
Rok 1957

Rok 2007
 Som rád, že sa vám dostávajú do rúk no-
viny, ktoré sú jedným zo sprievodných ma-
teriálov k tohoro ným pripravovaným osla-
vám 50. výro ia udelenia štatútu mesta
Nová Dubnica v roku 2007.
 V máji 2006 sa uskuto nila vedecká
konferencia pod názvom „Ji í Kroha a jeho
výnimo ný koncept ideálneho mesta“ kto-
rej ú elom bolo poodhali  dielo i osobnos
architekta Ji ího Krohu. Pri tejto príleži-
tosti bola zrealizovaná výstava architekto-
nických návrhov z jeho dielne a vydaná
publikácia „Ji í Kroha a Nová Dubnica“.
Jedným zo spoluorganizátorov výstavy bol
aj výtvarník Jozef Vydrnák, ktorý tu pred-
stavil súbor svojich obrazov pod názvom 
„Dobrý de , pán Kroha!“. Na obrazoch vy-
jadril jemu vlastným spôsobom svoj po-
h ad na vznik mesta. Pevne verím, že 
vás aro jeho obrázkov osloví rovnako 
ako m a a prispeje k zvýšeniu povedo-
mia a hrdosti obyvate ov na svoje mesto.

Ing. Ján Šušaník
primátor mesta

MOJE STRETNUTIE S KROHOM
----------------------------------------------------------

 Boli roky pä desiate a architekt pán 
Ji í Kroha sa stretol s múzou. Bolo h a-
danie prístavu a boli polia pod Dubov-
com. Tvorivý zámer, vízie a inšpirá-
cie kolektívneho bývania vyústili v ge-
nerálny a smerný územný plán mesta. Vzni-
kol  trojrozmerný model, perspektívy, situ-
ácie, architektonické poh ady, prieh ady, 
návrhy a úpravy, riešenia prie elí a deko-
rácií, parkov a infraštruktúry, detailov i cel-
kov. Boli aj kontrolné dni. Na Považí sa na-
rodil nový mestský organizmus. Autorsky 
však dorástol len do jadra, o malo filozofiu,
originalitu, chu  a „šmak“. Navôkol potom
už prišla panelová škrupina, ktorá do zelene 
a chutnej udskej mierky toto jadro ukryla. 

KONIECKONIEC ZIMZIMNÉHO ÈASUNÉHO ÈASU
NEZABUDNITE !!!NEZABUDNITE !!!
V sV sobotuobotu z 24. na 25. marcaz 24. na 25. marca
posúvame hodiny z 1posúvame hodiny z 10000 na 2 na 20000..
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Novodubnické
       zvesti

Víziám bol koniec a víziám bol za iatok.
Kostol, ktorý existoval v plánoch rokov 
pä desiatych, sa prihlásil a nedávno zaklo-
pal na dvere architektúry tohto mesta.
V radosti priniesol prvé Vianoce v novom 
kostole. A prišiel nový rok 2006 a predja-
rie pä desiatro ného jubilea. Uskuto nila sa 
výstava, kde tvorcu mesta pozdravil cyklus
kresieb „Dobrý de , pán Kroha!“. Pán ar-
chitekt pozdrav v lete opätoval a v gene-

rálnom novodubnickom pláne o iam odkryl
šifru - logo: „ spokojné, v udskej mierke usmie-
vajúce sa tváre obyvate ov - jedna z rokov
pä desiatych a druhá v pä desiatke“. Nech
je to ako v rozprávke a Nová Dubnica, cez
symboly jej spokojných tvárí, nech žije dlho
v zdraví a š astne.

Jozef Vydrnák
výtvarník
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AKTUALITY  Z  MESTSKÉHO  ZASTUPITE¼STVA
MZ zvolilo:
- za zástupcu primátora mesta

JUDr. Miroslava Holbu

- lenov Mestskej rady:
  JUDr. Miroslava Holbu, Ing. Petra Ma-
  rušinca, MUDr. Štefana Obložinského,
  RNDr. Petra Perichtu CSc., Ing. Máriu
  Proškovcovú

Komisie MsZ
 Komisia finan ná a majetková

Predseda:  Ing. Peter Marušinec
lenovia: Ing. Tibor Gašaj, Ing. Juraj Hort

     Ing. Zoltán Stopiak, Dana Ta-
     lajková, Ing. Irena Kunertová
      Ing. Miroslav Bi an

 Komisia výstavby, územného plá-
 novania a dopravy

Predseda:  Ing. Marián Medera
lenovia: Ing. Michal Rafaj, Anton Javo-

     rek, Ing. František Szönyi, Ing.
     Ladislav Dresto, Ing. Ján Krum-
     polec, Vendelín Chudý

Komisia životného prostredia, eko-
lógie a verejného poriadku

Predseda:  Ing. Mária Proškovcová
lenovia: Mgr. Jana Komorášová, RNDr.

     Tomáš Mol an, Marta Prno-
     vá, Ing. Emil Jánoško, Jozef
     Kopa ka, MUDr. Štefan Oblo-
     žinský

Komisia kultúry

Predseda: Ing. Marián Šupák
lenovia: udmila Javorková, Jana Daub-

     nerová, Helena Vranová, Pe-
     ter Beoka, Ing. Martina Peter-
     ková, Darina Kozá ková

Komisia športu a mládeže

Predseda:  Vincent Bezdeda
lenovia: Pavol K ažek, Miroslav Floriš,

     Milan Halás, Bc., Pavol Pažitka

Komisia sociálna, zdravotná
a bytová

Predseda:  Kamila Polá ková
lenovia:  MUDr. Mária Augustínová,

     Marta Koyšová, Ing. Jaroslav
     Kusý, Mgr. Drahomíra Janíko-
     vá, Mgr. Dagmar Urbanová, 
     Marta Babuková

Komisia školstva

Predseda: RNDr. Peter Perichta CSc.
lenovia:  Gabriela Ko kovská, Mgr. Mi-

     roslava Sýkorová, PaedDr.
     Magdaléna Viš ovská, PhDr.
     Rastislav Mádr

Komisia stratégie rozvoja mesta

Predseda:  JUDr. Miroslav Holba
lenovia: Dr. Ing. Martin Kalafút, B.S.B.A.,

     Katarína Nováková, Ing. ubo-
     mír Kunert, Jozef Sýkora

Výbor mestskej asti Kola ín

Predseda: PaedDr.So a Ka íková
lenovia: Anton Javorek, Dionýzia Vala-

     šíková, Zuzana Lesníková,
     Pavol Baláž, Erika Mú ková,
     Štefan Holiš, Ing. Roman Ježo,
     Ivan Filo

ODKÚPENIE POZEMKOV
V KOLA ÍNE

 Mestské zastupite stvo na svojom zasadnutí 19. 2.
2007 schválilo odkúpenie pozemkov v Kola íne do ma-
jetku mesta Nová Dubnica.

 Ide o pozemky pod budovou kultúrneho domu, ako
aj o pozemky v okolí budovy a pod cestnou komuni-
káciou. Mesto Nová Dubnica má záujem o odkúpenie
týchto pozemkov hlavne z dôvodu uskuto nenia dru-
hej fázy rekonštrukcie kultúrneho domu.

 Fakt, že pozemok pod budovou nie je vo vlastníctve 
mesta, spôsoboval už po as jej prvej fázy (zateplenie, 
výmena okien a nové vonkajšie omietky) v roku 2006 
ve ké problémy.

 Na týchto pozemkoch sa v súlade s územným plá-
nom po íta s výstavbou menšieho námestia, ktoré by sa 
stalo centrom mestskej asti Kola ín.

 Vzh adom na to, že mnohé pozemky nie sú vyspo-
riadané, nebude tento proces jednoduchý. Pravdepo-
dobne sa ob ania budú rozchádza  v názore, i je na-
vrhovaná cena primeraná alebo nie.

 V jednom sa však ur ite zhodneme všetci: Kola ín
si zaslúži ma  jediný stánok kultúry na primeranej úrov-
ni, ako aj svoje malé námestie, ktoré sa stane centrom 
spolo enského diania v Kola íne.

 Spolo nými silami sa nám to ur ite podarí!

PaedDr. So a Ka íková

Výzva: Monografia Novej Dubnice
------------------------------------------------------------------------------------------
 Celý rok 2007 sa nesie v znamení osláv 50. výročia vzniku Novej Dubnice.
Okrem početných sprievodných akcií, ktoré nám budú pripomínať toto jubi-
leum, pripravujeme publikáciu MONOGRAFIA NOVEJ DUBNICE.
 Obraciame sa preto na Vás, občania mesta, aby ste využili túto príležitosť
a stali sa aktívnymi tvorcami monografie. Ak poznáte pozoruhodné osobnosti
mesta, ktoré nás nejakým významným činom zviditeľnili, prípadne akúkoľvek
vzácnu informáciu, ktorá by mala byť v monografii uvedená, vhoďte do schránky
na MsÚ Váš príspevok.
    Ďakujeme!

PhDr. Irena Štofaníková



PODMIENKY SÚ AŽE:

sú až je ur ená žiakom pred-
školských, školských zaria-
dení a dospelým v našom 
meste.

LITERÁRNE PRÁCE
budú zaradené a hodnotené
v kategóriách:

 I  5., 6.,7. ro . ZŠ
 II.    8., 9. ro . ZŠ
 III.  stredná škola
 IV.   dospelí

VÝTVARNÉ PRÁCE
budú zaradené a hodnotené
v kategóriách:

 I.  materské školy
 II.  1. – 4. ro . ZŠ
 III.  5. – 9. ro . ZŠ
 IV.  stredná škola
 V.  dospelí
 VI.  ZUŠ

-----------------------------------

OBSAH A FORMA:

a) vlastná literárna tvorba
   – báse , poviedka, úvaha, 
 rozprávanie, opis, fejtón ...,  
  maximálny rozsah prác                 

  dve strany na formáte A4
b)  výtvarné práce v ubovo nej
 technike, max. A2

c) na práce uvies : meno, vek,
 adresu bydliska alebo školy
 a triedu

ORGANIZA NÉ POKYNY: 

práce je potrebné doru i  do 
30. 4. 2007 

literárne - do mestskej knižnice
výtvarné - do ZUŠ

-----------------------------------

VYHODNOTENIE SÚ AŽE:

sú ažné práce bude hodnoti

odborná porota, ktorú zabezpe-
ia organizátori sú aže, sláv-

nostné vyhodnotenie a vyhlá-
senie výsledkov sa uskuto ní
v máji 2007

Za organizátorov sú aže
Mgr. Anna Svetská

ved. odd. ŠKKŠ
-----------------------------------

PODNETNÉ TÉMY PRE
LITERÁRNU SÚ AŽ
DOSPELÝCH

PAMÄTÁTE NA:

- VÝSTAVBU PRVÝCH BU-
 DOV, CIEST

- PRVÝ OBCHOD, POŠTU,
 ŠKOLU, KNIŽNICU, KINO,
 KULTÚRNE STREDISKO
- PRVÉHO LEKÁRA, U I-
 TE A, HLAVU MESTA

- VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
 NOVEJ DUBNICE

- 68. ROK A „BRATSKÚ PO-
 MOC“

- NEŽNÚ  REVOLÚCIU

- KALAMITU V NAŠOM
 MESTE

- ZNÁMEHO UMELCA Ú-
INKUJÚCEHO V NOVEJ

 DUBNICI

- PRVÝ SOBÁŠ, PRVÉ NA-
 RODENÉ DIE A V MESTE 

- PRVÝ CIRKEVNÝ OBRAD,
 PRVÉHO K AZA?

-----------------------------------
alšie témy z dávnej i ne-

dávnej minulosti nášho mes-
ta spracované na maximálne
dvoch stranách formátu A4 
doru te do 30. 4. 2007 do 
Mestskej knižnice v Novej 
Dubnici.

organizátori sú aže

MESTSKÝ ÚRAD V SPOLUPRÁCI S MESTSKOU 
KNIŽNICOU A ŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI
V NAŠOM MESTE VYHLASUJE LITERÁRNU

A VÝTVARNÚ SÚ AŽ K 50. VÝRO IU VZNIKU 
MESTA NOVÁ DUBNICA POD NÁZVOM

„NOVÁ DUBNICA V ERA,
DNES A ZAJTRA“

Mesiac Dátum odvozu objemného odpadu v roku 2007 

Kontajnery 
umiestnené
v lokalite: 

Sady  - Pribinove: .
28,29,30,31,34,35 Komenského:  
53,54,55,56,57,58,59,60,
61,62,63,64,65 Cyrila a Metoda: 
16,17, 18,19,20,21,23   kpt. 
Nálepku: 36,37,46, 
47,48,49,20,51,52   J. Krá a 362, 
363, SNP 365, 730, 533,534, 
Tren ianska 724-726, 727  

Ul. SNP . 3-13, 69-74, 
Jilemnického 4, 5, 838, 
Hviezdoslava 67, 68, Sad dukl. 
hrdinov, Tren ianska  77-84, 

Odvoz odpadu 
vo vreciach od 
garáží: 

Garáže Topo ová, Pod Bôrikom 
Garáže Okružná, na SNP pri 
vežiaku, Sad dukl. hrdinov, 
Jilemnického pri štadióne 

Apríl štvrtok 19.4.  piatok 20.4. 
Máj  štvrtok 31.5.  piatok 1.6. 
Jún štvrtok 28.6.  piatok 29.6. 
Júl štvrtok 26.7.  piatok 27.7. 
August štvrtok 23.8.  piatok 24.8. 
September štvrtok 20.9.  piatok  21.9. 
Október štvrtok 25.10.  piatok 26.10. 
November streda 29.11.  štvrtok 30.11. 
December štvrtok 27.12.  piatok 28.12. 

INFORMÁCIA O TERMÍNOCH
ODVOZU ODPADU V ROKU 2007

1. Odvoz objemového odpadu od kontajnerov
 - 1x mesa ne

 Prosíme ob anov, aby objemový odpad ukladali ku 
kontajnerom vždy len 1 de  pred termínom odvozu ob-
jemového odpadu. Prispejte tak k udržiavaniu istoty
v našom meste.

2. Odvoz triedeného odpadu z IBV Miklovky
 a Kola ín:
 - 1x mesa ne, a to:

-  v UTOROK:
 Kola ín + Kuku ínova, Gagarinova, Gorkého, Sväto-
 plukova, Májová, Svobodova, Tajovského, Kollárova,

. Štúra, Jesenskeho, Partizánska, Podjavorinskej 
 - 10. 4., 22. 5., 19. 6., 17. 7., 14. 8., 11. 9., 23. 10.,
    20. 11., 18. 12. 2007

-  vo ŠTVRTOK:
 ostatná as  Mikloviek: ul. Sládkovi ova, Okružná,
 Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom, Svoradova, Ne-
 rudova, M. Benku, B. N mcovej, Strážovská, Pod
 Bôrikom
 - 12. 4., 24. 5., 21. 6., 19. 7., 16. 8., 13. 9., 25. 10.,
    22. 11., 20. 12. 2007

3. Odvoz objemového odpadu z IBV

 Jarný zvoz objemového odpadu z IBV Miklovky
a Kola ín sa uskuto ní v d och 2. 4.- 5. 4. 2007, termín
odvozu konárov ešte nie je stanovený, bude v apríli.
 Jesenný zvoz objemového odpadu z IBV Miklovky
a Kola ín sa uskuto ní v d och 8. 10. - 12. 10. 2007, 
termín odvozu konárov ešte nie je stanovený, bude
v  októbri.
 Dodržiavaním termínov vykladania odpadu ku kon-
tajnerom, garážam alebo rodinným domom prispejete
k udržaniu istoty a poriadku v našom meste.
 Akéko vek otázky a pripomienky adresujte oddele-
niu životného prostredia na MsÚ Nová Dubnica.
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 Víkendový stereotyp Novodubni a-
nov narušili poslednú sobotu pred po-
polcovou stredou, 17. februára, fašian-
gové slávnosti. lovek, od prírody tvor
zvedavý, nenechal si ujs  takúto špeciál-
nu udalos , ktorá sa v našom meste usku-
to nila prvýkrát. Akcia sa konala pod 
záštitou Oddelenia kultúry Mestského 
úradu Nová Dubnica, z iniciatívy primá-
tora mesta, Ing. Jána Šušaníka.

 Mesto slávi v tomto roku svoje pä desia-
te výro ie založenia, preto je istotne namies-
te, že je pripravený zaujímavý kultúrno-spo-
lo enský program. Tým nepochybne boli aj 
uplynulé slávnosti. Cie om bolo, aby sa na 
Mierovom námestí zišiel o najvä ší po et
udí, aby sa stretli známi, ktorí sa nevideli 

už nejaký ten týžde . Ako povedal primá-
tor mesta: „ udia, ke  sa stretnú po dlhom 
ase si hovoria: „Už sme sa dlho nevi-

deli“ a za nú rozmýš a , pre o sa tak dlho 
nevideli. „Asi nemáme spolo nú kr mu“, ho-
voria. A ja by som bol rád, aby sa tou spo-
lo nou kr mou stalo práve námestie. Aby 
bolo spojivom pre Novodubni anov, pre-
tože je na to dostato ne ve ké a treba tu 
robi  akcie, kde sa porozprávame, zasme-
jeme, pos ažujeme a vyriešime starosti 
spolo ne.“ Musíme uzna , tento krok sa pri-
mátorovi naozaj vydaril. Vyšlo aj po asie,
ktoré bolo v ten de  akoby na objednávku. 
Bolo slne no, o napomohlo dobrej nála-
de a spontánnej atmosfére medzi u mi.
Organizátori hovorili o nultom ro níku po-
dujatia. Aj napriek premiére sa vyzna o-
val bohatým programom. Pochovávanie 
basy prebehlo pod taktovkou DFS Konôp-
ka z Doh an. Ten celú akciu otvoril svojím 
fašiangovým sprievodom cez Kola ín a ulicu 
SNP na Mierové námestie. Lákadlom bol aj 
folklórny súbor Libor an z ubor e, ktorý 
vystupoval v pekných historických krojoch. 
Zahanbi  sa nenechalo ani domáce osa-
denstvo, za ktoré obohatil program DFS 
Dubinka z Centra vo ného asu. Po námes-
tí pobehovali aj deti v maskách, ktoré sa 
stali sú as ou pripravovaného karnevalu. 
Najlepšie masky si zaslúžili odmenu a titul 
„Najoriginálnejšia maska Novej Dubnice“.

 Pre gurmánov bola azda najvä ším zá-
žitkom zabíja ka. Priamo na námestí pra-
covali šikovní mäsiari a erstvé výrobky si 
udia mohli hne  kúpi . Tu videli organizá-

tori hlavné nedostatky, pretože pred stán-
kami sa vytvárali dlhé rady. Nalievalo sa aj 
varené víno, ktoré v síce peknom, ale chlad-
nom po así zahrialo.  

„Problém s ú astníkmi podujatia nebol. 
Všetky oslovené súbory boli ochotné obo-
hati  kultúrny program,“ hovorí Mgr. Anna 
Svetská, ktorá zastupovala organizátorov, 
iže Oddelenie kultúry MsÚ.

Zrodila sa
fašiangová
tradícia...
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alším z cie ov tohto podujatia bolo 
oživi  polom tve tradície, ktoré tleli už len v 
starších. Mladí dostali príležitos  presved i
sa, že kultúra národa za ína vo zvykoch.

 Akcie sa zú astnil i poslanec NR SR 
Milan Hort, ktorý priznal, že ke  ho pri-
mátor mesta pozval na toto podujatie, mal 
obavy, i fašiangové popoludnie podporí 
dos  ob anov. No je zrejmé, že tradície ani 
Novodubni anom nie sú ahostajné a sú 
ochotní necha  ich v sebe oživi . Ke  videl, 
ako sa fašiangy podarili, bolo mu jasné, že 
je možno škoda, že sa nezorganizovali už 
omnoho skôr. 

 Ke že organizátori zaznamenali od 
ob anov ve mi pozitívne odozvy, predpokla-
dá sa budúcoro né repete.

 Zábava pokra ovala reprezenta ným 
plesom. V tomto roku sa ho zú astnil rekord-
ný po et hostí, ktorí mali záujem zabavi  sa 
v mimoriadne pekných priestoroch Kúpe nej
dvorany v Tren ianskych Tepliciach. Dve 
hudby, program v podaní mladých umelcov 
súboru Merlin zo Sniny a kvetinová výzdoba 
aj so živými kvetmi na stoloch, splnili o aká-
vania prítomných.

 Mimoriadny výkon podali tane níci zo 
Sniny: menuet v dobových kostýmoch ako 
predtancovanie, temperamentné muzikálo-
vé tance a hlavne írska tane ná show doslo-
va zdvíhali divákov zo stoli iek.

 Novodubnické fašiangy boli skuto ne 
nezabudnute ným a vydareným podujatím, 
na ktoré sa bude ešte dlho spomína .

Martina Matušková

Zrodila sa
fašiangová
tradícia...
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„SENIOR AJE O PIATEJ“
 Tento rok slávi naše mesto Nová Dubnica pä desiate vý-
ro ie svojho vzniku. Ako vidíte, pomaly stárne spolu s nami.

 Poviete - „ ože je to pä desiatka!“ Áno, pre mesto a jeho his-
tóriu je to málo, ale denne stretávate nás, staré mamy i otcov. Naše 
tváre sú pozna ené spomienkami rokov. Vejáriky vrások sa ob as
zavlnia pri úsmeve, ak náš život sprevádzalo š astie.
 Sú však aj tváre, na ktoré pluh života prive mi pritla il a vyryl
hlboké brázdy. A nie o, možno niekto, do nich zasial boles , smú-
tok, samotu ...
 Existuje na to nejaký liek? Možno v údne slovo, teplo udskej
dlane... Treba však nájs  odvahu vystúpi  zo samoty štyroch stien 
domova a h ada  uspokojenie v spolo enstve udí, ktorí vedia roz-
dáva  úsmev a dobro. Sami pri tom poci ujú uspokojenie z toho,
že môžu pomôc  iným. Takýmto spolo enstvom je aj JEDNOTA 
DÔCHODCOV SLOVENSKA  (JDS). 
 Je to nezávislá, nadstranícka ob ianska organizácia, ktorá 
združuje ob anov staršieho veku (seniorov), bez rozdielu rasy ná-
rodnosti, sociálneho postavenia a náboženskej príslušnosti. Zá-
kladná organizácia JDS v Novej Dubnici vznikla 7. novembra 2000.
 Po as šiestich rokov svojej existencie, vytvárala podmienky na 
realizáciu širokej palety záujmov seniorov nášho mesta. Ponúka 
príležitos  prežíva  pohodu a pocity spolupatri nosti v spolo nosti
seberovných. Jej lenovia využívajú možnosti spolo ného oddy-
chu, zábavy, ale aj vzdelávania.
 Teraz, pri príležitosti jubilea nášho mesta, sa ZO JDS Nová 
Dubnica, rozhodla obdarova  oslávenca i jeho seniorov nevšed-
ným darom.
 Po dohode s našou ob úbenou hudobnou skupinou, ktorú až
na malú výnimku tvoria naši rovesníci, chceme vytvori  tradíciu
„SENIOR AJOV O PIATEJ“ tak populárnym hitom z ias našej 
mladosti.
 Ve ože! Aj ke  nám nohy rokmi trocha o aželi, ke  zahrá 
muzika, ešte vždy sa rozbehnú do kola.
 Pýtate sa, i bude záujem zo strany seniorov? Už sme si to 
odskúšali  (23. januára a 13. februára) a skúšky dopadli výborne.

 Vysvietená sála jedálne GASPRO obsadená do posledného
miesta, príjemná atmosféra, rados  z tanca a možno aj malej vý-
hry v tombole.
  Veríme, že všetci „starší a pokro ilí“, ktorí majú chu  zabavi
sa, budú nedo kavo aka  plagátik na dverách Klubu dôchodcov 
oznamujúci alšie pokra ovanie.

Božena Rusnáková

Centrum vo ného asu sa v piatok 16. 2. 2007 o 16,00 
hod. premenilo na rozprávkovú krajinku, v ktorej ste mohli 
vidie  princezné, ježibabu, kominára, šaškov, krtka, ma i -
ku, Indiána, Dalmatínca, ervenú iapo ku a mnoho alších 
krásnych postavi iek. Vychovávate ky CV  – Janka a Gabi-
ka sa premenili na 2 ružové prasiatka, ktoré si s týmito 
úžasnými maskami zatancovali na ich ob úbené pesni ky.
Všetky masky boli odmenené a pozvané na karneval do DC 
Dubá ik aj o rok ! 

Rodinne založený
 D a 10. 2. 2007 bol v polud-

ajších hodinách prijatý telefo-
nát na oddelení MsP o svojskom 
správaní 30-ro ného P. B. z No-
vej Dubnice. Rieši  rodinné pro-
blémy sa rozhodol tak, že oboch 
rodi ov vymkol pred bytom a za-
al rozbíja  vnútorné vybavenie 

bytu. Po príchode hliadky Ms
a hliadky OO PZ SR N. Dubni-
ca, bol P. B. nieko kokrát vyz-
vaný, aby otvoril dvere do bytu 
a upustil od svojho konania. Po 
otvorení dverí bol zjavne pod
vplyvom alkoholu a za al by
vo i zasahujúcim hliadkam
agresívny. Vo i osobe boli pou-
žité donucovacie prostriedky
a následne bola predvedená na
OO PZ SR v N. Dubnici, kde mu-
sela svoje konanie vysvetli .

Spevák
 D a 26. 3. 2007 v no ných
hodinách si chcel H. D. z Novej 
Dubnice spríjemni  oslavu svo-
jich dvadsiatych narodenín
hlasným spevom  na ulici SNP. 
Obyvatelia ulice nemali pocho-
penie pre jeho umelecké nada-
nie a privolali hliadku MsP. Tá 
„speváka“ upokojila a za svoj 
koncert si oslávenec musel za-
plati .

Okoloidúcich ohrozoval 
nožom
 D a 2. 3. 2007 bolo v polud-

ajších hodinách prijaté ozná-
menie na ties ovú linku MsP, že 
na ulici SNP, pri bývalej budove 
Družba, sa pohybuje neznáma 
osoba, ktorá ohrozuje okoloidú-

cich dlhým loveckým nožom. 
Táto osoba prikladala nôž oko-
loidúcim osobám k rôznym as-
tiam tela a vyhrážala sa, že ich 
podreže. Po zistení, že bola na 
neho privolaná hliadka MsP, sa 
osoba dala na útek. Zasahujúca 
hliadka ju zadržala až pri erpa-
cej stanici OKTAN. Pri zadržaní 
kládla aktívny odpor. Po pred-
vedení bola okamžite odovzda-
ná na OO PZ SR v N. Dubnici, 
nako ko skutok, ktorý vykonala, 
vykazoval všetky znaky trestné-
ho inu. Išlo  o 42 ro ného K.S. 
z Dubnice nad Váhom. 

Ni  nie je zadarmo
D a 2.3.2007 v polud ajších 
hodinách chceli bez zaplatenia 
nakúpi  dve osoby rifle v predaj-
ni textilu na Mierovom námestí. 
Osoby dlhšiu dobu skúšali vä -
šie množstvo riflí a nakoniec si 
žiadne nevybrali. Po odchode z 
predajne išla predava ka skon-
trolova  skúšobnú kabínu, kde 
spozorovala na zemi odtrhnuté 
visa ky z riflí. Hne , ako to zis-
tila, vybehla z obchodu a osoby 
išla h ada . Tie chceli oslávi
úspešný nákup, tak sa presu-
nuli do ved ajšieho podniku, kde 
ich predava ka spoznala a oka-
mžite privolala hliadku MsP. 
22-ro nému M.P. a 15-ro nej
Š.D. (obaja z Novej Dubnice) 
sa nakoniec „nákup“ zna ne 
predražil.

Róbert Brezina,
zást. ná elníka MsP

Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE
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MAREC

Nová Dubnica u ite om
25. 3. (nede a) 15.hod.

kino Panorex – De   u ite ov
program Broadway Stars (sve-
tové muzikály) – oficiálna as
+ program 

-----------------------------------

APRÍL

Ve kono né
tvorivé dielne

1. 4. (nede a) popoludní -
- vestibul kina Panorex:

zdobenie kraslíc, pletenie kor-
bá ov, viazanie kvetov, zdobe-
nie perníkov ...

-----------------------------------

Novodubnická latka
26. 4. (štvrtok) -
- Športová hala -

sú až v skoku do výšky žiakov 
novodubnických škôl

-----------------------------------

Prezentácia
materských škôl

18. - 29. 4
vestibul kina Panorex

18. 4. (streda)  -  otvorenie pre-
zentácie s programom detí MŠ
29. 4. (nede a) -  záver prezen-
tácie s akadémiou detí MŠ

-----------------------------------

MÁJ

Oslava 3. výro ia vstupu 
Slovenskej republiky

do Európskej únie
1. 5. (utorok)

predajné trhy (dopoludnia), kul-
túrny program, príhovor, lampió-
nový sprievod, oh ostroj (ve er-
ný program) - Mierové námestie

-----------------------------------

De  matiek
13. 5. (nede a) - kino Panorex -
- program pripravený ZUŠ

-----------------------------------

Rodinný víkend
pri príležitosti

Medzinárodného d a
rodiny

15. 5, 19. a 20. 5.
(sobota a nede a) M. námestie

sobota - Rodinný viacboj - sú a-
že rodinných kolektívov, majáles
nede a - Divadielko (nielen) pre 
deti

-----------------------------------

Vyhodnotenie sú aže
„Nová Dubnica v era, 

dnes a zajtra“
23. 5. (streda) -

- vestibul kina Panorex -
ocenenie ví azov, inštalácia vý-
stavy vo vestibule kina

-----------------------------------

SRDE NE POZÝVAME!

pracovníci odd. ŠKKŠ, MsÚ

 Fotografická sú až pod názvom „Rok
v mojom meste“, ktorú vypísal Miestny
odbor Matice slovenskej a Mestský úrad
v Novej Dubnici, pokra uje.

Termín odovzdania fotografií za ro né
obdobie „Zima“ je do 30. marca 2007.
Sú ažné snímky odovzdajte na Mestskom 
úrade - odbor kultúry.

 Vážení ob ania, milí žiaci, študenti! Ve-
ríme, že ste cez objektív na chví u zastavili
as a zapojíte sa aj Vy do sú aže. Za nami 

sú radostné Vianoce, prázdniny, vo ný as,
Nový rok, štátny sviatok De  vzniku slo-
venskej republiky, aj fašiangy. Tešíme sa
na Vaše fotografické výpovede o živote v 
našom meste po as zimného obdobia.
 Komisia zaznamenala ve ký posun v
kreativite výberu fotografovaných objek-
tov za ro né obdobie „Jese “. Zapojili sa
dvaja sú ažiaci v kategórii do 25 rokov
a piati v kategórii viac rokov.

 Doru ené boli kolekcie i súbory foto-
grafií, ale aj jeden záber.
 Bolo vidie  výrazný vzostup úrovne a
kvality záberov a aj jemnocit fotografov
- amatérov.

Vyhlasovatelia a lenovia hodnotiacej ko-
misie, ktorými v ro nom období „Jese “ boli:

Alžbeta Magyarová, Peter Pe ovský, Ža-
neta Nováková, František Magyar,
úprimne akujú všetkým sú ažiacim.

Do finále postupujú:

Branislav Bezdeda
(Za súmraku, Park)

Lenka Hromádková
(Jesenná paleta l a 2)

Gabriela Baluchová
(Jese  v parku, Prvé jesenné dni).

 Všetky doru ené fotografie sú obra-
zom krásnych farieb jesene a sú dokumen-
táciou života v našom meste. Mnohé z nich
sú umeleckou výpove ou vzánych okami-
hov i zobrazením niektorých detailov archi-
tektúry Novej Dubnice. 

 Zapojte sa aj Vy do sú aže a odfoto-
grafujte „JAR“ v Novej Dubnici. 
 Vaše fotografie zo života v našom
meste po as štyroch ro ných období
prispejú k dôstojným oslavám 50. vý-
ro ia založenia mesta. Termín odovzda-
nia fotografií je do 22. 6. 2007.
 Podmienky sú aže zostávajú nezmene-
né: zú astni  sa môžu žiaci, študenti a dos-
pelí amatéri v kategóriách do 10 rokov, do 
18 rokov, do 25 rokov a viac rokov. Neza-
budnite uvies  svoje meno, vek, bydlisko 
a názov fotografie. Prihlási  možno naj-
viac 5 kusov fotografií ve kosti 13x18 cm
v lesklom prevedení. Elektronické doru-
ovanie digitálnych záberov nie je vhodné

a s ažuje hodnotenie sú ažných snímok.

Miestny odbor Matice slovenskej,
Mestský úrad Nová Dubnica

KALENDÁR KULTÚRNYCH 
PODUJATÍ

ROK V MOJOM MESTE

 Už je viac ako rok,
 otec náš drahý,

 Peter
 Guliš,

èo si nám navždy odišiel, z našich 
sàdc však nikdy neodídeš.

S láskou Tvoja manželka Vilma,
Tvoje deti a vnúèence

Ïakujeme priate¾om,
známym a všetkým,
ktorí 19. februára 2007
na poslednej ceste
odprevadili láskavého
otca, syna, dedka,
brata, švagra a strýka

Jaroslava Kršku,
za kvetinové dary a prejav sústrasti.
Ïakujeme

Smútiaca rodina

akujeme
všetkým príbuzným,
susedom, známym,
za ú as  na poslednej
rozlú ke s naším
drahým manželom,
otcom, dedkom
a pradedkom

Antonom Lama kom,
ktorý nás opustil vo veku 90 rokov
d a 27. 1. 2007.

akujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti, ktoré pomáhali zmierni
náš hlboký žia .

Manželka s rodinou
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KAMENÁRSTVO
MK&M

M. KONDEL
PREVÁDZKA:

AREÁL TECHNICKÝCH
SLUŽIEB NOVÁ DUBNICA

PONÚKA NA PREDAJ
HOTOVÉ PANELOVÉ HROBKY

NA MIESTNOM CINTORÍNE
AKO AJ ZHOTOVENIE NOVEJ

ŠIROKÝ SORTIMENT
POMNÍKOV

A VŠETKY DRUHY
KAMENÁRSKYCH PRÁC.

INFORMÁCIE

íslo telefónu:
0905 991 398

REGIONÁLNE
PLAVECKÉ
PRETEKY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Mestská krytá plaváre  je toho roku opä
otvorená (do konca marca) a je ur ite napl-
no využívaná. Sved ia o tom plavecké vý-
cviky školákov, popoludní ú as  verejnosti
a už druhé plavecké preteky. Uskuto nili sa 
7. februára 2007 s ú as ou 120 preteká-
rov. Sú ažili žiaci všetkých novodubnických 
škôl, prišli aj súperi z Tren ianskej Teplej, 
Nemšovej, Bolešova a Košece.

 Zaradení boli pod a veku do 10 kategó-
rií, v každej ví az dostal pohár a vecnú ce-
nu. Najdôležitejšiu trofej Pohár primátora
mesta získali žiaci zo ZŠ J. Krá a v Novej
Dubnici a osobne im ju aj primátor mesta,
Ing. Ján Šušaník, aj odovzdal.
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31. 3. a 1. 4. o 19,00 hod.

H¾adá sa ideálny muž
Americko-kanadská romantická komédia. 
Vstupné: 59,- Sk do 12 r. nevhodný

5. a 6. 4 o 19,00 hod.

Apokalypto
Americká dobrodružná dráma.
Vstupné: 65,- Sk do 18 r. neprístupný

7. a 8. 4. o 19,00 hod.

Dokonalý trik
Americko-anglický mysteriózny thriller.
Vstupné: 59,- Sk do 12 r. nevhodný

12. a 13. 4. o 19,00 hod.

Krádeže a vlámania
Americko-anglický film.
Vstupné: 59,- Sk do 12 r. nevhodný

14. a 5. 4. o 19,00 hod.

Krvavý diamant
Americká dobrodružná dráma.
Vstupné: 59,- Sk do 12 r. nevhodný

19. a 20. 4. o 19,00 hod.

My dvaja a magor
Americká komédia.
Vstupné: 59,- Sk do 12 r. nevhodný

21. a 22. 4. o 19,00 hod.

Zabi  eso
Americký ak ný film.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži neprístupný

26. a 27. 4. o 19,00 hod.

Smrtiaca nenávis
Americký thriller.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži neprístupný

28. a 29. 4. o 19,00 hod.

Rocky Balboa
Americká dráma.
Vstupné: 59.- Sk do 12 r. nevhodný


