
 Rozpadávajúce sa terasy zarastené náletovou zeleňou, na kto-
rých si škôlkari môžu ublížiť, sa už stávajú minulosťou. Havarijný 
stav terás v dvoch alokovaných pracoviskách Materskej školy P. 
Jilemnického prinútil mesto k nevyhnutnej investícii. V škôlkach v 
Komenského sadoch a na Jilemnického ulici vyrastajú nové terasy s 
dlažbou z vymývaného betónu. Históriou sa stanú aj zábradlia, ktoré 
zbytočne bránili prechodu detí priamo na trávnik priľahlého škôlkar-
skeho dvora. Ako spokojne dodáva riaditeľka Materskej školy P. 
Jilemnického v Novej Dubnici Mgr. Daniela Moravíková: „V prvom 
rade sme museli dbať na bezpečnosť detí. Rekonštrukcia terás však 
veľmi pomôže aj pri samotnom výchovno-vzdelávacom procese. Te-
rasy budeme môcť v jarnom až jesennom období využívať na cvi-
čenie a rôzne iné aktivity detí. Okrem iného sa tým zvýši hodnota 
budov.“ 

-mk-

 Cestoviny a múka budú zrejme ešte dlho hlavnou surovinou 
na prípravu jedál v našom meste. Potravinovú pomoc sme získali 
spolu pre 730 občanov, čiže zdarma sa rozdalo viac ako 29 ton ces-
tovín a múky. V októbri nám potravinová banka pomohla prvýkrát, 
teraz doplnili dodávku pre ďalšie tri stovky obyvateľov v hmotnej 
núdzi. Na rozdiel od minuloročnej pomoci sami museli zabezpečiť a 
zafi nancovať jej odvoz z Trnavy a Sládkovičova. Počas štyroch dní 
rozdávania nám pomáhala Farská charita Nová Dubnica pod vede-
ním Kamily Poláčkovej, ktorej členovia boli ochotní pomáhať každý 
deň. Veríme, že naša snaha nevyšla nazmar a že potravinová po-
moc skutočne pomohla našim občanom.

Mgr. Zuzana Vanková 
vedúca odd. sociálnych vecí a školstva

Filmové ocenenie Igric získal Marek Poláček vďaka dokumentárnemu
fi lmu Kláštorisko (snímka z nakrúcania). Interview na str. 2. 

Kino Panorex plné kraslíc, korbáčov, medovníčkov a jarných dekorácií. 
Na str. 4. 

Jedni ochotne upratujú aj v lese, druhí nie sú schopní
ani pod vlastnými oknami. Na str. 3.

 V pondelok 19. marca sa v zasadačke kultúrnej besedy usku-
točnilo rokovanie mestského zastupiteľstva.

 Jedným z najdôležitejších bodov bolo schválenie úverového 
rámca na projekt „Rekonštrukcia a zníženie energetickej ná-
ročnosti ZUŠ Nová Dubnica“.

 Ako vo svojom vystúpení uviedla vedúca fi nančného odboru 
Ing. E. Lackovičová, v súvislosti so začatím realizácie projektu v 
objekte bývalej I. ZŠ, je nutné otvoriť úverový rámec na fi nancova-
nie tohto projektu. V harmonograme rozpočtu na daný projekt by 
mali byť celkové investičné náklady vo výške 906 042 €, nenávrat-
ný fi nančný príspevok vo výške 860 740 € a spoluúčasť mesta na 
bežné kapitálové výdavky vo výške 45 302 €. Nakoľko mesto musí 
bežné výdavky ako aj spoluúčasť mesta zaplatiť z vlastných zdro-
jov, úver môže žiadať len na fi nancovanie kapitálových výdavkov. 
Na základe toho bude žiadať eurofondový úver na fi nancovanie 
95 % kapitálových výdavkov, čo je výška úverového rámca 838 
577 € a investičný úver na fi nancovanie 5 % mesta u kapitálových 
výdavkov, čo je výška úverového rámca 44 135 €. Mesto požia-
dalo štyri bankové inštitúcie o predloženie ponúk na fi nancovanie 
eurofondového úveru, ako aj na fi nancovanie spoluúčasti mesta. 
Po preskúmaní jednotlivých ponúk sa ukázala ako najvýhodnejšia 
ponuka z VÚB banky. 
 Na základe argumentov poslanci súhlasili, aby na celý projekt 
ZUŠ mesto uzatvorilo s VÚB, a.s prekleňovací úver vo výške 838 
578 € a investičný úver na projekt ZUŠ vo výške 44 136 € na 
obdobie 60 mesiacov, pri úrokovej sadzbe 3-mesačný EURIBOD 
+ marža 2,6 % p.a. Pre mesto je toto rozdelenie výdavkov na dva 

samostatné úvery výhodné tak z pohľadu fi nancovania ako aj z 
dokladovania oprávnených výdavkov projektu.
 Ďalším bodom rokovania bola zámena pozemkov medzi mes-
tom Nová Dubnica a spoločnosťou GT- MERKEL s.r.o. . Ako sme 
už informovali, na predmetných pozemkoch (bývalý TRANSME-
TAL), ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti GT-MERKEL, s.r.o., plá-
nuje mesto Nová Dubnica vybudovať okružnú križovatku na ceste 
III/06164 (ul.. SNP), komunikácie a dopravné napojenia priemy-
selnej zóny a inžinierske siete k plánovanej výstavbe priemysel-
nej zóny. Ide teda o prípad hodný osobitného zreteľa, a zámena 
pozemkov je vo verejno-prospešnom záujme. Zámenou prejde 
pozemok parc. KN-C č. 488/41 o výmere 6002 m2 do výlučného 
vlastníctva spoločnosti GT - MERKEL s.r.o. a pozemky parc. KN-C 
402/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 137 m2, parc. 
KN-C č. 407/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 336 m2 a par-
cela KN-C č. 409/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2

do výlučného vlastníctva mesta Nová Dubnica. Zámena po-
zemkov, nakoľko majú rovnakú výmeru 6 002 m2, sa uskutočňuje 
bezodplatne. 
 Vedenie mesta Nová Dubnica nedávno dostalo od spoločnosti 
Elektrotechnické montáže a.s. Žilina žiadosť o prenájom pozemku 
na parc. KN-C č. 120 o výmere 15 m2, za účelom postavenia novej 
trafostanice pre skvalitnenie dodávky elektrickej energie v danej 
lokalite. Uvedený pozemok sa nachádza tesne vedľa existujúcej 
trafostanice súp. č. 628, ktorú plánuje prevádzkovateľ po vybu-
dovaní novej trafostanice zbúrať a uviesť do pôvodného stavu. 
Uzavretie nájomnej zmluvy na uvedený pozemok je podmienkou 
pre vydanie stavebného povolenia na výstavbu novej trafostani-
ce. Poslanci, po diskusii k tomuto problému, schválili ako dočasne 
prebytočný majetok mesta o výmere 15 m2. Ďalej MsZ ako prípad 
osobitného zreteľa schválilo, prenechať tento pozemok do nájmu 
spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. Žilina. 
Podľa zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica bude 
výška nájomného 30 €/m2 na rok.
 Poslanci v ďalšej časti rokovania súhlasili so zrušením uzne-
senia MsZ v Novej Dubnici č. 15, bod A) a D) zo dňa 26. 4. 2010, 
ktoré súvisí s nájmom uzatvoreným medzi mestom Nová Dubnica 
a občianskym združením EDEN. Po preverení vykonateľnosti bo-
dov právnym zástupcom, vedenie mesta rozhodlo nekonať podľa 
prijatého uznesenia z roku 2010, ale rokovať o postupe riešenia 
ďalších vzájomných vzťahov.
 Schválený bol aj odpredaj nebytových priestorov do vlastníc-
tva J. Ondlevcovi o celkovej výmere 123 m2, ktorý sa nachádza v 
budove súp. č. 21, vchod č. 18, Sady Cyrila a Metoda, v celkovej 
hodnote 35 000 €. Uvedený nebytový priestor, ktorý je vo vlastníc-
tve mesta, má v súčasnosti v nájme. 

Text a snímka: M. Babuková

JARNÁ OČISTA MESTA

 „SLOVENSKÝ OSCAR“ PRE NOVODUBNIČANA VEĽKONOČNÝ VEĽTRH

 S príchodom mesiaca apríl sme ukončili poskytovanie slu-
žieb nocľahárne pre ľudí bez domova. V priebehu mesiacov de-
cember 2011 až marec 2012 sa v nocľahárni vystriedalo približ-
ne 13 ľudí. Niektorí zotrvali po celú dobu prevádzky, iní len na 
určitý čas. Prevádzka nebola vždy bez problémov, pretože naj-
väčším nepriateľom bol alkohol, a ten sa vyskytoval veľakrát. 
Prevádzkovým a ubytovacím poriadkom sme stanovili hranicu, 
a tú museli ubytovaní dodržiavať. Iné problémy sa nevyskytli  a 
za hladký chod prevádzky počas štyroch mesiacov ďakujeme 
fi rme RMC, s r.o. Nová Dubnica za fi nančnú podporu, z ktorej 
sa nakupovali potraviny, čistiace a hygienické potreby, pánu 
farárovi Jozefovi Sliepkovi, ktorý vybavil poskytovanie stravy 
počas týždňa pre ľudí v nocľahárni zdarma zo Spojenej školy 
sv. J. Bosca, vedeniu školy a všetkým kuchárkam z tejto školy. 
Ďakujem aj službukonajúcim zamestnancom a mestským poli-
cajtom, ktorí pravidelne kontrolovali ubytovaných a udržiavali 
tak poriadok v nocľahárni. 

Mgr. Zuzana Vanková 
vedúca odd. sociálnych vecí a školstva

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje občanom, 
že rozhodnutia na daň z nehnuteľností a komunálny 
odpad (výmery) sa vydávajú do 26. 4. 2012.

Vyzdvihnúť si ich môžete v zasadačke MsÚ.

Bezpečnosť a zdravie ohrozujúci 
stav terás pred rekonštrukciou. Terasy utešene vyrastajú na Ulici Petra Jilemnického aj v Komenského sadoch.



 O nás Slovákoch sa hovorí, že si nevieme vážiť svojich úspeš-
ných rodákov. Niektorých až neskoro potom, keď už nie sú medzi 
nami. Aj keď žijeme v malom meste, určite by sme našli už teraz 
niekoľko významných osobností, ktoré svojím talentom a mnoho-
násobným úsilím dosiahli v živote vysoké méty a ich meno sa vždy 
bude spájať s naším mestom. Boli by sme radi, keby ste nás upo-
zornili na takéto osobnosti, aby sme ich mohli predstaviť všetkým 
žičlivým obyvateľom Novej Dubnice.

Marek Poláček počas nakrúcania dokumentu o pápežovom kos-
tolníkovi Pavlovi Benedikovi.

 Práve náš rodák Mgr. Marek Poláček obdržal 30. marca v Bra-
tislave prestížne ocenenie IGRIC - možno nehyperbolizujem, ak 
ho označím za slovenského Oscara, a to za slovenský dokumen-
tárny fi lm pod názvom KLÁŠTORISKO. Zaiste by nás mnohých 
zaujímali bližšie informácie o tomto významnom ocenení.

Mali sme možnosť niektoré vaše dokumentárne fi lmy z rôz-
nych kútov sveta vzhliadnuť v televízii. Takže možno pove-
dať, že KLÁŠTORISKO je vaše najvydarenejšie dielo? 
 To môžu posúdiť len diváci, ja od mojich fi lmov nemám dosta-
točný odstup. Dá sa povedať, že keď má človek dobrý námet a 
dobrých ľudí čo vo fi lme vystupujú, už má polovicu úspechu za se-
bou. Tiež je dôležité dať dokopy kvalitný tím, lebo fi lmárčina je re-
meslo ako každé iné a treba jednoducho poznať určité zákonitosti 
a dodržiavať ich. Aj dom bude kvalitný len vtedy, keď ho stavajú 
profesionálni remeselníci. Pri fi lme Kláštorisko sme mali všetko, 
čo som spomenul. Dokonca sa nám podarilo dostať „človečinu“ z 
našich hlavných postáv. V jazyku dokumentárneho fi lmu je „člove-
čina“ pravdivosť, úprimnosť a hĺbka, ktorú sa naše postavy nebáli 
odkryť aj pred kamerou. Pre mňa osobne je však väčšina úspechu 
aj tak niekde mimo mňa, niekde medzi nebom a zemou. Niekto túto 
neuchopiteľnú realitu nazýva šťastím, ja ju nazývam Božím ria-
dením. Mňa osobne napríklad úplne presahuje, akú náladu budú 
mať ľudia v štábe, ako budú reagovať naši respondenti. Tiež ne-
viem zariadiť, aby sa nám pri výrobe prihodili fi lmársky zaujímavé 
situácie, ani netuším, ako budú jednotlivé strihy a scény pôsobiť 
na diváka. Ak divák pri Kláštorisku na 26 minút zabudne na realitu 
svojho života a pre niečo sa nadchne alebo sa rozveselí, tak mô-
žeme hovoriť o úspešnom fi lme.

Ako ste sa dostali do tejto súťaže IGRIC?
 Igric je najstaršia fi lmová cena udeľovaná na Slovensku a do-
posiaľ za 23 rokov Igrica dostalo 83 slovenských fi lmárov a audio-
vizuálnych tvorcov. Každý fi lmár túži získať toto ocenenie zhmot-
nené vo vkusnej 2,5 kilovej bronzovej soške. Treba sa do súťaže 
prihlásiť a poslať na posúdenie dielo vytvorené v uplynulom roku. 
Tento krát bol do súťaže Ceny Igric 2012 prihlásený rekordný po-
čet diel - spolu 86. Igrice boli udelené štyri - dva za hraný fi lm, 
jeden za animovaný fi lm a jeden za dokumentárny fi lm.

Kto rozhoduje o kvalitách a v dôsledku toho i o oceneniach 
tohto druhu fi lmovej tvorby?
 Filmy posudzovala sedemčlenná porota, kde boli zastúpení 

spisovatelia, herci, režiséri, scenáristi, fi lmoví historici... Predseda 
poroty spisovateľ Peter Glocko ocenenie fi lmu Kláštorisko zdôvod-
nil takto: „Pri tomto fi lme si možno spomenieme na slová Iman-
nuela Kanta: „Dve veci ma privádzajú do úžasu: Hviezdne nebo 
nad nami a vyšší mravný princíp v človeku.“ A musím povedať, že 
hviezdy na Kláštorisku v Slovenskom raji sú naozaj nádherné.

Ktoré dokumentárne fi lmy, v ktorej krajine ste doposiaľ urobili?
 Nakrútil som doposiaľ 18 dokumentárnych fi lmov krížom-krá-
žom po svete, od Madagaskaru, cez Kazachstan a Angolu po Bolí-
viu. Všetky tieto fi lmy majú jednu spoločnú črtu - prinášajú príbehy 
a svedectvo kňazov alebo rehoľníkov. 

Ak sa nemýlim, vyštudovali ste na Komenského univerzite 
sociálnu prácu. Ako ste sa dostali k žurnalistike?
 K žurnalistike som sa dostal úplnou náhodou. V mojej životnej 
dráhe ma vykoľajil jeden starší páterko - Augustín Vrecko. Raz sa 
zjavil u nás doma v Novej Dubnici a ponúkol mi štúdium žurnalis-
tiky v Belgicku. Bol to zázrak, lebo nikto z mojej rodiny o ňom nikdy 
predtým nepočul a štúdium v zahraničí bolo mojím snom. Čo na 
tom, že práve štúdium žurnalistiky, čo ma nikdy predtým nezaují-
malo. Páter Augustín ale tvrdil, že žurnalistika je dobrá vec a že 
Slovákom treba „meniť hlavy“. No a tak sa teda teraz tie hlavy sna-
žím nenásilne meniť. Predovšetkým poukazovaním na hodnoty, 
ktoré sa z médií vytratili. 

Máte z tejto vašej práce v rozvojových krajinách nejaké zážit-
ky, s ktorými by ste sa chceli s nami podeliť?
 Odkedy som v Angole videl, ako ženy na hlavách nosia pitnú 
vodu celé kilometre a ešte za ňu aj platia, snažím sa vodou šetriť. 
Keď si umývam zuby, pustím vodu len na navlhčenie kefky, po-
tom kohútik zastavím. A je mi strašne ľúto používať pitnú vodu na 
splachovanie. Keby som mal dom, ako prvé si v záhrade postavím 
latrínu. Už len z úcty k Afričanom.

Čo ďalej plánujete? Poznám vás ako veľmi činorodého štu-
denta, už vtedy plného invencie a ambícií.
 Možno budem mať tú česť tento rok nakrútiť niekoľko ďalších 
dokumentov o slovenských misionároch, snáď aj o práci saleziá-
nov na Luníku IX v Košiciach. Aktuálne v štúdiu LUX communica-
tion dokončujeme dokumentárny fi lm Keď kamene hovoria o vzniku 
veľkoplošnej mozaiky vo vojenskej katedrále v Bratislave. Zároveň 
začíname strihať dokumentárny fi lm o Pavlovi Benedikovi - pápe-
žovom kostolníkovi. V tomto fi lme budú použité exkluzívne zábery 
z vatikánskej klenotnice či z ipsonotéky - relikviára. V miestnosti s 
takmer 2000 relikviármi sme mali tú česť nakrúcať ako prví fi lmári 
v histórii vôbec. Na svete dnes už naozaj neexistuje veľa miest, 
kam sa kamera ešte nedostala. 

Kde sa bude dať fi lm Kláštorisko vidieť?
 Kláštorisko je súčasťou cyklu piatich dokumentárnych fi lmov s 
názvom Dedičstvo otcov, ktoré v rámci príprav na rok sv. Cyrila a 
Metoda vyrobila v roku 2011 Slovenská televízia. Cyklus mapuje 
dobrovoľnícke iniciatívy záchrany rôznych sakrálnych pamiatok na 
Slovensku. Okrem zrúcaniny kláštora kartuziánov na Kláštorisku 
v Slovenskom raji to je záchrana zrúcaniny kláštora Katarínka v 
Malých Karpatoch, obnova Kláštora františkánov v Kremnici či zá-
chrana kostolíka nad Sedliackou Dubovou na Orave. Cyklus za-
čína vysielať STV 2 na Veľkonočnú nedeľu podvečer, v týždennej 

periodicite. Kláštorisko malo premiéru 12. apríla, ale v repríze si ho 
môžete pozrieť 29. apríla o 18. hod. alebo o deň neskôr o 11.30 hod. 
na Dvojke. Na Slovensku existuje ešte veľa iných zaujímavých ini-
ciatív podobného druhu, preto verím, že cyklus Dedičstvo otcov 
bude v STV pokračovať výrobou ďalších častí. Snáď raz vnikne 
dokument aj o obnove neďalekej Skalky pri Trenčíne. 

 Veľmi pekne ďakujeme a želáme ešte veľa, veľa úspechov, 
ale aj lásku, podporu a porozumenie v rodine a trochu času aj pre 
vaše ratolesti. 
 

Zhovárala sa PhDr. Irena Štofaníková

 Už o niekoľko dní bude našu obec i mesto krášliť farebný
máj. Tradícia stavania májov siaha až do obdobia antiky. Naši 
predkovia ich používali ako ochranu pred zlými duchmi a cho-
robami. Neskôr stromy stavali ako prejav úcty a žičlivosti, mali 
symbolický význam a boli výrazom prírodného mýtu o boji zimy 
s jarou, smrti so životom; symbolom na jar sa obnovujúcej prí-
rody. Som veľmi rada, že sa táto tradícia dodnes zachovala i u 
nás. Čo ma však veľmi trápi je fakt, že mnohé iné tradicie upa-
dajú do zabudnutia. Niektoré preto, že si ich spájame s obdo-
bím socializmu a máme podvedomú averziu voči nim. Pamätá-
te sa na Sobotu pracovnej cti či Akcie Z ? Niektorí z donúte-
nia, iní zo strachu, ale väčšina dobrovoľne odpracovala desiat-
ky brigádnických hodín pri skrášľovaní okolia svojich domov, 
obce, okolitých lesov, pasienkov a lúk a nepýtali sa, čo za to. 
Vedeli, že to robia pre seba, svoje deti a rodiny. Vďaka nim bolo 
okolie potokov vykosené, verejné priestranstvá čisté, potok si 
netiekol, kadiaľ sa mu zachcelo, lebo koryto bolo dostatočne 
prehĺbené a zbavené nánosov.
 A čo dnes? Stačí jedna poriadna búrka a potok tečie dole 
dedinou, zalieva nám pivnice a my hromžíme, sťažujeme sa, 
nadávame v krčme, prečo mesto alebo Povodie Váhu s naším 
potokom nič nerobí. Čo na tom, že z každého druhého domu do
potoka smeruje viac či menej maskovaný kanalizačný vývod, 
že premostenie sme si postavili načierno bez stavebného po-
volenia a betónové skruže sú posadené príliš plytko. My sme 
chybu neurobili! Naozaj? Skúste si sami pre seba odpovedať 
na otázku : „Kedy som naposledy priložil ruku k dielu a urobil 
niečo pre prospech ostatných len tak a zadarmo?“ Nie, nebojte 
sa, nemám právo vás súdiť ani zbytočne moralizovať. Sledujem 
tým jeden jediný cieľ - vyzvať vás, aby ste sa zapojili do akcie, 
ktorú organizuje Klub slovenských turistov Kolačín v sobotu 
5. mája a ktorá nesie príznačný názov Vyčistime si Kolačín. 
Viem, mohli sme vymyslieť aj voľačo originálnejšie, ale činy sú 
dôležitejšie ako slová. Turisti sa v sobotu stretnú o 8. hodine 
pred kostolom a pôjdu čistiť Kolačínsky potok od miesta, kde 
vyviera. Môžte sa k nim pridať, čistiť tú jeho časť, ktorá preteká 
pred vaším domom či v jeho okolí alebo zostať doma a spolie-
hať sa na to, že sa zas našlo zopár bláznivých nadšencov, čo to 
urobia za vás. Je to len na vás.

-sk-

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

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

v Bytovom podniku, m.p.o. v Novej Dubnici,
Pribinove sady 29/19, t.č. 042/444 0236 a 444 0237. 

Foto: M. Poláček

Foto: M. Poláček



 Ako každý rok, aj teraz prehodnocujeme a upravujeme stav 
trávnikov, ihrísk, psích toaliet. Zistili sme, ako aj každý rok, že 
pochváliť sa veľmi nemôžeme. Trávniky sa nie zelenajú, ale skôr 
„hnedajú“ od množstva psích exkrementov, takže sa trápime otáz-
kou, kam zmiznú každý týždeň tie stovky vrecúšok, ktoré každú 
stredu dopĺňame do psích toaliet. Sama som videla mladíka, kto-
rý viedol veľkého vlčiaka, ako v stredu hneď po doplnení vreciek 
prišiel k psej toalete, vytrhol všetky vrecká a rýchlo s nimi zmizol
preč, lebo videl, že som sa za ním rozbehla.... A to sme tento rok 
každému, kto prišiel uhradiť daň za psa, odovzdali priamo pri po-
kladni 100 ks vreciek, keďže problém s chýbajúcimi vreckami po-
známe. 
 Neporiadni psičkári poškodzujú „imidž“ všetkým poriadnym, 
ktorí s vreckom uviazaným na vôdzke poctivo sledujú aktivity svoj-
ho psíka a zberajú výsledky jeho „ťažkej práce“. Vysávač na psie 
exkrementy je už v plnej prevádzke, obsluhujú ho aktivační pra-
covníci štyri hodiny denne (v suchom počasí), nie je však v našich 
silách každý týždeň vyčistiť celé mesto.
 Zákon o podmienkach držania psov prikazuje všetkým vlast-
níkom psov prihlásiť psa do evidencie v mieste bydliska, vodiť psa 
v meste na vôdzke, zbierať psie exkrementy. Psíkov voľne spre-
vádzajúcich svojich majiteľov je množstvo, väčšina týchto psíkov 

je aj dobre vychovaná a neutečie, je to však porušenie zákona a v 
prípade, že dôjde k poraneniu voľne pusteného psa, nie je možné 
vymáhať náhradu škody a pod. Zároveň pri voľnom pohybe psa 
po trávniku je ťažké po ňom nájsť a pozbierať exkrementy.
 U toho, kto sa rozhodol vlastniť a starať sa o psa v podstate 
ako o člena rodiny, by sme predpokladali, že má rád prírodu, pre-
chádzky a bude sa podieľať na udržiavaní čistoty zelene v meste. 
Prečo to tak nie je?! 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 Po odvoze objemného odpadu a konárov začalo v meste 
obdobie zametania ciest a chodníkov po zimnej údržbe, po-
stupne upravíme aj detské ihriská a parky v meste. K aktivi-
tám mesta sa pridávajú aj občania mesta - či už v rámci čis-
tenia lesa ku Dňu Zeme, ktorú spolu s nami organizuje skupi-
na mladých nadšencov z IBV Miklovky, alebo v rámci brigád v 
okolí svojich bytových či rodinných domov. V meste už svietia 
krásne vyčistené dvory v Sade Cyrila a Metoda (dom č. 17), 
či okolie panelákov 533, 534, 725.... Ďakujeme všetkým, ktorí  
vlastnoručne prispeli ku skrášleniu svojho bydliska. Ostatným, 
ktorí takúto brigádu ešte len chystajú, ponúkame v oddelení 
životného prostredia MsÚ plastové vrecia na zber odpadu, či 
zapožičanie pracovného náradia. Takisto je potrebné ohlásiť 
nám brigádu kvôli zabezpečeniu skorého odvozu odpadu po 
brigáde. Konáre, šišky a iný odpad zo zelene neumiestňujte 
do kontajnerov, pretože uloženie na skládke je drahé a odpad 
zo zelene vieme skompostovať či odviezť do kotolne na výrobu 
tepla. 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 Nie je našou pôvodnou drevinou, nemá-
me v meste ani krásneho veľkého zástupcu, 
napriek tomu si zaslúži, aby sme sa o nej zmie-
nili. V ostatných dňoch jej nápadné biele či 
ružové kvety tešia oko obyvateľov prechádza-
júcich Mierovým námestím - MAGNÓLIA SO-
LANGOVA (Magnolia solangeana).
 Pochádza z lesov východnej a juhový-
chodnej Ázie a z východu Severnej Ameriky 
po tropickú Strednú a Južnú Ameriku. Je to 
ker alebo do šiestich metrov vysoký strom so 
striedavými obráteno-vajcovitými listami, kto-
ré sú 10 - 20 cm dlhé. Vzpriamené, tulipáno-
vité obojpohlavné kvety 5-12 cm dlhé, bielej 
až ružovej farby sa rozvíjajú ešte skôr ako 
listy. Sú zvláštne tým, že kvetný obal nie je 
rozlíšený na kališné lístky a korunné lupienky. 
Plodmi magnólie sú ohnuté, do 12 cm dlhé 
šiškovité plodstvá s početnými mechúrikmi. 
Zrelé pukajú a semená z nich visia na dlhých 
stopkách.
 Magnólie sa pestujú ako solitéry, alebo v 
skupinovej výsadbe s inými stromami a kra-
mi. Možno ste jej tiež neodolali a skrášľuje 
aj vašu predzáhradku. Magnólia soulangova 
znáša aj naše zimy, ale niektoré chúlostivé 
druhy sa pestujú v chladnom alebo tempero-
vanom skleníku. Darí sa jej vo vlhkej, dobre
priepustnej, humóznej, najlepšie kyslej až ne-
utrálnej pôde na slnku alebo v čiastočnom 
tieni, na mieste chránenom pred silným ve-
trom. 
 Magnólie sú pomenované po francúz-
skom botanikovi Pierre Magnolovi z Montpel-

lier (1638-1715), ktorý sa zaslúžil o zavedenie 
konceptu čeľadí do systematiky rastlín, ktorý 
neskôr prevzal aj Karl Linné. V čeľadiach sú 
rastliny zhromaždené podľa spoločných von-
kajších znakov.

Vedeli ste, že....

- magnólia je prehistorickým druhom a jej
 predchodcovia sa vyvinuli asi pred 95 mi-
 liónmi rokov?

- bolo to ešte predtým, ako sa vyvinuli vče-
 ly, preto vedci predpokladajú, že magnó-
 lie boli opeľované chrobákmi?

- z kôry magnólie sa vyrába podľa čínskej
 medicíny liek na liečbu úzkosti, zlepšenie
 astmatických a alergických reakcií?

- známe korenie badyán, ktorého vôňa sa
 podobá anízu, pochádza zo stromu ba-
 dyánik pravý (Illicium verum), ktorý je prí-
 buzným magnólie?

- badyán bol v Číne používaný už pred
 3000 rokmi?

- jeho vzácna účinná látka anethol sa pou-
 žíva vo voňavkárskom priemysle a pri vý-
 robe alkoholu a liečiv?

- badyán upokojuje nervy, zaháňa stres,
 pôsobí proti kŕčom tráviaceho traktu a je

        Magnólia na Mierovom námestí.

 aj súčasťou mnohých sirupov proti kašľu?

- v kuchyni ho používame pri príprave via-
 nočného pečiva, perníkov a príjemnú chuť
 dodáva aj zverine, bravčovému, kačacie-
 mu a rybaciemu mäsu?

 V priebehu marca sa vývozca odpadu spoločnosť TEKOS 
Nová Dubnica s.r.o. zapotila pri každoročnom jarnom vývoze ob-
jemného odpadu a konárov z mesta. Začalo sa v IBV Miklovky a v
Kolačíne, kde po zvoze objemného odpadu nasledoval odvoz ko-
nárov. Obyvatelia Kolačína nás zaskočili, keďže v porovnaní s iný-
mi rokmi vyložili pomerne veľa konárov, a ich odvoz sa dokončoval 
ešte počas nasledujúceho pracovného dňa. Tešíme sa, že mno-
hí obyvatelia Kolačína rešpektujú zákon o odpadoch a nespaľujú 
odpad zo záhrad, ale nakladajú s ním podľa pravidiel, ktoré máme 
v meste dané  všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s 
odpadom. 
 Po IBV MIklovky a Kolačín nasledoval odvoz odpadu od gará-
ží a posledný marcový týždeň sa odviezol odpad spred bytových 
domov a panelákov. Odpadu bolo pomerne dosť, ale našťastie 
v mnohých lokalitách bol pekne naukladaný ku kontajnerom bez 
toho, aby došlo k jeho poškodeniu. Inde však sme našli v trávniku 
porozbíjané sklo z dverí, či odpad, ktorý je zakázané vykladať ku 
kontajnerom - elektroodpad, iný nebezpečný odpad... (smutnou 
„pikoškou“ tohto odvozu je množstvo azbestového materiálu, kto-

rého odovzdanie bude fi nančne náročné). Svojím dielom prispe-
li aj zlodeji kovov, ktorí v autách s vlečkami obchádzali po tieto 
týždne ulice a nakladali všetko, čo môžu speňažiť. Síce sme ich 
niekoľkokrát prichytili, ale bez aktívnej spolupráce obyvateľov a 
pravidelných hliadok mestskej polície je to ťažký boj. Mestu ostá-
va odpad, za ktorého likvidáciu musí platiť, a prichádza o odpad, 
ktorý je možné odpredať a ziskami vykrývať čiastočne náklady za 
vývoz odpadov.
 V jarnom období  zabezpečíme odvoz konárov zo záhradkár-
skych osád a likvidáciu čiernych skládok v katastri mesta. Každo-
ročne dúfame, že už čierne skládky neobjavíme, veď zberný dvor 
je prístupný pre Novodubničanov šesť dní v týždni a väčšinu ko-
munálneho odpadu odoberáme bezplatne, no niektorí občania asi  
túto ponuku zabudli využiť. Ďakujeme všetkým, ktorí odovzdávajú 
odpad na zbernom dvore a predchádzajú tak znečisťovaniu  a po-
škodzovaniu trávnikov a okolia kontajnerov.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ



 Remeslo má zlaté dno a špeciálne to ľudové čerpajúce z tra-
dícií našich predkov sme chceli opäť pripomenúť na Veľkonoč-
nom veľtrhu. Tradičnému podujatiu Veľkonočné tvorivé dielne sme 
mierne pozmenili názov, aby bolo hneď na prvé počutie zrejmé, že 
návštevníci si môžu na akcii zakúpiť jarnú a veľkonočnú dekorá-
ciu, ale nevynechali sme ani tvorivý kútik. V ňom sa v nedeľu 25. 
marca prezentovali novodubnické školy a školské zariadenia, kto-
rým mesto uhradilo materiál. Opäť prekvapili novými veľkonočný-
mi nápadmi, na ktorých detskí návštevníci pracovali s ešte väčším 
zanietením. Papierové kraslice, dekorační zajkovia a kuriatka, či 
jarné kvietky vyskakovali spod rúk detí aj samé. Šikovnosť a tvo-
rivosť detí a pedagógov ste mohli opäť oceniť aj sami - vybrať si z 
pestrej palety vydarených dekoračných predmetov. Usmiate diev-
čatá pri stole centra voľného času vedie Gabika Digaňová: „Deti 
z krúžku Kreatívny svet si vždy vytvoria po dve dielka. Jedno si 
vezmú domov a druhé ponúknu na podobných podujatiach mesta. 
Aj na tento Veľkonočný veľtrh sa tešili, pretože za vyzberané pe-
niažky môžeme zorganizovať aj posedenie s občerstvením. Nie-
kedy si sami nakúpime suroviny a z nich niečo ukuchtíme, inokedy 
spolu vybehneme na pizzu. Deti tak majú ešte väčšiu motiváciu a 
radosť z tvorby. “ 
 Návštevníci Veľkonočného veľtrhu si mohli vyskúšať aj pletenie 
korbáčov alebo vyškrabkávanie kraslíc pod vedením skúsených 
ľudovo-umeleckých výrobcov. Obdivovať ste mohli kraslice zo sle-
pačích a husacích vajíčok, dokonca aj pštrosie. Vyškrabkávané, far-
bené voskom alebo zdobené technikou madeira (vŕtanie a brúse-
nie škrupiniek vajíčok)... Ďalšie typicky veľkonočné a jarné deko-
rácie po prvýkrát na podujatí dopĺňali aj ďalšie dobroty. Po vzore 
známeho hesla našich predkov: „Na Velikú noc, najeme sa moc, 
veď keď príde ducha, bude do pol brucha,“ sme privítali aj špe-
cialistov na mäsové výrobky. Klobásky, slaninka, či údené patria 
tiež neodmysliteľne k Veľkej noci a na Veľkonočnom veľtrhu by 
sme predsa mali nájsť všetko pod jednou strechou. Po prvýkrát sa 
stalo, že dokonca aj mimo nej! Totiž už pred vchodom do kina Pa-
norex pútali pozornosť návštevníkov drevené výrobky, čokoládové 
delikatesy, či medovina. Pestrejšie obsadená akcia prilákala ešte 
väčší počet spokojných návštevníkov, za ktorých zhrnieme aspoň 
jedno vyjadrenie: „Je to dobre, že si môžeme všetko na Veľkú noc 
nakúpiť rovno tu. A keď sa na jednom mieste stretnú školy a pro-
fesionáli, je to pre deti ešte väčšia motivácia.“ 

-mk-

 V rámci „Týždňa slovenských knižníc“, mestská knižnica usku-
točnila od 26. do 30 marca „Týždeň otvorených dverí“. Stálych 
čitateľov, ale aj tých, ktorí sa rozhodli navštíviť knižnicu po prvý 
raz, čakali rôzne zaujímavé aktivity.

 V spolupráci s oddelením kultúry a športu MsÚ pripravila ok-
rem iného vo štvrtok 29. marca v bývalej sobášnej sieni zaujímavú 
besedu so spisovateľkou, prekladateľkou a vydavateľkou, rodáč-
kou z Novej Dubnice Mgr. Erikou Ridziovou - Gondovou. Mohli sa 
jej zúčastniť všetci, ktorí majú kladný vzťah ku knihe a k čítaniu.

 Podujatie otvorila a prítomných privítala vedúca mestskej 
knižnice Marta Bieliková. V krátkosti uviedla základné informácie 
o živote tejto mladej spisovateľky a o jej tvorbe. Pripomenula, že 
detstvo a školské roky prežila v Novej Dubnici a po skončení gym-
názia vyštudovala na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici - odbor 
slovenský a nemecký jazyk. Istý čas žila v Nemecku, v súčasnej 
dobe býva v Trenčíne. Je vydatá a má dve dcéry. Popri písaní 
kníh sa venuje aj prekladateľstvu nemeckej beletrie. Prvá knižka z 
vlastnej tvorby NA KONCI DÚHY, vyšla v roku 2008, o rok neskôr 
vydala knihu PASCA NA MOTÝĽA, v roku 2010 DIVÉ MAKY a v 
roku 2011 VYŠSIE JE UŽ IBA NEBO. Vo svojich románoch píše 
najmä o vzťahoch medzi ľuďmi, romány sú zamerané na súčasné 
problémy, vzťahy medzi mužom a ženou.

 Z prekladateľskej činnosti sú to najmä preklady z nemeckej 

literatúry: ÚPLNÝ IDIOT, HRY PIER, CHUŤ VÁŠNE, 21 DÔVO-
DOV, PREČO ŽENA SPÍ S MUŽOM, DVA POLOVIČNÉ ŽIVOTY. 

 Z rozprávania Mgr. E. Ridziovej - Gondovej sa prítomní dozve-
deli, že s prvým písaním väčšieho literárneho útvaru začala ešte v 
základnej škole a prispievaním do školských novín. Postupne sa 
jej spisovateľská a prekladateľská dráha rozvíjala až po napísanie 
spomínanej tvorby. Odpovedala na otázky odkiaľ čerpala námety 
na svoje romány, či v nich zachytáva niektoré momenty zo svojho 
života, ako dlho jej trvá napísanie knihy, čo pripravuje pre najbliž-
šie obdobie a na ďalšie otázky, ktoré diskutujúcich zaujímali. 
 Poslaním stretnutia so spisovateľkou a prekladateľkou Mgr. E. 
Ridziovou - Gondovou, ale aj ďalších s takouto tematikou, určite
je aj to, aby prostredníctvom propagácie tvorby vzbudili záujem
o čítanie kníh u detí od najmladšieho veku. Knižnica si tak do 
budúcna vychová svojich mladých čitateľov. Dôležitosť tohto po-
slania ukázala aj beseda s uvedenou spisovateľkou. Možno ju 
charakterizovať tiež ako stretnutie viacerých generácií. Zúčastnili 
sa jej prevažne členky Jednoty dôchodcov, Únie žien Slovenska a 
žiaci Spojenej školy sv. Jána Bosca z Novej Dubnice. Diskusia po-
tvrdila, že starší berú pozitívny vzťah k čítaniu ako samozrejmosť. 
Bolo vidno, že mali prehľad aj o románoch tejto spisovateľky. U 
väčšiny mladšej generácie v súčasnosti čítanie kníh absentuje a 
zdrojom informácií je pre nich najmä internet.

Text a snímka: M. Babuková  

 Tento rok sa nám nepodarilo vyzbierať toľko odpadu, aby sme 
urobili nový rekord. Ba k výsledku 99 vriec s odpadom z minulého 
ročníka sa nám nepodarilo ani veľmi priblížiť. Tento ročník sme 
vyzberali 66 vriec. Navyše niektoré z nich neboli ani úplne plné. 

Tisne sa mi na myseľ otázka, prečo? Nie som súťaživý typ, ale bol 
by som rád, aby táto naša každoročná dobročinnosť mala stúpa-
júci charakter. Teda aby prišlo čím ďalej, tým viac ľudí, a vyzbierali 
sme vždy väčšie haldy odpadu. No pravda je taká, že tento ročník 
sme si vytýčili trasu, kadiaľ sme už v predchádzajúcich ročníkoch 
išli. Vlastne spájala trasu prvého a druhého ročníka. Výsledok 66 
vriec je v tomto svetle vlastne úžasný. Veď výsledok našej práce 
sa nemeria na vrecia s odpadom. Naša práca by mala mať za ná-
sledok čistú prírodu a ako dúfam, mala by učiť ľudí si našu prírodu 
vedieť vážiť. A ak raz pôjdeme s vrecami a nenájdeme nič, to nám 
bude hej!
 Tento ročník som zažil niekoľko zázrakov, ktoré, myslím si, 
stoja za zmienku. V prvom rade počasie, ktoré v predpovediach 
vyzeralo tak, že práve v tom čase, kedy sa budeme stretať, sa 
strhne dážď, sa nám vydarilo. A nebolo to tak po prvýkrát. Počasie 
je, vďaka Bohu, na našej strane. A potom, keď vidím tie deti, ktoré 
prídu so svojimi rodičmi a sú nám významnou pomocou. S ener-
giou deťom vlastnou sa vrhajú do práce možno netušiac, akú vzác-
nu lekciu takto dostanú. A hlavne nikdy nezabudnem, ako som z 
priekopy s piatimi ženami vytlačil prehrdzavený vrak auta. Raz, 
dva, tri! Raz, dva, tri! ...to je sila, čo je v tej jednote. 
 Chcem poďakovať každému, kto prišiel a pomohol dobrej veci. 
Som vďačný aj za pomoc od mesta, ktoré nám k rukaviciam a vre-
ciam, ktorými nás každoročne vyzbrojuje, pribalilo aj desiatu pre 
každého z účastníkov. Teší ma, že máme podporu u skautov  

a že naša súkromná základná škola, ktorá mala v tom čase už iné 
plány, sa zaviazala vyčistiť areál zdravia.
 Keď si to tak zhrniem, viac ako nejaká práca, to tento rok pre 
mňa bola prechádzka po prírode v spoločnosti krásnych žien. Váž-
ne som si to dosť užil. Nechcem, aby to situáciu s odpadom v lese 
nejako bagatelizovalo, rovnako ako nechcem, aby ste nadobudli 
dojem, že okrem mňa tam nechodia muži. Ale tie ženy ma vždy 
vedia prekvapiť! Každopádne o rok tam idem zas.  

Michal Štefan



 Myslím, že každý, kto po-
zná vdp. Jožka Sliepku, bude 
súhlasiť s titulom tohto článku.
Potvrdili to aj úprimné slová
príhovoru pána primátora a 
rovnako srdečné, výstižné ba 
i vtipné postrehy vdp. farára 
Štefana Walnera pri príležitosti 
slávnostnej sv. omše k 85. na-
rodeninám a zároveň i meni-
nám, ktorú 19. marca celebro-
val samotný oslávenec a kon-
celebrovali ostatní duchovní 
otcovia. Pán farár pri tejto prí-
ležitosti zorganizoval s ochot-
nými pomocníčkami a pomoc-
níkmi pohostenie v priestoroch 
bývalého kostola, na ktoré po-

zval všetkých veriacich. Pokora, múdrosť, schopnosť každému 
sa prihovoriť a porozumieť, všímať si a pomáhať aj tým najbied-

nejším a ešte stále byť tam, kde ho potrebujú, ak v okolitých far-
nostiach nemá práve kto odslúžiť sv. omšu, návšteva a povzbu-
dzovanie chorých, pohreby, sviatosť zmierenia a každý deň, s 
malými výnimkami, odslúžiť rannú sv. omšu - to všetko v tomto
požehnanom veku charakterizuje nášho oslávenca vdp. Jožka 
Sliepku.
 Sám zvykne hovorievať o Domove dôchodcov v Novej Dub-
nici ako o svojej farnosti. Každú nedeľu, okrem iných povinností, 
tam všetkým, ktorí vládzu a chcú prísť, slúži sv. omšu, ba so 
sviatoťou navštevuje aj chorých v izbách. Aj títo jeho farníci mu 
priprvili prekvapenie vo forme piesne, ktorú mu v nedeľu po sv. 
omši zaspievali

Srdce naše láskou žiari pri každej svätej omši,
lebo Pán Boh nám doprial vás, čo nám všetkým tu slúži.

Veľká vďaka za obetu, že tu vždycky prídete.
Aj keď zdravie vždy neslúži, na nás nezabudnete.

Požehnaný, plný skúšok - taký život ste žili.
Úskalia, čo vám Boh poslal, čestne prekonávali.

Zriedka život nás kresťanov toľké plody prinesie,
Ako ste to dokázali v jednom ľudskom živote?

Štúdium teológie násilím ukončené.
Tvrdá práca petepáka tam, v pracovnom tábore.
Predsa hľadel vždy dopredu, život naplno prežil.

Byť manželom, dobrým otcom - to mu Pán Boh dožičil.

Bol predsedom matičiarov, pozná cudzie jazyky,
tiež rechtorom v PANOREXE pri každej svätej omši.

To mu všetko bolo málo, k štúdiu sa zas vrátil,
vďaka brilantnému mozgu teológiu dokončil.

Vzácny človek - náš pán farár, všetci vás máme radi.
Slová v kázňach - pre nás perly. Škoda však, že sme slabí.

Nech vás Pán Boh požehnáva mnohé a mnohé roky,
dá vám zdravie, sviežu myseľ, sprevádza vaše kroky!

 Pripájame sa k úprimnej gratulácií tých, ktorým je osláve-
nec, vdp. Jožko Sliepka blízky.

PhDr. Irena Štofaníková

 Primátor mesta opäť pozval exkluzívnym spô-
sobom nielen pedagógov novodubnických škôl, ale 
tiež učiteľov-dôchodcov na pekne pripravené sláv-
nostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov a svo-
jím úprimným príhovorom vzdal úctu celej škále - od 
materskej školy po strednú školu - tých, čo zasvätili 
svoj život POSLANIU UČITEĽ.

 Nesporným prínosom k slávnostnej atmosfére 
podujatia bolo brilantné, kultivované a úprimné mo-
derovanie Mgr. Martiny Kacinovej, vedúcej oddele-
nia kultúry mestského úradu, nehovoriac o umelec-
kých výkonoch nášmu srdcu blízkeho LAUGARICIO 
QUARTETA. Nič nebolo pre túto atmosféru náleži-
tejšie, ako ich majstrovské interpretácie ducha po-
vznášajúcich melódií-skladieb hudobných géniov 

sveta: Mozart - Malá nočná hudba, P. McCartney 
- Liverpoolska suita, G.F.Händel - Largo z opery 
XERXES, A. Vivaldi - Jar zo Štyroch ročných obdo-
bí, J. S. Bach - Air, G. Gershwin - Swanee, B Thiele, 
G.D. Wris - What a Wonderful World, G.Gershwin 
- I Got Rhythm a J.Lenon, McCartney - Yesterday.
Posledné skladby sa niesli v odľahčenom štýle, 
veľmi príjemné uchu vnímavých poslucháčov, veľmi 
populárne, o to viac, že ku QUARTETU sa v zá-
verečných skladbach pridali bicie - Dis.art Jaroslav 
Bežák, klávesy - Mgr.art I. Trangošová a basová 
gitara - Peter Oriešek. Možno povedať, že značnú 
zásluhu na kvalite umeleckej časti podujatia mala 
naša novodubnická ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKO-
LA (zvuk Mgr. Pavol Rekem a Mgr. Juraj Kvasnica 
- ZUŠ).

 Nemožno nespomenúť recitačný prejav - precíte-
ný, bezprostredný, úprimný - nám už známeho štu-
denta Adama Baja. Oslovil každého z prítomných. 
Srdečná vďaka! (Nie je to obvyklé u chlapcov ado-
lescentného veku.)

 Avšak ústredným dianím tohto stredajšieho soi-
ré bolo oceňovanie významných pedagógov mesta, 
ktoré sa už stalo tradíciou. Tento rok odovzdával 
primátor mesta spolu s tajomníčkou ZBORU PRE 
OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI p. E. Pištovou ocene-
nia nasledujúcim:

ŽŠ JANKA KRÁĽA:
MGR. ALŽBETA KAČEROVÁ
- učiteľka matematiky a fyziky
s láskou a zodpovednosťou priviedla svojich žiakov
k početným úspechom v rôznych súťažiach a olym-
piádach, okresných i krajských. Ale ochotne sa ve-
nuje tiež menej talentovaným žiakom. Príjemný a 
nekonfl iktný človek.

SPOJENÁ ŠKOLA SV. J. BOSCA:
MGR. EDITA DANIŠOVÁ
- učiteľka matematiky a chémie,
v r. 2000 - 2004 riaditeľka ZŠ sv. J. Bosca
uprednostňuje nové formy práce, tvorí vlastné me-
todické materiály a pomôcky. Pripravuje a koordi-
nuje súťaže a predmetové olympiády. Človek s pev-
nými morálnymi zásadami. Dobrým srdcom a vnú-
torným pokojom je prínosom pre školu a jej celkovú 
atmosféru.

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA A SZUŠ:
PaedDr. JANA KRAMÁROVÁ
- 10. rok riaditeľka školy
skvelé riadiace a pedagogické schopnosti. Neustá-
le vzdelávanie seba a svojich pedagógov je jej cha-
rakteristickou črtou. Trpezlivá v kontakte so žiakmi i 

s kolegami vždy hľadá cestu ako sa veci dajú riešiť, 
nie ako sa nedajú. Škola sa pod jej vedením dostala 
do povedomia mesta a jeho okolia, ale tiež Sloven-
ska, aj medzinárodne.

MŠ P. JILEMNICKÉHO,
alokov. pracov. Komenského sady
ALENA PŘÍKAZSKÁ
- učiteľka, predtým riaditeľka MŠ Lednické Rovne
úspešne napreduje v programe KROK ZA KRO-
KOM, ktorý propaguje aj mimo školy. Zapojila sa 
do dramatickej skupiny, ktorá dáva deťom radosť 
bábkovými a dramatickými predstaveniami. Je pre 
školu naozaj prínosom.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA:
JÁN KUČMÍN
- učiteľ klavírneho oddelenia
ostatných šesť rokov spolupracuje s divadelným sú-
borom, ktorý je súčasťou literárno-dramatického od-
delenia. Komponuje a vytvára originálne divadelné 
piesne, oceňované aj na celoštátnej úrovní. Jeho 
brilantný zmysel pre humor a schopnosť brať život 
s nadhľadom je povzbudením a príkladom celému 
kolektívu pedagógov.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU:
MGR. ANDREA UHLÍKOVÁ 
vedie záujmový útvar SLNEČNICE. Sústreďuje v 
ňom tých, čo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby. Práca jej je skutočne poslaním. Vie v de-
ťoch zapáliť túžbu po úspešnosti, vie ich vôľovo mo-
tivovať a nájsť v každom dobro, ktoré potom napo-
máha zveľaďovať. Vždy priateľský a ľudský prístup, 
rovnako k deťom, ako aj k dospelým.

Srdečne blahoželáme všetkým oceneným.  
                          

PhDr. Irena Štofaníková

Foto: M. Damborák

 Ťažko recenzovať a nepoužívať pritom superlatívy! Asi takto by 
sa dal jednou vetou zhrnúť emóciami pestrý a plný večer počas 
koncertného recitálu Lucie Bílej a Petra Maláska. V kine Panorex 
ste si mohli na ňom zgustnúť vo štvrtok 29. marca. 

Človečina hneď na začiatku
 Za všetkých organizátorov podujatia sa priznám, že nervozita 
slušne gradovala s blížiacim sa príchodom veľkej dámy speváčky a 
umelkyne Lucie Bílej. Žiaľ, obmedzené možnosti kina Panorex nám 
už zopárkrát spôsobili vrásky. Nejde len o nemožnosť zorganizova-
nia divadelných predstavení z dôvodu neexistujúceho zákulisia a 
malého pódia. Veľkým problémom sú absentujúce šatne, ktoré sú 
v kultúrnych domoch samozrejmosťou, a druhým neuralgickým bo-
dom sú sociálne zariadenia spoločné nielen s návštevníkmi kultúr-
nych podujatí, ale aj s hosťami pizzerie. S Luciou Bílou sme ale mali 
možnosť zoznámiť sa aj ako s nesmierne tolerantným človekom, 
ktorý chápe obmedzené priestorové možnosti a aktuálnu fi nančnú 
insolventnosť mesta. Pripravili sme jej improvizovanú šatňu z pre-
krytej konštrukcie exteriérového prístrešku a na sociálne zariadenia 
sme ju vyslali v čase, keď boli všetci návštevníci v sále. Pani spe-
váčka to dokonca ani nekomentovala, nehovoriac o jej otázkach, 
prečo sme jej do šatne priniesli až tak veľa jedla?! 

Silné fl uidum okolo pódia
 Už aj prítomnosť návštevníkov koncertu zo širokého okolia od 
Topoľčian po Považskú Bystricu dávala Recitálu punc jedinečnos-
ti. A tak sa aj dialo. Od úvodných slov prvej skladby Láska hory 
přenáší „Ptáci tažní mizí v kraji jižním...“ až po veľkolepé fi nále pri 
skladbách Hallelujah a Ave Maria sa nám Lucie Bílá dávala naozaj 
celá. Citlivo zostavený recitálový repertoár predstavil všetky emo-
tívne polohy pani speváčky. Od jemného prejavu s udivujúcou kreh-
kosťou cez plný otvorený hlas s maximálnou naliehavosťou až po 
typický „chraplák“. Pri skladbách Babel, Tma, či Stmívá bolo jasné, 
že publiku behá mráz po chrbte, počas notoricky známej piesne z 
muzikálu Johanka z Arku Most přes minulost by určite bolo počuť 
spadnúť aj špendlík. Samozrejme, že nadšenie publika spôsobil 
najmä hlasový prejav Lucie, ale vynikajúco jej sekundoval klavirista 
Petr Malásek – syn slávneho pianistu Jiřího Maláska a manžel he-
rečky Dany Morávkovej. Bolo cítiť, že táto dvojica je zohraná nielen 

na pódiu, ale Lucie si Petra mimoriadne váži aj ako človeka, nielen 
ako klaviristu. 

Hrdinom aj 7-ročný Oliver
 Veľmi ľudsky pôsobilo ospravedlnenie sa Lucie divákom za 
mierne meškanie. Otvorene priznala, že sa jej po prvýkrát stalo, že 
si zabudla kostýmy. Podarilo sa jej zbaliť len čierny latexový „oble-
ček“, v ktorom spieva na koncertoch skupiny Arakain, na ktorých sa
vracia ku svojim tvrdým gitarovým koreňom. A v ňom by skutočne 
taká Ave Maria vyznela viac než ironicky... preto sa musela vrátiť
zhruba dve desiatky kilometrov za Prahou späť domov. Dlhá ces-
ta dala zabrať aj hlasivkám, takže spočiatku sa Lucie musela roz-
rozprávať a rozcvičiť ich. Vytvorila tým ale krásne intermezzo plné 
humoru, anekdot a jej typickej ľudskosti. Veľmi milo prekvapil aj 
7-ročný návštevník koncertu Oliver. Lucie ho vytiahla na pódium a 
Oliver zrejme zaskočil aj svojich najbližších, keď smelo a otvorene 
debatoval s Luciou o tom, aké pesničky bude spievať v priebehu 
večera a či pridá aj tie jeho najobľúbenejšie. Neskôr sa v absolútnej 
pohode zmocnil mikrofónu a spustil „Zas je tu, jaro je tu, lidi šílí...“ 

Vzácna kombinácia talentu a ľudskosti
 Vo všetkých účastníkoch Recitálu Lucie vzbudila doslova až 
rodinné puto, keď so skladbami čakala na návštevníkov odchádza-
júcich na toaletu. „Vy už odchádzate?! Nie?! Tak to ma teší. Ja na 
vás počkám s ďalšou pesničkou, pretože je naozaj krásna. O ňu 
predsa nemôžete prísť!“ Tým si Lucie vytvorila ďalší priestor na jej 
improvizovanú diskusiu s publikom okorenenú ďalšími príhodami z 
vlastného života a vtipmi. Napríklad „Čo robiť, keď v lese stretnete 
medveďa? Nič. On už sa o všetko postará sám!“ Presne taká, ako 
ju poznáme z televíznej obrazovky... bezprostredná, ľudská a milá, 
taká je mnohonásobná česká Slávica a najlepšia speváčka ostatné-
ho 20-ročia Lucie Bílá. Taká, akú si ju pamätáme aj ako porotkyňu 
z televíznej show Česko Slovensko má talent. A spevácke kvality 
by nemohol spochybniť skutočne nikto! Naživo je to jedinečná silná 
zmes plná vášnivého spevu a až hereckého umenia pri narábaní s 
jednotlivými polohami hlasu. Bezprostredne po koncerte mal človek 
chuť povedať, že toto vystúpenie vytvorí v dejinách novodubnických 
hudobných zážitkov obrovský medzník. 

-mk-



  Jarné obdobie, kedy kvitnú stromy i rôzne rastlinky, je ako 
stvorené pre tých ľudí, ktorí trpia alergiami rôzneho pôvodu. Aj pre-
to v novodubnickej organizácii Únie žien Slovenska zorganizovali 
na 3. apríla v kultúrnej besede pre svoje členky prednášku lekárky 
alergologičky MUDr. Maríny Hantákovej na túto výsostne aktuálnu 
tému. Členky ÚŽS si aj v tomto predveľkonočnom období našli čas 
a prišli si vypočuť prednášku, na ktorú nadväzovala obšírna disku-
sia. Pre mnohé bola zaujímavá a pre mnohé i poučná. Dozvedeli
sme sa o histórii liečby tejto choroby, o jej pôvode a vzniku, o jej
možnostiach liečby, ako aj o uplatnení rôznych preventínych opa-
trení na jej zabránenie resp. stlmenie a utíšenie nepríjemných prí-
znakov. Tí, ktorí touto chorobou trpia, a nie je ich málo, vedia o 
čom hovorím. Otázok na pani doktorku Hantákovú bolo neúrekom 
a ona trpezlivo na ne odpovedala a objasnila to, čo mnohé z nás 
zaujímalo. Preto aj touto cestou by som sa chcela MUDr. Hantá-
kovej poďakovať, že pri svojom náročnom programe nám venova-
la kúsok zo svojho voľného súkromného času. 

- gaj -

 Tekutine, bez ktorej by nebola možná na planéte Zem akákoľ-
vek existencia, je pravidelne venovaný 22. marec - Svetový deň 
vody. Je nevyhnutná na dýchanie, krvný obeh, termoreguláciu i lát-
kovú premenu a tvorí až 70% zemského povrchu. Z tohto dôvodu 
sme sa v našej škole rozhodli žiakom pripomenúť jej význam rôz-
nymi akciami. Pripravili sme poučnú nástenku, kde sme zdôraz-
nili dôležitosť vody, jej zaradenie do pitného režimu a jej výskyt 
na Zemi, v ľudskom tele i v potravinách. V pondelok 26. marca 
prebehli dve akcie. Žiaci sa na podporu pramenitej vody obliekli do 
modrého oblečenia. Tejto úlohy sa zhostili naozaj svedomite, niek-
torí mali každý jeden kúsok oblečenia modrý. Jednotlivé triedy sme 
v „modrosti“ vyhodnotili. Za 1. stupeň zvíťazila 1. B a na 2. stupni 
5. A. Nezaostávali ani učitelia a prvé miesto získala Mgr. Mária Ga-
lovičová. Taktiež na hodinách prebehla súťaž v rýchlosti vypitia po-
hárika čistej vody. Záštitu nad súťažou prevzali Mgr. Helena Šiku-
líncová a Mgr. Mária Galovičová. V škole sme prežili deň plný zá-
bavy, ale aj mierneho znepokojenia, pretože žiaci mali problém 
vypiť čistú vodu bez príchutí a sladidiel. Preto veríme, že získané
vedomosti a osvetu budú šíriť medzi sebou i svojou rodinou a ka-
marátmi.

Mgr. M. Galovičová, Mgr. H. Šikulíncová

21. 4. (sobota) Mierové námestie
14:00 - 19:00

JUKEBOX PRE PODPORU
RODÍN V NÚDZI 

v prípade nepriaznivého počasia 5. 5. 
Príďte si vybrať svoju pesničku na želanie a 
ľubovoľným fi nančným príspevkom pomôžte 

sociálne slabým rodinám v meste. 
Organizátor: Iskra nádeje, n.o. v spolupráci

s Mestom Nová Dubnica

22. 4. (nedeľa) kino Panorex 14:00

TANCUJEME PRE DOBRÉHO ANJELA

Prehliadka tanečných skupín z Novej Dubni-
ce, Dubnice nad Váhom, Trenčína a okolia. 

Príďte si oddýchnuť v rytme tanca a podporte 
ľubovoľným fi nančným príspevkom organizáciu 

DOBRÝ ANJEL.
Organizátor: Centrum voľného času

Dubinka, Mesto Nová Dubnica

29. 4. (nedeľa) kino Panorex 19:00

TURBULENCIA

Koncert novodubnickej hudobnej
skupiny Noozzle. 
Vstup zdarma. 

Organizátor: hudobná skupina Noozzle,
odd. kultúry a športu MsÚ

30. 4. (pondelok) 17. hod. Kolačín,
IBV Miklovky, 18. hod. Mierové námestie

STAVANIE MÁJOV S DYCHOVOU
HUDBOU SEDMEROVANKA

30. 4. (pondelok) Mierové námestie 20:00

OSLAVA 8. VÝROČIA VSTUPU SR DO EÚ 

Dychový orchester a mažoretky Nová
Dubnica, lampiónový sprievod, ohňostroj, 

príhovor primátora
Organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

1. 5. (utorok)

PREDAJNÉ TRHY

Organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ,
mestská polícia

12. 5. (sobota) štart Hostinec
na Lúčkach Kolačín 7:00 - 9:00

NOVODUBNICKÁ 25-KA
IVANA MARKOVIČA

Organizátor: Klub slovenských turistov
Kolačín s podporou Mesta Nová Dubnica

13. 5. (nedeľa) kino Panorex 15:00

DEŇ MATIEK 

Koncert žiakov a učiteľov Základnej
umeleckej školy v Novej Dubnici

pri príležitosti Dňa matiek. 
Organizátor: ZUŠ Nová Dubnica,

Mesto Nová Dubnica

30. 5. (streda)

WORLD CHALLENGE DAY

Organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

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

Srdečne vás pozývame na prvomájové

novodubnické predajné trhy na Mierovom námestí!

V severnej časti námestia a na Ulici Petra Jilemnického 

budete môcť nakupovať podľa chuti od 7. do 15. hod. 

V čase od 5. do 16. hod. bude pre osobnú a hromadnú
dopravu uzatvorená severná časť Mierového námestia

a časť Ulice Petra Jilemnického - za križovatkou
k Hotelu Dynamic po Ulicu Janka Kráľa. 

Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel,
aby v čase konania trhov neparkovali

svoje vozidlá v týchto lokalitách.



Zaspal na cudzom dvore
Na dvore cudzieho domu si ustlal M.S. z Novej 
Dubnice cestou z pohostinstva domov v sobotu 3. 
marca. Pod tiažou alkoholu ho nohy nepriniesli až 
domov, ale ľahol si na zadné schody domu svojho
spoluobčana a zaspal. Majiteľ domu zalarmoval 
mestskú políciu, ktorá si nocľažníka prevzala, a 
keďže nevládal stáť na nohách, odviedla ho domov.
Za budenie verejného pohoršenia ho neminula blo-
ková pokuta a „veľmi láskavé“ slová matky, ktorá ho 
doma prevzala. 

Naháňačka kvôli sedeniu
na operadle lavičky
Hliadka mestskej polície spozorovala 9. marca v 
Pribinových sadoch skupinku piatich osôb, z ktorej 
dve sedeli na operadle lavičky. Ušpinenie sedadla 
lavičky obuvou sa pritom klasifi kuje ako priestupok 
- znečistenie verejného priestranstva. Keď dvaja 
mladiství na operadle spozorovali hliadku, dali sa 
na útek. Polícia ich vyzvala na zastavenie, ale nere-

agovali, bežali cez pole smerom do Kolačína. Hliad-
ka ich však počkala na ceste v smere z Kolačína do 
Prílesa a až tu sa mladiství L. G. z Novej Dubnice a 
D. R. z Dubnice nad Váhom rozhodli, že utekať cez 
blatisté polia pred políciou nemá zmysel. Hliadka 
ich teda pokutovala nielen za znečistenie verejného
priestranstva, ale aj za neuposlúchnutie výzvy. 

Pozor na „upratovanie“
spaľovaním
Mestská kasa sa vďaka blokovej pokute plnila aj v 
utorok 27. marca. V obedňajších hodinách sa pra-
covník fi rmy sídliacej v areáli Transmetalu rozhodol 
poupratovať priestory haly. Všetok nepotrebný ma-
teriál naukladal na kopu a spálil. Oheň zadymil celú 
časť mesta okolo Transmetalu. Keďže zbavovanie 
sa odpadu spaľovaním je v našom meste zakáza-
né, W. M. z Dubnice nad Váhom dopustil priestup-
ku voči VZN mesta a musel zaň zaplatiť. 

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

Sam Christer:
Odkaz kameňov 
Vyšetrovanie  únosu dcéry viceprezidenta zave-
die vyšetrovateľov k záhadnej sekte uctievačov 
kameňov. Tajomné spoločenstvo má svojich čle-
nov v policajnom aparáte, v armáde i najvyšších 
spoločenských kruhoch, čo sťažuje prácu krimi-
nalistov.

April Lindnerová:
Jana
Moderné prerozprávanie obľúbeného klasického 
románu Jana Eyrová vám prinesie romantický 
príbeh s temným tajomstvom, ktoré osloví novú 
generáciu čitateľov.

Artúr Soldán:
Odsúdení na špionáž
Kniha nás zavedie do skutočného sveta špio-
nážnych hier a tajuplných praktík. Stretneme sa 
s osudom ľudí, ktorých svet špionáže vtiahol do 
napínavých až drsných príbehov. 

Martin Vančo:
Od doby kamennej po Veľkú Moravu
Čitateľ v  knihe nájde v stručnej a výstižnej po-
dobe podstatné informácie o umeleckej tvorbe na 
našom území od jej počiatkov v praveku až po 
včasný stredovek. 

Elizabeth Adlerová:
Všetko sa začalo v Monte Carle
Príbeh nás zavedie k vodám Stredozemného 
mora. Hlavná hrdinka sa zapletie do siete intríg 
lúpeží, vydieraní i vraždy. Na pomoc jej príde dáv-
na priateľka a na scéne sa objaví i jej priateľ, ktorý 
je ochotný urobiť čokoľvek, aby ju získal späť.

Wilhelm J. Wagner:
Veľký ilustrovaný atlas Rakúsko-Uhorska
História habsburskej ríše so všetkými jej národ-
mi, národnosťami, povstaniami, jej osobnosťami, 
krásnymi miestami i kultúrou. Kniha nám ukazuje 
včerajšok, aby sme mohli oceniť a vážiť si dne-
šok.

N O V I N K Y  V  K N I Ž N I C I

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



Futbalové nádeje s predsedom TJ Tatran Nová Dubnica Štefanom 
Cibuľkom (vľavo).

Na počiatku futbalový krúžok
 Za vznik futbalu v Novej Dubnici sa považuje založenie telo-
výchovnej jednoty TJ Tatran v roku 1956, ktorá vtedy zastrešovala 
len futbalový krúžok. Jej predsedom bol Štefan Cibulka. Futbalový 
krúžok sa postupne zapájal do okresnej súťaže. Futbalisti hrávali 
svoje zápasy na ihrisku, ktoré bolo vytvorené svojpomocne dobro-
voľnými brigádami.

 V roku 1960 mal futbalový oddiel 27 hráčov a pod vedením 
trénera Hečka postúpili z III. triedy do II. triedy. 

Zlaté 60-te roky
 TJ Tatran na konci roku 1960 premenovali na TJ Spartak Nová 
Dubnica a pričlenili k závodu Adamovské strojárne Dubnica nad 
Váhom (ADAST). V roku 1961 sa začalo s výstavbou športového 
štadióna. Okrem futbalového ihriska mala byť súčasťou štadióna 
aj atletická dráha a pieskové doskočiská. Vybudovala sa tribúna 
pre 500 divákov a okolo štadióna šesť stupňov ochozov s celkovou 
kapacitou štadióna 12.000 divákov. V tomto období mal futbalový 
oddiel v okresných súťažiach A mužov, B mužov, dorastencov a 
žiakov. Predsedom oddielu bol pán Grušpier. V roku 1962 sa za-
stavili práce na výstavbe štadióna s opätovným pokračovaním prác

Vzácny pohľad - Vlado Dzurilla v úlohe futbalistu

v roku 1965. Druhá a tretia etapa výstavby skončili v roku 1967. V 
roku 1967 mal futbalový oddiel päticu platených trénerov. Zmenou 
názvu fi rmy TJ (z Adamovských strojární - ADAST na Závody vše-
obecného strojárstva - ZVS) sa zmenil názov telovýchovnej jedno-
ty na TJ Slovan ZVS Nová Dubnica. V roku 1978 sa zrealizovala 
výstavba šatní. V tomto období mal futbalový oddiel 404 členov, 6 
družstiev, 9 trénerov a 1 metodika.

Rozpačitý záver minulého storočia
 Rokoch 1978 až 1989 prežíva futbalový oddiel striedavé ob-
dobia lepších a horších výsledkov. Ani jedno z družstiev futbalo-
vého oddielu nepôsobí na najvyššej úrovni. Rokom 1989 nastáva 

výrazná zmena nielen v spoločnosti ale aj vo futbalovom živote 
mesta Nová Dubnica. TJ Slovan ZVS stráca materiálne a fi nančné 
zázemie a v roku 1991 zaniká. Od 1. februára 1991 pôsobia futba-
lové mužstvá ako „B“ družstvá Spartaka ZŤS Dubnica nad Váhom. 
Tento experiment však nepriniesol želané ovocie, a tak 8. augusta 
1991 vzniká Mestský futbalový klub Nová Dubnica s predsedom 
Ing. Milom. V sezóne 1991/92 odohrali dorastenci prvý medziná-
rodný zápas proti Motda di Livenza (Taliansko) a tesne prehrali 

5:4 keď za MFK skórovali Gazdík, Ondrejička, Čačko a Masiarčin.
V roku 1995 postúpili muži MFK do V. ligy. 

Obdobie stabilizácie 
 Vzchopenie a stabilizácia nastali až príchodom nového pred-
sedu Ing. Petra Šveca. Družstvo mužov hrá dnes IV. ligu severozá-

pad, dorast hrá IV. ligu severozápad, mladší a starší žiaci hrajú III. 
ligu sever. Členskú základňu tvoria viac ako tri stovky nadšencov 
- aktívni hráči a členovia realizačných tímov pre obsluhu družstiev 
v jednotlivých kategóriách. Medzi členov radia aj bývalých hráčov 
a funkcionárov. Výber mladých hráčov a ich dopĺňanie sa uskutoč-
ňuje dvakrát do roka. Od leta roku 2004 sa stabilizovala skladba 
družstiev vo všetkých kategóriách. Všetky kategórie a mužstvá tré-
nujú štyrikrát týždenne a raz za týždeň hrajú majstrovský zápas. 
Všetci hráči absolvujú dvakrát ročne technicko- taktické a pohy-
bové testy. 

Fut-sociálna sieť
 Aktuality o tom, ako naši futbalisti rozvlnili loptami siete súpe-
rov, už nájdeme aj v internetovej sieti. Nová web stránka www.mfk-
novadubnica.sk prináša nielen informácie o klube a zostavách jed-
notlivých tímov, ale aj čerstvé výsledky, tabuľky, štatistiky hráčov 
a rozpisy zápasov. Vďaka spolupráci s tlačovou agentúrou SITA 
si tu môžete prečítať aj aktuality zo sveta veľkého futbalu a jeho 
profi  hráčov. Prispôsobenie sa sociálnym sieťam na seba tiež dlho 
nenechalo čakať a vďaka stránke môžete priamo poslať personali-
zovanú správu konkrétnemu hráčovi. 

Počet členov MFK

 počet registrovaných hráčov   129
  (muži A 22, dorast 20, starší žiaci A 20, mladší žiaci A 22, 
  mladšia prípravka 25, staršia prípravka 20)
 počet aktívnych členov     191
 počet členov spolu     320

Vedenie klubu: predseda Ing. Peter Švec
     tajomníčka Andrea Vaská
     hospodár Pavel Vaský

     tréner A mužstva Ivan Basila
     vedúci A-mužstva Zdenko Beňo
     tréner dorastu Michal Kijačik
     vedúci mužstva dorastu Jaroslav Galko
     tréner starších žiakov Peter Ďuriš
     tréner mladších žiakov Róbert Körmendy
     tréner prípravky Milan Úradník

www.mfknovadubnica.sk,
-mk-
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 Klub slovenských turistov Kolačín pozýva všetkých milovní-
kov prírody a turistiky na jubilejný 30. ročník Novodubnickej 
25-ky, ktorá nesie v názve meno svojho zakladateľa Ivana Mar-
koviča.
 Opäť budú pripravené tri pešie a jedna cyklistická trasa. 
Pešie trasy budú merať 7, 12 a 20 km, cyklistická bude mať 25 
km. Na kontrolných stanovištiach si budete  môcť preveriť svoje 
znalosti z turistickej abecedy a  zaujímavé súťaže sú pripravené 
aj pre najmenších. V Kyškách by sme sa mali stretnúť s našimi 
priateľmi- turistami  z Trenčianskych Teplíc.
 Štart bude len jeden - pred Hostincom na Lúčkach v Kolačí-
ne v čase od 7. - 9. hod., kde bude i cieľ a možnosť občerstviť 
sa. Na najzdatnejších turistov bude v cieli čakať malá odmena.
Štartovné: 1 €, dôchodcovia, žiaci a študenti 0,50 €,
   deti do 6 rokov zdarma.
 Podrobný popis trás bude zverejnený na webovej i faceboo-
kovej stránke KST Kolačín.
Tešia sa na vás turisti z Kolačína!

-sk-


