
 O nových možnostiach bývania v meste infor-
moval článok v treťom tohtoročnom vydaní Novo-
dubnických zvestí z 18. marca. Mesto Nová Dubni-
ca podalo žiadosť o poskytnutie podpory zo Štátne-
ho fondu rozvoja bývania a tiež žiadosti o dotácie z 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho roz-
voja SR na obstaranie technickej vybavenosti a na 
obstaranie nájomných bytov. Všetky žiadosti posú-
dili ako vyhovujúce z hľadiska splnenia podmienok 
na získanie požadovanej podpory, a tak sme mohli 
podpísať zmluvy so ŠFRB a Ministerstvom dopra-
vy, výstavby a regionálneho rozvoja a už v júli tohto 
roku začneme s výstavbou v súlade s harmonogra-
mom prác. 

Ako žiadať o byt?

 Nájomný bytový dom poskytne bývanie osem-
nástim rodinám v tzv. sociálnych bytoch. 
 Záujemcovia o bývanie v nájomnom byte môžu 
už v tomto čase podávať žiadosti na mestskom úra-
de v Novej Dubnici. Žiadosť o pridelenie nájomného 
bytu podaná podľa prílohy č. 1 VZN č. 11/2012 o 
spôsobe prideľovania nájomných bytov musí obsa-
hovať všetky údaje uvedené na tlačive, musí mať 
písomnú formu, predkladá sa na predpísanom tlači-
ve, musí byť odôvodnená, vlastnoručne podpísaná 
a odovzdaná na Mestský úrad v Novej Dubnici na 
zaevidovanie. Všetky podmienky, ďalšie náležitosti 

žiadosti, povinnosti, ako i oprávnené osoby na po-
danie žiadosti, ktorým je možné prideliť nájomný 
byt, sú podrobne popísané vo vyššie uvedenom 
VZN. Jeho úplné znenie nájdete na internetovej 
stránke mesta v záložke občan - legislatíva mesta
- všeobecné záväzné nariadenia. Posudzovanie 
splnenia podmienok vyplývajúcich z VZN prebehne 
v budúcom roku, resp. pred dokončením stavby.

Podmienky pridelenia sociálneho byt

 Bývanie v nájomných bytoch môže byť posky-
tované osobe žijúcej v domácnosti s mesačným príj-
mom domácnosti najviac vo výške trojnásobku ži-
votného minima. Ak je členom tejto domácnosti oso-
ba s ťažkým zdravotným postihnutím, osamelý ro-
dič s nezaopatreným dieťaťom, alebo aspoň jeden 
z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotníc-
ku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu 
pre obyvateľov mesta - môže to byť osoba s mesač-
ným príjmom domácnosti najviac vo výške štvorná-
sobku životného minima. Byt môžeme prideliť aj 
osobe, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhrad-
ná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť 
alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa oso-
bitného predpisu, ak táto osoba nepresiahla vek 30 
rokov.

Ing. Silvia Kiačiková
prednostka MsÚ

 Družobné vzťahy medzi naším mestom a rus-
kou Dubnou sme rozvíjali v závere mesiaca máj 
(22. - 25. mája) priamo na pôde nášho partnera. 

 Primátor Dubny Valerij Proch pozval delegáciu 
našej samosprávy v zložení: primátor Peter Maruši-
nec, poslanec Pavol Pažítka a vedúca oddelenia 
stratégie rozvoja MsÚ Janka Oriešková. Nie náho-
dou súčasťou delegácie boli aj učitelia Základnej 
umeleckej školy Juraj Kvasnica, Leoš Staněk a žia-
ci Andrej Svedek, Marek Pružinec a Michal Mikula. 
V rámci osláv sviatku Dňa slovanskej písmennosti a 
kultúry v meste Dubna svojím koncertom odprezen-
tovali slovenskú kultúru. Excelentné vystúpenie bolo 
ocenené neutíchajúcim aplauzom. Taktiež návšteva 
dubnenskej hudobnej školy, vzájomné diskusie o 
výučbe boli obohatením pre obidve strany. 
 Primátor mesta Dubna Valerij Proch našu dele-
gáciu ofi ciálne prijal vo svojom úrade. Predmetom 
rozhovorov bolo zhodnotenie doterajších aktivít ako 
nadviazanie kontaktov počas pracovnej návštevy
delegácie predstaviteľov podnikateľov mesta Dub-
ny v Novej Dubnici a blízkom regióne s našimi pod-
nikateľmi. Vrátili sme sa tiež k prezentácii ruskej 
kultúry v podaní umelcov z Dubny, ktorí vystupovali 
na Festivale ruskej kultúry aj v našom meste. Roko-
vali sme aj o ďalších návrhoch konkrétnych aktivít a 
projektov, ktoré budú zamerané na posilnenie hos-
podárskych, sociálnych a kultúrnych vzťahov medzi 
obidvomi mestami, čím sa postupne naplnia ciele 
dohody o spolupráci medzi našimi mestami. Pra-
covná cesta prispela k ďalšiemu posilneniu vzájom-
ných vzťahov medzi oboma národmi. Absolvova-
li sme tiež prehliadky sídiel fi riem a podnikateľov, 
ktorí už navštívili SR na prelome apríla a mája. 
 Súčasťou delegácie boli aj študenti Spojenej 
školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, ktorí prices-
tovali na výmenný študijný pobyt. Študijný pobyt 

našich partnerov z Dubny u nás je naplánovaný na 
september-október.

Mgr. Janka Oriešková
vedúca oddelenia stratégie rozvoja MsÚ

(Pokračovanie na str. 4)

Nové aktivity projektu Comenius Regio opisujeme na str. 5. Pozvánku na toto a viaceré významné podujatia
nájdete na str. 6 a 7.   

Aj takúto súťaž prinieslo Námestie plné kočíkov. Na str. 8. 

BUDEME HOSTIŤ MEMORIÁL PAVLA DEMITRU

AJ POĽSKÁ SPOLUPRÁCA NABERÁ OBRÁTKY

DELEGÁCIA V PARTNERSKOM 
RUSKOM MESTE DUBNA

PIVO Z KOJENECKEJ FĽAŠKY NA RÝCHLOSŤ

Zástupcovia mesta Nová Dubnica, študenti 
Spojenej školy sv. Jána Bosca, učitelia a žia-
ci ZUŠ pred Spojeným ústavom jadrových vý-
skumov v Dubne. 

Rokovanie s primátorom a zástupcami mesta Dubna. 

Oslavy Dňa slovanskej písmennosti a kultúry. 

Prijatie v spoločnosti DEDAL v Dubne. 



 V stredu 5. júna smerovali desiatky občanov 
nášho mesta do Kultúrneho domu Kolačín, aby sa 
zúčastnili verejného zhromaždenia. Na programe 
bola informácia o pripravovanom odkanalizovaní 
miestnej časti, ktorého sa jej obyvatelia nevedia 
dočkať. Verejného zhromaždenia sa zúčastnili zá-
stupcovia Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
aj realizátora projektu - spoločnosti Váhostav - SK, 
a.s. Samozrejme nechýbali zástupcovia mesta na 
čele s primátorom Ing. Petrom Marušincom a čle-
novia Výboru m.č. Kolačín.
 Projektová dokumentácia je schválená a nič 
nebráni tomu, aby sa najneskôr 1. 8. 2013 začalo
kopať. Obyvateľov Kolačína čakajú rušné časy. 
Rozkopávky, pozemné práce, prach a obmedzenia 
v doprave, to všetko budeme musieť strpieť mini-
málne rok, ale inak sa projekt takého veľkého roz-
sahu nedá realizovať. Po základných informáciách 
dostali priestor občania, ktorí sa zaujímali nielen o 
kanalizáciu, ale aj o dostavbu chýbajúceho vodovo-
du v hornej časti obce. Nateraz im musí postačovať 
prísľub Považskej vodárenskej spoločnosti a vede-
nia mesta, že urobia všetko preto, aby prístup k ve-
rejnému vodovodu mali všetci. Zástupcovia zhoto-
viteľa diela ubezpečili prítomných, že budú individu-

álne konzultovať každú jednotlivú prípojku k domu 
tak, aby sa vyšlo, pokiaľ to bude možné, v ústrety 
všetkým. Na záver došlo k individuálnym konzul-
táciám nad projektovou dokumentáciou a verejné 
zhromaždenie pokračovalo prezentáciou projektu 
výstavby „Pri salaši“. 
 V sále kultúrneho domu zostali tí, ktorí sa chceli 
o výstavbe dozvedieť viac, ale aj tí, ktorí bojujú za 
jej zastavenie. Zámery a argumenty sa striedali s 
ostrou výmenou názorov, v ktorej nechýbali emócie 
a bohužiaľ i osobné invektívy. Členovia petičného 
výboru informovali o prebiehajúcej petícii, ktorú 
chcú v krátkom čase predložiť primátorovi mesta. 
Pre mňa osobne bolo zaujímavé zistenie, že vý-
stavba trápi väčšinou obyvateľov Novej Dubnice a 
okolia, ako obyvateľov Kolačína, napriek tomu, že 
výstavba by sa mala realizovať v katastrálnom úze-
mí Veľký Kolačín, hoci si uvedomujem, že príroda 
patrí všetkým bez ohľadu na pomyselné hranice a 
jej ochrana nám nemôže byť ľahostajná. Problema-
tike sa venujeme aj v ďalších príspevkoch, tému bu-
deme naďalej sledovať a čitateľov Novodubnických
zvestí priebežne informovať.
 sk

 V minulom vydaní sme venovali strednú dvoj-
stránku téme novej vilovej štvrte Pri salaši pod titu-
lom Aby bol vlk sýty aj ovca celá. Vzbudil záujem 
petičného výboru, ktorý žiada zmenu územného 
plánu tak, aby bola lokalita Pri salaši využitá len 
na oddych a rekreáciu, nie na bývanie. Doručil 
nám článok Jany Šošovičkovej, ktorý publikujeme 
v kompletnom znení, a z textu Stanislava Magulu 
vyberáme pasáže s otázkami, na ktoré reagujeme. 
Článok nebol publikovateľný v kompletnom znení, 
keďže obsahuje osobné názory presahujúce hrani-
ce invektív. 

OTVORENÝ LIST POSLANCOM

Vážený pán poslanec/pani poslankyňa,

dňa 18. 4. som sa zúčastnila prezentácie fy REALIT-
KA 4U, kde bol odprezentovaný zámer - výstavba 
vilovej štvrt „Pri salaši,“ v lokalite Vavrová. Pre-
kvapila ma rozsiahlosť prezentovaného projektu, 
ale tiež i skutočnosť, že predstavenému projektu 
s najvyššou pravdepodobnosťou predchádzali ne-
vyhnutné schvaľovacie kroky na pôde mesta Nová 
Dubnica i mestského zastupiteľstva a tie prebehli 
bez toho, aby občania mesta boli o pripravovanom 
projekte informovaní (napríklad aspoň informačnou 
kampaňou v Novodubnických zvestiach).
 I keď plánovaná výstavba by sa mala realizovať 
na súkromnom pozemku, domnievam sa, že mesto 
má svoje právomoci pri schvaľovaní, či regulovaní 
takéhoto zámeru. Rovnako poslanci mestského za-
stupiteľstva, ako prostredník medzi občanom a ľu-
bovoľnou záujmovou skupinou, by mali v takýchto 
prípadoch viesť s občanmi Novej Dubnice a dot-
knutých častí dialóg a poskytnúť v dostatočnom 
časovom predstihu všetky zverejniteľné informácie, 
aby sa mohli čo najlepšie zohľadniť a zapracovať 
relevantné pripomienky občanov.
 Mám za to, že v tomto prípade sa tak nestalo, 
čo vytvára priestor k rôznym nepodloženým špeku-
láciám. Chcela by som Vás teda vyzvať k pozasta-
veniu konania v tejto záležitosti, kým neprebehne 
verejná diskusia a oboznámenie občanov o aktuál-
nom stave realizácie výstavby z pohľadu mesta - nie-
len z pohľadu podnikateľa a realizátora výstavby.
 Verím, že si plne uvedomujete, že Váš mandát 
Vám dali v slobodných voľbách občania Novej Dub-
nice a tým aj dôveru zastupovať ich pri vážnych roz-
hodnutiach, týkajúcich sa budúceho rozvoja mesta. 
Tiež verím, že dokážete predstúpiť pred občanov 
mesta a vysvetliť im dostatočne zrozumiteľným 
spôsobom, aký prínos, prípadne dopad bude mať 
plánovaná výstavba na život v meste a na okolité 
prostredie.
 Vaše argumenty ma zaujímajú ako občana tým 
viac, že v tejto lokalite sme skôr očakávali postupné 
vybudovanie rekreačného areálu, ktorý by mal slú-
žiť pre voľnočasové aktivity občanov mesta.
 Chcela by som veriť, že vo všetkých nasledujú-
cich krokoch zástupcov mesta, týkajúcich sa tejto 
avizovanej výstavby, bude prihliadané nielen na to, 
aby boli v súlade so zákonom, ale i v najlepšom zá-
ujme mesta Nová Dubnica a jeho občanov.

Jana Šošovičková 

REAKCIA PRIMÁTORA MESTA

Vážení spoluobčania,

posledné týždne v našom meste rezonuje téma 
„Výstavba obytnej zóny Vávrová“ versus „Petícia 
- nechceme milionársku štvrť namiesto lesov“. 
Preto mi dovoľte, aby som reagoval niekoľkými 
faktami a informáciami k tejto problematike.
 Mesto Nová Dubnica v roku 2010 začalo s prí-
pravou nového územného plánu mesta. Mestské 
zastupiteľstvo v tejto dobe schválilo zadanie vypra-
covania územného plánu, v ktorom zohľadnilo všet-
ky prijaté požiadavky súkromných vlastníkov a po-
treby mesta na ďalší rozvoj. Tento proces prípravy, 
vyhotovenia a schválenia prebiehal takmer tri roky. 
V priebehu tohto vyhotovovania boli viaceré verej-
né prerokovania územného plánu, informácie boli 
zverejnené na úradnej tabuli mesta, internete aj v 
Novodubnických zvestiach. TV Považie pravidelne 
vysielalo záznamy zo zasadnutí mestského zastu-
piteľstva, na ktorých sa táto téma prerokovávala. 
Taktiež všetky dokumenty boli každú stredu k dis-
pozícii na nahliadnutie u spracovateľa a hlavného 
architekta mesta Ing. arch. Mariána Antala.

 Mestské zastupiteľstvo 14. decembra 2012 
schválilo nový územný plán mesta, ktorého súčas-
ťou bola aj nová výstavba obytnej zóny Vávrová. 
Následne sa investor rozhodol tento svoj projekt re-
alizovať a začal s masívnou marketingovou kampa-
ňou. Vtedy sa začala nevôľa niektorých obyvateľov 

nášho mesta s touto výstavbou a začali iniciovať 
petíciu. Treba však povedať, že investor tieto po-
zemky nekúpil od mesta, ale od súkromnej osoby.
 Spoluobčania, ktorí vyjadrili nespokojnosť s 
týmto zámerom na verejnej prezentácii investora, 
začali prejavovať svoj nesúhlas a hnev smerovali 
voči mojej osobe a voči poslancom mestského za-
stupiteľstva, prečo sa schválil územný plán mesta, 
bez toho, aby sa ich niekto spýtal?! 
 Preto sa pýtam, prečo obyvatelia mesta nepre-
javujú záujem zúčastňovať sa mestských zastupi-
teľstiev, ktoré sú verejné, a je malý záujem o verejné 
dianie v našom meste? Do dnešného dňa nedošlo 
k iniciovaniu stretnutia s investorom, ani s vedením 
mesta, aby sme si odpovedali na otázky, ktoré si 
treba vyjasniť a zodpovedať.

 Milí spoluobčania, počet obyvateľov v našom 
meste za ostatných 20 rokov poklesol o 1 500 oby-
vateľov. Dôvodom sú úmrtia a odchody mladých 
ľudí za prácou alebo bývaním. V našom meste pô-
sobia štyri materské škôlky, tri základné školy, ZUŠ 
a CVČ. Všetky tieto zariadenia majú problém s ne-
dostatkom detí, a tým pádom im klesajú príjmy, od 
ktorých je závislá ich ďalšia existencia. Mesto ako 
zriaďovateľ musí nad rámec zákonom stanovených 
limitov vynakladať ďalšie fi nančné prostriedky na to, 
aby udržalo ich existenciu a zabezpečilo tento štan-
dard mladým rodinám. Tieto prostriedky idú na úkor 
opravy ciest, chodníkov a inej nevyhnutnej údržby 
v meste.
 Už takmer dva roky aktívne komunikujeme a 
rokujeme s obchodnými reťazcami, aby prišli do 
nášho mesta a aby sme zvýšili úroveň služieb pre 
našich obyvateľov. Po dvoch rokoch sme dostali od 
dvoch najznámejších reťazcov v našej republike 
zamietavé stanovisko. Dôvodom je vysoké percen-
to obyvateľov v dôchodkovom veku, ich nízke príj-
my, a tým aj slabšia kúpyschopnosť obyvateľstva. 
Myslím si, že určite mi dajú za pravdu aj miestni 
podnikatelia, ktorí v mnohých prípadoch držia svoje 
predajne a prevádzky ledva pri živote. 
 Ak nebudeme novými investičnými aktivitami 
napomáhať rozvoju Novej Dubnice, mesto nebude 
mať dostatok fi nančných prostriedkov na jeho ob-
novu, rekonštrukciu, opravu a bude chátrať.
 Preto sme sa začiatkom roku 2011 spoločne s 
poslancami mestského zastupiteľstva uzniesli, že 
počas volebného obdobia podnikneme všetky kroky 
na to, aby sme zabezpečili rozvoj mesta. Ten sa dá
dosiahnuť len výstavbou a prilákaním nových oby-
vateľov do mesta, čím získame aj vyššie podielové 
dane od štátu, ktoré sú závislé od počtu obyvateľov. 
Preto sme začali s vlastným projektom výstavby 
obytnej zóny Dlhé diely. Dnes máme predaných a 
reálne vyplatených 37 pozemkov zo 44, ďalší sú-
kromní investori, ktorí vlastnia druhú časť pozemkov 
v lokalite Dlhé diely, postupujú spoločne s mestom 
pri investičnom zámere. Pred pár dňami sme pod-
písali zmluvu so ŠFRB na výstavbu 18 nájomných 
bytov a evidujeme už 22 žiadostí o tieto byty. Preda-
li sme pozemky súkromnému investorovi, ktorý má 
už v septembri tohto roku začať s výstavbou 50 by-
tov a dnes už eviduje štyri kúpne zmluvy na tieto 
byty. Začali sme komunikovať v štádiu spracovania 
územného plánu mesta aj s investorom „obytnej 
zóny Vávrová - Pri salaši“, ktorý má k dnešnému 
dňu zarezervovaných 25 pozemkov. Pomocou tých-
to investičných zámerov mesto, investori a budúci 
stavebníci v priebehu piatich rokov preinvestujú v 
našom meste spolu viac ako 50 miliónov eur. Pre 
porovnanie treba povedať, že mestský rozpočet je 
ročne vo výške 6 miliónov eur, teda čo prestavuje 
takmer 8-ročný rozpočet nášho mesta.

Ing. Peter Marušinec
primátor 

Z ČLÁNKU MALÝ A BEZMOCNÝ 

Z článku Stanislava Magulu vybral a odpovedal pri-
mátor Ing. Peter Marušinec: 

 „Prečo dva návrhy územného plánu? Prečo 
vyhral elektronickú aukciu na vypracovanie územ-
ného plánu Ing. Arch. Marián Antal a prečo mal na 
požiadanie mesta, pod vedením primátora Jána 
Šušaníka vypracovať dva varianty územného plánu“
podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (§ 21 Zákona č. 50/1976 Zb.) je spraco-
vateľ povinný predložiť koncept vo variantoch. Pri 
prerokovaní konceptu sa okrem iného posudzujú aj 
navrhnuté varianty. Na základe výsledkov preroko-
vania variantného riešenia konceptu s dotknutými 
orgánmi štátnej správy, právnickými osobami, dot-
knutými mestami, obcami samosprávnym krajom, 
verejnosťou a na základe výsledkov posudzovania 
vplyvov na životné prostredie, spracovateľ pripraví 
návrh výsledného riešenia územného plánu mesta.

Obstarávali sme ho v súlade so zákonom o verej-
nom obstarávaní elektronickou aukciou dňa 21. 6. 
2010. Zapojilo sa do nej 12 účastníkov. Predpokla-
danú hodnotu zákazky sme stanovili na sumu 33 
500 eur, elektronickú aukciu vyhrala najnižšia cena, 
teda suma 20 943 eur a jej predkladateľ Ing. arch. 
Marián Antal. Tým sa legitímne stal spracovávate-
ľom nového územného plánu mesta. 
 „Pri návrhu to znamená, že o výstavbe môže 
rozhodovať aj terajšie mestské zastupiteľstvo, ktoré 
dokonale dokáže usmerniť primátor Peter Maruši-
nec.“
 Poslanci mestského zastupiteľstva sa rozhodu-
jú a hlasujú na základe svojej vlastnej vôle a pre-
svedčenia. Zo strany vedenia mesta nie je žiadna 
snaha usmerňovať vyjadrenia poslancov pri jednot-
livých hlasovaniach. 
 „Nájde sa aspoň jeden poslanec, ktorý podá 
návrh, aby z územného plánu bola odstránená vý-
stavba Sídelného útvaru Pri salaši alebo sa vyhlá-
silo hlasovanie obyvateľov mesta ( referendum) o 
odstránení budúcej výstavby Sídelného útvaru Pri 
salaši z územného plánu na najbližšom mestskom 
zastupiteľstve?“
 Poslanec mestského zastupiteľstva nemôže po-
dať návrh, aby bola z územného plánu mesta od-
stránená výstavba. Môže podať iba návrh, aby sa 
do rozpočtu zapracovali prostriedky potrebné na vy-
pracovanie nového územného plánu alebo dodat-
ku k súčasnému. Tento zámer musí však odborne 
zdôvodniť. 
 V čase, keď bol územný plán v štádiu návrhu v 
pripomienkovacom a schvaľovacom konaní, neza-
znamenal výrazný nesúhlas obyvateľov. Poslanci a 
vedenie mesta teda nemali informácie o tom, že by 
verejná mienka výstavbu pri salaši odmietala. 
 Investor však predložil projekt na pripomienko-
vacie konanie v oblasti zásahov do životného pro-
stredia a vyjadriť sa k nemu môžu aj občania No-
vej Dubnice. Projekt teda ešte nie je uzavretý, je 

v procese schvaľovacieho konania, ktoré môže 
zmeniť plánovaný rozsah výrubu drevín a samotnej 
výstavby. 
 „Mesto Nová Dubnica ako dotknutá obec podľa 
§23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie oznamuje občanom 
mesta, že v oddelení ŽP sa nachádza k nahliad-
nutiu zámer „Sídelný útvar Pri salaši“ .
 Zámer je k nahliadnutiu na odd. ŽP do 1. 7. 
2013 počas úradných hodín MsÚ Nová Dubnica, 
zároveň je zverejnený na webovom sídle minister-
stva ŽP (http://www.enviroportal.sk/sk/eia). 
 Zámer svojimi parametrami podlieha zisťova-
ciemu konaniu, v ktorom obvodný úrad životného 
prostredia rozhodne, či sa uvažovaná činnosť bude 
alebo nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 
Z.z.. Nakoľko sa pri rozhodovaní prihliada na sta-
noviská dotknutej obce, verejnosti a pod., môže 
verejnosť doručiť svoje stanovisko k zverejnenému 
zámeru do 21 dní od zverejnenia zámeru na adre-
su: Obvodný úrad ŽP Trenčín, Hviezdoslavova 3, 
911 01 Trenčín.
 Predĺženie lehoty na zverejnenie je z dôvodu 
uvedenia nesprávnej adresy Obvodného úradu ŽP 
v Trenčíne.“

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 Keďže v súčasnom vydaní a v minulom čísle No-
vodubnických zvestí sme venovali téme výstavby
novej obytnej zóny Pri salaši rozsiahly priestor, 
redakcia si dovoľuje požiadať čitateľov, aby už ne-
zasielali ďalšie príspevky k tejto téme. O ďalšom 
podstatnom vývoji vás budeme informovať a radi by 
sme Novodubnické zvesti udržali tematicky pestré 
aj naďalej. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
v stredu 26. júna v Kultúrnom dome Kolačín primá-
tor prisľúbil diskusiu na túto tému v dĺžke trvania 60 
minút. Diskusiu bude viesť zástupkyňa petičného 
výboru Jana Šošovičková. Ďakujeme.

DVA TÁBORY PRI SALAŠI



 Počuli ste už o kalifornských dážďovkách? Ste 
záhradkár/ka a máte snahu vyrobiť si svojpomocne 
kvalitný kompost, ktorý bude nezávadný, nevyklíčia 
z neho buriny, vyrobený bude za jednu sezónu a 
takmer bez zápachu? Ak áno, kalifornské dážďovky 
by sa mohli stať vašimi kamoškami. Sú to americké 
sesternice našej dážďovky, ktoré na rozdiel od tej 
našej potmehúdky nezaliezajú do zeme, ale zostá-
vajú vo vrstvách  lístia, pokosenej trávy a zvyškov 
z kuchyne. K susedom neprelezú, lebo slnečné 
žiarenie ich zabíja, preto by mali ostať na trvalom 
pobyte v mieste vášho kompostoviska. Výhodou 
kompostovania s dážďovkami - odborne povedané
vermikompostovania - je to, že zelený odpad spra-
covaný dážďovkami prechádza ich tráviacim trak-
tom, a enzýmy, ktoré tieto potvorky obsahujú, roz-
ložia aj semená burín, aj kuchynský odpad tak, že 
výsledný produkt je bez obsahu toxických látok, 
salmonely, so zásaditým pH, dobrou vsakovacou 

schopnosťou. Enzýmy, ktorými obohatia dážďovky 
kompost, zvyšujú úrodnosť až o 30%. 
 Výnimočné na použití dážďoviek v komposto-
vaní je, že dokážu spracovať aj kuchynské odpa-
dy, ktoré by pri klasickom kompostovaní mohli byť 
zdrojom chorôb (zvyšky varenej stravy), zatiaľ čo 
po „prežutí“ dážďovkou sa stávajú hodnotným kom-
postom. 
 Dážďovky v komposte aj zimujú, takže pri po-
merne jednoduchej starostlivosti by ste mali mať o 
kvalitný kompost a o zábavu postarané. U susedov 
v Čechách sa už vermikompostovaniu venujú na 
vedeckej úrovni a dážďovky sa používajú v druž-
stvách, vinárskych závodoch, takisto si záhradkári 
„v malom“  môžu na dobierku zakúpiť vrece s pr-
votnou dávkou základného materiálu do kompostu, 
obsahujúceho aj násadu kalifornských dážďoviek. 
Chcete vedieť viac? Pozrite napr. webstránku www.
vermikompostovani.cz. 

 Opäť nás raz prekvapila novela  zákona o ve-
terinárnej starostlivosti (č. 39/2007 Z.z.), ktorá všet-
kým majiteľom spoločenských zvierat (zákon si pod 
týmto termínom predstavuje konkrétne psy, mačky 
a fretky) prikazuje svojich miláčikov do 30. septem-
bra nezameniteľne označiť. Čo je to nezameniteľné 
označenie, to sa v tomto zákone nedočítate, nená-
padne nás má však nasmerovať vyhláška č. 
19/2012 o identifi kácii a registrácii spoločenských 
zvierat. Tá rieši vydávanie pasov spoločenských  
zvierat pri pohybe za hranice našej vlasti, a keďže 
sme členmi EÚ, tak musíme plniť aj nariadenia toh-
to spoločenstva. 
V skratke:
 Slovensko musí mať zriadený elektronický cen-
trálny register spoločenských zvierat, kde budú rôz-
ne údaje o vlastníkovi zvieraťa a o tomto zvierati, o 
jeho očkovaniach. Tieto údaje budú aj na čipe - od-
borne transpondéri, ktorý by sme mali našim milá-
čikom dať do konca septembra aplikovať pod kožu. 
Bez očipovania  sa pasy spoločenských zvierat ne-
budú vydávať. Takže pri plánovaní zahraničnej do-
volenky so psom je to jasné, pokyny musíme plniť. 
Začipovanie psa stojí minimálne 13 eur.

KTO SA DOSTANE K ÚDAJOM Z ČIPU?
 Ak sa nechystáme dovolenkovať so psom pri 
mori, nadávajúc by sme mali dať psy, mačky a fret-

ky čipovať tiež, hoci tu už praktický zmysel trochu 
uniká. Ak vás médiá presviedčajú, že očipované 
zatúlané zviera sa bude dať ľahko identifi kovať, 
nemajú úplnú pravdu. Štátni ani mestskí policajti, 
ani obce nemajú povinnosť mať čítacie zariadenie, 
takže čipy vie prečítať len veterinár, aj to ho nemusí 
mať každý (podľa zákona len ten, ktorý má opráv-
nenie na zavádzanie čipov a zadávanie údajov do 
centrálneho registra) Dobrá správa je, že v Novej 
Dubnici aj v okolí veterinári čítacie zariadenia majú, 
takže ak sa dostane zatúlaný očipovaný psík k ve-
terinárovi, ten môže zistiť ľahko a rýchlo majiteľa. 
Povinnosťou mať čipované zviera neprestáva pla-
tiť povinnosť  mať psa evidovaného v samospráve 
obce, takže tak či tak bude psovi okrem minipočíta-
ča za uchom plápolať na krku aj evidenčná známka, 
ktorú vydáva obec v mieste držania psa. 

POKUTY DO TROCH STOVIEK
 Na čo zákon nezabudol, je pokuta v prípade 
neoznačenia zvieraťa. Môžeme ju dostať do výšky 
300 eur, a to od štátnej regionálnej veterinárnej a 
potravinovej správy, či od samého ministerstva - iné 
inštitúcie podľa zákona o veterinárnej starostlivos-
ti pokuty neukladajú (ani obce, ani polícia). Ťažko 
povedať, či radoví súkromní veterinári budú nahla-
sovať neočipované mačky, fretky, psy regionálne-
mu úradu - podľa môjho názoru by to viedlo len k 
tomu, že tieto zvieratá by ich majitelia prestali nosiť 
na pravidelné očkovanie proti besnote. O túlavých 
mačkách, ktoré nie sú ani očkované, ani čipované, 
už škoda vôbec hovoriť. Ale výrobcovia a predajco-
via čipov - transpondérov sa tešia, veď zákon bol 
upravený najmä kvôli zlepšeniu ich ekonomickej si-
tuácie. Na ekonomickú situáciu vlastníkov mačiek, 
fretiek a psov, necestujúcich na dovolenky, však 
niekto pozabudol...

Staviate alebo prerábate dom, chatu, garáž? Máte 
na túto stavbu stavebné povolenie a budete ju 
chcieť skolaudovať? Viete, že ku kolaudačnému 
konaniu musíte predložiť doklad o tom, že ste s od-
padmi súvisiacimi so stavbou nakladali v súlade so 
zákonom o odpadoch?! Čo to znamená? Stavebné 
odpady, vznikajúce na stavbe, na ktorú bolo vydané 
stavebné povolenie, nie sú drobné stavebné odpa-
dy, takže nie sú komunálnym odpadom a nie je 
možné odovzdať ich na zbernom dvore.  Preto ak 
by ste aj chceli ušetriť a doveziete takéto odpady na 
zberný dvor, musíte počítať s tým, že okrem toho, 
že vám nevydáme potvrdenie o odovzdaní odpadu, 

porušíte zákon o odpadoch a môžete dostať poku-
tu. Preto si zvážte, či stavebný odpad odveziete na 
podrvenie oprávnenej osobe, alebo zaplatíte sta-
vebnej fi rme za jeho likvidáciu (samozrejme si  pý-
tajte doklad zo skládky, alebo od spoločnosti, ktorá 
odpady podrvila). Zberný dvor slúži občanom No-
vej Dubnice na odovzdanie primeraného množstva 
komunálnych odpadov, ku ktorým patria aj drobné 
stavebné odpady. To sú však odpady len z menších 
prerábok bytov a domov, ktoré si vykonáva občan 
svojpomocne a nepotrebuje na tieto prerábky sta-
vebné povolenie. 

Blíži sa koniec školského roka, žiaci a študenti fi nišujú s opakovaním a skúšaním. Inšpirovali sme sa a 
prinášame čitateľom zhrnutie základov nakladania s odpadmi v Novej Dubnici.

Ide o materiály, ktoré je treba vytriediť už u pôvodcu odpadu, nekončia na skládke, podľa potreby ich 
dotrieďujeme na zbernom dvore a odpredávame prioritne na recykláciu. Z plastových fl iaš je pred vho-
dením do kontajnera vhodné vytlačiť vzduch, aby v nádobe nezaberali veľa miesta, kartóny poskladať 
alebo rozrezať z rovnakého dôvodu.
Na IBV Miklovky a Kolačín môžu obyvatelia vyložiť i vrece s nepotrebným šatstvom, alebo plastovú 
fľašu naplnenú jedlým olejom.

* jarný a jesenný zvoz celé mesto, garáže
** jarný a jesenný zvoz Miklovky, Kolačín a záhradkárske osady

Po krátkom zopakovaní v budúcom čísle Novodubnických zvestí uverejníme krátky „test odpadovej 
zdatnosti“. Najlepšie odpovede oceníme.
V prípade otázok o tejto problematike vám radi poradíme v oddelení životného prostredia mestského 
úradu osobne, mailom (basna@novadubnica.sk, hrehusova@novadubnica.sk), alebo telefonicky na 
číslach 042 44 33 484 kl. 160, 161, 0918 323 276 - Mgr. Bašná.

životné prostredie

Pouličné osvetlenie pri výjazde z Novej Dubnice 
v smere do Trenčianskej Teplej sa často stávalo 
terčom vandalov. Pravidelne poškodzovali stĺpy 
verejného osvetlenia, z ktorých trčali nebezpečné 
drôty pod napätím. Z dôvodu ochrany pred možným 
úrazom mesto napokon osvetlenie až do potrebnej 
výmeny v tomto úseku úplne odstavilo. Kandelábre 
sme však už vymenili za bezpečnejšie celo-oceľo-
vé, keďže sústavné opravy neboli vôbec  efektívne. 
V cene 3.158 eur sme vymenili spolu 13 stĺpov.

-mk-

KO N C O R O Č N É  O PA KO VA N I E
Z O  S E PA R O VA N I A  O D PA D O V

Pravidelný kontajnerový zber (IBV Miklovky - vrecový) druhotných 
surovín: 
druh odpadu: patrí sem: ako s ním ďalej nakladáme: 

PAPIER 
noviny, časopisy, zošity, kartón, 
servítky, akékoľvek kúsky papiera  

dotrieďovanie, odpredaj 
materiálu na recykláciu 

PLASTY 
fľaše, polystyrén, jogurtové tégliky, fólie, 
rôzne plastové obaly, hračky 

SKLO 
sklo okrem zrkadla, keramiky a jedlého 
obsahu! 

KOVOVÉ OBALY 
plechovky, konzervy, kovové viečka z 
jogurtov, spinky, klince, alobal 

TETRAPAKY 
tzv. viacvrstvové kombinované obaly - z 
mlieka, džúsov, smotán a pod. 

Pravidelné zvozy 2x ročne (každý dostane leták) + kedykoľvek na 
zbernom dvore: 
druh odpadu: patrí sem: ako s ním ďalej nakladáme: 

OBJEMNÝ ODPAD 
* 

nábytky, toalety, umývadlá, pneumatiky, 
koberce, matrace, kočíky a pod - čo je 
pre rozmery nevhodné do kontajnera 

triedenie podľa materiálu, 
rozoberanie, drevo odovzd. na 
energetické zhodnotenie  

BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÝ 
ODPAD  ** konáre, tráva, odpad zo záhrad 

časť mestské kompostovisko, 
časť spaľovanie Termonova, 
časť bioplynová stanica 



 Podvečer prvého mája sa u novodubnických 
predškolákov niesol v znamení zavŕšenia celo-
školského edukačného projektu: Moja kniha.
 Záverečné dramatické aktivity, ktoré deti pre-
zentovali, realizovali pod záštitou Projektu Come-
nius Regio v spolupráci Materskej školy Petra Ji-
lemnického a Mestskej knižnice Nová Dubnica.
 Deti v rámci projektu, ktorý sa začal realizo-
vať začiatkom marca tohto roku, vnímali všetko čo 
súviselo s literatúrou a knihou ako takou. Prostred-
níctvom environmentálnych aktivít - recyklácie, sa 
zoznamovali s výrobou papiera, ktorého koneč-

ným produktom sa okrem iného stáva aj kniha. 
Podstatnú časť vzdelávania tvorilo oboznamova-
nie sa detí s literatúrou v rôznych podobách a for-
mách. Deti vnímali vybrané literárne diela  a žánre, 
z ktorých si niektoré osvojili natoľko, že ich prezen-
tovali pred publikom.
 Spoločenská sála knižnice sa stala miestom pre 
výtvarné a dramatické prezentácie detí predškol-
ského veku z každého pracoviska materskej ško-
ly. Vďačnými divákmi sa stali rodičia, zamestnan-
ci knižnice, mestského úradu a pedagógovia ZŠ. 
Deti z elokovaného pracoviska ZŠ Janka Kráľa sa 

predstavili s kreáciou na jarnú tému: láska a zvie-
ratá. Pracovisko Petra Jilemnického prezentova-
li deti prostredníctvom Kľúčikového kráľovstva, 
predškoláci z elokovaného pracoviska Komenské-
ho sady dramatizovali rozprávku O Šípkovej Ru-
ženke a na záver dali sladkú bodku za celým po-
dujatím deti z elokovaného pracoviska Martina Ku-
kučína rozprávkou O pampúšikovi.
 Na záver boli všetky prezentujúce deti oce-
nené diplomom a jednotlivé predškolské triedy do-
stali pekné knihy, ktoré im odovzdala riaditeľka 
knižnice Marta Bieliková, spoluorganizátorka celé-
ho projektu. Deti mali z darčekov veľkú radosť, ur-
čite im nadlho bude pripomínať tento pekný deň.

Mgr. Daniela Moravíková         

 O tom, čo všetko sme zažili počas tých sied-
mych dní strávených v Rusku, by sa dalo písať veľ-
mi, veľmi dlho. Ak by sme chceli podrobne opísať 
náš skutočne bohatý program, celý článok by sme 
venovali iba vymenúvaniu faktov, zážitkov, krás a 
zaujímavostí, ktoré sme videli a ktorých bolo sku-
točne mnoho. Ale myslím, že ešte viac ako z pohľa-
dov na Kremeľ, Červené námestie, veľkolepé sochy 
a starodávne chrámy, či jeden z najmodernejších 
výskumných ústavov jadrovej energie, si odnáša-
me niečo z ruskej jednoduchosti a skutočne iného
prístupu k životu. Mali sme možnosť stretnúť a spo-
znať ľudí  inej kultúry a náboženstva. Ľudí, ktorí 
vedia milovať umenie, ktorí vedia, čo je to šport a 
zdravie, a ktorí majú aj v súčasnej dobe hlad po ve-
domostiach a vzdelaní. 
 Veľmi obohacujúcou bola aj skúsenosť  bývať v 
ruských rodinách, rozprávať sa s týmito ľuďmi v ich 
jazyku a zistiť, že aj keď sa ruštinu učíme už piaty 
rok, ešte máme čo to trénovať. No odteraz už nie 

iba s učiteľmi, ale aj s ľuďmi priamo z Ruska. Ľuď-
mi, ktorých už dnes môžme nazývať priateľmi, aj 
keď sú vzdialení niekoľko stoviek kilometrov. My-
slím, že to bola skutočne zmysluplná a obohacujú-
ca skúsenosť, ktorú by som doprial každému mla-
dému človeku, skúsenosť, na ktorú sa tak ľahko 
nezabúda. A preto dúfame, že takáto spolupráca a 
výmena študentov medzi mestami budú pokračovať 
aj naďalej a pomáhať tak mladým ľudom spoznávať 
svet nie iba z učebníc a mapy. 
 Na tomto mieste by sme chceli skutočne poďa-
kovať mestu Nová Dubnica a osobne primátorovi 
Ing. Petrovi Marušincovi a riaditeľovi Spojenej školy 
sv. Jána Bosca  Mgr. Ľubošovi Valtovi a všetkým 
ostatným, ktorí sa akokoľvek pričinili k tomu, že aj 
mladí ľudia ako my, môžu spoznávať svet a navští-
viť zaujímavé miesta, akými určite sú aj Dubna či 
Moskva v Rusku. Skutočne úprimne ďakujeme.

kolektív študentov

 Pracovná delegácia členov Obchodno-priemy-
selnej komory z Dubny  absolvovala na prelome 
mesiacov apríl - máj návštevu Slovenskej republiky. 
Počas pobytu nadväzovali kontakty s obchodnými 
spoločnosťami a inštitúciami a rokovali o možnej 
spolupráci s podnikateľmi v Dubne. Po prijatí dele-
gácie primátorom mesta Petrom Marušincom nav-
štívili podnikatelia fi rmy v Novej Dubnici a blízkom 
regióne. V  našom meste delegácia navštívila spo-
ločnosť EVPÚ, a.s., ktorá už roky spolupracuje so 
Spojeným  ústavom jadrových výskumov v Dubne a 
spoločnosť RMC s.r.o., ktorá poskytuje systémové 
riešenia v oblasti priemyselnej elektroniky, komu-
nikačných a navigačných systémov, zabezpečuje 
komplexnú automatizáciu a elektronizáciu obrába-
cích, tvárniacich strojov, manipulačných a technolo-
gických liniek a výrobných systémov. Majiteľ Michal 
Rafaj predstavil prácu spoločnosti. Firma vďaka svo-
jej fl exibilite a skúsenostiam konštruktérov úspešne 
poskytuje a zabezpečuje  vývoj a systémové rieše-
nia podľa potrieb konkrétneho zákazníka. 
 V ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom Miro-
slav Solava predstavil zameranie spoločnosti, ktorá 
sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom v oblas-
ti strojárstva, elektrotechniky a špeciálnej výroby. 
Taktiež sprevádzal delegáciu po výrobných halách. 
Medzi ďalšie navštívnené spoločnosti v regióne pa-
trí aj Koval SYSTEMS, a s. Beluša, ktorá odprezen-

tovala svoju výrobu zameranú na systémy ochrany 
bánk, a TRENS, a.s. Trenčín, kde vo výrobných ha-
lách predstavitelia spoločnosti prezentovali výrobu 
obrábacích strojov a CNC sústruhov. V Trenčíne sa 
členovia Obchodno-priemyselnej komory z Dubny  
stretli s riaditeľom Trenčianskej regionálnej komo-
ry SOPK, kde sa navzájom referovali o činnostiach 
svojich obchodných komôr. 
 Počas návštevy zástupcov dubnenských pod-
nikateľov sa v mestskom úrade uskutočnilo ofi ciál-
ne stretnutie s primátorom a ďalšími zástupcami 
mesta. Peter Marušinec predstavil zámery mesta, 
rozprával o Priemyselnej zóne Hliny, o rôznych 
druhoch výroby – ľahká strojárska a  elektronická 
výroba, výskum, vývoj, teda o príležitostiach pre 
podnikateľské subjekty aj z Ruskej federácie. Ďalej 
predstavil  obytnú zónu Dlhé diely, kde nájdu obča-
nia bývanie v 80 rodinných domoch a štyroch byto-
vých domoch.  Delegácia si taktiež prezrela priesto-
ry mestského úradu a jednotlivých oddelení. 
 Návštevy spoločností, rozhovory s ich riaditeľ-
mi sa ukázali ako veľmi plodné, podľa názoru obi-
dvoch strán vzbudili dôveru v rozvoj spolupráce 
medzi podnikateľmi nášho regiónu a Dubny. 

Mgr. Janka Oriešková
vedúca oddelenia stratégie rozvoja MsÚ

Prijatie podnikateľov  z Dubny v spoločnosti RMC s.r.o. Nová Dubnica.

Návšteva spoločnosti ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom

Návšteva  v TRENS, a.s. Trenčín.

Prezident Obchodno-priemyselnej komory v Dubne Vladimír Bobrov a primátor Peter Marušinec.



 Otázky staroby, starnutia a kvality života senio-
rov sa dotýkajú nás všetkých. Domovy dôchodcov 
znamenajú pre ľudí, ktorí tam prichádzajú, veľkú 
zmenu životného prostredia. Vyžaduje si to nemalú 
schopnosť adaptovať sa a prispôsobiť novému 
prostrediu. Oveľa jednoduchšie to mali obyvatelia 
Agentúry sociálnych služieb - ASS n. o., ktorá ešte 
nedávno sídlila v budove bývalej neurológie na 
UHA barakoch v Dubnici nad Váhom. Jej obyvatelia 
žili v starých nevyhovujúcich priestoroch a nedávno 
sa presťahovali do novovybudovaného zariadenia. 
Všetci sa potešili, keď vedenie mesta rozhodlo, že 
na tieto účely vyčlení bývalú škôlku, ktorá už dlh-
šiu dobu nebola prevádzkovaná a prerobí ju na 
moderné kombinované bývanie hotelového typu. 
Agentúra sociálnych služieb ako nezisková orga-
nizácia nemala fi nančné prostriedky na rekonštruk-
ciu týchto priestorov, preto požiadali o príspevok z 
EÚ. Umožnilo to jeho rýchlu výstavbu, s prácami 
sa začalo v roku 2010 a v novembri minulého roku 
sa už presťahovali do nových, krásne zariadených 
priestorov na Gagarinovej ulici v Dubnici nad Vá-
hom. Pre všetkých to bola nepredstaviteľná zmena 
k lepšiemu.. Kapacita zariadenia je pre 74 klientov, 
z toho 14 pre domov sociálnych služieb a 60 ako 
zariadenie pre seniorov. Jednoposchodová budova 
je obklopená veľkou záhradou, ktorú treba ešte po-
stupne upraviť a vysadiť zeleň. Ubytovanie je for-
mou buniek, v každej je predsieň, z ktorej sa ide do 
dvoch novo zariadených dvojposteľových izieb a do 
sociálneho zariadenia (WC + sprcha). V izbách na 
prízemí sú malé terasy, ktoré vedú na záhradu. V iz-
bách na poschodí sú balkóny. V zariadení je, okrem 
iného, aj spoločenská miestnosť, jedáleň a kuchyn-
ské kútiky pre klientov. Pre uspokojenie duchov-
ných potrieb obyvateľov je vyhradená miestnosť 
ako kaplnka, kde sa slúžia omše. Mobilnejší oby-
vatelia môžu oddychovať v dvoch krásnych veľkých 
halách plných zelene, ktoré sú upravené ako zimné 
záhrady. V prevádzke je práčovňa a onedlho začnú 
variť vo vlastnej kuchyni. 
 V utorok 14. mája sa uskutočnila prezentácia 
tohto novovybudovaného zariadenia, ktorej sa zú-
častnili poslanci dubnického MsZ, primátor Novej 
Dubnice Ing. Peter Marušinec a ďalší hostia. Osob-
ne sme si tak mohli prezrieť tieto krásne priestory a 
presvedčiť sa, že o starkých je postarané naozaj na 
vysokej úrovni. Všetci sme sa potom zúčastnili ďa-
kovnej omše, ktorú odslúžil vdp. Jozef Sliepka. Na 
krátkej recepcii riaditeľ Agentúry sociálnych služieb 

- ASS, n.o. Ing. Jaroslav Kusý poďakoval všetkým, 
ktorí pomohli pri budovaní tohto verejnoprospešné-
ho zariadenia, osobitne poďakoval poslancom dub-
nického MsZ, ktorí veľkou mierou pomohli riešiť 
vzniknuté problémy. Hold tým, ktorí toto krásne za-
riadenie uviedli do života vzdal aj vdp. Jozef Sliep-
ka, ktorý vyslovil šťastie a spokojnosť nad tým, že 
obyvatelia tohto zariadenia sa z nedôstojných pries-
torov dostali do úplne iného prostredia, kde môžu v 
pokoji stráviť jeseň života.
 Krátko sa prítomným prihovoril aj primátor No-
vej Dubnice Ing. Peter Marušinec, ktorý tiež nešetril 
slovami chvály, zaželal všetkým veľa zdravia a prí-
jemný pobyt v tomto zariadení.
 Vyslovil želanie, aby sa aj v Novej Dubnici čo 
najskôr podarilo vyriešiť čoraz nástojčivejšie problé-
my s rozšírením, alebo vybudovaním nového zaria-
denia pre seniorov. 

Text a snímky: M. Babuková 

 Z ďalšieho stretnutia (po poľsky spotkanie) s 
našimi poľskými partnermi sme sa tešili 28. a 29. 
mája. Poľský partner z Gminy Miedźna prišiel so 16-
timi deťmi a štyrmi učiteľkami. V prvý deň sme hostí  
sprevádzali na Bojnickom zámku a v ZOO s cieľom 
spoznať históriu a tradície Trenčianskeho kraja. Po 
návrate sme  zorganizovali zoznamovacie a zábav-
né aktivity poľských a slovenských detí. Nálada 
bola naozaj výborná, o čom svedčia aj fotografi e. 
Slovenské deti  pripravili poľským nezabudnuteľné 
zážitky aj vďaka postavám oblúd, pirátov a černo-
kňažníka. Na imaginárnej ceste loďou upevňovali 
vzájomné priateľstvá, prekonávali ostych a učili sa 

spolupracovať. Bravúrne si poradili s úlohami ako 
je poznanie významných poľských a slovenských 
osobností, rozlúsknutie potmehútskych slov ako je 
pielucha, drapacz, panelák... ale aj zhotovenie naj-
dlhšieho námorníckeho lana z vlastného oblečenia.  
Spanie v noci v spacákoch a na požičaných žinen-
kách bol ďalší nezabudnuteľný zážitok. Za  žinenky 
ďakujeme ZŠ Janka Kráľa. Na druhý deň sme sa 
spoločne zúčastnili atletického mítingu O pohár pri-
mátora mesta. Poľský chlapec Tomasz získal zlatú 
medailu v skoku do diaľky. Aj našim žiakom sa pek-
ne darilo, získali osem medailí. Na záver si deti za-
hrali futbal a volejbal, mladší žiaci mali pripravené 
zábavné aktivity na školskom dvore. Prínosom bola 
najmä spoločná konferencia učiteľov, kde sme si vy-
menili skúsenosti z našej práce, hľadali odlišnosti, 
podobnosti, vymieňali si vzájomne dobré skúsenos-
ti. Aktivita bola veľmi podnetná, páčila sa všetkým 
zúčastneným. S niektorými učiteľmi a predstaviteľ-
mi poľského partnerského mesta Miedźna sa stre-
távame opäť 12. júna na medzinárodnej konferencii 
Comenius Regio - učenie o regióne. 

PaedDr. Jana Kramárová 
riaditeľka súkromnej ZŠ

S L O V E N S K O - P O Ľ S K É 
S T R E T N U T I E - S P O T K A N I E

 Počas krásnych piatich slnečných dní od 21. 
do 26. apríla sa žiaci druhého a tretieho ročníka ZŠ
Janka Kráľa zúčastnili školy v prírode. V rekreač-
nom zariadení OLIWA Trenčianska Teplá spolu 45 
žiakov pod vedením učiteliek Jany Kyselicovej, Ľu-
boslavy Mozolíkovej a Kataríny Vrtíkovej spozná-
valo krásy jarnej prírody, nových kamarátov, ba aj 
samých seba.  
 V rozmanitých súťažiach si zmerali svoje sily a 
pri hrách zažili mnoho radosti.
 Výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala do-
poludnia väčšinou v učebniach, ale i v prírode, na 
terase i  na ihriskách rekreačného zariadenia, či v 
blízkom lesíku. Žiaci mali jedinečnú možnosť pozo-
rovať prebúdzajúcu sa jarnú prírodu. Ich pozornosti 
neunikol výskyt salamandry škvrnitej v tejto oblasti. 
Okolie svojho bydliska mohli spoznať na vyhliadke  
Čierna skala, ktorá sa nachádza v blízkosti. Ces-
tou lesom poznávali kvitnúce jarné kvety. Zvládli 
aj pešiu túru do blízkych Trenčianskych Teplíc. Na 
digitálnej informačnej tabuli pri vstupe do parku sa 

dočítali najrozmanitejšie zaujímavosti o tomto sve-
toznámom kúpeľnom meste. V parku pozorovali 
rozmanitú, často i cudzokrajnú vegetáciu, o ktorej si 
prečítali viac na miestnych informačných tabuliach. 
Animátori Twistova im pripravili nejednu zábavnú 
chvíľku popoludní i večer. Stretli sa tu tiež s hercom 
Vladom Voštinárom a do denníčkov získali jeho au-
togram. Dobrodružstvo i napätie zažili na štvorkol-
kách. Po športových, tanečných, ale aj školských 
výkonoch im v jedálni vždy veľmi chutila domácka 
strava - moravské koláče, dukátové buchtičky, se-
gedínsky guláš.
 Za svojimi rodičmi nejeden uronil slzičku, ale v 
piatok im zas slzička vypadla pri rozlúčke s kama-
rátmi „Twisťákmi“. No predsa usmiatu tvár animá-
torky Aďky môžu občas uvidieť i v Novej Dubnici.
 Plní zážitkov, šťastní a spokojní sa zvítali v pia-
tok popoludní so svojimi blízkymi, možno skôr, ako 
si rodičia stihli prečítať práve doručené listy od svo-
jich ratolestí.

Mgr. Jana Kyselicová

Mesto Nová Dubnica a slovenský hokejový repre-
zentant Tomáš Kopecký vás pozývajú na Benefi čný 
spomienkový zápas Pavla DEMITRU. Úctu tejto mi-
moriadnej hokejovej legende a vzácnemu človeku 
vzdáme v piatok 21. júna 2013 o 18. hod. v Novej 
Dubnici na štadióne MFK. V benefi čnom futbalo-
vom dueli proti sebe nastúpia slovenskí futbaloví 
internacionáli a hráči z renomovaných klubov NHL, 
KHL a slovenskej hokejovej reprezentácie. 

Záštitu nad memoriálom prevzal predseda vlády 
Slovenskej republiky Robert Fico. Účasť okrem 
premiéra prisľúbil aj podpredseda vlády a minister 
vnútra Robert Kaliňák a minister životného pro-
stredia Peter Žiga.

V zariadení sociálnych služieb, si jeho obyvatelia môžu posedieť
v takomto príjemnom prostredí.

Pri prezentácii zariadenia sa prítomným pri-
hovoril riaditeľ DSS, n.o. Ing. J. Kusý (vľa-
vo), v strede vdp. J. Sliepka, vpravo primátor 
Ing. P. Marušinec.



20. - 23. 6. (štvrtok - nedeľa)

Majstrovstvá Slovenskej
a Českej republiky v cestnej cyklistike

21. 6. (piatok) štadión MFK, 18:00

Benefi čný spomienkový zápas
Pavla Demitru

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 zábava! 
organizátor: KST Kolačín, TJ Družstevník Kolačín

25. 6. (utorok) športová hala,
areál MFK 9:00 - 16:30

6. krajské športové hry seniorov
JDS Trenčianskeho kraja

usporiadateľ: KO JDS Trenčín
organizátor: OO JDS Ilava 

záštita: TSK, Mesto Nová Dubnica

27.6. (štvrtok) kultúrna beseda 10:00

Oceňovanie žiakov 

Primátor Ing. P. Marušinec ocení študijné úspechy 
a výborné výsledky žiakov novodubnických škôl. 

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ,
odd. sociálnych vecí a školstva MsÚ, ZPOZ

28. 6. (piatok) letný amfi teáter 19:00 - 01:00

Prázdninová diskotéka v amfi ku 

Oslávte začiatok prázdnin na diskotéke.
Vstup zdarma! 

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ,
Amfi k Pub Nová Dubnica

30. 6. (nedeľa) kultúrna beseda 15:00 

Koncert
Miešaného speváckeho zboru

pri príležitosti Sviatku sv. Cyrila a Metoda 

5. a 6. 7. (štátny sviatok, sobota) štadión MFK

NOVACUP
najväčší víkendový turnaj v malom futbale
Peňažné ceny v hodnote 1.100 eur + vecné ceny! 

www.novacup.sk

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

Novodubnické hudobné leto
Dychová hudba Nemšovanka

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

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

na plagátoch a na www.novadubnica.eu.



 Človek, ktorý už 35 rokov riadi vesmírne ma-
névre nad našimi hlavami, navštívil Novú Dubni-
cu. V stredu 12. júna sme mali česť zažiť besedu 
s Ing. Philom Burleym, ktorý pracuje ako vedúci 
na Mission Control, Johnson Space Center, Ná-
rodný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), Hous-
ton, USA. Jeho zodpovednosťou je riadenie ves-
mírnych manévrov ako napr. „randezvous“, čo je 
spájanie vesmírnych lodí s medzinárodnou ves-

mírnou stanicou. Keďže sa Phil venuje skúmaniu 
obežných dráh, hlavnou témou jeho prednášky 
bola možná hrozba zrážok našej Zeme s aste-
roidmi, meteoritmi a inými vesmírnymi telesami. 
Podľa jeho slov, k najbližšiemu možnému stretu 
asteroidu s našou planétou môže dôjsť v roku 2033. 
Počas celej prednášky mali návštevníci možnosť 
klásť otázky týkajúce sa najrôznejších tém o vý-
skume a práci NASA. Diskutovanými témami 
bol napr. návrh ničenia asteroidov nukleárnymi 
zbraňami vo vesmíre, vlastnosti vesmíru, náplň 
Philovej práce, život vo vesmíre alebo aj mate-
rialistický versus duchovný pohľad na rôzne ves-
mírne záležitosti.

 Ďakujeme mestu Nová Dubnica, spoluorga-
nizovanie podujatia. Veríme, že sa nám v blízkej 
dobe podarí prilákať ďalších veľmi zaujímavých 
ľudí z NASA. Doposiaľ sme mali možnosť priví-
tať už štyroch ľudí, vrátane astronauta Jima Dut-
tona. Viac informácií a fotografi í nájdete na www.
bsschool.sk. 

Ondrej Straka
Jazyková škola BS SCHOOL

19. 6. 2013 streda Dubnica n/V

prezentácia kategórií: ženy, juniorky, juniori - ča-
      sovka jednotlivcov
 čas: 14,00 hod. - 20,00 hod.
 miesto: futbalový štadión Dubnica n/V

žrebovanie časovky jednotlivcov - ženy, juniorky,
 juniori
 čas: 20,30 hod. - 21,30 hod.
 miesto: futbalový štadión Dubnica n/V

20. 6. 2013 štvrtok Nová Dubnica

 čas: 13,00 hod. - prijatie u primátora
 čas: 13,30 hod. - uzávierka trate časovky
 čas: 15,00 - 18,00 hod. štart 1. pretekára junio-
 ra - dojazd poslednej pretekárky ženy 
 miesto: Mierové námestie Nová Dubnica
 čas: 17,00 - 18,30 hod. - podľa počtu účastní-
 kov vyhlásenie výsledkov
 čas: 18,00 - 20,00 hod. - prezentácia kategórie
 ELITE + U23,
 miesto: futbalový štadión Dubnica n/V
 čas: 20,30 hod. - žrebovanie kategórie ELITE
 + U23,
 miesto: futbalový štadión Dubnica n/V

21. 6. 2013 piatok Nová Dubnica

 čas: 14,00 hod. - cyklistické preteky žiakov
     1.- 4. ročníka
 čas: 15,00 hod. - uzávierka trate
 čas: 15,00 - 15,15 hod. - prijatie u primátora
 čas: 16,00 - 18,00 hod. - štart 1. pretekára a cieľ
 posledného pretekára, 
 miesto : Mierové námestie Nová Dubnica
 čas: 17,30 - 18,30 hod. - vyhlásenie výsledkov
 čas: 18,00 - 21,00 hod. - prezentácia ženy, juni-
 orky, juniori + žrebovanie,
 miesto: futbalový štadión Dubnica n/V

22. 6. 2013 sobota Hrabovka/Dubnica n/V

 čas: 9,00 - 12,00 hod. - preteky žien a junioriek,
 miesto: Hrabovka
 čas: 11,30 - 12,30 hod. - vyhlásenie výsledkov
 čas: 14,00 - 16,00 hod. - preteky juniorov,
 miesto: Hrabovka 20 km od Trenčína
 čas: 16,45 hod. - vyhlasovanie výsledkov - junio-
 rov
 čas: 17,45 - 18,15 hod. prijatie u primátora Dub-
 nice n/V,
 miesto: Mestský úrad Dubnica n/V
 čas: 18,00 - 21,00 hod. - prezentácia ELITE +
 U23 + žrebovanie,
 miesto: futbalový štadión Dubnica n/V

23. 6. 2013 nedeľa
Nová Dubnica / Dubnica n/V

 miesto: Mierové námestie Nová Dubnica

 čas: 12,00 hod.- štart ELITE + U23
 čas: 14,00 - 15,00 hod. - koncert Maxim Turbulenc

 miesto: futbalový štadión Dubnica n/V

 čas: 13,00 - 14,00 hod. - preteky detí na kolo-
 bežkách, bicykloch, minifutbal
 čas: 14,00 - 15,00 hod. - koncert Desmod
 čas: 17,00 hod. - cieľ pretekov
 čas: 17,15 - 17,45 hod. - vyhlásenie víťazov

20. 6. štvrtok časovka

cca 14:00 - 17:00 úplná uzávierka vjazdu/výjaz-
du do/z Novej Dubnice po Ulici SNP, Mierové ná-
mestie (vjazd možný od Kolačína, Trenčianskej 
Teplej)

21. 6. piatok časovka

cca 15:00 - 18:00 úplná uzávierka vjazdu/výjaz-
du do/z Novej Dubnice po Ulici SNP, Mierové ná-
mestie (vjazd možný od Kolačína, Trenčianskej 
Teplej)

23. 6. nedeľa hlavný pretek

cca 11:00 - 17:00 uzávierka Mierového námestia, 
okruh po uliciach Družobná, Okružná a SNP za 
obmedzenej premávky

----------------------------------------------------------------
DÔRAZNE ŽIADAME OBYVATEĽOV

DOTKNUTÝCH ČASTÍ MESTA,
ABY SVOJE VOZIDLÁ NEPARKOVALI

V DOTKNUTÝCH LOKALITÁCH! 
----------------------------------------------------------------

D O P R AV N É  O B M E D Z E N I A 
POČAS MAJSTROVSTIEV SR A ČR V CESTNEJ CYKLISTIKE



...nám pripravila Základná 
umelecká škola v Novej
Dubnici, za účinnej spolu-
práce s vedením mesta. 
Už deviaty rok sa tí, kto-
rým bola vzácna osob-
nosť Mgr. art. Stanislava 
Kostru blízka, stretávajú 
na koncerte jeho býva-
lých žiakov - klaviristov. 
Tohtoročná už tradičná 

iniciatíva Danky Leitmanovej, (nielen žiačka, štu-
dentka, ale i celoživotná nasledovníčka jeho die-
la), sa zamerala na oslavu inovačným spôsobom 
- nie v PANOREXE, ale v krásnej  KONCERT-
NEJ  SIENI  ZUŠ, za ktorú Viera Kostrová v zá-

vere ďakovala vedeniu mesta, v zastúpení pána 
viceprimátora Ing. Mariána Mederu, a na koncer-
te účinkovali nie bývalí žiaci pána Kostru, ale už 
súčasní, ich nasledovníci.
 Premyslená koncepcia koncertu bola umoc-
nená skvelým, citlivo-intelektuálnym konferova-
ním  zástupkyne ZUŠ v Ilave, Jarky Piškovej, 
bývalej žiačky a študentky pána Stanislava. 
Počiatočné vystúpenia žiakov nižších ročníkov, 
sólové, štvorručné, či sprevádzané vyučujúcimi,  
vyvrcholili priam umeleckými interpretáciami naj-
starších účinkujúcich.
 Viceprimátor v mene nás všetkých úprimne
a veľmi srdečne poďakoval  za toto skvelé podu-
jatie, rovnako tak aj pani Viera Kostrová.

-št-

 Na výstavisku v Trenčíne prebehla od 17. do 
19. mája úžasná výstava, na ktorej sa prezen-
tovali všetky susediace regióny zo Slovenska a 
Moravy, aby propagovali krásy jednotlivých ob-
lastí a ich pohostinnosť a pozývali prítomných na 
návštevu podľa vlastného výberu. Ponuka bola 
naozaj bohatá.
 Aj naša krajská organizácia Jednoty dôchod-
cov na Slovensku (ďalej JDS) mala príležitosť 
propagovať jednotlivé okresy i základné organi-
zácie a oboznámiť širokú verejnosť s kultúrou a 
tradíciami našich miest a obcí, so životom senio-
rov a ich aktivitami. V našom výstavnom stánku 
v pavilóne č. 7 sa striedali zástupcovia jednotli-
vých základných organizácií (ZO) JDS ako na 
bežiacom páse. 
 Piatok bol zameraný na prírodné materiály 
- textil, papier, drevo a ľudové remeslá, ktoré sa 
vďaka seniorom v jednotlivých lokalitách zacho-
vávajú. Predstavili sa ZO Partizánske, Trenčín 
a Nová Dubnica. V sobotu sme sa zamerali na 
prezentáciu folklóru. Ukážky krojov a ich zdobe-
nie, ako aj výšivky, rezbárske výrobky, ktoré sa 

používali v domácnosti nielen na okrasu, nám 
sprostredkovali ZO Trenčianska Teplá a Zlie-
chov. V nedeľu sa pochválili svojím umením se-
niorky z Dubnice nad Váhom, Novej Dubnice, 
Považskej Bystrice a Trenčína a okrem ukážok 
hotových výrobkov predvádzali svoju zručnosť 
pri pletení, háčkovaní, paličkovaní, vyšívaní, vý-
robe šperkov a rôznych ozdôb. Záujem a obdiv 
návštevníkov im bol odmenou a povzbudením 
do ďalšej činnosti.
 Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným 
členom JDS za ich výdrž a reprezentáciu svo-
jich ZO aj miest a obcí. ZO JDS Nová Dubnica 
reprezentovali: Mgr. Alžbeta Kopačková, Eva 
Tóthová, Margita Vranková a Anastázia Čuri-
dlová. Zároveň chceme poďakovať generálne-
mu riaditeľovi výstaviska a všetkým jeho spolu-
pracovníkom za vytvorené podmienky a ústreto-
vosť, aby sa naši seniori mohli prezentovať vý-
sledkami svojho celoročného snaženia.

Mgr. Anna Prokešová
predsedníčka KO JDS Trenčín

 Novodubničania v piatok 17. mája plesali. 
Nie, že by mesto oneskorene zorganizovalo tra-
dičnú zábavu, srdcia a žilky tých, ktorí si v pod-
večer našli cestu do kultúrnej besedy, rozihrali 
ľudové piesne v džezovom podaní trenčianskej 
skupiny Aurelius Q. s huslistkou Kristínou Hlísto-
vou. Odzneli skladby z albumov Folk ways I a II 
a niekoľko džezových tradicionálov. 

 Štvoricu zakladajúcich členov Aurelius Q. - 
gitaristu Petra Beláka, speváka Petra Sedláka, 
klávesáka Ericha Vladára a basgitaristu Ivana 
Letašiho doplnil na novodubnickom vystúpení 
bubeník Marián Karšay, ktorý v sále rozvíril fol-
kovo-džezový prach a nielen svoj fanklub zabavil 
početnými sólami na hranici exhibície. Výraznou 
posilou trenčianskej stálice je huslistka Kristína 
Hlístová. Svojou virtuozitou a hlbokým muzikál-
nym cítením vnáša do už aj tak hodnotne spra-
covaného folklóru pôsobivý aspekt. V notoricky 
známych piesňach, ako napríklad Trenčín doli-
nečka, To tá Heľpa a Trenčianska veža, si diváci 
mohli vychutnať nielen husľové, ale aj gitarové či 
klavírne vyhrávky protagonistov nevšedného hu-
dobného zážitku. Aurelius Q. spestrili svoj fol-

klórny program dvomi osvedčenými džezovými 
skladbami a pridali aj Lady Be Good od Georgea 
Gershwina. 
 Ľudovky majú Slováci od narodenia v krvi. 
Na koncerte v Novej Dubnici ich dostali v neo-
počúvanom džezovom šate, ale po skandova-
nom záverečnom potlesku sa zdalo, že by sa 
nebránili ani častejším hudobným experimentom 
organizátorov mestských podujatí.

Erika Kostková 

 Mnoho mladých rodín sa pokúsilo v nedeľu 
19. mája prekonať novodubnický rekord v počte 
kočíkov na Mierovom námestí. Už piaty ročník 
tohto podujatia zorganizovalo Centrum voľného
času - Detské centrum Dubáčik. V úvodnom roč-
níku sa zapojilo 55 kočíkov, v druhom sme za-
znamenali účasť 77 kočíkov, tretí ročník prišlo 
podporiť 67 kočíkov a minulý rok sme dosiahli 
rekordnú účasť 132 kočíkov. Tento počet sme, 
žiaľ, na piatom neprekonali, a zastavili sme sa 
pri čísle 110. Spolu sme tak vytvorili obrovské-
ho 130 metrov dlhého kočíkového hada. Všetci 
majitelia zaregistrovaných kočíkov mali možnosť 
vyhrať v tombole krásne ceny. Pre detičky sme 
pripravili súťaž v štvornožkovaní a hádzaní. 
 Vo štvornožkovaní v kategórií do 1 roka zví-
ťazil Branko Včelko, v kategórií od 1 - 2 rokov 
vyhral Lukáško Kvasnička, v kategórií od 2 - 3 
rokov bola najrýchlejšia Eliška Púčiková a sú-
ťaž v hádzaní vyhrali Sárka Kozíková, Maťka 
Šošovičková a Sofi nka Stránska.

 Okrem spomínaných súťaží ste mali mož-
nosť využiť maľovanie na tvár, trampolínu, tvori-
vé dielne pre detičky, kozmetické poradenstvo a 
líčenie od Orifl ame. 
 Mamičky si mohli zasúťažiť v jedení koláčov 
na rýchlosť. Poukážku do Caffe & cocktail bar 
Vanessa získala víťazka p. Kaukalová. Otecko-
via dokazovali svoju šikovnosť v pití piva z doj-
čenskej fľašky. Najrýchlejšie sa to podarilo p. 
Kvasničkovi, ktorý získal poukážku do Pizzerie 
Vega. Všetkým víťazom srdečne BLAHOŽELÁ-
ME!
 Tento rok sme rekord síce neprekonali, ale aj 
tak veľmi pekne ďakujeme všetkým účastníkom 
a tešíme sa na vás aj o rok! Vďaka patrí tiež pri-
mátorovi Ing. Petrovi Marušincovi a jeho man-
želke Janke, Caffe & coctail bar Vanessa, Pizze-
rii Vega, fi rme Orifl ame, kaviarni Spirit z Dubnice 
n/V, Marcele Kušnírovej a Janke Šošovičkovej.

kolektív CVČ

KOČÍKOVÝ HAD NA NÁMESTÍ

FOLKOVÉ CESTY Z TRENČÍNA
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 Jarný turnaj v bowlingu zorganizovalo 4. 
mája naše Centrum nepočujúcich Nová Dubni-
ca. V Relax športcentre v Dubnici nad Váhom 
proti sebe nastúpilo 13 mužov a 9 žien z Dub-
nice nad Váhom a blízkeho okolia, z Trenčína, 
Považskej Bystrice a Nových Zámkov. 

 Hrali sme systémom na štyri hry o body, po-
radie sme zostavili po zrátaní všetkých bodov zo 
štyroch hier a zvlášť sme vyhodnotili kategóriu 
žien a mužov. Turnaj trval od 10. do 16 hodiny 
v skvelej nálade a súťažiaci odovzdali zo seba 
veľa súťaživosti a férovosti.

 V kategórii mužov sa najviac darilo dvom 
súťažiacim z Nových Zámkov Tiborovi Horvát-
hovi a Karolovi Kralovičovi a na treťom mieste 
skončil Dubničan Peter Marguš. Medzi ženami 
najpresnejšiu ruku ukázala Sima Kvasničková, 

Alžbeta Bačkádyová a Danka Potočná - všetky 
tri z Dubnice nad Váhom. Za zľavu na bowlingo-
vú halu ďakujeme majiteľovi Relax - Športcentra 
Dubnice n/V p. Holecovi, za diplomy a nálepky 
trofejí S. Lubinovi. 

 Kto získal najviac bodov súčtom zo všet-
kých hier, vyhrá turnaj v kategóriách mužov a 
žien. Hralo sa v 6-tich skupinách po 3 resp. 4 
osoby. Vyštartovali sme o 10. hod ráno a turnaj 
trval až do 16. hod. Prebiehal bez väčších pro-
blémov vo skvelej nálade a súťažiaci odovzdali 
zo seba veľa súťaživosti a férovosti. Po turnaji 
sme sčítavali body, nachystali ceny s diplomom 
a odovzdali trofeje najlepším 3 ženám a mužom 
z bowlingu. 

Michal Daňo
tajomník CN Nová Dubnica

 Územie Dlhých dielov je rozdelené na dve na 
seba nadväzujúce časti v pomere 60:40. Celé úze-
mie bolo navrhované a plánované ako jeden celok, 
ktorý jeden bez druhého stráca zmysel.
 Celý projekt územia Dlhé diely bol iniciovaný 
3-mi súkromnými vlastníkmi ešte v roku 2005. Boli to 
práve vlastníci východnej časti územia, ktorí v roku 
2005 navrhli mestu Nová Dubnica možnosť spolu-
práce a rozvoja mesta v tomto území. 
 Od začiatku spolupráce obe strany aktívne spo-
lupracovali a stále spolupracujú na dosiahnutí spo-
ločného cieľa - vytvorenia jedinečného územia pre 
rozvoj individuálnej domovej a bytovej výstavby. 
 Mesto Nová Dubnica zastúpené fi rmou Nová 
Dubnica Invest s.r.o. spustilo predaj pozemkov v 
mestskej časti Dlhých dielov na jeseň 2012, pre-
daj od súkromných vlastníkov (tzv. II. etapa) začal v 
máji 2013. Podmienky predaja v II. etape sú veľmi 
podobné, ako ponúkalo pri predaji svojich pozem-
kov mesto. 
 Súkromná časť svojou infraštruktúrou a inžinier-
skymi sieťami priamo nadväzuje na mestskú časť. 
Dlhé diely sú z hľadiska urbanizmu navrhované ako
jeden celok. Jedna časť bez druhej preto stráca 
svoju urbanistickú hodnotu. Súkromná časť sa na-
chádza takmer v priamom kontaktne s centrom 
mesta. Najbližia vzdialenosť na námestie je len 250 
m. Z hľadiska dostupnosti občianskej vybavenosti, 
t.j. obchodov, lekára, lekární, vzdelávania, využitie 
voľného času a gastronómie, je v našom regióne 
bezkonkurenčná a jedinečná. Človek tak efektívne 
šetrí množstvo energie a času na presuny.
 Začiatok výstavby inžinierskych sietí je vo fáze 
riešenia detailov a bezprostrednej prípravy. Všetky 
siete budú napojené na mestskú časť územia. Na 
výstavbu inžinierskych sietí budú použité vysoko-
kvalitné materiály najnovšej generácie. Vodovod a 
plynovod plánujeme vybudovať z vysoko kvalitných 
plastových potrubných materiálov, Crack Resistant 
HDPE potrubia. Plánovaná kanalizácia bude zhoto-
vená z polypropylénového korugovaného potrubia, 
prípadne z plného hladné PVC-U potrubia s vyso-
kou životnosťou (deklarovanou na viac ako 100 ro-
kov), ktorá spĺňa prísne kritéria stanovené EÚ. Daž-
ďová kanalizácia bude zhotovená z certifi kovaného 
vsakovacieho systému určeného na dané použitie.

 Momentálne sa na území Dlhé diely nachá-
dza niekoľko voľných stavebných pozemkov v sú-
kromnej i mestskej časti. V každej regulovanej zóne 
je možný výber viacerých pozemkov a každý zákaz-
ník si bude môcť vybrať k svojej spokojnosti. Je už 
dávno známe, že stavebné pozemky sú súčasťou 
urbanisticky regulovaných priestorov. Urbanistická
a architektonická regulácia je bežnou praxou v kul-
túrne vyspelých krajinách. Na Slovensku k tomu 
slúži v stavebnom zákone defi novaný územný plán 
zóny. Týmto územnoplánovacím nástrojom je zaru-
čená vysoká estetická hodnota celého územia, kto-
rú mnohí chápu ako určité obmedzovanie. Na dru-
hej strane si však musí zákazník uvedomiť pridanú 
hodnotu tohto riešenia akou je estetika, zaručenie 
funkčného využitia, dodržanie plánovanej parcelá-
cie, tvaru susedných domov a podobne. V oblasti
vhodného výberu pozemku ponúkame odborné 
konzultačné služby.
 Celé územie Dlhých dielov svojím urbanistic-
kým konceptom a orientáciou pozemkov priamo 
podporuje výstavbu nízkoenergetických a energe-
ticky pasívnych stavieb, inak povedané energetic-
ky sebestačných stavieb. V rámci našich služieb 
zákazníkom ponúkame odborné konzulácie certi-
fi kovaným projektantom pasívnych stavieb (CPHD 
- Certifi ed Passive House Designer). Tím projek-
tantov ponúka možnosť spracovania individuálneho 
projektu a návrhu.

Výhody územia Dlhé diely Nová Dubnica
v skratke:
- ideálna orientácia pozemkov voči slnku pre
 stavbu energeticky sebestačných budov
-  bezkonkurenčná dostupnosť do centra mesta
-  nižšie náklady na výstavbu vzhľadom na ro-
 vinnosť terénu
-  nižšie náklady a jednoduchosť údržby rovi-
 natého pozemku
-  územný plán zóny jednoznačne defi nuje a
 zaručuje kvalitu celého územia
-  výhodné zmluvné podmienky s možnosťou
 prispôsobenia zákazníkovi

Ing. Matej Rehák, Jozef Bukovčák ml.
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LETNÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR
Aj keď tomu počasie príliš nenapovedá, letné prázdniny sú predo dvermi. Saleziánske mlá-
dežnícke stredisko Nová Dubnica aj tento rok pripravilo pre deti od štrnásť do sedemnásť 
rokov letný zážitkový tábor  PREŽIŤ 2013. Uskutoční sa v Rajeckej Lesnej - chata Žiar s 
fi nančným príspevkom MŠ SR a RV SR. Opäť je tu pripravený bohatý program, kde si budú 
môcť deti siahnuť na dno svojich fyzických a psychických síl, odvahy a tvorivých schop-
ností. Okrem toho, že získajú množstvo zážitkov je to pre nich zároveň príležitosť pri plnení 
rôznych úloh a zdolávaní prekážok  preukázať pokoru, úctu, láskavosť, odvahu, múdrosť, 
rozvážnosť a obratnosť. V neposlednom rade, nadviažu nové priateľstvá. Určite bude tento 
tábor pre jeho účastníkov v mnohom poučný.

LETNÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR  PREŽIŤ 2013
sa v Rajeckej Lesnej uskutoční: od 22. do 29. júla 2013. Poplatok  je 60,- €.

Prihlášku môžete odovzdať a viac informácií získate v Saleziánskom stredisku 
Nová Dubnica u Jozefa Špaleka SDP alebo na č. t.:  0903 825785.

-MB-           

KNIŽNICA V LETE
Prázdninové otváracie hodiny mestskej knižnice:

Obedná prestávka 11:45 - 12:15. 

Od 8. do 26. júla 2013 bude knižnica zatvorená z dôvodu riadnej fyzickej revízie.

pondelok  9:00 - 15:00
utorok  9:00 - 15:00
streda   9:00 - 18:00

štvrtok   9:00 - 15:00
piatok   9:00 - 13:00
sobota  zatvorené
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Nočná záhradná party
Štátny sviatok 8. mája sa rozhodol R. L. osláviť naozaj vo 
veľkom, doslova „na celé Miklovky.“ Využil neprítomnosť ro-
dičov a zorganizoval súkromnú party s nočným kúpaním v ba-
zéne na dvore. Okolití susedia na Ulici L. Svobodu však po-
zvanie nedostali a viacerí nemali pochopenie pre tento druh 
hlučnej zábavy. Mestská polícia akciu po polnoci ukončila a 
R.L. sa musel zodpovedať podľa priestupkového zákona. 

Všade dobre, doma na námestí naj
Letný bivak v najužšom centre mesta si chcel priamo na ná-
mestí zriadiť bezdomovec P. Š. 
Vo štvrtok 16. mája si pod kríky na námestí priniesol starý 
matrac, paplón a osobné veci. Svoj nový domov sa rozhodol 
osláviť s Milenkou - teda so svojou obľúbenou značkou ovoc-
ného vína. Policajná hliadka mu jeho sen o novom býva-
ní veľmi rýchlo prerušila. Zariadenie svojho príbytku musel 
vypratať a uhradiť blokovú pokutu za založenie nepovolenej 
skládky, budenie verejného pohoršenia a konzumácie alkoho-
lu na verejnom priestranstve. 
Príbeh mal onedlho aj svoje pokračovanie. P. Š. sa vrátil na 
miesto a z nostalgie sa rozhodol využiť ho aspoň ako toaletu, 
keď už nie ako spálňu a celý byt. Polícia ho zastihla v chú-
lostivej situácii v podrepe s nohavicami na členkoch. Miesto 
musel opäť uviesť do pôvodného stavu a prišiel aj o posledné 
peniaze z „ťažko získaného“ invalidného dôchodku.

„Kozmická loď Apollo tvrdo pristála“
Upršané májové dni si D.T. spestrila vyššou mierou alkoholu, 
než boli schopné uniesť jej nohy. V utorok 28. mája sa zloži-
la na zem ešte priamo pred pohostinstvom Apollo. Hliadka 
ju prebrala a pokúšala sa postaviť ju na nohy. Keďže sama 
nedokázala udržať balans, polícia jej urobila eskortu až do-
mov. Za porušenie zákona ju ale neobišla bloková pokuta a 
po vytriezvení musela svoje správanie vysvetľovať mestskej 
polícii. 

 „Psie dni“ pre mestskú políciu
Možno práve máj - lásky čas - inšpiroval hneď štyroch psov 
k úteku od svojich majiteľov. Keďže psy sa pohybovali na ve-
rejnosti voľne bez majiteľa, mestská polícia ich odchytila a 
umiestnila do svojich kotercov. Dvoch majiteľov sa podarilo 
vypátrať a po zvyšných dvoch si prišiel chovateľ zo susednej 
Trenčianskej Teplej. Za vychádzky svojich štvornohých milá-
čikov uhradili všetci majitelia blokovú pokutu. 

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP
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 Myšlienku pohybu pre všetkých sme opäť oži-
vovali v poslednú májovú stredu. Je to deň, ktorý 
je na celom svete vyhradený 15. minútam pohybu 
pre svoje zdravie a svoje mesto. Svetový deň výzvy 
- World Challenge Day. Výzvou pre organizátorov 
bolo samotné mimoriadne premenlivé a nevľúdne 
počasie. Ale nebesá napokon dokázali, že s my-
šlienkou tohto podujatia rozhodne súhlasia a 29. 
mája nás skropili prvé kvapky dažďa, až keď sme 
po 22. hodine pozbierali posledné prezenčné listiny 
zo športovísk. 

HĽADALI SME ATLETICKÉ NÁDEJE
 Športový deň otvoril atletický míting O pohár 
primátora mesta Nová Dubnica. Už desiaty ročník
podujatia svojou účasťou oživili aj poľskí žiaci z 
partnerskej Gminy Miedźna. S výnimkou jednej zla-
tej medaily ale všetky ostatné kovy skončili v na-
šich rukách. Keďže pretekali žiaci od prvého ročníka 
až po deviatu triedu, rozdali sme až 120 medailí. 
Najlepší mladí atléti mali možnosť prihlásiť sa do 
všetkých atletických disciplín s výnimkou skoku do 
výšky, pretože ten zastrešujeme samostatne v sú-
ťaži Novodubnická latka. Atletický míting priniesol
napínavé zápolenia v behu na 60, 300, 800 a
1 000 metrov, v štafetovom behu, v skoku do diaľ-
ky, v hode plnou loptou, kriketovou loptičkou a vo 
vrhu guľou. Putovný pohár opäť obhájila ZŠ Janka 
Kráľa, na krk jej najmä v kategórii starších žiakov 
dýchala Spojená škola sv. Jána Bosca a na treťom 
mieste skončila Súkromná ZŠ. Punc profesionality 
celej akcii dodávala spolupráca s atletickým klubom 
AK Spartak Dubnica a za neúnavné moderovanie 
akcie ďakujeme Petrovi Filovi. 

TAKMER DVE DESIATKY ŠPORTOVÍSK
 Mnohým mladým nadšencom pohybu nestačilo 
a stretávali sme ich aj popoludní na ďalších športo-
viskách v meste. Tie boli totiž prístupné v tento deň 
bezplatne a pridali sme aj ďalšie športovo-zábavné 
výnimočné aktivity. Po prvýkrát sme pridali možnosť 

zajazdiť si po námestí na korčuliach, alebo skatebo-
ardoch a na budúci rok radi pri tejto aktivite privíta-
me aj kolobežkárov. Po prvýkrát sa k nám pridal aj 
tím HC - Nová Dubnica a pozemné hokejistky nám 
ukázali, že zábava s hokejkou môže byť skutočne 
aj mimo ľadu! Takmer dve desiatky možných aktivít, 
z ktorých ste si mohli vybrať tú vášmu srdcu a telu 
najbližšiu. 

NEMÁME SA ZA ČO HANBIŤ!
 Po zozbieraní a zarátaní posledných „prezen-
čiek“ sme sa dorátali k počtu 2.683 športujúcich, čo 
je 23,44% všetkých Novodubničanov. Vďaka tomu-
to číslu sme vysoko predčili mesto Revúca, ktoré 
je naším súperom v národnej časti World Challen-
ge Day. V tomto meste sa do športových aktivít 
aspoň na 15 minút zapojilo iba 4,29% obyvateľov. 
Ako jedno zo vzácnych troch slovenských miest 
sme sa prihlásili aj do medzinárodnej súťaže. Žreb 
nám určil japonské mesto Aizubange, v ktorom sa 
zrejme aj vďaka povestnej japonskej precíznosti a 
poslušnosti zapojilo 62,4% obyvateľov. Celosve-
tové čísla sú však rozhodne zaujímavé a svedčia 
veľa aj o mentalite v danej krajine. Katarská Doha 
dosiahla rekord v minimálnej účasti, keď sa zapojilo 
iba 0,1%, kým venezuelské mesto Puerto la Cruz 
tvrdí, že dosiahlo účasť 72%! 

 Víťazom je však každý, kto urobil niečo pre 
svoje zdravie a pre svoje mesto. Organizátori z od-
delenia kultúry a športu MsÚ veľmi pekne ďakujú 
všetkým, ktorí sa zapojili a bezplatne sprístupnili 
svoje športoviská a pohybové aktivity širokej verej-
nosti:

 X-Fit - Hotel Alfa
 Fitness Hotela Dynamic
 Miniatur Golf - Stano Magula
 Mestský futbalový klub Nová Dubnica
 TJ Družstevník Kolačín
 Tenisový klub Nová Dubnica
 Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica
 Vincent Bezdeda (pétanque)
 DOMKA - stredisko saleziánov Nová Dubnica
 Klub slovenských turistov Kolačín
 Mestský hasičský zbor
 Centrum voľného času Dubinka
 Detská organizácia Fénix pri ZŠ Janka Kráľa
 cvičiteľka Aerobicu Aďka (telocvičňa Spojenej
 školy sv. Jána Bosca)
 vedúci odd. výstavby MsÚ Ing. Ján Krumpolec  
 s manželkou Dankou (MTB cyklotúra)
 sekretariát MsÚ - Zuzana a Monika (Nová Dub-
 nica on-line)
 Spojenej škole sv. Jána Bosca za bezplatný
 prenájom telocvične a všetkým ochotným do-
 brovoľníkom a účastníkom podujatia!
  

Text a snímky: -mk-
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 K mesiacu máj sa viaže mnoho pranostík 
a vo väčšine z nich sa spomína dážď, ktorý je 
požehnaním pre všetkých poľnohospodárov. 
Členovia Klubu slovenských turistov Kolačín, 
ktorý organizoval 32. ročník Novodubnickej 25-
ky Ivana Markoviča, by však v sobotu 11. mája 
privítali na oblohe radšej slniečko. Ich prosby 
neboli vypočuté a už nočný dážď bol predzves-
ťou toho, že turistom z Kolačína počasie zmarí 
niekoľkotýždňové úsilie. Viac ako 15 organizá-
torov na stanovištiach netrpezlivo očakávalo 
turistov, ktorých zlé počasie neodradí od účasti 
na pochode. Príjemným prekvapením bolo 54 
účastníkov, ktorí zmoknutí a uzimení, ale s ús-
mevom na tvári, prichádzali do cieľa v Hostinci 
na Lúčkach. Ani zďaleka to nemožno porovná-
vať s 1 316 účastníkmi Dubnickej 30-ky, ale 
turisti z Kolačína to rozhodne vzdať neplánujú. 
Otázkou zostáva termín budúcoročného po-
chodu. Vyskúšali sme všetky májové soboty a 
vždy pršalo. S najväčšou pravdepodobnosťou 
to zostane druhá májová sobota. Ak nám bude 
opäť pršať, nič sa nedeje. Verím, že naši skalní 
priaznivci nás podporia aj na budúci rok. A my 
im všetkým za ich podporu ďakujeme. Veľmi 
si to vážime.

-sk-

Spontánne víťazné gesto riaditeľa ZŠ Janka 
Kráľa Mgr. Martina Staňa po vyhlásení celko-
vého víťazstva žiakov jeho školy.

Veľa radosti na Mierové námestie priniesli 
dobrovoľní hasiči, ktorí učili deti triafať vo-
dou na cieľ a pustili ich aj do svojho hasič-
ského vozidla.

Klub slovenských turistov Kolačín organi-
zoval výlet na vrchol Markovica. Zdolali ho 
všetci, hoci najmladšia účastníčka mala iba 
22 mesiacov, kým tá najskúsenejšia krásnych 
74 rokov. 

 Deň detí s prvou medailou na hrudi oslavovali 
chlapci z futbalovej predprípravky MFK Nová Dub-
nica. Najmladší futbalisti narodení v roku 2005 a 
mladší sa počas prvého júnového víkendu zúčast-
nili pekne obsadeného turnaja v Žiari nad Hronom. 
Spomedzi 12 tímov si vybojovali krásne druhé mies-
to. Finále sme hrali so Sencom. Aj týmto chlapcom 
a rodičom patrí veľké poďakovanie. Na turnaji zís-
kali svoju zatiaľ prvú medailu, čomu sme sa všet-
ci tešili! 
 Bronzové medaily viseli na hrudiach našich prí-
pravkárov o týždeň skôr, teda 25. mája. Na tretí stu-
pienok sme vystúpili doma - na medzinárodnom
turnaji, ktorý sme zorganizovali pre 12 tímov. Ani je-
den zápas sme neprehrali v riadnom hracom čase, 
ale súperi boli lepší na jedenástky. Škoda, ale aj 
taký je futbal. Chlapcom patrí veľké poďakovanie.
Medaile odovzdával prezident klubu Ing. Peter 
Švec. Nemalou mierou nám pri organizovaní turna-
ja pomohli spoločnosti: Hermes, Termonova, Kurt 
z Dubnice nad Váhom, Rival, Uniontext, EVPÚ - 
ZVS a.s., Femax s.r.o., PW s.r.o. a Tremex, Mes-
to Nová Dubnica. Ďakujeme! 

Milan Úradník
tréner MFK Nová Dubnica

Posledný májový víkend sa pre HC Nová Dubnica 
niesol v znamení veľkého turnaja v českom meste 
Plzeň. V kategórii benjamínci – prípravkári sme na 
veľký turnaj cestovali po prvý raz. Žiačky skončili 
minulý rok na Veľkej cene Plzne na 3. mieste. Tento 
rok sme si postavili ambície najvyššie, ako sa len 
dalo, a rozhodne sme ich naplnili! 

Dievčatá odohrali päť ukážkových zápasov, ktoré 
všetky vyhrali a zaknihovali si skóre 20:2. V nedeľu 
26. mája si priateľsky zmerali sily aj s chlapčen-
skými tímami a podľahli iba chlapcom z Nemecka. 
Naše žiačky teda ukázali nielen dievčatám, ale aj 
chalanom, že hokej vedia hrať fantasticky! 
Niektorí prípravkári nielen cestovali po prvýkrát na 
turnaj, ale po prvý raz tak ďaleko od rodičov. Deti 
uhrali veľký úspech, keď z piatich duelov vyhrali 
dva, jeden zápas skončil remízou a dva prehrali. 
Skončili na krásnom treťom mieste. Pritom nikto ne-
počítal, že prinesieme medailu, išli sme predsa iba 
zbierať naše prvé skúsenosti. 
Ďakujem všetkým našim hráčom za dobrú repre-
zentáciu a pekne predvedené výkony. Gratulujeme 
obom našim tímom! 
Družstvo dievčat: Nika Gajdošová, Betka Kubaš-
číková, Klárka Šajbenová, Zojka Šajbenová, Katka 
Uherková, Simka Potočková a Deniska Tadlánková, 
Miško Vojčiniak. 
Družstvo prípravky: Aleško Bečko, Matúško Smol-
ka, Dario Wijnands, Amy van Brecht, Matejko Letko, 
Matejko Púčik. 

Jana Uherková


