
 Tento rok sa začal pre poslancov mestské-
ho zastupiteľstva netradične pracovne, keď sa 
už 10. januára stretli na prvom tohtoročnom za-
sadnutí. V zasadačke mestského úradu schvá-
lili zmenu a doplnenie svojho uznesenia č. 133 
zo zasadnutia 10. decembra predchádzajúceho 
roka, ktoré vytvorilo predpoklad pre zabezpeče-
nie výstavby nájomných bytov 2x9 b. j. v Obyt-
nej zóne Dlhé diely. Toto mimoriadne krátke, ale 
dôležité rokovanie, zvolal primátor mesta v sú-
vislosti so zmenou podmienok a potrebou aktua-
lizácie žiadosti o poskytnutie fi nančnej podpory 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
 Ďalšie zasadnutie zastupiteľstva so štan-
dardne bohatým programom sa konalo 27. 
februára už v zasadacích priestoroch kultúrnej 
besedy. Úvod rokovania patril správam hlavnej 
kontrolórky o kontrole plnenia úloh z uznesení 
zastupiteľstva a o výsledku realizovaných kon-
trol. Hlavná kontrolórka tiež predložila svoju sú-
hrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2012. 
Zistené skutočnosti nevyžadovali prijatie osobit-
ných uznesení a poslanci zobrali správy na ve-
domie. 
 Snaha ušetriť mestu fi nančné prostriedky na 
splácanie úrokov a zníženie jeho dlhovej zaťa-
ženosti viedla poslancov k schváleniu transfor-
mácie Dexia komunál eurofondového úveru ur-
čeného na predfi nancovanie a spolufi nancova-
nie projektu regenerácie Mierového námestia na 
termínovaný úver Prima banka Slovensko, a. s. 
s výhodnejšími podmienkami splácania. Možno 
práve z takto ušetrených fi nancií bude možné 
poskytnúť dotácie pre jednotlivých žiadateľov 
najmä v oblasti športu, kultúry, náboženských a 
spoločenských služieb, vzdelávania, sociálnych 
služieb a zabezpečenia, ktoré po prerokovaní v 
komisiách a mestskej rade rozdelilo pre minulý 
rok zastupiteľstvo v nasledujúcom bode progra-
mu v celkovej výške 26 tisíc 500 eur. 

 Naše mesto sa v roku 2004 stalo spoluzria-
ďovateľom združenia obcí Regionálna kompos-
táreň Považie. Vzhľadom na to, že nedošlo k 
naplneniu jeho cieľov a združenie nevykonáva 
žiadnu činnosť, prijali poslanci uznesenia smeru-
júce k vystúpeniu mesta zo združenia a jeho roz-
pusteniu. Taktiež schválili všeobecne záväzné 
nariadenie o zrušení VZN č. 1/1992 o územnom 
rozvoji a architektúre mesta a zrušení VZN č. 
9/2008 o podmienkach vydávania záväzných 
stanovísk k investičnej činnosti v meste z dôvo-
du legislatívnych zmien a niektorých rozporných 
ustanovení so stavebným zákonom. 
 V ďalších bodoch programu poslanci schvá-
lili odstúpenie časti podielu mesta na majetku v 
dome súp. č. 21, odpredaj spoluvlastníckych po-
dielov k pozemku pod domom súp. č. 534 vlast-
níkom bytov v tomto dome, verejnú obchodnú 
súťaž na odpredaj bytu č. 11 v dome č. 18, ako 
aj aktualizovaný zoznam nehnuteľností, ktoré 
prevádzkuje Bytový podnik, m.p.o. Nová Dubni-
ca a ďalší dodatok k zásadám hospodárenia s 
majetkom mesta. Prerokovali aj prípravu aktuali-
zácie programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja a správu o plnení úloh oddelenia straté-
gie rozvoja pri príprave projektov pre získanie fi -
nančných prostriedkov do rozpočtu mesta v roku 
2013 z iných zdrojov.
 Všetci prítomní si v závere zasadnutia so zá-
ujmom vypočuli správu o činnosti mestského 
hasičského zboru za rok 2012, ktorú predložil 
veliteľ zboru Jozef Lehotský. Záslužná činnosť a 
zachovávanie tradícií mestského hasičstva pre-
trváva len vďaka skupine nadšencov z mestskej 
časti Kolačín a je chvályhodné, že aj pri generač-
nej výmene členskej a funkcionárskej základne 
možno skonštatovať, že postupne odchádzajú-
ce opory zboru vychovali svojich dôstojných ná-
stupcov.

JUDr. Miroslav Holba

 Táto zima sa prejavovala v celej svojej kráse, 
čo sa týka sneženia a mínusových teplôt. Deti, bež-
kári a zjazdári sú nadšení z tohto stavu. Tento pocit 
ale nezdieľajú vodiči motorových vozidiel a hlavne 
vedenie mesta, nakoľko takýto priebeh zimy sa veľ-
mi podpisuje na stave našich staručkých ciest z lia-
teho asfaltu. Množstvo výtlkov dokazuje, že voda a 
mráz môžu neuveriteľné zničiť povrch ciest. Mesto 
sa snaží situáciu dočasne riešiť zásypom výtlkov 
drťou. Je to však iba krátkodobé riešenie, keďže pri 
zatečení výtlku dokážu kolesá áut drť spolu s vodou 
veľmi rýchlo z výtlku odstrániť. Skúšali sme preto
výtlky na dôležitých komunikáciách zabetónovať, 

no výsledok bol veľmi podobný tomu prvému prí-
padu. Mínusové teploty nedovolili betónu stvrdnúť, 
a ten sa tiež rozpadol na drť. Toto chceme zopako-
vať až keď sa teploty vyšplhajú aspoň na tri - štyri 
stupne nad nulu, aby betón dostatočne zatvrdol.
 Asfaltovanie ako konečná realizácia výtlkov 
sa plánuje na koniec marca. V tomto čase by mala 
začať pracovať výroba asfaltovej drte v Doprastave 
Dubnica nad Váhom. Ak by počasie prialo a výroba 
sa spustí aj skôr, okamžite sme rozhodnutí výtlky v 
meste opraviť.

Ing. Marián Medera, viceprimátor mesta

O nich a ďalších problémoch s riaditeľom bytového podniku. 
Na str. 2 

Fotopostreh Petra Tehlára.
Na verejné nakrúcanie programu sa vrátime na str. 4. 

S Novodubničanom Tomášom Nechalom o jeho kariére v USA. 
Na str. 8.

ŠLÁGER TV NA MDŽ V PANOREXE

PODLUBIA - PÝCHA I ZÁŤAŽ MESTA

 Klesajúci trend počtu obyvateľov Novej Dub-
nice by mala zvrátiť nová lokalita na bývanie Dlhé 
diely. Vybrali ju ako najvhodnejšiu na novú vý-
stavbu aj z dôvodu jednoduchého napojenia na 
inžinierske siete a komunikáciu. Okrem priestoru 
pre rodinné domy bude poskytovať pozemky aj 
pod bytovky a dve z nich budú nájomné. Oba by-
tové domy navrhli ako trojpodlažné so sedlovou 
strechou a s deviatimi bytmi, čiže spolu vytvorí-
me 18 nových nájomných bytov. Dostanete sa k 
nim po novej projektovanej ceste, ktorá bude pria-
mo nadväzovať na Ulicu Petra Jilemnického. 

Dispozičné riešenie bytov
 Na prízemí bytového domu s dvomi samo-
statnými vstupmi navrhli jeden 2-izbový byt a 
dva 1-izbové. Všetky budú mať kuchyňu spojenú 
s obývacou izbou a jeden 1-izbový bude mať to-
aletu spojenú s kúpeľňou. Na druhom a treťom 
poschodí budú umiestnené po tri byty. Dispozič-
ne budú riešené ako 1-izbový, 2-izbový a 3-izbo-
vý byt. V každom z nich bude loggia, samostat-
ná toaleta, kúpeľňa a priestranná miestnosť, v 
ktorej je spojená kuchyňa s jedálenským kútom 
a obývacou izbou. Väčšie byty budú mať navyše 
chodbu, spálňu a prípadne detskú izbu. V kaž-
dom bytovom dome budú aj tieto spoločné prie-
story: pivnica - kočikáreň, pivnica - priestor pre 
bicykle, výmenníková stanica, technická miest-
nosť, podschodiskový priestor, závetrie a zádve-
rie, ktoré pokračuje chodbou ku schodisku. 

Bojujeme o úver a dotáciu
 Na verejné inžinierske siete sa objekty na-
poja prostredníctvom nových vodovodných, ka-
nalizačných, elektrických a teplovodných prípo-
jok. Architektonické stvárnenie navrhovaných 
objektov rešpektuje pôvodný charakter okolitej 
zástavby mesta a len nenásilnými výrazovými 
prvkami bude dotvárať celkovú koncepciu zá-
stavby. Mesto už podalo žiadosť o poskytnutie 
podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania - 
úveru 70% vo výške 532 320 € a tiež žiadosti
o dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR na obstaranie technickej 
vybavenosti v objeme 24 100 € a na obstaranie 
nájomných bytov vo výške 228 140 €. Ak sa po-
darí získať úver a dotácia, s výstavbou sa začne 
už v júli tohto roku a termín ukončenia je stano-
vený na december budúceho roka. 

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka mesta

NÁŠ TALENT V HOKEJOVOM ZÁMORÍ



 Ing. Jaroslav Šlesar pôsobí vo funkcii riadi-
teľa bytového podniku už viac ako sto dní. Je to 
príležitosť kedy sa zvyknú hodnotiť prvé kroky 
a plnenie predsavzatí.
 Preto sme využili túto možnosť a novému 
riaditeľovi položili zopár otázok, na ktoré nám 
ochotne odpovedal.

Pán riaditeľ, na čele mestského bytového pod-
niku pôsobíte už viac ako sto dní. Pri tejto príle-
žitosti sa zvyknú skladať prvé účty. Ako hodno-
títe toto obdobie z vašej pozície?
Čo sa podarilo a čo nie....
 V prvom rade treba veľmi úprimne povedať, že 
priamo pre mňa to bol čas, kedy som sa veľmi in-
tenzívne zoznamoval s veľkým rozsahom informácií 
v celej činnosti bytového podniku. Ako ja tomu vra-
vím, za pochodu. Kedy spoločnosť musí fungovať 
tak, aby si to partner, klient, zákazník resp. obchod-
ný partner ani nevšimol. Bolo zabezpečené základ-
né fungovanie spoločnosti a zároveň sme sa mu-
seli vyrovnať s náročnými úlohami, ktoré boli a sú 
pred nás postavené. V samotnej spoločnosti došlo 
k zníženiu počtu zamestnancov o jedného. Rozlúčili 
sme sa s Ing. Jánom Bobotom, ktorému by som sa 
rád poďakoval aj touto cestou za jeho entuziazmus, 
prehľad a odbornosť, s ktorou vykonával svoju funk-
ciu v bytovom podniku dlhé roky. Všetci mu praje-
me zaslúžený dôchodkový odpočinok. A tak došlo k 
reorganizácii pracovníkov, k určitým posunom v ich 
pracovných povinnostiach. Som presvedčený, že s 
kolektívom, ktorý v bytovom podniku máme, úlohy
ktoré sú a budú pred nás postavené zvládneme, ba 
dokonca goodwill (dobré meno) spoločnosti posil-
níme.
 Samozrejme toto obdobie bolo obdobím zim-
ných mesiacov. Zimy, aká snáď už dávno nebola, 
kedy sa pomerne vypuklo prejavili tzv. „investičné 
dlhy“ na jednotlivých objektoch a bytových domoch. 
Dobre vieme, že samosprávy dlhé roky zápasia s 
nedostatkom fi nančných prostriedkov na investície 
do jednotlivých objektov vo svojom vlastníctve. Pre-
to vďaka za všetky európske peniaze, ktoré môže 
mesto investovať, ale aj za ušetrené mestské fi nan-
cie, ktoré bolo možné investovať do majetku mesta 
či už na zrekonštruovanie mestského zdravotného 
strediska, nových okien na plavárni, na výstavbu 
šatní pre TJ Družstevník Kolačín a iné. 
 V nemalej miere mesto s podporou poslancov 
investuje v spolupráci s bytovým podnikom aj do 
údržby majetku. Tak ako som pri nástupe do funkcie 
avizoval, že je potrebné veľmi intenzívne komuniko-
vať s orgánmi mesta, exekutívou a odbornými útvar-
mi mesta, tak sa i celú dobu deje. S vedením mesta 
sme vytvorili harmonogram prác na údržbu majetku 
mesta, kde v prvom rade treba odstrániť havarijné 
stavy, ktoré sa v zimných mesiacoch prejavili na stĺ-

poch podlubia, zatekajúcich strechách, niektorých 
prasknutých prívodných potrubiach a ďalších pres-
ne vyšpecifi kovaných nutných opráv. Je pravdou, 
že zimu sme si užili v neustálom zhone, riešení ha-
varijných situácií a mapovaní jednotlivých objektov 
tak, aby bolo možné s prichádzajúcim slniečkom si 
aj vyhrnúť rukávy a odstrániť mnohé nedostatky, na 
ktoré aj samotná zima tvrdo poukázala.

 Je nám známe, že ste zorganizovali stretnutie 
so zástupcami jednotlivých bytových domov.
S čím ste tam pred nich predstúpili a ako hodno-
títe toto stretnutie a spoluprácu s nimi?
 Áno, jednou z našich činností je aj správcov-
stvo bytových domov. Priamo v bytovom podniku, 
pri nástupe do funkcie, som sa stretol so zástupca-
mi jednotlivých domov, aby sme si osobne poveda-
li vzájomné predstavy našej spolupráce. Viem, že 
vykonávať funkciu zástupcu vlastníkov nie je ľahká 
práca, preto im treba poďakovať, že sa na to dali a 
mnohí to fakt vykonávajú už dlhé roky. Vyzval som 
zástupcov k aktívnej spolupráci pri riešení problé-
mov ich bytových domov a zároveň som sľúbil, že 
pracovníci bytového podniku urobia všetko pre to, 
aby túto spoluprácu pocítili aj samotní obyvatelia. 
Je pravdou a môžem skonštatovať zhruba po tých 
troch mesiacoch, že rôznosť aktivity samotných zá-
stupcov vlastníkov je veľmi vidieť na jednotlivých 
konkrétnych bytových domoch. Samozrejme veľa 
záleží od prístupu samotných vlastníkov. 
 I tu zima poukázala na mnohé problémy zasta-
ralého bytového fondu nášho mesta, ktorý je inves-
tične poddimenzovaný a kde sa prejavujú mnohé 
problémy, zatekania, plesní, ale i prozaickejších 
problémov regulácií tepla, problémov pivníc, dverí a 
ďalších nedostatkov, ktorých odstránenie zabezpe-
čuje štandardný život ich obyvateľov. 
 Ako na spoločnom stretnutí so zástupcami 
vlastníkov, tak i na súčasne prebiehajúcich schô-
dzach vlastníkov v jednotlivých bytových domoch, 
sa snažíme vysvetliť, že každý vlastník má svoje nie-
len práva, ale i povinnosti. Keď nič iné, prísť mini-
málne na schôdzu, hlasovať a vlastne spolupodielať 
sa na rozhodovaní o vlastnom dome, o vlastných fi -
nančných prostriedkoch. Každý jeden bytový dom, 
je možné si predstaviť ako svoj „rodinný dom“, len 
s väčším počtom rodín. A keď sa x-rokov, nebudem 
oň starať, dom chátra, zväčšuje sa investičný dlh 
voči nemu, ktorý sa veľmi ťažko doháňa. Preto si 
treba povedať, koľko som do neho ochotný, v akej 
dobe investovať a to závisí na vlastníkoch týchto 
domov. Samozrejme, pracovníci bytového podniku, 
ako správcovia, urobia všetko pre to, aby sa mnohé 
nedostatky netlačili pred sebou, ale boli na jednotli-
vých domoch v zmysle ich možností naakumulova-
ných fi nančných prostriedkov vo fonde prevádzky a 
údržby čo najrýchlejšie odstránené. 
 
Aké sú vaše plány resp. plány podniku pre tento 
rok? V čom ešte vidíte rezervy?
 Plány? V podstate všetko to, čo som tu už buď 
priamo, alebo medzi riadkami spomínal. Na mestský 
majetok máme vytvorený harmonogram a rozpočto-
vané fi nančné prostriedky. V týchto mantineloch sa 
môžeme hýbať a treba si na rovinu povedať, že nie 
všetko, čo by bolo v predstavách vedenia mesta i 
našich, je možné vzhľadom k fi nanciám čo najrý-
chlejšie vykonať. A v bytových domoch? Tu veľa 
záleží na tom, aby si vlastníci uvedomili, že sú 
„vlastníkmi“ a nielen prebývajúcimi u niekoho. Že 
vlastníctvo má nielen výhody, ale i zaväzuje. Prial 
by som si, aby bolo čo najmenej neplatičov. Nepla-
tičov, ktorí svojím konaním nielen zaťažujú naše ka-
pacity, ale ktorí zaťažujú aj bytové domy a ďalších 
vlastníkov v nich, ktorí sa aj so svojím prístupom 
sami podieľajú na prehlbovaní investičného dlhu 
samotného bytového domu. Tam kde nie sú fi nan-
cie, ťažko sa investuje, ťažko môže aj správca čo-
koľvek navrhovať. Ja vidím veľké rezervy v samot-
nom myslení a prístupe vlastníkov. Na druhej stra-
ne, nikdy nie je neskoro.
 Pán riaditeľ, ďakujem za rozhovor a do nasle-
dujúcich dní želám, aby sa vám predsavzatia po-
darilo realizovať, aby ste spolu so zástupcami by-
tových domov boli spokojní s plnením úloh a aby 
sa vám naďalej darilo zveľaďovať majetok mesta k 
spokojnosti jeho obyvateľov.

Zhovárala sa Jarmila Gašparová

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.

 Aj v tomto roku mnohí z vás navštívili klientske
centrum mestského úradu s otázkou, kedy sa bu-
dú vydávať rozhodnutia (platobné výmery), či už na 
daň z nehnuteľnosti, za psa alebo poplatok za ko-
munálny odpad. Aj prostredníctvom Novodubnic-
kých zvestí sme vás už informovali o zmenách tý-
kajúcich sa daní. Jednou z nich je aj novinka, že 
vydávať budeme len jedno rozhodnutie, ktoré však 
bude obsahovať všetky dane spolu s jednotlivými 
lehotami splatnosti. 

Mnohí nedodržali termíny
 Zmeny v platbách daní priniesli veľa nových po-
vinností a práce pre klientske centrum. Všetky zme-
ny sme mohli spracovávať až od februára, pretože 
do 31. januára ste mohli podať daňové priznanie 
alebo predložiť iné doklady súvisiace so zmenou v 
povinnosti platiť dane a poplatky. Rovnako aj ob-
čan, ktorý požaduje úľavu od platenia poplatku za 
komunálny odpad, má povinnosť do tohto termínu 
predložiť potvrdenie, na základe ktorého požaduje 
úľavu. Aj v tomto roku sa mnohí občania „spamätali“ 
dávno po termíne a nájdu sa aj takí, ktorí  prídu na-
hlásiť zmenu ešte aj v týchto dňoch. Pracovníčkam 

to  komplikuje prácu a často musia prerábať už ho-
tové rozhodnutia. 

Výmery pre nepodnikateľov v apríli
 I napriek enormnému úsiliu a práci aj po pra-
covnom čase, nie je v silách dvoch zamestnankýň 
zvládnuť nárazovú prácu v takom krátkom čase, 
aby mohli mať všetci daňovníci výmery už v marci. 
V priebehu tohto mesiaca ich mestský úrad vydáva 
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnika-
teľom. Následne začne s vydávaním rozhodnutí pre
daňovníkov - občanov a hneď ich aj začne doručo-
vať. Do vlastných rúk si ich môžete prebrať v zasa-
dačke mestského úradu v apríli. Týmto spôsobom 
doručovania  mesto  ušetrí nemalé fi nančné pro-
striedky. Našou snahou je vyjsť v ústrety aj vám a 
čo najmenej zaťažiť mestský rozpočet, napríklad aj 
tým, že všetky dane a poplatok za odpad nájdete na 
jednom rozhodnutí. Ak si ho prídete prevziať osob-
ne, priamo budete môcť vaše fi nančné povinnosti 
voči mestu uhradiť v pokladni. Ďakujeme všetkým, 
ktorí si po rozhodnutia prídu osobne.

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca klientskeho centra

 Aj počas tejto zimnej sezóny mesto otvorilo 
nocľaháreň pre ľudí bez strechy nad hlavou. Od 
decembra do konca marca môžu využívať túto so-
ciálnu službu bezdomovci, ktorí nie sú pod vply-
vom alkoholu alebo iných omamných látok, musia 
sa podrobiť hygienickej očiste, neboli vylúčení pre 
porušenie poriadku nocľahárne a nepotrebujú in-
tenzívne doliečovanie. 

 Nocľaháreň sa otvára každý deň o 19. hodine. 
Počas pracovného týždňa klientom zabezpečujeme 
obedy zo Školskej jedálne Základnej školy J. Kráľa 
Nová Dubnica a cez víkendy a sviatky varí pre nich 
službukonajúci zamestnanec. S oblečením pomá-
ha zberný dvor, kam môžu všetci Novodubničania
priniesť nepotrebné šatstvo a pomôcť tak ostatným. 

Hygienu tiež pomáhame udržiavať vďaka praniu 
ošatenia bezdomovcov. 
 Náhodne, ale dosť často preverujeme hladinu
ich alkoholu. Spočiatku sme s tým mali veľké pro-
blémy, mnohí klienti museli zariadenie opustiť, pre-
tože „nafúkali“ viac ako jedno promile. V ostatnom 
čase sa stáva, že z 13 klientov „nenafúka“ ani je-
den. Dúfame, že viacerí z nich si uvedomili, že je 
predsa lepšie spať v posteli pod perinou, než vonku 
pod snehom. Všetci veríme, že tento trend si udržia 
až do konca marca, teda do ukončenia prevádzky. 
Za všetkých klientov chcem poďakovať Emílii Fel-
canovej z farskej charity a ostatným občanom, ktorí 
pomáhajú so zabezpečením jedla na prilepšenie.

Mgr. Zuzana Vanková
vedúca odd. sociálnych vecí a školstva



 Namiesto košatých zelených alejí stoja na uli-
ciach Janka Kráľa a P. O. Hviezdoslava bizarne tva-
rované dreviny. Vo februári sme totiž orezali spolu 
88 javorov cukrových a javorovcov jaseňolistých. 
Tieto stromy aj naďalej tvarujeme tzv. hlavovým re-
zom, hoci v dnešnej dobe sa už nepokladá za od-
borný spôsob ošetrovania drevín. Keďže javory a 
javorovce boli v minulosti upravované týmto spôso-
bom, nezostáva nám nič iné, len v ňom pokračo-
vať. Ich konáre nie sú stabilné, v miestach rezu sú 
poškodené chorobami a mohlo by dôjsť k ich zlo-
meniu. Orezy stromov sú nevyhnutné na zabezpe-
čenie prístupu svetla do okolitých bytov a kvôli bez-
pečnosti cestných komunikácií však používame na-
ďalej. Pokračovať budeme aj v Sadoch Cyrila a Me-
toda, kde sú podobným spôsobom tvarované drevi-
ny, a kde je potrebný rovnaký spôsob ošetrenia.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 V ostatných rokoch sa v mnohých mestách vý-
razne rozrástli kolónie červeno-čiernych „chrobá-
kov“, ktoré sa vyhrievajú na jarnom slniečku na ste-
nách budov alebo na kmeňoch stromov. Tieto fareb-
né potvorky neobišli ani Novú Dubnicu. Tak si o nich 
niečo povedzme. 

Je to vyslovene „mestský typ“
 Nie je to chrobák, ale bzdocha, volá sa cifruša 
bezkrídla, latinsky Pyrrhocoris apterus. Cifruša asi 
pre tie výrazné farby na tele, bezkrídla preto, lebo 
väčšina jedincov nemá krídla dobre vyvinuté. Vý-
razným a kontrastným, tzv. výstražným sfarbením 
sa chráni pred svojimi prirodzenými nepriateľmi - 
vtákmi. Týmito farbami signalizuje, že je jedovatá a 
nejedlá a evidentne to klamanie telom na novodub-
nické i svetové vtáctvo zaberá. 
 Živí sa prevažne rastlinnými šťavami, má na to 
prispôsobené ústne ústrojenstvo, ktorým saje naj-
mä šťavu z listov, porušenej kôry či plodov líp, agátov, 
pagaštanov, briez. Vyskytuje sa vo väčších skupi-
nách, zimuje v puklinách stien či pod opadaným lís-
tím. Aklimatizovala sa na celej severnej pologuli, je 
to vyslovene „mestský typ“. Samičky na jar kladú 
vajíčka do puklín v kôre alebo pod lístie. Dospelé je-
dince môžeme pozorovať od skorej jari do neskorej 
jesene. Prezimujú dospelé jedince - čím je slabšia 
zima, tým viac dospelých prežije. 

Neškodí stromom, ani nám
 Keďže tohtoročná zima nepatrila medzi tuhé,
i keď priniesla niekoľko snehových nádielok, je pred-
poklad, že sa v tomto roku stretneme s prebytkom 
cifrúš. Na základe konzultácií s odborníkmi, či už 
s Národným lesníckym ústavom vo Zvolene, alebo 
arboristami, teda odborníkmi na ošetrovanie dre-
vín, nie je cifruša nebezpečná. Považuje sa síce za 
škodcu listnatých stromov, najmä lipy (pretože lipa
produkuje dostatok sladkých štiav), ale nespôsobu-
je stromom takmer žiadne škody, takže žiadne zá-
sahy proti nej nie sú potrebné. Samozrejme, nie je 
to ani domáci škodca, ani ľudožrút.

Chemický zásah musíme zvážiť
 Keďže teraz na jar cifruše vyliezajú po zimovaní 
na vyhriate steny bytových domov, mnohí obyvatelia 
sa týchto farebných potvoriek obávajú a pokladajú 
za potrebné vykonať chemickú ochranu. Chemické 
postreky je možné použiť aj proti cifruši, či už po 

obvode bytového domu, prípadne je možný postrek 
dolnej časti kmeňa líp, je však na zváženie, či je 
skutočne tento zásah potrebné vykonať. Postrek 
líp by bol fi nančne nákladný, a pre ochranu lipy nie 
je potrebný. Chemické látky obsiahnuté v postreku 
škodia aj nám, ich účinok bude trvať približne dva 
roky, kým cifruše neobnovia veľkosť svojej populá-
cie. Preto je na zváženie jednotlivých bytových do-
mov, či si zabezpečia chemický postrek spodných 
častí budovy, alebo či vyčkajú na teplejšie obdobie, 
keď sa cifruše presunú od múrov budov k listnatým 
stromom. Ich výskyt budeme monitorovať a zváži-
me prípadný zásah na ich redukciu. 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

Z borovice prímorskej
najsilnejší antioxidant
 Druhá časť prehliadky borovíc Novej Dubnice 
nás zavedie pred vchod mestského futbalového 
klubu. Po pravej strane rastú dve borovice prí-
morské (Pinus maritima). V dospelosti je to statný 
20 - 30 m vysoký strom, ktorý sa prirodzene vysky-
tuje v stredomorskej oblasti (najmä Portugalsko, 
západ Francúzska a Taliansko). Jej ihlice sú tuhé, 
pichľavé, rastú po dve a dosahujú dĺžku 10 - 27 cm. 
Kužeľovité šišky (8 - 22 cm) rastú v skupinách po 
2 - 8 ks, plodové šupiny, z ktorých sa skladajú, majú 
zahnutý hrot. Drevo je menej odolné a pružné ako 
drevo sosny. Jej kôra je v dospelosti hrubá, rozpu-
kaná, hnedočervenej farby. Získava sa z nej vzácny 
prírodný extrakt Pycnogenol, ktorý obsahuje kon-
centrované bifl avonoidy, vďaka ktorým je táto zmes 
najsilnejším známym antioxidantom a je zároveň 
dobre prijateľná organizmom. Spôsob jeho výroby 
je chránený niekoľkými patentmi a stromy, z ktorých 
sa extrahuje, sú pestované na najväčšej plantáži 
borovíc prímorských vo francúzskom Les Landes 
bez použitia pesticídov a umelých hnojív. Uvádza 
sa, že Pycnogenol je efektívny antialergén, zlepšu-
je pružnosť cievnej steny, zabraňuje nadmernému 
zrážaniu krvi, zvyšuje výkonnosť pri fyzickej záťaži 
a schopnosť rýchlej regenerácie, zlepšuje činnosť 
mozgových buniek, zvyšuje elasticitu kože, pôsobí 
proti vráskam, pridáva sa do krémov na suchú po-
kožku a pomáha pri liečbe psoriázy.

Najvyšší druh borovíc
 Na trávniku oproti stredomorským boroviciam 
prímorským rastie skupina ihličnanov. Najvyšší je 
smrek, ostatné tri mladé jedince sú severoameric-
ké borovice ťažké (Pinus ponderosa). Tento druh je 
typický svojimi dlhými ihlicami, ktoré bývajú 12 - 26 
cm dlhé, niekedy svetlozelené. Šišky sú podlhovas-
té svetlohnedé, s priamym, alebo ohnutými tŕňmi na 
šupinách. Keď sú zrelé, spodné šupiny opadávajú, 
vyššia časť šišky ostáva na strome. Kôra sivohnedá 
až červenohnedá, oddeľuje sa v šupinách. Borovice 
ťažké sú v domovine obrovské stromy, ktoré sa ťa-
žia na drevo. V januári 2011 bola meraná borovica 
ťažká v Siskiyou National Forest laserovou techno-
lógiou a bola zistená jeho výška 81,79 m, v októbri 
toho istého roka ju premeriaval profesionálny arbo-
rista stromolezeckou technikou a nameral 81,77 m,
na základe čoho sa tento jedinec stal najvyššou 
známou borovicou na svete.

Himalájsky strom v našom meste
 Ak vás prechádzka za spoznávaním borovíc 
ešte nenudí, pokračujme od futbalového klubu späť 
za novú umeleckú školu. V záhrade vtedy ešte zá-
kladnej školy založila pani riaditeľka Ragulová den-
drologickú zbierku, ktorá v roku 2007, keď bola ško-
la zrušená, prešla pod správu Mesta Nová Dubni-
ca. Pracovne jej hovoríme arborétum (aj keď arbo-
rétom v zmysle legislatívy nie je) a je našou snahou 
sprístupniť tento priestor verejnosti. Zatiaľ je však 
uzavretý, preto si môžeme všimnúť aspoň borovice 
vedľa plota. 
 Na prvý pohľad, tentoraz však v negatívnom 
zmysle slova, upúta nezdravo vyzerajúca borovica 

himalájska (Pinus walichiana), ktorá žiaľ zle znáša 
suché letá a veľké teplotné výkyvy ostatných rokov. 
Darmo, je to strom vysokohorských oblastí Indie, 
Pakistanu, Himalájí, rastie v nadmorskej výške od 
1800 - 4 300 m nad morom v úplne iných podmien-
kach. Zdravá borovica himalájska je veľmi dekora-
tívna a býva obľúbeným prvkom okrasných záhrad. 
Uvidíme, ako sa bude dariť tejto našej počas na-
sledujúcej, pravdepodobne pre ňu rozhodujúcej se-
zóny.

Borovica aj na bonsaje
 Spomeniem ešte posledný druh, ktorého zá-
stupcu vidno cez plot školy - borovica hustokvetá 
(Pinus densifl ora). Pochádza z oblasti Japonska a 
Kórey, má hrdzavo zafarbenú kôru, ihlice okolo 10 
cm dlhé a drobné šišky (3 - 5 cm). V dospelosti má 
nepravidelnú, alebo tzv. dáždnikovitú korunu. V Ja-
ponsku sa hojne ťaží na drevo a hrá dôležitú úlohu 
v klasických japonských záhradách. Pre milovní-
kov záhrad je vyšľachtených mnoho kultivarov od 
previsnutej cez zakrslé formy až po kultivar so žlto 
prúžkovanými ihlicami. Akamatsu, ako ju Japonci 
nazývajú je často pestovaná a stvárňovaná ako 
bonsaj.
 Tu sa dnešná prehliadka borovíc v Novej Dub-
nici končí. Na úseku niekoľko sto metrov, ktoré sme 
virtuálne prešli, sme napočítali osem druhov boro-
víc z rôznych kútov sveta a prizreli sme sa na ne 
trošku bližšie, ako keď okolo nich prechádzame po-
čas bežných rušných dní. 

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostredia MsÚ

Konár zdravej borovice himalájskej.

Kultivar borovice hustokvetej
so žltozelenými ihlicami.

 Správna rada Recyklačného fondu na svojom 
januárovom zasadnutí vyhovela žiadosti Novej Dub-
nice a schválila dotáciu v celkovej sume 58 730 € 
na projekt Zdokonalenie systému separovania od-
padov III. Po podpísaní rozhodnutia správnej rady 
ministrom životného prostredia by sme mali zakúpiť 
ďalšie kontajnery na triedený zber a rekonštruovať 

časť oplotenia zberného dvora. Defi nitívu tomuto 
rozhodnutiu udelí podpis ministra životného pro-
stredia na zmluve. Až potom konkrétne rozvrhneme 
použitie dotačných prostriedkov a o ich použití vás 
budeme informovať aj v Novodubnických zvestiach. 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia



Program nielen tvorili, ale tiež nás ním sprevádzali - Andrea Fischer a Otto Weiter.

Duo Rytmus (Dana Maňová a Marián Maňo) boli ďalšími z hlavných lákadiel.

Šláger Párty je program, ktorý tiež vyzdvihuje a popularizuje kultúru daného mesta. V našom 
prípade Novú Dubnicu reprezentovalo Laugaricio Quartet.

Mesto Nová Dubnica vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj 
1- izbovej bytovej jednotky bez balkóna s pivnicou - Sady Cyrila a Metoda, bytový dom súp. č. 18 
(slobodáreň), vchod 7, byt č. 11 na prízemí. Výmera 30,48 m2 plus prislúchajúci podiel z pozemku 
pod stavbou a na spoločných častiach a zariadeniach domu. 

Navrhovateľ musí predložiť návrh kúpnej ceny. Minimálna požadovaná cena je 14 300 eur.
Podmienkou súťaže je zloženie fi nančnej zábezpeky vo výške 1 430 eur. 

Predkladanie súťažných návrhov: do 28. marca 2013 do 12. hod.
Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica,

obálku označte: „Neotvárať - Verejná obchodná súťaž - byt č. 18/7-11“

Bližšie informácie o ponuke nájdete na úradnej tabuli mesta,
na www.novadubnica.sk a v sídle vyhlasovateľa.

 Na rozprávkovú ríšu sa centrum voľného 
času opäť premenilo v piatok 8. februára. Nav-
štívili nás rôzne nádherné postavičky ako kra-
vička, indián, námorník, víla Amálka, Shrek 
s Fionou, korytnačka, psík Scooby Doo, ale 
i trochu strašidelný Spiderman, šaško alebo 
šejk s princeznou. Prišla i veľká lienka s ma-
lou lienočkou a malý pirát s maminou pirátkou, 
ktorá získala špeciálnu cenu. Tieto nádherné 
masky mali oblečené najmenšie detičky nav-
števujúce detské centrum Dubáčik. Porote, 
ktorú tvorili samotní rodičia, sa najviac páčila 
Gejša Olívia Sabová, šaško Tomáško Mičian,
psík Scooby Doo Miško Pružinec a Shrek 
Aďko Kutiš.

 Z Dubáčika nikto neodišiel s prázdnymi 
rukami. Všetky zamaskované detičky získali 
odmenu v podobe hračky a chrumiek. Veríme, 
že sa všetkým premena CVČ na rozprávkovú 
ríšu páčila, a už teraz sa tešíme na karneval o 
rok.

kolektív CVČ

Ako prejav úcty obdržali návštevníčky mestskej oslavy MDŽ
kvietok od primátora Ing. Petra Marušinca.

S najnápaditejšími kostýmami sa rodičia skutočne vyhrali.



 Skvelý nápad vedenia Mestskej knižnice v 
Novej Dubnici nám umožnil stretnúť sa 20. febru-
ára s vynikajúcou osobnosťou, vysokoškolským 
pedagógom profesorom na Filozofi ckej fakulte 
UK v Bratislave, doktorom vied, novodubnickým 
rodákom MILANOM KOVÁČOM. Je tiež vedúcim 
výskumného projektu s medzinárodnou účasťou 
vedcov, v prevahe slovenských, ktorí sa venujú 
odhaľovaniu kultúry a histórie Mayov. Aby sme 
vám profesora Kováča priblížili, položili sme mu 
nasledujúce otázky:

Kedy ste začali s výskumom, ako dlho sa 
tomu venujete a čo vás k tomu viedlo? 
 S výskumom Mayov som začal ešte ako 
študent na Filozofi ckej fakulte UK v roku 1994, 
kedy som zorganizoval prvú odbornú expedíciu 
do Mexika, Belize a Guatemaly. Tak som vlast-
ne položil základy mezoamerických štúdií u nás. 
Doviezol som odbornú literatúru, získal kontak-
ty. Diplomovú prácu som už robil z tejto oblasti. 
Skutočne vedecký výskum som realizoval prvý 
raz v rokoch 1999 a 2000, kedy som šesť me-
siacov skúmal, spolu s mojou dnešnou manžel-
kou, mayský kmeň Lacandóncov, žijúci v prale-
soch Chiapasu. Naučil som sa ich jazyk a hlbšie 
spoznal pôvodnú mayskú kultúru. Odvtedy sa 
do Mexika a Guatemaly pravidelne na výskumy 
vraciam. S týmito skúsenosťami som postupne 
zakladal mezoamerické a osobitne maylogické 
štúdiá na Slovensku. Práve preto si ma vybral 
Slovenský archeologický a historický inštitút 
na vedenie veľkého archeologického výskumu 
Mayov v Guatemale, ktorému sa venujem od 
roku 2009.

Kedy sa datujú začiatky Mayov a čo ste 
zatiaľ o nich zistili?
 Mayovia tu boli určite už 2000 rokov pred 
Kristom, no najväčší výskyt bol medzi rokmi 900 
a 1500 po Kr., a samozrejme sú tu medzi nami 
stále. Azda stačí, keď poviem, že sme objavili 
dosiaľ päť neznámych mayských miest a jedno 
úplne nové astronomické observatórium z roku 
100 pr. Kr, doteraz neznámeho typu.

Čo by sme sa dnes mohli od Mayov naučiť? 
 To by som si netrúfol povedať, upozornil by 
som však možno na to, že v svojej kultúre vyhra-
dili veľké miesto vede. Okrem toho nelipli tak na 
živote a trénovali sa v askéze a zvládaní utrpenia. 

V ktorých mesiacoch pracujete v Gua-
temale, kde konkrétne a ako?
 Pracujeme v období sucha, trvá od polovi-
ce februára do polovice mája, inak sa tam totiž 
nedá pohybovať, prales sa zmení väčšinou roka 
na obrovský močiar. Naša základňa sa volá Ua-
xactún, čo maysky znamená Osem Kameňov a 
je to jedno z najstarších mayských miest vôbec. 
Naša práca spočíva v prieskume pralesa, vo vy-
kopávkach a v reštaurovaní nájdených stavieb. 
Je to nesmierne náročná práca a podmienky nie 
sú tiež ideálne. Nie je tam voda, elektrina a ďal-
šie vymoženosti, na ktoré sme zvyknutí.

Ako komunikujete medzi sebou a s po-
tomkami starých Mayov, ako bývate a 
presúvate sa?
 Štábnym jazykom je španielčina, u nás znie 
po španielčine najčastejšie slovenčina, anglič-
tina, nemčina a francúzština. S potomkami sta-
rých Mayov sa tiež komunikuje hlavne španiel-
sky, v určitých oblastiach sa však dohovorím 
maysky.

Ako a kde žijú súčasní Mayovia?
 Guatemala je mayským štátom, väčšinu oby-
vateľstva tvoria Mayovia, rovnako ako napríklad 
na Yucatáne alebo v Chiapase v Mexiku. Tí, čo 
žijú pôvodným životom sú však utiahnutí hlboko 
v pralese.

Ako žili a pochovávali mŕtvych?
 Mayovia pôvodne žili vo veľkých kamenných 
mestách, šľachta v palácoch veľkosti našich gar-
soniek, bežný ľud v domoch. Zato stavali obrov-
ské pyramídy pre svojich bohov a mŕtvych kráľov. 
Mŕtvych pochovávali vždy pod dlážku ich domu. 

Viete si poradiť s objavenými hieroglyfmi? 
 Spolupracujeme s najlepšími svetovými od-
borníkmi, najmä s univerzitou v Bonne. Bratislav-
ská škola čítania mayských hieroglyfov, ktorú 
sme založili, má mnoho sľubných odborníkov a 
jej význam stále rastie.

Kde sú dostupné vaše publikácie?
 Väčšina je cudzojazyčných a veľmi úzko od-
borných. Za moje hlavné dielo je považovaná 
štyristostranová kniha „Slnko jaguára - nábožen-
ský svet Olmékov, Mayov a Aztékov“ z roku 
2001. V novodubnickej knižnici chýba, ale už 
som prisľúbil jeden exemplár darovať. Z novších 
diel je to rovnako objemný komentovaný preklad
„Správa o veciach na Yucatáne, ktorú napisal 
brat Diego de Landa z rádu sv. Františka roku 
Pána 1566“. Ide o veľmi zaujímavú kroniku 
mayského života zo 16. storočia, keď ešte Špa-

nieli nestihli mayské tradície vykoreniť. V súčas-
nosti mi vyšli v Mexiku mayské mýty určené pre 
detského čitateľa a určite dlho nepotrvá a u nás 
sa objaví ich slovenský preklad. 

Čo by ste na záver chceli ešte povedať?
 Napadajú mi tri veci. Tá prvá súvisí s mojim 
detstvom, ktoré som prežil v Novej Dubnici, a to 
najmä hrou na Indiánov. Bola to vlastne realizá-
cia detského sna a môj odkaz je, že každý, kto 
má v detstve krásny sen, mal by za ním ísť cez 
všetky prekážky.
 Druhá vec - možno málokto vie, že bývalý 
riaditeľ Orientalistického ústavu Slovenskej aka-
démie vied a svetovo uznávaný odborník na Po-
lynéziu pochádza z Kolačína. Napísal množstvo k

rásnych kníh, medzi inými Polynézske mýty a 
Japonské mýty. Robil výskum u Maorov na No-
vom Zélande, ovláda japončinu a polynézske ja-
zyky a je vo svete veľmi uznávaný. Z neďaleké-
ho Bolešova pochádza Radoslav Hlúšek, ktorý 
dnes pôsobí na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v 
Trnave a ktorý ovláda aztécky jazyk nahuatl a je 
uznávaným odborníkom na veľkú predkolmbov-
skú ríšu Aztékov, aj ich moderných potomkov. 
Možno povedať, že koncentrácia odborníkov v 
našom „priemyselnom“ mikroregióne je určite 
najväčšia na Slovensku. 
 A s tým súvisí tretia vec, ktorú by som rád 
odkázal mojim milým rodákom. Pôsobím ako 
vedúci Katedry porovnávacej religionistiky na Fi-
lozofi ckej fakulte UK, kde sa okrem Mayov špe-
cializujeme napríklad aj na arabskú, či indickú 
kultúru a náboženstvá, vrátane ich jazykov. Za 
15 rokov môjho pôsobenia sa k nám neprihlásil 
ani jeden maturant pochádzajúci z Novej Dubni-
ce. Myslím, že je najvyšší čas s tým niečo urobiť. 
 Ďakujeme pekne a želáme ešte veľa krás-
nych chvíľ na exkluzívnom pracovisku, ako aj 
ďalšie veľké úspechy.

PhDr. Irena Štofaníková

 Naša mestská knižnica ponúka prístup k viac
ako 26. tisícom zväzkom kníh. Nájdete tu aj novi-
ny a časopisy, bezplatný internet a využiť môžete 
kopírovacie služby. Na internete (kniznica.novadub-
nica.sk/katalog) nájdete on-line katalóg, z ktorého
sa dozviete, ktoré publikácie sú momentálne k dis-
pozícii na požičanie. Tradične v marci - mesiaci kni-
hy - môžete začať využívať tieto služby bezplatne. 
 Bibliotéka sa pravidelne zapája do celosloven-
ského podujatia Týždeň slovenských knižníc, po-
čas ktorého bezplatne zapisujeme nových členov. 
Od 18. do 22. marca bude prebiehať už 14. roč-
ník tohto podujatia, počas ktorého knižnica pozýva 
všetkých, ktorí majú záujem pravidelne navštevovať 
knižnicu a rozšíriť rady stálych čitateľov. Počas Týž-
dňa slovenských knižníc nových členov zapíšeme 
bezplatne a stabilným čitateľom, ktorí sa pozabudli 
a nevrátili knihy v stanovenom termíne, odpustíme 
pokuty. Hlavnou myšlienkou tejto celoslovenskej 
knižničnej aktivity je pozitívne zviditeľniť knižnice 
ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie.

Marta Bieliková
vedúca mestskej knižnice

Ozdobou Veľkonočného veľtrhu 17. marca sa stali najmä profesionálni ľudovo-umeleckí
výrobcovia. Priamo pri zrode sme mohli obdivovať kraslice zdobené viacerými technikami.

Dva týždne pred Veľkou nocou sme vám dali tiež možnosť upliesť si vlastný korbáč.
Za ochotu, milý a pedagogický prístup ďakujeme pánovi Bielikovi.

Vlastné ozdôbky ste si mohli vytvoriť vďaka šikovným pedagógom všetkých škôl
a školských zariadení v meste. Na snímke tvorivý kútik ZŠ Janka Kráľa. 



Exhibicionista na Mierovom námestí
Anonymný telefonát stál na začiatku policajnej 
akcie 12. februára. Ženský hlas oznámil, že ne-
známy muž na Mierovom námestí pri Belfast 
Pube odhaľuje svoje prirodzenie pred ňou a 
pred jej kamarátkou. Táto nemilá príhoda sa jej 
dokonca vraj v daný deň nestala prvýkrát. S ne-
známym mužom s kapucňou na hlave, ktorý ju 
obťažoval svojou nahotou, sa stretla už aj okolo 
19. hodiny, keď sama prechádzala po námestí 
okolo kvetinárstva. Okamžitá kontrola na kame-
rovom systéme osobu podľa popisu oblečenia 
lokalizovala, ako kráča po námestí smerom k 
pošte. Práve pri budove pošty ju hliadka zadr-
žala a legitimovala. Muž sa na oddelení mest-
skej polície priznal, že vypil väčšie množstvo 
alkoholu a má neustále nutkanie na močenie. 
Obhajoval sa aj tým, že možno si pod vplyvom 
alkoholu po vykonaní potreby nevšimol, že zo-
stal odhalený. Hliadka však pre jeho výhovorky 
nemala pochopenie a udelila mu maximálnu 
možnú blokovú pokutu, ktorú na mieste uhradil. 

Nielen za budenie verejného pohoršenia, ale 
tiež za znečistenie verejného priestranstva.

Keď jeden bezdomovec
smrdí druhému
...to už je naozaj čo povedať! Aj takúto situá-
ciu musela riešiť hliadka mestskej polície. Na 
kamerovom systéme totiž 5. marca na pravé 
poludnie spozorovali fyzickú potýčku medzi 
dvomi bezdomovcami na autobusovej zastáv-
ke smerom do Dubnice nad Váhom. Hliadka na 
mieste zistila, že bezdomovec M.V. fyzicky na-
padol druhého bezdomovca P.Š. a že dôvodom 
bol neznesiteľný zápach, ktorým ho obťažoval. 
Najskôr ho vraj slovne upozornil, aby sa nemo-
tal okolo jeho osoby. No keď ho neuposlúchol, 
dal mu jednu „výchovnú“ facku, aby ho pre-
svedčivejšie upozornil na jeho nepríjemný zá-
pach. Nakoľko sa M.V. dopustil priestupku voči 
občianskemu spolunažívaniu, na mieste musel 
uhradiť blokovú pokutu. 

Dym vás odhalí
Hustý dym a oheň zaregistrovala hliadka 7. 
februára v lese nad záhradkárskou osadou nad 
EVPÚ. Polícia okamžite vykonala kontrolu a pri 
ohni našla H.B. z Novej Dubnice, ktorý tu pálil 
vrchnú gumovú vrstvu z káblov, aby sa dostal 
k medi. Peniaze za výkup druhotnej suroviny 
ešte ani nedostal a už ich musel pustiť z ruky 
mestskej polícii. Nepovolené zbavovanie sa 
odpadu a pálenie ohňa na verejnom priestran-
stve je totiž zakázané. 

Nepovolený podomový predaj
„Zaručene“ pravé a kvalitné švajčiarske kera-
mické nože ponúkal v meste tmavší muž ru-
munskej národnosti 18. februára. Hliadka ho 
na základe telefonického oznámenia prichytila 
na Ulici SNP pri pohostinstve Zlatá reťaz. Muž 
však nemal potrebné doklady a certifi káty,  tak-
že v predaji nemohol pokračovať a navyše zaň 
musel zaplatiť. VZN totiž zakazuje príležitostný 
a podomový predaj a predaj na vyhradených 
miestach bez povolenia.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Saleziánska rodina na celom svete bude v roku 
2015 oslavovať 200. výročie narodenia jej zaklada-
teľa sv. Jána Bosca. Pri tejto príležitosti už štyri roky 
putujú vzácne relikvie dona Bosca po celom svete. 
V apríli navštívi urna s jeho ostatkami aj Slovensko 
a Nová Dubnica sa vďaka saleziánskemu stredisku 
zaradila medzi vybraných 19 miest v našej krajine, 
ktoré budú mať tú česť. 
23. apríla (utorok)
  9,30 Príchod relikvií - Akadémia k donovi Boscovi
  - Spojená škola sv. Jána Bosca
12,00  Adorácia - spoločenstvá farnosti 
14,00  Procesia (hudba, mažoretky)
  - odvoz do Kolačína
16,00  Svätá omša v Kolačíne
17,00  Prevoz do Novej Dubnice
18,00  Svätá omša mladých
  (spev The Gospel Family)
19,00 Akadémia k donovi  Boscovi 
  - Spojená škola sv. Jána Bosca
20,00  Cenacolo (svedectvá)
21,00  Program The Gospel Family 
22,30  Adorácia
23,00  Celonočná adorácia so strážením relikvie
24. apríla (streda) 
  7,00 Svätá omša
  8,30 Záverečná liturgia a odvoz relikvie

 Koncom predchádzajúceho roka som mala 
možnosť zúčastniť sa výročnej členskej schôdze
MATICE SLOVENSKEJ, ktorá pracuje veľmi krea-
tívne, a to v prospech občanov nášho mesta, pod 
vedením Mgr. Ruženy Hromádkovej. Okrem iného 
zaznela v niektorých diskusných príspevkoch ne-
spokojnosť s tým, že v školách sa značne zanedbá-
va výchova k vlastenectvu. Hovorila som im o tom, 
že počas socializmu sme si museli do tematických 
plánov všetkých predmetov písať: „Budeme vycho-
vávať žiakov k socialistickému vlastenectvu a pro-
letárskemu internacionalizmu...“ Ani sme dobre 
nerozumeli tomu, čo sme museli písať. Nikoho ani 
vlastne výsledok nezaujímal, iba keď bola inšpek-
cia, každý sa usiloval nejako to spomenúť a všetko 
bolo v poriadku. Keď mi vyčítali páni inšpektori, pre-
čo som to opomenula, argumentovala som tým, že 
príklad považujem vo výchove za silnejší ako slová, 
pretože keď som sa po 6-týždňovom pobyte v USA 
(v tretej tretine minulého storočia) vrátila, študenti 
sa ma pýtali, prečo som tam neostala, že oni by sa 
tu nikdy nevrátili?! Poľský vysokoškolský učiteľ na 
Univerzite v Pittsburghu, ktorý sa od mojich zná-

mych dozvedel, že som u nich, ma presviedčal za-
ložiť Katedru slovakistiky popri jeho Katedre poľ-
štiny. Študentom som odpovedala: „Vrátila som sa, 
lebo tu na Slovensku som doma. Tu chcem pomá-
hať svojim.“ 
 A skutočnosť je taká, že nás slovenskí študenti 
v zahraničí naozaj dobre reprezentujú. Sú pracovití, 
zodpovední, usilovní a ambiciózni. Určite je ich veľa 
z celého Slovenska, môžem však písať iba o tom, 
čo poznám, teda o študentoch Gymnázia Spojenej 
školy sv. Jána Bosca z Novej Dubnice, ktorí tam, 
ďaleko vo svete, reprezentujú nielen svoju vlasť, ale 
aj naše mesto.
 Aktuálne je to Danka Pokorná, ktorá s červe-
ným diplomom ukončila bakalárske štúdium na 
Cantenbury Christ Church Univerzity v Anglicku v 
odbore politika a medzinárodné vzťahy a univerzita 
ju odmenila Cenou za dosiahnutie vynikajúcich vý-
sledkov. Pokračuje tu tiež v magisterskom štúdiu. 
Momentálne je na stáži v tzv. SLOVENSKEJ MISII 
PRI OSN vo švajčiarskej Ženeve, kde už štyrikrát 
vystúpila s prejavmi (možno nájsť na internete: 
http://webty.un.org ).

 Na tej istej Univerzite v Canterbury bola v sep-
tembri 2012 opäť naša bývalá študentka Alžbetka 
Štofaníková ocenená po prvom ročníku ako štu-
dentka s najlepším študijným priemerom. Tiež pe-
kná reprezentácia Slovenska a mesta.
 Ďalej sú to naše bývalé výborné študentky - 
sestry Šimkovičové, ktoré tiež úspešne študujú v 
Anglicku, v Londýne, ale nemám o nich podrobnej-
šie informácie.
 Na stránkach našich novín sme sa už zmieňo-
vali o ďalšom našom študentovi Pavlovi Kosáčovi,
ktorý v konkurencii s dcérou bývalého ministra škol-
stva, študentkou Ftáčnikovou, vyhral štipendium na 
strednej škole v Novom Mexiku. Úspešne ho do-
končil a neskôr bol graduovaný na jednej z prestíž-
nych amerických univerzít.
 Keby sme dokázali urobiť dôkladný prehľad 
o tom, ako naše malé milé Slovensko obhajujú v 
cudzine naši mladí, tu mám na mysli aj našich špor-
tovcov, umelcov v rôznych odboroch, nemuseli by 
sme byť smutní, že naša mládež nemá naozajstné 
vlastenecké cítenie. Ďakujeme im všetkým.

PhDr. Irena Štofaníková

Waris Dirieová:
Čierna žena,
biela krajina
Autobiografi cký príbeh mo-
delky opisuje život v jej no-
vej bielej vlasti, jej túžbu 
po Afrike a želaní pomôcť 
svojmu rodnému kontinentu 
oslobodiť sa od biedy, zde-
dených tradícií a závislosti.

Daniel Silva:
Padlý anjel
Tajný agent a reštaurátor 
je poverený vyšetrovaním, 
ktoré ho privedie na stopu 
medzinárodného gangu zlo-
dejov, no postupne aj k 
niečomu oveľa horšiemu. 
Podarí sa mu odvrátiť ka-
tastrofu apokalyptických 
rozmerov?

Pamela Druckermanová:
A dosť!
Francúzske deti
nevystrájajú pri jedle
Vo Francúzsku neplatí, že 
matky malých detí nemajú 
vlastný život. Francúzske 
matky nie sú otrokyňami 
svojich detí, majú aj pries-
tor pre seba a napriek tomu 
sú vynikajúcimi rodičmi. Ak 
túžite vychovať pokojné a 
vyrovnané dieťa, inšpirujte 
sa touto vtipne a výstižne 
napísanou knihou.

Deborah Lawrensonová:
Lampa
Mladí manželia kúpia starú 
provensálsku usadlosť, kde 
žijú šťastní a odlúčení od 
sveta. Ich ľúbostný vzťah 
však nahlodávajú hrozivé 
tajomstvá, medzi starými 
múrmi sa ozývajú dávni du-
chovia. 

Corban Addison: 
Kroky k slnku
Ničivá vlna cunami zasiah-
ne indické pobrežie a a z 
dvoch sestier urobí siroty.  
Cestou do kláštora, v kto-
rom vidia jediné bezpečné 
útočisko, padnú do rúk ku-
pliarom a ocitnú sa vo sve-
te nelegálneho obchodu s 
ľuďmi.

Viera Václavková: 
Takto chutí svet
Autorka precestovala Afri-
ku, Ameriku i Áziu. Z každej 
cesty sa vracia s množ-
stvom zážitkov. Na stránky 
tejto knihy sa zmestila len 
časť príbehov, postrehov a 
fotografi í.

21. apríl

37. JILEMNICKÉHO JARNÁ 25-KA

pešo: 10, 15, 25 km,
cyklo: 60 km

organizátor:
RR KST Považská Bystrica,
KST Manín Považská Teplá

27. apríl

DUBNICKÁ 30-KA

štart: spred ZVS 7:00 - 9:30
pešie trasy: 10, 20, 30 km, tri cyklotrasy

Organizátor:
KST Dubnica nad Váhom



 V piatok pred jarnými prázdninami sa 
školáci stretli pri bazéne krytej plavárne, 
aby si zmerali sily a svoju mŕštnosť vo 
vode. Plavecké preteky žiakov 5. - 9. roč-
níkov organizátori plánovali ešte o týždeň 
skôr, vyčíňanie chrípkových vírusov im v 
tom ale zabránilo. Ani účasť v náhradnom 
termíne 22. februára nebola najsilnejšia, 
ale prevádzkovateľ plavárne už nemal k 
dispozícii iné možné varianty. Žiaci ZŠ 
Janka Kráľa si vyplávali až päť zlatých, 
osem strieborných a šesť bronzových me-
dailí. Súkromná základná škola prekvapila 
ziskom až troch najcennejších kovov a k 
tomu pridala dve bronzové medaily. Žiaci 
Spojenej školy sv. Jána Bosca si odnáša-
li dve trofeje, k tomu pridali dve druhé a 
rovnako dve tretie miesta. Primátor mes-
ta Ing. Peter Marušinec a organizátorky

z oddelenia kultúry a športu mestského 
úradu víťazom srdečne gratulujú a prajú 
veľa ďalších (nielen) plaveckých úspechov.
Vďaka za spoluprácu patrí prevádzkova-
teľovi plavárne, všetkým školám a
centru voľného času. -mk-

 
dievčatá 5. ročník, 25 m
 Tereza Mária Dzurková,
 ZŠ Janka Kráľa   20,13 s.
dievčatá 6. ročník, 25 m
 Michaela Janechová,
 Súkromná ZŠ   24,02 s.
dievčatá 7. ročník, 25 m
 Natália Laschová,
 ZŠ Janka Kráľa   23,01 s.
dievčatá 8. ročník, 50 m
 Bibiana Beluščáková,
 ZŠ Janka Kráľa   55,43 s.

dievčatá 9. ročník, 50 m
 Magdaléna Václavová, 
 Spojená škola sv. J Bosca 40,60 s. 

chlapci 5. ročník, 25 m
 Jozef Vrábel,
 Súkromná ZŠ    20,67 s.
chlapci 6. ročník, 25 m
 Viliam Krajčovič,
 Súkromná ZŠ    17,90 s.
chlapci 7. ročník, 25 m
 Andrej Kubaščík,
 ZŠ Janka Kráľa    17,69 s. 
chlapci 8. ročník, 30 m
 Martin Gažo,
 Spoj. sv. Jána Bosca  46,03 s. 
chlapci 9. ročník, 30 m
 Matej Kucharík,
 ZŠ Janka Kráľa    37,51 s.

 MŠK Nová Dubnica v spolupráci s mestským úradom usporia-
dal 23. februára halový turnaj starších a mladších žiakov za 
účasti deviatich mužstiev. V kategórii starších žiakov zvíťazil tím 
Crystal Lednické Rovne zásluhou lepšieho skóre zo vzájomného 
zápasu s našimi o jediný gól. Najlepším strelcom sa stal Jánošík 
z Crystalu. V kategórii mladších žiakov zvíťazil MFK Dubnica 
n/V, kde sa ako najlepšia strelkyňa prezentovala dokonca mladá 
nádejná futbalistka Havrilová so šiestimi gólmi. 

Starší žiaci
 1. Lednické Rovne
  6  4 1 1 17:3 13 b najlepší strelec Jánošík
 2. Nová Dubnica 
  6 4 1 1 12:5 13 b najlepší brankár Demura
 3. Papradno 
  6 1 2 3 5:9 5 b najlepší hráč Gardon
 4. Opatová n/V 
  6 0 2 4  3:20 2 b

Mladší žiaci
 1. Dubnica n/V
  8 7 1 0 20:3 22 b najlepší strelec Havrilová
 2. Papradno 
  8 5 1 2 13:40 16 b
 3. Lednické Rovne
  8 3 2 3 13:12 11 b najlepší brankár Gereg
 4. Nová Dubnica A 
  8 3 0 5 7:13 9 b
 5. Nová Dubnica B
  8 0 0 8 0:21 0 b najlepší hráč Sokolík

Sponzori:  MŠK Nová Dubnica, Mesto Nová Dubnica, Danette
   Ihriský, Slovenská sporiteľňa Ilava, p. Husár Nová
   Dubnica, LORD L. Sjekel Nová Dubnica.
Rozhodovali: Úradník a Mišovec. 

 MŠK ďakuje všetkým zúčastneným za predvedené športové 
výkony a pozýva ich na ďalší ročník. Ďakujeme kuchárkam zo 
ZŠ Janka Kráľa pod vedením Ľ Slobodovej za chutný obed. 

Vincent Bezdeda, riaditeľ turnaja
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 Mladý, dvadsaťročný Tomáš Nechala sa hoke-
ju začal venovať v útlom veku. „Už od malička ma 
otec brával na zápasy do Trenčína a vtedy sa mi 
táto hra veľmi zapáčila. V Trenčíne som aj začal 
trénovať. Mal som vtedy šesť rokov. Navštevoval 
som hokejovú triedu, kde som plynulo prechádzal 
všetkými triedami, neustále sa snažil zlepšovať a 
dostať priestor aj medzi staršími hráčmi,“ rozhovorí 
sa Tomáš. Ako sme sa ďalej dozvedeli, v detstve sa 
mu páčilo množstvo hokejistov, medzi ktorými snáď 
najviac obdivoval hokejové majstrovstvo Jágra a 
Šatana. Po rokoch tvrdého tréningu v trenčianskej 
Dukle sa vypracoval na pozíciu perspektívneho 
beka s vyváženou obrannou a ofenzívnou hrou, sil-
ného v osobných súbojoch. Tomu však predchá-
dzala namáhavá dlhoročná cesta.

Začiatky v najvyššej súťaži
 Zápasy za dorastencov Dukly si Tomáš Nechala 
zahral už v sezóne 2008/2009. Tréneri si ho vytiahli 
do tímu z deviateho ročníka a už v úvodných due-
loch zaujal natoľko, že zakrátko patril k dôležitým 
oporám defenzívy. V spomínanej sezóne odohral 
spolu päťdesiat stretnutí a vyrovnanou výkonnos-
ťou si vyslúžil miesto v reprezentačných výberoch. 
O rok neskôr bol už v doraste lídrom tímu. Vtedy v 
31. stretnutiach nazbieral 31 bodov a v druhej čas-
ti sezóny debutoval v juniorskej extralige. Opäť sa 

bez problémov uchytil, svoje úlohy si na ľade plnil 
na výbornú a po sezóne mohol oslavovať sezónny 
titul. Ročník 2010/2011 absolvoval celý v juniorskom 
tíme. K podpore ofenzívy patril k najlepším bekom a 
aj preto sa v nasledujúcej sezóne dostal do výberu 
extraligovej dvadsiatky (HK Orange 20) ako jeden z 
najmladších hráčov. Pred play-off nastúpil premié-
rovo v extralige i v drese Dukly, kde jeho výkony 
tréneri vnímali tiež pozitívne. V lete 2012 sa Tomáš 
znovu pripojil k dvadsiatke, s ktorou sa pripravoval 
na juniorský šampionát 2013 v Rusku. „Začiatky v 
juniorke neboli ľahké, ale po čase som si zvykol. 
Mám na to dobré spomienky, pretože sme dokázali 
vyhrať titul, i keď som nemal až tak veľa priestoru 
na ľade. Do A-čka Dukly som sa dostal tak, že po 
fi nálnej nominácii na juniorske MS 2012,v ktorej 
som absentoval, som sa presunul do trenčianskej 
juniorky. O pár týždňov sa zranil obranca Rado Tref-
ný a tréner Gregor ma zavolal na tréning, čo ma 
určite veľmi potešilo“ spomína na svoje začiatky v 
najvyššej súťaži.

Reprezentuje Slovensko
 Tomáš Nechala sa v slovenských mládežníc-
kych výberoch objavuje od roku 2008, kedy so 
16.- tkou odohral turnaje vo Švajčiarsku a Fínsku. 
Následne so 17-tkou reprezentoval na turnajoch v 
Trnave a Nemecku. Vo výbere do 18 rokov odohral 
celú prípravu a aj šesť duelov záverečného turnaja 
MS v Drážďanoch. V rámci projektu HK Orange 20 
sa k slovenskej dvadsiatke pripojil pred minuloroč-
nou sezónou. O rok neskôr si zopakoval jesenné 
pôsobenie v SR 20 a v príprave na šampionát v Ufe 
dostal na ľade viac priestoru. „Prvé reprezentačné 
zápasy som odohral na turnaji výberov U16 vo Fín-
sku. Reprezentácia znamená pre mňa veľmi veľa. 
Myslím si, že je to akýsi kľúč k veľkému hokeju. Naj-
lepším turnajom boli pre mňa asi MS do 18 rokov 
v Nemecku, ale samozrejme, dobrých a pekných 
turnajov bolo veľa.“

Splnil sa mu sen každého hokejistu
 V súčasnosti Tomáš Nechala brúsi korčuliarske 
ostrohy v USA. Splnil sa mu tak sen vari každého 
hokejistu... Ako sa tam dostal? „Po Juniorskych 
majstrovstvách sveta do 20 rokov v Ufe som dostal
ponuku z americkej juniorskej súťaže NAHL z tímu 
TOPEKA Roadrunners, a tak po krátkom rozmýšľa-

ní som sa rozhodol do USA odcestovať. Tu tiež 
hrám na poste obrancu. Ako dlho tu budem, závi-
sí od toho, ako sa bude dariť tímu, ale najneskorší 
termín mám 15. mája 2013. Verím, že to dotiahne-
me čo najďalej, čiže do toho 15. mája. Sme výborná 
partia. S chlapcami som sa zoznámil hneď po prí-
chode, so všetkými si super rozumiem. V tíme sú 
ešte dvaja Slováci, jeden z nich, Juraj Kucirko, býva 
dokonca so mnou v rodine. Trénuje nás Scott Lan-
ger, nemám s ním žiaden problém a verím, že ani 
on so mnou.“
A ako sa mu darí skĺbiť hokejové povinnosti so štú-
diom? „Po skončení Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne 
som zamieril na Fakultu telovýchovy a športu Uni-
verzity Komenského v Bratislave. Štúdium som však 
musel prerušiť. Rád by som sa dostal v Amerike na 
univerzitu a popritom hrával. Univerzitný hokej je tu 
na špičkovej úrovni a veľké percento hráčov chodí 
odtiaľto priamo do NHL. Takže to je pre mňa veľká 
motivácia.“
 Na margo slovenskej reprezentácie sa obranca 
Nechala vyjadril: „Naposledy som hral za reprezen-
táciu na MSJ do 20 rokov v Ufe, bolo to v období 
vianočných sviatkov a Nového roku. Keďže vekom 
už za reprezentáciu do 20 rokov nastúpiť nemô-
žem, musím si počkať na pozvánku do mužskej re-
prezentácie. Všetko záleží na mne, ako sa mi bude 
dariť, ako tvrdo budem na sebe pracovať a samo-
zrejme, ako bude slúžiť zdravie. Mojím cieľom je 
dostať sa na spomínanú americkú univerzitu, ak by 
to však nevyšlo, v tom prípade by som chcel vyskú-
šať hokej vo Švédsku, prípadne vo Fínsku.“

-gaj -

 Zimnú prestávku sme využili na prípravu naj-
mä v Športovej hale v Novej Dubnici a na umelej 
tráve v Trenčianskych Tepliciach. Dorast účin-
kujúci v 5. lige už otvoril jarnú časť sezóny 10. 
marca, muži v 2. triede začnú hrať až v posledný 
marcový deň. Čo sa týka predsavzatí do jarnej 
časti, budeme pokračovať v oplotení ihriska, 
skvalitníme hraciu plochu a samozrejme dokon-
číme výstavbu šatní, aby sme mohli s pýchou 
vítať hosťujúce mužstvá. Po športovej stránke 
sú naše ciele jasné: zvýšiť počet dorastencov 
a zachrániť ich v 5 lige, do mužstva mužov za-
pracovať ešte viac mladých, aby sme moli po-
mýšľať na lepšie umiestnenia, od budúcej sezó-
ny založiť mužstvo žiakov. Dúfam že zlepšujúce 
sa podmienky prilákajú na naše ihrisko aj deti. 
Všetkých fanúšikov srdečne pozývame na jarnú 
časť sezóny.

 ROZPIS ZÁPASOV MUŽI
 31. 3.  15.00 Lednica-Kolačín
   7. 4.  15.30 Kolačín-Beluša
 14. 4.  15.30 Dohňany-Kolačín
 21. 4.  16.00 Kolačín-Praznov
 28. 4.  16.00 Kolačín-Lazy
   1. 5.  16.30.Kolačín-Pružina
   5. 5.  16.30 Sverepec-Kolačín
 12.5.   16.30. Kolačín-D.Breznica
 19. 5.  17.00 FC Orlové-Kolačín
 26. 5.  17.00 Kolačín-Bolešov
   2. 6.  17.00 Dulov-Kolačín
   9. 6.  17.00 Kolačín-K.Podhradie                                            
 16. 6.  17.00 Podvažie-Kolačín

 ROZPIS DORAST
 10. 3.  12.00  Dubodiel-Kolačín
 17. 3   12.30  Kolačín-Drietoma
 24. 3.  12.30  D.Vestenice-Kolačín
 31. 3   12.30  Bošáca-Kolačín
   7. 4.  13.00  Kolačín-D.Kočkovce
 14. 4.  13.00  Opatová-Kolačín
 21. 4.  13.30  Kolačín -Kanianka
 28. 4.  13.30  T. Turná-Kolačín
   5. 5.  14.00  Kolačín-Prečín
 12. 5.  14.00  H.Poruba-Kolačín
 19. 5.  14.30  Kolačín-Partizánske
 26. 5   14.30  S.Turá-Kolačín
   2. 6   14.30  Kolačín-Bošáca
   9. 6.  14.30  Papradno-Kolačín
 16. 6   14.30  Kolačín-Plevník

POZVÁNKA: 
Nábor do tímu žiakov sa uskutoční 30. marca 
(sobota) o 13. hod. na ihrisku v Kolačíne. Teší-
me sa na všetkých záujemcov o futbal vo veku 
8 do 13 rokov. 

Jaroslav Tlapák, predseda TJ Kolačín

 Dá sa povedať, že február bol pre hráčov prí-
pravky z Novej Dubnice veľmi priaznivý. Na  halový 
turnaj v Bratislave 16. februára nás pozvala futbalo-
vá akadémia. Hrali sme proti viacerým úspešným 
družstvám, s ktorými sme sa doteraz ešte nestretli, 
napr. Dunajská Streda, Nitra, Galanta, Pezinok, FA 
Bratislava a Kalinkovo. Kvôli chrípke sme nehrali v 
kompletnej zostave, ale chlapci si vybojovali výbor-
né druhé miesto. Všetci sme mali veľkú radosť. Nik-
to nedúfal, že sa nám to podarí v takejto neúplnej 
zostave.
 Ďalší dobre obsadený turnaj sme absolvovali 
24. februára v Martine s ročníkmi 2004 a mladší. 
Začínali sme remízou s Ružomberkom, ale potom 
sme už porazili všetkých ostatných. Karlovu Ves 
3:0, Vrútky 6:0, Martin 3:2 a vo fi nále Dukla B. Bys-
tricu 4:2. Takže turnaj sme vyhrali. Okrem prvého 
miesta sme získali cenu za najlepšieho brankára 
turnaja Michala Martuša a cenu za najužitočnej-
šieho hráča, ktorú získal Miško Hanták. Avšak 
najväčšie uznanie si zaslúžia všetci hráči, lebo nik-
to nás ani raz neporazil a hrali len siedmi hráči. 
Podľa vyjadrenia ostatných trénerov sme hrali naj-
krajšie zápasy turnaja, a to nás potešilo.
Gratulujeme hráčom, ale hlavne rodičom za trpezli-
vosť a obetavosť pri futbalovom raste svojich detí. 
Ďakujem!

Milan Úradník, tréner

 Počas zimnej ligovej prestávky sa A mužstvo 
MFK Nová Dubnica pripravovalo v domácich pod-
mienkach. Tréneri stavili na väčší počet prípravných 
zápasov. Tento model mal slúžiť na zapracovanie 
mladých hráčov do tímu, nacvičenie nových her-
ných variantov a overenie pripravenosti mladých na 
rozbehnutú súťaž.

Z výsledkov odohratých zápasov vyberáme:

21. január Halový turnaj v Dubnici n/V - 2.miesto
28. január Nová Dubnica - Trenčianske Teplice
   2:5 (1:3)
30. január Nová Dubnica - Ilava 8:3 (6:1)

1. február Nová Dubnica - Horná Poruba
   3:1 (2:1)
2. február Halový turnaj starších žiakov
   v Nemšovej - 4. miesto
11. február AS Trenčín U19 - Nová Dubnica
   8:1 (3:0)
12. február Nová Dubnica - Ladce 3:3 (2:1)
16. február Nová Dubnica - Borčice 0:5 (0:3)
19. február Nová Dubnica - MFK Dubnica U19
   3:4 (2:2)
22. február Nová Dubnica - Domaniža
   3:3 (2:2)

Peter Švec, predseda MFK


