
Na ich koncerty
sa vrátime na str. 6 a 7. 

Foto: M. Šupák 

V utorok 5. apríla sa 
občania mesta zišli v 
Kultúrnej besede, aby 
spolu s primátorom 
mesta, Ing. Petrom 
Marušincom, bilanco-
vali jeho prvých sto dní 
v úrade. Prítomný bol 
aj  zástupca primátora 
Ing. Marián Medera.

   V úvodnom prího-
vore primátor informo-
val o skutočnostiach, 
ktoré musel hneď po 

svojom príchode do MsÚ riešiť. Napriek ústnemu prísľu-
bu svojho predchodcu, že prednostke MsÚ pri odchode 
z funkcie bude vyplatená odmena vo výške dvoch me-
sačných platov, bola táto odmena vyplatená aj napriek 
žalostnému stavu v mestskej pokladnici vo výške piatich 
mesačných platov. Rozdiel predstavoval 3.500 €. Za 
najproblémovejšiu oblasť označil príliš vysoké úverové 

zaťaženie mesta, ktoré sa po čerpaní euro-fondových 
zdrojov oproti roku 2006, keď bola zadlženosť 18,36%, 
vyšplhalo na súčasných 39%. To dnes neumožňu-
je ďalší rozvoj mesta ani väčšie investičné akcie. Dlh 
mesta činí k dnešnému dňu 1.800.000,- €. Úvery vo 
výške 1.400.000 € sa mali začať splácať až v roku 2013. 
Preto mesto pristúpi k reštrukturalizácii úverov a od za-
čiatku roku 2012 chce začať postupne splácať aj ostat-
né úvery mesta. 

 V predchádzajúcich rokoch mesto platilo vysoké vý-
davky za služby (projekty, dodávky informačných systé-
mov). Začiatkom januára vyvolalo rokovania s dodáva-
teľmi služieb, ktoré sa v objeme 53.500 € na tento rok 
podarilo  znížiť a mesto ušetrilo na výdavkoch 23.500 €.
Primátor tiež konštatoval, že sme zdedili aj pohľadávky 
na neplatičoch na nájomných bytoch, ktoré sú ešte vo 
vlastníctve mesta. Sú vo výške 103.000 €, z toho piati 
obyvatelia dlžia mestu na nájomnom spolu 35.000 €. Za 
posledné tri roky nikto vo vedení mesta nepodnikol kro-
ky na ich zníženie.



 V roku 2007 sa zatvorila I. ZŠ, následne, keď vedenie mesta 
vedelo, že v najbližšom období sa  tento objekt nepodarí vyu-
žiť, podpísala sa zmluva začiatkom roku 2008, kde mesto platí 
dodávateľovi tepla za príkon, teda pripojenie, nie kúrenie, ročne 
poplatok vo výške približne 14.000 €. 

 „Situácia mesta nie je jednoduchá, ale ani neriešiteľná.
V súčasnosti prehodnocujeme zmluvy a hľadáme všetky rezer-
vy v rozpočte mesta na to, aby sme mohli ísť dopredu v rozvoji 
nášho mesta“, dodal na záver tohto bloku problémov primátor 
Ing. Peter Marušinec.

 Pálčivým problémom mesta sú parkovacie miesta. Je ich 
stále nedostatok, v tejto súvislosti primátor nevidí riešenie v pre-
nájme či predaji parkovacích miest občanom, ale skôr v ich po-
stupnom vytváraní podľa aktuálnych možností v meste.

 V oblasti ďalších investičných akcií bude vedenie mesta veľ-
mi opatrné, nakoľko je v súčasnosti veľmi ťažké predpovedať 
vývoj v slovenskej ekonomike, a tým aj v meste. Určite sa neu-
važuje o zásadnom odpredaji mestského  majetku. Primátor 
zvažuje aj zadefi novanie tzv. strategického majetku mesta (ško-
ly, škôlky, kino), ktorého odpredaj by bol možný len 4/5-väčši-
nou v MsZ. 

 Občania vo svojich diskusných príspevkoch poukazovali na 
nedostatok voľných kapacít v materských školách a problémy 
rodičov, ktoré s tým súvisia. Mesto pracuje na využití priestorov 
zrekonštruovanej ZŠ J. Kráľa aspoň na umiestnenie dvoch tried 
pre deti v predškolskom veku. 

 Občanov zaujímalo i ďalšie využitie plochy po zrušenej zá-
hradkárskej osade pri spomínanej ZŠ J. Kráľa. Primátor infor-
moval o rozhovoroch s majiteľom týchto pozemkov. Problém 

súvisí s tým, že investor nemá záujem napojiť sa na centrálny 
tepelný zdroj. Mesto totiž v minulosti prijalo stratégiu v oblasti 
tepelného hospodárstva, ktorá uprednostňuje centrálny zdroj 
pred menšími zdrojmi vykurovania, a tak bude potrebné najprv 
zmeniť celú fi lozofi u v tejto oblasti.

 Prítomní občania poukazovali aj na správanie bezdo-mov-
cov v našom meste a slabú aktivitu zo strany MsP. V tejto sú-
vislosti  hovorili o nočných motocyklových pretekoch, nedisci-
plinovaných psíčkaroch, ktorí nerešpektujú zákaz zdržiavania 
sa v priestoroch detských ihrísk i o našom vzťahu k životné-
mu prostrediu vôbec. Primátor informoval prítomných, že od 1. 
apríla nastala zmena na poste náčelníka mestskej polície, od 
ktorej očakáva zlepšenie práce, väčšiu mobilitu policajtov a v ko-
nečnom dôsledku i vyriešenie niektorých problémov. 

 Za zmienku stojí aj informácia, že primátor naďalej rokuje 
s obchodnými reťazcami, ktoré by boli ochotné postaviť super-
market v našom meste a peniaze získané odpredajom pozemku 
by slúžili na odkúpenie pozemku bývalého letného kúpaliska. 

 Na záver primátor Ing. Peter Marušinec prisľúbil, že sa pod-
netmi od občanov bude zaoberať. 

S.K.

 Od začiatku apríla sa pozície prednostky mestského úradu 
ujala Ing. Silvia Kiačiková.

 Funkciu náčelníka mestskej polície od rovnakého obdobia 
zastáva JUDr. Milan Krčmárik.

 Na post vedúcej ekonomického oddelenia mestského úradu 
komisia vybrala Ing. Evu Lackovičovú.

 V čase uzávierky tohoto vydania prebiehajú výberové konania
na pozíciu riaditeľ Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici a ve-
dúci oddelenia výstavby, územného plánovania a dopravy mest-
ského úradu. O výsledkoch vás budeme informovať v nasledu-
júcom čísle.

Dozorná rada TEKOS Nová Dubnica s.r.o.: Ing. Peter Lendel,
   Dr., Ing. Martin Kalafút, Erik Majzel

Dozorná rada Nová Dubnica Invest, s.r.o.:
   Ing. Peter Lendel, Ing. Pavol Ondrejička, PaedDr. Soňa
   Kačíková, Ing. Juraj Hort, JUDr. Miroslav Holba

Dozorná rada Termonova, a.s.: Ing. Milan Dubnický

Dozorná rada spol. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.:
   Ing. Peter Marušinec

Valné zhromaždenie združenia obcí
Regionálna kompostáreň Považie:
   Ing. Peter Marušinec, RNDr. Tomáš Molčan

ŠKOLSKÉ RADY - DELEGOVANÍ ZÁSTUPCOVIA MESTA

Rada školy pri Materskej škole Petra Jilemnického:
   Mgr. Michal Doman, Ing. Marián Medera

Rada školy pri Základnej škole Janka Kráľa 1: Bc. Pavol Pažítka

Rada školy pri Základnej umeleckej škole: Bc. Štefan Cucík

Rada školy pri Centre voľného času: Ing. Jaroslav Kusý

 Plnohodnotnými občanmi Novej Dubnice sa už stali aj takmer štyri de-
siatky novonarodených bábätiek, ktoré prišli na svet od 6. októbra minulého 
roku do konca januára 2011. Kultúrna beseda hostila ofi ciálne podujatie 
Zboru pre občianske záležitosti - Uvítanie detí do života. Prvé tohtoročné 
obrady viedol primátor Ing. Peter Marušinec a s niektorými poslušnými bá-
bätkami priamo zapózoval pred objektívom.

 Na tri obrady 29. marca sme pozvali 36 detičiek a ich rodičov a veľká 
väčšina to považovala za česť - zúčastniť sa ofi ciálneho uvítania. Progra-
mom sa opäť zaskvelo sláčikové oddelenie ZUŠ pod vedením Mgr. Leoša 
Staněka. Rodičia z rúk primátora prevzali darčekové poukážky v hodno-
te 33 eur, za ktoré môžu svojim ratolestiam zaobstarať plienky alebo iný 
praktický tovar. Tí, ktorí sa nemohli uvítania zúčastniť, poukážky si môžu 
prevziať v ohlasovni pobytu klientskeho centra MsÚ.

-mk-

 Primátor Ing. Peter Marušinec a členka ZPOZ-u Eva Pištová,
 vítajú Adriánka Kabáta.           Foto: Emil Hollý



 Milí čitatelia, v tomto vydaní Novodubnic-
kých zvestí otvárame novú rubriku pod názvom, 
ktorý ste si mohli prečítať v titulku. V nej postup-
ne položíme rovnakú otázku všetkým pätnástim 
poslancom mestského zastupiteľstva. Dnes pri-
nášame odpovede prvých dvoch.
 
Ako sa vám darí napĺňať vaše predsavzatia, 
ktoré ste si dali pred komunálnymi voľba-
mi?

MARTA BABUKOVÁ,
poslankyňa MsZ a členka sociálno-zdravot-
no-bytovej komisie a redakčnej rady

 Aj keď sú od komu-
nálnych volieb ubehlo 
už viac ako tri mesia-
ce, chcela by som vy-
užiť túto príležitosť a 
poďakovať všetkým 
obyvateľom z voleb-
ného obvodu číslo 1, 
ktorí odovzdali svoj 
hlas koalícii SMER 
- SD, SNS, HZDS a 
zabezpečili našu väč-

šinu v mestskom parlamente. Osobitne sa chcem
poďakovať tým, ktorí odovzdali hlas mne. 
Vďaka ich dôvere budem môcť ako poslankyňa 
aj v ďalšom volebnom období presadzovať náš 
volebný program, ale aj požiadavky, podnety a 
pripomienky obyvateľov. V súčasnosti máme v 
mestskom zastupiteľstve väčšinu, preto sa nám 
bude oveľa ľahšie napĺňať úlohy, ktoré sme si 
predsavzali. Napriek viacerým pokusom sa nám 
napríklad v minulých rokoch nepodarilo presadiť 
predaj záhradkárskych osád do vlastníctva ich 
dlhoročných užívateľov. To je jeden z dôležitých 
bodov programu našej koalície, ktorý určite pod-
porím. 
 Mojou „srdcovou záležitosťou“ už v minulom 
období bolo, aby sa konečne podarilo do Novej 
Dubnice „pritiahnuť“ niektorý z obchodných re-
ťazcov, aby obyvatelia Novej Dubnice nemuseli 
chodiť za väčšími nákupmi do susedných miest. 
Verím, že sa nám čo najskôr podarí tento zámer 

zrealizovať. Tak, ako v predchádzajúcom voleb-
nom období, aj teraz som členkou sociálno-zdra-
votno-bytovej komisie, členkou redakčnej rady, 
členkou Rady skoly ZŠ Janka Kráľa a pribudla 
mi práca v ZPOZe. Sú to všetko oblasti, ktoré sa 
bezprostredne dotýkajú obyvateľov mesta. Za-
ujímavá a zmysluplná je najmä práca v sociál-
no - zdravotno - bytovej komisii, ktorá má široký 
záber. Okrem iného sme sa podieľali na tvorbe 
Komunitného plánu sociálnych služieb v meste, 
ktorý podrobne rozoberá túto oblasť, zahŕňa cie-
le a zámery do budúcnosti. Jedným z problé-
mov na ktoré poukazuje a ktoré treba neodklad-
ne riešiť, je rozšírenie zariadenia pre seniorov a 
vytvorenie lepších podmienok pre dôstojný život 
jeho obyvateľov. Súčasťou tejto komisie je zdra-
votná oblasť, kde patrí aj mestské zdravotné 
stredisko. Na nedávnom zasadnutí sme si túto 
oblasť zobrali pod „drobnohľad“ a chceme pre-
sadiť, aby fi nančné prostriedky, ktoré sa získa-
vajú z prenájmu priestorov budovy zdravotné-
ho strediska, boli účelovo viazané. Čiže, aby sa 
využívali ibna zveľadenie tohoto zariadenia. Do-
teraz tieto prostriedky končili v spoločnej kase a 
na chátrajúcu budovu veľa nezostalo. Urobíme 
všetko preto, aby sa nám podarilo rozšíriť a do-
plniť ďalšie zdravotnícke služby, aby Novodub-
ničania mali k dispozícii nevyhnutnú zdravotníc-
ku starostlivosť.
 Súčasťou sociálnej oblasti sú samozrejme 
aj mladé rodiny. Okrem materských škôl v po-
sledných rokoch opäť vyvstala požiadavka na 
zriadenie detských jaslí. Toto je jedna z ďalších 
úloh, ktoré sú súčasťou nášho volebného pro-
gramu. Mesto Nová Dubnica starne a k tomu, 
aby omladlo, je potrebné začať s výstavbou ná-
jomných bytov, ktoré budú prístupné aj sociálne 
slabším rodinám. Tieto, ale aj ďalšie úlohy, ktoré 
bude treba riešiť v priebehu volebného obdobia 
v prospech obyvateľov Novej Dubnice, určite 
podporím.
 Okrem spomenutého, samozrejme, pomô-
žem riešiť aj problémy, s ktorými sa na mňa obrá-
tia obyvatelia m. č. IBV Miklovky, kde bývam. a 
ktorí mi odovzdali najväčší počet hlasov. 
 Urobím všetko preto, aby som ich dôveru 
nesklamala. 

TOMÁŠ ZEMKO,
poslanec MsZ a predseda školskej komisie

 
 Predovšetkým sa 
chcem prostredníc-
tvom Novodubnických
zvestí poďakovať ob-
čanom za prejavenú 
dôveru vo voľbách do
mestského zastupiteľ-
stva. Politiku chápem 
ako službu občanom. 
Školstvo bolo, je a aj
bude pre mesto pro-
blematické ako z hľa-
diska fi nancií, tak aj 

z pohľadu zabezpečenia potrebných priestorov 
pre školské aktivity. Ako poslanec a predseda 
školskej komisie som sa pravidelne zúčastňoval 
rokovaní mestského zastupiteľstva. Doposiaľ 
som navštívil takmer všetky školské zariadenia 
na území mesta a diskutoval som o ich problé-
moch s riaditeľmi škôl, oboznamoval som sa s 
ich fi nančným, materiálno - technickým a perso-
nálnym zabezpečením.
 V spolupráci s pánom primátorom a riadi-
teľkou materskej školy by som chcel zriadiť elo-
kované pracovisko materskej školy, aby sme 
boli schopní čo najlepšie uspokojiť dopyt zo 
strany rodičov a poskytnúť deťom dobré pod-
mienky a starostlivosť. Našou veľkou výzvou 
bude aj rekonštrukcia bývalej I. ZŠ a jej využitie 
na školské a vzdelávacie účely. 
 Ako poslanec som sa zúčastňoval kultúr-
nych, spoločenských a športových akcií v na-
šom meste. Najväčší význam však pre mňa mal 
Deň učiteľov, kedy sme v kine Panorex pedagó-
gom za ich obetavú a náročnú prácu pri výcho-
ve našej mládeže v meste poďakovali.
 Budem rád, ak mi obyvatelia Novej Dubnice 
napíšu svoje podnety a názory na zemko@no-
vadubnica.sk, alebo pri osobnom stretnutí rád
s nimi podiskutujem o ich problémoch. 

-gaj-

 V týchto dňoch prebieha jarné čistenie ciest, 
chodníkov a verejných priestranstiev v meste, ruč-
ne i zametacím vozidlom odstraňujeme štrk po 
zimnej údržbe, upravujeme parky, začína sa údrž-
ba ihrísk a lavičiek.

 Pridali sa aj obyvatelia niekoľkých bytových 
domov, ktorí na spoločných brigádach upravili 
okolie svojho bydliska. Všetkým, ktorí aktívne 
prispeli k čistote nášho mesta, ďakujeme. Záro-
veň vyzývame ostatné spoločenstvá, aby sa 
takisto zapojili do zveľaďovania okolitého pro-
stredia. Po nahlásení brigády vopred poskytu-
jeme plastové vrecia, zapožičiavame náradie, za-
bezpečíme odvoz vyzbieraného odpadu. V prí-
pade záujmu kontaktujte pracovníčky oddele-
nia životného prostredia mestského úradu.

Ďakujeme za spoluprácu! 
K. B.

 Príliš aktívni obyvatelia domu č. 534, vchodu č. 94 si skrášľovanie okolia svojho bydliska 
vysvetlili po svojom a upravili dreviny - smreky pichľavé strieborné - veľmi svojsky a neodbor-
ne, do neprimeranej výšky. Okrem poškodenia drevín (vrátane ich estetických a ekologických 
funkcií) porušili VZN mesta č. 3/2007 o zeleni, ktoré zakazuje upravovať existujúce dreviny 
rezom bez súhlasu mesta. 
 Na domových brigádach obyvatelia zvyčajne skrášľujú svoje okolie hrabaním trávnikov, 
zbieraním nečistôt, zametaním chodníkov, čiastočným orezom konárov kríkov, ktoré zasahujú 
do chodníkov či okien. Orezy až do výšky 
tretieho poschodia nie sú úkonom, ktorý 
je možné realizovať bez súhlasu vlastníka 
pozemku - čiže Mesta Nová Dubnica a za-
bezpečenia odborného dohľadu. 
 Preto upozorňujeme obyvateľov, že je 
vhodné dohodnúť s mestom rozsah a spô-
sob činností, vykonávaných v rámci brigá-
dy obyvateľov domu tak, aby nedošlo ne-
uváženým konaním k porušeniu právnych 
predpisov a nariadení mesta. 

Mgr. Katarína Bašná
odd. životného prostredia MsÚ



 Vzácnych hostí sme privítali na štvrtej výročnej členskej schôdzi nepočujúcich 12. 
marca. Pozvanie prijala poslankyňa mesta M. Babuková, prezidentka Asociácie nepo-
čujúcich Slovenska (ďalej ANEPS) Bc. A. Bartalová a predsedníčka Centra nepočujú-
cich ANPES s z Trenčína A. Krileková. Schôdzu svojím príhovorom pred 19. členmi
a priateľmi centra nepočujúcich otvorila E. Liptáková so správou o činnosti a hospodá-

rení za uplynulý rok. Plány na
rok 2011 predstavil M. Daňo. 
Po príhovoroch hostí sme dis-
kutovali o problematike slu-
chovo postihnutých a o využí-
vaní klubových priestorov až 
do večerných hodín. Za zor-
ganizovanie výročnej schô-
dze vďačíme manželom Lip-
tákovým a vedeniu mesta za 
poskytnutie priestoru v kultúr-
nej besede. 

Michal Daňo
CN ANEPS Nová Dubnica

ZBERNÝ DVOR  
A OBECNÉ KOMPOSTOVISKO  

V NOVEJ DUBNICI 
 

pondelok - piatok: 7,oo hod. - 17,oo hod. 
sobota: 10,oo hod. - 16,oo hod. 

 
Obyvatelia Novej Dubnice môžu na zbernom dvore bezplatne odovzda  akýko vek 

komunálny odpad, objemný odpad, elektroodpad, nebezpe ný odpad, odpad zo zelene 
a 1 m3 drobného stavebného odpadu ro ne. Na zbernom dvore vám jeho správca 

pomôže so správnym umiestnením odpadu.  
 

Odovzdávaním odpadu na zbernom dvore prispievate k udržiavaniu istoty a poriadku 
v okolí kontajnerov a ku krajšiemu vzh adu mesta. akujeme!  

 
V apríli ešte platí skrátený režim na zbernom dvore: 

od pondelka do štvrtka len do 16:00 hod! Piatok, sobota je bez zmeny. 

 Základná organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska (ďalej JDS) 14. marca v Kultúrnej 
besede hodnotila. Na výročnej schôdzi sa zišli 
toľkí členovia, že im pomaly chýbali stoličky. 
 Predsedníčka ZO Ing. J.Drieniková v sprá-
ve skoro plasticky sprítomnila akcie a podujatia, 
ktoré uskutočnili 119-ti členovia väčšinou svoj-
pomocne a časť s pomocou pozvaných zaujíma-
vých a najmä ochotných odborníkov. Bolo o čom 
hovoriť, bolo čo hodnotiť. Činnosti boli rôzne: 
besedy o knihách, tvorivé dielne zručnosti, náv-
števy galérií, výstavy obrazov a iných vlastných 
prác, spoločné výlety do prírody, za zdravím na 
termálne kúpaliská. Pochváliť sa môžu bohatou 
účasťou na prednáškach univerzity strieborné-
ho veku, ktoré ich obohatili o nové vedomosti zo 
sociálnej, zdravotnej, právnej oblasti. Zapájali
sa do prípravy kultúrnych podujatí, organizova-
li športové hry seniorov Trenčianskeho kraja, 
okresu aj mesta. Stále spomínajú na cvičenie 
pre zdravie, ktoré viedol dnes už 82-ročný, stále 
vitálny Zaslúžilý majster športu, olympijský víťaz 
Ján Zachara, na odpoludnie minigolfu či turistic-
ké vychádzky. Obľúbené sú ich stretnutia - po-
sedenia v Mesiaci úcty k starším, na Katarínu, 
pri čaji, na Fašiangy či Valentína. 

 Za ochotu a aktivitu mnohé členky získali
Ďakovné listy od ústredného orgánu JDS či OO 
JDS. Základnej organizácii takýto list poslal pri 
príležitosti 50. výročia mesta aj bývalý primá-
tor Ing. Ján Šušaník. Po voľbách sa s novým 
primátorom Ing. Petrom Marušincom stretli už 
začiatkom januára. Ten im predostrel plány a 
predstavy, ako bude nové vedenie mesta plniť 
volebný program. Dokonca im priniesol aj dar-
ček - 7 permanentiek na kúpanie v krytom bazé-
ne. Bodoval. Využívajú ich. 
 Dalo by sa ešte dlho vyrátavať čo všetko títo 
seniori stihli. Jedno je isté, nevidia iba seba, ale 
majú záujem o veci verejné. Dokázala to disku-
sia, v ktorej zahrnuli otázkami zástupcu primáto-
ra Ing. Mariána Mederu. Aj keď na mno-
hé odpovedal, niektoré si zobral ako podnet na 
rokovanie mestského zastupiteľstva. Napr. pro-
blematiku merania exhalátov v ovzduší mesta. 
Mgr. A.Prokešová nastolila problém, ktorý ZO 
JDS trápi už veľmi dlho. Povedala: „ Pripadám si 
v Kultúrnej besede ako dôchodca 2. triedy. Vždy 
sú tu problémy buď so zatvorenými priestormi, 
s nedostatkom porozumenia pre naše potreby, 
ústretovosti a pochopenia.“ Kto jej na túto otáz-
ku odpovie a kedy? (Pozn. redakcie: Vedenie 

mesta sa už ujalo riešenia problému a zvolalo 
rokovanie s JDS, klubom dôchodcov, odd. kultú-
ry a športu MsÚ, oddelenia a komisie sociálnych 
vecí.) 
 Po schválení uznesenia došlo k dvom mi-
lým „rodinným“ udalostiam. Pani I.Čerešňová 
pripomenula, že jej syn - známy slovenský hu-
slista Miloš Valent, odchovanec novodubnickej 
hudobnej scény v januári získal významné oce-
nenie Krištáľové krídlo. K tejto „pripomienke“ 
priložila aj niečo, čo sa neskôr ocitlo v pohároch. 
Pani M. Rehákovej a pani H.Strapkovej, ktoré 
oslávili významné životné jubileum, za všetkých 
zablahoželala predsedníčka Ing. J.Drieniková, 
tak ako sa patrí. Za toto blahoželanie si všetci 
osladili život dobrými zákuskami. Ako doma ... 
 Čo povedať na záver? Pomáhať seniorom 
zachovať si čo najdlhšie svoju ľudskú dôstoj-
nosť, dať im pocit, že ešte nepatria do starého 
železa, že sa môžu stále realizovať, byť na tep-
ne doby - je na nezaplatenie. Oni sa totiž necítia 
starí, oni majú iba dosť rokov. Preto vďaka všet-
kým, ktorých sa to týka: vedeniu mesta, spria-
teleným inštitúciám, ochotným dobrovoľníkom. 
Vďaka.

JUDr. Viola Molnárová

 Nedávno som cestovala do Trenčína k le-
károvi. Po nastúpení do značne obsadené-
ho autobusu ma prekvapil fakt, že na sedad-
lách zväčša sedela školská mládež, ktorá 
bola zaneprázdnená počúvaním hudby zo 
slúchadiel alebo hraním sa s mobilmi. V ulič-
ke sa knísalo veľa seniorov. Ani jeden štu-
dent neponúkol miesto staršiemu cestujúce-
mu. Na hodinách etiky nie je táto téma na 
programe? Odhliadnuc od „Bontónu“ od Jar-
kovského, stačilo by trochu pochopenia a 
empatie. 

 Túto situáciu dobre vystihol „Mistr GS“
v Talentmánii, keď prehlásil po vystúpení sku-
piny, ktorá parodovala seniorov:
„Dôchodcovia, chcete si v autobuse sadnúť?
Staňte sa vodičmi MHD!“ 

Soňa Kršková

 Chcete sa zbaviť obnoseného šatstva a 
poskytnúť ho ľuďom v núdzi?! Neukladajte 
ho ku kontajnerom, kde môže zmoknúť, zne-
čistí sa, rozhádžu ho deti po okolí, prípadne 
sa stane základom čiernej skládky. Doneste 
použiteľné šatstvo, hrnce a iné kuchynské 
náradie na zberný dvor, kde šatstvo skladu-
jeme a balíme tak, aby sa neznehodnotilo. 
Odoberá ho nezisková organizácia Diakonie 
Broumov (http://www.diakoniebroumov.org),  
ktorá sa profesionálne venuje zberu a ďal-
šiemu využívaniu použitého šatstva a ďal-
ším sociálnym aktivitám. 



„Pri nedávnom pomaturitnom stretnutí som sa pýtala 
na jedného študenta, ktorý nebol prítomný. Po dlho-
trvajúcom peknom manželstve sa niečo pokazilo, 
rozišli sa. Dom bol napísaný na manželku (nevyspo-
riadané majetkové vzťahy, načo, keď to bolo bezpro-
blémové manželstvo? ) Neviem podrobnosti, ale s 
ním to skončilo tak, (manželka dom predala, odišla k 
rodine do Čiech ) že sa ocitol na ulici. Pred dvomi rok-
mi zomrel ako bezdomovec - našli ho zamrznutého. 
Málo sa zaujímame o právne normy, hoci poznáme 
to varovanie: „Neznalosť zákona neospravedlňuje!“ 
Možno by nebolo od veci priblížiť nám, aké sú to ma-
jetkové vzťahy: bezpodielové vlastníctvo, podielové 
vlastníctvo a výlučné vlastníctvo.“

čitateľka

 Táto otázka zaberá široké spektrum právnych vzťahov a možností, ako sa 
majetkové záležitosti môžu z rôznych dôvodov po čase skomplikovať. Rozdelím 
svoju odpoveď teda na tri samostatné časti, ktoré budú tematicky uverejnené
v troch po sebe nasledujúcich číslach a budú obsahovať základné informácie
o každom zo spomínaných vlastníckych režimov. V každej vzniknutej životnej 
situácii však môžu nastať problémy, na ktorých vyriešenie nižšie uvedený vý-
klad nebude postačovať, a bude potrebné viac sa zahĺbiť do problematiky sple-
titých vlastníckych vzťahov. 

 Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM) je režim vlastníc-
keho práva, ktorý môže existovať výlučne medzi manželmi počas trvania man-
želstva. Vzniká uzavretím manželstva a zaniká buď jeho zánikom (rozvodom, 
smrťou jedného z manželov alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, vyhlásením 
konkurzu na majetok jedného z manželov a pod.) alebo sa ruší rozhodnutím 
súdu (v prípade podnikateľskej činnosti jedného z manželov alebo z dôvodu, 
že ďalšie trvanie BSM je v rozpore s dobrými mravmi). Do BSM patrí všetko, 
čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov počas 
trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj 
vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania 
len jedného z manželov. Skutočnosť, že ako vlastník nehnuteľnosti je v katastri 
zapísaný iba jeden z manželov, nevylučuje, že nehnuteľnosť patrí do BSM, ak 
pri jej nadobudnutí boli splnené podmienky uvedené vyššie. 

 Veci v BSM užívajú obaja manželia spoločne, spoločne hradia aj náklady 
spojené s ich užívaním a udržiavaním. Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí 
môže vybavovať každý z manželov, v ostatných veciach je potrebný súhlas 
oboch manželov - inak je takýto právny úkon neplatný. Z právnych úkonov tý-
kajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne 
a nerozdielne.

 Ak zanikne BSM, vykoná sa jeho vyporiadanie - dohodou, rozhodnutím 
súdu alebo nástupom zákonnej domnienky. Po zániku BSM bývalí bezpodieloví 
spoluvlastníci môžu uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM, v ktorej sa dohodnú, 
kto sa stane výlučným vlastníkom ktorých vecí patriacich do zaniknutého BSM, 
kto po zániku BSM prevezme splácanie spoločných záväzkov a v akej výške si 
vzájomne vyplatia tzv. vyrovnací podiel, predstavujúci rozdiel medzi majetkom 
nadobudnutým na základe dohody každým z bývalých bezpodielových spo-
luvlastníkov. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov 
sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, 
čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo 
spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

 Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z bý-
valých bezpodielových spoluvlastníkov súd. Ak do troch rokov od zániku BSM 
nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný 
do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide 
o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich 
veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník 
užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú
v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

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

Otázky do rubriky môžete posielať
na kultura@novadubnica.sk 

alebo priniesť osobne do podateľňe MsÚ.

 Emócie, plač, radosť, potlesk, či hluk, aj to boli sprievodné 
javy nečakaného, ale o to milšieho stretnutia v ZŠ J. Kráľa
v Novej Dubnici. Viac ako päťdesiat „dospelákov“ - členov mo-
to-klubov Black Kings a Pirates z celého Slovenska - prišlo v pr-
vý aprílový deň na svojich chopperoch i harleyoch pozvať na 
jazdu snov žiaka 9. ročníka Martina „Jimiho“ Staňa.
 Martin tento rok končí povinnú školskú dochádzku, tak ako 
ostatní jeho spolužiaci. Rozdiel je iba v tom, že „Jimi“, ako ho 
priatelia volajú, je od narodenie hendikepovaný. Detská moz-
gová obrna ho obrala o množstvo príležitostí, ktoré sú pre 
zdravého človeka samozrejmosťou. Nezobrala mu však chuť 
do života, či spoznávať nových ľudí okolo seba. Už niekoľko 
rokov je spolu s otcom pravidelným účastníkom motorkárskych 
zrazov. Má rád motorky, vôňu benzínu, vidí a cíti okolo seba 
atmosféru, ktorú vytvárajú jeho oveľa starší priatelia. A práve 
túto atmosféru stretnutí chopperákov a harleyakov chcel Jimi 
preniesť do školy medzi svojich spolužiakov. Ako to však celé 
zorganizovať? Pre Jimiho to však nebol problém. Zopár tele-
fonátov prezidentom klubov, návšteva v riaditeľni školy, objed-
návka mäsa na guláš u známeho poľovníka, rezervácia miesta 
v Amfi k Pube , hudobná skupina Matka Guráž a bolo to! 
 Hluk motoriek prerušil vyučovanie. Tristo žiakov bolo ra-
zom na školskom dvore, aby na vlastné oči videli prichádza-
júce čierne tátoše. Martina Jimiho Staňa posadili na jedného. 
Primátor mesta Ing. Peter Marušinec aj riaditeľ ZŠ Mgr. Ivan 
Neuročný venovali malé pozornosti, ktoré budú pripomínať 
chlapcovi tento deň. Pridali sa rodičia aj ostatní hostia.
 Ešte zopár spomienkových fotografi í, výkriky žiakov, po-
tlesk prítomných, hluk motoriek a spanilá jazda na chopperi po 
Považí sa mohla začať. Po hodine jazdy sa podával v Amfi k 
Pube guláš a Matka Guráž túto skvelú atmosféru iba umoc-
nila.
 Maťo žiaril od šťastia. Tento deň si vychutnal plnými dúš-
kami. Splnil sa mu jeho veľký sen. Boli tu skvelí priatelia, sta-
rostliví rodičia a motorky. Osud mu síce zobral kus zdravia, ale 
jeho telo obdaril veľkým úprimným srdcom. V piatok ho rozdá-
val na všetky strany a ešte mu ostalo. Bude ho potrebovať, lebo 
prvá etapa života, ktorú teraz vyhral, má ďalšie pokračovanie 
na strednej škole. Všetci mu želáme, aby svoju životnú trasu 
prešiel bez nehody po boku rodičov a ostatných priateľov. Má 
ich vždy vedľa seba, ochotných splniť mu ďalšie sny. 

Mgr. Ivan Neuročný
riaditeľ ZŠ Janka Kráľa 

Foto: -mk-



Karneval vo francúzskom meste Chalon sur Saône navštívil 
od 3. do 7. marca novodubnický dychový orchester spolu s 
mažoretkami. Počas troch dní na mieste činu sme mali viace-
ro krátkych úspešných vystúpení. Slovensko i Nová Dubnica 
boli na všetkých našich vystúpeniach prezentované v tom naj-
lepšom svetle. Všetky naše účinkovania prebiehali v tvorivej 
atmosfére a dokonale sa prispôsobili momentálnym podmien-
kam i požiadavkám usporiadateľov.

Ťažiskom bola karnevalová nedeľa. Boli sme súčasťou pom-
pézneho karnevalového sprievodu. Počas takmer troch hodín 
pochodu mestom sme boli neustále v centre záujmu davu ľudí, 
ktorí obklopovali trasu sprievodu. Okrem práce sme tiež mali 
možnosť prezrieť si historické centrum mesta, navštíviť zopár 
obchodov a užiť si francúzsku pohostinnosť. Posledné naše 
vystúpenie v nedeľu podvečer bolo zároveň rozlúčkou s ďal-
šími účinkujúcimi a tiež s našimi francúzskymi sprievodcami. 
Okolo 19. hod. sme nasadli do autobusu a niečo po 13. hod.
v pondelok sme šťastne pristáli doma v Novej Dubnici.

Antonín Maděra
dirigent DOM Nová Dubnica

1. Vašek ako Čaroděj Dobroděj. 

2. Časť vystúpenia už aj v sede, ale stále naplno.

3. Brat Vaška - Jan Neckář.

4. Výborný inštrumentalista a imidžový rocker
    Otakar Petřina.

Foto: M. Šupák

Jeden z milých retro koncertov ste mohli v kine Panorex zažiť v pondelok 
14. marca. Bez pochybností môžem vyhlásiť, že to bol jeden z najočakáva-
nejších a najvymodlenejších koncertov. Mimoriadne silné emócie vzbudil už 
takmer dva týždne pred svojím začiatkom. Nasledovali 2 hodiny a 20 minút 
obdivu a napokon veľmi dlhé „dožívanie“ vystúpenia, ktoré zďaleka nespo-
čívalo iba v speváckom a muzikantskom výkone. 

Človek z mäsa a kostí
Zázračné dieťa, spolu s Helenou Vodnráčkovou a Martou Kubišovou člen Gol-
den Kids, pop idol 60. - 80. rokov, legendárny herec z fi lmov Šíleně smutná 
princezna alebo Ostře sledované vlaky - to všetko je nepopierateľná pravda. 
Koncert v Novej Dubnici tieto tvrdenia určite mal o čo oprieť, ale ako vyššiu 
pridanú hodnotu k týmto bombastickým vyjadreniam pridal pohľad na Vaška 
ako na človeka z mäsa a kostí, prirodzene ľudského, skromného a citlivého 
- podliehajúceho toku času a labilnosti zdravia. 

Aj napriek kuvičím hlasom všetko naživo
Dva týždne pred vystúpením začali zvoniť telefóny v kancelárii organizáto-
rov netradične nie so vstupenkovým dopytom, ale s otázkou: „Naozaj bude 
Neckář vystupovať?!“ Zrejme aj necitlivý a po senzácii dychtivý prístup 
niektorých médií zapríčinil náhlu stagnáciu predpredaja. Kolaps z vyčerpa-
nia istí bulvárni žurnalisti prezentovali v omnoho temnejších tónoch - napr. 
aj s otázkou „Ďalšia mozgová príhoda?!“ Podstatné je, že Vašek všetko od-
spieval naživo a spolu s kapelou Bacily prišiel nakaziť skvelé novodubnické 
publikum. Darilo sa mu to najmä hitmi ako Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě, 
Lékořice, Stín katedrál, Čaroděj dobroděj, Kdo vchází do tvých snů, má lás-
ko alebo Podej mi ruku a projdem Václavák... Pridal aj aktuálnejšie, zväčša 
baladické skladby s textami, v ktorých vzdáva hold koňom a po prestávke 
dostala priestor aj kapela Bacily s výbornými inštrumentálnymi výkonmi. 

Emocionálna pridaná hodnota
Texty legendárnych piesní len tak ľahko mozgové závity nepustia! O tom 
svedčil nielen spevácky výkon Vaška, ale aj zborový spev publika. Skutočne 
mnohí sa pozastavili pri tom, ako je možné, že melódie a slová piesní zane-
chávajú natoľko výraznú pamäťovú stopu podporenú artikulačnou stabili-
tou?! Ľahká konverzácia s fanúšikmi medzi skladbami totiž robila Vaškovi 
trochu problém. Ale práve vďaka nej sme mali šancu obdivovať ďalší zaují-
mavý aspekt „človečenstva“ účinkujúcich. Bratské puto medzi klávesákom 
Janom a spevákom Vaškom sa ukázalo v tom najkrajšom svetle možnej po-
krvnej podpory. Keď Václavovi dochádzali slová, práve brat ho veľmi často 
vtipne a nenútene vytiahol z neistoty. 
Mimoriadny zážitok môžeme hodnotiť ako plnotučný po hudobnej, ale aj 
emocionálnej stránke a po vystúpení ho ešte umocnila autogramiáda a sr-
dečné stretnutia s fanúšikmi.

-mk-



„...Osobitne si dovoľujem pozvať bývalých učiteľov, ktorí síce 
už nevykonávajú učiteľskú prax, ale ktorí svojou dobrou prácou 
navždy zanechali hlbokú brázdu v srdciach svojich žiakov.“

 Takto zneli záverečné slová listu, ktorým primátor mesta po-
zýval všetkých pedagógov  Novej Dubnice do kina PANOREX na 
oslavu sviatku učiteľov. Viem si predstaviť, ako pookrialo srdce 
každého bývalého učiteľa pri tej záverečnej vete listu. Najmä v 
dnešných dňoch a posledných rokoch, keď sa v zmysle šetrenia 
prestalo s pozývaním tých, čo už neučia, do školy, dokonca i s 
výhradou: „...veď majú JEDNOTU  DÔCHODCOV, majú sa kde 
schádzať!“
 Obetave kolegyne z Materskej skoly Petra Jilemnickeho, zo 
ZŠ Janka Kráľa, Spojenej školy sv. Jána Bosca, súkromnej zá-
kladnej a základnej umeleckej školy, centra voľného času a ZUŠ 
pripravili pre nás pestrú zmes roztomilých detských vystúpení. 
Čisté  a kultivované hlásky speváčok, pekné verše slovenských 
básnikov a nespočetné druhy tancov, od najmodernejších až po 

tie, ktoré boli obohatené prvkami ľudovej tvorivosti. A tie pestro-
farebné kostýmy!  Len tí , čo stáli za tým všetkým vedia,  koľko to 
dalo námahy, aby sme si potešili srdce i dušu tou peknotou. Zla-
tým klincom jeden a polhodinového programu bolo vystúpenie 
pedagógov Základnej umeleckej školy  Novej Dubnice. Umelec-
ké majstrovstvo! Pestré zloženie sláčikov, gitár a ďalších nástro-
jov dokumentovalo zručnosti majstrov, ktorí sú zaiste skvelými 
reprezentantmi školy.
 Vyvrcholením večera bol príhovor pána primátora Ing. P. Ma-
rušinca učiteľom srdečno-úprimný, obsažný, veľmi kultivovaný.
Svoje slová umocnil citovaním J. A. Komenského:

„Komukoľvek  môžeš pomôcť,
pomôž rád.

Veď dávno sa hovorí,
že slúžiť a pomáhať

sú vlastnosti vznešených ľudí.“

Potom nasledovalo ocenenie výnimočných pedagógov jednotli-
vých škôl.

(pokračovanie na str. 8)

Štvrtok, štvrtok 17. marca bol ten deň, keď sa žiaci zo Spojenej 
školy sv. Jána Bosca zúčastnili koncertu Zuzany Smatanovej.
V našom oratóriu sa rozozvučali bicie, gitary, potom vystúpila 
na pódium Zuzana a začala spievať. Počuť ju v rádiu a počuť ju 
naživo, bol veľký rozdiel. Jej hlas sa ozýval po celej sále a poma-
ly nám menila dobrú náladu na ešte lepšiu. Spolu s ňou sme si 
zaspievali Stačí si priať, Včely, Čerešne, Lietajúceho Cypriána a 
mnoho ďalších piesní. Niektorých až zo stoličky dvíhalo v rytme 
pesničiek. Po koncerte nasledovala autogramiáda a fotenie. No 
Zuzana nám dala autogram, ktorý nikdy nevybledne a nemôže sa 
stratiť - silný zážitok, spomienky na ňu, na kapelu a na koncert 
ostanú v pamäti navždy. 

A keďže som veľmi zvedavá, po koncerte som jej položila pár otázok:

Prečo si prišla sem k nám?
Renáta Machciníková je v mojom fanklube (www.zuzanasmata-
nova.sk) a prišla na stretnutie fanúšikov do Žiliny. Zavolala ma 
sem, tak som tu. (Týmto Renátke ĎAKUJEME za to, že niečo také 
super vybavila! A Zuzke za to, že prišla.)

Aký to bol pocit, stáť u nás na javisku?
Dobrý. Decká boli fajn, vďačné publikum. Zaspievali sme si. Ja 
mám rada také publikum, s ktorým si môžem aj zaspievať. 

Nosíš nejakú vec na koncerty pre šťastie?
Ani nie. Máme iba takú plyšovú surikatu. Tú sme kúpili na nejakej 
benzínke pred dvoma rokmi a odvtedy chodí s nami.

Bolo ťažké naučiť sa hrať na gitaru?
Áno, pretože na dobré hranie treba zručnosť. Keď som začala 
hrať, pomaly som to objavovala. Najhoršie bolo, že ma boleli prs-
ty na ľavej ruke. No koža časom zhrubne a  nejaký ten čas hrám, 
čiže už ma to nebolí. Zvykla som si. 

Po koncerte si rozdávala podpisy.
Nebolí ťa ruka, keď už dlho sedíš a podpisuješ?
Nie. Sú to malé ťahy rukou. Nie je to, ako keď v škole píšeš po-
známky. Po dlhšom čase ruka bolí, ale keď podpisujem, tak nie. 

A ešte by ma zaujímalo, ako skladáš pesničky?
Najskôr ma musí kopnúť múza. Keď mi napadne nejaká melódia, 
snažím sa nahrať si ju na diktafón. A keď nejaký text, rýchlo si ho 
zapíšem. Takže mám veľa zošitov, kde si to zapisujem. Neskôr sa 
k tomu vraciam. Napríklad aj v novších pesničkách sú veci, ktoré 
som napísala ešte pred desiatimi rokmi.    

Dúfame, že Zuzka tu nebola poslednýkrát! Podľa spokojných
tvárí, ktoré som si všimla pri odchode, môžem povedať, že kon-
cert sa vydaril! Takže, aj nabudúce...

Laura Baričáková

Foto: M. Damborák



 …akciu s týmto názvom usporiadalo Centrum voľného času v kine 
Panorex v nedeľu 3. apríla. Týmto podujatím sme sa zapojili do projektu 
Tehlička, ktorý organizuje občianske združenie Savio pod záštitou Mi-
nisterstva vnútra Slovenskej republiky. Pomôcť sa rozhodlo viac ako 90 
detí z tanečných skupín z Novej Dubnice, Dubnice nad Váhom, Ilavy, 
Trenčína a okolia. Do tejto akcie sa zapojili všetci bez rozdielu veku 
od 4 - 20 rokov. Hlavným cieľom bolo vyzbierať čo najviac peňazí na 
výstavbu studní s pitnou vodou v Južnom Sudáne. Počas akcie sa nám 
podarilo vyzbierať 214,40 €. Pokiaľ by ste chceli tiež prispieť stále nie 
je neskoro. Do 15. mája môžete prispieť zaslaním Darcovskej SMS v 
tvare DMS TEHLICKA na číslo 877. Veľmi pekne ďakujeme nielen všet-
kým vystupujúcim, ale aj tým čo fi nančne prispeli na dobrú vec.
 Teší nás, že akcia mala veľký úspech a opäť sme zaplnili kino Pa-
norex.

kolektív CVČ

 Srdečne vás pozývame na tradičné Novodubnické predajné trhy na 
Mierovom námestí! Z dôvodu rekonštrukcie budú stánkari ponúkať svoj 
tovar v severnej časti námestia od 7. do 15. hod.

 V čase od 5. do 16. hod. bude pre osobnú a hromadnú dopravu 
uzatvorená severná časť Mierového námestia a časť Ulice Petra Jilem-
nického - za križovatkou k Hotelu Dynamic po Ulicu Janka Kráľa.

 Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby v čase konania tr-
hov neparkovali svoje vozidlá v menovaných lokalitách.

 Druhú marcovú sobotu sa Športová hala v Novej Dubnici doslo-
va otriasala v základoch pod náporom žien a dievčat, ktoré prišli aj 
z blízkeho okolia nášho mesta. Všetci nedočkavo čakali, kedy to už 
konečne vypukne a ponoria sa do prvých tónov hudby. Dôvodom 
ich netrpezlivosti bol fakt, že sa uskutočnil prvý zumba maratón pod 
vedením kvalifi kovanej inštruktorky zumby Moniky. Toto podujatie 
trvalo dve hodiny a jeho súčasťou bola aj tombola.

 Organizátorom prvého zumba maratónu bolo Centrum voľného
času v Novej Dubnici a veríme, že v takej dobrej nálade a v takom 
počte sa stretneme i na ďalších akciách.

 Za spoluprácu  ĎAKUJEME ZŠ J. Kráľa. 

(dokončenie zo str. 7)

Ocenení pedagógovia pri príležitosti Dňa učiteľov 2011

Základná škola Janka Kráľa 1   Spojená škola sv. Jána Bosca
Mgr. Mária Haluzová     Mgr. Viera Holbová
PaedDr. Oľga Bulková      Mgr. Jana Hortová
          Ing. Elvíra Brindzová

Súkromná základná škola    Základná umelecká škola
Mgr. Vlasta Brixová      Mgr. art. Ivana Trangošová
          Mgr. Leoš Staněk
Súkromná základná
umelecká škola       Centrum voľného času
Koloman Semizorov      Gabriela Digaňová

Materská škola Petra Jilemnického
Anna Mederová - alokované pracovisko Kukučínova

Emília Homolová - alokované pracovisko Komenského sady

PhDr. Irena Štofaníková



29. 4. (piatok) 10:00       Športová hala

Novodubnická latka

31. ročník pretekov žiakov
v skoku do výšky

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ,
CVČ Dubinka, ZŠ Janka Kráľa

30. 4. (sobota)
17:00 Kolačín, 18:00 Mierové námestie

Stavanie májov

s Dychovou hudbou Chabovienka
organizátor: odd. kultúry MsÚ 

30. 4. (sobota) 20:00 pred kinom Panorex

Oslava 7. výročia vstupu SR do EÚ

Dychový orchester a mažoretky mesta,
príhovor primátora mesta,

lampiónový sprievod, ohňostroj
organizátor: odd. kultúry MsÚ 

1. 5. (nedeľa) 7:00 - 15:00
severná časť Mierového námestia

Predajné trhy

organizátor: odd. kultúry MsÚ,
mestská polícia

7. 5. (sobota) 16:00       letný amfi teáter

Pokúsime sa prekonať
novodubnický rekord

v počte kočíkov

organizátor: CVČ Dubinka

8. 5. (nedeľa) 16:00       kino Panorex

Koncert skupiny Noozzle
ku Dňu matiek 

22. 5. (nedeľa)       kino Panorex

Oslavy 50. výročia založenia
ZUŠ Nová Dubnica

organizátor: Základná umelecká škola,
odd. kultúry MsÚ

25. 5. (streda)       športoviská mesta

World Challenge Day

organizátor: odd. kultúry MsÚ,
športové kluby mesta

28. 5. (sobota)
 

Novodubnická 25-ka
Ivana Markoviča

organizátor: Klub slovenských turistov
Kolačín

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

špičková
priama

každodenne
na RTG

v NsP ILAVA
042 4667 398r tg   nspilava.sk   nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn@

NOVÁ TECHNOLÓGIA 
VYŠETROVANIA PRÍZNAKOV 
OCHORENIA PRSNEJ ŽĽAZY.

Výhodou oproti filmovej či ne-
priamej digitálnej mamografii je:
–   vysoká rozlišovacia schopnosť
–   vysoká diagnostická presnosť
–   výrazne nižšia dávka žiarenia

digi tá lna

MAMOGRAFIA
PO-NE od 8 00 do 20 00

BEZ ČAKACEJ DOBY

Roman Brat:
Miramar, s.r.o

Traja priatelia založia spoločnú fi rmu a jeden 
z nich oberie ostatných dvoch o celý majetok. 
Okradnutí spoločníci sa pomstia, ale úmysel 
sa im vymkne z rúk a obráti sa proti nim.

Andrew Wheatcroft:
Nepriateľ pred bránami
 
Konfl ikt medzi moslimským východom a 
kresťanským západom, ktorý sa odohral pri 
Viedni v roku 1683. Detailný opis stretu ar-
mád, z ktorého nakoniec vyšiel víťazne poľ-
ský kráľ bojujúci na strane Habsburgovcov.

Vladislava Hoffmannová:
Odsúdený

Autentický príbeh matky narkomana, ktorá 
tak veľmi chcela chrániť svojho syna, že 
tým škodila nielen jemu, ale hlavne sebe. 
Podobných príbehov píše život stovky, nie 
vždy končia tak šťastne, ako tento. 

John Virapen
Nežiadúci účinok: Smrť

„Ak ľudí žiadne choroby netrápia, je vhod-
né, aby si aspoň mysleli, že ich trápia. 
Dôvod je prostý: peniaze.“ Pravdivý príbeh 
o korupcii, podplácaní a podvodoch vo far-
maceutickom priemysle.



Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zo záhradky ukradol umývalo a sud
...s takýmto netradičným lupom odchádzal miestny bezdomovec L. P. zo záhradkárskej osady na 
Ulici Petra Jilemnického 7. marca. Majitelia záhrad nahlásili lupiča mestskej polícii a tá stihla pá-
chateľa zastaviť na Topoľovej ulici. S odcudzeným kovovým umývadlom a sudom sa ponáhľal do 
zberných surovín. Polícia vrátila ulúpené veci majiteľke a bezdomovec sa bude za svoje správanie 
zodpovedať na obvodnom úrade, kde bude spis po zdokumentovaní odstúpený na doriešenie.

Odpadu sa chcel zbaviť v areáli zdravia
Odpadu  z rekonštrukcie jadra bytu sa chcel 23. marca zbaviť občan M. P. Priviezol ho do areálu 
zdravia, nahádzal do kríkov a miesto čiernej skládky opustil. Hliadka pôvodcu skládky okamžite 
vyhľadala, uložila mu termín odstránenia odpadu a prípad doriešila podľa priestupkového zákona. 
Za ohlásenie prípadu ďakujeme občanovi, ktorému vzhľad nášho mesta nie je ľahostajný. 

Nepovolené spaľovanie odpadu
Prvé slnečné dni chcel využiť jeden zo záhradkárov z okrajovej časti mesta na upratovanie.  Zvyš-
ky záhradného odpadu naukladal na kopu a podpálil. Staré konáre a tráva  boli po predošlých 
dažďoch navlhnuté a pri spaľovaní zadymili celú ulicu. Zbavovanie sa odpadu takýmto spôsobom 
v našom meste zakazuje VZN. Záhradkár po príchode hliadky oheň okamžite uhasil a uhradil 
blokovú pokutu. 

Alkohol ho premohol
Na nadmernú konzumáciu alkoholu doplatil F. F., ktorý jeho vinou nezvládol cestu z miestneho 
pohostinstva domov. Hliadka ho našla ležať na zemi pred vchodom domu, kde má trvalý pobyt. 
Nakoľko bol silne pod vplyvom alkoholu a nevládal stáť na nohách, príslušníci ho odprevadili 
domov, kde si ho prevzala manželka. Za budenie verejného pohoršenia musel uhradiť blokovú 
pokutu. Väčším trestom však preňho zrejme bolo „láskavé“ slovo manželky po príchode domov
v sprievode hliadky. 

Nepovolené vylepovanie plagátov
Výklady obchodov a stĺpy Mierového námestia si ako výlepné plochy sám stanovil M. L. V utorok 
8. marca v nočných hodinách neunikol pozornému oku operátora mestského kamerového sys-
tému. Na námestí lepil plagáty s pozvánkou na návštevu diskotéky v Trenčianskych Tepliciach. 
Plagáty sa v našom meste môžu lepiť iba na plochy, ktoré sú na to určené. Reklamný aktivista 
musel plagáty odstrániť a za porušenie VZN uhradiť pokutu. 

Bc. Róbert Brezina - zástupca náčelníka MsP

 Na začiatku marca sme si poniektorí vzdychli: „Aký dlhý mesiac 
nás čaká.“ Ubehol však akosi prirýchlo a zanechal za sebou prí-
jemné i menej príjemné chvíle

 Chcem sa s vami podeliť o dve udalosti, ktoré sa priamo či ne-
priamo dotýkajú i niektorých spoluobčanov nášho mesta.
 Približne pred dvomi rokmi niekoľko dospelých a detí spoločný-
mi silami zriadilo v pivničných priestoroch panelového domu posil-
ňovňu. Priznávam, patrila som ku skupine skeptikov, ktorí neverili 
v jej úspešné fungovanie.
Tínedžeri nám však ukázali, že venovať sa športovým aktivitám, 
dohodnúť sa o udržiavaní poriadku či ostatných veciach spojených 
s chodom posilňovne pre nich nie je problém. Avšak v noci z 19. 
marca na 20. marca cez malé pivničné okno neznámi páchatelia
(„spoluobčania“?) odcudzili všetko cvičebné náradie a náčinie. 
Zostalo po nich vypáčené okno a miestnosť zívajúca prázdnotou. 
Ťažko slovami vyjadriť pocity.

 Tohto roku jar na seba nedala dlho čakať. Posledná marcová 
nedeľa vylákala Novodubničanov do okolitej prírody. Tradičná ces-
ta z Novej Dubnice cez Miklovky smerom do Trenčianskych Teplíc 
bola v ten deň však iná. Úhľadne stojace čierne vrecia lemovali 
chodníky a nenechávali nikoho na pochybách, čo je ich obsahom. 
 Novodubničania bez rozdielu veku odľahčili okolie Novej Dub-
nice o odpad rôzneho druhu nazhromaždený v kríkoch, ktorý bol už 
dlhší čas naším tichým spoločníkom pri vychádzkach do prírody.
 O dôvod viac, aby sme sa tešili na pučiace listy a kvety, ktoré 
z veľkej časti „náš“ odpad schovávali. Tento obdivuhodný skutok 
vo mne vyvolal rôzne pocity - od radosti až po hanbu. Radosť zo 
zistenia, že naši mladí spoluobčania dokážu konať aj záslužné činy 
a hanbím sa za to, že pôvodcami odpadu v kríkoch sú z veľkej časti 
práve dospelí, ktorí by mali ísť mladým ľuďom príkladom.
 A pritom stačí tak málo. Možno aj preto som si z ďalšej vychádz-
ky i ja odnášala vrecko plné odpadu.

J. Pučeková 

APRÍL - MÁJ 2011
28. a 29. 4.   o 19:30

POZNÁŠ MUŽA SVOJICH SNOV

Americko-španielsky romantický fi lm. 
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

30. 4. a 1. 5.    o 19:30
VARIETÉ

Americký romantický  muzikál.
Vstupné: 2,30 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

5. a 6. 5.   o 19:30
Tri dni k slobode

Americká krimi dráma.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

12. a 13. 5.   o 19:30
SUCKER PUNCH

Americký akčný fantasy fi lm.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný
                                                                                                                  

14. a 15. 5.    o 17:30
MEDVEĎ YOGI

Americká kreslená rozprávka.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži prístupný

20. 5.   o 17:30

RANGO

Americká animovaná komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži prístupný



 V marci sa odohrávali na Slovensku posledné kolá halovej sezó-
ny v pozemnom hokeji - všetkých kategórií. Naši najmenší odohrali 
halovú sezónu s obrovským úspechom. Prípravka, ktorá hráva po-
zemný hokej ešte len tretiu sezónu, vyhrala svoju súťaž bez straty 
jediného bodu so skóre 96:8. O veľký úspech sa postarali aj žiačky, 
kde sme mali zastúpenie hneď v dvoch tímoch - Nová Dubnica „A“ a 
„B“. Béčko obsadilo druhé miesto a A-tím sa umiestnil tesne za ním. 

Výsledky halovej súťaže

Prípravka:       Žiačky:
1. HKM Nová Dubnica    1. KPH Rača Bratislava 
2. KPH Rača ,,A,,     2. HKM Nová Dubnica ,,B,,
3. ŠK Šenkvice      3. HKM Nová Dubnica ,,A,,
4. KPH Rača ,,B,,     4. HOKO Zlaté Moravce
 
 Za prípravku sa o úspech zaslúžili: Katka Uherková, Simonka 
Potočková, Klárka Šajbenová, Zojka Šajbenová, Betka Kubaščí-
ková, Nikolka Gajdošová, Adamko Jandušík, Anička Jandušíková, 
Riško Hipčo, Janka Štefi nová a Jakub Šimko.
  Žiačky ,,A,, výborne reprezentovali: Nikolka Gunárová, Natálka 
Gunárová, Kika Janušková, Katka Drestová, Peťa Podhradská a 
Evka Balažovjechová. 

 Za žiačky ,,B,, družstva vzorne bojovali: Katka Uherková, Simonka 
Potočková, Klárka Šajbenová, Zojka Šajbenová, Betka Kubaščíko-
vá, Nikolka Gajdošová, Deniska Tadlánková a Janka Štefi nová.

Prvý historický úspech na medzinárodnom turnaji detí

 Najmenšie dievčatá HKM Nová Dubnica sa v marci zúčastnili 
medzinárodného turnaja v poľskom meste Sroda. Výnimočný bol 
nielen vďaka nášmu umiestneniu, ale hlavne tým, že sme si ko-
nečne mohli zmerať sily s dievčenskými družstvami. Doteraz diev-
čatá chodievali na turnaje čisto len chlapčenské. Na tomto turnaji 
sa zúčastnili deti z Poľska, Nemecka a zo Slovenska. Našu krajinu 
reprezentovali dve družstvá - HKM Nová Dubnica a HOKO Zlaté 
Moravce. Turnaj bol určený dievčatám s rokom narodenia 2000
a v ďalšej kategórii 2001 a mladším. V prvej kategórii sme získali 
spomedzi deviatich tímov skvelé prvé miesto. Dievčatám za toto 
historicky prvé najvyššie umiestnenie na medzinárodnom turnaji 
gratulujeme! V kategórii 2001 a mladšie sme spravili tím Sloven-
sko - kde za Novú Dubnicu reprezentovali dvaja naši hráči - Katka 
Uherková a Riško Hipčo. Vďaka týmto hráčom sa taktiež tímu Slo-
vensko podarilo vybojovať 1. miesto na turnaji.

(pokračovanie na str.12)



Výsledky turnaj: ročník 2000  ročník 2001:

1. HKM Nová Dubnica    1. Slovensko 
2. Mustangi Michalkowickie PL 2. Osternienburger HC D 
3. SP 85 Poznaň PL     3. Iuventa Sroda PL 
4. HOKO Zlaté Moravce SK                    
5. Osternienburger HC D 
6. Iuventa I Sroda PL 
7. Iuventa II Sroda PL 
8. Pomorzanin Torúň PL 
9. Polonia Skierniewice PL
 
  Na turnaji výborne reprezentovali: Simonka Potočková, Be-
tka Kubaščíková, Katka Uherková, Nikolka Gajdošová, Zojka 
Šajbenová, Klárka Šajbenová, Riško Hipčo a Jakub Šimko.

 Všetkým deťom gratulujeme k týmto obrovským úspechom 
a pevne veríme, že sa budeme môcť aj naďalej pochváliť ďalší-
mi úspechmi. 

Trénerky: Uherková Jana, Potočková Beata

 V závere zimy mladých futbalistov 
na domácej pôde preveruje Valentínsky 
futbalový turnaj mladších a starších žia-
kov. V nedeľu 13. februára o putovný po-
hár primátora bojovalo spolu osem ko-
lektívov od Lednických Rovní po Tren-
čianske Stankovce. Naši mladší žiaci si 
ukážkovo poradili s Belušou, ktorú zdo-
lali 4:0. V súboji s LR Lednické Rovne 
padol iba jeden gól a našťastie, vlnila sa 
pri ňom sieť súpera. OŠK Tr. Stankov-
ce sme však podľahli 1:2. Celkovo naši 
mladší žiaci obsadili turnajové druhé 

miesto a Peter Šlapka sa stal najlep-
ším strelcom spomedzi všetkých šty-
roch kolektívov. 

 Starším žiakom MFK Nová Dubnica 
to padalo do brány jedna radosť! Led-
nické Rovne a rovnako Trenčianske 
Stankovce zdolali vysoko 6:1. Prekva-
pila ich iba nešťastná remíza s Dubni-
cou nad Váhom 4:4. Starší žiaci teda 
konečným výsledkom napodobnili 
svojich klubových kolegov a odnášali 
si striebro, aj keď iba skóre rozhodlo o 

tom, že putovný pohár napokon nezostal 
doma. Cenné výsledky dosiahli v dvoch 
individuálnych kategóriách - najlepším 
hráčom sa stal Ľuboš Pavlačka a za 
najužitočnejšieho brankára vyhlási-
li jeho brata Jozefa Pavlačku. Ceny 
osobne odovzdával primátor Ing. Peter 
Marušinec.  
 Na turnaji si hráči a diváci minútou 
ticha uctili Petra Molnára - dlhoročného 
priaznivca novodubnického futbalu.

-mk-


