
 Za ína sa leto as festivalov. V tomto ase
na nás aká množstvo príjemných podujatí,
a predovšetkým festivalov.

 Jeden z nich sa koná každoro ne aj v No-
vej Dubnici. Novafest si z roka na rok získava
viac priaznivcov, ktorí už teraz netrpezlivo

akajú na koniec júna, aby sa opä  mohli
stretnú  v “amfíku“.

 Aj tento ro ník, podobne ako minulé, láka
všetkých svojich fanúšikov na kvalitnú hud-
bu a zvu né mená kapiel. Komajota, Cliché,
Horkýže slíže, U.K.N.D., Arzén, Gladiátor.

 Toto všetko môžete vidie  a samozrej-
me aj po u , ak si nájdete as v podve er 23. 
júna.

 S Novafestom sa však spája aj jedno ma-
lé “prekliatie“, teda ak sa to dá tak nazva .
Skalní zrejme vedia, na o narážam.  Po asie.
Nie je žiadnym tajomstvom, že novodubnic-
kému festivalu ve mi nepraje. Ur ite si spo-
mínate na pár upršaných ro níkov.

 Tentokrát sa termín konania o týžde  po-
sunul a organizátori, ale aj my - nadšení mi-
lovníci festov, dúfame, že sa smola prelomí
a do káme sa nielen príjemnej atmosféry
v tónoch hudby, ale aj príjemného slne né-
ho po asia.

Stanislava echová

XVII. ro níkXVII. ro ník . ísloíslo 11 www.novadubnica.skwww.novadubnica.sk

Novodubnické
       zvesti

XVII. ro ník . íslo 3 www.novadubnica.sk

MESTSKÁ POLÍCIA
BEZPLATNÁ LINKA

Mestská polícia
v Novej Dubnici

má nové bezplatné
pohotovostné íslo,

na ktoré môžu ob ania
v akútnych prípadoch

zatelefonova :

0800 500 159
Okrem nej funguje

aj telefonický kontakt:
0905 694 455

NOVAFEST - NOVAFEST - NOVAFEST
- BENEFI NÝ FESTIVAL -

AMFITEÁTER - 23. 6. 2007 - 17. HOD.

TRI OTÁZKY PRE PÁNA PRIMÁTORA
MILÍ ITATELIA, MÁTE JEDINE NÚ ŠANCU ZAPOJI  SA SVOJIMI OTÁZKAMI

DO NOVEJ RUBRIKY NOVODUBNICKÝCH ZVESTÍ.  POKIA  VÁS ZAUJÍMA NIE O
Z DIANIA V MESTE, DÁME VÁM PRÍLEŽITOS , SPÝTA  SA NA TO PRIAMO
PÁNA PRIMÁTORA. STA Í, AK SVOJE OTÁZKY SPOLU S CELÝM MENOM

VHODÍTE DO SCHRÁNKY UMIESTNENEJ PRI VCHODE NA MSÚ.
KAŽDÝ MESIAC Z NICH REDAK NÁ RADA VYBERIE TRI.



 Zavedenie aktiva ných
príspevkov odštartovalo 
novú etapu pomoci ob-
anom v hmotnej núd-

zi. V našom meste to 
znamenalo mobilizáciu 
nezamestnaných udí,
ktorí si tak obnovujú
nielen pracovné návy-
ky, ale aj kontakt s oko-
lím. Prestávajú sa sprá-
va  ako pasívni pobera-
telia sociálnych dávok. 
Je to rozhodne krok 
vpred.
 V Novej Dubnici je za-
pojených do verejno -
- prospešných prác 10 
aktiva ných pracovní-
kov. Formou dobrovo -
ných prác sa zapájajú 
do istenia a upratova-

nia svojho okolia. Zametajú chodníky, vyhrabávajú parky od lístia, 
zbierajú odpadky na menej dostupných miestach a pod. 
 Sme prvým mestom v regióne, ktoré zakúpilo špeciálny vysáv-
a  na psie exkrementy. Dôvodom tohto kroku boli opakujúce sa 
s ažnosti obyvate ov na zne is ovanie mesta psami. Na obsluhu 
prístroja boli zaškolení nezamestnaní ob ania, ktorí v rámci akti-
va ných prác pod a po asia každé ráno vyjdú do ulíc a pozametajú 
najvy aženejšie plochy v meste - hlavné trasy psí karov, výbehy 
pre psy a okolie detských ihrísk.
 Zavedenie aktiva ného príspevku je rozhodne prínosom a ús-
pešným nástrojom služieb zamestnanosti, ktoré splnilo svoj ú el.
Tak ako hovorí jedno východné príslovie: „Ani my u om nedávame 
zadarmo ryby, ale ich chceme nau i  chyta  ich.“

Jana Šandorová, referent odd. ŽP MsÚ
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ZÁUJEM O PRACOVNÚ
DISCIPLÍNU RASTIEKlientske centrum

 MsÚ v Novej Dubnici sa v blízkej budúcnosti bude môc  popý-
ši  klientskym centrom, ktoré  plne rešpektuje sú asné európske 
trendy poskytovania verejných služieb pre ob anov a iné subjekty 
v príjemnom a prívetivom prostredí. 
 V sú asnosti sú spracovávané projekty architektonicko–sta-
vebného riešenia vnútorných priestorov MsÚ, taktiež projekty elek-
troinštalácie a rekonštrukcie rozvodov nevyhovujúceho ústredného 
kúrenia.
 Stavebné práce by sa mali za a  v mesiaci júni a ukon ené
v septembri 2007 tak, aby pokia  to bude len trochu možné, sa 
klientske centrum otvorilo pri príležitosti osláv 50. výro ia vzniku 
mesta Nová Dubnica. 
 Hlavným cie om je zefektívnenie práce a zvýšenie kvality in-
nosti vybavovania požiadaviek na mestskom úrade. Úlohou klient-
skeho centra je na mieste obslúži  ob ana, priamo mu dohodnú
schôdzku s potrebným odborným zamestnancom úradu alebo odo-
vzda  podklady na alšie spracovanie bez jeho nutnej ú asti.
 Klientske centrum má pomôc u om pri riešení a vybavova-
ní ich problémov. Pracova  sa v om bude aj po as obed ajšej
prestávky a ochotný personál bude vždy k dispozícii. 
 Sú as ou KC bude poklad a, podate a, matrika, informátor
a pracovníci, ktorí poradia v oblasti daní a poplatkov, podnikate -
skej innosti a v mnohom alšom.
 Spolo nou zásadou pre všetkých zamestnancov bude úloha 
informova  a prija  osobne doru enú poštu. 
 Vybudovanie klientskeho centra povedie k u ah eniu komuni-
kácie medzi úradníkmi a ob anmi.

Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ

Novinka v našom meste
- vysáva  na psie exkrementy

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

Ján Zachara
- lovek so striebrom vo vla-
  soch a so zlatom v srdci.

- Aké bolo vaše detstvo? Bol
  v om priestor pre šport?
 Pre nás deti, ktorých rodi ia
boli robotníci - zárobky malé - 
bolo povinnos ou tiež pomáha :
chodi  do lesa na drevo, zbiera
šišky zo stromov ... - bolo to tvr-
dé ako zápasníctvo a vzpiera-
nie.
 Rodi ia nás nemuseli finan-
ne podporova . Chodili sme bo-

sí, prípadne v teniskách. Reza-
nie a rúbanie dreva, to boli tré-
ningy! Sprvu som rád hral futbal, ale neskôr som presedlal na box.

- Kto vás viedol v boxe? A o rodina?
 Mal som výborného trénera - psychológa. Treba poveda , že 
vtedy neboli vekové kategórie žiak, dorastenec, a ani veková hrani-
ca. Trénoval ma aj olympijský ví az, 10-násobný majster Ma arska
Julko TORMA. Bez neho by som sa na OH nedostal, lebo splnenie 
kvalifika ných limitov nesta ilo.
 Manželka mi tolerovala moju innos  a astú neú as  v rodine. 
Vracal som sa do výborného zázemia. Bez jej podpory by to nebolo 
možné.

- Na ktorých súperov si spomínate dodnes?
 Vari najviac na Švéda, na Ma ara Erdei, s ktorým som v medzi-
štátnom zápase Ma arsko - eskoslovensko prehral, Juhoafri ana
LEISCHINGA - všetko borci, ktorí tiež chceli vyhra , no do finále
sme postúpili len dvaja: Talian Caprari a ja. Zápas bol iný, ako s tý-
mi predošlými, ale najviac ma potešilo to, že som všetkým, o si 

Z GALÉRIE
NAJVÝZNAMNEJŠÍCH

mysleli, že na OH nepatrím dokázal, že opak je pravdou.

- Ako bol vtedy honorovaný olympijský ví az „HELSINKY 1952“?
 Bol som v tom ase vojakom základnej vojenskej služby v ATK 
Praha. Minister obrany epi ka mi dal hodinky a k tomu hodnos
podporu íka s 10 d ovou dovolenkou - tú som strávil na besedách 
s mládežou. Zaujímavé bolo stretnutie na Strahove, kde nás priví-
tal podpredseda vlády pán FIRLINGER ZDEN K, ktorý menovite 
vyzdvihol olympijských ví azov, na moje meno však zabudol. Na-
š astie moje životné krédo bolo - je: „Svetská sláva - po ná tráva“. 
Dnes ažko o tom hovori . Rodinu som živil iba z platu strojného 
zámo níka.

- Ktorý bol váš naj ažší zápas?
 Každý zápas bol ažký, žiaden nebolo možné podce ova . Ke
som si myslel, že ako olympionik nemôžem prehra  s neznámym 
borcom, podcenil som to a prehral som. A stalo sa mi to ponau e-
ním. Mal som ale ve kú rados  nielen z olympijského ví azstva,
ale tiež z titulu VŠESLOVANSKÝ MAJSTER, (Praha 1947) a to za 
ú asti ZSSR, Juhoslávie, Po ska a SR.

- Ako trávite dni „oddychu“?
 Som na dôchodku. Pomáham doma (manželka je chorá od 
roku 1971). Chodím na besedy a do telocvi ne s mládežou. Som 
lenom RADY STARŠÍCH pri OLYMPIJSKOM VÝBORE, EST-

NÝM LENOM SOV a v rade iných.

- o by ste odkázali mladým?
 Všetky úlohy bra  zodpovedne, pestova  nefalšované priate -
stvo, úctu k rodi om, starším u om a športovcom Novej Dubnice, 
by  hrdý, že reprezentujem mesto, krajinu, vlas . Sme malý národ, 
ale v športe už nie o znamenáme a je na mladých, aby sme zna-
menali ešte viac.

PhDr. Irena Štofaníková



V d och 3. - 5.  mája 2007 boli zástupcovia nášho mesta (Ing. Ján 
Šušaník - primátor mesta, JUDr. Miroslav Holba - zástupca primá-
tora a MUDr. Štefan Obložinský) na pracovnej návšteve v Talian-
sku.
 Išlo o významný krok vedenia mesta k dlhodobej, všestranne 
užito nej a plodnej spolupráci s regionálnym spolo enstvom obcí
v krajinnej oblasti Friuli-Venezia Giulia v severnom Taliansku. 
 Friulsko má autonómny štatút, je to oblas  s rozlohou takmer 
8000 štvorcových kilometrov s 1,3 milióna obyvate ov. Združenie 
obcí „Friuli Collinare“ má asi 60 000 obyvate ov a mesto San Da-
niele del Friuli, s ktorým priamo nadväzujeme družobné vz ahy na 
základe Dohody o spolupráci, je približne ako Nová Dubnica, ibaže 
o pár storo í staršie. 
 K prvému stretnutiu došlo už po novembri 1989. Vtedajší primá-
tor Novej Dubnice Ing. Milan Hort (sú asný podpredseda NR SR) 
za al bezprostrednú spoluprácu s viacerými starostami a primá-
tormi v zahrani í a osobnou aktivitou vytvoril výborné pod-
mienky pre priamu spoluprácu
s Talianmi. 
 Sú asné vedenie mesta
oslovilo talianskych priate ov
v San Daniele a obnovilo staré
kontakty. Primátor vypracoval
návrh dohody o spolupráci a ten
odoslal. Odpove  prišla ve mi
rýchlo. Talianski partneri preja-
vili záujem a pozvali zástupcov
mesta Nová Dubnica, ako aj ob-
cí Pruské a ervený Kame , na
pracovné stretnutie a spolo né
prerokovanie návrhu pod zášti-
tou Ing. Milana Horta. 
 Popri rokovaní na radnici
v San Daniele sa uskuto nilo
aj stretnutie s vedením spolo-
enstva obcí „Friuli Collinare“

a s vedúcim predstavite om
štátnej správy regiónu. 
 Všetky rokovania mali živé 
pracovné tempo a konkrétne
závery, ktoré majú výhody a al-
šiu perspektívu pre obidve stra-
ny. Predpokladáme najmä spo-
luprácu na posilnenie hospodár-
skych, sociálnych a kultúrnych 

vz ahov. 
 Konkrétne upravený návrh, ku ktorému sme na rokovaniach 
dospeli, bude predložený na prerokovanie mestským zastupite -
stvám v San Daniela i v Novej Dubnici. Oficiálne podpísanie do-
hody by sa malo uskuto ni  v septembri t. r. pri príležitosti osláv 
50. výro ia založenia mesta Nová Dubnica, na ktoré je delegácia
z Talianska pozvaná. 
 Našu delegáciu prijal aj biskup Eugeniu Ravignani, ktorý nav-
štívil naše mesto v období budovania kres anského centra a kos-
tola. K realizácii týchto stavieb prispel aj finan nou zbierkou v Ta-
liansku.
 Domov sme sa vracali síce v škaredom po así, ale s pocitmi 
dobre vykonanej práce a s výsledkom, ktorý by mal by  prínosom 
pre obyvate ov nášho mesta v budúcnosti.
 Na záver malá poznámka: Friulsko má bohatú a starú históriu
a bolo navštevované už našimi predkami v ranom stredoveku pri 
ich cestách do Ríma. Na okraji vzácneho Cividalského Evangeli-
ára sú zapísané mená našich starých panovníkov Pribinu, Koce a
aj Svätopluka a jeho manželky Svätožízne. Meste ko Cividale del 
Friuli bolo od roku 803 strediskom vtedajšieho furlandského voj-
vodstva.

MUDr. Štefan Obložinský

U PRIATE¼OV V TALIANSKU

www.novadubnica.sk       novodubnické zvesti                                                                            3

VYHODNOTENIE
TRETEJ ÈASTI SÚ AŽE
 Tre ou as ou fotografickej sú aže „Rok
v mojom meste“ bolo zimné ro né obdobie. 
Aj ke  nám zima práve v minulom roku ne-
ukázala ve a zo svojej mocnej krásy, predsa 
len sa našli takí, ktorí stihli zachyti  jej aro.
 Do tretej asti sa zapojilo 5 sú ažiacich.
Fotoreportáž od pani Ing. Táne Be adikovej
pod názvom „Príbeh jednej jedli ky“ zau-
jala hodnotiacu komisiu svojou dokumenta -
nou výpove ou a zaslúži si pochvalu.
Do finále postupujú:

- Alžbeta Magyarová a jej fotografia
„Posledná zima smutných v b“

- Gabriela Balúchová s fotografiou
„Zimný podve er“

- Branislav Bezdeda a fotografia
„Polnoc“

     Komisia oce uje aj fotografie pána Fran-

tiška Magyara. Jeho sú ažné, ale ur ite aj 
iné fotografické zábery, sú sugestívne a ma-
jú vysokú umeleckú úrove . Vyhlasovatelia 
sú aže úprimne akujú všetkým, ktorí sa tre-
tej asti zú astnili.

 Posledné ro né obdobie fotografickej
sú aže je JAR. Miestny odbor Matice slo-
venskej a Mestský úrad v Novej Dubnici
preto vyzývajú ob anov, študentov a všet-
kých amatérskych fotografov, aby sa jej
zú astnili a svojím fotoaparátom na chví-
u zastavili as.

 Fotografické zábery s rozmermi 13x18 
cm, v lesklom prevedení a najviac 5 kusov
môžete odovzda  na MsÚ - odbor kultúry 
do 22. júna 2007.
 Pridajte sa aj vy k dôstojným oslavám 
50. výro ia založenia Novej Dubnice a po-
zrite sa na svoje mesto cez objektív.

Miestny odbor Matice slovenskej
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OSLÁVILI SME 3. VÝROÈIE
VSTUPU DO EÚ
 Uplynuli už 3 roky od chvíle, o sa Slovenská republika stala

lenom Európskej únie. Novodubni ania si túto udalos  opä
pripomenuli 1. mája. 
 Mierové námestie najskôr patrilo predávajúcim a kupujúcim
na predajných trhoch. Podve er sa uskuto nila oficiálna as
osláv. Dychový súbor a mažoretky pritiahli ve ký po et obyva-
te ov nášho mesta, ktorí si vypo uli príhovor primátora Ing. Já-
na Šušaníka a potom sa všetci zapojili do lampiónového sprie-
vodu. Ten smeroval Mierovým námestím až k hotelu Dynamic,
odkia udia mohli sledova  ve kolepý oh ostroj.

STAVANIE MÁJA V KOLAÈÍNE
 Aj obyvatelia mestskej asti Kola ín sa rozhodli privíta  1. máj
v sviato nom šate, a preto sa v jeho predve er zišli pred kultúr-
nym domom.
 Dlhoro ná tradícia stavania mája je tu stále živá. Možno si
poviete: „Je tam toho! Ve  máje sa stavajú v takmer každom
meste i obci!“ To je síce pravda, ale len málokde sa ešte
stavajú ru ne. Chlapskú silu vystriedali vä šinou stroje, ale
v Kola íne tomu zatia  tak nie je. Možno aj preto, že moc-
ných a schopných chlapov máme stále dos , aj ke  to spo iat-
ku vyzeralo tak, že stava  nebude ma  kto. Prí inou boli MS
v adovom hokeji. Ke  naši hokejisti vyhrali, bolo po probléme.
Koordinovaní pánom Kopa kom sa dali do práce a po nieko -
kých minútach sa nádherne vyzdobený máj vynímal nad Kola-

ínom a svojou majestátnos ou budil rešpekt u všetkých, ktorí
sa tomuto nádhernému divadlu prizerali. Medzi divákmi nechý-
bal ani pán primátor a viceprimátor, ktorí našich mládencov 
povzbudzovali nielen slovne. Na záver si sná  len zaželajme,
aby nielen stavanie mája, ale aj všetky alšie pekné tradície boli
ešte dlho živé.

PaedDr. So a Ka íková

MÁJOVÉ STRETNUTIE TEPLIÈANOV
A NOVODUBNIÈANOV NA SALAŠI
V HISTORICKOM  ŠTÝLE
 V sobotu 12. mája 2007 sa už od rána nad  naším mestom 
vznášali oblaky, ktoré  pridávali vrásky na tvári organizátorov 
nultého  ro níka stretnutia  ob anov  Novej Dubnice a Tren ian-
skych  Teplíc v priestoroch bývalého salaša. Zaujímavý program
prilákal mladých i starších. Po krátkom príhovore  primátorov 
oboch miest - Ing. Šušaníka  a PhDr. Škultétyho sa  k slovu do-
stala  historická skupina  Aquila z Bojníc, ktorá predviedla ukáž-
ky sokoliarskeho umenia. Jej lenovia v dobových kostýmoch 
pripravili lákavé sú aže a atrakcie. Za všetky možno spomenú
súboje na kladine, chodenie na chodú och i stre bu z dobo-
vých  zbraní. Deti sa potešili nielen koníkom, na ktorých sa mohli 
povozi , ale aj  hraným rozprávkam O Mechúrikovi - Koš úrikovi,
Princeznej na hrášku  a mnohým iným.  Niektorí  zistili, že ani 
hádzanie sekerou i stre ba z kuše nie sú také jednoduché, ako 
by sa sná  na prvý poh ad zdalo. Pripravené bolo aj ob erstve-
nie - klobásky, špeká iky, mäso, sladkosti  a trochu originálne 

apované pivo. Nad tým všetkým sa vznášala vô a pe eného
prasiatka. Nadšencov takýchto podujatí neodradil ani opakova-
ný dáž . Ba naopak, tí o vytrvali si mohli vo ve kom stane spolu
s de mi zaspieva . Nechýbala gitara ani dobrá nálada. Podve er
sa mu ilo na dereši a upa ovali sa bosorky. 
 Na záver pripravila skupina Black Fire oh ovú show. Veru-
že sa bolo na o pozera .
 Stretnutie sa vydarilo. Postretávali sa známi, deti si  zasú a-
žili a dosýtosti  sa vyšantili. Dospelí o-to pojedli i popili, ale
hlavne  si odpo inuli a výborne sa zabavili. A o to predsa išlo. 
Tak o rok opä  na salaši dovidenia.



alším podujatím z maratónu tých, ktoré sú ur ené oslavám 50. výro ia založenia mesta bol RODINNÝ VÍKEND.

 Spoji  sily rodinných príslušníkov - v takomto duchu sa niesla prvá, sú ažná as  Rodinného víkendu. Sta ilo nahovori
jedného sú aženiachtivého lena rodiny. Do sú aží sa prihlásilo viac ako 30 rodinných dvojíc. i už to boli dvaja súrodenci 
alebo rodi  a die a, bolo vidie , že chcú spolo ne nie o dokáza .

 S chu ou sa pustili do sú aží, ktorých rozhodca-
mi boli v modrom oble ení neprehliadnute ní po-
mocníci zo Združenia saleziánskej mládeže Domka. 
Podujatím sprevádzala moderátorka rádia Dúha 
Martina Kacinová. Ve mi profesionálne a vytrvalo 
povzbudzovala sú ažiacich pri zhromaž ovaní jed-
nokoruná ok (najlepšiemu zberate ovi sa podarilo 
po as troch minút zohna  v priestore Mierového 
námestia vyše sto mincí!), v štafete s vlajo kami
alebo v sú aži s názvom Farebné ponožky, kde za 
spolupráce s publikom bolo treba zhromaždi o
najviac udí s farebnými ponožkami. 

 Sú aží však bolo omnoho viac. Ví azi na prvých 
troch miestach v každej zo sú aží získali pekné 
vecné ceny, predovšetkým hra ky, ktoré venovali 
sponzori. Cien bolo to ko, že takmer každý vyhral. 
Samozrejme, najvä ším lákadlom bola cena hlavná, 
ktorú mohol získa  iba jeden. Vyžrebované š astné
dvojice sú ažili do prasknutia. A to doslovne - komu 
prvému fúkaním praskol balón, stal sa ví azom.
Hlavnú výhru si užije Radka Dulková. Pocestuje do 
letného detského tábora pod a vlastného výberu. 
Radka sa priznala, že ešte nevie, ktorý si vyberie, 
no isto jej pomôže mamina Renáta, ktorá jej zájazd 
„vyfúkala“.

 Prevažne sladkú hodinku zabezpe ili dámy, ktoré 
celý život pe ú svojim rodinám. Na program prišla 
ochutnávka z „Kuchý  starých materí“. Pripravené 
kysnuté dobroty z rôznych kútov Slovenska na 
stoloch dlho nevydržali. Upiekli ich napríklad ženy 
z Únie žien Slovenska, z Klubu dôchodcov v Novej 
Dubnici a ženy z Klubu pali kovanej ipky. Opä  sa 
potvrdilo, že o sa dlho pripravuje, rýchlo sa zje. Do 
pol hodiny nezostal ani jeden exemplár. Pochutna
si mohol prís  ktoko vek, všetko bolo lákavé a do-
konca zadarmo.

 O druhej sa dostala k slovu kapela Vetroplach. 
Hudba to bola ve mi príjemná, maximálne vhodná 
pre rodinné popoludnie. Skupina zahrala svoj reper-
toár pesni iek a vniesla príjemný pocit de om aj ich 
rodi om. Interpret bol zvolený naozaj dobre, hudba 
sa pá ila malým i dospelým, ve ký aplauz nasledo-
val po každej skladbe. 

 Pár hodín na oddych a rozbehlo sa to opä .
Vstupné „dvacka“, plastové poháre, pivo a kofola a pl-
ný amfiteáter - to bol, ve mi zjednodušene, majáles 
so skupinou Progres. 

 Kto vládal a kultúrne vyžitie mu v sobotu nesta-
ilo, v nede u mohol navštívi  kino Panorex a poz-

rie  si zábavné predstavenie ervená iapo ka opä
zasahuje. Hlavnými aktérmi boli herci divadla Gold 
Herold z Tren ína.

Víkendy treba trávi  s rodinou – na tom sa zhodne-
me všetci. Pretože rodina je naše najbližšie spolo-

enstvo a prevencia pred samotou....

Martina Matušková
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RODINNÝ VÍKEND

 V aka pp. Miroslavovi Tomáškovi a Petrovi Šimorovi, ktorí nám 
bez dlhého rozhodovania sa, darovali ovocie, o ktoré sme ich po-
žiadali pri príležitosti stretnutia onkologických pacientiek z celé-
ho stredného Považia. 

akujeme vám! Vaše ovocie bolo hodnotným darom, ktoré 
spestrilo stoly pripravené pre našich chorých hostí.

Klub Venuša Nová Dubnica - Anna Šebová - predsední ka
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--------------------------------------------------------------------------------
MLADISTVÝ V PODNAPITOM STAVE

 V druhý aprílový de  si mladistvý P. R z Tr. Teplíc po konzumácií
pollitrovky rumu ustlal na lavi ke na Mierovom námestí N. Dca pri 
fontánach. Hliadka MsP menovaného prebudila a odovzdala ho 
rodi om.

RUŠENIE NO NÉHO POKOJA

 D a 3. 4. 2007 v skorých ranných hodinách si sle na M. H.
chcela dokáza  silu svojich hlasiviek na Mierovom námestí, ím
rušila pokojný spánok obyvate ov. Za svoj výkon bola patri ne
„odmenená“.

ZNE ISTENIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 V ten istý de  v ranných hodinách bezdomovec M. B. vyprázd-
nil obsah svojho žalúdka na chodník pred potravinami Prima zdroj 
N. Dca. Po príchode hliadky musel náš spoluob an zvratky po 
sebe odprata .

POSKYTNUTIE POMOCI

 D a 5. 4. 2007 poskytla pomoc hliadka MsP mužovi ležiacemu
pod lavi kou na Mierovom námestí. Muž mal ažkosti s dýchaním
a celý sa triasol. Hliadka privolala RZP, ktorá ho odviezla na oše-
trenie do nemocnice.

PRIESTUPOK PROTI MAJETKU

 Vo ve erných hodinách 9. 4. 2007 neznámy páchate  podpálil
vonkajšie vchodové zvonce na obytnom dome v SDH N. Dca. Išlo 
o šestnás ro ného R. M. z N. Dca, ktorý sa k uvedenému skutku 
dobrovo ne priznal.

ZNE ISTENIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
 D a 18. 4. 2007 bola pri hliadkovej innosti spozorovaná že-
na V. T. so svojim štvornohým milá ikom. Ten zne istil verejné 
priestranstvo svojimi exkrementami, ktoré jeho majite ka neodstrá-
nila. Týmto konaním sa dopustila priestupku.

PODOMOVÝ PREDAJ
 Hliadka MsP bola 25. 4. 2007 upozornená na osoby, ktoré si
chcú prilepši  podomovým predajom tovaru bez povolenia. 
Menovaní  boli pod a popisu zadržaní, skontrolovaní a za predaj 
bez povolenia im bola udelená bloková pokuta.

Veronika Sabadková, MsP

Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE

HISTÓRIA A SÚ ASNOS
MESTSKEJ KNIŽNICE

---------------------------------------------------------------------------------------
 So vznikom mesta pred 50 rokmi úzko súvisí i vznik mestskej 
knižnice, o ktorej sú prvé zmienky z roku 1957. V mestskej  kroni-
ke je zápis, že bola sú as ou Osvetovej besedy. V slobodárni
. 24  jej bola pridelená jedna miestnos , kde sa nachádzala

i itáre  a za knihovníka bol zvolený František Pavlík. 
 Závod všeobecného strojárstva v Dubnici nad Váhom sa po-
staral o najnutnejšie materiálové vybavenie - skrine, poli ky, 
stoly...  Dom osvety v Ilave poskytol 3 000 kníh z prostriedkov 
Okresnej udovej knižnice.
 V roku 1958 viedol knižnicu externe Eugen Ková . Otvorená 
bola dvakrát do týžd a, svoju innos  propagovala pro-
stredníctvom rozhlasu, kde oboznamovala itate ov s literárnymi 
novinkami.
 V roku 1960 sa knižnica odlú ila od osvety a stala sa samo-
statnou hospodáriacou zložkou pod názvom Mestská udová
knižnica.
 Pres ahovala sa do priestorov Mestského domu osvety (sú-
asný klub dôchodcov). Od 1. septembra bola na plný úväzok 

za knihovní ku prijatá Júlia Trusinová. Knižnicu navštevovalo 
255 itate ov, ktorí si za rok vypoži ali 6268 kníh. Naj ítanejšie
knihy boli Nikdy nie si sama a Sám vojak v poli. Zaujímavý zápis 
v kronike je z roku 1964, kedy sa znížil po et itate ov, o bolo 
odôvodnené nasledovne: „Po et itate ov bol obmedzený tým, že 
mnoho rodín v meste má svoje vlastné knižnice a ob ania ítali
mnoho kníh, ktoré si sami zakúpili“.
 V roku 1970 mala knižnica 10 300 kníh a 1 212 itate ov z to-
ho 735 detí. Dotovaná bola z prostriedkov ONV odboru školstva 
a kultúry v Považskej Bystrici ro nou sumou 15 000 korún a na 
miesto vedúcej nastúpila Júlia Michalicová.
 V roku 1973 sa knižnica opä  s ahovala do uvo neného bytu v 
kine Panorex,  kde v stiesnených podmienkach pracovala do roku
1987. (pokra ovanie na 7. strane)

 Základná umelecká škola má hudobný, výtvarný, tane ný a li-
terárno–dramatický odbor. Škola dosahuje vynikajúce výsledky,
o om sved ia aj umiestnenia na sú ažiach i zahrani né umelec-
ké zájazdy tane ného odboru.
 Hudobný odbor si neustále zachováva vysokú úrove , o potvr-
dzujú úspechy na celoslovenských a medzinárodných sú ažiach.
Medzi aktivity školy  patria aj výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ a SŠ.
Ústretová spolupráca s materskými školami umož uje kontakt
u iteliek z literárno-dramatického, tane ného odboru a  z  iných od-
borov s de mi predškolského veku a pomáha im pri tvorbe progra-
mov MŠ. Zárove  slúži ako prezentácia  práce a realizácia náboru.
Podarilo sa vytvori  skupinu mladších mažoretiek, ktoré už vystu-
povali aj samostatne. 
 V koncertnej sále ZUŠ sa pravidelne konajú verejné žiacke
koncerty. Škola má ve mi dôležitú úlohu motivova  žiakov dycho-
vého oddelenia k hre v Dychovom orchestri mesta Nová Dubnica.
K tejto motivácii prispieva aj postupné nakúpenie kvalitných dy-
chových nástrojov.
 Výtvarný odbor je vybavený nadštandardnými pomôckami  (hrn-
iarsky kruh, vypa ovacia pec) a okrem toho aj výkonným po íta-
om a softvérom potrebným pre prácu s po íta ovou grafikou.

 Svojím materiálno-technickým vybavením, kvalifikovanou per-
sonálnou skladbou pedagógov a úrov ou výu by rozšírenou aj
o atraktívne predmety obstála ZUŠ v tvrdom konkuren nom pro-
stredí. Na dychové nástroje, bicie nástroje, gitary (aj elektrofonické), 
klavír a spev prichádzajú žiaci zo širokého okolia. V dobe rockovej 
éry a ve kej popularity hre na gitaru, musí škola ešte viac zintenzív-
ni  a skvalitni  svoju prácu. Je potrebné pravidelne uskuto ova
výchovné koncerty, kde treba demonštratívnym príkladom ukáza
hru žiakov i pedagógov aj na iných nástrojoch. Výchovné kon-
certy sú cestou, akou je možné aspo iasto ne eliminova  malý 
záujem o ostatné nástroje. Je to nový fenomén, s ktorým zápasia 
už dlhšiu dobu všetky základné umelecké školy na Slovensku.
 Význam ZUŠ je nepostrádate ný. Školy tohto typu obohacujú
emocionálnu stránku života, napomáhajú k rozvoju intelektu, pod-
porujú kreativitu, vyp ajú vo ný as a svojou innos ou rozvíjajú 
kultúrny život mesta a okolia.

Mgr. Miroslava Múdra

Foto: Mgr. Pavol Rekem



Už len kytièku
kvetov Ti na hrob
môžem da ,
modlitbu tichú
odrieka  a s láskou
spomína .
Dòa 25. 5. 2007
uplynie rok,
èo nás navždy
opustila naša drahá
manželka, mamièka a babka

O¾ga Polacká.
Tí, ktorí ste ju poznali,

venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.

S láskou manžel a smútiaca rodina
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Dòa 6. marca
bolo 10. výroèie

a 6. mája rok,
èo nás navždy opustili

naši milovaní ridièia
a starí rodièia

Imrich a Jozefína Bakaiovi.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.

Deti s rodinami

Dòa 26. 5. 2007

uplynie prvé výroèie,

èo nás navždy

opustil drahý

manžel, otec 

a starý otec

Mikuláš Palkech.

S láskou spomína manželka,

dcéra Janka s rodinou,

syn Ivan s rodinou

Ïakujeme priate¾om
známim, susedom
a všetkým, ktorí
dòa 15. 3. 2007
na poslednej ceste
odprevadili nášho
milovaného manžela,

otca a dedka

Viliama Pajtinu.

Ïakujeme.

Smútiaca rodina

Už len kyticu z lásky
nášmu drahému
manželovi a otcovi
na hrob môžem da ,
modlitbu tichú
odrieka , za všetko
krásne ïakova
a s láskou v srdci
spomína .

Dòa 25. 6. 2007 si pripomenieme
nedožité 79. narodeniny drahého 
manžela, otca, dedka a pradedka

¼udovíta Habšudu.
V modlidbách na neho spomína

celá rodina

Oznamujem

obèanom a známym,

že 10. 6. 2007

uplynie 10 rokov

od smrti mamièky,

babièky a manželky

Heleny Kozákovej.

Tí, ktorí ste ju poznali,

venujte jej tichú spomienku.

Manžel

Dòa 5. 6. 2007

bude 10. rokov,

èo nás navždy

opustila naša drahá

manželka, matka

a stará mama

Emília Mièianová.

S láskou spomína manžel Anton,

Deti a vnúèatá

Po et itate ov bol 2 071 z toho 1 020 detí, knižni ný fond 25 000 
kníh a  54 000 výpoži iek.
 V roku 1987 dostala knižnica vä šie priestory v CV . V tomto 
období bola vedúca knižnice p. Eva Oroszová. 
 Rok 1989 bol rokom zmien i v knižnici. Znížil sa po et zamest-
nancov zo štyroch na dve pracovní ky. Na miesto vedúcej nastú-
pila Antónia Hrubá. Po et itate ov klesol takmer o 500, o bolo 
zaprí inené menšou návštevnos ou  najmä detských itate ov.      
 Nová doba priniesla i vä ší technický rozvoj, ktorý nemohol 
obís  ani knižnicu. 
 Spracovanie knižni ného fondu v programe Libris trvalo pra-
covní kam dva roky a od septembra 1998 za ala knižnica posky-
tova  svoje služby pomocou výpo tovej techniky. 
 Naneš astie v máji 1999 nezistení „no ní návštevníci“ zobrali 
všetku techniku, ktorú si knižnica nieko ko rokov budovala, ím
ochromili jej innos . Vzniknutá škoda predstavovala takmer
200 000 korún.  

 V roku 2004, po nástupe nového vedenia mesta, dostala kniž-
nica kone ne  priestory, ktoré takému kultúrnemu stánku prinále-
žia. Pres ahovala sa na Mierové námestie do priestorov, v ktorých 
sídlil kedysi Mestský úrad. 
 Dobudovalo sa i technické vybavenie. Nakúpili sa alšie po í-
ta e, kopírovací stroj, v roku 2006 sa zaviedol internet. 
 S knižnicou sú spojené kultúrno-spolo enské podujatia (lite-
rárne a výtvarné sú aže, informa né besedy, výstavky k jubileám 
spisovate ov, besedy so spisovate mi).
 Za uplynulé roky navštívili knižnicu viaceré významné osobnos-
ti (Krno, Podjavorinská, urí ková, Dobiaš, Húževka, Ferkovci, Ha-
bovštiak...).
 V sú asnosti má knižnica 25 223 kníh, v roku 2006 bolo evido-
vaných 1512 itate ov,  ro ne navštívilo knižnicu 18 072 itate ov, 
ktorí si vypoži ali 57 515 kníh a asopisov. Knižnica je dôležitá 
sú as  kultúry a jej pracovníci sa budú na alej snaži  skvalitni
služby k spokojnosti užívate ov.

Marta Bieliková
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JÚN
-----------------------------------

ahkoatletický míting novodub-
nických škôl O pohár primátora 

mesta Nová Dubnica
- futbalový štadión - 
1. 6. 2007 - 9. hod.

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

Spomienkový koncert
k výro iu úmrtia

Mgr. Art. Stanislava Kostru
- kino Panorex -

3. 6. 2007 - 15.hod.
-----------------------------------

Cesta rozprávkovým  lesom
-  areál zdravia -

10.6.2007 - za iatok 12.30 hod.

V prípade nepriaznivého po asia
sa prekladá na  17. 6. 2007
-----------------------------------

Vystúpenie miešaného
speváckeho zboru Nová Dubnica

-  kino Panorex -
23. 6. 2007 - 15.hod.

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

Novafest
- benefi ný festival - amfiteáter -

23.6.2007 - 17.hod.
Vystúpia: Komajota, Cliché, Horkýže 

slíže, U.K.N.D., Arzén, Gladiátor.  
-----------------------------------

SRDE NE POZÝVAME!

pracovníci odd. ŠKKŠ, MsÚ

KALENDÁR KULTÚRNYCH PODUJATÍ

7. 6. a 8. 6. o 17,30

Artur a Minimojovia
Americko-francúzska rodinná komédia
Slovenská verzia (103´)
Vstupné: 59.- Sk Mládeži prístupný

9. 6. a 10. 6. o 17,30

Tajomstvo Robinsonovcov
Americká animovaná rodinná komédia
Slovenská verzia (103´)
Vstupné: 59,- Sk Mládeži prístupný

14. 6. a 15. 6. o 19,30

Hanibal: Zrodenie zla
Americký koproduk ný thriller (117´)
Vstupné: 59,- Sk Mládeži neprístupný

16. 6. a 17. 6. o 19,30

Hudba a text
Americká romantická komédia (104´)
Vstupné: 59,- Sk Ml. do 12 r. nevhodný

21. 6. a 22. 6. o 19,30 

Goyove prízraky
Španielska dráma. (114´)
Vstupné: 59,- Sk Mládeži neprístupný

23. 6. a 24. 6. o 19,30

Taxi 4
Francúzska ak ná komédia (91´)
Vstupné: 59,- Sk Mládeži do 12 r. nevhodný

28. 6. a 29. 6. o 19,30

Zvádzanie neznámeho
Americký thriller. (115´)
Vstupné: 60,- Sk Mládeži do 12 r. nevhodný

30. 6. a 1. 7. o 19.30

300
Americký ve kofilm (117´)
Vstupné: 59.- Sk Mládeži neprístupný

21. 6. a 22. 6. o 19,30 

Goyove prízraky
Španielska dráma (114´)
Vstupné: 59,- Sk Mládeži neprístupný

16. 6. a 17. 6. o 19,30

Hudba a text
Americká romantická komédia (104´)
Vstupné: 59,- Sk Ml. do 12 r. nevhodný

23. 6. a 24. 6. o 19,30

Taxi 4
Francúzska ak ná komédia (91´)
Vstupné: 59,- Sk Mládeži do 12 r. nevhodný

30. 6. a 1. 7. o 19.30

300
Americký ve kofilm (117´)
Vstupné: 59.- Sk Mládeži neprístupný

 Vo štvrtok 26. apríla sa v športovej hale 
v Novej Dubnici uskuto nil 27. ro ník sú-
aže v skoku do výšky NOVODUBNICKÁ 

LATKA za ú asti žiakov zo všetkých novo-
dubnických škôl.

 Ozdobou boli najmä výkony Róberta 
Körmendyho a Diany Šagátovej, ktorí vo 
svojich kategóriách vytvorili nové rekordy 
podujatia.

Výsledky:
Žiaci 7. ro ník:

1. Róbert Körmendy, ZŠ Hviezdoslavova
2.  Dalibor Klimek, Gym. sv. J. Bosca
3.  Marek Czánik,
      ZŠ Hviezdoslavova

Žia ky 7. ro ník:

1. Patrícia Šagátová,
 ZŠ J. Krá a
2. Andrea upková,
 Gym. sv. J. Bosca       
3. Kristína Beneová,
 ZŠ J. Krá a

Žiaci  8. ro ník:

1.  Denis Cibula,
 ZŠ J. Krá a
2. Juraj Homola,
 Gym. sv. J. Bosca            
3. Peter Stra ar,
 ZŠ J. Krá a

Žia ky  8. ro ník:

1. Dian Šagátová,
 ZŠ J. Krá a
2. Barbora Švecová,
 ZŠ Hviezdoslavova 

3. Katarína Lašová, ZŠ J. Krá a

Žiaci  9. ro ník:

1. Jozef  Pružinec, ZŠ Hviezdoslavova         
2. Michal Cucík, ZŠ Hviezdoslavova         
3. František Taraba, Gym. sv. J. Bosca

Žia ky  9. ro ník:

1. Adrián Ba ová, ZŠ J. Krá a
2. Lucia Fri ová, ZŠ Hviezdoslavova          
3. Dominika Pagá ová, ZŠ J. Krá a.

27. ROÈNÍK  NOVODUBNICKEJ LATKY
OZDOBENÝ DVOMI REKORDMI

Viceprimátor JUDr. Miroslav Holba
odovzdáva ocenenia


