
 Na programe rokovania júnového zasadnu-
tia mestského zastupiteľstva bola, okrem iného, 
Správa o hospodárení a podnikateľskej činnosti 
spoločnosti Termonova, a.s. Aby sa pred rokova-
ním poslanci dozvedeli o výrobe tepla a tepelnom 
hospodárstve čo najviac, vedenie predstaven-
stva spoločnosti TERMONOVA, a.s. ich pozva-
lo do areálu na prehliadku Biomasovej teplárne 
Nová Dubnica. Poslanci, ktorí sa spolu s primá-

torom Ing. Petrom Marušincom tohto stretnutia 
zúčastnili, mali možnosť podrobne sa oboznámiť 
s používanou technológiou a s jej prevádzkou,
zameranou na kombinovanú výrobu elektriny a 
tepla z obnoviteľných zdrojov spaľovaním dreve-
nej štiepky. Odborný výklad im poskytol a vý-
robnými priestormi ich previedol predseda pred-
stavenstva spoločnosti Štefan Smrekovský a vý-
konný riaditeľ Ing. Ján Šušaník. 

 Vo voľnej diskusii, ktorá pokračovala v hoteli
ALFA Š. Smrekovský informoval o zámeroch spo-
ločnosti v nadväznosti na tvorbu nového územ-
ného plánu a rozvoja mesta Nová Dubnica, o 
dopadoch zvyšovania počtu obyvateľov na vý-
robu a rozvod tepelnej energie v našom meste. 
Hovoril o tom, aké hlavné priority si spoločnosť 
stanovila z krátkodobého i dlhodobého hľadiska.
 V najbližšom období sa zamerajú predovšet-
kým na znižovanie strát v rozvodoch, rekonštruk-
ciu starých odovzdávacích staníc tepla, zvýšiť 
chcú efektívnosť výroby elektrickej energie, vý-
robu tepla pripájaním nových odberateľov, dôraz 
budú klásť na komunikáciu s odberateľmi, udr-
žiavať efektívny chod tepelných zariadení, za-
meraný na kvalitu dodávky tepla a elektriny. V 
dlhodobejšom horizonte sa zamerajú na realizá-
ciu stavby „Rekonštrukcia tepelných rozvodov v 

meste Nová Dubnica“ za pomoci štrukturálnych 
fondov, vybudovanie tepelných rozvodov do 
novovytvorených oblastí bytovej výstavby a vý-
stavby priemyselného parku a nových tepelných 
rozvodov pre napojenie existujúcej individuálnej 
bytovej zástavby Miklovky.
 Poslanci sa zaujímali hlavne o to, čo chce 
vedenie spoločnosti TERMONOVA urobiť pre 
zníženie strát v rozvodoch a kriticky poukázali na 
sťažnosti obyvateľov, ktoré súvisia s vysokými 
platbami za dodávku tepelnej energie, odznelo 
aj množstvo ďalších kritických postrehov. 
 Stretnutie poslancov s vedením TERMONO-
VY určite prispelo k zvýšeniu vzájomnej informo-
vanosti v oblasti rozvoja tepelného hospodárstva 
a tým aj k prijímaniu efektívnejších rozhodnutí..

Text a snímka: M. Babuková

MESAČNÍK OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

Získali sme fi nancie na projekt spolupráce s poľským mestom 
Miedźna. Na str. 2 

 Pred letnými prázdninami zasadli mestskí poslanci do svojich lavíc 
ešte 25. júna. Program so sedemnástimi bodmi naznačoval, že opäť 
pôjde o jedno z dôležitých a náročných rokovaní. Konštruktívnosť zú-
častnených prispela k hladkému a bezproblémovému priebehu. 

Hospodárenie Termonovy, TEKOS-u, zariadenia pre seniorov
 Tak sa dialo už pri úvodných bodoch, kedy poslanci vzali na vedo-
mie kontrolu plnenia úloh z rokovaní zastupiteľstva a jednomyseľne 
schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 
2012. Obsahuje kontrolu v spoločnosti TEKOS, s.r.o., kontrolu uzatvo-
rených zmlúv a ich dodatkov, faktúr a vedenia pokladne za prvých šesť 
mesiacov tohto roka. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie tiež informá-
ciu o vykonaných kontrolách, správu o hospodárení a podnikateľskej 
činnosti spoločnosti Termonova, a.s., TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. a 
Zariadenia pre seniorov Nová Dubnica za rok 2011. V nasledujúcom 
bode programu dali naši volení zástupcovia zelenú úpravám v Štatúte 
mesta Nová Dubnica. Išlo len o zosúladenie s legislatívou, keďže sa 
novelizoval zákon o obecnom zriadení. Presnejšie vymedzuje vzťahy
medzi primátorom a zastupiteľstvom, pozíciu zástupcu primátora a 
hlavného kontrolóra a podrobnejšie defi nuje miestne referendum. 

Namiesto strechy kina budeme opravovať plaváreň
 Za formálne nemožno označiť nasledujúce hlasovanie, ktorým 
sa schvaľovala zmena rozpočtu mesta. K výraznému zvratu dôjde 
v použití rezervného fondu. Jeho zmena zosúladila pôvodne schvá-
lenú sumu na potrebné opravy a rekonštrukcie v MŠ Komenské-
ho s realitou. Opravil sa padajúci plot a prepadnutá cesta v celkovom 
objeme 12 669,- €. Výrazne sa zmenil účel použitia sumy v objeme 
cca 26 500,- €. Pôvodne mala byť použitá na opravu zatekajúcej stre-

chy v kine Panorex, avšak potrebné fi nancie sa mesto pokúsi získať z 
grantového systému Ministerstva kultúry SR. Ušetrené prostriedky sa 
použijú na výmenu sklenených tabúľ v krytej plavárni, opravu podlubí 
na Ulici SNP a na opravu zatopeného krízového bytu. V oblasti kapitá-
lového rozpočtu sa zmeny týkali nevyhnutnosti navýšenia nákladov na 
rekonštrukciu ZUŠ a na nový chodník k urnovému háju. Z dôvodu po-
treby jeho vybudovania sa mierne znížil rozpočet na rozšírenie chodní-
ka na Ulici SNP pri „čínskom múre“. Rozpočet je aj po zmene v objeme 
113 800,- € postavený ako vyrovnaný a poslanci ho schválili jednomy-
seľne. 

Informácia o projektoch, noví členovia rád škôl
 Istú úľavu klientom zariadenia pre seniorov priniesol súhlas zastu-
piteľstva s VZN č. 3/2012. Stanovuje, že napr. v prípade hospitalizácie 
nie sú klienti povinní hradiť služby, ktoré zariadenie poskytuje. Doteraz 
museli seniori v tomto zariadení aj v prípade svojej neprítomnosti platiť 
za ubytovanie, aj za služby. Mestský parlament ďalej vzal na vedomie 
správu o projektoch na získanie fi nancií z iných zdrojov. Prednostka 
Ing. S. Kiačiková a projektová manažérka Mgr. J. Oriešková informo-
vali o získaní prostriedkov z ministerstva kultúry na nákup kníh do 
knižnice a na kultúrne poukazy. Získali sme informáciu o zamietnutí 
prostriedkov na územný plán mesta a zóny Dlhé diely, o podaní pro-
jektu na verejné osvetlenie a na celoživotné vzdelávanie Comenius 
(pozn. redakcie: projekt bol už schválený, článok uvádzame na str. 
2). Poslanci delegovali troch nových zástupcov zriaďovateľa do Rady 
školy pri CVČ Nová Dubnica - Ing. J. Kusého, Mgr. M. Múdru a Mgr. A. 
Waldeckerovú. Rovnako skončilo funkčné obdobie členov Rady školy 
pri ZUŠ. Zástupcami zriaďovateľa sa tu stali: Š. Sýkora, Ing. Mgr. M. 
Šupák, Bc. Š. Cucik a Ľ. Galovič. 

Odpredaje pozemkov schválené
 Mestské zastupiteľstvo odhlasovalo tiež vysporiadanie rozšírenej 
distribučnej siete plynu v priemyselnej a obytnej zóne, a to formou 
nájmu s SPP - distribúcia, a.s. Bratislava. Jednomyseľného súhlasu 
sa dočkalo aj poverenie Rudolfa Žáka na vykonanie preventívnych 
protipožiarnych prehliadok a odpredaje pozemkov IBV Miklovky v prí-
pade Ing. P. Bullu, Ľ. Koiša, Ing. Ľ. Masára, Ing. O. Hliničana a Ing. F. 
Tobolu. Na základe súhlasu zastupiteľstva mesto odpredá pozemok s 
výmerou 15 m2 Stredoslovenskej energetike - Distribúcia, a.s. Žilina za 
účelom vybudovania novej trafostanice. Pred diskusiou ešte poslanci 
schválili odpredaj nebytových priestorov s rozlohou 37 m2 v Sadoch 
Cyrila a Metoda 21/16. O ich odpredaj požiadala Božena Straková BS 
School, ktorá mala priestory doteraz v prenájme. 

 Podrobnejšie informácie môžete nájsť na internetovej stránke mes-
ta, alebo u príslušných zamestnancov mestského úradu. Nasledujúce 
zasadnutie mestského zastupiteľstva by sa malo konať 25. augusta.

-mk-

 Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom a klientom, že od 30. 
júla do 3. augusta je pre verejnosť zatvorený. Dôvodom je čerpanie riadnej dovolenky 
všetkých zamestnancov mestského úradu. 

V prípade potreby:

 • overenia podpisu alebo kópie úradného dokumentu sa môžete obrátiť na: 
  - notársku kanceláriu v Dubnici nad Váhom (t.č. 4420398, 4425486)
  - matričné úrady v okolitých mestách 
 • zabezpečenia pohrebu: 
  - potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho zabezpečí pracovník mestskej polície
  - pohrebné záležitosti vyriešite v pohrebných službách - Anton Dado
   (t.č. 4421949, 0905504498), M. Kondel (t.č. 0905991398)
  - pri občianskych pohreboch kontaktujte p. Vranovú (t.č. 0917273675)
  - pri cirkevných pohreboch sa obráťte na Rímsko-katolícky farský úrad (t.č. 4431053)
 • V inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu v Novej Dubnici
  (bezplatné t.č.  0800 500 159)

Po haluškách hasičov a turistov sa opäť len tak „zaprášilo!“ Str. 6. 

ČORAZ OBĽÚBENEJŠÍ HALUŠKOVÝ FESTIVALĎALŠÍ PODPORENÝ PROJEKT

Kým vymenia hračky za učebnice, stihli sa rozlúčiť. Na str. 2.

AKADÉMIA ŠKÔLKAROV

Predseda predstavenstva Štefan Smrekovský a výkonný riaditeľ spoločnosti TERMONOVA, a.s. Ing. Ján 
Šušnaík, oboznámili primátora mesta Ing. P. Marušinca a poslancov MsZ s výrobnými priestormi. Pozreli 
moderné technologické zariadenia, kde je výroba tepelnej energie realizovaná spaľovaním drevenej štiep-
ky.

 V predchádzajúcom čísle Novodubnických zvestí autorka 
spravodajstva Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, uviedla  
nesprávne, že pri rokovaní o výstavbe nájomných bytov v loka-
lite Dlhé diely stanovisko fi rmy PVTERM spol. s.r.o.  Trenčín, 
prezentoval Ing. Čupák. O spolupráci v tejto oblasti  informoval 
Ing. P. Nedbal.
Ospravedlňujeme sa.



 Mesto Nová Dubnica ako zriaďovateľ škôl, predškolských za-
riadení, knižnice a ďalších inštitúcií pracujúcich s deťmi a mláde-
žou, má záujem zlepšiť kvalitu vzdelávania učiteľov v školách a 
školských zariadeniach. Za týmto účelom podalo projekt Come-
nius Regio Spolu lepšie - peer learning REGIO Miedźna & Nová 
Dubnica, ktorý v týchto dňoch dostal zelenú. 

 Oblasť Gmina Miedźna je slovenskými školami navštevovaná 
z dôvodu blízkosti Oswienčimu. Návšteva týchto miest je z hľadis-
ka pochopenia histórie dnešnými mladými ľuďmi nesmierne dôle-
žitá. Projekt podporí záujem o kultúru, históriu, geografi u a prine-
sie rozvoj národnej identity v oboch krajinách, na Slovensku i v
Poľsku. Oba regióny vyjadrili záujem podpísať zmluvu o vzájom-
nej spolupráci, nakoľko našli priestor, v ktorom si majú čo odov-
zdať. Zúčastnení si vymenia rôzne názory a skúsenosti týkajúce 
sa metód práce v školskom prostredí ISCED 0, 1 a 2, verejnosti 
známej ako materská škola a základná škola prvého a druhého 
stupňa. Účasť učiteľov materských škôl poskytne dobrú príleži-
tosť na diskusiu o používaných metódach prípravy malých detí na 
školu v Poľsku i na Slovensku. Zapojené miestne inštitúcie budú 
mať príležitosť propagovať svoju prácu, svoje úspechy a taktiež 
nadviazať dlhodobú medzinárodnú spoluprácu, ktorá bude trvať 
aj po skončení projektu. Samosprávne orgány podporia trvalosť 
projektu podpísaním partnerskej spolupráce medzi mestami v ob-
lastiach nielen vzdelávacích, ale aj hospodárskych a investičných. 
V novembri sa očakáva inauguračná návšteva projektu Comenius 
Regio v našom meste, počas ktorej sa uskutoční slávnostné pod-
písanie deklarácie spolupráce partnerských regiónov. Otvorenie 
a prezentácia projektu sú plánované v kultúrnej besede. Na túto 
aktivitu bude pozvaná odborná i laická verejnosť. V rámci inaugu-
račnej návštevy bude možné vidieť otvorené hodiny v súkromnej 
základnej škole: etická výchova, dejepis a novozavedený pred-
met Sústreďte sa s (n)ami a materská škola poskytne verejnosti 
Hallowen v škôlke, kde predstaví aktivity s učiteľmi, rodičmi, deť-
mi a hosťami. Počas projektu (2012- 2014) sa uskutočnia spo-
ločné konferencie, semináre, workshopy a odborné školenia

pre učiteľov. V rámci neformálnych diskusii a rokovaní sa uskutoč-
ní výmena skúseností a návšteva inštitúcií. Poľská strana predsta-
ví pracovnú metódu založenú na ponuke verejnej knižnice okre-
su Miedźna, centrum pre dialóg a modlitby v Oswienčime. Múzeá 
Auschwitz a Birkenau, regionálne centrum pre európsku integrá-
ciu v Katoviciach, výlety a lekcie v múzeu. 
 Naša strana poskytne to najlepšie z práce našich inštitúcií, 
mestskej knižnice, našich škôl, vlastné skúsenosti s rozvíjaním 
tradícií, modernizáciou vzdelávania a vec, ktorú poľskí učitelia u 
nás postrehli a obdivujú, spoluprácu s rodičmi, organizovanie spo-
ločných aktivít školy a rodiny, v čom má naše školské prostredie 
aj vďaka programu Krok za krokom bohaté skúsenosti. Projekt je 
príležitosťou skutočnej spolupráce a rozvoja.

PaedDr. Jana Kramárová
štatutárna zástupkyňa a riaditeľka SZŠ Nová Dubnica

 Viac ako tri desiatky kontrolórov miest a obcí trenčianskeho a tr-
navského kraja sa stretli v našej kultúrnej besede. Zasadnutie Tren-
čiansko - trnavskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov 
miest a obcí SR sa konalo 20. júna. Účastníkov privítala hlavná kon-
trolórka nášho mesta Ing. Marta Gašajová, a vedúca regionálnej sek-
cie kontrolórov Ing. Edita Kucejová. Milého prijatia sa účastníkom do-
stalo aj od primátora Ing. Petra Marušinca, ktorý prostredníctvom vi-
deoprojekcie oboznámil všetkých prítomných s históriou a súčasnos-
ťou nášho mesta, s jeho plánmi a cieľmi. 
 Zo strany hlavných kontrolórov smerovali na primátora otázky typu 
- Ako ďalej s krytou plavárňou?, Ako pokračuje výstavba rodinných do-
mov a priemyselnej zóny?, Koľko škôl má Nová Dubnica a pod. P. Ma-
rušinec prijal tiež veľkú pochvalu za zeleň v našom meste a zaželal 
všetkým účastníkom plodné rokovanie a pekný pobyt v Novej Dubnici. 
 Podľa programu zasadania nasledovala prednáška k novele záko-
na č. 502/2001 Z.z. o fi nančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p., 
informácia k materiálu na tému Ochrana osobných údajov, vnútorné or-
ganizačné záležitosti sekcie a plodná diskusia členov. Všetkých 34 kon-
trolórov si pochvaľovalo veľmi vhodné pracovné podmienky v priestore 
kultúrnej besedy. Na záver skonštatovali, že sa mesto dobre prezentovalo 
a celé zasadnutie sekcie prebehlo k veľkej spokojnosti zúčastnených.  

Ing. Marta Gašajová
hlavná kontrolórka mesta

Pracovné stretnutie sa stretlo s veľkým interaktívnym záujmom všet-
kých zúčastnených.

Zľava: Hlavnou hostiteľkou stretnutia bola hlavná kontrolórka nášho 
mesta M. Gašajová, účastníkov privítal aj primátor P. Marušinec a 
podujatie tiež zastrešovala vedúca regionálnej sekcie kontrolórov E. 
Kucejová. 

Spoluprácu spečatilo symbolické podanie rúk primátorov miest Nová 
Dubnica a Miedźna Petra Marušinca a Bogdana Taranowského

Letný režim v mestskej knižnici:
   pondelok          9:00 - 15:00
   utorok   9:00 - 15:00
   streda   9:00 - 18:00
   štvrtok   9:00 - 15:00
   piatok      9:00 - 13:00
   sobota   zatvorené

30. 7. - 3. 8. bude knižnica zatvorená
z dôvodu čerpania dovolenky.

Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda
sklad         suterén            128 m2

sklad         suterén        68 m2

sklad         suterén        51 m2

Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady 
sklad        suterén               36 m2

Obytný dom súp. č. 55 - Mierové námestie 
nebytové priestory     prízemie            68 m2

Budova súp. č. 79/10 - Sad duklianskych hrdinov 
nebytové priestory    prízemie + I. pos.

Administratívna budova súp. č. 781 - Topoľova
nebytové priestory               I. pos.                  28 m2   

Mestské zdravotné stredisko súp. č. 773/5 - Gagarinova
zdravotné stredisko    prízemie       9 m2

zdravotné stredisko    prízemie     33 m2

zdravotné stredisko    I. pos.       19 m2

zdravotné stredisko    I. pos.      33 m2

zdravotné stredisko    I. pos.      20 m2

Bližšie informácie
Mestský úrad Nová Dubnica, majetkové oddelenie,

t.č. 042/443 3524 alebo 443 3526 kl. 134.
Podmienky nájmu a obhliadku si môžete dohodnúť

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



životné prostredie / inzercia

Gaštany ako náhrada zemiakov
 Gaštan jedlý (latinsky Castanea sativa) je opadavý listnatý ovocný 
strom z čeľade bukovité. Poznáme ho vďaka jedlým plodom, ktoré sú 
pochúťkou v celej Európe najmä počas vianočných sviatkov. Dnes je 
pomerne zriedkavým sezónnym ovocím, ale v dávnych dobách kým 
sa v Európe objavili zemiaky, bola múka z gaštanov dôležitou potravi-
nou pre Grékov, Rimanov, Turkov, raných kresťanov. Gaštan jedlý bol 
považovaný za „chlebový“ strom - jeho podrvené plody sa používali 
ako hlavná náhrada obilnín. Popularita jedlých gaštanov klesla počas 
ostatných storočí, čiastočne kvôli ich povesti „potravín pre chudob-
ných“ a kvôli expanzii zemiakov.

V Modrom Kameni viac ako tisícka stromov
 Európska forma jedlého gaštanu pochádza z Malej Ázie od Čier-
neho mora. Rastie hlavne v Ázii (napr. Čína, Kórea), ktorá sa vyznaču-
je aj jeho najväčšou produkciou, ale tiež v Amerike a Európe (napr. 
Taliansko, Španielsko). Darí sa mu v subtropických až tropických ob-
lastiach severnej pologule. Výskyt na Slovensku je obmedzený kvôli 
jeho nárokom na klimatické a pôdne podmienky. Medzi najznámejšie 
lokality s početným výskytom jedlých gaštanov patrí Modrý Kameň, 
kam boli gaštany dovezené počas tureckých nájazdov v 16. a 17. sto-
ročí a v súčasnosti tam v súkromných gaštanových sadoch rastie viac 
ako 1 000 starých, stále plodiacich stromov. 

Ako ho spoznáte
 Strom má mohutný valcovitý rozkonárený kmeň s tmavohnedou 
kôrou a môže dosiahnuť výšku 20 až 35 metrov, na Slovensku väčši-
nou do 10 m. Drevo gaštana jedlého je kvalitou porovnateľné s dubo-
vým, tvrdé a odolné. Gaštan je dlhoveký, dožíva sa niekoľko sto rokov, 
plody prináša od 8 až 10 roku života. Listy gaštana jedlého sú podlho-
vasté 10 - 30 cm dlhé, po okrajoch ostro pílkovité. Vrchná strana listu 
je tmavšia a lesklejšia ako spodná strana. Kvety gaštana jedlého sú 
samčie a samičie zoskupené v dlhých žltkastých jahňadách. Strom za-
čína kvitnúť koncom júna až začiatkom júla. Z kvetov sa vyrába výbor-
ný gaštanový med. Samčie a samičie kvety kvitnú na jednom strome 
postupne, preto sa gaštany vysádzajú v skupinách po viac kusov, aby 
došlo každý rok k opeleniu kvetov.

Zázračné liečivé účinky
 Plodom sú lesklé, červenohnedé nažky - gaštany, zoskupené po 
2 - 5 v ostnatom obale, dozrievajú v septembri/októbri. Šupka gaštana 
je nejedlá. Plody obsahujú vysoký podiel vitamínu C (porovnateľný s 
jeho obsahom v citróne), vitamíny B1, B2, B3, E, K, minerálne látky 
ako zinok, železo, horčík, fosfor, vápnik či draslík, ale tiež tanín, ktorý 
pôsobí protirakovinovo a je účinný antioxidant. Ich konzumácia pomá-
ha vyplaviť jedy z pečene, sú dobré tiež proti hnačke, podporujú tráve-
nie. Pozitívne účinky majú na srdce, žalúdok a žily. Sú veľmi výživné, 
majú málo tuku, ale veľa cukru (ten je však vo forme škrobu, takže 
ich môžu konzumovať aj diabetici). Gaštany sú vhodné na pečenie či 
varenie, tiež na mrazenie a ako súčasť tort či zákuskov. Plody gašta-
na jedlého sa konzumujú pečené alebo varené. Vhodné sú spolu so 
zemiakmi ako príloha k mäsitým jedlám. Spracúvajú sa aj do podoby 
pyré, krému alebo múky.

Jedlé gaštany aj v našom meste
 Tieto stromy nájdete v Novej Dubnici výlučne v Sadoch duklian-
skych hrdinov, kde ich je spolu šesť kusov - za domom č. 73 a v okolí. 
V čase uzávierky tohto vydania novín omamne rozvoniavali ich kvety, 
takže alergici pozor a ostatní nech sa páči, privoňať.....

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

Niekoľkotisícová škoda
 Úmyselné mechanické poškodenie a poliatie agresívnou che-
mikáliou - toho sa dočkali tri dospelé zdravé stromy v meste. Na 
základe podnetu obyvateľov sa prípadom začalo zaoberať oddele-
nie životného prostredia mestského úradu a členovia komisie ži-
votného prostredia pri mestskom zastupiteľstve. Neznámy pácha-
teľ navŕtal diery do kmeňa stromov a polial ich chemikáliou nezis-
teného druhu. Tá spôsobila tiež vypálenie okolitého trávnika. Keď-
že sa jedná o poškodenie životného prostredia a o spôsobenie po-
merne vysokej škody (podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou 
sa stanovuje spoločenská hodnota drevín), ktorá predstavuje cca 
1 500 - 2 000 € za 1 drevinu, prípad sme oznámili Obvodnému
úradu životného prostredia v Trenčíne. Ten vykoná v tomto prípade
štátny dozor. 

Môže to byť aj trestný čin!
 Medzi poškodenými drevinami sa nachádzali aj stromy, kto-
rých výrub požadovali niektorí obyvatelia neďalekých domov, av-
šak buď nebol schválený alebo odložený na neskôr. Predpokladá-
me teda, že o poškodenie drevín sa postarali práve obyvatelia, kto-
rých stromy „obťažovali.“ S poľutovaním musíme konštatovať, že 
mnohí obyvatelia sú ochotní vykonať takýto skutok, ktorý sa výš-
kou škody dá posudzovať ako trestný čin, len preto, že sa im zdá, 
že strom „tieni, špiní, príliš sa mu kývu konáre.“ Každý strom plní v
meste nezastupiteľnú funkciu - okrem produkcie kyslíka udržuje v
území vlhkosť a zmierňuje teplotné výkyvy, zachytáva prach a ex-
haláty. Najmä v letných horúčavách by sme mali byť vďační za 
každú súvislú plochu zelene a stromov v blízkosti bydliska. Ná-
vštevníci rekonštruovaného námestia počas júnových teplých 
a suchých dní na vlastnej koži zistili, že bez dostatku dospelých 
stromov a ostatnej zelene je na veľkej súvislej betónovej ploche 
na nevydržanie. 
 Preto vyzývame všetkých občanov, aby zvážili dôsledky svo-
jich skutkov a snažili sa prispieť skôr k zachovaniu zelene v na-
šom meste, a nie k jej likvidácii. Mesto vykonáva každoročne ore-
zy aj výruby drevín tam, kde je to potrebné, zároveň každoročne 
vplyvom zmien v počasí mnoho stromov vyschne. Stav zelene v 
našom meste sa každoročne zhoršuje, dospelých stromov ubúda. 
Tak to skutočne chceme?

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 V Novodubnických zvestiach budeme priebežne aktualizovať 
informácie o zámere likvidácie lomu v Malom Kolačíne a jeho na-
hradení skládkou tzv. inertného odpadu (je to odpad, pri ktorom 
nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo 
biologickým premenám). 

 Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne zastrešuje zis-
ťovacie konanie, či má byť zámer Likvidácia lomu Malý Kolačín 
posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné pro-
stredie. Mesto Nová Dubnica doručilo k zámeru nesúhlasné stano-
visko. Spolu s ním obvodný úrad prijal viac ako 220 nesúhlasných 
stanovísk obyvateľov mesta, najmä mestskej časti Kolačín. Pridali 
sa aj členovia dubnickej záhradkárskej osady, ktorá sa nachádza 
v blízkosti lomu, ZŠ s MŠ Pod hájom 967 v Dubnici nad Váhom a 
mnohí ďalší.
 Obyvatelia mesta sa tak stali občianskou iniciatívou, ktorá 
bude účastníkom ďalšieho konania.

 Obvodný úrad vydá v júli rozhodnutie, ktorým pravdepodobne
nariadi, že zámer likvidácie lomu sa bude posudzovať podľa záko-
na, a mal by zvolať stretnutie, na ktorom sa určí rozsah hodnotenia 
navrhovanej činnosti. Na ňom môžu zástupcovia mesta a verej-
nosť požadovať, aké doklady, analýzy a štúdie má vlastník lomu 
povinnosť vypracovať, aby obvodný úrad životného prostredia mo-
hol komplexne posúdiť vplyv likvidácie lomu na životné prostre-
die. Proces posudzovania vplyvov je pomerne zdĺhavá a fi nančne 
nákladná záležitosť. Je teda otázkou budúcnosti, ako sa s ňou vy-
sporiada vlastník lomu. 

 Trestné oznámenie vo veci nelegálneho uloženia odpadu do 
lomu prešetruje Obvodné oddelenie Policajného zboru SR v Dub-
nici nad Váhom. Všetky dotknuté osoby sa už dostavili na výsluch. 
Pravidelne každý týždeň vykonáva hliadka mestskej polície ob-
hliadku lomu, aby boli monitorované akékoľvek zásahy.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 Čistotu chodníkov, niektorých verejných plôch a ihrísk od 
júna zabezpečuje chránené pracovisko na zbernom dvore. Za-
mestnáva pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou a 
traja z nich od pondelka do piatku zametajú chodníky, zberajú 
odpadky, čistia ihriská.
 Pre jedného z trojice to nie je nová práca, každý deň ste ho 
v meste vídali ako pracovníka spoločnosti TEKOS Nová Dub-
nica s.r.o. Zamestnancom chránenej dielne prispieva na mzdy 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, preto je takáto forma 
údržby mesta fi nančne výhodnejšia, než jej externé zabezpe-
čovanie prostredníctvom technických služieb. Veríme, že mes-
to bude pod rukami týchto pracovníkov čistejšie a Novodubni-
čania budú radi tráviť svoj voľný čas v parkoch a na ihriskách 
v meste.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

Vykonávam hydroizoláciu plochých striech, 
drobné murárske a maliarske práce.  

Cena: 3,50 € / m2.
Kontakt: 0903 053 970.



 Deti sú naša najlepšia investícia. To, čo do svojich ratolestí vloží-
me, niekoľkonásobne sa nám vráti. Dôkazom toho bola aj výstava 
prác detí z výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy 
v Trenčianskej Teplej, na ktorú sme sa mohli prísť pokochať od 18. 

do 24. júna. Konala sa v 
priestoroch kina Pano-
rex a jej organizátorkou 
bola pedagogička Mgr. 
Monika Fleisnerová. V 
pracovisku základnej u-
meleckej školy v pries-
toroch Spojenej školy 
sv. Jána Bosca vedie aj 
tri desiatky novodubnic-
kých výtvarných talen-
tov. Návštevníci si ma-
li možnosť pozrieť vku-
sne naaranžované prá-
ce za sprievodu jemnej
hudby. Výtvory mladých 
umelcov boli rôznorodé, 
pričom používali rozma-
nité výtvarné techniky. 
Zaujímavosťou bolo, že 
sa snažili využiť aj od-
padový materiál. Spýtali 
sme sa iniciátorky tejto 

expozície, čo bolo hlavným dôvodom a cieľom zorganizovania tohto 
podujatia: „Deti sú veľmi šikovné a najmä kreatívne tvory, a preto si 
myslím, že by bola veľká škoda odkladať ich výtvory na dno zásuviek. 
Zámerom výstavy bola prezentácia celoročnej práce detí. Domnievam 
sa, že je to veľmi účinný spôsob motivácie a propagácie ich tvorivosti, 
čo je zasa na druhú stranu dobrou vizitkou školy,“ dodáva M. Fleisne-
rová. Celková atmosféra akcie sa niesla v príjemnom duchu. Dôkazom 
toho bol aj hojný počet návštevníkov, ktorí boli odmenou nielen pre 
šikovných malých majstrov, ale aj ich vyučujúcej.

Iveta Šedíková

...a keď sa rok naplní, budeme oslavovať TISÍCSTOPÄŤDESIATE  
VÝROČIE príchodu týchto dvoch vzdelaných solúnskych bratov-vie-
rozvestcov na územie VEĽKEJ  MORAVY,  ktorej sme boli vtedy súčas-
ťou. Štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda sa u nás každoročne oslavuje 
5. júla a v našom meste si ho pripomíname koncertom Miešaného spe-
váckeho zboru pod vedením PhDr Jozefa Vakoša, PhD.  
 Škoda, že slovenská zanietenosť z nás Slovákov tak rýchlo vypr-
cháva. Z roka na rok býva na koncerte menej účastníkov. Našťastie 
možno povedať, že tí čo prišli s otvoreným srdcom, dokázali vytvoriť 
nádhernú atmosféru, ktorú hneď na začiatku podnietili veľkolepé zbo-
rové skladby - Co tvorí Gospodin mnogaja léta a Kyrie od Janezaka. 
Zaznela staroslovienčina, zrozumiteľná Slovanom, ktorú na naše úze-
mie priniesli a uviedli ako liturgický i literárny jazyk práve sv. Cyril a 
Metod. A ešte k tomu - Tebe pojem a mohutný OTČE  NÁŠ. Všetky tieto 
nápevy spolu s Dona nobis pacem sme síce už poznali, ale bez nich si 
oslavu tohto veľkého sviatku nevieme predstaviť. Milým prekvapením 
boli nové náročné piesne - SANKTUS (Tomas Sisaks) a TOLITE  HOS-
TIAS (Camile Saint-Saens).
 Jemným odľahčením boli ľúbivé piesne ako Bude večer, Láska 
opravdivá a ďalšie. A na záver znovu tie navždy krásne - BOŽE, ČO´S  
RÁČIL  a AKÁ  SI  MI  KRÁSNA... Koncert poctil svojou návštevou aj 
viceprimátor mesta Ing. Marián Medera s manželkou. 
Ďakujeme za krásny umelecký zážitok. PhDr. Irena Štofaníková

 Jedna z najúspešnejších slovenských spisovateliek pre deti a 
mládež Gabriela Futová prijala pozvanie mestskej knižnice na besedu 
12. júna. Pricestovala z Prešova, kde žije a pracuje ako metodička v 
knižnici P.O. Hviezdoslava. Na literárnom nebi sa objavila v roku 2000 
s knižkou Naša mama je bosorka! A odvtedy napísala ďalších 12 kníh 
plných humorných príbehov detí z prostredia rodiny, školy a nezaprela 
ani svoju lásku k zvieratám. Dostala niekoľko ocenení za najlepšiu kni-
hu roka.
 Pobesedovať s najčítanejšou autorkou prišli druháci, štvrtáci i 
šiestaci z našich základných škôl. Svojím úžasným prístupom k deťom, 
osobným šarmom a vtipom si Gabriela Futová všetkých veľmi rýchlo 
získala a presvedčila nás, že nie je len vynikajúca spisovateľka, ale i 
rozprávačka.             
 Beseda sa niesla v duchu neutíchajúcich otázok a odpovedí, ktoré 
občas vyvolávali výbuchy smiechu. Hodina strávená v jej prítomnosti 
deti presvedčila, že čítať knihy sa oplatí. Zakončili sme poďakovaním, 
autogramiádou a spoločnými fotkami. Veríme, že sa prostredníctvom 
ďalších veselých príbehov s ňou budeme stretávať častejšie.
 Možno práve táto spisovateľka so svojimi knihami pre deti od 6 do 
15 rokov je tou, ktorá zaujme vaše deti. Vyskúšajte to.

Marta Bieliková
vedúca mestskej knižnice

 Zbor pre občianske záležitosti v Novej
Dubnici, uskutočnil v stredu 27. júna v obrad-
nej miestnosti kultúrnej besedy odovzdáva-
nie ocenení najúspešnejším žiakom, ktorí v 
školskom roku 2011/2012 dosahovali mimo-
riadne študijné výsledky a úspechy v rôz-
nych školských i mimoškolských súťažiach. 
Slávnostnú atmosféru umocnila prítomnosť 
primátora mesta Ing. Petra Marušinca, ktorý 
sa po úvodnej básni prihovorili všetkým prí-
tomným.
 Vyzdvihol úspešnú prácu žiakov, ktorých 
vedenie škôl na ocenenie navrhlo, predovšet-
kým ich príkladný a zodpovedný prístup k po-
vinnostiam. „Boli ste nielen vzornými štu-
dentmi, ale svoju školu a mesto ste úspešne
reprezentovali aj na rôznych súťažiach a pre-
hliadkach na Slovensku i v zahraničí. Cením 
si váš všestranný záujem. Za vašimi úspech-
mi je veľa odriekania, trpezlivosti, množstvo 
tvrdej a namáhavej práce. Som presvedčený, 
že aj naďalej budete dosahovať len tie naj-
lepšie výsledky“. Zaželal deťom, aby si cez 
prázdniny dobre oddýchli, načerpali novú 
silu, spoznali veľa zaujímavých ľudí a miest. 
Poďakoval za prácu všetkým pedagógom a 
poprial im veľa zdravia a príjemné prežitie 
zaslúžených dovoleniek.
 Z rúk primátora Ing. P. Marušinca prevzali 
ocenenie títo žiaci:
Základná škola Janka Kráľa:
Lucia Mauerová - 3. A. Okrem výborných 
vyučovacích výsledkov sa aktívne zapája do 
rôznych záujmovo-umeleckých súťaží. Úspe-
chy dosahuje aj vo vlastnej tvorbe a veľmi 
pekne maľuje.
Emma Martináková - 7. A. Školu úspešne re-
prezentuje od 1. ročníka v rôznych recitač-

ných, speváckych a športových súťažiach. 
Jej recitačné výkony presvedčili porotu aj v 
celoštátnom kole, v ZŠ pracuje v dramatic-
kom útvare. 
Adam Štrauch 9. B. Dosahuje výborné vyu-
čovacie výsledky, ktorými sa môže každo-
ročne pochváliť. Pravidelne sa zapája do sú-
ťaží a olympiád. Vyniká aj v športovej oblasti, 
najmä v atletike .. 
Vladimír Vittek - 6. B. Vďaka svojej usilov-
nosti úspešne reprezentuje školu na rôznych 
súťažiach vedomostného charakteru. Úspe-
chy dosiahol v dejepisnej i matematickej 
olympiáde. 
Spojená škola sv. Jána Bosca - ZŠ: 
Martin Vančo - 3. A. Patrí medzi tvorivých, 
zodpovedných a kreatívnych žiakov. Dosahu-
je výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. 
Svoje hudobné nadanie preukazuje v hre na 
bicích nástrojoch.
Terézia Šimorová - 5. A. Vo všetkých pred-
metoch dosahuje vynikajúce výsledky. Medzi 
jej záľuby patrí slovenský jazyk a literatúra, 
čítanie, pravidelne sa zúčastňuje literárnych 
súťaží. Rada hrá na hudobných nástrojoch.
Spojená škola sv. Jána Bosca
- gymnázium
Katarína Košíková - Navštevuje školu sied-
my rok. Počas celého štúdia zodpovedne 
pristupovala k plneniu školských a mimoškol-
ských povinností. Aktívne sa zapája do orga-
nizovania podujatí školy.
Monika Gašparová - Študentkou gymnázia 
je siedmy rok. Počas celého obdobia dosaho-
vala výborný prospech. Aktívne sa zapája do 
organizovania školských a mimoškolských ak-
tivít. Množstvo fotografi í z jej rúk prezentuj 
túto školu na verejnosti.

Súkromná základná škola
Nová Dubnica
Branislav Rášo - Je vynikajúci žiak, ktorého 
záľubou sa stala fyzika, matematika a deje-
pis. Niekoľkokrát sa stal víťazom fyzikálnej a 
dejepisnej olympiády, je viacnásobným TOP 
expertom spomedzi tisícok žiakov z celého 
Slovenska.
Matúš Obložinský - Dosiahol niekoľko výraz-
ných úspechov v športovej oblasti. Je najlep-
ším športovcom mladších žiakov Spartaka 
Dubnica, dosahuje úspechy v behu na 60 m, 
150 m, 300 m a v skoku do diaľky. 
Základná umelecká škola
Lenka Vranová - žiačka 4. ročníka v hre na 
akordeón pod vedením Ing. Martiny Holej. 
Na XI. ročníku Medzinárodného festivalu 
akordeonistov EUROMUSETTE - GOLDEN-
TANGO v Rajeckých Tepliciach 6. a 7. júna 
získala strieborné pásmo v II. kategórii. 
Emma Medlenová, Radmila Körösiová, 
Patrícia Žuffová - žiačky 3. ročníka v hre na 
zobcovú fl autu pod vedením Mgr. Oľgy Še-
beňovej. 18. mája získali 2. miesto vo svojej 
kategórii v celoslovenskej hudobno-interpre-
tačnej súťaži s medzinárodnou účasťou pre 
komorné zoskupenia NITRIANSKA LUTNA. 
17 detí z literárno - dramatického odboru - 
Triedna učiteľka: Mgr. Miriam Martináková. 
 Títo žiaci LDO navštevujú najdlhšie, pra-
videlne sa zúčastňujú rôznych súťaží a pre-
hliadok. Tento rok zvíťazili v regionálnej a 
krajskej divadelnej súťaži. Na konte majú vy-
nikajúce 3. miesto v celoštátnej divadelnej sú-
ťaži, kde konkurovali súborom s mnohoroč-
nou tradíciou.

Text a snímka: Marta Babuková

 Takýto názov nesie DETSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR pri ZUŠ v na-
šom meste, ktorý nám spríjemnil nedeľné odpoludnie 17. júna víťaz-
nými predstaveniami úspešne uvedenými na celoslovenských súťa-
žiach.
 Mgr. Mirka Martináková vložila do desiatok talentovaných detí a 
mládeže predovšetkým svoje neobmedzené schopnosti, invenciu, 
zmysel pre moderné ponímanie problémov dnešného sveta cez prizmu
súčasnej mladej generácie - láska, erotika, sklamanie, chaos... Rov-
nako so zmyslom pre mieru dávkovala v Urbanovom príbehu ľudskú 
pretvárku, nedostatok empatie, ako aj jemne vyjadrený výkrik doráňa-
nej Števkovej duše. V súlade s tým volili spolu s Mgr. Máriou Ďurišovou 
(výtvarný odbor ZUŠ) aj kostýmy postáv, ktoré nielen, v tomto príbehu 
boli dokonale funkčné, rovnako ako rôzne drobné rekvizity. 
 Vystúpenie bolo od samého začiatku zaujímavé. Naozaj, každá po-
stava mala svoju vlastnú funkciu-výpoveď. Scénky najmladších hercov 
boli roztomilo-hravé v harmonickom súzvuku pohybu a tónov klavíra, 
ba aj akordeónu. A tu by som chcela podčiarknuť, že hudobné variácie 
pána učiteľa Jána Kučmína boli excelentné, šité na mieru a značne 
prispeli k celkovému skvelému dojmu z celého vystúpenia.
 Nielen spontánny aplauz prítomných rodičov, starých rodičov a 
ostatných priaznivcov, ale tiež slovné i kvetinové poďakovanie pána 
primátora, veľká kytica červených ruží od Adama Baja a ďalšie kve-
tinky od detí-členov súboru, boli zaiste vyjadrením aj toho, že Mirka 
Martináková dokáže svojou zanietenou prácou zmysluplne naplniť čas 
desiatok detí, čo zaiste nie je také jednoduché. 

-Ira-



29. 7. (nedeľa) Mierové námestie 17:00

NOVODUBNICKÉ HUDOBNÉ LETO
DYCHOVÁ HUDBA BUČKOVANKA

Dychová hudba z podjavorinského regiónu (Moravské Liesko-
vé), ktorá vznikla ešte na prelome rokov 1906/7. 

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ 

5. 8. (nedeľa) Mierové námestie 17:00

NOVODUBNICKÉ HUDOBNÉ LETO
DYCHOVÁ HUDBA TRENČIANSKA DVANÁSTKA

Korene dychovej hudby Trenčianska dvanástka siahajú až do 
roku 1910, keď v Trenčianskych Stankovciach pri Trenčíne 

vznikla prvá dychová hudba.
organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ 

12. 8. (nedeľa) KD Kolačín 17:00

NOVODUBNICKÉ HUDOBNÉ LETO
DYCHOVÁ HUDBA NADLIČANKA 

Dychová hudba NADLIČANKA patrí so svojou 127 ročnou
tradíciou medzi najstaršie dychové hudby na Slovensku.

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ 

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

HODOVÉ ZÁBAVY

organizátor: Mestský hasičský zbor Nová Dubnica

25. 8. (sobota) letný amfi teáter 9:00 prvý štart,
cca 17:30 výsledky

SPECIALIZED DUBNICKÝ MARATÓN 

18. ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov chrbtami
a údoliami Strážovských vrchov v okolí

(oblasť Nová Dubnica, Trenčianske Teplice, Omšenie, Baske, 
Dolná a Horná Poruba, Ilava). Maratón je zaradený

do prestížnej iVelo.cz bike marathon série 2012.
Pripravené sú štyri trate Hard (100 km/prevýšenie 3250 m), Klasik 
(67 km/2000 m), Basic (43 km/1160 m) a Baby (9,5 km/210 m). 

Štartovné do 6. 8.: 10,- €, trať Baby len 5,- €. 

25. 8. (sobota) letný amfi teáter 18:30 - 22:00

BLUEGRASSOVÝ VEČER

Medzinárodný festival príjemnej bluegrassovej hudby.
Na 9. ročníku podujatia sa predstavia skupiny Blueland (SK), 

The Log (SK/CZ), Benefi t (CZ), Bluegrass Cwrkot (CZ),
Sunny Side (CZ). VSTUP ZDARMA. 

organizátor: odd. kultúry a športu, Marián Šupák
S príspevkom spoločnosti Termonova, a.s.

29. 8. (streda)

PREDAJNÉ TRHY NA MIEROVOM NÁMESTÍ

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

Päť vystúpení v Nemecku
 Novodubnický dychový orchester a mažoretky získali ďaľšiu 
trofej. Tentoraz je to upomienkový pohár z medzinárodného Muzik-
festu v nemeckom Hirschfelde, na ktorom sme sa zúčastnili od 8. 
do 10. júna. Ubytovaní sme boli priamo v Hirschfelde a priamo tu 
sme spolu až päťkrát vystupovali. Dvakrát počas pochodu centrom 
mestečka, dvakrát vystúpenie vo večernom programe a raz v hlav-
nom nedeľnom programe, kde sa predstavili postupne všetci účin-
kujúci. Všetky naše vystúpenia boli milo prijaté, odmenené veľkým 
aplauzom a poďakovaním od usporiadateľov. Využili sme možnosť 
zhliadnuť dva celovečerné programy, v ktorých vystupovali popu-
lárne nemecké kapely. Počas zájazdu sme mali možnosť pozrieť 
si centrá Drážďan a Meissenu. Už počas cesty späť sme plánovali 
ďalšie naše vystúpenia na festivale FIJO Cheb 2012, ktorý nás 
čakal onedlho. 

V Chebe už po šestnásty raz
 Dokonca už jubilejný 20. ročník tohto medzinárodného festi-
valu dychových orchestrov mladých sa konal 28. júna až 1. júla v
Chebe. Tento známy a uznávaný festival začal písať svoju históriu 
v roku 1970. Prvýkrát sa na ňom novodubnický orchester s mažo-
retkami zúčastnili už v roku 1978. V súčasnom dychovom orchestri
pôsobia dvaja hudobníci, ktorí na tomto festivale účinkovali už 
šestnásťkrát. Môžeme smelo konštatovať, že práve náš orches-
ter a mažoretky sú živým inventárom tohto krásneho, tradičného 
podujatia.  Aj tohtoročný dvadsiaty ročník FIJO sa niesol v zname-
ní kvalitnej dychovej hudby, nápaditých choreografi í mažoretiek a 
bohatého sprievodného programu. Všetky naše vystúpenia mali 
veľmi priaznivý ohlas a ozajstnou ozdobou festivalu boli práve naše 
mažoretky. Vystupovali v dvoch vekových kategóriách v efektných 
zostavách, krásne oblečené a rozdávali úsmevy počas celého fes-
tivalu. Okrem show programu, s ktorým sme sa predstavili v hlav-
nom programe na chebskom námestí, mali pripravené kreatívne 
choreografi e na viaceré efektné skladby. Dôležitým faktom je, že 
o úsmevy nebola núdza nielen počas našich vystúpení, ale dobrá 
nálada vládla behom celého nášho pobytu v Chebe. Bol to zájazd, 
ako sa patrí, a už teraz máme pozvanie na nasledujúci ročník. Bu-
deme sa naň nielen pripravovať, ale celkom iste aj úprimne tešiť. 
Nech žije FIJO Cheb 2014!

Antonín Maděra, dirigent DOM

 Mnoho najmä mladých ľudí má dnes problém so zmyslupl-
ným využívaním voľného času. K takýmto určite nepatria členovia 
Dobrovoľného hasičského zboru Kolačín, ktorí nezištne a bez ná-
roku na odmenu pomáhajú našim spoluobčanom. Aby boli dobre 
pripravení, keď to bude  potrebné, musia tvrdo cvičiť a občas si 
merajú sily s ostatnými dobrovoľnými hasičmi.
 Nezabúdajú pritom ani na najmenších hasičov, pre ktorých sa 
už niekoľko rokov organizuje súťaž pod názvom Plameň. Tento 
rok sa mladí hasiči a hasičky okresu  Ilava zišli na futbalovom ihris-
ku v Kolačíne, pretože organizátorom súťaže  bol DHZ Kolačín.
 Všetky kolektívy podali dobré výkony, no postúpiť na krajskú 
súťaž  mohli iba víťazi. Víťazmi sa stali obe družstvá Mikušoviec. 
Kolačín mal svoje chlapčenské i dievčenské zastúpenie a tu sú 
výsledky:

CTIF + štafeta 400 m: 
Chlapci: 1. Mikušovce ,2. Kolačín, 3. Iliavka, 4. Tuchyňa, 5. Prus-
   ké, 6. Vršat. Podhradie 
Dievčatá:  1. Mikušovce, 2. Kolačín, 3. Ladce, 4. Pruské 

Požiarny útok s vodou:
Chlapci:    1. Mikušovce, 2. Pruské, 3. Vršatské Podhradie, 4. Ko-
   lačín, 5. Tuchyňa, 6. Iliavka 
Dievčatá:  1. Mikušovce, 2. Ladce,  3. Pruské, 4. Kolačín 

 Pochvalu si okrem súťažiacich zaslúžia nielen tréneri - Milan 
Guliš, Viliam Kubaščík a Peter Kopačka, ale i organizátori podu-
jatia na čele s novým veliteľom Mestského hasičského zboru v 
Novej Dubnici Jozefom Lehockým.

 Ten viedol svoj tím aj na preteky v Červenom Kameni. Pre-
pršaná súťaž okresu Ilava neodradila ani družstvá a ani divákov, 
ktorých prišlo hojné množstvo. Aj tu boli favoritmi hasiči z Miku-
šoviec a Ladiec, ktorí súťaž napokon vyhrali. Kolačín mal opäť 
svoje mužské i ženské zastúpenie. Obe družstvá sa umiestnili na 
peknom piatom mieste.

-sk-



 Baltík je ikonografi cké programové pro-
stredie pre programovanie. Programovanie 
s týmto nástrojom nie je náročné, keďže sa 
tam nepíše kód, ale programuje sa pomocou 
ikon.
 S Baltíkom som začal pracovať ako 
9-ročný. Hneď ma to začalo baviť, a tak som 
sa do toho veľmi rýchlo dostal. Ako čas ply-
nul, v programovaní som spravil pokrok, a 
zúčastnil som sa prvýkrát na medzinárod-
nej súťaži Baltie 2003, kde sme sa spolu s 
mojim tímom umiestnili na 6. mieste v ce-
loslovenskom kole. Vecné ceny, ktoré sme 
vyhrali, ma motivovali ešte viac. Postupne 
som sa začal zúčastňovať aj ďalších súťaží, 
a to Vianoce a Veľká noc s Baltíkom. Aj tu sa 
nám s tímom darilo. V roku 2006 sa rozbehla nová súťaž, do ktorej som sa 
tiež zapojil - Baltíkov Borec. 
 Nedávno prebiehal jubilejný 10. ročník medzinárodnej programátorskej 
súťaže Baltie 2012, v ktorej náš tím Angels zvíťazil v regionálnom kole a 
postúpil do medzinárodného fi nále vo Varšave 18. - 20. mája. V kategórii 
3D (stredné školy) sa náš tím (Jakub, Mária a Šimon Bukovčák) umiestnil 
na prvom mieste.  
 Taktiež prebiehala tvorivá programátorská súťaž Easter 2012, kde sme 
ako tím Angels tiež postúpili do medzinárodného kola a umiestnili sa na 1. 
priečke v kategórii D (10. - 13. ročník).
 Viac informácií o našich výsledkoch v súťažiach nájdete na stránke 
nášho Amavet klubu #884: http://amavet884.wz.cz/rubriky/Vysledky-v-
sutaziach/.
Viac informácií o súťažiach SGP nájdete na stránkach súťažného servera
http://baltie.net/ 

Jakub Bukovčák, 18 rokov, Amavet #884 Nová Dubnica

  Za to, že o našom meste vedia v 
mnohých ďalších krajinách, vďačíme aj 
Súkromnej základnej škole Nová Dub-
nica a projektu eTwinning. Je to medzi-
národný program elektronického part-
nerstva európskych škôl, do ktorého sa 
súkromná základná škola zapojila po 
prvýkrát ešte v roku 2009. V rámci tohto 

programu sa v našej škole uskutočnilo viacero zaujímavých pro-
jektov s partnerskými školami z uvedených krajín. Cieľom eTwin-
ningu je zdokonaliť sa v používaní prostriedkov informačno-ko-
munikačných technológií, zlepšovať sa v komunikácii v cudzom 
jazyku, spoznávať zvyky a tradície v iných európskych krajinách, 
vymieňať si skúsenosti a porovnávať si vedomosti.
 V programe eTwinning sú zaregistrované pani učiteľky Mgr. 
Zuzana Šlepecká, Mgr. Emília Masárová, Mgr. Lucia Gáliková a 
Mgr. Monika Porošínová, ktoré absolvovali vzdelávanie v danej 
oblasti a svoje znalosti a skúsenosti využívajú pri realizácii pro-
jektov so svojimi žiakmi a zahraničnými partnermi predovšetkým 
z Poľska. 
 Najúspešnejším spomedzi projektov sa stal projekt Trieda 
plná áut (The classroom full of the cars), ktorý realizovala pani 
učiteľka Šlepecká so svojimi žiakmi. Tento projekt získal 3. miesto 
v národnej slovenskej súťaži o Najlepší eTwinning projekt v roku 
2009/20010 a Európsky certifi kát kvality, ktorý udeľuje centrálna 
podporná služba najlepším európskym projektom raz ročne. Tento 
projekt bol zaradený medzi 10 najúspešnejších vo svojej kategórii v 
roku 2011 a dostal sa do fi nále v súťaži o európske ceny eTwinning. 
 Významnou súčasťou všetkých eTwinningových projektov je 
tvorivé využívanie rôznych prostriedkov informačných a komuni-
kačných technológií. Deti tvoria zvukové nahrávky, kreslia v gra-
fi ckých editoroch, pracujú s digitálnym fotoaparátom, využívajú 
interaktívnu tabuľu a tvoria prezentácie. Počas priebehu projek-
tov žiaci uskutočňujú videokonferencie pomocou Skype, ktorými 
si vymieňajú informácie o realizácii aktivít projektov, navzájom sa 
spoznávajú a zdokonaľujú sa v angličtine, ktorá je komunikačným 
jazykom väčšiny projektov.
 V tomto školskom roku - v roku XXX. Olympijských hier - reali-
zujú naši druháci celoročný projekt DAY-TO-DAY s poľskými a fran-
cúzskymi deťmi. Každý mesiac sa navzájom informujú prostred-
níctvom webovej stránky projektu o aktivitách, ktoré sa v školách 

konajú a tým spoznávajú školský život v partnerských krajinách. 
(Viac o projekte na www.our-day-to-day-life.blogspot.com )

 V realizácii elektronických partnerstiev európskych škôl bude-
me určite pokračovať aj v nasledujúcom období a veríme, že sa 
nám podarí uskutočniť aj atraktívnu mobilitu medzi partnermi.  

Text a snímka: Mgr. Zuzana Šlepecká

Súčasný projekt DAY-TO-DAY realizujú žiaci 2. S.

 Vedeli ste, že v jednom grame bryndze sa nachádza až 1 mi-
lión prospešných mikroorganizmov, ktoré pozitívne vplývajú na 
črevné prostredie a stimulujú zažívací trakt, že je veľkým posilňo-
vačom imunity a dokáže pri častej konzumácii znižovať krvný tlak a 
pôsobí preventívne proti osteoporóze? Turisti a futbalisti z Kolačí-
na to dobre vedia a aj preto sa rozhodli zorganizovať ďalší ročník 
Jánskeho haluškového festivalu
 Na futbalovom ihrisku sa 23. júna zhromaždilo viac ako tisíc 
milovníkov bryndzových halušiek a gulášu, aby sa nielen dosýta 
najedli, ale aj zabavili spolu so svojimi deťmi a stretli s priateľmi i 
známymi. Už deň pred akciou sa stavali stany a od skorých ran-
ných hodín boli organizátori v pohotovosti, aby sa všetko pripra-
vilo, kým prídu prví návštevníci. Kým si dospelí pochutnávali na 
haluškách a guláši z diviny, alebo dopĺňali tekutiny, pre ich deti boli 
pripravené hry a súťaže, ktoré sa priebežne vyhodnocovali. Spes-
trením bola i možnosť zajazdiť si na koni, ktorú využili malí i veľkí. 
Popoludní súťažili i dospelí. Komu sa nechcelo, mohol si posedieť 
pri bluegrassovej kapele.
 Na podujatie zavítal aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec, 
ktorý osobne pochválil celý kuchársky tím. Počasie nám prialo a aj 
ono asi prispelo k tomu, že akcia sa vydarila. Verím, že aj Janko 
Uličný, ktorému bol Jánsky haluškový festival venovaný in memo-
riam, by bol spokojný.
 Výťažok z neho využijú futbalisti i turisti. Klub slovenských 
turistov Kolačín má naplánovaný výlet do Červeného Kláštora v 
Pieninách a pri splavovaní Dunajca sa budú všetci turisti tešiť na 
ďalší ročník tejto vydarenej akcie.

-sk-

 Klub slovenských turistov Kolačín už niekoľko rokov organi-
zuje zaujímavé podujatia pre užšiu i širšiu turistickú verejnosť, ale 
nezabúda ani na výchovu turistického dorastu.
 Už niekoľko rokov sa v jeho mene zúčastňujú nielen deti z Ko-
lačína, ale aj z Dubnice nad Váhom, pretekov turistickej zdatnosti. 
Tento rok sa na krajskom kole týchto pretekov, ktoré sa konalo v 
Prievidzi, päť z nich prebojovalo až na majstrovstvá Slovenska. 
To sa konalo 1. júla v Hliníku nad Hronom. V extrémne ťažkých 
klimatických podmienkach, kedy sa ortuť teplomeru vyšplhala nad 
30 stupňov, zo zdravotných dôvodov za KST Kolačín štartovali len 
traja pretekári. Majka Kačíkova skončila na 13. mieste a Dušan 
Kačík skončil vo svojej kategórii na 8. mieste. Najväčšiu radosť 
nám urobil Martin Hudcovský , ktorý sa vo svojej kategórii mladší 
dorastenci stal s veľkým náskokom majstrom Slovenska a prispel 
tak spolu s ostatnými k tej najlepšej prezentácii práce KST Kola-
čín.

-sk-

AUGUST 2012
11. a 12. augusta     o 19:30

ŠTYRI SLNKÁ
Česká komédiálna dráma.

Vstupné: 2,20 €
Mládeži do 12 r. nevhodný

18. a 19. augusta     o 19:30
PROBUDÍM SE VČERA

Česká sci-fi  komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

25. a 26. augusta     o 19:30
MODRÝ TIGER
Česká komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný



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

Rumunský „kšeftár“ na tržnici
Anonymné hlásenie na linku mestskej polície oznámilo 14. júna 
podozrivú osobu, ktorá žiada v priestoroch tržnice okoloidúcich o 
peňažný príspevok postihnutým. Hliadka osobu preverila a zistila, 
že ide o rumunského občana, ktorý predložil nekompletné a neči-
tateľné podklady na zbierku pre hlucho-nemých. V ďalšom lákaní 
fi nancií mu teda mestská polícia už zabránila. Kontrolou tiež zisti-
la, že Rumun popri zbierke ponúkal na predaj detskú obuv. Za túto 
nepovolenú obchodnú činnosť dostal blokovú pokutu. 

Hlad mal dlhé prsty
Osoba, ktorá sa podozrivo pohybovala po námestí s veľkým množ-
stvom pečiva ešte pred piatou hodinou ráno, sa stala 3. júna podo-
zrivou operátorovi kamerového systému. V čase 4:45 zalarmoval 
hliadku a tá na Mierovom námestí identifi kovala podozrivého L.R. 
z Novej Dubnice. V tričku mal zabalené väčšie množstvo pečiva, 
ktoré ukradol cez medzeru plechovej skrine potravín CBA v Pribi-
nových sadoch. Túto skriňu obchod využíva ako sklad pre noč-
ných dodávateľov tovaru. Tajný a príliš skorý ranný nákup napokon 
L.R. stál omnoho viac. Predajni uhradil pečivo a mestskej polícii 
blokovú pokutu. 

Psa venčila na spoločnej chodbe
Hliadka mestskej polície zasahovala 9. júna na chodbe domu číslo
32 v Pribinových sadoch. Istá obyvateľka sa rozhodla rozšíriť vý-
beh svojmu štvornohému miláčikovi. Vypustila ho na spoločnú 
chodbu a nechala ho voľne behať bez dozoru. Pes na chodbe šte-
kal a vyšpinil sa na spoločnom balkóne. Majiteľka musela okrem 
úhrady blokovej pokuty odstrániť tieto exkrementy. 

Hudba im nedovolila spať
Hlasnou hudbou sa so svojou nočnou návštevou 2. júna za-
bávala V.Z. z domu číslo 36 na Ulici Janka Kráľa. Obyvatelia sa 
sťažovali na linke mestskej polície na príliš hlučnú hudobnú pro-
dukciu, a tak zasahovala hliadka. Nájomníčka V.Z. porušila VZN 
o rušení nočného pokoja, za svoj priestupok zaplatila a hudbu 
stíšila. 

Bc. Róbert Brezina, -mk-, zástupca náčelníka MsP

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

 Rekordný počet súťažiacich seniorov sa zúčastnil 5. ročníka 
krajských športových hier seniorov Jednoty dôchodcov Sloven-
ska. O pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 26. 
júna bojovalo v Novej Dubnici 198 športovcov v dvoch mužských 
a dvoch ženských vekových kategóriách. Ako hostia nás prišli po-
zdraviť: predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček a primátor mesta 
Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec, ktorí každoročne preberajú 
záštitu nad týmto podujatím. Súťažiacich svojou účasťou podporil 
aj primátor mesta Dubnica nad Váhom Ing. Jozef Gašparík a ria-
diteľ školy, v ktorej súťaže prebiehali, Mgr. Martin Staňo. Pravidel-
ným hosťom a podporovateľom podujatia je aj olympijský víťaz 
v boxe Janko Zachara a vedúca oddelenia kultúry a športu MsÚ 
Mgr. Martina Kacinová.
 Po slávnostnom príhovore predsedu P. Sedláčka hry otvorila 
predsedníčka Krajskej organizácie JDS Trenčín Mgr. Anna Proke-
šová. Vo svojom príhovore s potešením privítala rekordný počet 
účastníkov a odmenila dvoch najstarších súťažiacich Oľgu Klei-
novú z Považskej Bystrice a Ing. Štefana Koňušíka z Trenčína, 
ktorí sú aj napriek veku 80 rokov pravidelnými účastníkmi, a obom 
odovzdala pamätnú plaketu.
 Seniori súťažili v kategóriách žien o 16 a v kategóriách mužov
o 18 sád medailí. Gratulujeme predovšetkým úspešným novodub-
nickým reprezentantom. Zlatú medailu si zo vzduchovky vystrieľa-
la Ing. Alžbeta Magyarová a v hode na cieľ ju vybojovala Eva Špá-
niková. Druhú pozíciu v behu na 60 metrov získala Anna Marušin-
cová a v kategórii mužov I. Jozef Kutiš. Strieborný kov sa ligotal 
aj na hrudi Jozefa Šandoru vďaka disciplíne hod na kôš. Naša 
mestská organizácia sa mohla potešiť aj z dvoch tretích miest - v 
streľbe zo vzduchovky vďaka Anne Sabovej a v behu na 60 met-
rov vďaka Eve Špánikovej. 
 Víťazný okres v každej vekovej kategórii získal pohár a celko-
vý víťaz medzi okresmi si vybojoval putovný pohár predsedu TSK. 
Účastníckemu listu sa mohol potešiť každý súťažiaci. Preteky pre-
biehali pod vedením skúsených rozhodcov a za výdatnej pomoci 
CVČ Nová Dubnica za príjemného počasia a bez úrazov. Po vy-
hodnotení súťaží zasadli všetci k chutnej večeri, ktorú pripravili 
pracovníčky školskej jedálne, a v dobrej nálade sa rozchádzali do 
svojich domovov so želaním, aby sa o rok opäť stretli.

Mgr. Ivan Prokeš, hlavný rozhodca

Poradie okresov v jednotlivých kategóriách:

MUŽI I        MUŽI II
1. Ilava    27 b.    1. Partizánske  24 b
2. P. Bystrica  21 b.    2. P. Bystrica  21 b.
3. Partizánske  21 b.    3. Ilava   18 b.
 
ŽENY I        ŽENY II
1. Partizánske  29 b.    1. Ilava    23 b 
2. P. Bystrica  9 b.     2. Partizánske   18 b.
3. N. Mesto n.V. 9 b.     3. N. Mesto n.V.    9 b.

Celkové poradie okresov O pohár predsedu TSK
1. Partizánske  92 b.   5. N. Mesto n. V. 19 b.
2. Ilava    75 b.   6. Trenčín   17 b.
3. P. Bystrica  52 b.   7. Bánovce     9 b.
4. Púchov   33 b.

Zľava: primátor Dubnice n/V J. Gašparík, predsedníčka KO JDS Tren-
čín A. Prokešová, primátor P. Marušinec, riaditeľ ZŠ M. Staňo, predse-
da TSK P. Sedláček, olympijský víťaz J. Zachara.

V šprinte svojich súperov opäť deklasoval A. Dobrodenka z Dulova.Zábavnou novinkou športových hier bol hod valčekom na cesto.



 Sezóna 2011/2012 bola už jedenástou súťažnou sezónou ho-
kejbalového tímu KSD Nová Dubnica. Obhajovali sme v nej víťaz-
stvo v základnej časti a bronzové medaily z predchádzajúceho 
ročníka Trenčianskej hokejbalovej ligy (THbL). Ciele boli však na-
stavené vyššie - potvrdiť dobré výkony konečne aj v play off a 
zahrať si po piatich rokoch fi nále.

Stabilizácia kádra
 Úvod ročníka naštartovali Novodubničania jednoznačne - ví-
ťazstvom 9:2 proti obhajcovi titulu Falcons Trenčín. Aj ďalší sú-
boj sezóny dopadol v prospech KSD, keď svojho tradičného riva-
la Youngsters Dubnica porazili tesne 6:5. Po úvodných dvoch ko-
lách však výkonnosť začala kolísať. KSD dokázalo stratiť body aj 
s jednoznačným outsiderom súťaže Detroitom po remíze 4:4, či 
prehrať „futbalovo“ 0:1 s Pivoňkou. Pozitívom jesennej časti sezó-
ny boli určite nové posily - brankár Filip Gallo sa od svojho prvého 
vystúpenia stal oporou tímu a niekedy až neuveriteľnými zákrok-
mi ťahal KSD celú základnú časť. Výborne do tímu zapadol Maťo 
Hegyi, ktorý dokázal odohrať skvelé zápasy v obrane i v útoku 
a produktivitou sa zaradil medzi najlepších hráčov tímu. Poctivú 

„čiernu robotu“ odvádzal pre mužstvo Adam Husár. Najmä vďaka 
týmto prírastkom do partie sme sa dokázali vyrovnať s absenciami 
dlhoročných opôr - na brankárskom poste totiž takmer počas celej 
sezóny chýbala najlepšia brankárska dvojička v trenčianskom ho-
kejbale Majerech - Rehák a v poli sme sa museli zaobísť bez troch 
zo štyroch Bukovčákovcov. Mišo v obrane a Ďuro s Paľom v útoku 
boli citeľnou stratou.

Po základnej časti tretí
 Jarná časť bola z pohľadu KSD o čosi úspešnejšia. Z prvých 
sedem zápasov vyhrali Novodubničania šesť. Na jar nedokázali 
poraziť jedine Marsboro, ktoré v závere základnej časti výrazne 
posilnilo. Po vypadnutí Pruského v playoff najvyššej slovenskej 
súťaže sa k tomuto tímu pripojili viacerí extraligisti a vytvorili naj-
silnejšiu súpisku ligy. Aj vďaka tomuto faktu nedokázali Novodub-
ničania obhájiť svoje prvenstvo v základnej časti trenčianskej ligy. 
S tesnou stratou skončili na treťom mieste za mužstvami Falcons 
a Marsboro z Trenčína. Štvoricu semifi nalistov doplnili zo štvrtej 
priečky Youngsters Dubnica. Do súboja o fi nále, hraného na tri 
víťazné zápasy, tak KSD dostalo zrejme najťažšieho možného 

protivníka - Marsboro Trenčín. Okrem dobre 
zloženej súpisky súpera totiž v neprospech 
KSD hovorili aj negatívne výsledky zo vzá-
jomných playoff sérií - v štvrťfi nále v rokoch 
2009 i 2010 dokázali zvíťaziť Trenčania.
A úvod semifi nálovej série to len potvrdil... 

Ďalší bronzový úspech
   Dve jednoznačné prehry (2:6 a 3:6) v pr-
vých dvoch zápasoch znamenali, že sen o 
fi nále zostane zrejme aj tento rok pre KSD 
nesplnený. Novodubničania však dokázali 
zdvihnúť hlavy a po neskutočných drámach 
vyrovnali stav semifi nále na 2:2 na zápasy. 
Najskôr v treťom zápase série rozhodol 9 
sekúnd pred koncom predĺženia Hudcov-
ský, v ďalšom dueli sa k hrdinom KSD pridal 
víťazným gólom na 5:4 Cibulka. Rozhodujú-
ce stretnutie však KSD nezvládlo a podľahlo 
neskoršiemu víťazovi najtesnejšie 3:4. Zo-
pakovala sa tak situácia zo sezóny 2010/11, 
kedy Nová Dubnica prehrala v semifi nále s 
Falcons Trenčín rovnako až v poslednom 
možnom zápase série. Falcons neskôr zís-
kali titul. Po roku si tak hráči KSD zahrali o 
bronz. Na rozdiel od predchádzajúceho roč-

níka sa hralo na dva víťazné zápasy. Napriek „lacnej“ prehre v 
prvom zápase sa Novodubničania nevzdali a dokázali otočiť sériu 
z 0:1 na 2:1. Zabezpečili si tak druhý bronz v priebehu dvoch se-
zón. V záver základnej časti sa k tímu pripojilo viacero hráčov, bez 
ktorých by medailový úspech nebol možný. Spomedzi nich vynikla 
útočná dvojička Cibulka - Nechala a v bráne privádzal súperov do 
zúfalstva David Rehák. Náplasť na semifi nálové sklamanie však 
nezabezpečili pre KSD individuálne výkony. Schopnosť vytvoriť 
skvelú partiu je to, čo odlišuje KSD od ligových súperov. Škoda 
len, že ani tento rok to nestačilo na postup do fi nále...
  

Text a foto: Jakub Suchý
Zostava: 
brankár 35 David Rehák, 42 Filip Gallo, obranca 9 Martin Hegyi, 
19 Vladimír Masár, 20 Juraj Rehák, 32 Rastislav Uhlík, 37 Jakub 
Suchý, 41 Michal Bukovčák, 44 Andrej Murárik, 71 Vojtech Breska
79 Martin Valášek, útočník 8 Milan Vozár, 10 Matej Zúber, 17 Ju-
raj Jando, 21 Jozef Bukovčák, 23 Michal Hudcovský, 33 Tomáš 
Ondrejička, 40 Martin Cibulka, 55 Adam Husár, 61 Tomáš Necha-
la, 93 Andrej Zloch, 96 Jakub Jando, 99 Branislav Jaško  
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Mladší žiaci sa do toho opreli
 Počas jarnej časti sme sa snažili hrať zo za-
bezpečenej obrany s rýchlym prechodom do úto-
ku. Oproti jeseni bola hra rýchlejšia a zapojilo sa
do nej viac hráčov. Aj do streleckej listiny sa za-
písalo viac kanonierov, s viacerými z nich sme 
pritom vopred nerátali (Lisáček 18, Pupiš 17, 
Dubnička 11, Vyhlídal 10 gólov). Do Dubnice 
odišiel Čačko, najlepší strelec po jesennej časti, 
ktorého ale zastúpili mladší spoluhráči - Nevařil, 
Dubnička, Lasch, Šukala. Súperov sme obdarili 
gólmi, ktorých bolo viac než na jeseň v pomere 
37:60. Prejavilo sa to aj v obrane, kde bol pomer 
inkasovaných gólov 25:16. Pochvalu si zaslúži 
aj obrana a brankári Križko a Kňažek, ktorí mali 
čisté konto v piatich zápasoch, až na zápas s 
Novým Mestom nad Váhom, ktorý sme prehrali
4:6. Jar ukázala, že plán zlepšiť sa strelecky a 
popracovať na chybách z jesene, vyšiel. Ako je-
diné mužstvo v súťaži sme porazili silnú trojku
- Partizánske (doma 2:1), Nitrianske Rudno (von-
ku 1:2) a Hornú Nitru (vonku 3:5). Veľkými opo-
rami počas súťaže bol Pupiš, Okrucký, Dubnič-
ka a Lisáček. Po záverečnom 26. zápase sezóny 
sme sa mohli tešiť z celkového tretieho miesta v 
tabuľke III. ligy sever mladších žiakov.

tréner Róbert Körmendy

Oslabená jarná zostava starších žiakov 
 V sezóne 2011/2012 sme odohrali diametrál-
ne odlišné časti. V jesennej sme výrazne využí-
vali Tomáša, ktorý ťahal väčšinu našich útočných 
akcií (18 gólov v jesennej časti), a v prípade po-
treby vedel zaskočiť aj v obrane. V obrannej fáze 
sme boli dôraznejší a výrazne efektívnejší, čo bo-
lo podmienené výbornou hrou Papranca a Jáno-
šíka. V jarnej časti, kde sme nemali vyloženého
strelca, sme trpeli hlavne pri zakončení, kedy 
sme nevedeli streliť gól ani z vyložených šancí. 
V obrannej fáze sme robili zbytočné chyby, kto-
ré sa odzrkadlili na našom negatívnom skóre. V 
prvých štyroch zápasoch jarnej časti sme nedo-
kázali streliť gól. Ďalší súboj sa nám už vydaril a 

väčšinu gólových príležitostí sme premenili. Vy-
hrali sme v Papradne 4 : 0, kde sa Pištovi podaril 
streliť hattrick za 15 minút. Od tohto momentu to 
bol hlavne on, ktorý udával tempo našej ofenzíve 
a počas jarnej časti zaznamenal osem presných 
zásahov. Počas celej jarnej časti sme dokázali 
vyhrať len štyri zápasy a streliť iba šestnásť gó-
lov. Napriek tomu sme často pôsobili futbalovým 
dojmom, súpera sme výrazne prehrávali v strede 
poľa a boli sme aktívni aj za nepriaznivého sta-
vu. Napokon nám to stačilo na celkovú siedmu 
pozíciu v tabuľke.

tréner Peter Ďuriš

Konsolidácia dorastu, dobrá hra v poli
a veľa gólov
 Celá jarná časť nášho mužstva sa žiaľbohu 
niesla v znamení zranení a trestov, ktoré veľmi 
výrazne ovplyvňovali skladbu mužstva. Napriek 
tomu si myslím, že aj napriek vyššiemu počtu in-
kasovaných gólov, mala naša hra svoju tvár 
(najmä v druhej polovici jarnej časti), a súperom 
sme strieľali množstvo gólov (2,5 gólu na zápas). 
Káder sa oproti jesennej časti mierne obmenil, 
no nemožno povedať, že sme sa oslabili. Preto 
možno trochu mrzí fakt, že oproti jesennej časti 
sme si pripísali o dve víťazstvá menej, no na dru-
hej strane treba priznať, že chlapci siahli na dno 
svojich síl a o troch našich jarných víťazstvách 
rozhodli, pre mňa veľmi cenné, morálno-vôľové
vlastnosti. Medzi pozitíva radím aj zlepšený her-
ný prejav v závere sezóny a zapracovanie mla-
dých hráčov do zostavy. Dvojciferný počet vsie-
tených gólov sa vydaril týmto hráčom: Körmendy 
(15), Marek Rekem (13), Kolman (11), Brix (10). 
Dorastenci po sezóne uzatvárajú prvú päťku ta-
buľky IV. ligy severozápad. 

tréner Michal Kijačík

Dobrá práca s loptou, slabšia koncovka
 Prvá polsezóna v roku 2011 nám ukázala, 
kde treba družstvo doplniť a na čom treba v prí-
prave pred druhou časťou popracovať. V prípra-

ve sme vyskúšali viacero hráčov. Na hosťovanie 
sme v zimnej prestávke zobrali Šamánka na sto-
pérsky post. Na brankárskom poste došlo k naj-
väčším zmenám. Do družstva sme zapracovali 
dorastenca Rekema, ktorý podával mimoriadne 
vyspelé výkony. Ako druhého brankára sme an-
gažovali skúseného Zaťka, ktorý mal Rekemovi 
pomôcť v raste. Oboch sme operatívne striedali 
a s ich prácou panovala úplná spokojnosť. Obra-
nu vystužil Smolka z dubnického dorastu, na jej 
ľavej strane začal Štiffel. 
 V strede poľa sme zapracovávali Strušku, 
ktorý k nám prišiel po ťažkom zranení kolena. 
Ofenzívnejšie úlohy boli kladené na Ranušu, Ba-
silu, Švikruhu, Burdeja, Ďuriša ktorí sa podieľali 
na tvorbe hry. Koncom súťaže sa dostal na ihris-
ko aj Maník po ťažkom zranení kolena a tiež po-
dával dobré výkony. 
 V útoku sme mali iba jeden jasný variant v 
Prekopovi, ktorý odohral veľmi dobré zápasy naj-

mä na ihriskách súperov. V domácich zápasoch 
skórovali poväčšine záložníci. Výrazný strelec 
družstvu chýbal a tu bude treba družstvo vedome 
doplniť (najlepší strelci 2011/2 Ranuša 11 gólov, 
Burdej a Vaško 8). Z mužstva odišiel Vaško do 
druholigovej Dubnice. Bol to útočník, ktorý dal za 
pol sezóny 8 gólov z hry. Nakoľko sme mali po 
pol sezóne veľkú stratu na čelo tabuľky, rozhodli 
sme sa ho uvoľniť. Celkovo sme výrazne zlepšili 
držanie lopty, čoho odrazom je iba sedem inka-
sovaných gólov za jarnú časť. Nespokojný som 
so streleckou efektivitou. Ak by sme časť príleži-
tostí premenili, je možné, že by sme v priebe-
hu záverečnej časti súťaže boli schopní siahať 
po treťom mieste. Takto sme sezónu ukončili na 
piatej pozícii IV. ligy severozápad. Ďakujem väč-
šine hráčov za prístup a plnenie si povinností k 
tréningom a ku klubu ako takému.

tréner Ivan Basila

MUŽI A , IV. LIGA SZ
 1. kolo 5. 8. 2012 o 17:00
     MFK Nová Dubnica - ŠK VEGUM Dolné Vestenice 
 2. kolo 12. 8. 2012 o 17:00
     MFK Nová Dubnica - OTJ Horné Obdokovce 
 3. kolo 19. 8. 2012 o 16:30
      OFK Krtovce - MFK Nová Dubnica 
 4. kolo 26. 8. 2012 o 16:30
     MFK Nová Dubnica - OK Častkovce 

DORAST, IV. LIGA SZ
 1. kolo 5. 8. 2012 o 14:15
     MFK Nová Dubnica - FK RAVEN Považská Bystrica 
 2. kolo 12. 8. 2012 o 14:15
     MFK Nová Dubnica - MFK Ilava 
 3. kolo 19. 8. 2012 o 13:45
     Slovan Brvnište - MFK Nová Dubnica 
 4. kolo 26. 8. 2012 o 13:45
     MFK Nová Dubnica - MFK Nováky   

Kompletný rozpis nájdete v augustovom vydaní
Novodubnických zvestí. 

Dorastenci futbalového klubu MFK Nová Dubnica.


