
Dubnicko  je už tradične oblasť, kde sa darí cest-
nej cyklistike. ŠKC Dubnica nad Váhom oslávil už 
55. výročie, odchoval úspešných reprezentantov 
ako Jozef Regec, Milan Dvorščík, Milan Novosad 
alebo Milan Jurčo. Päťdesiat rokov usporadúval 
Medzinárodné dni cyklistiky, ktoré utkveli v pamäti 
aj každému Novodubničanovi vďaka kritériu okolo 
Mierového námestia. Na túto tradíciu a skúsené 
ľudské zdroje nadviazali Spoločné majstrovstvá 
Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike 
počas predposledného júnového týždňa. 

Súťaže otvárali časovky
Najväčší štátny sviatok všetkých cyklistov s účasťou 

najväčších favoritov vypukol už vo štvrtok 20. júna. 
Špeciálnu trať časovky so štartom a cieľom v Novej 
Dubnici a s prejazdom cez nemšovský privádzač, 
Borčice, Bolešov a most cez kanál si najskôr vy-
skúšali juniori, juniorky a ženy v kategórii Elite. Na 
druhý deň čakala rovnaká trať, ale hneď dva okruhy, 
mužov U23 a Elite. Spomedzi Slovákov si víťazstvo 
zaknihoval favorizovaný Peter Velits, ale ak by sme 
brali do úvahy celkové výsledky, český reprezentant 
Jan Bárta ho predstihol o 27 sekúnd. V sobotu 22. 
júna sa preteky presunuli do Hrabovky, kde v hlav-
nej súťaži zápolili juniori, juniorky a ženy. 

Pokračovanie na str. 8.

Finišujeme s rekonštrukciou plavárne
 V minulom roku sa nám aj vďaka rezerve pre-
miéra podarilo zefektívniť prevádzku krytej plavár-
ne. Vymenili sme okná a dvere, zateplili fasádu a 
vyriešili hospodárnejší systém vykurovania. Celá 
budova konečne začala pôsobiť estetickejšie a har-
monizovať s fasádou priľahlej ZŠ Janka Kráľa. Aj 
napriek tomu sme o komplexnej rekonštrukcii hovo-
riť, žiaľ, nemohli. Po minuloročnom získaní 10 000 
eur z rezervy premiéra sa nám tento rok podarilo 
pripísať si na účet ďalších 15 000 eur z rezervného 
fondu predsedu vlády. Z rozpočtu mesta sme prilo-

žili ďalších 5 000 eur a ďalšie práce sa mohli naplno 
rozbehnúť. „Vymenili sme vodovodné potrubia na 
napĺňanie bazéna a pracujeme na výmene dlažby, 
ktorá bola v otrasnom stave. Práce by sme mali fi -
nišovať v auguste, aby sme pripravili krytú plaváreň 
na septembrovú prevádzku,“ upresňuje vedúci odd. 
výstavby MsÚ Ing. Ján Krumpolec. 

Nové oplotenie na štyroch miestach
 Ďalšími investíciami mesto vypočulo hlas obča-
nov, ktorí prostredníctvom poslancov tlmočili potre-
bu realizácie alebo rekonštrukcie oplotenia vo viace-
rých lokalitách. Z dôvodu zabezpečenia výhodnej-
šej ponuky sme spojili hneď štyri investície do jed-
nej súťaže s celkovým objemom 7 000 eur. Takmer 
50 metrov nového plota ohradí elokované pracovis-
ko materskej školy Komenského sady. Minulosťou 
budú aj lopty, ktoré mohli ohrozovať premávku na 
Trenčianskej ulici pri súkromnej základnej škole. 
Mesto zabezpečí vybudovanie zachytávačov lôpt 

z pozinkovaného pletiva za hádzanárskou bránkou 
vo výške štyri metre. V prvom rade na bezpečnosť 
detí sme mysleli aj na detskom ihrisku pri 42 bytovej 
jednotke na Ulici Petra Jilemnického (súpisné číslo 
838). Ihrisko oplotíme najmä z dôvodu zamedzenia 
možného vybehnutia detí priamo na cestu a tiež, 

aby sme zamedzili loptám lietať pod kolesá vozidiel. 
Poslednou investíciou tohto druhu bude realizácia 
oplotenia pri cintoríne v Novej Dubnici v dĺžke 23 
metrov. 

Rozkopávky SPP
 Viacerí sa pýtate, ako je to s plošnými rozko-
pávkami mesta, aký je dôvod a kedy táto situácia 
skončí?! Príčinou je nová norma, podľa ktorej mu-
sia „plynári“ rekonštruovať svoje rozvody a vyme-
niť všetko potrubie s nízkym tlakom za potrubie 
pre stredný tlak. Výmena sa týka celého mesta s 
výnimkou mestskej časti Kolačín, IBV Miklovky a 
rekonštruovaného Mierového námestia. Haldy hliny 
a rozbité chodníky zmiznú až na jeseň, keďže SPP 
bude výmenu potrubia realizovať až do konca ok-
tóbra. Keďže „plynári“ nie sú povinní komplexne po 
sebe zahladiť stopy, teda zrekonštruovať celé šír-
ky chodníkov, mesto už zvažuje, akým spôsobom 
vstúpi do procesu revitalizácie. Aktuálne rozkopané 
chodníky na Ulici SNP a P. O. Hviezdoslava by sme 
mali počas jesene zrekonštruovať v celej šírke.

-mk-
Spúšťame opravy chodníkov
 Obyvatelia mesta si určite všimli veľký staveb-
ný ruch v súbore B1 a hlavne na spojnici Ulice SNP 
a Jilemnického. Túto komunikáciu širokú približne 
4 metre spolu s chodníkom širokým 1,8 m využívali
„šikovní vodiči“ v oboch smeroch a chodník si za-
mieňali s cestou. Chodcom ostávalo iba skákať 
medzi šípové ruže, ktoré si obyvatelia domov pestu-
jú na skrášlenie svojich príbytkov. Chodník, hlavne 
pieskovcové obrubníky a liaty asfalt, mali svoj zenit 
za sebou a bolo potrebné ich vymeniť. Týmto spô-
sobom sa zvýši aj výška obrubníkov a dúfame, že 
chodci na tomto chodníku sa už nebudú musieť ob-
zerať za chrbát, či ich netlačí prichádzajúce auto. 
 Týmto sme hlavne chceli prispieť k zvýšeniu 
bezpečnosti našich občanov. Tí skôr narodení si 
ešte určite pamätajú, že táto spojnica bola riešená 
ako jednosmerka ešte v čase, keď auto bolo zried-
kavosťou. Preto tiež prebieha projektové riešenie 
dopravného systému v súbore B1 v nadväznosti na 
výstavbu v Dlhých dieloch a priemyselnom parku.

Ing. Marián Medera

Obmedzenia pri rekonštrukcii
 V týchto dňoch začala rekonštrukcia a moderni-
zácia obchodnej zóny B1 pri výjazde z Novej Dub-
nice. Všetkých obyvateľov, ktorých práce spojené 
s rekonštrukciou obmedzia, prosíme o zvýšenú po-
zornosť a zhovievavosť. Postupne odstránime asfalt 
zo všetkých priľahlých chodníkov a priebežne bude-
me riešiť alarmujúci stav podlubí, tak aby obchodná 
zóna B1 spĺňala bezpečnostné a estetické požia-
davky súčasnosti. V budúcom vydaní Novodubnic-
kých zvestí prinesieme konkrétnejšie informácie. 

-mk-

Ako sa predškoláci lúčili, čítajte na str. 4. Výborné jedlo a ešte viac atrakcií. Dozviete sa na str. 7. Zľava: Lažo, Pardavý, Meszároš, Kopecký. Viac na str. 8. 

JÁNSKA HALUŠKOVICA

ŠKÔLKARI V TALÁRIKOCH FUTBALOVÁ SPOMIENKA NA P. DEMITRU

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všet-
kým občanom a klientom, že od 29. júla do 2. 
augusta je pre verejnosť zatvorený. Dôvodom 
je čerpanie riadnej dovolenky všetkých zamest-
nancov mestského úradu. 

V prípade potreby:
overenia podpisu alebo kópie úradného do-
kumentu sa môžete obrátiť na: 
- notársku kanceláriu v Dubnici nad Váhom
 (t.č. 44 20 398, 44 25 486)
zabezpečenia pohrebu: 
- potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho za-
 bezpečí pracovník mestskej polície
- pohrebné záležitosti vyriešite v pohrebných
 službách - M. Kondel (t.č. 0905991398),
 Anton Dado (t.č. 44 21 949, 0904 504 498),
- pri občianskych pohreboch kontaktujte
 p. Vranovú (t.č. 0917 273 675)
- pri cirkevných pohreboch sa obráťte na
 rímsko-katolícky farský úrad (t.č. 44 31 053)
V inom závažnom probléme sa obráťte na
Mestskú políciu v Novej Dubnici (bezplatné
t.č.  0800 500 159)

MESTSKÝ ÚRAD 
BUDE TÝŽDEŇ
ZATVORENÝ

Miesto, kde sa pri MŠ Komenského sady stre-
táva zrekonštruované oplotenie s historickou 
relikviou plota. 

Rekonštrukciu chodníka pri štadióne naza-
brzdili ani vysoké teploty

Chodník sa Ulici SNP, ktorý by si určite zaslú-
žil rekonštrukciu v celej svojej šírke. 

Za prvenstvo v časovke na najvyšší schodík vystúpil P. Velits. 

Rozkopaná Ulica P. O. Hviezdoslava by sa 
mala tiež dočkať nového chodníka



 Deň pred odovzdávaním vysvedčení získala šťastná 13 - tka žiakov a študentov našich škôl hodnotné 
ocenenie priamo z rúk primátora mesta. Vedenie škôl vybralo žiakov, ktorí v priebehu uplynulého školského 
roka dosiahli mimoriadne prospechové výsledky a veľmi úspešne reprezentovali školu a mesto vo vedo-
mostných a športových súťažiach. Teší nás, že podľa slov riaditeľov bolo opäť z čoho a koho vyberať a ne-
bolo jednoduché jasne nominovať najšikovnejších žiakov. Na podujatí, ktoré zastrešoval Zbor pre občianske 
záležitosti Nová Dubnica a organizačne sa podieľalo odd. kultúry a odd. sociálnych vecí mestského úradu, 
primátor Ing. Peter Marušinec odovzdal okrem ocenení motivujúce knižné publikácie. Z jeho rúk putovali 
týmto študentom: 

Základná škola Janka Kráľa 1:
Zuzana Rampachová, 5.A
Adam Garaj, 7.B
Vladimír Lazárik, 8.B
Lenka Závišová 9.A

Spojená škola sv. Jána Bosca:
Jakub Pecen, 4.A ZŠ
Šimon Bukovčák, 9. A ZŠ
Terézia Vaľková, sekunda gymnázia
Nikola Štrbáková, septima A gymnázia

Súkromná základná škola:
Janka Šošovičková - 2.S 
Oliver Blščák - 4.S

Základná umelecká škola:
Adriana Pružincová - spevácke odd.
Marek Pružinec - spevácke odd.
Patrik Čepela - literárno-dramatický odbor           -mk-

 Posledné stretnutie mestského zastupiteľstva 
pred poslaneckými prázdninami sme stihli 26. júna. 
Tentoraz sme zvolili výjazdové rokovanie v Kolačí-
ne, keďže po ostatné roky sme v kultúrnom dome v 
tejto mestskej časti organizovali zasadnutie počas
jesene a viacerí sa sťažovali na veľké chladné pries-
tory. Na úvod poslanci vzali na vedomie správu o 
kontrole plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí 
a schválili plán činnosti hlavnej kontrolórky na druhý 
polrok 2013. V nasledujúcich štyroch bodoch pro-
gramu sme sa vrátili k bilancovaniu minulého roku. 
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o 
činnosti a hospodárení spol. Termonova, a.s., zaria-
denia pre seniorov, Nová Dubnica Invest, s.r.o. a 
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 

Do škôlky od dvoch rokov
 Mestský parlament schválil aj všeobecne záväz-
né nariadenie (ďalej VZN) č. 8, podľa ktorého môžu 
do škôlky nastúpiť už dvojročné deti. Doteraz Ma-
terská škola P. Jilemnického prijímala deti vo veku 
od troch rokov, avšak na základe želaní rodičov otvo-
ria jednu triedu o rok mladších škôlkarov. Poplatky
sa pohybujú v závislosti od veku detí od 16 do 50 
eur mesačne. Nasledovalo VZN č. 9, ktorým sa 
schválil Prevádzkový poriadok pohrebísk. Zakazuje 
klásť vence k drevenému krížu pri dome smútku, 
keďže sa nedávno vznietil od zapálených sviečok 
a vencov. VZN č. 10 uvádza do súladu nariadenie 
o nakladaní s odpadmi v meste s novelou zákona 
o odpadoch. Zavádza termín biologicky rozložiteľ-

ný komunálny odpad a zdôvodňuje, že pre mesto 
je jeho zber ekonomicky neúnosný. Výnimku tvorí 
odpad zo zelene. Zo zákona zastupiteľstvu vyplýva 
raz ročne prerokovať plat, poskytovanie dovolenky 
a stravných lístkov primátorovi mesta. Poslanci tak 
učinili jednomyseľne. 

Opätovná súťaž o bývalé priestory CVČ
 V ďalších bodoch programu volení zástupcovia 
mesta už aj formálne menovali do funkcie náčelníka 
mestskej polície JUDr. Milana Krčmárika a schvá-
lili dodatok k zásadám hospodárenia s majetkom 
mesta, čím tento dokument zosúladili so súčasne 
platnou legislatívou. Správu projektovej manažérky 

mesta Mgr. Janky Orieškovej o projektoch na zís-
kanie dotácií z iných zdrojov poslanci vzali na ve-
domie. Vyhlásili tiež novú obchodnú verejnú súťaž 
na predaj bývalého CVČ a energobloku v Sade du-
klianskych hrdinov, keďže v predchádzajúcej súťaži 
jediný uchádzač nesplnil požiadavky. Nasledovala 
séria schvaľovaní materiálov, ktoré pripravilo ma-
jetkové oddelenie mestského úradu. Zastupiteľstvo 
neznížilo poplatok 40 eur za bežný meter nového 
vykurovacieho rozvodu spol. Termonova, a.s. k bu-
dove Slovenskej sporiteľne. Začalo majetko-právne 
vysporiadanie pozemkov pod cestou do Trenčian-
skej Teplej. Vlastníčka 120 m² pod touto cestou 
Marta Nemcová predala pozemky mestu za 1 euro 
za m². Považská vodárenská spoločnosť a.s. bude 
mať z dôvodu projektu odkanalizovania Kolačína in-
formačnú tabuľu pred Kultúrnym domom Kolačín. 

Občerstvenie na námestí, rodinné domy 
na SNP
 Poslanci odsúhlasili aj prenájom pozemku 
Michalovi Kučovi, ktorý chce zriadiť na Mierovom 
námestí pri zastávke smerom do Trenčína stánok 
s rýchlym občerstvením. Zelenú dali tiež žiadosti 
Juraja Solavu na zriadenie vecného bremena - in-
žinierske siete k výstavbe rodinných domov na Ulici 
SNP. V bode Rôzne napokon mestská exekutívna 
15-tka schválila majetko-právne vysporiadanie po-
zemkov v užívaní vlastníkov rodinných domov v ra-
dovej zástavbe na Sládkovičovej ulici a odpredala 
drobné pozemky trom žiadateľom z IBV Miklovky a 

majiteľovi garáže pri štadióne MFK Borisovi Liškovi. 
Poverenie na vykonanie preventívnych protipožiar-
nych prehliadok v meste získal Rudolf Žák a na ko-
niec programu primátor informoval o priebehu a prí-
nose májovej služobnej cesty v partnerskom ruskom 
meste Dubna. Úplný záver zasadnutia mestského 
zastupiteľstva patril sľúbenej diskusii o výstavbe v 
novej súkromnej obytnej zóne Pri salaši. 
 Výpis uznesení, zápisnicu a prehľad hlasova-
nia poslancov nájdete na www.novadubnica.eu v 
sekcii samospráva mesta - mestské zastupiteľstvo 
- zasadnutia. Poslanci by sa mali opäť stretnúť na 
svojom zasadnutí 25. septembra.

-mk-

 Učenie o regióne, významná súčasť európske-
ho vzdelávania - konferenciu s týmto názvom sme 
pripravili na 12. a 13. júna v rámci projektu Come-
nius Regio Peer learning Miedźna & Nová Dubnica. 
Delegáciu z regiónu Gmina Miedźna vedenú primá-
torom Bodganom Taranowským tvorili zástupcovia 
z partnerských inštitúcií Gmina Miedźna, Szkola 
Podstawowa Bronislawa Malinowskiego w Woli, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej a Gminne

Predszkole Publiczne Wandy Chotomskiej w Woli. 
Cieľom konferencie bolo hodnotenie prvého roku 
vzájomnej spolupráce, zhodnotenie prínosu zreali-
zovaných aktivít v rámci modulov Ako naučiť deti 
byť zodpovedným mladým Európanom, ktorý je 
otvorený k ostatným ľuďom? a Prečo je učenie o 
regióne dôležitou súčasťou vzdelávania?

Mesto prešli od Dubovca po Kolačín
 Popri náročnom programe konferencie stihla 
delegácia úradu v Miedźnej navštíviť aj niektoré 
miesta a zariadenia v našom meste. Ako prvé si po-
zreli mesto z Dubovca. Nádherná panoráma zmenila 
predstavy hostí o rozlohe a veľkosti Novej Dubnice. 
Po vyhliadke na jednotlivé časti mesta sa za účasti 
prednostky mestského úradu pani Silvie Kiačikovej 
presunuli do mestskej časti Kolačín, kde si prezreli 
novovybudovaný kostol, zrekonštruovanú budovu 
kultúrneho domu a nasali čaro tejto mestskej časti. 
Z Kolačína naše kroky smerovali do Základnej školy 
Janka Kráľa. Riaditeľ Martin Staňo bol vynikajúcim 
sprievodcom a naším partnerom porozprával o fi -
nancovaní školstva u nás, o technických záležitos-
tiach vedenia školy, sprevádzal poľskú návštevu po 
jednotlivých učebniach, školských priestoroch, oko-
lí školského dvora, kde sa nachádza pýcha školy - 
novovybudované ihrisko. Na záver sme absolvovali 
prehliadku športovej haly, ktorá je jej neoddeliteľnou 
súčasťou. Téma o spôsobe fi nancovania školstva a 
získavania prostriedkov na rekonštrukciu objektov z 
eurofondov u nás a v Poľsku nemala konca. 

Navštívili aj zariadenie pre seniorov a úrad
 Ďalšou navštívenou inštitúciou bolo zariadenie 

pre seniorov, v ktorom nás už netrpezlivo očakávala 
jeho riaditeľka Margita Urbanová. Poľskú návštevu 
zaujímali predovšetkým ekonomické podmienky, 
teda fi nancovanie zariadenia, výška podielu fi nan-
covania od klienta a od štátu. Opäť témy o technic-
kom vybavení, pomôckach pre klientov, o celkovom 
vybavení a riadení zariadenia boli zaujímavé pre 
obidve strany. Partnerov z Miedźny oslovila spolo-
čenská miestnosť a rehabilitačné priestory pre na-

šich klientov. Po prehliadke zariadenia sa delegá-
cia presunula do mestského úradu, kde ju srdečne 
privítal primátor mesta Peter Marušinec. Rozhovory 
pokračovali v súlade s napĺňaním dohody o vzá-
jomnej spolupráci. Predovšetkým sme ich zamerali 
na hľadanie možných nových aktivít, ktorým by sme 
mohli posilniť vzťahy medzi obidvomi mestami. 

Text a foto: Lackovičová, Oriešková (MsÚ)

Upozorňujeme čitateľov, ktorí užívajú poze-
mok určený na hrobové miesto na cintoríne v 
Novej Dubnici a v mestskej časti Kolačín, že 
je potrebné mať uzatvorenú nájomnú zmluvu. 
Táto povinnosť vyplýva zo Zákona č. 131/2010 
Z. z. o pohrebníctve. Nájomnú zmluvu na pre-
nájom hrobového miesta zabezpečí správca 
pohrebísk, ktorým je v oboch prípadoch fi rma 
Miroslav Kondel - MK & M- SK - pohrebné služ-
by Dubnica nad Váhom. Prevádzka sídli na 
Topoľovej ulici 781 na prízemí (0905 991 398, 
042/ 44 34 236). Poplatky spojené s nájmom 
hrobového miesta na dobu desať rokov (tlecia 
doba) a tiež predĺženie nájmu na ďalších desať 
rokov schválilo mestské zastupiteľstvo 24. aprí-
la (VZN č. 5/2013). 

ZMLUVY
NA HROBOVÉ
MIESTA

PRIMÁTOR OCENIL ŽIACKE ÚSPECHY

Poľská delegácia počas prijatia u primátora P. Marušinca. 

Riaditeľ ZŠ J. Kráľa M. Staňo (vľavo) a primátor Miedźnej B. Taranowski (vpravo)
diskutujú o školskom systéme. 



 Pred niekoľkými rokmi vysadili na Ulici SNP pri 
domoch sedem až jedenásť rad štíhlych ozdobných 
stromov, ktoré by v dospelosti mali byť skôr nižšie-
ho, útlejšieho vzrastu. Sú to jaseňovce metlinaté. 
Latinský názov Koelreutéria paniculata dostali na 
počesť nemeckého botanika J. G. Koelreutera. 

Až pol metra dlhé kvety
 Tieto stromy sú atraktívne na jar ružovo-bron-
zovým sfarbením striedavých nepárnoperovitých 
listov, ktoré sa neskôr vyfarbia do zelena. V augus-
te až septembri kvitne sýtožltými metlinami kvetov, 
ktoré môžu byť na dospelom strome až 50 cm dlhé. 
Po odkvitnutí vznikajú na ich miestach zelené na-
fúknuté mechúriky (tobolky), ktoré dozrievaním zí-

skavajú červenkasto - hnedú farbu. Na strome zo-
trvávajú celú zimu a vo vnútri ukrývajú čierne se-
mienka, z ktorých sa dajú použiť ako korálky.

Najbližším príbuzným je liči
 Jaseňovec je teda dekoratívny po celý rok a pre-
to je hojne využívaný ako parkový strom. Jeho do-
movinou je Ázia - hlavne severná Čína a Kórea. 
 Patrí do čeľade mydlovníkovitých, ktorá je roz-
šírená v celom tropickom pásme, zahŕňa iba drevi-
ny, mnoho z nich sú popínavé liany. Najznámejším 
príbuzným koelreutérie je liči čínske, ktorého plody 
si môžeme kúpiť aj v našich obchodoch.

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostredia MsÚ

 Vlastník lomu v Malom Kolačíne - spoločnosť 
GRIT STONE s.r.o. Bratislava splnila svoju povin-
nosť a k termínu 30. júna odstránila odpad z lomu. 
Podľa zákona o odpadoch jej túto povinnosť uložil 
Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne. Ma-
jiteľ zabezpečil odvoz takmer 50 ton odpadu a jeho 
zneškodnenie na skládke. Polícia naďalej pokra-
čuje vo vyšetrovaní podľa trestného zákona, voči 
zástupcovi spoločnosti, ktorá vlastní lom, vzniesli 
obvinenie. 
 Prosíme obyvateľov Kolačína o dohľad nad lo-
mom, aby sa tu opätovne nevyskytol problém nele-
gálneho ukladania odpadu. Zároveň upozorňujeme, 
že ak bude čiernu skládku tvoriť komunálny odpad 
z domácností, podľa zákona o odpadoch ju bude 
musieť na vlastné náklady zlikvidovať mesto. 
 Preto pripomíname, že komunálny odpad je 
možné BEZPLATNE odovzdať v zbernom dvore na 
Topoľovej ulici.         

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 Funkčnejšie a estetickejšie pôsobí už Sad kpt. 
Nálepku aj z hľadiska odpadového hospodárstva.
V júni sme tu dobudovali päť stojísk na kontajnery
zo zámkovej dlažby. Stojiská s rozmermi 4 x 5 me-
trov vytvorila spoločnosť TEKOS Nová Dubnica 
s.r.o. s nákladmi 10 190 eur. 
 Vybudovaním týchto stojísk sme v Sade kpt. 
Nálepku vyriešili rozmiestnenie kontajnerov pre jed-
notlivé domy tak, že každý bytový dom má vo svojej 
blízkosti stojisko na kontajnery. Jedinou výnimkou 
je dom č. 48, pri ktorom je nedostatok priestoru, tak-
že má spoločné stojisko s domom č. 49. Z dvorov 
tak zmizli dlhé rady kontajnerov, ktoré pri pohľade 
z Mierového námestia či z Ulice Janka Kráľa nepô-
sobili esteticky a stávali sa často miestom výskytu 
čiernych skládok odpadu. Veríme, že tieto stojiská 
budú prínosom nielen z dôvodu zlepšenia čistoty a 
poriadku v okolí kontajnerov, ale budú obyvateľov 
týchto domov tiež motivovať k intenzívnejšiemu 
triedeniu odpadov. Zároveň vyzývame obyvateľov 

domov vo dvoroch Sadu kpt. Nálepku, aby využívali 
stojiská priradené k jednotlivým domom a nezaťa-
žovali kontajnery v iných lokalitách. 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 V minulom čísle Novodubnických zvestí sme 
uverejnili zhrnutie o triedení odpadov v Novej Dub-
nici. Dnes vám prinášame krátky test. Môžete si ho 
len tak prečítať a popremýšľať, či viete odpovedať, 
alebo nám svoje odpovede doručte a môže sa 

stať, že práve vás prekvapíme praktickou cenou. 
 Prezradíme, že každá otázka má dve odpove-
de, ktoré sú správne... 

1) Čo urobíte s porcelánovou šálkou
 s odbitým uškom? 
 a) Nič, používam ďalej aj bez uška - mám ju
  rád a vôbec, treba šetriť...
 b)  Vhodím do nádoby na komunálny odpad.
 c)  Vyhodím von oknom - už sa mi nepáči.

2) Čisté a umyté tetrapaky umiestnite:
 a) do označených nádob s nápisom TETRA-
  PAKY, ak sa taký na stojisku kontajnerov
  nenachádza, do nádoby na PLASTY.
 b) do základnej školy tu v meste - som zapo-
  jený do súťaže o najlepšieho zberača.

 c) vrátim do predajne na opätovné naplnenie.

3) Ako naložíte s nepotrebným nábytkom?
 a) Môžem skladovať aj na schodisku, čo keby
  sa ešte niečo zišlo?
 b) Odveziem na zberný dvor, nech si s ním 
  robia, čo vedia.
 c) Vyčíham si termín zvozu objemného odpa-
  du (veď leták mi pošlú) a nábytok vyložím
  ku kontajneru - to budem mať najlacnejšie.
4) Odpad zo záhradky (pokosenú trávu, ostri-
 hané trvalky a vytrhanú burinu)
 a) naložím do záhradného kompostéra, navr-
  stvím zeminou a o rok na jeseň zarýľujem
  späť na záhradku.

 b) cestou zo záhrady hodím pod kríky - veď to
  zhnije.
 c) odveziem na mestské kompostovisko.

5) Na zberný dvor môžete odovzdať aj:
 a) telo jeleňa, ktorého ste zrazili cestou z práce, 
 b) staré pneumatiky, plechovice so starými far-
  bami a batériu z auta, 
 c) knižky, ktoré už nepotrebujete (nezaslúžia si,
  aby skončili v kontajneri).

6) Čo urobíte, ak vidíte suseda, ako vypratáva
 pol pivnice ku kontajneru (a práve nie je ter-
 mín ohláseného zvozu)?
 a) Zavolám na mestský úrad - nech sa stara-
  jú. Alebo mestských policajtov (tento prí-
  pad by mali vyriešiť).
 b) Zavolám FBI.
 c) Upozorním ho, že sa pomýlil o dva mesia-
  ce a sedemnásť dní.

 Správne odpovede posielajte e-mailom hre-
husova@novadubnica.sk alebo doručte osobne 
na mestský úrad - odd. životného prostredia. 

Termín uzávierky: 5. august.

životné prostredie

 V letnom období sa množia otázky obča-
nov mesta na tému - ako je to s hudobnou 
produkciou na terasách podnikov? Prečo majú 
niektoré z nich pravidelné akcie každý víkend a 
mesto s tým nič nerobí?

 Prevádzkovatelia podnikov majú právo or-
ganizovať  vo svojom priestore ľubovoľné po-
dujatie do 22. hodiny. V tom prípade podlieha 
iba oznamovacej povinnosti a mesto ju berie 
na vedomie. Iba na akcie, ktoré trvajú aj po 22. 
hodine je podľa všeobecne záväzného naria-
denia potrebný súhlas mesta. V tom prípade 
môže vedenie samosprávy oklieštiť trvanie hu-
dobnej produkcie. Samozrejme, že organizátori 
všetkých akcií sú však povinní dodržiavať limity 
hlučnosti a verejný poriadok. Za kontrolu jeho 
dodržiavania zodpovedá mestská polícia. 

mk-

HLUČNÉ AKCIE
V PODNIKOCH?

S T O J I S K Á  N A  K O N T A J N E R Y
V SADOCH KPT. NÁLEPKU POSTAVENÉ

OPAKOVANIE ZO SEPAROVANIA
ODPADOV - TEST

Jaseňovce na Ulici SNP. 

Kvet koelreutérie. 

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

nebytové priestory                                         prízemie + I. posch.         132 m2

Mestské zdravotné stredisko súp. č. 773/5 - Gagarinova
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.

Výrobca a dodávateľ tepelnej energie Termo-
nova, a.s., Nová Dubnica oznamuje odstávku 
tepla v jednotlivých obytných domoch postupne 
od 22. júla do 2. augusta. Odstávka bude 
v tomto termíne realizovaná postupne podľa 
času, ktorý bude nevyhnutne potrebný na plá-
novanú údržbu tepelných rozvodov. Ďakujeme 
za pochopenie. 

ODSTÁVKA
TEPLA
Z TERMONOVY



Tak, ako niekoľko rokov predtým, i teraz sa kona-
la 10. júna v elokovanom pracovisku MŠ P. Jilem-
nického Komenského sady rozlúčka predškolákov 
spojená s nočným spaním. 
Najskôr bol krátky program predškolákov, potom ich 
čakala rozprávková torta a grilovačka.
V tento deň išli domov po dobrej grilovačke iba 
mladší škôlkari, všetci predškoláci ostali v mater-
skej škole bez rodičov,  kde na nich čakal kopec 
prekvapení a dobrodružstiev 
Čarovná noc sa začala hľadaním pokladu v šípko-
vom kráľovstve. Aj keď na deti číhalo veľa nástrah, 
všetky ich zvládli a našli zlatý poklad. Okrem neho 
sme deti odmenili sladkou ružičkou. Noc pokračo-
vala ďalej zábavným programom a súťažami. Ná-
lada bola skvelá a ani sme nezbadali, ako prišiel 
čas spánku. Deti si umyli zúbky obliekli pyžamká a 
plné zvedavosti očakávali, ako pôjdu do „komnaty 
spánku“. Na cestu dostali na rúčku farebný svetel-
ný náramok, pretože cestu osvecovala iba tajomná 
žiara malých svetielok a lampášiky a baterky, ktoré 
si deti priniesli so sebou. V „komnate spánku“ na 
ne čakala zázračná svetelná guľa tajných prianí, 
pri ktorej si každý predškolák niečo zaželal. Všetci 
si vypočuli rozprávočku na dobrú noc a potom sa 
pomaličky začali očká zatvárať. V tme bolo vidieť 

len záblesky farebných náramkov, ktoré si nechali 
na rúčkach.
Nový deň nás zobúdzal  dažďom, ale deti si v svo-
jich srdiečkach niesli spomienku na noc v materskej 
škole a domov si odniesli pamätný list za smelosť 
a odvahu  z ČAROVNEJ NOCI,  noci plnej záhad a 
dobrodružstiev.

Petra Krásna, učiteľka MŠ

Proglas jesm sventu jevangelju:

Jako proroci prorekli sont priežde,
Christ grendet sobirat jenzyk,
Sviet bo jest vsemu miru semu.
Se s byst sen v sedmyi viek s.
Riešn bo oni: sliepii prozrent,
glusi slyšent Slovo bukovnoje,
Boga že ubo poznati dostoit.
Togo že radi slyšite, Sloviene, s:
Dar bo jest ot Boga s dan,
Dar božii jest desnyjen čensti,
Dar dušam, nikoliže tliejen.
       Proglas 

Evanjeliu svätému som Predslovom:

ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.
Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Slovieni:
dar tento drahý Vám Boh z lásky daroval,
dar Boží darom spravodlivej čiastky je,
dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí.
      Proglas - preklad 

Proglas - Predslov Konštantína Filozofa je predhovorom k staroslovienskemu prekladu Biblie. Jeho 
zmysluplné verše si dovolil požičať a predniesť JUDr. Miroslav Holba, v zastúpení mesta, po úvodnej 
piesni vystúpenia Miešaného speváckeho zboru Nová Dubnica 30. júna. Koncert sa netradične usku-
točnil v kultúrnej besede a zbor ním oslávil 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše 
územie. 
 V krátkom príhovore poslanec Holba zdôraznil, že pôsobením týchto vierozvestcov vstúpili naši 
predkovia do európskych dejín vtedajšieho sveta svojou písomnou kultúrou, právnym poriadkom, pre-
dovšetkým však etickými normami kresťanstva. Svojou múdrosťou títo svätci predišli storočia, keď 
osvojovanie evanjelia ponímali autenticky v rodnej reči. Zásadným spôsobom ovplyvnili najmä históriu 
a kultúru slovanských národov, za čo im prináleží titul Patróni Európy a Apoštoli Slovanov.
 Potom už stačilo len zľahka privrieť oči a oddať sa počúvaniu. Pestrá paleta piesní podaná v širo-
kej jazykovej a žánrovej zmesi profesionálnych hlasov spevákov bola vyjadrením obdivu, vďaky a úcty 
súboru i mesta k životu a dielu týchto významných diplomatov. Takto výstižne ich vo svojom vstupe 
pomenoval dirigent speváckeho zboru PaedDr. Jozef Vakoš, PhD. Sv. Cyril a Metod boli totiž diplomat-
mi, ktorí dokázali povýšiť staroslovienčinu po latinčine, gréčtine a hebrejčine na štvrtý liturgický jazyk 
vtedajšej Európy. 

-mhba-

Poznámka autora:
 Protipólom umeleckého a zmysluplného vystúpenia početného speváckeho telesa však bolo mini-
málne zastúpenie návštevníkov v hľadisku. Hľadanie dôvodov zvádza zjednodušene poukázať na 
zmenený termín, či miesto podujatia (obvykle 5. júl, Kostol sv. Jozefa robotníka), počasie (to sa dá po-
užiť v prípade dobrých i zlých poveternostných podmienok), alebo bude problém niekde inde ... Alebo 
prosto, žeby Novodubničania naozaj strácali záujem o tento druh hodnotnej kultúry?

 Jednou z dôležitých úloh, ktorú by mala mater-
ská škola plniť u detí predškolského veku, je naučiť 
ich poznať svoje najbližšie okolie, participovať na 
udalostiach, oslavách vo svojom meste a byť jeho 
hrdým občanom. Ako dosiahnuť túto métu tak, aby 
sme sa nepohybovali v rovine formálnosti, ale aby 
sme deti vtiahli do konkrétneho života, a akú formu 
vzdelávania zvoliť, aby bola účinná, to bolo výcho-
disko k riešeniu problému.

 Od samého začiatku bolo jasné, že bez citového 
zaangažovania a zapojenia širokej verejnosti to ne-
bude možné. Keďže môj nápad sa zrodil ešte v roku 
2006, v čase vzniku spoločného právneho subjek-
tu materských škôl na území mesta, bolo potrebné
premýšľať o participácii všetkých pracovísk na jed-
nej aktivite. Najskôr vznikol pilotný projekt na praco-
visku Komenského sady, s veľkou podporou vtedaj-
šieho viceprimátora JUDr. Miroslava Holbu.

 Dobrou príležitosťou pre presadenie myšlienky 
bolo výročie založenia mesta Nová Dubnica.
 Po počiatočných problémoch sa neskôr poda-
rilo projekt presadiť a rozšíriť ho na celú materskú 
školu. Tak vznikla úžasná aktivita, ktorá sa postup-
ne stáva tradíciou.
 Tohtoročná akadémia bola predstavená aj 
účastníkom projektu Comenius Regio v rámci vzde-
lávacieho bloku: Prečo je učenie o regióne dôleži-
tou súčasťou vzdelávania. Dnes môžem konštato-
vať, že projekt sa podaril a verím, že bude natrvalo 
obohacovať život mladého mesta. 
 Pri tejto príležitosti chcem zároveň poďakovať 
všetkým, bez ktorých by akadémia nemala takú 
spoločenskú hodnotu. Primátorovi a zamestnan-
com mesta, základnej umeleckej škole, dychovému 
orchestru, mažoretkám, centru voľného času, aktív-
nym rodičom a celému kolektívu materskej školy. 

Mgr. Daniela Moravíková

...mohli si spokojne povedať organizátori, peda-
gógovia prvého stupňa, prevádzkoví zamestnan-
ci a zástupcovia rady rodičov, keď sa 20. júna 
skončil úspešný druhý ročník zábavného špor-
tového popoludnia IHRISKO PLNÉ ZÁBAVY. Ve-
novali sme ho rodinám, deťom - žiakom prvého 
stupňa, predškolákom z alokovaných tried ma-
terskej školy v našej ZŠ, rodičom, starým rodi-
čom a priateľom školy.

 Ani extrémne teploty nezabránili zúčastne-
ným podávať bravúrne športové výkony, pri kto-
rých sme si užili smiechu a radosti, neubrali z 
chuti vlastnoručne opekaným dobrotám, ktoré 
pripravili zástupcovia rodičov a zamestnanci 
školskej jedálne. Už teraz sa tešíme na tretí roč-
ník tejto úspešnej akcie.

PaedDr. Oľga Bulková

D O B R Á  V E C  S A  P O DA R I L A . . .

NA POČIATKU BOLO SLOVO ...



 Podvečer prvého mája sa u novodubnických 
predškolákov niesol v znamení zavŕšenia celoškol-
ského edukačného projektu Moja kniha. Záverečné 
dramatické aktivity, ktoré deti prezentovali, realizo-
vali pod záštitou Projektu Comenius Regio v spo-
lupráci Materskej školy Petra Jilemnického a Mest-
skej knižnice Nová Dubnica.
 Deti v rámci tohto projektu, ktorý sa začal reali-
zovať začiatkom marca tohto roku, vnímali všetko, 
čo súviselo s literatúrou a knihou ako takou. Pro-
stredníctvom environmentálnych aktivít - recyklá-
cie, sa zoznamovali s výrobou papiera, ktorého ko-
nečným produktom sa, okrem iného, stáva aj kniha. 
Podstatnú časť vzdelávania tvorilo oboznamovanie 
sa detí s literatúrou v rôznych podobách a formách. 
Deti si osvojovali vybrané literárne diela a žánre, 
niektoré ich dokonca prezentovali pred publikom.
 Spoločenská sála knižnice sa stala miestom 
pre výtvarné a dramatické prezentácie detí pred-
školského veku z každého pracoviska materskej 
školy. Vďačnými divákmi sa stali rodičia, zamest-
nanci 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 prezentovali 
deti prostredníctvom Kľúčikového kráľovstva, pred-
školáci z elokovaného pracoviska Komenského sa-
dy dramatizovali rozprávku O Šípkovej Ruženke a 
na záver dali sladkú bodku za celým podujatím deti 
z elokovaného pracoviska Martina Kukučína roz-
právkou O pampúšikovi.
 Na záver riaditeľka knižnice Marta Bieliková 
ocenila prezentujúce deti diplomami a jednotlivé 
predškolské triedy peknými knihami. Deti mali z dar-
čekov veľkú radosť, určite im nadlho bude pripomí-
nať tento pekný deň.

Mgr. Daniela Moravíková

KNIŽNICA V LETE
Prázdninové otváracie hodiny mestskej knižnice:

Obedná prestávka 11:45 - 12:15.

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

R O Z P R Á V K O V Á   K N I Ž N I C A



Mladiství sa bavili aj bez alkoholu
Potešujúce závery priniesla kontrolná akcia 
mestskej a „štátnej“ polície. Mestská hliadka 
a OO PZ SR Dubnica nad Váhom sa 7. júna 
od 21. hodiny zamerala na mladistvé a ma-
loleté osoby v miestnych pohostinstvách a 
puboch. V meste skontrolovali štyri podniky 
a konzumáciu alkoholu dokázali iba jednej 
osobe. Prichytený 17-ročný hriešnik M.K. 
nafúkal 0,21‰ alkoholu. Zakúpil mu ho ka-
marát, ktorý s ním sedel pri stole a za tento 
prečin uhradil blokovú pokutu. Vinník pod 
vplyvom sa bude spolu s rodičmi za svoje 
správanie zodpovedať na úrade sociálnych 
vecí a rodiny. V mestskej časti Kolačín skon-
trolovali jeden podnik, ale nezistili žiadny 
priestupok týkajúci sa konzumácie alkoholu 
mladistvými osobami.

Potulný nočný saxofonista
Na hlasnú hudbu z jedného z podnikov na 

Mierovom námestí sa sťažoval 16. júna
o 03:45 hod. neznámy občan. Hliadka zis-
tila, že podnik bol síce už uzatvorený, ale v 
jeho blízkosti sa nachádzala skupinka ľudí. 
Svoju dokonalosť v hre na saxofón jej pred-
vádzal P.G. z okresu Partizánske. Hliadka 
jeho koncert zastavila kvôli rušeniu nočné-
ho pokoja a namiesto honorára mu uštedrila 
blokovú pokutu. 

Podnapitý na poludnie blokoval
schodisko
Netradične na poludnie zasahovala hliadka 
mestskej polície kvôli nezvládnutému alko-
holu. Na Ulicu Janka Kráľa do domu č. 730 
ju privolali 8. júna kvôli obyvateľovi S.N. S 
vyšším promile alkoholu v krvi už nezvládol 
posledné metre cesty domov a „poskladal“ 
sa na schodisku. Okoloidúcim však bránil v 
ceste domov a keď mu susedia chceli po-
môcť, odohnal ich vulgárnymi nadávkami. 

Privolali teda hliadku, ktorá opilca odniesla 
do bytu. Nočná mora neskončila ale ani po 
vytriezvení. Musel sa vrátiť na políciu, kde 
mal za úlohu vysvetliť svoje správanie a 
uhradiť pokutu. 

A znova bezdomovec P.Š. 
Na svoju lenivosť doplatil miestny bezdomo-
vec P.Š. 14. júna v poludňajších hodinách. 
Po „namáhavom“ dopoludní, kedy sa presú-
val z miesta na miesto a obťažoval okoloidú-
cich neznesiteľným zápachov, sa rozhodol 
oddýchnuť si na lavičke na pošte. Tu si ľa-
hol, podriemkaval a nekontroloval vykoná-
vanie osobnej potreby. Návštevníci pošty 
nemali preňho pochopenie a kontaktovali 
mestskú políciu. Bezdomovca prebudila, 
nariadila mu vyčistenie lavičky a na druhý 
deň mu po prevzatí dôchodku hneď stiahla 
maximálnu možnú výšku blokovej pokuty za 
znečistenie verejného priestranstva. 

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

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

28. 7. (nedeľa) Mierové námestie 17:00
Novodubnické hudobné leto - Dychová hudba NEMŠOVANKA 

Pod týmto názvom existuje ešte od roku 1970.
organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

4. 8. (nedeľa) Mierové námestie 17:00
Novodubnické hudobné leto - Dychová hudba BODOVANKA

Dychová hudba z obce Krivosúd - Bodovka 
organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

11. 8. (nedeľa) KD Kolačín 17:00
Novodubnické hudobné leto - Dychová hudba VLČOVANKA
Vlčovanka začala svoju činnosť v roku 1974 ako detská dychová

hudba z hornosúčanských kopaníc - Vlčieho vrchu. 
organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

16. a 18. 8. (piatok a nedeľa) KD Kolačín 19:00
HODY V KOLAČÍNE 

Tradičné hodové zábavy v mestskej časti Kolačín.
Na zábavu a do tanca hrá hudobná skupina IMPERIAL. 

organizátor: Mestský hasičský zbor pod vedením J. Lehockého

19. - 30. 8. areál MFK 10:00 - 12:00
FUTBAL LETO 2013

Prázdninová akcia pre chlapcov a dievčatá od 6 do 10 rokov,
ktorí majú radi futbal.

organizátor: mestský futbalový klub s dotáciou Mesta Nová Dubnica

24. 8. (sobota) letný amfi teáter
BLUEGRASSOVÝ VEČER

Jubilejný 10. ročník medzinárodného festivalu
príjemnej bluegrassovej hudby.

organizátor: Marián Šupák, odd. kultúry a športu MsÚ

29. 8. (štvrtok) Mierové námestie 7:00 - 15:00
PREDAJNÉ TRHY

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ, mestská polícia

29. 8. (štvrtok) 
PO STOPÁCH SNP NA MARKOVICU

organizátor: KST Kolačín

31.8. (sobota) štart/cieľ: letný amfi teáter
CONTINENTAL NOVODUBNICKÝ MARATÓN 

Viac na www.maraton.sk. 

31.8. a 1.9. (sobota, nedeľa) Nová Dubnica, Trenčianske Teplice
FESTIVAL DYCHOVÝCH ORCHESTROV A MAŽORETIEK
organizátor: Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica,

odd. kultúry a športu MsÚ



 Predposledný júnový víkend bol v Novej Dubni-
ci a v jej okolí naozaj bohatý na množstvo zaujíma-
vých podujatí. Na svoje si prišli milovníci cyklistiky i 
futbalu. Tí, ktorí dávajú prednosť zábave, posede-
niu s priateľmi a dobrému jedlu, sa zišli v sobotu 22. 
júna na futbalovom ihrisku v Kolačíne na Jánskom 
haluškovom festivale. Už niekoľko dní pred akciou 
futbalisti kosili trávnik, fi nišovali práce na nových 
šatniach, upratovali priestory a turisti stavali stany. 
V sobotu od skorých ranných hodín boli organizá-
tori v pohotovosti, aby sa všetko pripravilo, kým 
prídu prví návštevníci. Futbalisti TJ Družstevník a 
členovia KST Kolačín vytvorili jeden tím. Pribudlo 
zopár stánkov, aby sa skrátila čakacia doba. Novin-
kou bol stánok, v ktorom si bolo možné za pár 
centov kúpiť čerstvé a voňajúce domáce koláče. 
Tie napiekli členky Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska z Kolačína. Kým si dospelí 
pochutnávali na haluškách a guláši z diviny, alebo 
dopĺňali tekutiny, pre ich deti boli pripravené hry a 
súťaže, ktoré sa priebežne vyhodnocovali. Spes-
trením bola i možnosť zajazdiť si na koni, ktorú vy-
užili malí i veľkí, streľba z luku a maľovanie na tvár. 
Predpoludňajšiu pokojnú náladu narušili spočiatku 
malé kvapky, ktoré sa v priebehu niekoľkých minút 
zmenili na poriadny lejak. Ten zahnal všetkých pod 
stany a situácia sa náhle zdramatizovala. K dažďu 
sa pridal silný vietor, ktorý začal prevracať stánky a 
len vďaka duchaprítomnosti chlapov, ktorí vlastnou 
váhou držali konštrukciu veľkého stanu, sa predišlo 
možnej katastrofe. Keď ustal dážď, na oblohe sa 
objavilo slnko a tí, ktorí zotrvali a nedali sa odradiť, 
neoľutovali.
 Po krátkej konsolidácii program popoludní po-
kračoval súťažami dospelých. Komu sa nechcelo 
súťažiť, mohol si posedieť pri hudbe, ktorú zabez-
pečovali manželia Doričkovci. Na podujatie zavítal 
aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec. Osobne 
pochválil celý kuchársky tím, ktorý robil všetko, čo 
bolo v jeho silách, aby v priebehu piatich hodín pri-
pravil a vydal 856 porcií halušiek s poctivou bryn-
dzou a 196 porcií gulášu z diviny. Na plné obrátky 
išli aj tri výčapy, o ktoré sa starali kolačínski futba-
listi. Verím, že Janko Uličný, ktorému sme Jánsky 
haluškový festival venovali in memoriam, by bol 
spokojný, a že spokojných bolo aj všetkých viac ako 
tisíc návštevníkov. Všetkým, ktorí si na svoju porciu 
halušiek, gulášu alebo piva museli trochu počkať, 
ďakujeme za trpezlivosť, vedeniu mesta za podpo-
ru a Janke Vachovej z oddelenia kultúry za ústreto-
vosť. Zábava na ihrisku pokračovala do neskorých 
večerných hodín. Hrala hudba, spievalo sa i tanco-
valo. Výťažok z podujatia využijú futbalisti i turisti. 
Klub slovenských turistov Kolačín má naplánovaný 
výlet na Adršpašsko - teplické skaly, kde sa budú 
všetci turisti tešiť na ďalší ročník tejto vydarenej ak-
cie. 

-sk-

 Po športom nabitom víkende, kde sme mohli 
sledovať špičkovú cyklistiku aj zaujímavé futbalové 
stretnutie známych športových osobností ako spo-
mienku na Pavla Demitru, sa na športoviská v Novej 
Dubnici dostali aj seniori z celého Trenčianskeho 
kraja. V utorok 25. júna si už siedmykrát vyskúšali 
svoju zdatnosť na 6. KRAJSKÝCH A 7. OKRES-
NÝCH ŠPORTOVÝCH HRÁCH SENIOROV JDS
venovať sa svojim záľubám, koníčkom a primerané-
mu športu. 
 Počasie nám dvakrát neprialo, a tak usporiada-
telia museli prvýkrát použiť „mokrý variant“ a Preží-
vame obdobie života, kedy ešte veľa môžeme, ale 
málo musíme, a my stále chceme žiť a všetky dis-
ciplíny s malými úpravami prebiehali v športovej 
hale.
 Ženy a muži tu súťažili v rôznych disciplínach 
primeraných fyzickej kondícii seniorov: hod plnou 
loptou, trestné hody na basketbalový kôš, hod kri-
ketkou na cieľ, stolný tenis, streľba zo vzduchovky, 
hod hádzanárskou loptou a ďalšie. 
 Súťažiaci sa snažili zo všetkých síl a chvíľami 
to bolo napínavé, veď pohľad na pripravené medaily
a krásne putovné poháre, bol dobrou motiváciou. 
Celý deň nás neopúšťala dobrá nálada a pohoda a 
keď sa pridá radosť z úspechu a dobrého výkonu, 
všetci seniori tento deň strávili veľmi príjemne. 
 Potešila nás aj osobná účasť predsedu TSK, 
ktorý nás pravidelne príde povzbudiť a venuje po-
háre a medaile, aj patronát primátora mesta a ústre-
tovosť oddelenia kultúry a športu MsÚ, ZŠ Janka 
Kráľa a stolnotenisového klubu. 
 Pri slávnostnom otvorení sa uskutočnila aj malá 
slávnosť. Patrón týchto športových hier a propagá-
tor pohybových aktivít medzi seniormi v Novej Dub-
nici a olympijský víťaz v boxe Janko Zachara mal 
deň pred súťažami meniny a zároveň sa dožíva 
krásneho životného jubilea 85 rokov. Predsedníčka 
KO a OO JDS Mgr. Anna Prokešová mu pri tejto 
príležitosti poďakovala za spoluprácu a odovzdala 

pamätnú plaketu a kyticu.
 Celodenné športovanie ukázalo, že my dôchod-
covia sa vieme zabaviť a aj napriek svojmu veku 
niečo dokážeme a aspoň na chvíľu nemyslíme na 
bolesti, starosti a problémy. Tento úspešný deň 
ukončil kultúrny program a dobrá večera. 
 S medailami odchádzali aj piati domáci repre-
zentanti. Beh na 60 metrov vyhral Ivan Kobza a 
spomedzi žien skončila na druhej pozícii Oľga Kor-
cová. V streľbe zo vzduchovky sa už tradične darilo 
dvom našim želiezkam v ohni. Alžbeta Magyarová 
nastrieľala druhý najvyšší počet bodov a v tesnom 
závese sa za ňou umiestnila Anna Sabová. Na tretí 
najvyšší schodík sa v stolnom tenise postavil Pe-
ter Fatrsík. Putovný pohár si odviezli reprezentanti 
okresu Partizánske vďaka zisku 89 bodov. Domáci 
okres Ilava zaostal o 15 bodov a tretí skončil okres 
Považská Bystrica s počtom 68 bodov.

Mgr. Ivan Prokeš 
hlavný rozhodca

JÁNSKY HALUŠKOVÝ FESTIVAL 
NEZMARIL ANI DÁŽĎ

Dokončenie zo str. 1. 

Okrem Sagana potešil aj Tybor a Lajcha
 Všetky oči fanúšikov „cesťákov“ sa v nedeľu 
23. júna upierali do Novej Dubnice na štart hlavnej 
kategórie mužov Elite s najväčšími favoritmi. Ešte 
pred pretekom vyjadril riaditeľ podujatia Stani-
slav Holec takéto očakávania: „Čo môže byť lep-
šou pozvánkou ako sledovať na vlastné oči týždeň 
pred štartom Tour de France kandidáta na zelený 
dres a víťazstvá v etapách? Domáci dubnickí diváci 
zasa majú možnosť v pelotóne držať palce svojim 
odchovancom.“ Napokon sa pozitívne predpokla-
dy miestnych fanúšikov naplnili. Bronzovú priečku 
v kategórii U23 obsadil študent Spojenej školy sv. 
Jána Bosca v Novej Dubnici Juraj Lajcha. Dodnes 
môžete jeho meno nájsť na viacerých miestnych 
cestičkách a dúfame, že aj povzbudzovanie domá-
cich týmto spôsobom zabralo! Rovnako bronzovú 
medailu si na krku odnášal Dubničan Patrik Tybor, 
čo bolo v hlavnej súťaži kategórie Elite skutočne 
vydarené umiestnenie. Ako prvý  na tartanovú 
dráhu dubnického štadióna, kde sa nachádzal 
dojazd pretekov, doslova vletel hlavný favorit 
Peter Sagan. Aj jeho fanklub vytváral veľmi prí-
jemnú atmosféru. 

M. Dvorščík: „Úroveň majstrovstiev veľmi 
vysoká“
 O zábavu sa počas pretekov v Novej Dubnici 
postarala skupina Antológia a veľkú divácku odozvu 
dosiahli recesisti Maxim Turbulenc. Na štadióne v 
Dubnici nad Váhom sa koncertne predviedla sku-
pina Desmod. Hlavný rozhodca pretekov Milan 
Dvorščík vyjadril maximálnu spokojnosť s úrov-
ňou organizácie: „Nedá sa všetko ľahko porovná-
vať, ale posledné dva roky bola úroveň domácich 
majstrovstiev na tunajšie podmienky veľmi vysoká. 
Som rád, že to organizátori zvládli. Musím sa ešte 
raz poďakovať organizátorom, polícii, aj zúčastne-
ným divákom, že nenastali žiadne vážne problémy.“ 
Aj za organizačnú zložku v našom meste ďakuje-
me všetkým chápavým vodičom, ktorí neparkovali 
svoje vozidlá na prejazdovej dráhe cyklistov a ktorí 
prejavili dostatok chápavosti pri dopravných ob-
medzeniach. Slovenská a česká cyklistická špička 
bude na Slovensku najbližšie až o dva roky a ktovie, 
kedy sa nám podarí pritiahnuť ju opäť aj do Novej
Dubnice?!  -mk-

Foto: Tehlo
Fanúšikovia sa nemohli vynadívať na Peťovu 
chuť a ľahkosť

Skvelú atmosféru po meste robil fanklub Pe-
tra Sagana z Trnavy. 

Mnohých na námestie vytiahli Maxim Turbulenc. V kontraste s telami cyklistov skutoční „tři čuníci.“ 



OSOBNOSTI HOKEJA A FUTBALU 
SPOMÍNALI NA PAVLA DEMITRU
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 V piatok 4. a v sobotu 5. júla bolo v areáli fut-
balového štadióna v Novej Dubnici živo. Uskutočnil 
sa tam najväčší víkendový turnaj v malom futbale 
na Slovensku NOVACUP 2013. Slávnostné otvore-
nie turnaja sa uskutočnilo v piatok 4. júla o 13. hod. 
K účastníkom sa prihovorili hlavní organizátori Ing. 
Rastislav Fleško a Ing. Peter Švec. 
 Prvého ročníka NOVACUP 2013 sa zúčastnilo 
48 tímov, ktoré boli rozdelené do ôsmich skupín po 
šesť družstiev. Z každej skupiny postúpili do ďalších 
bojov najlepšie štyri tímy. Mužstvá, ktoré obsadili
piate a šieste miesto hrali v sobotu o umiestnenie.
V piatok boli tímy rozdelené do desať šesťčlenných 
skupín. Prvé zápasy odohrali skupiny B, D, F a H, 
v poobedňajších zápasoch si zmerali sily družstvá 
skupiny A, C, E a G. Do sobotného play off postúpili 
traja najlepší z každej skupiny. Tímy, ktoré obsadi-
li štvrté miesto kopali penalty a najlepšie dva tímy 
si zabezpečili postup do vyraďovacích bojov do 
play off. Ostatné tímy hrali v sobotu o umiestnenie.
Okrem tímov, ktoré si zmerali sily v mužskom turnaji 
odohrali exhibičný zápas prvoligové ženy z Tren-
čianskych Teplíc.
 V rámci turnaja sa uskutočnili viaceré sprievod-
né akcie o rôzne ceny. Napríklad súťaž v kopaní pe-
nált, niektorí sa zabávali pri hraní pokra. Po skonče-
ní piatkového zápasového programu sa uskutočnil 
veľký koncert skupiny CHIKI LIKI TU-a, BACILa a 
RAKBYho spojený s diskotékou. Pred koncertom 
im program narušila búrka, ale kapely napokon 
koncertovali. Novodubnickým družstvám sa príliš 
nedarilo a do bojov o umiestnenie nezasiahli. Naj-
lepší tím INVALIDI obsadil 9. miesto. Veríme, že
v ďalších ročníkoch svoje pozície vylepšia.

Víťazom turnaja sa stalo mužstvo The Crimi-
nals zo Senca, ktoré hralo v zložení: P. Bureš, M. 
Kaňúch, J. Krajčovič, M. Minárik, M. Kostoláni, R. 
Benčúrik, M. Mesároš, T. Kikuš, F. Simon, T. Ten-
geri, P. Rajnic.
Druhé skončilo AC Roma z Dubnice n/V za kto-
ré hrali: I. Fulec, R. Sviečka, L. Bagin, Š. Rács, M. 
Zábojník, M. Kopčan, A. Končitík, L. Losonský, D. 
Janovič.
Tretie miesto obsadilo Deportivo Kanianka, kto-
ré reprezentovali: T. Pipiška, M. Rybiansky, R. Lac-
ko, J. Fazika, M. Pánis, M. Pipiška, A. Schnierer,
P. Kurbel a M. Petráš.
Titul najlepší hráč a strelec získal Lukáš Bagin
z družstva AC Roma. 
Najlepším brankárom bol Lukáš Rekem (rozho-
dovalo sa pri kopaní pokutových kopov).

Za najlepšieho exekútora pokutových kopov vy-
hodnotili Martina Antola. 

O krátke zhodnotenie prvého ročníka NOVACUP 
sme požiadali riaditeľa turnaja Ing. Rasťa Fleška.
„Hneď prvého ročníka NOVACUP sa zúčastnilo 
48 tímov, z toho 3 z Moravy. Záujem bol však 
podstatne väčší. Mužstvá, ktoré sa chceli prihlá-
siť posledný týždeň vzhľadom na to, že už sa 
uskutočnilo vylosovanie, sme nemohli prijať.
Z organizačného hľadiska sme sa snažili urobiť 
všetko najlepšie ako sme vedeli, určite je čo pre 
budúce ročníky zlepšovať. Pomôžu nám v tom 
aj spätné väzby od samotných zúčastnených 

hráčov. Reakcie od fanúšikov nám tiež padnú 
vhod. Veľa pozitívnych reakcií po skončení tur-
naja sme dostali emailom i na facebook. Urči-
te nám pomôžu pri uskutočnení cieľa, ktorým 
bude druhý ročník o rok. Počty zúčastnených 
futbalových družstiev plánujeme zdvojnásobiť 
na 96 a získať viac zahraničných tímov. Na záver 
by som sa veľmi rád poďakoval všetkým našim 
sponzorom, (www.novacup.sk), mestu Nová 
Dubnica a jeho primátorovi Ing. Petrovi Maru-
šincovi, spoločnosti TEKOS a všetkým uspo-
riadateľom za príkladnú spoluprácu počas celej 
prípravy a snahu počas celého podujatia.“ 

M. Babuková                                 

 Okrem cyklistiky Nová Dubnica v piatok podve-
čer žila aj futbalom a spomienkou na hokejovú le-
gendu Pavla Demitra. V exhibičnom zápase proti 
sebe nastúpili hokejisti a futbaloví internacionáli. 
Hráči zo zelených trávnikov ukázali svoje umenie 
a napokon vyhrali 7:6. V následnom rozstrele zo 
značky pokutového kopu boli tiež úspešnejší po 
výsledku 4:2.
 Hokejový výber koučoval z lavičky reprezen-
tačný kouč Vladimír Vůjtek, pomáhal mu aj Marián 
Gáborík s Marcelom Hossom. Na trávniku predvie-
dol svoje futbalové umenie Tomáš Kopecký. Práve 
útočník Floridy Panthers bol dušou celého poduja-
tia. Pred rokom ho zorganizoval v Hrušovanoch, 
tentoraz v Novej Dubnici. Spomienka prilákala na 
útulný mestský štadión takmer tisícku divákov. Ho-
kejistov napokon neposilnil stopér FC Liverpool Mar-
tin Škrtel, z avizovaných hráčov chýbal aj Ľubomír
Višňovský. Okrem Kopeckého sa však predstavil 
aj dvojnásobný víťaz Gagarinovho pohára Dominik 
Graňák, Richard Lintner, Róbert Petrovický, Tomáš 
Surový a mnohí ďalší. V bránke hokejového výberu 
stál Tomáš Belic.
 Futbalové umenie ukázal aj Jozef Adamec, Ľu-
bomír Moravčík, Jozef Majoroš, Ladislav Pecko či

Vladimír Kinder. Všetci si v úvode v strede ihriska 
spomenuli na Pavla Demitru, ktorý tragicky zahy-
nul pri leteckom nešťastí 7. septembra 2011 pri Ja-
roslavli. Aj keď bol predovšetkým hokejista, rád si 
často zahral aj futbal.

Zdroj: SITA

P R V Ý  R OČN Í K
T U R N A J A  N OVA C U P  2 0 1 3

Do bojov o umiestnenie v NOVACUPe zasiahli 
aj dorastenci MFK Nová Dubnica.

BRONZOVÝ KLUB
SLOVENSKÝCH TURISTOV KOLAČÍN

 Klub slovenských turistov Kolačín už niekoľko 
rokov organizuje zaujímavé podujatia pre užšiu i šir-
šiu turistickú verejnosť, ale nezabúda ani na výcho-
vu turistického dorastu.
 Už niekoľko rokov sa v jeho mene zúčastňujú 
nielen deti z Kolačína, ale aj z Dubnice n/V pretekov 
turistickej zdatnosti. Tento rok sa v krajskom kole 
týchto pretekov, ktoré sa konalo na Homôlke, sedem 
z nich prebojovalo až na majstrovstvá Slovenska. 
Tie sa konali 1. júla v Bratislave. V daždi, kedy sa 
ortuť teplomera vyšplhala len na 19 stupňov, vyštar-
tovalo postupne 118 pretekárov z celého Slovenska. 
Z našich bol najúspešnejší mladší dorastenec Mar-
tin Hudcovský, najmladší žiak Branko Bielik a v ka-
tegórii muži B Štefan Červenka. Vďaka nim si KST 
Kolačín odniesol tri bronzové medaily a prispel tak spo-
lu s Richardom Vašíčkom, Natáliou Cigánikovou 
a Kristínou Jaššovou k tej najlepšej prezentácii 
práce KST Kolačín. -sk-

Exhibičné momenty občas na ihrisku striedali 
vypäté emócie.

Záštitu nad podujatím prevzal premiér R. Fico. 

Spomienkový dojemný začiatok zápasu - vypustenie srdiečkových balónikov
a jedného veľkého balóna s číslom 38. 

 Družstvo dievčat a chlapcov sa 8. júna zú-
častnilo okresného kola hier Plameň v Dubnici 
nad Váhom. Súťažili v štafete, požiarnom útoku 
CTIF a v znalosti teórie. Dobrovoľní hasiči z Ko-
lačína opäť nesklamali a pod vedením trénera Vi-
liama Kubaščíka  družstvo dievčat súťaž vyhralo 
a chlapci skončili na krásnom druhom mieste. 
Okrem vecných darov si  dievčatá domov odnie-
sli aj aj putovný pohár.
 Zahanbiť sa nedali ani najmladší hasiči, s kto-
rými  sme sa  zúčastnili pohárovej súťaže pod 
názvom Memoriál Ferdinanda Mončeka v obci 
Pruské. Zo 16 súťažných družstiev sa chlapci 
umiestnili na peknom treťom mieste a diev-
čatá obsadili šiestu pozíciu.

 V okresnej súťaži dospelých v obci Bolešov 
sme mali hneď tri družstvá. Družstvo žien aj na-
priek drobným problémom odnášalo domov bron-
zové medaily. Mladšie družstvo mužov  delili od 
tretieho miesta len štyri stotiny minúty a starší 
tím mužov skončil na 12. priečke. 
 Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľa-
li na náročnej príprave družstiev, predovšetkým  
Viliamovi Kubaščíkovi, Petrovi Kopačkovi, Tomá-
šovi Šímovi a Ferdinandovi Mičekovi, a prispeli 
tak spolu so súťažiacimi k vzornej reprezentácii 
hasičov z Kolačína.

Jozef Lehocký
veliteľ  MHZ


