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NIKTO NEMÁ NA MŇA ČAS...
O dva mesiace máme opäť koniec ďalšieho školského roka. Pre 
žiakov, študentov sú to tie najnáročnejšie mesiace – čas tes-
tov a skúšania, nápor na vôľu,vytrvalosť a sebazaprenie. Ve-
ľa študentov už počas stredoškolského štúdia cieľavedome 
siaha k vyšším métam: „Per aspera ad astra“ (Námahou ku 
hviezdam), obľúbené motto Jána Kalinčiaka ( štúrovca).

Dosť je aj takých, ktorí sa ako-
si ťažko hľadajú, ba akoby v ni-
čom nevideli zmysel života.
V škole obvykle niet veľa času 
na družné rozhovory. Učiteľ, 
viazaný splniť celoštátne plat-
né učebné osnovy(UO), predo-
všetkým smeruje svojou prácou 
k tomu, aby čo najdôslednejšie 
„vyzbrojil“ svojich zverencov 
do života sumou vedomostí.
Naše školstvo ešte stále sta-
via na množstve informácií, 
ktorých z roka na rok pribúda 
a ktoré si už dnes každý mladý 
človek dokáže nájsť na interne-
te. Ešte stále sa nič nezmenilo 
na klasickej forme výuky. Žia-
ci ešte stále nemajú priestor 
na tvorivý prístup k požadova-
ným cieľom, zahrnutým v UO. 
Okrem hodín literatúry, nábo-
ženstva a etiky nemajú priestor 
na diskusie, prípadne dišputy 
o nastolenom probléme. Prijí-
majú a memorujú naučené  bez 
osobného prístupu a vlastného 
názoru- až na výnimky. Niežeby 
nechceli alebo nevedeli, ale pre-

to, že v rámci hodín exaktných 
predmetov niet na to priestor. 
Rodičia sa v ostatnom ča-
se stále viac domáhajú 
elektronických  žiackych 
knižiek. Kliknem a potom 
pochválim, vyhreším ale-
bo ináč potrestám. Inak sa 
to jednoduchšie nedá vy-
jadriť. Na deti a mladých 
ľudí nemajú rodičia (až na 
výnimky)žiaden čas. Deti 
sú smutné. Nemajú opo-
ru v tých najdrahších, cí-
tia sa osamelé, sklamané 
a začnú hľadať „spriazne-
né duše“. Alebo svoje skla-
manie vkladajú do nea-
dekvátnych prejavov voči 
svojmu okoliu –spolužia-
kom i učiteľom.
Ak sa učiteľovi podarí 
nájsť cestu k tekémuto člo-
veku, len potom môže hlb-
šie preniknúť a  porozu-
mieť tejto mladej doráňa-
nej duši.
Verte mi, že sa oplatí kaž-
dý deň dať najavo svojmu 

synovi(dcére), že ich máme ra-
di, že nám na nich záleží, že im 
veríme a držíme im palce, vždy 
stojíme pri nich.  Tak rýchlo „vy-
letia z hniezda“ a potom sa už  
nič nedá vrátiť späť.
Niekedy  sa nám zasa zdá, ako-
by sa rodičia báli vysloviť pred 
vlastnými deťmi svoj názor, za-
kázať im to, čo im môže uškodiť, 
vari aby nestratili ich priazeň?
Carlo Caretto v knihe „Iba lás-
ka...“ hovorí: „Namiesto toho, 
aby sme deťom niečo prikázali, 
prosíme ich o to. Namiesto po-
trestania za vykonané zlo, ich 
pobozkáme. Ktosi povedal, 
že sloboda je dar pre vyspe-
lých ľudí. Pre tých, čo majú 
prísne meradlá na zodpo-
vednosť a uplatňujú ich aj 
voči sebe. Teda nevyspelým 
sloboda neprináša šťastie. 
Práve preto nemôžeme de-
ťom vo všetkom dávať slo-
bodu. Nevedia s ňou zaob-

chádzať. Treba ich vychovávať, 
viesť, ukazovať im príklad a tiež 
ich trestať, aby sa naučili rozli-
šovať správne konanie od ne-
správneho. Samy to nedokážu. 
Otec a matka sú pre dieťa silou, 
ktorú ono ešte nemá. Rodičia 
majú úsudok, aký dieťa ešte ne-
môže mať. Dieťa má právo, aby 
bolo vychovávané, ináč nastá-
va chaos. Nielen rodičia sa do-
stávajú do zmätku, ale-čo je eš-
te horšie-aj dieťa.“
Počas celej mojej učiteľskej pra-
xe som bola presvedčená, že 
žiacka knižka znemožňuje  ko-

m u n i k á c i u 
medzi najbliž-
šími osobami, 
akými sú ro-
dič a dieťa. Ak 
mladí ľudia cí-
tia, že sme pri 
nich, že im 
veríme, vždy 
nám povedia 
pravdu a ne-
zamlčia ani tú 
nepríjemnú. 
Veď ani my 
nie sme doko-
nalí! 

PhDr. 
I. Štofaníková

Lampiónový sprievod.    

Stavanie mája.
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Z kancelárie primátora

Uznesenie č. 1/2006
zo zasadnutia Mestského za-
stupiteľstva v Novej Dubnici 
konaného dňa 27. 2. 2006 

Mestské zastupiteľstvo
A) b e r i e na v e d o m i e
Správu o kontrole plnenia úloh 
z uznesení MsZ ,
Správu o vykonaných kontro-
lách HK v roku 2005, 
Správu o výsledkoch kontrol,
Správu o činnosti MsP za rok 
2005,
Správu o podaných projek-
toch.

B) s c h v a ľ u j e
Plán činnosti hlavného kon-
trolóra na 1. polrok 2006 , 
Zmenu rozpočtu mesta Nová 
Dubnica na rok 2006 v zmysle 
predloženého materiálu – roz-
počet mesta v príjmovej čas-
ti vo výške 137.313,8 tis. Sk, 
rozpočet mesta vo výdavkovej 
časti vo výške 135.302 tis. Sk

Koncepciu rozvoja školstva 
a optimalizácie siete škôl 
a školských zariadení v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta 
Nová Dubnica v rokoch 2006 
až 2010 ,

VZN č.1/ 2006 o spôsobe 
rozhodovania o opravnom 
prostriedku (odvolaní ) proti 
rozhodnutiam riaditeľov škôl 
a školských zariadení pri výko-

ne samosprávnych činností,

VZN č.2/2006 o nakladaní 
s odpadmi s doplnkom,
Odkúpenie odplatne v nomi-
nálnej hodnote od jednotli-
vých veriteľov pohľadávky za 
preplatky z vyúčtovania by-
tov za rok 2003 vo výške isti-
ny bez príslušenstva v čiastke 
962 562,50 Sk,

Prevzatie záväzkov obchodnej 
spoločnosti TEBYT-EX, s.r.o. 
Nová Dubnica, ktoré má vo-
či domom súp. č. 17, 18, 19, 
21, 23, 30, 31, 32, 52 za ne-
doplatky do FÚaO v čiastke 
309.766 Sk na základe dohody 
o prevzatí dlhu,

Odňatie majetku zo správy 
CVČ
Odpredaj nebytového priesto-
ru o výmere 82 m2 – obchod-
ný priestor, ktorý sa nachá-
dza na I. poschodí v budove 
súp. č. 30, vchod 24 Mierové 
námestie na pozemku parc. č. 
KN 80/2 o výmere 82 m2 a pri-
slúchajúceho spoluvlastníc-
keho podielu na spoločných 
častiach, zariadeniach domu 
vo výške 82/3750-ín a spolu-
vlastníckeho podielu na za-
stavanom pozemku v celko-
vej výške 82/3750- ín kupujú-
cemu – INTECO PLUS spol. 
s r.o. Nová Dubnica, Pribino-

ve sady 15 za cenu 594.432 Sk 
za podmienky zriadenia zálož-
ného práva v prospech ostat-
ných vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov v dome, vec-
ného bremena k úkrytu civilnej 
ochrany, nachádzajúceho sa 
v dome súp. č. 30 v prospech 
vlastníka Slovenskej republi-
ky a za podmienky pristúpenia 
ku zmluve č. MPO – 30 / 2004 
o výkone správy domu správ-
com zo dňa 17. 12. 2003.

10.-12.Odpredaj vlastníckych 
dielov a spoluvlastníckych po-
dielov (Bližšie informácie na 
MsÚ) 

C) O d p o r ú č a 
primátorovi mesta
hlasovať na valnom zhromaž-
dení spoločnosti TEBYT-EX, 
s.r.o. Nová Dubnica za poda-
nie návrhu na vyhlásenie kon-
kurzu, ak z ročnej závierky 
vyplynie, že spoločnosť je 
v predĺžení alebo v platobnej 
neschopnosti.

D) S ú h l a s í
so zaslaním žiadosti mes-
ta Nová Dubnica v súlade s § 
17 zákona č. 596/2003 Z. z. 
a čl. 4  Smernice MŠ SR č. 1/
2004-E na MŠ SR o vydanie 
rozhodnutia o vyradení MŠ 
Komenského sady, MŠ Kuku-
čínova, MŠ SNP zo siete škôl 

Rokovanie so zástupcami Ae-
roklubu Dubnica nad Váhom 
o ďalšej existencii a využíva-
nia lietadla (bývalej Letky).

Viaceré návštevy a rokovania s 
riaditeľom Múzea mesta Brna 
a Doc. Dr. Šantavou (dcérou 
Jiřího Krohu) v súvislosti s 
pripravovanou vedeckou kon-
ferenciou o architektúre No-
vej Dubnice spojenou s výsta-
vou Krohových pôvodných ná-
vrhov mesta Nová Dubnica.
Prerokovanie Urbanistickej 

a školských zariadení k 1. 9. 
2006 a ZŠ Hviezdoslavova k 1. 
9. 2007.

E) P o v e r u j e
Rudolfa Žáka – preventivá-
ra a technika PO mesta Nová 
Dubnica na vykonávanie pre-
ventívnych protipožiarnych 
kontrol.
F) U k l a d á 
Vypracovať kúpne zmluvy na 
schválené odpredaje pozem-
kov. 
Z: prednostka MsÚ 
T: 31. 3. 2006
Vypracovať protokol o odňatí 
majetku zo správy.
Z: prednostka MsÚ
T: 15. 3. 2006 
Vypracovať návrh na vklad do 
katastra nehnuteľností spolu 
s potrebnými prílohami, za-
bezpečiť úhradu kúpnej ce-
ny za odpredaj nebytového 
priestoru
Z: riaditeľ BP, m.p.o. Nová 
Dubnica
T: 31. 3. 2006 

Do najbližšej zmeny rozpočtu 
zapracovať 1 304 tis. Sk na po-
hľadávky TEBYT-EX-u, s.r.o. 
Nová Dubnica 
Z: prednostka MsÚ
T: najbližšie zasadnutie MsZ

 
Ing. Ján Šušaník

primátor

štúdie Považie - dopravné rie-
šenie, lokalitné programy pre 
jednotlivé mestá ako závažné-
ho podkladu pre dopracovanie 
Urbanistickej štúdie Považie.

Slávnostná prezentácia kni-
hy „Vysypané z kapsy“ poet-
ky Anastázie Zboranovej a ilu-
strátorky Aleny Teicherovej.

Klub Trenčianskej regionálnej 
komory Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory, ktoré-
ho témou bolo „Národný re-
ferenčný rámec pre štruktu-
rálne fondy EÚ na roky 2007 
– 2013“

Snem okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku Ilava konaný v Dubni-
ci n.V.

Stretnutie odberateľov  tepla v 
súbore B2 a oboznámenie od-

berateľov s plánovanou decen-
tralizáciou uvedeného súboru.

Členská schôdza Základnej or-
ganizácie Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých v No-
vej Dubnici.

Stretnutie predsedov športo-
vých oddielov a klubov užíva-
júcich priestory v Dome špor-
tu v Novej Dubnici. 

XVI. snem Únie miest Sloven-
ska, kde sa účastníci zaoberali 
aj decentralizáciou a reformou 
verejnej správy, stratégiou ďal-
šieho postupu – prioritami 
programu pre nasledujúce vo-
lebné obdobie Únie  miest Slo-
venska, návrhom rozpočtu or-
ganizácie.

Odovzdanie cien víťazom sale-
ziánskeho hokejbalového tur-
naja.

Valné zhromaždenie Regi-
onálneho združenia miest 
a obcí stredného Považia, 
kde boli prerokované okrem 
iného správa o činnosti a pl-
nenie programového zame-
rania združenia za rok 2005, 
programové zameranie na rok 
2006, správa kontrolnej ko-
misie a overenie účtovnej zá-
vierky za rok 2005, návrh roz-
počtu RZMOSP na rok 2006, 
delegovanie zástupcov zdru-
ženia na XVI. snem ZMOSu.

Firma ORBIS
so sídlom v bývalej bu-
dove Tebyt-exu s.r.o. 
na ul. Okružnej, usku-
točňuje výmenu pro-
pán – butánových fliaš 
2 kg, 10 kg a 33 kg, den-
ne v čase od 800 do 1600 h

Inzercia
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ROZHOVOR S PRIMÁTO-
ROM MESTA Ing. JÁNOM 
ŠUŠANÍKOM

Sú to už viac ako tri roky, čo 
vám obyvatelia dali dôveru 
a vykonávate najvyššiu funk-
ciu v meste. Na čo ste najviac 
hrdý z toho, čo sa vám podari-
lo uskutočniť? 
V mestskom zastupiteľstve som 
pracoval aj v predchádzajúcom 
volebnom období, takže môžem 
porovnávať. Rozhádané zastupi-
teľstvo a rôznorodé záujmy brz-
dili rozvoj mesta. Veľmi dôleži-
tou úlohou bolo preto vytvorenie 
atmosféry spolupráce a novej po-
litickej kultúry, aby sme dokáza-
li spoločne napredovať. To sa po-
darilo. Spolupráca s poslancami 
funguje bezproblémovo, bez po-
litických šarvátok, nestretáva-
me sa v rámci poslaneckých klu-
bov, ale všetci poslanci jednotne 
(SDKÚ, KDH, HZDS, KSS, ne-
závislí). Konštruktívnou spolu-
prácou pri prijímaní a realizácii 
uznesení sa snažíme o jedno je-
diné – rast kvality života v našom 
meste. 

Ako sa vedenie mesta stavia 
k otázke lepšej informovanos-
ti obyvateľov a návštevníkov 
nášho mesta?
Toto je oblasť, ktorú bolo treba 
riešiť. Hlavnou zásadou je, že ne-
máme čo skrývať, preto jednou 
z priorít bolo zlepšiť informova-
nosť obyvateľov.
Máme mestské noviny, ktoré te-
raz vychádzajú dvojmesačne a ve-

Nová Dubnica
– mesto, ktoré mám rád

rím, že časom nájdeme prostried-
ky v rozpočte mesta na mesačnú 
periodicitu. 
Zabezpečili sme vývesné plochy, 
nástenky politických strán, in-
formačné tabule o činnosti mest-
ského úradu. Sú na nich uverej-
ňované nariadenia aj uznesenia 
mestského zastupiteľstva. Ďalšie 
informácie a materiály o meste 
sa pripravujú – bulletin o meste, 
mapa mesta a okolia. Materiá-
ly budú k dispozícii na mestskom 
úrade a neskôr aj v kultúrnom 
a spoločenskom centre v priesto-
roch bývalej škôlky v Sadoch sv. 
Cyrila a Metoda. 

Spomínate bývalú škôlku. Aké 
sú konkrétne plány s touto bu-
dovou a jej priestormi?
Budova je historický a architek-
tonický klenot architekta Jiřího 
Krohu, autora pôvodného pro-
jekčného návrhu Novej Dubni-
ce . Po zrušení materskej školy je 
naším cieľom, aby sa dočkala vy-
užitia ako kultúrno-spoločenské 
centrum. Mesto pripraví projekt 
a uskutoční výber jeho realizáto-
ra. V prvom rade je potrebná re-
konštrukcia – dať budovu do pô-
vodného stavu. Jej využitie bude 
potom rozsiahle – pre zasadnu-
tia mestského zastupiteľstva, ako 
spoločenský priestor pre oficiál-
ne návštevy, stretávanie sa nezis-
kových organizácií, výstavy, pred-
nášky, koncerty a v neposlednom 
rade aj na rodinné oslavy pre oby-
vateľov, nakoľko v suteréne je k dis-
pozícii kuchyňa.
V jednej z častí bude aj infor-

mačné centrum pre návštevníkov 
mesta. 
Aké sú plány s okolím škôlky?
Súčasťou projektu bude dorieše-
né aj okolie. Je nevyhnutné zre-
konštruovať park, vybaviť ho la-
vičkami a vytvoriť tak priestor na 
oddych. Park by mal byť ohrade-
ný a v nočných hodinách uzatvo-
rený. Súčasťou priestoru bude aj 
pamätná doska architektovi Jiří-
mu Krohovi.

V Novej Dubnici sa za ostatné 
roky znižuje počet obyvateľov. 
Robia sa nejaké kroky, aby sa 
mesto stalo atraktívnejším? 
Keď som nastupoval do funkcie, 
bolo treba riešiť hlavne operatív-
ne problémy. V minulosti nízke 
investície do opráv, rekonštrukcií 
spôsobovali poškodzovanie majet-
ku mesta, napr. zatekalo do škôlok 
a škôl aj do ostatných budov pat-
riacich mestu a jeho občanom. 
Súčasný stav je lepší ako pred tro-
ma rokmi. Prvé investície išli do re-
konštrukcie námestia a podlubia 
– práve na zvýšenie atraktívnosti 
pre občanov ako aj návštevníkov 
mesta. Rozhodli sme o investíci-
ách smerujúcich aj k zvýšeniu bez-
pečnosti občanov – vybudovaním 
a obnovou chodníkov, ciest, par-
kovísk, osvetlenia a chodníka do 
Kolačína.
Ďalšie koncepčné riešenia sme už 
prijali – patrí k nim napr. koncep-
cia tepelného hospodárstva, kon-
cepcia školstva a program hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta. Po ich prijatí sú určené zá-
kladné priority, ktoré budeme ďa-

lej realizovať. Rozhodujúcou sú-
časťou je rozvoj pracovných prí-
ležitostí a obnovenie výstavby. 
V otázke zamestnanosti mesto 
podniká konkrétne kroky – rozší-
rilo územný plán smerom k Dub-
nici n.V., kde v súčasnej dobe Prie-
myselný park Považie, a.s. vy-
kupuje pozemky ku kolačínskej 
ceste a je otázkou času, kedy na 
toto územie vstúpia prví investo-
ri. V záujme mesta je, aby v prie-
myselnom parku bol priemysel, 
ktorý nenaruší súčasný trend, to 
znamená priemysel s vyššou pri-
danou hodnotou.
Pre mladých ľudí je pochopiteľne 
dôležitá aj bytová otázka. Pláno-
vaná je výstavba 42 bytovej jed-
notky smerom na Kolačín, pred 
dokončením je bytovka na námes-
tí so 40 bytmi. Individuálna vý-
stavba závisí od investorov, ktorí 
dostanú priestor v rámci územné-
ho plánu mesta.

Aké sú hlavné priority do kon-
ca volebného obdobia?
Nová Dubnica je mesto, v kto-
rom som vyrastal od skorého det-
stva a žijem v ňom dodnes. Mám 
ho rád a mojou úlohou ako pri-
mátora mesta je zabezpečiť, aby 
sa v ňom každý občan a návštev-
ník cítil veľmi dobre a v pohode. 
Kvalita života je rozhodujúca pre 
všetkých a rozhoduje aj o atrak-
tívnosti lokality. To však nezabez-
pečí len primátor – je to na nás 
všetkých, aby sme si uvedomili 
svoju zodpovednosť a spoluprat-
ričnosť k mestu. Jeden malý prí-
klad – tak často kritizovaná čisto-
ta mesta. Ak si my všetci neuvedo-
míme, že čisté prostredie je naša 
spoločná úloha, nepomôžu ani 
milióny vynaložené na zabezpeče-
nie poriadku v meste. 
V roku 2007 bude mať mesto 50 
rokov. Aj napriek mnohým usku-
točneným investíciám je tento vek 
vidieť. Je preto nevyhnutné pokra-
čovať v rekonštrukcii infraštruk-
túry (ciest, osvetlenia, chodní-
kov, tepelných a vykurovacích 
sústav v mestských budovách, ih-
rísk, parkov). Na základe projek-
tov architektov budeme uskutoč-
ňovať zmeny tak, aby zapadli do 
systému a spĺňali architektonic-
ké a estetické kritériá na ďalších 
50 rokov.

Ing. A. Bajová
Bývalá materská škola v Sadoch Cyrila a Metoda – architektonický návrh J. Kroha
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  Ako ďalej v školstve?

Dňa 7. a 8. apríla (piatok a so-
bota) organizoval Mestský úrad 
v spolupráci so spoločnosťou 
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 
podujatie DNI ČISTOTY MES-
TA, na ktoré pozval všetkých ob-
čanov mesta, aby vyzbieraním 
odpadkov, pohrabaním lístia 
a zametaním okolia svojich do-

Dni čistoty mesta
alebo Ako občania krášlili svoje mesto

mov prispeli ku krajšiemu vzhľa-
du našich dvorov. 
Občania si mohli vyzdvihnúť 
hrable a plastové vrecia na zber 
lístia a odpadu. Rozdelili sme 
200 vriec a požičali 11 ks hrablí. 
Účasťou na tejto akcii sme boli 
veľmi príjemne prekvapení. Za -
poji l i  sa  obyvatel ia  takmer 

všetkých dvorov 
a všetkých vekových 
kategórií. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným, 
bez  vášho pričinenia 
by sme mesto čistili 
oveľa dlhšie a náklad-
nejšie. O množstve vy-
konanej práce svedčí aj 
fakt, že celý nasledujúci 
týždeň po tomto podu-
jatí zvážala spoločnosť 
TEKOS odpad z čiste-
nia mesta. 
Veľmi nás teší hlavne 
to, že v mnohých dvo-
roch prebiehali brigády 
naozaj s hojným poč-
tom občanov - napr. pri 
dome SNP č. 9, č.7, č. 
73, vo dvoroch Sadov 
Cyrila a Metoda, SNP 
č. 533 a 534, Janka 
Kráľa 362, Pribinových 

sadoch 34, Ko-
menského sadoch, 
takisto pri dome 
č. 84 a 78 na Tren-
čianskej  ulici, pri 
dome č. 67 Hviez-
doslavova, na ulici 
Pod Bôrikom…
Ďakujeme aj tým, 
ktorí si svoje dvory 
vyčistili ešte pred 
podujatím Dni čis-
toty mesta – bo-
li to napr. Pribino-
ve sady č.28 a č. 29, 
SNP č. 3 a č. 6, Ko-
menského sady č. 
57 a č. 61 a mnohí 
ďalší. 
Dúfame, že všetci 
zapojení občania 
boli príkladom pre 
tých, ktorí sa do 
čistenia mesta ten-
to raz nezapoji-
li a počas jesennej 
akcie Dní čistoty 
mesta sa nás, ob-
čanov Mesta No-
vá Dubnica, zapo-
jí ešte viac. Ďaku-
jeme.

Mgr. K. Bašná

Poslanci mestského zastupiteľ-
stva v Novej Dubnici na februá-
rovom zasadnutí schválili dôle-
žitý materiál Koncepciu rozvoja 
školstva a optimalizáciu siete škôl 
a školských zariadení v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Nová 
Dubnica v rokoch 2006 až 2010. 
Úplný materiál je k dispozícii na 
webovej stránke www.novadub-
nica.sk. Pre širokú verejnosť vybe-
ráme z koncepcie najpodstatnej-
šie informácie.
Potreba zmien je nevyhnutná. Ve-
dú k tomu dva hlavné dôvody: po-
kles počtu detí a nedostatok fi-
nančných prostriedkov. Ak v roku 
1989 sa v Novej Dubnici narodi-
lo 167 detí, tak v roku 2005 to bo-
lo len 74. 
Nedostatok finančných prostried-
kov pre dve štátne základné ško-
ly v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta sa v tomto roku prejavil 
ako schodok medzi dotáciou štátu 
a skutočnou potrebou škôl. I keď 
štát normatív na žiaka zvýšil, niž-

ší počet žiakov v školách, nárast 
cien energií, aj zákonná valori-
zácia miezd spôsobujú nedosta-
tok financií. Aby mestské školy 
prežili, mestské zastupiteľstvo 
odsúhlasilo pokryť tento rozdiel 
z vlastných zdrojov a pomôcť 
školám sumou vo výške 1,3 mil. 
Sk. Ak by sme však žiadne opat-
renia neurobili, každým rokom 
sa schodok bude zvyšovať a na-
pr. v roku 2008 by to bolo už 3,5 
mil. Sk.
Zmeny v materských školách 
si vyžiadal v prvom rade pokles 
počtu detí. V štyroch jestvujú-
cich materských školách v No-
vej Dubnici je v 12 triedach za-
písaných 308 detí, v skutočnos-
ti chodí o 15 až 20 detí menej. 
V budúcom školskom roku je re-
álna potreba 11 tried, k čomu po-
stačia tri materské školy. Bolo by 
nefektívne pri dnešných cenách 
energií prevádzkovať poloprázd-
ne budovy.
Toto všetko prijatá koncepcia 

zohľadňuje a rieši uvedené prob-
lémy nasledovne: K 1.9.2006 tri 
materské školy vytvoria jeden 
právny subjekt. Bude to MŠ Ji-
lemnického s elokovanými pra-
coviskami na MŠ Komenského 
sady a MŠ Kukučínova. To zna-
mená, že tieto tri MŠ budú svo-
je služby poskytovať ako doteraz 
a Materská škola SNP bude zru-
šená. Deti z tejto materskej školy 
budú všetky umiestnené v zostá-
vajúcich priestoroch. Uspokoje-
ní tak budú všetci rodičia, ktorí 
prejavili záujem mať svoje dieťa 
v škôlke.
K zmene v základných školách 
dôjde k 1.9.2007. Základná ško-
la Hviezdoslavova ul. bude k to-
muto termínu zrušená a Základ-
ná škola J. Kráľa zostane ako 
jediná základná škola v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Nová 
Dubnica. Takéto riešenie je mož-
né už k uvedenému termínu, pre-
tože do Základnej školy J. Kráľa 
sa deti z oboch škôl zmestia - má 

kapacitu 800 detí. Základná ško-
la Hviezdoslavova s kapacitou 
max. 400 detí takéto zlúčenie ne-
umožňuje. Ešte v tomto roku za-
čne rekonštrukcia strechy, fasá-
dy a okien pavilónu B Základnej 
školy Janka Kráľa. 
Súčasťou optimalizácie siete škôl 
bolo aj presťahovanie centra voľ-
ného času do nových vhodnej-
ších priestorov. Od 1.10.2005 to-
to zariadenie sídli v budove MŠ 
Jilemnického, v priestoroch po 
špeciálnej základnej škole.
Uvedené zmeny prinesú lepšiu 
organizáciu vyučovacieho pro-
cesu a efektívnejšie využitie fi-
nančných prostriedkov v škol-
stve v našom meste. Očakávame 
od nich zvýšenie kvality výcho-
vy a vzdelávania k spokojnosti 
všetkých zainteresovaných.

Mgr. A. Svetská, RNDr. P. Perichta
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Dňa 23. 11. 2005 bola primáto-
rom mesta menovaná komisia 
pre koordináciu a usmerňova-
nie územnoplánovacej činnosti 
v centrálnej mestskej zóne. 

Čo je cieľom komisie ? 
Do prijatia príslušného všeobec-
ne – záväzného nariadenia po-
sudzovať všetku stavebnú čin-
nosť a stavebné úpravy v lokalite 
CMZ – Mierové námestie v No-
vej Dubnici formou vyjadrení 
k jednotlivým žiadostiam fyzic-
kých a právnických osôb. Vo vy-
jadreniach budú stanovené pod-
mienky pre vydanie príslušných 
povolení – územné rozhodnutie, 
stavebné povolenie a zdôrazňu-
jem aj stavebné úpravy, drobné 
stavby a reklamy. 

Posudzovanie stavebnej činnosti
v centre mestskej zóny

Vymedzené územie, ktorého 
sa uvedené týka, je tzv. „ staré 
mesto“, klasická zástavba, ohra-
ničená ulicami J. Kráľa, P. O. 
Hviezdoslava, P. Jilemnického 
a Trenčianska. 
 Najčastejšie sú mestu Nová 
Dubnica ako stavebnému úra-
du v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov / 
stavebný zákon / predkladané 
žiadosti fyzických a právnických 
osôb týkajúce sa povoľovania 
stavebných úprav bytov a neby-
tových priestorov ako napr. : vý-
meny okien a výkladov, ktorými 
môže dôjsť k zmene vonkajšieho 
vzhľadu jednotlivých polyfunkč-
ných bytových domov alebo by-
tových domov. Mesto Nová Dub-
nica chce do budúcnosti zacho-

vať zrealizovanú výstavbu jadra 
mesta podľa projektanta Jiřího 
Krohu, a preto je nutné každé 
stavebné zásahy do jestvujúcej 
štruktúry citlivo posudzovať prí-
pad od prípadu. 
To bol jeden z dôvodov, prečo bo-
la komisia vymenovaná. Členo-
via z radov odborníkov a archi-
tektov budú posudzovať každú 
takúto žiadosť o realizáciu sta-
vebnej činnosti. 
 V praxi to bude znamenať, že 
každá žiadosť predložená MsÚ – 
oddeleniu výstavby, ÚP a dopra-
vy v Novej Dubnici bude pred-
ložená komisii, ktorá ju posúdi 
a vydá k nej písomné stanovis-
ko. Žiadateľovi bude oznáme-
né prostredníctvom stavebného 
úradu. 

 Záverom zdôrazňujem, že všetci 
žiadatelia o realizáciu staveb-
ných činností v uvedenej lokalite 
musia tieto svoje zámery konzul-
tovať s pracovníkmi MsÚ – od-
delenia výstavby, ÚP a dopravy 
v Novej Dubnici, kde im budú 
poskytnuté prípadné ďalšie in-
formácie. 
 Ak bude spomínaná činnosť vy-
konávaná bez ohlásenia tunaj-
šiemu stavebnému úradu a bez 
vyjadrenia komisie, budú voči 
porušovateľovi vyvodzované po-
stihy a sankcie v zmysle platného 
stavebného zákona. 

Rudolf Michalík
vedúci oddelenia výstavby,

ÚP a dopravy

„Jiří Kroha a jeho výnimočný
koncept ideálneho mesta“

Vedecká konferencia s medziná-
rodnou účasťou organizovaná 
Mestom Nová Dubnica v spo-
lupráci s Muzeom města Brna, 
Spolkom architektov Sloven-
ska a Fakultou architektúry STU 
Bratislava sa uskutočňuje v No-
vej Dubnici s cieľom obozná-
miť odbornú a laickú verejnosť 
s originalitou architektúry mes-
ta Nová Dubnica, navrhnúť spô-
soby jej zachovania a ochrany 
a prijať rozhodnutie o zápise do 
zoznamu národných kultúrnych 
pamiatok. 
Súčasťou konferencie bude pred-
stavenie Jiřího Krohu ako osob-
nosti, ktorá významne ovplyvni-
la súčasnú podobu mesta Nová 
Dubnica, vyjadrenie odborníkov 
v oblasti architektúry a prezentá-
cia možných architektonických 
riešení mesta v budúcnosti pri 
zachovaní pôvodného urbanis-
tického štýlu. 
Konferencia sa uskutoční pre 
pozvanú odbornú verejnosť. Zú-
častnia sa jej rodinní príslušníci 

Jiřího Krohu, slovenskí i zahra-
niční odborníci v oblasti archi-
tektúry, zástupcovia brnianske-
ho múzea, zástupcovia štátnych 
inštitúcií, primátori miest s po-
dobnou architektúrou, riadite-
lia významných mestských pod-
nikov, zástupcovia mesta Nová 
Dubnica a regiónu. 
Sprievodnými akciami vedeckej 
konferencie budú tlačová konfe-
rencia a vernisáž. Tlačová kon-
ferencia sa uskutoční za prí-
tomnosti médií v deň otvorenia 
konferencie. Vernisáž predstaví 
pôvodné architektonické návr-
hy Jiřího Krohu, v rámci nej bu-

de tiež odhalená pamätná ta-
buľa Jiřímu Krohovi a pokrste-
ná kniha o jeho živote a diele. 
Plány a návrhy budú prostred-
níctvom vernisáže prístupné ši-
rokej verejnosti počas 14 dní. 
Bližšie informácie  zverejníme 
na plagátoch.
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Prvoradým právom dieťaťa je právo na život v rodine. Mnohé z detí sú 
však nechcené, nemilované, mnohé sa narodili rodičom, ktorí nie sú 
schopní im zabezpečiť ani najzákladnejšie potreby a naplniť tak ich 
základné práva. V takom prípade je dieťa spravidla vyňaté z rodiny 
a následne je umiestnené v náhradnej rodinnej starostlivosti. Detské 
domovy však nikdy nenahradia deťom rodinu. 

Náhradná starostlivosť
– jedna z foriem starostlivosti o maloleté deti

Niektoré z detí majú možnosť 
vrátiť sa z ústavnej starostlivos-
ti späť do vlastnej rodiny. Tých-
to detí je však veľmi málo. Spo-
ločnosť sústavne vytvára nové 
opatrenia, s úmyslom vycho-
vávať čo najviac detí v rodine. 
Pokiaľ nie je možné, aby die-
ťa vyrastalo v rodine vlastnej, 
umožniť mu, aby to bola rodina 
náhradná. Doposiaľ sa náhrad-
ná starostlivosť realizovala pre-
važne v príbuzenstve dieťaťa. 
Zámerom štátu je však moder-
nizácia náhradnej starostlivos-
ti, uprednostňovanie náhrad-
nej starostlivosti pred ústav-
nou starostlivosťou, zapojenie 
čo najširšej masy verejnosti do 
tohto náročného projektu. 
 Široká verejnosť spravidla ne-
má ani dostatok potrebných 
a pravdivých informácií. Práve 
z uvedeného dôvodu je našou 
snahou poskytnúť občanom to-
uto cestou aspoň základné in-
formácie o náhradnej rodinnej 
starostlivosti. 
 V zmysle zákona č.36/2005 Z.z 
o rodine, za náhradnú starostli-

vosť je považované:
- zverenie maloletého dieťaťa 
do osobnej starostlivosti inej fy-
zickej osoby než rodiča (ďalej 
len „náhradná osobná starost-
livosť“)
- pestúnska starostlivosť
- ústavná starostlivosť
Náhradná rodinná starostlivosť 
je právnou formou, kedy neza-
nikajú práva a povinnosti rodi-
ča k vlastnému dieťaťu a nahrá-
dza osobnú starostlivosť rodičov 
o maloleté dieťa v prípadoch, ak 
ju rodičia nezabezpečujú alebo 
nemôžu zabezpečiť. 
Najrozšírenejšou formou ná-
hradnej starostlivosti je pestún-
ska starostlivosť. Súd môže roz-
hodnúť o zverení maloletého 
dieťaťa do pestúnskej starost-
livosti fyzickej osoby, ktorá má 
záujem stať sa pestúnom a spĺ-
ňa ustanovené predpoklady vte-
dy, ak rodičia nezabezpečujú, 
alebo nemôžu zabezpečiť osob-
nú starostlivosť o maloleté die-
ťa a ak je to v záujme maloleté-
ho dieťaťa potrebné.
Pestúnom sa môže stať fyzic-

ká osoba s trvalým pobytom na 
území SR, ktorá
- má spôsobilosť na právne úko-
ny v plnom rozsahu,
- má osobné predpoklady, naj-
mä zdravotné, osobnostné 
a morálne,
- je zapísaná do zoznamu žiada-
teľov o pestúnsku starostlivosť,
- a spôsobom svojho života a ži-
vota iných osôb, ktoré s ňou žijú 
v domácnosti  zaručuje, že bude 
pestúnsku starostlivosť vyko-
návať v záujme maloletého die-
ťaťa.
Ústavná starostlivosť je syste-
maticky začlenená na záver po-
radia všetkých ostatných spô-
sobov náhradnej starostlivos-
ti a znamená, že sa uplatní len 
vtedy, pokiaľ predošlé formy 
náhradnej starostlivosti ne-
mohli predchádzať. Náhradná 
osobná starostlivosť a pestún-
ska starostlivosť má prednosť 
pred ústavnou starostlivosťou.
Národná rada SR prijala zákon 
č.627/2005 Z.z. o príspevkoch 
na podporu náhradnej starost-
livosti o dieťa, ktorý upravuje 
poskytovanie príspevkov pod-
porujúcich náhradnú starostli-
vosť o dieťa, pokiaľ ju vykoná-
va osobne na základe rozhod-
nutia súdu, resp. rozhodnutia 
príslušného orgánu iná fyzická 
osoba ako rodič.

Špecifickou formou náhradnej 
starostlivosti o dieťa je osvoje-
nie.
Jednou z možností náhradnej 
starostlivosti je aj profesionál-
na rodinná starostlivosť. V da-
nom prípade záujemca o uve-
denú formu uzatvára pracov-
noprávny vzťah s príslušným 
detským domovom, čím sa stá-
va jeho zamestnancom. Vo svo-
jej domácnosti – teda v rodine, 
zabezpeč
 Pokiaľ máte záujem o bliž-
šie a podrobnejšie informácie, 
navštívte pracovníkov Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
Trenčín, na odbore sociálnych 
vecí, na pracovisku v Dubnici 
nad Váhom, Bratislavská 380/
31, v dňoch pondelok, utorok 
a štvrtok v čase od 8,00 hod 
do 15,00 hod, stredu v čase od 
8,30 hod. do 17,00 hod, piatok 
v čase od 8,00 hod. do 13,30 
hod alebo navštívte poradňu 
NRS. Poradňa je otvorená od 
1.2.2006, každý párny týždeň, 
v stredu, v čase od 16,00 hod. 
do18,00 hod. na detašovanom 
pracovisku v Dubnici n. V. Bra-
tislavská 380/31, kancelária na  
prízemí vpravo.

Ing. Zoltán Stopiak
ved. úseku soc. vecí a rodiny

detašované pracovisko 

Skončila zima, prichádza jar, roztopil sa sneh a v médiách poču-
jeme, že rozkvitli prvé jarné kvety – snežienky. Obávam sa však, 
že väčšina obyvateľov nášho mesta registruje skôr iný typ jarných 
„kvetov“ – sú hnedé, mierne zapáchajú a pochádzajú od vašich 
miláčikov, vážení psíčkari. 
Ospravedlňujem sa tým majiteľom psov, ktorí si okrem potrieb 
svojho psa všímajú aj vzhľad mesta a potreby ostatných občanov 
a po svojich psoch upracú všetko, čo treba. Veď v našom meste už 
psie toalety s igelitovými vreckami sú. Zatiaľ nie až tak hojne, ako 
by bolo vhodné.  Nevidím však problém ani v tom. Igelitové vrecko 
sa dá predsa vložiť do vrecka kabáta či bundy, aby bolo poruke, keď 
príde na Dunča, Fifi, Rexa, Alfa a iných ťažká chvíľka.
Nerozumiem tomu, prečo pre mnohých psíčkarov nie je prirodze-
né a ani dôležité nechať za sebou a za svojím psom čisto. Veď mno-
hí majitelia psov sú rodičmi alebo starými rodičmi detí, ktoré sa 
musia hrávať na znečistených trávnikoch a ihriskách. A aj keď tý-
mi rodičmi a prarodičmi nie sú, slušnosť  a zdravý rozum by im 
mali napovedať, že po svojich psoch je treba upratať. 
Výhovorky, že psie výkaly sú vlastne „príroda“ a rozložia sa, ne-
obstoja. V dnešnej dobe, keď na meter štvorcový trávnatej plochy 
môžeme rátať meter kubický psích výkalov (priznávam, trochu 
preháňam), by sme na výsledok procesu rozkladu čakali veľmi 
dlho. Mgr. K. Bašná

LIST PSÍČKAROM
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Dňa 10. marca 2006 náhle dotĺklo srdieč-
ko nášho drahého manžela, otca, deduška 

pána Ľudovíta Kučeru.
Touto cestou chceme čo najsrdečnejšie 

poďakovať všetkým príbuzným a známym, 
priateľom zo záhradkárskej osady č. 3, kto-
rí prišli dať posledné zbohom a kvetinovými 

darmi zmierniť náš hlboký smútok. Ďakuje-
me! Manželka Anna, deti Ľudovít a Ľubica, 

nevesta Alena a vnučky Barborka a Janka.

Dňa 30.5.2006 uplynie rok, čo nás navždy 
opusti náš milovaný manžel, láskavý otec, 

dedko a brat pán  Tibor Mészáros. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, 

deti, vnúčenc  a smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami ti-

chú spomienku.

Dňa 1. apríla sme si pripomenuli nedožité 
60. narodeniny nášho milovaného

otca a dedka  Štefana Draveckého,
ktorý nás náhle opustil 

dňa 16. novembra 2005.  
Kto ste ho poznali, 

venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Smútočné oznámenia
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Dňa 11.4.2006 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil náš milova-

ný manžel, otec a deduško 
Jozef Klučár.

Tá rana v srdci stále bolí a nikdy 
sa nezahojí. 

Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s na-

mi. S láskou a úctou 
spomínajú manželka 
a synovia s rodinami.

Kto ste ho poznali, spomeňte si s nami.

Dňa 16. 4. 2006 uplynul rok, čo nás 
navždy opustil náš milovaný otecko 
a starý otecko Dominik Híreš.

Dňa 14. 3. 2006 uplynul rok, čo nás na-
vždy opustila naša milovaná ma-
mička a stará mamička
Jozefína Hírešová.
S bolesťou v srdci a s láskou spo-
mínajú deti a vnúčatá. Kto ste 
ich poznali, venujte im s nami ti-
chú spomienku.
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Po veľmi dlhej zimnej prestávke sa rozbiehajú súťaže v regiónoch 
a oblastiach. Novodubnickí futbalisti majú jediný cieľ – postup do 
vyššej súťaže. Po odohratých 16 kolách vedú bez prehry oblastnú sú-
ťaž s 9 bodovým náskokom pred Visolajmi a Šebešťanovou. Toto ve-
dúce trio by malo určite postúpiť, pretože v sezóne 2006/2007 príde 
k reorganizácii súťaže na celom Slovensku. Fanúšikovia rovnako ve-
ria, že tento cieľ bude splnený a futbalisti vrátia futbal v Novej Dubni-
ci na pozície, kde pôsobil predtým, t.j. terajšia III. liga.

Cieľom je postup

Z výsledkov jarnej časti:

MUŽI
MFK NDca - Dol. Kočkovce 5 : 2
Visolaje – MFK NDca 4 : 4

DORAST
Tr. Stankovce – MFK NDca 3 : 3 
MFK NDca – Drietoma 3 : 0
MFK NDca – Sverepec 0 : 1
Plevník – NDca 2 : 1
MFK NDca - Pov. Teplá 0 : 1

STARŠÍ ŽIACI
MFK NDca – Zamarovce 0 : 2
Stará Turá - MFK NDca 0 : 3
MFK NDca - Simonovany 2 : 1

MLADŠÍ ŽIACI
Podmanín - MFK NDca 0 : 2
PRÍPRAVKA
Trenčín B - MFK NDca 0 : 11
N. Mesto n. V. - MFK NDca 4 : 3
MFK NDca - Myjava 3 : 0
ZTS Dca - MFK NDca 2 : 1

Riaditeľka Materskej ško-
ly Kukučínova (za poštou) 

oznamuje občanom, že dňa 

20. mája 2006
sa uskutoční  v areáli

materskej školy

OZNAM

BURZA

DOPRAVNÝCH 

PROSTRIEDKOV

(bicykle, trojkolky, kolobež-
ky, kolieskové korčule, auto-
sedačky...). Výber tovaru sa 

uskutoční v dňoch 15.mája – 
19. mája v čase od 10.00 hod 

do 18.00 hod.
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Kino – máj
Štvrtok 4. o 19,30
Piatok 5. o 19,30

Mariňák
Americká vojnová dráma. 

Sobota 6. o 19,30
Nedeľa 7. o 19,30

Hostel
Americký horor. 

Štvrtok 11. o 19,30
Piatok 12. o 19,30

Tiger a sneh
Talianska komédia.

Sobota 13. o 19,30
Nedeľa 14. o 19,30

Základný inštinkt 2
Americký erotický thriller. 

Štvrtok 18. o 19,30
Piatok 19. o 19,30

Casanova
Americká romantická komédia. 

Sobota 20. o 17,00 
Nedeľa 21. o 17,00

Doba ľadová 2
Americká animovaná komédia.

Štvrtok 25. o 19,30
Piatok 26. o 19,30

Spojenec
Americký thriller. 

Sobota 27. o 19,30
Nedeľa 28. o 19,30 

S A W II.
Americký thriller.

Štvrtok 1. 6. o 19,30
Piatok 2. 6. o 19,30

Skrotená hora
Americká dráma.
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