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 V utorok 31. januára sa primátor Ing. Peter Ma-
rušinec stretol v Kultúrnej besede s obyvateľmi No-
vej Dubnice, aby ich oboznámil s aktivitami mesta 
v minulom roku a informoval o zámeroch na rok 
2012. Prezentácia ROK V ÚRADE bola spojená 
s verejnou diskusiou. V úvode svojho vystúpenia 
uviedol, že ako nový primátor, sa po nástupe do 
funkcie musel v prvom rade oboznámiť s proble-
matikou, ktorá súvisí s chodom mesta a postupne 
prijať také opatrenia, ktoré zabezpečia fi nančné 
prostriedky na jeho rozvoj. Spomenul, ktoré úlohy 
sa podarilo zrealizovať v minulom roku a čo čaká 
vedenie mesta v roku 2012. Z aktivít na najbližšie 
obdobie, okrem iného, spomenul:
 „V tomto roku sa začne s realizáciou projektu 
priemyselnej zóny. V súčasnosti sa dokončuje pro-
jektová dokumentácia inžinierskych sietí a prístu-
pových ciest. V auguste 2012 chceme začať pre-
dávať pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu 
v lokalite Dlhé diely, kde by malo byť postavených 
90 rodinných domov a 90 bytov. Budovanie tejto 
lokality by malo byť hlavne pre podporu bývania 
mladých rodín. Treba urobiť všetko preto, aby sa 
naše mesto rozvíjalo, aby sa zabezpečila kúpy-

schopnosť obyvateľstva, zvýšila sa populácia, čím 
by sa naše mesto postupne omladilo.
 V tomto roku plánujeme tiež uskutočniť opravu 
chodníkov, rozšíriť parkovacie miesta a mali by sa 
budovať nové stojiská na kontajnery.
 Aj v Kolačíne sa chystáme uskutočniť opravy 
ciest, komunikácií a výtlkov. Okrem toho sa v tejto 
mestskej časti začne s budovaním nových šatní pre 
futbalový klub. Výstavba sa uskutoční v akcii „Z“, to
znamená, že mesto poskytne materiál a práce za-
bezpečí futbalový klub a dobrovoľníci. Vytvoria sa 
tým pre futbalistov z mestskej časti Kolačín dôstoj-
né priestory, aby mohli hrať futbal a rozvíjať športo-
vé aktivity mládeže. To sú základné nosné piliere, 
ktoré budeme v meste realizovať v roku 2012“.
 Prezentácia primátora mesta Nová Dubnica 
Ing. Petra Marušinca, bola spojená s verejnou dis-
kusiou s občanmi. V tejto súvislosti zdôraznil, že 
takéto stretnutie, kde občania môžu predniesť svo-
je návrhy, pripomienky alebo sťažnosti, je veľmi dô-
ležité a podnetné. Vyzval ich, aby v diskusii pouká-
zali na problémy a nedostatky, ktoré ich v každo-
dennom živote v meste trápia.
 Z radov občanov hneď v úvode zaznel názor, 

že kritické pripomienky, ktoré vedenie mesta získa 
od obyvateľov, treba dôslednejšie riešiť a reagovať 
na ne. Kritika smerovala aj na nesprávne otočené 
orientačné mapy v meste, ktoré neplnia svoju funk-
ciu a na chýbajúcu orientačnú mapu v m.č. IBV 
Miklovky. Diskutujúci ďalej poukázali na problémy, 
ktoré súvisia s bezpečnosťou a zaujímalo ich, pre-
čo bola zrušená štátna polícia v meste. Ďalej sa pý-
tali, aké sú zámery s rozšírením zariadenia pre se-
niorov, čo bude s bývalým areálom letného kúpalis-
ka, ako pokročili rokovania o výstavbe nákupného 
strediska v našom meste. Nemálo kritiky zaznelo aj 
na vysoké ceny za dodávku tepla z TERMONOVY.
Viaceré diskusné príspevky súviseli s opravou ciest 
a chodníkov a so životným prostredím. Okrem spo-
menutého odzneli aj ďalšie pripomienky a podnety 
na odstránenie nedostatkov v meste. Primátor Ing. 
Peter Marušinec na vystúpenie občanov postupne 
odpovedal a prisľúbil, že budú zapracované do plá-
nu mesta.
 „Myslím si, že požiadavky občanov, ktoré od-
zneli, sú realizovateľné. Čo sa týka opravy ciest 
a chodníkov, aby sme všetko mohli urobiť tak ako 
treba, budeme musieť nájsť dostatok fi nančných 
prostriedkov“.

M. Babuková

 Jedným z bodov rokovania mestského zastupi-
teľstva v pondelok 13. februára mala byť zámena 
pozemkov (Mesto Nová Dubnica a spoločnosť RBS 
DEVELOP, s.r.o., so sídlom na ul. Okružnej a PW 
s.r.o. Nová Dubnica). Na predmetných pozemkoch 
mesto Nová Dubnica plánuje vybudovať komuni-
kácie, dopravné napojenia a inžinierske siete k vý-
stavbe priemyselnej zóny. Z pohľadu priemyselnej 
zóny je pre mesto Nová Dubnica tento pozemok 
strategický a dôvod zámeny, ako prípad osobitného
zreteľa, je teda vo verejno prospešnom záujme.
 Aby si poslanci mestského parlamentu vedeli 
konkrétne predstaviť, o ktoré pozemky ide a ka-
diaľ uvedená trasa povedie, zvolal primátor mesta 
Ing. Peter Marušinec vo štvrtok 9. februára pra-
covné stretnutie do areálu parkoviska spoločnosti
GT-Merkel, s.r.o. (bývalý Transmetal). Priamo v 
teréne sa tak mohli oboznámiť s geometrickým 
plánom a vidieť nakreslené plány kruhového ob-
jazdu, ktorý bude na ul. SNP a odbočka povedie 
smerom k areálu priemyselnej zóny. Primátor Ing. 
P. Marušinec, zástupca primátora Ing. M. Medera a 
R. Michalík z oddelenia výstavby MsÚ, informovali 
prítomných poslancov o tom, že cesta pôjde cez 
pozemky patriace fi rme Merkel a v tejto súvislosti 
bude treba odstrániť dve budovy, ktoré sú na ľavej 
strane areálu. Tým sa dosiahnu potrebné parame-
tre cesty. Park je plánovaný až po pozemky, kde 
sa nachádzajú vysoké stĺpy linky elektrocentrály 
z Dubnice n.V., ktoré bude treba tiež odstrániť a 
uskutočniť úpravy tak, že na poslednom stĺpe pô-
jde káblové vedenie do zeme. Práce sa budú robiť 
v plnej prevádzke, nakoľko z tejto linky je napájaná 
Nová Dubnica a Trenčianske Teplice.
 Všetky pozemky, ktoré sú v areáli fi rmy Merkel 
a budú použité pod výstavbu komunikácie do prie-
myselnej zóny, majú byť zamenené. Na základe 
pôvodného územného rozhodnutia z roku 2008, 
výpočtov a ocenenia, fi rma Merkel si dala pod-

mienku, že chce pozemky nachádzajúce sa na dru-
hej strane (vedľa Termonovy), ktoré sú v majetku 
mesta. 
 Ako sme v úvode uviedli, poslanci sa mali týmto 
materiálom zaoberať na rokovaní MsZ v pondelok 
13. februára. Krátko pred výjazdovým zasadnutím 
však fi rma Merkel predložila požiadavku, že cesta 
sa musí od uvedených budov o niekoľko metrov 
posunúť smerom k hlavnej ceste. Veľkosť pozem-
ku, ktorý bude treba zameniť sa tým zväčší na 6 
631 m². V tejto súvislosti treba uskutočniť nové vý-
počty a zapracovať ich do potrebných podkladov. 
Poslanci budú prerokovávať tento materiál až na 
mimoriadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa uskutoční 
27. februára.
 Výjazdové zasadnutie poslancov priamo v 
areáli fi rmy Merkel potvrdilo pravidlo, že lepšie je 
raz vidieť ako viackrát počuť. Vydiskutovali si ne-
jasnosti, ktoré s uvedenou problematikou súvisia a 
podrobnosti, ktoré sa dozvedeli im určite pomoh-
li pri rozhodovaní o zámene pozemkov. Budú tak 
môcť zaujať fundovanejšie stanovisko.  

Text a snímka M. Babuková

ONEDLHO Z NICH BUDÚ VEĽKÍ ŠKOLÁCI

ŤAŽKÝ MOKRÝ SNEH LÁMAL STROMY SÚŤAŽ MLADÝCH PLAVECKÝCH NÁDEJÍ

 Na ostatnej výročnej členskej schôdzi Dobrovoľného hasičského 
zboru (DHZ) Kolačín sa nielen hodnotilo, plánovalo a diskutovalo o ďal-
šom smerovaní tejto organizácie, ale došlo aj ku generačnej výmene vo 
výbore a zásadnej organizačnej zmene.
 V zmysle § 15 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v 
znení neskorších predpisov je obec povinná zriadiť obecný (mestský) 
hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác 
pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať 
jeho akcieschopnosť, zabezpečovať jeho materiálno-technické vybave-
nie. Obec tiež vymenúva a odvoláva jeho veliteľa po schválení v okres-
nom riaditeľstve na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
 S poukazom na uvedené a vzhľadom na novú podrobnú úpravu 
pôsobnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a tiež v záujme zachovania 

kontinuity činnosti doterajšieho hasičského zboru, bolo potrebné nano-
vo rámcovo upraviť vzťahy k tomuto zboru tak, aby boli v súlade s plat-
nou právnou úpravou. Na decembrovom zasadnutí MsZ bol predložený 
návrh na zriadenie Mestského hasičského zboru Nová Dubnica, návrh 
na schválenie jeho zriaďovacej listiny a návrh na vymenovanie jeho ve-
liteľa Jozefa Lehockého, ktorého navrhli členovia Dobrovoľnej požiar-
nej ochrany do funkcie veliteľa Mestského hasičského zboru Nová Dub-
nica. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zriadilo Mestský hasičský zbor 
Nová Dubnica. schválilo Zriaďovaciu listinu Mestského hasičského zbo-
ru Nová Dubnica. MsZ v Novej Dubnici a schválilo vymenovanie Jozefa 
Lehockého za veliteľa Mestského hasičského zboru Nová Dubnica.

-sk-

PRIPOMIENKY OBČANOV SÚ DÔLEŽITÉ A PODNETNÉ



 Ďalším zaujímavým stromom, ktorý vám chceme predstaviť, je 
gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos). Meno nesie po významnom 
nemeckom botanikovi a lekárovi Johannovi Gottliebovi Gleditschovi. V 
našom meste ich máme asi desať. Je neprehliadnuteľná najmä teraz 
v zime, kedy najlepšie vyniknú jej nápadné plody - dlhé červenkasto-
hnedé mierne skrútené struky (na fotografi i). Tí, ktorí sa pri nej prista-
via bližšie, si môžu všimnúť aj dlhé dekoratívne tŕne, ktoré vyrastajú 
zo spodných konárov a kmeňa. Sú jednoduché až trojklanné, čo je v 
rastlinnej ríši pomerne ojedinelé (na fotografi i).
 Gledíčia pochádza zo Severnej Ameriky z oblasti medzi Pensylvá-
niou, Nebraskou a Texasom, kde rastie vo vlhkých lesoch. V Európe 
sa po prvý raz objavila okolo roku 1700. Ľahká vzdušná koruna tohto
stromu nevrhá hlboký tieň. Rôzne odrody dosahujú výšku 8 až 20 me-
trov. Perovité listy sa tvarom podobajú listom agátu. Kvitne nenápad-
ne v marci až máji, má tmavú, sivasto-hnedú kôru s dlhými úzkymi 
vráskami. 
 Gledíčia rýchlo rastie, dobre odoláva znečisteniu, netrpí choroba-
mi a preto je veľmi vhodná na výsadbu stromoradí, či do mestských 
parkov. Dobre rastie na slnečnom stanovišti vo všetkých typoch pôd a 
je mrazuvzdorná. Po zakorenení výborne znáša aj sucho.
 Existujú aj beztŕňové formy gledíčie. Jej pravdepodobne jediný 
zástupca v Novej Dubnici - Gleditsia triacanthos var. inermis rastie v 
Sade duklianskych hrdinov  pri spevnenej ploche medzi Družbou a 
domami číslo 81 a 82 (na fotografi i). 

Vedeli ste že...
 • Indiáni konzumovali zelenú dužinu strukov gledíčie, lebo obsa-
  huje cukor, a teda je sladká?
 • Gledíčia obsahuje alkaloid stenokarpín, ktorý sa používa ako
  lokálne anestetikum?
 • Americkí osadníci používali jej pražené semienka ako náhra-
  du kávových zŕn ?
 • Struky gledíčie sú kvalitným krmivom pre dobytok a dá sa z
  nich vykvasiť pivo?
 • Tŕne tohto stromu boli v minulosti používané ako klince?
 • V južnej Európe sa vysádzajú nepreniknuteľné gledíčiové živé
  ploty?
 • Vedci predpokladajú, že veľké tŕne sa na tomto druhu vyvinuli
  na ochranu stromov pred veľkými zvieratami, ktoré žili v pleis-
  tocóne (staršie štvrtohory)?

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostrediaMsÚ

Nápadné plody gledíčie.

Beztŕňová forma gledíčie v Sade duklianskych hrdinov

Vieme o vás, že tento 
rok oslávite tridsiate na-
rodeniny, v Kolačíne bý-
vate od narodenia, ste že-
natý a máte jednu dcé-
ru. Čo by ste doplnili?
 Možno niečo z môjho
profesionálneho života.
Hoci som vyučený tesár, 
od roku 2004 som profe-
sionálnym vojakom. Spo-
čiatku som bol príslušní-
kom Čestnej stráže pre-
zidenta SR, v súčasnosti 
Práporu podpory velenia 

pozemných síl SR v Trenčíne. Rok som bol príslušníkom zabez-
pečovacej misie ženistov na Cypre.

Takže s velením  máte skúsenosti.
Ako ste sa dostali k hasičom?
 Od ôsmich  rokov som sa zúčastňoval hasičských súťaží, spo-
čiatku ako žiak, neskôr dorastenec a napokon som pretekal spolu 
s mužmi. V Kolačíne  je  tradíciou, že z chlapcov vyrastú futbalisti 
alebo hasiči. Neskôr ma prizývali aj na zasadnutia výboru DHZ a 

po návrate z Cypru ma hasiči oslovili s ponukou vykonávať funkciu 
veliteľa.

V DHZ Kolačín dochádza zrejme ku generačnej výmene. 
 Doterajší veliteľ DHZ Kolačín oslávil svoje 60. narodeniny a ho-
ci mu zdravie slúži a aj síl má dosť, rozhodol sa odovzdať veliteľ-
ský post mladším. Vzhľadom na to, že proces odovzdávania tejto 
funkcie bude trvať dlhšie, Jozef  Kopačka zostáva naďalej členom 
výboru a ja viem, že sa na neho môžem obrátiť s akoukoľvek otáz-
kou a pomoc mi neodmietne. Rád by som sa mu pri tejto príle-
žitosti ešte raz poďakoval za dlhoročnú prácu, ktorú odviedol v 
prospech DHZ a celého Kolačína. A nielen jemu, ale aj celej jeho 
rodine, odchádzajúcim členom výboru a  p. Slamencovi, dlhoroč-
nému pokladníkovi. Verím, že mi po mojom nástupe do funkcie 
budú nápomocní.

Čo vás čaká v najbližšom období?
 Spočiatku určite administratíva, preberanie dokumentácie, 
majetku, školenia a pod. V hlave mám veľa nápadov, ako skvalit-
niť našu prácu. S transformáciou na MHZ prichádzajú nové úlohy 
a očakávania a ja sa budem snažiť, aby pod mojím velením sme 
tieto úlohy zvládli čo najlepšie. Určite chceme pokračovať v zapá-
janí sa do súťaží, pretože tie najlepšie preveria naše schopnos-
ti. Chceme získavať nových členov, zapájať viac mládež, pretože 

hoci máme 112 členov, vekový priemer je dosť vysoký a my mu-
síme myslieť na budúcnosť už teraz. Omladzovať však nestačí 
len členskú základňu. Rovnako dôležitá je pre nás technika. Sme 
radi, že sa nám po niekoľkoročnom úsilí podarilo získať priestory 
na uskladnenie techniky, ktorá by nemala byť v požiarnej zbrojnici. 
Trochu nás mrzí, že sa doposiaľ nenašli peniaze na nový pretlako-
vý ventil, ktorý potrebujú naši najmladší hasiči pri nácviku na súťa-
že. Veríme, že aj naň sa peniaze v rozpočte mesta nájdu, rovnako 
ako na ďalšie veci, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme mohli plniť 
úlohy, ktoré sa od nás očakávajú.

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa chuti a síl!
  -sk-

 Tohtoročná zima nám priniesla veľa výkyvov počasia. Koncom 
roka sme sa báli, že sa skutočnej zimy ani nedočkáme, ale v novom 
roku sa situácia zmenila. Po silnom snežení, v trvaní aj viac ako 20 
hodín, nasledovalo výrazné oteplenie a sneh sa roztopil hneď na dru-
hý deň. Také sneženie pri pomerne vysokých teplotách zažila Nová 
Dubnica aj 21. a 22. januára, kedy počas dňa a noci silné sneženie, 
okrem dopravy, zasiahlo aj stav drevín v meste. Ťažký mokrý sneh 
spôsobil neprimeranú záťaž konárov stromov, ktoré sa lámali a ohro-
zovali bezpečnosť obyvateľov a ich majetok. Dva stromy sa polámali 
tak, že bol nutný ich výrub, ostatné polámané konáre sme odpratávali 
vyše týždňa, niektoré poškodené dreviny potrebovali orez. Najviac utr-
peli borovice lesné, ich konáre ohrozovali obyvateľov v Sadoch Cyrila 
a Metoda, v Komenského sadoch aj v IBV Miklovky.
 Veľké výkyvy počasia v zime aj v lete, pribúdanie teplotných extré-
mov v ostatných rokoch sledujeme aj na území nášho mesta. Najmä 
vplyv na zdravotný stav drevín je neprehliadnuteľný. S nastávajúcimi 
klimatickými zmenami, ktorých príčiny sa spájajú najmä so znečiste-
ním atmosféry, spôsobeným človekom, budeme sa musieť vysporia-
dať. Takisto bude potrebné prehodnotiť stav a zloženie verejnej zelene 
tak, aby následky extrémneho počasia boli čo najmenšie. 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia

 Domácnosť každý deň vyprodukuje množstvo odpadu. Hoci 
je triedenie odpadu na Slovensku povinné (v rámci záväzkov 
voči Európskej únii), pri pohľade do naplnených kontajnerov v 
meste zisťujeme, že „luxusu“ netriedenia odpadu sa zbavujeme 
len pomaly. 

Separovanie odpadu
 Pre niekoho je triedenie odpadu nepohodlné. Najčastejším 
ospravedlnením „netriedičov“ je domnienka, že aj starostlivo 
vytriedený odpad sa predsa aj tak vysype na jednu kopu. Nie je 
to však pravda. Odpad určený k recyklácii sa nielenže nesmie 
miešať s odpadom komunálnym, bol by to aj ekonomický ne-
zmysel. 
 Pre ľudí, ktorí sa snažia aspoň niečo urobiť pre naše ži-
votné prostredie, ale aj pre tých nezodpovednejších, sú na 
trhu moderné systémy košov. Vďaka nim dokáže každá rodina 
odpad roztriediť podľa jednotlivých druhov už priamo pri jeho 
vzniku. Ide skutočne len o trošku práce navyše. 
 Moderný kôš na separovaný odpad sa skladá z viacerých 
samostatne vložených nádob rôznej veľkosti. Každá nádoba 
má svoje vlastné držadlá, ktoré zároveň slúžia aj ako držiak od-
padových vriec. Na jednom mieste je tak vlastne viacero košov, 
každý z nich určený na iný druh odpadu. Každý člen domác-
nosti by sa mal naučiť, ktorý kôš slúži na aký odpad. Aj pre tých 
pohodlnejších tu tak odpadá významná nadpráca. 
 A ak nechceme investovať do drahších košov na triedenie, 
zorganizovať triedenie odpadu doma sa dá pomerne jednodu-
cho - drevená či kartónová krabica ukrytá v kuchynskej linke 
na zber papiera, vedľa menšia plastová nádoba (napr. z cuk-
roviniek) na kovové obaly, igelitka pri radiátore na plasty... Skla 
býva pomenej, to stačí len vyložiť za dvere a vyhodiť do správ-
neho kontajnera pri najbližšej ceste von...
 Každý človek, každá rodina môže priložiť ruku k zlepšova-
niu životného prostredia, čistejšej vode, alebo ku kvalitnejším 
potravinám. Veď separovať odpad v domácnosti je to najmenej, 
čo môže každý človek urobiť pre našu modrú planétu Zem.
Priložíte teda ruku k dielu aj vy? 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

do 3 rokov
od 3 do 6 rokov
od 6 do 15 rokov

od 15 do 18 rokov
od 18 do 60 rokov
od 60 rokov

POČET OBYVATEĽOV
PODĽA ČASTÍ MESTA

Nová Dubnica  10370
Malý Kolačín      318
Veľký Kolačín      507
bezdomovci      285

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA
OBYVATEĽOV

Vek    počet   v %
do 3 r.     266   2,3
od 3 do 6 r.      264   2,3
od 6 do 15 r.   726   6,3
do 15 do 18 r.   330   2,9
od 18 do 60 r. 6999 61,0
nad 60 r.  2895 25,2
SPOLU       11480

EVIDENCIA
ZA ROK 2011
 
počet narodených    91
počet úmrtí    107
počet prisťahovaných 156
počet odsťahovaných 172
počet presťahovaných
v rámci mesta   243
počet cirk. sobášov    12
počet obč. sobášov    13





 Takto reagovali predškoláci, keď sa v ro-
dinách rozprávalo o zápise do prvej triedy. 
Sme radi, že sa deti tešia do školy. Základná 
škola Janka Kráľa sa snažila uľahčiť im pre-
chod z materských škôl do základnej školy 

rôznymi projektmi a aktivitami ako Deň otvorených dverí, spo-
ločné hodiny s našimi prvákmi, tvorivé keramické dielne, Deň 
zdravej výživy v školskej jedálni, čítanie rozprávok pred popo-
ludňajším spánkom žiakmi našej školy, umožnili sme im robiť 
prvé krôčiky pri získavaní digitálnej gramotnosti. Všetky mali 
spoločný cieľ -  hravým spôsobom umožniť deťom zoznámenie 
sa so školským prostredím v duchu slov nášho najväčšieho uči-
teľa J.A.Komenského: „Nad  zlato drahší klenot je dieťa, ale nad 
sklo krehkejšie.“ 
 Školskú zrelosť detí sme preverovali metódou rozhovoru a 
didaktických hier pri zápise do prvého ročníka, ktorý sa v našej 
škole uskutočnil 16. a 17. januára. Bolo úžasné hľadieť do roz-
žiarených očí detí, keď im pani učiteľka oznámila, že sú pripra-
vení stať sa prvákmi, „že sú zapísaní do školy.“ V ZŠ Janka 
Kráľa sme zapísali 47 detí a evidujeme 6 žiadostí o odklad po-
vinnej školskej dochádzky.

PaedDr. O. Bulková

RECITÁL
Lucie Bílá & Petr Malásek

NOVÁ DUBNICA  Kino Panorex
29. marca (štvrtok) 19:00

VSTUPNÉ: 33 €
Predpredaj: odd. kultúry MsÚ Nová Dubnica,

www.ticketportal.sk 
Rezervácie: kultura@novadubnica.sk,

44 33 484, kl. 110, 112

Nová Dubnica bude mať česť hostiť jednu z najpopulárnejších 
osobností českej a slovenskej scény! Za toto označenie vďačí 

Lucie Bílá nielen zlatu vo svojom hrdle a mimoriadnemu talentu,
ale aj humoru, bezprostrednému vystupovaniu,

ľudskosti a zmyslu pre pomoc tým, ktorí ju naozaj potrebujú.
Dokladom jej obľúbenosti je mnohonásobný zisk titulu Český slávik, 
Cien akadémie populárnej hudby alebo televíznych ocenení TýTý. 

Nedávno ju na udeľovaní cien Anděl
pasovali za speváčku 20-ročia. 

 Dospelí majú záľubu v číslach. Keď im roz-
právate o nejakom novom priateľovi, nikdy sa 
vás nespýtajú na podstatné veci. Nikdy vám 
nepovedia: „Aký má hlas?“ „Ako sa najradšej 
zabáva?“ „Zbiera motýle?“. Spýtajú sa vás: 
„Koľko má rokov, koľko bratov, koľko váži, 
koľko zarobí jeho otec“. Až potom si myslia,

      že vedia aký je.
Malý princ v knižke od Antoine de Saint-Exupéryho 

 V Základnej škole sv. J. Bosca vítal v polovici januára budú-
cich prváčikov Malý princ. Rozprávková postavička spríjemnila 
deťom utorkové a stredajšie popoludnie, ktoré prišli aj s rodičmi 
stráviť medzi naše pani učiteľky. Predškoláci, ktorí našu školu 
poznali už z návštevy počas dňa otvorených dverí, sa na naše 
opätovné stretnutie tešili. Dvadsiati traja ukázali pani učiteľkám, 
čo všetko dokážu. Vyskúšali si  interaktívnu tabuľu a zo zápisu 
si odniesli spolu s dobrým pocitom aj pamätný list budúceho pr-
váčika.  Dvadsať jeden z nich sa spolu stretne opäť v septembri 
v budúcej 1. A.
 Tak ako u tohtoročných  prvákov  skvalitňujeme, aj  spolu s 
rodičmi, podmienky, v ktorých sa učia, budeme aj u nasledujú-
cich prvákov vynovovať a skvalitňovať ich školské prostredie. 
Budú sa učiť angličtinu už v prvom ročníku 2-krát v týždni a raz 
v týždni si budú skvalitňovať svoje zručnosti na počítačoch, aby 

ich mohli vo vyšších ročníkoch využívať. Ostatné predmety má 
cirkevné školstvo presne také isté ako na iných typoch škôl. 
Vlastná telocvičňa, kvalitná školská jedáleň a kreatívny školský 
klub tiež prispeje k spokojnosti rodičov. Tí, ktorí majú v rodine  
mladšieho súrodenca ocenili, že od septembra bude fungovať v 
našej spojenej škole aj materská škôlka.

Mgr. Ľuboš VALT
riaditeľ školy

    Dvere dokorán otvorila súkromná základ-
ná škola 17. a 18. januára.  Učiteľky spolu s ria-
diteľkou a zástupkyňou privítali na zápise do 
prvého ročníka niekoľko párov zvedavých očí. 
Na deti čakala rozprávková školička, v ktorej 
mohli ukázať svoje schopnosti a zručnosti. Ani 
jedno  z nich sa nedalo zahanbiť a všetky úlo-
hy deti zvládli výborne.

No a čo ich u nás v škole čaká, na čo sa môžu tešiť?
 Škola realizuje program Krok za krokom, prostredníctvom 
ktorého je prístup k dieťaťu individuálnejší a prihliada sa na požia-
davky jednotlivca. Každá trieda má netradičné vybavenie, ktoré-
ho súčasťou sú rôzne centrá učenia, ako napríklad centrum číta-

nia, matematiky alebo vedy a techniky. Každý z rodičov sa môže 
zúčastniť vyučovania, a tak priložiť aj svoju ruku k dielu.
 Zaujímavosťou je, že deti sa už od prvého ročníka učia an-
gličtinu zábavnou formou a osvojujú si jej základy už od samot-
ných začiatkov. Novinkou je aj projekt, ktorý tiež začína v prvej 
triede, s názvom Flauta je môj kamarát. Na hudobnej výchove
sa žiaci učia základy hrania na tomto čarovnom nástroji a neskôr 
sa môžu rozhodnúť, či svoj talent aj naďalej zužitkujú v základ-
nej umeleckej škole, ktorá je tak isto neodmysliteľnou súčas-
ťou našej školy a slúži ako ideálna možnosť na využitie voľného 
času. 
 V školskom roku 2012/2013 otvárame jednu triedu prvákov 
a už teraz sa na nich veľmi tešíme. Dovidenia v septembri!

Mgr. A. Kyselicová

Primátor mesta Ing. Peter Marušinec
srdečne pozýva všetky ženy,

slečny a dámy v meste
na oslavu Medzinárodného dňa žien. 

Pri príležitosti tohto sviatku 
v kine Panorex vystúpi 

4. marca o 14. hod. 

Peter STAŠÁK. 

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

sklad          suterén        68 m2

sklad          suterén        51 m2

Obytný dom súp. č. 29/17 - Pribinove sady , Mierové námestie
kancelárske priestory    III. pos.           45 m2

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

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

Mestské zdravotné stredisko súp. č. 773/5 - Gagarinova
zdravotné stredisko     prízemie        17 m2

zdravotné stredisko     I. pos.          19 m2

zdravotné stredisko     I. pos.         33 m2

   

Budova Dom športu súp. č. 14 - P.O.Hviezdoslava
kancelárske priestory    I. pos. č.d.209            6 m2

kancelárske priestory    I. pos. č.d.211        27 m2

kancelárske priestory    I. pos.          11 m2

kancelárske priestory    I. pos.  č.d.205,206       13 m2

Administratívna budova súp. č. 781 (TEKOS) - Topoľova
kancelárske priestory   I. pos. č.d.2.02       28 m2

kancelárske priestory
- 2 miestnosti     prízemie č.d.1.16,1.23    27 m2

kancelárske priestory
- 2 miestnosti     prízemie č.d.1.15,1.19    21 m2

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



 Uprostred februára sme mali tú česť hostiť 
delegáciu z ruského partnerského mesta Dubna. 
Prevažnú časť tvoril národný tanečný súbor Ka-
linka, ktorý predviedol svoje umenie na vystúpe-
ní 17. februára v kine Panorex a na úvod Fašian-
gov 18. februára v letnom amfi teátri.
 Tancujúce deti a mládež potvrdili staré známe 
pravidlo o mimoriadnej kvalite ruského tanečné-

ho umenia - čistá precíznosť, radosť a vášeň, 
krásne a honosné kostýmy. Klasické folklórne 
choreografi e striedali tance na modernú hudbu, 
ktorou si získali hlavne školákov. Viac o účinko-
vaní Kalinky v našom meste si môžete prečítať v 
budúcom vydaní Novodubnických zvestí.

-mk-

Ofi ciálne vítanie návštevy prebehlo v kultúrnej besede.
Po prezentácii mesta sa nám prezentmi svojho mesta predstavili hostia.
Zľava: primátor P. Marušinec, zástupcovia samosprávy Dubny E. Zlobina a T. Karyagin. 

Hostí z partnerského mesta zaujala aj výstava Klubu paličkovanej čipky Nová Dubnica. Keďže aj v ich sídle sú 
rovnako organizované „paličkárky“, klubu pod vedením A. Waldeckerovej priamo ponúkli ďalšiu spoluprácu. 

Národný tanečný súbor Kalinka a príznačne nazvaná choreografi a Ruská krásavica. 

Delegácia aj napriek usneženému počasiu nevynechala ani prehliadku centra mesta. Zľava: tlmočníčka 
N. Puzderová, primátor P. Marušinec, prednostka úradu S. Kiačiková a zástupkyňa samosprávy Dubny 
E. Zlobina. 

Tanečníčky z Kalinky sa razom zmenili aj na ľadové kráľovné (alebo skôr princezné). V obchode s hračkami...



11. októbra 2011   -  Národná rada (NR) SR nevyslovila dôveru vláde premiérky
      Ivety Radičovej.

13. októbra 2011  - Poslanci NR SR na návrh vlády SR 143 hlasmi rozhodli,
      že predčasné voľby sa uskutočnia 10. marca 2012.

11. decembra 2011 -  Celkovo 26 politických strán odovzdalo v zákonnom termíne
      kandidačné listiny pre marcové parlamentné voľby.

19. decembra 2011 -  Ústredná volebná komisia (ÚVK) zaregistrovala všetkých 26
      kandidátok a politickým stranám vylosovala čísla, ktoré budú
      mať na hlasovacích lístkoch.

20. januára 2012  -  Posledný termín na podanie žiadosti o voľbu poštou.

  4. februára 2012 -  Posledný termín na zaslanie volebných materiálov voličom
      do zahraničia.

  9. februára 2012 -  Voliči, ktorí nebudú voliť v mieste bydliska, môžu žiadať
      o vydanie voličského preukazu.

14. februára 2012 -  Všetci voliči by mali mať oznámenie o konaní volieb.

18. februára 2012  -  Začiatok ofi ciálnej volebnej kampane.

  8. marca 2012  -  Koniec možnosti požiadať o vydanie voličského preukazu.

  9. marca 2012  -  Posledný termín na doručenie volebného lístka pri voľbe poštou.

10. marca 2012  -  Predčasné parlamentné voľby. Voliť sa bude dať od 7. do 22 hod.

-  občania si budú voliť 150 poslancov vo všeobecných, rovných
 a priamych voľbách tajným hlasovaním. Ide o systéme pomer-
 ného zastúpenia.

-  poslanci sú volení na štvorročné funkčné obdobie

-  súčasný zákonodarný zbor tvorí šesť politických strán. Koalíciu
 tvorili strany SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd, opozíciu Smer-
 SD a SNS.

-  koalícia sa rozpadla po páde vlády Ivety Radičovej (SDKÚ-DS)
 11. októbra 2011. Rozdelili ju odlišné názory na euroval. SaS pri
 hlasovaní o ňom Radičovej kabinet nepodržala a ten pre nedo-
 statok hlasov poslancov stratil dôveru parlamentu. Strany sa ná-
 slednej dohodli na konaní predčasných volieb.

O hlasy voličov sa uchádza vo voľbách
26 politických subjektov:

 1 - Zelení, 2 - KDH, 3 - SDĽ, 4 - SNS, 5 - OBYČAJNÍ ĽUDIA
 a nezávislé osobnosti, 6 - SaS, 7 - Právo a Spravodlivosť, 8 -
 Náš kraj, 9 - Strana zelených, 10 - Ľudová strana Naše Sloven-
 sko, 11 - Smer-SD, 12 - Zmena zdola - Demokraticka únia Slo-
 venska, 13 - Národ a Spravodlivosť  - naša strana, 14 - KSS, 15
 - Strana Rómskej únie na Slovensku, 16 - Most-Híd, 17 - 99 %
 - občiansky hlas, 18 - ĽS-HZDS, 19 - Strana + 1 hlas, 20 - Robí-
 me to pre deti - SF, 21 - Obyčajní ľudia, 22 - SDKÚ-DS, 23 - Stra-
 na občanov Slovenska, 24 - SMK, 25 - Strana slobodné slovo
 Nory Mojsejovej, 26 - Strana živnostníkov Slovenska

- na post poslancov kandiduje takmer 3.000 kandidátov

- náklady na prípravu a vykonanie volieb vyjdú na 10.146.831 eur
Prebrané z TASR

Foto: www.volby.net



- je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom SR. Je or-
 gánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republi-
 ke je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Ako
 volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu.
 Organizácia činnosti NR SR

- činnosť parlamentu riadi a organizuje jej predseda a podpred-
 sedovia. Národná rada zasadá stále. Jej zasadanie sa skončí
 uplynutím volebného obdobia alebo rozpustením. Prerušiť svo-
 je zasadanie môže uznesením, ktorého dĺžka nesmie presia-
 hnuť štyri mesiace v roku.

-  svoju ústavnú pôsobnosť uskutočňuje NR RS prostredníct-
 vom ustanovujúcej schôdze a priebežne konaných schôdzí
 počas trvania volebného obdobia. Rokovacími dňami schô-
 dze národnej rady sú spravidla utorok až piatok.

Predseda NR SR
-  je po prezidentovi SR druhým najvyšším ústavným činiteľom

- volí ho a odvoláva v tajnom hlasovaní zákonodarný zbor nad-

 polovičnou väčšinou všetkých poslancov. Predseda je zodpo-
 vedný len Národnej rade SR. Vo svojej funkcii zostáva aj po
 uplynutí volebného obdobia, kým si parlament nezvolí nového
 predsedu.

-  zastupuje NR SR navonok, zvoláva a riadi jej schôdze, podpi-
 suje ústavu, ústavné zákony a zákony, ako aj uznesenia par-
 lamentu, prijíma sľub poslancov, vyhlasuje voľby do NR SR
 a orgánov územnej samosprávy a voľbu prezidenta SR. Ok-
 rem toho má aj iné kompetencie vrátane toho, že reprezentuje
 zahraničnopolitické záujmy Slovenska

Podpredsedovia NR SR
- riadia a organizujú úseky činnosti NR SR podľa poverenia
 predsedom parlamentu, zastupujú šéfa NR SR v určenom po-
 radí a v plnení jednotlivých úloh, ktorými ich poverí a vykoná-
 vajú ďalšiu činnosť podľa Rokovacieho poriadku NR SR a ďal-
 ších zákonov

-  volí ich a odvoláva v tajnom hlasovaní zákonodarný zbor nad-
 polovičnou väčšinou všetkých poslancov. Vo svojej funkcii zo-
 stávajú aj po uplynutí volebného obdobia, kým si NR SR ne-
 zvolí nových podpredsedov.

Poslanci NR SR
-  sú volení zástupcovia občanov SR. Mandát vykonávajú osob-
 ne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní
 príkazmi

- za poslanca môže byť zvolený občan, ktorý má volebné prá-
 vo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Sloven-
 skej republiky

- poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením

- funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou prezidenta repu-
 bliky, sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, príslušní-
 ka ozbrojených síl a príslušníka ozbrojeného zboru

- k základným právam poslanca patrí okrem iného právo záko-
 nodarnej iniciatívy, interpelačné právo a právo klásť otázky
 členom vlády SR, právo vyžadovať od štátnych orgánov po-
 trebné informácie pre svoju prácu

- zákonodarcov chráni poslanecká imunita - za hlasovanie v
 NR SR alebo jej výboroch tak poslanca nemožno stíhať, a to
 ani po zániku jeho mandátu. Za výroky pri výkone funkcie po-
 slanca prednesené v NR SR alebo jej orgánoch poslanec
 podlieha len disciplinárnej právomoci NR SR. Poslanca ne-
 možno trestne ani administratívne stíhať ani ho vziať do väz-
 by bez súhlasu parlamentu

- poslancovi patrí plat vo výške trojnásobku priemerného me-
 sačného platu pracovníka národného hospodárstva SR za
 predchádzajúci kalendárny rok začínajúc prvým dňom mesia-
 ca, v ktorom zložil Ústavou SR predpísaný sľub. Plat mu patrí
 ešte päť mesiacov po tom, keď došlo k zániku jeho poslanec-
 kého mandátu. Zároveň dostáva aj funkčný príplatok a pau-
 šálne náhrady.

Prebrané z TASR



Deväť volebných okrskov
 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil 
parlamentné voľby na sobotu 10. marca. V meste Nová 
Dubnica sa budú konať v čase od 7. do 22. hodiny v de-
viatich volebných okrskoch a deviatich volebných miest-
nostiach, ktoré určil primátor mesta v súlade so zákonom 
o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (kultúr-
na beseda - dva okrsky, Gymnázium sv. Jána Bosca - dva 
okrsky, ZŠ Janka Kráľa, centrum voľného času, súkromná 
základná škola, základná umelecká škola, Kultúrny dom 
Kolačín). 

Voliči v cudzine, voličské preukazy
 Právo voliť majú občania SR, ktorí najneskôr v deň ko-
nania volieb dovŕšili 18 rokov. Zoznam oprávnených voličov 
vyhotovuje mesto zo stáleho zoznamu voličov. Tí voliči, ktorí 
sa budú v čase volieb zdržiavať v cudzine, mohli požiadať 
o voľbu poštou najneskôr do 23. januára. Občania, ktorí 
nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky sa za-
pisujú do osobitného zoznamu voličov, ktorý vedie Mestská 
časť Bratislava - Petržalka. K žiadosti občan priloží čest-
né vyhlásenie, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky, fotokópiu časti platného cestovného dokladu SR 
s osobnými údajmi alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom 
občianstve SR. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť v okrsku, 
do ktorého patrí, vydá ohlasovňa pobytu klientskeho centra 
mestského úradu voličský preukaz. Žiadosť podáva občan 
osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby naj-
skôr 30 dní a najneskôr dva dni pred dňom volieb - od 9. 
februára do 8. marca. Voličský preukaz oprávňuje voliča na 

zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek inom volebnom 
okrsku.

Okrskové volebné komisie
 Riadny priebeh hlasovania zabezpečuje okrsková vo-
lebná komisia, ktorá dozerá na správne odovzdanie hla-
sovacích lístkov a dbá o poriadok vo volebnej miestnosti, 
posudzuje platnosť hlasovacích lístkov, sčítava hlasovacie 
lístky, vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasova-
nia a plní ďalšie úlohy, ktoré jej uloží nadriadená volebná 
komisia. Politická strana, ktorej kandidátna listina bola za-
registrovaná pre voľby do Národnej rady mohla delegovať 
jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej 
komisie. 

Informácie dostal každý volič
 Každý volič obdržal od mesta do 14. februára zoznam 
kandidátov a oznámenie, v ktorom bude uvedený čas a 
miesto konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže 
voliť. Oznámenie tiež obsahuje informáciu o povinnosti
preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a struč-
ný opis spôsobu úpravy hlasovacieho lístka. V podmien-
kach mesta Nová Dubnica je vytvorená pracovná skupina 
zabezpečujúca úspešnú prípravu a priebeh volieb, ktorej 
koordinátorom je JUDr. Dagmar Gregušová. S akoukoľvek 
súvisiacou otázkou sa na ňu môžete obrátiť - osobne alebo 
telefonicky na 44 33 525. 

JUDr. Dagmar Gregušová, -mk-
vedúca klientskeho centra



Hneď pri vstupe vítala hostí mimoriadny novodubnický talent Patrik Smaha. Špecialista na 
carving (ozdobné vyrezávanie do ovocia a zeleniny) pripravil nádherné kompozície a svoje 
umenie demonštroval ukážkami aj priamo na mieste.

Hneď po predtancovaní prišli po „prvý pár mesta“ tanečníci zo súboru Merlin. Nielen ich 
ľahké nohy, efektné choreografi e, ale aj kostýmy boli ozdobou plesu. 

Vynikla aj skupina The Faces. Publikum bavila veľmi decentne, v súlade s našimi očakáva-
niami od nálady a súčasne aj honoru výročného plesu. 

Peter Cmorik spolu s kapelou presvedčil, že organizátori ho právom zvolili za predpolnoč-
nú čerešničku. Nielen vlastnými skladbami, ale aj overenými megahitmi dostal publikum 
veľmi rýchlo do varu.  

Jubilejný desiatky reprezentačný ples odštartoval tradičný prípitok primátora Ing. Petra 
Marušinca spolu so želaním dobrej zábavy a nezabudnuteľného večera. 

Tanečníci zo súboru Merlin predviedli aj írsku stepovú show. Práve step tvorí veľkú časť 
ich repertoáru a ako jediný súbor na Slovensku brázdia našu krajinu (i zahraničie) s celo-
večernými tanečnými programami.  

V reštaurácii Kúpeľnej dvorany v Trenčianskych Tepliciach ste si mohli zaspievať z plného 
hrdla aj na ľudovú nôtu. V úvodnej časti večera však Leo Band ponúkali aj klasickejšie 
známe melódie.  

Typická polnočná plesová zábavka - tombola. Tento krát ste si z nej mohli odniesť LCD 
televízor, notebook, tablet a ďalšie hodnotné ceny. 

9
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Michaela Košťálová: Hana Hegerová

 Monografi a známej šansónovej speváčky 
popisuje osobnosť umelkyne, ktorá za svoj 80-
ročný život prešla veľký kus cesty. Zažila slá-
vu i pády, luxus i biedu, a predsa po celý život 
zostala skromnou ženou.

Daniel Silva: Prísne tajné

 Vdova po vojnovom hrdinovi pracuje ako 
dobrovoľná sestra v londýnskej nemocnici. Ani 
jej blízke okolie netuší, že je utajený agent ne-
meckej tajnej služby. Autor v špionážnom romá-
ne bravúrne mieša historické fakty s fi kciou.

Tana Frenchová: Dokonalá podoba

 Neďaleko Dublinu sa nájde telo mladej 
ženy, ktorá sa podobá na vyšetrovateľku Cas-
sie. Polícia vyhlási, že obeť žije a detektívka 
zaujme jej miesto ako študentka. V utajení sa 
pokúša odhaliť vraha a dostane sa do veľkého 
nebezpečenstva.

Mária Hamzová: Prekonané výčitky

 Lekárka Klára sa po trpkom sklamaní a 
rozvode naplno venuje práci a svojej dcére. Po 
čase si nájde nového partnera, ale jej dcéra ho 
odmieta akceptovať. Jediným človekom, ktoré-
mu sa môže vyžalovať je jej sesternica, ktorá to 
tiež nemá v živote ľahké.

Marek Adamík: Maverick

 Skutočný príbeh Slováka v nemeckej ar-
máde, ktorý prežil hrôzy Afganistanu, Konga 
a Kosova. Dej knihy je autentický a približuje 
prácu a život vojakov v profesionálnej armáde, 
kde sa každá povrchnosť a zanedbanie prípra-
vy vypomstí. 

Ján Uličiansky: Analfabeta Negramotná

 Príbeh plný neuveriteľných dobrodružstiev, 
v ktorých sa Analfabeta ocitne v knižnici. Tu sa 
začnú diať čudné veci! Z kníh začnú vystupovať 
svetoznáme knižné postavy jedna za druhou.

 Čitatelia zapísaní v mestskej knižnici majú ďalší dôvod na radosť. 
Okrem bohatej ponuky knižných noviniek i klasiky sa môžu tešiť aj zo 
širokej škály služieb. Tá sa najnovšie okrem bezplatného prístupu na 
internet rozšírila o ďalšiu on-line službu. 
 Cez web stránku mesta www.novadubnica.eu sa pohodlne dosta-
nete k priebežne aktualizovanému katalógu. Ten obsahuje presné infor-
mácie o vypožičaných a voľných knihách, ktoré sú aktuálne k dispozícii. 
Služba on-line katalóg pre verejnosť ponúka: vyhľadávanie dokumen-
tov (podľa autora, názvu alebo kľúčových slov), vaše čitateľské konto 
(môžete si prezerať svoje výpožičky), rezerváciu titulov (len ak je titul 
požičaný) a tiež prehľad noviniek, ktoré pribudli do knižničného fondu. 
 Presný prehľad o knihách v mestskej knižnici nájdete aj priamo na 
stánke http://www.clavius.sk/ndubnica/. Prihlásiť sa môžete veľmi jed-

noducho po zadaní čísla vášho čitateľského preukazu (je uvedené na 
jeho prednej strane). Ako kód PIN (rrmmdd) sa používa číselný kód, 
ktorý tvorí koncové dvojčíslo roku vášho narodenia (rr), mesiac naro-
denia (mm) a deň narodenia (dd). Ak si vo vyhľadávaní nájdete titul, 
o ktorý máte záujem, kliknite na názov a nájdete informáciu o počte 
exemplárov a aktuálnej dostupnosti. Ak je titul požičaný, môžete si ho 
rezervovať kliknutím na ponuku „rezervuj“ vľavo dole pod záznama-
mi o lokácii exemplárov. Zadajte číslo preukazu a PIN. 
 Bližšie informácie nájdete na webovej stránke mesta, alebo sa in-
formujte priamo u pracovníčok knižnice.

M. Bieliková
vedúca knižnice

 Na bezpečnosť chodcov a cyklistov na cestách sme sa zamerali 
počas besedy ôsmakov a deviatakov v pondelok 13. februára. Túto 
preventívnu aktivitu sme zorganizovali v spolupráci s Krajským do-
pravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v 
Trenčíne. Besedu viedol mjr. Ing. Martin Sládeček, ktorý si napriek 
množstvu vlastných pracovných povinností našiel čas a prišiel medzi 
nás. V ostatnom období sme zaevidovali na cestách Trenčianskeho 
kraja zvýšený počet dopravných nehôd s účasťou chodcov, preto je 
chvályhodný aj zvýšený záujem našich žiakov o túto problematiku.

PaedDr. Eva Petláková 
učiteľka Spojenej školy sv. Jána Bosca 

4. 3. (nedeľa) kino Panorex 14:00

PETER STAŠÁK 

Mestská oslava Medzinárodného dňa žien s obľúbeným pred-
staviteľom kantilénového spevu. Doménou Petra Stašáka je  

melodická pieseň interpretovaná zrelým a precíteným prejavom. 
Vstup zdarma. 

25. 3. (nedeľa) kino Panorex 14:30 - 17:30

VEĽKONOČNÝ VEĽTRH

Skvelá možnosť nakúpiť alebo vyrobiť si veľkonočné a jarné 
dekorácie. Organizuje odd. kultúry MsÚ v spolupráci so školami a 

školskými zariadeniami mesta. 

Bližšie informácie a čerstvé pozvánky
na plagátoch

a na www.novadubnica.eu.

28. 3. (streda) kino Panorex 16:00

LAUGARICIO QUARTET 

Mestská oslava Dňa učiteľov. Srdečne pozývame všetkých 
pedagógov a pedagogických pracovníkov, učiteľov na dôchodku 
a všetkých milovníkov kvalitnej hudobnej produkcie. Podujatie je 
spojené s udeľovaním ocenení primátora Ing. Petra Marušinca. 

Vstup zdarma. 

29. 3. (štvrtok) kino Panorex 19:00

LUCIE BÍLÁ & PETR MALÁSEK
RECITÁL
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 Keďže patríme medzi jedno z mála miest, kde sa dá relaxo-
vať v bazéne v zimnom období, máme o dôvod a o možnosť na-
vyše, prečo a ako budovať vzťah mládeže k plávaniu. Samozrej-
me, že gro v tejto oblasti môžu vykonať najmä rodičia a príbuzní, 
ale dopomôcť dokážu aj zanietení pedagógovia telesnej výchovy 
a dúfame, že aspoň kvapkou v mori (alebo bazéne) sa pričinili aj
plavecké preteky. V krytej plavárni sa 2. februára stretli dievča-
tá a chlapci 5. - 9. ročníkov ZŠ Janka Kráľa, Spojenej školy sv. 
Jána Bosca (spolu s osemročným gymnáziom) a Súkromnej 
základnej školy v Novej Dubnici. Z poslednej menovanej ško-
ly očarili výkony bratov Gašparovcov. Mimo súťaž si zaplávali aj 
50-metrovú trať  a šiestak Jožko dosiahol celkovo najlepší výkon 
aj na tejto trati (36 s.). Medzi dievčatami prekvapila jednoznačná 
dominancia Magdalény Václavovej a Romany Rendekovej. Pri-
mátor mesta Ing. Peter Marušinec a organizátorky z oddelenia 
kultúry a športu mestského úradu víťazom srdečne gratulujú a 
prajú veľa ďalších (nielen) plaveckých úspechov. Vďaka za spo-
luprácu patrí všetkým školám a centru voľného času.    

-mk- 
Dievčatá 5. ročník, 25 m
 Michaela Janechová, Súkromná ZŠ    26,47 s.
Dievčatá 6. ročník, 25 m
 Nina Kopčanová, ZŠ Janka Kráľa     27,41 s.
Dievčatá 7. ročník, 25 m
 Claudia Melicherová, ZŠ Janka Kráľa    23,00 s.
Dievčatá 8. ročník, 50 m
 Magdaléna Václavová, Spojená škola sv. J.Bosca 44,09 s.
Dievčatá 9. ročníkm, 50 m
 Romana Rendeková, ZŠ Janka Kráľa    41,06 s. 

Chlapci 5. ročník, 25 m
 Nikolas Gašpar, Súkromná ZŠ      17,01 s.
Chlapci 6. ročník, 25 m
 Jozef Gašpar, Súkromná ZŠ      16,69 s.
Chlapci 7. ročník, 25 m
 Richard Šulko, Spojená škola sv. J.Bosca   18,31 s. 
Chlapci 8. ročník, 30 m
 Róbert Papranec, ZŠ Janka Kráľa     45,60 s. 
Chlapci 9. ročník, 30 m
 Matej Kucharík, ZŠ Janka Kráľa     40,94 s.

Predavačke
odcudzil peniaze
Potraviny v našom meste sa 
stali dejiskom krádeže tržby. 
27-ročný muž z Rožňavy veľ-
mi šikovne vystihol moment, 
kedy predavačka zrátavala trž-
bu a peniaze odložila na po-
kladničný pás. Takto ľahko bez
použitia násilia odcudzil 315 €.
Policajti z Dubnice nad Váhom 
voči nemu 15.januára vzniesli 
obvinenie pre prečin krádeže 
s hrozbou trestu odňatia slo-
body až na dva roky.

mjr. Mgr. Pavol Kudlička
hovorca

Krajského riaditeľstva
PZ Trenčín

-----------------------------------------
Ustlal si na ulici
Silu alkoholu a následne zem-
skej príťažlivosti si 13. januára 
vyskúšal S. K. z Novej Dubnice. 
Telefonát oznámil mestskej po-
lícii podozrivú osobu, ktorá leží 
na zemi na Ulici P. Jilemnického 
a nemôže vstať. Hliadka zistila, 
že nejde o nič výnimočné, len o 
príliš horlivého konzumenta al-
koholu, ktorému nohy vypove-
dali svoju poslušnosť. Pri páde 
si navyše spôsobil poranenie 
hlavy, čo si vyžiadalo lekárske 
ošetrenie. 

Zatúlal sa na tržnici
Vianočné dobroty chcel zrejme 
vybehať štvornohý miláčik, kto-

rému sa 7. januára podarilo utiecť
svojmu majiteľovi. Psík sa túlal 
po centre, kým ho na mestskej 
tržnici odchytila policajná hliad-
ka. Na základe evidenčného 
čísla na jeho obojku polícia vy-
pátrala majiteľa. Ten za výlet 
svojho miláčika bez dozoru mu-
sel uhradiť blokovú pokutu. 

Bezdomovec
z Lazov pod Makytou
Nehostinné Lazy pod Makytou 
chcel za teplejšiu Novú Dubni-
cu vymeniť bezdomovec J.M. 
so všetkým, čo k tomu patrí. Vo 
štvrtok 19. januára si sťahoval 
všetky svoje osobné veci do ze-
leného porastu pri pohostinstve 
Apollo na Topoľovej ulici. Mest-
ská polícia to však vyhodnotila
ako založenie nepovolenej sklád-
ky, čo sa nezaobišlo bez pokuty. 

Hlasná hudba v byte
Úspešný stred týždňa zrejme 
oslavovala K. L. z Novej Dub-
nice. Do svojho bytu na Ulici J. 
Kráľa 36 pozvala kamarátov, s 
ktorými si v stredu 18. januára 
v nočných hodinách púšťala 
hlasnú hudbu a rušila tým noč-
ný pokoj. Susedia zalarmovali 
políciu, ktorá stredajšiu „disko-
téku“ zastavila a patrične oceni-
la pokutovými blokmi.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

Z POLICAJNÉHO BLOKU
-------------------------------------------------------------------------------
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V stolnotenisovej špičke
  Stolný tenis sa v našom meste začal 
hrávať ešte v roku 1957. V polovici 70-tych 
rokov minulého storočia založili pri tretej 
základnej škole športové stredisko, kde tré-
neri začali pracovať s mládežou. Keď sa v 
Novej Dubnici v roku 1984 postavila moder-
ná stolnotenisová hala, záujem mládeže o 
tento druh športu mnohonásobne vzrástol. 

Vyrástli tu mladí hráči a hráčky schopní konkurovať vtedajšej čes-
koslovenskej špičke. Ivan Páleník, Peter Cigánik, Peter Ondrejík, 
Ľubomír Kutiš, Roman Ježo, Ľubomír Ježo, Ivan Ježo, Tibor Hru-
boš, Katarína Štefancová, Iveta Štefancová, Yanette Štefancová a 
Ľubica Barančíková dosahovali výborné úspechy a svojimi výkon-
mi reprezentovali novodubnický stolný tenis.
 Postupne sa však z rôznych príčin, napriek pomerne veľkým 
úspechom hráčov, začali diať skutočnosti, ktoré viedli k postupné-
mu zániku stolnotenisového klubu. Poslednou bodkou bolo, keď 
stolnotenisový klub prišiel o halu. Vtedy sa hráči rozutekali do 
okolitých klubov a stolný tenis v našom meste na istý čas úplne 
skončil.

Znovuoživenie klubu
 Až v roku 1998 vznikol súčasný Mestský klub stolného tenisu 
Nová Dubnica. Vtedy sa pár nadšencov rozhodlo založiť nový klub 

a pod vedením Ing. Prekopa Štefana sa začala písať novodobá éra 
nášho stolného tenisu. Ing. Prekop Štefan, Ing. Jozef Šamaj a Mgr. 
Branislav Janiga sa postarali o vznik stolnotenisového klubu, herné 
priestory a zároveň aj o prinavrátenie niektorých hráčov, ktorí na 
novodubnický stolný tenis nezanevreli.
 Začali sa hrávať najnižšie okresné súťaže tak, aby sa novo-
vzniknutý klub postupne etabloval aj v súťažiach vyšších, nielen v 
rámci okresu, ale aj kraja. Zároveň sa začalo aj s výchovou mláde-
že. Že kvalita stolného tenisu v Novej Dubnici je vysoká, doka-
zujú aj tieto nemalé úspechy: Jaroslav Gunár a Martin Ježo ako 
odchovanci nášho klubu získali veľké množstvo medailí z majs-
trovstiev západoslovenského regiónu a aj z majstrovstiev Sloven-
ska. V súčasnosti hráme tretiu najvyššiu súťaž na Slovensku (2. 
liga). 
 Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica má v súčasnosti 
34 registrovaných hráčov a hráčok, ktorí hrajú v štyroch súťažiach: 
A družstvo bojuje v 2. lige západ. B tím hrá 4. ligu Trenčianskeho 
kraja. C družstvo sa zapája do súťaže 5. ligy oblasti Púchov, Po-
važská Bystrica a Ilava. A D tím hrá 6. ligu rovnakej oblasti. Aktívne 
sa venujeme aj práci s mládežou. Hlavný tréner Ing. Jozef Šamaj 
sa venuje 14. mladým hráčom z kategórie najmladší a mladší žiaci. 

Zelené stoly nielen pre klub
 Minulý rok sme usporiadali vo svojich priestoroch majstrovstvá 
oblasti Púchov, Považská Bystrica a Ilava v kategórii najmladší a 

mladší žiaci. Na týchto majstrovstvách sa zúčastnili aj naše nádeje 
a svojím výkonom dokázali, že práca s nimi nie je márna. V roku 
2011 sa naši najmladší a mladší žiaci zúčastnili aj majstrovstiev 
kraja Trenčín. Klub poskytuje svoje priestory aj ZŠ Janka Kráľa, 
ktorá prevádzkuje krúžok stolného tenisu. Spolupracujeme aj so 
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, keďže aj seniori si radi v rámci 
svojich aktivít zahrajú stolný tenis. 

Stolný tenis môžete podporiť aj vy
 Je ešte veľa aktivít, ktoré by klub chcel robiť. Všetko je ale 
záležitosť fi nančných prostriedkov, ktorých nikdy nie je dosť. V 
našich zámeroch nám veľmi pomáha Mesto Nová Dubnica, ktoré 
nám každoročne prispieva na našu činnosť. Ďalšími zdrojmi fi nan-
covania sú 2% z daní pre neziskové organizácie, sponzoring a 
vlastné zdroje členov klubu.

 Náš sponzor Webmario computer vytvoril a prevádzkuje aj 
klubovú internetovú stránku www.mkst-ndca.sk. Stránka obsahu-
je informácie: o dianí v klube, aktuálne odohrané zápasy, archív 
uplynulých súťažných sezón, uplynulých a aj pripravovaných akcií 
usporadúvaných klubom a rôzne iné informácie z prostredia stol-
ného tenisu nielen v Novej Dubnici. 

Tibor Hruboš

 Prešiel rok a naši susedia z Poľskej republiky nás 
znovu pozvali na ich turnaj do Tarnowskich Gór, kde 
sa v úplnom závere januára konal už 4.ročník med-
zinárodného turnaja v pozemnom hokeji chlapcov. 
Nová Dubnica postavila dve družstvá - ročníky naro-
denia 1998 a mladší a 2000 a mladší.
 Keďže sme sa tohto turnaja už zúčastnili, vedeli 
sme, do čoho ideme. V minulom roku sme skončili v 
staršej kategórii až na jedenástom mieste spomed-
zi 12 družstiev a v mladšej kategórií z 10 družstiev 
na piatej priečke. Hneď na začiatku sme si dali dosť 
vysoké ciele, keďže pre staršie dievčatá bol turnaj v 
tomto meste posledný. Na budúci rok sa už nemôžu 
zúčastniť kvôli vekovému obmedzeniu.
 Naším cieľom bolo, aby staršie dievčatá skončili 
minimálne tretie a mladšie mali ešte vyššie ambície. V 
jednotlivých kategóriách sa bojovalo systémom každý 
s každým.
 Po skončení turnaja môžeme skonštatovať, že vy-
soko postavený cieľ sme takmer splnili. Staršie diev-
čatá HC-Nová Dubnica získali nepopulárnu zemiako-
vú medailu a mladšie na turnaji dokonca dominovali. 
 Obe družstvá ukázali bojovnosť na ihrisku, dob-
rý kolektív a krásnu hru. Staršie dievčatá prebrali k 
povzbudzovaniu celú halu, keď hrali s ukrajinským 
družstvom posledný zápas v skupine. Tento súper bol 
pre každé družstvo na turnaji nedostupný, každému 
ukázal, že je pánom na ihrisku (a neskorším víťazom 

turnaja), no našim dievčatám sa podaril malý zázrak, 
keď s týmto favoritom vyhrali po dramatickom zápase 
2:1.Tu dievčatá ukázali, ako vedia hrať hokej aj proti 
chlapcom. Ďakujeme dievčatám za vzornú reprezen-
táciu novozaloženého klubu HC-Nová Dubnica a tiež 
rodičom , ktorí cestu deťom fi nancovali zo svojich pe-
ňazí. Pevne verím, že sa nám ešte tento rok podarí 
ísť na nejaký turnaj ,aby dievčatá mohli aj naďalej ho-
kejovo rásť.
Hráčky,ktoré reprezentovali HC- Nová Dubnica 
kategória 1998 a mladší 

Na fotografi i horný rad zľava:
 Nicola Gunárová, Magda Ščibravá, Kika Janoš-
 ková, Evka Danišová, Evka Balažoviechová, Na-
 tálka Gunárová, Katka Drestová, Peťa Podhradská.

kategória 2000 a mladší:

Na fotografi  spodný rad zľava:
 Simonka Zlochová, Zojka Šajbenová, Simonka Po-
 točková, Deniska Tadlánková, Nikolka Gajdošo-
 vá, Katka Uherková.
Sediace dievčatá zľava:
 Betka Kubaščíková, Klárka Šajbenová, Janka Šte-
 fi nová.

Trénerky: Jana Uherková a Beáta Potočková 

 Veľmi dobrej úrovni a športovému napätiu sa 
mohli tešiť účastníci Zimného pohára v malom fut-
bale 7. a 8. januára. Turnaja v športovej hale sa 
zúčastnilo spolu 16 mužstiev, z ktorých najlepšie 
obstáli ŠK Sršni. V semifi nále deklasovali tím Sil-
ver Arows 8:1, ale vo fi nále už rozhodovali poku-
tové kopy. Real napokon porazili 3:2. Podobný 
súboj nervov prinieslo aj malé fi nále - teda zápas 
o bronz. Pri penaltovom rozstrele mali viac šťastia 

Citizens, ktorí zdolali „zemiakových“ Silver Arows 
5:4.
 Konečné poradie: 1. ŠK Sršni, 2. Real, 3. Citi-
zens.
 Ďakujeme všetkým mužstvám, pomocníkom a 
mestu Nová Dubnica, ktoré prostredníctvom odd. 
kultúry a športu mestského úradu zabezpečilo na 
tento turnaj vecné ceny.  

Mestská únia malého futbalu, -mk-

REGIONÁLNA  RADA  KST  TRENČÍN 
A KLUB  SLOVENSKÝCH  TURISTOV 

TRENČIANSKE  TEPLICE

P O Z Ý V A   V Š E T K Ý C H 
P R I A T E Ľ O V   T U R I S T I K Y

NA 37. ROČNÍK ZIMNÉHO STRETNUTIA
TURISTOV TRENČIANSKEHO REGIÓNU
A 33. ZIMNÉ STRETNUTIE NA BASKOM

V  DŇOCH  25. - 26. 2. 2012
Účastnícky poplatok 1.- € pri prezentácii. Mládež 
poplatok neplatí. Každý účastník dostane účastníc-
ky list a čaj. Stravovanie z vlastných zásob. 
 Pre nedostatok vody prosíme účastníkov zrazu 
aby dobrovoľne priniesli 1 liter pitnej vody. 

Doprava: 
Individuálna, alebo autobusmi SAD do Omšenia, 
Dolnej Poruby, na Homôlku a ďalej len po turistic-
ky značených chodníkoch, z Omšenia po modrej 
značke, z Dolnej Poruby po žltej, z Homôlky po 
modrej.

Turisti z Kolačína si zvolili trasu z Homôlky. Zraz je 
v sobotu 25. 2. 2012 o 7.00 pred KD v Kolačíne. 
Doprava na Homôlku bude zabezpečená pre tých, 
ktorí sa prihlásia do 22. 2. 2012 u p. Kačíkovej na 
t.č. 0905 789 828 alebo e-mailom zverejneným na 
stránke www.kstkolacin.webnode.sk, kde nájdete 
aj podrobnejšie informácie.

Tešíme sa na Vašu účasť v horskom prostredí
Strážovskej hornatiny na BASKOM.


