
 Na reprezentatívny priestor moderného mesta tretieho ti-
sícročia sa zmenilo Mierové námestie v Novej Dubnici. Novin-
kou je bezplatné wifi  pripojenie na internet, lákavé ihrisko pre 
najmenších, nové parkovacie plochy a fontánka s pitnou vodou. 
Osvieženie počas horúcich letných dní zabezpečuje aj zrekon-
štruovaná veľká fontána, ktorá prináša priamy kontakt s vodou. 
Napriek modernému poňatiu architektonický návrh nadväzuje 
na pôvodnú tvár námestia, ktorú mu vtlačil architekt Jiří Kroha. 
Celkové výdavky dosiahli takmer 1.315.000 eur. Vďaka euro-
fondovým prostriedkom a štátnemu rozpočtu z našej mestskej 
kasy pochádzalo iba 5% nákladov.
Novinky v kocke
 Deväť mesiacov (od novembra minulého roka) postačovalo na 
rekonštrukciu samotného Mierového námestia a priľahlých komu-
nikácií. Zrenovovali sme fontánu, ktorú sme doplnili o zariadenie 
pre účinnú fi ltráciu vody. Pôvodné oceľové montované pódium na-
hradila vyvýšená časť námestia s jednoduchým eliptickým prekry-
tím. Pódium tak už bude nielen dejiskom kultúrno-spoločenských 
podujatí, ale aj novou zónou na stretávanie sa občanov. Kultúr-
nejšími a trendovejšími sa stali aj verejné toalety, priľahlé komu-
nikácie s autobusovými zastávkami, verejné osvetlenie a lavičky. 
Vodičov poteší 32 nových parkovacích miest, ktoré z prostriedkov 
mesta realizovala spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. Zelené 
plochy, ktoré tradične lemovali priestor námestia, zostávajú zacho-
vané s takmer rovnakou rozlohou. O ich dynamiku a oživenie sa 
postarajú nové tvary kvetinových záhonov, ktoré dopĺňajú výsadbu 
stromov. 
Kto a za koľko? 
 Projekt Regenerácia centrálnej zóny - Mierové námestie v No-
vej Dubnici vychádzal z architektonického návrhu Ing. arch. Mariá-
na Antala a jeho manželky Ing. arch. Simony Antalovej.  Modernizá-
cia námestia a priľahlých komunikácií je pritom v súlade s pôvod-
ným návrhom Ing. arch. Jiřího Krohu, ktorého návrh pochádza z 
50. rokov minulého storočia. Projektovú dokumentáciu vypraco-
val Projektový ateliér Malastav s.r.o. Trenčín. Zhotoviteľom diela 
je spoločnosť Eurovia SK, a.s. Košice. Stavebný dozor zabezpe-
čoval Ing. Ján Malast. Centrálna mestská zóna sa rekonštruovala 
v celkovom objeme 1.314.932,20 eur. 85% nákladov tvorili euro-
fondové prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
10% zo štátneho rozpočtu a zvyšných cca 66.000 doplnil rozpočet 
mesta.

Slávnostný akt prestrihnutia pásky (zľava): J. Krumpolec, T. Fuchs 
(Eurovia SK, a.s.), P. Marušinec, P. Sedláček, J. Baška, J. Malast, 
J. Oriešková).

Pamätné obelisky pre zhotoviteľov
 Podľa architekta Mariána Antala už prebehla jedna rekonštruk-
cia pôvodnej budovy Jiřiho Krohu. Celkom symbolicky sa práve 
v nej, v kultúrnej besede, 12. augusta stretli pozvaní hostia pred 
ofi ciálnym otvorením námestia. Primátor Ing. Peter Marušinec po-
ďakoval najmä svojmu predchodcovi Ing. Jánovi Šušaníkovi, ktorý 
stál za zrodom celej idey rekonštrukcie. Spomienkovú sklenenú 
plastiku prevzal aj architekt Marián Antal spolu s manželkou Ing. 
arch. Simonou Antalovou. Za projektový ateliér Malastav s.r.o. 
spomienkový obelisk prevzal Ing. Ján Malast, za zhotoviteľa diela 
spoločnosť Eurovia SK, a.s. Košice Ing. Pavol Vadkerty (riaditeľ 
sektoru Žilina) a tiež stavbyvedúci Ing. Anton Novák. Vďaka ve-
denia mesta tiež patrí koordinátorom projektu z mestského úradu 
Mgr. Janke Orieškovej, Ing. Jánovi Krumpolcovi a Rudolfovi Mi-
chalíkovi.

Rinčali gitary, cvakali nožničky
Onedlho sa všetci hostia presunuli priamo na miesto činu - Mie-
rové námestie. Ako prvá mala tú česť pódium svojím vystúpením 
pokrstiť domáca Matka Guráž. Dojímavým momentom bolo spes-
trenie kvalitného programu, kedy na pódiu pribudol Jimi. Možno si 
tohto milého a snaživého chlapca pamätáte z aprílového vydania 
Novodubnických zvestí, kde sme písali o jeho rozlúčke so Základ-
nou školou Janka Kráľa. Okrem motoriek má rád aj Matku Guráž, 
a práve tá mu dodala dostatok guráže na spoločné vystúpenie 

korunované potleskom všetkých prítomných. Predskokani uvoľnili 
priestor hlavnému ofi ciálnemu programu - strihaniu pásky. Pozva-
nie vedenia mesta prijal aj poslanec národnej rady Ing. Jaroslav 
Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-
vol Sedláček, MPH. Aj títo čestní hostia priložili ruku k dielu a os-
trie nožníc k páske a slávnostne ju prestrihli na znak nového života 
námestia. Podarilo sa aj načasovanie spustenia fontán, na ktoré 

sa tešili najmä najmladší. Premenlivosť prúdov vody a osvetlenie 
zvnútra ale potešilo a prekvapilo všetkých. 
 Nové pódium do života uviedol nielen prípitok sektom, ale najmä
koncert, na ktorom to naplno rozbalila legenda Gladiator. Už im 
tak pokojne môžeme hovoriť, keďže na scéne sú dve desaťročia 
a práve preto pripravili na tento rok pre svojich fanúšikov viaceré 
prekvapenia. Jedným z tých pozitívnych bolo aj vystúpenie v Novej 
Dubnici, na ktorom odohrali najväčšie hity svojej kariéry a výborne 
vyhecovala napríklad aj ich verzia hokejovej hymny. Bratia Hladkí
a spol. síce ešte v ten večer menili naše pódium za ďalšie, na 
ktorom ešte koncertovali, ale aj napriek tomu stoja nohami na zemi
a s viacerými fanúšikmi sa ochotne fotili. 

Fantázia v pohybe
 Pastvou pre oči sa pódium na námestí stalo počas vystúpenia 
tanečnej skupiny Ishtar dancers. Honosný a efektný tanec s krí-
dlami a brušný tanec v spojení s baletom nás preniesol do staro-
vekého Egypta. Bubnové sólo určite hromadne nažhavilo a vrcho-
lom bola improvizácia tanečníc, ktoré sa dostali do ešte užšieho 

kontaktu s publikom. Po tomto harmonickom súlade rytmu a krásy 
pohybu uviedla moderátorka Katka Mišíková ešte jeden bod pro-
gramu - diskotéku s DJom Shaggym. Dramaturgicky nenechal nič 
na náhodu a stavil na overené kúsky, ktoré počúvame z rádií všetci. 
Zámer bol jasný a jednoznačne dosiahnutý - pobaviť všetkých bez 
ohľadu na vek. Bezprostredný kontakt medzi viacerými účastníkmi 
dokonca navodzoval atmosféru dovolenkového animačného pro-
gramu. Určite aj bohatý program umocňoval v ten večer pocit, že 
máme za sebou niečo veľké. Roky príprav a mesiace driny a zmie-
renia sa s obmedzeniami, ktoré prerábka námestia priniesla. Všetci 
zaangažovaní sú presvedčení o tom, že celú snahu budú korunovať 
desaťročia užívania nového Mierového námestia. Malo by sa stať 
zónou pokoja, hoci priamo v srdci mesta, priestorom na oddych pri 
fontánach alebo priamo na pódiu, na zábavu na detskom ihrisku a 
na stretávanie sa - v bežné dni alebo počas mestských podujatí. 

-mk-

 Pri rekonštrukcii Mierového námestia mesto využilo mož-
nosť čerpať európske peniaze, avšak bolo potrebné prispôso-
biť sa podmienkam konkrétnej výzvy rekonštrukcie verejných 
priestorov. Výška poskytnutých peňazí závisela od  veľkosti 
mesta a počtu obyvateľov. 
Počas rekonštrukcie námestia sme dostali množstvo otázok, 
smerujúcich nielen k fi lozofi i návrhu.  Keďže otázky sa opako-
vali rozhodli sme sa ako autori návrhu odpovedať touto formou 
na tie najčastejšie. 

Moderne či konzervatívne? 
 Snažili sme sa zachovať kontinuitu pôvodného návrhu cen-
tra mesta - prísna osová symetria a monumentálnosť. Zacho-
vali sme prvky, ktoré si Novodubničania pamätajú, hoci nie v 
presne totožnom šate. Fontána s tromi bazénmi je odkazom 
na pôvodnú, no má bližšie k mestským fontánam, s modernou

Pokračovanie na str. 2.
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 V  Základnej škole J. Kráľa v Novej Dubnici bol  tesne pred začiatkom školských prázdnin odvolaný doterajší riaditeľ 
Mgr. Ivan Neuročný. Dôvodom boli nespočetné sťažnosti občanov, žiakov, ale aj pracovníkov školy, ktorí  poukazovali na 
nové a nové pochybenia vedenia školy. Preto mesto Nová Dubnica poverilo vykonaním kontroly na uvedenej základnej 
škole hlavnú kontrolórku mesta. Výsledky kontroly preukázali, že na základnej škole došlo k nesúladu resp. k porušeniu 
niektorých zákonov a všeobecne záväzných nariadení mesta. Na základe  výsledkov protokolu hlavného kontrolóra mesta 
(číslo protokolu 2011/1103/02/hk/Mg) a šetrenia sťažností od občanov Rada školy konštatovala, že nedostatky v oblasti 
riadenia  školy, odzrkadľujúce sa v neriešení personálnych otázok, v chaotickom rozhodovaní, v neschopnosti slušnej ko-
munikácie so žiakmi, pedagógmi, rodičmi a v neposlednom rade v zlyhávaní ekonomickej agendy sú dostatočné dôvody 
na zmenu na riaditeľskej funkcii.

 Preto  sa dňa 14. 6. 2011 uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Rady školy, ktoré v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky 
MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, 
o ich organizačnom a fi nančnom zabezpečení v platnom znení a článku 3 Činnosť Rady školy, odsek 2, písm. c) Štatútu

Rady školy Základnej školy, Janka Kráľa 1 v Novej Dub-
nici a článku 7 Práva a povinnosti člena Rady školy, 
odsek 1, písm. c) Štatútu Rady školy Základnej školy, 
Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici v tajnom hlasovaní v po-
mere 9 : 2 navrhlo mestu Nová Dubnica,  zriaďovateľovi 
Základnej  školy, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica odvolať z 
funkcie riaditeľa školy Mgr. Ivana Neuročného. 
 Dňom 17. 6. 2011 bol poverený riadením ZŠ Janka 
Kráľa Mgr. Martin Staňo. Poverenie si prevzal od primá-
tora Ing. Petra Marušinca.
 Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy sa konalo 
po termíne uzávierky tohto čísla, preto vás o jeho výsled-
koch budeme informovať v budúcom vydaní Novodub-
nických zvestí.

Bc. Pavol Pažitka, člen Rady školy

Dokončenie zo str. 1. 

technológiu, dynamikou, a veríme, a má šancu stať sa atrakciou 
nielen pre domácich. 
 Pôvodné montované provizórne pódium nahradila nová 
vzdušná stavba. Do prísnej pravouhlej sorely, ktorú zjemňujú 
oblúky podlubí, sa eliptické pódium pokúša o podobné zmäkče-
nia aj v priestore námestia. Jednoduchý geometrický tvar, farba 
jemne sivá nemá kričať v pôvodnej architektúre typickej zdob-
nosťou a farebnosťou, iba ju dopĺňať a zároveň tvoriť základ 
pre nové aktivity na námestí. Nemyslia sa tým len organizované
podujatia, koncerty, aj keď tento priestor je pre ne ideálny. Oveľa 

viac je orientovaný smerom k ľudom asi viac k mladým na stret-
nutia, alebo len posedenie v tieni. Pódium prispelo aj k rozčle-
neniu námestia na menšie celky, večerná iluminácia nadkrytia 
s využitím LED svetla bude novým prvkom v meste, s nízkymi 
nákladmi a zaujímavým efektom.

Preboha, kto dnes potrebuje verejné toalety?! 
 Skutočne, je to veľmi častá otázka. Rozhodnutie opraviť 
pôvodné verejné toalety bolo dosť prirodzené, jednak tam boli, 
načo ich búrať, v iných mestách, kde neboli sa dnes budujú ako 
prejav priateľského mestského urbanizmu. Čo pod tým rozu-
mieť? Snahu každého mesta vychádzať v ústrety obyvateľom 
mesta, jeho návštevníkom. Odbúrajú stres v cudzom meste, 
hoci premeniaci z obyčajných biologických potrieb. Nikdy ne-
stála otázka tak, aby sa WC zrušili. Otázka bola iná. Ako vyriešiť 
vstupy do podzemných toaliet tak, aby neboli dominanté. Dnes 
to tak totiž vyzerá. Ale nemal by to byť konečný stav. Aby projekt 
nebol v rozpore s podmienkami „euorofondovej“ výzvy, nemo-
hol zahŕňať aktivity, ktoré sme naplánovali na streche podzem-
ných wc - infocentrum s malou kaviarňou, reps. zázemím pre 
otvorenú kafetériu pred fontánami. V tomto duchu sa musel pro-
jekt upraviť, a preto sú tam dnes „iba“ tie prekrytia schodísk do 
toaliet. Ale nič nebráni tomu, aby časom na celej ploche nad wc 
stála atraktívna stavba, v našich predstavách celkom transpa-
rentná, celosklenená. Je to reálne, záujem o ňu vzrastal tak, 
ako sa pomaly rodilo nové námestie.

Všetko je natlačené v spodnej časti námestia
 Z úrovne očí človeka to možno tak vyzerá, ale veci väčši-
nou nie sú tak, ako na prvý letmý pohľad vyzerajú. Stavby sú 
osadené v dolnej tretine námestia celkom zámerne - horná časť 
je naozaj dnes dosť veľkorysá, ale dlhodobo, už od čias Jiřího 
Krohu, pôvodného autora námestia, cez ďalšie projekty a vízie,
sa na čelo námestia v jeho južnej časti uvažuje s nejakou stav-
bou - dominantou námestia a celej Krohovej štruktúry. Aj my 
sme to rešpektovali, ponechali sme priestor pre budúcu reali-
záciu krásnej stavby, napr. kultúrneho stánku, ktorý dosiaľ v 

meste chýba.
 A čo sa týka nahustenia - stačí sa tadiaľ prejsť, námestie je 
také veľké, že aj pre niekoho možno veľkorysé stavby pódia, či 
fontány, sú svojou mierkou primerané veľkosti a rozsahu ná-
mestia.

Dnes sa asfalt už na chodníky nedáva
 Celá Nová Dubnica a práve jej stred je typický tým, že chod-
níky sú práve asfaltové. Betónová dlažba je hit ostatných rokov, 
má svoje čaro, ale aj nevýhody. K sorele asfalt jednoducho pa-
trí, je to odraz tej doby. Ostatne, dnes sú asfalty celkom odlišné 
- netopia sa vám v tropických teplách pod nohami, nezabárajú 
sa tam opätky, unesú autobus, nie je sa čoho báť. Dlažba, aj 
keď nie betónová, ale nahrubo otesaná kamenná, patrí skôr do 
centier starobylých miest. Aj keď na časť námestia mala byť 
použitá kamenná dlažba, prostriedky na rekonštrukciu boli ob-
medzené a ak sme chceli rekonštruovať námestie ako celok, 
nielen jeho malú časť, boli sme nútení zľaviť a vybrať si lacnej-
ší variant - betónové kocky. Vydláždená je ale iba obdĺžniková 
plocha námestia, šikmé nástupné chodníky široké až desať me-
trov ostali pôvodné s novým krytom. Toto prispelo k optickému 
zmenšeniu plochy, poľudšteniu mierky námestia hoci v skutoč-
nosti má pôvodný rozsah.

Môže sa na vjazdoch na námestie parkovať? 
 Nie sú to vjazdy, sú to chodníky, v duchu pôvodných princí-
pov ostali veľkorysé, ale nie sú to parkoviská, ani cesty. V čase 
rekonštrukcie tam stávali autá ľudí zo stavby a mohlo to evoko-
vať, že je to parkovisko. Vytvorili sme 72 nových parkovacích 
miest v dotyku s námestím na jasne defi novaných plochách, ve-
ríme, že každý skôr uprednostní parkovanie na parkovisku ako 
ignorantské státie na chodníku. V pláne je osadiť na tieto šikmé 
chodníky zábrany vjazdu, a vtedy to už bude naozaj celkom 
jasné aj pre cezpoľných, ktorých by mohol dnes zmýliť asfaltový 
kryt, či bezbariérový nástup.

Vláčik na námestí
Je to jednoznačne hit. Staršími občanmi možno nepochopený, 
ale deťmi vítaný všetkými desiatimi. Mesto pomaly ale isto star-
ne, no stavba nebola ešte dokončená, vlastne stále stavenisko, 
ale vláčik, sotva namontovaný, spolu s húkačkami pritiahol deň 

čo deň kopec detí. Mamičky posedávali na ešte neosadených 
lavičkách, je to dôkaz, že námestie si našlo aj svojich malých 
priaznivcov. Chceli sme, aby sa na námestí cítili dobre všetci, 
aj starší aj tí najmladší, aby mamičky nezažívali stres, že sa 
nemôžu zúčastniť podujatí, lebo ich ratolesť nevydrží pokojne
postávať a pobehovaním po ploche námestia zas vyrušuje 
ostatných. Vytvorili sme malú oázu aj pre hry deti, aj keď sa 
trochu rozrástla oproti pôvodným predstavám, ale deti to uvítajú 
asi ešte väčšmi.

Čo vyšlo a čo sa nepodarilo? 
 Pôvodná predstava sa podarila naplniť - je nové „staré“ ná-
mestie. Akoby tu bolo odjakživa, pritom je celkom nové, iné, ale 
nepôsobí cudzo. Víta ľudí, chce, aby sem prišli. Ožilo, dostalo 
dominantu, je tam tieň, je menšie, hoci je to iba dojem. Stále 
ostalo miesto na jeho dotvorenie. Je to námestie, ktoré nám 
mnohé mestá závideli a právom. A také aj ostalo, no s pridanou 
hodnotou - kolonádnym pódiom, veľkorysým vodným prvkom s 
pokojnou hladinou alebo dynamické s vodostrekmi, je možnosť 
si vybrať. Vyriešil sa problém autobusových zastávok, predtým 
autobus na zastávke obmedzoval v jazde ostatných. Je kde 

parkovať. Urobila sa obnova zelene, zdravé sa ponechalo a 
časom sa budú robiť ďalšie dosadby a revitalizácia. Námestie 
má nové verejné osvetlenie, pribudli nadčasové lavičky a picia 
fontána, ktorá dosiaľ na verejnom priestranstve chýbala. 
 Podaril sa komplexne dorobiť priestor námestia. Mesto 
samo vyfi nancovalo kolonádne nadkrytie a šikmé parkoviská 
pozdĺž námestia, lebo eurofondy nedovolili fi nancovať ani nové 
parkovacie miesta ani iné stavby, hoci sú súčasťou verejného 
priestranstva. 
 To boli pozitíva a spokojnosť autorov. Ale nič z toho sa ne-
rodilo ľahko, boli sme limitovaní pravidlami europrojektu, ktorý v 
podstate nepripúšťa zmeny, korekcie, ani vylepšenia, boli sme 
limitovaní výškou prostriedkov a občas aj nútení robiť kompro-
misy, ak na stavbe niečo, či niekto zlyhal. Problémom je aj zatiaľ 
provizórne napojenie na pôvodné plochy, chodníky, obrubníky. 
Na to žiaľ nie je dnes dostatok peňazí, ale postupne sa dostanú 
do plánu investícií mesta aj tieto súvisiace plochy, ktoré neboli 
zahrnuté do europrojektu. 

Ing. arch. Marián Antal
Ing. arch. Simona Antalová

O Č A M I  ARCHITEKTOV - T VORCOV „NOVÉHO“ N Á M E STI A

 Po projekte  rekonštrukcie materskej školy a elokovaných 
pracovísk, základnej školy a Mierového námestia zrekonštru-
ujeme z eurofondov aj elokované pracovisko základnej ume-
leckej školy na Hviezdoslavovej ulici 13/4. V priebehu tohto 
leta nás Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
vyzvalo na podpis príslušných zmlúv. Výzve predchádzalo 
overenie dokumentácie z procesu verejného obstarávania 
pre projekt  Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnos-
ti - ZUŠ  Nová Dubnica. Po podpise a kontrole zmlúv mesto 
podpíše s ministerstvom dodatok k Zmluve o poskytnutí ne-
návratného fi nančného príspevku na jeho realizáciu. Samot-
né stavebné práce začnú v priebehu jesene. 
 Vďaka projektu sa počas desiatich  mesiacov zrekonštru-
uje objekt elokovaného pracoviska ZUŠ s cieľom zníženie 
nákladov na energie, ktoré sa dosiahnu  zateplením - výme-
nou okien a rekonštrukciou strešných konštrukcií o viac ako 
50%. Súčasťou rekonštrukčných prác bude aj sprístupnenie 
určitých častí školy osobám so zníženou schopnosťou pohy-
bu. Vybuduje sa koncertná sála a učebne sa vybavia novou 
výpočtovou technikou. 

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka mesta

 Majetkové oddelenie mestského úradu je relatívne nový 
pojem, keďže tento samostatný odbor sa odčlenil od ekono-
mického oddelenia až v apríli 2011. Jeho vedením primátor 
poveril Ing. Mgr. Rudolfa Vyhňára. Od 3. augusta má majet-
kové oddelenie vedúceho a ním sa stal Ing. Róbert Ruman. 
Vzišiel z výberového konania 20. júla, kedy odborná komisia 
overovala schopnosti a odborné znalosti uchádzačov a po-
sudzovala ich osobnostné a morálne predpoklady. 
 Do pracovnej náplne majetkového oddelenia pôvodne 
patrilo aj školstvo. Táto agenda však od 1. augusta prešla 
pod oddelenie sociálnych vecí a školstva, ktoré vedie Mgr. 
Zuzana Vanková. Podstatnejšiu časť novodubnického škol-
stva naďalej zastrešuje spojený školský úrad v Dubnici nad

Váhom.
-mk-

PREČO BUDE MAŤ ZŠ J. KRÁĽA NOVÉ VEDENIE?

REKONŠTRUKCIA  ZUŠ
Z EUROFONDOV UŽ OD JESENE

NOVÝ VEDÚCI MAJETKOVÉHO 
ODDELENIA, ŠKOLSTVO PRI

SOCIÁLNYCH VECIACH

ŠIKOVNÍ A MILÍ ŠTVORNOHÍ  

POĎAKOVANIE OBYVATEĽOM
IBV MIKLOVKY A KOLAČÍN
 Niekoľkokrát sme už v Novodubnických zvestiach chvá-
lili obyvateľov mnohých bytových domov, ktorí  si počas 
sezónnych brigád svojpomocne zveľaďujú okolie bydliska. 
Pozabudli sme však na mnohých obyvateľov rodinných do-
mov v  Kolačíne a v IBV Miklovky, ktorí okrem svojich po-
zemkov pravidelne udržujú aj verejné priestranstvá v okolí, 
či už pravidelným kosením a hrabaním lístia alebo zame-
taním  chodníkov.  Za ich obetavosť a snahu o zachovanie 
pekného vzhľadu nášho mesta im patrí naša vďaka.

-kb-



V rubrike, kde vám predstavujeme poslancov MsZ, sme 
tentoraz oslovili aj 

Ing. MARIÁNA MEDERU,
poslanca MsZ
a zároveň zástupcu primátora mesta 
Nová Dubnica. 

Ako už vyplýva z úvodných slov, ok-
rem poslaneckého mandátu, Ing. M. 
Medera vykonáva na polovičný úvä-
zok aj funkciu zástupcu primátora 
mesta. 

Čo je predovšetkým v jeho pracov-
nej náplni? Spolu s primátorom sa zúčastňuje rôznych 
rokovaní, zastupuje ho počas neprítomnosti, koordinuje 
činnosť komisií pri MsZ, spolupracuje so všetkými spolo-
čenskými organizáciami v meste, riadi činnosť SPOZu, 
spoluprácu so školami, predškolskými zariadeniami, má 
na starosti zníženie ich energetickej náročnosti a spolu-
pracuje s ďalšími inštitúciami v meste.

V poslaneckej funkcii je Ing. M. Medera už druhé funkčné 
obdobie, z tejto pozície, ale aj z postu riaditeľa TEKOSu a 
zástupcu primátora, pozná problémy, na ktoré sa treba za-
merať. Okrem otázky, ktorú sme položili všetkým poslan-
com sme sa ho opýtali, čo patrí medzi priority, ktoré treba 
podľa neho predovšetkým riešiť. 

 „Skôr než odpoviem na vašu otázku, chcel by som aj ja 
poďakovať všetkým občanom, ktorí odovzdali svoj hlas našej 
koalícii a zabezpečili nám väčšinu v mestskom parlamente. Bu-
deme tak môcť napĺňať ich, ale aj naše predstavy a zámery, 
ktoré sme si dali vo volebnom programe. V prvom rade sme 
začali napĺňať jednu z úloh, ktorou je predaj záhradkárskych 
osád do rúk ich dlhoročných užívateľov. Uskutočňujú sa roko-
vania, ktoré súvisia s výstavbou obchodného centra a robíme 
všetko preto, aby sme postupne splnili predsavzatia, ktoré sme 
si dali pred voľbami. Riešime tiež problémy, ktoré vznikli v ZŠ 
J. Kráľa a nedostatok kapacít v predškolských zariadeniach. 
Od predchádzajúceho vedenia mesta sme „zdedili“ realizáciu 
prác pri rekonštrukcii Mierového námestia, kde bolo treba riešiť 
množstvo problémov. Predovšetkým kvalitu stavebných prác, 
výsadbu zelene a ďalšie nedostatky. Robili sme všetko preto, 
aby bolo námestie spolu s priľahlými miestnymi komunikácia-
mi a s dvomi autobusovými zastávkami v stanovenom termíne 
zrekonštruované.. Verím, že aj napriek niektorým nedostatkom 
bude spĺňať estetickú a hygienickú funkciu a zvýši sa bezpeč-
nosť pohybu občanov v tejto zóne“.

Aké ďalšie priority treba podľa vás riešiť?
 „Je to predovšetkým riešenie problémov, ktoré súvisia s 
údržbou a stavom cintorínov v Novej Dubnici a v mestskej časti 
Kolačín. Od 1. augusta pracuje v oddelení majetku pracov-
ník, ktorý sa stará o údržbu cintorínov v Novej Dubnici a je 
zamestnaný na plný úväzok. Mestský úrad to nestálo žiadne 
navýšenie prostriedkov na údržbu cintorínov, uvedenú činnosť 
pokryjú prostriedky, ktoré sa vyplácali súkromnej fi rme. Som 
presvedčený, že naše cintoríny budú pravidelne vykosené, čis-
té, vysypané koše a budú pod dozorom počas pracovnej doby 
tohto pracovníka.
 Druhá moja priorita je stransparentniť nakladanie s odpad-
mi. Táto činnosť je trvale dotovaná fi nanciami z MsÚ, ktoré pla-
tíme my všetci. Je nutné rozdeliť a spriehľadniť vývoz odpadu 
z KBV - 1100 l nádob, IBV - 110 l a na druhej strane takzvané 
jarné a jesenné vývozy nadrozmerného odpadu, plus odpad, 
ktorý vozia občania na zberný dvor (ide hlavne o stavebnú suť, 
nábytok, bytové jadrá a iné). Sú to tony odpadu, ktoré platíme 
všetci a vytvárajú ho len niektorí. Preto treba nájsť riešenie, aby 
za odpad platil iba ten, kto ho vyprodukuje a nie, aby sa naň 
skladali aj ostatní. V tejto oblasti je tiež potrebné riešiť biood-
pad, ktorý vzniká na IBV Miklovky a v Kolačíne. Neraz končí 
v nádobách na komunálny odpad, zvyšuje nám jeho váhu a 
tým aj cenu tohto odpadu. V jeseni sa to prejavuje tak, že po 
cestách zo smetiarskeho voza tečie jablčná šťava a občania 
s údivom sledujú čo to vyteká. Naša predstava je, aby každý 
dom na IBV Miklovky a v Kolačíne mal svoje kompostovisko, 
kde by sa tento bioodpad (konáre, tráva, ovocie a tiež odpad 
z kuchyne), kompostoval. Budeme hľadať prostriedky na kúpu 
kompostérov.
 Veľkú pozornosť venujeme aj zníženiu spotreby energie v 
objektoch, ktoré vlastní mesto. Je to jedna z mála oblastí, kde 
úsporou získame fi nancie na opravu ciest, chodníkov, budova-
nie parkovísk a pod. Mesto sa musí správať efektívne a hos-
podárne“. 

Na otázku: Ako sa vám darí napĺňať predsavzatia, ktoré ste 
si dali pred komunálnymi voľbami odpovedá:

Ing. JAROSLAV KUSÝ
poslanec MsZ
a predseda Sociálno-zdravotno-by-
tovej komisie pri MsZ.

 Tak, ako aj moji kolegovia poslanci,
chcem sa v prvom rade poďakovať 
všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili 
komunálnych volieb v našom meste. 
Osobitne chcem poďakovať tým, ktorí 
mi dali dôveru a odovzdali mi svoj hlas. 

Musím otvorene priznať, že osobne som očakával istú zmenu 
v mestskom zastupiteľstve, keď som pred voľbami diskutoval s 
mnohými občanmi a počúval ich názory, ako by si predstavovali
realizovať potreby a požiadavky nášho mesta. Môj názor som 
vždy otvorene prezentoval, že práca komunálna by sa nemala 
orientovať na politické hašterenie, nakoľko takého praktiky pre 
ľudí nič konkrétneho neprinesú. Preto aj rozhodnutia, ktoré sú 
potrebné realizovať, mali by v prevažnej väčšine predchádzať 
čo najširšej odbornej diskusii s prihliadnutím na potreby obča-
nov nášho mesta. V tejto súvislosti by som chcel odpovedať 
na vašu otázku, ako sa mi darí napĺňať predsavzatia poslanca 
MsZ.
 Myslím si, že bolo by z mojej strany nezodpovedné, ak by 
som za tak krátky čas hodnotil, že tieto sa v plnej miere reali-
zujú. Som však optimista a verím, že spoločne sa nám do roz-
hodujúcej miery vytýčené ciele podaria realizovať v prospech 
občanov, ako i nášho mesta. Mojím osobným cieľom bude, aby 
som ako poslanec a predseda Sociálno-zdravotno-bytovej ko-
misie pri MsZ, inicioval podnetné návrhy, ktoré budú nasmero-
vané v dvoch rovinách: úlohy krátkodobé - operatívne a dlho-
dobé - perspektívne.
 V Novej Dubnici bývam 41 rokov a do značnej miery po-
znám potrebu riešení, ktoré majú neodkladný účinok, aby bol 
zabezpečený ďalší rozvoj mesta v prospech občanov. V súčas-
nosti žije v našom meste asi 11 700 občanov, vrátane mestskej 
časti Kolačín, z toho v predproduktívnom veku asi 1 300 obča-
nov a asi 3 000 v poproduktívnom veku.
 Z uvedených skutočností možno jednoznačne konštatovať, 
že naše úsilie bude treba zamerať na vytvorenie priestoru pre 
výstavbu bytov pre mladé rodiny, čo má priamu súvislosť aj s 
vytvorením podmienok pre predškolské a školské zariadenia, 
nie menej dôležité je riešiť zložitú situáciu a vytvoriť lepšie pod-
mienky pre seniorov. Vyžaduje si to systematický a cieľavedo-
mý prístup v oblasti sociálnych a zdravotných služieb v našom 
meste. Z môjho poznania v tejto oblasti musím povedať, že 
sme občanom nášho mesta ešte veľa dlžní.
 Ako poslanec MsZ, keď sa prerokovávajú a budú preroko-
vávať materiály, ktoré si vyžadujú vynaloženie fi nančných pro-
striedkov z rozpočtu mesta, budem veľmi dôsledne zvažovať o 
vecnom zhodnotení ich použitia.
 Preto treba zdôrazniť, že na nás poslancov MsZ, ako aj 
čelných predstaviteľov mesta je oveľa väčšia záťaž pri získa-
vaní fi nančných prostriedkov. Nedá mi, aby som nespomenul 
túto skutočnosť, že v našom meste z minulých období už veľa 
nezostalo, čo možno ponúknuť na odpredaj, aby sa takto dal 
navýšiť rozpočet mesta.
 Ja, ako i moji kolegovia poslanci MsZ sme presvedčení, že 
aj napriek súčasnej veľmi zložitej celospoločenskej ekonomic-
kej situácii sa nám spoločne za priamej účasti obyvateľov, po-
darí realizovať volebný program v prospech všetkých, ktorí v 
tomto meste žijú a majú ho radi.

-MB-

NA SLOVÍČKO S POSLANCAMI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 763/2008 o sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov uložilo všetkým členským štátom poskyt-
núť komplexné demografi cké, sociálne a ekonomické údaje. Mesto 
Nová Dubnica začalo s prípravou sčítania obyvateľov, domov a by-
tov v januári tohto roku. Samotné sčítanie sa uskutočnilo od 13. mája 
do 6. júna. Po prvý raz v histórii bolo možné využiť nielen klasické 
tlačené sčítacie formuláre, ale aj ich identickú elektronickú formu. 
Tlačené formuláre sa vypĺňali od 21. mája do 6. júna. Na elektro-
nické sčítanie mali občania kratší čas, od 21. do 29. mája, pričom 
rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z piatka 20. na sobotu 
21. mája.
 Celkovo malo mesto Nová Dubnica vytvorených 40 sčítacích ob-
vodov, v ktorých pracovalo 36 sčítacích komisárov. Väčšina z nich 
vykonala prácu , ktorá bola veľmi náročná nielen na čas, ale často aj 
na psychiku, zodpovedne, na veľmi vysokej úrovni. Svedčí o tom aj 
poďakovanie zo Štatistického úradu z Trenčína, ktorí vyhodnotili prá-
cu novodubnických sčítacích komisárov za jednu z najlepších v ce-
lom okrese. V našom meste bolo sčítaných 11.505 obyvateľov, 4.335 
bytov a 1.178 domov. Podrobnejšie výsledky sčítania budú k dispozí-
cii po ich zverejnení Štatistickým úradom Slovenskej republiky, podľa 
predpokladov koncom roku, prípadne začiatkom roka 2012.

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca klientskeho centra

SČÍTALO SA NÁS 11.505

POMÁHAME  OBČANOM  V  KRÍZOVÝCH  SITUÁCIÁCH

Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda
kancelárske priestory (po SAE) I. poschodie 123 m2

sklad (po DAPA)     suterén        128 m2

sklad (po OBUV)              suterén              68 m2

sklad  (po AQUA)     suterén    51 m2

Obytný dom súp. č. 29/17 - Pribinove sady,
Mierové námestie
kancelárske priestory (po PK-BAU) III. poschodie  45 m2

Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady 
sklady         suterén             79 m2

sklad          suterén             36 m2

Budova súp. č. 79/10 (bývalá mestská knižnica a CVČ)
- Sad duklianskych hrdinov 
nebytové priestory     prízemie+I.poschodie

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

po MUDr.Jankovskej    I.poschodie    19 m2

Administratívna budova súp. č. 781/5 (Tekos)
- Topoľová ulica - administratívne priestory po Obvodnom 
oddelení Policajného zboru
kancelárie - 2 miestnosti   prízemie    28 m2

kancelárie - 2 miestnosti    prízemie    27 m2

kancelária        prízemie    29 m2

kancelárie - 3 miestnosti    prízemie    28 m2

kancelária        prízemie      5 m2

 
Budova Dom športovcov súp. č. 14 - P.O.Hviezdoslava
kancelárske priestory    I. poschodie     6 m2

kancelárske priestory    I. poschodie   27 m2

 
Bližšie informácie:

Klientske centrum Mestského úradu Nová Dubnica, 
t.č. 042/443 3524 alebo 443 3526 kl. 137.

Podmienky nájmu a obhliadku si môžete dohodnúť na By-
tovom podniku, m.p.o. v Novej Dubnici, Pribinove sady 
29/19, t. č. 042/444 0236 a 444 0237. 

PONUKA  VOĽNÝCH NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
vo vlastníctve mesta Nová Dubnica

     Okresný dopravný inšpektorát  upozornil odd. ži-
votného prostredia MsÚ na potrebu orezov drevín pri 
cestných komunikáciách, keďže viaceré clonia výhľa-
du na dopravné značenie. Uskutočnili sme obhliad-
ku ciest, najmä v okolí križovatiek a na  august sme 
zabezpečili orez niektorých drevín v meste. V IBV Mi-
klovky je však situácia taká, že dopravným značkám 
a lampám  verejného osvetlenia clonia predovšetkým 
konáre ovocných a ozdobných stromov v súkrom-
ných záhradách pri rodinných domoch. Žiadame teda 
vlastníkov pozemkov a drevín, ktorých sa tento pro-
blém týka, aby zabezpečili orez konárov tak, aby boli 
dopravné značky a lampy viditeľné. Ďakujeme za po-
chopenie a spoluprácu.

-kb-

 Mesto Nová Dubnica už tretí rok spolupracuje s organizáciou Diakonie Broumov, pre ktorú zberá-
me celoročne na zbernom dvore použité šatstvo, hračky a iné domáce potreby na charitatívne účely. 
Keďže ste to práve vy, obyvatelia nášho mesta, ktorí ochotne prinášate na zberný dvor ročne takmer 
10 ton šatstva, práve vám patrí poďakovanie, ktoré nám zaslala odberateľská organizácia.

-kb-
Vážení priatelia, 
dovoľte nám, aby sme sa vám týmto listom čo najsrdečnejšie poďakovali za vašu obetavú prácu. 
Ceníme si pomoc všetkých organizátorov zberu textilného materiálu. Rovnako chceme poďakovať 
všetkým občanom, ktorí ochotne poskytli materiálnu pomoc. Vaše sociálne cítenie nám dáva možnosti 
pokračovať v práci. Ešte raz ďakujeme ako zástupcovia všetkých ľudí, ktorí sú odkázaní na vašu po-
moc. Veríme, že naša spolupráca sa bude v budúcnosti rozvíjať. 
 Diakonie Broumov patrí už 15 rokov medzi úspešných poskytovateľov sociálnych služieb. Zame-
riavame sa na občanov v krízových životných situáciách v celej Českej republike. V ostatných rokoch 
nachádzajú naše projekty podporu aj z grantov Euópskej únie. O kvalite našej činnosti svedčí aj certifi -
kát ISO 9001 a ISO 14001 pre oblasť Príjem, triedenie, úprava a predaj použitých odevov a domácich 
potrieb a Poskytovanie sociálnych služieb. Bližšie informácie o nás: www.diakoniebroumov.org.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Zuzana Olexová, dispečerka Diakonie Broumov

KONÁRE  STROMOV  CLONIA  L A MPÁ M
A  DOPR AVNÝM  ZNAČKÁ M



Krásne prostredie Kysúc i tento rok sprí-
jemňovalo pobyt detí z CENTRA VOĽNÉHO 
ČASU, ktoré sem prišli stráviť letný poby-
tový tábor od 9. do 16. júla. 
Deti sa nevedeli dočkať dňa, kedy sa im zač-
ne týždeň zábavy. Relax a oddych si užili v 
horskom prostredí v peknom hoteli Sever-
ka, ktorý im ponúkol i multifunkčné ihrisko, krásny letný bazén 
a preliezačky. Z pestrého programu, ktorý bol pripravený, sa im 
najviac páčila voľba kráľa a kráľovnej tábora, ľudské Človeče, 
nehnevaj sa, táborová olympiáda, súťažná hra „máš minútu“ a 
množstvo iného. 
Počas tábora deti navštívili skanzen Kysuckej dediny pri Starej 
Bystrici a historickú lesnú úvraťovú železnicu Vychylovku, kde 

sa previezli na vláčiku. Na koníkoch sa povozili v 
dedinke Raková, ktorá je iba pár kilometrov od 
horského hotela. Viaceré z detí mali možnosť 
vidieť po prvýkrát orloj v Starej Bystrici.
Veríme, že sa všetkým účastníkom tábora prvé 
dni letných prázdnin páčili a užili si krásne po-
časie, ktoré nám prialo. 
Tešíme sa, že sa opäť stretneme i na budúci
 rok!

„Dobrý deň, rád by som sa spýtal, 
či porušujem zákon tým, keď si z in-
ternetu „sťahujem“ voľne dostupné 
fi lmy a hudbu. Tiež by ma zaujíma-
lo, či si môžem beztrestne vyhotoviť 
fotokópiu nejakej publikácie.“

Anonymný čitateľ 

Asi správne tušíte, že „stiahnutý“
fi lm, hudbu a knihu niekto vytvoril, a
napriek tomu, že ich zverejnil a fak-
ticky sú ako výtvor jeho tvorivej du-
ševnej činnosti dostupné pre koho-

koľvek, mal by byť ako autor nejakým spôsobom chránený 
proti „bezbrehému“ rozširovaniu kópií jeho diela. Prinajmen-
šom by z takýchto kópií mal nejakým spôsobom profi tovať 
- keďže je zrejmé, že jednou z motivácií vytvorenie diela je 
komerčné speňažovanie jeho kópií.
Túto problematiku rieši zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom 
práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 
zákon), do ktorého boli prevzaté princípy stanovené smerni-
cou Európskeho parlamentu a Rady. 
Fyzické osoby sú z autorského zákona oprávnené vyhotoviť 
bez súhlasu autora kópiu zverejneného diela pre svoju osob-
nú potrebu a za účelom, ktorý nie je priamo ani nepriamo 
obchodný, pričom za takéto použitie diel nevzniká povinnosť 
uhradiť autorovi odmenu. Môžete si teda „beztrestne stiah-
nuť“ voľne dostupnú hudbu alebo fi lm, pokiaľ ho však použije-
te pre osobnú potrebu a nebudete tieto kópie predávať.
Rozmnoženinu zverejneného diela jeho prenesením na 
papier alebo na podobný podklad prostredníctvom repro-
grafi ckého zariadenia alebo iného technického zariadenia 
(teda vyhotovenie fotokópie alebo scankópie nejakej publiká-
cie) môže fyzická osoba, ale i právnická osoba vyhotoviť bez 
súhlasu autora, pričom túto rozmnoženinu možno verejne 
rozširovať predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho 
práva. Za tieto použitia nevzniká povinnosť uhradiť autorovi 
odmenu. Obmedzením v danom prípade je však to, že nemô-
že ísť o celé literárne dielo alebo jeho podstatnú časť, nemali 
by ste si teda kopírovať celú publikáciu. Z tohto dôvodu sú 
i v knižniciach upozornenia, že môžete kopírovať napr. iba
20% z obsahu knihy.
To, že vám nevznikne povinnosť uhradiť autorovi odmenu, 
neznamená, že autorovi neprináleží odmena za takéto pou-
žitie. Autor má nárok na tzv. náhradu odmeny, ktorú neuhrá-
dzate vy, ale povinnosť uhradiť ju bola prenesená na osoby, 
ktoré svojou obchodnou aktivitou umožňujú fyzickým osobám 
rozmnožovať diela, napr. výrobcov a dovozcov nenahratých 
nosičov záznamu, výrobcov a dovozcov prístrojov na vyhoto-
vovanie rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových 
záznamov a pod.

Mgr. Adriana Sojková - advokátka,
www.advokatdca.sk

Advokátka Mgr. Adriana Sojková bezplatne zodpovie 
jednu z vašich otázok aj v budúcom vydaní. Podnety
a otázky môžete posielať na kultura@novadubnica.sk

alebo priniesť osobne do podateľňe MsÚ.

...AJ BEZ GROŠA
Dobrá rada advokátky
Mgr. Adriany Sojkovej

H O L L Y W O O D   P L N Ý   S P O M I E N O K

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU V NOVEJ DUBNICI
ponúka v šk. roku 2011/2012 tieto záujmové krúžky:

 V starom dobrom Mojtíne sme sa my skauti zo 62. zbo-
ru Strelka Nová Dubnica stretli 1. júla. Tohtoročný tábor sa 
niesol v duchu známeho Hollywoodu, za ktorým sme ale ne-
museli cestovať, pretože sám prišiel za nami. 
 Klasicky nás rozdelili do troch družín, ktoré sa každý deň 
striedali pri pomoci v kuchyni, nosení dreva a nočných strá-
žach tak, ako každý rok. Našou prvou úlohou bolo vymyslieť 
si družinový pokrik a názov, bez ktorého by sme sa v Hol-
lywoode asi neuplatnili. Po dlhom vymýšľaní a zmesi nápa-
dov sa družiny Dalmatínci, Posádka Jacka Sparrowa a HBO 
vrhli do boja o Oscarov. Aj keď nám počasie zo začiatku 
neprialo, zo dňa na deň sa z nás stali hviezdy. Hollywoodske 
hviezdy. Každý deň sme boli v inom fi lme či rozprávke. Od 
daného fi lmu záviseli celodenné hry a naše večerné scénky, 
ktoré sme si museli poctivo nacvičiť a pri ktorých samozrej-
me nesmeli chýbať režiséri, kulisári, scenáristi, kameramani.
 V histórii nášho skautovania sme práve tento rok zazna-
menali najväčší počet návštev. Začalo to redaktormi z časo-
pisu a televízie Skaut, pokračovalo kňazmi a pánom primá-
torom, ktorému týmto ďakujeme za návštevu a pomoc. Náv-
števy ukončila skupinka sympatických belgických roverov 
(rockerov), ktorí sa prišli pozrieť ako žijú slovenskí skauti a
upevniť medzinárodné vzťahy. Strávili sme s nimi nezabud-
nuteľný deň, ktorý bol plný smiechu, zábavy, práce i nového 
priateľstva. Toto všetko zaznamenávala TV Markíza i TA3. 
Čo by bol Hollywood bez chodníka slávy?! V našom prípade 

kniha návštev, v ktorej si každý zanechal svoju zlatú hviez-
du, teda symbolicky odtlačok ruky. Keďže tento rok bolo pr-
votábornikov viac než dosť, prišiel nás navštíviť lesný duch, 
ktorý nováčikov pokrstil ako sa patrí. Aj keď elektronika nám 
nechýbala a v prírode sme ako doma, ,,táborový fejsbúk“ ne-
smel chýbať. Na naozajstnú nástenku mohol každý pripnúť 
svoj vlastný status.
 Ale keďže všetko má svoj koniec aj náš hollywoodsky 
tábor sa blížil k 10. júlu. Pri záverečnom táboráku najúspeš-
nejším hercom vodcovia odovzdali Oscarov, samozrejme na 
červenom koberci vo svetle refl ektorov. Bol to skvelý tábor, 
ale bez programu, za ktorý ďakujeme našej skautskej sestre
Soči a skautskému bratovi Martinovi ,,Kvádrikovi“, by to bo-
lo o ničom. Ale predovšetkým veľká vďaka patrí rodičom a 
vodcom za celkovú organizáciu. Dúfame, že sa i o rok stret-
neme v takej super partii. Veď skauting nie je len o práci 
a historických dátumoch, ale aj o zábave, získaní nových 
zručností a hlavne priateľov. Tak ak chceš, príď aj ty na prvú 
schôdzku na jeseň. Veď kde inde môžeš zvíťaziť sám nad 
sebou a popritom spoznať veľa nového?! Nezabudni, skau-
tom môže byť naozaj KAŽDÝ!

Veve ,,Kocka“ Veverica Jamborová
& Renka ,,Grenka“ Žena Koutenská 

Foto: R. Stoklasa

Mažoretky a Mini mažoretky - Naučíme sa rôzne točenia
 paličkou, pódiové zostavy, pochod, choreografi e na mo-
 dernú hudbu. Čakajú nás vystúpenia na rôznych akciách.

Dance aerobic - Je forma cvičenia pre deti, ktorá zvyšuje
 pružnosť, odolnosť a vedie k zlepšeniu pohybovej koor-
 dinácie. Krúžok je určený len pre deti 1. - 4. ročníka ZŠ.

Mini dance - Tanečný krúžok je určený pre deti od 3 do 6 ro-
 kov. Na hodinách si osvojujú tanečnú pohyblivosť, správ-
 né držanie tela, rytmus a rôzne krokové variácie.

Kreatívny svet - Krúžok pre deti od 8 rokov. Deti spoznáva-
 jú nielen rôzne výtvarné techniky, maľovanie, aranžova-
 nie, ale súčasťou tohto krúžku je aj varenie či stolovanie.

Moderný tanec a HIP HOP - Krúžok pre všetkých, ktorí
 majú radi tanec a chcú sa naučiť niečo nové. Deti abso-
 lvujú základné a zložitejšie prvky a rozvíjajú svoj talent.

Mini chovateľ - Deti sa spoločne starajú o zvieratká a vy-
 mieňajú si poznatky o domácich miláčikoch. Krúžok je
 vhodný hlavne pre nižšie ročníky. 

Pohybové a loptové hry - Pohybové a športové hry, ktorý-
 mi si dieťa rozvíja obratnosť, rýchlosť, pohotovosť, posil-
 ňuje si vôlové vlastnosti a správnu koordináciu pohybov.

Výtvarná dúha - Kreslíš rád? Príď k nám a v príjemnej at-
 mosfére si môžeš vytvoriť svoje vlastné umelecké diela.
 Pri tvorbe vyskúšaš rôzne materiály, farby a techniky.

Anglický jazyk - otvárame kurzy pre deti 1. až 4. ročníka
 ZŠ a kurz pre stredoškolákov - príprava na maturitu. Deti
 sú rozdelené do skupín podľa veku a vedomostí.

ŠlapAJKA - Ľahká turistika zameraná na zlepšenie telesnej
 kondície, spoznávanie prírody a okolia Novej Dubnice. 
 Na výlet sa vyberieme každú poslednú sobotu v mesiaci.

Spoločenské tance - V tomto krúžku sa naučíme základy
 latinsko-amerických a štandardných tancov. Vítané sú 
 nielen páry, ale aj jednotlivci.

Multimediálny krúžok - Deti si vyskúšajú rôzne úlohy ako
 scénarista, fotograf, reportér, moderátor a mnohé iné.
 Naučia sa pracovať s digitálnou fotografi ou a PC progra-
 mami. 

Svet keramiky - Deti sa oboznámia s rôznymi technikami,
 materiálmi a spoznajú aj techniku glazúrovania, vypaľo-
 vania keramiky a keramickú pec.

Detský folklórny súbor - Krúžok aj pre najmenších pred-
 stavuje návrat k tradíciam prostredníctvom ľudových
 piesní, riekaniek a hier.

Na krúžky sa môžete prihlásiť v CVČ do 16. 9. 2011.
Tešíme sa na vás!!!

Viac info: www.cvcdubinka.meu.zoznam.sk

NOVODUBNICKÉ PREDAJNÉ
TRHY 1 .SEPTEMBRA

Srdečne vás pozývame na tradičné Novodubnické 
predajné trhy na Mierovom námestí! Podobne ako 
prvomájové trhy sa budú konať v severnej časti ná-
mestia od 7. do 15. hod. 

V čase od 5. do 16. hod. bude pre osobnú a hromad-
nú dopravu uzatvorená severná časť Mierového ná-
mestia a časť Ulice Petra Jilemnického - za križovat-
kou k Hotelu Dynamic po Ulicu Janka Kráľa. 

Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby v ča-
se konania trhov neparkovali svoje vozidlá v meno-
vaných lokalitách.



27. 8. (sobota) štart - cieľ: letný amfi teáter
Dubnický maratón 2011 

17. ročník najstaršieho a najťažšieho MTB maratónu na Slovensku. 
Bližšie informácie: www.maraton.sk

27. 8. (sobota) letný amfi teáter - Amfi k Pub 19:00
Hudobná skupina Triton 

Zábava s obľúbenou hudobnou skupinou, ktorá prekvapí každého.
organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

28. 8. (nedeľa) štart od KD Kolačín o 14:00,
stretnutie na Markovici 15:00

Po stopách SNP na Markovicu
organizátor: Klub slovenských turistov Kolačín

1. 9. (streda) severná časť Mierového námestia 7:00 - 15:00
Predajné trhy na Mierovom námestí 

organizátor: odd. kultúry MsÚ, mestská polícia

3. a 4. 9. (sobota a nedeľa) Mierové námestie
Festival dychových orchestrov a mažoretiek

Tretí ročník festivalu s medzinárodnou účasťou
so štyrmi stovkami účinkujúcich. 

organizátori: Mesto Nová Dubnica, Mesto Trenčianske Teplice, Kúpele 
Trenčianske Teplice, s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja

9. 9. (piatok) kino Panorex 17:00
Naše mesto a ľudia v ňom

Ďalší ročník projektu, ktorý predstavuje
výnimočných ľudí z Novej Dubnice. 

organizátori: Miestny odbor Matice slovenskej, odd. kultúry MsÚ

9. 9. (piatok) Mierové námestie 18:00 - 22:00
Rock the Square / Rockovanie na námestí 

The Lovely Pimps (objav Rádia FM), Still Bleeding (Nová Dubnica), 
Vlasy na vajci (Nová Dubnica), Picture Of The Day (Dubnica n/V)

organizátor: odd. kultúry MsÚ

20. 9. (utorok) slávnostné otvorenie (9:00)
a vyhodnotenie (16:00) športová hala

4. krajské športové hry seniorov JDS Trenčianskeho kraja 
pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

a primátora mesta Nová Dubnica
organizátori: Krajská organizácia JDS v Trenčíne,

Okresná organizácia JDS v Ilave so sídlom v Novej Dubnici

Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na plagátoch
a na www.novadubnica.sk.

27. 8. (sobota) letný amfi teáter - Amfi k Pub 19:00
Hudobná skupina Triton 

Zábava s obľúbenou hudobnou skupinou, ktorá prekvapí každého.
organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

1. 9. (streda) severná časť Mierového námestia 7:00 - 15:00
Predajné trhy na Mierovom námestí 

organizátor: odd. kultúry MsÚ, mestská polícia

9. 9. (piatok) kino Panorex 17:00
Naše mesto a ľudia v ňom

Ďalší ročník projektu, ktorý predstavuje
výnimočných ľudí z Novej Dubnice. 

organizátori: Miestny odbor Matice slovenskej, odd. kultúry MsÚ

 Neodolateľne prosebne hľadiacim očkám, zvedavým vlhkým ňufáči-
kom a vrtkým labkám patrilo Mierové námestie hneď druhý deň po svo-
jom slávnostnom otvorení. V sobotu 13. augusta sa na ňom zišli fanúši-
kovia štvornohých psík miláčikov a kynológie. Oddelenie kultúry a špor-
tu mestského úradu pre nich pravidelne pripravuje súťaž Naj psík Novej 
Dubnice. Štyri desiatky súťažiacich havov sa aj tento rok pasovali o titul 
naj. Ide teda o všeobecné skĺbenie prirodzenej krásy, sekundárnej úpra-
vy, šikovnosti a poslušnosti psíkov. Porota pod vedením Katky Višňov-
skej z Kynologického klubu Dubnica nad Váhom to nemala jednoduché 
najmä v bohatšie obsadenej kategórii psíkov do 10 kilogramov. Napo-
kon odmenila najmladších účastníkov, dve trojmesačné šteniatka me-
nom Lucky (kríženec, ktorého vlastní Diana Miezgová) a Jackie (kólia 
kopov Martina Lexmanna). Tretiu priečku obsadil taliansky chrtík Seany. 
Podľa slov poroty veľmi elegantný psík, ktorého vlastní Mária Imricho-
vá. Trofej za druhé miesto získala Monika Viteková, majiteľka čínskeho 
chocholatého psa (naháča), ktorý počúva na meno Lara. Z víťazstva sa 
v kategórii psíkov do 10 kg tešila Klaudia Kupecká so šikovným a pekne 
prevedeným krížencom Keysym. 
 Krásne formované fi gúry a často zábavné kúsky psíkov priniesla 
súťaž veľkých plemien. V nej už takmer všetci majitelia predviedli aj po-
slušnosť a zohratosť svojich chlpatých parťákov. Najmladšieho účastní-

ka priviedol Milan Marušinec, 
nemeckého ovčiaka Zaka. 
Porota ocenila aj Milana Ja-
kubčeka a jeho krásneho a 
najväčšieho psa celej súťaže 
nemeckú dogu Argo. Bronzo-
vú priečku napokon aj vďaka 
cvičenosti svojho hava ob-
sadila Alena Čierna s border 
kóliou Brie. Veľmi pekne pre-
vedený bol aj psík na mieste 
číslo dva - bernský salašníc-
ky pes Bernie Miloša Karella. 
Najviac porotu zaujal sibírsky 
husky Kity a ako potvrdila jej 
predsedníčka, aj jeho doko-
nalé zladenie s majiteľkou. 
Trofej spolu s chutnými od-
menami a hračkami pre psí-
ka si odnášala Lívia Baleko-
vá. Cenami do súťaže chova-
teľom urobilo radosť Mesto 
Nová Dubnica a Chovmix 
Arari Dubnica nad Váhom. 
 Počas vyhodnocovania výsledkov sme so zatajeným dychom obdi-
vovali ukážky Kynologického klubu Excel z Trenčína. Traja psovodi 
predviedli, ako ich zverenci počúvajú na slovo. A často dokonca aj bez 
verbálnych pokynov, len vďaka gestikulácii rúk. Po ukážkach poslušnosti 
nasledovali aj ostrejšie ukážky zadržania páchateľa a obrany. Organi-
zátori ďakujú všetkým psičkárom, ktorí sa prišli predviesť, pretože iba 
vďaka tomu sa podarilo splniť základnú myšlienku stretnutia a výmeny
skúseností miestnych chovateľov psíkov. Opäť o rok program radi zopa-
kujeme a pre súťaž i mimo nej upozorňujeme, že za psíkov sú na kaž-
dom kroku zodpovední ich majitelia. Na podobných podujatiach a verej-
ných priestranstvách sa združujte iba v prípade, že máte svojho psíka 
dokonale zvládnutého. 

-mk-

NA J VÄČŠIU PR I A ZEŇ POROT Y ZÍSKAL HUSKY A KR ÍŽENEC

NECH A JTE SA POZ VAŤ
podujatia organizované / spoluorganizované

odd. kultúr y a špor tu MsÚ
-------------------------------------------------------------

AUGUST - SEPTEMBER 2011
25. a 26. 8.   o 19:30

KŠEFT ZA VŠETKY PRACHY

Americko-anglický thriller.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

27. a 28. 8.    o 19:30

PIRÁTI KARIBIKU
V NEZNÁMYCH VODÁCH

Americký dobrodružný fantasy fi lm.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný                                                                                                                                         

8. a 9. 9.   o 19:30

TVOJ SNÚBENEC,
MÔJ MILENEC

Americká romantická komédia.
Vstupné: 2,30 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

10. a 11. 9.    o 17:30

HARRY POTTER
A DARY SMRTI 2

Americký dobrodružný fantasy fi lm.
Vstupné: 2,30 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

17. a 18. 9.    o 19:30

VRESKOT 4

Americký horor. 
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

22. a 23. 9.   o 19:30

CZECH MADE MAN

Česká drsná komédia. 
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

24. a 25. 9.    o 17:30

ŠMOLKOVIA

Americko-belgická rozprávka.
Vstupné: 2,30 € 

Mládeži prístupný

Atlét Argo (nemecká doga)
a výborný cvičiteľ Milan Jakubček.

V kategórii veľkých psov (zľava) zvíťazila Líva Baleková a Kity, tesne za ňou 
sa umiestnil Miloš Karell a Bernie a tretiu priečku si vybojovala Alena Čierna 
a Brie.

Víťazné chovateľky a ich miláčikovia (zľava): víťazka Klaudia Kupecká a Key-
sy, strieborná Monika Viteková a Lara, Mária Imrichová a Seany (3. miesto).



31. augusta uplynie 10 rokov, 
odkedy nás náhle vo veku 37 
rokov opustil náš kolega, pria-
teľ, syn a brat

Vratislav Hruboš. 

Bol nielen občanom nášho mesta, ale viac 
ako 13 rokov aj naším kolegom - pracovníkom 
Mestského úradu v Novej Dubnici. Zastával 
tu miesto vysoko profesionálneho odborného 
pracovníka. Stíchol jeho hlas známy aj  v mest-
skom rozhlase, načas sa zastavilo vysielanie 
v mestskej televízii, strnula práca správcu po-
čítačovej siete na mestskom úrade. A to je len 
zlomok práce, ktorú vykonával, často na úkor 
svojho osobného voľna. Jeho meno je navždy 
spojené s Dychovým orchestrom a mažoretka-
mi Nová Dubnica. I dnes nám znie v srdci jeho 
hudba, počujeme oduševnený hlas, vidíme roz-
žiarenú tvár a oči pri práci s dirigentskou pa-
ličkou, cítime jeho zanietenosť. Niekde v diaľ-
ke stále znie  aplauz vďačného publika...
Stretnúť sa a pracovať s takým človekom ako 
bol on, bolo  pre každého z nás potešením. 
Zostalo po ňom veľa toho, čo nám ho denne 
pripomína. 
Spomínajú kolegovia a kolegyne z mestského 
úradu, matka Jiřina, bratia Vlastimil a Franti-
šek s rodinami.

Ďakujeme príbuzným, suse-
dom, priateľom, známym a 
všetkým, ktorí 29. júna 2011 
odprevadili na poslednej ces-
te milovanú manželku, ma-
mičku a starú mamičku

Editu Smrečanskú.

Ďakujú manžel, syn Ladislav a dcéra Edita
s rodinami.

14. augusta uplynul rok, čo 
nás náhle navždy opustil vo 
veku 45 rokov náš milovaný 
syn, brat a otec 

Anton Mečár.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodičia, brat, dcéry Moni-
ka a Lucia a syn Erik.

OSPRAVEDLNENIE
V minulom vydaní Novo-
dubnických zvestí sme 
spomínali aj na výročie 
úmrtia

Heleny a Františka
Lacových.

Žiaľ, vinou redakcie sme uviedli nesprávne mená ich naj-
bližších. V správnom znení s láskou spomínajú dcéry Ana-
stázia, Anna a synovia Ladislav a Milan s rodinami.

Za chybu sa ospravedlňujeme! 

5. júla  uplynulo 7 rokov
a 2. augusta rok, odkedy 
nás opustili naši milovaní

Pavel a Mária
Beňovci

* 17. 5. 1924                                                 * 1. 7. 1925
†   5. 7. 2004                                                 † 3. 8. 2010

Stála spomienka na vás ostáva v našich srdciach.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

2. augusta uplynulo 6 rokov
a 22. augusta 10 rokov,
čo nás  navždy opustili  

naši milovaní rodičia, starí 
rodičia a prarodičia 

Ján a Jozefa
Toporovi

* 15. 6. 1931                                              * 27. 10. 1934
†   2. 8. 2005                                                † 22. 8. 2001

Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.

18. augusta uplynulo 10 ro-
kov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná manželka, ma-
ma a stará mama 

Jolka Gerschdorfová.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel, deti s rodinami
a ostatné príbuzenstvo.

20. augusta uplynuli 4 roky, 
čo nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, matka, 
babička a prababička

Anna Urbanová.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel a štyria synovia 
s rodinami.

21. augusta sme si pripome-
nuli 25. výročie úmrtia nášho 
milovaného manžela, otca a 
dedka

Jána Michalíka.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

26. augusta uplynie 20 rokov, 
odkedy nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a starý 
otec

František Mičiak.

Kto ste ho poznali venujte mu 
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, syn Miroslav, 
dcéra Danka a vnučka Katarína.

29. augusta uplynie 10 rokov, 
odkedy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a dedko

Milan Kyselica.

Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, s nami tichú spomienku.

Manželka, dcéra a syn s rodinami.

Ďakujeme  za účasť a kvetino-
vé dary príbuzným, susedom, 
priateľom a známym, ktorí dňa 
18. júla odprevadili na posled-
nej ceste nášho milovaného 
manžela, otca a dedka 

Miroslava Seluckého.

Ďakujú manželka a synovia s rodinami.

23. júla uplynulo 26 rokov, 
odkedy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel a otec

Jozef Brucháč.

S láskou spomínajú manžel-
ka, synovia a dcéra s rodinami.

9. augusta uplynul rok, čo nás 
navždy opustil drahý syn

Dušan Klačko.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a bolesťou v srdci 
spomína mama.

10. augusta uplynulo 10 rokov,
odkedy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a dedko

Rudolf Vacho.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodi-
nami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
-----------------------------------------

spoločenské udalosti v meste
od júlového vydania

Narodili sa: Emil Hujo, Olívia Sabová, Samuel Barančík

Smútime:  Justína Sekerková, Ľudovít Dulka,
    Mgr. Miroslav Šimko, Miroslav Selucký,
    Ľubomír Poruban, Irena Kvasnicová, Teofi lia
    Belušíková, Oľga Hurkalová, Miroslav
    Lesay, Imrich Kluka, Margita Babničová

Na spoločnej ceste životom:
    Martina Nemcová a Michal Rostás 
    Linda Gavendová a Roman Vrábel 
    Miroslava Farkašová a Miroslav Košinár

    Manželia Oľga a Ján Fajnorovi
    oslávili 60 rokov spoločného života

SPOMIENKY

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO
Dubnica n/V 042/44 21 949,

Nová Dubnica (Obchodné centrum Družba) 042/44 33 000,
non-stop prevozy, predaj rakiev, vencov, kahancov,

sviečok a pohrebné služby 0904 504 498.

KAMENÁRSTVO
kamenárske práce a hrobky 

ZĽAVA 20% na pomníky do vypredania zásob
0908 395 560.

Ponúkame aj prepravu sypkých
a plných materiálov do 3,5 tony. 

M. Kondel, MK & M-SK
    prevádzka - admin. budova Tekos-u

Nová Dubnica
vykonáva:

POHREBNÉ SLUŽBY
(prevozy zdarma!, smútočné obrady,

pochovávanie, truhly, vence)
NON STOP LINKA 0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
(hroby a hrobky od základu,
pomníky a urnové schránky)

30% ZĽAVY DO VYPREDANIA ZÁSOB

Kancelária: po - pia: 8:00 - 16:00 
tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398



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

K šťastiu mu chýbala značka
Na dopravného inžiniera sa v stredu 13. júla hral S. P. z Novej Dubnice. V neskorých nočných 
hodinách vzal jednu z dopravných značiek na stavenisku na Mierovom námestí a smeroval s 
ňou k bývalému sídlu VÚB banky. Jeho konanie neuniklo operátorovi kamerového systému, 
ktorý dal pokyn hliadke. Tá dopravného inžiniera a milovníka značiek vrátila naspäť a kvôli 
priestupku pozmenenia dopravného značenia mu udelila blokovú pokutu. 

Alkohol ho premohol už na pravé poludnie
...takto na seba upozorňoval v piatok 22. júla M. S. z Novej Dubnice. Staré rodinné problémy 
riešil konzumáciou alkoholu vo veľkom množstve. Po osmelení sa zatelefonoval svojej bývalej 
manželke, ktorá sa s ním však odmietla stretnúť. Tento nezáujem naňho doľahol, snažil sa uto-
piť ho v alkohole a z mesta odísť autobusom. Keďže však nebol schopný, ľahol si na chodník 
v podlubí, kde ho prebudila až hliadka mestskej polície. Budenie verejného pohoršenia ho 
vyšlo draho. 

Zaprel partiu, na pokutu zostal sám
Konzumáciou alkoholu si partia mladíkov v parčíku v Pribinových sadoch spríjemňovala pod-

večer 28. júla. Hliadke mestskej polície však nestihol utiecť iba M. K., ktorý zostal sedieť s 
fľašou v ruke. Hliadke tvrdil, že alkohol patrí iba jemu a sám ho tu popíjal. Za toto „hrdinské 
správanie“ voči kamarátom si odniesol pokutové bločky, keďže porušil VZN o konzumácii alko-
holu na verejnom priestranstve v meste. 

Nechtiac oslavovala celá bytovka
Oslavu príchodu z dlhodobej pracovnej cesty organizoval 7. júla M. M. Do bytu si pozval via-
cero svojich známych, s ktorými musel hneď prebrať svoje nové zážitky. Tie sa však miešali 
s hudbou, ktorej intenzita sa zvyšovala priamo úmerne konzumácii alkoholu. Pre tento druh 
oslavy nemali pochopenie susedia, ktorí privolali hliadku. Tá po príchode osla-
vu ukončila a jej hlavný aktér zostal fi nančne o niečo ľahší. 

Mal okno?! 
Zrejme na VZN mesta o zákaze zakladania čiernych skládok pozabudol jeden z obyvateľov 
domu v Pribinových sadoch. Mimo termínu zvozu tuhého komunálneho odpadu je totiž zaká-
zané vynášať veľkorozmerný odpad ku kontajnerom. Pri výmene starých okien za nové vyložil 
nepotrebné staré zasklené rámy ku kontajnerom pred svoju obytnú budovu. Odhaliť pôvodcu 
takejto skládky nebolo zložité. Mestská polícia prípad doriešila v blokovom konaní. 

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

 Tohtoročnú súťaž v kategórii prípraviek a žiačok môžeme hodnotiť veľmi pozitívne. Vonkajšia sezóna, ktorá sa hráva počas 
jesene a jari, skončila pre prípravku víťazstvom a ziskom titulu Majstra Slovenskej republiky. Prípravka HKM Nová Dubnica má za 
sebou veľmi úspešnú sezónu, pretože dominovala aj v halovej súťaži. 
 Obom tímom žiačok sa tiež veľmi dobre darilo. V tejto kategórii sme získali jednu medailu - a to bronzovú pre “B“ tím. Zápasy 
v tejto súťaži boli vyrovnané, až na družstvo z Bratislavy, kde hrali dievčatá, ktoré už reprezentujú Slovensko, kým naše hráčky 
súťažia ešte iba druhú sezónu. 

  Konečné poradie prípravka:    Konečné poradie žiačky:  
  1. HKM Nová Dubnica     1.  Rača Bratislava   
  2. Rača Bratislava       2.  Hoko Zlaté Moravce   
  3.  Šenkvice         3.  HKM Nová Dubnica “B“  
  4. Bratislava “B“       4.  HKM Nová Dubnica “A“  
     
Reprezentácia prípravky       
 Katka Uherková, Simonka Potočková, Betka Kubaščíková, Klárka Šajbenová, Zojka Šajbenová, Nikolka Gajdošová, Riško
 Hipčo, Jakub Šimko, Anička Jandušíková, Adamko Jandušík, Stanko Krško.     
Reprezentácia žiačky “A“
 Nikolka Gunárová, Natália Gunárová, Katka Drestová, Kika Janošková, Evka Balažovjechová, Peťa Podhradská, Deniska
 Tadlánková.     
Reprezentácia žiačky “B“
 Nikolka Gajdošová, Zojka Šajbenová, Klárka Šajbenová, Betka Kubaščíková, Simonka Potočková, Katka Uherková, Kika
 Adamcová, Simonka Katerinčínová, Marianka Masárová.      
     Všetkým dievčatám a chlapcom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a za ich bojovnosť na ihrisku. Do ďalšej sezóny im pra-
jeme, aby sa im darilo aspoň tak ako doteraz. Veď niektoré zo žiačok z A tímu už nominovali do reprezentácie Slovenska do 14 
rokov. Dievčatá, držíme vám palce! 

Jana Uherková, Beáta Potočková - trénerky  
Foto: Jana Uherková

Horný rad zľava: Riško Hipčo, Adamko Jandušík, Katka Uherková,
Anička Jandušíková, Stanko Krško. Stredný rad zľava: Nikolka Gaj-
došová, Betka Kubaščíková, Zojka Šajbenová, Deniska Tadlánková. 
Spodný rad zľava: Klárka Šajbenová, Simonka Potočková a brankár 
Jakubko Šimko.

Nie je nám neznámy. Už sme o ňom
čítali na stránkach týchto našich no-
vín. Martin Ježo, teraz už študent tre-
tieho ročníka Športového osemroč-
ného gymnázia v Nitre, s optimálny-
mi podmienkami pre zdokonaľova-
nie sa v jeho obľúbenom športe - 
STOLNOM TENISE. Jeho šťastie spo-
číva v tom, že dokázal zmeniť svoju 
hyperaktivitu na úspešného koníčka, 
ale najmä v tom, že má skvelých ro-
dičov, ktorí to vedeli takto usmerniť, 
ktorí s láskou sledujú jeho napredo-
vanie, podporujú ho, a to nielen mo-
rálne, ale, ako ináč v športe - fi nanč-
ne. Martin má za sebou už početné 
slovenské víťazstvá, ale tiež medzi-
národné - v OPEN TUNIS získal v 
štvorhre striebornú medailu.

 Oslovili sme ho, aby sme vám ho pri-
blížili v plynutí súčasných dní a mesi-

acov, pretože sa nedávno vrátil z úspešných MAJSTROVSTIEV EURÓPY v KAZANI - RUSKO.

Máš na ŠOG v Nitre dobré tréningové podmienky? Ako zvládaš popri tréningoch a súťa-
žiach štúdium, ktoré je na gymnáziách vo všeobecnosti najnáročnejšie zo SŠ?
 Tréningové podmienky mám veľmi dobré. Trénuje nás tréner mužov reprezentantov JARO-
LÍM MIKO a ROMAN GRIGEL. Tréningy prebiehajú dvojfázovo, a to ráno od 7. do 9. hod. a poo-
bede od 16. do 18. hod. Dá sa povedať, že školu zvládam celkom dobre. Ale po turnajoch, ktoré 
trvajú obvykle týždeň musím dobehnúť zameškané učivo, a vtedy je to dosť náročné

Čo by si nám povedal o svojom poslednom veľkom úspechu v SLOVENSKOM POHÁRI 
MLÁDEŽE Lučenec-Kladno?
 Do Lučenca-Kalinovo som prišiel celkom v pohode. Po vyhratej ťažkej skupine mi otec, ktorý 
ma prišiel povzbudiť, povedal, že má také tušenie, že tento turnaj vyhrám. Nakoniec mal pravdu.

Ako dopadla tvoja účasť na OPEN KADET JUNIOR v Poľsku?
 Na OPEN-KADET-JUNIOR v Poľsku som nepostúpil z ťažkej skupiny. Rozhodujúci zápas 
som prehral s Qui Langom (GER) 3:2, aj keď som viedol už 2:0 a v treťom sete 9:6.

Mohol by si nám priblížiť, ako si obstál v Kazani, kde si bol nominovaný na ME reprezen-
tovať Slovenskú republiku? Veľká konkurencia?
 Po víťazstve v Lučenci a treťom mieste v Starej Ľubovni som sa dostal na 2. miesto v slo-
venskom rebríčku za Wang Jangom, ktorý dostal slovenské občianstvo týždeň pred MAJSTROV-
STVAMI SLOVENSKA a na MS som s ním prehral semifi nále. A tak som skončil na treťom mies-
te. Našťastie to stačilo na nomináciu na MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V KAZANI. V hre bolo 

šesť hráčov. Mohli ísť len traja. Na týchto majstrovstvách Európy som skončil 17 - 32, čo je v 
skutočnosti pre mňa veľkým úspechom. Do šestnástky som prehral s bronzovým medailistom 
LORENZOM (Fr.)

Aké sú tvoje ambície do budúcnosti? Môžeš aj o tých nešportových.
 Hlavne byť zdravý, skončiť úspešne štúdium na športovom gymnáziu, hrať niekedy v budúc-
nosti v zahraničí ( AUT, GER, FRA ), aj keď sú tam tvrdé podmienky, hrať extraligu na Slovensku, 
do ktorej sme postúpili z prvej ligy.

Čo by si nám ešte rád povedal, prípadne odkázal tvojim mladým súputnikom?
 Chcel by som poďakovať rodičom za všetko, čo pre mňa robia, za to, že mi fandia, že ma 
podporujú nielen morálne, ale aj fi nančne. Rád by som mal nejakého sponzora, pretože náklady 
na turnaje sú veľmi vysoké a môj otec už nepracuje.
 Svojim súkmeňovcom by som odkázal, aby tvrdo pracovali na sebe, veľa a pravidelne tréno-
vali, ako sa len dá, aby sa zúčastňovali turnajov a tam získavali skúsenosti, ale hlavne aby dbali 
o to, aby boli vždy, pred každým zápasom psychicky vyrovnaní.

 Ďakujeme a želáme veľa športových úspechov a mnoho šťastia v živote. 
PhDr. Irena Štofaníková

Foto: Milan Rezetka

Na hrudi Martina Ježa (vpravo) visí bronzová medaila z maj-
strovstiev Slovenska.
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 Nový futbalový rok začal pre Mestský futbalový klub Nová 
Dubnica 7. augusta. Pri tejto príležitosti vám prinášame krátke 
zhodnotenie toho minulého a rozpis zápasov jesennej časti ak-
tuálnej súťaže. 

Krátke hodnotenie predsedu klubu
Ing. Petra Šveca
Uplynulý ročník patril medzi najlepšie z pohľadu umiestne-
nia mužstiev v tabuľkách jednotlivých súťaží a súčasne tiež 
z pohľadu fungovania klubu ako športového celku v reáliách 
Novej Dubnice. Vďaka podpore mesta, sponzorov a všetkých 
oduševnených ľudí  (trénerov, vedúcich mužstiev, hospodárov 
a vedenia klubu) sa podarilo vytvoriť fungujúci športový klub, 
ktorý vďaka systematickej práci v predchádzajúcich obdobiach 
vytvoril predpoklady pre športový rast detí a mládeže v meste. 
Ešte raz všetkým ďakujem a pozývam vás na zápasy nového 
ročníka 2011-2012. Príďte povzbudiť svoje deti, vnukov alebo 
svojich favoritov, mužstvá Novej Dubnice, na náš štadión. 

Čakajú nás aj noví súperi
Do IV. ligy pribudli „Áčku“ mužstvá Beluše, Holíča a Prečína. 
Našu skupinu opustila Brezová pod Bradlom. Do III. ligy po-
stúpilo mužstvo Šúroviec a Novej Vsi nad Váhom.
Do dorasteneckej súťaže postúpili mužstvá Beluše, Bolerázu, 
Vrbového a Hornej Nitry (po transformácii klubov sa pod týmto 
názvom bude prezentovať Handlová). Zápasy v tomto roku ne-
budeme hrať s Leopoldovom s Hlohovcom a Dolnou Krupou. 
V žiackych kategóriách pribudli do III. ligy mužstvá Nemšovej, 
Papradna, Starej Turej, Nitrianskeho Rudna a Hornej Nitry „B“. 

Tréneri a vedúci mužstiev
A mužstvo:  Ivan BASILA, Peter ŠVEC, Pavol VASKÝ
dorast:   Michal KIJAČÍK, Jaroslav GALKO
starší žiaci:  Peter ĎURIŠ, Miroslav REKEM 
mladší žiaci: Róbert KÖRMENDY, Miroslav REKEM
prípravka:   Milan ÚRADNÍK

HODNOTENIE UPLYNULEJ SEZÓNY
OČAMI  TRÉNEROV A VEDENIA

Mladší žiaci vďaka desiatim výhram strieborní
Prípravu na jar sme začali turnajmi v telocvičniach, ktoré nám 
ukázali, že musíme v ďalšej príprave zabrať. Po odhlásení muž-
stva Trenčianskych Stankoviec sme odohrali o jeden zápas me-
nej ako na jeseň. Výsledky sme mali striedavé, mrzí nás hlavne 
remíza v Kanianke a prehra doma s Novákmi. Chlapci ale do-
kázali zabrať a z posledných štyroch zápasov sme tri vyhrali, čo 
nás posadilo na pekné druhé miesto, z ktorého nás ani prehra v 

Prievidzi neposunula nižšie v tabuľke. Najlepší strelci v sezóne: 
Vlasák (15 gólov), Pišta (14) a Čačko (10). Počas sezóny podá-
vali vyrovnané  výkony Demura, Pišta, Vlasák, Šlapka a mladší 
spoluhráči Čačko, Pupiš, Okrucký a Dubnička.

tréner Róbert Körmendy

Krásne skóre a druhé miesto pre starších žiakov
Uplynulá sezóna bola v prípade starších žiakov strieborná (v 
III. lige starších žiakov sever). Okrem solídneho tabuľkového 
umiestnenia sa chlapci prezentovali atraktívnym útočným fut-
balom, čo považujem za najdôležitejšiu skutočnosť. Napriek 
tomu, že okrem troch či štyroch mužstiev bola kvalita súperov 
oproti minulým rokom nižšia, neznižuje to kvality nášho tímu. 
Medzi pozitíva môžeme zaradiť tréningovú disciplínu, radosť z 
futbalu a množstvo strelených gólov. Naopak veľa radosti ne-
priniesli slabšie začiatky zápasov a oba prehrané duely proti 
Novému Mestu nad Váhom a Handlovej.

Najlepší strelci v sezóne:
Patrik Lukáč (30), Simon Tomáš (11), Ľuboš Pavlačka,
Marek Karvaš (8), Kamal Bouhila (7). 

tréner Michal Kijačík

Dorastenci si na jar polepšili na 8. priečku
Po minuloročnom nováčikovskom oťukaní sa v IV. lige sme mali 
za cieľ umiestniť sa opäť do piateho miesta. Po veľmi dobrom 
začiatku sme však postupne padali až na 11. miesto po jesen-
nej časti sezóny.  Jarná časť bola z pohľadu výsledkov trochu 
lepšia a nakoniec sa nám podarilo s prehľadom sa posunúť do 
stredu tabuľky a obsadiť konečné 8. miesto so 44 bodmi a ak-
tívnym skóre 68:61. O góly sa starali najmä: Róbert Körmendy 
(16), Matej Plánek (13), Michal Kollman (10), Matej Číhal (8), 
Marek Czánik (7). Najväčšími oporami mužstva boli Lukáš Re-
kem a Dejan Kirda. Treba však spomenúť aj fakt, že len nie-
koľko chlapcov futbal naozaj miluje a neberie ho ako povinnosť. 
Iba sedem hráčov (M.Rekem,  L.Rekem,  M.Kollman, M.Czánik, 
D.Ježík,  M.Plánek, E.Brix) malo účasť na tréningoch vyššiu 
ako 70%. V každom prípade, mimoriadne silný ročník 1993 (10 

hráčov) je veľkým prísľubom do ďalšej sezóny na peknú hru, 
veľa strelených gólov a konečné umiestnenie na špici celej ta-
buľky. Samozrejme záleží to aj od toho, ako sa chlapci tejto 
šance chopia.

tréner Roman Ježík

A mužstvo s aktívnym skóre na výbornom 6. mieste
V kolísavom trende si v uplynulej sezóne počínalo A mužstvo. 
Po nevydarenom úvode na jeseň sa forma mužstva aj prístup 
k tréningovému procesu výrazne zlepšil, čo viedlo k stabilizácii 
výkonov a dobrému umiestneniu v závere súťaže na šiestom 
mieste. Je to v novej histórii najlepšie umiestnenie A mužstva 
v IV. lige. Ako negatíva spomeniem stratu bodov na domácom 
ihrisku v jesennej časti súťaže, nevyrovnanosť výkonov jednot-
livcov, nie najlepšia zápasová disciplína, čo viedlo k udeleniu 
množstva žltých kariet. Takisto je potrebné spomenúť menšie 
množstvo strelených gólov, čo budeme chcieť zmeniť v ďalšom 
ročníku. Medzi hlavné pozitíva zaraďujem dochádzku na tré-
ningové jednotky a kolektívne poňatie hry. Nebudem hodnotiť 
jednotlivých hráčov, ale po dlhšom čase sa nám podarilo do A 
mužstva zabudovať dvoch nováčikov (E. Brix a J. Vaško), ktorí 
by mohli pomôcť  mužstvu v ďalších bojoch v novej sezóne. 

predseda Peter Švec

Štatistika: 6.miesto v IV. lige SZ v sezóne 2010-2011

SEZÓNA 2011/2012

Pozor zmena! Hracím dňom pre dorast je sobota. 
Naše deti v tretej lige budú hrávať domáce zápasy tak ako v 
minulom roku, teda v nedeľu o 10. resp. o 12.- tej hodine dopo-
ludnia. Mužstvo dospelých bude svoje domáce zápasy hrávať  
v UHČ vždy v nedeľu. 

 Rybárčenie je záujmovo-športová záľuba ľudí milujúcich prírodu v jej plnom rozsahu a kráse. 
Rybár prežíva vo voľnej prírode veľa času a vníma ju všetkými zmyslami. Má príležitosť pozo-
rovať často i nevšedné prejavy živočíchov v prírode. Nezriedka vidí aj drámy, ktoré zamrazia. 
Sú to bežné príbehy v prírode, ktorá je niekedy voči slabším alebo sokom dosť krutá. Ani fl óra v 
okolí vodných tokov či nádrží nezostáva mimo pozornosti rybára. Jej rozmanitosť a špecifi ckosť 
upútala už mnohých, ktorí na rybolov prinášajú aj záhradnícke nožnice, aby nimi usmernili rast 
drevnatých porastov a odstránili z nich odumreté suché časti. Rybári sú ohľaduplní aj k drobné-
mu trávnatému porastu na lovnom mieste, nepoškodzujú ho. 

 Ako rybári cítime zodpovednosť za dobrý stav našej prírody. Naším hlavným zámerom pri 
vode je rybárčenie - ale určite nie také, ktoré bezducho vyloví všetko živé z vody. Pre lov rýb 
sú stanovené lovné reguly, ktoré sú zárukou zachovania rybieho genofondu. Početnosť rýb v 
revíroch podľa druhov sa pravidelne sleduje a pri prípadnom ohrození sú prijímané účinné opa-
trenia. Nie malú pozornosť rybárska organizácia  venuje kvalite vôd, zdravotnému stavu rýb a ich 
ochrane pred pytliactvom a inými nebezpečenstvami. Mrzí nás, že nepriaznivých činiteľov a život 
rýb ohrozujúcich faktorov sa v našich podmienkach vyskytuje stále viac.

Sú to: 
 - zámerné alebo neuvedomelé vypúšťanie jedovatých a pre ryby veľmi škodlivých látok do
    potokov. Napr. agrochemické prípravky poľnohospodárov a záhradkárov v Kolačínskom po-
   toku, ktoré trikrát v priebehu minulého roku otrávili pstruhy, 
 - pytliactvo, najmä v pstruhových vodách,
 - decimovanie rýb vtákmi, ktoré na našom území nemajú svoj pôvod (kormorán veľký, rybár
   riečny a iné). Toto vtáctvo prilieta na prechodnú dobu, ale daň za ich prítomnosť je veľmi
   krutá. Likvidácia, zraňovanie a stresovanie rýb až do „vyčistenia“ vôd od života. 

     Výročná členská schôdza našej organizácie sa konala 20. marca za prítomnosti primátora 
mesta Ing. Petra Marušinca. Na aktuálny rok prijala nové úlohy, z ktorých už splnil brigády na 
úpravu a čistenie vodných tokov a vodných nádrží (5-krát), zarybnenie stojatých vôd plôdikom 
šťuky severnej ako aj uskutočnené rybárske preteky:

a) deti a mládež na VN Štrkovisko Dubnička 1. mája

 s výsledkami:     1. David Vacula   289 bodov
        2. Lukáš Monkdieck  219 bodov
        3. Tamara Waldeckerová 144 bodov

Ceny víťazom odovzdal primátor Novej Dubnice Ing. Peter Marušinec a funkcionári organizácie. 

b) dospelí rybári na VN Štrkovisko Dubnička 8. mája

 s víťazmi:      sektor A  Ján Gregor
        sektor B Ján Kovačík
        sektor C Rudolf Trtala

Obvodná organizácia SRZ č. 2 v Novej Dubnici vznikla v roku 1983 odčlenením sa od mestskej 
organizácie v Dubnici nad Váhom, ktorá mala v tom čase viac ako 500 členov.

Jej hlavným poslaním je:

 - organizačne viesť a usmerňovať registrovaných členov,
 -  zabezpečovať dodržiavanie zákonov platných pre rybolov a ochranu životného prostredia,
 -  školiť a pripravovať mladých rybárov pre výkon rybárskeho práva,
 -  dozerať na kvalitu a čistotu vôd v rybárskych revíroch a na zdravotný stav rýb,
 -  uskutočňovať účelovú výstavbu zariadení na vodných plochách a tokoch (hrádze, uzáve-
  ry hrádzí, komunikácie, sklady, objekty a iné),
 -  zarybňovať rybárske revíry podľa zarybňovacieho plánu,
 -  brigádnickou činnosťou zabezpečovať údržbu a čistenie rybárskych revírov,
 -  organizovať rybárske preteky pre deti a mládež a dospelých rybárov. 

Jozef Mikloš
kronikár OO SRZ

A K O  S Ú  F U T B A L I S T I  P R I P R A V E N Í  N A  N O V Ú  S E Z Ó N U ?

VYZNANIE  NOVODUBNICKÝCH  RYBÁROV

# Klub Z V R P Skóre Body + Body 

1  Nové Mesto n/V. 20 20 0 0 152 : 16 60 30 

2  Nová Dubnica 20 14 2 4 83 : 23 44 14 

3  Handlová 20 13 4 3 60 : 31 43 13 

 
# Klub Z V R P Skóre Body + Body 

1  Nové Mesto n/V. 18 15 1 2 107 : 20 46 19 

2  Nová Dubnica 18 10 1 7 50 : 57 31 4 

3  Lednické Rovne 18 9 3 6 44 : 36 30 3 

 
# Klub Z V R P Skóre Body + Body 

1  Hlohovec 30 23 3 4 106 : 39 72 27 

2  Bánovce n/B 30 23 2 5 133 : 37 71 26 

......           

8  Nová Dubnica 30 13 5 12 68 : 61 44 -1 

 
# Klub Z V R P Skóre Body + Body 

1  Šúrovce 30 22 5 3 88 : 25 71 26 

2  Nová Ves n/V. 30 20 6 4 61 : 22 66 21 

3  Sol any 30 18 8 4 70 : 33 62 17 

.....           

6  Nová Dubnica 30 15 4 11 51 : 46 49 4 

Foto: Ján Mráz

- PO STOPÁCH SNP NA MARKOVICU - PO STOPÁCH SNP NA MARKOVICU -

Ak budete mať chuť, pridajte sa k nám a v nedeľu 28. 8. 2011 oslávte s nami  67. výročie SNP
a zároveň 2. výročie nášho kríža na Markovici. Stretneme sa o 14.00 pred KD v Kolačíne, 
alebo o 15.00 priamo na Markovici. Tešia sa na vás turisti z Kolačína!


