
Vážení spoluobčania,

pred pár týždňami ste boli svedkami medializácie mojej osoby 
v súvislosti s kauzou vzdelávania v spoločnosti, v ktorej som 
pracoval. Vzhľadom na informácie, ktoré boli prezentované v 
médiách, by som vás rád informoval o ďalších súvisiacich sku-
točnostiach.
Ako som spomenul, kauza sa dotýka spoločnosti, v ktorej som 
v minulosti pracoval. V danej spoločnosti som bol zamestnan-
com, nie štatutárnym zástupcom alebo konateľom, nikdy som 
nemal žiadne rozhodovacie právomoci v spoločnosti, ani právo 
disponovať s finančnými prostriedkami, ako to uviedli mnohé 
média. Preto vznesenie obvinenia voči mojej osobe vnímam 
ako účelovo politicky vykonštruované s cieľom diskreditácie 
mojej osoby a politickej strany SMER - SD. 
Plne si uvedomujem, že informácie ktoré, boli zverejnené v mé-
diách, mohli byť pre vás šokujúce a zarážajúce. Zároveň si 
vás dovoľujem ubezpečiť, že to nebude mať žiadny vplyv na 
plynulosť chodu mestského úradu. Taktiež treba povedať, že 
platí prezumpcia neviny a v žiadnom prípade neuvažujem o od-
chode z postu primátora Mesta Nová Dubnica. Vaša prejavená 
dôvera v komunálnych voľbách je pre mňa veľkým záväzkom 
na splnenie programu, s ktorým sme pred vás predstúpili.

Ing. Peter Marušinec, primátor

 V pondelok 22. augusta sa usku-
točnilo v zasadačke Mestského úradu 
výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ
Janka Kráľa v Novej Dubnici. Pôvodne
bolo zaevidovaných päť prihlášok, tesne 
pred výberovým konaním však jedna z 
uchádzačiek prihlášku stiahla. Výberová 
komisia, ktorú tvorili členovia rady ško-
ly, krajského školského úradu a štátnej 
školskej inšpekcie sa najskôr oboznámi-
la so životopismi a koncepciou jednotli-
vých uchádzačov. Potom svoje predsta-
vy a zámery o tom ako riešiť súčasnú 
situáciu v ZŠ J. Kráľa, ako skvalitniť vy-
učovací proces a zvýšiť atraktivitu tejto 
školy, postupne prezentovali všetci štyria 
uchádzači. 
 Po posúdení jednotlivých koncepcií 
a odpovedí na doplňujúce otázky členo-
via výberovej komisie rozhodli, že naj-

väčšiu znalosť problematiky a odbornosť 
preukázal Mgr. Martin Staňo, ktorého po 
odvolaní predchádzajúceho riaditeľa pri-
mátor mesta Ing. P. Marušinec poveril ria-
dením ZŠ. J. Kráľa. V tajnom hlasova-
ní získal nadpolovičnú väčšinu hla-
sov. Na základe týchto výsledkov rada 
školy KŠU, ŠŠI odporučila zriaďova-
teľovi školy, vymenovať do funkcie 
riaditeľa ZŠ Janka Kráľa Mgr. Martina 
Staňa. Pred otvorením nového škol-
ského roku prevzal z rúk primátora 
menovací dekrét. 
 Prvé kroky vo funkcii riaditeľa má 
Mgr. M. Staňo už za sebou, želáme mu 
do tejto náročnej a zodpovednej práce 
veľa síl a elánu, aby sa mu spolu s kolek-
tívom vyučujúcich podarilo zvýšiť kredit 
a odbornosť tejto školy.

-MB-
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Ďalšie  europeniaze sú na ceste do Novej Dubnice. Už v minu-
lom vydaní sme vás informovali o postupe projektu rekonštruk-
cie alokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy na 
Hviezdoslavovej ulici 13/4. Stavebné práce začnú v priebehu 
jesene po podpise dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratné-
ho finančného príspevku. 

Ako sa zmení bývalá 1. ZŠ?
 Vďaka projektu sa počas desiatich  mesiacov zrekonštruu-
je objekt alokovaného pracoviska ZUŠ - bývalá prvá základná 
škola. Vyrieši sa stará bolesť ZUŠ - veľkosť a stav koncertnej 
sály. V tomto priestore vybudujeme školu, ktorá by mala po-
skytovať mladým umelcom potrebný komfort a servis. Učebne 
budú vybavené novou výpočtovou technikou a výrazná bude 
aj úspora nákladov na energie, ktorá sa dosiahne výmenou 
okien a zateplením. Súčasťou rekonštrukčných prác bude aj 
sprístupnenie určitých častí školy osobám so zníženou schop-
nosťou pohybu. Keďže priestorové možnosti budovy presahujú 
potreby ZUŠ, na Hviezdoslavovu sa presťahuje aj ďalšia záujmová inštitúcia - Centrum voľného času Dubinka. „Uvoľnené priesto-
ry po centre voľného času na Jilemnického ulici budeme môcť využiť na rozšírenie kapacít materskej školy alebo na vybudovanie 
detských jaslí, ktoré v meste mnohým chýbajú,“ hovorí  primátor Ing. Peter Marušinec. 

Telocvičňa z mestských peňazí
 Celková výška nákladov dosiahne podľa projektu 916 829,56 eur. 85% z celkových nákladov na projekt bude pochádzať
z eurofondov, desatinu spolufinancuje štát a zvyšných 5% mesto. 
 Pravidlá čerpania eurofondov nám však neumožňujú pokryť dotačnými zdrojmi všetky nevyhnutné práce. Mesto preto musí 
počítať aj s ďalšími výdavkami zo svojej kasy - najmä na exteriérovú rekonštrukciu, ktorá zahŕňa novú fasádu, strechu, či odizo-
lovanie terás. „Mimo projektových možností stojí aj telocvičňa, ktorej potenciál chceme využívať aj naďalej na športové účely. 
Rekonštrukciu teda bude musieť zafinancovať mesto,“ doplnil primátor P. Marušinec. Prisľúbil aj zachovanie vzácnych drevín
v neďalekom arboréte, ktorých by  sa rekonštrukcia nemala negatívne dotknúť. Práve naopak. Postupne by sa malo skvalitňovať
a poskytovať miesto na relax a informačno-vzdelávacie služby v oblasti drevín. -mk-

Prezradí str. 3 Na str. 8.Ľubomír a Marián Šupákovci Na str. 5. 

Nový riaditeľ Základnej školy Janka Kráľa 
Mgr. Martin Staňo na otvorení školského 

roka v kine Panorex. 

 Je to už 36 rokov, odkedy prvýkrát na pôde Novej Dubnice 
zazneli radostné tóny novozaloženej domácej novodubnickej 
dychovky. Už po dvoch rokoch jej existencie sa pridali aj mažo-
retky, jedny z prvých na Slovensku. To, že toto teleso existuje 
dodnes a žne úspechy doma i v zahraničí je nesporne záslu-
hou ich zakladateľa vtedajšieho riaditeľa ľudovej školy umenia 
Štefana Baláža. Dychovka i mažoretky si počas týchto rokov 
získali veľa priateľov s podobnými záujmami a často účinko-
vali na festivaloch v bývalom Československu i v cudzine. Po 
smrti pána Baláža v roku 2001 a tiež druhého dirigenta Vrati-
slava Hruboša bola činnosť orchestra i mažoretiek ohrozená. 
Našťastie jadro kolektívu bolo rozhodnuté nevzdať sa a hľada-
lo spôsob, ako pokračovať. Orchester i mažoretky začali opäť 
účinkovať v zabehnutých chodníčkoch. Tradíciu si držal i pra-
videlný vianočný koncert v novodubnickom Panorexe. V sú-

Pokračovanie na str. 4.
Sobotný pochod mestom a usmiaty dirigent nášho orchestra

a autor článku Antonín Maděra.
Mažoretky Bona z Považskej Bystrice boli spestrením počas 

prestávok medzi nedeľnými vystúpeniami orchestrov. 



  Inžinierka Eva Lackovičová po ukončení strednej ško-
ly v r. 2000 svoje odborné vedomosti nadobúdala cez 
projekt z Úradu práce na dohodu v Daňovom úrade v 
Dubnici nad Váhom. O rok neskôr tu nastúpila do pra-
covného pomeru. V náplni práce mala správu dane zo 
závislej činnosti, ktorá zahŕňala najmä spracovanie da-
ňovej dokumentácie, spracovanie analýz, mesačných 
zostáv, sledovanie úhrad, postupovanie nedoplatkov 
na vymáhanie ako aj sankcionovanie subjektov za ne-
dodržanie zákona. Popri práci úspešne absolvovala 
Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde tri roky študo-
vala odbor marketing a obchod a ďalšie dva roky odbor 
medzinárodný obchod. Na pozíciu vedúcej ekonomic-
kého oddelenia MsÚ v Novej Dubnici nastúpila po vý-
berovom konaní začiatkom apríla t.r.
  Ekonomika je veľmi dôležitá a neodkladná oblasť
aj v činnosti samosprávy. Od nej sa odvíja rozvoj mes-
ta. Ing. E. Lackovičová si je toho vedomá o čom sved-
čia aj jej slová na túto tému. „Ekonomi-

ka vo verejnej správe ovplyvňuje celý rad činností, na ktoré sa zameriava. Pria-
my dopad hospodárskej krízy sa odrazil aj vo výpadku podielových daní, čo ovplyv-
nilo veľa činností a zámerov mesta. Od toho aké príjmy mesto bude mať, či už z 
podielových a miestnych daní alebo ostatných príjmov sa odvíja aj jeho rozvoj či už v oblasti 
ekonomickej, sociálnej, zdravotnej, kultúrnej, športovej, či oblasti bezpečnosti a zdravého život-
ného prostredia. Prioritami samospráv pri zlepšovaní životných podmienok obyvateľov by malo 
byť napríklad vytváranie nových pracovných príležitostí, zlepšenie ciest, chodníkov, zdravotnej a 
sociálnej starostlivosti, zvýšenie reputácie mesta a jeho bezpečnosti. To, ako sa tieto ciele a vízie 

mestu podarí naplniť, vo veľkej miere závisí od toku finančných prostriedkov.“
Vo funkcii vedúcej ekonomického oddelenia Ing. Lackovičová pôsobí už viac ako sto dní. 
Býva zvykom hodnotiť tieto prvé dni. Nevyhli sme sa tomu ani my. Ako sa Ing. Lackovičo-
vej darí plniť predstavy, s ktorými vstupovala do tejto pozície?
 „ Za tých pár mesiacov som sa stihla oboznámiť s rozpočtom mesta v nadväznosti na progra-
mový rozpočet, s vnútornými smernicami, pokynmi, všeobecne záväznými nariadeniami /VZN/ 
a všetkými zákonmi, ktorými sa musí mesto riadiť pri svojej funkcii správcu verejných financií. 
Počas tohto obdobia som začala pracovať na príprave smerníc, ktoré bolo nutné vzhľadom na 
meniace sa podmienky upraviť, prípadne vydať nové. Zároveň dohliadam na financovanie a 
rozpočtovanie vo väzbe na zákon o rozpočtových pravidlách, kontrolujem plnenie rozpočtu v 
priebehu roka a vykonávam predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom o 
finančnej kontrole. V oblasti ekonomickej pripomienkujem všetky zmluvy, tvorím VZN mesta a 
vnútorné normy, spracovávam agendu dotácií od podania žiadosti až po jej vyúčtovanie, vediem 
agendu pohľadávok a záväzkov, sledujem legislatívne zmeny a zabezpečujem ich vykonanie v 
podmienkach mesta. Zúčastňujem sa aj viacerých zasadaní finančnej komisie, zasadaní mest-
skej rady a mestského zastupiteľstva.“

A aké sú vaše vízie do budúcna?
 „V prvom rade znižiť zadĺženosť mesta v čo najväčšej miere aj pri realizácii ďaľších projektov. 
Postupne znižovať pohľadávky, ktoré mesto má voči fyzickým ako aj právnickým osobám a spo-
lupracovať s oddeleniami tak, aby boli výsledky mestského úradu ako jedného celku čo najviac 
viditeľné. A v neposlednom rade hľadať ďalšie zdroje financovania takých aktivít, ktoré pomôžu 
mestu v jeho ďalšom rozvoji“, zdôrazňuje na margo tejto problematiky Ing. E. Lackovičová. 

čo nám ostáva povedať na záver?
 Nič iné len zaželať tejto mladej ambicióznej ekonómke splnenie všetkých predsavzatí, ktoré 
si pri nástupe do tejto náročnej funkcie stanovila.

J. Gašparová

Pred pár dňami som vo svojej e-mailovej pošte našiel list od 
pána Karola Šlesara, ktorý sa na mňa obrátil s viacerými pod-
netmi a ktoré by som po osobnom stretnutí s ním a vyjasnení 
niektorých faktov zhrnul nasledovne: 

Prečo dalo mesto v minulosti prednosť obytnej výstavbe 
v lokalite Dlhé diely a nepripravilo podmienky pre takúto 
výstavbu radšej v lokalite medzi Novou Dubnicou a m. č. 
Kolačín 
 Platný územný plán mesta medzi Novou Dubnicou a m. č. 
Kolačín rieši výhľadovo aj v ďalšom období výstavbu pre býva-
nie a vybavenosť, avšak vzhľadom k veľkému počtu vlastní-
kov pozemkov s množstvom parciel položených priečne k 
jestvujúcej ceste je predpokladom akejkoľvek ďalšej výstavby 
vykúpenie a scelenie pozemkov. Splnenie tejto podmienky je 

nesmierne ťažké, veď už z nedávnej minulosti je známy prípad 
istej obchodnej spoločnosti, ktorá vynaložila veľké úsilie získať 
takto pozemok pre výstavbu bytovky neďaleko ,,Účka“, ale pri 
zopár podielnikoch plán z rôznych dôvodov zlyhal. Preto bola 
pre budúcu obytnú zónu vytypovaná iná lokalita - Dlhé diely, v 
ktorej 2/3 pozemkov patria mestu a zvyšok skupine podnikate-
ľov, ktorí majú rovnaké zámery. Problémami, ktoré vzniknú pri 
realizácií stavieb (napr. prístupové komunikácie, inžinierske 
siete, spádové pomery) sa bude musieť vysporiadať budúci in-
vestor spolu s projektantom a realizátorom diela. Na doplnenie 
ešte uvádzam, že pozemky pre bytovú výstavbu nie je možné 
vyvlastniť vo verejnom záujme.

Riešenie delenej kanalizácie v meste 
 Ideálnym riešením verejnej kanalizácie by bolo jej rozdele-
nie na splaškovú a dažďovú tak, aby do čistiarne odpadových 
vôd odchádzali len splašky a dažďové vody by boli osobitne 
odvádzané do vodného toku, zberných vsakovacích jám, prí-

padne by sa vstrebali priamo do zelene a pôdy. Vzhľadom k 
jestvujúcej výstavbe v meste veľké zmeny pri rozdelení vybudo-
vanej kanalizácie z dôvodu finančnej náročnosti neprichádzajú 
do úvahy. Pri novej výstavbe sa však musí investor s riešením 
delenej kanalizácie vysporiadať, pretože Považská vodáren-
ská spoločnosť a.s. určite nedovolí odvádzanie dažďovej vody 
do čistiarne odpadových vôd a Slovenský vodohospodársky 
podnik š. p.  ( bývalé Povodie Váhu ) zrejme tiež s kapacitných 
dôvodov nepovolí jej odvádzanie ani do Kolačínskeho potoka. 

Vybudovanie zásobníka úžitkovej vody, rozvodov úžitko-
vej vody z dôvodu šetrenia zdrojov pitnej vody, zníženia 
nákladov na bývanie a prevádzkovanie nebytových pries-
torov a potrieb protipožiarnej bezpečnosti. 
 Šetrenie nákladov a prevádzkovanie zaujíma určite každé-
ho z nás. Avšak v prípade úžitkovej vody je problém vyriešiť
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Dokončenie zo str. 2.

napr. jej zdroje, rozvody a uchovávanie vody v zdravotne ne-
závadnom stave. Realizácia takejto myšlienky je technicky a 
finančne veľmi náročná a možnosť čiastočného riešenia by 
mohla nastať asi len v prípade rodinných domov a to aj s ohľa-
dom na jednoduchšie vlastnícke vzťahy. V záujme šetrenia 
zdrojov pitnej vody a rozpočtových nákladov prikročilo mesto k 
zriadeniu nového zdroja úžitkovej vody - studne na Mierovom 
námestí najmä pre účely zavlažovania mestskej zelene.
 Otázku protipožiarnej ochrany mesta by som na tomto 
mieste nerád riešil. Bolo by zaujímavé poskytnúť zo strany 
mestského úradu našim čitateľom kompletnejšiu informáciu o 
jej zabezpečení a kompetenciách príslušných orgánov v niek-
torom z budúcich vydaní Novodubnických zvestí.

JUDr. Miroslav Holba

 V letnom období sme doteraz každý rok zaznamenali zvý-
šené množstvá vytriedených plastov v rámci separovaného 
zberu odpadov z rodinných domov aj z bytoviek v meste najmä 
z dôvodu väčšieho príjmu tekutín a tým spôsobeného väčšieho 
množstva nápojových obalov. V tomto roku však triedenie od-
padov hlavne v rodinných domoch má klesajúci trend. Každý 
mesiac z IBV Miklovky a Kolačín odvezieme menej vriec s vytrie-
denými zložkami komunálneho odpadu. Množstvo zmesového 
komunálneho odpadu však neklesá, takže jediným vysvetlením 
je menej dôsledné triedenie odpadov. Preto dôrazne upozorňu-
jeme obyvateľov Novej Dubnice, aby dodržiavali vytvorený sys-
tém nakladania s odpadmi v našom meste a dôkladne oddeľo-
vali tie zložky odpadov, ktoré je možné využiť ako druhotnú su-
rovinu. 
Pripomíname, že v Novej Dubnici triedime:
PLASTY -  všetky druhy, nielen PET fľaše, ale aj plastové fólie,
   tašky, kelímky, fľaše z aviváže, šampónov, plastový
   nábytok, hračky....... všetko opláchnuté (netreba to
   preháňať a míňať zbytočne teplú vodu a saponát)
PAPIER A LEPENKA - neznečistený papier, kartón všetkých
   rozmerov - aj krabička od liekov je z papiera!
SKLO - číre, farebné, bez vrchnákov a obsahu, NIE porceláno-
   vé šálky a taniere!
TETRAPAKY - obaly z džúsov a mliek, opláchnuté (kde nie
   je kontajner na zber tetrapakov, hádžeme ich do
   kontajnera s plastami, my si ich už v zbernom dvore
   vytriedime
KOVOVÉ OBALY - konzervy, plechovky, spreje, alobal, čokoľ-
   vek kovové...... čisté (špinavá odležaná rybičková
   konzerva nám v zbernom dvore pri triedení pokazí
   náladu)
NEBEZPEčNÝ ODPAD, ELEKTROODPAD - elektrospotrebi-
   če, zvyšky farieb a chemikálií, batérie odovzdávajte
   priamo v zbernom dvore, drobný elektroodpad, žia-
   rivky, teplomery, batérie môžete doniesť aj do odd.
   ŽP mestského úradu. 
Nová Dubnica triedi odpad, pridajte sa k nám!

-kb-

 Mesto Nová Dubnica v zmysle povinností, uložených zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v auguste každo-
ročne aktualizuje platný povodňový plán mesta. Preto aj v tomto roku boli v povodňovom pláne upravené mnohé údaje o obvod-
nej povodňovej komisii, krízovom štábe obce, krízovom štábe obvodného úradu a pod.  Zmeny nastali v dôsledku personálnych 
zmien v jednotlivých úradoch a inštitúciách.  Aktualizovaný povodňový plán bol v elektronickej podobe zaslaný Obvodnému úradu 
v Trenčíne na posúdenie. Povodňový plán slúži mestu ako metodický materiál v prípade hrozby povodne, sú v ňom informácie a 
údaje o tom, ako postupovať, koho kontaktovať, kde získavať potrebné informácie či materiál. 
 Oblasti, v ktorých je možná hrozba povodní, sú samozrejme okolie Kolačínskeho potoka a záchytného rigola na Okružnej ulici.

-kb-

  Rekonštruovanú časť Mierového námestia zhotoviteľ stavby mestu odovzdal začiatkom augusta a odvtedy námestie hojne 
využívajú Novodubničania všetkých vekových kategórií. Toto užívanie námestia má už aj svoje negatívne dôsledky - ohorky z ci-
gariet plávajúce vo fontáne, odpadky na trávnikoch. Žiadame preto občanov o spoluprácu pri udržiavaní dobrého stavu a pekného 
vzhľadu námestia, aby fontány, detské ihrisko i pitná fontána plnili svoj účel bez poškodenia čo najdlhšie a aby námestie bolo re-
prezentačnou časťou nášho mesta. Neváhajte preto kontaktovať hliadku mestskej polície (bezplatná nonstop linka 0800500159)
v prípade poškodzovania jednotlivých zariadení na námestí. Ďakujeme za spoluprácu.

-kb-

 Aj keď sa záujem väčšiny občanov a vedenia mesta sú-
streďuje najviac na tzv. mestskú základnú školu, predsa si 
myslím, že rovnako žiaci ostávajúcich dvoch škôl - cirkevnej 
a súkromnej - sú deťmi občanov Novej Dubnice, ktorí rovnako 
odvádzajú dane do štátnej pokladnice a rešpektujú učebné os-
novy predpísané ministerstvom školstva.
 Oslovili sme preto jednotlivých riaditeľov/riaditeľku, aby 
sme vám priblížili ich zámery do práve otvoreného školského 
roku 2011/2012.

ZŠ J.Kráľa
 Úvodom blahoželáme novému riaditeľovi Základnej školy 
J.Kráľa, Mgr. Martinovi Staňovi a želáme mu veľa optimizmu, 
trpezlivosti a múdrosti pri vykonávaní náročnej práce na dôle-
žitom riadiacom poste.
 Školský rok otvorili v pondelok 5. septembra v PANOREXE, 
kde sa im tiež prihovoril primátor mesta Ing. Peter Marušinec a 
zaželal im dobrý štart a napredovanie.
 Z informácií riaditeľa Mgr. Martina Staňu vyberáme nasle-
dujúce zámery vedenia školy:
-  v oblasti výchovy a vzdelávania chceme zlepšiť výsledky
 prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a finan-
 čnej gramotnosti žiakov
-  účelne využívať skvelé vybavenie školy informačno-komu-
 nikačnými technológiami
-  vychovávať žiakov k zdravému životnému štýlu v dobrých
 podmienkach školy (športová hala, plaváreň, telocvičňa, po-
 silňovňa, nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou...) a
 tak rozvíjať ich pohybové aktivity
-  plánujeme zrekonštruovať šatne, aby sa žiaci cítili dobre už
 pri vstupe do budovy školy
-  chceme pokryť wifi signálom budovu školy, aby mali učitelia
 aj žiaci prístup na internet v každej triede
-  v neposlednom rade chceme zlepšiť spoluprácu a vzájom-
 nú komunikáciu s rodičmi a dosiahnuť, aby žiaci radi chodili
 do školy a boli na svoju školu hrdí.
 
Spojená škola sv. Jána Bosca
 Spojená škola sv. Jána Bosca (základná škola a gymnázi-

um) otvorila nový školský rok slávnostnou sv. omšou v chráme 
sv. Jozefa-robotníka. Je to zároveň i rok 20. výročia založenia 
školy. Riaditeľ Mgr. Ľubomír Valt nám pri tejto príležitosti pove-
dal, že škola naštartovala viaceré projekty:
-  inováciu obsahu a metód vzdelávania pre ZŠ a následne
 pre SŠ. Zámerom je vybavenie učební interaktívnou multi-
 mediálnou technikou za účelom rozvoja zručnosti aktívne-
 ho čítania, na podporu vyučovania vôbec, ako aj používa-
 nia cudzích jazykov
-  predbehli sme zámer ministerstva školstva a už niekoľko
 rokov vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka ZŠ, rovnako
 tak aj v pokrytí tried a priestorov školy wifi pripojením, my
 ho už tento školský rok dávame k dispozícii žiakom a náv-
 števníkom školy. Postupne sa bude ďalej rozširovať

Pokračovanie na str. 4.

Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda
kancelárske priestory (po SAE) I. poschodie 123 m2

sklad (po DAPA)      suterén        128 m2

sklad (po OBUV)     suterén          68 m2

sklad  (po AQUA)     suterén   51 m2

Obytný dom súp. č. 29/17 - Pribinove sady,
Mierové námestie
kancelárske priestory
(po PK-BAU)       III. poschodie   45 m2

Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady 
sklady          suterén        79 m2

sklad           suterén           36 m2

Budova súp. č. 79/10
(bývalá mestská knižnica a CVČ)
- Sad duklianskych hrdinov 
nebytové priestory    prízemie+I.poschodie

Mestské zdravotné stredisko súp. č. 773/5 - Gagarinova
po Gregorovi       prízemie    17 m2

po MUDr.Jankovskej    I. poschodie   19 m2

Administratívna budova súp. č. 781/5 (Tekos)
- Topoľová ulica - administratívne priestory po Obvod-
nom oddelení Policajného zboru
kancelárie - 2 miestnosti   prízemie    28 m2

kancelárie - 2 miestnosti    prízemie    27 m2

kancelária        prízemie    29 m2

kancelárie - 3 miestnosti    prízemie    28 m2

kancelária        prízemie      5 m2

 
Budova Dom športovcov súp. č. 14 - P.O.Hviezdoslava
kancelárske priestory    I. poschodie     6 m2

kancelárske priestory    I. poschodie   27 m2

 
Bližšie informácie:
Klientske centrum Mestského úradu Nová Dubnica, 
t.č. 042/443 3524 alebo 443 3526 kl. 137.

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. 

Prváčikov oficiálne privítali na pódiu. Pri zápolení s prvými písmen-
kami a číslami im prajeme veľa úspechov.



 Znie to neuveriteľne, ale obyvatelia mestskej časti Kolačín už 
osemdesiaty siedmy raz slávili hody v nedeľu po 15. auguste. Každý 
rok v tomto čase sa stretnú rodiny, príbuzní a známi , aby tri dni jedli, 
pili, zabávali sa, hodovali. Hoci scenár sa každý rok opakuje, tieto 
hody boli pre všetkých veriacich Kolačanov niečím výnimočným. Pr-
výkrát bola omša odslúžená v našom novom kostolíku. Stretla som 
sa s rôznymi názormi. Jedným sa to páčilo, iní tvrdili, že ak nie je 
omša v kaplnke, nie je to ono. Podľa mňa je dôležité, že tradíciu 
hodov si zachovávame, dávame jej len trochu nový šat. Tradičné 
boli aj dve hodové zábavy, ktoré organizovali hasiči. Konkurovali im 
pohostinské zariadenia v obci, ktoré sa predbiehali v ponuke zaují-
mavých akcií. Piekli sa ryby, predvádzali autá, prišli superstáristi aj 
Dušan Grúň, znela hudba v štýle 80-tych rokov i ľudovky. V sobotu 
zavítali do Hostinca na Lúčkach mažoretky v sprievode dychového 
orchestra, slniečko svietilo a dobrej nálady bolo na rozdávanie. Oby-
vatelia Kolačína si užívali hody naplno. V nedeľu nechýbal ani tra-
dičný futbal. Naši futbalisti vyhrali nad Pružinou 3 : 2 a zožali za svoj 
výkon zaslúžený potlesk. Zábava v Kolačíne pokračovala i o týždeň. 
Klondajk pub si pozval na svoj Farmársky deň exkluzívneho hosťa - 
Martinku z Turca. Tá sa postarala o zábavu spolu s hudobníkmi, ktorí 
hrali až do rána. Za všetko hovorí fakt, že tancujúce davy neodradil 
ani drobný dážď. 
 Leto sa pomaly končí, letné terasy osirejú, na školopovinné deti 
čakajú povinnosti, všetko sa pomaly vráti do starých koľají, ale zúfať
netreba. Naskytnú sa nové príležitosti a možnosti, o ktorých vás bu-
deme včas informovať, pretože nielen prácou je človek živý a po 
dobre vykonanej práci si každý zaslúži trochu oddychu a zábavy.

-sk-

„Na jeseň plánujeme rozsiahlej-
šiu prerábku bytu a radi by sme 
sa opýtali, či potrebujeme na jej 
realizáciu povolenie.“

  Pri rekonštrukcii bytu v bytovom 
dome nie je potrebné požiadať sta-
vebný úrad o vydanie stavebného 
povolenia, pokiaľ pri stavebných 
úpravách podstatne nemeníte 
vzhľad stavby, nezasahujete do nos-
ných konštrukcií stavby, nemeníte 
spôsob užívania stavby a neohrozu-
jete záujmy spoločnosti; s ohľadom 

na charakter a rozsah stavebných prác v byte je však po-
trebné posúdiť, či je vašou povinnosťou rekonštrukciu bytu 
ohlásiť stavebnému úradu alebo nie je potrebné ani takéto 
ohlásenie. 
 Ohlásenie stavebnému úradu sa vyžaduje pri takých udr-
žiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby 
(napr. búranie alebo zásah do nosných priečok stavby), po-
žiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad (napr. zmena tvaru a 
rozmerov okien) alebo životné prostredie a pri všetkých udr-
žiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou. 
 Ohlásenie stavebnému úradu je potrebné vykonať písom-
ne, a to vopred, pred samotnou realizáciou stavebných prác. 
Stavebné práce môžete potom uskutočniť iba na základe pí-
somného oznámenia stavebného úradu, že proti ich usku-
točneniu nemá námietky. Pokiaľ stavebný úrad neurčí inak, 
ohlásené stavebné práce môžete začať uskutočňovať do 
dvoch rokov odo dňa doručenia tohto písomného oznámenia. 
Oznámenie stavebného úradu však nenahrádza rozhodnutia, 
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknu-
tých orgánov a je potrebné dodržať pri uskutočňovaní staveb-
ných prác príslušné slovenské technické normy.
 Ohlásenie sa nevyžaduje napríklad pri stavebných úpra-
vách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa 
nemení ich trasa, pri rozvodoch elektronických komunikač-
ných sietí a zvodoch antén alebo pri bežných udržiavacích 
prácach (najmä opravy fasády, opravy a výmena strešnej kry-
tiny, opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, 
najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a 
dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí, vý-
mena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, 
vaní, vstavaných skríň, maliarske a natieračské práce).
 V prípade, ak by ste realizovali stavebné práce, ktoré je 
potrebné ohlásiť stavebnému úradu a túto svoju povinnosť by 
ste si nesplnili, dopúšťate sa priestupku, za ktorý od 1. sep-
tembra tohto roku možno uložiť pokutu až do výšky 17 000 eur. 

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

Advokátka Mgr. Adriana Sojková bezplatne zodpovie 
jednu z vašich otázok aj v budúcom vydaní. Podnety
a otázky môžete posielať na kultura@novadubnica.sk

alebo priniesť osobne do podateľňe MsÚ.

Dokončenie zo str. 1. 

časnosti orchester i mažo-
retky pracujú pod novým 
vedením, pôsobia ako ob-
čianske združenie, a to veľ-
mi dobre, vďaka šikovnému
manažmentu. Spolupracu-
jú s vedením mesta Nová 
Dubnica, so ZUŠ v Novej
Dubnici a s viacerými spon-
zormi. Keďže orchester a 
mažoretky absolvujú ročne 
aj honorované vystúpenia, 
sú v súčasnosti schopní s 
pomocou mesta a sponzo-
rov nielen hosťovať na rôz-
nych festivaloch, ale aj uspo-
riadať niečo pekné doma 
na pôde Novej Dubnice. 

 Práve takúto oslavu dy-
chovky a tanca sme mali 
možnosť vzhliadnuť počas prvého septembrového víkendu. 
V Novej Dubnici a v Trenčianskych Tepliciach sa predstavili 
dychové orchestre a mažoretky z Chebu, Dolního Benešova, 
Jeseníka, Rimavskej Soboty, maďarského Móru a domáci or-
chester s mažoretkami z Novej Dubnice. Bol to v poradí tretí 
festival dychových orchestrov a mažoretiek v Novej Dubnici a 
zároveň prvý s takouto bohatou účasťou. Príroda nás odmenila 
a všetky účinkovania sa odohrali pri krásnom počasí. Milovníci 
dobrej dychovky a tanca si celkom iste prišli na svoje a budú 
mať dlho na čo spomínať. Záver festivalu sa niesol v grandióz-
nom zvuku monstre koncertu. Všetci účinkujúci hrali a tanco-
vali s veľkou chuťou a odchádzali spokojní po všetkých strán-
kach. Srdečne ďakujeme Mestu Nová Dubnica a Trenčianske 
Teplice, Kúpeľom Trenčianske Teplice, Trenčianskemu samo-
správnemu kraju, ZUŠ Nová Dubnica, sponzorom, kuchárkam 
zo Základnej školy Janka Kráľa, rodičom a ďalším rodinám 
účinkujúcich, vedeniu občianskeho združenia, menovite jeho 
predsedovi Pavlovi Švedovi, všetkým účinkujúcim a každému, 
kto čo i len trošku prispel k hladkému priebehu tohto krásneho 
podujatia.

Antonín Maděra
dirigent DOM ND

Dokončenie zo str. 3. 

-  do vzdelávacieho programu 1. ročníkov gymnázia sme
 zaviedli predmet r é t o r i k a , ktorý umožní študentom
 kvalitnú prípravu a prezentovanie vlastných projektov v
 jednotlivých vyučovacích predmetoch - výchova k samo-
 statnej tvorivej práci študentov
-  zrekonštruovali sme miestnosť prvého kontaktu, ktorá bu-
 de slúžiť stretnutiam vedenie školy - rodič, učiteľ - rodič
 - žiak/študent a podobne
-  budeme si vzájomne vymieňať svoje poznatky a skúse-
 nosti s partnerskou školou na Morave, s ktorou sme nad-
 viazali kontakt
-  pod jedno vedenie sa dostáva nová organizačná zložka
 MATERSKÁ ŠKOLA, 2 ročníky. Hlavným zámerom je
 uľahčiť malým žiačikom prechod na základnú školu, te-
 raz už nie do neznámeho prostredia. (Niečo podobné sa
 uskutočňuje aj na ZŠ na ulici J. Kráľa, tu však pôjde o
 alokované pracovisko MŠ pod vedením riaditeľky Mgr.
 D. Moravíkovej.)
-  Otvorenosť a transparentnosť bude v tomto šk. roku
 podporená aj tým, že žiaci/študenti majú na webstránke
 školy informácie o jednotlivých predmetoch
 -  čo im ponúkajú a čo bude od nich požadované. Všetci za-
 interesovaní teda vopred vedia pravidlá hry
-  plánujeme zrekonštruovať výmennníkovú stanicu tepla.
 
Súkromná základná škola
 Otvorenie nového šk. roka prebiehalo v súkromnej zá-
kladnej škole, (v budúcom roku oslávi svoje 10. výročie s 
programom KROK ZA KROKOM - zmysluplné učenie a ra-

dostné objavovanie ) v jedálni školy. Riaditeľka Mgr. Janka 
Kramárová nás informuje o zámeroch školy nasledovne:
-  naďalej bude pokračovať vyučovanie šachu
-  každý pondelok sa budú žiaci II. stupňa stretávať na ho-
 dine SÚSTREĎTE SA S NAMI. Spolu budeme diskuto-
 vať o pripravovaných aktivitách a významných udalos-
 tiach, o všetkom, čo nás teší i trápi. Sľubujeme si od
 toho výraznú participáciu žiakov na dianí školy
-  väčšie spojenie učenia so životom očakávame od pred-
 metu MEDIÁLNA VÝCHOVA v 5. a 6. ročníku. Žiaci budú
 pracovať s kamerou, fotoaparátom, diktafónmi, počítač-
 mi a ako reportéri budú zaznamenávať život v škole a v
 okolí
-  budeme pokračovať v práci s projektami, lebo pomáhajú
 žiakom k hlbším zážitkom z učenia sa
-  výučbu cudzích jazykov budeme podporovať PLENÉR-
 MI-víkendovkami, na ktoré chceme pozýva lektorov
-  naďalej konštruktívne postupovať pri environmentálnej
 výchove žiakov, aj učiteľov
-  ďalej rozvíjať TELEMOSTY s deťmi z rôznych krajín sve-
 ta. Doposiaľ najaktívnejšie s poľskou školou vo WOLI,
 blízko Osvienčima. Tento rok ich navštívime s najstarší-
 mi žiakmi
-  na zdokonalenie našej výchovnovzdelávacej práce bu-
 deme naďalej pozývať významných prednášateľov pe-
 dagogických tém, a to z celého Slovenska.
 
 Ďakujeme a želáme vám všetkým, spolu aj pedagógom, 
žiakom a študentom úspešný nový školský rok.

PhDr. Irena Štofaníková

Náš domáci orchester upútal určite najväčším počtom
a vekovým rozptylom šikovných mažoretiek.

Zopár írskych tónov ako spestre-
nie vystúpenia maďarského 

orchestra z mesta Mór. 

Srdečne zdraví orchester z Dolného Benešova! 

Orchester z Chebu predviedol kúsok zo svojho show progra-
mu, s ktorým vyhral toto leto druhé miesto na majstrovstvách 

sveta v Kuala Lumpur. 



 Klub paličkovanej čipky navštívili 5. a 6. septembra čipkár-
ky z celej západnej Európy. Prišlo k nám 80 čipkárok v dvoch 
autobusoch, aby si pozreli naše práce. Na pôde mesta vzácnu
návštevu privítal aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec. V 
centre voľného času sme pripravili výstavu regionálnych čipiek 
z celého Slovenska. Z 18. regiónov sme našou tvorbou pred-
stavili až 16 oblastí. Súčasťou výstavy boli aj staré čipky, ktoré 
nám zapožičali obyvatelia nášho mesta a Folklórny súbor Vr-
šatec. Návštevníci mali možnosť pozrieť si aj knihy o ľudovom 
odeve a čipkách. Za pomoci tlmočníčok sme si vymenili skú-
senosti. Občas, keď práve neboli tlmočníčky po ruke, sme si 
pomohli aj rukami a nohami. Čipkárky aj čipkári od nás odchá-
dzali plní dojmov, unesení krásou našich čipiek. Nechýbali vy-
jadrenia typu: „ Ešte sme v živote takú krásnu výstavu nevideli!“ 
Je to aj zásluhou pani Emílie Samuhelovej, ktorá výstavu, tak 
ako aj všetky naše výstavy inštalovala, a tak dala vyniknúť krá-
se jemnej čipky. Počet ľudí vo svete, ktorí vedia, kde je Nová 
Dubnica, sa opäť rozšíril.

 Opäť je tu jeseň a my vám opäť chceme priblížiť našu tvor-
bu. Pre obyvateľov a návštevníkov nášho mesta pripravujeme 
v PANOREXE už 3. ročník výstavy Dotyky krásy. Tak ako v 
predchádzajúcich ročníkoch vám predstavíme aj naše priateľ-
ky čipkárky, tento raz zo SEREDE a ŠOPORNE. 

 Niekoľko slov o tejto čipke: Medzi šopornianske tradície pa-
trí výšivka a paličkovaná čipka, ktoré sa využívali hlavne na 

krojoch. Zo zápisov v kronike sa dozvedáme, že odevné časti 
ušité z domácich konopných látok sa zdobili výšivkami a čip-
kami pletenými z hrubých konopných alebo bavlnených nití v 
kombináciách červenej, bielej, čiernej a modrej farby. S precho-
dom na nové plátno prekonávala i šopornianska čipka zmeny v 
technike, farebnosti a kompozícii. Začínal sa uplatňovať surový 
hodváb, žihľavové nite, menej vlna, haras, neskôr i cverny a 
vyšívacie nite. Paličkovanie bolo mimoriadne náročné a ovlá-
dalo ho len niekoľko žien. Po roku 1945 pôsobili v Šoporni len 
tri paličkárky, najnadanejšia sa spomína Mária Zemková.
 Šopornianske čipky patria do skupiny tzv. mnohopárových 
čipiek. Najzložitejšie sa plietli v počte 30 - 32 párov a boli viac-
farebné, ich charakteristickým prvkom boli ploštičky - buchét-
ky, prostredníctvom ktorých sa dala najintenzívnejšie vyjadriť 
farba. Prevládajúcimi farbami čipky bola biela, dve žlté farby, 
oranžová - žeravá a citrónovožltá - sirková. Staré ženy nosili 
čipky tejto farebnosti. Pestré čipky mohli nosiť len mladé ženy. 
Najhonosnejšie a najkrajšie čipky sa prišívali na sviatočný če-
piec. Pred I. svetovou vojnou šopornianska čipka dosiahla vr-
chol z technickej a estetickej stránky, vyznačovala sa mimo-
riadnou krásou. Šopornianske čipky sú zastúpené v depozitá-
roch múzeí v Bratislave, Martine, v Národopisnom múzeu v Pra-
he, ale aj v Österreiches Museums für Volkskunde vo Viedni.
V Šoporni sa čipka prestala paličkovať, ostala len na krojoch 
(čepce, rukávce, zástery) a obrusoch u staršej generácie. 

SRDEčNE VÁS VŠETKÝCH POZÝVAME NA NAŠU VÝSTAVU!

Mgr. Anna Waldeckerová
predsedníčka Klubu paličkovanej čipky

 Pohodová atmosféra, štyri slovenské a české skupiny, viac 
ako sto nadšených návštevníkov. Taký bol už 8. ročník jedineč-
ného a originálneho kultúrneho podujatia Bluegrassový večer.
Nechýbala skvelá hudba, dobrá nálada a príjemné posedenie 
s priateľmi a milovníkmi tohto netradičného hudobného žánru.

Bluegrass smeruje priamo do srdca
Bluegrass má v Novej Dubnici už svoju stabilnú základňu priaz-
nivcov. Aj v tomto ročníku podujatia sa potvrdilo, že najdôleži-
tejšia je pre nich dobrá a kvalitná hudba, pohoda a priateľská 
atmosféra. „V priebehu večera sa tu vystriedala približne stov-
ka ľudí. Zväčša ide  o stabilných priaznivcov tohto hudobného 
žánru. Dôležitejšia než netradičnosť je určite pohodovosť tohto 

žánru. Je to predsa ľudová hudba, aj keď z iného štátu, a ako
taká nie je vyumelkovaná, ale smeruje priamo do srdca poslu-
cháča, takže nie je nutné byť na jej počúvanie nijako zvlášť 
pripravený,“ zhodnotil Marián Šupák, spoluorganizátor Blue-
grassového večera.

Je ľahké podľahnúť...
Aj keď mnohým na Slovensku hudobný štýl bluegrass nič ne-
hovorí, skupina jeho fanúšikov neustále rastie. Je ľahké podľa-
hnúť čaru pôvodom americkej akustickej country hudbe s ty-
pickým banjom, dobrom či mandolínou, príjemným melódiám, 
či znamenitým spevom a vokálom. Netradičný hudobný žáner 
láka svojou originalitou a tým, že pre mnohých je v našich kon-
činách novinkou. 

Ťahákom bol Blackjack
Na 8. ročníku Bluegrassového večera vystúpili štyri skupiny. 
Československá kapela The Log, skupiny Dessert a Blackjack 
z Českej republiky a Slovensko reprezentovala kapela Šidlo. 

Práve tá posledná najviac učarovala novodubnickému publiku. 
„Asi najviac sa páčila kapela Šidlo. V novom obsadení pôsobi-
la veľmi živo a spontánne, ale najväčším ťahákom bol takmer 
pražský Blackjack. Je to skupina veľmi vyhraná, pôsobí kom-
paktne a celé ich vystúpenie bolo pripravené s veľkým vkusom 
a citom. Blackjack je skupina známa a často pozývaná na účin-
kovanie aj do zahraničia (Francúzsko, Holandsko, Nórsko, Ír-
sko...) a bola vyhlásená ako Bluegrassová skupina roka 2011,“ 
doplnil Šupák.

Ďakujeme Amfik Pubu a Pizzerii Vega
Minulý rok sa Bluegrassový večer konal na Mierovom námestí. 
Tentokrát podujatie zastrešil Amfik Pub, ktorý tak s výnimkou 
jedného roka robil aj v minulých ročníkoch. Za sponzoring časti 
občerstvenia účinkujúcich ďakujeme aj Pizzerii Vega. Napriek 
tomu, že kapely, ktoré sa predstavili v Novej Dubnici nepatria k 
známym popovým skupinám, publikum si ich obľúbilo a po kaž-
dom vystúpení nasledovala odmena v podobe potlesku. Ten 
si na záver 8. ročníka zaslúžil aj Marián Šupák spolu s bratom 
Ľubomírom, ktorí si krátkym vstupom pripomenuli 100. výročie 
narodenia otca Bluegrassu Billa Monrea. V ich podaní zazne-
li štyri známe inštrumentálne skladby od tohto autora. Zvuk 
dvoch skvelých nástrojov sa stretol s mimoriadne priaznivou 
odozvou u poslucháčov.

Stanislava Čechová
Foto: Dušan Zervan

 Pri príležitosti 67. výročia Slovenského ná-
rodného povstania sa v piatok 26. augusta za 
účasti primátora Ing. Petra Marušinca a pred-
staviteľov politických strán a hnutí v meste, 
uskutočnilo slávnostné kladenie vencov k pa-
mätníku Kpt. F. Beňušku v Kolačíne. Pri-
mátor vo svojom príhovore pripomenul 
históriu SNP, jeho odkaz dnešku a vý-
znam, ktorý mali tieto pohnuté dni pre 
náš ďalší vývoj. Svoju účasť na piet-
nom akte kladenia vencov potvrdili prí-
tomní zápisom do pamätnej knihy.
Oslavy Slovenské-
ho národného povstania po-
kračovali v areáli zdravia, kde koalícia SMER 
- SD, SNS a ĽS - HZDS pripravila pre účastní-
kov tradičné slávnostné  popoludnie. Slneč-
né počasie tentoraz prilákalo nemálo oby-
vateľov nášho mesta. Po úvodných slovách 
Ing. Jána Belinu, slávnostnom príhovore 
primátora Ing. P. Marušinca a zapálení va-
try si účastníci osláv mali možnosť opiecť 

Centrum voľného času pripravilo pre deti
počas letných prázdnin okrem pobyto-

vého tábora aj štyri mestské tábory.
     Viac ako 60 detí prežilo týždeň plný 
zábavy, hier, vody, slnka a nových zážitkov. Program bol 
veľmi pestrý. Deti chodili nielen na kúpaliská, ale spo-
znávali aj okolité mestá Trenčín, Trenčianske Teplice, 
Nemšová a Dubnica nad Váhom. V dedinke Omšenie na-
vštívili ranč, kde boli pripravené rôzne súťaže a vozenie 
na koníkoch.  Najviac sa tešili na hry bowling, minigolf, 
futbal, ľudské Človeče nehnevaj sa!, bingo a mnohé ďal-
šie. Už dlhoročnou tradíciou je noc v CVČ spojená so zá-
verečnou opekačkou. O zábavu sa postarali nielen vedúce, 
ale i deti prispeli tancom, recitáciou, spevom a vtipmi. 

Dúfame, že si všetci letný tábor užili! 
Pokiaľ chcete svoj voľný čas využiť zmysluplne 
aj počas školského roka, neváhajte
a prihláste sa na krúžky už teraz.

Viac info na www.cvcdubinka.meu.zoznam.sk. 
kolektív CVČ

VÝSTAVA SA USKUTOČNÍ
V KINE PANOREX

od 15. do 24. októbra 2011
denne od 9:00 - 19:00 hod.
24. 10. 2011 do 14:00 hod.



Z POLICAJNÉHO BLOKU
-------------------------------------------------------------------------------------

Prechovával u seba drogy
Vyšetrovateľ z Trenčína vzniesol 30. augusta obvinenie pre prečin nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi voči 24-
ročnému mužovi z okresu Ilava. Obvinený si v máji neoprávnene zadovážil a prechovával u 
seba v Novej Dubnici pre vlastnú potrebu metamfetamín. Zadržané množstvo metamfetamínu 
zodpovedá štyrom až štrnástim obvyklým jednorazovým dávkam drogy. Obvinenému hrozí 
trest odňatia slobody až do päť rokov.
 mjr. Mgr. Pavol Kudlička

hovorca Krajského riaditeľstva PZ Trenčín
Návšteva v Adamovom rúchu
Uprostred pracovného týždňa v stredu 17. augusta sa K. P. z Novej Dubnice rozhodol zavítať 
na návštevu ku kamarátovi. Na tom by ešte nebolo nič zvláštne, avšak návšteva sa rozhodla 
prísť nielen s prázdnymi rukami, ale aj obnaženým telom. Telefonické oznámenie, že nahá 
osoba sa pohybuje pri kultúrnej besede, zaznamenala hliadka mestskej polície. Zistila, že na-
háč bol pod silným vplyvom alkoholu a rozhodol sa ísť navštíviť svojho kamaráta. Hliadka ho 
odprevadila k miestu bydliska, kde si ho prevzala kamarátka so sľubom, že sa oňho postará. 

Stáť nevedel, ale spievááál...
Správnu mieru neodhadol v sobotu 6. augusta R. P. z Novej Dubnice. Podgurážený si ľahol 
na zem pred bytovku v Komenského sadoch č. 61, čím znemožňoval obyvateľom prechod 

do domu. Ležanie si spríjemňoval pospevovaním rôznych ľudových piesní. Hliadka mestskej 
polície ho odprevadila domov a doriešila podľa zákona o priestupkoch. 

Súkromná párty
Obyvatelia Ulice J.G. Tajovského zažívali v sobotu 13. augusta bezplatnú disco párty. Takto 
si letný večer spríjemňoval D. M. z Novej Dubnice, avšak hudba sa šírila príliš hlasno a aj po 
začiatku nočného pokoja. Rušením susedov sa organizátor dopustil priestupku, takže musel 
uhradiť blokovú pokutu. 

Podozrenie z trestného činu
Prepichnutú prednú a zadnú pneumatiku a prerezanú koženú strechu vozidla našiel na svojom 
Renaulte Mégane majiteľ P. M. 17. augusta. Oznámil to mestskej polícii a tá pre podozrenie 
zo spáchania trestného činu prípad odstúpila Obvodnému oddeleniu Policajného zboru SR v 
Dubnici nad Váhom. 

Škridlou ohrozovali okoloidúcich
Prerábka strechy na Ulici SNP č. 17 zamestnala 25. augusta aj mestskú políciu. Pracovníci 
vykonávajúci rekonštrukciu znečisťovali verejné priestranstvo a ohrozovali bezpečnosť obča-
nov, keďže starú škridlu vyhadzovali bez takzvaného stavebného rukáva. Hliadka vykonala
pohovor so zodpovedným majstrom R. P. a následne sa zabezpečilo vyčistenie verejného
priestranstva.
 Bc. Veronika Opatová, -mk-

Mestská polícia Nová Dubnica

20. 9. (utorok) slávnostné otvorenie (9:00)
a vyhodnotenie (16:00) športová hala

4. krajské športové hry seniorov JDS
Trenčianskeho kraja

pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
a primátora mesta Nová Dubnica

organizátori: Krajská organizácia JDS v Trenčíne,
Okresná organizácia JDS v Ilave so sídlom v Novej Dubnici

23. 10. (nedeľa) 15:00 kino Panorex

Vystúpenie hudobnej skupiny T R I T O N
pri príležitosti mesiaca úcty k starším

organizátor:  odd. sociálnych vecí a školstva MsÚ

15. - 24. 10. (sobota - pondelok) kino Panorex

Dotyky krásy 
Tretí ročník výstavy Klubu paličkovanej čipky Nová Dubnica

predstaví aj čipku zo Serede a Šoporne.
Vernisáž: 15. októbra o 14:00.

Výstava je prístupná denne od 9:00 do 19:00
(24. októbra iba do 14:00). 

organizátor:  Klub paličkovanej čipky Nová Dubnica

25. - 28. 10. (streda - nedeľa)

Z našich záhrad / O jablko Novej Dubnice
14. ročník výstavy výpestkov ovocia a zeleniny. 

organizátori: Výbor ZO Únie žien Slovenska,
Mesto Nová Dubnica, ZO Slovenského zväzu záhradkárov

a MŠ, ZŠ a CVČ v Novej Dubnici

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

 

Výbor ZO Únie žien Slovenska
Mesto Nová Dubnica, ZO Slovenského zväzu záhradkárov

a MŠ, ZŠ a CVč v meste

vás pozývajú na 14. ročník výstavy

Súčasťou je už tradične súťaž O JABLKO NOVEJ DUBNICE
a O NAJZAUJÍMAVEJŠÍ VÝPESTOK

a výstava prác detí JESEŇ V ZÁHRADE.

Zaujímavé exponáty jabĺk (3 ks z každej odrody),
výpestky ovocia, zeleniny alebo kompóty s receptami

prineste do kina Panorex v utorok 25. 10. od 15. do 18.hod. 
Výpestky môžete priniesť aj v prípade,
že máte záhradku mimo Novej Dubnice. 

vernisáž, vyhodnotenie:
26. 10. (streda) 15:00 (výstava do 18:00)

27. 10. (štvrtok) 9:00 – 18:00
28. 10. (piatok)  9:00 – 16:00

 

Eric Chaline: Podvody, ktoré hýbali dejinami
Kniha prináša v chronologickom poradí najdôvtipnejšie a najzábavnejšie spôsoby, ako sa ľudia dokázali navzájom 
prekabátiť a podviesť. Vedci manipulovali dôkazy, aby dokázali svoje teórie, umelci falšovali diela starých majstrov, či 
podvodníci v pyramídových hrách okrádali o peniaze.

Laurence Rees:  Druhá svetová vojna za zatvorenými dverami
Nová, strhujúca história druhej svetovej vojny čerpá z materiálov sprístupnených po otvorení archívov vo východnej 
Európe. Ponúka šokujúce svedectvá získané od dobových svedkov, či politické rozhodnutia Spojencov v Teheráne, 
na Jalte a v Postupime.

Dominik Dán: Žiješ iba dvakrát
Detektívov z oddelenia vrážd nečaká po vyriešení prípadu odpočinok. Opäť sa začal nový prípad, ktorý sa vryje do 
pamäti každého, kto bol pri ňom. A všetko sa to začalo tým, že sa z väznice stratila dozorkyňa.

Ružena Scherhauferová: Emine slzy
Temperamentná päťdesiatnička prežíva životnú krízu, keď jej harmonický manželský život naruší manželova nevera. 
Práve v tomto ťažkom období stretáva svojho bývalého spolužiaka a zrodí sa medzi nimi vzťah. Adam sa však chce 
vrátiť k rodine, je chorý a potrebuje opateru. Zvíťazí v Eme pocit povinnosti k rodine, alebo cit, ktorý ju ťahá k inému 
mužovi?

Joseph Monninger: Nesmrteľná na vodách
Pôsobivý ľúbostný príbeh dvoch ľudí sa zrodí v drsnej kanadskej prírode. Divoká, studená rieka preverí nielen ich 
lásku, ale aj pevnú vôľu a schopnosť prežiť v ťažkých podmienkach.

Haruki Murakami: O čom hovorím, keď hovorím o behaní
Uznávaného svetového autora by málokto tipoval na športovca. Je však výborným bežcom na dlhé trate. Kniha je 
spisovateľovým denníkom každodennej štvormesačnej prípravy na Newyorský maratón.

 Nové zážitky zbierala desiatka členov neziskovej 
organizácie CN ANEPS Nová Dubnica od 18. do 21. 
augusta na sociálno-rehabilitačnom pobyte na Zem-
plínskej šírave. Už v piatok ráno sme sa rozdelili na 
dve skupinky - prvá vyrazila autom do Michaloviec a 
druhá na kúpalisko Klokočkov a neskôr na stretnutie 
s členmi klubu nepočujúcich v Michalovciach. Krásne 
sobotné počasie sme sa rozhodli využiť turisticky, a to 
výstupom na Sninský kameň. Cestou sme sa poko-
chali nádherne čistým Morským okom, ktoré leží vo 
výške 618 m.n.m. Ďalej sme sa vybrali náročnejšou 
trasou s prevýšením 400 metrov až na Sninský ka-
meň. Odmenou bol nádherný výhľad na krajinu údolia 
Cirochy, Vihorlatské lesy a Východoslovenskú nížinu. 
Večer sme si dopriali zábavu na motozraze. Videli 
sme SuperStaristov Lukáša Adamca a Gábinu Gun-
číkovú, Horkýže Slíže, módnu prehliadku krásnych 
žien a nakoniec hudobnú skupinu Horkýže Slíže. Ne-
zabudnuteľný pobyt sme zavŕšili v nedeľu na kúpaliskách v Poprade. Za tento skvelý pobyt vďačíme nášmu priateľovi 
J. Smatanovi za pomoc pri zabezpečení ubytovania a mestu Dubnica n/V za finančný príspevok na ubytovanie. Radi 
by sme tento pobyt zopakovali niekedy v budúcnosti.

Michal Daňo
tajomník CN ANEPS Nová Dubnica



POHREBNÉ SLUŽBy ANTON DADO
Dubnica n/V 042/44 21 949,

Nová Dubnica (Obchodné centrum Družba)
042/44 33 000,

non-stop prevozy, predaj rakiev, vencov, kahancov,
sviečok a pohrebné služby 0904 504 498.

KAmENáRSTVO
kamenárske práce a hrobky 

ZĽAVA 20% na pomníky do vypredania zásob
0908 395 560.

Ponúkame aj prepravu sypkých
a plných materiálov do 3,5 tony. 

m. Kondel, mK & m-SK
    prevádzka - admin. budova Tekos-u Nová Dubnica

vykonáva:

POHREBNÉ SLUŽBy
prevozy zdarma!, smútočné obrady,

pochovávanie, truhly, vence
NON STOP LINKA 0905 991 398

KAmENáRSKE PRáCE
hroby a hrobky od základu, pomníky a urnové schránky

30% ZĽAVY DO VYPREDANIA ZÁSOB

Kancelária: po - pia: 8:00 - 16:00 
tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398

Foto: Milan Rezetka

SEPTEmBER - OKTóBER 2011
22. a 23. 9.   o 19:30

CZECH mADE mAN
Česká drsná komédia podľa skutočnosti. 

Vstupné: 2,20 €
Mládeži do 15 r. neprístupný

24. a 25. 9.    o 17:30
ŠmOLKOVIA

Americko-belgická rozprávka.
Vstupné: 2,30 €

Mládeži prístupný

29. a 30. 9.    o 19:30
mRCHA UČITEĽKA

Americká komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

1. a 2. 10.     o 17:00
AUTá 2

Americká animovaná rodinná komédia. 
Vstupné: 2,30 €

Mládeži do 7 r. nevhodný
 

8. a 9. 10.     o 19:00
ZOOŠETROVATEĽ

Americká komédia.
Vstupné: 2,30 €

Mládeži do 12 r. nevhodný  

15. a 16. 10.     o 19:00
SKyLINE

Americký akčný sci-fi thriller.
Vstupné: 2,30 €

Mládeži do 12 r. nevhodný                                                                                                                                         

22. a 23. 10.     o 19:00
mŕTVOLA mUSÍ ZOmRIEť

Slovenská komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný



 KST Kolačín organizoval 13. a 14. augusta výlet do Slovenského raja. Keď mi v 
sobotu ráno zazvonil budík o 4.15, mala som chuť ho vypnúť a spať ďalej. Našťastie 
ani ja, ani 40 ďalších nadšencov turistiky tak neurobilo a v čase, keď väčšina obyva-
teľov mesta spala, smeroval náš super rýchly autobus na Čingov. Slniečko svietilo, z 
diaľky sa na nás usmievali Tatry, ale my sme sa nedali zlákať, pretože sme mali iné 
plány. Čingov, Tomašovský výhľad, Letanovský mlyn, Kláštorisko, rokliny, rebríky, 
stúpačky, mostíky a lávky, to všetko sme si vyskúšali počas náročnej 8-hodinovej 
túry za premenlivého počasia. V priamom prenose sme sledovali metamorfózy prí-
rody, slnečné lúče v korunách stromov i plnosť vodopádov vďaka dažďom, ktoré 
sú pre toto leto také typické. Náročné boli najmä zostupy, pretože bolo šmykľavo. 
Našťastie sa nikomu nič nestalo a podvečer sme sa unavení ubytovali v prekrásnej 
chate, ktorá patrí Odborovému zväzu pracovníkov školstva a vedy, volá sa Čingov a 
nachádza sa priamo na Čingove. Sprcha urobila svoje a večer sme už znovuzrodení 
sedeli v altánku s ohniskom, opekali, spievali a výborne sa zabávali. Ráno sme sa 
presunuli zo severnej časti do južnej a vyrazili na túru z obce Biele Vody na planinu 
Geravy. Počas celého dňa nám bolo dopriate slniečko , ktoré sme si vychutnávali 
plnými dúškami. Zejmarská roklina so sústavou Vodopádov kpt. Nálepku, obec De-
dinky, do ktorej sme z Geráv zostúpili a odrážajúce sa lúče slnka vo vodnej nádrži 
Palcmanská Maša boli tou najlepšou odmenou za vynaloženú námahu. Cestou do-
mov sme už spriadali plány na najbližšie dni a mesiace. V októbri budeme putovať 
medzi moravskými vinohradmi a na budúci rok sa možno stretneme na Pieninách.
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Do novej sezóny vstupuje tím TJ Družstevník Kolačín s novým predsedom Jaroslavom Tlapákom a s novými 
projektami. Dorastu, aj mužom sa podarilo prekopať sa do vyššej súťaže, takže aj nároky hostí na štandardný 
servis budú väčšie.  Ten, žiaľ, na ihrisku v Kolačíne zatiaľ absentuje, avšak nie na dlhý čas. 
Už v minulom roku mesto odkúpilo cirkevné pozemky, na ktorých budú môcť v budúcnosti vyrásť potrebné 
šatne. A zrejme už v priebehu budúceho roka by mal celý projekt finišovať.  Jeho predpríprava už začala a 
projektanti by mali mať počas tejto jesene pripravené podklady. „Materiál sa chystáme zabezpečiť najmä 
sponzorsky, aj keď sme si vedomí, že nie všetko sa nám podarí touto cestou. Pracovať by tu mali najmä 
členovia kolačínskeho futbalového tímu, čiže vyskúšame si niečo podobné ako fungovali svojho času  Akcie 
Z. Na takto postavené šatne budú hrdí viacerí a budú si ich vážiť v omnoho väčšej miere,“  prezradil primá-
tor Ing. Peter Marušinec. Nový predseda Jaroslav Tlapák dopĺňa, že podľa nových nariadení futbalového 
zväzu by mali všetky kluby v súťaži disponovať šatňami s funkčnými sprchami. Čiže aj z tohto hľadiska je už 
súčasná situácia neúnosná. „Navyše stav, aký je v súčasnosti, nemotivuje mládež. Keď chalani zistia, že sa 
tu nemajú ani kde umyť, nevyznieva to veľmi lákavo. Mnohí pôjdu hrať radšej tam, kde budú mať potrebný 
servis,“ dopĺňa Tlapák. V súčasnosti riešia bariéru za futbalovou bránkou smerom k Novej Dubnici, pretože 
na opačnej strane ju pomohlo vztýčiť mesto kvôli ochrane priľahlých rodinných domov, ale na druhej strane 
stále chýba. „Tiež plánujeme oplotiť celé ihrisko, pretože psičkári začali na trávnatej ploche určenej na futbal 
cvičiť svojich psíkov,“ prezradil predseda TJ Družstevník. Aj touto cestou vás prosíme, nevyužívajte plochu, 
ktorá je určená na športové aktivity aj pre mládež,  za účelom venčenia vašich štvornohých miláčikov! 
-mk-

 Po stopách SNP na Markovicu sa pod patronátom KST Kolačín vydalo asi 50 
milovníkov turistiky a krásnych hôr v našom okolí. Počasie nám  výnimočne prialo , 
a tak sme sa pohodlne dostali  až ku krížu na Markovici, odkiaľ bol nádherný výhľad 
do blízkeho i ďalekého okolia.  V krátkosti sme si pripomenuli jednu z kľúčových 
historických udalostí  v živote slovenského národa, ako aj 2. výročie nášho kríža, 
ktorý slúži ako symbol  i prostriedok na stretávanie sa nielen obyvateľov Kolačína, 
ale aj turistov z okolia. V družnej debate sme strávili zopár pekných chvíľ a informo-
vali ostatných o pripravovaných podujatiach KST Kolačín. Najbližšie organizujeme 
autobusový zájazd do moravských Mutěnic, odkiaľ budeme putovať medzi morav-
skými vinohradmi , navštívime zopár vínnych pivníc a ochutnáme moravské vínka 
počas 9 alebo 17-kilometrovej pešej turistiky. Ak máte chuť pridať sa 8. októbra  k 
nám, prihláste sa do 30. septembra v oddelení kultúry u M.Kacinovej osobne,  alebo 
prostredníctvom emailu na kacikovasona@zoznam.sk  Poplatok za zájazd je 10 €.
Tešia sa na vás turisti z Kolačína.

Aj u nás spontánne vznikli pietne miesta na vzdanie vďaky a uctenie si pamiatky 
Paľa Demitru. Ďakujeme iniciátorom a všetkým, ktorí prispeli svojím plamienkom 
na Mierovom námestí, na pódiu alebo pri kríži. Legendárna hviezda hokejového 
neba s číslom 38 nezhasne nikdy. 

 „Najväčšia maratónska morda na rodnej hrude,“ aj takto mnohí označovali 17. ročník Specialized Dubnic-
kého MTB maratónu. Všetkých päť stoviek pretekárov môžeme teda považovať aj za víťazov. Ako potvrdil or-
ganizátor Rasťo Múdry najmladším účastníkom bol iba 9-mesačný chlapec „syn najpočetnejšej maratónskej 
rodiny - Balákovcov z Piešťan.“ Premiérovo štartovali jednokolky, na rozdiel od minulej bahnistej trate si mohli 
„bajkeri“ zgustnúť skôr na prašanoch. O krásnom počasí svedčí ešte jeden perličkový údaj organizátorov: 
„Zjedlo sa asi 150 kg melónov,“ dopĺňa užasnutý R. Múdry.

-mk-
Víťazi jednotlivých kategórií 17. ročníka (27. 8. 2010): 

Trasa HARD (100 km)
kategória muži 18 - 35 rokov - Karel Hartl, KELLYS BIKE RANCH TEAM, ČR
 - v prvej 20-tke sa umiestnili aj dvaja Novodubničania. Náš obdiv si zaslúži Michal Živčic (16. miesto) 
  a Marián Šobáň (17. priečka)

kategória veteráni od 36 rokov - Branislav Sivák, Mrzak Team

kategória ženy - Lenka Hartlová, KELLYS BIKE RANCH TEAM, Česká republika
 - je to jediná žena, ktorá sa odvážila postaviť sa na štart mimoriadne náročnej sto kilometrovej trate,
  mimochodom manželka Karla Hartla - víťaza mužskej kategórie

Trasa KLASIK (67 km)
kategória juniori 17 rokov a menej - Jakub Vančo, CK Bikesport Nova Dubnica

kategória muži 18 - 35 rokov - Peter Jež, Climberg T-Šport
 - z domácich najvyššie bodoval Zdeno Mandalík na 26. pozícii

kategória veteráni od 36 rokov - Lukáš Roubíček, Cyklomax, ČR
 - do prvej 20-tky sa zmestili aj dvaja Novodubničania - Marián Kiša
  na 19. mieste a v tesnom závese Ján Krumpolec

kategória ženy - Katarína Bukovčáková, Merida Biking Team, ČR
 - aj napriek klubu, za ktorý preteká, je Katarína Novodubničanka.
  Po roku obhájila minulé víťazstvo.  

Trasa BASIC (43 km)
kategória muži (bez rozdielu veku) - Dominik Turan, Outsiterz Novatec
 - zo 6. priečky sa tešil Michal Šojdel z CK Bikesport Nová Dubnica 
kategória ženy
(bez rozdielu veku) - Monika Kadlecová, CK EPIC Dohňany
 - na šťastnej sedmičke došla do cieľa Novodubničanka
  Kristína Masláková

Trasa BABY (9,5 km)
bez rozdielu veku - Roman Kurnický, Nové Mesto nad Váhom
 - na strieborný stupienok vystúpil Novodubničan Šimon Drak,
  na skvelej 8. priečke dojazdila Adriana Vančová a najtesnejšie
  za ňou Tobias Vančo

MUNI  - jednokolky  - Matej Zachar, jednokolka.sk
 - v silnej poľskej konkurencii dokázal zvíťaziť Slovák

Minuloročný víťaz, na 17. ročník strieborný Jaroslav Šíbl.

Minuloročný víťaz, na 17. ročníku
strieborný Jaroslav Šíbl.


