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Vážení spoluobčania!
Onedlho prejdú štyri roky, ke-
dy som od vás dostal mandát 
vykonávať funkciu primátora 
mesta Nová Dubnica. Nastal 
čas rekapitulácie a hodnotenia 
tohto obdobia. Obdobia, kto-
ré bolo napriek štyrom rokom 
krátke, aby som vyriešil všetky 
problémy mesta a dostatočne 
dlhé na to, aby ste dokázali po-
súdiť, do akej miery som splnil 
vaše očakávania. Osobne vní-
mam toto obdobie ako obdobie, 
počas ktorého som si vyskúšal 
na vlastnej koži všetky slasti aj 
strasti funkcie primátora. Mu-
sím priznať, že to bolo pre mňa 
náročné obdobie. Bolo však na-
plnené zmysluplnou prácou 
v kolektíve, ktorý mi všemož-
ne pomáhal, čoho si nesmierne 
vážim. Kolektív, ktorý pozostá-
val okrem poslancov a pracov-
níkov MsÚ aj z radov občanov 
pôsobiacich v komisiách pri 
MsZ, podnikateľov, vedúcich 
pracovníkov podnikov, spoloč-
ností a organizácií. V neposled-
nom rade aj občania, ktorí pri-
šli za mnou na MsÚ, prípadne 
ma prostredníctvom listu alebo 
e-mailu oslovili s pripomienka-
mi, návrhmi ale aj konštruktív-
nou kritikou. 

Chcem všetkým tým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľa-
li na spolupráci, úprimne poďa-
kovať. Osobitná vďaka však pat-
rí jednému obyvateľovi nášho 
mesta, podpredsedovi NR SR 
p. Ing. Milanovi Hortovi za jeho 
nezištnú pomoc pri vybavovaní 
finančných prostriedkov v pro-
spech mesta, ako aj poskytnutie 
cenných rád a kontaktov.
Počas celého volebného obdo-
bia som sa snažil vykonávať 
svoju funkciu v zmysle služby 
verejnosti a nie ako osobnú vý-
hodu. Klamal by som, keby som 
tvrdil, že sa nevyskytli aj chyb-
né rozhodnutia, prípadne sa ve-
ci neriešili hneď tým správnym 
spôsobom a načas. Som však 
presvedčený, že nevznikli úmy-
selne a hlavne - neboli závažné-
ho charakteru. Mojím krédom 
je a bolo zavádzať politiku hod-
nôt, politiku služby a politiku 
zodpovednosti. Do akej miery 
sa mi to podarilo, to nechávam 
na vaše posúdenie. 
A teraz konkrétnejšie. Na začia-
tok mi nedá, aby som nespome-
nul východiskovú pozíciu, ináč 
povedané - v akom stave som 
spolu s novými poslancami pre-
bral mesto v januári roku 2003. 
Prevádzkový hospodársky výsle-

dok mesta za rok 2002 bol –3,4 
mil. Sk. Hospodársky výsledok 
pre rok 2005 už bol +5,3 mil.Sk. 
Mesto bolo zaúverované /33,7 
mil.Sk/ tak, že si na základe dl-
hovej služby „prejedalo“ svoj 
majetok. Za svoje úvery ručilo 
nehnuteľnosťami vo výške 68,5-
mil.Sk. Zároveň ručilo za úver 
cudzej právnickej osobe nehnu-
teľnosťami v hodnote 17,4 mil.
Sk a všetkými prostriedkami 
účtu mesta. Tento stav by dnes 
viedol k nútenej správe mesta. 
Je treba spomenúť aj stav v spo-
ločnosti Tebytex,s.r.o. /71% 
vlastníkom mesto/. Spoločnosť 
pôvodne okrem správcovstva 
a údržby zameraná hlavne na 
výrobu a predaj tepla sa nezod-
povedným hospodárením a od-

predajom kotolne dostala do dl-
hov, ktoré ju prakticky zlikvido-
vali. Okrem nedôvery občanov 
voči tepelnému hospodárstvu 
sme zdedili len množstvo súd-
nych žalôb a dlhov. Taktiež sme 
zdedili 51 % podiel v spoločnos-
ti Tekos,s.r.o., v ktorej sa bývalé 
vedenie venovalo viac sebe ako 
jej rozvoju. 
V spoločnosti Termonova,a.
s. malo mesto síce 44 % podiel 
avšak žiadnu rozhodovaciu prá-
vomoc, čo pri úmernej zodpo-
vednosti za strategické rozhod-
nutia v oblasti tepelnej energeti-
ky spôsobovalo nedorozumenia 
a nedôveru. Zanedbaná bola 
aj oblasť správy bytových a ne-
bytových priestorov. Neplati-
či ohrozovali finančnú stabilitu 
mesta. Prijali sme viacero nepo-
pulárnych opatrení, ktorých vý-
sledok sa postupne prejavuje. Je 
to však dlhodobá záležitosť. Na 
pozitívnom vývoji v tejto oblasti 
nesie svoj podiel založenie By-
tového podniku m.p.o. Svojou 
systémovou prácou si získal dô-
veru obyvateľov mesta. 
 Naviac fyzický stav budov, ko-
munikácií, parkovísk a ostatnej 
infraštruktúry bol v stave, ktorý 
sa už nedal odkladať. V niekto-
rých oblastiach ohrozoval bez-
pečnosť občanov nehovoriac už 

V pondelok 16. októbra 
o 9.  hodine bola na Ulici špor-
tovcov 655 v Dubnici nad Vá-
hom za účasti miestneho pri-
mátora Juraja Červinku a pri-
mátora Novej Dubnice Jána 
Šušaníka slávnostne otvorená 
kancelária podpredsedu NR 
SR Milana Horta. Po symbolic-
kom prestrihnutí pásky prebie-
hala neformálna diskusia ve-

Otvorenie regionálnej kancelárie
podpredsedu parlamentu Milana Horta

novaná aktuálnym témam, kto-
rými žijú občania nielen oboch 
spomínaných miest, ale aj šir-
šieho regiónu. 
Poslanecká kancelária bude ve-
rejnosti k dispozícii každý pon-
delok v čase od 9:00 hod. do 
11:00 hod. Jej otvorením sa vy-
tvára priestor pre občanov dub-
nického regiónu a jeho okolia na 
osobné stretnutia s podpredse-

dom NR SR Milanom Hortom 
v súvislosti s rôznymi podnet-
mi, problémami alebo otázka-
mi, ktoré ich zaujímajú.
Okrem osobného kontaktu sa 
môžu občania na kanceláriu 
obrátiť aj písomne na adresu: 
Kancelária podpredsedu NR 
SR Milana Horta
Ulica športovcov 655
018 41 Dubnica nad Váhom

Príhovor primátora 
mesta občanom

(pokračovanie na strane 2)



2  NZINFORMÁCIE OBČANOM

Z kancelárie primátora

Adresa: Bývalý nájomca: m2

- Sady CaM 21/20 časť po TOCOM – Škorčák I. p.- sklad 6 + 3
- Sady CaM 21/20 časť po EL-SAD - Pieron I. p.- sklad  8 + 4
- Prib. sady 29/17 po SLY, s.r.o. - Slivoň I. p.  67 + 17
- Prib. sady 29/21 po IBN – Ing.Bugala I. p. 12 + 3
- Prib. sady 30/14 po Jaseň I. p. 306 + 10
- Sady CaM 21 sklad /po DAPA/ suterén 128
- Sady CaM 21 sklad /po OBUV/ suterén  68
- Sady CaM 21 sklad /po AQUA/ suterén 51

Zoznam
voľných nebytových priestorov vo 
vlastníctve  Mesta Nová Dubnica 

Schôdza vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov domu súp. 
č. 32, kde boli účastníci oboz-
námení aj o zámere zriadenia 
azylového útulku v nebytovom 
priestore suterénu domu.

Návšteva v tábore, ktorý organi-
zovali v mesiaci júl Novodubnickí 
skauti na Mojtíne.
Rokovanie so zástupcami Kraj-
ského riaditeľstva PZ Trenčín, 
Obvodného oddelenia Nová Dub-
nica a náčelníkom mestskej polí-
cie ohľadom presťahovania štát-
nej a mestskej polície do priesto-
rov budovy na Ulici Topoľovej.

Pri príležitosti ukončenia vý-
stavby – rekonštrukcie sláv-
nostné otvorenie križovatky 
ciest I/57 – II/507 pri meste Ne-
mšová. 

4. ročník medzinárodného atle-
tického dvojmítingu EAA „At-
letický most 2006“ v Dubnici 
nad Váhom.

Slávnostné otvorenie školské-
ho roku 2006/2007 v Základnej 
škole J. Kráľa.

Zasadnutie Sociálno-bytovej 
komisie pri MsZ Nová Dubni-
ca, na ktorom bola zhodnotená 
činnosť komisie za roky 2002 – 
2006 a prediskutované riešenie 
súčasných problémov v sociál-
nej oblasti. 

Rokovanie so zástupcami spo-
ločnosti AQUA Procon, s. r. o., 

o estetickej stránke. Len si spo-
meňme, v akom stave boli mest-
ské podlubia, areál futbalového 
štadióna, všetky voľné športové 
plochy, detské ihriská , absen-
cia chodníka do Kolačína, jeho 
cintorín, kultúrny dom a v ňom 
priestor pre lekára, havarijný 
stav osvetlenia v meste, rozšíre-
ný mestský cintorín bez geolo-
gického prieskumu, kde spodné 
vody vytápali hroby, zanedba-
ný dom smútku, parkovanie na 
Ul.SNP na vstupe do mesta, za-
tekajúce strechy na kine Pano-
rex, na škôlkach, školách, chát-
rajúci domov dôchodcov, ha-
varijný stav budovy mestského 
futbalového klubu, zanedbané 
parky, lavičky, stromy ohrozu-
júce životné prostredie, chý-
bajúci generel zelene, neefek-
tívne odpadové hospodárstvo, 
nevyužité a zanedbané nebyto-
vé priestory na námestí, absen-
cia vízie rozvoja mesta. Jeden 
priateľ mi na odľahčenie pove-
dal: „Aspoň máte čo robiť. Na-
viac všetko, čo urobíte, bude 
o to viac vidieť.“ V podstate mal 
pravdu, aj keď niektoré z prob-
lémov by som radšej nevidel 
a nepoznal. Po štyroch rokoch 
sme mnohé z uvedených nedo-
statkov odstránili .Preinvesto-
vali sme takmer 75 mil.Sk. Do 
mestských komunikácií zhru-
ba 11,5 mil.Sk, do dopravného 
značenia 1,2mil.Sk, do chod-
níkov 5,8 mil Sk, do športové-
ho areálu a buduvy MsFK 4,0 
mil. Sk, do cintorína 5,3 mil.
Sk, do osvetlenia 12 mil.Sk, do 
podlubí 11,7 mil.Sk, do domo-
va dôchodcov 3,0 mil.Sk, do ZŠ 
J.Kráľa 5,8mil.Sk, do kina Pa-
norex 1,2 mil.Sk, do kulturneho 
domu Kolačín 1,2mil.Sk, do bu-
dovy MsÚ 2,3mil.Sk, do zme-
ny a digitalizácie ÚZP 0,7mil.
Sk, do kamerového systému 
2,4 mil.Sk, do odpadového hos-
podárstva 3,4 mil.Sk, do det-
ských ihrísk 1,2 mil.Sk, do ge-

nerelu zelene, nákupu vianoč-
ného osvetlenia a ďalších akcií. 
Ďalšie finančné prostriedky 
boli použité na rôzne úpravy 
a prestavby za účelom skvalit-
nenia života občanov v našom 
meste. Presťahovali a skvalit-
nili sme priestory mestskej po-
lície, knižnice, centra voľného 
času, klubu dôchodcov, mater-
skej škôlky. Vybudovali a zre-
konštruovali sme nové detské 
a športové ihriská. Zvýšili sme 
počet smetných košov, vrátane 
košov na psie exkrementy, zača-
li s triedeným odpadom, zvýše-
nou starostlivosťou o zeleň vrá-
tane výrubov a novej výsadby. 
Na podporu občianskych a zá-
ujmových činností , telovýcho-
vy a športu, kultúry, vzdeláva-
nia, náboženských, sociálnych 
služieb sme za 4 roky vyčlenili 
4,2 mil.Sk. Na rozdiel od stavu, 
kedy som preberal mesto v roku 
2003, ho odovzdávam s plánom 
sociálneho a hospodárskeho 
rozvoja, s koncepciou v oblasti 
tepelného hospodárstva, s kon-
cepciou školstva a sociálnej sta-
rostlivosti, s návrhom archi-
tektonického riešenia námes-
tia a s tým súvisiacej Krohovej 
štruktúry s dopadom na rieše-
nie dopravnej situácie. 
Pozitívny vývoj za obdobie ro-
kov 2003-2006 potvrdila aj ne-
závislá raitingová agentúra Mo-
ody´s, čo je dobrá správa pre 
možných investorov a bankové 
inštitúcie.. 
Na záver by som chcel zdôraz-
niť,že rozhodujúcim faktorom 
pri ďaľšom všestrannom roz-
voji mesta je kvalita vzťahov 
na všetkých úrovniach samo-
správy. Počas svojho pôsobenia 
vo funkcii som sa snažil hlav-
ne o budovanie dobrých a kva-
litných vzťahov. Som presved-
čený, že tento fakt dáva dobrý 
predpoklad do budúceho vývoja 
Novej Dubnice - aj môjho mes-
ta, v ktorom chcem naďalej žiť.

Ing. Ján Šušaník

Brno za účelom prípravy pod-
mienok k plánovanej realizá-
cii projektu posúdenia ochrany 
mesta pred extravilánovými vo-
dami. 

Rokovanie za účasti zástup-
cov obyvateľov IBV Miklovky, 
SAD Trenčín a. s., mestskej po-
lície, spoločnosti TEKOS No-
vá Dubnica s. r. o. a zástup-
cov Mestského úradu v Novej 
Dubnici v súvislosti s riešením 
požiadaviek obyvateľov IBV 
Miklovky uvedených v petícii 
doručenej na mestský úrad dňa 
2. 8. 2006. 

V petícii žiadajú obyvatelia IBV 
Miklovky riešiť cestnú dopravu 
po Ulici Ľ. Štúra.

Seminár starostov v rámci pro-
jektu „Informační most Sdruže-
ní měst a obcí na česko-sloven-
ské hranici“ v Lidečku. Témami 
seminára boli informácie o pro-
jekte, Európska cezhraničná 
spolupráca, Regionálny operač-
ný program pre obdobie 2007 
– 2013 a príprava „Národné-
ho strategického referenčného 
rámca“ a „Regionálneho ope-
račného programu“ na obdobie 
2007 – 2013 v SR.

Školenie starostov obcí a zapi-
sovateľov miestnych volebných 
komisií v súlade s Harmono-
gramom organizačno-technic-
kého zabezpečenia volieb do or-
gánov samosprávy obcí v roku 
2006.

Zasadnutie rady Regionálneho 
združenia miest a obcí Stred-
ného Považia, kde bola zhod-
notená činnosť združenia a jeho 
hospodárenie za I. polrok 2006 
a predložená informácia o pri-
pravovaných aktivitách združe-
nia do konca roka 2006.

(dokončenie zo strany 1)
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Voľby do orgánov samosprá-
vy mesta sa konajú dňa 2. 12. 
2006 v čase od 7. 00 hod. do 
20. 00 hod.
V auguste 2006 bolo schvále-
né organizačno – technické za-
bezpečenie volieb do orgánov 
samosprávy, ktoré sú uprave-
né v zákone NR SR č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov sa-
mosprávy obcí v znení neskor-
ších predpisov. V súčasnej do-
be sa plnia úlohy v zmysle prija-
tého harmonogramu. Primátor 
mesta vymenoval za zapisova-
teľku mestskej volebnej komi-
sie JUDr. Dagmar Gregušovú, 
ved. oddelenia správno – orga-
nizačného MsÚ. Mestské zastu-
piteľstvo na svojom zasadnutí 
dňa 19. 9. 2006 určilo uznese-
ním č. 7/2006 pre voľby konané 
dňa 2. 12. 2006 počet poslan-
cov 15 a schválilo 3 volebné ob-
vody. Volebný obvod č. 1 zahŕ-
ňa okrsky č. 1, 2, 3, a 4 a bude 
sa v ňom voliť 7 poslancov. Vo-
lebný obvod č. 2 zahŕňa okrsky 

Voľby do orgánov samosprávy mesta

č. 5, 6, 7 a 8 a bude sa v ňom vo-
liť 7 poslancov. Volebný obvod 
č. 3 zahŕňa okrsok č. 9 ( m.č. 
Kolačín ) a bude sa v ňom vo-
liť 1 poslanec. Kandidátne listi-
ny sa podávali v 2 rovnopisoch 
do 8.  10. 2006 zapisovateľke 
MsVK. Kandidátna listina, kto-
rú podával nezávislý kandidát, 
musí obsahovať aj petíciu pod-
písanú 200 voličmi, ktorí pod-
porujú jeho kandidatúru.
Voľby poslancov MsZ a primá-
tora mesta riadi mestská voleb-
ná komisia zložená po jednom 
zástupcovi za každú politic-
kú stranu, ktorá podáva kandi-
dátne listiny do mestského za-
stupiteľstva. Prvé zasadnutie 
MsVK sa uskutočnilo dňa 11. 
10. 2006. Na ďalšom zasadnutí 
dňa 18. 10. 2006 MsVK zaobe-
rala registráciou kandidátnych 
listín a najneskôr 28. 10. 2006 
zverejní zoznam zaregistrova-
ných kandidátov.
V termíne do 12. 11. 2006 kaž-
dá politická strana, ktorej kan-

didátna listina bola zaregistro-
vaná, deleguje do 9 okrskových 
volebných komisií 1 člena a 1 
náhradníka. Prvé zasadnutie sa 
uskutoční 22. 11. 2006.
Za poslanca MsZ môže byť zvo-
lený volič s trvalým pobytom 
v meste, u ktorého nenasta-
li prekážky vo výkone volebné-
ho práva.
Za primátora mesta môže byť 
zvolený volič s trvalým poby-
tom v meste, u ktorého nena-
stali prekážky vo výkone voleb-
ného práva a najneskôr v deň 
volieb dovŕšil 25 rokov veku.
Do 7. 11. 2006 bude každému 
voličovi doručené oznámenie 
o mieste a čase konania volieb, 
ktoré bude obsahovať i pouče-
nie o spôsobe hlasovania.
Bližšie informácie súvisiace 
s voľbami do orgánov samo-
správy mesta vám poskytne za-
pisovateľka MsVK na č. telefó-
nu 443 35 25.

JUDr. Dagmar Gregušová
zapisovateľka MsVK

Volebný obvod číslo 1
Marta Babuková, 56 r., pra-
covníčka stravovacích služieb, 
SMER – SD, SNS, KSS, SF
Milan Bučko, 53 r., živnostník, 
ĽS - HZDS
Anna Čičmanská, 50 r., podni-
kateľka, ĽS - HZDS
Vladimír Gallo, Ing., 44 r., ob-
chodný manažér, SMER – SD, 
SNS, KSS, SF 
Jarmila Gašparová, PhDr., 
60 r., novinárka, ĽS - HZDS
Juraj Hort, Ing., 26 r., ekonóm, 
SDKÚ, KDH
Drahomíra Janíková, Mgr., 
45 r., vysokoškolský pedagóg, 
SMER – SD, SNS, KSS, SF
Martin Kalafút, Dr., Ing., 40 r., 
výkonný riaditeľ, SDKÚ, KDH
Anna Kobzinková, 55 r., učiteľ-
ka, „nezávislý kandidát“
Jana Komorášová, RNDr., 
50 r., štátny zamestnanec, SD-
KÚ, KDH
Gabriela Kočkovská, 49 r., pod-
nikateľka, SDKÚ, KDH
Viliam Kotlárik, Ing., 43 r., pod-
nikateľ, ĽS - HZDS
Ľubomír Kunert, Ing., 53 r., ria-
diteľ, SMER – SD, SNS, KSS, SF
Marián Medera, Ing., 52 r., 
riaditeľ technických služieb, 

Kandidáti pre voľby poslancov  Mestského zastupiteľstva
v Novej Dubnici 2.  decembra 2006

SMER – SD, SNS, KSS, SF
Stanislav Neupauer, 52 r., pod-
nikateľ, „nezávislý kandidát“
Štefan Obložinský, MUDr., 68 
r., lekár – dôchodca, SMER – 
SD, SNS, KSS, SF
Irena Očkaiová, 48 r., diplomo-
vaný fyzioterapeut, „nezávislý 
kandidát“
Peter Perichta, RNDr., PhD., 
44 r., vysokoškolský pedagóg, 
SDKÚ, KDH
Kamila Poláčková, 59 r., sociál-
na pracovníčka, SDKÚ, KDH
Daniela Ragulová, Mgr., 51 r., 
riaditeľka školy, ĽS – HZDS
Zoltán Stopiak, Ing., 55 r., štát-
ny zamestnanec, SDKÚ, KDH
Jozef Sýkora, 56 r., predseda od-
borov, SMER – SD, SNS, KSS, SF
Milan Triebušník, Ing., 55 r., 
technik, „nezávislý kandidát“
Tomáš Zemko, 21 r., študent 
vysokej školy, ĽS - HZDS

Volebný obvod číslo 2
Mária Augustínová, MUDr., 46 
r., praktický lekár, SDKÚ, KDH
Vincent Bezdeda, 53 r., tech-
nický pracovník, SMER – SD, 
SNS, KSS, SF
Zdenka Bieliková, 55 r., eko-
nómka, ĽS – HZDS

Branislav Cvacho, Mgr., 32 r., 
zamestnanec vo verejnej správe, 
„nezávislý kandidát“
Monika Čepelová, Mgr., 32 r., 
učiteľka, ĽS – HZDS
Eva Čížová, Ing., 54 r., odborný 
radca, „nezávislý kandidát“
Ľubomír Galovič, 46 r., technic-
ký pracovník, ĽS - HZDS
Tibor Gašaj, Ing., 47 r., výkonný 
riaditeľ, SDKÚ, KDH
Miroslav Holba, JUDr., 47 r., 
právnik, „nezávislý kandidát“
Pavol Kňažek, 52 r., majster 
mechan. výroby, SDKÚ, KDH
Tibor Kramár, Bc., 44 r., mana-
žér, „nezávislý kandidát“
Ján Krumpolec, Ing., 45 r., 
technický pracovník, SMER – 
SD, SNS, KSS, SF
Rastislav Mádr, PhDr., 67 r., 
stredoškolský profesor, SMER 
– SD, SNS, KSS, SF
Stanislav Magula, 49 r., strojný 
zámočník, „nezávislý kandidát“
Peter Marušinec, Ing., 25 r., 
ekonóm, SMER – SD, SNS, 
KSS, SF 
Tomáš Molčan, RNDr., 40 r., 
geológ, SDKÚ, KDH
Anna Mičietová, Ing., 42 r., za-
mestnankyňa verejnej správy, 
ĽS – HZDS

Katarína Nováková, Bc., 31  r., 
manažér školy , SDKÚ, 
KDH
Pavol Nevláčil, 52 r., kovorytec, 
ĽS – HZDS
Pavol Ondrejička, Ing., 54 r., 
vedúci logistiky, SMER – SD, 
SNS, KSS, SF
Pavol Pažítka, Bc., 38 r., štát-
ny zamestnanec, SMER – SD, 
SNS, KSS, SF
Mária Proškovcová, Ing., 58 r., 
štátny zamestnanec - chemik, 
SDKÚ, KDH
Marián Šupák, Ing., 48 r., vy-
sokoškolský učiteľ, SDKÚ, 
KDH
Margita Urbanová, Mgr., 46 r., 
technický pracovník, SMER – 
SD, SNS, KSS, SF
Helena Vranová, 51 r., robot-
níčka, ĽS – HZDS
Iveta Zemková, 43 r., predavač-
ka, ĽS - HZDS

Volebný obvod číslo 3
Mária Gáborová, 52 r., asistent-
ka obchodu, ĽS – HZDS
Anton Javorek, 49 r., podnika-
teľ, SDKÚ, KDH
Soňa Kačíková, PaedDr., 40 r., 
učiteľka, SMER – SD, SNS, 
KSS, SF

Tibor Kramár, Bc., 44 r., ma-
nažér, „nezávislý kandidát“
Jaroslav Kusý, Ing., 59 r., 
riaditeľ sociálnych služieb, 
SMER – SD, SNS, KSS,SF
Daniela Ragulová, Mgr., 51 
r., riaditeľka školy, „nezávis-
lý kandidát“
Ján Šušaník, Ing., 54 r., od-
borný inšpektor poistenia 
majetku, SDKU-DS,KDH

Kandidáti pre voľby
primátora

mesta
Nová Dubnica

ponúka bezplatné poraden-
stvo na Trenčianskej ulici 
v Novej Dubnici v priesto-
roch novostavby na príze-
mí pri pošte. Denne ponde-
lok až piatok od 10.00 - 12.00 
a od 13.00 - 17.00 hod. Te-
šíme sa na Vašu návštevu, 
tel.0903241703

CENTRUM ÚVEROV
Inzercia
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Prehľad investičných akcií v meste Nová Dubnica

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nová Dubnica. Fi-
nančné náklady podľa uskutočnenej súťaže 11.783.000 Sk.

Celkové náklady na rekonštrukciu chodníkov v okolí kostola, k ob-
chodnej jednotke IBV a v urnovom háji dosiahli výšku 970.000 Sk

Asfaltovanie miestnych komunikácií v Meste Nová Dubnica. 
V rámci rekonštrukcie živičných povrchov boli vyasfaltované par-
kovisko pri pošte (na obrázku), komunikácia vetrolam medzi ga-
rážami a parkovisko sub. B-1 (medzi garážami). Finančné náklady 
1.842.000 Sk.

Oplotenie domu smútku miestna časť Kolačín s finančnými náklad-
mi 200.000 Sk.

Vonkajšia a vnútorná rekonštrukcia II. ZŠ v celkových finančných 
nákladoch 5.869.000 Sk.

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Kolačíne v predpokladaných fi-
nančných nákladoch 2.470.000 Sk.

Výmena dopravného značenia, obnovenie vodorovného dopravné-
ho značenia na komunikáciách v meste a oprava výtlkov po zim-
nom období v celkovej výške 1.247.000 Sk.

Rekonštrukcia Domu smútku Nová Dubniaca vo finančných nákla-
doch 1.700.000 Sk.



NZ  5AKTUALITY

V Novej Dubnici boli ešte počas výstavby mesta vybudované ihris-
ká s kovovými prvkami, ktoré slúžili deťom niekoľko desiatok rokov. 
Dnes však sú už v nevyhovujúcom stave a deti sa takmer nemajú kde 
hrať.

Kde sa majú deti hrať?

dvoch-troch rokov boli ihriská 
v našom meste vybavené a roz-
miestnené tak, aby boli dostup-
né všetkým novodubnickým de-
ťom a poskytli bezpečný a este-
tický priestor na pohyb a hru.
Zároveň však závisí aj od užíva-
teľov ihrísk, ako budú vyzerať. 
Napríklad aj preliezačky sa stá-
vajú terčom vandalizmu a mno-
hí návštevníci akoby nepoznali 
funkciu nádob na odpad umiest-
nených na ihriskách.
A na záver apelujeme na star-
ších občanov, aby s porozume-
ním a toleranciou vnímali det-
ské hry vo dvoroch domov. Čo-
raz častejšie sa stretávame so 
sťažnosťami, že deti robia hluk, 
ba dokonca sú vyháňané z dvo-
rov, aby sa išli hrať inam. Čo by 
však boli dvory bez detí? A dá sa 
hrať potichu? Kam sa vôbec ma-
jú ísť hrať? Deti majú právo na 
hru a majú právo užívať verejné 
priestranstvá rovnako ako ostat-
ní. Ak sa niekomu zdá, že je hluk 
v jeho dvore neúnosný, príďte na 
oddelenie životného prostredia 
MsÚ Nová Dubnica, skúsime 
nájsť riešenie – výsadbou zele-
ne oddeliť priestor na hru od do-
mu, naplánovať zmenu povrchu 
športoviska a podobne. 

 Mgr. K. Bašná

 Detské ihris-
ká a športovis-
ká v dnešnej do-
be musia spĺňať 
prísne požiadav-
ky na bezpečnosť 
detí . Preto v tom-
to roku mesto 
pristúpilo v rám-
ci koncepcie rie-
šenia detských 
ihrísk a športovísk k redukcii ich 
počtu. Bolo vyčlenených 14 det-
ských ihrísk, ktoré budú mestom 
udržiavané, vybavené lavičkami, 
nádobami na uličné smeti a osa-
dené tabuľami „Zákaz vstupu 
so psom“, v pieskoviskách bu-
de každoročne menený piesok. 
Boli odstránené poškodené sta-
ré preliezačky a začali sme s osá-
dzaním nových prvkov – v Sade 
duklianskych hrdinov pri čín-
skom múre, za Družbou a v Ko-
lačíne. V budúcom roku budeme 
s osádzaním nových prvkov po-
kračovať v meste a IBV Miklov-
ky. Ostatné plochy so zvyškami 
preliezačiek a prázdnymi pies-
koviskami budú postupne me-
nené na oddychové zóny pre 
starších alebo na športoviská na 
loptové hry. 
Obnovovať budeme aj vybetóno-
vané plochy. V tomto roku pokry-
jeme špeciálnym gumovým bez-
pečnostným povrchom plochu 
za domom č. 363 na Ulici SNP, 
postupne budeme pokračovať aj 
s ďalšími. Je treba dobudovať aj 
dostatočné množstvo plôch na 
loptové aktivity detí a oplotiť ich, 
aby okná domov v blízkosti osta-
li celé napriek nepresnej muške 
malých športovcov.
Naším cieľom je, aby v priebehu 

Vážení občania, 
každým rokom pribúda na oddelení životného prostredia množ-
stvo žiadostí na výrub stromov, ktoré tienia do bytu, sú vysadené 
blízko pri dome alebo na vodovodnom potrubí, upchávajú dažďo-
vé odkvapy a podobne. Keďže rozpočet mesta nie je „nafukova-
cí“, každý rok vyhovieme len niektorým. A pritom sú mnohé žia-
dosti opodstatnené. Len by som sa chcela spýtať: Kto vysádzal tak 
nevhodne tie smriečky, jedličky? Mnohokrát to boli pred rokmi 
práve tí, ktorí teraz požadujú ich výrub. Preto by sme mali všetci 
dodržiavať, že sadiť na verejnej zeleni majú len odborníci, ktorí 
vedia, do akej výšky vysadený strom vyrastie a koľko priestoru po-
trebuje. Výsadby zabezpečované mestom nadväzujú na vytýčenie 
sietí tak, aby sa nevysádzali dreviny na vodovodné či plynové po-
trubia, čo by bolo aj porušením zákona a aby boli zároveň aj este-
tické a vhodne dopĺňali už jestvujúce dreviny.
Preto žiadame všetkých občanov, aby nesadili žiadne dreviny na 
plochy verejnej zelene. Obzvlášť nie mladé smreky prinesené z le-
sa, či namnožené tuje alebo orgovány. Dospelý smrek dosahu-
je výšku niekoľko desiatok metrov, preto nie je vhodný na malé 
priestranstvá alebo do blízkosti iných stromov. Orgován bez pra-
videlného ošetrovania tiež neprispieva ku skrášleniu prostredia. 
V IBV Miklovky si zasa mnohí ľudia vysádzajú orechy. Vo vlastnej 
záhrade ich nechcú, ale na mestské priestranstvá nám pribúdajú 
ako huby po daždi. Orech ako drevina do mestských výsadieb nie 
je vhodný, mladé vysadené kusy budeme preto odstraňovať. Dre-
viny vysadené na verejnej zeleni bez ohľadu na to, kto ich vysadil, 
sú majetkom mesta, nie toho, kto ich sadil.
 
Ak máte záujem o výsadbu v okolí vášho domu, požiadajte osob-
ne alebo prostredníctvom tzv. „domového dôverníka“ o výsadbu 
zelene na oddelení životného prostredia. Radi sa s vami dohodne-
me na tom, čo, kde a kedy vysadíme.
 
Aj výsadba drevín musí rešpektovať platné zákony a všeobecne 
záväzné nariadenia mesta

Mgr.  K. Bašná.

Sadiť či rúbať?

Športové nádeje Základnej 
školy Hviezdoslavova 4 sa zú-
častnili v októbrových dňoch 
na rekondičnom pobyte v Boj-
niciach. Vedením boli povere-
ní Mgr. Pejko a Mgr. Vrbovský. 
Dvojfázové tréningy našich 
futbalistov a basketbalistov 

Opäť sme prebrali štyri ocene-
nia a uznanie našej práce na Eu-
ropean Day of Parents of School, 
ktoré sa konalo pod záštitou Slo-
venskej rady rodičovských zdru-
žení pod záštitou ministra škol-
stva Slovenskej republiky, minis-
tra kultúry Slovenskej republiky, 
predsedu konferencie biskupov 
Slovenska, v spolupráci s Minis-
terstvom zahraničných vecí, Štát-

Základná škola Hviezdoslavova informuje

Opäť úspešní!
nou školskou inšpekciou, Štátnym 
pedagogickým ústavom a Odboro-
vým zväzom pracovníkov školstva 
a vedy. Ocenenia za riadiacu, vý-
chovno-vzdelávaciu činnosť a tvor-
bu projektov si slávnostne prebra-
li vo veľkej sále Bratislavsko-tr-
navského arcibiskupského úradu 
v Trnave: Mgr. Daniela Ragulová, 
Mgr. Slávka Kopčanová, Mgr. An-
ton Pejko, Ing. Mináriková.

Hodnotenie práce školy bolo oce-
nené najvyšším ocenením - me-
dailami a pamätnými listami. 
Slávnostný raut a prezentácia na-
šej činnosti hovorí o správnej ces-
te na poli vzdelávania v modernej 
Európe. Ďakujem všetkým, ktorí 
pochopili, že vzdelávanie našich 
žiakov smeruje k uplatneniu na 
trhu práce EÚ.
„ Svet predsa potrebuje ľudí, ktorí 
sú tu pre druhých. A my musíme 
žiť pre deti, zvlášť pre tie, ktoré vy-
chovávame.“

Mgr. Daniela Ragulová

Športové talenty Základnej školy Hviez-
doslavova absolvovali rekondičný pobyt 
v tréningovom tábore v Bojniciach.

prebehli za ideálnych klima-
tických podmienok a babie le-
to sa vyznamenalo. Chvíle voľ-
na strávili naši žiaci návštevou 
ZOO v Bojniciach a nočným 
pochodom prstencom hôr, kde 
si cibrili odvahu a kondíciu 
pred ťažkými zápoleniami.
Nadšenie našich žiakov sa čas-
to vracalo k otázke: „Kedy opäť 
prežijeme podobný pobyt?“ 
Našou jednoznačnou odpove-
ďou bolo: „ Záleží len na vás, 
na vašej snahe a od plnenia 
školských povinností.“ Poďa-
kovanie patrí nášmu sponzoro-
vi Ing. Švecovi, ktorý podporu-
je záujem o zlepšenie fyzickej 
kondície našich žiakov a Ra-
de rodičov pri Základnej ško-
le Hviezdoslavova 4 a vedeniu 
školy za pochopenie.

Mgr. Pejko, Mgr. Vrbovský
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Otvorila mi sympatická mod-
rooká blondína s hladko 
učesanými vlasmi, plavky-
ňa Lívia Bizubová, študent-
ka osemročného športového 
gymnázia v Trenčíne – Novo-
dubničanka.
Ako juniorská reprezentant-
ka Slovenska už absolvovala 
nespočetne veľa medzinárod-
ných štartov.
Kedy a ako si sa rozhodla pre štú-
dium na športovom gymnáziu?
V r. 1999. Bola som štvrtáčka 
v Základnej škole sv. Jána Bosca 
v Novej Dubnici. Moja pani uči-
teľka asi vybadala môj športový 
talent a navrhla, aby som to tam 
skúsila. Najprv som mala obavy, 
ale mama ma presvedčila.
Z čoho si robila prijímacie 
skúšky?
Z atletiky. No neskôr ma viacej 
zaujalo plávanie. Odmalička ma 
bavilo.
Ako si bola prijatá medzi naj-
lepších plavcov?
Možno by sa to dalo vyjadriť: 
,,Dobre, môžeme to s ňou skúsiť! 
Je mladá(10-ročná)...!“ I keď je 
to na úspešné plávanie neskoro, 
ukázalo sa, že to nebolo márne.
A tvoje tréningy?
Trénerka nám zavelila naskákať 
do vody a ja som ani nemala potu-
chy o tom, čo sa odo mňa očakáva. 
V podstate v porovnaní s ostatný-
mi som začínala od nuly. Pod ve-
dením trénerky Ľubice Pšenkovej 
som sa pomaly zlepšovala.
Kedy sa ukázali prvé úspechy?
O rok neskôr, keď som bola v se-
kunde. Stala som sa majsterkou 
Slovenska na 100 m znak. Vždy 
som milovala plávanie a toto pr-
vé víťazstvo ma povzbudilo “ma-
kať“ čoraz viac. Ja som v podsta-

Talent a drina
te súťaživý človek a neznášam 
prehry. Preto aj na tréningoch 
som “šľapala“ ako prvá. Keď ma 
tam niekto predbehol, nútilo ma 
to pridávať – stále viac a viac.
Ako juniorská reprezentant-
ka Slovenska som absolvova-
la veľa medzinárodných štartov. 
V kvarte som bola nominovaná 
na MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 
juniorov do Glasgowa (Škót-
sko). To boli moje prvé medziná-
rodné skúsenosti. Vo svojich dis-
ciplínach – 50m a 100m kraul 
som sa umiestnila na 10. a 12. 
mieste. Pre mňa to bol obrovský 
úspech. Vďačím zaň p. trénerke 
Ľ. Pšenkovej.
A ďalej?
V kvinte sa stal mojím trénerom 
p. Róbert Pastierik. Zdravotné 
problémy mi však bránili v na-
predovaní. Potom ma trénova-
la p. Soňa Pastieriková. Moja 
chuť do plávania ma po vyzdra-
vení posúvala ďalej. Mohla som 
opäť naplno trénovať. Nasledo-
vali náročné reprezentačné sú-
stredenia a postupné zlepšova-
nie. Skĺbiť to všetko so študij-
nými nárokmi bolo veľmi ťažké. 
Pomohol prechod na individu-
álne štúdium. a musím povedať, 
že keď mi bolo najťažšie, vždy pri 
mne stáli moji rodičia.
Ako sa ti darilo, keď si sa do-
stala do širšieho reprezentač-
ného výboru?
13.-15.mája 2005 som na „Swim 
Cup ISF v Palma de Mallorca“ , 
za účasti plavcov z Andory, Ne-
mecka, Česka, Číny, Španielska, 
Taiwanu, Izraela, Turecka, Irá-
nu, Talianska, Lichtenštajnska, 
Luxemburska, Belgicka, Iránu, 
Francúzska, Bulharska, Anglic-
ka, Maďarska, Švédska a Slo-

venska v disciplíne na 50m motý-
lik obsadila 1. miesto.
Ešte máš niečo?
Na medzinárodných pretekoch 
v Krakowe (15.-16. október 
2005) som utvorila môj osob-
ný rekord: motýlik na 50m za 
28,54 s – v silnej medzinárod-
nej konkurencii som bola druhá 
a v kraule na 50m za 26,99 s tre-
tia. Zároveň som bola vyhlásená 
za najlepšiu zahraničnú prete-
kárku.
A rok 2006?
V januári 2006 som sa pustila 
do plnej prípravy na majstrov-
stvá Európy seniorov v Buda-
pešti. Tvrdým tréningom som sa 
začala približovať k limitu. Pr-
vá skúška ma čakala v máji na 
otvorených majstrovstvách v plá-
vaní vo Viedni s medzinárodnou 
účasťou. Tu som dosiahla rekord 
pretekov –  1.miesto - kraul na 
50m, 2. miesto - kraul na 100m, 
3. miesto – delfín na 50m.
Potom na pretekoch v Bratisla-
ve sa mi podarilo splniť C-limit. 
Bola som veľmi šťastná, ale to 
zároveň znamenalo, že polovicu 
nákladov na majstrovstvá Eu-
rópy som si musela hradiť sama. 
Predtým sme ešte mali sústrede-
nie v Slovinsku -10 dní. Tam sme 
si zvykali na podmienky (otvo-

rený bazén), ktoré nás čakali 
v Budapešti. 
Čo ti dali ME v Budapešti?
Majstrovstvá Európy znamena-
li pre mňa naozaj veľa. Vynika-
júca atmosféra, svetové rekor-
dy výborných plavcov a v centre 
diania aj ja. Bol to úžasný pocit. 
Všetka tá drina stála za to, čo 
som zažila, spoznala. Naviac, 
urobila som si tam jeden osob-
ný rekord.
Jej úspechy si všimli aj na Mi-
nisterstve školstva SR. Na deň 
študentov v r.2005 jej minister 
odovzdal pamätný list sv. Go-
razda za reprezentáciu Sloven-
skej republiky a za 1. miesto na 
Svetovom pohári študentov SŠ 
na Malorke – 21. novembra 
2005 vecná odmena z rúk mi-
nisterstva školstva za dôstojnú 
reprezentáciu SR na medziná-
rodných olympiádach a špor-
tových súťažiach za r. 2004-
2005.
Nuž takto 17-ročná Lívia Bi-
zubová dobýva pomaly svet, 
ale tu, v našom meste, je ne-
známa. Všetky radosti i stráda-
nia prežíva so svojou maminou 
(otec jej pred rokom zomrel), 
ktorá sa v tichu teší z úspechov 
svojej milovanej dcéry.

PhDr. I. Štofaníková

4. septembra 2006 začal no-
vý školský rok a keďže v škol-
stve v Novej Dubnici nastali 
niektoré zmeny, chceme vás 
o nich informovať. 

K 1.9.2006 bola zrušená MŠ 
SNP (pri dome dôchodcov) a 3 
zostávajúce -  MŠ Jilemnického, 
MŠ Komenského sady a MŠ Ku-
kučínova vytvorili jeden práv-
ny subjekt - MŠ Jilemnického 
s elokovanými pracoviskami 
Komenského sady a Kukučíno-
va ulica. Činnosť všetkých troch 
zariadení pokračuje ako v pred-

Oddelenie školstva a kultúry informuje
chádzajúcom období. Riadi-
teľkou je k 1.9.2006 menovaná 
Ľubomíra Hírešová.  K septem-
bru t.r. je  MŠ zapísaných spolu 
270 detí v 11 triedach.

V základných školách zatiaľ ne-
došlo k zmene (plánovaná je 
k 1.9.2007), no počet žiakov 
oproti minulému septembru 
opäť klesol. V ZŠ Hviezdosla-
vova (riad. Mgr. Daniela Ragu-
lová) je v súčasnosti 280 žiakov 
oproti 309 v minulom šk. roku. 
V ZŠ J. Kráľa (riad. Mgr. Janka 
Nižňanská) je dnes 368 žiakov, 

v minulom roku to bolo 422 žia-
kov. Aj tento údaj potvrdzu-
je nevyhnutnosť racionalizač-
ného opatrenia plánovaného 
k 1.9.2007 – vytvorenie jednej 
základnej školy zrušením ZŠ 
Hviezdoslavova.

Základná umelecká škola (riad. 
Mgr. Milan Belko) a centrum 
voľného času (riad. Bc. Lenka 
Ibolyová) budú vo svojej čin-
nosti pokračovať aj v tomto 
školskom roku. Počet žiakov sa 
nepatrne znížil aj v týchto škol-
ských zariadeniach. ZUŠ na-

vštevuje 408 žiakov a CVČ počí-
ta s 380 záujemcami o jednotli-
vé záujmové útvary.

V našom meste máme aj ne-
štátne základné školy. Súk-
romná základná škola na Ul. 
SNP (riad. Paed. Dr. Jana Kra-
márová)  má k 1.9.2006 otvo-
rených 5 ročníkov s celkovým 
počtom 89 žiakov. Spojená ško-
la sv. J. Bosca (riad. PhDr. Ma-
rián Kvasnička) má  v základnej 
škole 232 žiakov a v gymnáziu 
418 žiakov. 

A. S.
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Smútočné oznámenia

Iba pozostalí vnímajú hĺbku straty ...
Nikto druhý nie je schopný preniknúť do 

pocitov, myšlienok a bolesti, s ktorými sme sa 
museli naučiť žiť...

Dňa 11.11.2006 uplynú 2 roky, kedy nás 
náhle opustil milovaný manžel a tatino

Zdenko Križan. 
S láskou a úctou spomína manželka a deti.

Ďakujeme všetkým priateľom, susedom, 
známym a bývalým spolupracovníkom za 

účasť na poslednej rozlúčke s naším drahým 
manželom, otcom a dedkom 

Ivanom Forgáčom, ktorý nás náhle opus-
til dňa 30.6.2006. Ďakujeme za kvetinové

dary, prejavy sústrasti a útechy,
ktoré pomáhali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Manželka a synovia s rodinami.

Už bolo rok, mama naša drahá 
Mária Doskočilová, čo si nám navždy 

odišla, z našich sŕdc však nikdy neodídeš. 
S láskou tvoj manžel Jozef,

tvoje deti a vnúčence.

Dňa 15.10.2006 uplynulo 5 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec 

a dedko Ján Mikloško.
Tichú spomienku mu venuje manželka 

a deti s rodinami.

Dňa 16. októbra sme si pripomenuli
6. výročie, čo nás navžy opustil

náš milovaný manžel, otec a starý otec
Vít Krajčovič.

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

Manželka a deti s rodinami.

V decembri si pripomenieme prvé smutné 
výročie smrti môjho syna

Petra Bložona,
ktorý nás opustil vo veku 45 rokov.

O tichú spomienku prosí matka s rodinou.

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, 
ktorí sa dňa 11.10.2006 

prišli rozlúčiť s našou mamou
Máriou Jamborovou.

Aj touto cestou ďakujeme za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

Dňa 12.8.2006 uplynul 1 rok,
čo nás navždy opustil

náš drahý otec, starý otec 
Emanuel Novosád.

Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť bez 
neho. Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu krátku modlitbu.

Rodina brat, sestra a synovia s rodinami.

Fotografická súťaž, ktorú vypí-
sal Miestny odbor Matice slo-
venskej a Mestský úrad v No-
vej Dubnici pod názvom „ Rok 
v mojom meste“ , má za sebou 
prvé hodnotené obdobie – leto.
Do súťaže bolo doručených via-
cero súborov fotografií i jednot-
livé zábery. Spolu sa súťaže zú-
častnilo sedem dospelých v ka-
tegórii do 25 rokov a v kategórii 
viac rokov. Vyhlasovatelia súťaže 
úprimne ďakujú všetkým, ktorí 
venovali svoj čas výberu charak-
teristických, výnimočných, zau-
jímavých a krásnych miest nášho 
mesta a cez objektív na chvíľu za-
stavili čas. Sú to – Ján Štrbák, Pe-
ter Peťovský, Michal Štefan, Len-
ka Hromádková, Šarlota Ollne-

VYHODNOTENIE PRVEJ ČASTI SÚŤAŽE
rová, Viola Winklerová a MUDr. 
Štefan Obložinský.
Do finále súťaže, ktoré bude spo-
jené s oslavami 50. výročia zalo-
ženia mesta Nová Dubnica, po-
stupujú fotografické zábery Mi-
chala Štefana, Violy Winklerovej 
a MUDr. Štefana Obložinského.

Vážení občania, žiaci, študenti!
Do nášho mesta už zavítalo ďal-
šie ročné obdobie.
Zapojte sa aj vy do súťaže a od-
fotografujte JESEŇ v Novej 
Dubnici. Vaše fotografie zo ži-
vota v našom meste počas šty-
roch ročných období prispe-

jú k dôstojným 
oslavám 50. výro-
čia Novej Dubnice 
v budúcom roku. 
Svoje zábery mô-
žete opäť odovzdať 
na mestskom úra-
de – odbor kultú-
ry do 4.decembra 
2006. Podmienky 
súťaže sa neme-
nia: zúčastniť sa 

jej môžu žiaci, študenti a do-
spelí amatéri v kategóriách do 
10 rokov, do 18 rokov, do 25 
rokov a viac rokov. Nezabud-
nite uvádzať svoje meno, vek, 
bydlisko a názov. Upresňuje-
me: rozmer fotografií - veľkosť 
13x18 cm v lesklom prevedení 
(aby mohli byť víťazné snímky 
zverejnené a vystavené) a pri-
hlásiť možno najviac 5 ks foto-
grafií. Elektronické doručova-
nie digitálnych záberov nie je 
vhodné a sťažuje komisii posu-
dzovanie a hodnotenie súťaž-
ných snímok. Vyhodnotenie je-
senných fotografií urobí komi-
sia do 15. decembra 2006.

 
MO MS a MsÚ Nová Dubnica

Autor: Viola Winklerova
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V dňoch 23. - 29. 7. 2006 sa v bulharskej Albene konali Majstrovstvá 
Európy junioriek do 21 rokov - divízia Challenge. Súčasťou reprezen-
tačného výberu Slovenska boli aj hráčky HKM Nová Dubnica - R. Re-
seková a Z. Strapková. Napriek tomu, že príprava na ME bola krátka 
(necelé 2 mesiace) a zloženie družstva sa neustále menilo, dievčatá po-
dali v Albene veľmi dobrý výkon. Slovenské juniorky nastúpili na svoj 
prvý zápas proti výberu Českej republiky. Vo veľmi vyrovnanom zápa-
se mali nakoniec Češky viac hokejového šťastia a vyhrali najtesnejším 
rozdielom 1:0. Ďalším zaváhaním našich bol zápas proti Chorvátkam, 
ktorý prehrali 1:3. Po dvoch úvodných prehrách si už nemohli dovoliť 
stratiť žiadny bod, ak ešte chceli pomýšľať na umiestnenie zaručujú-
ce postup do divízie Trophy (1., resp. 2. miesto). Proti reprezentáciám 
Rakúska, Bulharska a Turecka mali Slovenky navrch a zápasy dotiahli 
do víťazného konca. Zostávalo len čakať, ako sa vyvinú ostatné zápasy. 
Nakoniec sa Slovensko umiestnilo na peknom 3. mieste. Síce sa diev-
čatám nepodarilo naplniť cieľ, za predvedenú hru sa však hanbiť ne-
musia. Budeme im držať palce znovu o 2 roky.
VÝSLEDKY:   KONEČNÉ PORADIE:
Slovensko -Česko 0:1 1. Česko
Slovensko - Chorvátsko 1:3  2. Chorvátsko
Slovensko - Rakúsko         1:0 (Strapková) 3. SLOVENSKO
Slovensko - Bulharsko    4:2 (Strapková 1) 4. Rakúsko
Slovensko - Turecko          8:2 (Strapková 2) 5. Bulharsko, 6. Turecko

NOVODUBNICKÝ POZEMNÝ HOKEJ

Pozemné hokejistky v Bulharsku

8  NZ

Koľko detí a mladých ľudí taj-
ne kričí túto vetu do hluku a ru-
chu nášho každodenného živo-
ta? Chcú sa zdôveriť so svojimi 
problémami, prosia nás o radu 
a pomoc. Prosia o naše ÁNO.
A my im ho poskytujeme. SALE-
ZIÁNSKE STREDISKO v No-
vej Dubnici sa venuje všetkým 
vám, ktorí to potrebujete. Stret-
nutia, diskusie, športové aktivi-
ty a mnohé iné akcie organizu-
jeme pre vás - deti a mládež No-
vej Dubnice. S vašou pomocou, 
s našimi sympatizantmi, spon-
zormi a vďaka Nadácii pre deti 
a mládež Slovenska a ich gran-
tovému projektu HODINA DE-
ŤOM chceme aj ďalej pokračo-
vať v našej činnosti. A tým pozý-
vame aj vás ( deti a mládež nášho 
mesta) medzi seba.

„Pomôžte mi,
aj ja sa chcem

naučiť žiť.“

Novodubničania mali možnosť 
navštíviť v uplynulých dňoch kul-
túrne podujatia, ktoré boli urči-
te silným umeleckým zážitkom  
všetkým prítomným.
Vysokú úroveň malo septembro-
vé vystúpenie speváckeho zbo-
ru Lúčnice (foto). Sakrálne, go-
spelové a ľudové spevy priniesli 
zimomriavky aj radosť z hudby, 
dokázali výnimočnosť ľudského 
hlasu a potešili nielen odborní-
kov ale aj  bežných poslucháčov.
Začiatok októbra bol v znamení 
„ľahšej“ múzy. Romantická mu-
zikálová komédia Každý má svoj-
ho Leona zaujala mladých aj star-
ších. Martin Nikodým, známy 
z Milionára, prekvapil hereckým 
a hlavne speváckym výkonom, 
nezaostala však ani jeho partner-
ka Jarmila Hittnerová. 
Škoda, že ani minimálne vstupné 

Vydarené kultúrne podujatia

nepomohlo naplniť kino Panorex 
tak, ako si to účinkujúci zaslúži-
li. Ich výkony boli profesionálne, 
s maximálnym nasadením pred-
viedli svoje umenie, žiaľ, polo-
prázdnemu hľadisku. A.S.

V mesiacoch november a decem-
ber tohto roka bude opäť v pre-
vádzke krytá plaváreň v Novej 
Dubnici. V dopoludňajších hodi-
nách ju využijú hlavne školáci na 
plavecký výcvik a popoludní bu-
de slúžiť širokej verejnosti. Otvá-

Krytá plaváreň otvorená
racie hodiny sú v pondelok až 
piatok 16,00 – 21,00 hod, v sobo-
tu a nedeľu 13,00 – 18,00. Vstup-
né je za každé dve hodiny: dospelí 
40 Sk, deti do 10 rokov a dôchod-
covia 20 Sk, mládež do 18 rokov 
25 Sk.

Kino– november, december

Štvrtok 9. o 19,00
Piatok 10. o 19,00

Strážca
Americký thriller. 

Sobota 11. o 18,00
Nedeľa 12. o 18,00

Kúzelná opatrovateľka
Americká komédia. 

Štvrtok 16. o 19,00
Piatok 17. o 19,00

Super náhradník
Americká romantická komédia. 

Sobota 18. o 19,00 
Nedeľa 19. o 19,00

Miami vice
Americký akčný film. 

Štvrtok 23. o 19,00
Piatok 24. o 19,00

World Trade Center
Americká dráma. 

Sobota 25. o 19,00
Nedeľa 26. o 19,00 

Let´s dance
Americká tanečná romantická 

komédia. 

Štvrtok 30. o 19,00
Piatok 1. o 19,00

Rozchod
Americká romantická komédia. 

Sobota 2. 12. o 19,00
Nedeľa 3. 12. o 19,00

Péčko pre začiatočníkov
Americká komédia. 

Náš tip:
Rozchod

Ona a on sa stretli, zamilova-
li sa do seba a chceli žiť šťastne 
až do smrti ... čo by mohli, keby 
sa vzápätí nezačali nenávidieť. 

Americká romantická komédia. 
Réžia Peyton Reed.

Hrajú: Vince Vaughn, Jenni-
fer Aniston, Vincent D´Onofrio 

a ďalší /100´/
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Viac informácii na www.novadubnica.sk


