
 Rekonštrukcia Mierového námestia fi nišuje a tak niet di-
vu že kontrolné dni sa konajú týždenne. V čase redakčnej 
uzávierky tohto čísla NZ sa uskutočnil jeden z posledných. 
Siedmeho júla za účasti zástupcu hlavného dodávateľa

EUROVIA Košice, sektor Žilina Ing. Antona Nováka, primá-
tora Ing. Petra Marušinca, prednostky Ing. Silvii Kiačikovej, 
viceprimátora a riaditeľa TEKOS-u Ing. Mariána Mederu, 
projektanta a stavebného dozoru Ing. Jána Malasta a v ne-
poslednom rade pracovníkov oddelenia výstavby, územné-
ho plánovania a dopravy Ing. Jána Krumpolca a Rudolfa 
Michalíka skontrolovali plnenie termínov úloh z predchá-
dzajúcich kontrolných dní, ako aj súčasný stav jednotlivých 
stavebných objektov. V čase kontrolného dňa pracovníci 
fi rmy pokračovali v prácach na pódiu v strede námestia, 
rekonštrukcii fontán, kládli obklady na verejných toaletách 
a začali dláždiť druhú polovicu rozsiahlej plochy námestia. 
Pracovníci fi rmy TEKOS pokračovali na prácach pri budo-
vaní parkovísk popri ceste z oboch strán námestia.
 Predstavitelia mesta mali veľké pripomienky k realizo-
vaným trávnatým plochám ako aj k sadbovým úpravám 
a preto žiadali o odstránenie poukázaných nedostatkov.
Zároveň požiadali dodávateľa o dodržanie termínu tak, aby 
sa 4. augusta mohla uskutočniť kolaudácia a 12. augusta 
bolo zrekonštruované námestie slávnostne odovzdané do 
užívania. 

- ila -

 Nová Dubnica je často ozna-
čovaná za mesto dôchodcov a 
potvrdzujú to aj štatistické údaje 
z matriky. Našťastie v posled-
ných rokoch začala demogra-
fi cká krivka stúpať a aj v našom 
meste sa rodí čoraz viac detí. 
Viac detí potrebuje viac miesta 
v materských školách, a preto 
riaditeľka MŠ P. Jilemnického 
12/5 v Novej Dubnici požiadala 
o zriadenie ďalších alokovaných 
tried, nakoľko počet žiadostí 
presiahol kapacitu súčasných 11 
tried na troch pracoviskách MŠ 
(Jilemnického ul., Kukučínova a 
Komenského sady). Otvorením 
ďalších dvoch tried by sa pro-
blém čiastočne vyriešil, pretože 
by bolo možné vyhovieť ďalším 
45 žiadostiam. Pri hľadaní opti-

málneho riešenia sa zohľadňo-
vala predpokladaná výška ne-
vyhnutne potrebnej investície, 
a preto sa pristúpilo k zriadeniu 
alokovaného pracoviska MŠ P. 
Jilemnického v priestoroch ZŠ 
J. Kráľa v Novej Dubnici. Tu by 
sa v priebehu letných prázdnin 
mali vytvoriť priestory pre dve 
triedy, ktoré budú vyhovovať 
všetkým hygienickým normám 
a potrebám našich najmenších 
spoluobčanov. Vedenie mesta 
si je plne vedomé svojej zod-
povednosti a bude robiť všetko, 
čo bude v jeho silách, aby sa od 
5. septembra chodbami ZŠ J. 
Kráľa ozýval nielen hlas našich 
školákov, ale aj smiech tých naj-
menších.

-sk-

Dlažba Mierového námestia decentne korešponduje s farbami podlubí a fasád.

 Od 1. júna funkciu vedúceho od-
delenia výstavby, územného pláno-
vania a dopravy mestského úradu 
prevzal Ing. Ján Krumpolec. Mesto 
pozná ako svoju dlaň. Veď s krát-
kou prestávkou, kedy sa rodičia 
na pár rokov presťahovali k starým 
rodičom do Bolešova, tu od naro-
denia vyrastal, mládenčil i založil si 
svoju rodinu, s ktorou tu žije už tre-
tie desaťročie. Má tu veľa kamará-
tov, bývalých spolupracovníkov, ro-
dičov. Aj preto dokonale pozná pro-

blematiku, požiadavky a potreby obyvateľov Novej Dubnice.
V komunálnej politike nie je nováčik. V jednej z komisií pri mest-
skom zastupiteľstve pôsobil dve funkčné obdobia, teda osem 
rokov. Za tie roky sa dokonale oboznámil s problematikou v 
tomto odbore a aj to bol dôvod, aby sa prihlásil do výberového 
konania na funkciu vedúceho oddelenia v tejto oblasti. Mnohí 
Novodubničania ho poznajú z pracoviska výskumného ústavu 
hydrauliky v ZŤS, ale posledných sedem rokov kul svoje od-
borné ostrohy v oblasti logistiky a nákupu trenčianskej výrob-
no - obchodnej fi rmy. 
 Na novom pracovisku skĺbil svoje odborné poznatky so 
skúsenosťami z komisie výstavby, územného plánovania a 
dopravy a svojej funkcie sa ujal s plnou zodpovednosťou. Po 
takom krátkom čase, v akom zastáva novú prácu, sa toho veľa 
nedá ešte hovoriť, ale prvé skúsenosti už má. “Táto práca 
spľňa moje predstavy, s akými som sa do výberového konania 
prihlásil. V porovnaní s predchádzajúcimi pracoviskami je to 
veľký rozdiel. Iné predpisy a zákony platia v podnikoch a iné v 
samospráve. Je tu úplne iný informačný systém, iné vnútorné 
postupy a smernice. Avšak nie je čas nad tým len premýšľať, 
ale treba naplno pracovať a napĺňať predvolebný program a 
zámery nového vedenia mesta. Predovšetkým treba dokon-
čiť rozpracované projekty. Či už je to rekonštrukcia námestia, 
ktorá v týchto dňoch fi nišuje, pokračovať v prácach na priemy-
selnom parku, výstavbe bytov a rodinných domov alebo pláno-
vaná rekonštrukcia prvej základnej školy, ktorú by sme chceli 
z európskych fondov začať už v tomto roku. Ďalej chceme z 
mestských fi nancií zrekonštruovať zdravotné stredisko, skul-
túrniť šatne futbalistov v Kolačíne, atď. V neposlednom rade 
sa zaoberáme aj riešením parkovacích miest, ktorých je s pri-
búdajúcim počtom áut v našom meste stále málo“, rozhovoril 
sa na margo aktuálnych zámerov a problémov v tejto oblasti 
Ing. Ján Krumpolec.
 To však nie sú všetky. Ich vymenovanie by nám zabralo 
veľa priestoru. Postupne však o ich realizácii na stránkach 
našich novín budeme informovať. „Veľký záujem súčasných i 
bývalých obyvateľov Novej Dubnice je aj o výstavbu rodinných 
domov. Mnohí, ktorí sa z nášho mesta pred časom odsťaho-
vali, by sa radi vrátili. Chodia za mnou sa pýtať, či mesto s ta-
kouto výstavbou uvažuje“, pokračuje Ing. Krumpolec. Treba 
povedať, že v Novodubnických zvestiach sme už o zámeroch 
vedenia mesta v tejto oblasti podali prvotné informácie. Ak 
bude niečo nové a konkrétnejšie, určite sa k tomu vrátime po-
drobnejšie. 
 Práce v oddelení výstavby, územného plánovania a dopra-
vy je teda až až. Nie sú to len ťažiskové hlavné projekty, ale 
nespočetné množstvo drobných úloh, ktoré treba riešiť takpo-
vediac za pochodu. Vedúci oddelenia vie, že sám by to všetko 
nezvládal. Je rád, že sa v mnohých veciach môže spoľahnúť 
na svojich najbližších spolupracovníkov a verí, že spoločne 
zvládnu všetky úlohy ľahšie. Želáme mu, aby s výsledkami 
jeho práce aj práce celého oddelenia bolo spokojné nielen ve-
denie mesta ale predovšetkým obyvatelia Novej Dubnice.

Jarmila Gašparová

Kultúrnejší vstup do verejných toaliet.
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Územné plánovanie - originálna kompetencia mesta
 Základné dokumenty, ktorými sa riadi územný rozvoj 
mesta, sa nazývajú územné plány. Samospráva obstará-
va a schvaľuje dva druhy územných plánov - územný plán 
mesta a územné plány zón. Schvaľujú ich poslanci mest-
ského zastupiteľstva formou všeobecne záväzného naria-
denia. Územné plány slúžia na zabezpečenie koncepčné-
ho a systematického riadenia rozvoja mesta. Sú záväzné 
pre všetkých, teda aj pre stavebný úrad. Jeho zamestnanci 
ho musia rešpektovať, čo im výrazným spôsobom uľahču-
je rozhodovací proces.

Hlavná „Biblia“ územného plánovania
 Územný plán mesta navrhuje vymedzenie jednotlivých 
území pre prevládajúce funkcie ako bývanie, výroba a re-
kreácia. Kombináciou týchto základných funkcií sa môžu 
určiť aj zmiešané územia. Tento dokument ďalej rieši ná-
vrh občianskeho, dopravného a technického vybavenia, či 
koncepciu starostlivosti o životné prostredie. Územný plán 
mesta Nová Dubnica je spracovaný v mierke 1:5000, to 
znamená že 1 cm na pláne je 50 m v skutočnosti. Tejto po-
drobnosti zodpovedá jeho obsah. Na prvý pohľad vyzerá 
ako súbor farebných plôch, kde napr. červená znamená 
bývanie, fi alová občiansku vybavenosť, žltá je rekreácia, 
šport a šedá je výroba. Za týmito farebnými plochami je ale 
množstvo informácií.

Sú potrebné územné plány zón?
 Na to, aby sa konkrétna stavba správne osadila, je 
potrebné poznať aj iné požiadavky. Uličné čiary, stavebné 
čiary, odstupy stavieb, počet podlaží, sklon strechy, požia-
davky na architektonické riešenie, použitie stavebných vý-
robkov, druh oplotenia a pod. sú regulatívmi, ktoré rieši
územný plán zóny. Navrhuje aj parceláciu pozemkov a po-

zemky pre verejnoprospešné stavby, ako sú napr. cesty a 
inžinierske siete. Územné plány zón sa spracúvajú v po-
drobnejších mierkach napr. 1:1000. Tu je už možné pres-
ne stanoviť zastavovacie podmienky. Aj tieto dokumenty 
schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

Pozor na živelnú a chaotickú výstavbu
 V predchádzajúcich dvoch desaťročiach sa územné 
plánovanie často podceňovalo, čo viedlo k živelnej a cha-
otickej výstavbe. Nezriedka sa stávalo, že sa povoľovala 
výstavba v záplavových územiach, alebo sa zle umiestne-
nými stavbami znehodnotila kvalita architektúry a vôbec ži-
votného prostredia. Častým javom je, že územné plánova-
nie sa prispôsobuje záujmom skupín či jednotlivcov, kto-
rým nie vždy ide o kvalitu. Krátkodobý ekonomický efekt 
ide na úkor rozvoja mesta a pritom sa môžu spôsobiť ško-
dy na niekoľko desaťročí či storočí. 

Nové možnosti bývania v meste
 V Novej Dubnici sa v súčasnosti spracováva Územný 
plán zóny Dlhé diely. Je to lokalita za futbalovým štadió-
nom, kde je dnes orná pôda. Plánuje sa tam vybudovať 
obytná zóna, kde budú rodinné domy, bytovky a byty pre 
dôchodcov. V časti obytnej zástavby bude zmiešaná funk-
cia, kde bude možné v rámci rodinných domov zriaďovať aj 
prevádzky menšieho rozsahu ako kancelárie, ambulancie, 
prípadne malé obchody a služby. Zóna Dlhé diely by mala 
ponúknuť možnosti pre každodennú rekreáciu a šport. 
Podmienkou pre zahájenie výstavby bude zabezpečenie 
ochrany územia pred vyliatím Kolačínského potoka a vybu-
dovanie ciest a inžinierskych sietí. V súčasnosti sa pripra-
vujú prekládky inžinierskych sietí a ich nové trasovanie.

Ing. arch. Marián Antal  Pri silnejších dažďoch vyvierala voda z dažďových vpus-
tov za bývalou požiarnou zbrojnicou a stekala po Okružnej 
ulici. V minulom roku sme pri monitorovaní kamerou zistili, 
že vpusty pri garážach nemajú napojený odtok do verejnej 
kanalizácie. Prípojku v júni opravila spoločnosť TEKOS Nová 
Dubnica s.r.o. Vpusty sme napojili na potrubie verejnej kana-
lizácie na Okružnej ulici, zároveň sa zlikvidoval lapač olejov, 
ktorý bol v minulosti vybudovaný za požiarnou zbrojnicou a 
zachytával oleje pri opravách vozidiel. Z lapača odstránila 
špecializovaná spoločnosť, zaoberajúca sa likvidáciou ne-
bezpečných odpadov, vyše osem ton kalov obsahujúcich 
nebezpečné látky. Celkové náklady dosiahli takmer 4.000 € 
(vrátane likvidácie nebezpečných odpadov). Zatiaľ sme vy-
riešili situáciu v jednej rade garáží, preto bude potrebné v bu-
dúcom roku pokračovať ďalšími časťami. 
 Rekonštrukciu sme vykonali s cieľom vyriešenia dlhodo-
bých problémov s dažďovou kanalizáciou v tejto lokalite a od-
stránenia lapača (odlučovača) olejov, ktorého čistenie pred-
stavovalo pre mesto veľkú fi nančnú záťaž. 
 Zároveň upozorňujeme majiteľov garáží na povinnosť 
odovzdávať odpadové oleje a iné nebezpečné látky bezplat-
ne na zbernom dvore, pretože vylievanie týchto látok do ka-
nalizácie je porušením platného zákona o odpadoch a ďal-
ších predpisov.

-kb-

 Pozemky za hotelom Dynamic sú už dlhé roky predme-
tom špekulácií. Pôvodné kúpalisko mal svojho času nahra-
diť aquapark, neskôr podľa rečí ulice nová výstavba alebo 
dokonca priestor na podnikateľskú činnosť. Nedávna zmena 
vlastníckych pomerov blýska na lepšie časy. 
 Zarastený a zdevastovaný areál kúpaliska občasne obý-
vaný bezdomovcami by sa mal zmeniť na priestor, ktorý budú 
môcť využívať športovaniachtiví obyvatelia. Nový vlastník je 
prístupný rokovaniam o využití pozemku bývalého letného 
kúpaliska pre športovo rekreačné využitie a nadviazal dialóg 
s mestom, ktoré deklarovalo ochotu spolupracovať, prípadne 
vstúpiť do istých projektov v oblasti športu a relaxu spoločne. 
Na konkretizáciu je zatiaľ priskoro, najskôr treba pristúpiť k 
pasportizácii pozemkov a ďalším rokovaniam zástupcu vlast-
níka s primátorom. 

-mk-

Nové možnosti bývania v meste
 V Novej Dubnici sa v súčasnosti spracováva Územný 
plán zóny Dlhé diely. Je to lokalita za futbalovým štadió-
nom, kde je dnes orná pôda. Plánuje sa tam vybudovať 
obytná zóna, kde budú rodinné domy, bytovky a byty pre 
dôchodcov. V časti obytnej zástavby bude zmiešaná funk-
cia, kde bude možné v rámci rodinných domov zriaďovať aj 
prevádzky menšieho rozsahu ako kancelárie, ambulancie, 
prípadne malé obchody a služby. Zóna Dlhé diely by mala 
ponúknuť možnosti pre každodennú rekreáciu a šport. 
Podmienkou pre začatie výstavby bude zabezpečenie 
ochrany územia pred vyliatím Kolačínského potoka a vybu-
dovanie ciest a inžinierskych sietí. V súčasnosti sa pripra-
vujú prekládky inžinierskych sietí a ich nové trasovanie.

D
LHÉ DIELY

Prvé odpredaje záhradiek, nové miesta v škôlke

 Predprázdninové zasadnutie mestského zastupiteľstva 
27. júna prinieslo radosť prvých záhradkárov, ktorí sa stanú 
hrdými vlastníkmi pôdy. Poslanci schválili odpredaj pozem-
kov členom záhradkárskej osady č. 4 Dubovec. Ide spolu o 
43 záhradiek, na ktorých stojí chatka a je teda možné od-
predať ich podľa zákona vlastníkom stavby. 10.651 metrov 
štvorcových prinesie do rozpočtu mesta sumu v rovnakej 
výške, teda 10.651 eur. Poslanci zobrali tiež zopár vrások z
čela rodičom detí v predškolskom veku. Odsúhlasili doda-
tok k zriaďovacej listine Materskej školy P. Jilemnického, 
podľa ktorého už od septembra vzniknú dve alokované trie-
dy škôlky v budove základnej školy J. Kráľa a priestor na 
nové kamarátstva v nich získa 30 detí. 

Nočný pokoj aj v nových bytoch a domoch

 O kvalitnejšie občianske spolunažívanie sa snaží v po-
radí šieste tohtoročné všeobecne záväzné nariadenie mes-
ta. VZN o čistote a verejnom poriadku zavádza v čase 22:00 
- 06:00 nočný pokoj. Hoci je všeobecne zaužívané spojenie 
nočný kľud, poslanci tento bohemizmus (termín prevzatý z 
českého jazyka) nahradili spisovným slovenským slovom na 
podnet PaedDr. Soni Kačíkovej. Obmedzenie sa netýka sil-
vestrovskej noci a podujatí organizovaných a schválených 
mestom. Všetci poslanci súhlasili aj s návrhom zadania pre 
vypracovanie Územného plánu zóny Dlhé diely, ktorý má 
vytvoriť priestor na bývanie spolu v 180 bytoch a domoch, a 
územného plánu mesta, keďže ten doterajší už upravovalo 7 
doplnkov a 8 zmien. V oblasti tepelného hospodárstva rieši 
zásobovanie nových území variantne, čiže výberom medzi 
zemným plynom alebo centrálnym zdrojom Termonova, a.s. 

Nižší plat primátora, noví sobášiaci

 Zníženie platu primátora priniesla novela zákona o práv-
nom postavení a platových pomeroch starostov a primáto-
rov. Poslanci ho premietli do lokálnych podmienok, čo pre 
primátora Ing. Petra Marušinca znamená mesačný pokles 
príjmu cca o 200 eur. Ďalšie uznesenie prinieslo rozšírenie 
počtu sobášiacich poslancov o Ing. Juraja Horta a PhDr. 
Rastislava Mádra. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj plán 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Ing. Marty Gašajovej 
do konca roka a vzalo na vedomie výsledky viacerých re-
alizovaných kontrol a kontrolu úloh z rokovaní mestského 
zastupiteľstva. Rovnako poslanci akceptovali aj správu o 
plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave projek-
tov pre získanie fi nančných prostriedkov do rozpočtu mesta 

z iných zdrojov, informatívnu správu o výsledku overenia 
ročnej účtovnej závierky audítorom a informatívnu správu o 
výsledku kontroly vykonanej NKÚ (bez sankcií). 

Prenájmy, odpredaje...

 Poslanci schválili nájom bytu v Sadoch Cyrila a Meto-
da 18/7-69 Martine Karvašovej a bytu na Trenčianskej uli-
ci 78/16-94 Radkovi Markovičovi a Renáte Markovičovej.
V bode rôzne čelní predstavitelia samosprávy „upratovali“ 
pozemky v Miklovkách. Odpredali viaceré pozemky, ktoré 
sú neoddeliteľným celkom so stavbami a sú dlhodobo uží-
vané vlastníkmi okolitých pozemkov - na Okružnej a Ga-
garinovej ulici a Pod Dubovcom. Podobne schválili preby-
točnosť majetku v súboroch Miklovky 8 - 16. Prebytočnou 
sa stala aj dotláčania stanica, keďže mesto nemá pre ňu 
využitie, odpredá ju spoločnosti Termonova, a.s. Majiteľa 
mení aj nebytový priestor v Pribinových sadoch v obytnom 
dome súp. číslo 30 - pri bývalej pekárni „Jaseň“. Novým 
vlastníkom sa stala spoločnosť Confi dence Invest, s.r.o. s 
deklarovaným využitím na laboratórium pri lekárni. Poslanci 
poverili požiarneho technika a preventivára mesta Rudolfa 
Žáka na vykonanie protipožiarnych kontrol v meste. Jasné 
„nie“ zaznelo súhlasne iba v prípade jedného bodu - žiado-
sti Vladimíra Koyša o odpredaj časti tribúny na futbalovom 
ihrisku pre Piváreň Štadión. Priestory mu poslanci ponúkli 
na prenájom na 15 rokov. 

 Podrobnejšie informácie o prerokovaných materiáloch
nájdete na www.novadubnica.sk alebo v oddeleniach 
mestského úradu. Najbližšie plánované zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva sa uskutoční po letných prázdninách. 

-mk-



Kvalifi kačné predpoklady:
 - vysokoškolské vzdelanie pedagogické príslušného
  stupňa a odboru vzdelania pre uvedený druh školy 
 - absolvovanie I. kvalifi kačnej skúšky, prípadne jej
  náhrady
 Odborná prax: minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 
Iné kritériá a požiadavky:
 - predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom zá-
  ujme ( § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
  vo verejnom záujme )
 - riadiace a organizačné schopnosti 
 - občianska bezúhonnosť a morálne predpoklady

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť k prihláš-
ke do výberového konania:
 - overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
 - doklad o pedagogickej praxi
 - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 - štruktúrovaný životopis 
 - písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných
  údajov pre potreby výberového konania (podľa zá-
  kona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 - návrh koncepcie rozvoja Základnej školy Janka
  Kráľa 1 v Novej Dubnici
 - prípadne iné doklady a osvedčenia 

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obál-
ke s označením „Výberové konanie riaditeľ ZŠ - neo-
tvárať“ zasielajte do 03. 08. 2011 na adresu:
Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica

 Termín a miesto výberového konania oznámi výberová 
komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifi kačné 
požiadavky najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výbero-
vého konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadova-
né podmienky

 V máji členovia novodubnických organizácií Únie žien Slovenska a Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých pod vedením svojich predsedníčiek PhDr. Jarmily Gašparovej a Júlie 
Králikovej oplatili jesennú návštevu seniorov z Dolní Bečvy a zavítali na Valašsko. Bol krásny 
slnečný deň, počas ktorého nám sprievodcu robil predseda ich klubu seniorov Ing. J. Blinka. 
Pripravil nám zaujímavý a bohatý program. Najprv nás autobus vyviezol na vrchol Beskýd - 
na Pustevny, odkiaľ bol už kúsok na Radhošť a nádherný výhľad na celé Beskydy. Tam sme 
si poobzerali šíre okolie, známe typicky zdobené chaty architekta Jurkoviča, niektorí zašli k 
sochám Radegasta, Cyrila a Metoda, ba dokonca jedna z nás využila možnosť odvozu autom 
a dostala sa na samý vrchol Radhosťa. Aj napriek slnečnému počasiu nás tam prekvapila 
zima, veď sme boli vo výške asi 1500 m nad morom... S tým niektorí nepočítali a v letnom 
oblečení rýchlo využili služby jednej z chát, kde sa zohriali čajom alebo kávou. V jedálni bolo 
čo obzerať. Krásne vyrezávaný a maľbami bohato zdobený drevený interiér v každom zane-
chal hlboký dojem. Mnohí z nás si pospomínali na chvíle, ktoré tam strávili na výletoch pred 
mnohými rokmi, ďalší boli vďační, že sa tam dostali prvýkrát.
 Odtiaľ sme úzkym údolím zišli k Bečve a popri jej toku sa odviezli do Rožnova pod Rad-
hoštem. Tam sme najprv navštívili Valašské múzeum v prírode, známy skanzen ľudovej ar-
chitektúry, kde nám malé drevenice pripomenuli život Valachov v dávnej minulosti. Pri malom 
drevenom kostolíku bol cintorín, kde nás zaujal symbolický pamätník svetoznámeho atléta 
Emila Zátopka, ale aj  ozajstný hrob autora detskej knihy príhod chrobáčikov O. Sekoru. 
Škoda že času bolo málo, a už sme museli pokračovať v určenej trase a to návštevou Rož-
novského pivovaru, kde nás sládek, na naše prekvapenie mladý muž, oboznámil s tamojšou 
výrobou piva, s históriou tohto opäť po rokoch, súkromného pivovaru.
 Po malom občerstvení sme sa už viezli do materského stanu našich hostiteľov do Dolnej 
Bečvy. Cestou nás ich predseda Ing. J. Blinka zaujímavým podaním oboznamoval s históriou 
a súčasnosťou kraja, s jeho prírodnými raritami a ľuďmi.V priestoroch klubu seniorov nás už 
čakal prípravný výbor, kde sme po privítaní, výmene upomienkových darčekov a občerstvení 
zotrvali v srdečnej besede a speve za sprievodu harmoniky do podvečerných hodín. Ženy sa 
nezapreli a hneď samozrejme pýtali recept na typické moravské svadobné koláčiky, ktorými 
nás, okrem iného, hostitelia ponúkli. Debate nebolo ani konca, ani kraja. Na záver milého 
posedenia sme pozvali valašských seniorov opäť k nám do Novej Dubnice a jej okolia. Aj keď 
na jeseň už mali iné plány, veríme, že naše pozvanie prijmú a naše družobné vzťahy sa ešte 
viac upevnia. 
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    „Už viackrát sa našej rodine sta-
lo na dovolenke organizovanej ces-
tovnou kanceláriou, že služby, ktoré 
sme si objednali, nespĺňali sľubo-
vanú kvalitu, izba nebola technicky
vybavená, bola špinavá a plná hmy-
zu. Vždy sme túto vec nejako pre-
kusli, radi by sme však vedeli, aké 
sú naše práva a čo môžeme robiť, 
keď dovolenka nespĺňa tie kritériá, 
ktoré sme si s cestovnou kancelá-
riou dohodli a za ktoré sme zapla-
tili.“ Mária 

 Na úvod je potrebné poznamenať, že ako objednávatelia 
zájazdu máte nárok na to, čo ste si pri objednaní zájazdu 
zmluvne dojednali. Pri objednaní zájazdu v cestovnej kance-
lárii je potrebné pozorne si prečítať uzatváranú zmluvu a podľa
možnosti vopred sa oboznámiť so všeobecnými zmluvnými 
podmienkami, ktoré tvoria súčasť zmluvy a ktorými ste vy i 
cestovná kancelária viazaní. Zmluvu spolu so zmluvnými 
podmienkami je vhodné mať na dovolenke pri sebe a v prí-
pade potreby sa pri reklamácii služieb brániť tak, ako je to 
upravené v zmluvných podmienkach.
 Cestovná kancelária zodpovedá za porušenie záväzkov,
ktoré jej vyplývajú z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či
tieto záväzky má splniť cestovná kancelária, alebo iní dodá-
vatelia služieb (prepravca, ubytovateľ a pod.), ktoré sa posky-
tujú v rámci zájazdu. Uplatniť právo na odstránenie chybne 
poskytnutej služby je potrebné bezodkladne, a to u dodáva-
teľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelá-
rie - delegáta. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť pí-
somný záznam v spolupráci so zástupcom cestovnej kance-
lárie - delegátom, ktorý by mal byť ústretový pri uplatnení 
akýchkoľvek vašich námietok. Vždy je vhodné vyhotoviť fo-
todokumentáciu stavu, s ktorým nie ste spokojní a ktorý re-
klamujete, nakoľko je možné, že náprava vo forme fi nančnej 
kompenzácie sa zjedná až po vašom návrate domov.
 Ak totiž nesplní cestovná kancelária povinnosti vyplýva-
júce zo zmluvy riadne a včas, teda priamo v mieste zájazdu,
je potrebné z vašej strany uplatniť svoje právo písomne v 
cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr však do troch 
mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zá-
jazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa 
zmluvy. Pri tejto reklamácii je potrebné doložiť aj písomný zá-
znam, ktorý ste s delegátom spísali ako reklamáciu priamo 
na mieste dovolenky. 
 Netreba zabudnúť na to, že v prípade, ak vám cestovná
kancelária neposkytne služby alebo ich podstatnú časť riad-
ne a včas, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, 
aby mohol zájazd pokračovať. Ak nie je možné pokračovanie 
zájazdu zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej 
kvality, než sú uvedené v zmluve, je cestovná kancelária po-
vinná vrátiť vám rozdiel ceny medzi ponúkanými a skutočne 
poskytnutými službami. V prípade, ak takéto služby odmiet-
nete, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť vám 
rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj 
doprava, je cestovná kancelária povinná vám poskytnúť do-
pravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, 
s ktorým súhlasíte, vrátane nevyhnutného náhradného uby-
tovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným do-
pravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je 
cestovná kancelária povinná vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava 
uskutočnená za nižšie náklady alebo rozdiel ceny uhradiť z 
vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie 
náklady.

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

Otázky do rubriky môžete posielať
na kultura@novadubnica.sk 

alebo priniesť osobne do podateľňe MsÚ.

 Dnes Vám prinášame odpovede ďalších dvoch po-
slancov MsZ v Novej Dubnici na otázku:

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

JUDR. MIROSLAV HOLBA
poslanec MsZ

  V čase pred komunálnymi voľ-
bami do tohto funkčného obdobia 
som sa vážne zamýšľal nad tým, či 
takmer dvadsaťpäť rokov práce v 
rôznych funkciách mestskej samo-
správy nebolo už dosť. Nakoniec 
som sa predsa odhodlal ísť do toho 
znova a opätovne ako nezávislý 
kandidát na poslanca, pretože som 
dospel k názoru, že viem a chcem 
ešte svoje dlhoročné skúsenosti, 

odborné a právne znalosti z tejto sféry využiť pre mesto a 
odovzdávať ich aj mladším kolegom. Veľký počet hlasov, 
ktoré som dostal, znamená pre mňa významný záväzok 
pre ďalšiu prácu. Úprimne ďakujem za dôveru!
 Aj keď už nepôsobím priamo v mestskom úrade, som 
s ním stále v úzkom kontakte súčasne i ako predseda 
komisie stratégie rozvoja mesta, člen mestskej rady, re-
dakčnej rady Novodubnických zvestí, či zboru pre ob-
čianske záležitosti, ale aj v súvislosti s ďalšími funkciami 
nadväzujúcimi na status poslanca. Moje priority vyplývajú 
z predchádzajúcej praxe. V prvom rade je to skvalitňo-
vanie legislatívneho procesu mestského zastupiteľstva a 
schvaľovanie dokumentov zrozumiteľných všetkým ob-
čanom. S týmto súvisí aj príprava takých strategických 
dokumentov, ako sú nový územný plán mesta a územné 
plány zón v meste. Mojou srdcovou záležitosťou je i na-
ďalej udržanie a neustále obohacovanie našej domácej 
kultúry, kvalitné životné prostredie, jeho zveľaďovanie a 
revitalizácia, účinná osveta pri triedení odpadu a tiež aj 
rozšírenie a rekonštrukcia zberného dvora, pokiaľ možno 
z fondov Európskej únie. Chrbtom sa však určite neobra-
ciam ani k ostatným oblastiam v pôsobnosti mesta.
 Verím, že sa tieto i mnohé ďalšie predsavzatia po-
stupne napĺňajú a budú i naďalej napĺňať. Osobne priví-
tam akúkoľvek komunikáciu o problémoch mesta, či už 
ústnu alebo písomnú (holba@novadubnica.sk), pokiaľ 

bude viesť k spoločnému cieľu - spokojnosť obyvateľov 
tohto mesta.

Bc. JAROSLAV MARUŠINEC
poslanec MsZ
člen komisie pre vybavovanie sťažností.

   Vzhľadom na to, že som aj ja
dostal možnosť vyjadriť sa prostred-
níctvom Novodubnických zvestí, 
chcel by som touto cestou poďako-
vať všetkým za prejavenú dôveru v 
komunálnych voľbách do mestské-
ho zastupiteľstva v Novej Dubnici. 
To, že mi množstvo ľudí dalo svoj 
hlas ma zaväzuje pristupovať k 
zvolenej funkcii maximálne zodpo-
vedne. Tak, ako už v tejto rubrike 

uviedli niektorí členovia mestského zastupiteľstva, ocitol 
som sa aj ja v novom prostredí. V súčasnosti je mestské
zastupiteľstvo zložené z mladých, ale aj zo starších a skú-
senejších poslancov, v čom ja osobne vidím veľký poten-
ciál. My, noví poslanci, samozrejme potrebujeme určitý 
čas, aby sme plne pochopili fungovanie mestského za-
stupiteľstva a náročnosť viesť v dnešnej dobe mesto tak, 
aby obyvatelia Novej Dubnice videli, že za nami ostáva 
dobre vykonaná práca. V mestskom zastupiteľstve som 
ešte veľmi krátko, aby som mohol povedať čo sme už do-
kázali. Všetko čo sa v meste deje, či už je to výstavba ná-
mestia, alebo opravy budov, ciest, údržba parkov a celko-
vo realizácia nových projektov, je dlhodobá záležitosť. 
Na už začaté projekty, ako napríklad rekonštrukcia ná-
mestia, musíme plynule nadviazať a celý projekt dotia-
hnuť do takého konca, aby ľudia v meste boli spokojní s 
vykonanou prácou. Do budúcna je pripravených v Novej 
Dubnici niekoľko zaujímavých projektov. Ich realizácia je 
však časovo, ale aj fi nančne náročnejšia, výsledky našej 
práce sa preto budú prejavovať postupne. Taktiež by som 
chcel uviesť, že výsledky práce vedenia mesta tiež nie sú 
vždy viditeľné okamžite, nie je to iba postavená budova,
ihrisko, opravená cesta, ale ide o rôzne projekty, kde 
môže ísť napríklad o zníženie fi nančných nákladov vyna-
ložených na prevádzku škôl, atď. Všetci vieme, že naprí-
klad rekonštrukcia Mierového námestia trvá niekoľko me-
siacov, ale príprava projektu spoločne s jeho realizáciou 
trvá podstatne viac.

 Keďže rodinné domy v IBV Miklovky využívajú na vy-
kurovanie zemný plyn a často aj tuhé palivo, upozorňuje-
me na povinnosti, ktoré súvisia s prevádzkou kotlov a ko-
mínov a slúžia na predchádzanie nehodám. Podľa zákona 
o ovzduší je každý krb, kotol na plyn alebo tuhé palivo v 
rodinných domoch zdrojom znečisťovania ovzdušia, kto-
rý musí byť uvedený do prevádzky na základe povolenia 
mesta. To povoľuje jeho stavbu, užívanie a zmeny.

Čo z toho vyplýva pre obyvateľov IBV Mikloviek
a Kolačína? 
 Ak sa chystáte meniť kotol za nový alebo budujete krb, 
osádzate kachle, máte povinnosť požiadať mesto o vyda-
nie súhlasu. Tlačivá nájdete na internete alebo priamo v 
oddelení životného prostredia MsÚ, kde vám pomôžeme 
s vypĺňaním a poskytneme potrebné informácie. 

Podľa zákona o kontrole kotlov a zákona o ochrane pred 
požiarmi sú potrebné tieto kontroly:

 Pravidelná kontrola kotla závisí od jeho výkonu, 
druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy (zákon č. 
17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích 
sústav a klimatizačných systémov - príloha č.1) 

 Dôležitá je aj kontrola zariadenia na odvod spalín 
- dymovodov, komínov, výduchov z dôvodu zaistenia 
bezpečného odvodu spalín od spotrebičov do voľného 
ovzdušia a tým aj zabránenia ich vnikaniu do vnútra bu-
dov. Podľa zákona o ochrane pred požiarmi ste povinný 
zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov a 
zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripoje-
ním spotrebiča na komín, pred zmenou druhu paliva ale-
bo po stavebných úpravách na telese komína. 

 Vyhláška č. 401/2007 Z.z. ukladá prevádzkovateľovi 
povinnosti nielen pri stavbe, ale aj pri prevádzke komíno-
vých telies: Komín sa musí udržiavať v dobrom technic-
kom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kont-
rola a čistenie v nasledovných maximálnych lehotách:

 Dodržiavanie pravidelných revízií vykurovacích kot-
lov, komínov a plynových spotrebičov je dôležité nielen z 
dôvodu splnenia povinnosti stanovenej zákonom, ale aj 
bezpečnosti občanov a ochrany ich majetku.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

Výkon kotla
20 - 30 kW

30 - 100 kW

100 kW a viac

Palivo: plyn
Interval kontrol 15 r.

Interval kontrol 6 r.

Interval kontrol 3 r.

Tuhé palivo
Interval kontrol 10 r.

Interval kontrol 4 r.

Interval kontrol 2 r.

Výkon kotla

do 50 kW

nad 50 kW

Tuhé palivo

4 mesiace

2 mesiace

Plyn - komín
bez vložky
6 mesiacov

6 mesiacov

Plyn - komín
s vložkou
12 mesiacov

6 mesiacov

 V letnom období budeme na plochách 
verejnej zelene a v okolí stojísk na kon-
tajnery vykonávať deratizáciu. Presný ter-
mín prác oznámime prostredníctvom rozhla-
su. Žiadame vás o spoluprácu a v prípade, že
sa v okolí vašich bytových domov vyskytuje väčšie množstvo dier 
od hlodavcov, nahláste ich oddeleniu životného prostredia mes-
tského úradu. Lokality s ohláseným väčším výskytom hlodavcov 
či dier budú dôkladnejšie deratizované. Ďakujeme.
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Johan Theorin: SMRŠŤ
Kriminálny príbeh švédskeho spisovateľa nás zavedie do starej usadlosti, 
kam sa prisťahoval učiteľ so svojou rodinou. Jeho dcére sa zdá, že počuje 
hlasy, ktoré vychádzajú zo stien izby. Dráma sa vyostrí, keď nájdu jeho 
ženu mŕtvu.

Danielle Steel: JUŽNÉ SVETLÁ
Súkromný život súdnej prokurátorky sa obráti naruby, keď jej začnú cho-
diť výhražné listy. Musí urobiť ťažké rozhodnutie a poslať svoju dcéru k 
bývalému manželovi, do sveta južanských tradícií, tam, kde sa jej man-
želstvo skončilo bolestným sklamaním.

Daniel Hevier: XAVER S NOHAMI DO X
Xaver je bystrý a šikovný chlapec, trochu nepriebojný a telocvik nie je 
jeho obľúbený predmet. Ale hoci sa mu spolužiaci vysmievajú, že má 
nohy do X, dokáže veľké veci.

Stephen King: POD KUPOLOU
V malom mestečku uväzní záhadná sila obyvateľov pod neviditeľný zvon. 
Známy spisovateľ hororov majstrovsky preniká do tajomstiev ľudskej psy-
chiky a vykresľuje postavy, ktoré nestrácajú dôveryhodnosť ani v tých 
najfantastickejších situáciách.

Martina Solčanská: HAZARD
Mladú prostitútku zamestná vo svojej fi rme milionár v zrelom veku. Má 
manželku, moc a peniaze, ale prázdne srdce. Krásna blondína, túžiaca 
po majetku, mu pripomína jeho mladšie ja. Ich vzťah je však chorý a zni-
čujúci.

Terry Deary: DVADSIATE STOROČIE
Zaujímavým spôsobom je pre mládež zaznamenaná história 20. storočia. 
Dozvedia sa o neľútostných vojnách, o školských trestoch a neuveriteľ-
ných objavoch, ktoré nám navždy zmenili svet. 

31. júla (nedeľa)   Kultúrny dom Kolačín 17:00

Novodubnické hudobné leto
DYCHOVÁ HUDBA NEDANOVČIANKA

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

7. augusta (nedeľa)   Mierové námestie 17:00

Novodubnické hudobné leto
DYCHOVÁ HUDBA VLČOVANKA

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

12. a 13. 8. (piatok, sobota)

SLÁVNOSTNÉ OTVÁRANIE
ZREKONŠTRUOVANÉHO MIEROVÉHO NÁMESTIA

12. 8. Matka Guráž, Gladiator, diskotéka
13. 8. Naj psík Novej Dubnice

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

7. augusta (nedeľa)   Mierové námestie 17:00

Novodubnické hudobné leto
DYCHOVÁ HUDBA BODOVANKA

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

19. a 21. 8. (piatok a nedeľa)   KD Kolačín

HODOVÉ ZÁBAVY V KOLAČÍNE 

organizátor: Dobrovoľný hasičský zbor Kolačín

20. 8. (sobota)   Amfi k Pub 17:00

BLUEGRASSOVÝ VEČER 
8. ročník česko-slovenského festivalu

pohodovej bluegrassovej hudby 

The LOG (Cz/Sk) - www.thelog.cz 
Black Jack (Cz) - www.blackjackband.cz 

Dessert (Cz) 
Šidlo (Sk) - www.sidloband.eu 

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ,
Marián Šupák 

27. 8. (sobota)

DUBNICKÝ MARATÓN 2011

17. ročník - najstarší a najťažší MTB
maratón na Slovensku

www.maraton.sk

28. 8. (nedeľa)

PO STOPÁCH SNP NA MARKOVICU

organizátor: Klub slovenských turistov Kolačín

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

Tri prasiatka, Snehulienka, Popoluška, psíček a mačička, 
Pampúšik, Janko a Marienka , Shrek, či Macko Uško čakali 
v nedeľu 5. júna na detičky a ich rodičov v rozprávkovom 
lese. Centrum voľného času v spolupráci s mestom Nová Dub-
nica opäť zorganizovalo Cestu rozprávkovým lesom. Deti si s radosťou zatanco-
vali s trpaslíkmi i Pampúšikom. Psíček a mačička pre deti upiekli tortu podľa ich 
chuti, kde nechýbala kostička alebo iné mačacie dobrôtky. Tri prasiatka pripo-
menuli deťom, že sa neoplatí byť lenivý a prácu si treba vždy urobiť poctivo. 
Deti sa najviac potešili rozprávke o perníkovej chalúpke, kde si mohli vyskúšať, 
ako sa cíti ježibaba, keď ju hádžu do pece. Zlostný obor Shrek zasa spolu s 
oslíkom a deťmi zachránil princeznú Fionu, ktorú uniesol princ Krasoň. V cieli 
už tradične na všetky deti čakal usmievavý šašo, zábavné súťaže, skákací hrad, 
maľovanie na tvár, koníky a občerstvenie.
 Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a strávili s nami toto rozprávkové popolud-
nie. Tešíme sa na vás opäť o rok!

kolektív CVČ

 V uplynulom školskom roku sme sa začali venovať
aj deťom s mentálnym postihnutím. Na žiadosť ich rodičov
sme otvorili nový záujmový útvar Slnečnice. 
 Väčšina detí ukončila vzdelávanie v praktickej škole a zostali v domácej sta-
rostlivosti. CVČ navštevujú denne na štyri hodiny dopoludnia, kde je pre ne pripra-
vený vždy zaujímavý program.
 Snažíme sa rozvíjať ich záujmy, komunikáciu a celkovú osobnosť. Denne majú 
v programe pohybovú výchovu, ktorej súčasťou sú telesné cvičenia, tanec a ryt-
mická výchova. Súčasťou denného programu je aj rozumová, dramatická, výtvarná 
a hudobná výchova, pestovateľské práce a pracovná výchova. Precvičujeme si aj 
počítanie, čítanie a písanie. Raz do týždňa vyrábame keramiku v tvorivých dielňach 
a keď nám počasie dovolí, deň si spríjemníme vychádzkami po Novej Dubnici. Počas 
prvého roka v CVČ sme boli na karnevale v špeciálnej základnej škole v Trenčian-
skej Teplej, trikrát sme boli vystupovať s našimi choreografi ami, boli sme na ex-
kurzii v Zbernom dvore v Novej Dubnici, taktiež sme videli kamerový systém na 
policajnej stanici v našom meste. Zapísali sme sa v mestskej knižnici, kde si pravi-
delne požičiavame knihy. Urobili sme si branné cvičenie v Kolačíne a mnoho iných 
aktivít. Už teraz sa tešíme na budúci školský rok.
 Naším hlavným cieľom je sociálna integrácia detí a neustále opakovanie a pre-
cvičovanie poznatkov nadobudnutých v škole. Snažíme sa ich rozvíjať a pripraviť 
do praktického života a rodičom trošku pomôcť odbremeniť ich od celodennej 
starostlivosti. Už teraz sa tešíme na budúci školský rok.

Mgr. Andrea Strapková
špeciálna pedagogička

 O pestrejší a plnohodnotnejší život pre najstaršiu kategóriu oby-
vateľov sa Mesto Nová Dubnica stará aj prostredníctvom zariade-
nia pre seniorov. Najnovšie aj vďaka sponzorskému zabezpečeniu 
deviatich televíznych prijímačov Philips s uhlopriečkou 50 cm. Pu-
tovali do izieb nadšených obyvateľov zariadenia, ktorí tak získali
slobodu pri výbere svojho obľúbeného televízneho programu a kva-
litnejší obraz. Primátor mesta Ing. Peter Marušinec a riaditeľka za-
riadenia pre seniorov Ing. Mgr. Margita Urbanová ďakujú neziskovej 
organizácii Iskierka nádeje SD z Trenčína a najmä riaditeľovi Ing. 
Pavlovi Cigánikovi. 

-mk-



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

Chýbali im doma stoličky? 
Dve otočné stoličky na stavenisku na Mierovom námestí prilákali 
5. júna A. M. a A. L. z Novej Dubnice. V skorých ranných ho-
dinách ich spozoroval operátor kamerového systému. Po krátkej 
naháňačke ich zadržala hliadka v Pribinových sadoch aj s ukrad-
nutými stoličkami. Keďže zlodeji sa už tento rok dopustili jedného 
priestupku proti majetku, táto lúpež je už trestným činom, ktorý 
riešia „štátni policajti“ v Dubnici nad Váhom. 

Mierové námestie opäť lákalo
Svojským spôsobom sa zabávala dvojica mladíkov z Novej Dub-
nice 29. júna neskoro v noci na Mierovom námestí. Rozhodla sa 
pozmeniť značenie, postŕhala ochranné pásky zo stĺpikov, ktoré 
zabraňovali vstupu na stavenisko. Z. M. a Š. T. pásky omotávali 
na odstavené vozidlá na Trenčianskej ulici. Tento čin je kvalifi ko-
vaný ako priestupok pozmenenia orientačného označenia, za čo 
museli uhradiť blokovú pokutu a označenie uviesť do pôvodného 
stavu. 

Štvornohý dubnický tulák
Svoj revír si 27. júna rozšíril pes z Dubnice nad Váhom do mest-
skej časti Kolačín. Dokonca si tu vybral svoju vyvolenú a domáhal 
sa jej náklonnosti. Tam túlavého psa odchytil miestny obyvateľ a 
odovzdal ho privolanej hliadke, ktorá psa umiestnila do koterca. 
Na tretí deň sa prihlásila majiteľka, ktorá za výlet svojho štvorno-
hého miláčika do Kolačína bez jej dozoru dostala blokovú pokutu.

Opäť alkohol na verejnosti
Dlho sa zo svojich peňazí netešil jeden z miestnych bezdomov-
cov. V popoludňajších hodinách si nakúpil alkohol v miestnych 
potravinách a zamieril hneď na prvú lavičku. Z nej si urobil privát-
nu letnú terasu a začal na nej konzumovať alkohol. Hliadka mu vo 
vysedávaní a popíjaní zabránila a uložila blokovú pokutu. 
Podobný problém mal v posledný júnový deň aj M.A. z Novej Dub-
nice. Pred návštevou diskotéky v Amfi k Pube si chcel zdvihnúť 
sebavedomie lacným alkoholom na schodoch zdravotného stre-
diska pri zadnom vchode. Hliadka mu však popíjanie zatrhla a 
uštedrila mu pár pokutových bločkov. 

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

AUGUST 2011
Od 11. júla do 17. augusta

D O V O L E N K A

18. 8. a 19. 8.   o 19:30

ÚTEK ZO SIBÍRI

Americká dráma podľa skutočnosti. 
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

20. 8. a 21. 8.    o 17:30

MACKO PU

Americká animovaná komédia.
Vstupné: 2,30 €

Mládeži prístupný

20. a 21.     o 19:30

CIGÁN

Slovensko-česká dráma.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

25. 8. a 26. 8.   o 19:30

KŠEFT ZA VŠETKY PRACHY

Americko-anglický thriller.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

27. 8. a 28. 8.    o 19:30

PIRÁTI KARIBIKU
V NEZNÁMYCH VODÁCH

Americký dobrodružný fantasy fi lm. 
Vstupné: 2,30 €                                                       

Mládeži do 12 r. nevhodný

 Foto: M. Šupák



 Študent Gymnázia sv. Jána Bosca Peter Mičian zo sexty osemročného štúdia sa opäť zúčastnil 
majstrovstiev Slovenska a v skoku o žrdi zvíťazil, rovnako ako predtým. Peter sa venuje tejto disciplí-
ne od roku 2009, a to pod vedením svojej trénerky PaedDr. Slavomíry Sľúkovej, vyučujúcej telesnej 

výchovy a úspešnej reprezentantky 
Slovenska v skoku o žrdi.

 Jeho tohtoročné osobné maxi-
mum je 410 cm. Postupne sa do-
stáva do povedomia športovej ve-
rejnosti. Ako reprezentant Sloven-
ska zúčastnil sa Európskeho pohá-
ra klubov v Portugalsku a na medzi-
národnom stretnutí obsadil piate
miesto, čo je pre začínajúceho špor-
tovca veľký úspech

 Srdečne blahoželáme Petrovi, 
rovnako aj jeho trénerke PaedDr. 
Slavomíre Sľúkovej.

PhDr. Irena Štofaníková



 Na tréningy prichádzajú s radosťou a fut-
bal je ich najväčšia zábava - môžeme kon-
štatovať o najmladších prípravkároch, ktorí 
začali trénovať v máji. Chlapci vo veku štyri 
až šesť rokov zbierajú prvé základy futbalo-
vej hry a radosť z nej vidno aj na dochádzke 
a aktivite. 
 Ich starší sedem-osem roční kamaráti už 
hodnotia svoje výkony aj na futbalových tur-
najoch. V máji a júni sa zúčastnili až štyroch ta-
kýchto podujatí s veľmi kvalitným obsadením. 
 Prvý turnaj sme odohrali v Novom Meste
nad Váhom, kde sme skončili na druhom 
mieste za domácim tímom. V sobotu 4. júna 
sme v spolupráci s mestom, MFK a sponzor-
mi zorganizovali turnaj na domácom trávni-
ku. Vo výbornej konkurencii sme obsadili 
tretiu priečku. Najvyššiu trofej si od nás od-
nášalo mužstvo z Nového Mesta nad Váhom.
Podľa vyjadrenia zúčastnených aktérov bol 
náš turnaj výborne zorganizovaný po športo-
vej i spoločenskej stránke, za čo sa treba po-
ďakovať organizátorom a rodičom novodub-
nických malých futbalistov. Už počas nasle-
dujúceho víkendu sme cestovali na turnaj do 
Trnavy, ktorý bol najlepšie obsadený - Spartak
Trnava, Lokomotíva Trnava, AS Trenčín, ŠK 
Vrakuňa Bratislava, FK Senica, FC Nesyt 
Hodonín, MFC Viktória Skalica, FK Senica,
FC Elseremo Brumov a naše mužstvo.

 Chlapci prekvapili najskôr v skupine, keď 
zdolali domácu Lokomotívu Trnava a najviac
nás všetkých potešili v zápase o bronz, keď 
zdolali favorizovaný AS Trenčín 1:0. Tento 
turnaj našim chlapcom ukázal, že sa nemu-
sia báť ani porovnania s najlepšími sloven-
skými mužstvami. Víťazom trnavského tur-
naja sa stal FK Senica. 
 Posledný turnaj sme absolvovali v Hor-
nom Újezde na Morave, kam sme vycesto-
vali už štvrtýkrát v rade. Tento turnaj je vý-
borne zorganizovaný domácimi nadšenca-
mi a okrem moravských a českých mužstiev 
sa ho pravidelne zúčastňujú aj mužstvá zo 
Slovenska - okrem nás i Prievidza. Hneď na 
úvod turnaja sme opäť všetkých prekvapili, 
keď sme porazili obhajcu prvenstva a víťaza 
ostatných troch ročníkov z Uničova 1:0. Ne-
sklamali sme ani v ostatných zápasoch a v 
konkurencii desiatich  mužstiev sme obsadili 
6. pozíciu. Víťazom sa stal tím Jasztrebie-
Zdrój z Poľska. Posledná povinnosť príprav-
ku čakala 2. júla, keď pri príležitosti osláv 
70.výročia založenia futbalu v Brumove odo-
hrala priateľský zápas kúsok za hranicami 
s miestnym FK Elseremo. A potom hurá na 
prázdniny!

Milan Úradník a Peter Pecuš,
prípravka MFK Nová Dubnica

 Klub slovenských turistov každoročne orga-
nizuje preteky turistickej zdatnosti. Aby ste sa do-
stali na Majstrovstvá Slovenska v PTZ, musíte sa 
tam prebojovať cez krajské kolo.

 To sa tento rok podarilo všetkým šiestim pre-
tekárom vo farbách KST Kolačín v Kálnici pri No-
vom Meste nad Váhom. V nie príliš silnej konku-
rencii si zmerali svoje sily v behu, viazaní uzlov, 
plazení, hode na cieľ a overili si znalosť turistic-
kých a topografi ckých značiek, rozoznávali rastli-
ny a hlavné mestá európskych krajín. 

 Ľahko na cvičisku, ťažko na bojisku, povzdych-
li sme si 3. júla na Majstrovstvách SR v Martine, 
keď v azda najškaredšiu nedeľu z celého roka 
museli Majka Kačíková, Kristína Jaššová, Natá-
lia Cigániková, Martin Hudcovský, Matej Červen-
ka a Dušan Kačík vybehnúť do terénu a za vytr-
valého dažďa prekonať trať od dvoch do šiestich 
kilometrov v závislosti od kategórie. Pohľad na 
našich statočných mladých turistov v cieli hovoril 
za všetko.

 Premočení do nitky a zablatení po uši mali 
pretekania plné zuby. Hoci sme sa umiestnili od 
ôsmeho po štrnáste miesto, boli sme radi, že 
sme to vôbec dokázali .Okrem toho, že sme zís-
kali ďalšiu cennú skúsenosť, vzorne sme repre-
zentovali náš KST Kolačín. A to veru za tú náma-
hu stálo. Držte nám palce na budúci rok alebo sa 
pridajte k nám!

-sk-

 Od októbra minulého roka sa zo suterénu novodubnického 
hotela Alfa každý deň ozývajú hlasné pokyny inštruktorky jumpin-
gu  Zuzany Hošovej. Nedalo nám, aby sme za ňou a cvičenkami 
nezašli a podozvedali sa o čo vlastne ide. Zaujalo nás cvičenie na 
malých trampolínach skupiny dievčat, ktoré sa volá jumping. Zá-
ujemcovia - muži aj ženy sa tam schádzajú každý deň v týždni v 
podvečerných hodinách, aby si zábavnou formou upravili zdravie, 
postavu a v neposlednom rade zlepšili svoju kondíciu. Boli sme 
na mnohé veci zvedaví a preto sme Z. Hošovej  položili niekoľko 
otázok, na ktoré nám ochotne odpovedala. 

Čo je podstatou jumpingu?
 Sú to jednoduché pomalé a rýchle poskoky na špeciálne vyvi-
nutej malej trampolíne v sprievode motivujúcej hudby a samozrej-
me bez zložitých choreografi í. Lekcia je zložená z malých dyna-
mických poskokov, rýchlych šprintov a balansovania na pružnom 
výplete trampolíny, kedy cvičenci zapoja svaly, ktoré u iného ako 
balans cvičenia neposilníte. Vďaka mäkkým dopadom sa šetria 
kĺby a zapájajú svaly tretej a štvrtej vrstvy chrbtového svalstva.

Určite to má aj veľa zdravotných výhod...
 Presvedčila som sa o tom, že toto cvičenie, okrem iného, 
zvyšuje kapacitu pľúc pri dýchaní, zvyšuje zásobu kyslíka, pô-
sobí proti depresii, pomáha znižovať krvný tlak, podporuje lym-
fatický obeh, znižuje hladinu cholesterolu, zlepšuje koordináciu a 
rovnováhu tela ako aj trávenie a vylučovanie, znižuje únavu a v 
neposlednom rade spomaľuje starnutie. Cvičenie má veľmi veľa 
výhod.

Okrem spomínaných zdravotných výhod
čo záujemca o cvičenie jumpingu dosiahne?
Je to predovšetkým zlepšenie kondície, vytvarovanie postavy, 
správne držanie tela, spálenie tukov ako aj duševný relax. Pri cvi-
čení sa nenudíte a po cvičení sa cítite príjemne. Veď napokon 

lepšia koordinácia a rovnováha sa rovná vyššiemu sebavedomiu. 
Vďaka tomu si cvičenci jumping zamilujú.  

Je o tento druh cvičenia v Novej Dubnici záujem?
 Chodia sem nielen záujemcovia z Novej Dubnice ale aj zo šir-
šieho okolia. Jumping je určený nielen aktívnym športovcom ako 
doplnok tréningového procesu, ale všetkým vekovým kategóriám 
žien a mužov, ba dokonca aj deťom od dvanásť rokov. Plánuje-
me rozšíriť cvičenia o detský jumping a bodyjumping. Schádzame 
sa každý deň, teda aj v nedeľu, v podvečerných hodinách, len v 
sobotu je to ráno. Cvičencom to takto vyhovuje. Skupiny chodia 
podľa záujmu trikrát do týždňa. Ak by ešte  niekto mal záujem 
prísť medzi nás môže sa nahlásiť na č.t. 09050760367, kde ho 
zaradíme do skupiny a povieme podrobnejšie informácie.      

-gaj-

Horný rad zľava: Milan Úradník, Adam Kalmár, Filip Hadzima, Michal Hanták, Jakub
     Pecuš, Michal Mikulík, Ján Fonos, Peter Pecuš 
Dolný rad zľava:  Marko Sokolík, Jakub Gálik, Noro Kušnír, Aleš Bečka, Jakub Hadzima 

 Po zlate z Trenčína a striebre z Pruského v 
sezóne 2006/7 si hokejbalisti KSD Nová Dub-
nica zaknihovali ďalší medailový úspech po 
štyroch rokoch. Zbierku skompletizovali ziskom 
bronzu, teda už spolu trikrát stáli na stupni víťa-
zov počas desaťročnej histórie klubu. 
 Napriek tomu sa na tvárach hráčov zrkadli-
lo aj sklamanie. Po vynikajúcej základnej časti, 
ktorú dokonca vyhrali, mali skvelo našliapnuté 
na celkovú dominanciu v lige. V rozhodujúcom 
piatom semifi nálovom dueli ale podľahli Falcons 
Trenčín, a tak im zostávalo iba malé fi nále pro-
ti HK Youngsters Dubnica. Oba netrenčianske 
tímy sa dohodli, že si už nebudú predlžovať se-
zónu a o bronz sa pobijú v jednom rozhodujú-
com stretnutí. Po prvých dvoch tretinách sme 
prehrávali 0:2, ale o zmiernenie na najtesnejší 
rozdiel sa postaral Juraj Bukovčák a dokonalý 
zvrat sa tímu podaril vďaka dvom gólom Tomá-
ša Záborského. 

-mk-


