
Posledných desať voľných pozemkov
 Obchodná spoločnosť Nová Dubnica Invest, 
s.r.o. so 100%-nou účasťou mesta existuje už päť 
rokov. Jej hlavným poslaním malo byť vykonávanie 
niektorých činností súvisiacich s rozvojom mesta 
ako napr. inžiniersko-investorská, poradenská a 
sprostredkovateľská činnosť, ale aj budovanie tech-
nickej infraštruktúry . Až do konca roka 2011 spoloč-
nosť nevykonávala žiadnu aktivitu, ale veľký obrat 
priniesol minulý rok, keď sa rozhodlo o výstavbe v 
lokalite Dlhé diely. V predmete podnikania pribudli 
ďalšie činnosti spojené s realizáciou stavieb. V sú-
časnosti Nova Dubnica Invest eviduje posledných 
desať voľných pozemkov z celkového počtu 44 a 
12 žiadostí o pridelenie nájomných bytov, čo svedčí 
o záujme o výstavbu a rozvoj mesta. 

Už sme začali 
 Ešte pred výstavbou inžinierskych sietí bolo po-
trebné vykonať záchranný archeologický výskum. 
Jeho terénna časť prebiehala počas troch aprílo-
vých dní a neodhalila žiadne relevantné archeolo-
gické hmotné či nehmotné nálezy. Po archeologic-
kom výskume nasledovala prekládka kábla SWAN. 
Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. už oznámila 
všetkým vlastníkom pozemkov, že 17. apríla sme 
začali s prvými stavebnými prácami v lokalite Dlhé 
diely. V súčasnosti sa v obytnej zóne Dlhé diely re-
alizuje premostenie Kolačínskeho potoka, stavenis-
ková komunikácia a prekládka teplovodného potru-
bia. 

Rozbehli sme aj inžinierske siete
 Už do konca tohto roka musíme vybudovať in-
žinierske siete - vodovodné vedenie (prívod pitnej
vody, požiarne rozvody), verejnú kanalizáciu, ener-
getické rozvody (elektrická energia, plyn), komuni-
kácie, spevnenú plochu a odvody dažďovej vody. 
Verejné obstarávanie súvisiace s realizáciou inži-
nierskych sietí už prebieha podľa stanoveného har-
monogramu. V prvej súťaži sme zadali prekládku 
teplovodného potrubia a v súčasnosti ju už realizu-
je Jozef Janiš EKOSTAVSOL z Drietomy. Druhou 
veľkou zákazkou je vodovod, kanalizácia, plynovod,
dažďová kanalizácia. Zmluvu so zhotoviteľom diela 
podpíšeme v najbližších dňoch. Už do konca júna 
budúceho roka by mali nasledovať ďalšie inžinier-
ske siete - ďalšie cestné komunikácie vrátane chod-
níkov, či verejné osvetlenie. O ďalšom postupe prác 
vás budeme priebežne informovať.

Ing. Eva Lackovičová, -sk-

 Pre náš pocit bezpečia a vyššieho komfortu 
bývania dohliada na centrum mesta štrnásť kamier. 
Tie 24/7 (24 hodín denne a sedem dní v týždni) 
monitoruje pracovisko chránenej dielne mestskej 
polície. Výhodou je, že v prípade akéhokoľvek po-
dozrenia dokážu operátori veľmi promptne na mies-
to činu vyslať policajnú hliadku. Kamerový systém 
dianie v meste nielen prenáša, ale aj zaznamenáva, 
aby sme sa k nemu dokázali spätne vrátiť. 
 Na monitoroch operátorov pribudne ďalšia ostro 
sledovaná lokalita. Ako prezradil náčelník mestskej 
polície JUDr. Milan Krčmárik: „Novú otočnú kameru 
umiestnime na križovatku ulíc SNP a P.O.Hviezdo-
slava. Výhodou je, že bude mapovať dianie aj pri 

kine Panorex, Obchodnom dome Družba a pri pre-
dajni LORD smerom až ku križovatke s Okružnou 
ulicou.“ Aj túto pätnástu kameru zakúpime z veľkej 
časti z dotácie, tak ako sa nám podarilo zabezpečiť 
doposiaľ všetky. Rada vlády SR pre prevenciu kri-
minality schválila Mestu Nová Dubnica dotáciu vo 
výške 6 000 eur, mesto sa bude podieľať ďalšími 
minimálne dvadsiatimi percentami. „Až po podpise 
zmluvy a doriešení všetkých formálnych náležitostí 
môžeme vyhlásiť verejnú súťaž. Inštalácia kamery 
bude musieť zrejme počkať do neskorších letných 
mesiacov,“ dodáva náčelník MsP M. Krčmárik.

-mk-

 V zasadačke kultúrnej besedy sa na svojom 
ďalšom tohtoročnom zasadnutí stretli poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici 24. 
apríla, aby prerokovali jeho obsiahly program.

 Úvod patril tradične hlavnej kontrolórke mesta a 
jej správam o kontrole plnenia úloh z rokovaní MsZ, 
ktorú poslanci vzali na vedomie. Potom nasledovalo 
prerokovanie a schválenie Územného plánu zóny 
Dlhé diely v Novej Dubnici. Jeho súčasťou bolo aj 
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhla-
suje záväzná časť ÚPN-Z a vymedzenie záväznej 
časti s určením regulatívov priestorového usporia-
dania a funkčného využívania pozemkov a stavieb, 
zastavovacích podmienok, vybavenosti, začlenenia 
do okolia a podobne. Prítomnosť zástupcov zhoto-
viteľa plánu ARCADIA corporations s. r. o., Dubnica 
nad Váhom využili poslanci a zúčastnení občania 
na zodpovedanie otázok týkajúcich sa umiestnenia 
konkrétnych stavieb vo vzťahu k okoliu a prípadné-
ho vplyvu štvorpodlažných bytoviek na kvalitu býva-
nia v blízkych rodinných domoch.
 V ďalšom bode programu bol prerokovaný pro-
test prokurátora Okresnej prokuratúry v Trenčíne
proti niektorým ustanoveniam VZN č. 5/2005 o 
mestskej polícii. Keďže napadnuté časti nariadenia 
nezodpovedali medzičasom prijatým legislatívnym 
zmenám, zastupiteľstvo protestu vyhovelo a schvá-
lilo novelizáciu nariadenia.
 V rozpočtovej časti programu zastupiteľstvo 
postupne schválilo záverečný účet mesta za minulý 
rok a fi nančné usporiadanie výsledku hospodárenia 
s rozpočtom za rok 2012, zmenu rozpočtu mesta 
na aktuálny rok a hospodárske výsledky Bytového 
podniku, m.p.o. za rok 2012. 
 Legislatívna časť programu rokovania aktuali-
zovala všeobecne záväzné nariadenie o podmien-
kach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a nariadenie o prevádzkovom 
poriadku mestských pohrebísk. Upravilo sa tiež na-
riadenie o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ a výškach prí-
spevkov na dieťa v školách a školských zariade-
niach a nariadenie o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a škol-
ského zariadenia v meste. Zároveň boli schválené 
novelizované zriaďovacie listiny základnej umelec-
kej školy a centra voľného času v súvislosti s ich 
premiestnením do nového pôsobiska. 
 Poslanci potom schválili prenájom domov smút-
ku v meste a v mestskej časti Kolačín Miroslavovi 

Kondelovi MK & M-SK, Centrum II 81/24, Dubnica 
nad Váhom, ako úspešnému uchádzačovi verejné-
ho obstarávania podprahovej zákazky „Prevádzko-
vanie pohrebísk v meste Nová Dubnica“. Zastupi-
teľstvo odhlasovalo aj odňatie a zverenie majetku
v správe základnej umeleckej školy z dôvodu pre-
sťahovania, zverenie technického zhodnotenia 
športovej haly do správy mestskej základnej školy,
odpredaj spoluvlastníckeho podielu k pozemku pod 
obytným domom, ako aj odpredaje pozemkov v IBV
Miklovky dlhodobo užívaných vlastníkmi susedia-
cich nehnuteľností a pozemkov záhradkárom v Zá-
hradkárskej osade č. 3. Zastupiteľstvo tiež schválilo 
spôsob odpredaja objektov Energobloku a bývalé-
ho CVČ s príslušnými pozemkami formou obchod-
nej verejnej súťaže spolu so stanovením súťažných 
podmienok a zobralo na vedomie informatívne sprá-
vy o činnosti mestskej polície, výsledku obchodnej 
verejnej súťaže na odpredaj bytu a inventarizácii 
majetku mesta.
 Verejnosť, zúčastnená na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, potvrdila svoj záujem o veci verejné 
aktívnymi vstupmi k prerokovávaným problémom. 
V jeho závere občania poukázali najmä na potrebu 
väčšej informovanosti o procese prípravy a realizá-
cie novej výstavby obytnej zóny Kolačín - Vávrová
(vilová štvrť nad Novou Dubnicou „PRI SALAŠI“) zo 
strany mesta a investora projektu.
 Podrobnejšie informácie o uvedených i ostat-
ných prerokovaných materiáloch možno nájsť na 
internetovej stránke mesta, alebo v príslušných od-
deleniach mestského úradu.

JUDr. Miroslav Holba
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PRE BEZPEČNOSŤ A KRAJŠIE LETECKÉ ZÁBERY MESTA

VLK SÝTY AJ OVCA CELÁ

OBYVATEĽOV ZAUJALA NOVÁ VÝSTAVBA

ZÁLEŽÍ NÁM NA SVOJOM OKOLÍ

 Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje, 
že platobné výmery na daň z nehnuteľností a
za komunálny odpad si môžete prísť vyzdvi-
hnúť do 31. mája. Výmery vám vydajú v za-
sadačke mestského úradu. Využite do konca 
mája výhodu na jednom mieste prevziať vý-
mery a priamo aj uhradiť dane a poplatky, 
vďaka čomu môžete predísť zbytočným sta-
rostiam! 

V Ý M E R Y
SI PREVEZMITE 
DO KONCA MÁJA

Terénny archeologický výskum nepriniesol
žiadne nálazy, prácam nič nestojí v ceste. 

Postup prác už môžete sledovať nielen na papieri, ale aj v samotnej lokalite Dlhé diely.



 V minulom vydaní Novodubnických zvestí sme 
písali o rekonštrukciách, do ktorých mesto aktuálne 
investuje nemalé prostriedky. Reparujeme cesty po 
zime, podlubia pri obchodnej pasáži B1, (vjazd do 
Novej Dubnice) ktoré sú v havarijnom stave, rekon-
štruujeme chodník, meníme pouličné lampy sme-
rom do Trenčianskej Teplej. Medzi väčšie investície 
pribudli aj nevyhnutné opravy striech na budove zá-
kladnej umeleckej školy a mestského úradu v celko-
vom objeme 19 000 eur. 

 Základná umelecká škola dostala nový šat v
minulom roku, kedy sme najmä vďaka eurofondom 
zrekonštruovali interiér a fasádu budovy, avšak na 
opravu strechy už prostriedky nezostali. Jej stav 
prinútil mesto zainvestovať, keďže najmä architek-
tonické prvky mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie žia-

kov, či pedagógov. Strecha má výmeru až 980 m2,
túto plochu bolo potrebné obrúsiť, vyčistiť a odmas-
tiť, dvakrát naniesť antikorózny náter, opraviť streš-
nú fasádu a spomínané architektonické prvky (na-
príklad roztvorená kniha nachádzajúca sa priamo 
nad vchodom).
 Keďže strecha mestského úradu je v podobne 
zanedbanom stave, rozhodli sme sa zákazky spojiť 
a využiť tým výhodnejšiu cenu. Strecha tejto budo-

vy nedosahuje ani polovicu rozlohy strechy na ZUŠ, 
jej obrúsenie, vyčistenie a náter mesto stojí 6 000 
eur. Zvyšok rozpočtu, teda cca 13 000 eur sú ná-
klady na práce na ZUŠ. Všetky práce by mali byť 
hotové v čase vydania tohto čísla Novodubnických 
zvestí, záruka na stavebné práce je päť rokov.

Ing. Ján Krumpolec,
vedúci odd. výstavby MsÚ, -mk-

 Nie, nebojte sa. Nejde o novú zábavnú reláciu 
ani o náhlu eufóriu vyvolanú majstrovstvami sveta 
v ľadovom hokeji. Je to pocit, ktorý mám už dlhší 
čas, a utvrdzujem sa v ňom každý deň, keď sa pre-
chádzam po našej mestskej časti. Naposledy som 
si to uvedomila v sobotu 4. mája počas brigády, kto-
rú organizoval Klub slovenských turistov Kolačín v 
spolupráci s Mestským úradom v Novej Dubnici.

 Takmer dvadsať dobrovoľníkov na čele s Kat-
kou Bašnou sa rozhodlo vyčistiť okolie jazierok a 
studničky, ktorú domáci poznajú pod názvom Muči-
delnica. Nebolo to vôbec jednoduché, o čom sved-
čili vrecia už po dvoch hodinách naplnené odpadom 
všetkého druhu - od plastových a sklenených fl iaš 
cez maliarske štetce a farby až po pneumatiky. Z 
jazierka sa podarilo po vypätí všetkých síl vyloviť 
staré konáre, ba našla sa aj stará zabudnutá lyža. 
Skôr, ako si turisti pochutnávali na chutnom guláši, 
prúdila voda zo studničky do jazierka novým kory-
tom. Ozaj, vedeli ste, že pri Panskej záhrade nie sú 
jazierka dve ale päť? Škoda len, že sú zanesené 
odpadom z neďalekých domov. Nie však nadlho. 
Turistov optimizmus neopúšťa a s pomocou MsÚ 
budú v brigádach pokračovať.
 Počas brigády pri jazierkach si svoje náčinie 
rozložili za kultúrnym domom hasiči. Pod vedením 
Jožka Lehockého a starších hasičov sa pripravovali 
mladí hasiči a hasičky na súťaže, ktoré sa budú ko-
nať v najbližších dňoch. Motiváciou im určite môže 
byť dlhoročná hasičská tradícia, vďaka ktorej sa 
každý rok v Kolačíne stavia máj ručne, bez použi-
tia mechanizmov. Aj tento rok bolo stavanie mája v 
obci spojené s malou slávnosťou. S podporou dy-

chovky to bola opäť úžasná ukážka sily a jednoty 
našich hasičov.
 Dnes sa máj hrdo vypína nad dedinou a sleduje 
mnohé ďalšie aktivity ľudí pod sebou. Za zmienku 
určite stojí nadšenie, s akým udržiavajú najmä star-
šie dámy interiér i exteriér nášho nového kostolíka. 
Bez ich prispenia a lásky by určite okolie nevyzeralo 
tak, ako vyzerá dnes. Upravené, bez jedinej burinky 
a nečistoty.
 Zahanbiť sa nedá ani naša mládež. Naposledy 
ma príjemne prekvapili chlapci, keď zorganizovali 
Pálenie Ďura. V komornom prostredí, bez veľkej 
reklamy a komercie, pri ohníku a gitare, tak, ako 
to bolo kedysi. Ale ak chcete vedieť, kde to bolo, 
neprezradím. Niečo musí zostať ako naše malé ko-
lačínske tajomstvo, lebo tak to chceme. 
 O prílišnú publicitu nestojí ani novo založený 
Klub mladých Kolačanov, občianske združenie. 
Chcelo by vylepšiť obraz, ktorý sme si vytvorili o 
mladých ľuďoch v našej mysli. Členovia klubu sa 
stretávajú v kultúrnom dome, pozerajú hokej, po-
čúvajú hudbu, hrajú karty, čítajú si, alebo len jedno-
ducho debatujú o živote.
 Priestory kultúrneho domu si prenajímajú i čle-
novia ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Kolačí-
ne, ako aj mladé mamičky s deťmi, aby sa stretávali 
v Ovečkove. 
 To, že futbalisti robia, čo im sily stačia, aby boli 
šatne na Jánsky haluškový festival hotové, je všet-
kým na prvý pohľad viac než jasné.
 Ak máte dojem, že v Kolačíne je všetko perfekt-
né a bez chýb, nie ste ďaleko od pravdy. Chýba zo-
pár detailov, ako napríklad vodovod na konci dediny, 
kanalizácia, nový asfaltový koberec na ceste, izba 
ľudových tradícií v kultúrnom dome, detské ihrisko, 
psie toalety a odpadové koše, parkovacie miesta pri 
kultúrnom dome, nejaká tá informačná tabuľa s ma-
pou a pod. To všetko sú však len hmotné veci, ktoré 
nám mesto postupne zabezpečí. Pre mňa sú oveľa 
dôležitejší ľudia, ktorí v mojom okolí žijú. Sú úžas-
ní. A hlavne - majú radi Kolačín. Rovnako ako ja.

Soňa Kačíková

Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
poslanci schválili navýšenie rozpočtu o 4.000 eur na 
nákup hudobných nástrojov pre základnú umeleckú 
školu. Mnohé nástroje, ktoré máme k dispozícii, sú 
zastarané, viaceré inštrumenty nám dokonca aj 
chýbajú. Riaditeľstvo ZUŠ sa rozhodlo najvýraznej-
šie posilniť dychové oddelenie, kam zakúpime päť 
nástrojov. Sú maximálne dôležité pre dorast nášho 
dychového orchestra. Veľký záujem sme zazname-
nali o hru na gitaru, toto oddelenie preto posilníme o 
basovú gitaru. Oddelenie bicích nástrojov sa teší na 
rôzne nové druhy perkusií a z dotácie zakúpime tiež 
tzv. Orffov inštrumentár - detské hudobné nástroje, 
ktoré budú deti využívať na hodinách hudobnej ná-
uky nielen v predškolskom veku. Za možnosť roz-
víjať naše mladé hudobné talenty a za schválenie 
dotácie ďakujeme mestu a všetkým poslancom.

Mgr. Miroslava Múdra
riaditeľka ZUŠ

MESTO INVESTUJE AJ DO STRIECH

PRE MLADÉ HUDOBNÉ
TALENTY 4 TISÍC EUR

PRVÉ MÁJOVÉ PODUJATIA
Foto 1-3:

Peter Tehlár

Pri stavaní májov sme privítali „fachmanov“, množstvo zvedavcov 
a tiež Dychovú hudbu Lieskované. 

Prvomájové trhy potešili širokým sortimentom, ale medovnikári 
dominovali.  

Ruská speváčka Irina Leonovová z partnerskej Dubny odštartova-
la oslavy výročia vstupu SR do EÚ.

Prvá výstava skalničiek, sukulentov a bonsají priniesla aj sprie-
vodné podujatie - výstavku diel výtvarnej súťaže ku Dňu Zeme. 



 Pravidelný jarný zvoz objemného odpadu od 
bytových domov v meste prebehol od 15. do 19. 
apríla. Dá sa povedať, že množstvo odpadu bolo 
podobné ako po iné roky. V niektorých lokalitách 
sa obyvatelia snažili odpad aj koľko - toľko ukladať, 
aby bol jeho zvoz jednoduchý, a tým aj menej ná-
kladný. V iných častiach mesta to bolo horšie, ne-
vedno, či ho ľudia rovno nahádzali bez ladu a skla-
du, alebo tomu v noci alebo skoro ráno „pomohli 

špecialisti na odpady“ - ľudia, ktorí z vyložených 
vecí súrne niečo potrebujú a neváhajú pri svojom 
„šmejdení“ porozhadzovať papiere, povyhadzovať 
krabice, porozbíjať elektroodpad a podobne.
 Už niekoľko ráz sme písali o tom, že nie je po-
volené pred dom vykladať elektroodpad, pretože 
niektoré kusy sú nebezpečným odpadom, že jeho 
rozoberanie je zakázané, pretože potom má mesto 
problém s jeho odobraním, znižuje sa jeho výkupná 
hodnota. Niekoľko ráz sme spomínali, že ide o zvoz 
objemného odpadu, teda takého, ktorý sa z dôvodu 
veľkého rozmeru alebo hmotnosti nemôže ukladať 
do kontajnerov a nie zvoz všetkého v krabiciach prí-
padne bez nich, čo nám už dlho zavadzalo v pivnici 
a vlastne sa to v pohode dá vytriediť do papiera, 
plastov a komunálu. Takisto už bolo napísané, že 
zachovalé oblečenie sa pri tomto zvoze väčšinou za-
špiní a znehodnotí. Ak chcete oblečením pomôcť 
núdznym, prineste ho kedykoľvek na zberný dvor 
alebo cestou na omšu do kostola, tam je tiež možné 
odovzdať ho. A rovnako je na letákoch vždy uve-
dené, že odpad je možné vykladať najneskôr jeden 
deň pred termínom zvozu, a predsa tento rok mest-

ská polícia riešila dva prípady, kedy obyvatelia vylo-
žili odpad po zvoze. Opakovanie však nikdy neza-
škodí, preto teraz čítate tieto riadky.
 Čo je však najdôležitejšie, ďakujeme väčši-
ne obyvateľov Novej Dubnice, ktorí vykladajú 
odpady objemného odpadu v súlade s inštrukci-
ami MsÚ a so zmyslom pre poriadok! Ďalší vývoz 
objemného odpadu bude opäť na jeseň, dovtedy ho 
môžete počas celého roka odovzdať na zbernom 

dvore na Topoľovej ulici. V prípade otázok o spôsobe 
nakladania s odpadmi v meste vám radi poradíme 
na mestskom úrade osobne, telefonicky (042 44 33 
484), alebo mailom na hrehusova@novadubnica.sk

Každému z vás, kto rozo-
znáva farby aj pri vyhadzo-
vaní odpadu, veľmi pekne 
ďakujeme. Vďaka vám, kto-
rí triedite odpad, sa mestu 
darí plniť stanovené krité-
riá a každoročne získavať 
fi nancie aj z Recyklačného 

fondu. Tento rok sa nám navyše podarilo získať aj 
ďalšiu dotáciu z Recyklačného fondu na rozvoj se-
parovania odpadu vo výške 58 730 eur. Z týchto pro-

striedkov zakúpime ďalšie kontajnery na zber trie-
deného odpadu - 25 kusov na zber plastov, 25 na 
zber skla, 35 kusov na papier a menšie nádoby na 
tetrapaky a kovy. 
 Vydáme aj vlastné noviny, tzv. zelené zvesti o 
triedení odpadu, ktoré budeme distribuovať do kaž-
dej domácnosti. Najväčší objem prostriedkov z do-
tácie 36 000 eur sme v vyčlenili na opravu oplote-
nia zberného dvora. Plot je totiž v havarijnom stave, 
s množstvom dier, preto dochádza k poškodzova-
niu odpadu a majetku na zbernom dvore, a záro-
veň hrozí riziko požiaru. Zo získaných prostriedkov 
vymeníme niektoré časti oplotenia za nepriehľadný, 
betónový plot s povrchovou úpravou, aby sa zlep-
šila aj estetická stránka zberného dvora - najmä z 
pohľadu od futbalového štadióna, či od tenisových 
kurtov.
 V rámci projektu rozvoja triedenia odpadov 
podporeného Recyklačným fondom sa Nová Dub-
nica zaväzuje počas najbližších piatich rokov zvy-
šovať množstvá vytriedených druhov odpadu. Za 
doterajšiu separáciu odpadu vám ďakujeme a žia-
dame vás, aby sme naďalej triedili odpad a tým nie-
len šetrili životné prostredie, ale tiež získavali ďal-
šie prostriedky na rozvoj odpadového hospodárstva 
mesta. 

 Od prvého mája je zberný dvor ešte dostup-
nejší. Pre zaneprázdnených Novodubničanov sme 
predĺžili piatkový čas jeho fungovania. Aktuálne je 
zberný dvor otvorený v týchto časoch:

 pondelok - štvrtok 7:00 - 16:00
 piatok     7:00 - 17:00
 sobota    9:00 - 13:00

 Obyvatelia nášho mesta môžu na zbernom 
dvore bezplatne odovzdať akýkoľvek komunálny 
odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, odpad zo 
zelene a 1 m3 drobného stavebného odpadu ročne. 
Potrebné je preukázať sa vlastným občianskym 
preukazom. 
 Pre urýchlenie vykládky odporúčame odpad 
doviezť už vytriedený (zvlášť plasty, papier, kovy, 
drevo, murivo a pod.). 

 V tomto roku nám príroda prichystala pre-
kvapenie. V čase, kedy sme po minulé roky túto 
aktivitu spúšťali, na prelome marca a apríla, boli 
ešte kruté mrazy. No a z tých mrazov sme sa v 
priebehu pár dní prehupli do priam letného poča-
sia. To spôsobilo, okrem výrazného oneskorenia 
aj to, že po prvýkrát sme boli prírode pomáhať v 
jej plnom rozkvete. Pre alergikov, aj pre mňa sa-
mého, to tým pádom bola výzva do boja. Poviem 
vám, prečo mi to za to stálo...
 Tento rok sme sa rozhodli venovať pozornosť 
oblasti, ktorú sme doposiaľ neboli čistiť. Trasa sa 
tiahla spod cintorína okľukou cez Dubovec až k 
EVPÚ. Začali sme čistiť v kríkoch, kadiaľ ľudia
chodia od hrobov domov, potom cestou pod 
cintorínom a záhradkárskou oblasťou. Vyšľapali 
sme aj hore na Dubovec k lesníckemu posedu a 
k vodárni a nakoniec dole kopcom k záhradkár-
skej osade pri EVPÚ. Počas práce sa občas, ako 
inak, vieme čertiť pri pohľade na plastom a iným 
odpadom znečistenú prírodu. Vedieme debaty aj 
o tom, ako je možné, že ľudia, ktorí majú vzťah 
k zemi a starajú sa o svoju pôdu a stromy, doká-
žu v priľahlých lesoch zakladať čierne skládky?! 
Zbavujú sa tam konárov, buriny, ale aj topánok, 
skla, vecí možných aj nemožných. Jeden z nás 
sa vyslovil „ja na to nemám software“ a chcel 
tým povedať, že na to nemá nijaké vysvetlenie. 
A nerozumie tomu nik z nás desiatich, čo sme sa 
tento rok rozhodli pre túto dobročinnosť. 
 Na druhú stranu je veľmi krásne sledovať, 
ako sa z roka na rok stretáme „skalní“ a objavujú 
sa nové tváre. Byť súčasťou tímu, ktorý má spo-
ločný ušľachtilý cieľ. Prechádzať sa po prírode a 
odchádzať z nej s vedomím, že je čistejšia, ako 
keď sme do nej vošli. Ten pocit spolupatričnosti 
v mojom vnútri silno rezonuje. Sú to práve tieto
chvíle, kedy ľudia spolu niečo podnikajú a je evi-
dentné, čoho sme schopní ak máme srdce na 
správnom mieste. Práve tieto okamihy mi tisnú 
slzy do očí. Je to len včera, kedy mi môj sused 
tvrdil, že voľakedy sa žilo viac pospolu. Myslím, 
že tým chcel povedať, že ľudia sa viac stretávali 
a tvorili skupinky a komunity. V tomto má nepo-
chybne pravdu. Dnes sa viac sedí doma. Načo 
ísť do kina, keď mám jedno doma v 5.1 zvuku? 
Za susedom ísť nemusím, poviem mu to cez in-
ternet. Kúpim, pozriem, nájdem... cez internet. 
Lenže ľudia sme stvorení, aby sme tvorili komu-
nity a žili naživo a osobne naše vzťahy. Tak, 
ako sa spieva v jednej piesni človeka, ktorého si 
veľmi vážim „ten umí to a ta zas tohle a všichni 
dohromady uděláme moc“. Ukazuje sa ale, že to 
ešte stále máme v srdciach zakorenené. Videl 
som to na nedávnom koncerte Jarka Nohavicu, 
keď sme sa známi - neznámi, počas poslednej 

piesne chytili za ramená, spievali a hýbali sa 
spolu do rytmu. Vy, čo ste tam boli, ste to cítili, 
a ostatní mi musíte veriť. Je to skvelý pocit. Sme 
možno viac otupení, ale ešte stále vieme spolu 
robiť dobré skutky. 
 Tento rok sme spolu vyzbierali 62 vriec od-
padu, ktorý do prírody nepatrí. K tomu priložili 
haldu vecí, ktoré sa už do vriec nevmestili. Veľké 
poďakovanie patrí vedeniu Mesta Nová Dubnica, 
ktoré nás tak, ako každý rok, zásobilo vrecami a 
rukavicami.

Pripojte sa k nám. Nájdete nás aj na Facebooku 
ako „Vyčistime si les (Nová Dubnica)“ 
My sa nedáme! 

Michal Štefan
 Oddelenie životného prostredia ďakuje všet-
kým, ktorí sa podieľajú na čistení okolitej prírody 
od odpadkov. Je vás viacero pozorných, všíma-
vých a ochotných. Ďakujeme iniciatíve Vyčistime 
si les, žiakom Súkromnej základnej školy, ale aj 
mnohým ďalším malým skupinkám alebo jedno-
tlivcom, ktorí vyčistili napr. studničku pod Púčko-
vou, salaš, lesík pod Púčkovu a pod. Ak sa chce-
te pridať aj vy, vrecia na zber odpadu si môžete 
vyzdvihnúť v kancelárii odd. životného prostredia 
MsÚ. Vrecia s odpadom môžete uložiť v areáli 
zdravia, zabezpečíme odtiaľ ich odvoz. 

životné prostredie

TAKMER 60 TISÍC EUR Z RECYKLAČNÉHO FONDU

ZBERNÝ DVOR V PIATOK DLHŠIE

S K R Á Š L I L I   S I   O KO L I E
 Ďakujeme obyvateľom domu č. 534 a do-
mov v Sadoch Cyrila a Metoda okolo fontán-
ky, že si našli čas a energiu, a na spoločných 
brigádach si upravili, vyčistili a skrášlili okolie 
svojich domov a prispeli tým k čistote mesta. 
 V prípade, že si aj vy chcete zorganizo-
vať brigádu okolo svojho domu, kontaktujte 
nás v oddelení životného prostredia MsÚ (042 
4433484 kl. 160,161) a dohodneme spôsob 
spolupráce (poskytnutie plastových vriec, 
zapožičanie náradia, zabezpečenie odvozu 
odpadu a podobne).

Alarmujúci stav oplotenia pri zbernom dvore. 

Haldy objemného odpadu pri panelových domoch za Ulicou P.O.Hviezdoslava. 

Odpad, ktorý mal skončiť celkom inde, než v 
jarnom zbere objemného odpadu



Táto ľudová múdrosť mi 
napadla v súvislosti s plá-
novanou výstavbou v lo-
kalite Vavrová, alebo ak 
chcete Pri salaši. Jej pre-
zentácia na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva 
a následne v kine Panorex 
vyvolala ostrú diskusiu a 
množstvo negatívnych re-
akcií. Pretože nie všetky 
informácie, ktoré kolujú 
medzi verejnosťou, sú 
pravdivé alebo úplné, po-
žiadali sme o rozhovor 
pána Bohumila Hanzela.

Aký je váš vzťah k Novej Dubnici?
 Do Novej Dubnice som sa prisťahoval už v 
roku 1955. Ako 7-ročný chlapec som nastúpil do 
1. ZDŠ. V tom čase bolo v Novej Dubnici len 30 
detí, s ktorými som behal po Dubovci a v okolí 
salaša.Poznali sme každý kopec i lesy a lúky. V 
roku 1967 som vyštudoval SPŠ v Dubnici nad 
Váhom a do roku 1979 pracoval na Slovensku 
ako robotník. Pretože som bol jedným z prvých 
signatárov Charty 77 na Slovensku, bol som 
nútený v roku 1980 odísť do Švédska. Tu som 
pracoval v rôznych pozíciách, ale nebolo to vždy 
jednoduché . Zažil som aj extrémne chudobný 
život. Nikdy som sa však nevzdával a dnes si 
nemôžem sťažovať.

Kedy ste sa vrátili na Slovensko?
 Hneď po zmene režimu a návrate do Česko-
slovenska som prišiel do Novej Dubnice a sna-
žil sa Novej Dubnici pomáhať ako sa dalo. Od-
kúpil som starý skelet pri 1. ZDŠ a postavil tam 
modernú švédsku fabriku, neskôr som odkúpil 
strašný skelet na námestí a postavil ďalšiu fa-
briku, neskôr dva bytové domy, pomáhal som aj 
so stavbou SLSP pri Panorexe, proti ktorej ľudia 
protestovali a dnes jej služby mnohí z nich vyu-
žívajú. Sponzoroval som školy, kultúru a mnohé 
iné aktivity. Dal som ľuďom v Novej Dubnici a jej 
okolí prácu, investoval milióny korún a plánujem 
v tom pokračovať.

Prečo ste sa rozhodli stavať novú štvrť prá-
ve pri salaši?
 Okrem toho, že mám k Novej Dubnici a k to-
muto miestu pozitívny vzťah, rád podlieham veľ-
kým výzvam, ktoré pre ľudí niečo znamenajú. 
Rád by som na tomto peknom mieste v prírode 
postavil vzorovú vilovú štvrť tak, ako je zvykom 
vo Švédsku, aby ľudia mohli žiť v symbióze s prí-
rodou, užívať si ju, ale aj chrániť. Mesto Nová 
Dubnica má ešte jednu zvláštnosť, ktorá ma po-
vzbudzuje k takémuto kroku. Pred takmer 60-ti-
mi rokmi vzniklo krásne mesto na zelenej lúke 
podľa architekta Krohu, jedinečné svojho druhu 
na Slovensku a ja by som chcel využiť príleži-
tosť, aby tu opäť vzniklo niečo nové, na zelenej 
lúke, o čom budú rozprávať ľudia na celkom Slo-
vensku.

Bez podpory vedenia mesta a občanov to 
však nebude možné. Uvedomujete si túto 
skutočnosť?
 Môžem povedať, že bez ohľadu na to, akej 
farby bol primátor či zastupiteľstvo, vždy sa mi 
darilo s nimi spolupracovať, lebo som ponúkal 
prácu a rozvoj mesta a oni dokázali zhodnotiť, 
čo je pre mesto a jeho občanov dobré.

 Terajší projekt „Pri salaši“ je môj najväčší a 
má aj najväčší ekonomický prínos pre občanov. 
Pri realizácii celého projektu (5 - 7 rokov) dosia-
hne suma preinvestovaných prostriedkov asi 50 

mil. €. Mal by dať prácu asi 200 ľudom počas 
5-tich rokov a do rozpočtu štátu asi 17 mil. € na 
daniach a odvodoch. Projekt by mal významne 
pomôcť aj podnikateľom v Novej Dubnici a okolí 
vo forme dodávok pre stavebné fi rmy, súkrom-
ných stavebníkov, dodávateľov rôznych služieb. 
Následné zvýšenie počtu obyvateľov by malo 
zvýšiť príjem do mestskej pokladne, čo pomôže 
mestu skvalitniť služby a život občanov.

Zatiaľ hovoríme len o vlku, ale čo ovečky za 
dverami? Zostanú celé?
 Viac ako desať rokov som žil vo Švédsku a 
azda nik nepochybuje o tom, že ochrana život-
ného prostredia je tam prioritnou otázkou. Mno-
hému som sa tam naučil a mnohé by som týmto 
projektom chcel dokázať. Aj preto sme dali od-
borne zmapovať stromy v celej oblasti, realizo-
vali sme dendrologický prieskum, v strede no-
vej štvrte zachováme 5 ha hrabovo-dubového 
lesíka. V okolí štvrte plánujeme zachovať lesné 
porasty a dreviny, na výrub pôjdu len tie, ktoré 
budú stáť na mieste, kde pôjdu komunikácie a 
výstavba. Chceme zachovať aj pramene, ktoré 
v tomto území vyvierajú. Napokon prostredie a 
bezprostredné okolie je to, prečo si budúci sta-
vebníci budú vyberať práve túto štvrť za svoj do-
mov. Pôda v tejto lokalite má bonitu 7-8, väčšina 
drevín je náletových, to , čo je vzácnejšie zacho-
vávame. Rovnako ako turistický chodník z Kola-
čína do Trenčianskych Teplíc. Priechodná bude 
celá vilová štvrť bez rámp a vysokých plotov.

Ako si môžu byť ľudia istí, že váš projekt 
zvládnete dokonca?
 Zárukou sú samozrejme ekonomické as-
pekty. Uvediem zopár faktov.
 Realitné kancelárie (viď register) majú zá-
kladné imanie do 6600,- €. My máme desať krát 
viac a ešte ho zvyšujeme. 
 Realitné kancelárie zvyčajne nevlastnia to 
čo predávajú, len predaj sprostredkovávajú, my 
všetku pôdu vlastníme ako REALITKA 4U, resp. 
ako rodina.

 Za jeden mesiac máme už viac ako 25 záu-
jemcov, ktorí podpísali rezervačné zmluvy. My 
od ľudí nechceme peniaze za pôdu teraz, ale až 
po schválení všetkých potrebných papierov a po 
začatí prác na inžinierskych sieťach, čo pred-
pokladám na september - november tohto roka.
My dávame záruku na spätný predaj, čo zname-
ná, že ten, kto od REALITKY 4U kúpi stavebný 



 V apríli sme si pripomenuli Svetový deň pove-
domia o autizme. Približne každých 20 minút sa na 
svete narodí jedno dieťa s touto chorobou, celkový 
počet autistov sa na svete odhaduje na 35 milió-
nov. 
 Ľudia s autizmom žijú medzi nami a zaslúžia si, 
aby sme ich akceptovali. To môžeme docieliť tak, že 
získame základné informácie o vnímaní a prežívaní 
ich sveta, ktorý sa v realite prelína s naším.
 Detský autizmus, ako samostatná klinická dia-
gnóza, existuje už viac ako pol storočia. Americký 
psychiater Leo Kanner bol prvým človekom na sve-
te, ktorý si všimol podobne neprimeraného správa-
nia u skupinky niekoľkých detí. Zvláštne prejavy po-
važoval za symptómy špecifi ckej samostatnej poru-
chy, ktorú nazval včasný detský autizmus. Kannera 
inšpiroval grécky pôvod slova „autos“ čo znamená 
„sám“. Názvom sa snažil vyjadriť, že deti trpiace 
touto poruchou sú osamelé, ponorené do vlastného 
vnútorného sveta, nezaujímajúce sa o svet okolo 
nich, neschopné lásky a priateľstva. Deti, ktoré by 
dnes s najväčšou pravdepodobnosťou boli považo-
vané za autistické, boli v Hippokratovej dobe ozna-
čované za sväté deti, v stredoveku naopak za deti 
posadnuté diablom či urieknuté.

Svet ako príliš zamotané klbko
 Dnes sa na autizmus vedci aj lekári pozerajú 

ako na pervazívnu vývinovú poruchu, ktorá preniká 
celou osobnosťou. Prejavuje sa v troch oblastiach, 
ktorými sú oblasť komunikácie, sociálnych vzťahov, 
záujmov a aktivít a v oblasti predstavivosti a vní-
mania. Autizmus vážne ovplyvňuje celkový vývin 
dieťaťa, výchovné metódy a možnosti jeho vzde-
lávania. Skoro vždy sa nám autista spája s pred-
stavou záhadného človeka, ktorého správanie je 
nielen nevysvetliteľné, ale hlavne neznesiteľné a 
rušivé. Akoby nechápal, že nielen žije medzi ostat-
nými ľuďmi, ale je tiež človekom. Ale aj autista „má 
rád“. Má rád systém a poriadok. Má rád aj ľudí a 
najradšej tých, ktorých správanie je jasné a má v 
ňom prehľad. Autista si nie je istý sám sebou, ne-
vie oddeliť seba od okolia. Nerozumie tomu, čo cíti. 
Svet je pre neho zamotaným klbkom príliš hlasných 
zvukov, nezrozumiteľných slov, nepochopiteľných 
gest a nič nehovoriacich pohľadov ľudí. Svet, to 
sú ruky, ktoré mu niečo dávajú, ale zároveň niečo 
berú. Ruky, ktoré ho niekam vedú. Svet , to je večný 
zmätok.

Špeciálna ZŠ v Dubnici nad Váhom
 Špeciálna trieda so štruktúrovaným progra-
mom pre žiakov s autizmom vznikla v Špeciálnej 
základnej škole v Dubnici nad Váhom v školskom 
roku 2004/2005. V triede sa vzdelávali dve žiačky. 
V nasledujúcich rokoch počet žiakov pribúdal a v 

školskom roku 2008/2009 pri počte žiakov 11 sme 
zriadili ďalšiu triedu. Deti k nám dochádzajú zo ši-
rokého okolia z okresov Ilava, Púchov i Trenčín. 
Doposiaľ ukončili školskú dochádzku v našej škole 
v triedach pre žiakov s autizmov štyri žiačky, dve 
úspešne pokračujú v štúdiu v Praktickej škole v 
ŠZŠ v Trenčianskej Teplej.
 Špecializovaný a starostlivo zostavený indivi-
duálny program je a vždy bude najdôležitejším vo 
výchove a vzdelávaní týchto detí. Žiaci majú v škole 
vytvorené priaznivé podmienky na vzdelávanie, re-
laxáciu i socializáciu. Deti sa vzdelávajú v štyroch 
učebniach prispôsobených ich potrebám. Dvom žia-
kom sa venuje jeden pedagóg. Na relaxáciu deti vy-
užívajú relaxačnú miestnosť so suchým bazénom a 
rehabilitačnými pomôckami. V čase obeda sa deti 
stravujú v školskej jedálni a po ukončení vyučenia 
niekoľko detí navštevuje školský klub. 
 Ku skvalitneniu života našich autistických detí a 
k vytváraniu a upevňovaniu sociálnych vzťahov vo 
veľkej miere prispieva účasť na školských akciách,
návštevy kultúrnych podujatí, účinkovanie na mest-
skom benefi čnom podujatí „Vianočný anjel“. Už nie-
koľko rokov spolupracujeme s CVČ v Dubnici nad 
Váhom, veľmi oceňujeme odborný a ľudský prístup 
pracovníčok k našim deťom.
 Škola spolupracuje so spoločnosťou na pomoc 
osobám s autizmom - SPOSA, ktorá združuje rodi-

čov a pedagógov detí s autizmom. SPOSA napo-
máha s materiálnym vybavením tried a organizá-
ciou školy v prírode.
 Tešíme sa z každého úspešného krôčika našich 
detí v napredovaní a poznávaní reálneho sveta. Ra-
dosť a spokojnosť žiakov a rodičov nás povzbud-
zuje a posilňuje v ďalšej práci. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa podieľajú na spoločnom úsilí pri vzdelávaní 
našich detí.

Pedagógovia ŠZŠ v Dubnici n/V

pozemok, môže bez udania dôvodu do troch ro-
kov pozemok vrátiť a dostane naspäť plnú ce-
nu. A nakoniec, dávame do toho svoje meno a 
ešte sa nestalo, že by som nedodržal to, čo som 
sľúbil.

Obyvatelia nášho mesta majú dojem, že všet-
ko je šité horúcou ihlou a že boli nedosta-
točne informovaní. Kedy začali prvé práce na 
projekte?
 Myšlienka vo mne driemalo už veľmi dávno. 
Konkrétne kroky na realizáciu môjho zámeru som 
začal podnikať od roku 2006. MsZv Novej Dubni-
ci už v roku 2008 schválilo dodatok k územnému 
plánu, ktorý počítal s výstavbou v tejto lokalite. 
Na krajskej úrovni však projekt nedostal zelenú, 
a tak som ho stopol. Dnes je situácia iná. Nový 
územný plán, ktorý bol prerokovávaný verejne v 
Panorexe aj v Kolačíne, schvaľovali poslanci na 
verejnom zasadnutí MsZ. Posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie (EnvironmentalImpactAs-
sessment - EIA), považované za jeden z hlav-
ných nástrojov medzinárodnej environmentálnej

politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného 
rozvoja, je v záverečnom procese schvaľovania
a mal by byť dostatočnou zárukou toho, že pri 
výstavbe budeme musieť myslieť na životné pro-
stredie.
 Celému procesu predchádzalo vykúpenie 
pozemkov, ktoré nepatrili mestu, ale súkromným 
vlastníkom. V súčasnosti vlastníme 400 000 m2, 
dokonca aj kus terajšej poľnej cesty do Kolačína 
a keby sme na týchto pozemkoch chovali oveč-
ky, ako nám niektorí odporúčajú, bola by to po-
riadne veľká ohrada.

Čo plánujete postaviť ako investor na týchto 
pozemkoch?
 My budeme realizovať len výstavbu komuni-
kácií, aj to na niekoľko etáp, rovnako etapovito
bude prebiehať celá výstavba. Komunikácia bu-
de viesť popri futbalovom ihrisku v Kolačíne a jej 
časť bude slúžiť ako prístupová cesta k novému 
cintorínu. Ďalšiu výstavbu budú realizovať indi-
viduálni stavebníci ako každý, kto si stavia svoj 
dom. 

To znamená, že sa máme pripraviť na prejaz-
dy ťažkých áut a mechanizmov?
 Bez toho sa výstavba realizovať nedá, ale vy-
volali sme rokovania s kompetentnými, aby bolo 
v počiatočnej fáze možné využívať poľnú cestu 
z Trenčianskych Teplíc. Mnohé ťažké mechaniz-
my prejdú mestom len raz a na dlhý čas sa budú 
pohybovať len v lokalite, kde bude prebiehať vý-
stavba, takže občania o tom ani nebudú vedieť.

Ako dokážete zabezpečiť, že výstavba bude 
prebiehať v súlade s vašimi predstavami, zá-
ujmami mesta a ako môže mesto zasiahnuť 
do tohto procesu?
 Okrem územného plánu bude Mestské za-
stupiteľstvo v Novej Dubnici schvaľovať akési re-
gulatívy, ktoré určia stavebníkom isté pravidlá a 
obmedzenia. Napr. v celej zóne s výnimkou pár 
domov pod lesom budú musieť mať domy rovnú 
strechu, nebudú môcť byť viacpodlažné, dá sa 
určiť výška plota a pod. Tu je priestor na verejnú 
diskusiu a tu svojimi právomocami môže mesto 
mnoho vecí ovplyvniť. Každý stavebník si totiž

bude vybavovať vlastné stavebné povolenie a ak 
jeho projekt nebude v súlade so schválenými re-
gulatívmi, nemusí dostať stavebné povolenie.

Takže v tomto roku sa masívnej výstavby 
obávať nemusíme?
 Ak sa podarí vybaviť všetky potrebné povole-
nia, radi by sme začali v prvej fáze ešte na jeseň 
tohto roku s výstavbou časti prístupovej komu-
nikácie. Komunikácie by sme chceli postaviť do 
roku 2017, takže naozaj ide o veľký a dlhodobý 
projekt. Rozpočet na komunikácie je  5,9 mil. €.

Čo by ste odkázali občanom, ktorí napriek 
týmto vašim argumentom budú iniciovať pe-
tície za zastavenie výstavby a obviňovať ve-
denie mesta z politických obchodov a iných 
nezmyslov?
 Je to ich slobodná vôľa a v demokratickej 
spoločnosti má na to právo každý. Aj ja som 
vždy hovoril to, čo som si myslel a považoval za 
správne. Stálo ma to veľa síl a možno ešte viac, 
preto určite nebudem nikoho odsudzovať. Disku-
sii sa nebránim, pretože komunikáciu považujem 
za dôležitú. Ak sa veci nevysvetlia dostatočne a 
zreteľne, dáva sa priestor špekuláciám, a to nie 
je v záujme nikoho. Mesto a jeho občania môžu 
podporou tohto projektu len získať a ja verím, že 
to tak bude chápať aj väčšina občanov.
Ďakujem za rozhovor.

A ČO DODAŤ NA ZÁVER?
 Snáď opäť len fakty, ktoré nemôže nik spo-
chybniť. Za posledných 20 rokov došlo k poklesu 
počtu obyvateľov v Novej Dubnici o viac ako tisíc 
(1991 - 12 590, 2001 - 12 358 a k 7. 5. 2013 
-11 407 obyvateľov). S tým súvisí pokles žiakov 
v škole, ktorý spôsobil zatvorenie jednej ZŠ, po-
kles kúpyschopnosti obyvateľov a nezáujem zo 
strany investorov i obchodníkov.
 Primátor mesta Ing. Peter Marušinec od ná-
stupu do funkcie inicioval rokovania so šiestimi 
supermarketmi. Postupne oslovil LIDL - ten mal 
záujem len o pozemok v centre mesta, alebo pri
kine Panorex, Kaufl and a Hypernova argumen-
tovali tým, že stavajú len veľké haly a že v No-
vej Dubnici to pre nich nie je zaujímavé. V po-
dobnom duchu vyznievajú argumenty reťazca 
Albert. Coop Jednota si vystačí v našom meste s 
menšími obchodmi a za všetko hovorí negatívne 
stanovisko obchodného reťazca TESCO: „Slabá 
kúpyschopnosť a slabá ekonomická sila obyva-
teľstva v dôsledku prestárnuteho obyvateľstva v 
meste.“
 Každý z nás v živote určite aspoň raz zažil 
situáciu, keď sa musel rozhodnúť pre nejakú vec 
a pritom zvažoval plusy a mínusy. Vedenie mes-
ta na čele s primátorom, ako aj poslanci MsZ sa 
určite budú zaoberať petíciou občanov za zasta-
venie výstavby, ale na druhej strane pociťujú aj 
zodpovednosť za budúci vývoj mesta. Rozbieha 
sa výstavba v lokalite Dlhé diely i v priemysel-
nej zóne, pretože ak chceme, aby naše mesto 
omladlo, musíme dať mladým ľuďom prácu a 
bývanie. Čarovný prútik ale nemáme. Zázrač-
né riešenia existujú len v rozprávkach. Nám bude 
postačovať, ak bude vlk sýty aj ovca celá.

-sk-



 V každodennom zhone plnom povinností si 
často neuvedomujeme, ako sa striedajú všedné dni 
so sviatkami. Je tu jeden významný deň, na ktorý 
by sme zabúdať nemali. Druhá májová nedeľa sa 
už tradične nesie v znamení osláv všetkých mami-
čiek. Deň matiek je príležitosťou povedať našim 
mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú 
a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás 
urobili. Pri príležitosti tohto sviatku sa každý rok pre 
všetky mamičky, babičky a prababičky uskutočňuje 
posedenie aj v novodubnickom Zariadení pre senio-
rov. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 9. 
mája, riaditeľka Ing. Mgr. Margita Urbanová privíta-
la primátora mesta Ing. Petra Marušinca, vedúcu 
Oddelenia sociálnych vecí a opatrovateľskej služby 
MsÚ Mgr. Zuzanu Vankovú, poslanca a predsedu 
sociálno-zdravotno-bytovej komisie Ing. Jaroslava 
Kusého, poslankyne MsZ a členky sociálno-zdra-
votno-bytovej komisie MUDr. Máriu. Augustínovú a 
Martu Babukovú a členku tejto komisie Helenu Fa-
turíkovú. 
 Potom odovzdala slovo primátorovi Ing. P. Ma-
rušincovi, ktorý vo svojom príhovore prítomných 
srdečne pozdravil. Pri príležitosti tohto krásneho 

sviatku odovzdal symbolickú kyticu riaditeľke Za-
riadenia pre seniorov Mgr. M. Urbanovej a poďa-
koval jej za spoluprácu. V príhovore pripomenul, 
že Deň matiek je medzinárodná udalosť. „Je to deň
výnimočný, deň našich najbližších a najdrahších 
bytostí. Slovo mama znamená istotu, lásku a po-
rozumenie. Byť matkou je životným poslaním, je to 
oslava materstva, obetavosti a lásky matiek k svojim 
deťom“. Na záver pridal slovo básnika a zaželal im 
pevné zdravie, aby ich po zvyšok života sprevádza-
la pohoda, porozumenie a láska. Ako poďakovanie 
všetky prítomné ženy - matky dostali od primátora 
kvet a nechýbala ani malá sladkosť. Osobne bol za-
blahoželať na izbách tým, ktoré sa zo zdravotných 
dôvodov tohto posedenia nemohli zúčastniť. S dar-
čekom v podobe vinšov, básní a tanca sa predstavili 
deti z MŠ P. Jilemnického. Svojím milým vystúpe-
ním vyčarili na tvárach prítomných úsmev, potešili 
ich a pobavili. Všetkým mamám - ženám odovzdali 
vlastnoručne vyrobené srdiečko s pekným vinšom. 
 Na záver bolo už tradične pripravené občer-
stvenie a dobrú náladu umocnili ľudové melódie, 
ktoré si zaspievali v sprievode harmoniky.

Text a snímka: M. Babuková

 Na výročnej schôdzi sa zišli členovia Základnej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Kolačín 
v stredu 17. apríla. Počas stretnutia v kultúrnom 
dome zhodnotili svoju činnosť v uplynulom roku a 
naplánovali nové aktivity na rok 2013. Za zmienku 
určite stojí účasť na 5. ročníku športových hier senio-
rov a turistických podujatiach v okolí, či zorganizo-
vanie výstavky  ručných prác. Členovia ZO JDS sa 
dohodli  i na pravidelných stretnutiach v priestoroch 

KD Kolačín každú 1. stredu v mesiaci, počas kto-
rých sa budú venovať seniori z Kolačína kartovým 
hrám, čítaniu časopisov a debatám o bežných ra-
dostiach a starostiach života. Pri realizácii stanove-
ných cieľov určite pomôže i dotácia z mesta Nová 
Dubnica, ktorú ZO JDS Kolačín na tento rok dostala 
a za ktorú je vedeniu mesta veľmi vďačná.

Paulína Pružincová

 TRENČÍN, 14. apríla - Tento nedeľný aprílový 
večer bol určite pre mnohých Trenčanov neobyčaj-
ným prekvapením a zážitkom zároveň. A nielen pre-
to, pretože to bol hádam prvý skutočne jarný deň, 
no predovšetkým vďaka hlbokému umeleckému zá-
žitku, ktorý si publikum mohlo odniesť po vystúpení
známej gospelovej skupiny The Gospel Family v 
Piaristickom kostole v Trenčíne.

 Zbor vznikol v roku 2007 v Novej Dubnici ini-
ciatívou mnohých dospelých ľudí plných entuziaz-
mu, ktorí mali chuť, nadanie a nadšenie pre hudbu 
a spev. Pod vedením Juraja Horta tak fungujú už 
šiesty rok a každým jedným uplynulým sa sústav-
ne zlepšujú. Na svojom konte majú už vystúpenia 
na rôznych významných podujatiach. Boli súčasťou 
veľkého projektu Thank you Michael Jackson, s úc-
tou a dôstojnosťou slávnostne spievali aj na pohre-
be zosnulého hokejistu Pavla Demitru a okrem 
iného pravidelne každý rok vystupujú na miestnom 
Trojkráľovom koncerte spolu s gospelovou kapelou 
Boží šramot, takisto pod záštitou Juraja Horta.
 Túto nedeľu prišli rozozvučať chladné múry Pia-
ristického kostola v Trenčíne a celé vystúpenie sa 
delilo na dve časti - prvú, vážnejšiu, s veľkonočným 
nádychom, kde odzneli svetoznáme skladby ako 
Dona nobis pacem, Bless the Lord my soul, či Ave 
verum corpus, a druhú, odľahčenejšiu, ktorú tvorili, 
naopak, veselé a rytmické gospelové skladby ako

I will follow him, Happy day, alebo Lifting me higher.
 „Vystúpenie je pre nás vždy mimoriadnou vecou 
a priestor chrámu to len umocňuje,“ tvrdí na margo 
koncertu účinkujúca Daniela Košíková. „Odrazí sa 
to nielen na zvuku a akustike, ale aj na celkovom 
dojme. V trenčianskom chráme sme boli vystupo-
vať prvýkrát. Keď niekto prejaví záujem a chce nás 
vidieť, vždy pozvanie veľmi radi prijmeme,“ vyjadrila 
sa s úsmevom. Na otázku atmosféry a publika do-
dáva: „Až v druhej, veselšej časti človek spozná, 
aké je publikum. Emócie sa dajú dosiahnuť až pri 
tých spontánnejších, rytmickejších skladbách, tam 
sa odrazí účinok nášho koncertu. A myslím, že dnes 
sa nám podarilo ľudí správne naladiť.“
 A ako na vystúpenie reagovala druhá strana? 
„The gospel family poznám už veľmi dobre, takže 
som vedela, čo mám očakávať a opäť som sa ne-
sklamala. Bol to veľmi povznášajúci zážitok a vždy, 
keď mám možnosť, rada sa prídem pozrieť na ich 
vystúpenie. Ľudia sa zišli naozaj vo veľkom množ-
stve, čo vytvorilo skutočne optimistickú atmosféru,“ 
hovorí Katarína.
 Čo dodať na záver? Vystúpenie v trenčianskom 
chráme bolo len ďalšou z úspešných akcií zboru 
The gospel family a priaznivá odozva publika ich 
bezpochyby povzbudila k pokračovaniu vo svojej 
vynikajúcej činnosti, ktorá sa rýchlo vyšplhala na 
profesionálnu úroveň.

Veronika Kalafutová

THE GOSPEL FAMILY ROZOSPIEVAL 
MÚRY TRENČIANSKEHO CHRÁMU 

NOVÁ DUBNICA, 23. apríla - Kňaz, vychováva-
teľ, zakladateľ saleziánov a v neposlednom rade 
muž s láskou pre mládež. Energia a zvláštny po-
koj zavítali na Slovensko s relikviou dona Bosca. 
Rovnaká ruka, ktorá sa starala o dobro chlapcov 
z talianskych ulíc robí zázraky aj 200 rokov po 
jeho smrti...

 Relikvia tohto nadčasového svätca - dona 
Bosca prišla pri príležitosti 200. výročia narode-
nia po štyroch rokoch putovania aj do srdca Eu-
rópy. V dňoch od 11. do 30. apríla putuje z Ukra-
jiny po slovenských mestách od východu na zá-
pad, kedy Slovákov preniká bázeň, úcta a emó-
cie. Na milosti spojené s príchodom relikvie naj-
bližšie čakajú Slovinci, kde má urna s pozostat-
kami najbližšiu zastávku. Hoci rozlohou, ani his-
tóriou Nová Dubnica nedisponuje, relikvia sv. Já-
na Bosca zavítala 23.apríla aj do našej farnosti 
najmä vďaka prítomnosti jedného z najväčších 
saleziánskych stredísk na Slovensku.
 Udalosť príchodu relikvie - časti pravej svät-
covej ruky, bola bohatá na viaceré sprievodné ak-
cie. Dopoludnia si Spojená škola sv. Jána Bosca 
uctila svojho patróna slávnostnou akadémiou, kto-
rá bola pre širokú verejnosť zaradená aj do ve-
černého programu. Rakva dona Bosca s fi gurí-
nou v životnej veľkosti obsahujúca relikviu bola 
v sprievode dychového orchestra a mažoretiek 
vypravená na sv. omšu do Kolačína. Následne 
novodubnický kostol sv. Jozefa Robotníka doslo-
va „praskal vo švíkoch“ na večernej slávnostnej 
sv. omši.
 Provinciál slovenských saleziánov don Karol 
Maník sa v kázni vyjadril: „Sprevádzam relikviu 

dona Bosca po Slovensku už celých 13 dní a 
musím povedať, že jej príchod nie je súkrom-
nou záležitosťou saleziánov, o čom svedčia plné 
chrámy v každom navštívenom meste.“

 Do Novej Dubnice prijali pozvanie aj mladí 
chlapci z komunity Cenacolo, ktorí krátkou scén-
kou vyjadrili svoju radikálnu zmenu od drogovej 
závislosti až po súčasnosť, a tým tak dali svedec-
tvo svojho obrátenia. Vyvrcholením dňa v nesko-
rých hodinách bola moderovaná adorácia s 
piesňami, ktorej predchádzalo vystúpenie obľú-
benej skupiny The Gospel Family.
 Pôvodom talianskeho svätca, dona Bosca, 
katolícka Cirkev v roku 1934 po vyhlásení za svä-
tého titulovala za otca a učiteľa mládeže. Don 
Bosco celý svoj život zasvätil mladým a podľa 
jeho vzoru vznikla rehoľa saleziánov, ktorá je na 
Slovenku od roku 1924.

 V súčasnosti u nás pôsobí v 22 mestách viac 
ako 200 saleziánov.

Michaela Galková

POCTILA NÁS NÁVŠTEVA 
DONA BOSCA

Všetkým ženám a matkám primátor osobne odovzdal kvet.



Vyostrený konfl ikt susediek
Nečakane agresívne začala obdobie po 
Veľkej noci obyvateľka Ulice P. Jilemnic-
kého E.S. V utorok 2. apríla sa rozhodla
„upraviť“ naštrbené susedské vzťahy s
J.V.  Susedku počkala na schodoch a keď
prechádzala okolo nej, chytila ju obomi ru-
kami pod krk a veľmi dôrazne s ňou rie-
šila tému ich medziľudských vzťahov. 
Keďže priestupkový zákon takýto spô-
sob urovnávania konfl iktov nepozná, 
E.S. neminula bloková pokuta a nahlásili 
sme ju tiež na oddelenie sociálnych vecí 
mestského úradu, keďže počínanie tejto 
„dámy“ už pracovníčky tohto oddelenia 
viackrát riešili. 

Mladistvý vandal rozbil okno
„Štátna“ polícia z Obvodného oddelenia
Policajného zboru SR v Dubnici n/V  kon-

taktovala mestskú políciu v sobotu 6. aprí-
la so žiadosťou o preverenie oznámenia 
z Ulice Pod Bôrikom. Obyvateľka jedného 
z tamojších bytov nahlásila, že jej dve ne-
známe osoby rozbili okno v byte. Našťas-
tie sa v tom čase nachádzala priamo na 
mieste a mohla poskytnúť podrobný popis 
osôb. Podľa neho ich hliadka vypátrala 
pri kine Panorex. Dvaja maloletí výtržníci 
D.B. a R.M. najskôr vinu popierali, neskôr 
sa k činu priznal druhý z nich. Na miesto 
sme privolali hliadku štátnej polície, ktorá 
si oboch vandalov prevzala spolu s celým 
prípadom. 

Netrafi l sa na lavičku
Nohy a orientačný zmysel oslabené alko-
holom priviedli C.R. 15. apríla popoludní 
do parčíka na Mierovom námestí. Tu sa 
rozhodol pookriať na lavičke, ale netrafi l 

sa a spadol vedľa nej. Keďže nemal do-
statok síl, driemal v tejto nie veľmi poho-
dlnej polohe. Spánok mu ale prerušila
hliadka, ktorá ho odviedla domov a dorie-
šila podľa priestupkového zákona. 

Odpad len DO
a nie VEDĽA kontajnera
Deň po termíne, ktorý bol určený na od-
voz objemného odpadu, objavila spol. TE-
KOS Nová Dubnica, s.r.o. veľkú skládku 
bytového odpadu v Sadoch Cyrila a Me-
toda pri budove č. 16. Hliadka mestskej 
polície nemala žiadny problém s odhale-
ním pôvodkyne tejto čiernej skládky vďaka
písomnostiam, ktoré vyhodila. M.K. mu-
sela skládku okamžite odstrániť, objemný 
odpad uložila na zberný dvor, ale keďže 
takto naložila s odpadom až na „druhý 
pokus“ s vyzvaním polície, musela uhra-
diť pokutu.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

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

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
ENERGOBLOK V SADE

DUKLIANSKYCH HRDINOV
Mesto  Nová Dubnica  vyhlasuje súťaž  o  najvhodnejší  návrh 
na zatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností:
stavba súp. č. 839 - Energoblok v Sade duklianskych hrdinov
v Novej Dubnici, pozemok parc. KN-C č. 1177/3 - zastavané
plochy  a  nádvoria o  výmere  342 m²  pod  budovou súp. č. 839, 
stavba súp. č. 79 v  Sade duklianskych hrdinov v Novej Dubnici, 
pozemok  parc. KN-C č. 1177/1 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere  366 m²  pod  budovou  súp. č. 79.

Navrhovateľ musí predložiť návrh kúpnej ceny.
Minimálna požadovaná cena  je 119 000 eur.
Podmienkou súťaže je zloženie fi nančnej zábezpeky vo výške 
11 900 eur. 

Predkladanie súťažných návrhov: do 31. 5. 2013 do 12. hod.
Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica. Obálku 
označte: „Neotvárať - Verejná  obchodná  súťaž - nehnuteľnosti: 
stavba súp. č. 839,  pozemok  parc.  KN-C č. 1177/3, stavba súp. 
č. 79  a  pozemok  parc. KN-C č. 1177/1“

Bližšie informácie o  ponuke nájdete na úradnej tabuli mesta,
na www.novadubnica.eu a v sídle vyhlasovateľa.

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

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.
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Mesto Nová Dubnica sa po minuloročných 
úspechoch opäť zapája do celosvetovo najväč-
šej športovej akcie pre všetkých – Svetový deň 
výzvy (World Challenge Day). Minulý rok nás 
športovalo 2.951. Urobte niečo pre seba aj vy a 
vykonajte aspoň 15 minút fyzickej aktivity – pre 
svoje zdravie a svoje mesto. Ide o väčší počet 
obyvateľov, ktorí aspoň na 15 minút zvýšia svoju 
tepovú frekvenciu, teda budú vykonávať nejakú 
ľahkú pohybovú aktivitu. Súperom Novej Dub-
nice v medzinárodnej časti (do ktorej sa okrem 
nás zapojili iba dve slovenské mestá) je japon-
ské mesto Aizubange a Oldsmar na Floride. V 
národnej súťaži budeme bojovať proti mestu Re-
vúca, ktoré sa nám minulý rok podarilo zdolať. 
Vopred ďakujeme všetkým zapojeným jednotliv-
com, športovým klubom, športoviskám a školám 
v meste! 

Aktivity koordinuje odd. kultúry a športu mest-
ského úradu.
-mk-JÁNSKY HALUŠKOVÝ 

FESTIVAL
 Klub slovenských turistov a TJ Druž-
stevník Kolačín vás pozývajú na Jánsky ha-
luškový festival v sobotu 22. júna od 10. ho-
diny na futbalovom štadióne v Kolačíne.
 Okrem chutných bryndzových halušiek,  
gulášu z diviny, čapovaného piva, kofoly a 
iných nápojov, sa môžete tešiť na súťaže 
pre deti i dospelých.
 Festival bude spojený s veľkým prekva-
pením! Tešia sa na vás turisti a futbalisti z 
Kolačína.

 Posledný halový turnaj sezóny v prípade fut-
balových prípraviek ročník 2004 sme odohra-
li 6. apríla na Kysuciach. Mužstvá rozdelili do 
dvoch skupín po šiestich. Tímu našej prípravky 
sa podarilo vyhrať vlastnú skupinu, zdolali sme 
aj víťaza druhej skupiny a získali sme spolu tri 
trofeje. Jednou z nich je putovný pohár za celko-
vé víťazstvo. Chlapci hrali veľmi uvoľnene, fut-
balovo sa im darilo, tak veríme, že to bude po-
kračovať aj vonku na tráve pri ďalších turnajoch.

 Vážení športoví priatelia, MFK Nová 
Dubnica spolu s mestom Nová Dubnica 
usporadúva už šiesty ročník medzinárod-
ného turnaja prípraviek o pohár primátora 
mesta.
V sobotu 25. mája si na ihrisku futbalového 
štadióna zahrajú tieto mužstvá: FC Valaské 
Meziříčí, Slovan Bratislava, Dukla Banská 
Bystrica, Lokomotíva Trnava, Baník Horná 
Nitra, MFK Topoľčany, FA Malacky, OFK Le-
hota pod Vtáčnikom, FC Vrútky, Fomat Mar-
tin, MFK Dubnica nad Váhom a samozrej-
me MFK Nová Dubnica. Turnaj začína o 9. 
hodine a ukončenie očakávame cca o 16. ho-
dine. 
 Vyvrcholením jarnej sezóny roku 2013 
sú neofi ciálne majstrovstvá EURÓPY prípra-
viek ročníka 2004 a mladší, na ktoré nás po-
zvali a účasť sme radi potvrdili.
Uskutočnia sa od 7. až 9. júna vo futbalovej 
aréne v Korni, kde odohráme minimálne 15 zá-
pasov.
Fanúšikovia, držte nám palce! Ďakujeme. 

Milan Úradník
tréner MFK Nová Dubnica

25. 5. (sobota) Štadión MFK 9:00 - 16:30
Turnaj futbalovej prípravky
s medzinárodnou účasťou

Najzanietenejší malí futbalisti
a srdnaté výkony 12 tímov. 

organizátor:  MFK Nová Dubnica,
   Mesto Nová Dubnica

29. 5. (streda) športoviská mesta
World Challenge Day

Mesto Nová Dubnica sa po minuloročných úspe-
choch opäť zapája do celosvetovo najväčšej 
športovej akcie pre všetkých - Svetový deň výzvy 
(World Challenge Day). Urobte niečo pre seba aj 
vy a vykonajte aspoň 15 minút fyzickej aktivity - 
pre svoje zdravie a svoje mesto. 
organizátor:  odd. kultúry a športu MsÚ,
   športové kluby mesta

2. 6. (nedeľa) štart:
nad areálom zdravia 12:30 - 16:00
Cesta rozprávkovým lesom

(CVČ & mesto) 
organizátor: Centrum voľného času Dubinka,
   Mesto Nová Dubnica

9. 6. (nedeľa) kino Panorex 15:00 
Divadelná akadémia ZUŠ

Pozývame vás na divadelnú akadémiu literárno - 
dramatického odboru Základnej umeleckej školy 
v Novej Dubnici. Divadelný súbor Bebčina odohrá 

predstavenia, ktoré ocenili na rôznych divadel-
ných súťažiach. 
organizátor: ZUŠ Nová Dubnica,
   Mesto Nová Dubnica

20. - 23. 6. (štvrtok - nedeľa) 
Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky

v cestnej cyklistike
20. 6. 15:00 časovka - ženy, juniorky, juniori,
   štart a cieľ: Mierové námestie
21. 6. 16:00 časovka - kategória ELITE + U23,
   štart a cieľ: Mierové námestie
22. 6. preteky žien, junioriek a juniorov - Hrabovka
23. 6. 12:00 hlavné preteky Majstrovstiev SR
   a ČR kategória ELITE  + U23,
   štart: Mierové námestie, prejazdy  
   cez Novú Dubnicu, cieľ: Dubnica n/V
14:00   koncert Maxim Turbulenc
   na Mierovom námestí

22. 6. (sobota) futbalové ihrisko
TJ Družstevník Kolačín od 10:00
Jánsky haluškový festival 

Výborné halušky, guláš z diviny a ďalšie pochutiny,
atrakcie a súťaže pre deti i dospelých, skvelá zá-
bava! 
organizátor: KST Kolačín, TJ Družstevník Kolačín

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

na plagátoch a na www.novadubnica.eu.

 Kráľovnú športu, teda atletiku, každoročne osla-
vujeme mítingom pre žiakov našich škôl O pohár 
primátora mesta. Odkedy sa mesto zapája do World 
Challenge Day, je to vždy v poslednú májovú stre-
du, teda tento rok 29. mája. Malým atletickým pred-
krmom je ale o mesiac skôr Novodubnická latka. 
Súťaž v skoku do výšky, ktorá má svoju dlhoročnú 
tradíciu, keďže tento rok sa konal už 33. ročník. Or-
ganizátorov zo ZŠ Janka Kráľa, CVČ a odd. kultúry 
a športu mestského úradu teší, že aj napriek slabšej 
príprave na tento druh športu, sa každý rok latka 
dvíha vyššie a vyššie. Aj tento ročník sme zakniho-
vali dva rekordy, a to v kategórii chlapcov 7. ročník 
(Milan Tinka o centimeter upravil rekord z minulé-
ho roka) a v kategórii dievčat 8. ročník (Dominika 
Kormúthová, tiež zo ZŠ Janka Kráľa, prekonala o 
dva centimetre rekord z roku 2009). Aj to svedčí 
o vysokej úrovni tohto skokanského podujatia. Po 
tri zlaté získala usporiadateľská ZŠ Janka Kráľa a 
hosťujúca základná škola zo Slavičína. Víťazom 
gratulujeme, tešíme sa z ich úspechov a ostatným 
do budúceho ročníka prajeme ešte lepšie načaso-
vanie formy.

-mk-

Prehľad víťazov 33. ročníka 

6. ročník dievčatá
Marie Koudelová, Slavičín 130 cm
6. ročník chlapci
Stanislav Moško,
Spojená škola sv. Jána Bosca 137 cm

7. ročník dievčatá
Dominika Adamíková,
Spojená škola sv. Jána Bosca 130 cm
7. ročník chlapci
Milan Tinka, ZŠ Janka Kráľa 153 cm
REKORD - doteraz max. 152 cm z roku 2012

8. ročník dievčatá
Dominika Kormúthová, ZŠ Janka Kráľa 135 cm
REKORD - doteraz max. 133 cm z roku 2009
8. ročník chlapci 
Jakub Kovář, Slavičín 150 cm

9. ročník dievčatá
Monika Kiacová, ZŠ Janka Kráľa 130 cm
9. ročník chlapci
Štěpán Havlín, Slavičín 161 cm

NOVODUBNICKÁ LATKA
S ĎALŠÍMI DVOMI REKORDAMI

Najlepší výkon 33. ročníka Novodubnickej latky - Štepán Havlín zo Slavičína a výška 161 cm

Najúspešnejšie ôsmačky,
zľava: bronzová S. Nevařilová, druhá A. Pal-
čeková a rekordérka D. Kormúthová.


