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Celoslovenská výstava
palièkovanej èipky

„... ipkáru, ipkáru, pre živého boha, i mi 
je ipô ka, hej, na epiec hotová?...“

(z udovej piesne)

 S akousi báz ou pristupujem k písa-
niu týchto riadkov. Obávam sa, že slovami 
nedokážem vyjadri  všetku tú krásu, kto-
rú som mala možnos  vníma  vo vstupnej 
hale kina PANOREX, na celoslovenskej 
výstave pali kovaných ipiek.
 Len mi je príjemné a vnímam to ako 
zados u inenie pre naše novodubnické 

ipkárky, že viac ako tisíc návštevníkov 
doposia  bolo obdivova  nádherné výtvo-
ry našich umelký - ipkárok z celého Slo-
venska. Od ipiek, vkladaných do historic-
kých krojov, cez ipky, ktoré spájali kusy 
plátna do ve kých prikrývok, do ozdob-
ných  prestieraní, cez obrázky i obrazy s 
portrétmi, krajinkami, výjavmi z prírody i 
bežného života, až po aplikácie ipky do 
moderného odievania a jeho doplnkov, 
to všetko bolo možné vidie  v harmónii a 
zmysluplnom usporiadaní.
 Erudovaný výklad usporiadateliek sved-

í nielen o h bke znalostí a ich úžasnej 
zru nosti, ale predovšetkým o ve kej lás-
ke, s akou sa venujú tejto peknej zá ube.

ipka na Slovensku žije v osemnástich 
oblastiach a alej  prekvitá v aka takým 
osobnostiam, akými sú pani Alžbeta Mrá-
zová a Anna Waldeckerová i celý rad al-
ších ipkáriek, ktorých práce sme videli aj 
na výstavách v meste, na námestí - napo-
sledy pri oslave 50. výro ia vzniku Novej 
Dubnice.

akujeme Vám za to kú krásu

PhDr. Irena Štofaníková
Foto: Jelínek



 D a 8. 10. 2007 zasadalo Mestské zastupite stvo v Novej 
Dubnici do asne udomácnené v upravených priestoroch vestibu-
lu kina Panorex.
 Z bohatého programu rokovania vyvolal diskusiu hlavne „Ná-
vrh na zmenu rozpo tu mesta Nová Dubnica na rok 2007“.
 Niektorí poslanci za koalíciu SMER-SD, SNS, KSS, SF po-
ukázali na navrhované navýšenie rozpo tu mesta v položke „Re-
konštrukcia MsÚ - exteriérové práce - fasáda zateplenie, interié-
rové práce - elektroinštalácia, kúrenie, stavebné úpravy, nábytok, 
koberce“ z pôvodných 2,9 mil. Sk na 8,8 mil. Sk. Vyjadrili stano-
visko, že k tomuto bodu malo by  zvolané mimoriadne zasadnutie 
MsZ a zmena nemala by  schva ovaná až po vykonaní vä šej
asti prác, kedy už nezostáva poslancom ni  iné, len zmenu roz-

po tu schváli .
 Poslanky a za m. . Kola ín tiež poukázala na vypustenie 
niektorých plánovaných akcií z rozpo tu, ktoré sa mali realizova
v Kola íne. Primátor mesta v odpovedi uviedol, že pozastavenie 
niektorých investi ných akcií je zaradené do zmeny rozpo tu na 
návrh Finan nej a majetkovej komisie MsZ a v prípade naplnenia 
zdrojov v príjmovej asti rozpo tu budú opätovne zaradené do 
jeho výdavkovej asti.

alej primátor mesta spolu s prednostkou mestského úradu 
vysvetlil, že rekonštrukcia MsÚ bola v poslaneckom zbore z pred-
chádzajúceho obdobia schválená len ako plánovaný kapitálový 
výdaj v odhadovanom nevyhnutnom rozsahu. Avšak z h adiska
energetickej náro nosti prevádzky budovy bolo nutné prikro i  k 
jej zatepleniu a výmene kúrenia, ktoré sa nachádzalo v havarij-

nom stave. Rovnako bola nutná výmena elektroinštalácie a úpra-
va interiérov. Prikro ilo sa aj k budovaniu klientskeho centra, kde 
ob ania vybavia vä šinu svojich záležitostí na jednom mieste v 
súlade so štandardom 21. storo ia. Výber dodávate ov sa konal 
transparentne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a 
jeho výsledkom bola iná cena, ako bola pôvodne plánovaná. 
 Zmenu rozpo tu odporu ili schváli  na svojich zasadnutiach 
Finan ná a majetková komisia MsZ a Mestská rada, ako aj hlavný 
kontrolór mesta vo svojom stanovisku k návrhu. V komisii a rade 
je paritne zastúpené politické zloženie MsZ a ke že na žiadnom 
z ich rokovaní neodznela požiadavka na zvolanie mimoriadneho 
zasadnutia MsZ, zaradil primátor mesta tento bod programu na 
najbližšie riadne zasadnutie MsZ.
 Po pokra ujúcej diskusii zastupite stvo zmenu rozpo tu mes-
ta schválilo pod a predloženého návrhu. 
V alších dôležitých bodoch programu boli okrem iného schvá-
lené aj VZN o zeleni - štatút zelene, VZN o pravidlách asu pre-
daja v obchode a asu prevádzky služieb na území mesta a od-
predaje nehnute ností. Budova požiarnej zbrojnice s garážami a 
príslušnými pozemkami bola odpredaná a. s. Cityfarma Slovakia 
Nové Mesto nad Váhom za celkovú sumu 5,3 mil. Sk, pri om
spolo nos  ponúkla na financovanie športových aktivít na tri ka-
lendárne roky 2008 - 2010 v ro nom objeme 250 tis. Sk a budova 
Ubytovne pri MFK s príslušným pozemkom bola odpredaná s. 
r. o. MINDO, Nová Dubnica za celkovú cenu 4,1 mil. Sk. Predaj
týchto nehnute ností sa uskuto nil v súlade s VZN . 4/2004 
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová 
Dubnica a Programovým vyhlásením vo volebnom období 2007 
- 2010 predneseným primátorom mesta Ing. Jánom Šušaníkom a 
schváleným MsZ Nová Dubnica d a 23. 4. 2007.

JUDr. Miroslav Holba , zástupca primátora mesta
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITE¼STVA

PREDSTAVUJEME
Ing. Miroslav Olaš,
vedúci oddelenia výstavby,
územného plánovania a dopravy
---------------------------------------------------------

1. Aké sú Vaše doterajšie profesionálne
 skúsenosti? S ím ste sa po nástupe
 do novej pracovnej pozície museli
 oboznámi ?
 Od 1. 8. 2007 som za al pracovna  na
MsÚ v Novej Dubnici. Po celospolo en-
ských zmenách v novembri 1989 som pra-
coval 13 rokov v samospráve, 2 roky v štát-
nej správe a 2 roky v súkromnom sektore.
V minulom volebnom období 2003-2006
som zastával funkciu prednostu MsÚ v
Dubnici n/V. 
 Na MsÚ som nastúpil v ase realizova-
nia viaceroch investi ných akcií (rekon-
štrukcie mestských objektov: budova MsÚ, 
ZŠ J. Krá a, Dom smútku, verejné osvetlenie 
a realizácia pódia na Mierovom námestí), a 
preto som sa musel vo ve mi krátkom ase
oboznámi  a vži  sa do projektových doku-
mentácií a rozpo tov jednotlivých investícií.

2.  V om vidíte svoje možnosti pre skva-
 litnenie práce oddelenia?

innos  oddelenia výstavby územné-
ho plánovania a dopravy je asi najviac na 
o iach verejnosti, obyvate ov každého mes-
ta. Ako vedúci oddelenia by som chcel vy-
uži  a uplatni  svoje skúsenosti, získané 
dlhoro ným pôsobením vo verejnej správe
a prispie  ku zlepšeniu innosti v oblasti 
investícií, stavebného poriadku verejného 
obstarávania a dopravy. Zárove  by som 
nadviazal na všetko dobré, o sa vykonalo 
v uvedenej oblasti v predchádzajúcom ob-
dobí.

Mgr. Martina Kacinová,
vedúca oddelenia kultúry a športu
---------------------------------------------------------

1.  Aké sú Vaše doterajšie profesionál-
 ne skúsenosti? S ím ste sa po ná-
 stupe do novej pracovnej pozície mu-
 seli oboznámi ?
 Kultúra a šport sú z môjho h adiska
predovšetkým záujmové odvetvia a svojím 
spôsobom sa zna ne vynímajú spomedzi
ostatných oddelení úradu. Základným pred-
pokladom na fungovanie mestského kultúr-
neho života je entuziazmus, ak nos  a do-
slova zápal organizátorov, ktorí by nemali
by  usedenými úradníkmi v pravom slova
zmysle. Po as siedmich rokov pôsobenia 
v rozhlasovom éteri som pracovala aj na 
poste kultúrneho redaktora a mala som 
možnos  oboznámi  sa s problémami fun-
govania kultúry na Slovensku a špeciálne 
v našom regióne. A najmä, utvrdila som sa 
v myšlienke, že rozširovanie možností kul-
túrneho vyžitia sa, má skuto ne zmysel a 
dokáže da  zmysel aj iným. 

2.  V om vidíte svoje možnosti pre skva-
 litnenie práce oddelenia?
 V špeciálnom interese o kultúru a šport, 
vo veku, skúsenostiach a vzdelaní! (smiech) 
Najmä v tom, že produktom mojej práce by 
mala by  zábava. Dúfam, že aj práca bude 
zábavou. Že spolu s kolegy ami vytvoríme 
zanietený tím, ktorý bude dopyt po poduja-
tiach v Novej Dubnici nielen uspokojova ,
ale spätne aj vytvára . Sú asne potrebuje-
me posilni  propagáciu podujatí a kooperá-
ciu s neziskovými organizáciami a športo-
vými klubmi v meste. Výbornou príležitos-
ou na oživenie kultúrneho života sú aj ak-

tuálne celoro né oslavy 50. výro ia Novej 
Dubnice. Myslím, že aj toto íslo Novodub-
nických zvestí je dostato ným dôkazovým 
materiálom!

Bc. Zuzana Vanková
vedúca oddelenia sociálnych vecí
a opatrovate skej služby
---------------------------------------------------------

1. Aké sú Vaše doterajšie profesionál-
 ne skúsenosti? S ím ste sa po ná-
 stupe do novej pracovnej pozície mu-
 seli oboznámi ?
 Od roku 1991 pracujem na Mestskom 
úrade v Novej Dubnici. Prešla som viace-
rými pozíciami, ale sociálnu prácu vykoná-
vam už 16 rokov. 

2.  V om vidíte svoje možnosti pre skva-
 litnenie práce oddelenia?
 Pri práci v sociálnej sfére sa stretávame 
s rôznymi problémami, ktoré pomáhame 
rieši . Aby sme zistili, o najviac potrebujú 
obyvatelia nášho mesta, vypracovali sme 
spolu so Sociálno-bytovou komisiou pri MsZ
v roku 2006 Analýzu sociálnych vecí. Pri vy-
pracovávaní analýzy sme sa postupne stre-
távali s jednotlivými organizáciami, školami 
a združeniami v našom meste, aby sme zis-
tili ich potreby a po uli ich návrhy.

 Medzi hlavné úlohy vyplývajúce z ana-
lýzy patrí:
- Rozšírenie možnosti ubytovania v do-
 move dôchodcov spojením s bývalou
 materskou školou
- V roku 2007 sme za ali pracova  na
 obsadení funkcie - sociálny pracovník v
 základnej škole. Bolo vyhlásené výbe-
 rové konanie a všetci veríme, že nový
 pracovník v základnej škole bude po-
 máha  de om, rodi om a u ite om rieši
 problémy, ktoré dennodenne vznikajú.
- Taktiež v tomto roku chceme spolu s ko-
 misiou spracova  Koncepciu sociálnych
 vecí v našom meste.



 Po prijatí Národného strategického referen ného rámca SR na 
roky 2007 - 2013 Európskou komisiou, po as ktorého bude môc
Slovensko erpa finan né prostriedky štrukturálnych fondov Eu-
rópskej únie na jedenás  opera ných programov, primátor Mesta 
Nová Dubnica Ing. Ján Šušaník stanovil priority projektových zá-
merov. V tejto súvislosti zvolal pracovné stretnutie lenov komisií 
Mestského zastupite stva v Novej Dubnici, ktoré sa konalo 10. 10. 
2007 v kine Panorex. V úvode primátor oboznámil lenov komisií s 
cie om stretnutia - poskytnú  informácie o myšlienkach, zámeroch,
ktoré chce mesto postupne pod a podmienok stanovených na er-
panie finan ných prostriedkov z fondov EÚ realizova . Mgr. Róbert 
Galko, vedúci odboru regionálneho rozvoja Tren ianskeho samo-
správneho kraja odprezentoval prijaté dokumenty, podmienky a 
možnosti erpania finan ných prostriedkov. Zásobník projektových 

zámerov Mesta Nová Dubnica predstavila Mgr. Janka Oriešková, 
vedúca oddelenia strategického rozvoja MsÚ. Zásobník projekto-
vých zámerov bol vypracovaný v súlade so zameraním jednotlivých 
opera ných programov NSRR SR, s cie mi Programu hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja Mesta Nová Dubnica a v neposlednom
rade v súlade s Programovým vyhlásením primátora mesta  na ro-
ky 2007 - 2010 schváleného Mestským zastupite stvom d a
23. 4. 2007.

o sa týka pripravenosti mesta reagova  na vyhlásené výzvy
na podávanie projektov, stretávajú sa tímy odborníkov, ktorí sa
podie ajú na príprave, prípadne prehodnotení už existujúcej sta-
vebnej dokumentácie pod a požiadaviek vedenia mesta. Na zá-
klade informácií o pripravovaných výzvach sa stanovujú priority
úloh na príprave projektov. Doposia  sa stretli tímy k prehodnote-
niu projektu stavby Stavebné úpravy a obnova projektu Kina Pa-
norex a k návrhu riešenia rekonštrukcie alších priestorov ZŠ
Janka Krá a, t.j. školskej družiny, školských dielní, jedálne a škol-
ského ihriska, rekonštrukcie materských škôl a alších školských 
zariadení.

Mgr. Janka Oriešková
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PRACOVNÉ STRETNUTIE
ÈLENOV KOMISIÍ

MESTSKÉHO ZASTUPITE¼STVA

SPRÁVCA
ZBERNÉHO DVORA
 Oznamujeme ob anom, že na
zbernom dvore v areáli spolo -
nosti TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
na ulici Topo ovej pracuje od 1.
októbra 2007 správca zberného
dvora p. Stanislav urina, ktorý
usmer uje a pomáha ob anom pri
odovzdávaní odpadu na zberný
dvor a obecné kompostovisko.
Žiadame Vás, aby ste v spolupráci
s ním ukladali jednotlivé druhy od-
padu na ur ené miesta, prispejete
tak k zachovaniu poriadku a umo-
žníte nám jednoduchšiu manipu-
láciu a alšie nakladanie s odpa-
dom. akujeme!

Zberný dvor vrátane
obecného kompostoviska

je otvorený v pondelok až piatok
od 8,oo do 17,oo hod,

v sobotu od 8,oo do 12,oo hod.

Mgr. Katarína Bašná, odd. ŽP



Domov dôchodcov - 15. výroèie vzniku
 Tesne pred príchodom mesiaca úcty k starším oslavovalo celé mesto 15. 
výro ie vzniku Domova dôchodcov Nová Dubnica. V piatok 28. septembra sa 
pozvaní hostia najskôr stretli v spolo enskej miestnosti domova, aby si prezreli 
zrekonštruované priestory zariadenia a zistili, akým spôsobom domov investuje 
získané dotácie. Po príhovore riadite ky Ing. Jarmily Hulajovej dostal slovo Ing. 
Milan Hort, podpredseda NR SR a okrem iného zaspomínal aj na obdobie, kedy 
domov vznikol, oslavy Mikuláša a na milý humor už nežijúceho pána Kafúnka 
- tradi ného mestského Mikuláša. 
 Hostia, medzi ktorých patrilo aj vedenie mesta, lekári, ktorí sa starajú o zdra-
vie obyvate ov, dôstojný pán Sliepka, ktorý napomáha k psychickej pohode, 
sponzori a alší pozvaní sa presunuli do kina Panorex. Verejná as  osláv vo 
foyer prezentovala fotografie a ru né práce obyvate ov Domova dôchodcov 
Nová Dubnica. Na doskách pódia sa ocitli všetci zamestnanci zariadenia, kto-

rým po akovala riadite ka domova a ocenila tých, ktorí sa o novodubnických dôchodcov starajú už celých 15 rokov. 
 Po oficiálnej asti všetkých prítomných osviežilo vystúpenie folklórneho súboru Senior klub Vršatec z Dubnice nad Váhom. Jeho 
lenovia rozdávali rados  a presvied ali, že aj v dôchodcovskom veku sa dá ži  skuto ne naplno. 

akujeme Mestu Nová Dubnica a všetkým, ktorí pomohli uskuto ni  dôstojnú a milú oslavu nášho výro ia!

Ing. Jarmila Hulajová, riadite ka domova dôchodcov
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Mladá pä desiatnièka
 Tak by sme mohli nazva  Novú Dubnicu - naše mesto. Po as
uplynulých dní sme si našu jubilantku oven ili naozaj pestro. 
 Dychový orchester a mažoretky nášho mesta rezko zvolávali 
všetkých Novodubni anov na Mierové námestie a ich vystúpenie 
bolo, ako vždy, prí ažlivé pre všetky generácie. 
 Mladý dubík, vysadený v ten de  pri kine Panorex, nám bude 
pripomína  tieto vydarené oslavy, ale tiež odmeriava as do dru-
hej pä desiatky. Aj výstava diel fotosú aže Rok v mojom meste
vo foyer kina bola príjemným osviežením ducha. Naozaj vydare-
né, priam umelecké zábery. 
 V piatok 14. 9. sa na námestí najviac vyšantili deti, ale aj do-
spelí si mohli prís  na svoje. MŠ, ZŠ, ZUŠ a CV  pripravili pes-
trú hudobno-tane no-zábavnú prezentáciu. De  sa skon il sláv-
nostným galave erom. Len škoda, že mesto nemá rozsiahlej-
šie priestory, aby sa na takéto významné podujatie mohli dosta
všetci obyvatelia, ktorí majú o  záujem, nielen pozvaní. 
 Premiéra filmu 50 rokov Mesta Nová Dubnica mala ve ký
úspech. Mladý Novodubni an Michal Rostas prekvapil. Veno-
val mestu film, ktorý zobrazuje celú históriu tohto najmladšieho
mesta, zapísaného pri príležitosti 50. výro ia do Knihy sloven-
ských rekordov. 
 Oslavy gradovali v sobotu. Námestie ožilo - trhy udovoume-
leckých predmetov - ipkárky, fujarista, výrobca umeleckých pred

metov z drôtikov, pernikárky a alší, to všetko umoc ovalo tú
neobvyklú atmosféru, ktorou mesto dýchalo. 
 Milovníkom áut pohladili srdce nádherní veteráni (so svojimi 
majite mi). Krásne nablýskané sa nám predstavili jazdou okolo 
námestia a diváci mali vyjadri , ktoré z nich sa im najviac pá ilo.
 Stretávali sme deti-zvieratká, pretože mali na tvári kách na-
ma ovaných ob úbených milá ikov. Takto potom šantili v nafuko-
vacom stane s lezeckou stenou. To tu ešte nebolo! Samozrejme, 
že aj ich zaujali Bludní rytieri - skupina predstavite ov historické-
ho šermu hradu Beckov, ktorí predviedli svoje umenie brilantne. 
A oslavy vrcholili. Slávnostná ekumenická bohoslužba evanjelic-
kých a katolíckych duchovných - symbol spolupatri nosti cirkví a 
dobrého vzájomného spolunažívania ob anov oslovila mnohých.
 No a poobede prišli vzácni hostia z družobného mesta Sla-
vi ín. Roztomilé detváky v krojoch smelo šantili po javisku a bavili 
nás svojou odvahou, ale predovšetkým milým vystúpením. Také 
boli aj malé mažoretky. 
 Poobedie potom patrilo umeleckým súborom: Folklórny súbor 
Vršatec, SuperStaristi Petra Kepe ová a Jakub Petraník, Zuza-
na Smatanová & Band, skupina Boží šramot, Rockaria, RoTava-
ToR a Shellwoy. No a o tu ešte nebolo? Pyromuzikálny oh o-
stroj - naozaj profesionálna práca. Diváci si prišli na svoje. Ve ká
v aka vám, za všetko, organizátori a sponzori!

PhDr. Irena Štofaníková

Zhodnotili oslavy
 Zásluhy na oslavách Dni mes-
ta nesú viacerí udia. Ich príprave
obetovali ve a asu, námahy a síl. 
Jedným z povolaných hodnoti  vý-
sledok ich práce je nepochybne 
primátor Novej Dubnice Ing. Ján 
Šušaník.
 „Priznám sa, že z osláv mám 
dobrý pocit. Aj napriek malým ne-
dostatkom, som spokojný. Prišli sko-
ro všetci pozvaní hostia, o je pre 
mesto Nová Dubnica pocta.“ Pán 
primátor odpovedal aj na otázku, 
pre o má by  Novodubni an hrdý 
na to, že je Novodubni an. „Trošku 
to vyplýva
aj z toho, že architektúra Ji ího
Krohu má miestotvorné prvky. Vy-
rastal som tu a kolorit mesta nás
všetkých spájal v jednu rodinu. 
Spájalo nás Mierové námestie.

Tvorí, akúsi základnú hodnotu No-
vej Dubnice. Pyšní môžeme by
aj na úsilie Novodubni anov, ktorí 
naše mesto budovali a asto pra-
covali aj zadarmo.“ 
 Osláv sa zú astnil aj podpred-
seda Národnej rady SR Milan Hort. 
„Miestami som bol skuto ne dojatý. 
Akcia bola urobená s citom. Niek-
toré úseky z dokumentu o Novej 
Dubnici mi pripomenuli veci, ktoré 
si môžem už aj ja pamäta . Pá ila
sa mi aj atmosféra, ktorá tu pano-
vala. Všetci sa snažili vytvori  at-
mosféru vzájomného porozume-
nia, pokoja a dobra,“ povedal po skon-
ení slávnostného galave era.

 Dni mesta sa teda skon ili s 
konštatovaním, že splnili svoj cie
a všade bolo možné stretnú  u-
smiatych a spokojných udí.

-s -

Zaželali mestu...
 Po as osláv Dni mesta prebiehala jedna milá sprie-
vodná akcia. Tak ako každému jubilantovi aj mestu k 
jeho významnému výro iu mohli udia zablahožela  a 
vyslovi  svoje priania. Niektoré boli ve mi konkrétne:
Mestu Nová Dubnica k jeho sviatku želám:

„Aby nezažilo nikdy vojnu ako po as týchto 50 rokov a 
aby si ho celé Slovensko vážilo ako vzorné mesto.“

(Miroslav Španko)

„Pracovitých a úspešných obyvate ov hrdých na svoje 
mesto a spoluob anov.“

(Eva a Ján Kramárikovci)

 Nádherných prianí bolo skuto ne ve a. Spolo né
mali jedno - úprimnos .
„Ve a za úbených párov, ktoré budú ma  deti a budú im 
od detstva vštepova  lásku k mestu. Široké chodníky 
bez odpadkov, okná plné muškátov, usmiatych udí a 
elánu do alšej 50-ky, 500-ky, 5000-ovky...“

(Lenka Vacvalová)

Foto: Jelínek
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Najkrajšie jablko Novej Dubnice
 Tohtoro ná šú až O JABLKO NOVEJ  DUBNICE a výstava Z NAŠICH ZÁ-
HRAD, ktorá sa konala v d och 3. až 6. októbra v požiarnej zbrojnici, sa niesla 
v znamení okrúhlych výro í.  Uskuto nil sa jej jubilejný 10. ro ník, konala sa v 
roku, kedy si mesto Nová Dubnica pripomína 50. výro ie svojho vzniku a celkovú 
atmosféru umocnila zaujímavá expozícia, ktorú pripravila záhradkárska osada .
2  pri príležitosti 40. výro ia svojho vzniku. Už tradi ne ju pripravila ZO Únie Žien 
Slovenska v Novej Dubnici v spolupráci so ZO Slovenského zväzu záhradkárov 
a mestským úradom. Okrem exponátov, ktorými sa prezentovali záhradkárske 
osady a obyvatelia m. . IBV Miklovky, spestrili výstavu práce detí novodubnic-
kých materských škôl, ZŠ  a centra vo ného asu s jesennou tematikou. Za ve-
denie mesta výstavu slávnostne otvoril viceprimátor JUDr. Miroslav HOLBA. 
 Napriek tomu, že tohtoro né horúce leto úrode jab k príliš neprialo, do sú aže
sa zapojilo takmer sedemdesiat pestovate ov s rôznymi odrodami a rovnaký po-
et sa prezentoval zaujímavými výpestkami. Porota, ktorú tentoraz tvorili návštevníci výstavy, vyhodnotila za NAJ jablko roku 2007

odrodu GOLDEN DELICIUS, ktorú vypestoval Ján DUBOVICKÝ zo ZO SZZ . 5., o nie o menej bodov získala odroda STARKINSON 
KAROLA KLEVÁRA z  m. . IBV Miklovky a 3. miesto patrilo opä  J. DUBOVICKÉMU za jablká ŠAMPIÓN.
 Z výpestkov najviac zaujala obrovská, viac ako 40 kg vážiaca tekvica, ktorú vypestoval Ing. Marián MEDERA  a ili papri ky v kve-
tiná i, ktorými sa mohol popýši  Jozef FÁBRY. Obaja sú lenmi ZO SZZ . 2. Tretie miesto udelili návštevníci kolekcii ve kých paprík, 
ktoré vypestoval MARCINÁK zo záhradkárskej osady . 5.  Okrem cien, najlepší získali diplomy a estné uznania.
 O tom, že aj tohtoro ná výstava mala vysokú úrove  a návštevníkov zaujala, sved ia zápisy do kroniky ZO ÚŽS v Novej Dubnici. 
Zaujímavú formu spolupráce žien, záhradkárov z našich osád a ich úzke prepojenie na najmladšiu generáciu z materskej školy, ZŠ a
centra vo ného asu  ocenil aj viceprimátor mesta  JUDr. M. HOLBA. Vyslovil všetkým po akovanie za to, že aj toto podujatie dôstoj-
nou formou prispelo k oslavám 50. výro ia vzniku mesta Nová Dubnica.

Marta Babuková

„Viac parkovacích miest, istotu pri kontajneroch
a kultúrny dom.“
(Rudolf a Jana Vojtechovci)

Podaktoré želania boli zasa vo veršoch:
  „...pod modrou oblohou,
  v malebnom údolí,
  to prekrásne mesto leží.
  Je mojím domovom, 
  ja lásku k nemu cítim.
  Úsmev mi sadne na líca,
  Ke  vidím môj domov NOVÁ DUBNICA.“
Maj otvorenú náru  a bu  dobrým domovom nám
všetkým.

(Miroslava Sýkorová)

Želáme ti mesto milé,
Samé krásne, š astné chvíle.

Aby si tu dlho stálo
A z nás všetkých rados  malo.
Lásku, svornos , svetlé chvíle, 
Nech sme všetci vždy pri sile.

To ti všetci želáme,
Spolo ne si spievame.

(Anna Prokešová)

A je tu jeseò...
 Nielen v prírode prebieha tento kolobeh, ale i udia majú svoju jese .
 V podobnom tóne odzneli slová v úvodnom príhovore pani Kamily 
Polá kovej na koncerte pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v kine Pa-
norex. Diváci pozorne vypo uli slová v tomto empatickom vystúpení.
 V hlavnom programe vystúpila ženská folklórna skupina Povoj z 
Nimnice. Predviedla scénky Nosenie do kúta a Pranie šúchov na po-
toku. Táto malá skupina charizmatických amatérskych umelký  vnies-
la do nie príliš obsadenej kinosály to ko pozitívnej energie a humoru okore-
neného „striptízom“, že sa nechali strhnú  i diváci k spolo nému spevu. Pro-
gram vhodne doplnil spevácky krúžok Studnica z Dubnice nad Váhom, s kto-
rým si diváci taktiež zaspievali. I ke  absentovala avizovaná spevácka sku-
pina z Tuchyne, toto malé množstvo ú inkujúcich dokázalo vytvori  perfektnú 
atmosféru. Na záver ešte raz vystúpila folklórna skupina Povoj a za mohut-
ného skandovania a spevu sa diváci lú ili s ú inkujúcimi, ktorým sa tak ako 
divákom nechcelo opusti  sálu.
V aka za hodnotný kultúrny zážitok! So a Kršková

Solamente naturali
      Nede né popoludnie 20. októbra si mohli všetci Novodubni ania spríjemni  sku-
to ne originálnym koncertom. V kostole svätého Jozefa sa predstavilo kvarteto mu-
zikantov, ktorých hudba pripomínala asy minulé. 
      Solamente naturali - to bola majestátnos  a harmónia. Hudba, ktorá aj v ateistovi 
vyvolá pocit duchovna. Pokoj, zvu ný organ, jemný zvuk huslí, hlboké tóny kontra-
basu, udský spev. To všetko ponúkal koncert svojím návštevníkom. V ich poh ade sa 
zra il obdiv a úcta k ve kému umeniu, ktoré sa pred nimi odohrávalo. 
      Múry moderného kostola vy-
tvárali protiklad k dobovej hud-
be, ktorá sa rozliehala v jeho 
útrobách. Všetci boli o arení a
potom, ako dozneli posledné tó-
ny, nasledoval spontánny po-
tlesk. Po krátkom príhovore vi-
ceprimátora Novej Dubnice Mi-
roslava Holbu a po jeho slovách 
v aky, si publikum vyžiadalo prí-
davok, ktorý ocenilo potleskom 
v stoji - standing ovation.
      Predposledná októbrová ne-
de a tak obohatila mnohých o
nezabudnute ný kultúrny zážitok.

-s -
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                   Aj ke  oficiálne oslavy 50. výro ia Novej Dubnice sa už skon ili,
v centre vo ného asu našli svoj priestor na pokra ovanie. Detské centrum 

Dubá ik zorganizovalo pre najmenších ob iankov – nielen Novej Dubnice - koncert 
ob úbených interpretov Márie Podhradskej a Richarda anakyho. Zatancova  a 
zabavi  sa prišlo 124 deti iek a 115 mami iek a oteckov. 
Najskôr sme sa zahrali na malých muzikantov, urobili sme ve ké kolo, kolo 
mlynské, premenili sme sa na rôzne zvieratká – slona, leva i hada a ob úbeným
vlá ikom sme prešli cez tri ve ké tunely . O tom, že v Novej Dubnici vyrastajú 
nielen dobrí tane níci, ale aj herci, nás deti tiež presved ili . V rozprávke ahal
dedko repku sa dedko, babka, vnu ka, psí ek a ma i ka potrápili s ahaním
„ve kej“ repy . Podarilo sa im ju  vytiahnu , až ke  prišla na pomoc malá myši ka.
Po krásnom malom divadielku sme si opä  zatancovali – nau ili sme sa ráta
jeden, dva, tri, štyri, pä  a pri piesni Hlava, ramená, kolená, palce sme sa 
poriadne zabavili aj s mami kami a oteckami. Pies ou Ke  si š astný a 
závere ným obrovským zvolaním: „ Hola, hej“ sme sa všetci rozlú ili.
Veríme, že v takej dobrej nálade a v takom po te sa stretneme aj na a ších 
akciách organizovaných centrom vo ného asu.

Miešaný spevácky zbor
navštívil Zürich
 V auguste absolvoval Miešaný spevácky zbor Nová Dubnica sé-
riu koncertov vo švaj iarskom Zürichu a jeho okolí.
 Hne  druhý de  o 19.00 hod.vystupoval v  Ritterhauskapelle v 
Bubikone.
 O de  neskôr v podve erných hodinách koncertoval v katolíc-
kom kostole vo Frauenfelde.
 Ráno 26. augusta  sa zú astnil slovenskej omše v krypte kosto-
la Liebfrauenkirche v Zürichu.

Po nej lenovia zboru spievali vo ve kej farskej sále, kde sa usku-
to nilo stretnutie s miestnou skupinou združenia Slovákov vo Švaj-
iarsku. Tu ich srde ne privítala Dubni anka Marta Van Ooijen a 

predseda združenia Slovákov p. Zelenay. V družnej debate strávili 
ve mi pekné chvíle so Slovákmi, ktorí dobrovo ne i nedobrovo ne
opustili eskoslovenskú republiku v roku 1968.

alšie vystúpenie absolvovali 27. augusta o 15.30 v Altersheim 
v Hundwile.

 Okrem plánovaných vystúpení ich priatelia z Orchestra Cre-
scendo sprevádzali napr. na prehliadke múzea výroby švaj iarske-
ho syra, prehliadke centra Zürichu, návšteve najvä šieho švaj iar-
skeho vodopádu v Strednej Európe Rýnskeho.
 Asi najvä ším zážitkom boli oslavy v meste Baden s množ-
stvom alegorických vozov národností žijúcich vo Švaj iarsku a vý-
stup na lanovku na najvyšší vrch v okolí Zürichu Säntis vysoký 
2503 m nad morom. 
 Posledný de  (27. augusta) sme absolvovali rozlú kový ve er
s folklórnym súborom Kole ko. Pozreli sme si tance z Detvy, He -
py, ako aj tance súboru Vršatec.
 Tu bola zachytená len as  ve mi náro ného pobytu MSZ z No-
vej Dubnice, na ktorom sa zú astnila delegácia z MsÚ, ktorá pred-
chádzajúce slová len potvrdila. V utorok 28. augusta ráno sme sa 
s lenmi orchestra Crescendo a Slovákmi žijúcimi vo Švaj iarsku
rozlú ili a nákupom ve mi dobrej švaj iarskej okolády a príjemný-
mi zážitkami sme sa vracali domov cez upravenú švaj iarsku
krajinu, (z ktorej by sme si Slováci mali bra  príklad), smerom na 
Mníchov, Salzburg, Viede , Bratislavu  a tešili sa na domov, kde 
nás akali povinnosti s oslavami 50. výro ia vzniku Novej Dubnice. 

Ing. Anton Ježo

 V súvislosti s oslavami 50. výro ia mesta sa domnievam, že by
sa ob ania mali dozvedie , ako vznikol sú asný, nespochybnite -
ný a pravý erb nášho mesta.
 Na dovtedy používaný erb, pretože nebol chválený heraldic-
kou komisiou, som vypracoval návrh a osobne som ho prinie-
sol na heraldickú komisiu do Bratislavy. Komentoval som ho tým,
že tento logicky a výstižne vyjadruje vznik mesta, kde „pod
modrou oblohou a na zelenej lúke stoja obytné domy“. Predseda
heraldickej komisie návrh zamietol s odôvodnením, že pod a he-
raldiky - náuky o erboch a znakoch - naše mesto pod a názvu 
Nová Dubnica má ma  erb odvodený od stromu dub. Pod a toh-
to výkladu som požiadal dvoch umelcov o vypracovanie nových ná-
vrhov. Návrhy vyhotovili promptne a ja som sa š astný s nimi rozbe-
hol na heraldickú komisiu do Bratislavy. Predložené návrhy za ali
porovnáva  s erbom Dubnice nad Váhom. Z dôvodov, že Dubnica 
nad Váhom má svoj erb tvorený žalu mi z duba a napriek tomu 
že naše návrhy mali inú verziu, ale tiež zo žalu ov, komisia jedno-
myse ne tieto návrhy zamietla. Jej výrok bol, že Nová Dubnica vo 
svojom erbe môže ma  len dubové listy.
 Po vyjadrení komisie, že návrh môžem vyhotovi  aj ja, svitla mi 
nádej, že sa mi podarí nový návrh na druhý de  prinies  do Brati-

slavy. Chcel som tie dlhotrvajúce ahanice o podobe erbu ukon i .
Ke  som sa vrátil domov, spolu so synom sme vybehli rovno z dvo-
ra na Dubovec, kde sme pod statným dubom nazbierali najúh ad-
nejšie listy a použili ich ako predlohu na vyhotovenie potrebného 
po tu exemplárov erbu. Navrhovaný erb pozostával z erveného
štítu s troma zlatými dubovými listami.
 O tom, že moje návrhy boli heraldickou komisiou schválené, 
som sa dozvedel napríklad aj od vtedajšieho riadite a technických 
služieb, ktorý za mnou prišiel, aby som mu poradil vo veci inštalá-
cie ve kosti znaku pri vstupe do mesta (išlo o výmenu starého za 
nový).
 Potešite né je pre m a to, že z erbu vy até dubové listy sú 
umelecky stvárnené aj na povrchu zvonov v našom novom kostole.
 To, i názov nášho mesta je odvodený od mesta Dubnica nad 
Váhom, je diskutabilné. Názov Novej Dubnice môže by  predsa 
odvodený od kopca Dubovec, ktorého as  územia výstavbou sí-
dliska Miklovky tvorí intravilán. 
 Bol by som rád, keby si ob ania mesta tento mestský erb ob ú-
bili, aby sa stal hovoriacim symbolom k vypestovaniu si vz ahu a hr-
dosti k mestu, k vlastenectvu, o by sa malo tiež prejavi  vzájom-
nou úctou medzi ob anmi pri jeho zve a ovaní a rozvoji.

Ing. Ferdinand Remšík
autor erbu mesta, tajomník MsNV v r. 1969 -1986

AKO VZNIKOL ERB
MESTA NOVÁ DUBNICA

CV  Dubinka
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Ekumenická bohoslužba
 Sv. otec Ján Pavol II. v blahej pamäti neustále 
napomínal k svornosti kres anov - k ekumenizácii. 
 Stalo sa ve kolepou tradíciou, že pri význam-
ných udalostiach mesta patrí javisko aj ekumenic-
kej bohoslužbe - evanjelickí a katolícki k azi vtedy 
pripravia koncepciu bohoslužby tak, aby bol odkaz 
evanjelia umocnený z oboch strán. 
 Aj tentokrát to bolo silné. Nabádanie k vzájomnej 
láske a svornosti interpretované podobenstvami a 
príkladmi zaiste oslovilo nielen veriacich. Takáto sú-
hra bola aj medzi vokálnym a inštrumentálno-vokál-
nym sprievodom bohoslužby. Boží šramot a Evan-
jelický zbor z Košece rámcovali celý graciózny 
prejav. 
 Pred zrakmi nás všetkých duchovní otcovia 
na ele so zástupcom biskupa evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania posvätili insígnie a symbo-
ly Mesta Nová Dubnica. Potom sa celý sprievod 
duchovných spolu s bratmi evanjelikmi odobral ku 
kinu Panorex, za budovou ktorého posvätili zá-
kladný kame  na výstavbu evanjelického kostola. 
Kiež sa im toto Bohumilé dielo podarí o najskôr 
vybudova .

PhDr. Irena Štofaníková

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
 V rámci osláv 50. výro ia vzniku mesta Nová Dubnica usporiadal Mestský
klub stolného tenisu v spolupráci s mestom spolo ensko-športové podujatie. Tur-
naj sa uskuto nil v sobotu 22. 9. 2007 v stolnotenisovej herni Domu športu na Ul.
P. O. Hviezdoslava. V športovej asti sa podujatia (okrem 6 domácich aktérov) zú-
astnilo aj 10 pozvaných hostí, stolnotenisových hrá ov (resp. funkcionárov) z

Považskej Bystrice, Dolnej Marikovej, Domaniže, Ladiec a Dubnice nad Váhom.
 Po uvítaní hostí sa ujal slova JUDr. Miroslav Holba, zástupca primátora a
stru ne oboznámil prítomných s históriou Novej Dubnice, ako aj s plánmi
mesta do budúcnosti. Následne Ing. Štefan Prekop, predseda MKST Nová Dub-
nica, v krátkosti pripomenul históriu (úspechy resp. neúspechy) stolného tenisu
v Novej Dubnici.
 Nasledovalo ocenenie priekopníkov stolného tenisu. Z rúk JUDr. Holbu a 
Ing. Prekopa prevzali upomienkové dary Štefan Baran ík, Jozef Blaško a Rudolf
Reisenauer.
 V športovej asti sa najskôr uskuto nil turnaj v štvorhre. Sily si zmeralo 8 
párov systémom každý s každým. Spestrením bola skuto nos , že hrá ov do 
jednotlivých párov dal dohromady žreb. Po obed ajšej prestávke nasledoval
turnaj v dvojhre, kde sa už hralo vyra ovacím spôsobom. 
 Aj ke  obidva turnaje mali svojich ví azov, o samotné ví azstvo až tak nešlo.
Aktéri sa predsa stretli na oslavách 50. výro ia vzniku mesta Nová Dubnica.
 Malá poznámka na záver. Organizovaný stolný tenis za al svoju innos  v ro-
ku 1957, kedy pod vedením p. Ladislava Stra áka za ali v okresných sú ažiach
„zarezáva “ Štefan Baran ík, Štefan Blajsko, Ing. Anton Korenko a Július Ne-
uschel. To znamená, že v roku 2007 nielen mesto Nová Dubnica, ale aj stolný 
tenis v Novej Dubnici oslavuje svoje 50-te výro ie!!!

Ing. Štefan Prekop

21. 10. uplynul rok,
otec náš drahý

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

     S láskou Tvoja manželka Helena, 
Tvoje deti a vnúèatá

30. 10. uplynulo 25 rokov
odo dòa, kedy nás navždy
opustil náš manžel a otec

Štefan
Margita,

rodák z Dolného Srnia.

Venujte mu tichú spomienku.
Manželka Anna s rodinou

 BLOKU
MESTSKEJ POLÍCIE

Nepovolená skládka
D a 3. 9. 2007 riešila hliadka MsP P.M. z 
Novej Dubnice, ktorá založila nepovolenú 
skládku bytového odpadu pri kontajneroch 
v mieste jej trvalého pobytu. Nako ko odpad 
odložila ku kontajnerom mimo doby zvozu 
THK a taktiež odpad nenahlásila na indivi-
duálny odvoz, bola jej uložená bloková po-
kuta a skládku musela na svoje náklady 
okamžite odstráni .

Nepoznal WC?
V no ných hodinách 8. 9. 2007 hliadka na 
základe oznámenia operátora kamerového 
systému zakro ila  na Mierovom námestí, 
kde si M.N. z Novej Dubnice zamenil st p
podlubia s verejným WC. Za zne istenie
verejného priestranstva mu bola uložená 
bloková pokuta.

Túlavý pes
D a 10. 9. 2007 hliadka MsP na Mierovom 
námestí odchytila túlavého psa, ktorý ohro-
zoval ob anov mesta. Na základe eviden -
ného ísla psa bol zistený majite , ktorý ne-
zabránil vo nému pohybu psa na verejnom 
priestranstve. Bola mu uložená bloková po-
kuta, ktorú na mieste uhradil.

Poriadok musí by
V ranných hodinách 12. 9. 2007 hliadka MsP
vykonala kontrolu istoty chodníkov pred 
predaj ami na Mierovom námestí. Pred 
jednou z predajní sa nachádzalo ve ké
množstvo odpadu z predajne. Nako ko si 
zodpovedná vedúca predajne nesplnila 
svoju povinnos  udržiava istotu v okolí 
predajne, bola jej uložená bloková pokuta, 
ktorú na mieste uhradila a okolie predajne 
upratala.

Napádal návštevníkov pubu
D a 16. 9. 2007 v no ných hodinách za-
sahovala hliadka MsP proti H.T. z Novej 
Dubnice, ktorý zjavne pod vplyvom alkoho-
lu ob ažoval návštevníkov miestneho pubu. 
Menovaný návštevníkom vulgárne nadával 
a fyzicky ich napádal. Osoba bola predve-
dená na oddelenie MsP, aby podala vy-
svetlenie a za jej konanie jej bola ulo-
žená bloková pokuta.

Ukradol otcovo auto
Na oddelenie MsP sa 20. 9. 2007 dostavil 
H.T. z Novej Dubnice, ktorý oznámil, že mu 
bolo odcudzené osobné motorové vozidlo 
Škoda 105, ktoré mal zaparkované pred 
domom, kde má trvalý pobyt. Bolo zistené, 
že auto mu odcudzil jeho syn. Vozidlo sa 
našlo na ul. SNP. Nako ko bolo podozrenie 
z trestného inu, osoba bola odvedená na 
OO PZ N.Dca.

Foto autor
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3. 11. a 4. 11. o 18,00

Ratatouille - Dobrú chu !

Americká animovaná rodinná komédia.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži prístupný

8. 11. a 9. 11. o 19,00

Rušná hodina 3

Americká ak ná komédia.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži do 12 r. nevhodný

10. 11. a 11. 11. o 19,00

Nabúchaná

Americká romantická komédia.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži neprístupný

15. 11. a 16. 11. o 19,00

Hviezdny prach

Anglický dobrodružný fantasy film.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži do 12 r. nevhodný

17. 11. a 18. 11. o 19,00

Iba na objednávku

Americká romantická dráma.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži do 12 r. nevhodný

22. 11. a 23. 11. o 18,00

Škaredé ká atko a ja

Koproduk ná animovaná komédia.
eská verzia.

Vstupné: 59.- Sk Mládeži prístupný

24. 11. a 25. 11. o 19,00

Shoot ´Em Up

Americký ak ný thriller.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži neprístupný

29. 11. a 30. 11. o 19,00

Disturbia

Americký thriller.
Vstupné: 59.- Sk Mládeži neprístupný

OD 15. OKTÓBRA 2007 JE OTVORENÁ KRYTÁ PLAVÁRE  V NOVEJ DUBNICI
Prevádzkové hodiny pre verejnos :

Pondelok až piatok: od 16.00 do 21.00 hod. Sobota a nede a: od 13.00 do 18.00 hod.
Vstupné na 2 hodiny: dospelí: 40,- Sk, mládež: 25,- Sk, deti a seniori: 20,- Sk

Prekonávali sami seba
 „Ak nebudeš cvi i  telo, telo bude neskôr cvi i  teba“, toto príslovie poznám zo 
školských rokov. Neustále nám to opakoval u ite  telocviku.
 Ur ite ho poznajú aj mnohí seniori, ktorí v poslednom septembrovom týždni prišli 
do Novej Dubnice, aby sú ažili na prvých Okresných športových hrách seniorov ilav-
ského okresu.
 Pripravila ho OO IDS so sídlom v Novej Dubnici s výdatnou pomocou primáto-
ra mesta a MsÚ, miestnych podnikate ov - sponzorov. Mesto priestormi, diploma-
mi, medailami, podnikatelia Ing. M. Rafaj, I. Be o, V. Šúpola, A. Javorek, R. Bohm
a I. Ilavský finan nými darmi, ím pomohli organizátorom aj ú astníkom hier zníži
nevyhnutné náklady. Túto pomoc seniori s v akou prijali.
 Po asie bolo príjemné a aj to prispelo svojím dielom k pohode, ktorá vládla v 
telocvi ni I. ZŠ, na atletickej dráhe futbalového štadióna i iných športoviskách. Se-
niorov z Dubnice nad Váhom, Dúlova, Tuchyne, Kameni ian, Mikušoviec a Novej 
Dubnice privítal a športové hry otvoril zástupca primátora mesta JUDr. M. Holba. 
Ocenil chu  a elán seniorov venova  sa v ich veku pohybovým aktivitám a mera  si 
sily s rovesníkmi. Vyslovil presved enie, že týmito športovými hrami otvárajú priestor 
pre vznik novej tradície v meste, ktoré práve v tomto roku oslávilo 50 rokov.
 Športové súperenie prebiehalo v ôsmich disciplínách: beh na 60 m - ženy, skok
z miesta, hod plnou loptou, basketbal - trestné hody, stre ba zo vzduchovky, penalto-
vý rozstrel, stolný tenis, hádzanie šípok. O body sa bojovalo „férovo“, a výsledky?
 Vynikajúcimi výkonmi prekvapili seniori z Dúlova, ktorí mali svojich pretekárov 
medzi najlepšími až v piatich disciplínách. Zvláš  treba vyzdvihnú  výkony Antona
Dobrodenku, inak zástupcu starostky obce, ktorý perfektne behal, skákal, hádzal 
loptou, strie al... Iba potvrdil, že jeho minulos  bežca maratónu ešte nie je zabudnutá.
Podobné vynikajúce výsledky ukázala aj bývalá eskoslovenská reprezentantka v 
biatlone, šes násobná majsterka športu Margita Reseteri ová, za slobodna Pú -
ková. Od športovania ju neodradila ani ažká choroba, ktorá ju chcela obra  o pohyb 
a posadi  do invalidného vozíka. Premohla ju silou vôle a pomocou najbližších.
 Novodubni ania sa tiež nedali zahanbi , bodovali popredným umiestnením v ôs-
mich disciplínách.
Beh na 60 m: 
   2. I. Farulová, 3. E. Špániková.
Skok do dia ky z miesta:
   2. I. Farulová.
Hod plnou loptou:
   3. I. Farulová.
Vo vyššej vekovej kategórii:
   2. B. Bohmová, 3. E. Špániková.
Basketbal - trestné hody:
   1. A. Koutenská, 2. E. Kebísková,
   3. A. Magyárová. 
Stre ba zo vzduchovky:
   1. A. Sabová, 2. A. Magyárová,
   3. V. Sýkorová. 
Stolný tenis:
   1. I. Lama ka, 3. E. Vetrová.
Šípky:

1. F. Vetro, 2. I. Tichý, 3. A. Brunai.
Šípky - ženy:
   1. I. Trusinová.
 Darilo sa všetkým - trénovaným aj netrénovaným. Ví azov potešili diplomy a me-
daile, ostatných to, že urobili nie o pre svoje zdravie. Mnohí vyslovili nádej, že na 
budúcich športových hrách sa opä  stretnú. Hry zav šili spolo nou zábavou a tan-
com pri „seniorskej kapele“.
 Za vydarené podujatie možno po akova  všetkým, ktorí svojou pomocou prispe-
li. Zvláš  však treba vyslovi  v aku manželom Prokešovým, ktorí boli hybnou pákou 
celého podujatia. VIA


