
 Poslanci mestského zastupiteľstva sa zišli 26. septembra, 
aby si vypočuli okrem iného aj Správu o hospodárení s rozpoč-
tom mesta Nová Dubnica za I. polrok . Konštatuje sa v nej, že 
rozpočet nášho mesta je založený na princípe toku reálnych 
peňažných prostriedkov. To znamená, že ak obec nedisponu-
je peňažnými prostriedkami, nemôže uskutočniť ani výdavky. 
Bežný rozpočet je postavený ako vyrovnaný, príjmy sú plnené 
na 47,6% a výdavky na 48%. Vyššie percentuálne čerpanie 
bolo vo viacerých oddieloch na položke výdavky na energie 
- hlavne teplo, prečerpaná je položka na prevádzku útulku, 
mestských toaliet a fontán, vyššie čerpanie majú aj položky na 
údržbu budov. 
 Kapitálový rozpočet je postavený ako schodkový, schodok 
je vykrývaný prebytkom fi nančných operácií, kapitálové príjmy 
sú splnené na 36,9% a výdavky na 36,4%. 
 Naplniť mestskú kasu by čiastočne pomohlo splnenie po-
hľadávok, ktoré mesto eviduje . Niektorí občania nemajú zapla-
tené dane z nehnuteľností, za psa, poplatky za odvoz komunál-
neho odpadu, dlhujú za prenájmy budov a pozemkov. Celkovo 
eviduje mesto pohľadávky vo výške viac ako 182 000 €. Aj pre-
to Bytový podnik, m. p. o. Nová Dubnica vypracoval zoznam 
neplatičov v mestských bytoch, ktorí boli opakovane vyzývaní 
na zaplatenie dlžnej sumy, alebo aspoň na dohodu splátkové-
ho kalendára. Keďže na výzvy nereagovali a ich dlh narastá, 
mesto podalo návrh na vyhlásenie dobrovoľnej dražby, ktorú 
vykoná spoločnosť IURIDIS, a.s. so sídlom vo Veľkom Krtíši. 
V spolupráci s ňou dôjde k vydraženiu bytov, vlastníkom sa 
stane vydražiteľ a dlh na nájomnom si bude mesto vymáhať 
súdnou cestou. 
 Poslanci schválili aj návrh Všeobecne záväzného nariade-
nia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nová Dubnica, v 
ktorom je bližšie špecifi kované, na čo nie je možné použiť do-
táciu. Všetkých žiadateľov upozorňujeme na zmenu termínu, 
dokedy možno o dotáciu požiadať - do 15. novembra roku pred po-

skytnutím dotácie. Dotáciu je potrebné potom zúčtovať do 15 
dní od času jej použitia, najneskôr do 15. decembra prísluš-
ného roka.
 K zmenám došlo i vo VZN č. 2/2009 o rozsahu poskytova-
nia sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby v meste Nová Dubnica. Bola zriadená nocľaháreň pre 
ľudí bez domova, ktorá poskytne ubytovanie a sociálne pora-
denstvo pre občanov bez prístrešia. Zmenila sa aj výška úhrad 
za stravovanie klientov Zariadenia pre seniorov vzhľadom na 
zvyšovanie cien potravín.
 Poslanci odhlasovali aj odpredaj pozemkov - IBV Miklovky 
občanov, ktorí oň požiadali. Ide o drobné výmery pred a za 
rodinnými domami, ktoré občania využívajú, ale nemajú ich vy-
sporiadané. 
 Podarilo sa odpredať ďalších 8 bytov v 42 b. j. na ul. Petra 
Jilemnického ich nájomcom, ktorí o kúpu prejavili záujem.
 Mesto Nová Dubnica predložilo aj návrh strategického ma-
jetku, ktorí poslanci tiež prerokovali a schválili. Strategickým 
majetkom boli označené budovy, stavby, nebytové priestory, 
pozemky a majetok, ktoré majú osobitnú strategickú dôležitosť 
a z tohto dôvodu nebude možné tento majetok prevádzať na 
iné fyzické či právnické osoby do konca súčasného volebného 
obdobia. 
 Do konca kalendárneho roka by sa mali poslanci stretnúť 
ešte dvakrát. Aj o týchto rokovaniach vás budeme informovať 
prostredníctvom Novodubnických zvestí.

-sk- 

    Zberové vozidlo, zberné nádoby a kontajnery - tým plánuje 
Mesto Nová Dubnica rozšíriť a skvalitniť služby v systéme odpa-
dového hospodárstva vďaka eurofondom. V projekte Zefektív-
nenie systému odpadového hospodárstva v meste Nová Dubni-
ca žiadame prostriedky na nákup zberového vozidla, zberných 
nádob na separovaný odpad - sklo, papier, plasty, kovové obaly 
a celozváraných veľkoobjemových preskladňovacích kontajne-
rov na odpad. Vďaka ich zakúpeniu predpokladáme zvýšenie 
množstva vyseparovaného odpadu o 107 ton ročne.

    Zberný dvor v meste je funkčný, ale z dôvodu nedostatoč-
nej technickej vybavenosti a nedostatočného počtu kontajne-
rov rozmiestnených v meste vidíme ešte rezervy, resp. nedo-
statky nášho systému separovaného zberu. Očakávame, že v 
dôsledku realizácie projektu dôjde k zefektívneniu systému od-
padového hospodárstva v meste a to najmä v dôsledku dostup-
nosti kontajnerov a aktívnemu zberu vo vlastnej réžii mesta. 
Očakávame, že zefektívnenie systému separácie prinesie vy-
tváranie úspor v oblasti odpadového hospodárstva, keďže sa 
zníži množstvo tvoreného komunálneho odpadu a separácia 
odpadov bude v správe mesta pri zníženej závislosti od služieb 
dodávateľských subjektov.

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka mesta

 Viaceré zmeny v oblasti poskytovania dotácií z rozpoč-
tu mesta prinieslo mestské zastupiteľstvo 26. septembra a 
ním schválené VZN 7/2011. Veľkou zmenou je najmä ter-
mín na predloženie žiadostí, ktorý sa presunul už na 15. 
novembra. Rozpočet mesta a najmä objem fi nancií vyhra-
dený na dotácie by mal totiž vychádzať z reálnych potrieb 
žiadateľov. Rovnako termín zúčtovania sa presúva, z 31. 
januára roku nasledujúcom po poskytnutí fi nančných pro-
striedkov na termín 15. decembra v roku poskytnutia dotácie. 

 Organizácie sú povinné podľa VZN dokladovať k žia-
dosti aj ďalšie prílohy. Ich počet sa rozšíril o dve - čestné 
prehlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedené konkurz-
né, exekučné alebo iné konanie a čestné vyhlásenie žiada-
teľa, že do dňa podania žiadosti nemá záväzky voči mestu. 
Samotnú dotáciu mesto poskytne iba v prípade, že žiada-
teľ nemá voči nemu žiadne pohľadávky až do dňa podpisu 
zmluvy. Kompletné znenie VZN 7/2011 nájdete na www.no-
vadubnica.eu/129615 alebo priamo na mestskom úrade.

Ing. Eva Lackovičová
vedúca ekonom. oddelenia MsÚ

 V auguste sme slávnostne otvorili zrekonštruované Mierové námestie. Jednou z jeho dominánt je fontána so štyrmi radmi 
trysiek a farebným podsvietením dna. Lepšie povedané, mala to byť jedna z dominánt... Počas mesačnej prevádzky fontány 
zistil sa únik vody. Preto mesto Nová Dubnica požiadalo spoločnosť Eurovia SK, a.s. Košice, ktorá bola realizátorom prác na 
Mierovom námestí, aby odstránila túto poruchu v čo najkratšom možnom termíne. Blíži sa však zimná sezóna a s ňou spojená 
pravidelná odstávka všetkých fontán, preto sa na rokovaní 7. októbra primátor Ing. Peter Marušinec s vedením spoločnosti Euro-
via dohodol na oprave v priebehu jari budúceho roka. 

Ing. Ján Krumpolec, vedúci odd. výstavby MsÚ
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Nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá 
primátor na 7. novembra (pondelok) o 16. hod. do Kultúrne-
ho domu Kolačín. Vítaní sú všetci so záujmom o ďalší vývin 
mesta a mestskej časti Kolačín.

ZÁBAVNÁ DOPRAVNÁ VÝCHOVA
S MESTSKOU POLÍCIOU



 Po skončení vysokej školy v roku 1987 Ing. Róbert Ruman 
pracoval ako ekonóm zásobovania v ZŤS Dubnica nad Váhom. 
Od roku 1992 bol pracovníkom Obvodného úradu v Dubnici nad 
Váhom ako ekonóm - hospodár. O štyri roky neskôr prevzal funk-
ciu vedúceho oddelenia správy majetku Mestského úradu v Novej 
Dubnici. V období rokov 1999 - 2003 vykonával funkciu hlavné-
ho kontrolóra Mesta Nová Dubnica. Neskôr zastával vedúce ma-
nažérske pozície v oblasti obchodu a marketingu v obchodných 
spoločnostiach na Slovensku a v Českej republike. Na súčasnú 
pozíciu vedúceho majetkového oddelenia MsÚ v Novej Dubnici na-
stúpil po výberovom konaní od augusta t.r.
 Na tomto poste Ing. R. Ruman už pracoval aj v minulosti. Ho-
vorí sa, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Čo ho viedlo k tomu, 
aby toto pravidlo porušil? „To, že som opäť začal pracovať vo ve-
rejnej správe, konkrétne v miestnej samospráve, súvisí s viacerý-
mi okolnosťami. Uvediem tie najdôležitejšie. Prvou bolo ukončenie 
mojej práce v Bratislave. Druhou bolo moje predsavzatie vrátiť sa 
po niekoľkých rokoch späť do Novej Dubnice, byť bližšie pri mojej 
rodine a nájsť si prácu v tomto regióne. Treťou bola skutočnosť, 
že v tomto období bolo vypísané výberové konanie na pozíciu 
vedúceho majetkového oddelenia MsÚ v Novej Dubnici, do ktoré-
ho som sa rozhodol prihlásiť na základe mojej predchádzajúcej 
praxe a skúseností v tejto oblasti. Podstatnú úlohu taktiež zohralo 
to, že od narodenia som obyvateľom Novej Dubnice, poznám pro-
stredie, ľudí, potreby, problémy, priority, ktoré je potrebné v rámci 
mesta riešiť. Teraz mám možnosť osobne prispieť k ich realizácii.“ 

Čo všetko spadá do pracovnej náplne majetkového oddelenia 
MsÚ v Novej Dubnici?
 „Tak ako už naznačuje názov, hlavnou úlohou majetkového
oddelenia je správa majetku mesta. Zahŕňa nakladanie s majetkom 
mesta, jeho ochranu, zhodnocovanie, evidenciu a všetky úkony v 
súlade s platnou legislatívou, všeobecne záväznými nariadenia-
mi mesta /VZN/ a internými smernicami. Aby som bol konkrétnej-
ší, uvediem aspoň niektoré: je to vypracovávanie potrebných ma-
teriálov, podkladov a informácií pre primátora mesta, MsZ, MsR, 
fi nančnú a majetkovú komisiu pri MsZ, obyvateľov mesta, vypra-
covávanie všetkých typov zmlúv týkajúcich sa majetku mesta, ich 
evidencia, kontrola ich plnenia, zabezpečovanie vypracovania ge-
ometrických plánov, znaleckých posudkov i osvedčení za účelom 
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, prevodov, záložných 
zmlúv a pod. Ďalej je to spolupráca s mestskými organizáciami
pri zabezpečovaní činností s prevádzkou a údržbou majetku 
mesta, organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku mesta, 
spolupráca pri vytváraní interných právnych noriem súvisiacich s 
majetkovým oddelením a v neposlednom rade vypracovávanie a 
aktualizácia VZN a smerníc týkajúcich sa majetku mesta.

 V súčasnosti majetkové oddelenie okrem každodenných 
úloh aktuálne rieši pozemkové vysporiadanie a prípravu pozem-
kov pre plánovanú priemyselnú zónu - Priemyselný park Hliny, 
pozemkové vysporiadanie a prípravu pozemkov pre individuálnu 
bytovú výstavbu - IBV Dlhé Diely, prípravu podkladov pre odpredaj 
pozemkov záhradkárom v jednotlivých osadách v meste, odpredaj 
bytov v bytovom dome súp. č. 838 na ul. Petra Jilemnického sú-
časným nájomníkom na základe ich žiadostí a na základe uznese-
nia MsZ, majetkové vysporiadanie pozemkov na cintoríne v Novej 
Dubnici v časti urnový háj, ako aj pozemkov na základe individuál-
nych žiadostí, spolupracuje pri príprave nového návrhu „Zásad 
hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica“ a dôraz kladie aj 
na prípravu podkladov pre inventarizáciu majetku mesta. 
Úloh nie je málo, a tak Ing. Róbertovi Rumanovi želáme, aby mu 
pri ich plnení slúžilo pevné zdravie.

-gaj -

V rubrike predstavujeme poslancov novodubnického mest-
ského zastupiteľstva a postupne uverejňujeme ich odpoveď 
na otázku:
Ako sa vám darí napĺňať predsavzatia, ktoré ste si dali 
pred komunálnymi voľbami?

PhDr. RASTISLAV MÁDR 
poslanec MsZ,
člen komisie školstva a ZPOZ-u

PhDr. Rastislav Mádr už veľa uro-
bil pre občanov nášho mesta. Pre 
svoju značnú schopnosť empatie 
a dar kultivovaného prejavu je jed-
ným z poslancov, ktorí boli zvolení 
opakovane viackrát. Takto sa vy-
znal zo svojho vzťahu k mestu a 
jeho obyvateľom:

 Bývam v Novej Dubnici od roku 1969 a nie je mi ľahos-
tajné, ako vnímajú naše mesto ľudia, ktorí sem prídu na ná-
vštevu priateľov, príbuzných alebo len ako hostia rôznych 
podujatí.
 „Vaše mesto je krásne a útulné“ - hovoria mi priatelia z 
cudziny. A myslia to úprimne. A to nás určite teší. My však 
vieme svoje - nedostatočné služby, chýbajúce letné kúpa-
lisko, chodníky s jamami či výtlkmi, trávniky s odhodenými 
plastovými fľašami, papiermi, malé odpadové koše zaplne-
né veľkým domácim odpadom, bezohľadná jazda áut bez 
postihu, špinavé priestranstvá... Kde sú doby, kedy si žiaci 
po ceste do školy mohli v mliečnom bare na námestí dať 
pohár kakaa s buchtou, alebo koktail či opečený chlebík s 
vajcom a cibuľkou?!
 Niektoré veci nemôžme ovplyvniť, patria do podnikateľ-
skej sféry. Ale čosi predsa len môžme zmeniť. Dať plastovú 
fľašu do kontajnera, odhodiť obal z čokolády do koša, sprá-
vať sa ako človek. Je to iste aj, ale najmä vecou výchovy v 
rodine. Teda naše mesto bude vyzerať tak, ako sa budeme 
v ňom správať my všetci.
 Som členom školskej komisie, a preto je jednou z mojich 
priorít oblasť školstva. Sám učím na strednej škole vyše 48 
rokov a poznám túto problematiku. Chcel by som pomôcť
riešiť najdôležitejšie problémy, s ktorými sa pasujú naše 
školy. Škola potrebuje dobré materiálno-technické vybave-
nie (nielen počítače) vo všetkých predmetoch. Dôležité je 
vyučovanie cudzích jazykov, ale aj telesnej výchovy. Mimo-
školská aktivita žiakov by sa nemala sústreďovať iba na 
sedenie pri počítači, hry s mobilom, a SMS-kovanie. Mladí 
ľudia potrebujú širokú ponuku voľnočasových aktivít. 
 Predškolské zariadenia postupne nebudú postačovať. 
Ani zrušenie jaslí nebolo najšťastnejším krokom. Sám bu-
dem podporovať ich obnovenie. Sociálna oblasť je ďalšou 
mojou prioritou. Veď v meste žije veľká skupina starších 
ľudí a tu vyvstane potreba rozšírenia zariadenia pre senio-
rov prístavbou, či rekonštrukciou existujúcich priestorov. 
 Mestské zastupiteľstvo je vyvážené, pretože je tu viace-
ro mladých ľudí, ktorí prinášajú nové, odvážnejšie názory. 
Sám patrím ku staršej generácii a pri rozhodovaní potrebu-
jem byť presvedčený, že ide o dobrú vec, ktorá nemôže byť 
zneužitá. Za tých päť období môjho pôsobenia v MsZ som 
totiž zažil rôzne sklamania zo zneužitia našich rozhodnutí. 
Skúsenosťami, ktoré som postupne získaval, chcem pomôcť
pri rozhodovaní v súčasnosti.
 ZPOZ - zbor pre občianske záležitosti je oblasť môjho 
pôsobenia od roku 1990. Rád sa stretnem s vďačnými „zá-

kazníkmi“, ktorým nadlho utkveli v pamäti moje slová pri ich 
dôležitých životných udalostiach - sobáš, uvedenie novo-
rodencov do života, odprevádzanie ich príbuzných na po-
slednú cestu...
 Pohoda v rodine, priateľské vzťahy v pracovnom pro-
stredí a dobrí priatelia, to všetko vytvára dobré podmienky 
pre radostný a kvalitný život. To si dovoľujem popriať všet-
kým Novodubničanom.

Ing. PETER LENDEL
poslanec MsZ a člen komisie
na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií funkcionárov

 Pán Ing. Lendel je vo funkcii po-
slanca MsZ po prvýkrát. Jeho vy-
jadrenie k položeným otázkam za-
čalo slovami: „Chcel by som po-
ďakovať všetkým ktorí mi prejavili 
dôveru. Vážim si poslancov, ktorí 
boli opätovne zvolení, lebo to do-

kazuje, že sa osvedčili, pre mesto urobili užitočnú prá-
cu a majú dôveru ľudí.“

 Odpoveď na otázku, prečo som kandidoval, nie je zloži-
tá. Nikdy som sa nesnažil stáť bokom a čakať, čo mi niek-
to druhý vybaví a hotové naservíruje. Či už to bola počas 
študentských čias práca v študentskej rade, alebo neskôr 
počas pracovného procesu organizovanie rôznych akcií. V 
paneláku, kde bývam, som robil 18 rokov zástupcu vlastní-
kov a nájomníkov bytov. 
 Keď som bol oslovený, aby som kandidoval za poslan-
ca, moja prvá otázka sebe samému znela: „Ako by som 
mohol byť prospešný?“
 Keď sa pozrieme na mesto pozorným pohľadom, vidíme 
veľké množstvo nedostatkov. Stačí sa pozrieť na stav chod-
níkov a ciest. Diery sa zaplátajú, avšak hrboľ alebo jama 
zostane. Oprava nie je systémové ani estetické riešenie. 
Namiesto komplexného riešenia cestnej siete v meste sa v 
minulosti vynakladali vysoké investície na štúdie, architek-
tonické návrhy a práce, ktoré nemali potrebný efekt. Viem, 
že mesto je fi nančne v žalostnom stave, a preto sa budem 
snažiť o objektívnejšie prerozdeľovanie fi nancií a upozor-
ňovanie na doteraz prehliadané potreby mesta a obyvate-
ľov.
 Osobne som veľmi rád, že sa podarilo vykonať kroky k 
odpredaju záhradiek ľuďom, ktorí ich obrábali desiatky ro-
kov a majú k nim aj citový vzťah. Sú to väčšinou starší ľudia 
a poznám viacerých, ktorým je záhradka zmyslom života. 
Dalo by sa povedať, že pozemok sa dá využiť aj lepšie ako 
sú záhradky, napríklad na komerčné účely, ale to by sa za-
budlo na človeka, jeho duchovno a relax. Zvlášť keď naši 
dôchodcovia majú problém vyjsť s peniazmi a nemôžu cho-
diť po dovolenkách ako ich západní vrstovníci. 
 V mojom pôsobení vo funkcii poslanca by som chcel, 
aby sa podarilo pripraviť podmienky aspoň pre menších in-
vestorov, ktorí by priniesli nové pracovné príležitosti a zlep-
šili život ľudí v meste. Chcel by som sa pričiniť o to, aby 
sme splnili volebný program a sľuby, ktoré sme dali našim 
voličom.V zastupiteľstve mesta sme viacerí noví poslanci. 
Dúfam, že snahou všetkých bude dať mestu krajšiu tvár, 
spríjemniť a zlepšiť bývanie našim obyvateľom.

Ďakujeme a želáme veľa úspechov a optimizmu pri napĺňa-
ní vašich cieľov.

  Spracovala PhDr. Irena Štofaníková

 Na ľudí bez strechy nad hlavou a na príchod zimného obdobia už myslí Mesto Nová Dubnica. Opäť zriadi v priestoroch bývalej 
knižnice v Sadoch duklianskych hrdinov 79/10 nocľaháreň. Osobe, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie a nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb, tu budeme poskytovať ubytovanie na nocľah, sociálne poradenstvo a vytvoríme podmienky 
na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Nocľaháreň bude poskytovať svoje služby od decembra do marca podľa poča-
sia, od 19. do 7. hod. nasledujúceho dňa. Dĺžka pobytu je určená individuálne, prihliadnuc na sociálnu situáciu klienta a na nepriaznivé  
poveternostné podmienky. Poskytuje sa prednostne pre klientov s trvalým pobytom na území mesta.
 Kritériom príjmu do nocľahárne je nedisponovanie ubytovaním, hmotná alebo sociálna núdza, vyhovujúci zdravotný stav (bez pre-
nosných ochorení), schopný sa pohybovať a postarať sa o seba. Ubytovaný pri nástupe do nocľahárne dostane pridelené lôžko a do 
zariadenia si môže priniesť len najnutnejšie osobné veci. Ďalšie podrobnosti stanovuje prevádzkový a ubytovací poriadok, ktorý určuje 
druh a spôsob poskytovania služieb, určuje vnútorný režim a povinnosti ubytovaných, v osobitných ustanoveniach sa určujú hygienické 
podmienky ubytovania a obsahuje aj bezpečnostný a požiarny poriadok. Ubytovanie je možné odmietnuť ak je ubytovaný pod vplyvom 
alkoholu alebo iných omamných látok, odmietne sa podrobiť hygienickej očiste, bol vylúčený zo zariadenia pre závažné porušenie pre-
vádzkového poriadku.
 Tento rok sa prvýkrát nebude poskytovať strava a ubytovaným budú poskytnuté len hygienické potreby a ošatenie. Všetky služby 
poskytované ľuďom bez domova v nocľahárni sú poskytované zdarma.  Prevádzku nocľahárne, ako aj služby s tým spojené t.j. dozor 
počas ubytovania, hygienické potreby a iné (energie) hradí Mesto Nová Dubnica.

Mgr. Zuzana Vanková, vedúca odd. sociálnych vecí a školstva MsÚ

Mestský úrad, oddelenie sociálnych vecí a školstva oznamuje občanom, že potravinová pomoc vo forme po-
skytnutia hladkej múky a bezvaječných cestovín je pre naše mesto naplánovaná na mesiac november.
Bližšie informácie vám oznámime v dostatočnom predstihu. 



 Školské i predškolské zariadenia vykročili nedáv-
no do nového školského roku. Znamená to nielen bi-
lancovanie uplynulého obdobia, ale aj plánovanie no-
vých úloh a stratégií v živote školy. Inak tomu nie je 
ani v činnosti materskej školy v Novej Dubnici, kde v 
predchádzajúcom období nastali zmeny v riadení. Ria-
diteľkou Materskej školy Petra Jilemnického 12/5 sa
stala Mgr. Daniela Moravíková. Metodicky usmerňuje 
štyri elokované pracoviská - P. Jilemnického, M. Kuku-
čína, Komenského sady a ZŠ J. Kráľa, spolu 13 tried 
materskej školy. V práci s deťmi v predškolských za-
riadeniach má dlhoročné skúsenosti. Zaujímalo nás, 
ako sa zhostila tejto novej úlohy.

 - Nová úloha, ktorú som prebrala v oblasti manažova-
nia právneho subjektu bola naplnená očakávaním zmien 
vo vnútornom riadení školy, zmene jej kvality. Prvotné zá-
mery však museli načas ustúpiť do pozadia, pretože bolo 
potrebné hneď od začiatku sa pasovať so sériou kontrol a 
následných opatrení. Aj napriek ťažkej situácii a krátkosti 
času, za aktívnej účasti celého kolektívu školy a rodičov-
skej verejnosti, sa podarilo v uplynulom školskom roku 
presadiť zásadné zmeny, ktoré ovplyvnili a budú ovplyv-
ňovať činnosť materskej školy aj do budúcnosti. 
 
Môžete spomenúť niektoré aktivity, ktoré sú súčasťou 
vzdelávacieho programu detí? 
 - Aktivít máme veľa. Z tých, ktoré sa nám osvedčili 
spomeniem aspoň spoluprácu s materskou školou v Br-
zeszcze v Poľsku, za účelom spoznávať vzdelávanie a 
kultúru iných národov a vzájomnej výmeny pozitívnych 
skúsenosti z pedagogickej praxe. Získali sme fi nančné 
prostriedky na úpravu školského dvora na objekte MŠ P. 
Jilemnického. Projekt bude realizovaný za spoluúčasti ro-
dičov v mesiaci október. Podarilo sa nám zrealizovať nie-
koľko školských vzdelávacích projektov, zameraných na 
dopravnú bezpečnosť, dentálnu hygienu, pohybové aktivi-
ty detí a rodičov, spoznávanie histórie najbližšieho okolia 
realizovaním výletu pre deti predškolského veku. 
 
Jednou z najdôležitejších úloh, ktoré ste museli v 
predchádzajúcom období riešiť, bolo rozšírenie ma-

terskej školy o ďalšie triedy. Tieto problémy sa od 1. 
septembra podarilo čiastočne vyriešiť. Aká je v sú-
časnosti situácia? 
 - Kapacita materskej školy s jedenástimi triedami ne-
postačovala. Bolo potrebné pristúpiť k okamžitému rieše-
niu vzniknutej situácie a nájsť vhodný priestor a fi nančné 
prostriedky pre zriadenie ďalších tried. Ústretovým prístu-
pom zo strany vedenia mesta, ako aj vedenia ZŠ J. Kráľa
a v neposlednom rade sponzorov zo strany rodičov, sa 
zámer podarilo naplniť. Vstup do školského roka 2011/12 
sme oslávili s dvomi novými triedami o počte 40 detí pred-
školského veku, v budove ZŠ J. Kráľa. Týmto sa však si-
tuácia v umiestnení detí do materských škôl vyriešila iba 
čiastočne. Aj napriek tomu, že sme využili možnosť zvýše-
nia počtu detí na každú triedu elokovaného pracoviska, čo 
nám odsúhlasila Štátna školská inšpekcia, do dnešného 
dňa evidujeme ďalších 16 nevyriešených žiadostí. Záujem 
o umiestnenie detí do predškolských zariadení však stá-
le rastie. Vytvorenie tried v ZŠ J. Kráľa je len dočasným 
riešením vzniknutej situácie. Trvalým riešením tohto pro-
blému bude rozšírenie tried v budove P. Jilemnického po 
presťahovaní CVČ do zrekonštruovanej budovy I. ZŠ.
 Aj keď sme sa tešili, že sa nám v krátkom čase po-
darilo zariadiť a dobre vybaviť dve triedy v ZŠ J. Kráľa, 
ukazujú sa iné nečakané problémy, ktoré treba operatívne 
odstrániť. Schopnosť spoločne sa dohodnúť a spoločne 
riešiť problémy, je jednou zo stratégií, ktorú v svojej práci 
preferujem. Preto verím, že sa nám spoločnými silami po-
darí vzniknutú situáciu vyriešiť.

 Škola môže byť úspešná iba vtedy, ak vytvorí priestor 
pre úzke partnerstvo s rodinou a verejnosťou. Je potrebné, 
aby sme sa navzájom bližšie spoznávali cez rôzne škol-
ské i mimoškolské aktivity. Teší ma skutočnosť, že väčšina 
rodín sa aktívne podieľa na práci školy a prejavuje nám 
podporu aj po odchode detí z predškolského zariadenia. 
Využívam túto príležitosť, aby som poďakovala všetkým, 
ktorí nám predškolákom pomohli v uplynulom zložitom ob-
dobí. Poďakovanie konkrétnym zainteresovaným rodinám 
a jednotlivcom bude zverejnené na stránke mesta pod 
hlavičkou materskej školy.

M. Babuková

 Ako sme už na stránkach Novodubnic-
kých zvestí informovali, 1. septembra nastú-
pil do funkcie riaditeľa ZŠ J. Kráľa Mgr. M. 
Staňo. Aby sme získali viac informácií o jeho 
predstavách a zámeroch na zlepšenie činnos-
ti tejto školy, požiadali sme ho o rozhovor. O 
praxi, ktorú má Mgr. M. Staňo v oblasti škol-
stva sme sa dozvedeli, že po skončení na FPV 
UMB v Banskej Bystrici v roku 2000 nastúpil 
ako učiteľ všeobecno-vzdelávacích predme-
tov matematika a geografi a do bývalej I. ZŠ 
Hviezdoslavova. Odtiaľ v roku 2007 po zlúče-
ní škôl prešiel do ZŠ J. kráľa. V Novej Dubni-
ci teda pôsobí v oblasti školstva viac ako 11 
rokov. Počas tohto obdobia sa dôkladne obo-
známil s danou problematikou, spoznal pro-
stredie školy a ľudí - zamestnancov, rodičov 
i žiakov. Postupne si vytvoril vlastný názor a 
predstavu o tom, akým smerom by sa mala 
ZŠ J. Kráľa uberať v ďalších rokoch. Hlbšie 
do problematiky vnikol, keď ho vedenie mes-
ta po odvolaní bývalého riaditeľa poverilo ve-

dením školy. Aj to boli dôvody prečo sa rozhodol prihlásiť do výberového konania na funkciu 
riaditeľa. Bola to zároveň preňho výzva. Oproti ostatným uchádzačom mal práve tú výhodu, že 
ZŠ J. Kráľa a jej problémy dokonale poznal. U výberovej komisie zavážila znalosť problematiky 
a získal najväčšiu podporu. Takmer mesiac má Mgr. M. Staňo vo funkcii riaditeľa už za sebou. 
Zaujímalo nás, aké boli na začiatku nového školského roku jeho prvé kroky.

 - Už ako poverený riaditeľ školy som musel okamžite riešiť viacero problémov, ktoré neboli príjem-
né. Nízky počet žiakov sme museli riešiť zlučovaním tried v terajšom 3. a 7. ročníku. S tým súviselo aj 
riešenie personálnych otázok - znižovanie počtu zamestnancov. Moje prvé „kroky“ teda neboli popu-
lárne, boli však nevyhnutné. Po vymenovaní do funkcie bolo najdôležitejšie organizačne zabezpečiť 
začiatok školského roku a osloviť s novými myšlienkami rodičov, žiakov a zamestnancov školy.

Čo chcete urobiť preto, aby sa skvalitnil vyučovací proces v ZŠ J. Kráľa ?
 - Na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu sa musia podieľať všetci pedagógovia. Ja z 
mojej pozície sa im vynasnažím vytvoriť optimálne podmienky pre ich prácu a odborný rast. Spoločne 
sa musíme zamerať na oblasti, ktoré sú v dnešnej dobe najdôležitejšie. Zamerať sa na rozvoj čita-
teľskej, matematickej a fi nančnej gramotnosti žiakov, podporovať prácu s informačno-komunikačnými 
technológiami ako bežnú súčasť vyučovania, venovať sa a podporovať talentovaných žiakov, ale aj 
žiakov, ktorí majú s problémy s učením. V neposlednom rade treba zabezpečiť príjemnú atmosféru v 
škole, aby sa žiaci cítili bezpečne, spokojne a aby chodili do školy s radosťou.

Ako vieme, v meste sú tri ZŠ a pri získavaní žiakov prvých ročníkov je nemalá konkurencia.
Čo chcete urobiť pre zvýšenie atraktivity vašej školy?
 - Konkurencie sa rozhodne nebojíme. Zdravá konkurencia je vždy dobrá, núti nás napredovať a 
zlepšovať sa. Chcem, aby sme každého presvedčili hlavne svojou kvalitou, svojimi výsledkami, ktoré 
dosiahneme. Presvedčiť môžeme aj podmienkami, ktoré sú skutočne na veľmi dobrej úrovni v oblasti 
moderných technológií ako aj v oblasti športu. Zlepšiť chceme spoluprácu a vzájomnú komunikáciu s 
rodičmi. Dúfam, že spoločne sa nám postupne podarí vyriešiť všetky problémy. Na pláne máme via-
cero aktivít, ktorými chceme zviditeľniť našu školu. Nebudem ich opakovať lebo väčšinu z nich som už 
uviedol na stránkach mestských novín pri príležitosti nového školského roku. Určite urobíme všetko 
preto, aby sa žiaci do školy tešili a boli na výsledky, ktoré spolu dosiahneme hrdí.

Čo si želáte do budúcna?
 - Je toho samozrejme viac. V prvom rade však chcem, aby sa zo Základnej školy Janka Kráľa 
stala škola, s ktorou budú maximálne spokojní žiaci, rodičia aj zamestnanci.

Zhovárala sa M. Babuková

   Je vecou hrdosti a zodpovednosti 
každého z nás, občana mesta ako aj
samotného mesta, starať sa o zacho-
vanie kultúrneho dedičstva. Nová Dub-
nica dostala do vienka pri svojom za-
ložení koncept ideálneho mesta, kto-
rý bol z časti dôsledne zrealizovaný. 
Dnes sa môže pochváliť snáď najlep-
ším a najdokonalejším príkladom ar-
chitektúry a urbanizmu umeleckého 
štýlu sorela (socialistický realizmus) na
Slovensku. Sorela v Novej Dubnici je 
často uvádzaná aj v zahraničí ako re-
prezentant tejto architektúry. Tak ako 
je chválou gotiky katedrála sv. Víta v 
Prahe, chválou sorely môžeme pokoj-
ne označiť Novú Dubnicu.

Príkladná rekonštrukcia vstupného portálu v Sadoch Cyrila
a Metoda č. 23.

Prevláda osveta a následne dobré riešenia
 Žiadna zo stavieb v Novej Dubnici nie je zatiaľ zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok. Na-

priek tomu si Novodubničania uvedomujú historickú hodnotu architektúry mesta. Z vlastnej skúsenosti 
môžem konštatovať, že vo väčšine prípadov rešpektujú požiadavky kladené na ochranu. Je to najmä 
vďaka osvete, ktorú mesto už roky realizuje. Stále sa nájdu stavebníci - ignoranti,  našťastie sú už v 
menšine. Snahou mesta je zakomponovať základné pravidlá pre ochranu architektúry do všeobecne 
záväzného nariadenia mesta. Tým bude možné „presvedčiť“ aj tú menej kultúrnu menšinu.

Prístup, ktorý chytí za srdce
 Hovorí sa, že prostredie vychováva. Očakával som pozitívny dopad rekonštrukcie kultúrnej be-
sedy. Kultúrna beseda je rekonštruovaná pôvodná stavba materskej školy, jedna z prvých stavieb v 
Novej Dubnici. Pozitívny dopad sa prejavil hneď oproti nej. Realizátor výmeny vstupných dverí si dal 
záležať aj na úprave vstupného portálu. Obnovenie pôvodných reliéfov vykonal s veľkou precíznos-
ťou. Dominantou vstupu je tiež precízne zrekonštruovaný a vymaľovaný akroterion.

Novodubnický akroterion
 Akroterion je architektonický ornamentálny prvok, zvyčajne umiestnený na štíte stavby. Je to pr-
vok typický pre antickú architektúru, z ktorej tvaroslovia sorela čerpala. Možno ho nájsť na gréckych 
alebo rímskych chrámových stavbách. Ornament je inšpirovaný rastlinnou alebo živočíšnou ríšou. 
Zrekonštruovaný akroterion na stavbe súp. č.  23 v Sadoch Cyrila a Metoda má jednoduchý rastlinný 
motív. Je umiestnený na rímse vstupného portálu. Takýto prístup k obnove je dobrým príkladom hod-
ným nasledovania.

Ing. arch. Marián Antal

 Psích obyvateľov mesta je čoraz viac a viac. Módna záležitosť sa rozrastá 
do absurdných rozmerov, kedy už pomaly na každom balkóne zavýja odložený 
štvornohý miláčik. V Novej Dubnici evidujeme viac ako šesť stoviek psov (tento 
údaj zahŕňa aj mestskú časť Kolačín). Na celom území mesta máme pre ne vyhra-
dené množstvo plôch na voľný pohyb a osadené špeciálne odpadkové koše, ktoré 
sa v týždňových intervaloch vyprázdňujú a dopĺňajú vrecúškami. Niektorí psičkári 
svedomito po zvieratách exkrementy zberajú a psov vodia v meste na vôdzke tak, 
ako to prikazuje zákon. Mnoho majiteľov psov však tento fakt ignoruje, a preto 
dochádza ku stretom záujmov „nepsíčkových“ obyvateľov mesta a držiteľov psov. 
Z mnohých častí mesta prichádzajú na mestský úrad žiadosti o zrušenie plôch na 
voľný pohyb psov, pretože tieto plochy sú pomerne husto vyzdobené nepozbe-
ranými psími výkalmi a ostatní obyvatelia ich potom nemôžu využívať na aktívny 
oddych či hru detí. 
 Preto vyzývame Novodubničanov vlastniacich psov, aby rešpektovali potre-
bu zachovania čistoty verejných priestranstiev a plnili si svoje povinnosti držiteľov 
psov, ktoré stanovuje legislatíva. V prípade, že nedôjde k zlepšeniu spolupráce so 
psičkármi, zvážime rozsah plôch vyhradených na voľný pohyb psov.

-kb-

Deti predškolského veku sa v novovytvorených priestoroch v ZŠ J. Kráľa
tešia z moderného zariadenia, rôznych didaktických hračiek a vzdelávacích pomôcok.

Na snímke s učiteľkou Gabrielou Dekanovou.



 „Už dávnejšie som sa dopočul, že 
niektoré informácie je možné získať 
na základe infozákona. Ako to fungu-
je, k akým informáciám sa takto mô-
žem dostať a čo pre to musím uro-
biť? Môže si aj o mne niekto zistiť 
informácie bez toho, aby som o tom 
vedel alebo dal na to súhlas.“

čitateľ Peter

 Prístup k informáciám s účinnosťou 
od 1. 1. 2001 uľahčuje tzv. „infozákon“ 
- zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Infozákon rozdeľuje sprístupniteľné 
informácie v zásade na dve základné skupiny. Prvou skupinou sú in-
formácie, ktoré majú tzv. povinné osoby povinnosť zverejňovať au-
tomaticky, a to spôsobom umožňujúcim hromadný prístup na mieste 
verejne prístupnom. Ide najmä o informácie o konkrétnej povinnej 
osobe, jej právomoci a kompetencie, o organizačnú štruktúru, infor-
mácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť 
alebo iné podanie, prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba 
koná a rozhoduje a sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná 
osoba vyberá za svoje úkony. Druhou skupinou sú informácie, ktoré 
sú povinné tzv. povinné osoby sprístupniť komukoľvek na základe 
jeho žiadosti o poskytnutie informácie.
 Medzi povinné osoby, teda osoby, na ktoré sa so svojou žiados-
ťou o poskytnutie informácie môžete obrátiť, patria najmä štátne or-
gány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické 
osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a po-
vinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej 
správy. Ďalej sú to právnické osoby zriadené zákonom a právnické 
osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo 
obcou. 
 Žiadosť o poskytnutie informácie môžete podať písomne, ústne,
faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným 
spôsobom. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je 
určená, vaše meno a priezvisko, adresa pobytu, ktorých informácií 
sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete. 
Môžu vám byť sprístupnené najmä ústne, nahliadnutím do spisu 
vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním in-
formácií, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. 
 Vaša žiadosť by mala byť povinnou osobou vybavená bez zby-
točného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa po-
dania žiadosti. Ak povinná osoba vašej žiadosti nevyhovie hoci len 
sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnu-
tie. Ak vám povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkyt-
la požadované informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu
nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým od-
mietla poskytnúť informáciu. Proti rozhodnutiu povinnej osoby o od-
mietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 
15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na 
rozhodnutie o podanej žiadosti. Odvolanie sa podáva tej povinnej 
osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
 Povinná osoba vám nesprístupní informácie vtedy, ak požado-
vaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť, je predmetom bankové-
ho alebo daňového tajomstva, prípadne ak je informácia označená 
ako obchodné tajomstvo. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a 
súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, ob-
razové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej 
osoby povinná osoba sprístupní len v súlade so zákonom o ochra-
ne osobných údajov alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom 
dotknutej osoby.

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.

 Nastal čas jesenných prác na záhradkách a tak ako každý 
rok, aj teraz dochádza ku konfl iktom medzi obyvateľmi rodin-
ných domov a mestom Nová Dubnica, ktoré zabezpečuje nakla-
danie s odpadmi.
 V zmysle platného zákona o odpadoch je ZAKÁZANÉ ukla-
dať odpad zo zelene na skládku - čo znamená zákaz ukladania
odpadu zo zelene do nádob na zmesový komunálny odpad, 
ktorých obsah vyvážame na skládku. Vo všeobecne záväznom 
nariadení mesta o nakladaní s odpadmi je uvedené, že odpad 
zo zelene je potrebné kompostovať na vlastnom kompostovisku 
alebo ho doviezť na mestské kompostovisko pri zbernom dvore, 
kde ho bezplatne odoberieme. Dodržiavanie tohto nariadenia je 
o to dôležitejšie, že na skládke platíme za uloženie tony odpadu 
64 €, preto dôsledné oddeľovanie zeleného odpadu znamená 
šetrenie nákladov pre každého jedného obyvateľa.
 Aby sme obyvateľov upozornili na ich nesprávne nakladanie 
s odpadom zo zelene, vývozca odpadu - spoločnosť TEKOS

Nová Dubnica s.r.o. má povinnosť nevysypať kontajner, v ktorom 
sa nachádza odpad zo zelene. Obyvateľov domu, pri ktorom sa
táto nádoba nachádza, písomne upozornia na vzniknutý pro-
blém a tí sa musia s odpadom v nádobe v danom týždni vyspo-
riadať sami. Mnohí takto „ukrivdení“ občania sa nám sťažujú na
toto riešenie. Upozorňujeme však, že za takéto nakladanie s od-
padom je možné aj okamžité uloženie blokovej pokuty v priestup-
kovom konaní. Pripomíname takisto, že nádoba na odpad by 
mala byť prístupná vývozcovi odpadu (nemalo by prístup k nej 
blokovať odparkované vozidlo, či zneprístupnený pozemok ro-
dinného domu). 
 Preto žiadame obyvateľov rodinných domov o rešpektovanie
pravidiel, ktoré sú stanovené v našom meste pri nakladaní s od-
padmi. Tieto pravidlá vychádzajú najmä z nariadení platného 
zákona o odpadoch a smerujú k čo najefektívnejšiemu a ekono-
micky najvýhodnejšiemu nakladaniu s odpadom.

-kb-

 Keďže opakovanie je matkou múdrosti, ako povedal klasik, 
dovoľujeme si vás upozorniť na najzávažnejšie chyby v triedení 
odpadu:
1. Použité detské jednorazové plienky nepatria do kontajne-
 ra na zber plastov, ani papiera, patria do nádoby na zmeso-
 vý komunálny odpad!

2.  Zdravotnícky odpad z plastu (infúzie, vrecká na cievko-
 vanie) - nepatria do kontajnera na zber plastov, zdravotníc-
 ke zariadenia s nimi musia nakladať osobitne. V prípade, že
 takýto materiál odhadzujú v niektorých prípadoch občania,
 patria do zmesového komunálneho odpadu (bez ihiel a bez
 znečistenia krvou, lebo vtedy sú nebezpečným odpadom)

3. Obaly z mlieka a džúsov - tzv. tetrapaky (odborne pove-
 dané viacvrstvové kombinované obaly) môžete odhadzovať
 buď do niekoľkých kontajnerov na zber tetrapakov, ktoré má-
 me rozmiestnené po meste, alebo do kontajnerov na zber
 plastov, alebo do nádob na kovové obaly (z plastov a kovo-
 vých obalov potom na zbernom dvore tetrapaky vytriedime).
 Nepatria do nádob na papier

4.  Znečistené kovové obaly (najhoršie sú konzervy od rybi-
 čiek) - treba aspoň vypláchnuť horúcou vodou, pretože
 neumyté konzervy spôsobujú zápach už v zberných nádo-
 bách a pri neskoršom pretrieďovaní je už zápach naozaj
 neznesiteľný a zvyšky potravy lákajú potkany.

 Najhoršie je, ak je znečistená neumytá konzerva zabalená v 
novinách a mikroténovom vrecku, pretože pri triedení kovov na 
hliníkové a železné musíme konzervu odbaliť a to predlžuje čas 
pri triedení tohto odpadu. 
 Sme radi, že množstvo vytriedeného odpadu v našom meste 
stúpa, musíme sa však snažiť zvýšiť kvalitu triedenia odpadov, 
a to nielen obyvatelia bytových domov, ale aj rodinných domov 
v IBV Miklovky a v Kolačíne, pretože aj vo vreciach na triedený 
odpad nachádzame všeličo - použité vreckovky, vložky vo vre-
ciach na papier, linoleá a stavebný odpad vo vreciach na plasty... 
 Ešte pripomíname, že drobný nebezpečný odpad - žiarivky, 
batérie, žiarovky, teplomery, mobilné telefóny a pod. môžete do-
niesť aj do oddelenia životného prostredia MsÚ Nová Dubnica. 
Ďakujeme za porozumenie a aktívny prístup k triedeniu odpadu.

-kb-

 Prosíme všetkých občanov, nevhadzuj-
te nebezpečný zdravotnícky odpad (hlavne 
použité ihly) do kontajnerov na separovaný 
zber odpadu. Opakovane sa na ňom pora-
nili zamestnanci chránenej dielne, ktorí se-
parujú plasty na triediacej linke. Oddeľujte 
tento odpad dôsledne od iného druhu od-
padu. Môže byť príčinou šírenia infekcií, čo 
spôsobuje ohrozenie zdravia ľudí aj život-
ného prostredia. Môžete ho bezplatne odov-
zdať v ktorejkoľvek lekárni alebo v zdravot-
níckom zariadení. Za spoluprácu ďakuje 
oddelenie životného prostredia mestského 
úradu.

-kb-

 September je mesiacom, v ktorom nám kalendár pripomína jeden zo smut-
ných pamätných dní - Deň obetí holokaustu 9. september. Napriek tomu, že 
sa viaže k udalosti, od ktorej našu generáciu delí polstoročie, rozhodne nie je 
jej pripomenutie zbytočné. Aj súčasný svet je svedkom obetí násilia v rôznych 
podobách. Aj súčasný svet je svedkom svojvôle totalitných režimov zneužíva-
júcich svoju prevahu nad masami obyvateľstva. Nedokážeme uniknúť pred tým, 
aby sme vnímali súčasné tragédie, rovnako nemôžeme zabudnúť na tie minulé. 
 Pripomínajú nám ich miesta, ktoré dýchajú históriou, no nemôžeme ich vní-
mať len očami turistu. Medzi také miesta, ktoré návštevníkom zatrasú a okrem 
údivu vyvolajú celú škálu pocitov, vedúcich k pokornému skloneniu sa  pred 
ľudským utrpením a pietnej spomienke, patria poľské koncentračné tábory 
Auschwitz I a Auschwitz II - Birkenau. Na tieto miesta sa uberajú ľudia v snahe 
pripomenúť si obete holokaustu a pokloniť sa ich pamiatke. Medzi mnohými 
návštevníkmi, ktorí v uplynulých dňoch prišli do Osvienčimu, boli 27. septembra
aj študenti Spojenej školy sv. Jána Bosca, ktorá má vo svojom poslaní vychová-
vať svojich žiakov tiež k úcte k človeku a k životu. Prehliadka spojená s výkla-
dom o histórii koncentračného tábora a o živote väzňov s vytetovaným číslom 
mala pre nich nezanedbateľný poznávací význam, ale podstatným zámerom 
tejto návštevy bolo uctenie si pamiatky obetí holokaustu práve na týchto smut-
ne preslávených miestach.

Mgr. Eva Kňažeková, Gymnázium sv. J. Bosca



Spomedzi siedmych tisícok krások mohli 
zasvietiť iba dve tváre, jedna zo Sloven-
ska a jedna z Čiech. Víťazku slovenskej 
časti Elite Model Look možno stretávate 
denne v uliciach Novej Dubnice. Aj keď 
ona sama skromne hovorí, že až taká 
slávna nie je, aby ju začali spoznávať aj 
ostatní obyvatelia mesta. Štrnásťročnú 
Leónu HOCHELOVÚ mnohí nazývajú 
novou Lindou Nývltovou a modelingoví 
experti jej veštia jagavú budúcnosť. Takto 
nám odhalila svoje pocity a ďalšie plány: 

Gratulujem k víťazstvu! Aký to bol po-
cit bezprostredne po vyhlásení výsled-
kov? 
Ďakujem, úžasný!

Počítala si aspoň v najtajnejších snoch 
s nejakým umiestnením? 
Nepočítala, ale sny o umiestnení má asi 
každá. 

Čo predchádzalo tvojmu prihláseniu sa 
do Elite Model Look 2011? Máš už neja-
ké skúsenosti s modelingom, fotením, 
s účasťou v iných súťažiach krásy? 
Nebola som na žiadnych podobných sú-

ťažiach a dovtedy som nemala žiadne 
skúsenosti s modelingom. 

Ako prebiehala tvoja príprava na súťaž? 
Pred súťažou som sa začala zdravšie 
stravovať a 3-krát do týždňa som behala 
na bežiacom páse. Občas som išla do po-
silňovne.

Ako sa ti darí v štúdiu v ZŠ Janka Kráľa 
a ktoré predmety máš rada? 
Začiatok roka som pre nedostatok času 
trocha zanedbala, ale verím, že to dobeh-
nem.

Ako reagovali na víťazstvo tvoji spolu-
žiaci? 
Niektorí mi držia palce, niektorí majú hlúpe 
poznámky.

Spoznávajú ťa ľudia v uliciach Novej 
Dubnice? 
Taká slávna nie som. (smiech) 

Organizátori súťaže hovoria o tom, že
modelky musia vedieť skĺbiť túto ná-
ročnú profesiu so školou. Aké máš te-
da ďalšie študijné plány?

Čo dostane prednosť? 
Skĺbiť školu s modelingom sa mi zatiaľ 
darí a neskôr uvidím. V súčasnosti je mo-
jou hlavnou prioritou pripraviť sa na celo-
svetové fi nále Elite Model Look a v Číne 
na monitoring.

Ako teda vidíš svoju budúcnosť?
Čo by si chcela dosiahnuť a čomu sa 
venovať? 
O budúcnosti je ďaleko hovoriť, žijem prí-
tomnosťou.

Čomu sa rada venuješ vo voľnom 
čase? 
Rada si zahrám na klavír a športujem.

Kto sú tvoje vzory v modelingu? 
Linda Vojtová. 

 Leóna, na Mikuláša ti teda budeme dr-
žať palce počas celosvetového fi nále. Dú-
fame, že sa ti podarí obhájiť farby Pova-
žia a nadviazať na minuloročný úspech 
Karin Savkovej z Nemšovej, ktorá skonči-
la na fantastickom treťom mieste.

Rozprávala sa -mk-Foto: Lukáš Dvořák

 Štrnásty ročník výstavy „Z našich záhrad“ je už predo dver-
mi. Slávnostne bude otvorená v stredu 26. októbra o 15. ho-
dine v kine Panorex, kde budú vystavené jednotlivé exponáty. 
Jej súčasťou je už tradične súťaž o Jablko Novej Dubnice, o
najzaujímavejší výpestok ovocia a zeleniny a výstava prác 
detí novodubnických škôl na tému jeseň v záhrade. Pripomí-
name, že zaujímavé výpestky ovocia, zeleniny alebo kompóty 
s receptami môžu pestovatelia priniesť, a to aj v prípade, že 
majú záhradku mimo Novej Dubnice, v utorok 25. októbra od 
15. do 18. hodiny do kina Panorex. Veríme, že tak podporia 
snahu organizátorov, aby výstava bola zaujímavejšia a pes-
trejšia.
 Výstava bude obohatená o exponáty z medu, rôznych 
ukážok viazaných kytíc a vencov na hroby ako aj liečivých 
bylín. Otvorená bude v stredu 26. októbra od 15. hod., vo štvr-
tok 27. októbra  od 9. do 18. hod. a v piatok od 9. do 16. hod. 
Organizátori vás srdečne pozývajú.

 Málo sa nás zišlo v Panorexe na tzv. divadle jedného herca - po-
pulárnej Milky Zimkovej. V skutočnosti je tento žáner viacmenej určený 
komornému auditóriu. Takže veľká sála kina, zaplnená približne šies-
timi desiatkami divákov bola v tomto prípade nevhodná. Nehovoriac 
o tom, že rečový prejav herečky bol najmä v prvej monodráme Sojka 
slabo zachytiteľný. Tak sa to žiadalo povedať, tomu sme rozumeli, ale 
„sála hrala proti nám.“ Ako objasnila vedúca odd. kultúry a športu MsÚ 
M. Kacinová: „Bolo skutočne na škodu, že manažér Milky Zimkovej sa 
nenechal presvedčiť na ozvučenie tohto soiré. Ozvučením by sa podľa 
neho narušila autentickosť svojrázneho prejavu Milky. Žiaľ, v našom 
veľkom priestore to prinieslo viac mínusov než kladný efekt.“
 V druhej monodráme Neveľo nás idze, neveľo nám treba v šarištine 
sa herečka viac priblížila k divákom aj tým, že sedela v prednej časti ja-
viska. Celkovo možno povedať, že Milka, tak ako ju poznáme, dokázala 
vypointovať do detailu každú repliku, nevtieravo, nenásilne, striedajúc 
všedné životné, niekedy až naturalistické príbehy s jemnými erotickými 
náznakmi, tak ako to život na dedine prináša, celkom prirodzene.

PhDr. Irena Štofaníková



 Územné organizácie DO Fénix Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom boli hostiteľmi viac ako 140 účastníkov 3. celosloven-
ského stretnutia , ktoré sa konalo v dňoch 15. - 18. 9. 2011 v Opatovej pri Trenčíne. Hoci táto organizácia vznikla už 5. apríla 
1991 ako občianske združenie detí, mládeže a dospelých s cieľom pomáhať deťom a mladým ľuďom zmysluplne využívať 
svoj mimoškolský čas, deti z Novej Dubnice sú jej členmi len tri roky. Pod vedením Miroslava Závackého zorganizovali mnoho 
zaujímavých akcií, je ich viac ako 200, a preto dostali dôveru zo strany vedenia detskej organizácie zorganizovať takéto veľké 
podujatie. Po príchode do Opatovej sa deti z celého Slovenska od Trebišova, Humenného až po Bratislavu zoznamovali s naším 
regiónom a čakali na slávnostné otvorenie, ktorého sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec, ktorý prítomných po-
zdravil a poprial im príjemný pobyt plný zaujímavých aktivít, ktoré pripravili organizátori spolu s Radou mladých Fénixu. Stretol sa 
s Patrikom Hermanom, blízkym priateľom všetkých Fé-
nixákov, ktorý sa okrem práce v televízii Markíza venuje 
niekoľkým charitatívnym projektom a organizuje detské 
tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Deti mali možnosť stretnúť sa s našim primátorom aj na 
nasledujúci deň, keď cez hory prešli do Trenčianskych 
Teplíc , aby spoznali toto svetoznáme kúpeľné mestečko 
a pochutnali si na kúpeľných oblátkach, ktoré pre nich 
zabezpečil.
 Svoje majstrovstvo účastníkom stretnutia predvied-
li napriek technickým problémom aj mažoretky z Novej 
Dubnice a spolu s nimi utvorili Fénixáci svoj prvý rekord 
v točení mažoretkovou paličkou.
 Počasie nám prialo, takže deti sa celé dni mohli 
vonku hrať, zabávať, súťažiť a tvoriť a hlavne vzájomne 
spoznávať a uzatvárať nové priateľstvá. Spokojné tváre 
detí, ich vedúcich, ako aj predsedníčky DO Fénix, Evky 
Pinérovej, boli pre organizátorov tou najlepšou odmenou 
za vynaloženú námahu. Navyše nás teší fakt, že sme 
úspešne prezentovali naše mesto a región.

-sk-

23. 10. (nedeľa) 15:00 kino Panorex
VYSTÚPENIE HUDOBNEJ HUDBY T R I T O N

pri príležitosti mesiaca úcty k starším
organizátor:  odd. sociálnych vecí a školstva MsÚ

15. - 24. 10. (sobota - pondelok) kino Panorex
DOTYKY KRÁSY 

Tretí ročník výstavy Klubu paličkovanej čipky Nová Dubnica
predstaví aj čipku zo Serede a Šoporne.

Vernisáž: 15. októbra o 14:00.
Výstava je prístupná denne od 9:00 do 19:00

(24. októbra iba do 14:00). 
organizátor:  Klub paličkovanej čipky Nová Dubnica

25. - 28. 10. (streda - nedeľa) 
Z NAŠICH ZÁHRAD / O JABLKO NOVEJ DUBNICE 

14. ročník výstavy výpestkov ovocia a zeleniny. 
organizátori: Výbor ZO Únie žien Slovenska,

Mesto Nová Dubnica, ZO Slovenského zväzu záhradkárov a MŠ, 
ZŠ a CVČ v Novej Dubnici

10. 11. (štvrtok)
EXPEDIČNÁ KAMERA

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

 Detským krikom a pišťaním kolies bicyklov ožil mestský
amfi teáter v pondelok 3. októbra. Prvý a druhý stupeň Sú-
kromnej základnej školy v Novej Dubnici sa tu vybral na do-
pravnú akciu s názvom DOPRAVA TAKA NAOZAJSTNÁ, 
ktorú pre nich pripravili príslušníci mestskej polície Bc. Veroni-
ka Opatová a Marek Sasák. V amfi teátri na žiakov čakalo 
krásne dopravné ihrisko, ktoré pomáhali kresliť aj deviataci zo 
súkromnej školy. 
 Deti museli najskôr zvládnuť teóriu, preskúšanie z doprav-
ných značiek a pre tých starších bol pripravený aj skúšobný 
test z dopravných vedomostí. Po úspešnom absolvovaní tej-
to časti deti nasadli na bicykle, kolobežky či korčule a pustili 
sme sa do toho. Zo začiatku to nebolo až také jednoduché a
na deti tu číhalo viacero nástrah a tiež museli dávať pozor aj
na chodcov. Dopravné ihrisko bolo ako naozajstná cesta - s fun-
gujúcimi semaformi a množstvom dopravných značiek, ktoré 
bolo treba rešpektovať. Sem tam niekto zabudol zastaviť na 
stopke, dať prednosť v jazde, vošiel do protismeru alebo ne-
rešpektoval značku zákaz vjazdu. Takéto chyby veľmi šikov-
ní inštruktori - deviataci prísne potrestali desiatimi drepmi. Za 
úspešné bezchybné absolvovanie deti dostali ako odmenu do-
pravné pexeso. Hliadke mestskej polície dokázali, že na ceste 
sa vedia správať zodpovedne a ohľaduplne. 
 V mene mestskej polície ďakujem za veľmi dobrú spolu-
prácu pri realizovaní takéhoto projektu riaditeľke súkromnej 
základnej školy PaedDr. Janke Kramárovej, bratom Gramblič-
kovcom za poskytnutie priestorov a riaditeľke materskej školy 
Mgr. Daniele Moravíkovej za požičanie dopravných značiek. 
V mestskej polícii si uvedomujeme, že zvýšený počet do-
pravných nehôd a škôd, zranení, či strát na ľudských životoch, 
zapríčiňuje najmä nedisciplinovanosť účastníkov cestnej pre-

mávky a jedným z dôvodov je nedostatočná dopravná výcho-
va. Jednou zo základných úloh mestskej polície je aj zabezpe-
čovanie prevencie v rozsahu pôsobnosti, a preto sme sa roz-
hodli využiť hodiny prevencie smerom k dopravnej výchove. 
Je to však dlhodobý proces a iba poctivá a cieľavedomá práca 
môže znamenať úspech v podobe dobrých výsledkov.

Bc. Veronika Opatová



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

Vypátrali sme uniknutého páchateľa
Pozornosti hliadky mestskej polície neunikla 3. septembra poškodená lampa pouličného osve-
tlenia na Ulici P. Jilemnického. Hliadka zistila, že vinníkom bol vodič osobného motorového 
vozidla, ktorý do lampy zacúval a dopustil sa tým priestupku. Majiteľa sa podarilo vypátrať,
k spáchanému priestupku sa priznal a škodu uhradil. 

Kruto napadol priateľku
Telefonát na linku mestskej polície v pondelok 12. septembra oznámil zranenie ženy, ktorá sa 
nachádza v priestoroch bývalej ZŠ Hviezdoslavova a silno krváca z hlavy. Išlo o J. G., ktorú 
napadol jej priateľ M. F. Hliadka jej poskytla prvá pomoc a privolala rýchlu zdravotnícku pomoc, 
ktorá ju previezla na ďalšie vyšetrenia do Trenčína. 

Výrastkovia sa bavili
Strechu telocvične Spojenej školy sv. Jána Bosca skrášlilo v piatok 16. septembra šesť smet-
ných nádob. Takýmto spôsobom sa so smetnými nádobami z Okružnej a Gagarinovej ulice 
bavila partia mladistvých. Hliadka vypátrala ich majiteľov a nádoby im vrátila. 

Chcel skoncovať so životom
Závažný psychický problém P. D. z Novej Dubnice riešila mestská polícia 20. septembra.
Hliadke oznámili, že dotyčného už nebaví život a rozhodol sa pri pošte spáchať samovraždu. 
Príslušníkom sa podarilo presvedčiť ho, aby si na život nesiahol, a privolali rýchlu zdravotnícku 
pomoc, ktorá zabezpečila prevoz na psychiatriu do Považskej Bystrice.

Bc. Veronika Opatová, -mk-
Mestská polícia Nová Dubnica

Joy Fieldingová: Teraz ju vidíš
Dramatický príbeh matky, ktorá odmieta uveriť, že jej dcéra spáchala samovraždu. Na dovolenke v Írsku 
sa jej zazdalo, že ju vidí a rozhodne sa ju vypátrať. Zapletie sa však do únosu a všetko je nakoniec úplne 
inak.

Kateřina Janouchová: Najbližší
Skutočný príbeh o problémoch tých, ktorí majú vo svojom okolí niekoho, kto bojuje so závislosťou na 
alkohole alebo drogách. Autorka vychádza so svojich osobných skúseností a túto citlivú tému približuje 
všetkým čitateľom.

Erika Ridziová: Vyššie je už iba nebo
Z pera našej regionálnej spisovateľky vychádza ďalší román o láske, zrade a odpúšťaní.
Mladí manželia sa odsťahujú do zahraničia, ale ich sen o lepšom živote sa rýchlo rozplýva.

Christina Hopkinsonová: A uprac ten bordel dolu pod schodmi
Autorka zábavnou formou píše o manželstve, rodičovstve i práci. Čitatelia sa neraz stotožnia s hrdin-
kou, lebo mnohé situácie im budú známe i z vlastného života. Ale hlavne sa pri čítaní dobre zabavia.

Vladimír Segeš: Prešporský pitaval
Autor približuje atmosféru stredovekej Bratislavy, načrtáva zásady uhorského trestného práva a opisuje 
jednotlivé kriminálne a súdne prípady aj trestanie previnilcov.

John Grisham: Priznanie 
Za vraždu dievčaťa odsúdia nevinného človeka. Vinník sleduje proces a smeje sa, keď si policajti na-
vzájom blahoželajú. Keď sa blíži poprava zistí, že je smrteľne chorý a chce urobiť jedinú správnu vec vo 
svojom živote: chce sa priznať.



 Žiaci hokejového klubu HKM Nová Dubnica sa koncom augusta zúčastnili turnaja v Brati-
slave, kde medzi slovenskými družstvami vybojovali tretie miesto. Bola to dobrá previerka na 
veľký medzinárodný turnaj v Slovinskom Predanovci. Od 9. do 11. septembra na ňom bojovali 
klubové družstvá zo Slovinska, Chorvátska, Srbska, Maďarska, Rakúska, Malty a Slovenska. O 
kvalite tohto podujatia hovorí aj fakt, že sa konal pod hlavičkou Európskej hokejovej federácie. 
 My sme mali zastúpenie v kategórii U 16 - chlapci. Nepočínali si zle, veď v konfrontácii 
európskych klubov obsadili nepopulárne 4. miesto a od bronzovej medaile ich delilo iba horšie 
skóre. V takejto silnej konkurencii je to veľký úspech a chlapcom právom patrí chvála a vďaka 
za výborne reprezentovanie na ihrisku i mimo neho. 
 O tento úspech sa postarali žiaci HKM Nová Dubnica v zložení: Jozef Ševčík, Matej Sýko-
ra, Tomáš Jakubček, Ján Barták, Milan Briš, Lukáš Gavenda, Martin Kranec, Jakub Kramár, 
Marek Chovanec a Michal Briš. Vďaka chlapcom to bol úspešný a príjemný víkend strávený 
pri pozemnom hokeji. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nadchadzajúcej sezóne! 
 Súčasne pozývame ďalších chlapcov a dievčatá do našich družstiev (žiaci, žiačky, príprav-
ka). Informovať sa môžete na 0904 282 188 alebo priamo na tréningoch - prípravka vždy v 
pondelok od 16. hod., žiačky v stredu od 17. hod. a v piatok od 16.30 hod., žiaci v pondelok od 
17. hod. a v piatok od 18. hod. Všetky tréningy prebiehajú na umelej tráve za domom športu.

Ladislav Gavenda, predseda HKM

Horný rad zľava: M. Kranec, T. Jakubček, M. Sýkora, J. Barták, J. Kramár, tréner L. Gavenda
Dolný rad zľava:  M. Chovanec, L. Gavenda, Milan Briš, Michal Briš, J. Ševčík

 Športuchtiví členovia Jednoty dôchodcov Slovenska 
sa už po štvrtýkrát stretli v Novej Dubnici na Krajských 
športových hrách JDS. Po ročnej prestávke sme sa 20. 
septembra vrátili do vynovenej športovej haly a priesto-
rov ZŠ Janka Kráľa. Využili sme aj pohostinstvo mestské-
ho stolnotenisového klubu v ich „vylepšenej“ herni, ako aj 
mestský štadión. A tak nás mrzela iba zatiaľ neotvorená 
krytá plaváreň (Pozn. redakcie: od 1. 10. je už prístupná).

    Zo siedmich okre-
sov nášho kraja svoje 
sily zmobilizovalo 115 
pretekárov - 60 mužov 
a 55 žien. Pozdraviť ich
prišli: predseda TSK 
MUDr. Pavol Sedláček, 
PhD., predseda krajskej
organizácie JDS a člen 
Predsedníctva JDS na 
Slovensku Ing. Jozef Mi-
kloš, primátor Ing. Pe-
ter Marušinec a riaditeľ 
školy Mgr. Martin Sta-
ňo. Čestným hosťom 
bol, ako každoročne, aj 
Janko Zachara olympij-
ský víťaz v boxe. Radi 

sme privítali aj športovcov z moravského Nedašova a zo 
Združenia klubu dôchodcov Nová Dubnica.
 Slávnostný úvod bol „vyšperkovaný“ predstavením re-
prezentačného družstva seniorov JDS nášho kraja, kto-
ré na Celoslovenských športových hrách seniorov JDS v 
Nitre získalo 25 medailí (10 zlatých, 10 strieborných a 5 
bronzových) a zaslúžene prevzalo putovný pohár predse-
du JDS RNDr. Kamila Vajnorského.
 Po celodennom zápolení v deviatich športových dis-
ciplínach a štyroch vekových kategóriách preberali najú-
spešnejší jednotlivci zlaté, strieborné a bronzové medaile 
a najúspešnejšie okresy v jednotlivých kategóriách po-
háre pre víťazov - 3 x Ilava, 1 x Partizánske. Celkovým 

víťazom a držiteľom putovného pohára predsedu TSK sa 
stal už po štvrtýkrát okres Ilava s počtom bodov 120 pred 
Partizánskym (85 bodov) a Púchovom (33 bodov).
      Predsedníčka usporiadateľskej okresnej organizá-
cie JDS a predsedníčka organizačného výboru Mgr. Anna 
Prokešová na záver povedala: „V športe je všetko - ra-
dosť, slzy, pot, napätie, oddych i úľava. Šport je báseň o 
kráse, vôli, sebazaprení. Vďaka všetkým a tešíme sa na 
stretnutie na jubilejnom piatom ročníku Krajských športo-
vých hier seniorov JDS.“

Na úspechu Ilavského okresu sa z Novej Dubnice
podieľali:

 Eva Špániková 2 x zlato a 1 x striebro
 Anna Sabová 1 x zlato
 Ivan Kobza 1 x striebro a 1 x bronz
 Anna Marušincová 1 x striebro a 1 x bronz
 Pavlína Pružincová 1 x striebro
 Karol Šlesar 1 x striebro
 Eva Vetrová 1 x bronz

Mgr. Ivan Prokeš,
hlavný rozhodca

1) Na slávnostnom otvorení športových hier nechýbali
 (zľava): olympijský víťaz J. Zachara, predseda krajskej
 JDS J. Mikloš, predseda TSK P. Sedláček, primátor P.
 Marušinec, riaditeľ TV Trenčín P. Hlucháň a riaditeľ ZŠ
 J. Kráľa M. Staňo.

2) Veľké súboje zviedli seniorskí športovci aj na ovále
 futbalového štadióna. 

3) Novodubničanka A. Sabová preberá z rúk riaditeľa ZŠ
 M. Staňa pohár pre víťazný tím žien nad 67 rokov. 

Tohtoročné babie leto bolo  skutočne úžasné. Výnimkou bola azda len sobota 8. októbra, kedy tu-
risti z Hodonína organizovali 35. ročník Pochodu medzi slováckymi vinohradmi, ktorého sa spolu s 
nami zúčastnilo viac ako 3 000 účastníkov.

 Naše obavy sa rozptýlili hneď po príchode do moravských Mutěnic. Kopec veselých turistov, 
povestná moravská pohostinnosť, nenáročný terén medzi  krásnymi vinicami a každých 10 metrov 
stánok s občerstvením. K tomu mnoho známych zo Slovenska, chutný burčiak i vínko, hudba, spev 
a dobrá nálada nás sprevádzali celých 9 kilometrov. Podujatia  sme sa zúčastnili po prvýkrát, neisté 
bolo aj počasie, preto sme volili najkratšiu z troch ponúkaných trás /9,17, 25 km/.

 Po príchode do cieľa sme dostali účastnícky list , drobný suvenír, nakúpili voľačo pre svojich 
blízkych a pri chutnom víne , skvelých gastronomických špecialitách a dychovke  rozjímali o krá-
sach  života. O piatej popoludní  všetkých 46 milovníkov turistiky z Kolačína a blízkeho okolia na-
sadlo do autobusu a veselosti nebolo konca kraja. Šofér bol maximálne tolerantný a šťastlivo nás 
doviezol až domov. Napriek tomu, že sme prešli  len 9 kilometrov, mali sme za sebou náročný deň. 
Poučení,  s novou skúsenosťou,  sa už teraz tešíme na budúci rok.

 Dovtedy prijmite naše pozvanie na Jesenný  zraz turistov Trenčianskeho kraja na Chate pod 
Inovcom v sobotu 19. novembra 2011.
 Tešia sa na vás turisti z Kolačína.
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