
NA VÝTLKY A ASFALT 30 TISÍC EUR
 Dlhá a vlhká zima urobila svoje, na sociál-
nych sieťach koluje množstvo vtipov o (ne)kva-
lite slovenských ciest s výtlkmi. Alebo skôr o výtl-
koch, okolo ktorých sa nachádza pár kúskov ne-
zničených ciest?! Problémy sa nevyhli ani nášmu 
mestu, aj keď stav komunikácií nie je taký alar-
mujúci ako v iných častiach Slovenska. Vedenie 
mesta už určilo 30 tisíc eur, ktorými sa bude fi -
nancovať prvá etapa opravy ciest po zime, ktorá 
zahŕňa Trenčiansku ulicu, Ulicu Petra Jilemnic-

kého, Janka Kráľa, P. O. Hviezdoslava, Mierové 
námestie a Okružnú ulicu. Ak nám bude priať po-
časie, hladkých povrchov našich komunikácií by 
sme sa mali dočkať už začiatkom mája. V ďalšej 
fáze by sme sa mali zamerať na povrchy ciest vo 
„vnútroblokoch.“ 

PODLUBIA PRI OBCHODNEJ PASÁŽI
NA SNP
 Tŕňom v päte je už dávnejšie obchodná pa-
sáž v súbore B1, teda pozdĺž Ulice SNP pri 
vjazde do mesta. Podlubia, ktoré spájajú jednot-
livé obchody síce chránia nakupovania-chtivých 
pred dažďom a aspoň v hrubých rysoch kopírujú 
architektúru na námestí, dlhodobým problémom 
je však ich dezolátny stav. Podhľady sa už stali 

rizikové z hľadiska bezpečnosti a prejazdy pod 
nimi nespĺňajú zvyšujúce sa štandardy. Vozidlá 
nad tri metre výšky sa pod ne jednoducho nedo-
stanú, pričom táto miera nevyhovuje nielen mno-
hým zásobovacím vozidlám, ale ani záchranným 
zložkám, napríklad hasičom. Prejazdy sa teda 
zdvihnú o 60 cm do výšky 3,6 metra. Rekon-
štrukcii a následnému náteru do jednotnej farby 

sa nevyhnú ani samotné podhľady. A aby sme 
problém riešili komplexnejšie, pozdĺž Ulice SNP 
vytvoríme chodník zo zámkovej dlažby. Práce 
bude realizovať TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. a 
do prázdnin by mali byť kompletne hotové. Vyžia-
dajú si investíciu približne 50 tisíc eur. 

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA
 Medzi väčšie investície mesta, ktoré budú 
zrealizované do leta, patrí aj chodník spájajúci 
Ulicu Petra Jilemnického s Ulicou SNP pred do-
mami č. 5 a 6. Viaceré chodníky už priamo samy 
volajú po rekonštrukcii, zatiaľ ako prvá lastovička 
práve chodník, ktorý je vo výrazne dezolátnom 
stave a je hojne frekventovaný. V rozpočte sme 
vyhradili čiastku 4 tisíc eur, ktorá by mala pokryť 
všetky potrebné náklady, vrátane rekonštrukcie 
obrubníkov. 

NOVÉ LAMPY
PRI VÝJAZDE DO TEPLEJ
 Pouličné osvetlenie smerom do Trenčianskej 
Teplej je už dlhodobo terčom vandalov, ktorí ne-
únavne poškodzujú kandelábre, teda stĺpy lámp. 
Keďže trčiace drôty potom ohrozujú nielen ich, 
ale všetkých ostatných, mesto pravidelne fi nan-
covalo opravy. Tie sa však stali často technicky 
nemožnými, neefektívnymi, problém riešili iba na 

veľmi krátky čas a neustále si vyžadovali ďalšie 
a ďalšie fi nančné prostriedky. Vedenie mesta 
rozhodlo, že pouličné lampy v tejto časti mesta 
odstaví z preventívno-bezpečnostných dôvodov. 
Táto situácia už bude ale onedlho minulosťou. 
Do leta sa tento výjazd opäť rozjasní aj vo ve-

černých a nočných hodinách vďaka výmene 13 
pouličných lámp za nové. Kryty kandelábrov už 
nebudú plastové a zničiteľné, keďže ich nahradí 
oceľ. Predpokladané výdavky by mali dosiahnuť 
sumu 3 200 eur.
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Z rezervy premiéra sa podarilo získať 15 000 eur!
Na str. 2.  

Herec Samuel Spišák v Dobšinského rozprávke.
Viac na str. 5. 

Aj na túto nádhernú náročnú zjazdovku sa dostali žiaci
ZŠ J. Kráľa. Na str. 6. 

PATRIK JANČO Z PANELÁKU SI ZAHRÁ AJ U NÁS

ĎALŠIE INVESTÍCIE DO PLAVÁRNE

MESTO NESTAGNUJE,
INVESTUJE DO REKONŠTRUKCIÍ

ZALYŽOVALI SI AJ V LOMNICKOM SEDLE

 Na nedostatok ofi ciálnych stretnutí poslan-
cov s vedením mesta sa volení zástupcovia oby-
vateľov Novej Dubnice skutočne nemôžu sťažo-
vať. Primátor zvolal na 13. marca už tretie tohto-
ročné zasadnutie mestského zastupiteľstva.
 Rokovanie sa uskutočnilo najmä z dôvodu, 
že pri spracovávaní oznámenia Ministerstvu škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR o povinných in-
formáciách týkajúcich sa zaradenia všetkých elo-
kovaných pracovísk do siete škôl a školských za-
riadení, boli zistené neúplné údaje. Pri zriaďova-
ní Materskej školy P. Jilemnického v roku 2006 
nebolo do uznesenia zastupiteľstva zahrnuté aj 
zriadenie Školskej jedálne, M. Kukučína 787/10 
a Školskej jedálne, Komenského sady 59/14 ako 
súčasť materskej školy. Schválením príslušného 
uznesenia zastupiteľstvo tento nedostatok odstrá-
nilo.

 Ďalším bodom programu bolo schválenie za-
hraničnej služobnej cesty primátora. Na základe
pozývacieho listu primátora Valeria Procha sa 
Ing. Peter Marušinec v ruskom partnerskom 
meste Dubna od 22. do 25. mája zúčastní roko-
vaní o spolupráci našich partnerských miest. 
Pracovnú cestu spolu s ním absolvujú aj žiaci a 
učitelia mestskej základnej umeleckej školy, ktorí 
odohrajú koncerty počas osláv Dňa slovanskej 
písomnosti a kultúry a študenti Spojenej školy sv. 
Jána Bosca v Novej Dubnici v rámci výmenného 
pobytu žiakov.
 Po skončení zasadnutia sa poslanci spolu s 
vedením mesta zúčastnili pracovného stretnutia, 
ktorého náplňou bola prezentácia novej obytnej 
zóny Kolačín - Vávrová (vilová štvrť nad Novou 
Dubnicou „PRI SALAŠI“), s investorom projektu.

JUDr. Miroslav Holba

TRETÍ MESIAC  -   TRETIE ZASADNUTIE

Svojho času pýcha pri vstupe do mesta - obchodná pasáž B1. 

 „Lampová alej“ medzi Novou Dubnicou a Trenčianskou Teplou sa dočká kompletnej výmeny. 

Výtlky sme aspoň ako dočasné riešenie za-
sypávali štrkom. Na najväčšie nerovnosti do-
časne upozorňovalo výstražné prenosné do-
pravné značenie. 

Stav podhľadov je alarmujúci najmä v mies-
tach prejazdov cez podlubie. 

Súčasné obmedzenie výšky vozidiel na tri me-
tre je absolútne nepostačujúce

Nebezpečenstvo už na prvý pohľad. Vandali
z tohto kandelábra kompletne odstránili kryty. 



 V minulom roku sa budova krytej plavárne 
dočkala prvých väčších rekonštrukčných prác od 
jej postavenia v 70. rokoch minulého storočia. 
Zateplenie, fasáda, nové okná a dvere, vykuro-
vací systém - to všetko vďaka fi nančnej injekcii 
z rezervy premiéra (10 tisíc eur) a vďaka pomoci 
pána Bohumila Hanzela (5 tisíc eur). Plaváreň 
plnila svoj účel omnoho efektívnejšie počas celej 
zimy, ale pozorné oko plavcov si určite všimlo, 
že ešte stále je čo vylepšovať. A tak sa aj bude 
diať. 
 Z rezervy predsedu vlády Róberta Fica sa 
podarilo získať ďalších 15 tisíc eur. Sú to fi nan-
cie potrebné na novú dlažbu, keďže tá pôvodná 
by už ťažko spĺňala hygienické, bezpečnostné a 
estetické kritériá súčasnej doby. A keďže bude-
me odstraňovať vrchnú vrstvu okolo bazéna, vy-
meníme aj všetky prívody a rozvody vody. Práce 
by mali začať v priebehu mája a otvorenia pre-
vádzky plavárne by sme sa mali dočkať po lete. 
Znamená to síce, že horúčavu letných dní nebu-
deme  môcť topiť v našom bazéne, ale plaváreň 
by opäť, a už onedlho, mala byť pýchou nášho 
mesta. Najmä v čase, keď kryté plavárne v oko-
litých sídlach už dávno slúžia na obchodné a ko-
merčné aktivity podnikateľov.
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 Na ulici Pod Bôrikom, ale aj v iných častiach 
mesta, sme nechali na prelome marca a apríla ore-
zať „smutné vŕby“, teda vŕby biele previsnuté. Mno-
hí ľudia spôsob orezu kritizovali, hlavne to, že vŕby 
ostali nerovnako veľké, prípadne, že šlo o veľký zá-
sah do týchto drevín.

Ako to teda je?
 Vŕba biela je krátkoveký strom s mäkkým dre-
vom, preto tieto stromy kvôli bezpečnosti obyvate-
ľov a ochrane ich majetku dlhodobo udržiavame tzv. 
hlavovým rezom. Tento rez drevinám škodí, pretože 
predstavuje nezahojiteľnú ranu veľkého rozsahu, 
ktorou sa do dreva dostávajú drevokazné huby, 
škodcovia, infekcie. Rozvetvené vŕby by však bez 
ich zníženia nemohli vytrvať v lokalite tak dlho. Keď-
že Ulica Pod Bôrikom je vďaka zaujímavému vzhľa-
du týchto stromov jednou z najkrajších v meste, vŕby 
sa snažíme udržať tam čo najdlhšie, je však potreb-
né v pravidelných časových intervaloch hlavový rez 
opakovať a odstraňovať napadnuté časti dreva, aby 
vetvy vyrastajúce z kmeňa mali čo najpevnejší zá-
klad a nedochádzalo k ich vylamovaniu. 
 Orez v tomto roku bol výraznejší práve kvôli 
masívnemu výskytu drevokazných húb a hnilého 
dreva, jednotlivé vŕby nemali rovnaký výskyt poško-
dení, preto ich výška po oreze nie je rovnaká. 
 Po vyrašení konárov a ich olistení nebudú tieto 
rozdiely také očividné. Z 24 orezaných vŕb previs-
nutých bolo potrebné odstrániť tri najviac poškode-

né stromy, orez vykonávala spoločnosť EKOPRES 
s.r.o. z Novej Dubnice - Kolačína.
 Vzhľadom na zdravotný stav vŕb je však pred-
poklad, že v priebehu niekoľkých rokov dôjde k ich 
postupnému odstráneniu, preto doplníme v tejto uli-
ci chýbajúce kusy stĺpovitých javorov, vysadených 
pozdĺž cesty pri vŕbach.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

REZERVA PREMIÉRA OPÄŤ NA PLAVÁREŇ

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

sklad     suterén       68 m2

sklad     suterén       51 m2

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

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

Mestské zdravotné stredisko súp. č. 773/5 - Gagarinova
zdravotné stredisko   prízemie     33 m2

zdravotné stredisko   I. posch.     19 m2

KD Kolačín s. č. 191 
nebytové priestory                I. posch.                            36 m2

Bližšie informácie:

Mestský úrad Nová Dubnica, majetkové oddelenie,
t.č. 042/443 3524 alebo 443 3526 kl. 134.

Podmienky nájmu a obhliadku si môžete dohodnúť
v Bytovom podniku, m.p.o. v Novej Dubnici,
Pribinove sady 29/19, t.č. 042/444 0236 a 444 0237.



neurochirurgickej kliniky Praha - Motol, ktorí operá-
ciu realizovali. Nadovšetko si ceníme úžasný ľud-
ský prístup a správanie týchto odborníkov ako aj 
špičkové vybavenie oddelenia kliniky. Avšak naša 
najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, že usmerňoval, 
viedol, požehnával a dával dosť síl všetkým, ktorí 
mali snahu pomôcť zachrániť mladý ľudský život. 
Radostným bol pre nás všetkých najväčší ev. svia-
tok - Veľký piatok, keď v rámci pašiových služieb 
Božích v preplnenom ev. kostole v Považskej Bys-
trici sme mohli medzi sebou privítať Jakuba Šebes-
tu. Bolo to presne mesiac po operácii, keď Jakub s 
kyticou kvetov sa osobne postavil pred oltár a spolu 
s primátorom mesta Nová Dubnica Ing. Petrom Ma-
rušincom ďakovali za tento veľký bohumilý skutok, 
čo v kázni slova Božieho vyzdvihol aj Prof. Dr. Igor 
Kišš. Primátor mesta Považská Bystrica Doc. Dr. 
Karol Janas pozdravil bohoslužobné zhromaždenie 
pri príležitosti štátneho sviatku.

Ľubomír Marcina

 Samozrejme, psy vodíme mimo územia mesta, 
aby si mohli voľne pobehať, preto rešpektujme literu 
zákona a zabezpečme im výrazne sfarbené obojky, 
alebo postroje a dodržujme prípustnú vzdialenosť 
psa 50 m od nás. Vtedy by nemal žiaden poľovník 
vystreliť po našom štvornohom kámošovi, teda ak 
práve náš prítulný hafan netrhá srnu či zajaca. Vte-
dy by ste mali dokonca podľa zákona o poľovníctve 
bezodkladne nahlásiť užívateľovi poľovného revíru, 
že pes usmrtil či poranil zver, a nahradiť mu vznik-
nutú škodu. 
 Poľovník, ktorý sa nachádza v poľovnom revíri a 
má pri sebe pušku (a straší vás vyhlásením, že vám 
zastrelí psa), by mal poznať vyššie spomínané práva 
a povinnosti psičkárov, plus navyše svoje povinnosti, 
teda mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov 
zveri a doklady podľa osobitného predpisu (napr. 
oprávnenie na držanie zbrane), byť zapísaný v kni-
he návštev poľovného revíru, a poznať samozrejme 
zákon o poľovníctve a ostatné príslušné predpisy. 
Povolenie na lov zveri je verejnou listinou, oprávňu-
júcou poľovníka na lov zveri, vydáva ho na predpí-
sanom tlačive užívateľ poľovného revíru. V povolení 
na lov zveri musia byť uvedené osobné údaje poľov-
níka, údaje o zveri, ktorú môže loviť a doba platnosti 
povolenia. 
 V prípade, že vás straší poľovník, či niekto, kto 
sa na poľovníka „hrá“, že vám odstrelí psa, prípadne 
nedajbože naozaj psa usmrtí, skúste ho požiadať o 
predloženie týchto poľovných dokladov, keďže ide o 
verejné listiny. Ak odmietne (zo zákona sa musí do-
kladovať len zamestnancom Policajného zboru ale-
bo Obvodného lesného úradu), volajte políciu, aby 
dokladovali poľovníka v súlade so zákonom o poľov-
níctve. A ak k usmrteniu psa došlo napriek tomu, že 
ste splnili svoje povinnosti (t.j. tých 50 m a farebne 
výrazný obojok/postroj), máte nárok na náhradu ško-
dy a určite volajte políciu, pretože poľovník prekročil 
svoju právomoc. Dúfam, že poľovníkom sa stáva len 
človek, ktorý má prírodu a zvieratá rád, a preto v na-
šom okolí k takejto situácii nedôjde.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

Môže poľovník zastreliť psa mimo územia mesta? 
Všetkých psičkárov musíme sklamať, ale odpoveď je 
skutočne pozitívna Áno, môže. Za určitých okolností.

 Tento fakt má legislatívnu oporu v zákone o po-
ľovníctve (274/2009). Voľný pohyb psov v poľov-
nom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od 
osoby, ktorá psa vedie, je zakázaný. Člen poľovníc-
kej stráže (plus oprávnený člen poľovného revíru) je 
oprávnený usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa po-
hybujúceho psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 m 
od najbližšej pozemnej stavby - to sa nevzťahuje 
na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený 
obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť 
vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti.
 „Po lopate“ povedané: mimo mesto by pes ne-
mal odbiehať viac ako 50 metrov od majiteľa, je to 
najmä z dôvodu ochrany mláďat zveri, pretože od 
mája do júla je čas „kladenia mláďat“. Ako všetci iste 
rozumieme tomuto lesníckemu termínu, ide o to, aby 
psy nevyrušili mláďatá, alebo im neublížili v hniezdis-
kách v tráve na lúkach, či v lesoch. Pretože, ako 
každý návštevník „poľovného revíru,“ (čo sú vlastne
všetky nezastavané územia mimo obcí, miest) aj 
držitelia psov sú povinní konať tak, aby nespôsobili 
ohrozenie alebo poškodenie zveri, čiže neplašili ju, 
nespôsobili jej poranenie, stres, nerušili pri hniezdení 
alebo kladení mláďat a nevykonávali činnosti, ktoré 
pôsobia na voľne žijúce živočíchy nepriaznivo.

 Stredisko Evanjelickej Diakonie v Košeci sa po-
dujalo sprostredkovať, náročný medicínsko-operač-
ný zákrok pre svojho zamestnanca Jakuba Šebestu 
z Novej Dubnice.

 Tento 20 - ročný talentovaný futbalový brankár, 
po smrti svojho otca v júli minulého roka nastúpil 
pracovať do nášho zariadenia. Jeho doterajší život 
bol naplnený strádaním a poznačený ťažkou zdra-
votnou diagnózou - epilepsiou. Začali sme preto 
hľadať možnosti ako mu pomôcť zmierniť, či vyliečiť 
jeho ťažké navštívenie. Keďže pomery v slovenskom 
zdravotníctve nespĺňali naše očakávania, obrátili 
sme sa na nemocnicu v Prahe - Motole o pomoc. 
Tu sa tieto náročné operačné zákroky vykonávajú 
už niekoľko rokov na špičkovej neurochirurgickej 
klinike s vynikajúcimi výsledkami. Nakoľko išlo aj o 
fi nančne náročnú záležitosť, museli sme podstúpiť 
a aj čeliť neskutočnej byrokracii slovenského zdra-
votníctva. Narážali sme na veľkú neochotu a až 
pokusy zmariť všetky naše takmer polročné snahy 
a obete. Tie pozostávali z absolvovania niekoľkých 
odborných vyšetrení v Prahe, ktoré zistili, že pacient
je vhodný kandidát na operačný zákrok. Jakub 28. 
februára 2013 podstúpil náročnú osemhodinovú 
operáciu mozgu s úspešným výsledkom. Po celú 
dobu zákroku i po ňom sme mu boli spolu s jeho 
matkou osobnou oporou na ustavičných modlitbách, 
v ktorých sme prosili Pána Boha o jeho uzdravenie. 
I tu nám Pán dokázal svoju moc a lásku, ako aj po-
žehnanie podujať sa aj na takúto praktickú službu 

Diakonie v zmysle biblických slov Gal.6,2 „Jedni 
druhých bremená znášajte.“ Ďakujeme Pánu Bohu 
za vypočuté modlitby veľkého množstva modliteb-
níkov. V nemalej miere vyslovujeme úprimné poďa-
kovanie prof. MUDr. Pavlovi Traubnerovi za všetku
pomoc a ústretovosť, ako aj ošetrujúcim lekárom z 
Novej Dubnice a Dubnice nad Váhom, zvlášť MUDr. 
M. Perichtovej. Naša veľká vďaka patrí doc. MUDr. 
Michalovi Tichému, prednostovi oddelenia, doc.
MUDr. Pavlovi Krškovi s tímom spolupracovníkov 

OPERÁCIA JAKUB

 „Dobroreč, duša moja, Hospodinu, a celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč, duša moja, Hos-
podinu a nezabúdaj na žiadne z Jeho dobrodení. On odpúšťa ti všetky tvoje viny, on uzdravuje všetky tvoje
nemoce.“  Žalm 103,1-3

KULTÚRNEJŠÍ HROMADNÝ
ODVOZ ODPADU

 V marci sme, tak ako každoročne, zabez-
pečovali odvoz konárov a objemného odpadu 
od rodinných domov v IBV Miklovky a v Kola-
číne. Tentoraz chválime obyvateľov tejto časti 
mesta za disciplinovaný prístup k vykladaniu 
odpadov. Okrem toho, že tento rok bolo ob-
jemných odpadov menej ako po iné roky, mno-
hí ste ich aj systematicky poukladali. Väčšina 
občanov tiež dokázala rešpektovať nariadenie 
mesta nevykladať spolu s objemným odpadom 
aj elektroodpad. Nie je to bezdôvodné a zbytoč-
né nariadenie. Elektroodpady sa často po vylo-
žení pred dom stávajú terčom záujmu rôznych 
„indivíduí“, ktoré sa snažia takto získať káble, 
elektromotory, či súčiastky. Narúšanie celist-
vosti elektroodpadu je porušením zákona o od-
padoch a mesto má potom problém takto po-
škodený elektroodpad odovzdať odberateľom. 
Preto je v našom meste nariadené odovzdávať 
elektroodpad priamo na zbernom dvore. 
 V budúcom roku posunieme termín odvozu 
konárov na neskoršie obdobie. Tohtoročná dlhá 
zima totiž spôsobila, že začiatok marca bol na 
orezávanie ovocných drevín ešte príliš skorý 
čas, a teda aj termín odvozu konárov bol trochu 
predčasný.  

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ



  Jednou z jedinečností 
nášho mesta je rozhod-
ne aj pestrý výber škôl 
a školských zariadení. 
Rodičia detí predškol-
ského veku určite rie-
šia dilemy, kam dieťa 

zapísať, keďže k dispozícii je nielen „štátna“ ale-
bo „mestská“ škola ZŠ Janka Kráľa, ale aj Spo-
jená škola sv. Jána Bosca a súkromná ZŠ. Mi-
moškolskú činnosť zabezpečuje nielen základná 
umelecká škola, ale aj centrum voľného času a 
o škôlkarov sa výborne stará materská škola so 
všetkými elokovanými pracoviskami. Zabudnúť
určite nemôžeme ani na súkromné centrum špe-
ciálnopedagogického poradenstva a viaceré sú-
kromné jazykové školy. Už len tento výpočet škôl 
a školských zariadení môže naznačovať, že o 
budúcnosť našich detí, ich vzdelanie a následné 
uplatnenie v praxi, je dôsledne postarané. 

 O niečo viac si úlohu pedagógov v našom ži-
vote uvedomujeme na sklonku marca, v deň, ke-
dy si pripomíname výročie narodenia „učiteľa 
národov“ Jána Amosa Komenského 28. marca. 
Tento krát vyšiel Deň učiteľov na prázdninový 
štvrtok, takže Mesto Nová Dubnica pripravilo 
oslavu pre všetkých pedagógov už o deň skôr. 
Začala tradičným udeľovaním ocenení primá-
tora mesta. Pamätné Komenského plakety za 
podnetnú pedagogickú činnosť si prevzalo spo-

lu šesť pedagógov z rúk zástupcu primátora Ing. 
Mariána Mederu. Medzi učiteľov, ktorí sa pridali 
do každoročne sa zväčšujúceho radu ocene-
ných, sa zaradili: Mgr. Helena Šikulíncová (ZŠ 
Janka Kráľa), Mgr. Anna Prokešová (Spojená 
škola sv. Jána Bosca), Mgr. Danka Košíková (sú-
kromná ZŠ), Ľubica Jamborová (MŠ Petra Jilem-
nického), Viera Kučmínová (ZUŠ Nová Dubni-
ca), Mgr. Lenka Hnilková (CVČ Dubinka). 

 Po udeľovaní ocenení, ktoré zabezpečoval 
ZPOZ Nová Dubnica sme pokračovali kultúrnym
programom. Žiaľ, tri dni pred plánovaným vystú-
pením folklórnej hudby Bukovina, sme sa do-
zvedeli nepríjemnú správu, a to, že pre náhle a 
závažné zdravotné problémy kapelníka, nemôže 
Bukovina vystúpiť. Pričom organizátori z odde-
lenia kultúry mestského úradu zachytili viaceré 
príjemné ohlasy a tešenie sa Novodubničanov 
na fujary, pastierske píšťaly a heligónky. Peda-
gógov sme napokon odmenili náhradným kultúr-
nym programom Súkromnej základnej školy a 
Súkromnej ZUŠ Nová Dubnica. Všetky účinku-
júce deti potešili svojím bezprostredným a milým
vystúpením a zaželali pedagógom všetko dobré. 
Mimoriadne dôležitú úlohu pedagógov akcento-
val vo svojom príhovore a učiteľom k sviatku po-
blahoželal aj viceprimátor M. Medera. Pridáva sa 
tiež naša redakcia a praje veľa podnetných zá-
žitkov a zadosťučinenia.

-mk-

ODKAZ KOMENSKÉHO
V KAŽDOM Z NÁS

 Podujatie s týmto názvom usporiadalo Cen-
trum voľného času Nová Dubnica už druhýkrát. 
Po minuloročnej veľmi úspešnej akcii, sme sa 
i tento rok rozhodli pomôcť tým, ktorí to naozaj 
potrebujú, prostredníctvom neziskovej organizá-
cie Dobrý anjel. Mnohí z vás určite vedia, že je 
to unikátny systém fi nančnej pomoci rodinám, v 
ktorých deti postihla rakovina, alebo iné zákerné 
ochorenie (od r. 2007 tiež svalová dystrofi a, cys-
tická fi bróza, DMO), a zostali vo fi nančnej tiesni. 
Práve s cieľom pomôcť sa 24. marca prišli do 
kina Panorex ukázať deti zo všetkých tanečných 
krúžkov z centra voľného času. V dynamickom 
a pútavom programe sa predstavilo spolu 11 ta-
nečných skupín, čo predstavuje 121 tanečníčok 
a tanečníkov vo veku od 3 do 21 rokov. To, že 
CVČ navštevuje mnoho talentovaných detí po-
tvrdzuje fakt, že dokázali svojimi vystúpeniami 

pokryť kompletne celý program. V jeho polovici 
sa mohli všetci prítomní oboznámiť s organizá-
ciou Dobrý anjel a aj so životnými príbehmi ľudí, 
ktorým pomohol fi nančný príspevok z minuloroč-
nej akcie Tancujeme pre Dobrého anjela. Každý 
mohol svoju podporu vyjadriť dobrovoľným prí-
spevkom. Nakoniec sa nám podarilo vyzbierať 
viac fi nančných prostriedkov ako minulý rok, a to 
nádherných 310,50 eur.
 A preto patrí všetkým účinkujúcim a aj divá-
kom jedno obrovské ĎAKUJEME! 
 Ak chcete vedieť, komu a ako tieto peniaze 
pomôžu, sledujte nás na facebooku (CVC Du-
binka) alebo na našej web stránke www.cvcdu-
binka.meu.zoznam.sk.
 Teší nás, že akcia mala veľký úspech, a opäť 
sme zaplnili kino Panorex.

kolektív CVČ

Ocenení pedagógovia.
Zľava: L. Hnilková, O. Šebeňová (prevzala ocenenie za neprítomnú V. Kučmínovú), Ľ. Jamboro-
vá, viceprimátor M. Medera, D. Košíková, A. Prokešová a H. Šikulíncová. 

O sprievodné slová a často aj tóny sa posta-
rala učiteľka Súkromnej ZŠ Lucia Tichá, DiS.
art

30. 4. (utorok) 17:00 Kolačín, IBV Miklovky, 18:00 
MIEROVÉ NÁMESTIE

Stavanie májov s Dychovou hudbou Lieskované

30. 4. (utorok) Mierové námestie 19:30
OSLAVA 9. VÝROČIA VSTUPU SR DO EÚ 

Ruská speváčka Irina Leonova, Dychový
orchester a mažoretky Nová Dubnica,

lampiónový sprievod, ohňostroj. 

1. 5. (streda) Mierové námestie 7:00 - 15:00

PREDAJNÉ TRHY

3. a 4. 5. (piatok, sobota) kino Panorex

VÝSTAVA SKALNIČIEK,
SUKULENTOV A BONSAJÍ

Slávnostné otvorenie 3. mája o 9:00.
Výstava je v tento deň prístupná do 18:00,

v sobotu 4. mája v čase 9:00 - 16:00. 
organizátor: Občianske združenie Klub skalničká-
rov Trenčín, Združenie klubu dôchodcov Nová Dub-

nica, školy a školské zariadenia v meste

3. 5. (piatok) športová hala 10:00

NOVODUBNICKÁ LATKA

33. ročník súťaže žiakov novodubnických škôl
v skoku do výšky. O medaily zabojuje

aj česká partnerská škola zo Slavičína.

5. 5. (nedeľa) kino Panorex 16:00

PAVOL DOBŠINSKÝ - O TROCH GROŠOCH

11. 5. (sobota)

NOVODUBNICKÁ 25-KA
IVANA MARKOVIČA

12. 5. (nedeľa) kino Panorex 15:00
DEŇ MATIEK

Citlivo zostavený koncert žiakov a pedagógov
ZUŠ Nová Dubnica pre všetky maminy,

staré mamy, krstné matky a ich priateľov. 

17. 5. (piatok) kultúrna beseda 19:00
AURELIUS Q.

Koncert trenčianskej jazzovej skupiny. 

25. 5. (sobota)

TURNAJ FUTBALOVEJ PRÍPRAVKY
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

29. 5. (streda) športoviská mesta
WORLD CHALLENGE DAY

---------------------------------------------------------
Bližšie informácie a čerstvé pozvánky

na plagátoch a na www.novadubnica.eu.



PAVOL DOBŠINSKÝ
O TROCH GROŠOCH

Rozprávka pre malých,
ale i malých veľkých dospelých

5. MÁJA 2013 (NEDEĽA) O 16. HOD. 
KINO PANOREX

Predstaví sa Přemysl Boublík (Ordinácia v ru-
žovej záhrade, Druhý dych), Samuel Spišák (Pa-
nelák, Lóve), Jana Valocká (Panelák, Dr. Lud-
sky), Karin Olasová a ďalší.

Vstupné: deti 3 € / dospelí 5 €
Predpredaj: odd. kultúry MsÚ Nová Dubnica, kacinova@novadubnica.sk, 44 33 484, kl. 110

 Piatok 15. marec 2013, Slovensko zasiahla 
snehová víchrica. Trasa Banská Bystrica - Nová 
Dubnica je vraj problémová. A práve odtiaľ čakáme 
hostí. Čas príchodu je dohodnutý na štvrtú poobe-
de. O štvrť na päť v časovej tiesni overujem situá-
ciu. Na druhom konci telefónnej linky sa ozve hlas 
Lenky Dusilovej, „Ahoj Míšo. Jsem v Trenčanskych 
Teplicích...“. Výborne!!! Lenka cestuje so svojim šo-
férom (tour managerom) a práve vďaka nemu sú tu 
a neuviazli niekde po ceste. Zakrátko sa stretáme 
na parkovisku pred súkromnou ZUŠ, kde si Lenka 
má zahrať s mojimi žiakmi. Naše očakávanie sa 
stupňuje. Na schodoch do triedy ju prekvapí hudba, 
ktorú sme pre ňu nacvičili. Každému v triede príde 
podať ruku a ani sa neobzrieme a hráme s ňou pie-
seň Vlčí oči. Lenka je v hudbe ako doma a rovnako 
prirodzene s nami pracuje, číra radosť. Vypije svoj 
čaj, ponúkne nám že si s ňou môžeme zahrať kon-
cert, ak nacvičíme ešte pár jej skladieb, a poberá sa 
na miesto konania blížiaceho sa vystúpenia. 
 Do kultúrnej besedy sme dorazili prví spolu s 
organizátormi koncertu z oddelenia kultúry mest-
ského úradu. Otvorili sa dvere, Lenke sa priestor 
páči, a už si na pódiu pripravuje veci tak, aby sa 
tam cítila ako doma. Hrá na gitaru, pospevuje a 
dupká si nohou... keď je pripravená, začne sa zau-
jímať o to, ako bude nazvučená. Nahrá si kratučkú 
slučku a postaví sa pred pódium, počúva. Gesta-
mi a slovami sa snaží pretlmočiť svoju predstavu 
majstrovi od zvuku. Môj dobrý priateľ Ivan ju pozor-
ne počúva. Skončí to tak, že mu krúti na mixpulte 
korekciami, a ja neverím vlastným očiam, aká je 
šikovná. Spokojná odchádza do zákulisia. Sála sa 
plní, koncert je vypredaný a čaká sa už len na jeho 
začiatok. Dusilenka vchádza na pódium potichu.

Žiaden úvod, predhovor ani potlesk. Sám som si 
nebol istý, či už to začne. A tak to začalo...
 Obsadil som si to najlepšie miesto v miestnos-
ti. Doslova tvárou v tvár sledujem do posledného 
detailu všetko, čo robí. A opäť sa ocitám v úžase. 
Nielen pre to, že jej hlas je farebný a mocný, schop-
ný sa ma dotknúť v mojich najhlbších hĺbkach. A nie 
sú to len tie krásne gitary a jej osobitý spôsob, ako 
sa nimi sprevádza. Obdivujem jej „bezkompromis-
ný“ prístup a úprimný prejav. To, ako je k sebe kri-
tická, a vie sa ospravedlniť za chybičky spojené s 
náročnosťou jej vystúpenia. Jej skromnosť a odva-
ha odhaliť nám to, o čom nie je ľahké hovoriť ani v 
súkromí. V jeden moment sa nám prizná, že sa pod 
bielym svetlom v tej viacúčelovej miestnosti cíti ako 
nahá. To isté skľúčenie cítili aj mnohí z prítomných. 
Ale ja nie, od prírody zvedavý som oka neprižmúril. 
Nemajte mi to za zlé, ja túžim vidieť človeka, nahé-
ho skrz svoje umenie, spoznávajúc tak aj seba sa-
mého. Sledujem to dievča, ktoré ako zázrakom po-
znám aj osobne. Uvedomujem si, aký veľký je jej 
dar, a aj to, aký som šťastný, že sú tam aj moji ro-
dičia a moji priatelia. Pretože o tom sa slovami ne-
dá vypovedať. Človek tomu musí byť vystavený a 
precítiť to na vlastnej koži. Ľudia, ako je ona, sú 
schopní strhnúť nám aspoň na moment závoj doby, 
v ktorej žijeme, a ukázať hodnoty, ktoré sú stále a 
nemenné. A aj za toto sme ju stojac vyprevádzali 
veľkým potleskom. 
 Večer ešte priniesol aj to, že sme s ňou a zopár 
priateľmi strávili čas pri víne a príjemnom rozhovo-
re. Bolo mojím prianím, aby sa u nás cítila dobre. 
Verím, že tomu tak aj bolo.
 Bol to jeden z krásnych dní v živote občana Mi-
chal Štefana.

Michal Štefan

TRENČIANSKA JAZZOVÁ STÁLICA
AURELIUS Q.

LENKA DUSILOVÁ PRED NAMI AKO NAHÁ

23. apríla (utorok)
9,30 Príchod relikvií - Akadémia k donovi
  Boscovi - Spojená škola sv. Jána Bosca
12,00  Adorácia - spoločenstvá farnosti 
14,00  Procesia (hudba, mažoretky)
  - odvoz do Kolačína
16,00  Svätá omša v Kolačíne
17,00  Prevoz do Novej Dubnice
18,00  Svätá omša mladých
  (spev The Gospel Family)
19,00 Akadémia k donovi Boscovi
  - Spojená škola sv. Jána Bosca
20,00  Cenacolo (svedectvá)
21,00  Program The Gospel Family 
22,30  Adorácia
23,00  Celonočná adorácia so strážením relikvie 

24. apríla (streda) 
7,00 Svätá omša
8,30 Záverečná liturgia a odvoz relikvie

D O N  B O S C O  M E D Z I  N A M I

17. mája (piatok) o 19. hod. 
Kultúrna beseda

Vstupné: 3 € predpredaj / 4 € na mieste

Predpredaj: odd. kultúry MsÚ Nová Dubnica
kacinova@novadubnica.sk, 44 33 484, kl. 110

 Skupina Aurelius Q. funguje s menšími ob-
menami v zostave už 22 rokov. Stála pri zrode 
trenčianskeho jazzového festivalu a spolupraco-
vala s hviezdami ako Richard Műller, Peter Lipa, 
Andrej Šeban, Miriam Bayle, Ruslan Nikolajev, 
Juraj Šušaník a s etno kapelami, napr. Mango 
Molas. 

 Na koncerte zaznejú viaceré netradične jaz-
zovo spracované slovenské ľudové piesne, kto-
ré skupina vydala na albumoch Folk ways a Folk 
ways II. Tento repertoár vkusne dopĺňajú jazzové 
štandardy a úpravy známych rockových evergre-
enov v štýle funky a latino.
 Novinkou je spolupráca s huslistkou Kristínou 
Hlístovou, lektorkou ZUŠ v Trenčíne a absolvent-
kou VŠMU v Bratislave. Folklórne témy v husľo-
vom parte znejú prekvapivo a veľmi prirodzene.
Aktuálne zloženie: Peter Belák - gitary, perku-
sie, Erich Vladár - klávesy, Ivan Letaši - baso-
vá gitara, Peter Sedlák - spev, Marián Karšay - 
bicie nástroje, Kristína Hlístová - husle. 

NOVODUBNICKÉ PREDAJNÉ TRHY 1. MÁJA
Srdečne vás pozývame na prvomájové novodubnické predajné trhy na Mierovom námes-
tí! V severnej časti námestia a na Ulici Petra Jilemnického budete môcť nakupovať podľa 
chuti od 7. do 15. hod. 

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

Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby v čase konania trhov neparkovali svoje 
vozidlá v týchto lokalitách.

Foto: P. Tehlár



 Dnešné deti poznajú len málo z toho, čo tu 
naši predkovia zanechali. Povedia síce, že po-
znajú a oslavujú vianočné, či veľkonočné sviat-
ky, no v skutočnosti  je to len maličký zlomok 
zvykov a tradícií, na ktoré je Slovensko bohaté. 
Moderný spôsob života prináša množstvo no-
vých podnetov a tiež cudzích zvykov, ktoré často 
prijímame najmä z komerčných dôvodov. 
 Učebné osnovy základnej školy dávajú do-
statok priestoru tejto téme najmä v 4. ročníku. 
Nič sa však nevyrovná osobnej skúsenosti - vi-
dieť, počuť, ohmatať, ochutnať... Preto  si štvrtáci 
Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici po 
vlastnom bádateľskom procese, zhromažďova-
ní artefaktov a zostavení výstavky, pozvali  na be-
sedu skúsené staré mamy, obyvateľky nášho 
mesta, aby si zaspomínali na svoju mladosť. S 

humorom a s láskou priblížili dve tety Aničky a 
teta Helenka deťom spomienky na svoje škol-
ské roky,  hračky, hry, šibalstvá, rodinné zvyky, 
dedinské zvyky, ľudový odev, práce, povinnosti 
detí. Spoločne ochutnali aj tradičné jedlo „koka-
vové halušky“, pripravené tetou Vlastou,  ktoré 
sa zvyklo podávať na raňajky. Aj na druhý deň 
ukázali, že majú k tradíciám srdcový vzťah, keď 
ako členky Klubu paličkovanej čipky Nová Dubni-
ca pripravili tvorivú dielňu pre paličkovaniachtivé 
deti. Štvrtáci si tak mohli uvedomiť, že starší člo-
vek je bohatou studnicou spomienok, skúseností 
a patrí mu úcta a prejavy našej pozornosti.

Text a foto: Mgr. Emília Masárová

Super lyžiarsky v Tatrách
 Po dlhej a krásnej zime plnej guľovania, stavania snehuliakov, či korčuľova-
nia, sme spolu so siedmakmi absolvovali lyžiarsky výcvik v Tatranskej Lomnici 
vo Vysokých Tatrách. Ubytovaní v peknom penzióne Zora, priamo pri sedačko-
vej lanovke a s výhľadom na Lomnický štít, sme strávili týždeň plný lyžovania 
na dlhých a upravených svahoch od Tatranskej Lomnice cez Skalnaté pleso až 
po Lomnické sedlo. Najlepší lyžiari a snowboarďáci zvládli jeden z najkrajších a 
najnáročnejších svahov na Slovensku - zjazdovku z Lomnického sedla vo výške
2.200 m. n. m. až po Skalnaté pleso. Všetkých 28 žiakov zvládlo základné ly-
žiarske a snowboardové techniky a plní zážitkov a dojmov sa unavení šťastne 
vrátili domov. Naša škola každoročne organizuje lyžiarsky výcvik pre žiakov sied-
mich ročníkov. Sú úspešné a zo žiakov nelyžiarov sa stávajú lyžiari. Budeme 
naďalej pokračovať v tejto aktivite a vychovávať deti, ktoré sú schopné ovládať 
zimný šport číslo jeden. Žiaci si osvojujú nielen lyžiarske zručnosti, ale aj sprá-
vanie mimo domova. 

Mgr. Eva Mikulová, Mgr. Norbert Potočný

Úspešný deň vody
 22. marec je oslavovaný ako Svetový deň vody. Vody, ktorá je pre Zem i 
ľudský organizmus nenahraditeľnou tekutinou. Je potrebná na dýchanie, krvný

obeh, termoreguláciu i látkovú premenu a tvorí až 70% zemského povrchu. 
Preto sme sa v našej škole rozhodli žiakom pripomenúť jej význam rôznymi 
akciami. Pripravili sme tematickú nástenku, na ktorej bola zdôraznená dôleži-
tosť vody, jej zaradenie do pitného režimu a výskyt na Zemi, v ľudskom tele i v 
potravinách. 25. marca sme sa všetci na podporu pramenitej vody obliekli do 
modrého oblečenia. Mnohí žiaci sa pripravili naozaj svedomito a každý kúsok 
oblečenia mali modrej farby. Jednotlivé triedy sme v „modrosti“ aj vyhodnotili. Za 
prvý stupeň zvíťazila 1. B a na druhom stupni 6. A. Nezaostávali ani učitelia a 
prvé miesto získala Mgr. Mária Galovičová s 24. bodmi. Tento deň plný zábavy 
sa niesol pod záštitou učiteliek Šikulíncovej a Galovičovej. 

Mgr. Mária Galovičová

Mimoriadne úspechy v olympiádach
Na krajskom kole chemickej olympiády získala prvé miesto Monika Kiacová z 
9. B, na geografi ckej olympiáde boli prví: Zuzana Rampachová 5. A, Martin 
Hostačný 7. A a Adam Garaj 7. B. Dosiahli sme úspechy aj na dejepisnej olym-
piáde: 1. miesto získala Lenka Závišová 9. A a Vladimír Vittek 7. B, 2. miesto 
obsadili: Vladimír Lazárik 8. B a Martin Hostačný 7. A. Gratulujeme a želáme 
veľa ďalších úspechov! 

Mgr. Mária Galovičová

DOTÝKALI SME
SA ĽUDOVÝCH
TRADÍCIÍ

ZUŠ-KA TVORILA NA TÉMU VODA
 Spolu štyri stovky detí od 5 do 10 rokov sa
zúčastnili Tvorivých dielní v ZUŠ Nová Dubnica. 
Do projektu sa zapojili deti zo všetkých novodub-
nických škôl, ale pridali sa aj žiaci špeciálnych 
škôl Dubnica nad Váhom, Trenčianska Teplá a de-
ti z denného stacionára Centra voľného času - Sl-
nečnice. Dlhodobý výchovno - vzdelávací projekt 
Živly Zeme bude prebiehať štyri roky. Od 23. do 
25. marca sa uskutočnil pilotný ročník s témou 
„voda.“
 Tvorivé dielne priniesli vo svojom programe 
výchovný koncert žiakov hudobného odboru, vý-
stavu obrazov výtvarného odboru, ľudovej sloves-
nosti a zážitkového maľovania po koncerte - všet-
ko na tému voda. Žiaci si vlastné kresby odniesli 
do svojich tried, kde ich mohli využiť pri ďalšom 
vyučovaní. Do projektu sa zapojila i mestská kniž-
nica vyhľadaním a poskytnutím literárnych pra-
meňov na danú tému.
 Vďaka novým reprezentačným priestorom a 
riaditeľstvu ZUŠ mohli učitelia týmto spôsobom 
zúročiť  svoje pedagogické i umelecké majstrov-

stvo, ktoré obohatilo všetkých účastníkov. Touto 
cestou ďakujeme pedagógom, žiakom i rodičom 
za ich ochotnú spoluprácu. 

Mgr. Soňa Tináková
Foto: P. Rekem 

 Marec - mesiac knihy je už za nami. Pre kniž-
nicu to bol mesiac plný aktivít. Denne sa strie-
dali kolektívy školákov i predškolákov. Besedo-
vali sme s nimi o tom, akú cestu musia knihy pre-
konať, kým sa dostanú na naše poličky, o spiso-
vateľoch, či ilustrátoroch.
 Oslávili sme i Deň ľudovej rozprávky, ktorý 
sme si 16. marca pripomenuli  na počesť 185. 
výročia narodenia Pavla Dobšinského. Deti čí-
tali slovenské ľudové rozprávky, v ktorých mali 
hlavnú úlohu zvieratká. V knižnici z prečítaných 
rozprávok prebehli kvízy a súťažné hárky sme 
odoslali do celoslovenskej súťaže. Ale losovali a 
odmeňovali sme i v našej knižnici.
 Ďalšou z aktivít, na ktorej naša knižnica spo-
lupracovala, bol seminár pre učiteľov o používa-
ní inovatívnych metód vo vyučovaní. Diskusné 
fórum v rámci Programu celoživotného vzdelá-
vania zorganizovala Súkromná základná škola 
v Novej Dubnici. Prvýkrát za ostatných niekoľko 
rokov sa stretli zástupcovia všetkých novodub-
nických škôl na spoločnej vzdelávacej aktivite.
 Ani v Týždni slovenských knižníc sa u nás 
dvere nezatvorili. Otvorené sme mali pre všet-
kých a zapísali sme spolu 29 úplne nových čita-
teľov. Poplatky sme odpustili i zábudlivcom, ktorí 

dostali pokuty. Len nás mrzí, že práve odpuste-
nie poplatkov nevyužili tí, ktorí zabudli na to, že 
požičanú knihu treba vrátiť a túto povinnosť si 
nesplnili  ani po viacerých upomienkach. 
 Marec je za nami, ale naším želaním je, aby 
kniha ostala človeku  blízkym priateľom, ktorý 

mu poskytne nielen praktické vedomosti, ale i 
potešenie z osobného styku so slovom. 

Marta Bieliková
vedúca mestskej knižnice

MESIAC KNIHY
V KNIŽNICI



Nahý v noci budil susedov
„Zábavnú“ noc zažili obyvatelia slobodár-
ne v Pribinových sadoch 27. marca. Naj-
skôr telefonoval obyvateľ, ktorý mestskej 
polícii nahlásil, že pred budovou je po-
rozhadzované oblečenie. Ďalší telefonát 
oznámil, že v slobodárni sa pohybuje na-
hý muž a správa sa hlučne. Hliadka pri 
okamžitom výjazde našla pred slobodár-
ňou všetko ošatenie - od topánok cez 
spodnú bielizeň až po zimnú bundu. V nej 
polícia našla peňaženku s kompletnými 
dokladmi obyvateľa slobodárne Ž. R. Pri 
kontrole budovy sa nahého otužilca už 
nepodarilo nájsť a na zvonenie v mieste
trvalého pobytu nereagoval. Pôvodcu ve-
rejného pohoršenia vyhľadali na druhý 
deň ráno a informovali ho o jeho nočnej 
bojovej hre, ktorú si vôbec nepamätal. Aj 
napriek tomu sa nevyhol blokovej pokute. 

„Zavaril“ si predajom
pochybných hrncov
Telefonické hlásenie anonyma stálo aj na 
začiatku ďalšej policajnej akcie 9. marca. 
V mestskej časti Kolačín sa pohybovalo 
podozrivé vozidlo bielej farby s evidenč-
ným číslom okresu Lučenec. Posádka 
vozidla oslovovala obyvateľov Kolačína s

ponukou hrncov. Hliadka si onedlho tieto 
informácie overila na vlastné oči. Vozidlo 
našla zaparkované na Odbojárskej ulici a 
obchodník O.V. z Lučenca práve ponúkal 
svojej „koristi“ sadu hrncov. Kontrola od-
halila, že obchodník nemal potrebné do-
klady, a tiež nevedel zdokladovať pôvod 
svojho tovaru. Za nepovolený predaj 
uhradil pokutu a polícia mu ďalší predaj v 
meste zakázala. 

Pôvodkyňu čiernej skládky
odhalili faktúry
Nepovolenú skládku bytového odpadu 
nahlásil anonym na Ulici Ľ. Štúra za po-
hostinstvom HESMO 8. marca. Hliadka 
okamžite zistila pôvodkyňu A.K., keďže tu
zanechala svoju „vizitku“ vo forme vyho-
dených faktúr. Hliadka ju vyhľadala a 
okamžite upozornila na založenie čiernej 
skládky, ktorú musela okamžite zlikvido-
vať. 

Zatúlaný psí miláčik
Hliadka mestskej polície v marci riešila 
aj odchyt zatúlaného psa. V utorok 12. 
marca sa v dopoludňajších hodinách túlal 
po Trenčianskej ulici. Podľa evidenčného 
čísla na obojku sa polícia dopátrala k ma-

jiteľovi s pobytom na Miklovkách. Ten za 
výlet svojho miláčika bez dozoru musel 
uhradiť blokovú pokutu. 

AKO V MESTE
RIEŠIME TÚLAVÉ PSY?
Ak hliadka spozoruje voľne sa pohybujú-
ceho psa bez dozoru, alebo na takéhoto 
psa upozornia občania, príslušníci mest-
skej polície ho odchytia za pomoci odchy-
tovej tyče. Ak má psík evidenčné číslo, 
polícia hneď kontaktuje majiteľa a štvor-
nohého zverenca mu odovzdá. Podľa 
VZN 15/2008 o niektorých podmienkach 
držania psov a vedení evidencie na úze-
mí Mesta Nová Dubnica musí uhradiť blo-
kovú pokutu.
Ak pes nemá evidenčné číslo, umiestnime 
ho do kotercov, ktoré máme k dispozícii v 
areáli TEKOSu. Počas troch dní sa polí-
cia snaží zistiť majiteľa, už aj za pomoci 
mestského rozhlasu alebo miestnej zna-
losti. V tom čase psa kŕmime raz denne 
granulami a poskytujeme mu vodu. Ak sa 
nepodarí vlastníka psíka vypátrať ani po 
troch dňoch, umiestnime ho v niektorom 
z okolitých útulkov. Mesto Nová Dubnica 
musí v tom prípade odovzdať príspevok 
pre útulok 35 eur.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Klub slovenských turistov Kolačín v spolupráci s Mestom Nová 

Dubnica organizuje v sobotu 4. mája akciu pod názvom Vyčistime 
si Kolačín. Záujemcovia, ktorí chcú prispieť ku skrášleniu našej 
mestskej časti, môžu vyčistiť okolie potoka, svojho domu, alebo sa 
zúčastniť brigády v okolí studničky a jazierok vo Veľkom Kolačíne. 
Stretnutie dobrovoľníkov, ktorí pôjdu k studničkám, je pred Kultúr-
nym domom Kolačín o 8.30 hod.
Veríme, že väčšine našich spoluobčanov záleží na prostredí, v 
ktorom žije, a že sa výzva KST Kolačín stretne s väčším ohlasom, 
ako v minulých rokoch.
Tešia sa na vás turisti z Kolačína.

KOLAČÍN SI VYČISTÍME 4. MÁJA
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 Pozemný hokej je olympijský šport, ktorý sa hrá v našom meste už tretie 
desaťročie. Určite si mnohí pamätáte škvárové ihrisko a dievčatá v sukničkách 
s hokejkami. 

Korene siahajú ešte do socializmu
 Klub zaregistrovali v roku 1987 pod názvom TJ Mladosť Nová Dubnica. V 
2004 sa klub premenoval na súčasný Hokejový klub mládeže (HKM). S týmto 
obdobím sa spája aj príchod ženských hráčok do klubu, tie dovtedy hrávali pod 
hlavičkou TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá. Do roku 2008 zostanú úspechy - 
neúspechy len v spomienkach ľudí, ktorí „pozemák“ hrávali, či sa inak pričinili 
o chod klubu. Nová éra HKM nastáva v roku 2008, prišlo nové vedenie klubu a 
s ním aj nový elán. Od tohto roku prichádzajú aj dotačné prostriedky od mesta 
a fi nancie od sponzorov. Ďalšie prostriedky na fungovanie sme začali získavať 
z 2% z daní, v nasledujúcich troch rokoch sme sa postupne vďaka dotáciám z 
Úradu vlády SR zabezpečili aj materiálne, zakúpili sme potrebné dresy, hokejky 
a brankársku výstroj. Od tejto doby si už deti nemusia všetko sponzorovať sami 
a prvé úspechy nenechali na seba dlho čakať.  

Dvakrát v sezóne majsterky SR
 Sezóna 2008/9 priniesla zatiaľ najväčší klubový úspech. Ženy získali po pr-
výkrát v histórii majstrovský titul a hneď dvojnásobne. V jednej sezóne na tráve 
a následne aj na halových majstrovstvách. Ďalšou veľkou  udalosťou bola účasť 
žien na pohári európskych majstrov v roku 2010. Za zmienku stojí aj účasť žien 
na Dunajskom pohári. Od roku 2007 tento turnaj dvakrát vyhrali a dvakrát si 
odnášali bronzové medaily. Od roku 2010 skúšame aj interligu, kde sme získali 
tri druhé a dve tretie miesta. Aj v mladších kategóriách sme mali dvojnásobné 
majsterky Slovenska. Dorastenky získali tento titul aj v hale, aj na tráve. Svoj 
prvý a zatiaľ posledný triumf na majstrovstvách SR vybojovali aj juniorky. 

 Chlapci zatiaľ najlepšie skončili na tráve na bronzovej pozícii, v hale sme v 
sezóne 2010/11 ukoristili druhú priečku. Medaily však zberajú na turnajoch. Už 
pri svojej prvej účasti na väčšom medzinárodnom turnaji v roku 2010 získali tre-
tie miesto. Najväčším úspechom chlapcov je účasť vo fi nále na medzinárodnom 

turnaji Sašo fajs v Slovinsku, odkiaľ si v roku 2012 priviezli strieborné medaily. 
Niektorí hráči reprezentujú novodubnický hokej aj na medzinárodnom fóre hos-
ťovaním za ŠK Šenkvice v dorasteneckej interlige a získali už aj zlato.

 Za najlepší klub okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava vyhlásili 
náš Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica. Pri tejto príležitosti sa rád 
s vami podelím o niektoré úspechy, ktoré dosiahol počas svojej existen-
cie. 

 Pred 15. rokmi sme klub zaregistrovali na Ministerstve vnútra SR ako 
samostatnú nezávislú právnickú osobu. Bolo to po tom, ako sme prišli o 
modernú špecializovanú stolnotenisovú herňu (v tom čase jednu z ôsmich 
na Slovensku), a tento dovtedy populárny a obľúbený druh športu sa z No-
vej Dubnice vytratil. Na dlhých päť rokov sa súťažný stolný tenis zastavil, 
mnohí hráči skončili, alebo odišli do neďalekých oddielov. Pri našom 15. 
výročí chcem poďakovať všetkým našim priaznivcom, sponzorom, hráčom 
a funkcionárom za to, že stolný tenis v našom meste pokračuje.
 O vznik klubu sa spolu so mnou zaslúžil najmä Štefan Prekop, Brani-
slav Janiga, Milan Vrzoň a Rastislav Vojtek. Náš klub sa nestal právnym 
nástupcom žiadneho zo svojich stolnotenisových predchodcov TJ Slovan 
ZVS Nová Dubnica, resp. TJ Mladosť Nová Dubnica. V súčasnosti máme 
registrovaných 48 hráčov, z toho 7 žien a 14 žiakov. V dlhodobých súťa-
žiach v ročníku 2012/13 hrá päť družstiev. Najlepší tím hrá druhú ligu - 
spoločnú súťaž pre Trenčiansky a Nitriansky kraj, družstvo B je súčasťou 
4. ligy Trenčianskeho kraja. Ostatné tri tímy hrajú oblastné ligy - spoločné 
pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Základ jedného z nich tvoria 
žiaci, ktorí majú túto súťaž ako kvalitnú prípravu na svoju hlavnú súťaž, 
teda na majstrovstvá kraja starších žiakov.
 Pýchou nášho klubu bol dlhé roky Martin Ježo - náš odchovanec, v sú-
časnosti hráč Nitry, kde študuje. V mládežníckych kategóriách získal všet-
ky kovy z majstrovstiev SR a zúčastnil sa Majstrovstiev Európy v Prahe. 
Ďalším naším odchovancom je aj Jaroslav Gunár, ktorý získal striebro a 
bronz na Majstrovstvách SR žiakov. V súčasnosti reprezentuje Rybník v 
druhej lige.
 V minulom súťažnom ročníku dosiahol Michal Hudcovský výborné pia-
te miesto v celkovom hodnotení úspešnosti jednotlivcov 2. ligy, čo ešte 
vylepšil pekným štvrtým miestom v TOP 12 najúspešnejších hráčov druhej, 
tretej a štvrtej ligy v Banove. Medzi úspechy klubu treba zaradiť aj dlhodobú 
účasť družstva mužov v 2. lige. Ďalšie štyri desiatky medailí majú hráči z 
majstrovstiev kraja, oblasti a okresu, najmä v mládežníckych kategóriách. 
Túto pozitívnu bilanciu chcú rozšíriť aj súčasní žiaci, ktorí na ostatných 
dvoch majstrovstvách oblasti najmladších a mladších žiakov, ktoré usporia-
dal náš klub, získali osem medailí.

 Pri tomto stručnom hodnotení nesmieme zabudnúť na veľkú podporu 
zo strany mesta a poďakovať sa primátorovi Ing. Petrovi Marušincovi a 
vedúcej oddelenia kultúry a športu Mgr. Martine Kacinovej. Ďakujeme za 
prenájom herne a ďalších priestorov pre činnosť klubu a za spoluprácu 
pri organizovaní tradičných turnajov (Mikulášsky turnaj žiakov, Vianočný 
turnaj pre neregistrovaných hráčov a hráčky - už 14 ročníkov, Challenge 
Day v stolnom tenise, turnaje pre Jednotu dôchodcov na Slovensku). V 
prípade, že sa budete chcieť dozvedieť o aktuálnej činnosti klubu viac, radi 
vás privítame na www.mkst-ndca.sk a nájdete nás aj na facebooku. Za túto 
možnosť patrí poďakovanie administrátorovi stránky Mariánovi Hrubošovi.

Ing. Jozef Šamaj, predseda MKST

Počas celej existencie súkromnej základnej 
školy sa jej žiaci učia hrať šach. Hodiny ša-
chu sú povinné v 1. až 3. ročníku, starší žia-
ci sa majú možnosť prihlásiť do šachového 
krúžku, ktorý vedie novodubnický šachista 
Daniel Duda a vychovávateľka Zlatica Orgo-
níková. U nás vyrastal majster EÚ v šachu 
Oliver Spaček, škola viackrát zabodovala a 
zvíťazila v Trenčianskej šachovej lige. Obra-
ciame sa na všetkých novodubnických ša-
chistov, ktorým je táto kráľovská hra srdcu 
blízka, aby dali o sebe vedieť, a napísali, ale-
bo osobne prišli do našej školy. Radi by sme 
založili aj s vašou pomocou šachový klub. 
Dorastajú nám ďalšie šachové nádeje a my 
by sme im chceli vytvoriť dôstojné podmien-
ky. Šachy máme, chýbajú nám ochotní ľudia, 
ktorí by vedeli odovzdať svoje skúsenosti a 
lásku k šachu mladším. 
Kontakty: skoladokoran@szsndca.edu.sk,
   042/ 44 33 335. 

PaedDr. Jana Kramárová
riaditeľka školy

POZEMNÝ HOKEJ MÁ TRADÍCIU A REŠPEKT

Stolnotenisové nádeje MKST Nová Dubnica.
Horný rad zľava:  Adam Sečany, Lucka Šelingová, Matthias Kučera
  a Miloš Dolinský.
Dolný rad zľava:  Dávid Oravec,  Marián Šelinga, Miroslav Kučera,
  Patrik Pavlík.  

Na tvárach hráčok z družstva žien HKM sa zračí spokojnosť po minulo-
ročnom víťazstve na Dunajskom pohári. 

Mladší dorastenci v Šenkviciach po ukončení ligy a zisku bronzových 
medailí. 

Zmiešaný tím žiakov na detskom turnaji v Poľsku pred tromi rokmi. 

Predseda klubu stolného tenisu
Ing. Jozef Šamaj.

Cenná trofej pre najlepší klub okresu. 

Dva kluby „pozemkárov“ v meste
 Ďalším zlomom pre HKM je rok 2012, keď sa z 
nášho klubu oddelila časť členov a založila si klub 
HC Nová Dubnica. Klub HKM Nová Dubnica má v 
súčasnosti okolo 45 členov, presný počet sa nedá 
stanoviť, pretože záujem detí je ako na hojdačke. V 
klube je viacero osobností, či už hokejových alebo 
organizačných, nechceme nikoho priamo vyzdviho-
vať, aby sme naopak na nikoho nezabudli. Veľká 
vďaka patrí každému, kto sa venuje nášmu klubu a 
pomáha ako môže. Jedna zásadná vec však trápi 
všetkých „pozemkárov.“ Je to absentujúce ihrisko s 
umelou trávou, na ktorom by mohli hrávať svoje zá-
pasy v domácom prostredí a nemuseli by cestovať 
do Bratislavy. Vedenie klubu HKM Nová Dubnica: 
predseda Ladislav Gavenda, podpredsedníčka Zu-
zana Strapková, členovia výboru Aďa Reseková, 
Mária Gavendová, Milan Halas.
 Na záver ešte jedna zaujímavosť. V roku 1980 
sa na olympijských hrách v Moskve prvýkrát v his-
tórii predstavili aj pozemné hokejistky Českosloven-
ska a získali strieborné medaily. Aj naše hráčky a 
hráči sa podieľajú na reprezentácii Slovenska a dú-
fame, že raz sa niečo podobné podarí aj im. 
 Poprajme klubu HKM  veľa úspechov pri repre-
zentovaní klubu ako aj Novej Dubnice a Sloven-
ska.

Ladislav Gavenda


