli autobusom do Štrby. Keďže 
to bol posledný večer, všetci sme sa zabavili v telocvični 
a hrali vybíjanú. Takto pekne sme ukončili posledný večer. 
Ráno sme išli pešo až do Tatranskej Štrby, veď správny 
turista nemá turistiky nikdy dosť! Vďaka Fénixu som našla 
veľa kamarátov a vždy prijmem pozvanie na turistiku. Veľké 
Ďakujem patrí aj všetkým dospelým, ktorí tam s nami boli, 
ale hlavne usporiadateľovi Miroslavovi Zavackému.
Ďakujem za krásne zážitky!“

Takto sa o zážitky podelil Jakub Vančo, Nová Dubnica:
 Už pravidelne každý rok cez zimu navštevujeme Vyso-
ké Tatry. Tentoraz sme však boli v nezvyčajne vysokom poč-
te 30 členov. Náš prvý výlet sa začal rekordnými teplotami 
až -35ºC. Namierené sme to mali na Popradské pleso. Po 
ceste sme si vychutnali vysoký sneh a krásne zasnežené 
scenérie. Tí, ktorí mali ešte dosť síl, sa na plese vyšantili v 
snehu. Na druhý deň sme sa dostali do vyššej nadmorskej 
výšky a to lanovkou na Chatu pod Soliskom. Chvíľu sme 
mali aj výhľad na okolité kopce, ale to iba do chvíle kým 
nezačalo snežiť. A keď sa v Tatrách rozsneží, tak poriadne, 
pretože keď sa na ďalší deň rozvidnelo, všetky skaly a ští-
ty, ktoré boli predtým holé, boli zrazu celé biele. V Tatrách 
sme si oddýchli, načerpali nové sily na každodenný život a 
poďme domov. Zas o rok (alebo aj skoršie). Náš vedúci Mir-
ko, ktorý je z tejto oblasti rodákom, nám určite takéto, alebo 
podobné zážitky v horách pripraví a zorganizuje. 
 Stáva sa aj dobrým zvykom, že na viacdňových pobyto-
vých podujatiach „uvaríme“ nejaké ďalšie. Aj tentokrát sme 
teda skalní vysokohorskí nadšenci niečo vymysleli. A do-
hodli sme sa, že sa o naše zážitky s vami nielen podelíme, 
ale budeme radi ak ich s nami aj prežijete. Po úspešnom 
zvládnutí Kriváňa sme vymysleli výstup na ďalší tatranský 
kopček. Takže, milí priatelia, tu je zatiaľ neofi ciálna pozván-
ka na podujatie Rysy 2012. Už teraz sa tešíme na všetkých, 
ktorí sa pokúsia prekonať samých seba a vystúpiť až na 
vrchol. 
Na zimnom Strážove ôsmykrát
 Už tradičná a pravidelná aktivita mládežníkov a dobro-
voľníkov z Detskej organizácie Fénix v Novej Dubnici sa aj 
tento rok konala za spoluúčasti kamarátov z partnerských 
organizácii zo Starej Turej a Krásna nad Kysucou. Každý 
rok je výstup na vrchol neopakovateľný a nebolo to inak ani 
tento rok. Síce v menšom počte ako po minulé dva ročníky, 
ale v peknom počasí, sme výstup všetci úspešne zvládli. 
Výstup na vrchol a výhľady na okolitú slovenskú, kopčekmi 
posiatu krajinu, je vždy silnou motiváciou prísť opäť o rok. 
Novým zážitkom bol zostup do Čičmian po neprechodenom 
silne zasneženom chodníku, ktorý preveril nielen našu kon-
díciu, ale aj vôľu zdolávať nepredvídané situácie. Ďakuje-
me M. Kacinovej za spropagovanie podujatia na webových 
stránkach mesta a tiež za to, že sa tento pekný deň rozhod-
la stráviť s nami.

Mgr. Miroslav Zavacký
DO Fénix

 Presne v duchu tohto hesla, ktoré má Klub slovenských turistov 
Kolačín aj na svojej webovej stránke, sa vybrala skupinka desiatich 
turistov z Kolačína v sobotu 25. februára na Baske. Konal sa tam 
tradičný zimný zraz turistov Trenčianskeho kraja. Rozdelili sa na 
dve samostatné jednotky. Turisti pod vedením Dušana Kačíka si 
vybrali trasu z Omšenia a mali jediný cieľ - doraziť na Baske ako 
prví zo všetkých turistov. To sa im napokon za 110 minút aj poda-
rilo. Výkon hodný obdivu vzhľadom na to, že si cestičku museli 
poctivo vyšľapať, rovnako ako druhá skupinka, ktorá sa do toho 
istého cieľa vybrala pod vedením Michala Hála z Dolnej Poruby. Už 
prvý pohľad na snehom zaviaty turistický chodník neveštil nič do-
bré. Turisti z Kolačína sa však len tak niečoho nezľaknú, ale keby 
boli tušili, čo ich čaká, neviem, neviem.
 Spočiatku sme to brali ako zábavu, ale ako pribúdalo prebro-
dených kilometrov, tak ubúdalo síl a hnev sa striedal s beznádejou. 
Nie nadarmo sa hovorí, že v jednote je sila. Len vďaka vzájomné-
mu povzbudzovaniu sme to napokon prežili. Po piatich hodinách 

brodenia sa vo viac ako metrovom snehu, padajúc, vyťahujúc sa 
navzájom zo závejov, smejúc sa i plačúc zároveň sme dorazili k 
chate.
 Privítalo nás teplo, kopec známych a horúci čaj. Presne to sme 
potrebovali, aby sme sa vzchopili, lebo nás čakala ešte dvojhodino-
vá cesta dole. Tá nám však pripadala úplne bezproblémová, preto-
že po nej vyšlo a potom i zišlo takmer 400 turistov nášho kraja, ktorí 
prišli na zraz. Slniečko svietilo, výhľady na okolitú prírodu boli pre-
krásne a náladu nám nedokázal pokaziť ani topiaci sa sneh, kvôli 
ktorému sme boli opäť mokrí. Z topánok nám tiekla voda, nohy sme 
si necítili, no napriek tomu sme boli šťastní. Hovorí sa , že ak pre-
konáš sám seba, zvíťazíš. V tomto zmysle sme boli víťazmi všetci. 
Môj najväčší obdiv si napriek tomu zaslúži naša členka Darinka Ko-
záčková, ktorá toto všetko zvládla po šiestej nočnej zmene, ktorú 
mala za sebou! Za všetko hovoria aj fotografi e, ktoré sú na našej 
facebookovej stránke - www.facebook. com/kstkolacin.

-sk-


