
Zmluva o zriadení 
supermarketu TESCO 
je podpísaná

Primátor mesta Ing. Peter 
Marušinec zvolal na stredu 
5. februára prvé tohtoročné 
zasadnutie mestského zastu-
piteľstva.  Poslanci si najskôr   
vypočuli mestskú kontrolórku, 
ktorá predniesla  informáciu o 
kontrole plnenia úloh z rokovaní 
mestského zastupiteľstva, sprá-
vu o výsledku  realizovaných 

kontrol  a správu o kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra 
za rok 2013. Tieto materiály po-
slanci bez pripomienok zobrali 
na vedomie. 
Predmetom rokovania bolo aj  
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Nová Dubnica o miest-
nych daniach na území Mesta 
Nová Dubnica. Podľa predlo-
ženého návrhu najvyššia ročná 
sadzba dane zo stavieb sa zníži-
la zo sumy 2,20 eur na 2,15 eur 
za meter štvorcový.  Poslanci s 
predloženým návrhom súhlasili. 

Mesto Nová Dubnica 4. febru-
ára požiadalo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR o zapožičanie čestného 
názvu pre Základnú umeleckú 
školu P. O. Hviezdoslava Nová 
Dubnica na Základnú ume-
leckú školu  Štefana Baláža. 
Ministerstvo túto žiadosť posú-
dilo a škole zapožičanie čestné-
ho názvu odporučilo schváliť. 
V tejto súvislosti bolo treba 
spresniť zmenu názvu školy aj 
v zriaďovacej listine. Poslanci  
uvedenú zmenu odsúhlasili. 

Na základe prerokovaného ma-
teriálu poslanci ďalej schválili 
rozdelenie dotácií z rozpočtu 
mesta na rok 2014. Celková výš-
ka fi nančných prostriedkov vy-
členených na dotácie z mesta 
pre tento rok je vo výške 30 000 
eur. Tieto dotácie sú pridelené 
na činnosť  športových oddie-
lov, občianskych a záujmových 
združení, spoločenských orga-
nizácií v meste a na vzdeláva-
nie.

(Pokračovanie na 3. strane)

V rámci Dotačného systému 
Ministerstva kultúry SR pre 
rok 2014  Mesto Nová Dub-
nica požiadalo o dotáciu na 
pokrytie nákladov projektov 
„Modernizácia a doplnenie 
technického vybavenia do 
knižnice“ a „Nové knihy do 
knižnice“.   
V prípade schválenia fi nanč-
ných prostriedkov na  projekty, 
mesto použije dotáciu na  ob-
novu a doplnenie knižničného 
fondu a zmodernizovanie tech-
nického vybavenia  v knižnici. 
Súčasná pracovná stanica v 
oddelení pre deti a mládež už 
nespĺňa technické a kvalita-
tívne požiadavky. Častá poru-
chovosť i obmedzená možnosť 

použitia tlačiarne čitateľmi 
spôsobuje problémy v posky-
tovaní knižničných služieb. 
Túto situáciu  čiastočne vyrieši 
nová služobná počítačová zo-
stava,  multifunkčná tlačiareň, 
ktorá bude slúžiť nielen pre 
potreby  pracovníkov knižni-
ce, ale aj pre potreby čitateľov, 
ktorí si potrebujú vytlačiť ma-
teriál z internetu, alebo iných 
nosičov na prenos dát. Taktiež 
sa z dotácií plánuje  zakúpiť 
monitor ku kamerovému sys-
tému v knižnici a nové knihy, 
predovšetkým pre deti a štu-
dentov.

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka MsÚ

Na ľavej strane pri vstupe 
do Novej Dubnice začne už 
v priebehu tohto roka rásť 
priemyselná zóna. Podpora 
podnikateľskej činnosti je 
pre mesto dôležitá nielen z 
hľadiska príjmov do rozpočtu 
mesta vo forme daní, ale tak-
tiež pre vytváranie vhodných 
pracovných príležitostí pre 
občanov mesta a zvýšenie 
zamestnanosti. Prvý inves-
tor už je zmluvne potvrdený, 
hlásil titulok článku Novo-
dubnických zvestí v prvom 
čísle tohto roku. 5. februára 
poslanci mestského zastupi-
teľstva schválili odpredaj po-
zemkov o výmere 10 315 m2 
ďalšiemu investorovi v prie-

myselnej zóne. Tým je švaj-
čiarska spoločnosť Badert-
scher SK s.r.o., ktorá už na 
Slovensku podniká a v Novej 
Dubnici plánuje vybudovať 
a rozšíriť vlastnú prevádzku 
pre spracovanie textílií, tech-
nických textílií a súvisiacich 
produktov. Uzatvorením kúp-
nej zmluvy mesto odpredá 
podstatnú časť pozemkov 
tvoriacich priemyselnú zónu. 
Voľných zostane päť pozem-
kov, pričom o využití troch z 
nich mesto začína rokovania 
s ďalšími záujemcami.

Ing. S. Kiačiková

Voľby sa budú v Novej Dubnici konať 15. marca 2014 v čase od 
7.00 hod do 22.00 hod. v 9 volebných okrskoch a 9 volebných 
miestnostiach, ktoré určil primátor mesta v zmysle § 3, ods. 2, 
zákona  č. 49/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej 
republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení  niek-
torých  ďalších zákonov (ďalej len zákon).

Vyhlášku, podrobné informácie a zoznam kandi-
tátov nájdete na 5. strane.

V utorok 4. februára na stretnutí s občanmi v kultúrnej besede prezentoval primátor mesta 
Ing. Peter  Marušinec  realizáciu projektov za uplynulý rok 2013 a plány v aktuálnom roku 
2014. Zúčastnení sa zhodli na tom, že rok 2013 bol úspešný a aj napriek náročným  investí- 
ciám sa podarilo znížiť zadĺženosť mesta na 31,84 %.  Viac ste si mohli prečítať v januárovom 
vydaní Novodubnických zvestí  v článku pod názvom  „ Kľúčový rok pre naše mesto“. Za prí-
tomnosti viceprimátora Ing. Mariána Mederu otvoril primátor diskusiu.

TRI ROKY V ÚRADE

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Požiadali sme o dotáciu 
pre knižnicu

Novinky v priemyselnej 
zóne

Zápis detí do 1. ročníka
Budúci prváčikovia sa zapísali do školy.
Dočítate sa na strane 6 a 7.

Primátor hodnotil uplynulé tri roky v úrade.

XII. mestský ples
Náš fotoriport z XII. reprezentačného plesu Mesta Nová Dubnica.
Viac prezradíme na strane 8.

Máme majstra sveta
Rozhovor s dvojnásobným majstrom sveta.
Dozviete sa na strane 10.
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A čo najviac zaujímalo 
občanov?

Bude mať kultúrna beseda 
bezbariérový prístup?
Bezbariérový prístup do kul-
túrnej besedy je v rozpočte 
bytového podniku na rok 2014 
a realizácia je plánovaná v 

mesiacoch apríl až máj, kvôli 
nevypočítateľnému počasiu v 
zimných mesiacoch. Podrob-
nejšie o tom informujeme na 
3. strane.

Aké veľké budú stavebné 
úpravy pri realizácii pre-
dajne  obchodného reťazca 

Tesco v našom meste?
Pôjde o rekonštrukciu skeletu 
objektu Družba. Predajňa s 
rozlohou 400 až 450 m2 sa bude 
nachádzať na prízemí.  Jediná 
vonkajšia zmena sa bude týkať 
zrušenia terasy, ktorej plocha 
bude slúžiť na odkladanie bi-
cyklov, kočíkov. Parkovacie 

miesta budú pozdĺž ulice SNP 
zachované v aktuálnom rozsa-
hu, nakoľko prieskum ukázal, 
že do 16-tej hodiny sú obsade-
né na 30 až 50%. Ide o model 
samoobsluhy Tesco Expres, o 
každodenné „igelitkové“ náku-
py, preto rozširovanie parko-
vacích miest nie je potrebné. 
Rekonštrukcia ulice Hviezdo-
slavova je spojená so záso-
bovaním Tesca. Odhadovaná 
frekvencia zásobovania je jed-
no vozidlo denne. Výstavba 
sa teda nedotkne ani zelene a 
ani ihriska. Budú vybudované 
nové stojiská pre kontajnery v 
zadnej časti budovy.

Mestská polícia zlyhala?
Kritická poznámka na adresu 
mestskej polície bola vznese-
ná v súvislosti s vandalizmom 
na ceste do Trenčianskej Tep-
lej a následnou  nutnou rekon-
štrukciou jej osvetlenia. Počas 
dvoch rokov častého víkendo-
vého ničenia sa mestskej polí-
cii naozaj nepodarilo vandalov 
„nachytať“ aj napriek zvýše-
ným hliadkam a nočným služ-
bám v „ civile“. 

(Pokračovanie na 2. strane)

Prezidentské voľby 2014



1) Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda: sklad / suterén/ 128 m2, sklad / suterén/   68 m2, sklad / suterén/   51 m2
2) Obytný dom súp. č. 29 - Pribinove sady: Nebytové priestory/ III. posch./ 22 m2
3) Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady: sklad/ suterén/ 36 m2
4) Obytný dom súp. č. 55 - Mierové námestie: nebytové priestory/ prízemie + I. posch./ 132 m2
5) Administratívna budova súp. č. 781 – Topoľova: nebytové priestory/ I. posch./ 15 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.

PONUKA VOĽNÝCH NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA PRENÁJOM
(vo vlastníctve mesta Nová Dubnica)
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(Dokončenie z 1. strany)

Zúčastnení sa zhodli na tom, že 
občianska iniciatíva je potrebná 
a akýkoľvek prejav vandalizmu 
je možné nahlásiť na bezplat-
nom telefónnom čísle  0800 500 
159 a aj napriek obmedzeným 
personálnym kapacitám mest-
ská polícia na podnety občanov 
reaguje promptne. Primátor 
uviedol, že samotná rekon-
štrukcia osvetlenia odhryzla z 
mestského rozpočtu 4000 eur, 
čo nie je až taká veľká položka  
a poškodzovanie prestalo. Na-
plánované sú aj ďalšie čiastko-
vé opravy a výmeny osvetlenia 
v kritických častiach mesta.  
Podobná situácia bola aj na 
ceste do Kolačína, kde po re-
konštrukcii osvetlenia nastalo 
výrazné zlepšenie situácie, ale 
na ničenie ešte zostali odpad-
kové koše.  Finančný postih by 
mohol vandala nie len  odstra-

šiť, ale prospel by aj mestskému 
rozpočtu. Viceprimátor doplnil 
informácie o kamerovom sys-
téme so stacionárnymi kame-
rami a o plánovanom systéme 
s fotokamerami (fotopasce rea-
gujúce na pohyb), ktorý pomôže 
o.i. odhaliť aj pôvodcov čiernych 
skládok.

Na Puškinovej ulici často 
vypadáva osvetlenie.
Primátor uviedol, že v minulosti 
bola vykonaná rekonštrukcia 
rozvodov káblov mestského 
osvetlenia, no pri následných 
úpravách, prípadne odstraňo-
vaní porúch či havárií  napr.  
plynármi alebo vodármi, mohlo 
dôjsť k poškodeniu, prípadne k 
preseknutiu týchto káblov. Vin-
ník síce chybu napraví, ale často 
neodborne a provizórne.  Tento 
problém je najvypuklejší v okolí 
kultúrnej besedy – Sady Cyrila a 
Metoda a prejavuje sa najmä po 
intenzívnych dažďoch.  Vicepri-
mátor informoval o požiadavke 

TEKOSu  vidieť všetky opravy 
spojené s výkopovými prácami 
ešte pred zasypaním.

V Sade kapitána Nálepku 
nefungujú  nanovo inštalova-
né amplióny.
Občania v tejto lokalite nepo-
čujú mestské oznamy.  Ide o 
bezkáblový rozhlas rekonštru-
ovaný v rokoch 2006 až 2007 
a na viacerých zariadeniach 
dochádzajú batérie. V roku 
2013 boli vymenené batérie na 
najkritickejších miestach a asi 
14 ampliónov bolo vymenených 
kompletne.  Na zariadeniach v 
Sade kpt. Nálepku budú najprv 
vymenené batérie a ak nebudú 
fungovať ani potom, amplióny 
budú zaslané na opravu. Keďže 
servis sa robí len v Českej re-
publike, výmena môže nastať až 
po troch mesiacoch.

Zlepšenie morálky v konaní 

jednotlivca má pozitívny 
význam pre celú spoločnosť.
Tak by sa dal zhrnúť príspevok 
do diskusie, ktorý bol nasmero-
vaný všetkým občanom. Oby-
vateľka sa pozastavila nad ne-
všímavosťou a ľahostajnosťou 
dospelých, ktorí akoby nechceli 
vidieť ničenie lavičiek alebo 
tržnice. Riešením, ako ochrániť 
mestskú tržnicu pred vandalmi, 
by mohlo byť nainštalovanie 
osvetlenia tržnice na fotobunky 
reagujúce na pohyb. K vandali-
zmu dochádza hlavne v noci a 
takéto osvetlenie by mohlo byť 
veľmi účinné a nápomocné aj 
pre mestskú políciu. Myšlienka 
zamykania tržnice sa neujala 
z dôvodov technických a pre-
vádzkových a zhoršil by sa aj 
komfort bývania občanov v okolí 
tržnice.

Bude vyriešený dlhoročný 
problém so zosúladením 
autobusovej dopravy do Tren-
čianskej Teplej k dôležitým 

rýchlikom?
Primátor asi pred rokom a pol 
rokoval s riaditeľom SAD a vy-
slovil požiadavku na úpravu 
niektorých spojov, najmä vo 
večerných hodinách a v čase 
okolo obeda. Riaditeľ SAD sľúbil 
nápravu, ale problém vyriešený 
nebol. Primátor  má s novým žu-
panom  naplánované stretnutie, 
na ktorom budú prerokovávať aj 
otázku dopravy, nie len nadväz-
nosť spojov, ale aj spoplatnenie  
niektorých úsekov dopravy pre 
dôchodcov a obyvateľov nad 70 
rokov, zjednotenie poplatkov 
pre SAD Trenčín, Ilava.

Akým smerom sa bude rozši-
rovať domov dôchodcov?
Zmenená legislatíva z roku 2013 
neumožňuje rozširovať kapaci-
ty zariadení  tak, aby mali viac 
než 30 alebo 35 miest. Náš do-
mov dôchodcov ma v súčasnos-
ti 54 lôžok. Návrh je k súčasnej 

stavbe pristavať krídlo, dekla-
rované ako samostatné zaria-
denie. Obidve zariadenia budú 
spoločne využívať už existujú-
cu kuchyňu. Pristavané krídlo 
bude mať kapacitu 30 miest v 
troch nadzemných podlažiach. 
Táto prístavba sa zrealizuje v 
zadnej časti budovy a detské 
ihrisko bude vybudované na-
novo. V rozpočte mesta na rok 
2014 sú vyčlenené prostriedky 
na projektovú dokumentáciu 
tejto prístavby.  Nová stavba je 
výhodnejšia a aj fi nančne me-
nej náročná ako rekonštrukcia 
súčasnej budovy.

Vybudovanie ihrísk pre star-
šie deti a mládež bol správny 
krok.
Jedno je za obchodným stre-
diskom Družba a druhé pri 
„čínskom múre“.  Návštevnosť 
týchto ihrísk svedčí o správnosti 
tohto počinu. Primátor dodal, že 
podnet na vybudovanie  ihrísk 
dala práve mládež a v pláne je 

postupné rozširovanie a dopĺ-
ňanie týchto športovísk  ďalšími 
prvkami. 
Bude osvetlený slovenský 
dvojkríž – dominanta Miero-
vého námestia?
Primátor sa týmto návrhom 
občana bude zaoberať. Problém 
môže byť v legislatíve, keďže 
námestie bolo zrekonštruované 
s využitím eurofondov. Takéto 
projekty sú viazané istým obdo-
bím, kedy nemôžu byť vykoná-
vané ďalšie úpravy.

Dostane sa brožúrka Turis-
tický zápisník do rúk aj našim  
deťom?
VÚC vydalo brožúrku pre deti 
spojenú s návštevou regionál-
nych pamiatok Turistický zápis-
ník. Brožúrka bola vydaná v ma-
lom náklade a našu občianku 
zaujímala možnosť dotlače, aby 
sa dostala aj do ich škôl. Primá-
tor informoval o fi nančnej situ-

ácii vo VÚC, ktorá s najväčšou 
pravdepodobnosťou nedovolí 
dotlač v tomto roku. O možnosti 
distribúcie brožúrok aj v našich 
školách bude hovoriť na stret-
nutí so županom.

Koniec diskusie  sa týkal účas-
ti resp. neúčasti občanov a 
mestských poslancov na tomto 
stretnutí a na podobných po-
dujatiach. Primátor a prítomní 
poslanci vysvetlili, že práca po-
slanca je časovo náročná a čas-
to skrytá pred verejnosťou. Pri-
mátor vyjadril názor, že účasť 
občanov na veciach verejných 
je slabá aj kvôli dobe, v ktorej 
žijeme, časovej vyťaženosti , na 
účasť na takýchto stretnutiach 
nezostáva priestor. Nie je to 
správne, ale je to tak.

Na záver primátor aj vicepri-
mátor poďakovali prítomným za 
účasť i za podnety do diskusie.

-ms-

TRI ROKY V ÚRADE

Z činnosti zboru pre 
občianske záležitosti
v minulom roku

„Ľudia zabudnú, čo ste po-
vedali. Ľudia zabudnú, čo 
ste urobili, ale nikdy neza-
budnú, ako sa pri vás cítili.“

Zbor pre občianske záležitos-
ti (ďalej ZPOZ) v Novej Dub-
nici venuje osobitnú pozor-
nosť starostlivosti o občanov 
v ich významných životných 
momentoch. Jednou z foriem 
starostlivosti je aj vykonáva-
nie občianskych obradov a 
slávností. Tento pojem zahŕ-
ňa okruh významných a záro-
veň jedinečných momentov 
v živote človeka od jeho na-
rodenia až po poslednú roz-
lúčku. Na výkone obradov a 
slávností sa podieľa primátor 
mesta, zástupca primátora, 
ktorý je zároveň predsedom 
ZPOZ-u,  sedem schvále-
ných  poslancov mestského 
zastupiteľstva, matrikárka 
a členovia ZPOZ-u. Obrady 
prebiehajú podľa vopred ur-
čeného scenára tajomníčky 
tejto organizácie. O priebe-
hu obradu prítomných hostí 
vhodným spôsobom informu-
je člen ZPOZ-u pred začatím 
obradu. 
V priebehu uplynulého roka 
sme 31-krát zorganizovali 
obrad uzatvorenia sobáša 
(tzv. civilný sobáš), šesťkrát 
spoločné uvítanie novoroden-
cov do života, jedno individu-
álne uvítanie novorodenca 
do života, 27 smútočných       
rozlúčiek so zosnulým na 
občianskom pohrebe, štyri 
smútočné rozlúčky so zosnu-
lým na cirkevnom pohrebe 
a v neposlednom rade sme 
ocenili žiakov škôl na konci 
šk. roku 2012/2013.
Podujatia evidujeme v pa-
mätnej knihe vo forme sláv-
nostného zápisu. Mesto Nová 
Dubnica nezabúda ani na 
tých spoluobčanov, ktorí sa 
dožívajú významných život-
ných jubileí - 75, 80, 85, 90 a 
viac rokov. V roku 2013 sme 
zaslali 405 pozdravov k ich 
významnému sviatku. 

Máte záujem o niektorý 
obrad a neviete ako postu-
povať?

UVÍTANIE DIEŤAT-
KA DO ŽIVOTA
ZPOZ organizuje spoločné 
uvítanie detí do života dva-
krát v priebehu roka. Rodičov 

spolu s deťmi na ne pozývame 
osobitnou pozvánkou. Ak máte 
záujem o slávnosť individuál-
neho uvítania dieťaťa do živo-
ta, treba požiadať v klientskom 
centre mestského úradu u E. 
Pištovej, tajomníčky ZPOZ-u.

OBRAD UZAVRETIA 
MANŽELSTVA
V prípade, že sa rozhodnete 
uzavrieť manželstvo (tzv.civil-
ný sobáš), treba navštíviť ma-
tričný úrad MsÚ v klientskom 
centre, kde u matrikárky p. 
Bračíkovej  vyplníte žiadosť o 
uzavretie manželstva. So se-
bou si prineste občiansky pre-
ukaz a rodný list. Na matrike 
si dohodnete i termín. ZPOZ 
zabezpečuje účinkujúcich na 
obrade (sobášiaceho, recitá-
ciu, hudbu), pripravuje scenár 
obradu.

SMÚTOČNÁ ROZLÚČ-
KA SO ZOSNULÝM
Sú chvíle života, keď niekto 
blízky odchádza navždy. ZPOZ 
organizuje občianske pohreby 
a rozlúčky v domoch smútku v 
Novej Dubnici a vo Veľkom Ko-
lačíne. Pre dôstojnú rozlúčku 
zabezpečujeme smútočného 
rečníka a recitáciu. Smútoč-
ný príhovor a scenár obradu 
pripravuje tajomníčka ZPOZ-
-u. Na požiadanie pozostalých 
zhotovujeme a zverejňujeme 
vo vývesných skrinkách mesta 
smútočné parte.

Predsedom ZPOZ-u je zá-
stupca primátora Ing. Ma-
rián Medera: 0910 841 807, e-
-mail: medera@novadubnica.
sk. Pozíciu tajomníčky zastá-
va pracovníčka klientskeho 
centra Eva Pištová: 042 44 33 
525, e-mail: pistova@novadub-
nica.sk. 

Želaním nás všetkých, je žiť 
v spoločnosti, v ktorej teplé 
ľudské slovo roztopí všetok 
ľad a mráz z medziľudských 
vzťahov, ktoré zapáli horúci 
plameň lásky a humánnych 
ľudských činov, v spoločnosti, 
v ktorej bude naozaj človek 
človeku – človekom.
    
Eva Pištová
tajomníčka ZPOZ-u

Stojíme pri významných
momentoch vášho
života

Zo stretnutia občanov mesta s primátorom.

Poslanec JUDr. M. Holba už zosobášil mnohých mladých ľudí.
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Schválené dotácie z mesta na rok 2014

(Dokončenie z 1. strany)

Vychádzajúc z prevádzkových 
potrieb mesta – rekonštrukcia 
chodníkov a ciest,  bol pred-
ložený mestskému zastupi-
teľstvu návrh na schválenie 
krátkodobého investičného 
úveru vo výške 100 000 eur 
formou  kontokorentného úve-
ru s dátumom splatnosti deväť 
mesiacov od podpisu úverovej 
zmluvy. Úroková sadzba bude 
vo výške 1,643 %, vrátane ďal-
ších podmienok uvedených 
na základe predloženej ponu-
ky. Najvýhodnejšiu ponuku 
predložila Všeobecná úverová 
banka. Poslanci tento návrh 
schválili. 

Súhlasné stanovisko zaujali aj 
k odpredaju pozemku v Prie-
myselnej zóne HLINY  spo-
ločnosti Badertscher SK s.r.o., 
Dubnica nad Váhom. Táto spo-
ločnosť je jedným z investorov, 
ktorý má záujem o odkúpenie 
časti  pozemku v pripravova-
nej lokalite priemyselnej zóny 
HLINY. Plánuje tu vybudovať 
výrobnú prevádzku pre spra-
covanie textílií, čo v nemalej 
miere prispeje k rozvoju pod-
nikateľskej činnosti a vytvoria 
sa pracovné miesta pre obyva-
teľov nášho mesta. 
Po viac ako dvoch rokoch vzá-
jomných rokovaní sa v decem-
bri minulého roku  podarilo ve-
deniu mesta podpísať zmluvu 

s vedením spoločnosti TESCO. 
V tejto súvislosti mestské za-
stupiteľstvo súhlasilo s odpre-
dajom pozemkov na ul. SNP, 
(bývalá Družba), kde sa plá-
nuje so zriadením obchodnej 
prevádzky tohto supermarke-
tu. TESCO by malo začať pre-
vádzku už v tomto roku. 
V závere rokovania veliteľ 
mestského hasičského zboru 
so sídlom v Kolačíne Jozef  Le-
hocký,  predložil správu o čin-
nosti za minulý rok.
S jej znením vás oboznámime 
v samostatnom príspevku.

M. Babuková

Mesto  Nová Dubnica  získalo 
dotáciu z Ministerstva vnútra 
SR zo štátneho rozpočtu na 
rok 2013 vo výške 2000 eur.   
Finančné prostriedky z dotá-
cie sa použili na nákup  vyba-
venia a ochranných pomôcok 
pre členov hasičského zboru.  
Zakúpila sa elektrocentrála, 
ktorá je potrebná z dôvodu 

funkčnosti kyvadlového čer-
padla, univerzálne hasiace 
vaky, sada hadíc, rozdeľovač 
a zásahové rukavice. Novým 
vybavením sa skvalitní plne-
nie úloh hasičského zboru pri 
záchrane majetku pri požiari, 
povodniach a živelných uda-
lostiach.
Na realizácii projektu „Ochra-

na zdravia hasičov pri zása-
hovej činnosti a zlepšenie 
materiálno-technického za-
bezpečenia OHZ Nová Dubni-
ca“ sa mesto  spolupodieľalo 
sumou vo výške 417,58 eur. 
 
Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka MsÚ

... chceme udržiavať pre psíč-
karov  a ich miláčikov  vytvo-
rený komfort a  pre ostatných 
občanov čisté mesto, oslovil 
Mestský úrad Nová Dubnica 
domových dôverníkov jednot-
livých domov  s cieľom zistiť 
počet psíkov v našom meste. 
Z 80 poslaných listov sa vrá-

tilo 36 odpovedí. Celkovo bolo 
zistených 62 neprihlásených 
psíkov. Mestská polícia tieto 
hlásenia v blízkej dobe pre-
verí.
Povinnosť platiť za psa daň 
vzniká od 6-teho mesiaca 
jeho veku, prihlásiť ho však 
treba hneď. Finančný postih 

za nesplnenie si tejto povin-
nosti je do výšky 33 eur. Vy-
bavenie  - vrecká a nádoby na 
psie exkrementy, aj čistenie 
vyhradených plôch je finan-
cované práve z týchto poplat-
kov.

VR

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Vybavenie a ochranné pomôcky pre hasičský 
zbor vďaka dotácii ministerstva 

Všetci, ktorí žijeme srdcom 
s naším mestom, poznáme 
kultúrnu besedu. Stavba je z 
dielne architekta Jiřího Kro-
hu, pochádza zo 60-tych rokov 
20. storočia. 
V roku 2008-2009 prebehla 
celková rekonštrukcia býva-
lej materskej školy v Sadoch 
Cyrila a Metoda vrátane inte-
riérov a exteriérov. Cieľom re-
konštrukcie bola revitalizácia 
objektu a implantovanie novej 
funkcie (zasadnutia mest-
ského parlamentu, obradná 
miestnosť, priestory pre spo-
ločenské organizácie), s kto-
rou súviseli zmeny prevádzky 
a dispozície. Rekonštrukcia 
objektu riešila aj exteriérové 
väzby a vytvorila nový mest-
ský parčík. Slávnostné otvore-
nie kultúrnej besedy sa usku-
točnilo 25. septembra 2009.
Práce na budove si vyžiadali 
viac ako 674-tisíc eur a dodá-
vateľa prác mesto vybralo v 
elektronickej aukcii. Pôvodnú 
sumu, ktorá bola určená na 
rekonštrukciu, muselo mesto 
zvýšiť, nakoľko si to vyžiadali 
práce navyše, ako aj zacho-
vanie prvkov Krohovej archi-
tektúry. Niektoré časti sa pri 
prerábke poškodili, preto ich 
bolo treba špeciálne vyrábať. 
To tiež boli náklady naviac. 
Toľko z histórie roku 2009.
V súčasnosti sa kultúrna be-
seda využíva a ako majetok 
mesta je jedným z objektov 
v správe Bytového podniku, 
m.p.o., Nová Dubnica. Žiaľ, 
po pár rokoch prevádzky 
musíme skonštatovať, že nie 
všetko sa pri rekonštrukcii 
podarilo, hlavne z dôvodu 
nedostatku fi nančných pros-
triedkov. Momentálne budo-
va vykazuje potrebu opravy 
súčasného stavu konštrukcií. 
Preto treba uskutočniť nevy-
hnutné stavebné úpravy: 
-zaizolovať základy budovy z 
južnej strany a opraviť betó-
nový sokel, ktorý má lokálne 
poškodenú, odpadnutú náte-
rovú hmotu, (na sokli sú mies-
tami viditeľné soľné výkvety),
- opraviť bočné steny veľké-
ho exteriérového schodiska, 
ktoré majú popraskanú omi-
etku v styku s keramickým 
obkladom schodov (omietka 
je deštruovaná a odpadnutá), 
- taktiež bude potrebné opra-
viť aj bočné steny zábradlia 

terasy, na ktorých dochádza 
k opadávaniu omietky a fa-
sádneho náteru južnej steny 
a taktiež opraviť poškodený 
fasádny náter na šambránach 
otvorov vstupov na terasu,
- budova vykazuje vlhnutie  
stien, čo sa prejavuje aj v piv-
ničných priestoroch.
V minulom roku sme opravi-
li všetkých desať zvodov na 
streche kultúrnej besedy tak, 
aby boli priechodzejšie a aby 
sa zabránilo prskaniu daž-
ďovej vody priamo na fasádu 
budovy. V úvode tohto roku 
sme opravili prepadnutú dlaž-
bu pri zadnom vchode kultúr-
nej besedy, pred vchodom do 
priestorov kde sa stretávajú 
naši seniori. Po celkovom 
odbornom prehodnotení si-
tuácie externými stavebnými 
inžiniermi a autorizovanými 
architektami, sme sa rozhodli 
tohto roku s vedením mesta 
a za podpory poslaneckého 
zboru, pristúpiť k nutným 
stavebným úpravám predo-
všetkým z južnej strany budo-
vy – od parčíku. Navrhované 
stavebné úpravy majú za cieľ 
odstrániť chyby a poruchy 
stavebných konštrukcií, na 
základoch, fasáde, terase a 
zábradlí kultúrnej besedy.
Tak ako sa snažíme realizo-
vať opravu stĺpov podlubia, 
nielen bežnou opravou, ale s 
výhľadom kvality na desiatky 
rokov, tak chceme pristúpiť 
i k stavebným úpravám. Sa-
mozrejme, nie všetko sa dá z 
hľadiska možností fi nancova-
nia opraviť naraz. Aj samotné 
stĺpiky oplotenia kultúrnej 
besedy vykazujú lokálne po-
škodzovanú povrchovú úpra-
vu a degraduje aj samotná 
konštrukcia oceľového profi lu 
v mieste nad ukotvením do 
múrika. 
A tak tohto roku sa pustíme 
predovšetkým do opráv, ako 
som už spomínal v predošlom 
texte, z južnej strany budovy – 
od parčíku. Základy, betónový 
sokel terasy, externé schodiš-
te, terasu i zábradlie terasy. 
Oprava sa bude realizovať na 
základe projektu spracova-
ného v septembri 2013 auto-
rizovaným architektom Ing. 
arch. Ľubomírom Bútorom. 
K realizácii stavebných úprav 
by malo dôjsť v druhom štvr-
ťroku tohto roku resp. na pre-

lome druhého a tretieho štvr-
ťroku, čo bude ovplyvňovať v 
nemalej miere aj počasie, kto-
ré je dôležité pri odvetraní a 
vysúšaní základov, pre sanač-
né omietky a kvalitné fasádne 
materiály. 
Záver tejto malej rekon-
štrukcie, by mal vyústiť do 
inštalovania odnímateľnej, 
mriežkovanej, protišmykovej 
nájazdovej rampy na veľkom 
exteriérovom schodišti, v 
zmysle vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č. 
532/2002, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách 
na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s ob-
medzenou schopnosťou pohy-
bu a orientácie. Rampa bude 
mať po oboch stranách zá-
bradlie alebo madlá a to nie-      
len pre osoby na invalidnom 
vozíku, ale aj pre chodiacich.
Aj keď princíp univerzálneho 
dizajnu hovorí, že do jedného 
objektu by nemali existovať 
dva rôzne vstupy, t.j. rampa 
a schodisko, ale jeden uni-
verzálny vstup, vhodný pre 
všetkých užívateľov, toto pra-
vidlo nie je možné uplatniť vo 
všetkých prípadoch. Nieke-
dy sa treba vysporiadať s už 
existujúcim vstupom (napr. 
po rekonštrukciách historic-
kých objektov). V takýchto 
prípadoch si treba uvedomiť, 
že rampa neslúži iba osobám 
na vozíčku, ale uľahčuje ži-
vot rôznym skupinám obyva-
teľstva – matkám s kočíkmi, 
osobám s postihnutím zraku, 
starším osobám, ako aj ma-
lým deťom. Bezbariérovosť 
v dnešnej dobe by sa už teda 
mala chápať nie len ako ná-
hradné riešenie pre skupiny 
telesne a zdravotne postih-
nutých, ale ako riešenie, kto-
ré prináša výhody, viac bez-
pečnosti a komfort všetkým 
ľuďom pohybujúcim sa v pro-
stredí.

Ing. Jaroslav Šlesar 
riaditeľ  bytového podniku

Stavebné úpravy kultúrnej besedy

Pretože máme radi psov ...
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V utorok 28. januára sa v 
Kultúrnej besede v Novej 
Dubnici uskutočnila premi-
éra dokumentárneho filmu o 
zlatom olympionikovi Jánovi 
Zacharovi, známom boxero-
vi a obyvateľovi mesta Nová 
Dubnica. Išlo o unikátnu 
premiéru, nakoľko film s 
názvom ZACHARA 52 bol 
natočený vďaka študentom 
filmového krúžku, ktorý od 
septembra 2013 funguje v 
Súkromnej základnej škole 
v Novej Dubnici. Deväť  štu-
dentov sa postupne dozveda-
lo o tom ako funguje film, ako 
sa píše scenár, ako sa filmu-
je,... až napokon sa posledné 
novembrové dni 2013 zúčast-
nili na filmovaní a pomáhali 
profesionálnemu  kamera-
manovi Petrovi Kováčovi a 
režisérovi Marekovi Janičí-
kovi pri realizácii filmu. 
Snímka ZACHARA 52 napo-
kon vznikla aj vďaka týmto 
študentom, ktorí sa zúčast-
nili aj na premiére. Jeden 

zo študentov - Adam Pluhár, 
dokonca aj skomponoval 
hudbu do snímky. Skladbu, 
ktorú venoval pánovi Za-
charovi, autor zahral aj na 
úvod premiéry priamo pred 
divákmi. Okrem prezentácie 
filmu  divákov čakala aj dis-
kusia s Jánom Zacharom, 
autogramiáda a výstava lis-
tov študentov 5. a 6. ročníka 
Súkromnej základnej školy v 
Novej Dubnici, ktorí sa roz-
hodli napísať originálne listy 
slovenským olympionikom 
na olympiádu v Soči. Film 
uviedol osobne režisér filmu 
Marek Janičík.
Snímka ZACHARA 52 zachy-
táva stále pretrvajúcu tré-
nerskú činnosť Jána Zacha-
ru v Boxing clube v Dubnici 
nad Váhom, ale mapuje aj 
prierez Zacharovej kariéry 
- od začiatkov, cez zisk zla-
tej medaily až po ukončenie 
jeho kariéry športovca. Film 
však nadobúda aj osobný 
rozmer, nakoľko spoznáva-

me aj ťažšie životné situácie 
Jána Zacharu, ako aj vyzna-
nie svojej manželke. Doku-
ment tak   vypovedá nielen 
o láske k športu, ale najmä 
o láske k životu a o láske k 
druhým. Práve táto myšlien-
ka z filmu najlepšie vystihuje 
aj charakter Jána Zacha-
ru, ktorý v diskusii divákov 
prekvapil svojou pokorou a 
skromnosťou.
„Som rád, že sme mohli za-
chytiť osobnosť Jána Zacha-
ru, nielen kvôli jeho život-
ným príbehom, ale najmä 
kvôli jeho povahe. Mám po-
cit, že takýchto ľudí je stále 
menej a menej, ľudí, ktorí 
si vážia život, okolie, pria-
teľov a to, čo im bolo nade-
lené. Preto verím, že diváci 
vo filme o Jánovi Zacharovi 
nenájdu len to, čo očakávajú, 
ale aj niečo viac a zamyslia 
sa nad ľudskosťou a hodnota-
mi. Okrem toho som rád, že 
sme film mohli takto veľko-
lepo uviesť do sveta. Prišlo 

naozaj veľmi veľa divákov, 
nečakali sme to a pre mno-
hých študentov to bol určite 
dobrý stimul, aby točili fil-
my ďalej. Takže, vďaka patrí 
všetkým divákom, ktorí nás 
prišli podporiť. Film bude 
teraz chodiť po festivaloch a 
bude ponúknutý aj televízii. 
Verím teda, že film si potom 
budú môcť pozrieť aj tí, ktorí 
ho ešte doteraz nevideli.“, 
povedal režisér filmu Marek 
Janičík.  
Dokument ZACHARA 52 nie 
je jediným filmom, ktorý na 
území Novej Dubnice tento 
rok vznikne. Členovia filmo-
vého krúžku už teraz hľadajú 
ďalšiu zaujímavú osobnosť z 
mesta či z okolia, ktorej ži-
votný príbeh stojí za sfilmo-
vanie. Ďalšia premiéra teda 
nebude na seba dlho čakať.

Marek Janičík

Film o J. Zacharovi mal úspech

Z postu vedúcej oddelenia 
kultúry a športu MsÚ sa po 
takmer siedmich rokoch roz-
hodla odísť Mgr. M. Kacinová.  
Počas svojho pôsobenia v tejto 
funkcii uviedla do života viace-
ré významné podujatia, ktoré 
oživili život v meste a stali sa 
tradíciou nielen pre domácich 
obyvateľov, ale aj hostí z blízke-
ho okolia. Za doterajšiu prácu 
jej patrí poďakovanie a v novej 
pracovnej pozícii jej prajeme 
veľa úspechov.

Na základe spomenutých sku-
točností sa na túto funkciu 
uskutočnilo výberové konanie, 
do ktorého sa prihlásili štyria 
uchádzači. Bohaté skúseností 
z oblasti kultúry preukázala 
a svojimi predstavami o tejto 
práci najviac výberovú komisiu 
presvedčila  Mgr. Eva  KE-
BÍSKOVÁ.  Začiatkom februá-
ra sa ujala svojej funkcie a my 
sme sa rozhodli, že vám ju na 
stránkach mestských novín 
predstavíme.

Dozvedeli sme sa, že v oblasti  
kultúry začala pracovať hneď 
po skončení vysokej školy v 
roku 1986 a za takmer 25 rokov  
praxe prešla rôznymi funk-     
ciami. Najskôr robila referent-
ku kultúry v Dome kultúry OZ 
KOVO ZŤS Dubnica nad Vá-
hom, v roku 1993 nastúpila do 
funkcie vedúcej kultúrno-spo-
ločenského centra D-klub a v 
roku 2000, keď dubnický Dom 
kultúry prešiel do majetku 
mesta, nastúpila do oddelenia 
kultúry MsÚ Dubnica nad Vá-
hom, kde robila až  doteraz.

Môžete nám povedať niečo 
viac  o svojich skúsenostiach 
v oblasti kultúry?
Keď sa tak zamyslím nad minu-
losťou, v začiatkoch mi najviac  
dala práca v D-klube, kde sme 
začali dávať dokopy prvú kon-
cepciu kultúry, v rámci ktorej 
sa niesla naša práca v Dubnici 
nad Váhom v ďalších rokoch. 
Otvorili sme tu kultúrne cen-
trum, kde sme sa zamerali 
na oblasť vážnej i populárnej 
hudby,  organizovali sme rôzne 
divadelné predstavenia, festi-
valy, celomestské autorské po-
dujatia, ale aj výstavy, jazykové 
kurzy, výchovno-vzdelávacie 
programy, prednášky. Zame-
rali sme sa aj na zájazdovú 
kultúru v rámci celého Sloven-
ska,  kde sme spojili prehliadku 
miest s návštevou kultúrnych 
podujatí.  Neskôr sme začali 
organizovať aj zahraničné zá-
jazdy, takže záber našej práce 
bol naozaj veľký.  Bohužiaľ, v 
roku 1997 sa nepodarilo udržať 

D-klub v majetku mesta a tak 
sa oblasť kultúry opäť sústredi-
la do DK Dubnica nad Váhom. 
Tam som pracovala  na rôz-
nych pozíciách až do súčasnos-
ti.  Aj tu sme uviedli do života 
celý rad významných kultúr-
nych podujatí. Napríklad   s 
vedúcim  folklórneho súboru 
Vršatec  p. Martinkom a niek-
torými  bývalými členmi sme  
založili Dubnický folklórny 
festival. Zo začiatku to bol iba 
festival určený pre náš regi-
ón, postupne sa rozrástol  do 
medzinárodných  rozmerov. V 
súčasnosti patrí medzi najvý-
znamnejšie folklórne festivaly 
na Slovensku  a zúčastňujú sa 
ho súbory takmer z celého sve-
ta. V minulom roku sme mali 
až tisíc účinkujúcich. Dlhoroč-
nú tradíciu a dobré meno v 
umeleckých kruhoch mala  aj 
Výtvarná Dubnica, ktorá ča-
som zanikla. Neskôr sme sa 
ju rozhodli oživiť a dostala ná-
zov  Dubnický výtvarný salón. 
Raz  za dva roky tu prezentujú 
tvorbu  výtvarníci z Dubnice  a 
okolia. U svojich priaznivcov 
má veľký ohlas. Zabezpečovali 
sme aj  rôzne divadelné pred-
stavenia, koncerty a ďalšie ak-
cie. Skúsenosti mám aj s pub-
likačnou činnosťou, dávali sme 
dohromady  monografi u mesta 
Dubnica nad Váhom a môžem 
povedať, že sa nám podarilo 
nádherné dielo.

Ako vidno z organizovania 
významných kultúrno-spolo-
čenských podujatí v Dubnici 
nad Váhom máte naozaj bo-

haté skúsenosti.  Aké sú vaše 
predstavy o práci  na pos-
te kultúry a športu v Novej 
Dubnici?
Treba povedať, že skôr než som 
sa prihlásila do výberového ko-
nania, snažila som sa získať čo 
najviac informácií o kultúrno-
-spoločenských zariadeniach 
a o celkovej činnosti tohto od-
delenia v Novej Dubnici.  K to-
muto mestu mám blízky vzťah, 
pretože môj manžel tu prežil so 
svojimi rodičmi celé detstvo. 
Aj keď bývame v Dubnici nad 
Váhom, do Novej Dubnice sme  
často chodili a navštevujeme  
tu  rôzne  kultúrno-spoločen-
ské podujatia.  Takže o živote v 
meste som dosť dobre informo-
vaná. Bude to pre mňa zmena, 
ale  zmena je život. Vo funkcii,  
do ktorej som nastúpila, chcem 
zúročiť aj svoje dlhoročné skú-
senosti  z organizovania spomí-
naných podujatí. V Novej Dub-
nici sú v tejto oblasti trochu iné 
podmienky, ale dôležité je, že 
vedenie mesta má ochotu kul-
túru podporovať, máte krásne 
prerobený DK v  Kolačíne, je 
tu nádherná kultúrna beseda, 
ktorá sa dá využiť na rôzne 
komorné podujatia. Kultúra 
v meste sa odohráva najmä v 
kine PANOREX, pevne verím, 
že čo najskôr prejde rekon-
štrukciou, aby  z neho bolo 
dôstojné multifunkčné zaria-
denie. 
Možnosti využitia potom budú 
neporovnateľne väčšie.   
V svojej  práci chcem nadvia-
zať na všetky tradičné podu-
jatia, ktoré sa v Novej Dubnici 

konajú. Okrem toho sa budem 
snažiť  využívať mikroprojekty, 
ktoré vypisujú veľké fi rmy ako  
ORANGE, SPP a iné,  ktoré 
poskytujú fi nančné prostriedky 
do oblasti kultúry. Je tu naozaj 
veľa možností organizovať rôz-
ne akcie pre deti,  umelecké 
remeslá, tvorivé dielne, rôzne 
akadémie, ale aj vzdelávacie 
kurzy pre seniorov. Každo-
ročne sa vypisujú aj projekty 
cezhraničnej spolupráce. Tu 
vidím tiež veľké možnosti spo-
lupráce s blízkymi moravskými 
mestami. 
Novinkou bude pre mňa oblasť 
športu, ktorá tiež spadá do toh-
to oddelenia. Zlúčenie kultúry 
a športu má  svoje pozitíva. 
Zo začiatku to určite nebude 
pre mňa ľahké, ale verím, že 
postupne sa do tejto proble-
matiky dostanem a spoločne 
so svojimi spolupracovníkmi 
organizovanie kultúrnych i 
športových podujatí zvládneme 
aspoň na takej úrovni akú mali 
doteraz.

Čo by ste chceli povedať na 
záver nášho rozhovoru?
Chcela by som predovšetkým 
poďakovať za prejavenú dôve-
ru. Kvalitná kultúra prináša 
zmysluplné   trávenie voľného 
času, budem  sa snažiť, aby 
jej bolo v Novej Dubnici čo           
najviac. 

Ďakujem za rozhovor.
M. Babuková                                             

Zmena na poste vedúcej kultúry a športu

Mgr. Eva Kebísková

J. Zachara sa osobné zúčastnil premietania.

Mestskému rozhlasu do e-mailu sa darí !
Vysielanie mestského rozhla-
su je neoddeliteľnou súčasťou 
mesta Nová Dubnica. Slúži na 
šírenie informácii o zásobo-
vaní obyvateľstva dodávkami 
elektriny, plynu, pitnej vody, 
o mimoriadnych udalostiach 
vyžadujúcich bezodkladné vy-
rozumenie obyvateľov, o kul-
túrnych, športových a spolo-

čenských aktivitách konaných 
na území mesta, alebo pod jeho 
patronátom.
Mesto Nová Dubnica spustilo 
v januári novú službu Ozna-
my mestského rozhlasu do 
e-mailu. Prichádza s možno-
sťou informovania verejnosti 
prostredníctvom elektronickej 
komunikácie. 

Počas prvého mesiaca sa pro-
stredníctvom registračného 
formulára na webovej stránke 
mesta zaregistrovalo skoro 150 
záujemcov o takýto druh infor-
movania a každým dňom toto 
číslo narastá. Služba bola spus-
tená 7. januára a prvý oznam 
dostali registrovaní užívatelia 
o deň neskôr. Ako odpoveď na 

spustenie služby prišlo mnoho 
ďakovných e-mailov.
Oznamy mestského rozhlasu 
môžu registrovaní užívatelia, 
vďaka novej službe, sledovať 
v  pohodlí doma na svojej e-
-mailovej adrese. Sú to hlavne 
tí obyvatelia mesta, ktorí naprí-
klad v čase hlásenia rozhlasu 
nie sú doma, bývajú na mies-

te, kde ho zle počujú, alebo ho 
jednoducho nepočúvajú. Sú 
tak prostredníctvom emailovej 
schránky informovaní ihneď a 
neunikne im dôležitá informá-
cia z prostredia mesta Nová 
Dubnica. 
Každý, kto má záujem, môže 
do svojej e-mailovej schrán-
ky dostávať v textovej forme  

oznamy hlásené v mestskom 
rozhlase po zaregistrovaní sa 
na stránke mesta www.nova-
dubnica.sk.
Veríme, že aj touto službou 
sme občanom zjednodušili in-
formovanie o dôležitých uda-
lostiach v našom meste.

-MiTo-



Voľby  sa budú   v  Meste 
Nová Dubnica  konať v 
čase od 7.00 hod do 22.00 
hod. v 9  volebných okr-
skoch  a  9 volebných miest-
nostiach, ktoré   určil primá-
tor mesta v zmysle § 3, ods. 
2, zákona č. 49/1999 Z. z.  o 
spôsobe  voľby prezidenta 
Slovenskej republiky, o ľu-
dovom hlasovaní  o jeho od-
volaní  a o doplnení  niekto-
rých  ďalších zákonov (ďalej 
len zákon).

Zákon upravuje postup or-
gánov štátnej správy a obcí, 
základné princípy voľby, 
podmienky výkonu volebné-
ho práva  ako i samotnú or-
ganizáciu voľby prezidenta  
Slovenskej republiky.

Zoznam oprávnených vo-
ličov  vyhotovuje mesto zo 
stáleho zoznamu voličov.  
Právo voliť  prezidenta Slo-
venskej republiky  majú ob-
čania Slovenskej republiky, 
ktorí v deň voľby dovŕšili 18 
rokov veku  a zdržiavajú sa  
v deň  voľby na území Slo-
venskej republiky.

Občana Slovenskej republi-
ky, ktorý nemá trvalý pobyt  
na území Slovenskej repub-
liky  a dostaví sa v deň voľ-
by  do volebnej miestnosti, 
okrsková volebná komisia  
dopíše do zoznamu opráv-
nených voličov.

Oprávnenému voličovi, kto-
rý nebude  môcť voliť  vo 
volebnom okrsku, v ktorom 
je zapísaný do zoznamu  
oprávnených voličov, vydá 
mestský úrad – klientske 
centrum – ohlasovňa  po-
bytu voličský preukaz naj-
neskôr do 14. marca  2014. 
Voličský preukaz oprávňuje  
voliča na zápis do zozna-
mu voličov v ktoromkoľvek  
inom volebnom okrsku.

Riadny priebeh hlasovania 
zabezpečuje  okrsková vo-
lebná komisia , ktorá doze-
rá na správne odovzdanie 
hlasovacích lístkov a dbá o 
poriadok vo volebnej miest-
nosti, posudzuje platnosť 
hlasovacích lístkov, sčítava 

hlasovacie lístky, vyhotovu-
je zápisnicu o priebehu a 
výsledku hlasovania  vo vo-
lebnom okrsku a plní ďalšie 
úlohy, ktoré jej uloží nadria-
dená volebná komisia. 

Každá politická strana, po-
litické hnutie, ktoré sú za-
stúpené  v Národnej rade 
Slovenskej republiky  a pe-
tičný výbor, ktorého návrh 
sa prijal, môžu delegovať v 
lehote 30 dní pre dňom voľ-
by    1 člena a 1 náhradníka 
do okrskovej volebnej komi-
sie.

Do 20. februára 2014 sa 
uskutoční   ustanovujúce 
zasadnutie  okrskových vo-
lebných komisií, na ktorom 
zložia  členovia komisií sľub 
a oboznámia sa so základný-
mi právami a povinnosťami, 
ktoré ich čakajú pri vykoná-
vaní  funkcie člena okrsko-
vej volebnej komisie.

Do 23. februára 2014 obdr-
ží každý volič oznámenie, v 
ktorom bude uvedený čas  a 
miesto konania voľby pre-
zidenta, volebný okrsok a 
volebná miestnosť, kde má 
voliť. Oznámenie obsahuje  
informáciu o povinnosti pre-
ukázať sa pred hlasovaním 
platným preukazom totož-
nosti a tiež stručný popis , 
ako upraviť hlasovací lístok. 

V Novej Dubnici  je vytvo-
rená  pracovná skupina, 
zabezpečujúca úspešnú prí-
pravu a priebeh volieb, kto-
rej koordinátorom je JUDr. 
Dagmar Gregušová. Ob-
čania sa môžu s otázkami 
súvisiacimi s voľbou prezi-
denta Slovenskej republiky 
obrátiť  na mestský úrad  a 
to:

Elektronicky:
gregusova@novadubnica.
sk 

Telefonicky:
042/ 44 33 525

Osobne:
klientske centrum

Dňa 19. decembra 2013 vyhlásil  predseda  Národnej rady Slovenskej republiky voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň konania 
voľby na sobotu 15. marca 2014. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hla-
sov oprávnených voličov, určil deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 29. marca 2014.

BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec
BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava
ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r. advokát, Bratislava
FICO Róbert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava
FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár - kardiochirurg, Bratislava
HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Nitra
JURIŠTA Ján, PhDr., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
KISKA Andrej, Ing., 50 r., manažér, Poprad
KŇAŽKO Milan, 68 r., herec, Bratislava
MARTINČKO Stanislav, 61 r., generálny riaditeľ spoločnosti, Košice
MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 75 r., vysokoškolský pedagóg - vedec, Bratislava
MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r., poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Poprad
OSUSKÝ Peter, MUDr., CSc., 60 r., lekár, pedagóg, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava - sa 29.1.2014 vzdal kandidatúry
PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., PhD., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a vysokoškolský pedagóg, Bratislava
ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r., primátor mesta Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - sobota 15. marca 2014 

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

5PREZIDENTSKÉ VOĽBYwww.novadubnica.sk
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Ako budeme nakla-
dať s odpadmi
v roku 2014?

Milí Novodubničania, keďže 
rok 2014 je v rozbehu, dovoľu-
jeme si zopakovať a pripo-
menúť, aké pravidlá platia v 
našom meste pri nakladaní 
s odpadmi. Ak ich poznáte a 
riadite sa nimi, ste perfektní 
a ďakujeme, ak ich poznáte 
a nedodržiavate, skúste sa 
polepšiť, pretože správnym 
nakladaním s odpadmi zni-
žujeme škodlivé dopady ľud-
skej činnosti na naše životné 
prostredie a chránime svoje 
zdravie. Takže:

1. Odpad triedime
Od zvyškového odpadu od-
deľujeme všetky druhy plas-
tov, papier, kartón, sklo, tetra-
paky a kovy, ktoré vhadzujeme 
do kontajnerov upravených na 
triedený zber týchto druhov 
odpadu (s farebnými vekami 
), tetrapaky môžeme vhadzo-
vať do kontajnera na plasty, 
ak nemáme pred domom ná-
dobu na zber tetrapakov.  Ne-
zabúdajme, že aj polystyrén je 
plast a patrí do kontajnera so 
žltým vekom, a naopak, šálka, 
tanier  či zrkadlo nepatria do 
kontajnera na sklo so zeleným 
vekom!

2. Objemné odpady, 
opotrebované pneumatiky, 
staré šatstvo či hračky  mô-
žeme odovzdať bezplatne v 
zbernom dvore, na šatstvo 
sú v meste umiestnené aj dva 

veľké žlté kontajnery – pred 
kostolom a na parkovisku pri 
krytej plavárni. Hračky a ku-
chynské riady doneste radšej 
do zberného dvora, aby sa v 
kontajneroch nepolámali, zá-
roveň detské veci a hračky v 
zbernom dvore odkladáme 
pre detský domov v Trenčíne. 
Na jar a na jeseň vykonávame 
zber objemných odpadov pria-
mo od domov, takže kto nemá 
možnosť doviezť odpad do 
zberného dvora, môže využiť 
aj túto možnosť. 

3. Drobné stavebné 
odpady z menších prerábok 
v bytoch či domoch môžete 
odovzdať v zbernom dvore, 
bezplatne v limite 1 m3 na 
osobu a rok. Je dôležité, aby 
sa aj stavebný odpad pretrie-
dil a neboli v ňom prímesi, 
pretože len vtedy ho môže-
me recyklovať podrvením a 
netreba ho uložiť na skládku. 
Stavebné odpady nevhadzuj-
te do kontajnerov, pretože 
smetiarske vozidlo nedokáže 
takto preťažené kontajnery 
vysypať!

4. Nebezpečné odpady 
– motorové oleje, autobatérie, 
zvyšky farieb, rozpúšťadiel a 
iných chemikálií, elektrood-
pad, žiarivky, neónky, baté-
rie, tonery z tlačiarní a pod 
– je zakázané vhadzovať do 
kontajnerov, je potrebné ich 
odovzdať v zbernom dvore 
– bezplatne.  Drobné elekt-
roodpady, žiarivky, neónky a 
batérie je možné odovzdať aj 

v odd. ŽP Mestského úradu, 
ak to máte bližšie. Nevykla-
dajte prosím elektroodpad pri 
zvoze objemného odpadu od 
domov, pretože ho vždy niek-
to poškodí  a z chladničiek či 
rozbitých obrazoviek unikajú 
do ovzdušia škodlivé látky. 

5. Odpad zo zelene – 
pokosenú trávu, lístie a pod, 
by mali obyvatelia rodinných 
domov skompostovať na svo-
jom pozemku, ak im to nevy-
hovuje, môžu ho doviezť do 
zberného dvora. Je zakázané 
odpad zo zelene vhadzovať do 
kontajnerov!  Konáre z orezá-
vok stromov odvážame  na jar 
a jeseň priamo od rodinných 
domov a zo záhradkárskych 
osád.  

6. Minuloročnou novinkou 

v triedení odpadov je zber  
použitých jedlých ole-
jov – v rodinných domoch 
môžu obyvatelia vyložiť plas-
tovú fľašu s použitým jedlým 
olejom pri odvoze separo-
vaného zberu 1 x mesačne, 
ostatní ho môžu odovzdať v 
zbernom dvore. 

7. Heslo: Neseparuj 
sa, ale separuj! si dúfam 
zobral za svoje každý Novo-
dubničan a náš cieľ postupne 
znižovať množstvo odpadov 
ukladaných na skládku sa 
nám aj v tomto roku podarí 
splniť!

-kb-

V roku 2013 sme 
vyprodukovali 374 
kg odpadu na oby-
vateľa, 178 kg z toho 
bolo recyklovaných.

Mesto Nová Dubnica v roku 
2013 vytvorilo spolu 4254,43 ton 
komunálneho odpadu, z ktoré-
ho na skládku uložilo 2229,99 t  
a ostatné odpady boli vytriede-
né a odovzdané na recykláciu.

Oproti roku 2012  pokleslo 
celkové množstvo odpadu, a 
stúplo množstvo recyklova-
ného odpadu – vytriedili sme 
395,38 t papiera, takmer 80 
ton plastov, 163 ton skla, 31 
ton kovov, 17 ton tetrapakov, 
takmer 12 ton pneumatík, 38 
ton nebezpečných odpadov 
(najmä elektroodpadov), 590 
ton odpadu zo zelene, 154 ton 
dreva a drevotriesky a 528 ton 
stavebného odpadu. 

Na skládku sme uložili okrem 
zmesového komunálneho od-
padu aj niektoré druhy objem-
ného odpadu, ktoré neodoberá 
žiaden spracovateľ, v množ-
stve 157 ton a 146 ton zmieša-
ných  stavebných odpadov.

Miera recyklácie dosiahla 
47,58 %, čo je na slovenské po-
mery veľmi slušný výsledok. 
Okrem triedenia občanov sa 
na ňom vo veľkej miere po-
dieľa práca chránenej dielne v 
zbernom dvore, ktorej zamest-
nanci dotrieďujú odpady – z 
objemného odpadu vytrieďujú 
plasty, drevo, z dverí a okien 
vybíjajú sklá, oddeľujú kova-
nia, triedia odpad vysypaný z 
uličných košov. Všetkým pra-
covníkom chránenej dielne 
ako aj dôkladne triediacim No-
vodubničanom ďakujeme. Za 
odpredaj druhotných surovín 
z triedeného zberu sme získali  
vyše 48 000 €.
A koľko nás nakladanie s od-

padmi stálo? 
Zvozy odpadu, ukladanie na 
skládku, zvoz separovaného 
odpadu, nákup vriec a od-
padových nádob stáli mesto 
spolu 385 000 €, v meste sa 
vybudovali nové stojiská na 
kontajnery za 20 200 €. Daň  - 
poplatok za komunálny odpad 
bola vyrubená vo výške 326 280 
€, takže Mesto Nová Dubnica 
prispelo z rozpočtu mesta na 
nakladanie s odpadmi sumou 
väčšou ako 30 000 €. Poteši-
teľné je, že triedením odpadu 
mesto šetrí – kým tona odpadu 
ukladaná na skládku nás stála 
spolu s vývozom na vyše 100 €, 
tona vyseparovaného odpadu 
len necelých 55 €, a to sme za 
odpredaj suroviny ešte získali 
fi nančné prostriedky, ktoré 
boli opäť použité na naklada-
nie s odpadmi.

Mgr. K. Bašná

Triedením odpadu šetríme fi nancie

NESEPARUJ SA, ALE SEPARUJ!

TVORBA JE PRE DETI 
AKO HRA, POMOCOU KTO-
REJ SA NAUČIA VNÍMAŤ 
SVET OKOLITÝMI FARBA-
MI VÝTVARNEJ DÚHY.

Aj deti so špeciálno - výchov-
nými potrebami, ktoré pra-
cujú v Centre voľného času v 
krúžku SLNEČNICE dokážu 
vytvoriť krásne práce na hodi-
nách výtvarnej výchovy. Ma-
ľba na plátno bola ich premi-
éra, ale snaživosť a šikovnosť 
každého z nich sa odzrkadlili 
aj na ich výsledku. Teraz ich 
výrobky zdobia priestory CVČ 
a sme na ne pyšní.
Na krúžku deti spoznávajú 
rôzne techniky maľby od 
perokresby cez koláž až po 
dekoratívne práce. Rozvíjať 
predstavivosť a fantáziu, na-

učiť sa vnímať bohatosť farieb 
okolitého sveta, rozvíjať jem-
nú motoriku rúk to sú hlavné 
ciele, ktoré by sme v priebehu 
školského roka s deťmi chce-
li splniť. Tak im teda držme 

palce, nech sa im pri každej 
výtvarnej práci vyčarí úsmev 
na tvári.

Bc.Digaňová Gabriela 
vychovávateľka CVČ

Každoročné dobrodružstvo 
predškolákov prebieha v našej 
škole výnimočne. Začína Roz-
právkovou školičkou v novem-
bri. Budúci školáci navštívia 
naozajstnú školu. Kamaráti z 
literárno-dramatického odde-
lenia  im zahrajú rozprávoč-
ku a pani učiteľky na štyroch 
stanovištiach ukážu rôzne 
triedy a činnosti v nich. V deň 
zápisu rozprávková atmosféra 
pokračuje. Deti vítajú starší              
budúci spolužiaci, učiteľky milo 

a taktne zistia ich predpoklady  
pre úspešnú prácu v škole.  V 
budúcom roku ku nám nastúpi 
sedemnásť prváčikov. Naučia 
sa všetko, čo predpisuje štátny 
vzdelávací program pre všet-
ky školy. Čím je potom tá naša 
škola výnimočná? Už na pohľad 
je trieda iná, deti pracujú v cent-
rách učenia a majú samostatnú 
lavicu. Takmer v každej triede 
je interaktívna tabuľa alebo da-
taprojektor, každý učiteľ má k 
dispozícii notebook. Na veľmi 

dobrej úrovni sa vyučujú cudzie 
jazyky. Zmeny doby vnímame a 
vyučujeme aj netradičné pred-
mety .  Bohatá je aj krúžková 
činnosť s možnosťou rozvíjania 
ručných prác, počítačovej gra-
motnosti, turistickej práce v 
spolupráci s detskou organizá-
ciou Fénix a veľmi obľúbenou 
je aj činnosť v krúžku Mladého 
vedca. Naši absolventi sa radi 
vracajú. Máme žiakov v najlep-
šej strednej škole na Slovensku 
v Sučanoch, vo všetkých gym-
náziách v okolí, na konzervató-
riu, umeleckej škole v Trenčíne, 
v Kostce v Hostíne na Morave, 
v priemyslovke v Starej Turej i 
Dubnici, obchodnej akadémii i 
v rôznych stredných odborných 
školách. Tešíme sa na nových 
kamarátov a rodičov, s ktorý-
mi úzko spolupracujeme. Život 
školský je jedno veľké dobro-
družstvo.                               

PaedDr. Jana Kramárová
riaditeľka školy

V dňoch od 15. a 16. januára v 
ZŠ sv. Jána Bosca prebehol 
slávnostný zápis do 1. ročníka. 
Rodičia s budúcimi prváčikmi 
prichádzali možno trochu neis-
to do budovy školy, kde ich už 
pri vstupe srdečne vítali „po-
stavičky z krajiny písmenkova 
a číselkova“, aby odbúrali po-
čiatočný strach z prvej veľkej 
skúšky. 
Kým rodičia trávili čas vyba-
vovaním písomnosti, budúci 
prváčikovia prešli „plavbou za 
vedomosťami do kráľovstva 
písmen a číslic“, v ktorom boli 
pre nich pripravené úlohy na 

nenásilné zistenie ich pripra-
venosti do školy. 
Deti v pracovnom liste „plnom 
morských úloh“, hravou for-
mou ukázali svoje schopnosti, 
zručnosti i vedomosti nadobud-
nuté v škôlke. Zoznamovali sa s 
prostredím, ktoré sa o pár me-
siacov stane na niekoľko rokov 
ich druhým domovom. Žiaci si 
vychutnali svoj prvý veľký krok 
do sveta poznania a vedomostí. 
Každému sa tento deň veľmi 
páčil, o čom svedčili usmiate 
tváre detí a ich určite hrdých 
rodičov. Po príjemne stráve-
ných chvíľach si za odmenu zo 

zápisu odniesli malú pozorno-
sť, ale asi najväčšiu radosť im 
urobila „vstupenka“ do 1.roč-
níka. 
Zápisu sa zúčastnilo 31 pred-
školákov, z tohto počtu má 1 
žiak odklad povinnej školskej 
dochádzky. Musíme skonštato-
vať, že máme za sebou úspešný 
zápis do 1. ročníka a to hlavne 
kvôli dôvere rodičov a už teraz 
sa tešíme na našich nových pr-
váčikov. 

Mgr. Ľuboš Valt
riaditeľ Spojenej školy
sv. Jána Bosca

SLNEČNICE
V CVČ

Zápis v súkromnej škole

Zápis v cirkevnej škole

Na všetky objekty inžinier-
skych sietí sú vydané stavebné 
povolenia na samotnú realizá-
ciu. 
Na základe rokovaní zástup-
cov mesta a zástupcov SSE 
– Distribúcia a.s. došlo k              
čiastočnej zmene projektovej 
dokumentácie, týkajúcej sa 
objektov SO 08 - Trafostanica 
a objektu SO 09 -  Prekládka  
22kV rozvodov, ktorá sa týka 
umiestnenia objektu trafosta-
nice do lokality pri navrhova-

nom kruhovom objazde v pri-
emyselnej zóne a čiastočnej 
zmene trasy prekládky 22 kV 
od stožiaru VN linky č. 1302. Po 
zabezpečení vyjadrení od jed-
notlivých dotknutých orgánov 
štátnej správy, mesto Nová 
Dubnica požiadalo o zmenu 
stavby pred jej dokončením na 
uvedené stavebné objekty. Zá-
roveň bola vyhlásená súťaž na 
realizáciu podlimitnej zákazky 
„Dopravné napojenie priemy-
selnej zóny Nová Dubnica“. Po 

ukončení súťaže a podpísaní 
zmluvy s dodávateľom staveb-
ných prác sa plánuje v letných 
mesiacoch realizácia inžinier-
skych sietí, aby boli dodržané 
termíny na ich vybudovanie a 
kolaudáciu stanovené v zmluv-
ných podmienkach pri odpre-
daji pozemkov investorom – 
budúcim podnikateľom.

Ing. S. Kiačiková
prednostka MsÚ

Realizácia IS v priemyselnej zóne

Aj zápis do školy môže byť príjemný.

Deti so svojimi výtvarnými prácami.

Dňa 30.januára o 17.00 hod. 
vypukla v DC Dubáčik pyža-
mová párty, ktorej sa zúčast-
nili vopred prihlásené detičky 
s ich maminkami. Všetci sme 
sa prezliekli do krásnych a 
pohodlných pyžamiek a párty 
mohla začať. 
Vychovávateľky pripravili pre 

deti pestrý program v podobe 
zábavných súťaží, z ktorých si 
najšikovnejší odniesli na pa-
miatku krásne ceny. Nechýba-
la ani mini diskotéka a chutné 
občerstvenie.  Ani maminky 
neodišli naprázdno a zmerali 
si sily v jedení šišiek.
Na záver čakala na každého 

sladká odmena. Touto cestou 
ďakujeme všetkým zúčastne-
ným za vytvorenie výbornej 
atmosféry, za ich súťaživosť a 
hravosť. Tešíme sa aj na ďalšie 
spoločné akcie.

Bc. Zuzana Hlatká, CVČ

Pyžamová párty
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Minulý kalendárny rok 
sme v našej škole ukončili 
akciami tradičnými i sta-
ronovými.

Najskôr vo štvrtok a pia-
tok ráno deťom príchod do 
školy spríjemnili krásny-
mi koledami učiteľky Am-
richová a Mudrončeková 
a učiteľ Potočný. Potom 
sme naše výrobky predá-
vali na vianočných trhoch 
a pekné sviatky nám pri-
šli popriať aj zástupcovia 
mesta Nová Dubnica. Na-
koniec prišiel zlatý klinec 
programu - Vianočná aka-

démia, ktorá sa konala v 
športovej hale. Tu sa jed-
notlivé triedy predviedli 
rôznymi scénkami, tan-
čekmi či spevom a všetky 
čísla veľmi pekne uvádzali 
žiačky 9. A. Nálada bola 
vynikajúca, veľa sme tlies-
kali aj sa nasmiali.

Bolo to naozaj dokonalé 
ukončenie kalendárneho 
roka, kde sme si všetci 
navzájom popriali krásne 
sviatky plné pokoja a po-
hody a samozrejme úžas-
né prázdniny.

...  táto ľudová múdrosť dokazu-
je, že už naši predkovia vedeli, 
že nasýtiť treba nielen telo, ale 
i dušu. Dôležité je však, čím 
ich nasýtime. Dnes ako by sme 
však na tieto staré pravdy zab-
údali.

Žiacke dušičky našich druhá-
kov, tretiakov a štvrtákov sme 
sa rozhodli zasýtiť 25.10. 2013 
návštevou divadelného pred-
stavenia MÁTOHY v Divadle A. 
Bagara v Nitre.

Dej sa odohrával v slovenskej 
dedine, ktorá upadla do „ hríchu 
“, a tak sa v nej usadili mátohy 
, predstavujúce zlé ľudské vlast-

nosti. Zachránil ju  obyčajný de-
dinský mládenec .

Mal si nájsť správnu nevestu 
, takú, ktorá bude mať dobré 
vlastnosti – bude pracovitá, po-
čestná, poriadna ... Hoci ju naj-
skôr hľadal po celom svete, ba 
dokonca i na Mesiaci, nakoniec 
ju našiel doma.

Príbeh bol jednoduchý, vtipný, 
zábavný a vôbec nikomu neva-
dilo, že aj poučný. A deti ?
„ Tie sa najedli dosýta.“ Roz-
právka sa im totiž páčila. 

Dr. O. Bulková

Medzi najdôležitejšie školské 
dni sa určite počítajú i dni, v 
ktorých prebieha zápis detí 
do 1. ročníka ZŠ. Tento rok 
sa u nás konal v dňoch 15. a 
16. januára.  Zapísali sme 67 
detí, z tohto počtu evidujeme 
16 žiadostí o odklad povinnej 
školskej dochádzky.

Boli to rušné dni, čo nazna-
čuje i počet zapísaných detí. 
I napriek tomu zápis prebie-
hal v pokojnej atmosfére, veď 
deti prostredie našej školy 
zo spoločných aktivít veľmi 
dobre poznajú . Prišli s veľký-
mi očakávaniami, radosťou, 
nádejou, že v tejto pre nich 

„ prvej životnej skúške“  ob-
stoja čo najlepšie. Preukázali 
to pri jednotlivých aktivitách, 
ktorými sme si overovali ich 
školskú zrelosť. Obstáli veľmi 
dobre, z čoho mali radosť ni-
elen deti, ale aj ich rodičia.  ...“ 
veď nad najvzácnejší klenot 
je dieťa ...“ J. A. Komenský.                                          

Konštatujeme, že úroveň pri-

pravenosti detí na školu stú-

pa, za čo patrí poďakovanie  

našim kolegyniam z mater-

ských škôl. 

Dr. O. Bulková

Veľká strašidelná noc prebeh-
la z 15. na 16. novembra 2013. 
Žiaci 5. – 8. ročníka prichádza-
li, väčšinou už v maskách, po 
vysvietenej, magickej ceste. V 
krásne vyzdobenej a zmenenej 
škole ich vítali pedagógovia 
zmenení na nepoznanie. 

Hneď po tom, ako ešte zdoko-
nalili svoje maskovanie a zloži-
li si veci, mohla sa začať prvá 
strašno - krásna časť progra-
mu. Na skupinky žiakov čakalo 
10 stanovíšť, kde museli plniť 
jednotlivé úlohy. Za každú spl-
nenú úlohu získali písmenko 
– indíciu, z ktorých na konci 
museli zložiť slovo. 

Prvá úloha bola U ducha zlo-
ducha. Tu mali postaviť ducho-
vi strašidelnú vežu v značne 
sťažených podmienkach. V 
druhej miestnosti s názvom 
Pavúčie zajatie na dvoch z nich 
čakalo preverenie ich pozor-
nosti a bystrých nožičiek. Po-

tom pokračovali na tretiu métu 
U podivného alchymistu, kde 
taktiež dvaja zo skupiny muse-
li dokázať, že ohybné jazýčky 
nemajú iba počas prestávok 
a hodín, ale aj v netradičných 
situáciách, ako napríklad naví-
janie cukríka na nitke. Štvrté 
stanovisko sa volalo Tajomné 
monštrum. Tu jeden zástup-
ca lovil monštrum z nádoby, 
do ktorej vôbec nevidel, takže 
musel byť odvážny a šikovný. 
V ďalšej miestnosti V zovretí 
Drakulu ich čakalo pasovanie 
sa so samotným pánom Tran-
sylvánie. V nasledujúcej triede 
s názvom Zelené monštrum 
ich čakal démon s magickým 
tretím okom, u ktorého všetci 
ochutnali jeho tajomný lektvar, 
ktorý ale vôbec nevyzeral vábi-
vo a veru ani dobre nechutil. V 
Jaskyni u netopiera si zas po-
trápili hlavičky a v miestnosti 
Záhada u hada logické mysle-
nie. Predposledná úloha Ta-
jomné bludisko bola celá pono-

rená do tmy, preto si pomáhali 
baterkou, aby našli vchod do 
bludiska. Bolo plné prekážok 
a hlavne tmy, takže aj dosť ob-
tiažne na techniku prechodu a 
zvládnutie strachu. Tu dostali 
aj poslednú indíciu. 

Nakoniec nasledovalo Magic-
ké vyslobodenie, kde z písmen 
zložili výsledné slovo. Nebolo 
to jednoduché a keď im pís-
menko chýbalo, na jeho získa-
nie museli všetci splniť žolíko-
vú úlohu. Všetkých 10 skupín 
to ale zvládlo a získalo sladkú 
odmenu.

Po krátkej večeri nasledovala 
diskotéka s prehliadkou stra-
šidiel. Najhrôzostrašnejšie 
masky, a nebolo ich málo, boli 
aj ocenené. Na spestrenie dis-
kotéky si všetci zasúťažili - naj-
zábavnejší bol asi rýchly beh 
na novinách, stoličkový tanec 
a pískanie po zjedení sušie-
nok. Bavili sa nielen súťažiaci, 

ale aj obecenstvo. No a aká by 
to bola strašidelná noc bez ho-
roru? Aby to zvládli aj tí mlad-
ší a bojazlivejší, vybrali sme 
taký menej náročný. A keďže 
aj strašidlá sú len ľudia, únava 
ich zahnala do spacákov. Mu-
sím povedať, že žiaci, rodičia 
a  aj učitelia boli z tejto akcie 
nadšení, všetci sme si ju užili 
naplno a už sa tešíme na dru-
hý ročník. 

Táto noc prebehla pod záštitou 
učiteliek Galovičovej a Šikulín-
covej. Veľká vďaka patrí učiteľ-
ke Kopčanovej, ktorá nešetrila 
nápadmi na súťaže či výzdobu, 
riaditeľovi, zástupkyni, rodi-
čovskej rade a samozrejme 
učiteľkám Kubaščíkovej, Po-
točnej, Vrtíkovej, Haluzovej, 
Pukitovej, Amrichovej, Kače-
rovej, Krajčiovej a učiteľovi 
Potočnému. 

PaedDr. Mária Galovičová

Aj v tomto školskom roku 
sme v termíne od 27. do 31. 
januára organizovali základný 
plavecký výcvik pre žiakov 3. 
ročníkov. Uskutočnil sa vo vy-
novených priestoroch krytej 
plavárne pod vedením skúse-
ného plaveckého inštruktora 
M. Halása, s ktorým spolu-
pracujeme už niekoľko rokov. 
Cieľom výcviku bolo elimino-
vať strach z vody, naučiť plá-
vať všetkých zúčastnených, 
prípadne zdokonaliť už čias-
točné plavecké schopnosti 
žiakov.  Dvadsaťšesť tretiakov 
sa najskôr oboznámilo s ba-
zénom, s vodou, osvojovali si 
základné plavecké zručnosti 
ako je dýchanie do vody, splý-
vanie, skoky do vody ... a ani 
sa nenazdali, veľmi rýchlo si 
začali osvojovať základy pla-
veckého štýlu – kraul. Päť dní 
ubehlo ako voda a plavecký 
výcvik ukončilo 19 žiakov, ktorí 
úspešne  preplávali 25 metro-

vý bazén. Tí ostatní postupne 
zisťovali, ako sa ich pocity a 
zážitky pri otužovaní menia na 
skutočnosť a že je to na osoh 
ich telu. Všetci však dostali 
v deň polročných vysvedčení 
ešte jedno, a to „mokré vy-
svedčenie“, ktoré je dôkazom 
toho, ako zvládli plavecký vý-
cvik. Veríme, že voda sa stala 
pre všetky deti kamarátkou a 
neustále ich bude lákať. A pre-
to, ako to dnešné deti dobre 
vedia, určite prehovoria svo-
jich rodičov, aby si našli čas na 
spoločnú návštevu plavárne či 
kúpaliska, lebo im budú chcieť 
ukázať, čo všetko sa naučili. 
Veríme, že aj počas niektorých 
vyučovacích hodín telesnej 
výchovy, alebo o rok v rámci 
zdokonaľovacieho plaveckého 
výcviku, si budeme môcť tieto 
plavecké zážitky a skúsenosti 
zopakovať.

Vianoce v škole

„Nielen chlebom je človek živý“ ...

Zápis do prvého ročníka

STRAŠIDELNÁ ŠKOLAPlavecký výcvik

Vyhradené pre Základnú školu J. KRÁĽA

Účastníci plaveckého výcviku tretieho ročníka ZŠ.
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Moderátor večera Števo Dvorský a primátor mesta otvorili ples Kapela LEO BAND rozprúdila zábavu

... ale pobavila aj diskotancami ...

Hostia zaplnili tanečný parket ...

... a tancovali aj po polnoci Tento rok boli ceny v tombole naozaj veľmi hodnotné

... a koketným swingom

Výzdoba hlavnej sály

Tanečná skupina Sfi nx predtancovala valčík ...

Petr Kotvald roztancoval celú sálu



20. marca 2014 od 17.30 hod.
KINO PANOREX Nová Dubnica
 
Celovečerné pásmo špičkových fi lmov o dobrodružných expedíciách, 
extrémnych horolezeckých výstupoch, odvážnych vodáckych výpra-
vách a ďalších „bláznovinách“! 

Väčšina fi lmov sú víťazné snímky z medzinárodných outdoorových 
festivalov.

Vstupné: 2,50 € 
Koniec festivalu asi o 22:00

Bližšie informácie o fi lmoch: http://www.expedicnikamera.cz/

Predpredaj vstupeniek  v oddelení  kultúry MsÚ Nová Dubnica, 
mail: kebiskova@novadubnica.sk, tel. 0424433484, kl. 112

Katarína Gillerová:
Ak mi uveríš
Jedna omylom poslaná ese-
meska spustí okolo Viki sled 
nečakaných udalostí. Stane 
sa to po rokoch, keď sa už spa-
mätala zo zrušenia vlastnej 
svadby a smrti blízkeho člove-
ka. Jedenásty román autorky 
nám opäť prináša príbeh zo 
súčasnosti.

Jana Pronská:
Kliatba
Pred mnohými stáročiami 
kliatba nešťastnej matky od-
súdila Markusa na večný život 
– kliatba taká mocná, že sa 
ju nedarí zlomiť nijakými ča-
rami. Romantický historický 
príbeh plný napätia, zakáza-
nej lásky a fantázie.

Igor Bukovský:
Návod na prežitie pre ženu
Všetko, čo by ste mali vedieť 
o svojom tele, stravovaní a 
životnom štýle. Vtipne, ale 
pokorne a s úctou k zdravému 
rozumu vás autor  inšpiruje 
k pozitívnym životným zme-
nám.

Paul Hoffman:
Pod krídlami smrti
Záver trilógie spája nitky prí-
behu z dvoch predchádzaj-
úcich dielov. Thomas Cale, 
smrtiaci anjel sužovaný zá-
hadnou chorobou, sa lieči v 
kláštore na Cypre. Ale aj tu, 
na zdanlivo bezpečnom mies-
te, musí byť v strehu. 

Harlan Coben:
Šesť rokov
Zúfalý Jake sa prizeral, ako si  
jeho životná láska berie iného 
muža. Keď sa dozvie, že Nata-
lin manžel zomrel, vyberie sa 
na jeho pohreb. Avšak vdova 
nie je Natalie. Zistí, že sa stal 
súčasťou starostlivo vykon-
štruovanej fikcie.

Daniel Silva:
Angličanka
Majster špionážnych románov 
nám opäť predstavuje špičko-
vého tajného agenta. Gabriel 
Allon sa púšťa do hľadania 
zmiznutej političky. V románe 
nechýba napätie, prekvapivé 
zvraty i nečakané odhalenie.

Filmový festival
EXPEDIČNÁ KAMERA 2014

Novinky v knižnici
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24.marca o 19.00 hod v KINE 
PANOREX  Nová Dubnica 

Kriminálna komédia hercov 
činohry Slovenského národ-
ného divadla. 

Kriminálna komédia o tom, že 
podceňovať sluhov sa nevyplá-
ca. Príbeh o vysoko podozrivej 
afére, ku ktorej došlo v roku  
1838. Tri obstarožné sestry 
Heckendorfové, bohaté majiteľ-
ky akcií významného pivovaru, 
sa ako vždy uchýlia na leto do 

svojho vidieckeho sídla neďa-
leko mesta Neuruppin. Je tu s 
nimi však verný Rudolf , ktorý 
zostáva v službách, ktoré trvajú 
už tridsať rokov „ dievčaťom 
pre všetko“. Sťahuje nábytok, 
nosí kufre, nakupuje, varí, ob-
sluhuje a poskytoval i služby 
celkom intímneho rázu, ktoré 
slečny vyžadovali... 
Po 30 rokoch vernej služby však 
Rudolf prichádza s myšlienkou 
splatenia všetkých záväzkov, 
ktoré voči nemu sestry majú. A 
tie zas prichádzajú na obludný 

plán. Lenže kto inému jamu 
kope...
Hrajú: Zdena Studenková , Zu-
zana Kocúriková, Mária Kráľo-
vičová, Jozef Vajda 

Hudba: Braňo Kostka 

Réžia: Peter Mikulík 

Vstupné: 13€ 

Predpredaj a rezervácia 
vstupeniek od 18.2.2014 v od-
delení  kultúry MsÚ Nová Dub-
nica, tel. 4433484, kl.112, mail: 
kebiskova@novadubnica.sk

RYBA
V TROJKE

Oddelenie kultúry MsÚ Nová Dubnica uvádza:



Ako štátny tréner 
slovenskej reprezen-
tácie je dvojnásob-
ným majstrom sveta
 
Ing. VLASTIMIL TĚŠICKÝ 
do Novej Dubnice prišiel bý-
vať v roku 1990, kedy sa sem 
po absolvovaní vysokej školy 
priženil.  Narodil sa, detstvo 
aj mladosť prežil na Morave, 
kde už ako malému chlapcovi 
učarovala rieka Bečva. K nej 
chodieval s otcom, aktívnym 
rybárom, chytať ryby, sledo-
vať ich príležitostný výlov a 
priúčať sa rybárskym fi nesom.  
Ofi ciálne začal nahadzovať 
udicu keď mal desať rokov. Od-
vtedy sa mu táto záľuba stala 
veľkým koníčkom, ba dá sa po-
vedať  koňom. Členom  ČRS sa 
stal v r. 1976 v miestnej orga-
nizácii Hustopeče nad Bečvou, 
kde aktívne pôsobil až do pres-
ťahovania sa na Slovensko. V 
posledných rokoch získal veľa

rybárskych medzinárodných 
ocenení, zažil nespočetné 
množstvo príhod pri sloven-
ských aj svetových vodách a 
tak sme Ing. V. Těšického oslo-
vili, aby sa s našimi čitateľmi o 
ne podelil. Rád nám vyhovel a 
tak vám prinášame rozhovor 
s ďalším úspešným Novodub-
ničanom. Vidieť, že rybárstvu 
podľahol telom aj dušou, veď 
už na naše stretnutie prišiel v 
tričku s emblémom slovenskej 
prívlačovej reprezentácie  a 
celým rozhovorom sa rybárče-
nie ťahalo ako niť, ktorá rokmi 
naberá na pevnosti. Želáme 
vám teda príjemné chvíle pri 
čítaní týchto riadkov.
  
Pán Těšický, kam až siahajú  
korene vašich rybárskych 
začiatkov?
- Tak ako ste v úvode spome-
nuli, bolo to na rieke Bečva. 
Môj otec bol predsedom rybár-
skej organizácie v Hustope-
čoch nad Bečvou a keď išiel na 
rybačku už ako malého chlap-
ca ma brával so sebou. Vtedy 
rybársky lístok mohlo dieťa do-
stať až v desiatich rokoch, nie 
ako teraz, v šiestich. Okolo rýb 
a rybačky som sa motal stále, 
pomáhal  som aj pri  výlovoch 
ešte predtým, než som dostal 
prvý rybársky lístok. Chcel 

som sa stať profesionálnym 
rybárom a preto bolo mojím 
veľkým snom vyštudovať ry-
bársku priemyslovku. Pretože 
jediná takáto škola pre celé 
vtedajšie Československo bola 
vo Vodňanoch pri Českých Bu-
dějoviciach, kde prijímali len 
dvadsať detí do ročníka, tak sa 
mi to zdalo byť nerealizovateľ-
né. Nemali sme žiadne kontak-
ty, ktoré by mi pomohli usku-
točniť môj sen a preto som sa 
tohto povolania vzdal. Rybárčil 
som však ďalej a rybačka sa mi 
stala koníčkom na celý život .
 
Po presťahovaní sa do No-
vej Dubnice ste hrávali za 
miestny klub futbal. Kedy 
ste sa aktívne začali zapájať 
do činnosti Slovenského ry-
bárskeho zväzu? 
- Členom Slovenského rybár-
skeho zväzu (SRZ) som od 
roku 1999 a to v Mestskej or-
ganizácii SRZ Dubnica nad 
Váhom, kde som doposiaľ. 

Už deviaty rok som členom vý-
boru MO, kde som zodpovedný 
za športovú činnosť.
 
Závodne sa venujete najmä 
rybolovu prívlačou. Môže-
te nám ozrejmiť o aký druh 
chytania rýb ide?
- Je to aktívny spôsob chytania 
rýb. Teda nie tak, že si rybár 
sadne na breh k udici, ale sa 
prejde prírodou po brehu, ale 
aj vo vysokých gumenných čiž-
mách až po prsia, v tzv. skafan-
dri na brodenie  v rieke.  Tak 
prejdem aj desať kilometrov 
vodou, nachodím sa, ale aj si 
psychicky oddýchnem a to je o 
tom, urobiť niečo pre svoje telo 
a zároveň zrelaxovať a vyčistiť 
si hlavu. Práve tento druh 
odpočinku je mojím veľkým 
životabudičom. So závodnou 
prívlačou som aktívne začal v 
r. 2000 v Českej republike, kde 
som pôsobil v družstve John 
Crane MO SRZ Hustopeče 
n.B.. S družstvom sme prete-
kali v prvej aj druhej lige. V tej 
dobe mojimi najväčšími špor-
tovými úspechmi bolo umiest-
nenie v prvej dvadsiatke celo-
štátneho rebríčka.
 
S pretekmi prívlačou ste 
začali aj na Slovensku. Od-
vtedy ste dosiahli celý rad 

mimoriadných úspechov 
na svetovej úrovni. Môžete 
nám, pán Těšický, priblížiť 
cestu k týmto  oceneniam?
- Pred takmer deviatimi 
rokmi, pri vzniku ofi ciálnej 
ligy na Slovensku, som založil 
družstvo MO SRZ Dubnica 
nad Váhom, ktorého som čle-
nom a zároveň vedúcim. Hneď 
v prvom roku sme sa prebo-
jovali do 1. ligy, ktorú sme s 
tímom o rok neskôr vyhrali 
a v jednotlivcoch som sa stal 
majstrom Slovenska. V r. 2008 
som obsadil tretie a o tri roky 
neskôr druhé miesto na me-
dzinárodných majstrovstvách 
Slovenska.
 
To boli začiatky úspešnej 
cesty v tejto oblasti vášho 
života... Čomu ste sa ďalej 
venovali?
- Od r. 2005 som bol členom 
slovenskej reprezentácie, s 
ktorou sme vybojovali tretie /r. 
2007/ na Slovensku v Ružom-

berku, resp. druhé miesto /r. 
2008/ v Bulharsku. Môj naj-
väčší osobný úspech na me-
dzinárodnom poli bolo šieste 
miesto v jednotlivcoch na MS 
2007, druhé miesto na medzi-
národnom majstrovstve ČR 
v tom istom roku a víťazstvo 
na prestížnom Hustopečskom 
pohári v r. 2005. Od r. 2007 som 
členom sekcie LRU - Prívlač, 
v ktorej sa snažím, v rámci 
svojich možností a schopností, 
podieľať na fungovaní ligových 
súťaží a na inovácii pravidiel 
tohto odboru.
 
V ostatných rokoch pôsobíte 
aj vo funkcii štátneho tréne-
ra slovenskej reprezentácie.
- Áno. Od roku 2009, kedy boli 
MS v Andore, pôsobím vo 
funkcii štátneho trénera slo-
venskej  reprezentácie LRU 
Prívlač. Na majstrovstvách 
sveta v r. 2010 v Chorvátsku 
sme zvíťazili, o rok neskôr v 
Taliansku sme boli tretí , v r. 
2012 v Poľsku druhí a v minu-
lom roku sme v Česku na rieke 
Jihlave, vo veľmi prestížnych 
pretekoch, opäť zvíťazili.
Podľa mňa byť trénerom štát-
nej reprezentácie  LRU-Prí-
vlač na Slovensku neznamená 
trénovať reprezentantov v pra-
vom slova zmysle, ale treba ro-

biť skôr marketing a managing 
tzn. byť kouč, ktorý svojich 
zverencov správne motivuje, 
usmerňuje, stanovuje straté-
giu a taktiku, pripravuje po 
psychickej i taktickej stránke 
a hlavne vytvára prostredie 
dôvery, pohody a spolupa-
tričnosti. Tréner musí vy-
tvoriť kompaktný tím,  kde 
nie je rozdiel medzi prete-
károm a pomocníkom, všet-
ci v tíme sú dôležití a všetci 
ovplyvňujú konečný výsle-
dok. Ja mám to šťastie, že 
sa nám podarilo vybudovať 
vynikajúci kompaktný tím, 
ktorý na sebe stále pracuje 
a jednotlivci sú ochotní sa 
sebaobetovať.
Toto je moja vízia trenéra a 
myslím si, že ideme správ-
nou cestou, veď za posled-
ných päť rokov sme boli 4x 
„na bedni“ v družstvách na 
MS a posledné roky sme 
najlepším športovým druž-
stvom Slovenského rybár-
skeho zväzu.   
 
Určite sa tieto pekné vý-
sledky nedosiahli len tak, 
z ničoho nič....
- Máte pravdu. To sú hodiny 
tréningu na sústredeniach, 
ktoré sme absolvovali na 
Slovensku napr. v minulom 
roku  na jazere Strieborni-
ca, na rieke Poprad pri Svi-
te, ale aj na českých riekach 
Bečva, Jihlava či jazerách 
Jestřabice a  Polouvsí. Tu 
všade sme sa snažili si-
mulovať podmienky  majs-
trovstiev sveta. Mimo týchto 
sústredení sa reprezentanti 
zúčastnili všetkých ligových 
kôl, aj  väčšiny pohárových 
pretekov na Slovensku i v 
Čechách, kde patrili k tým 
najlepším. Myslím si, že to 
bola veľmi dobrá skúsenosť 
najmä pre členov širšieho 
výberu. V minulom roku 
sme mali na majstrovstvách 
sveta vyspelý tím, ktorý mal 
už svoje skúsenosti. Svo-
ju vynikajúcu pripraveno-
sť sme potvrdili celkovým 
víťazstvom v družstvách a 
druhým miestom P. Horňá-
ka v jednotlivcoch. Bolo to 
zatiaľ najlepšie umiestnenie 
slovenskej reprezentácie 
na MS v histórii. Zvíťazili 
sme pred Českom, Ruskom, 
Poľskom a Talianskom.
 
Pán Tešický, ktoré sú vaše 

najobľúbenejšie miesta pri 
vode?
- “Paradoxne,” veľmi mi 
učaril Váh. Keď trénujem 
na preteky, tak je to Váh od 
Ladiec po Skalku pri Tren-
číne, ale keď si chcem za-
chytať väčšie ryby, tak to 
ma uchvátil púchovský Váh. 
Tam je rieka väčšia i hlbšia, 
dajú sa tam chytať atraktív-
ne ryby ako sú sumci, šťu-
ky či zubáči. Náš dubnický 
Váh je najmä o pretekárskej 
prívlači, kde sú väčšinou 
jalci a ostrieže. Myslím si, 
že sme dubnickú časť Váhu 
pretekmi prívlačou veľmi 
spropagovali. Veď ich tu or-
ganizujeme skoro každý rok. 
Na našom Váhu sú pravi-
delne najkrajšíe prívlačové 
preteky v rámci Slovenska. 
V minulom roku na medzi-
národných majstrovstvách 
Slovenska pri účasti 48 pre-
tekárov bolo ulovených za 
dva dni pretekov asi 6400 
rýb!!! Čo je viac ako 130 
rýb na jedného pretekára. 
Tento počet je unikátny a 
pri ostatných pretekoch sa 
k týmto počtom ani zďale-
ka  nepribližujeme. Máme u 
nás naozaj krásnu rieku pre 
športovú prívlač, ktorú nám 
závidia pretekári z celého 
Slovenska.  
 
To je oblasť, dá sa povedať, 
profesionálnej rybačky. Vi-
eme však, že rybačke ve-
nujete takmer všetok svoj 
voľný čas, a vyhľadávate aj 
vody vo svete. Kde všade 
ste už rybárčill?
- Hovorí sa, že športový ry-
bár by mal za svoj život na-
vštíviť  tri zasvätené mies-
ta rybárov a to sú norské 
fjordy, kde sa chytajú hlav-
ne tresky a halibuty,  mon-
golské rieky, kde je možné 
loviť krásnych tajmanov /
ekvivalent našej hlavátky 
podunajskej/ a Aljašku s rie-
kami plných lososov. Už som 
si splnil prvé dve destinácie. 
V období rokov 2005 až 2009 
som bol  trikrát v Nórsku.V 
posledných štyroch rokoch 
som trikrát navštívil mon-
golské rieky, kde sa chystám 
aj tento rok. V júni  ideme  
do úplne panenskej prírody, 
do oblasti rieky DelgenMo-
roon. Bude to síce adrena-
línové, lebo ideme do výšky 
skoro 2800 m, kde pôjdeme 

od posledného dopravného 
prostriedku ešte 80 km na 
koňoch. Späť pôjdeme na 
rafte, tak to bude aj dosť 
náročné. Už sa teším, ale 
aj trochu bojím. Aj keď som 
ako malý chlapec jazdil na 
koňoch. teraz budem mu-
sieť asi absolvovať nejaký 
tréning.
Neviem, či sa mi niekedy 
splní ísť na Aljašku, ale ja 
som Mongolskom veľmi na-
dšený.
 
Rybári sa radi chvália svo-
jimi najväčšími úlovkami. 
Aký je ten váš?     
- Bolo to v Mongolsku, kde 
sa mi podarilo uloviť nie-
koľko tajmanov cez 120 cm. 
Najväčší  mal 128 cm a vážil  
21 kg. Poviem vám v tejto 
súvislosti takú pikošku. Po-
darilo sa mi ho chytiť dva-
krát, na tom istom mieste aj 
v tom  istom čase po týždni 
znova. Prvý raz som s ním 
bojoval 35 minút a zachyte-
ná šnúra mu rozrezala prs-
nú plutvu. Podľa toho som 
tajmana identifikoval druhý 
raz,  keď som ho zdolal iba 
za sedem minút. Ryba bola 
ešte stále unavená z pred-
chádzajúceho boja  pred 
týždňom a nevládala. Kole-
govia rybári si ma dobera-
li, že ak tajman zistil, že ho 
opäť chytil dajaký Těšický, 
ktorý ho isto pustí späť, ne-
oplatí sa mu ďalej bojovať...
Medzi moje najväčšie šťuky 
patrí 102 cm a 95cm, ktoré 
som ulovil na mojej rodnej 
Morave. V posledných dvoch 
rokoch, na popud kamará-
dov, som začal chodiť aj na 
sumcov. Minulý rok,  sa mi 
podarilo uloviť na prívlač  
180 cm sumca.  Mám však 
ulovené aj pekné zubáče z 
rieky Váh z r.2012 – 88 cm a 
z Moravy 78 cm z vlaňajška.      
 
Pán Těšický, ďakujem vám 
za rozhovor. Myslím si, že 
bolo by ešte o čom rozprá-
vať, ale stránky Novodub-
nických zvestí nás nepo-
pustia. Možno sa s našimi 
čitateľmi radi podelíte o zá-
žitky po príchode z Mongol-
ska. Bude nám potešením. 
 
Jarmila Gašparová
Snímky: archív V. Těšického

RYBOLOVU SA VENUJE OD  DESIATICH ROKOV

Majstri sveta v rybolove prívlačou (slovenské družstvo).

Ing. Vlastimil Těšický s unikátnym úlovkom.
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Spoločenské udalosti v meste od januárového vydania

Narodili sa: Samuel Kormanec, Dominik  Frohn, Michal Prekop, 
Vladimír Hlohovský

Smútime: Ondrej Donoval, Ing. Július Švec,  Ján Moravčík,  Hele-
na Blajsková,   Františka  Klímová,  Mária Valčíková

Na spoločnej ceste životom: Vladimír Frátrik a Monika Vančová

Nedovolené používanie
zábavnej pyrotechniky
Prvého januára v podve-
černých hodinách chcela 
sa nedovoleným spôso-
bom „zbaviť“ zvyšnej 
pyrotechniky z osláv 
Nového roka E.S.M z 
Novej Dubnice. Prišla aj 
so známymi na Mierové 
námestie a tam začala 
odpalovať petardy. Od 
svojho konania neupusti-
la ani po príchode hliadky 
MsP. Nakoľko je v našom 
meste presne určené 
používanie zábavnej py-
rotechniky všeobecne 
záväzným nariadením, 
ďalšiu „petardovú zábav-
ku“  jej zakázali. Nakoľko 
sa menovaná dopustila 
priestupku porušením 
VZN bola riešená v rámci 
priestupkového zákona.

Nevyjasnené problémy
matky a dcéry
Vo večerných hodinách 
štvrtého januárového 
dňa, na  základe telefonic-
kého oznámenia, zasaho-
vala hliadka v dome č. 18 
v Sadoch Cyrila a Meto-
da. V jednom z bytov „slo-
bodárne“ si hlučným spô-
sobom začali vyriaďovať 
dlhodobé problémy mat-
ka s dcérou. Dcéra M.B. 
po celodennej konzumá-
cii alkoholu došla domov. 
Začala matku fyzicky na-
pádať a vyčítať jej, že je 
neschopná a nedokázala 
fi nančne zabezpečiť jej 
život. Po príchode hliadky 
na miesto sa M.B. nepo-
darilo ukľudniť, nakoľko 
mala 3,05‰ alkoholu v 
dychu. Na miesto bola 
privolaná RZP. Tá meno-
vanú odviezla na odborné 
vyšetrenie do Považskej 
Bystrice, kde si ju nechali 
na pozorovaní.

Nezvládnutý alkohol
Jedenásteho januára v 
nočných hodinách na 
nadmernú konzumáciu 
alkoholu doplatil H.J. , 
ktorý  nezvládol cestu z 
miestneho pohostinstva 
domov. Hliadka ho našla 
ležať na zemi pred vcho-
dom domu na ul. SNP, kde 
má trvalý pobyt. Nakoľko 
bol silne pod vplyvom 
alkoholu a nevládal stáť 
na nohách, hliadka ho 
odprevadila domov. Za 
budenie verejného po-

horšenia mu bola uložená 
bloková pokuta. No asi 
väčším trestom mu bolo  
po príchode domov v do-
provode hliadky láskavé 
slovo manželky.

Kolačínsky tulák v No-
vej Dubnici
Dňa 24. januára bol prija-
tý telefonát od neznámej 
osoby, že pri kine Pano-
rex sa už dlhšiu dobu po-
hybuje „vlčiak“ väčšieho 
vzrastu. Policajti okamži-
te išli na miesto, kde sa 
oznam potvrdil. Vlčiak sa 
voľne pohyboval bez maji-
teľa. Pes ako spozoroval 
hliadku MsP dal sa oka-
mžite na útek. Hliadka 
prenasledovala unikajú-
ceho psa po celom širšom 
centre mesta a pokúsila 
sa ho viackrát odchytiť, 
no neúspešne. Pes jej do-
volil priblížiť sa maximál-
ne na 10 metrov. Pravde-
podobne psa viacnásobné 
pokusy hliadky MsP o 
jeho odchytenie omrzeli a 
dal sa na „špacír“ krížom 
cez pole do miestnej časti 
Kolačín. Na začiatku Ko-
lačína na križovatke do 
Prílesa sa vlčiak šikovne 
vyhol ďaľšiemu pokusu o 
odchyt a pomedzi domy 
sa cez dieru v plote do-
stal až do svojho príbytku 
na ulici Odbojárskej. Na 
adrese hliadka vyhľadala 
majiteľa  psa L.B., ktorý 
nemal ani potuchy, že 
jeho pes sa už niekoľko 
dní potuluje po Kolačíne a 
Novej Dubnici. Upozorni-
la ho, aby psovi okamžite 
zabránil voľnému pohybu 
na verejnom priestran-
stve. Taktiež sa zistilo, že 
pes nie je riadne prihlá-
sený v evidencii mesta. 
Za voľný pohyb psa na 
verejnom priestranstve 
bez dozoru a jeho ne-
prihlásenie do evidencie 
mesta  L.B. dostal blo-
kovú pokutu v maximál-
nej možnej výške, ktorú 
dovoľuje zákon a taktiež 
mu bol uložený termín na 
prihlásenie psa v MsÚ.

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a 
kvetinové dary rodine, susedom, priateľom 
a známym, ktorí 30. decembra odprevadili 
na poslednej ceste našu milovanú matku, 
babku a sestru Máriu MATEJOVIČOVÚ.
Smútiaca rodina. 

Ďakujeme rodine, príbuzným, susedom, 
bývalým spolupracovníkom a známym, 
ktorí sa 13. januára prišli naposledy rozlúčiť 
so zosnulým Ondrejom DONOVALOM. 
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a 
kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Uplynulo dvadsať rokov, odkedy nás navždy 
opustil manžel Jozef FRAUS. Kto ste ho 
poznali venujte mu tichú spomienku. S lás-
kou spomína manželka s deťmi.

2. januára  uplynuli dva roky, odkedy nás 
navždy opustila naša drahá dcérka, man-
želka, matka a babka Marta MATLÁKO-
VÁ. Dni plynú ako voda, len bolesť v srdci 
trvá a nedá zabudnúť. S láskou spomína 
celá rodina.

11. januára sme si pripomenuli druhé vý-
ročie úmrtia manžela, otca a dedka Šte-
fana VLASKA. S láskou a úctou spomína 
manželka Katarína a deti Eva, Ján a Peter 
s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

1. februára uplynulo dvadsať rokov, odkedy 
nás navždy opustila naša milovaná mama 
a babka Anna MINÁRIKOVÁ a 31. mája 
uplynie devätnásť rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš otec a dedko Alojz MINÁRIK.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú : syn Anton, 
dcéra Anna s rodinou, synovia Marián a Jo-
zef s rodinami.

13. februára  uplynulo desať rokov, odkedy 
nás navždy opustila naša milovaná mama  
a babka Valéria BALÁŽOVÁ. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomína dcéra s 
manželom, vnučka a vnuk s rodinami.

15. februára uplynulo päť rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel a otec  
Peter HOLLÝ. S láskou spomína manželka 
s deťmi a ostatná rodina.

16. februára uplynul rok, odkedy náš na-
vždy opustila naša milovaná manželka, 
mama a babka Emília PAPPOVÁ. Smútok 
a žiaľ v srdci máme, na Teba s láskou spo-
míname. S láskou a úctou spomína manžel, 
deti, vnúčatá a ostatná rodina.

16. februára uplynulo päť rokov od úmrtia 
našej milovanej mamičky Anny KOZÁKO-
VEJ rod. Huterovej. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spom-
ienku. S láskou spomína smútiaca rodina.

19. februára uplynie päť rokov, odkedy nás 
navždy opustil manžel, krstný otec a brat 
František BENE. S láskou spomína man-
želka, krstné deti, sestry s rodinami a pri-
atelia.

20. februára uplynú dva roky, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a 
dedko Miloslav VLACH. S úctou a láskou 
spomína manželka, dcéra a syn s rodinami.

26. februára si pripomenieme štvrté smut-
né výročie úmrtia nášho milovaného man-
žela, otca a dedka Rudolfa REISENAUE-
RA. Aj keď si odišiel, niet Ťa medzi nami, 
ale v našich srdciach budeš žiť stále s nami.
S láskou spomína manželka, dcéra Jarka s 
manželom a deťmi a zať Peter s deťmi.

Spomienky - Poďakovania

Spoločenská kronika

Z bloku Mestskej polície

Kancelária: Topoľová ul. 781/5 (adm. budova tekosu)
Po – Pia: 8:00 – 16:00 hod., Tel.: 042 44 34 236

0905 991 398

www.pomnik.sk

SPRÁVCA CINTORÍNA
Spísanie nájomných zmlúv na hrobové miesta

Vytyčovanie nových hrobových miest

30% zľava pre obyvateľov Novej Dubnice 
na pohrebné služby a kamenárske práce

NONSTOP PREVOZY ZOSNULÝCH
Tel.: 0905 991 398

POHREBNÉ SLUŽBY A KAMENÁRSTVO
MIROSLAV KONDEL

Ponúkame aj prepravu sypkých a plných materiálov
do 3,5 tony.

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

NON-STOP PREVOZY, PREDAJ RAKIEV, VENCOV, 
KAHANCOV, SVIEČOK A POHREBNÉ SLUŽBY

0904 504 498

Dubnica nad Váhom - Tel.: 042/44 21 949,
Nová Dubnica (OC Družba) - Tel.:  042/44 33 000

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

11OZNAMYwww.novadubnica.sk



12 ŠPORT Február 2014

Vydáva Mesto Nová Dubnica. IČO: 00317586. Sídlo: Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica. Kontakt: 042 4433 526, msu@novadubnica.sk, www.novadubnica.sk.
Vedúca vydania: PhDr. Jarmila Gašparová. Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Soňa Kačíková. Členovia: Marta Babuková, PhDr. Jarmila Gašparová, JUDr. Miroslav Holba, Ing. Mgr. Marián Šupák. 
Grafi cká úprava: Mgr. Milan Ondrišák. Tlač: Petit Press - Bratislava. Administrácia a inzercia na MsÚ.
Registrácia: EV 686/08. ISSN 1338-788X. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo neuverejniť. Názory čitateľov nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.

NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Tento rok sa zimného turnaja 
zúčastnilo sedemnásť muž-
stiev, čo je najviac za posledné 
desaťročie. Po minulom roku, 
keď sa turnaj hral jeden deň, 
sme sa vrátili k modelu dvoch 
dní. Prvý deň boli zápasy v 
skupinách a druhý deń vyvr-
cholilo play off. Víťazom tur-
naja sa stalo družstvo Armat 
Lumpi, za ktoré hrali traja hrá-
či z kádra mužov Novej Dub-
nice. Druhé miesto, tak ako 
minulý rok, obsadilo mužstvo 
1. FC Krása. V zápase o tretie 
miesto Podháj porazil minulo-
ročných víťazov Citizens. Naj-
lepším strelcom sa stal Ivan 
Fulec z mužstva Armat Lumpi 
so siedmymi gólmi.
Ďakujeme primátorovi Ing. 
Petrovi Marušincovi za spolu-
prácu,  takisto ďakujeme všet-
kým účastníkom za športové 
výkony a tešíme sa na ďalšie 
ročníky turnaja.

Ing. Rastislav FLEŠKO

Prečo OSA a o čom to je?
Názov OSA vznikol, ako skratka 
z „anglického“ Oakville Sport 
Academy, malej anglickej sko-
moleniny prekladu „Dubnická 
Športová Akadémia“... Keďže  
názov a jeho iniciály dali do-
kopy skratku OSA, rozhodol 
som sa využiť toto spojenie, 
ako vhodné nielen pre meno 
združenia, ale tiež motivovalo 
k tvorbe maskota. 
A o čom? Hlavne o deťoch a po-
hybe. Zdravom a všestrannom 
pohybe. Dnešná doba deťom 
umožňuje, ba priam núti,  vy-
užívať rôzne vymoženosti mo-
dernej doby. PC, internet, TV, 
to všetko podporené veľakrát 
nevhodnou stravou... OSA je 
tu práve preto, aby naše deti 
odtrhla od tohto virtuálneho 
sveta. 

A v čom je teda OSA iná?
OSA chce byť iná hlavne svojim 
zameraním a do istej miery aj 
cieľovou skupinou. V našom 
klube sa budeme venovať pri-
márne deťom prvého stupňa 

základných škôl, čiže 6 až 13 
ročným. Ide o vek, kedy sa z 
pohľadu športových zručností 
a návykov s deťmi dá naozaj 
najviac pracovať a najviac sa 
na ne „nalepí“. Ale hlavne  je 
to vek, kedy sa deti veľmi rady 
hrajú, získavajú návyky a vyví-
jajú sa. V tomto veku je dôle-
žité, aby dieťa malo možnosť 
vyvíjať sa naozaj bez špeciali-
zovaného zamerania a predi-
šlo tak možným komplikáciám 
v budúcnosti, ako je jedno-
stranne preťažovaný pohybový 
aparát, svalové disbalancie, či 
onemocnenia dýchacích ciest. 
A nám ide o ich zdravý vývin. 
Preto sme pre ne pripravili 
program, ktorý bude pestrý, 
všestranný, pre chlapcov i pre 
dievčatá, pre rýchlych i vytr-
valých, pre silných aj obrat-
ných....  Dôležitý je aj sociálny 
aspekt tejto vekovej kategórie. 
Práve tu sa vytvárajú silné so-
ciálne väzby a priateľstvá, čas-
to  na celý život.

Ako často a kde budú teda 

naše deti trénovať?
Celý program je rozdelený v 
podstate na dve časti. V zim-
nom období budú tréningové 
jednotky „pod strechou“ a v ob-
dobí od jari do jesene to budú 
aktivity pod šírym nebom. 
Tomu sa prispôsobujú i trénin-
gy a aktivity. V zime nás čakajú 
2 tréningy v športovej hale po-
čas týždňa a cez víkend naviac 
1x voda v krytej plavárni. Od 
jari to už budú len 3 tréningy 
„vonku“. 

Na vašich plagátoch a letá-
koch OSA však prezentujete 
nielen akadémiu, ale i seriál 
pretekov...
OSA CHALLENGE, tak vo-
láme náš pretekový seriál. V 
myšlienke všestrannosti pohy-
bových aktivít OSA Akadémie 
pokračujeme i v seriáli prete-
kov. Zámerom je, aby každý 
malý pretekár mal možnosť 
bojovať o miesto „na bedni“. 
Ako som už uviedol skôr, nie 
každý je rýchly, či naopak vytr-
valý. Preto ak v jednom preteku 
nevyhrá, má šancu v druhom – 
inak zameranom. A tých mož-
ností bude tento rok sedem. Se-
dem pretekov, sedem možností 
výhry...

A čo staršie deti, rodičia, 
strýkovia, tety, babky a ded-
kovia? Má OSA niečo aj pre 
nich?
OSA Akadémia je zameraná 
prioritne pre deti prvého stup-
ňa základných škôl. No v OSA 
CHALLENGE, tam priestor 
určite dostanú. A nielen tam. 
Mimo tohto seriálu chystáme 
i ďalšie podujatia, kde nájdu 
uplatnenie všetci športu chtiví 

nadšenci...  ´
Beh naprieč Slovenskom, či 
preplávať La Manche... to sú 
len jemné náznaky toho, čo už 
máme rozpracované. Tam je 
určite priestor pre každého sú-
ťaživého športovca, či niekoho, 
kto sa rád športom len baví.

Dnes si môže rodič a dieťa 
vybrať naozaj so širokého 
spektra záujmových krúžkov, 
či športových klubov. Kritéri-
ám náplne sme sa už venova-
li, povedzte nám však, kto sa 
bude o deti v OSA Akadémii 
starať?
Vzhľadom k šírke záberu špor-
tových činností som si do tímu 
trénerov vyberal a verím, že aj 
vybral ľudí, ktorí museli spĺňať 
pre mňa dve dôležité základné 
kritériá: odbornú kvalifi káciu  i 
trénersku prax a pozitívny, ove-
rený vzťah k deťom.
Preto sme na tento rok v tejto 
zostave:
Adrián Gazdík - vytrvalostné 
a kondičné športy, kolektívne 
športy (atletika, cyklistika, tri-
atlon, futbal), Evka Mikulová 
- plávanie, gymnastika, kolek-
tívne športy, Vladimíra Slivoňo-
vá - plávanie, cyklistika, Miloš 
Karell – cyklistika a Janka Flo-
reková - atletika
Rôznorodosť pováh, metód a 
prístupu trénerov je i pre deti 
prínosom k adaptácii sa na 
prostredie, na formovanie ich 
povahy, mentálnych vlastností  
a psychickej odolnosti .

Adrian Gazdík

Milí rodičia, milí naši najmladší spoluobčania. Začiatkom roku v našom meste začala svoju činnosť nová športová organizácia. 
Nová nielen svojím vznikom, ale i zameraním. OSA –Športová Akadémia. Pod týmto názvom sa skrýva organizácia, kde svoj 
priestor nájdu všetky deti základných škôl, ktoré radi behajú, skáču, jazdia na bicykli, plávajú, skrátka sa neustále hýbu...

ZIMNÝ TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA 

Prírastok do športovej rodiny
v našom meste

V piatok 31. januára sa stretli 
členovia a sympatizanti Klubu 
slovenských turistov v Kolačíne 
v kultúrnom dome, aby zhod-
notili minulý rok a naplánovali 
turistické podujatia na rok 2014. 
Po rokoch vystriedal  Jozefa 
Králika vo funkcii predsedu 
Michal Hál  a členovia si zvo-
lili aj nový výbor KST Kolačín.  
Turistické plány viac ako 50 čle-
nov  sú naozaj smelé. Okrem 
tradičných podujatí  sa chceme 
pustiť do obnovy vzácnych  a 
chránených mokradí v blízkosti 
Lazov , zabudnutých  vychádz-
kových trás v okolí Dubovca, ako 
aj náučného značenia, aby sme 
dostali do povedomia našich 
spoluobčanov možno už zabud-
nuté lokálne  chotárne názvy. Z 
kalendára našich akcií na rok 
2014 vyberáme:

1. Zimné stretnutie  turistov 
Trenčianskeho kraja na Baske 
(22.- 23. februára)
2. Dubnická 30-ka ( 26.  februára)
3. Česko–slovenské stretnutie 
na Vršatci v rámci projektu Pria-
teľstvo bez hraníc (3. mája)
4. Novodubnická 25-ka Ivana 
Markoviča  (10. mája)
5. Jánsky haluškový festival (21. 
júna)
6. Zájazd na Balkán ( júl) 
7. Výlet do Tatier (12. – 14. sep-
tembra)
8. Silvestrovské stretnutie v La-
zoch (31. decembra)
O pripravovaných podujatiach vás 
budeme priebežne informovať  na 
stránkach našich novín, sociál-
nych sieťach i webovej stránke – 
www.kstkolacin.webnode.sk

-sk-

Turisti  hodnotili aj plánovali

Členky ZO Únie Žien Sloven-
ska v Novej Dubnici, sa na za-
čiatku tohto roku  rozhodli, že 
okrem  účasti na kultúrnych 
podujatiach,  urobia niečo aj 
pre aktívne využitie svojho voľ-
ného času. Vo štvrtok 30. januá-
ra sa stretli v hoteli ALFA, aby 
si zmerali sily na bowlingových 
dráhach.  Skôr než vytvorili 
dve zmiešané družstvá, turnaj 
otvorila predsedníčka ZO ÚŽS 
PhDr. J. Gašparová.  Všetkých 
účastníkov srdečne privítala 
a zaželala im veľa športových 
úspechov. Bolo vidno, že niek-
torí zo súťažiacich už skúsenos-
ti s týmto športom majú a hneď 
od prvých hodov bodovali, iní 
sa iba oťukávali a postupne mu 
prichádzali na chuť. Boli aj takí, 
ktorí po prvých nevydarených 
hodoch  hru vzdali a radšej 
súťažiacich povzbudzovali. Na 
prvý pohľad by sa mohlo zdať, 

že je jednoduché hodiť bowlin-
govú guľu tak, aby  po hladkej 
dráhe  nabrala správny smer, 
dorazila do cieľa a zhodila čo 
najväčší počet  kolkov. Aj keď si 
každý zvolil svoju taktiku, guľa 
neraz smerovala všade len nie 
do cieľa. Ukázalo sa, že neroz-
hoduje  sila hodu, ale presnosť 
a cit. 
Hneď od začiatku sa najviac 
darilo Viere Berčíkovej, kto-
rá bodovala v každom kole. V 
celkovom hodnotení získala 
zo sedemnástich súťažiacich 
najvyššie skóre -  192 bodov a 
obsadila tak prvé miesto.   
Tie členky ZO ÚŽS, ktoré sa 
tohto podujatia zúčastnili, si  
nielen zašportovali, ale aj sa 
zabavili a strávili príjemné po-
poludnie.     

Text a snímka: M. Babuková

Zmerali si sily
na bowlingových dráhach

Skupina A
Citizens
Vrtáci
Jasná Správa
Play 4 Fun

Skupina B
Podháj
FC Punčáci
Rac Team
Borusia

Skupina C
1FC Krása
United
Bianconeri
Silver Arows

Skupina D
FUN Taxi
Ndca dorast
Armat Lumpi
Cestari
Mladé Pušky

Štvrťfi nále (S1)
Citizens - Borusia

2:0

Štvrťfi nále (S3)
United - Armat Lumpi

1:4

Semifi nále
Citizens - Armat Lumpi

2:4

o 3. miesto
Citizens - Podháj

1:3

Štvrťfi nále (S2)
Podháj - Vrtáci

4:1

Štvrťfi nále (S4)
FUN Taxi - 1 FC Krása

1:2

Semifi nále
Podháj - 1 FC Krása

1:3

Finále
Armat Lumpi - 1 FC Krása

7:1

Citizens
x

2:2
0:3
0:4

Podhaj
x

2:4
2:3
2:1

1 FC Krása
x

4:1
0:2
2:8

FUN Taxi
x

1:4
0:0
1:6
0:3

Vrtáci
2:2
x

0:3
0:3

FC Punčáci
4:2
x

1:4
0:1

United
1:4
x

2:2
2:4

Ndca Dorast
4:1
x

3:1
2:1
1:4

Jasná Správa
3:0
3:0
x

3:0

Rac Team
3:2
4:1
x

10:1

Bianconeri
2:0
2:2
x

2:7

Armat Lumpi
0:0
1:3
x

1:8
4:2

Play 4 Fun
4:0
3:0
0:3
x

Borusia
1:2
1:0

1:10
x

Silver Arows
8:2
4:2
7:2
x

Cestari
6:1
1:2
8:1
x

3:0

Mladé Pušky
3:0
4:1
2:4
0:3
x

Víťazka turnaja Viera Barčíková (vľavo) pri poslednom hode.


