
Túto vetu bolo z úst obyvateľov Kolačína počuť v sobotu 21. mája 
takmer na každom rohu.
Najviac však na rozhraní Malého a Veľkého Kolačína, tesne nad 
kultúrnym domom, kde sa už od 16.00 začali ľudia zhromažďo-
vať, aby boli svedkami historickej udalosti - posviacky Rímskoka-
tolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie. Po desiatich rokoch 
od vydania stavebného povolenia vyrástol na kopci kostol, na kto-
rý môžeme byť všetci hrdí. Je vysoký, je pekný, je viditeľný už z 
diaľky a hlavne - je náš. 

(Pokračovanie na str. 4.)

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Dub-
nici s množstvom obsiahlych bodov programu napovedala, že po-
slancov čaká 30. mája v Kultúrnej besede náročné rokovanie.

Na jeho začiatku vzalo zastupiteľstvo na vedo-
mie kontrolu plnenia úloh z rokovaní zastupi-
teľstva a do funkcie riaditeľky Zariadenia pre 
seniorov Nová Dubnica menovalo Ing. Mgr. 
Margitu Urbanovú. Pretože v tejto súvislosti 
pani Urbanovej zanikol mandát poslankyne, za-

stupiteľstvo vyhlásilo nastúpenie PhDr. 
Rastislava Mádra za poslanca ako ná-
hradníka. V ďalšom bode programu 
dostal slovo Ing. Michal Šandrei, kona-
teľ spoločnosti GLEISTEIN SLOVAKIA 
s.r.o. Trenčín, ktorý prezentoval záujem 
spoločnosti vybudovať výrobnú halu v 
Priemyselnej zóne Nová Dubnica-Hliny 
s produkciou pletených syntetických 
lán.

Foto: Jelínek  (Pokračovanie na str. 2.)

M. Urbanovú nahradil v poslaneckom kresle R. Mádr.Viac na str. 6 a 7. 
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M Urbanovú nahradil v posla

Foto: M. Šupák



(Dokončenie zo str. 1)

 Prijatím príslušných uznesení a schválením 
opcie na kúpu pozemku vytvorili poslanci pred-
poklad pre ďalšiu realizáciu zámeru.
 Významnú časť rokovania tvorila ekonomika 
mesta. Poslanci schválili hospodársky výsledok 
Bytového podniku m.p.o. Nová Dubnica za rok 
2010, záverečný účet mesta Nová Dubnica za 
rok 2010 a fi nančné usporiadanie výsledku hos-
podárenia, rozdelili dotácie na rok 2011, schvá-
lili refi nancovanie úveru Dexia Komunál Klasik 
a zmenu rozpočtu mesta na rok 2011. Rozpočet 
navýšili v celkovom objeme príjmovej aj výdav-
kovej časti o 729 tisíc 476 eur. Zostáva aj na-

ďalej vyrovnaný v celkovom objeme 6 miliónov 
864 tisíc 162 eur. Hlavným dôvodom zmeny je 
rozdelenie výsledku hospodárenia za minulý rok 
po schválení záverečného účtu a zapracovanie 
zmien, ktoré vyplynuli z potrieb aktuálneho ob-
dobia. 
 V legislatívnej časti programu zastupiteľstvo 
prijalo všeobecne záväzné nariadenie o povod-
ňových plánoch záchranných prác, o zmene 
VZN o pravidlách času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb v meste, o zmene VZN o 
rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spô-
sobe a výške úhrad za sociálne služby v meste, 
zmenu zásad odmeňovania poslancov a členov 
ďalších mestských inštitúcií a zároveň aj zmenu 

zásad hospodárenia s majetkom mesta. Potom 
schválilo uznesenia, ktoré povedú k usporiada-
niu niektorých majetkovo - právnych vzťahov k 
nehnuteľnostiam, prípadne k vyradeniu majetku 
z evidencie mesta. Prijalo tiež uznesenia k od-
predajom, nájmom a ostatným bodom progra-
mu.
 Podrobnejšie informácie o prerokovaných 
materiáloch nájdete na www.novadubnica.sk 
alebo v oddeleniach mestského úradu.
 Najbližšie zasadnutie mestského zastupi-
teľstva sa uskutoční v pondelok 27. júna o 16. 
hod. v kultúrnej besede.

JUDr. Miroslav Holba

 Na aprílovom rokovaní mest-
ského zastupiteľstva jedným z 
bodov programu bola Správa 
o činnosti Mestskej polície v 
Novej Dubnici. za rok 2010. 
Využili sme túto príležitosť, aby 
sme vám uviedli niektoré šta-
tistické údaje, ale hlavne, aby 
sme predstavili nového náčel-
níka Mestskej polície v Novej 
Dubnici JUDr. Milana Krčmári-
ka, ktorý na základe výberové-
ho konania nastúpil do funkcie 
začiatkom apríla tohto roku. 
 V rozhovore s JUDr. M. Krč-
márikom sme sa dozvedeli, že 

20 rokov pracoval u štátnej polície, z toho viac ako 11 rokov ako riaditeľ 
OO Policajného zboru SR v Novej Dubnici, ktoré bolo k 1. januáru 2011 
zrušené. Za spomenuté obdobie Novú Dubnicu a problematiku trestnej 
činnosti v meste dokonale spoznal a v mnohých prípadoch s mestskou 
políciou pri rôznych zásahoch a objasňovaní trestných činov spolupra-
coval.

 Na adresu novodubnickej mestskej polície v poslednom období
odznelo nemálo kritiky, zaujímalo nás preto, na čo sa po nástupe do 
funkcie v prvom rade zameral.
 Práve preto, že autorita a disciplína mestskej polície v poslednom ob-
dobí nebola taká aká by mala byť, mojím prvoradým cieľom bolo prijať 
rázne opatrenia na skvalitnenie činnosti. Po dohode s vedením mesta sme 
si určili priority. V súčasnosti pracuje v mestskej polícii 10 policajtov, z toho 
jedna žena. Najväčším problémom v meste sú bezdomovci. V tejto súvis-
losti riešime množstvo sťažností. Žiaľ, zákonných možností na to, aby sme 
mohli voči nim zakročiť je veľmi málo, hlavne keď majú trvalé bydlisko v 
Novej Dubnici. Trochu nám v tom pomohlo schválenie VZN o užívaní alko-
holu na verejných priestranstvách, ale ťažko ich môžeme pokutovať lebo 
nemajú takmer nijaký príjem. Keď ich z centra mesta príslušníci mestskej 
polície vykážu, presunú sa do okrajových častí, kde prespávajú a neraz 
pod vplyvom alkoholu strpčujú život obyvateľom. 
 Ďalším problémom, na ktorý sa treba zamerať, je nedostatok parko-
vacích miest v meste. Život ide dopredu a rodiny majú často nielen jedno 
auto, ale aj dve a viac. Obyvatelia nám často volajú, že pred ich domami 
parkujú autá, ktoré tam nemajú čo robiť. Aj keď sa príslušníci mestskej po-
lície snažia tieto problémy riešiť, nemôžu byť všade. Po dohode s primá-
torom mesta Ing. P. Marušincom sa snažíme prijať také opatrenia, ktoré 
pomôžu riešiť aj túto problematiku.. 
 Množstvo sťažností a problémov riešime v súvislosti s neplnoletou 
mládežou, ktorá sa schádza v rôznych baroch a krčmách. Pri zisťovaní 
požitia alkoholu často spolupracujeme so štátnou políciou. Zameriavame 
sa aj na kontrolu ďalších miest, kde vieme, že sa mladí ľudia stretávajú 
a užívajú alkohol, neraz aj rôzne omamné látky. Mojím zámerom je, aby 
mestskí policajti nesedeli v kancelárii, ale aby boli v teréne, aby bolo cí-
tiť, že sú tam, kde sa v meste niečo deje, kde sú zaznamenané rôzne 
priestupky. Len tak môžeme mať aktuálne informácie a budeme môcť včas 
zakročiť. V letnom období budú viac chodiť pešo, aby sa ušeterili prostried-
ky za benzín, ale hlavne, aby mohli dôsledne kontrolovať všetky zákutia 
mesta, kde je pravdepodobnosť porušovania poriadku, ničenia majetku 
mesta a podobne. Ľudia musia vidieť, že hliadkujú, lebo už tým pôsobia

preventívne. Chcel by som zároveň osloviť obyvateľov mesta, aby sa ne-
báli zavolať, keď sú svedkami nejakého vandalizmu alebo iného porušo-
vania zákona. Ak sa stane, že nahlásia nejaký priestupok a príslušníci 
mestskej polície sa na miesto nedostavia, budem rád, keď zavolajú priamo 
mne na č.t 0905 445192. Najmä v závažných prípadoch sa tak predíde 
zbytočným nedorozumeniam.

 Monitorovať a objasňovať množstvo priestupkov pomáha mest-
skej polícii kamerový systém. Zo štatistiky mestskej polície vyplýva, že 
v minulom roku kamery zaznamenali v monitorovaných častiach mesta 90 
priestupkov, čo znamená pokles majetkovej trestnej činnosti. Dozvedeli 
sme sa, že na rozšírenie monitorovacieho kamerového systému sa mestu 
podarilo získať dotáciu od štátu na zakúpenie ďalších kamier. Viete už kde 
budú nainštalované?
 V súčasnosti je v prevádzke 5 otočných tzv. Dome kamier a 6 pev-
ných na vstupných a výstupných komunikáciách mesta, detskom ihrisku 
a záchytnom parkovisku. Kamerový systém obsluhujú štyria pracovníci so 
zníženou pracovnou schopnosťou, dve ženy a dvaja muži.. Sme radi, že 
Ministerstvo vnútra SR vyčlenilo čiastku 16 tisíc 596,96 eur, mesto nám 
dalo dotáciu 4 tisíc eur, čiže celkove by sme mali k dispozícii viac ako 20 
tisíc eur a budeme môcť za to kúpiť dve moderné monitorovacie kamery. 
 Na základe výberového konania by sa malo začať s ich inštaláciou 
na jeseň tohto roku. Po dohode s vedením mesta chceme jednu kameru 
umiestniť na križovatku ulice Hviezdoslavovej a Jilemnického (pri bývalej 
I. ZŠ), druhá otočná kamera by mala byť umiestnená na ul. Trenčianskej, 
smerom k tzv. „čínskemu múru“. Tieto ulice nie sú pokryté kamerovým 
systémom a evidujeme tam viacero priestupkov.

 V rámci prevencie spolupracuje mestská polícia so základnými a 
materskými školami, ale aj ďalšími organizáciami. Na čo sa zameria-
vate v tejto oblasti?
 Tejto činnosti sa venujeme dosť intenzívne. Máme na to vyškolených 
dvoch pracovníkov, jednu policajtku a jedného policajta. Projekt „KAMA-
RÁT“, je venovaný deťom 3. ročníka. Cieľom tohto projektu je vzdelávať 
deti, aby sa znížilo riziko, že sa stanú obeťou trestného činu a vybudovať 
medzi deťmi priateľský vzťah. Projekt „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“ je ve-
novaný deťom 5. ročníka. V tomto holandskom projekte absolvujú deti 10 
zaujímavých tém. Zoznamujú sa najmä s nebezpečenstvom, ktoré súvisí s 
hazardnými hrami, užívaním drog a alkoholických nápojov.. Projekt „PRIA-
TEĽ POLICAJT“ je určený deťom 6. ročníka a nadväzuje na témy, ktoré 
som spomenul Aj tu je cieľom hlavne, vzdelávať deti, aby sa nestali obeťa-
mi trestného činu. V minulom a tomto roku sa zapojila mestská polícia 
do projektu „NEHOVORME O DROGÁCH“, ktorý je určený škôlkarom a 
deťom 1. ročníka ZŠ. V apríli sme pre deti z MŠ uskutočnili dopravné 
školenie. V rámci preventívnej činnosti sme v spolupráci so štátnou po-
líciou, hasičmi a psovodmi pripravili pre deti 8. júna zaujímavé a poučné 
podujatie. 
 Prednášky robíme aj v klube dôchodcov, kde sa zameriavame hlavne 
na to, aby starší ľudia nedôverovali rôznym podomovým obchodníkom a 
falošným vymáhateľom platieb. Zabránia tak ohrozeniu života a prispejú k 
zníženiu kriminality
 Mestská polícia sa chce aj v ďalšom období venovať preventívnej čin-
nosti, ktorú považujeme za jednu z najdôležitejších. Pripravujeme aj ďalšie 
témy a projekty, pretože prevencia je veľmi dôležitá, predovšetkým u detí. 
Okrem iného má za cieľ zbližovať políciu s občanmi v záujme lepšej spo-
lupráce pri vykonávaní dohľadu nad verejným poriadkom v našom meste. 

M. Babuková
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 Oddelenie sociálnych vecí a opatrovateľskej služby Mestského úradu v 
Novej Dubnici vyzýva: do 30. 6. 2011 sa môžete prihlásiť na odber potravino-
vej pomoci. 
Kto má nárok na 20 kg múky a 20 kg cestovín?  
- poberatelia dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, 
-  osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vy-
plácané dotácie) - v oboch prípadoch je potrebné potvrdenie z ÚPSVaR 
Dubnica nad Váhom,

- dôchodcovia, ktorých maximálna výške dôchodku nepresahuje 305 
eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchod-
ku) - prineste si rozhodnutie o dôchodku, 
-  deti v detských domovoch, profesionálnych rodinách alebo v náhrad-
nej rodinnej staroslivosti - potrebné je rozhodnutie súdu. 
 Po zostavení zoznamu oslovíme charitatívnu organizáciu a termín pria-
mej dodávky potravín oznámime v mestskom rozhlase. 

Mgr. Zuzana Vanková, vedúca odd. sociálnych vecí MsÚ

Mestský futbalový klub
Dychový orchester a mažoretky
Hokejový klub mládeže - pozemný hokej
TJ Družstevník Kolačín
Športový klub VICTORY STARS
Slovenská agentúra sociálnych služieb, n.o.
Miešaný spevácky zbor 
The Gospel Family, o.z.
Klub paličkovanej čipky N. Dca
Združenie seleziánov mládeže DOMKA
Slovenský skauting 62. Zbor STRELKA
Trenčianska hudobná angažovaná spoločnosť - Laugaricio Quartet
Mestský klub stolného tenisu
Združenie klubu dôchodcov 
Jednota dôchodcov Slovenska ZO N. Dubnica

Klub slovenských turistov Kolačín
Detská organizácia FÉNIX 
Miestny odbor Matice slovenskej
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Združenie na pomoc ľuďom  s mentálnym postihnutím
Tenisový klub
Slovenský zväz zdravotne postihnutých - športové hry
Klub Venuša
Slovenský rybársky zväz, obv.org. 2 - N. Dubnica
Únia žien Slovenska
KSD hokejbalové družstvo
Asociácia nepočujúcich Slovenska - ANEPS
Svojpomocný Klub Stomikov - Ilco Ilava
Slovenská únia sluchovo postihnutých ZO Ilava
SPOLU

 V  rubrike predstavujeme poslancov novo-
dubnického mestského zastupiteľstva postupne 
uverejňujeme ich odpoveď na otázku:

Ako sa vám darí napĺňať predsavzatia, ktoré 
ste si dali pred komunálnymi voľbami?

Mgr. MICHAL  DOMAN
poslanec MsZ
a predseda športovej komisie.

 V úvode by som sa 
chcel poďakovať všet-
kým občanom, ktorí mi 
dali dôveru a odovzdali 
mi hlas v komunálnych 
voľbách.
 Bol som milo pre-
kvapený, koľkí z vás si 
žiadali zmenu vo vede-
ní  nášho mesta. 
 Na otázku, či sa mo-
je predvolebné predsa-

vzatia darí napĺňať, sa treba opýtať hlavne vás, 
občanov. Od ustanovujúceho zastupiteľstva, 
kedy nás menovali za poslancov uplynulo pol 
roka. Osobne si myslím, že  je to príliš krátka 
doba na bilancovanie predsavzatí. V súčasnosti 
sa naplno venujeme práci  pri napĺňaní cieľov, 
ktorými sme oslovili občanov pred voľbami, 
čoho dôkazom sú aj rokovania mestských za-
stupiteľstiev. Z našich zasadnutí, na ktoré vás 
aj touto cestou pozývam, spomeniem aspoň 
schválenie podmienok odpredaja záhradiek a 
následne odpredaj jednej zo štyroch záhradkár-
skych osád, riešili sme rôzne situácie občanov, 
ktoré sme schvaľovali s prihliadnutím na osobit-
ný zreteľ.
 Srdcom som športovec, a preto viem, že je 
veľmi dôležitá podpora ľudí, ktorí robia akýkoľ-
vek šport. Ako predseda športovej komisie som 

to mal na pamäti, keď sme riešili dotácie jedno-
tlivým športovým organizáciám a oddielom v 
našom meste. Úloha to bola neľahká, nakoľko 
prostriedkov na rozdeľovanie bolo menej ako 
minulý rok. Snažili sme sa ich rozdeliť  čo najfé-
rovejším spôsobom. Naše návrhy potom posú-
dila fi nančná a majetková komisia, kde ešte 
mohlo dôjsť k úprave. Konečnú verziu rozdele-
nia dotácií sme schválili na nedávnom zasadnu-
tí  mestského zastupiteľstva. 
 V septembri minulého roku som sa stal ot-
com a zároveň som členom rady materských 
škôl. Mnohé mamičky sa ma pýtajú, či ich dieťat-
ko budeme vedieť umiestniť do materskej ško-
ly. Treba povedať, že situácia s počtom voľných 
miest v materskej škole je v súčasnosti nevyho-
vujúca. V meste evidujeme viac žiadostí ako 
sú súčasné kapacity. Mojou snahou bude, aby 
sa vyhovelo rodičom detičiek, ktoré dovŕšia vek 
troch rokov aj neskôr ako v septembri. Vytvore-
nie tried pre predškolské deti je pre nás všet-
kých riešením v súčasnosti, ale aj do budúcna.
 Ak by ste mali na mňa akúkoľvek otázku, 
rád sa s vami porozprávam osobne, prípadne 
veľmi rád odpoviem na mojej mestskej emailo-
vej adrese doman@novadubnica.sk. 

Bc. ŠTEFAN CUCIK
poslanec  MsZ, člen MsR 

 
  Na začiatku by som 
sa tiež chcel poďakovať
všetkým občanom náš-
ho mesta, ktorí mi dali 
svoj hlas a tým mi vlo-
žili do rúk svoju dôveru. 
Od komunálnych volieb 
ubehol krátky čas, preto 
by som nerád hodnotil či 
sa mi darí, alebo nedarí 
plniť svoje predvolebné 

predsavzatia. Osobne si myslím, že viac ako 
sľuby sú činy a pevne verím, že aj za pomoci 
občanov nášho mesta sa mi podarí všetko zrea-
lizovať tak, aby sa moje predsavzatia zmenili na 
konkrétne výsledky.
 Zvolili ma do mestskej rady, kde sa zaoberá-
me materiálmi, ktoré budú predložené na roko-
vanie mestského zastupiteľstva. Aj keď sú návr-
hy rôzne, snažíme sa vždy rozhodnúť správne a 
tým uľahčiť život obyvateľom nášho mesta. Ako 
poslanec a člen mestskej rady sa snažím po-
čúvať ľudí a oboznámiť sa s problémami, ktoré 
ich ťažia. Som rád, keď sa mi občania zdôveria 
a môžem ich sťažnosti a pripomienky posunúť 
na  riešenie. Názory ľudí  mi pomáhajú a uľah-
čujú napĺňať moje predsavzatia. Mnohí občania 
nášho mesta ma poznajú a vedia, že ľahostajné 
mi nie je ani životné prostredie a ani bezpečnosť 
v našom meste. Je dôležité, aby sa mladí ľudia 
začali viac zaujímať o svoje životné prostredie
a ja sa im snažím byť v tom nápomocný. Bez-
pečnosť nášho mesta je tiež veľmi dôležitá, či 
už z hľadiska  pritiahnutia investorov, alebo pri-
sťahovania sa mladých ľudí do mesta. Štátna 
polícia bola  začiatkom tohto roku v Novej Dub-
nici zrušená, preto treba ešte viac skvalitniť prá-
cu mestskej polície. Na tomto sa zhodujú viacerí 
poslanci nášho mesta.
 Práca poslanca je zaujímavá, ale zodpoved-
ná. Pevne verím, že  krok za krokom sa nám 
podarí splniť predvolebné predsavzatia a ľu-
ďom, ktorí si zvolili túto koalíciu, dokážeme, že 
ich hlas nebol zbytečný, že si do mestského 
zastupiteľstva zvolili ľudí, ktorým záleží na tom, 
aby sa život v našom malom, ale peknom meste 
skvalitnil. Aby sa tu cítili bezpečne a mali si kde 
oddýchnuť. Veď nadarmo sa nehovorí, kde je 
vôľa, tam je aj cesta.
                                                                                                                                               

-mb-



OBCHODNÉ PRIESTORY
NA PRENÁJOM V KD KOLAČÍN

Mesto Nová Dubnica zverejňuje zámer na do-
časné užívanie svojho majetku formou nájmu:
NEBYTOVÉ PRIESTORY V KD KOLAČÍN
(Nová ulica 191) na obchodné využitie.
Rozloha predajne 26,3 m2, sklad 13,8 m2.
Minimálna cenová ponuka:
25 eur / m2 vrátane služieb spojených s nájmom 
(el. energia, dodávka tepla a dodávka vody).
Forma: priamy nájom na dobu neurčitú

Doručenie cenových ponúk:
do 30. 6. 2011

Mestský úrad, Trenčianska 45/41,
018 51 Nová Dubnica

OBCHODNO-ADMINISTRATÍVNE
PRIESTORY V CENTRE

Mesto Nová Dubnica zverejňuje zámer na do-
časné užívanie svojho majetku formou nájmu:
NEBYTOVÉ PRIESTORY PRIBINOVE SADY 29
oproti mestskej knižnici na obchodno-adminis-
tratívne využitie. Vstup možný z Mierového ná-
mestia, aj z Pribinových sadov. 
Priestory pozostávajú z bývalej sobášnej siene, 
dvoch menších miestností, chodby a sociálneho 
zariadenia s celkovou rozlohou 126,06 m2. 
Minimálna cenová ponuka:
35 eur / m2 okrem služieb spojených s nájmom
(el. energia, dodávka tepla a dodávka vody).
Forma: priamy nájom na dobu neurčitú

Doručenie cenových ponúk:
do 30. 6. 2011

Mestský úrad, Trenčianska 45/41,
018 51 Nová Dubnica

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
DVOJIZBOVÝ BYT

NA UL. PETRA JILEMNICKÉHO

Mesto Nová Dubnica vyhlasuje súťaž o naj-
vhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy 
na predaj: 
DVOJIZBOVEJ BYTOVEJ JEDNOTKY
S BALKÓNOM A PIVNICOU
Ulica Petra Jilemnického,
bytový dom 838, vchod 18, byt č. 30.
Rozloha 58,63 m2 plus prislúchajúci podiel
z pozemku pod stavbou a na spoločných
častiach a zariadeniach domu. 
Navrhovateľ musí predložiť návrh
na kúpnu cenu.
Minimálna požadovaná cena 35.216 eur.
Podmienkou súťaže je zloženie fi nančnej
zábezpeky vo výške 3.512,60 eur. 

Predkladanie súťažných návrhov:
do 30. 6. 2011 do 12. hod.

Mestský úrad, Trenčianska 45/41,
018 51 Nová Dubnica,

obálku označte:
Neotvárať: súťaž 2-izbový byt. 

Bližšie informácie o všetkých troch ponukách
nájdete na úradnej tabuli mesta, 

na www.novadubnica.sk
a v sídle vyhlasovateľa.

(Dokončenie zo str. 1)

 Pri čakaní na príchod slávnostného sprievodu na čele s Mons. Tomášom Ga-
lisom, žilinským biskupom, a Ing. Mgr. Štefanom Wallnerom, administrátorom far-
nosti, nechýbali spomienky s nádychom nostalgie. Tí najstarší spomínali na časy, 
keď chodili do kostola až do Dubnice nad Váhom, mladší, ako pomáhali fyzicky 
i fi nančne pri dostavbe seleziánskeho centra a kostola v Novej Dubnici a mnohí 
nedokázali skryť slzy šťastia, keď sa pred vstupom do kostola preberal symbolic-
ký kľúč za prítomnosti Ing. Petra Marušinca, primátora mesta. O záujme farníkov 
byť pri posviacke svedčí aj fakt, že mnohí sa na prvý raz do kostola ani nedostali. 
Slávnosť to bola prekrásna. Prítomní z blízkeho i ďalekého okolia ocenili, že všetky 
úkony boli vysvetlené sprievodným komentárom a mohli sa tak dozvedieť aj voľačo 
nové. Po takmer dvojhodinovom obrade sa pozvaní hostia presunuli do kultúrneho 
domu, kde bolo prichystané občerstvenie. Tí, čo sa na jeho príprave podieľali, si 
zaslúžia náš obdiv a vďaku. Deň pred posviackou sa totiž v týchto priestoroch ko-
nala technopárty. Usporiadateľ avizoval v písomnej žiadosti okolo 300 účastníkov 
a zaručil sa osobne, že do rána bude všetko upratané a vyčistené. Tým, čo prišli 
po párty do kultúrneho domu chystať sálu, sa chcelo spočiatku plakať. Neporiadok, 
špinavé steny, znečistená vonkajšia omietka a WC v dezolátnom stave. Napokon 
sme sa dozvedeli, že v okolí kultúrneho domu sa v noci pohybovalo 1400 mladých 
ľudí, mnohí z nich pod vplyvom omamných látok, takže nič iné sa ani čakať nedalo. 
Veru mi nebolo príjemné ešte pred posviackou počúvať kritiku smerom k vedeniu 
mesta i poslancom. Napriek všetkému a všetkým ukázali Kolačanci svoju silu a 
schopnosť zmobilizovať sa. A tak sa v KD od rána maľovalo, čistilo, upratovalo 
a chystalo, aby si popoludní za krásne prestreté stoly mohli zasadnúť pozvaní 
hostia.
 Zhodou okolností sa stala chyba, to nemožno poprieť, ale dôležité je sa z takej-
to chyby poučiť a v budúcnosti sa jej vyvarovať, čo primátor mesta prisľúbil. Verím, 
že časom sa na túto nepríjemnosť zabudne a v dobrom budeme spomínať na to, 
že sme boli prítomní jednej úžasnej udalosti, ktorá sa tak skoro opakovať nebude. 
Kostolík je naozaj prekrásny. Na vývesnej tabuli pred ním sú fotografi e, ktoré do-
kumentujú priebeh výstavby a sú dôkazom toho, že v Kolačíne si žijeme ako jedna 
veľká rodina, spolu prežívame dobré aj zlé, spolu sa radujeme i smútime. A ja sa 
veľmi teším, že som súčasťou tejto rodiny. 

-sk-

MESTO NOVÁ DUBNICA PRIJME
DO TRVALÉHO

PRACOVNÉHO POMERU
ZAMESTNANCA NA SPRAVOVANIE

MESTSKÉHO MAJETKU

- CINTORÍNOV V NOVEJ DUBNICI
A V MESTSKEJ ČASTI KOLAČÍN.

Pracovná náplň: kosenie, hrabanie,
   natieranie, drobná údržba.

Pracovná doba: 37,5 hodiny týždenne.

Nástup do zamestnania
podľa možností ihneď.

Písomnú žiadosť a životopis
zašlite do 30. 6. 2011 na adresu: 

MsÚ Nová Dubnica,
Trenčianska 45/41,

018 51 Nová Dubnica

foto: M. Šupák



 V apríli tohto roka bola vykonaná obhliadka odvodňovacieho rigola za Okružnou 
ulicou na Miklovkách. Zistili sme, že kanál i blízke okolie sú vykosené a čisté, prevažnú 
časť si obyvatelia priľahlých domov pravidelne udržiavajú. A za to im patrí naše poďa-
kovanie.
 Zároveň žiadame tých 
obyvateľov, ktorí majú v blíz-
kosti rigola dreviny, aby ich 
okolie podľa potreby hrabali, 
keďže splavené lístie môže 
upchávať odtokové mreže a 
šachty. Rovnako je neprípust-
né vysádzať dreviny  priamo 
do rigola, ukladať a skladovať 
v ňom rôzne materiály alebo 
iným spôsobom obmedzovať 
prietok zrážkovej vody. Mesto 
Nová Dubnica v krátkom čase 
zabezpečí pokosenie ostat-
ných, najmä prístupových 
častí. Snažme sa aj udržiava-
ním priechodného a čistého
rigola znižovať riziko záplav v našom meste! Ing. Petra Hrehušová

odd. životného prostredia MsÚ

Poslednou formou vlastníctva, 
ktorú sme načrtli v predchá-
dzajúcich dvoch vydaniach, je 
popri už spomínanom bezpo-
dielovom spoluvlastníctve a 
podielovom spoluvlastníctve, 
vlastníctvo výlučné. 

Na rozdiel od oboch analyzo-
vaných foriem spoluvlastníc-
tva, výlučné vlastníctvo pred-
stavuje tzv. absolútne panstvo 
vlastníka nad jeho vecou. On 
sám je oprávnený rozhodovať 

o osude svojho vlastníctva, s vecou nakladať, hospodáriť, 
zveľaďovať ju. V praxi sa však nezriedka vyskytne situá-
cia, a to najmä pokiaľ ide o vlastníctvo k nehnuteľnosti, 
že na výstavbe nehnuteľnosti alebo jej nadobudnutí od 
predchádzajúceho vlastníka, sa materiálne podieľali via-
ceré osoby, z výpisu z katastra nehnuteľností však vyplý-
va, že výlučným vlastníkom je len jedna z týchto osôb. Je 
vhodné takémuto právnemu stavu preventívne zabrániť a 
deklarovať svoje investície do nehnuteľnosti aj tomu zod-
povedajúcim zápisom v katastri. Uvedeným spôsobom 
je možné eliminovať vznik budúcich sporov, prípadne 
premlčanie vzájomných majetkových nárokov, kedy už 
zo strany osoby, ktorá síce investovala prostriedky do 
nehnuteľnosti, avšak nie je ako spoluvlastník zapísaná v 
evidencii katastra, nebude možné úspešne sa domáhať 
pred súdom vrátenia vložených investícii. 

V takýchto prípadoch býva opäť na individuálnom posú-
dení, či medzi osobami spoločne sa podieľajúcimi na vý-
stavbe nehnuteľnosti, nevzniklo podielové spoluvlastníc-
tvo k tejto veci, napriek zápisu v katastri nehnuteľností,
ktorý je hodnoverný iba dovtedy, kým sa nepreukáže opak.
V oblasti usporiadania majetkových vzťahov, predovšet-
kým čo sa týka nehnuteľností, nezriedka určených práve
na bývanie, sa neodporúča ponechávať zabezpečenie 
strechy nad hlavou na ľubovôli ostatných a bývanie po-
staviť výlučne na dôvere. Len zápis v katastri nehnuteľ-
ností, či už v podobe jednej z foriem vlastníctva alebo v 
podobe vecného bremena zriadeného k nehnuteľnosti, 
môže garantovať ochranu pred nezákonnými a v počet-
ných prípadoch i tragickými a nemorálnymi vyprataniami 
rodinných príslušníkov z nehnuteľnosti, v ktorej strávili 
prevažnú časť svojho života.

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

Otázky do rubriky môžete posielať
na kultura@novadubnica.sk 

alebo priniesť osobne do podateľňe MsÚ.

 V ostatných dňoch sa množia otázky týkajúce sa postupu mestskej polície pri od-
chyte zatúlaných psov a ich ďalšieho osudu. Príslušníci sa riadia VZN 15/2008 o nie-
ktorých podmienkach držania psov a vedení evidencie na území Mesta Nová Dubnica. 

 Zatúlaný pes, ktorý sa pohybuje po meste bez dozoru, musí byť odchytený. Poli-
cajná hliadka na to vo väčšine prípadov používa odchytovú tyč. Psíka umiestni do 
kotercov v areáli spol. Tekos. Ak má pes evidenčné číslo, mestská polícia môže kon-
taktovať majiteľa a psíka mu odovzdať spolu s blokovou pokutou. V prípade, že sa 
nepodarí zistiť majiteľa, pes zostáva v koterci tri dni. Počas nich dostáva čistú vodu 
a raz denne granule. Polícia sa zatiaľ snaží vypátrať psíkovho pána inými spôsobmi 
- vyhlasovaním v mestskom rozhlase alebo na základe miestnej znalosti. Ak sa to ne-
podarí, pes putuje do Útulku v údolí v Dubnici nad Váhom. Mesto Nová Dubnica musí 
zaňho uhradiť poplatok 33 eur. Od začiatku roka sme tu museli umiestniť už štyroch 
štvornohých tulákov. 

Bc. Róbert Brezina 
zástupca náčelníka MsP

 V celoslovenskej súťaži o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve sme 
získali druhú priečku. Organizácia Priatelia Zeme - SPZ každoročne vyhlasuje 
súťaž 3Z - znižuj, znovupoužívaj, zrecykluj! Mesto Nová Dubnica získalo ocenenie 
za zvyšujúci sa podiel vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu, znižovanie 
množstva odpadu, ukladaného na skládky a za vytvorenie pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny občanov (tzv. chránená dielňa na zbernom dvore). Oce-
nenie prevzal zástupca primátora Ing. Marián Medera 5. mája na konferencii o 
znižovaní nákladov na odpadové hospodárstvo v Banskej Bystrici. 

-kb-

NEUNIKLO VÁŠMU OKU

A predsa to ide! Veľa vody pretieklo neďalekým
Váhom, kým sme sa opäť dočkali príjemnej „zvon-
kohry“  a samotnej funkčnosti mestských hodín. 
Občania i návštevníci Novej Dubnice ďakujú.
         Karol Šlesar

Pravidelne dostávame do redakcie viaceré náme-
ty a články čitateľov. Za podnety a za váš aktív-
ny prístup ďakujeme. Priebežne ich spracúvame, 
dopĺňame a hľadáme ďalšie informačné zdroje. 



TÍ, KTORÝCH SME MILOVALI, NEODCHÁDZAJÚ,
SÚ S NAMI KAŽDÝ DEŇ - NEVIDENÍ, NEPOČUTÍ, ALE VŽDY TU.
STÁLE MILOVANÍ, STÁLE POSTRÁDANÍ, STÁLE VEĽMI DRAHÍ.

 Už siedmykrát sa konal SPOMIENKOVÝ KLAVÍRNY KONCERT 
Mgr. Art. STANISLAVA KOSTRU, tentokrát umocnený 50. výročím za-
loženia Základnej umeleckej školy v Novej Dubnici. Z roka na rok je 
táto spomienka na vyššej a vyššej úrovni. Klavírne oddelenie školy 
v zastúpení pedagógov: D Leitmanová, V.Kostrová, J. Daubnerová, 
G. Balážová, Trangošová, ako aj S.Tinaková si opäť dalo záležať na 
koncepcii a výbere interpretov.
 V prvej časti slávnostného spomienkového odpoludnia vystúpili 
súčasní žiaci školy, najlepší z najlepších. Bezpochyby technicky vy-
nikajúco zvládnuté, ale keď klavíristi dokázali vložiť do toho aj srdce, 
vtedy to bola polahoda pre dušu! A boli to náročné interpretácie maj-
strov S. Prokofi eva, E. Suchoňa, J. Cikkera, M. Nováka, F. Schopina, 
Z. Fibicha...
 Druhá časť začala vystúpením primátora mesta Ing. Petra Maru-
šinca. Citlivo a výstižne pripomenul pôsobenie vynikajúceho pedagó-
ga Stanislava Kostru, ktorý vychoval mnohých talentovaných a úspeš-
ných klavíristov v našom meste a ktorého posolstvo naďalej pretrváva 
v jeho žiakoch. Zároveň odovzdal tým z nich, ktorí účinkovali, PAMÄT-
NÉ LISTY a manželke Vierke Kostrovej kvety.

 Priam umelecké výkony týchto už dospelých žiakov boli silným 
zážitkom. Vystúpenie Elišky Rosembaumovej Hatinovej bola jedna 
nežná klavírna rozprávka, detailne vypracovaná a nádherne podaná. 
Ľúbezné klavírne variácie Juraja Horta miestami zabehli aj do konfe-
sijonálnejnej roviny, inokedy si zažartoval s klavírom a tak aj s nami. 
Príjemným prekvapením bolo vystúpenie predstaviteľa rodiny, ktorá 
je tak trochu blízka nášmu mestu - vnuka inžiniera architekta Krohu, 
Rafaela Schwarzenegera. Záver patril tradične Ondrejovi Hortovi a 
Jurajovi Hollému. Prvou vážnou jemnou interpretáciou sprevádzalo 
recitovanie Petra Horta nezabudnuteľnej básne Rudyarda Kiplinga 
KEĎ 
     „...keď sniť vieš, ale snom sa nepoddávať,
   keď myslieť vieš a rozumne i žiť,
   a skromnosti vieš múdro prednosť dávať,
   pred zvodmi slávy, pádu, ňou sa kryť,
   keď nezúfaš, hoc šliapu pravdu tvoju
   šaľbiari ľstiví v blata nízky brud...“
 Potom nasledovali dynamické, veľmi populárne skladby, s ktorý-
mi interpreti v časoch svojho nezabudnuteľného pedagóga vyhrávali 
celoštátne súťaže.
 Kultivované, spontánne konferovanie Aničky Hortovej umocnil 
pekný zážitok z tohto skvelého podujatia. Ďakujeme.

PhDr. Irena Štofaníková

Slovo, ktoré počujem každý deň.
Slovo, ktoré od detstva vysloviť viem.
Slovo jednoduché a krátke.
Slovo, ktoré pristane každej matke...

....týmito slovami uvítal recitátor Adam Bajo všetkých prítomných na 
koncerte skupiny Noozzle venovaný matkám pri príležitosti medziná-
rodného Dňa matiek.
 Skupina Noozzle v spolupráci s Mestom Nová Dubnica pripravila 
pre matky a ostatných zúčastnených hostí program autorských (Je 
to na tebe, Skúšaj žiť či Šancí je málo...) a prevzatých skladieb (IMT 
Smile - Myslím, že môže byť, Miro Žbirka - Atlantída...). 
 Úvodnú skladbu Ave Maria Paien zaspievala Veronika Kalafuto-
vá. Nasledovala pieseň Si len jedna, ktorú skupina zložila práve pri 
príležitosti Dňa matiek. Na hudobnom prevedení sa so skupinou No-
ozzle vo viacerých skladbách podieľal aj hosť, dovolíme si ho nazvať 
umelcom, Leoš Staněk. Hovorené slovo, básne a samotné piesne sa 
striedali s vtipným komentárom speváka skupiny, ktorý okrem iného 
prezradil, aké nečakané situácie priniesla generálka tesne pred zača-
tím koncertu a pridal zopár zaujímavostí o povahe a fungovaní samot-
ných členov kapely. K ďalším zaujímavým piesňam patrila svetozná-
ma Hallelujah, ktorú si prítomní zažiadali znova odohrať ako prídavok 
na záver koncertu, avšak za podmienky kapely, že budú spievať aj 
diváci. Keďže podmienku splnili, Hallelujah sa ozvala opäť - vďaka 
gitarám Martina Kalafuta a Maťa Šupáka, basgitare Aďa Haľamu, tl-
kotu srdca kapely za bicími Maťa Harangoza, husľových tónov Leoša 
Staněka a sólového spevu Lukáša Cucika. 
 Prítomným matkám sa pred záverom koncertu prihovoril primátor 
mesta Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec, ktorý vyzdvihol poslanie 
matky a jej dôležitú prítomnosť v živote každého jedného z nás. Po-
zvanie prijala aj poslankyňa NR SR Ing. Magda Košútová a viacerí 
poslanci mestského zastupiteľstva. Dá sa povedať, že koncert splnil 
účel a po záverečnej skladbe Šancí je málo nasledoval búrlivý po-
tlesk, standing ovation a spomínaný prídavok Hallelujah. Pri východe 
zo sály kina dostali všetky mamičky od primátora mesta malú pozor-
nosť v podobne živého kvetu, ktorý zabezpečilo Mesto Nová Dubnica 
so spoločnosťou PD Flóra Trenčianska Teplá.
 Na záver ďakujeme za spoluprácu a pomoc pri realizácii koncer-
tu: Mestu Nová Dubnica, primátorovi Ing. Petrovi Marušincovi, skve-
lému tímu zvukárov na čele s Mariánom Masárom a našim rodičom. 
Veľká vďaka tiež patrí Ivanovi Lysému, Paľovi Tomášekovi, Romanovi 
Jarošovi, Ondrejovi Tóthovi a ostatným, ktorí asistovali pri príprave 
koncertu. Ďakujeme aj Majke Grošaftovej, Zuzke Vojvodíkovej, Petre 
Suchej, Denise Marienkovej a Žane Roncovej za pomoc pri uprato-
vaní. V neposlednom rade naše veľké poďakovanie patrí hosťom na 
pódiu - Veronike Kalafutovej, Leošovi Staněkovi a výbornému recitá-

torovi Adamovi Bajovi a všetkým návštevníkom koncertu za príjemnú 
atmosféru. 

skupina Noozzle 

Foto: L. Skovajsová, M. Šupák



 Slávnostná akadémia pri
príležitosti 20. výročia zalo-
ženia Miestneho odboru Ma-
tice slovenskej v Novej Dub-
nici (ďalej MO MS) sa kona-
la 31. mája v kine Panorex.
Vo vestibule kina sme ponúkli
predajnú výstavu kníh Vyda-
vateľstva MS, na paneloch si
mohli návštevníci prečítať in-
formácie o činnosti miestne-
ho odboru, pozrieť fotografi e,
predstavili sme nového pred-

sedu matice a jej smerovanie, upútali sme pozornosť na 150. výro-
čie Memoranda národa Slovenského a rozdali sme bulletiny so
stručným obsahom práce, poslania, aktivít a práce MO MS.
 Program akadémie moderovala Mgr. Jarka Pišková. Prítomných 
zaujali najmenší členovia DFS Dubinka milým vystúpením s progra-
mom Lúčne hry. Žiaci a učitelia základnej umeleckej školy umocnili 
slávnosť príjemnou hudbou a miešaný spevácky zbor hymnickými, ľu-
dovými i veselými piesňami. Históriu Memoranda národa slovenského 
pripomenul a jeho význam, ale najmä odkaz pre súčasnosť, predniesol 
MUDr. Štefan Obložinský. Predsedníčka MO MS stručne zhodnotila 
aktivity, podujatia a projekty 20-ročnej činnosti miestneho odboru. 
 Najvýraznejším skutkom matičiarov s podporou mesta, Matice slo-
venskej a zbierky občanov  je pamätník slovenskej štátnosti Dvojkríž 

s trojvrším na námestí. Veríme, že aj po rekonštrukcii námestia sa mu 
dostane dôstojnej úpravy jeho okolia. Najrozšírenejšou akciou odbo-
ru je zbierka životopisov zaujímavých ľudí mesta pod názvom Moje 
mesto a ľudia v ňom. Tohtoročnú tretiu časť sprístupníme v septembri. 
Oslovujeme širokú verejnosť s prosbou o návrhy na svojich blízkych, 
susedov a známych, o ktorých si myslia, že by mali byť zaradení do 
zbierky. Pre deti a mládež usporiadal MO MS viacero výtvarných, lite-
rárnych a speváckych súťaží a najpopulárnejšie boli a sú historicko-
poznávacie zájazdy, ktoré organizujeme nielen pre matičiarov.
 V slávnostnej časti akadémie udelil miestny odbor ďakovné listy 
za dlhoročnú spoluprácu miešanému speváckemu zboru, základnej 
umeleckej škole a Mestu Nová Dubnica. Primátor mesta Ing. Peter 
Marušinec sa vo svojom príhovore zmienil o histórii MS, o jej význame, 
o začiatkoch a predsedoch miestneho odboru. Veľmi ocenil prínos a 
prácu novodubnických matičiarov a na znak úcty venoval miestnemu 
odboru pamätný pohár. Pamätný list od predsedu a správcu MS pri prí-
ležitosti 150. výročia Memoranda národa slovenského a k 20. výročiu 
založenia MO MS odovzdala a slávnostné zhromaždenie pozdravila 
aj riaditeľka Domu Matice slovenskej Trenčianskeho kraja Janka Vali-
gurčinová. 
 Všetkým priateľom, priaznivcom, národovcom a novodubnickým 
matičiarom úprimne ďakujem za dlhoročnú podporu a teším sa na ďal-
šie spoločné akcie.

Mgr. Ružena Hromádková
predsedníčka MO MS, Krajskej rady MS TSK

Štefan Baláž, Stanislav Kostra, držiteľ krištáľového krídla Miloš Valent, 
kolektív dychového orchestra a mažoretiek, či miešaného spevácke-
ho zboru... za všetky ich dojímavé umelecké výkony a vynikajúce vý-
sledky môžeme ďakovať Základnej umeleckej škole Nová Dubnica. 
Pri bilancovaní päťdesiatich rokov jej pôsobenia bolo rozhodne na čo 
spomínať, čo obdivovať a čomu dojato tlieskať! 

Odkaz Štefana Baláža žije naďalej
 Naša ZUŠka mala skutočne raketový nástup. V roku 1961 ju za-
ložili priamo ako riaditeľstvo pre dlhšie fungujúce ľudové školy umenia 
v Dubnici nad Váhom a Ilave. Prvým riaditeľom sa stal Štefan Baláž a 
jeho zástupcom Mgr. art. Stanislav Kostra. Až v roku 1992 prišla zme-
na na poste riaditeľa, ktorý dvanásť rokov zastávala Anna Rózsová. 
Dirigentskú taktovku prevzal Mgr. Milan Belko, aby ju o päť rokov odov-
zdal súčasnej riaditeľke Mgr. Miroslave Múdrej. Pod jej vedením sa 
kolektív značne omladil. Nielen vekovým priemerom, ale aj novátor-
ským prístupom a modernými trendmi. Aj oslava 50. výročia potvrdila, 
že ZUŠka nabrala nový vietor do plachiet, že pedagógovia sú k svojim 
nasledovníkom akosi bližšie, priateľskejšie a motivujúcejšie. 

Silná úderka bývalých a súčasných
 V dramaturgicky vynikajúcom vystavanom programe sa prezen-
tovali aj bývalí žiaci základnej umeleckej školy. Oslavu otvoril absol-
vent ZUŠ, konzervatória a VŠMU Mgr. art. Michal Matejčík, neskôr sa 
majstrovsky ujal hoboja súčasný študent konzervatória Mário Šebeň
a celé kino cimbalom rozozvučal Michal Baláž (tiež študent konzer-
vatória). V závere sa k cimbalu pridali ďalšie a ďalšie nástroje, ktoré 
rozozvučali mnohí významní pedagógovia a šikovní študenti. Mimo-
riadne zasvietil aj gitarový súbor bývalých a súčasných učiteľov a žia-
kov ZUŠky. Z ostatných rokov si ho môžete pamätať pod názvom 
Musica per chitarra. 
 Absolútnym dokladom slov o inováciách v základnej umeleckej 
škole bolo aj zoskupenie bubeníkov pod vedením diplomovaného 
umelca Jaroslava Bežáka. Celé kino Panorex roztlieskal overený sa-
lónny orchester pod vedením Mgr. Leoša Staněka a fantasticky nad-
viazal Big Band, ktorý dirigoval Mgr. art. Juraj Kvasnica v tanečnom 
sprievode mažoretiek. Viaceré čísla programu veľmi vkusne na klavíri 
sprevádzala Mgr. art. Ivana Trangošová. Ťažko opísať všetky čísla 
programu, ktorý si vyslúžil dlhé standing ovations. A mimochodom, 
ako prvá ho rozpútala nadšená riaditeľka ZUŠ Ilava Mgr. Ružena 
Hromádková. Rovnako vedenie púchovskej ZUŠky priznalo, že tento 
skvelý kolektív je závideniahodný. 

Inovácie plodia očakávané ovocie
 ZUŠka sa aj naďalej teší tradične vynikajúcemu oddeleniu klavi-
ristov, gitaristov, „dychárov“ a bubeníkov. S príchodom Leoša Staněka 
porástli huslisti a veríme, že podobne progresívny scenár, ale v prí-
pade akordeonistov, začal písať aj príchod oduševnenej Ing. Martiny 
Holej. Vo foyer kina mohli návštevníci obdivovať diela výtvarného od-
boru, ktorý oproti skvelým muzikantom a tanečníkom neťahá za kratší 
koniec. Jeho oživenie prišlo ruka v ruke s príchodom výtvarníčky Mgr. 
Márie Ďurišovej. Divadelníci síce nedostali veľký priestor v kompo-
novanom programe, ale dôstojne a nápadito ich reprezentovala mo-
derátorka Mgr. Miriam Martináková, ktorá stála po boku skúseného 
Števa Dvorského a vedie literárno-dramatický odbor. Bolo a je za čo 
ďakovať, a tak riaditeľka Mgr. Miroslava Múdra odovzdala ocenenia 
všetkým bývalým riaditeľom, súčasným pedagógom a spolupracovní-
kom školy. Aj vďaka oslavám polstoročnice sme sa utvrdili v tom, že 
naša umelecká škola si drží pozíciu vlajkovej lode medzi umeleckými 
školami v našom regióne. Najpodstatnejšie sú ale umelecké hodnoty, 
stelesnené nadšenie a radosť z výkonov našich ZUŠkárov! 

-mk-

Foto: ZUŠ

Foto: Jelínek



 Máme za sebou ďalšiu detskú konferenciu ku Dňu Zeme. Celý deň 29. 
apríla sme v Súkromnej základnej škole v Novej Dubnici venovali aktivi-
tám, ktoré podporili kladný vzťah k ochrane nášho životného prostredia.
 Farebné tričká určili skupinu, kde deti rôznymi úlohami získali vedo-
mosti o recyklácii jednotlivých druhov odpadu, tvorili heslá, básničky, pla-
gáty a čo najvyššiu vežu z prineseného odpadového materiálu. Pokračo-
vali sme prezentáciou projektov a vyhodnotením výtvarnej súťaže na tému 
les. Súťaže sa zúčastnili všetky materské školy a okrem našej základnej 
školy aj Spojená škola J. Bosca. Vyhodnocovali sme takmer 50 výtvarných 
prác. Víťazi od Mesta Nová Dubnica získali hodnotné ceny a vybrané prá-
ce ste si mohli pozrieť aj v kine Panorex. 
 V tento deň sme pomohli aj prírode. Čierne plastové vrecia sme na-

plnili rôznym odpadom z okolia nášho mesta a odniesli, kam patria. Naši 
ôsmaci v spolupráci s učiteľmi a rodičmi ušili textilné nákupné tašky a na 
námestí ich ponúkali za symbolickú cenu. „Iný pohľad na nákupnú tašku“ 
priniesol fi nančný obnos, ktorý využijeme v rámci projektu Fair Trade - spo-
ločnej aktivity s dubnickým gymnáziom.

Súkromná základná škola

1 - V separovaní plastov sme jednotky
2 - Eko tašky
3 - Stavanie veže z hliníka - čierne tričká
4 - Tvorba plagátu v družstve červených tričiek

 Aj tento školský rok sa žiaci ZŠ Janka Kráľa snažili 
zberom tetrapakových obalov prispieť k ochrane životné-
ho prostredia v meste. Do zberu sa zapojili malí aj väčší 
žiaci. Počas tohto školského roka sa im podarilo nazbie-
rať 57 tisíc 368 kusov tetrapakových obalov. Ďakujeme 
žiakom a ich rodičom, ktorí ochotne nosili do školy plné 
vrecia a igelitky tetrapakových obalov. Svojím zberom pri-
speli k ochrane nášho životného prostredia.

A kto sú tí najviac snaživí?

1.  4. A trieda  11.650 ks obalov
2.  2. A trieda    9.286 ks obalov
3.  2. B trieda    8.875 ks obalov

A  najlepší zberači? Sú to títo žiaci:

1. D. Beluščák     6.047 ks obalov
2. A. Chabadová    5.583 ks obalov
3. D. Matejčík          3.800 ks obalov

Mgr. Norbert Potočný



 Do benefi čného popoludnia Lepšieho 
sveta sa zapojilo aj centrum voľného času. 
Lepší svet je nezisková organizácia, ktorá 
sídli aj v Trenčíne a pomáha ľuďom s men-
tálnym postihnutím. Na nedeľu 22. mája na
Mierovom námestí v Trenčíne pripravilo po-
poludnie, ktoré bolo súčasťou verejnej 
zbierky Nezatvárajte nám dvierka na pod-
poru ľudí s mentálnym postihnutím. Náv-
števníkov čakal program s lokálnymi tren-
čianskymi skupinami, predajom výrobkov 
chránených dielní, suvenírov a občerstve-
nia. Hlavným bodom programu bol koncert 
skupiny Polemic a záštitu nad podujatím pre-
vzal predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Pavol Sedláček a primátor Tren-
čína Richard Rybníček.

 Túto krásnu myšlienku svojou účasťou 
podporilo aj Centrum voľného času v Novej 
Dubnici. Program svojím vystúpením obo-
hatili deti z krúžku Slnečnice (krúžok pre 
deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi potrebami). Všetky deti, ktoré si našli v to-
to popoludnie cestu na Mierové námestie v 
Trenčíne, sa mohli zastaviť v stánku CVČ a 
za pomoci vychovávatelek si vyfarbiť rôzne 
sadrové odliatky. Naším cieľom bolo pomô-
cť vytvoriť krásne podujatie pre všetkých 
ľudí, ktorého benefi čný výťažok bude efek-
tívnou pomocou pre ľudí s postihnutím.

CVČ

 Týždeň otvorených dverí v centre voľného času 20. mája ukončila opekačka na dvore. 
Deti spolu s vychovávateľkami pri tejto príležitosti zasadili „stromček šťastných detí“, ktorý 
je symbolom nádeje na ďalšiu spoluprácu s ostatnými školskými zariadeniami v Novej Dub-
nici, s mestom a rodičmi. V peknom letnom počasí sa stretli všetky deti spolu s rodičmi a 
počas celého popoludnia si mohli zasúťažiť a popritom opekali rôzne dobroty. Netradičnou 
súťažou bolo hľadanie vajíčok, do ktorej sa zapojili nielen deti, ale aj ich rodičia. Touto pek-
nou akciou sme sa rozlúčili s činnosťou a školským rokom 2010/2011. Tešíme sa na letné 
tábory a aj na september kedy sa všetci opäť stretneme.

CVČ

 Výbornými umiestneniami na krajských 
a celoslovenských súťažiach sa môže pýšiť 
najmladší odbor základnej umeleckej ško-
ly - literárno-dramatický. Divadelný súbor 
Bebčina získal druhú priečku na celoštátnej 
postupovej súťaži Zlatá priadka. V posledný 
májový víkend zabodoval v Šali s inscená-
ciou V hlavnej úlohe... Bebčine sa výborne 
darilo aj na 57. ročníku krajskej súťažnej 
prehliadky v prednese detí a detských reci-
tačných kolektívov Hviezdoslavov Kubín - 
Podjavorinskej Bzince. S prednesom Aj v 
rozprávke je to tak priamo vyhrala kategóriu 
divadlá poézie. Okrem kolektívov sa výbor-
ne darilo aj Adamovi Bajovi. 
 Na XX. ročníku celoštátnej súťaže v 
umeleckom prednese spirituálnej poézie a 
prózy Dilongova Trstená si vybojoval strie-
bornú pozíciu.
 BLAHOŽELÁME                                                 

-mk-

 Deň zasvätený Jánovi pokladali naši 
predkovia za významný deň v roku. Tra-
dovalo sa, že na Jána majú najväčšiu 
moc všetky živly - zem, voda i oheň.
 Preto sa zvykli páliť jánske ohne, va-
try. Očistný oheň mal pri tom zbaviť ľudí 
chorôb, bujarosť a mladosť mládencov a 
dievčat zasa mala posilniť okolité polia a 
lány, ktoré vraj vďaka vysokým jánskym 
ohňom priniesli neskôr vysokú úrodu. 
Podľa biblických histórií, svätý Ján v Jor-
dáne pokrstil Krista a účinok tohto úkonu 
sa prejavuje každoročne 24. júna magic-
kou silou vody. V Kolačíne má však tento 
deň trochu inú príchuť - bryndzovú. Ak sa 
pýtate prečo, zrejme ste ani raz nemali 
to šťastie prísť a zakúsiť atmosféru Ján-
skeho haluškového festivalu, ktorý orga-
nizovali turisti z Kolačína. Ak to chcete 
napraviť, máte šancu v sobotu 25. júna 
od 9. do 22. hodiny.
 Tento rok ani nemusíte chodiť ďaleko. 
Turisti organizujú túto akciu v spolupráci 
s futbalistami, a preto sa budú halušky a 
guláš variť na futbalovom ihrisku v Kola-
číne. Nebude chýbať výčap s chladeným 
pivom či kofolou a drobným občerstve-
ním pre všetky vekové kategórie. Láka-
dlom pre deti i dospelých budú netradič-
né súťaže organizované počas celého 
dňa, skákací hrad a iné atrakcie. Keď sa 
vám v sobotu nebude chcieť variť a bu-
dete mať chuť stráviť jeden z najdlhších 
dní v roku trocha netradične, prijmite 
naše pozvanie. Určite i vy pocítite jeho 
magickú silu a prídete i nabudúce. Ak by 
nám naše plány chcelo zmariť počasie, 
budeme vás informovať prostredníctvom 
mestského rozhlasu alebo na webovej 
stránke www.kstkolacin.webnode.sk

-sk-



 Tento nie veľmi známy citát azda najlepšie vystihuje pocity organizátorov Novodubnickej 
25-ky Ivana Markoviča, ktorá sa aj napriek nepriaznivému  počasiu konala v sobotu 28. mája. 
Hoci usporiadatelia boli takmer v prevahe a zmokli do nitky, chcem sa im poďakovať aj touto 
cestou, rovnako ako  našim turistickým priateľom z Dubnice nad Váhom a hŕstke odvážlivcov, 
vďaka ktorým nám vynaložené úsilie nepripadalo byť až také zbytočné. Na vysvetlenie musím 
uviesť, že ak chceme dostať podujatie do celoslovenského alebo aspoň krajského kalendára 
turistických podujatí, musíme si už v novembri určiť termín a ten by mal zostať nemenný. 
Pravdepodobne sa pre túto akciu zafi xuje druhá májová sobota a budeme sa modliť, aby po-
časie vyšlo. Mimoriadne si dáme záležať na budúci rok, pretože budeme organizovať jubilejný 
30. ročník. Dovtedy vás všetkých pozývam na spoločný autobusový zájazd do Slovenského 
raja, ktorý sa bude konať 13. a 14. augusta t.r. Zabezpečená je autobusová doprava a ubyto-
vanie na jednu noc v chate na Čingove. Pripravené sú túry rôznej náročnosti, takže si prídu na 
svoje rekreační i nároční turisti. To všetko za 30 eur na osobu. Prihlasovať sa môžete na odd. 
kultúry MsÚ u M. Kacinovej alebo prostredníctvom emailu kacikovasona@zoznam.sk.

-sk-

 Posledný májový deň sa na Sloven-
sku niesol v znamení kníh. Linka detskej 
istoty organizovala čitateľský maratón 
Čítajme si. Celoslovenský rekord sa po-
darilo prekonať až o 9 tisíc čitateľov. Po-
sledný májový deň  v rozmedzí šiestich 
hodín čítalo spolu 30 tisíc 480 detí.
 Čitateľský maratón v našej knižnici 
odštartoval primátor Ing. Peter Maruši-
nec. Po ňom prevzali štafetu prváčikovia 
zo Spojenej školy sv. J. Bosca. Každé 
dieťa zvládlo jednu stranu. A čítalo sa a 
čítalo... Niekedy sa zdalo, že ani štyri pri-
pravené miestnosti nestačia.
 Z jednej sa ozývalo ako ježka bolel 
zub, v druhej mama bosorka čarovala a 
starších žiakov pobavili príbehy o ško-
lákoch alebo rozprávky pre neposlušné 
deti.

 Medzi posledných čítajúcich patrili 
deti zo školského klubu ZŠ Janka Kráľa, 
ktoré prišiel zvečniť aj štáb z Televízie 
Považie. Presne o 15. hodine maratón 
dobehol do cieľa a aj u nás veľmi úspeš-
ne! Na pamiatku nám zostal diplom pod-
písaný 253 účastníkmi! V priebehu na-
sledujúceho dňa sme v knižnici zazna-
menali veľký záujem o knihy, ktoré sa 
čítali. Deťom nestačilo prečítať jednu 
stránku, boli zvedavé, ako príbeh skončí. 
A o to nám všetkým organizátorom išlo. 
Všetkým zúčastneným školám (ZŠ Jan-
ka Kráľa, Spojená škola sv. J. Bosca a 
Súkromná ZŠ Nová Dubnica) ďakujeme 
a tešíme sa na ďalší ročník. 

Marta Bieliková,
vedúca knižnice

JÚN - JÚL 2011
23. a 24. 6.   o 19:30

MARHUĽOVÝ OSTROV

Slovenská romantická dráma.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

25. a 26. 6.    o 19:30

ZDROJOVÝ KÓD

Americký thriller.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

30. 6. a 1. 7.   o 19:30

RODINKA

Česká rodinná komédia.
Vstupné: 2,20 €                                                       

Mládeži do 7 r. nevhodný

2. a 3. 7.    o 19:30
VO ŠTVORICI PO OPICI 2

Americká komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

7. a 8. 7.   o 19:30

TÝŽDEŇ BEZ ZÁVÄZKOV

Americká komédia
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

9. a 10. 7.    o 19:30

NEZNÁMY

Americký thriller
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

Mestský futbalový klub a Mestský úrad Nová Dubnica pozýva
chlapcov a dievčatá od 6 do 10 rokov s nadšením pre futbal na letnú akciu

organizovanú počas letných prázdnin. 
Termín: 4. 7. - 18. 7. 2011 - denne od 10.  do 12. hod. 

Deti, je potrebné, aby ste si doniesli vhodné oblečenie a športovú obuv.
Akcia sa koná za každého počasia. 



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

Lešenárske trubky chcel meniť na víno
S dvomi lešenárskymi trubkami na ramene si cez námestie vykračoval miestny bezdomovec 
P. Š. v sobotu 14. mája. Trubky zobral z dvora Komenského sadov, kde prebiehala rekon-
štrukcia jedného z obytných domov. Bezdomovec priznal, že lešenárske trubky zobral bez 
vedomia majiteľa a chcel ich odovzdať do zberných surovín. Za získané peniaze si chcel 
zakúpiť „celodennú stravu“ pre seba a svojich kumpánov vo forme ovocného vína. Mestská 
polícia prípad doriešila podľa priestupkového zákona. 

Problém s alkoholom a nohavicami
Cestu z pohostinstva nezvládol jeden z Novodubničanov v utorok 17. mája. Ešte v popolud-
ňajších hodinách sa vracal domov, ale dostal sa iba pred vchod. Ďalej sa nedostal, pretože 
mu v chôdzi bránili spadnuté nohavice. Na vyriešenie tohto problému si vzal oddychový čas, 
a tak si ustlal na priľahlej trávnatej ploche. Hliadka mu pomohla tento „zapeklitý“ problém 
vyriešiť a jeho nevhodné správanie doriešila ako priestupok. 

Diskotéka v byte
Na základe telefonického podnetu občana zasahovala hliadka v piatok 20. mája v nočných 
hodinách v Sadoch Cyrila a Metoda. Príliš hlučnou súkromnou diskotékou rušil spánok su-
sedov P. N. Po príchode hliadky hudbu okamžite stíšil. Mestská polícia aj napriek tomu jeho 
hrubé správanie sa voči susedom vyhodnotila ako priestupok.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

Polícia objasnila poškodenie auta
Policajti z Dubnice nad Váhom vzniesli 23. mája obvinenie pre  prečin poškodzovania cudzej 
veci voči 31-ročnému mužovi z okresu Trenčín. Obvinený 24. februára v nočných hodinách v 
Novej Dubnici na Trenčianskej ulici úmyselne poškodil strechu auta Škoda Fabia. Majiteľovi 
auta vznikla škoda 130 eur, za čo obvinenému hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. 

mjr. Mgr. Pavol Kudlička
hovorca KR PZ v Trenčíne



 Ak sa chystáte na dovolenku k 
„slovenskému moru“ do Chorvát-
ska, môžete cestovať o niečo ra-
dostnejšie, než zvyčajne. V účasti 
na World Challenge Day sme po-
razili nášho rivala v medzinárod-
nej časti, mestečko Mali Lošinj. 
 Ľudia na celej planéte sa za-
pájali počas World Challenge Day 

(Svetového dňa výzvy) 25. mája do športových aktivít. Najma-
sovejšie podujatie v oblasti športu pre všetkých podporilo svo-
jou aktívnou účasťou aj 3.054 Novodubničanov. Dopoludnia 
sme zorganizovali atletický míting pre žiakov, popoludní sme 
sprístupnili na takmer dvoch desiatkach športovísk rôzne ak-
tivity bezplatne. Túto možnosť využilo 26,56% všetkých oby-
vateľov. Nášho medzinárodného súpera, chorvátske mestečko 
Mali Lošinj, sme tak zdolali o 10%! Topoľčany však už boli nad 
naše sily, keďže je to známe stredisko športu pre všetkých. 
Svojou 15-minútovou pohybovou aktivitou sa tu do World Chal-
lenge Day zapojilo takmer 33% obyvateľov. 
 Víťazom je však každý, kto urobil niečo pre svoje zdravie a 
pre svoje mesto. Ďakujeme všetkým koordinátorom športových 
aktivít, dobrovoľníkom a účastníkom World Challenge Day! 

-mk-

SRDEČNÁ VĎAKA PATRÍ:
- športovým klubom a športoviskám:
 Fitness Hotela Dynamic
 Miniatur Golf - Stano Magula
 Mestský futbalový klub Nová Dubnica
 Tenisový klub Nová Dubnica
 Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica
 členo komisie športu a mládeže Vincent Bezdeda (pétanque)
 DOMKA - stredisko saleziánov Nová Dubnica
 Klub slovenských turistov Kolačín
 Dobrovoľný hasičský zbor Kolačín
 Centrum voľného času Dubinka
 Detská organizácia Fénix pri ZŠ Janka Kráľa
 Cvičiteľka Zumby Monika (telocvičňa Spoj. školy sv. J. Bosca)
 Cvičiteľka Aerobicu Aďka (telocvičňa Spoj. školy sv. J. Bosca)
 Primátor Mesta Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec
 (MTB cyklotúra)

- kolektívom, ktoré sa zapojili:
 ZŠ Janka Kráľa
 Spojená škola sv. Jána Bosca
 Súkromná základná škola
 Materská škola Jilemnického
 CK Bike Sport Nová Dubnica

a všetkým ochotným dobrovoľníkom a účastníkom podujatia!

CHRÁNI VAŠE ZDRAVIE
ŠETRÍ VAŠE PENIAZE
CHRÁNI NAŠE ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

Všetkých účastníkov sme zaradili
do žrebovania o Green Bottle.

Výhercom gratulujeme!

Beata Potočná (pétanque)
Ivan Druva (MTB cyklotúra)
Mária Braunová (zumba)
Alica Kočišíková (turistická vychádzka)
Magda Mikušová (fi tnescentrum Hotela Dynamic)

Výhru si môžete vyzdvihnúť v MsÚ - odd. kultúry a športu. 

PREČO JE GREEN BOTTLE ZDRAVÁ?
Je z kvalitného materiálu - potravinárskej nehrdzavejúcej oce-
le. Neobsahuje a neuvoľňuje žiadne škodlivé látky. Nekorodu-
je, nenecháva vo vnútri príchute a vône predchádzajúcich ná-
pojov. 

JASNÁ A DOSTUPNÁ ZELENÁ VOĽBA
Je ľahká, funkčná, recyklovateľná, vhodná aj do umývačky 
riadu, do stojanov v aute a na bicykli, široké hrdlo uľahčuje 
čistenie. Vyrába sa vo viacerých veľkostiach, krásnych farbách 
a dizajnoch. 


