
O našom celoslovenskom prvenstve čítajte na str. 3 Adventné a vianočné podujatia priblíži str. 6.
Na snímke Laugaricio Quartet 

Počas Vianoc stolný tenis a turistika pre všetkých.
Viac na str. 8

NEZABUDNUTEĽNÉ KULTÚRNE ZÁŽITKY

OCENENIE ZA SEPARÁCIU SVIATOČNÝ POHYB

 Za sebou máme dva roky spoločnej a ťažkej práce i mno-
ho náročných a vážnych rozhodnutí, ktoré museli prijímať 
poslanci mestského zastupiteľstva na svojich zasadnutiach. 
Dovoľte mi, aby som uprostred volebného obdobia bilanco-
val, čo sa nám spoločne podarilo, predstavil pokračujúce a 
nové plánované projekty.

ZÁHRADKÁRI UŽ NA VLASTNOM

 Medzi názorovo najťažšie patrili odpredaje pozemkov 
záhradkárskych osád našim záhradkárom. Tí ich dlhé roky 
užívali a zveľaďovali. Dnes už sú úspešne v rukách vášni-
vých záhradkárov štyri osady z piatich. Medzi závažné kroky 
tiež patrili reštrukturalizačné opatrenia úverového zaťaženia 
mesta. Za ostatné dva roky sa nám podarilo znížiť dlh nášho 

mesta o 4% , čo predstavuje zníženie dlhu o 270 000 eur. Popri týchto opatreniach sa nám po-
darilo v roku 2011 úspešne dokončiť rozsiahlu rekonštrukciu Mierového námestia, ktoré dostalo 
moderný nádych s novými prvkami. Pokračovanie na str. 4. 

 V pokojnej atmosfére blížiacich sa via-
nočných sviatkov sa nieslo posledné roko-
vanie poslancov mestského zastupiteľstva v 
uplynulom roku 13. decembra v kultúrnej be-
sede. Snáď nadchádzajúce obdobie sviatoč-
ných dní, či trochu aj chlad v miestnosti, ale 
najmä dôsledná príprava zasadnutia zo strany 
všetkých zainteresovaných, ovplyvnili pruž-
né prerokovanie predložených materiálov s 
neobvykle stručnou diskusiou k bodom pro-
gramu. A tá spočívala v niekoľkonásobnom 
popretriasaní väčšiny podkladov v odborných 
komisiách, mestskej rade, ale aj na osobitnej 
porade poslancov. 
 Program rokovania otvorili správy hlavnej 
kontrolórky mesta o kontrole plnenia úloh z 
uznesení mestského zastupiteľstva a o vý-
sledku realizovaných kontrol, ktoré poslanci 
vzali na vedomie a súčasne jej schválili plán 
kontrolnej činnosti na prvý polrok 2013. Potom 
schválili zmenu rozpočtu mesta a programov 
na rok 2012 - zvýšenie fi nančných prostried-
kov v príjmovej a výdavkovej časti o 254 448 
eur, pričom rozpočet zostal v oboch častiach 
vyrovnaný vo výške 6 848 262 eur. V nadväz-
nosti schválili aj zmenu rozpočtu Bytového 
podniku, m.p.o.
 Jedným z najdôležitejších úkonov zastu-
piteľstva bolo schválenie rozpočtu mesta na 
roky 2012 až 2015 v príjmovej a výdavkovej 
časti pre rok 2013 vo výške 5 964 993 eur, 
pre rok 2014 vo výške 4 805 337 eur a pre rok 
2015 vo výške 4 815 337 eur, ako aj programo-
vého rozpočtu mesta. Pre roky 2013 až 2015 
poslanci schválili aj rozpočet Bytového podni-
ku, m.p.o. . Do vlastníctva spoločnosti Nová 
Dubnica Invest, s.r.o. zastupiteľstvo schválilo 
prevod pozemkov pre potreby realizácie in-
vestičnej akcie Obytná zóna Dlhé diely, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu 27 
841 02 eur a prijalo uznesenie pre zabezpe-
čenie výstavby nájomných bytov. Schválilo aj 
odpísanie pohľadávok mesta vo výške 1 294 
eur, ktoré z dôvodu úmrtia, alebo zániku po-
vinnej osoby nemožno ďalej vymáhať.
 V ďalších bodoch programu poslanci 
schválili všeobecne záväzné nariadenia o ur-
čení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a školského zariade-

nia v meste, o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, o miestnych da-
niach, o spôsobe prideľovania nájomných by-
tov a o zmene VZN o podmienkach predaja a 
služieb na trhových miestach. Po niekoľkoroč-
nom procese prípravy a spracovávania nové-
ho Územného plánu mesta Nová Dubnica do-
šlo k defi nitívnemu prerokovaniu a schváleniu 
tohto zásadného plánovacieho dokumentu a 
prijatiu príslušného VZN o vyhlásení záväznej 
časti ÚPN.
 Potrebné uznesenia prijali poslanci aj k 
ďalším prerokovaným bodom programu, na-
príklad k vzájomnému zápočtu nájmu a ne-
vyhnutných investícií Občianskeho združenia 
EDEN, odpredaju pozemku v k. ú. Kolačín, 
zníženiu nájomného za pozemky Mestskému 
futbalovému klubu v Novej Dubnici a uzatvo-
reniu zmluvy o spolupráci na úseku činnosti 
stavebného úradu s obcami Košecké Podhra-
die a Horná Poruba. 
 Na záver rokovania zastupiteľstvo určilo 
plat primátorovi mesta zvýšený o 99 eur, t. j. 
vo výške 3.083 eur a schválilo odmeny po-
slancom vo výške 150 eur a hlavnej kontrolór-
ke mesta vo výške 700 eur.

JUDr. Miroslav Holba

 Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje 
zmeny, ktoré nastali pri priznávaní a platbách 
dane za psa a dane z nehnuteľností. Daň za 
psa bude jeho majiteľovi vyrubená spoločne s 
daňou z nehnuteľností. Rozhodnutia si bude-
te môcť vyzdvihnúť v priebehu mesiaca apríl 
v zasadačke mestského úradu. Dane budete 
môcť uhradiť až po prevzatí tohto rozhodnu-
tia. Od roku 2013 je daňovník povinný nahlá-
siť vznik, aj zánik daňovej povinnosti. To zna-
mená, že je povinný nielen psa prihlásiť, ale 
ho aj odhlásiť, ak už nie je jeho majiteľom a 
vyplniť priznanie k dani za psa. To platí aj pre 
daň z nehnuteľností. Ak  daňovník nadobudne 
nehnuteľnosť alebo prestane byť vlastníkom 
nejakej nehnuteľnosti, je jeho povinnosťou 
podať priznanie k dani z nehnuteľností.

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca klientskeho centra

ZMENY V DANIACH

 O živote, či smrti človeka neraz rozhodujú kvap-
ky krvi. Je to najvzácnejšia a nenahraditeľná tekuti-
na. Práve v tom je veľkosť tých, ktorí konajú dobro 
a rozhodnú sa pre bezpríspevkové darcovstvo krvi. 
Patrí im za to naša vďaka a oceňovanie za ich obe-
tavosť by mala byť samozrejmosťou. Ako sme už 
informovali, koncom novembra prevzali v obradnej 
miestnosti MsÚ v Dubnici nad Váhom dobrovoľní

darcovia krvi z týchto miest najvyššie ocenenia - 
bronzové, strieborné a zlaté plakety prof. MUDr. 
J. Janského. Jedným z tých, ktorí za 40 násobné 
darovanie krvi dostali zlatú plaketu bol Bc. Štefan 
Cucík z Novej Dubnice. Právom si teda zaslúži, aby 
sme mu v mestských novinách vyhradili priestor a 
porozprávali sa s ním. Treba spomenúť, že okrem 
spomínanej humánnej činnosti je v súčasnosti po-
slancom mestského zastupiteľstva. Z jeho rozprá-
vania som sa okrem iného dozvedela, že pracuje v 
štátnej správe, je ženatý a má tri deti. 

Za bezpríspevkové darovanie krvi máte doma už 
tri plakety. Čo vás k tomu motivovalo? 
 K darovaniu krvi ma priviedli priatelia z práce, 
ešte keď som pracoval v ZŤS Dubnica n/V. Tam 
malo darcovstvo krvi dlhoročnú tradíciu a mnohí za-
mestnanci chodili na bezplatné odbery. S menšími 
prestávkami darujem krv až doteraz. Naposledy to 
bolo v posledný deň minulého roku. Bol to už môj 
štyridsiaty prvý odber. Ročne darujem krv maximál-
ne štyrikrát.

Zúčastnili ste sa odberu aj priamo pre záchranu 
života? Čo pre vás darcovstvo krvi znamená? 
 Môžem povedať, že som pomohol pri záchrane 
konkrétneho človeka, ktorý čakal na operáciu. Da-
rovanie krvi znamená pre mňa veľa. Uvedomujem 
si, že aj moja kvapka krvi dokáže zachrániť život. 
Zlatá plaketa MUDr. J. Janského, ktorú som dostal 
v novembri minulého roku, ma ešte utvrdila v tom, 
aby som túto vzácnu tekutinu daroval aj naďalej, sa-
mozrejme pokiaľ mi to zdravie dovolí. Mám krvnú 
skupinu A plus, je to najrozšírenejšia krvná skupina 
a preto jej je stále nedostatok. V nemocniciach ju 
najviac potrebujú. 

Pokračovanie na str. 2.
Držiteľ zlatej plakety MUDr. J. Janského
Bc. Š. Cucík.



 Vydarenou aktivitou s názvom Život ľudí vo 
svete vojny pokračoval pred Vianocami projekt 
Spolu lepšie - peer learning Miedźna a Nová 
Dubnica. Pre učiteľa je občas náročné zaujať 
žiakov na hodine. Nezaobíde sa bez rôznych 
pomôcok, ukážok a prezentácií. O to viac to pla-
tí na hodinách dejepisu, kde si žiak musí pred-
stavovať minulé obdobia. Preto je pre učiteľov 
veľkým prínosom ak žiakom o minulosti rozprá-
va priamy účastník. Niekto, kto v danom období 
skutočne žil, a vie svoje zážitky sprostredkovať 
ostatným. Takúto skúsenosť mali všetci, ktorí 
sa 4. decembra stretli v mestskej knižnici s pá-
nom Ľudovítom Mikulom. Témou besedy bolo 
obdobie druhej svetovej vojny v našom regió-
ne. Druhú časť tvorili príspevky o havárii ame-
rického bombardéra neďaleko Trenčianskych 
Teplíc v decembri 1944. Informácie dopĺňali do-
bové fotografi e a prezentácie žiakov súkromnej 
základnej školy. Aktivite predchádzala návšte-
va pamätníkov prvej a druhej svetovej vojny v 
našom okolí s učiteľmi a žiakmi, ich očistenie, 
úprava a položenie kvetov. Žiaci zisťovali po-
drobnosti, za akých boli pamätníky postavené. 
Zážitkové učenie prispieva k obohateniu učiva 
a pomôže deťom lepšie pochopiť nedávnu mi-
nulosť, na ktorú nesmieme zabúdať.

 Ďakujeme mestskej knižnici, ktorá zorgani-
zovala pre učiteľov dejepisu a žiakov všetkých 
našich škôl vynikajúcu besedu, pani učiteľke 
Gálikovej zo súkromnej základnej školy a jej žia-
kom za spestrenie besedy o inovatívne metó-
dy vyučovania, o ktoré sa s ostatnými podelila.
 V projekte Spolu lepšie sa môžeme tešiť 
na ďalšie atraktívne aktivity, ktoré prispejú k 
modernizácii vzdelávacieho procesu v našich 
školách. Koordinátorom projektu za slovenskú 
stranu je Mesto Nová Dubnica s partnermi, kto-
rými sú materská škola, súkromná základná 
škola a mestská knižnica. Poľská strana, ktorú 
zastupuje mesto Miedźna s partnermi základ-
nou školou, materskou školou a mestskou kniž-
nicou, v decembri realizovala výtvarné súťaže 
pre deti vo výrobe záložiek a maskota projek-
tu. V januári sa žiaci a učitelia všetkých škôl 
môžu tešiť na Literárny seminár Denník Anny 
Frankovej. Usporiadateľom bude opäť knižnica 
v spolupráci so súkromnou základnou školou. 
Edukačný materiál bude aj tento raz poskytnutý 
všetkým učiteľom a školám a rozšíri vzdeláva-
ciu databázu moderného vyučovania.

PaedDr. Jana Kramárová
riaditeľka súkromnej ZŠ a ZUŠ

 Súčasný život v meste a jeho blízkom okolí 
bude prezentovať výstava fotografi í v knižnici. 
Je to jedna z aktivít medzinárodného projektu 
Together Better-peer learning REGIO Miedzna 
& Nová Dubnica, modul I. Ako naučiť deti byť 
zodpovedným mladým Európanom, ktorý je 
otvorený k ostatným ľuďom? Svoje fotografi e 
môžete na výstavu poskytnúť všetci. Stačí 
ich priniesť do 25. januára odd. sociálnych 
vecí a školstva MsÚ Mgr. Z. Vankovej, alebo 

odd. stratégie mesta Mgr. J. Orieškovej. Tešíme 
sa na všetkých priaznivcov fotografovania a na 
ich zábery súčasného života v meste a blízkom 
okolí. Fotografi e ľubovoľnej techniky prijímame 
vytlačené vo veľkosti minimálne A4. Výstavu si 
môžete pozrieť v priebehu mesiaca február 
v bývalej obradnej sieni pri mestskej knižni-
ci.

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka mesta

Dokončenie zo str. 1.

Máte tri deti, kráčajú vo vašich šľapajach a tiež 
sú darcami krvi? 
 Ani jedno z mojich detí zatiaľ krv ešte nedarova-
lo. Verím, že ten čas príde, keď odovzdajú svoju prvú 
kvapku krvi, zažijú dobrý pocit z toho, že pomohli nie-
komu prinavrátiť zdravie alebo život a dočkajú sa 
aj ocenenia

Pri nedávnom oceňovaní dobrovoľných darcov 
krvi bolo vidieť, že SČK, ale aj vedenie miest Dub-
nica n/V a Nová Dubnica si vážia všetkých, ktorí 
túto vzácnu tekutinu darujú. V niektorých mes-
tách je dobrým zvykom, že okrem odovzdania 
plakiet poskytujú dobrovoľným darcom krvi aj 
určité zvýhodnenia. Napríklad vstup zdarma na 
krytú plaváreň, permanentky na športové podu-
jatia a podobne. Aký máte na to názor?
 Či sa darcovia krvi majú, alebo nemajú zvýhod-
ňovať, to nechám na iných, ktorí môžu o tom rozho-
dovať. Z môjho pohľadu darcovstvo krvi nie je o zvý-
hodňovaní a čakaní na výhody. Buď som o tom pre-
svedčený, že chcem pomáhať bezplatným darova-
ním krvi, alebo nie. Tým chcem povedať, že mňa po-

teší, keď mi podajú ruku a povedia, ďakujem. Poteši-
lo ma napríklad to, že pri nedávnom oceňovaní , kde 
som dostal zlatú plaketu MUDr. J. Janského, bol prí-
tomný aj primátor nášho mesta Ing. P. Marušinec, 
ktorý poďakoval mne, ale aj všetkým darcom za ich 
humánny čin, obetavosť a ochotu pri pravidelnom
darovaní krvi. 

 Ako som už spomenula v úvode, Bc. Š. Cucík
okrem svojho humánneho prístupu k darcovstvu krvi 
v súčasnosti vykonáva aj funkciu poslanca MsZ. Vo 
vystúpeniach preukazuje svoje kvality a snaží sa rie-
šiť problémy a pomáhať obyvateľom pri riešení pro-
blémov a nedostatkov. V závere nášho rozhovoru vy-
slovil želanie, aby ľudia boli voči sebe ohľaduplnejší a 
všímavejší k okoliu. Aby sa v budúcnosti zamestnan-
ci mestského úradu, poslanci a obyvatelia mesta, po-
kúsili o hromadnú akciu bezplatného darovania 
krvi. 
 My želáme Bc. Š. Cucíkovi pevné zdravie, 
aby aj naďalej mohol pomáhať pri záchrane ži-
votov. Na prahu nového roka pridávame želanie 
šťastia, úspechov a pohody v kruhu rodiny.

Text a snímky: M. Babuková

Pohľad na ocenených darcov krvi. V strede Bc. Š. Cucík.

Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda
sklad     suterén            128 m2

sklad       suterén       68 m2

sklad       suterén       51 m2

nebytové priestory    I. posch.                        25 m2

Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady 
sklad       suterén              36 m2

Obytný dom súp. č. 55 - Mierové námestie 
nebytové priestory     prízemie              68 m2

 
Budova súp. č. 79/10 - Sad duklianskych hrdinov 
nebytové priestory    prízemie + I. pos.

Administratívna budova súp. č. 781 - Topoľová
nebytové priestory    prízemie       27 m2 

Mestské zdravotné stredisko súp. č. 773/5 - Gagarinova
zdravotné stredisko   prízemie       9 m2

zdravotné stredisko    prízemie     33 m2

zdravotné stredisko    I. posch.     19 m2

Bližšie informácie:
Mestský úrad Nová Dubnica, majetkové oddelenie, t.č. 042/443 3524 alebo 443 3526 
kl. 134. Podmienky nájmu a obhliadku si môžete dohodnúť v Bytovom podniku, m.p.o. 
v Novej Dubnici, Pribinove sady 29/19, t.č. 042/444 0236 a 444 0237.

Učiteľka súkromnej základnej školy Mgr. Lucia Gáliková ďakuje Ľudovítovi Mikulovi
(druhý zľava) za poučnú besedu.

V Novodubnických zvestiach č.12/2012
v článku „Bude koniec sveta?“ pou-
žila autorka vyjadrenie „dôveryhodná 
osoba z cirkevnej školy“ požiadala o 
povolenie akcie v Kolačíne. Dôvery-
hodnosť tejto neplnoletej osoby ne-
bola konzultovaná s kompetentnými. 
Spojená škola sv. Jána Bosca o akcii 
nebola informovaná a za jej organizá-
torov nenesie žiadnu zodpovednosť.

Mgr. Ľuboš Valt
riaditeľ Spojenej školy

sv. J. Bosca



 Neziskové občianske združenie Priatelia Zeme 
- SPZ zorganizovali 20. decembra v našom meste 
podujatie DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ odpadové-
ho hospodárstva v meste Nová Dubnica. Okrem 
odborných prednášok z oblasti nakladania s odpa-
dom v mestách a obciach tu vyhlásili výsledky ce-
loslovenskej súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, 
Zrecykluj. Podarilo sa nám získať krásne 1. miesto 
za najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve, a 
to najmä za zvýšenie množstva vytriedených dru-
hov odpadu, za zabezpečenie komfortného systé-
mu nakladania s odpadmi a organizáciu práce v 
zbernom dvore, kde je zriadená chránená dielňa. 
Účastníci tohto podujatia absolvovali obhliadku ko-
munitného kompostovania, systému zberu vytrie-
dených zložiek odpadu a zberného dvora. Poduja-
tie podporil tiež Recyklačný fond. 
 Teší nás, že Nová Dubnica vďaka pracovní-
kom zberného dvora a aktívnemu prístupu mno-

hých občanov dosahuje dobré výsledky pri nakla-
daní s odpadmi. Najcennejší je najmä pozitívny 
dopad tejto činnosti na naše životné prostredie, ale 
rozhodne potešilo aj ocenenie v tejto súťaži. 

SEPAROVANÝ ZBER
 Obyvateľov rodinných domov aj v tomto roku 
informujeme o termínoch vývozu odpadu a záro-
veň opätovne vyzývame k dôslednému separova-
niu. Ak ešte nie ste zapojení do triedeného zberu, 
požiadajte odd. životného prostredia mestského 
úradu o vydanie vriec na separáciu. Vrecia sú ur-
čené na papier, sklo (ak nechcete dávať sklo do 
vreca, môžete ho vhodiť do najbližšieho kontajne-
ra na zber skla, ktoré máme umiestnené aj v IBV 
Miklovky, aj v Kolačíne), plasty, tetrapaky a kovo-
vé obaly. Uskladnite si ich tam, kde to bude pre 
vás najvhodnejšie. Vývoz separovaného odpadu v 
miestnej časti Miklovky a Kolačín zabezpečujeme 
raz mesačne, a to:

V UTOROK:
ulice Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska, Far-
ská, Družobná, Kukučínova, Gagarinova, Gorké-
ho, Svätoplukova, Májová, Svobodova, Kvetná, 
Tajovského, Kollárova, Ľ. Štúra, Jesenského, Par-
tizánska, Podjavorinskej, Sládkovičova
Termíny: 15. 1.     12. 2.     12. 3.     9. 4.    
     14. 5.     18. 6.     16. 7.     13. 8.    
     10. 9.     8. 10.     5. 11.     3. 12.

VO ŠTVRTOK:
ulice Okružná, Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom, 
Svoradova, Nerudova, M. Benku, B. Němcovej, 
Strážovská, Pod Bôrikom, 
Termíny: 17. 1.     14. 2.     14. 3.     11. 4.
    16. 5.     20. 6.     18. 7.     15. 8.
    12. 9.     10. 10.     7. 11.     5. 12.
 Vrecia je potrebné vykladať najneskôr  v deň 
vývozu do 6.30 hod. pred dom k ceste tak, aby ne-
bránili premávke. Namiesto nich dostanete rovna-
ký počet prázdnych vriec. V prípade, že vám niek-
to vrecia odcudzí alebo vám budú chýbať z iného 
dôvodu, odd. životného prostredia vám vydá ďalšie. 

OBJEMNÝ ODPAD A KONÁRE
O konkrétnych termínoch vás bude informovať tiež 
mestský rozhlas a letáčiky. 
Jarný zvoz konárov:  4. 3. - 8. 3. 2013
Jarný zvoz
objemného odpadu:  18. 3. - 22. 3. 2013

Jesenný zvoz
objemného odpadu:  30. 9. - 4. 10. 2013
Jesenný zvoz konárov: 14. 10. - 18. 10. 2013

VO ŠTVRTOK KOMUNÁLNY ODPAD
 Odpad, ktorý vám zostane po vytriedení sepa-
rovaných zložiek, odvážame od rodinných domov 
vždy vo štvrtok. Myslite na to, že je potrebné mať 
vyložené nádoby na odpad a zabezpečiť k nim 
prístup pre vývozcu odpadu. Pripomíname tiež, 
že odpad zo zelene je naďalej zakázané ukladať 
do nádoby na zmesový komunálny odpad. Buď ho 
skompostujte na vlastnom pozemku, alebo dovez-
te na zberný dvor, kde ho bezplatne odoberieme. 
 Akékoľvek podozrenie na spáchanie priestup-
ku (zakladanie čiernych skládok, spaľovanie odpa-
du, vykladanie objemného odpadu mimo určené-
ho termínu, ničenie a poškodzovanie kontajne-
rov...) ohláste mestskej polícii na nonstop tel. č. 
0905/694 455, alebo bezplatnej tzv. zelenej linke 
0800/500 159. Ďakujeme.

JEDĽOVEC KANADSKÝ
(Tsuga canadiensis)
 Jedľovec je vždyzelený ihličnatý strom s ne-
pravidelnou hustou korunou, ktorej niektoré 
konáre mierne prevísajú. Ihlice sú krátke (8 - 
18 mm), tmavozelené, sploštené, hrebeňovito 
usporiadané, na spodnej strane s dvoma bielymi 
pozdĺžnymi pásmi. 
 Kôra je spočiatku oranžovohnedá, starnutím 
tmavne a býva sieťovito popraskaná. Drobné 
šišky (do 20 mm) sú kužeľovito oválneho tvaru. 
Tsuga obľubuje tienisté vlhké polohy, je odolná 
voči zime, ale citlivá na sucho. Tvorí akýsi pre-
chod od jedle ku smreku.

Pomáha mu lienka, ubližuje pes
 Krajinou jeho pôvodu je východ Severnej 
Ameriky, kde sa hojne vyskytuje v lesoch. Je 
štátnym stromom štátu Pensylvánia. V ostat-
ných rokoch decimuje porasty tsugy kanadskej 
najmä v Severnej Karolíne invázia ázijskeho 
druhu vošky, ktorá vyciciava listy a dokáže strom 
zlikvidovať v priebehu niekoľkých rokov. Zdá sa, 
že ochranou proti jej útokom by mohlo byť na-
sadenie iného živočíšneho druhu - lienky Pseu-
dosymnus tsugae, ktorá sa touto voškou živí. 
Jedľovec kanadský sa vyskytuje aj v niektorých 
častiach Veľkej Británie a Nového Zélandu ako 
zdomácnelá drevina. V Európe jedľovec často 
umiestňujú do záhrad a parkov ako sadovnícku 
drevinu, ktorá je pomaly rastúca, a dorastá tu 
približne do výšky 20 metrov. Jej previsnutá for-
ma zaberá vo veku 10 rokov priestor o priemere 
len asi 1,5 m. Dá sa vysadiť aj do nádoby ale-
bo skalky. Pozor, niektoré zdroje uvádzajú, že 
mladá tsuga nemá rada cestársku soľ a suse-
dovho psa (prekážajú jej teda výkaly domácich 
zvierat)...

Do čaju, aj na výlov ikier
 Kôra tohto stromu sa v minulosti používala 
na extrahovanie tanínu. Jej prídavok v čaji vraj 
pomáha liečiť prechladnutie, teploty, hnačky 
a kašeľ. Teplé obklady z kôry hoja krvácajúce 
rany. Mladé listy (resp. ihlice) tsugy sa môžu 
žuvať priamo - obsahujú relatívne veľké množ-
stvo vitamínu C, alebo sa môžu tiež pridávať do
bylinkových čajov najmä pri liečbe ochorení ob-
ličiek. Na juhovýchode Aljašky sa dodnes použí-
vajú vetvičky pri tradičnom spôsobe výlovu ikier 
sleďov, ktoré sú obľúbenou pochúťkou a náhra-
dou za pravý kaviár z jeseterov najmä u komu-
nity pôvodných obyvateľov Aljašky. Práve na ko-

nárikoch tsugy sa drobné vajíčka veľmi dobre
zachytávajú, spolu s nimi sa vylovia z vody a 
získavajú od nich špecifi ckú príchuť. 

Jediný novodubnický zástupca
 V našom meste máme vo verejnej zeleni 
jediného zástupcu jedľovca kanadského. Na-
chádza sa v Sadoch kpt. Nálepku pri dome č. 46 
priamo pred vchodom č. 13. Pravdepodobne ho
vysadili obyvatelia domu. Na to, aby tu mohol 
prežiť 600 rokov, sa zrejme nachádza príliš blíz-
ko budovy, ale v týchto rokoch je krásny a oplatí 
sa pri ňom zastaviť napríklad pri potulkách so 
psíkom.

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostredia MsÚ

 Do nového roku sme vstúpili s nezvyšujúcim 
sa poplatkom za komunálny odpad, ktorý schvá-
lili poslanci na svojom decembrovom zasadnutí 
(naďalej 28 eur za osobu a rok). Predpokladá-
me, že náklady na odpadové hospodárstvo budú 
v rovnakej výške ako minulý rok, dokonca vďaka 
nižšiemu poplatku na skládke dôjde k úspore. 
Využijeme ju na zintenzívnenie vývozu kontaj-
nerov na papier a plasty. Tie sa budú v tomto 
roku vyvážať každý týždeň, keďže v mnohých 
lokalitách dochádzalo k ich prepĺňaniu. 
 Naďalej ostáva v platnosti zľava 35% z po-
platku pre obyvateľov nad 70 rokov, pre študen-
tov či zamestnancov ubytovaných v inej obci, 
pre rodiny nedosahujúce životné minimum, kto-

ré však nemajú nedoplatky na daniach. Žiadosť 
o zníženie poplatku je potrebné predložiť do 28. 
februára, okrem obyvateľov starších ako 70 ro-
kov, ktorým bude znížený poplatok automaticky. 
Výška poplatku za odpad závisí od správania 
nás všetkých! Aj vy môžete pomôcť mestu udr-
žať výšku nákladov na likvidáciu či zhodnotenie 
odpadu na primeranej úrovni. Spôsobov je via-
cero - dôsledné triedenie odpadu, využívanie 
zberného dvora na odovzdávanie rozmernejších 
odpadov, nebezpečných odpadov či materiálu 
na charitatívne účely, ktorý odovzdávame ne-
ziskovej organizácii Diakonie Broumov. Pomôcť 
môžete aj udržiavaním poriadku a čistoty v okolí 
stojísk na kontajnery. 

 Pre potreby Novodubničanov bude aj v tomto roku slúžiť zberný dvor na Topoľovej ulici. 
Všetci obyvatelia tu môžu doviezť a bezplatne odovzdať akýkoľvek komunálny i nebezpečný 
odpad, elektroodpad, odpad zo zelene, konáre, 1 m3 drobného stavebného odpadu ročne, 
tiež nepotrebné šatstvo na charitu. Správca zberného dvora vám pomôže pri odovzdaní 
všetkých druhov odpadu. 
 Pre urýchlenie vykládky odporúčame doviezť už vytriedený odpad (zvlášť plasty, papier, 
kovy, drevo, murivo a pod.) Na zbernom dvore je potrebné preukázať sa vlastným občian-
skym preukazom.

OTVÁRACIE HODINY OD 1. JANUÁRA 2013
pondelok až piatok 7. - 16. hod

sobota 9. - 13. hod

Stránku pripravila vedúca odd. životného prostredia MsÚ Mgr. Katarína Bašná.



Dokončenie zo str. 1. 

SPOKOJNEJŠÍ LEKÁRI,
AJ MLADÍ UMELCI

 Začali sme čerpať štrukturálne fondy na re-
konštrukciu prvej budovy školy v meste ZUŠ 
Hviezdoslavova. Po desiatich mesiacoch nebo-
lo takmer poznať, že sa niečo s touto budovou 
deje, nakoľko rekonštrukčné práce sa týkali len 
interiéru. Po vzájomnej dohode poslancov mest-
ského zastupiteľstva došlo k uvoľneniu ďalších 
fi nančných prostriedkov, z ktorých budova školy 
dostala aj zvonku nový šat a ožila s ňou i zeleň 
v okolí. Dnes táto budova patrí k dominantným 
dielam Krohovej architektúry v našom meste. 
 Dočkali sa aj lekári, ktorí poskytujú základnú 
zdravotnú starostlivosť. Po rokoch sme čiastočne 
rekonštruovali budovu zdravotného strediska, 
vymenili staré okná za nové, zateplili celú budo-
vu, fasáda dostala moderný nádych a realizova-
la sa oprava strechy. Túto investíciu sa podarilo 
uskutočniť z vlastných prostriedkov mesta, a to v 
objeme 108 000 eur bez akéhokoľvek úveru. 

PLAVÁREŇ A ŠATNE
V KOLAČÍNE NA ÚROVNI

 Medzi obľúbené športové aktivity, ktorým sa 
venujú obyvatelia nielen v našom meste, ale aj v 
širšom okolí, patrí plávanie. Preto sa viacerí po-
tešili, že sa nám v roku 2012 úspešne podarilo 
z vlastných fi nančných prostriedkov, z prostried-
kov rezervy premiéra SR JUDr. Róberta Fica a 
sponzorského daru Bohumila Hanzela uskutoč-
niť výmenu starých okien za nové, zatepliť seve-
rovýchodnú stenu s fasádou a vybudovať nové 
rozvody kúrenia na celej krytej plavárni. 
 Splnenia svojho sna sa dočkala aj TJ Druž-
stevník Kolačín. Futbalisti spolu s mestom začali 
s výstavbou nových šatní. Mesto fi nancuje vše-
tok potrebný materiál a dobrovoľníci vkladajú do 
tohto projektu prácu, ktorú vykonávajú vo svojom 
voľnom čase a bez nároku na odmenu. Pôvodné 
rozpočtované náklady na tieto šatne boli oveľa 
vyššie, ako je realita. V súčasnosti náklady od-
hadujeme na sumu približne 35 000 eur.

NOVÉ MOŽNOSTI BÝVANIA I PRÁCE

 V roku 2011 sme medzi svoje priority zaradi-
li výstavbu novej obytnej a priemyselnej zóny v 
meste. Po dlhej a náročnej práci zamestnancov 
mestského úradu sa nám podarilo majetkovo vy-
sporiadať pozemky v lokalite Dlhé diely, pripra-
viť projektovú dokumentáciu a pred vianočnými 
sviatkami bolo vydané právoplatné stavebné po-
volenie na všetky siete a infraštruktúru do tejto 
oblasti. V týchto dňoch sa podpisujú rezervač-
né zmluvy na pozemky s budúcimi vlastníkmi a 
prebieha verejné obstarávanie na dodávateľov 
týchto prác. Predpokladaný odhad investície je 
1 milión 300 tisíc eur. Ide o jednu z najväčších in-
vestícii v našom meste za posledné desaťročie.
 Dnes už s istotou vieme povedať, že v tejto 
lokalite v tomto roku začneme s výstavbou 68 by-
tov v troch bytovkách a 90 rodinných domov.
 Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 
v decembri schválilo aj nový Územný plán mesta 
Nová Dubnica a zavŕšilo tak viac ako dva roky 
trvajúci proces prerokovávaní a schvaľovaní na 
rozličných úradoch a úrovniach. Schválením 
územného plánu sme položili základy pre ďalší 
rozvoj mesta na nasledujúce desaťročia. 

ČO NÁS ČAKÁ
V ROKU 2013?

NÁKUPNÁ PASÁŽ, NOVÉ CHODNÍKY
A PARKOVACIE MIESTA

 Mesto plánuje v tomto roku zrekonštruovať 
pasáž, resp. podlubie pri panelových domoch sú-
boru B1. Všetky podhľady tohto podlubia sa mu-
sia opraviť, keďže ohrozujú bezpečnosť a zdra-
vie spoluobčanov. Pristúpime k jednotnému fa-
rebnému riešeniu a vybudujú sa nové chodníky 
medzi hlavnou cestou a týmto podlubím. Zame-
riame sa na kompletné opravy chodníkov, a to 
najmä medzi B1 a Sadom Duklianskych hrdinov 
a od bývalej požiarnej zbrojnice smerom na cin-
torín. Medzi ďalšie priority bude patriť rozširova-
nie parkovacích miest v súbore B1 pri 42 - byto-
vej jednotke. 

MODERNIZÁCIA PLAVÁRNE,
VYHLIADKY NA VEĽKÉ KLZISKO

 V predchádzajúcom roku sme začali s re-
konštrukciou krytej plavárne, kde by sa v roku 
2013 mala vymeniť celá dlažba okolo bazéna. 
Zámerom mesta je rozširovať športové aktivity, 
radi by sme vrátili zimné klzisko do areálu amfi -
teátra a pripravili podmienky na zimné korčuľo-
vanie pre naše deti, mládež i dospelých. 

KVALITNEJŠÍ ŽIVOT AJ V KOLAČÍNE

 Rok 2013 prinesie pre miestnu časť Kolačín 
dokončenie šatní na futbalovom ihrisku. Začne 
sa s úpravami okolo kultúrneho domu spevne-
ním plôch na parkovanie a prípadné cvičenia 
mestských hasičov. Najvýznamnejšou investič-
nou akciou bude vybudovanie kanalizačných prí-
pojok, ktoré bude realizovať Považská vodáren-
ská spoločnosť prostredníctvom štrukturálnych 
fondov. Táto akcia sa bude realizovať v období 
od roku 2013 a ukončiť by sa mala v roku 2015. 
O presnom časovom harmonograme jednotli-
vých prác budeme postupne informovať pro-
stredníctvom našich Novodubnických zvestí. 
 Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým, 
ktorí nám boli a v nasledujúcom roku budú nápo-
mocní pri realizácii uvedených cieľov a zámerov, 
pretože bez vašej podpory by sa nám ich darilo 
napĺňať len veľmi ťažko. Prajem vám všetko dobré 
a teším sa na ďalšie podnety a spoluprácu s vami.

Peter Marušinec

1 -  Budova základnej umeleckej školy po re-
 konštrukcii „zasvietila“ a stala sa opäť
 jednou z dominánt mesta.

2 -  Mladí umelci sa potešili najmä koncertnej
 sieni, ktorá spĺňa požiadavky súčasnej
 doby.

3 -  Mestské zdravotné stredisko po investícii
 energeticky efektívnejšie a modernejšie.

4 -  Absolútnou nevyhnutnosťou pri rekon-
 štrukcii zdravotného strediska sa stala vý-
 mena okien a dverí.

5 -  Konečne v jednotnom šate! Zjednotili sme
 fasádu na športovej hale a krytej plavárni.  

6 -  Hrdzavé okná a dvere prepúšťajúce chlad
 sú už minulosťou. Plastové okná izolujú a
 radiátory zabezpečia komfortnú teplotu.

7 -  Šatne TJ Kolačín budú stáť konečne na
 pevných základoch.

8 -  Drevená konštrukcia šatní vyrástla doslo-
 va zo dňa na deň.
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 Doprajte si regeneráciu a relax v Trenčian-
skych Tepliciach so zľavou. Všetci obyvatelia 
Novej Dubnice majú nárok na 50% zľavu v troch 
termálnych bazénoch a 30% vo vonkajšom ba-
zéne Grand. 

Termálne bazény s 50% zľavou:
Sina, P I, P III. 
 Vstup do termálnych bazénov len pre osoby 
staršie ako 16 rokov. 
Rezervácia termálnych bazénov: 032/65 14 140. 
Predaj vstupeniek: budova kaštieľa - Predaj pro-
cedúr. 

Vonkajší bazén Grand s 30% zľavou
Vstup si môžete zakúpiť priamo v bazéne Grand 
- budova rehabilitačného bazénu. Deti do 14 ro-

kov len v sprievode dospelej osoby, deti do 3 ro-
kov v sprievode dospelej osoby zadarmo. 

Akcia platí od 18. januára do konca 
februára. 
 Zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenos-
né. Platia vždy pre jednu osobu po preukázaní 
sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v 
Novej Dubnici.
 Vstup do bazénov je podmienený voľnou 
kapacitou daného bazénu (odporúčame včasnú 
rezerváciu termálnych bazénov). 
 Špeciálne ceny pre občanov zabezpečilo 
Mesto Nová Dubnica v spolupráci s Kúpeľmi 
Trenčianske Teplice, a. s. a Mestom Trenčian-
ske Teplice.  

Vyhľadávaný bazén P I. Nezabudnite si ho rezervovať s dostatočným predstihom

 Vianočný koncert žiakov a pedagógov zá-
kladnej umeleckej školy sa stal vďačnou tradí-
ciou a aj tentoraz 16. decembra zaplnil kino Pa-
norex. V úvode zazneli Tance z Čáslavska v po-
daní tria zobcových fl áut s netradičným hudob-
ným nástrojom cajonom. Kúzlo s mažoretkovými 
paličkami a strapcami predviedli najmladšie žiač-
ky z tanečného odboru, ktoré spolu so staršími 
žiačkami ukázali tiež úžasné umenie baletu. Po-
poludnie spríjemnili aj žiaci zo speváckeho odde-
lenia, ktorí profesionálne zaspievali nielen kole-
dy, ale aj piesne rôzneho druhu. A aký by to bol 
koncert bez big bandu ZUŠ-ky? Všetci sme si 
už zvykli na toto zoskupenie a nesklamalo nás 
ani teraz. Pod vedením Mgr. art. Juraja Kvasnicu 
očarilo známymi melódiami I Will Follow Him a 
Christmas Day.

Vypočuli sme si aj sólistu Andreja Svedeka, kto-
rý na trúbke zahral Zvonky štěstí. Mimochodom 
tento rok bol Andrej Svedek víťazom vo svojej 
kategórii na súťaži v Trenčíne. Ďalší sólisti sa 
predstavili aj náročnou skladbou pre dva saxo-
fóny. Tiež sme mali možnosť vychutnať si známy 
Entertainer v podaní gitarového súboru. Záver 
koncertu patril nášmu salónnemu orchestru. Pod 
vedením Mgr. Leoša Staněka sme si vypočuli 
tri koledy a známu skladbu Život je jen náhoda. 
Učitelia aj žiaci brilantne dokázali svoje hudobné 
nadanie a všestrannosť, ktorá bola spestrením 
adventného obdobia. 

Mgr. Miroslava Múdra
riaditeľka ZUŠ

Foto: Pavol Tabak

Najmladšie mažoretky si opäť získali srdcia všetkých návštevníkov koncertu
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 Mikuláš zaklopal na okno v Detskom cen-
tre Dubáčik v piatok 7. decembra. A neprišiel 
sám. Zobral so sebou anjela a nezbedného 
čertíka. Niektoré detičky ich privítali výkrikmi 
od radosti, iné sa zase od strachu rozplakali. 
Túžobne očakávaný Mikuláš odmenil deti nie-
len úsmevom a dobrou náladou, ale aj balíč-
kami plných sladkostí. Na tváričkách detí 
sme mohli vidieť veľkú radosť a prekvapenie. 
Niektoré mu za odmenu dali svoje dudlíky, 
aby ich odovzdal zase menším detičkám a 
nezbedný čertík deťom rozdával lízatka, aby 
sa ho nebáli. Potom sme sa všetci pochytali 
za ruky a spolu s Mikulášom, čertom i anje-
lom sme si zatancovali. Na záver sa všetci 
spoločne ešte odfotili a Mikuláš odišiel rozdá-
vať balíčky iným deťom. 

„Mikuláš, tešíme sa na teba aj o rok!“

kolektív CVČ

 Nádherná vôňa sa šírila v Det-
skom centre Dubáčik 13. decembra. 
Keďže sa blížili najkrajšie sviatky v 
roku, spolu s mamičkami a deťmi sme 
sa pustili do pečenia. Vyvaľkali sme si 
medovníkové cesto a deti s radosťou 
vykrajovali rôzne fi gúrky. Upečené 
medovníky mamičky s deťmi zdobili 
bielou, ale i farebnou polevou. Typic-
kú vianočnú atmosféru nám pritom 
robili koledy. Na medovníkoch si všet-
ci pochutili, a o tom, že boli výborné, 
svedčili usmiate tváre detí. Tešíme sa 
na pečenie medovníkov i o rok!

kolektív CVČ

 Tohtoročná zlatá nedeľa bola ideálnym termínom na uskuto-
čnenie vianočného koncertu, tradičného podujatia pre priateľov 
novodubnickej dychovky a mažoretiek. Termín koncertu 23. de-
cembra, bol pre jeho účastníkov, a to poslucháčov i účinkujúcich, 
začatím krásneho obdobia najkrajších sviatkov roka. Program 
vianočného koncertu sme volili tak, aby uspokojil široké spektrum 
rôznych požiadaviek. Účastníci mali možnosť počuť dychovkovú 
klasiku v podobe polky či valčíka, ale taktiež tanečné úpravy rôz-
nych svetových hitov, či transkripcie známych symfonických skla-
dieb. Niekoľko zaujímavých choreografi í a pohodový sólový spev 
v známych evergreenoch boli oživením a bonusom pre oko i ucho 
všetkých prítomných. V závere zazneli tiež vianočné koledy, ktoré 
k tomuto koncertu nerozlučne patria. Poďakovanie patrí všetkým 
účinkujúcim: mažoretkám - ich vedúcim, hudobníkom, dirigentovi, 
vedúcim občianskeho združenia, spevákom, moderátorom za ich 
vtipné a príjemné sprievodné slovo, zvukárom za perfektné ozvu-
čenie a osvetlenie, vedeniu mesta Nová Dubnica a ZUŠ Nová Dub-
nica za celoročnú podporu a tiež všetkým vám - návštevníkom via-
nočného koncertu za úprimný potlesk a príjemnú atmosféru celého 
podujatia.  Ďakujeme!

Antonín Maděra
Foto: Jaroslav Šebeň dirigent orchestra

 ...aby na Štedrý deň nebol nikto sám. Aj také posolstvo v sebe 
ukrývalo podujatie, ktoré priamo 24. decembra opäť spojilo všet-
kých Novodubničanov dobrej vôle. O pocity skutočného šťastia z 
príchodu Ježiška na tento svet sa s nami delil Boží šramot koleda-
mi, ktoré museli roztaviť aj to najzatrpknutejšie srdce. Skauti zo 
62. zboru Strelka priniesli medzi nás plamienok radosti priamo z 
kolísky kresťanstva, teda Betlehemské svetlo. Želania šťastných 
Vianoc zazneli aj od primátora mesta Ing. Petra Marušinca a prvá 
dáma mesta ochotne a s úsmevom ponúkala kapustnicu všetkým 
záujemcom, ktorí nechceli čakať na zlaté prasiatko, ak by vydržali 
celý deň bez jedla. A bolo ich celkom požehnane, keďže sme roz-
dali takmer sto litrov kapustnice. Aby duch Vianoc neobišiel ani ľudí 
bez strechy nad hlavou, týmto typickým štedrovečerným pokrmom 
sme potešili aj bezdomovcov v našom meste.
 Ešte aj v tento deň ste sa mohli pokloniť Ježiškovi v betlehem-
skej maštaľke a potešiť sa s ovečkami, ktoré dodávali živú autentic-
kosť miestu, kde prišiel na svet Boží syn. Živý Betlehem nás tešil na 
námestí celý týždeň a aj vďaka nemu a hrajúcemu stromčeku sme 
prežili v radosti nielen samotné sviatky, ale aj adventné obdobie.

-mk-
Foto: Peter Tehlár

 ... nám v uplynulých sviatočných dňoch pripravilo mesto v spo-
lupráci s farským úradom v chráme sv. Jozefa robotníka.
 Najprv ŠTEFANSKÝ KONCERT s bohatým zastúpením rôz-
nych hudobných žánrov a nástrojov. Skvelý LAUGARICIO QUAR-
TET s nádhernými sláčikovými interpretáciami diel svetových maj-
strov pod vedením Mgr. Leoša Staněka, ktorý dal priestor ďalším 
vynikajúcim sólovým umelcom hry na cimbal, akordeón, saxofón, 
gitaru. Hneď za tým zaznelo jedenásť hudobných nástrojov v krás-
nom a veľkolepom súzvuku. Pridali sa totiž Berkyovci. Predtým 
nám Mgr. Berky s dojatím zveril, že tento ich príspevok je venova-
ný pamiatke jeho otca, ktorý už navždy odišiel, a v tomto našom 
chráme bola za neho odslúžená pohrebná sv.omša. To, čo nám 
toto jedenásťčlenné teleso predviedlo, sa nedá jednoducho opísať
slovami, a srdce, žiaľ, nevie vypovedať svoje pocity. Veľmi výstižne 
a úprimne vyjadril svoje dojmy aj farár Walner, rovnako aj primátor 
Marušinec. V poslednú nedeľu roka to bol zase náš milý MIEŠA-
NÝ SPEVÁCKY ZBOR MESTA NOVÁ DUBNICA pod vedením Dr. 
Vakoša, PhD. Prvá časť koncertu bola koncipovaná ako liturgická
slávnosť: Introdukcia, Kyrie, Aleluja.. Za tým nasledoval venček via-
nočných piesní, uvitý kňazom Václavom Pavlom Kučerom - krásne 
prelínanie mužských a ženských hlasov v harmonickom súzvuku. 
Vždy v tomto čase nás najviac oslovujú vianočné koledy, aj keď v 
rôznych úpravách hudobných umelcov, vždy milé a s láskou prijí-

Atmosféru v závere koncertu dokreslili aj plamienky
sviečok a iskričky prskaviek v rukách mažoretiek. 

Punc jedinečnosti a veľkej slávnosti
nechýbal ani pri spievaných skladbách

Neodmysliteľný spevácko-kolednícky oktet s klavírnym
a tiež speváckym sprievodom Juraja Horta. 

Nevídaný, neslýchaný a mimoriadne silný - taký bol zážitok 
zo súzvuku dvoch cimbalov, množstva sláčikov, akordeónov, 
gitár a bicích v kostole.  

O plamienok svetla priamo z Betlehema bol aj tento rok 
obrovský záujem

Členovia miešaného speváckeho zboru sa síce hudbou neži-
via, ale ich vystúpenie bolo opäť na profesionálnej úrovni. 

mané. No a záver to bola neprekonateľná TICHÁ NOC. Po úprim-
nom a vždy originálnom poďakovaní farára, ako aj zástupcu mesta 
viceprimátora M. Mederu, nás ešte účinkujúci obdarovali piesňou - 

rozlúčkou so starým rokom a želaním radosti a veselosti v novom 
roku. Ďakujeme vám za tú všetku krásu!
Foto: Marián Šupák PhDr. Irena Štofaníková



Petardy na školskej chodbe
Predčasnú pyrotechnickú oslavu sviatkov a prázdnin odštarto-
val už 4. decembra žiak ZŠ Janka Kráľa K. V. Priamo na chod-
be školy odpálil petardu a mal v úmysle použiť aj ďalšie, lenže
v tom mu už zabránili učitelia. Následne telefonicky privolali 
hliadku, ktorá so žiakom vykonala pohovor a ďalšiu zábavnú 
pyrotechniku mu odobrala. Mestská polícia o tomto prípade in-
formovala matku žiaka a vedúcu oddelenia sociálnych vecí a 
školstva mestského úradu. 

Dvaja kohúti na jednom dvore
Telefonické oznámenie privolalo hliadku večer 7. decembra do 
Pribinových sadov. Pri dome č. 32 sa odohrával konfl ikt medzi 
dvomi „kohútmi“ F. N. a D. C. Po predchádzajúcej slovnej po-
týčke sa pustili do vybavovania si vzájomných účtov za pomoci 
fyzickej sily. Spor ukončila až hliadka, ktorá ich od seba oddelila 
a dopriala im dostatok času na vychladnutie horúcich hláv. Ná-
sledne obom uložila blokové pokuty z dôvodu budenia verejné-

ho pohoršenia a priestupku voči občianskemu spolunažívaniu. 

Opäť úradoval alkohol
Celodenné popíjanie 1. decembra nezvládol T. K. z Novej Dub-
nice. Na základe oznámenia preto zasahovala hliadka mestskej
polície pri pohostinstve Apollo. Nohy podguráženého T. K. 
prestali niesť už priamo pri východe z podniku, a tak sa uložil do 
stabilizovanej horizontálnej polohy. Hliadka ho zaviezla na adre-
su trvalého pobytu, kde si ho prevzala „nadšená“ dcéra. Bloková 
pokuta, ktorú musel na základe priestupkového zákona uhradiť, 
ho zrejme tak veľmi nemrzela ako „hubová polievka jeho dcéry.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
 zástupca náčelníka MsP

Mestská polícia v Novej Dubnici praje všetkým občanom bez-
pečný a pokojný rok 2013. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí 
sa v uplynulom roku aktívne podieľali na zvýšení bezpečnosti 
života v našom meste a spolupracovali s mestskou políciou.

9. 2. (sobota) letný amfi teáter 9:30 - 16:00

FAŠIANGY
Detský a mládežnícky folklórny súbor Nezábudky Drie-
toma, hudobná skupina Mladík z Hornej Súče (prevažne 
dychová), hudobná skupina Fanatik, fašiangové spevy, 
tance, zvyky, maškary, skvelá nálada a tie najčerstvejšie 
zabíjačkové špeciality od mäsovýroby ILAVSKÝ!

Organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

 V priebehu roka ste ma viacerí na našich spoločných tu-
ristických akciách oslovovali s otázkou, ako by ste sa mohli 
stať členmi Klubu slovenských turistov Kolačín. Odpoveď je 
jednoduchá. Stiahnite si prihlášku na našej webovej stránke 
alebo na stránke  www.kst.sk a príďte v piatok 1. februára 
o 18. hod. do Kultúrneho domu Kolačín na našu členskú 
schôdzu. Prineste si so sebou 7 eur, ak ste dôchodca alebo 
študent, postačia  4 eurá. 
 Ak nemáte prístup na internet, prihlášku dostanete  pria-
mo na členskej schôdzi.

 Termín dávam do pozornosti i  našim  stálym členom a 
prosím ich, aby  si so sebou priniesli aj členské preukazy. 
 Členstvo v KST vám prináša viaceré výhody, napríklad  
zľavy na ubytovaní nielen na Slovensku, ale aj v susednej 
Českej republike či Rakúsku, nehovoriac o možnosti stráviť 
príjemné chvíle v kruhu priateľov uprostred krásnej sloven-
skej prírody.
Teším sa na stretnutie s vami.

Soňa Kačíková

S P O M I E N K Y  -  P O Ď A K O V A N I A



šport

 Turisti z Kolačína a okolia si vianočné sviatky spes-
trili dvomi nenáročnými túrami. Prvú  zorganizovali na 2. 
sviatok vianočný a jej cieľom boli Kyšky. Takmer šesť-
desiat milovníkov zimnej prírody muselo zdolať terén 
poznačený poľadovicou, čo miestami dalo riadne za-
brať, ale výsledok stál zato. Pri ohníku a varenom víne 
im bolo odmenou príjemné stretnutie s priateľmi a zná-
mymi. Nechýbali deti, psy ani srdečné želania pokoj-
ných vianočných dní.
 Na sviatok Troch kráľov sneh na ceste chýbal a prí-
roda pripomínala skôr marec, ale napriek tomu takmer 
140 turistov vymenilo pohodlie teplého domova za vý-
stup ku krížu na Markovici. Odmenou pre nich nebol 
len pekný výhľad, teplý čaj či opečený špekáčik, ale aj 
účastnícky list, zápis do kroniky a chvíle v kruhu  kama-
rátov. Na ceste späť sa z neba začali spúšťať prvé chu-
máčiky snehu, aby dotvorili celkovú zimnú atmosféru a 
utvrdili dojem z ďalšej úspešnej turistickej akcie Klubu 
slovenských turistov Kolačín.
 Z najbližších akcií našich priateľov by sme radi upria-
mili vašu pozornosť na Zimné stretnutie turistov tren-
čianskeho regiónu na Baskom, ktoré sa uskutoční 23. 
a 24. februára.
 Viac informácií o našich podujatiach nájdete na we-
bovej stránke KST Kolačín.

-sk-

 Úvod nového roka patril, okrem všetkých pravidelných 
turnajov v meste, aj minifutbalu. Zimný pohár v malom fut-
bale sme zorganizovali v sobotu 5. januára. Tento ročník bol  
obzvlášť vyrovnaný a priniesol veľa nečakaných výsledkov. 
Nakoniec sa presadila nastupujúca generácia, keď Citizens 
porazili vo fi nále 1. FC Krása 3:1 a po prvýkrát sa tešili z 
víťazstva. Tretie miesto získal minuloročný víťaz Real po 
zdolaní Tatranských diablov 3:0. 
 Najlepším strelcom sa stal Marek Balón so šiestimi gól-
mi. Ďakujem všetkým zúčastneným, mestu Nová Dubnica 
a organizátorom za ďalší vydarený ročník turnaja v mini-
futbale. 

Ing. Rastislav Fleško

 Na Štefana zorganizoval Mestský klub 
stolného tenisu Nová Dubnica v spolupráci 
mestským úradom už XIV. ročník Vianočné-
ho stolnotenisového  turnaja  pre  neregistro-
vaných hráčov a hráčky. V stolnotenisovej  
herni Domu športu všetkých privítal predse-
da usporiadajúceho oddielu Ing. Jozef Šamaj 
a turnaj slávnostne otvoril primátor Ing. Peter 
Marušinec. Na tradičnom stolnotenisovom tur-
naji sa opäť hralo v dvoch kategóriách - žiaci a 
dospelí. Turnaja sa zúčastnilo 31 hráčov, čiže o 
jedného aktéra viac ako v minulom roku. 
 Po prvýkrát usporiadatelia rozdelili žiacku 
kategóriu na dve skupiny. Dôvodom boli naj-
mä priepastné výkonnostné rozdiely, keďže v 
predchádzajúcom roku klub obnovil činnosť
žiackeho družstva. Osobitne sme ocenili aj dve 
hráčky tohto turnaja - žiačku Natašu Števkovi-
čovú a Zuzanu Benešovú, ktoré hrali v spoloč-
nej kategórií s mužmi resp. žiakmi. 
 Organizátori turnaja ďakujú všetkým spon-
zorom a už teraz sa tešia na vašu účasť na 
jubilejnom XV. ročníku!

Ing. Jozef  ŠAMAJ
predseda  MKST Nová Dubnica

VÝSLEDKY

Žiaci skupina „A“  1. Miroslav KUČERA 
      2. Marián KRCHEŇ
      3.  Marián ŠELINGA 

Žiaci skupina „B“  1. Adrej RENDEK 
      2.  Juraj VRTÍK 
      3.  Miloš DOLINSKÝ 

Dospelí:    1.  Jozef JANDO 
      2.  Marek CEDZO 
      3.  Roman LIŠKA  
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Aj napriek počasiu, ktoré nesvedčí Trom kráľom, si cestu na vrchol Markovice našlo 140 turistov. 

Účastníci turnaja v kategórii žiakov sa stolným tenisom schuti bavili.

Kategória dospelých bola skutočne pestrá nielen výkonnostne, ale aj vekovou štruktúrou.


