
Priemyselná zóna Hliny sa 
postupne zapĺňa investormi a 
v rokovaní je posledný voľný 
pozemok. Do areálu priemy-
selného parku tak pribudne 
kórejský investor, ktorý sa 
zaoberá automobilovým prie- 
myslom a švajčiarska firma 
podnikajúca v oblasti textilu. 
Tieto firmy v našom regióne 
už pôsobia, sú však v prena-
jatých priestoroch. V rámci 
nášho priemyselného parku 
chcú zväčšiť objem výroby. 
Obe firmy plánujú požiadať 
o územné a stavebné povole-

nie niekedy v novembri tohto 
roka s tým, že výstavbu svo-
jich výrobných hál by mali 
začať v marci 2015. Harmo-
nogram výstavby sme zatiaľ 
nedostali, no predpokladá-
me, že do dvoch rokov haly 
skolaudujú.

 
Ostatné priestory areálu 

obsadzujú regionálne firmy, 
ktoré sa nachádzajú v blíz-
kom okolí Novej Dubnice. 
Rozširujú a modernizujú  
svoje prevádzky. Jedna fir-
ma podniká v nábytkárskom 

priemysle, ďalšia sa zaoberá 
výrobou kuchynských liniek, 
jeden investor podniká v do-
prave. Zmluvy s týmito lokál-
nymi investormi plánujeme 
schváliť na júnovom zastupi-
teľstve, za podmienok 25 eur 
za meter štvorcový. Koncom 
mesiaca máj uzavrieme aj 
súťaž verejného obstaráva-
nia na dodávku  inžinierskych   
sietí. Ich realizácia začne 
zhruba v polovičke júna. Na 
jeseň budeme pokračovať s 
infraštruktúrou  a doprav-
ným napojením parku na 

hlavnú cestu tretej triedy cez 
areál bývalého Mototransu. 
Táto komunikácia by mala 
spájať aj obytnú zónu Dlhé 
diely. Výrazne uľahčí výstup 
z mesta a ulica SNP nebude 
toľko zaťažená. Ľudia, ktorí 
budú bývať na Dlhých die-
loch, budú mať rozhodne lep-
šiu výpadovku. Dokončenie 
tejto cesty predpokladáme v 
marci 2015.

Peter Marušinec
primátor

Obytná zóna Dlhé Diely po-
stupuje rýchlym tempom. 
Prví nájomníci by sa mali 
nasťahovať už v letných me-
siacoch.

Minulý rok v lete sme odo-
vzdali stavenisko zhotoviteľo-
vi stavby. 

Následne sa začala budo-
vať kanalizácia, vodovod, ply-
novod. 

Základy prvej bytovky sme 
začali kopať len dva dni po 
odovzdaní staveniska a toto 
leto už budeme mať pravde-
podobne aj nájomníkov.

Prví nájomníci už v lete

Výstavba prvej bytovky pre-
bieha nad očakávania. S jej 
výstavbou sa začalo minulý 
rok v lete a už v decembri bola 
zastrešená. Pri doterajšom 
tempe prác sa doba výstavby 
výrazne skráti. Momentálne 
dokončujeme farebnú úpravu 
fasády, budujú sa komuniká-
cie, chodníky i verejné osvet-
lenie. Zároveň sme začali s 
výkopovými a betonárskymi 
prácami na druhej nájomnej 
bytovke. Základová doska je 
hotová, začíname s murársky-
mi prácami na obvodových 

múroch. Aj napriek nepriazni 
počasia v prvej polovici mája, 
ktorá práce mierne zdrža-
la, nepredpokladáme sklz 
v harmonograme. Už v júli 
plánujeme budovu zastrešiť 
a v októbri budeme riešiť jej 
kolaudáciu.

Rastú aj súkromné bytovky

Okrem mestských bytoviek 
prebiehajú stavebné práce aj 
na ďalších dvoch bytovkách. 
Ich  výstavbu zabezpečuje 
súkromný investor. Sú situo-
vané medzi našimi mestskými 
bytovkami. Rýchlosť staveb-

ných prác nasvedčuje tomu, 
že do konca roka by mohli 
byť pod strechou. Na prvej už 
„ťahajú“ obvodové múry a na 
druhej pracujú na základoch. 
Predpokladaná kolaudácia 
je budúci rok v júli. Zároveň 
mesto plní svoje záväzky voči 
vlastníkom pozemkov v tejto 
obytnej zóne. Komunikácia 
medzi rodinnými domami by 
mala byť hotová do 30. júna 
tak, ako sme sa zaviazali. 

Ing. Eva Lackovičová
ekonomické odd. 
Ing. Ján Krumpolec
odd. výstavby

Snahy mesta a občanov pomohli
Ministerstvo životného prostredia poslalo rozhodnutie.
Viac na strane 3.

Divadlu Bebčina sa veľmi darí
Mladé talenty rozvíjajú komplexne.
Prečítajte si na strane 4.

Novodubnickým deťom k MDD
Pozývame vás na zaujímavé podujatie.
Viac na strane 7.
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Novodubnický priemyselný areál láka investorov

Zónu Dlhé diely staviame
v rekordne krátkom čase

Prví nájomníci sa môžu nasťahovať už v lete. Na stavenisku je čulý ruch.

Primátor mesta osobne odovzdal mamičkám kvety.

Nedávno sme si pripomenu-
li jeden z najvýznamnejších 
dní v roku, na ktoré by sme v 
každodennom zhone nemali 
zabúdať - Deň matiek.

Pri príležitosti tohto sviat-
ku sa každoročne stretávajú 
aj obyvatelia novodubnického 
zariadenia pre seniorov, aby si 
uctili všetky mamičky, babičky 
a prababičky. V slávnostne vy-
zdobenej jedálni  ich v stredu 
14. mája privítala riaditeľka  
zariadenia Ing. Mgr. Margita 
Urbanová. Osobitne privítala 
primátora mesta Ing. Petra 
Marušinca a ďalších  hostí. 
Ten mamičkám a babičkám 

zaželal, aby mali zo svojich 
detí a vnúčat vždy radosť. „Ak 
sa vo vašich očiach niekedy 
kvôli deťom objavia  slzy, 
nech sú to len slzy šťastia.“, 
dodal primátor na záver svoj-
ho príhovoru. 

Potom osobne venoval  prí-
tomným mamičkám – ženám 
symbolický kvet a vedúca od-
delenia sociálnych vecí Mgr. 
Z. Vanková pridala malú slad-
kosť. Pohoda a dobrá nálada 
sprevádzala aj ďalšiu časť 
posedenia, keď si starkí mohli 
zanôtiť za zvukov harmoniky.
                                                                                    
Marta Babuková

Pripomenuli sme si
Deň matiek

Poslanci schválili záverečný 
účet mesta za rok 2013, ale 
i zmeny v územnom pláne 
zóny Dlhé diely.

V zasadačke kultúrnej bese-
dy sa 30. apríla stretli poslan-
ci mestského zastupiteľstva 
na svojom ďalšom stretnutí 
v rámci plánovaného harmo-
nogramu zasadnutí. Hlavná 
kontrolórka mesta predložila 
správu o výsledku realizova-
ných kontrol uznesení, ktoré 
sa prijali na zasadnutiach 
zastupiteľstva. Kontrolórka 

skonštatovala, že ku dňu ro-
kovania nie sú splatné a ulo-
žené žiadne úlohy z prijatých 
uznesení. Poslanci vzali túto 
správu na vedomie. Ďalším 
bodom programu bolo schvá-
lenie hospodárskeho výsledku 
bytového podniku za rok 2013 
v sume 1252,06 eur. Ďalej sa 
poslanci zaoberali dodatkom k 
zásadám hospodárenia s ma-
jetkom mesta, ktorý následne 
schválili.

(Pokračovanie na 2. strane)

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva



2 NAŠE MESTO Máj 2014

Mestskí poslanci odpovedajú

VÝBEROVÉ KONANIE

PaedDr. Soňa Kačíková: Obyvateľov Kolačína trápia mnohé problémy. Po rokoch sme sa dočkali 
kanalizácie, máme nový kostol, futbalisti šatne a kultúrny dom sa využíva oveľa viac ako kedysi. 
Chýba však jeho lepšie vybavenie, detské preliezačky, informačné tabule, občianska vybavenosť, 
kamerový systém, chodníky, parkovacie miesta a miesto na zhromažďovanie. Keď sme pred niekoľ-
kými dňami stavali máj, deti vystupovali na ceste. Na rekonštrukciu čaká Dom smútku vo Veľkom 
Kolačíne. Zriadiť chceme izbu ľudových tradícií, ktorá by zachytávala našu minulosť a zachovala 
pre mladú generáciu to, čo teraz drieme na povalách rodinných domov. Neistá je  budúcnosť kame-
ňolomu. Vieme, že vedenie mesta problém rieši a jeho pracovníci sa nám snažia život uľahčiť aj v 
iných oblastiach. Napríklad tým, že prichádzajú za občanmi, raz do týždňa tu ordinuje lekárka, lebo 
autobusových spojov  nie je veľa. 
Napriek tomu si myslím, že  nám mnohí majú čo závidieť. Na dedine sú ľudia naučení si pomáhať. 
Aktívne sú všetky skupiny obyvateľov. Mamičky a ich malé detičky si zveľaďujú Ovečkovo, staršie 
deti si môžu vybrať, či sa pripoja k futbalistom, hasičom alebo turistom, aktívni sú seniori, ktorí sa 
stretávajú a organizujú si spoločné podujatia. Ženy majú možnosť zacvičiť si v kultúrnom dome. 
Verím, že nás mesto naďalej bude podporovať.

Ing. Jaroslav Kusý: Osobne si myslím, že za toto volebné obdobie sa niektoré veci v našom meste 
podarilo posunúť smerom dopredu. Otázka na čo som pyšný, vo mne vyvoláva veľké zamyslenie. 
Ale bol by som určite pyšný, ak by nastala taká ekonomická situácia, ktorá by v čo najkratšom čase 
umožnila vytvoriť ešte lepšie podmienky pre mladých ľudí a v neposlednom rade aj pre našich se-
niorov, ktorých v našom meste pribúda čoraz viac. Nakoľko som optimista, verím, že pri vzájomnej 
úcte a patričnej tolerantnosti bude naše mesto napredovať k ďalšiemu rozvoju.

Ing. Peter Lendel: Pyšný nie som, pretože ako sa hovorí: „Pýcha predchádza pád“. Chcem tým 
povedať, že vždy je miesto na riešenie nového problému. A nie všetko sa mi podarilo presadiť. 
Napríklad upraviť park pred pizzeriou Vega ako oddychové miesto pre mamičky s malými deťmi, 
ktoré by si mohli posedieť v tieni. No a čo sa mi podarilo? Podarilo sa mi dosiahnuť svojimi návrhmi 
spokojnosť niektorých občanov, vzhľadom na ich požiadavky na priestory, opravu osvetlenia, poprí-
pade úpravu stromov. Bol by som veľmi rád, keby sa podarilo dokončiť opravu chodníkov v celom 
meste a vybudovať ďalšie parkovacie miesta. Som rád, že začne výstavba domov, pretože pokles 
obyvateľov v Novej Dubnici je hrozivý.

PaedDr. Soňa Kačíková: Som poslankyňou za Kolačín a mojou úlohou je posúvať  problémy jeho 
občanov smerom k vedeniu mesta a pomáhať im ich riešiť. A tie sú naozaj rôznorodé.  Okrem toho 
som členkou ZPOZ-u , predsedníčkou Redakčnej rady Novodubnických zvestí a členkou Dozornej 
rady Nová Dubnica Invest, s.r.o. Blízko mám k turistike a ochrane životného prostredia.

Ing. Jaroslav Kusý: Ako poslanec a predseda sociálno-zdravotnej a bytovej komisie sa snažím 
spoločne so sedemčlenným kolektívom pôsobiť tak, aby sme nachádzali čo najviac pozitívnych 
riešení pre našich občanov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. V tejto oblasti, či už sociálnej, ako aj 
zdravotnej, sa snažím zúročiť moje doterajšie pracovné skúsenosti. Taktiež ako člen Rady školy 
Centra voľného času sa snažím byť nápomocný kolektívu výchovno-pedagogických pracovníkov, 
ktorí nepochybne robia v Novej Dubnici veľmi zaslúžilú a užitočnú prácu s deťmi.

Ing. Peter Lendel: Najbližšie sú mi technické problémy mesta. Či sú to chodníky, parkoviská ale-
bo osvetlenie. Vyplýva to aj z môjho členstva v komisii výstavby,  územného plánovania a dopravy 
a v komisii stratégie a rozvoja. Dosť často sa stretávam s názormi ľudí, ktoré nie sú založené na 
hodnoverných informáciách a zbytočne šíria skepsu v Novej Dubnici. Týka sa to rôznych oblastí. 
Nie všetkému rozumiem, a preto nemôžem ku všetkému podať vysvetlenie. Ale nemám problém 
nájsť si informácie, spýtať sa vedúceho daného oddelenia mestského úradu, aby som mohol zaujať 
správne stanovisko, poprípade byť inak nápomocný občanom.

PaedDr. Soňa Kačíková: Veľmi ťažko. Ako riaditeľka školy som permanentne v pohybe a musím 
voľačo riešiť. Našťastie ma táto práca baví a po čase si ju dokážem zorganizovať tak, aby som všet-
ko stihla. Nič iné mi nezostáva ani doma. Zapájam do činnosti všetkých členov rodiny. Obrovskou 
oporou mi je moja mama, bez ktorej by som si mnohé aktivity nemohla dovoliť.

Ing. Jaroslav Kusý: Ak mám byť úprimný, musím otvorene priznať, že za posledné dva roky je toto 
obdobie jedno z najťažších v mojom živote. Preto aj moja práca poslanca je v určitých aktivitách 
sťažená. Napriek tejto zložitej dobe sa snažím pozitívne ovplyvňovať veci verejné, ktoré by mali 
slúžiť v prospech slušných ľudí, ako v našom meste, tak i v celom našom regióne.

Ing. Peter Lendel: Práca poslanca je veľmi zaujímavá aj v takom malom meste, ako je Nová Dub-
nica. Takže neľutujem, že je to na úkor voľného času. Rodina ma podporuje a aj inšpiruje novými 
nápadmi, ktoré by pomohli mestu. Môj pracovný život nie je nijako poznačený, mám šťastie, že ku 
koncu svojej pracovnej kariéry mám možnosť pracovať v jednej z najlepších fi riem na okolí a ne-
mám problém v prípade potreby s uvoľnením z pracoviska.

Na začiatku volebného obdobia sme v Novodubnických zvestiach predstavovali plány a vízie  mest-
ských poslancov. Teraz, na konci volebného obdobia, sme sa pýtali znovu. Začali sme v abecednom 
poradí a na otázky v tomto čísle odpovedali PaedDr. Soňa Kačíková, Ing. Jaroslav Kusý a Ing. Peter 
Lendel.

AKO SA VÁM DARÍ ZOSÚLADIŤ PRÁCU POSLANCA S VAŠÍM OSOBNÝM A PRACOVNÝM 
ŽIVOTOM?

ČO SA VÁM PODARILO V TOMTO SMERE DOSIAHNUŤ, NA ČO STE PYŠNÝ A KTORÉ 
VECI TREBA EŠTE DOTIAHNUŤ?

O KTORÚ OBLASŤ VEREJNÉHO ŽIVOTA SA AKO POSLANEC NAJVIAC ZAUJÍMATE 
(NAPR. AKO ČLEN KOMISIE)? 

PaedDr. Soňa Kačíková Ing. Jaroslav Kusý Ing. Peter Lendel

Problémy s parkovaním chce 
mesto čo najskôr vyriešiť.
 

Mesto Nová Dubnica má v 
súčasnosti  1254 vyznačených 
parkovísk, okrem IBV Miklov-
ky a Kolačína. Kapacita par-
kovísk je však nedostatočná. 
Autá bežne parkujú na ces-
tách, chodníkoch, trávnikoch, 
ale i na ihriskách či zastáv-
kach. Mesto preto zriadilo ko-
misiu, ktorá bude tento pro-
blém riešiť.

Dopravné projekty
V súčasnosti sa spracúvajú 

dopravné projekty. Dokumen-
tácia  zahŕňa aj zásobovanie 

jednotlivých obchodných pre-
vádzok, zrušenie nefunkčných 
chodníkov a premiestnenie 
kontajnerov na zber komu-
nálneho odpadu. „Prioritne 
budeme riešiť najproblematic-
kejšie lokality, a to ulicu Petra 
Jilemnického pred 42-bytov-
kou, ulicu P. O. Hviezdoslava, 
kde sa vybudujú parkoviská. 
Nasledovať bude severná časť 
Mierového námestia a Pri-
binove sady,“ vysvetľuje Ján 
Krumpolec, vedúci oddelenia 
výstavby, územného plánova-
nia a dopravy.

Zmeny pri EVPÚ
Momentálne sa kreslí aj 

parkovanie pri EVPÚ a Čín-
skom múre. „Budú tam vytvo-
rené jednosmerky a riadená 
doprava,“ vysvetľuje primátor 
mesta Peter Marušinec. Po-
dotýka, že cieľom zmeny je 
zlepšiť bezpečnosť a prehľad-
nosť, keďže v týchto miestach 
bývajú často dopravné nehody. 
Takisto tu vznikne viac parko-
vacích miest a väčší priestor 
pre vytvorenie zelene. „Po 
odsúhlasení dopravným inži-
nierom mesto ihneď pristúpi k 
realizácii koncepcie parkova-
nia v Novej Dubnici,“ dopĺňa 
Krumpolec. 
    
-mš-

Mesto opravuje výtlky na 
viacerých uliciach v Novej 
Dubnici. 

V časti IBV Miklovky dote-
raz pracovníci mesta opravili 
plochu takmer 700 metrov 
štvorcových za viac ako 17 ti-
síc eur. 

Momentálne sa začínajú 
opravovať výtlky priamo v 
meste na uliciach Janka 
Kráľa, Petra Jilemnického, P. 
O. Hviezdoslava a na ďalších 
uliciach. 

Opravy sa dokončia prav-
depodobne ešte v mesiaci jún. 
Celková opravená plocha bude 

zhruba 845 metrov štvorco-
vých. 

Takisto mesto plánuje opra-
viť aj prepadnutú komunikáciu 
na Kukučínovej ulici. Celková 
suma na opravy výtlkov pre- 
siahne viac ako 38 tisíc eur.

  
-mš-

Mesto Nová Dubnica, zastúpené Ing. Petrom Marušincom, primátorom mesta, ako zriaďovateľ 
Základnej umeleckej školy Štefana Baláža, P.O. Hviezdoslava 13/4, 018 51  Nová Dubnica, podľa 
ustanovenia § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 
Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie:
riaditeľ Základnej umeleckej školy Štefana Baláža Nová Dubnica

1. Požadované kvalifi kačné predpoklady:
a)odborná a pedagogická spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6, § 7 a  § 34 ods. 2 
písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“) / b) kvalifi kačný predpoklad v zmysle 
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifi kačné predpoklady a osobitné kvali-
fi kačné predpoklady v znení neskorších predpisov / c) absolvovanie prvej atestácie, prípadne jej 
náhrady / d) zdravotná spôsobilosť ( telesná i duševná).

2. Odborná prax:
a) najmenej desať rokov pedagogickej praxe / b) výkon riadiacej funkcie najmenej tri roky.

3. Iné kritéria a požiadavky:
a) predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov / b) riadiace, komunikačné a organizačné schop-
nosti / c) ovládanie práce s PC ( Word, Excell, Microsoft, Internet) / d) znalosť príslušnej legislatívy/ 
e) občianska bezúhonnosť a morálne predpoklady / f) ovládanie štátneho jazyka / g) fl exibilita, 
zodpovednosť  a spoľahlivosť / h) vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

4. Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné priložiť k prihláške do výberového konania:
a) prihláška / b) overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,  doklad o pedagogickej praxi a 
o dĺžke praxe v riadiacej funkcii / c) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) / d) profesijný 
životopis / e) písomný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy podľa zákona č. 245/2008 
Z. z. ( školský zákon) / f) súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 
konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 23. 05. 2014 do 14:00 hod 
na adresu: Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad - sekretariát primátora mesta, Trenčianska 
45/41, 018 51 Nová Dubnica v uzatvorenej obálke s označením: „ Výberové konanie – Základná 
umelecká škola Štefana Baláža - neotvárať“. 
Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto 
výberového konania najmenej sedem dní pred jeho začatím. V Novej Dubnici dňa 30. apríla  2014

Ing. Peter Marušinec, primátor mesta

Pribudne viac parkovacích miest

Mesto opravuje výtlky

Ilustračné foto: Mesto plánuje vyriešiť parkovanie.
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Výzva

Mesto opraví ďalšie chodní-
ky a pribudnú aj parkovacie 
miesta.

Uplynulý rok prebehla v 
meste rozsiahla rekonštruk-
cia chodníka na jednej strane 
cesty ulice SNP, od bývalej Re-
geny až po Mierové námestie. 
Vedenie mesta sa rozhodlo po-
kračovať v rekonštrukcii ďal-
ších chodníkov. 

„Najskôr sa začne s parko-
vacími miestami a chodníkom 
na ulici P.O.Hviezdoslava od 
Regeny smerom k Trenčian-
skej ulici, potom príde na rad 
renovácia chodníka od križo-
vatky ulíc Janka Kráľa a SNP 
smerom k centru mesta (od 
U-čka k námestiu). Pozdĺž by-
tového domu bude vybudova-
ných 11 parkovacích miest v 
šírke 2,2 metra pre pozdĺžne 
parkovanie. Od chodníka sa 
oddelia obrubníkom a polguľa-
mi z vymývaného betónu. 

Smerom k námestiu zosta-
ne už len samostatný chodník, 
ktorý je súčasťou promenády,“ 
vysvetľuje  zámery mesta Ján 
Krumpolec, vedúci oddelenia 

výstavby, územného plánova-
nia a dopravy. Komunikáciu na 
ulici P. O. Hviezdoslava bude 
Expres Tesco využívať na zá-
sobovanie prevádzky, preto je 
potrebné upraviť prístup z tej- 
to ulice. 

Pri predajni Lord vznikne 20  
kolmých parkovacích miest, 
zrkadlovo oproti existujúcim 
miestam, ktoré vyplnia časť 
zelených pásov približne po 
prvé vchody do bytových do-
mov. 

„V tejto časti ulice bude zru-
šené pozdĺžne parkovanie,“ 
hovorí Krumpolec. Po príprav-
ných prácach, geodetickom 
zameraní územia a inžinier-
skych sietí sa pristúpilo k vy-
pracovaniu projektovej doku-
mentácie, súťažné podklady si 
vyžiadalo už 20 záujemcov, ce-
novú ponuku predložilo osem 
uchádzačov. Najnižšiu cenovú 
ponuku dala spoločnosť Stra-
bag s.r.o Bratislava. Podľa 
harmonogramu sa s prácami 
začne v júni.

-mš-

Dobrovoľníci vyzbierali až 86 
vriec odpadu.

Klub slovenských turistov  
Kolačín  organizoval  10. mája 
34. ročník Novodubnickej 25-
ky Ivana Markoviča. Z tohto 
dôvodu sa 1. mája uskutočnila 
brigáda zameraná na 
vyčistenie chodníka na Dubo-
vec, kadiaľ viedla  jedna z trás 
tohto turistického pochodu. 
Záujem priložiť ruku k dielu 
prejavili hlavne členovia KST, 
ku ktorým sa v Novej Dubnici 
pripojili dvaja milovníci prí-
rody a  Katka Bašná, vedúca 
oddelenia životného prostre-
dia.  Obyvatelia Novej Dubni-
ce zrejme uprednostnili iné 
záujmové aktivity. Ich ruky 
by sa veru zišli, čo konštato-
vali brigádnici po príchode na 
miesto, ktoré predtým obývali 

bezdomovci. Tí sa nestačili 
diviť, čo všetko sú ľudia schop-
ní priniesť do lesa a nechať 
to tam. Tucet brigádnikov to 
však neodradilo a do popolud-
ňajších hodín zbierali odpad a 
plnili vrecia. Tie potom niesli 
takmer kilometer na miesto, 
odkiaľ ich mohli pracovníci 
zberného dvora odviesť tam, 
kam patria. Za všetko hovorí 
počet naplnených vriec. Bolo 
ich 86 ! 

Veríme, že v budúcnosti sa 
k turistom z Kolačína pridajú 
ďalší, aby sme spoločne mohli 
obdivovať krásy našej prírody. 
Napokon, je to celkom dobrý 
spôsob, ako osláviť 1. máj -  
Sviatok práce.
                                                                                                                                  
-sk-

Pôvodcom nelegálnych sklá-
dok hrozia pokuty.
 

V blízkom okolí Kolačína, 
hlavne na území lomu, vyras-
tajú čierne skládky odpadu. 
Pôvodcami sú najčastejšie 
samotní občania, ale aj niek-
toré podnikateľské subjekty. 
Fyzickej osobe hrozí v takom-
to  prípade  pokuta do výšky 
165 eur, u právnickej osoby sa 
ale sankcia môže vyšplhať až 
do výšky 16 590 eur. Následne 
musí  zneškodniť odpad na 

vlastné náklady. Pokiaľ sa ne-
zistí pôvodca, likvidácia takej-
to skládky je na pleciach mes-
ta a stojí nemalé peniaze. Pre 
všetkých, ktorí sa potrebujú 
zbaviť nepotrebného materi-
álu alebo iného neporiadku, 
je k dispozícii zberný dvor. Od 
pondelka do piatku je otvore-
ný od 7. hodiny do 17. hodiny 
a v sobotu od 9. hodiny do 13. 
hodiny.

    
-vr-

Pokračujeme v rekon-
štrukcii chodníkov

Keď sa sviatok slávi prácou

Čierne skládky

Vedenie mesta bojuje za to, 
aby nám za chrbtom nevy-
rástla „skládka odpadu.“

Seriál lom Malý Kolačín po-
kračuje. Súkromná fi rma totiž 
navrhla tento lom zlikvidovať  
tak, že ho zavezie stavebným 
odpadom. Existujú však obavy, 
že tu môže veľmi rýchlo vyrásť 
nelegálna skládka. Problé-
mom je aj nesúlad viacerých 
zákonov.

Skládka alebo zlikvidovaný 
lom?

„Proces likvidácie lomu je 
totiž povoľovaný podľa ban-
ských predpisov, ktoré lom 
zavezený stavebným odpa-
dom nenazývajú skládkou, ale 
zlikvidovaným lomom. Podľa 

banských zákonov potom nie 
je pri zavážaní odpadom vyko-
návaný taký dohľad a opatre-
nia, ako pri skládkach odpadu, 
ktoré podliehajú podľa zákona 
o odpadoch kontrole orgánov 
odpadového hospodárstva,“ 
vysvetľuje možný zdroj problé-
mov Katarína Bašná, vedúca 
oddelenia životného prostre-
dia. Podotýka, že práve z tohto 
dôvodu vznieslo mesto Nová 
Dubnica a Okresný úrad Ilava 
v konaní o likvidácii lomu pri-
pomienku, že likvidácia lomu 
by sa mala hodnotiť aj podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posud-
zovaní vplyvov na životné pro-
stredie. 

„Obvodný banský úrad v 
Prievidzi konanie o likvidácii 
lomu Malý Kolačín uložením 

stavebného odpadu pozasta-
vil. A to do doby, kým sa mini-
sterstvo životného prostredia 
nevyjadrí,  či sa plán likvidácie 
lomu má posudzovať podľa zá-
kona o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie alebo nie. 

S takouto žiadosťou sa na 
ministerstvo životného pro-
stredia obrátil banský úrad, 
ako aj mesto Nová Dubnica,“ 
objasňuje Bašná.

Na základe týchto žiadostí 
pozvalo ministerstvo životné-
ho prostredia dotknuté strany 
na pracovné rokovanie.

„Na tomto stretnutí  sme 
predložili aj petíciu občanov 
Novej Dubnice, ktorí  vyjadrili 
svoj záujem o túto problema-

tiku a podporili svoje mesto,“ 
hovorí Bašná.
 
Nesúlad zákonov

Ministerstvo následne in-
formovalo, že v danej veci tre-
ba doriešiť nesúlad banských 
zákonov, zákona o odpadoch a 
zákona o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie. 

Tesne pred vydaním No-
vodubnických zvestí dostalo 
mesto rozhodnutie, že sa likvi-
dácia lomu Malý Kolačín musí 
posudzovať podľa zákona o po-
sudzovaní vplyvov na životné 
prostredie. „To znamená, že 
snahy mesta a petícia občanov 
boli úspešné,“ dodáva Bašná.

  
-mš-

Petícia Novodubničanov bola úspešná

Dobrovoľníci vyčistili chodník na Dubovec.

Chodník na ulici SNP zrekonštruujeme.

Lom Malý Kolačín.

(Pokračovanie z 1. strany)

Zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie i správu o hospodá-
rení zariadenia pre seniorov 
za rok 2013. Zároveň nariadi-
lo riaditeľke zariadenia, aby 
dopracovala správu o ďalšie 
údaje. Potom sa poslanci ve-
novali výberu zástupcov zria- 
ďovateľa do Rady školy MŠ P. 
Jilemnického, schválili Ing. 
Mariána Mederu, Ing. Mgr. 
Margitu Urbanovú a Mgr. Mi-
chala Domana a Mgr. Lenku 
Ibolyovú.

 Dôležitým bodom rokova-
nia bolo aj schválenie záve-
rečného účtu  mesta za rok 
2013. Mesto hospodárilo v 
príjmovej časti so sumou 5 
912 753, 70 eur a vo výdavko-
vej časti so sumou  5 279 939, 
97 eur. Záverečný účet mesta 
dosiahol prebytok, ktorý sa 
upravil o nevyčerpané pros-

triedky zo štátneho rozpočtu a 
o prostriedky, ktoré sa použili 
na vykrytie schodku fi nanč-
ných operácií. Výsledná sumu 
prebytku 167 811, 43 eur  sa 
podľa schváleného uznesenia 
použije na prevod do rezerv-
ného fondu a prevod do fondu 
obnovy a rozvoja mesta. Po-
slanci sa zaoberali aj návrhom 
zmien k územnému plánu 
zóny Dlhé diely. Tieto zmeny 
vyvolali najmä požiadavky no-
vých vlastníkov jednotlivých 
stavebných pozemkov, ktoré 
vznikli  rozparcelovaním úze-
mia.

 Pre viac informácií o pre-
rokovaných materiáloch na-
vštívte internetovú stránku 
mesta. Prípadne sa môžete 
obrátiť na príslušné oddelenia 
mestského úradu.

 
-mš-

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva
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Mladé talenty.

Množstvo ľudí ochotne darovalo krv.

Stará pohľadnica.

Najlepší pracovník podniku.

Foto: Mgr. D. Košíková 

Ocenení výtvarníci.     

Príjemne vyčerpaní turisti.

Mladé talenty získavajú via- 
cero zručností a vďaka ich 
výkonom sa o nich hovorí len 
v superlatívoch. 
 

Divadlo Bebčina v Novej 
Dubnici zatiaľ nemá veľkú 
tradíciu, no darí sa mu na 

krajskej i celoštátnej úrovni. 
Pracuje pri Základnej ume-
leckej škole Š. Baláža v Novej 
Dubnici už od roku 2006. Na-
vštevujú ho deti od päť do 17 
rokov. 

„Cieľom práce s deťmi u nás 
nie je len nácvik rozprávky, či 

inscenácie. Snažíme sa o kom-
plexný rozvoj osobnosti. Žiaci 
nadobúdajú schopnosť osobi-
tého a kultivovaného prejavu 
v divadelnej, prednesovej, 
pohybovej a slovesnej oblas-
ti,“ objasňuje zámery divadla 
Miriam Martináková, učiteľka 
literárno – dramatického od-
boru.

Súbor je aj terapiou 

Podľa Martinákovej dávajú 
v súbore veľký dôraz na rozvoj 
skupinovej klímy i pozitívnych 
vzťahov. „Preto sa náš súbor 
stal aj akousi terapiou pre 
deti, ktoré majú problém s po-
zornosťou či integráciou do ro-
vesníckych skupín,“ vysvetľuje 
skúsenosti.

Vďaka takejto práci i vďaka 
talentu detí sa súboru  mi-
moriadne darí. V činohernom 
divadle získali 1. a 2. miesto v 
regionálnej súťaži Rozpráv-
kové javisko. Na krajskom 

kole Rozprávkového javiska 
obsadili 1. a 3. miesto. „Z pr-
vého miesta postupujeme na 
celoštátnu divadelnú súťaž 
Zlatá priadka do Šale. Kon-
com júna nás čaká celoštátna 
súťaž Hviezdoslavov Kubín,“ 
opisuje úspechy Martináková. 
Podotýka, že niektorým žia-
kom prirástlo herecké umenie 
k srdcu natoľko, že sa rozhodli 
študovať aj na konzervatóriu. 

Divadelná akadémia

Súbor sa svojou prácou pre-
zentuje tradične v júni v kine 
Panorex. Pre všetkých nad-
šencov pripravujú Divadelnú 
akadémiu, ktorá sa uskutoční 
v nedeľu 15. júna 2014 o 15. ho-
dine. „Uvidíte tri inscenácie, 
ktoré bodovali na divadelných 
súťažiach,“ hovorí Martináko-
vá.
 
-mš-

Predpoveď počasia na  sobotu 
10. mája bola priaznivá, pre-
to lejak nadránom prekvapil  
účastníkov i organizátorov  
34. ročníka Novodubnickej 25-
ky Ivana Markoviča.

Našťastie išlo len o lokálne 
prehánky, a tak sa viac ako 
170 milovníkov prírody moh-
lo vydať na vyznačené trasy. 
Klub slovenských turistov 
Kolačín vyšiel v ústrety tým, 
ktorí chceli štartovať z Novej 
Dubnice a spoznávať jej oko-
lie. Po búrke sa núkali nádher-
né výhľady z lúk nad mestom, 

zo Slimákovej, z  Kamenných 
vrát či z Markovice. Tí, ktorí 
si vybrali najdlhšiu trasu, po-
stupne prešli všetky kopčeky 
v okolí . Kochali sa pohľadom 
na Trenčiansky hrad, Baske 
i Vršatec. Spestrením bolo 
hľadanie skrytých pokladov 
na základe slovných indícií. 
Opačným smerom vyštarto-
vali cyklisti, aby si vychutnali  
okolie Červeného Kameňa a  
Vršatca.  Nechýbali deti a ich 
verní priatelia -  psí miláčiko-
via rôznych rás a veľkostí. 

V Hostinci na Lúčkach                  
v Kolačíne  čakal na všetkých 

účastníkov  pamätný list, od-
znak a do diaľky  rozvoniavajú-
ci guláš. Aj keď si organizátori 
v cieli museli vypočuť  zopár 
kritických slov na adresu zna-
čenia trás, celkovo vládla spo-
kojnosť a radosť z príjemne 
prežitého dňa. Najbližšie  klub 
v spolupráci s TJ Družstevník 
Kolačín pozýva všetkých la-
bužníkov  na Jánsky haluškový 
festival, ktorý sa bude konať v 
sobotu 21. júna na futbalovom 
ihrisku v Kolačíne. 
                                                                                                                                                    
-sk-

Divadelný súbor Bebčina rozvíja pozitívne
vzťahy medzi deťmi

Koniec dobrý – všetko dobré

Svätý Florián je patrónom 
všetkých hasičov, ktorého si 
uctievame 4. mája.

Dobrovoľní hasiči z Kolačí-
na usporiadali 2. mája v Kul-
túrnom dome  Kolačín v spolu-
práci s Národnou transfúznou 
stanicou Trenčín 1. ročník Flo-
riánskej kvapky krvi. Obavy, či  
niekto prejaví záujem o daro-
vanie najvzácnejšej tekutiny 
sa nenaplnili, práve naopak. 
Šesťdesiat ľudí ochotných 
darovať krv milo prekvapil aj 
samotných pracovníkov NTS 
Trenčín. Hoci z nich mohlo da-
rovať krv len 41, poďakovanie 
patrí všetkým za  humánny 
prístup k životu. Pracovníkom 
NTS Trenčín ďakujeme za pro-
fesionalitu, ktorú predviedli 
pri samotných odberoch.  

K úspešnému priebehu 
podujatia prispeli i partneri, 
ktorí svojimi darčekmi potešili 
všetkých darcov a zabezpečili 
im občerstvenie. Za všetkých 
spomenieme len naše mesto 
Nová Dubnica, Enics Slova-
kia s.r.o.,  Allianz- Slovenská 
poisťovňa, a.s. či  mediálneho 
partnera -   MY Noviny stred-
ného Považia. V neposlednom 
rade patrí veľké poďakovanie 
skvelej partii dobrovoľných 
hasičov a hasičiek z Kolačína, 
ktorí venovali veľa svojho času  
prípravám akcie a šikovnými 
rukami spestrili občerstvenie 
domácimi koláčmi. Už teraz sa 
tešíme na 2. ročník Floriánskej 
kvapky krvi 4. mája 2015.
                                                                                                               
Jozef Lehocký

Súťaž ku Dňu Zeme úspešne 
skončila.

Žiaci prezentovali svoje 
práce vo výtvarnej súťaži Ako 
chránime prírodu okolo nás, 
ktorú organizovalo občianske 
združenie Klub skalničkárov 
Trenčín. Už v poradí sied-
my ročník sme vyhodnotili 
7. mája v kine Panorex. Na 
slávnostnom otvorení výstavy 
týchto živých aj kreslených 
prírodnín, obohatenom milým 

programom žiakov súkromnej 

ZUŠ v Novej Dubnici, boli oce-

není autori víťazných prác jed-

notlivých kategórií. Ďakujeme 

všetkým deťom a žiakom, 

ktorí vytvorili veselé a zaují-

mavé výtvarné dielka, ako aj 

ich učiteľom za prípravu na 

túto súťaž.

 

Mgr. Katarína Bašná 

Oddelenie ŽP

Mestský zberný dvor si pri-
šlo prezrieť rekordné množ-
stvo návštevníkov.

Celosvetový Deň Zeme 
22.apríla už tradične pripo-
menul dôležité posolstvo 
krehkosti a ohrozenosti našej 
planéty, ale i zodpovednosť 
každého z nás konať tak, aby 
sme svojim životom a napĺ-
ňaním svojich potrieb neničili 
miesto, kde žijeme. Pri tejto 
príležitosti sa konal Deň otvo-
rených dverí zberného dvora 
-  25. apríla. V priebehu dopo-
ludnia bránou areálu prešlo 
približne 250 návštevníkov, 
prevažne z radov školákov a 
škôlkarov a ich pedagógov. 

Kým najmenších zaujal 
najmä vozový park, triediaca 
linka, lisovanie materiálu či 
nakladanie kovového odpadu, 
starší žiaci si prezreli všetky 
priestory, kde sa odpady do-
trieďujú a skladujú a vypočuli 
si výklad pracovníkov odde-
lenia životného prostredia. 
Deti boli zvedavé a smelé, ne-
báli sa diskusie. Viackrát nás 
prekvapili tým, čo už vedia. 
Veríme, že i takéto akcie pris-
pievajú k tomu, aby triedenie 
odpadov bolo v budúcnosti 
prirodzeným návykom Novo-
dubničanov.

   
-ph-

Zaujímavé pamiatky, foto-
grafi e ale i odznaky začínajú 
zapĺňať poličky oddelenia 
kultúry a športu.

Ako sme vás už v predchá-
dzajúcom čísle informovali, 
mesto Nová Dubnica pripra-
vuje otvorenie „historickej 
izby“. Cieľom je zhromaždiť 
dostupné materiály dokumen-
tujúce vývoj mesta od jeho 
založenia a život ľudí v ňom.  
Boli by sme radi, keby ste sa 

jej spoluúčastníkmi stali aj vy. 
V každom čísle vám predstaví-
me najnovšie „úlovky“. Chce-
me vás motivovať, aby ste sa 
stali súčasťou tohto jedinečné-
ho projektu. 

Bližšie informácie na Od-
delení kultúry a športu Mest-
ského úradu Nová Dubnica, 
tel.: 4433484, mail: kebiskova@
novadubnica.sk 

-mš-

Prvý ročník prebehol 
nad očakávania

Deti tvorili pekné dielka Nebáli sa diskusie 

Historická izba



5ŠKOLSTVO / KULTÚRA www.novadubnica.sk

Domkári vždy plní optimizmu.

Krása čipky.

Saleziáni Dona Bosca sa ve-
nujú predovšetkým ohroze-
nej mládeži. Spolupracujú aj 
s novodubnickou organizá- 
ciou Domka.

Domka - združenie salezián-
skej mládeže pôsobí aj v meste 
Nová Dubnica. Toto združenie 

má celoslovenské pôsobenie. 
Ako pracujú a na čo sa zame- 
riavajú, sme sa popýtali On- 
dreja Bučeka zo združenia 
Saleziáni Dona Bosca.

Aká je úloha združenia a na 
čo sa zameriavate?

Našou úlohou je venovať sa 

výchove mladých. Pomáhame 
im rozvíjať osobnosť a uvedo-
miť si hodnoty a schopnosti, 
ktoré majú. Zameriavame sa 
teda na výchovu samostat-
ných, vzdelaných a spoločen-
sky zodpovedných mladých 
ľudí. 

Máte princípy alebo pravi-
dlá, ktorými sa riadite?

Základom našej činnosti 
a komunikácie je preventív-
ny výchovný systém Dona 
Bosca s viac ako 150-ročnou 
tradíciou. Prostredníctvom 
neho ukazujeme mladým, 
ako radostne prežívať každo-
denný život. Pomocou aktivít 
sa snažíme u detí a mladých 
predchádzať nežiadúcim ja-
vom, nie dodatočne liečiť ich 
následky. Záleží nám na raste 
mladých ľudí. Pomáhame im 
zmysluplne využiť ich voľný 

čas. Robíme pre nich športové 
a duchovné aktivity, výchovno - 
vzdelávacie programy a zážit-
kové tábory. Všetky tieto akti-
vity majú jediný cieľ- ochrániť 
mládež pred negatívnymi prv-
kami spoločnosti.

Venujete sa teda deťom a 
mládeži.....

Naše aktivity sú najmä pre 
deti a mladých od šesť rokov 
do 25 rokov. Svoju pozornosť 
zameriavame aj na „dospelých 
domkárov“ a mladé rodiny. Vy-
tvárame s nimi viacgeneračnú 
výchovnú komunitu. Sociálne 
slabším a znevýhodneným tiež 
pomáhame začleniť sa do živo-
ta spoločnosti.

-mš-

Výstava sa bude venovať 
najmä našej jubilantke pani 
Márii Fialovej, ktorá sa vo 
februári dožila krásneho 
jubilea 80 rokov.

Čas neúprosne beží. Jar 
už máme v plnom rozkve-
te a k tomu  neodmysliteľne  
patrí aj výstava Klubu palič-
kovanej čipky Nová Dubnica 
„KRÁSA ČIPKY“ v Tren-
čianskych Tepliciach. Už po 

sedemnástykrát sa otvoria 
brány výstavnej sály Kúpeľ-
nej dvorany, aby sme tam pri-
vítali návštevníkov. 

Výstava bude prebiehať od 
1. do 9. júna, denne od 10. ho-
diny do 19. hodiny. Vernisáž 
sa uskutoční 1. júna o 14. ho-
dine.Tento ročník bude tro-
chu iný. 

Veľká časť výstavy bude 
venovaná našej jubilantke 
pani Márii Fialovej, ktorá sa 

vo februári dožila krásneho 
jubilea 80 rokov. 

Zaujímavé práce vám 
predstavíme v časti „Čipka 
na svadbe“. Predstavia sa aj 
účastníčky kurzu vyšívania, 
ktorý uskutočnilo Múzeum v 
Dubnici nad Váhom. Srdečne 
Vás všetkých pozývame a te-
šíme sa na Vás.
                                                                          
Klub paličkovanej čipky                    
Nová Dubnica

Počasie podujatiu prialo, 
deti si športovanie užili.

Celé to prebehlo tak rýchlo, 
že som si až po zhliadnutí všet-
kých fotografi í uvedomil, čo 
sme v tú slnečnú nedeľu spra-
vili. Priniesli sme neuveriteľne 
krásny zážitok pre všetky deti, 
ktoré tvrdo súperili a bojovali o 

víťazstvo. Je viac než jasné, že 
niečo také chceme zopakovať, 
prípadne ešte vylepšiť. Zapíšte 
preto sebe a svojim deťom do 
kalendára dátum 14.júna 2014. 
To je deň, kedy sa opäť stret-
neme, tentoraz pri bežeckých 
pretekoch.

Pre ilustráciu zopár čísiel:
94 účastníckych medailí / 9 

zlatých, 9 strieborných a 9 
bronzových medailí / 8 žltých 
dresov pre víťazov kategórie 
/ 8 zelených dresov pre naj-
rýchlejších pretekárov každej 
kategórie / 0 zranených / 1130 
kvalitných fotografi í.

Adrián Gazdík
OSA Športová akadémia

Používajú výchovný systém Dona Bosca

Výstava paličkovej čipky bude už čoskoro

OSA Cyklokruhy - naše prvé detské preteky

Známy spisovateľ Pavel Ba-
ričák prijal koncom apríla 
pozvanie mestskej knižnice 
na stretnutie so svojimi  či-
tateľmi.

Baričáka priaznivci poznajú 
ako spisovateľa, poeta, hu-
dobníka, vydavateľa, ktorému 
učarovalo  cestovanie. Prešiel 
Indiu, Etiópiu, Ekvádor, Indo-

néziu. „Hirax“, ako mu jeho 
blízki hovoria, je najznámejší 
ako autor románov a moti-
vačnej literatúry. Zaujímavé 
rozprávanie z jeho ciest, viac 
či menej úsmevných príbehov 
z jeho života, bolo doplnené 
autorským čítaním poézie a 
živou diskusiou. 

Marta Bieliková

Zlepšili si kondíciu a navští-
vili veľa zaujímavých miest.

Centrum voľného času už 
tretí rok organizuje turistický 
krúžok Šlapajka. Spoločne s 
deťmi sa venujú ľahkej turis-
tike zameranej na zlepšenie 
telesnej kondície, spoznávanie 
prírody a okolia Novej Dubni-
ce. 

Počas uplynulých dvoch 
rokov sme navštívili viaceré 
turistické miesta, ako naprí-
klad Kyšky, Kamenné vráta, 
Markovicu, Čertovu skalu, 

Dubovec, Kalváriu v Dubnici 

nad Váhom, vyhliadky Jeleň a 

Klepáč v Trenčianskych Tep-

liciach, Brezinu a Kozí vrch v 

Trenčíne. Zúčastnili sme sa aj 

turistických pochodov Dubnic-

ká tridsiatka a Novodubnická 

25-ka. Veľmi radi privítame 

ďalších záujemcov, ktorí sa 

môžu prihlásiť už v septembri.

PaedDr. Alena Schillerová

Centrum voľného času

VII. KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV JDS
TRENČIANSKEHO KRAJA

                  
pod záštitou:

 predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
primátora mesta Nová Dubnica

Usporiadateľ: KO  JDS   TRENČÍN
Organizátor: OO  JDS  ILAVA
Záštita:  TRENČIANSKY  SAMOSPRÁVNY  KRAJ                                                   
                                 MsÚ  NOVÁ  DUBNICA   
Termín:  24. jún 2014 (utorok)
Miesto:  Športová hala pri ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
                         Športové objekty mesta Nová Dubnica  
   
PROGRAM:
        
Prezencia: 8.00 - 9.00 hod. športová hala v Novej Dubnici       
Otvorenie: 9.00  hod. športová hala
Priebeh:  9.30 hod. do 15.30 hod. podľa rozpisu súťaží
Vyhodnotenie: 16.00 hod. športová hala       
Večera:  16.30 hod. školská jedáleň

Tešíme  sa  na  Vašu  účasť!
                                                                                                                                  
Mgr. Anna Prokešová  v. r. 
predseda organizačného výboru

Čítačka s Pavlom
„Hiraxom“ Baričákom   

Turistický krúžok
Šlapajka

VII. Krajské športové 
hry seniorov JDS
Trenčianskeho kraja

Známy spisovateľ rozdával autogramy.

POZVÁNKA
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Podujatia (spolu)organizované Oddelením kultúry a športu 
Mestského úradu Nová Dubnica.

KYSUCKÝ PRAMEŇ  
Nedeľa 25.5. o 16.00 hod. v kine Panorex
Toto momentálne najobľúbenejšie slovenské hudobné zosku-
penie z Oščadnice sa zastaví konečne aj u nás v Novej Dubnici. 
Vstupné: 3€ 

WORLD CHALLENGE DAY 
Streda 28. mája o 7.00 – 21.00 hod. na športoviskách mesta                                                                                   
Mesto Nová Dubnica sa po minuloročných úspechoch opäť zapá-
ja do celosvetovo najväčšej športovej akcie pre všetkých – Sveto-
vý deň výzvy (World Challenge Day). 

GAŠPARKO A DRAK      
Nedeľa 1.júna o 15.00 hod. v kine Panorex                                    
Stražanovo bábkové divadlo z Bratislavy  odohrá  klasický roz-
právkový príbeh  - gašparko s princom idú oslobodiť princeznú 
od draka. Predstavenie je vhodné pre deti od 2,5 roka. 
Od 14.00 hod. sú pripravené pre deti hry a súťaže na priestran-
stve pred  Panorexom. Každé dieťa si z predstavenia odnesie 
malý darček. Vstupné: 2€

KURZ TRÉNOVANIA PAMÄTI 
Piatok 6.júna o 10.00 hod. v kultúrnej besede 
Príďte sa presvedčiť,  že vaša pamäť a mozgová kapacita sa dá 
neustále rozvíjať a trénovať. Záujemcovia, hláste sa  na Oddelení 
kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica .

CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM 
Nedeľa 8.6. o 12.30 – 16.10 hod. nad areálom zdravia
Organizátor: Centrum voľného času  a mesto Nová Dubnica 
 
KLAVÍRNY KONCERT MGR. ART. S. KOSTRU
Nedeľa 8.6. o 15.00 hod. v kine Panorex                                                                                                                          
Organizátor: Základná umelecká škola Štefana Baláža 

KONCERT PETRA LUHU
Piatok 13.6. o 19.00 hod. v kultúrnej besede 
Sólo gitarový koncert. 
Vstupné: 4€ 
 
DIVADELNÁ AKADÉMIA  ZUŠ
Nedeľa  15.júna. o 15.00 hod. v kine Panorex
Pozývame vás na divadelnú akadémiu literárno - dramatického 
odboru Základnej umeleckej školy v Novej Dubnici. Divadelný 
súbor Bebčina odohrá predstavenia, ktoré ocenili na rôznych di-
vadelných súťažiach

JÁNSKY HALUŠKOVÝ FESTIVAL 
Sobota 21. 6 od 10.00 hod. na futbalovom ihrisku TJ Druž-
stevník Kolačín                                                                                          
Organizátor: KST Kolačín, TJ Družstevník Kolačín
Výborné halušky, guláš z diviny a ďalšie pochutiny, atrakcie a sú-
ťaže pre deti i dospelých, skvelá zábava!

Bližšie informácie, predpredaj vstupeniek: Oddelenie kultú-
ry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484, mail: kebis-
kova@novadubnica.sk, čerstvé pozvánky na plagátoch a na 
www.novadubnica.sk.

NECHAJTE SA POZVAŤ FOTORIPORT ZO ZAUJÍMAVÝCH AKCIÍ 

Výlet do Viedne

Novodubničania si užili mesto Viedeň. Navštívili známe pamiatky. (Foto: Pavel Porubčan)

Voľná Rus v Novej Dubnici

S primátorom mesta. Strhujúce predstavenie zaujalo.

Program základnej umeleckej školy na Deň matiek

Aj najmenší popriali mamičkám. (Foto: Pavol Rekem) Vizuálne predstavenie ZUŠ ku Dňu matiek. (Foto: Pavol Rekem)

Predvečer osláv 1. mája

Stavanie mája. Oslavy 1. mája spestrili aj najmenší.



Narodili sa:
Markus Škorčák, Simon Jančovič, Lucia Hladká, Lívia Záhorcová, Matúš Masár

Na spoločnej ceste životom:
Ing. Miloš Snopko – Ing. Jana Sventeková, Roman Čampai – Zdenka Furmánková, Mgr. Miroslav Foltin – Zuzana Slimáková,                     
Martin Štefanec – Veronika Ševčíková, Vladislav Genšor – Magdaléna Janesová, Martin Švec – Ľudmila Belavá

Smútime:
Božena Čierniková, Milan Choma, Mgr. Anna Šťastná, Viliam Bielik, Alojz Drgon, Mária Dlugošová, Anna Pavliková, Štefan Sitár, 
Ondrej Pekný.

„Parkúrové skákanie“ 
cez auto

Dňa 1.apríla 2014 v 
podvečerných hodi-
nách zasahovala hliad-
ka Mestskej polície na 
parkovisku na ulici Ji-
lemnického pri bývalej 
Letke. 

Tam sa K.R. posilnený 
konzumáciou alkoholu 
rozhodol predviesť ka-
marátom svoje „parkú- 
rové schopnosti“ cez 
odstavené auto. Pred-
vedený „parkúr“ nedo-
padol dobre. Po páde 
na zem sa rozhodol svoj 
hnev z nevydareného 
výkonu vybiť udieraním 
do zberného kontajne-
ru na šatstvo, ktorý sa 
nachádza na uvedenom 
parkovisku. 

V ďalšom „predstave-
ní“ mu zabránila poli-
cajná hliadka. Nakoľko 
nedošlo k poškodeniu 
auta, či zberného kontaj-
nera, hliadka doriešila 
menovaného v blokovom 
konaní.

Nezvládnutá oslava

Dňa 4. apríla 2014 v 
nočných hodinách na 
základe telefonického 
oznámenia zasahovala 
hliadka Mestskej polície 
na Mierovom námestí 
pri ostrovčeku medzi 
vjazdmi do Pribinových 
sadov a Sadov Cyrila a 
Metóda. 

V tráve mala byť  le-
žiaca osoba, ktorej nohy 
zasahovali do cesty. 
Nakoľko tento úsek má 
slabé osvetlenie, hrozilo 
zranenie osoby. Hliadka 
na mieste zistila, že ide 
o T.E. z Ilavy. Uviedol, 

že bol na oslave kama-
rátovej 50-ky a tam vypil 
väčšie množstvo alkoho-
lu. Potom sa rozhodol, 
že ide domov. Do trávy 
sa pravdepodobne ulo-
žil v domnienke, že je už 
doma. 

Hliadka ho vyviedla z 
omylu a oznámila mu, že 
je stále v Novej Dubnici 
a spí na zemi. Toto ziste-
nie ho veľmi nepotešilo 
a takisto ho nepotešila 
uložená bloková pokuta 
za budenie verejného 
pohoršenia, ktorú doda-
točne uhradil.

A znova H.P. v akcii

Dňa 26.apríla 2014 
v neskorých nočných 
hodinách zasahovala       
hliadka Mestskej polície 
na Mierovom námestí. 
Neznámy mladík sa roz-
hodol z malých odpad-
kových košov umiest-
nených pri stĺpoch 
podlubia urobiť „umelé 
prekážky“ na chodníku. 

Hliadka osobu pristih-
la pri „budovaní ďalšej 
prekážky“ na chodníku v 
podlubí. Išlo o H.P., kto-
rý mal rovnaký problém 
s malými odpadkovými 
košmi pred mesiacom. 

Hliadka ho vyzvala, 
aby odpadkové koše dal 
na pôvodné miesto a 
upratal rozhádzaný od-
pad. Následne ho hliad-
ka doriešila v blokovom 
konaní.

 
Bc. Róbert Brezina
Zástupca náčelníka MsP

Lýdia Hešková
1.júna uplynú tri roky odkedy nás navždy opus-
tila Lýdia Hešková. S láskou spomína manžel a 
synovia s rodinami.

Pavol Jaseň
So smútkom v srdci si 10. mája pripomenieme 
rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a dedko PhDr. Mgr. Pavol Jaseň. S láskou a 
úctou spomína milujúca manželka a celá rodina. 

Ernest  Nagy a Anna Nagyová 
S bolesťou v srdci a slzou v oku si pripomíname 
10. výročie úmrtia otecka Ernesta Nagyho a ma-
mičky Anny Nagyovej. Aj keď sa už nikdy nevrá-
tite, v našich srdciach miesto nikdy nestratíte. S 
láskou si na vás spomína dcéra Jana s rodinkou 
a Gabička s Kamilkom. 

Milan Greguš
Venujte prosím tichú spomienku láskavému, 
priateľskému a pracovitému človeku- Milano-
vi Gregušovi, ktorý nás opustil pred 10 rokmi            
- 2. júna 2004. S láskou spomína manželka, zať a 
vnúčatá. Ďakujeme.

Emília Chrenáková
Dňa 17. mája uplynulo päť rokov, čo nás opus-
tila naša drahá mama a babka Emília Chrená-
ková. S láskou spomínajú deti Alena, Jarmila, 
Stanislav a vnúčatá Lenka, Janka, Michaela a 
Dominik. 

Miroslav Dubnička
27. mája uplynú dva roky, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný brat Miroslav Dubnička. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. S láskou a úctou spomínajú se-
stry s rodinami. 

Ondrej Kubaščík
Úprimne ďakujeme všetkým, čo išli s nami od-
prevadiť na poslednej ceste nášho milovaného 
príbuzného Ondreja Kubaščíka, ktorý zomrel 24. 
Marca 2014 vo veku 84 rokov. Smútiaca  rodina. 

Alojz Drgon
Ďakujem za účasť a prejavy sústrasti rodine, 
susedom a známym, ktorí dňa 22. apríla 2014 na 
poslednej ceste odprevadili nášho milovaného 
manžela, otca, svokra a starého otca Alojza Dr-
gona. Ďakuje manželka, dcéra a syn s rodinami. 

Gustáv Bložon a Katarína Bložonová
25. apríla uplynulo 23 rokov, odkedy nás náhle 
opustil otec a starý otec Gustáv Bložon a 6. mája 
uplynul rok, odkedy nás opustila maminka a ba-
bička Katarína Bložonová. Kto ste ich poznali, 
venujte im tichú spomienku. S láskou spomína 
dcéra s rodinou.

Spomienky a 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

NIE SME PLATCI DPH

všetky kamenárske práce, predaj hotových
 hrobiek v Novej Dubnici a Kolačíne

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, Trenčianska 869/72 - Tel.:  042/44 33 000

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

7OZNAMYwww.novadubnica.sk
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Novodubnickí športovci do-
sahujú výborné výsledky aj v 
zahraničí.

Pozemní hokejisti z klubu 
HC Nová Dubnica majú za 
sebou veľmi úspešnú sezónu. 
Každá prihlásená kategória z 
nášho klubu získala medailu. 
O umiestnenie bojovalo päť 
družstiev - prípravka, žiaci, ži-
ačky, dorastenky a ženy. 

Úspechy v Čechách

Staršie žiačky hrajú túto ho-
kejovú sezónu okrem sloven-
skej ligy aj českú ligu. Už sme 
stihli odohrať dve kolá českej 
ligy. Dievčatá čakajú ešte tri 
kolá do skončenia súťaže. Mo-

mentálne sme v tabuľke na 2. 
mieste zo šiestich družstiev. 

Úspešné hráčky - Uherko-
vá Katka, Potočková Sima, 
Kubaščíková Betka, Šajbeno-
vá Klárka, Šajbenová Zojka, 
Gajdošová Nikolka, Tadlánko-
vá Deniska, Amy Van Brecht, 
Podhradská Peťa, Balažovje-
chová Evka, Janošková Kika, 
Gunárová Natálka.

Hráčkam, ktoré sa zaslúžili 
o doterajší úspech v českej lige 
držíme palce a želáme im, aby 
si z českej ligy priniesli aj dra-
hý kov. 

Jana Uherková

Školáci z novodubnických 
základných škôl súťažili v 
plávaní.

Minulý mesiac si školáci zo 
všetkých základných škôl v 
Novej Dubnici navzájom po-
rovnávali kondíciu, techniku i 
rýchlosť v plávaní. Najviac sa 
darilo školákom zo Základnej 
školy Janka Kráľa. Získali šesť 
zlatých medailí, osem strie-

borných a päť bronzových. 
Súkromnej základnej škole sa 
podarilo vybojovať štyri zlaté a 
Spojená škola sv. Jána Bosca 
si odniesla dve strieborné a 
štyri bronzové medaily. Primá-
tor mesta Ing. Peter Maruši-
nec si nenechal ujsť príležitosť 
oceniť víťazov. 

-vr-

Dňa 12.apríla sme sa zú-
častnili medzinárodného fut-
balového turnaja v Žiline. Hra-
lo sa 4+1, štyria hráči v poli a 
brankár. Chlapci neprehrali 
ani jeden zápas. Najlepšími 
strelcami turnaja boli Domi-
nik Hajdina  a Miško Gago. 
Takisto sme hrali na Medziná-
rodnom futbalovom turnaji v 
Hodoníne dňa 3.mája. Skončili 
sme na piatom mieste. Najlep-
ším strelcom celého turnaja 
bol náš Miško Gago, ktorý nas-
trieľal 11 gólov. Vidno, že halo-

vé turnaje nám viac vyhovujú, 
musíme si ešte lepšie osvojiť 
hru na trávnatom ihrisku. 

Pozvánka
Zároveň vás pozývame 31. 

mája o 9. hod. na 7. ročník 
Medzinárodného futbalového 
turnaja prípraviek na hlavnom 
futbalovom štadióne MFK 
Nová Dubnica. Turnaj sa koná 
pri príležitosti MDD.

 
Ing. Milan Úradník
tréner prípravky 

Po roku sa opäť blíži termín 
najväčšieho turnaja v ma-
lom futbale na Slovensku – 
NOVACUP 2014.
 

Tohtoročné podujatie sa 
bude konať 28. – 29. júna v 
športovom areáli Mestského 
futbalového klubu Nová Dub-
nica. 

Momentálne máme prihlá-
sených už viac ako 40 muž-
stiev. Medzi prihlásenými sú 
aj všetky mužstvá zo stupňa 

víťazov z prvého ročníka. 
Hrať sa bude simultánne na 8 
trávnatých ihriskách. Dopln-
kovou aktivitou bude súťaž 
„Jedenástkar NOVACUPU“ o 
najlepšieho exekútora poku-
tových kopov. 

Pre deti pripraví športové 
zážitky OSA – športová aka-
démia. Detailnejšie informá-
cie prinesieme v budúcom 
čísle Novodubnických zvestí.

Ing. Rastislav Fleško

Pozývame všetkých špor-
tových fanúšikov na kurty 
nášho tenisového klubu, 
aby povzbudili našich hrá-
čov.

Po obsadení 1. miesta v naj-
vyššej regionálnej súťaži mi-
nulý rok sa družstvu mužov 
TK Nová Dubnica prvýkrát 

podarilo postúpiť do II. ligy. 
Zápasy tejto tímovej súťaže 
sú rozplánované na koniec 
apríla až koniec júna, strieda-
vo doma a vonku. Rozpis jed-
notlivých súťaží je uvedený v 
prehľadnej tabuľke. 
 
výbor TK Nová Dubnica

Harmonogram súťaží:

7:00 – 21:00 X-Fit - Hotel Alfa
pre všetkých záujemcov bezplatne

7:00 – 21:00 Fitness centrum Hotela Dynamic 
pre všetkých záujemcov bezplatne

9:30 – 10:15 Tancujúci drobčekovia
krúžok materského centra Dubáčik – CVČ, deti vo veku 1-3 roky

12:00 – 19:00 Tenisové kurty 
prineste si vlastné rakety a loptičky

14:00 – 20:00 Minigolf 
minigolf a stolný tenis bezplatne

14:00 – 20:00 Areál MFK 
futbalové ihrisko (môžete si prísť zakopať na bránu, ak sa vás 
stretne viac, budete si môcť aj zahrať), atletická dráha

15:00 - 16:30 Moderný tanec - krúžok v CVČ 

15:00 – 18:00 Stredisko saleziánov DOMKA
lezecká stena, stolný tenis, biliard, boxerské vrece, hody na bas-
ketbalový kôš, hokejbal, gymnastický koberec – parkour ... pre 
všetkých bezplatne

15:00 - 19:00 Stolný tenis - herňa Domu športu 
prineste si vlastné rakety a loptičky, vstup len v čistej športovej 
obuvi s bielou podrážkou 

16:00 – 17:00 Pohybové a loptové hry - športová hala 
pravidelný krúžok CVČ pre detičky predškolského veku

16:00 – 18:00 Cestná cyklistika s DO Fénix 
štart: Mierové námestie 
cestná cykloturistika s atraktívnym cieľom Antonstál 

16:00 – 18:00 Turistika s KST Kolačín 
štart: Hostinec Na Lúčkach Kolačín
nenáročná túra po okolí Kolačína 

15:00 – 18:00 Futbalové ihrisko Kolačín TJ Družstevník Ko-
lačín – futbal zábavne

14:00 – 18:00 HC Nová Dubnica
vyskúšajte si pozemný hokej,  priamo na Mierovom námestí, 
pripravenú sú aj zábavné hry pre rodičov s deťmi 

16:00 – 18:00 Pétanque s V. Bezdedom
vstup na tenisové kurty pri dome športu 
nenáročná spoločensko-športová hra, ktorú môže skúsiť každý

17:00 – 18:00 Zábavné hasičské aktivity, Mierové námestie
cvičenia mestského hasičského zboru, ktoré si môžete vyskúšať 
aj vy

17:00 – 19:00 Bajkovačka s primátorom Ing. Petrom Maru-
šincom 
štart: Mierové námestie 

VSTUP PRE VŠETKÝCH ZDARMA

Matúš Mydla, slovenský štu-
dent na Amstrong Atlantic 
State University v Savannah, 
v štáte Georgia si prebral na 
poslednom grandslamovom 
turnaji v roku 2013 na US 
Open v Amerike mimoriadne 
ocenenie za svoje tenisové 
výsledky. 

Dvadsaťtriročný člen Teniso-
vého klubu Nová Dubnica sa 
stal najlepším tenistom druhej 
divízie NCAA vo farbách Pira-
te Atletics. Po návrate na Slo-
vensko sme Matúša oslovili, 
aby nám priblížil tieto chvíle.

Na čo si myslel, keď si sa do-
zvedel, že preberieš na US 
Open toto ocenenie?
V prvom momente, som sa 
veľmi radoval, že sa to poda-

rilo. Neskôr som si uvedomil, 
že všetka tá drina a odriekanie 
stáli za to.

Ako si začínal s tenisom?
Moje dve staršie sestry hrá-
vali tenis. Raz som bol s nimi 
na turnaji v Trenčíne na Os-
trove, ktorý sa konal ku Dňu 
detí. Chýbal im tam jeden hráč 
do pavúka, tak sa opýtali, či si 
niekto nechce zahrať. Mlad-
šia sestra mi požičala raketu. 
Bolo to fi asko, napriek tomu 
mi všetci tlieskali. Sestra tur-
naj vyhrala a keď som zbadal 
pekné ceny, povedal som si, že 
aj ja chcem vyhrávať.

Čo ti tenis dal, ako ťa formo-
val?
Naučil ma na sebe tvrdo pra-
covať. Spoznal som veľa no-

vých ľudí, ktorí sú dodnes moji 
priatelia. 

Čomu sa venuješ teraz?
V januári som podstúpil ope-
ráciu predného krížneho väzu, 
rehabilitácia bude trvať šesť 
až deväť mesiacov. Potom sa 
pokúsim vrátiť opäť na teniso-
vé dvorce a hrať ATP turnaje, 
kde sa mi z jedného hraného 
turnaja podarilo prebojovať 
cez kvalifi káciu až do štvrťfi -
nále. 

Čo by si chcel odkázať mla-
dým tenistom z Novej Dub-
nice?
Krok po kroku sa snažte zlep-
šovať a nebojte sa snívať. Po 
tvrdej drine sa sny plnia.

TK nová Dubnica

Sezóna pozemného hokeja

Z vody vylovili medaily

Jarné turnaje prípravky

Turnaj v malom
futbale bude
už čoskoro

Muži tenisového klubu
TK Nová Dubnica
hrajú II. ligu 

Aj sny sa môžu splniť tak, ako sa splnili
výbornému tenistovi Matúšovi Mydlovi

Novodubnickí školáci súťažili v plávaní.

Nádejné talenty.

Matúš Mydla.

World
Challenge
Day
28.máj 2014 


