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Vážení spoluobèania, Vážení spoluobèania, 

pri príležitosti blížiacich sa sviatkovpri príležitosti blížiacich sa sviatkov
si Vás dovo¾ujem pozvaś na všetkysi Vás dovo¾ujem pozvaś na všetky
podujatia organizované mestom,podujatia organizované mestom,
aby sme spoloène uzavreli tento rokaby sme spoloène uzavreli tento rok
a pri vzájomných stretnutiacha pri vzájomných stretnutiach
v príjemnej atmosférev príjemnej atmosfére
žiariacich vianoèných stromèekovžiariacich vianoèných stromèekov
prežili tie najkrajšie chvíle. prežili tie najkrajšie chvíle. 
Zároveò Vám želám v mene svojom,Zároveò Vám želám v mene svojom,
poslancov mestského zastupite¾stvaposlancov mestského zastupite¾stva
a zamestnancov mestského úradua zamestnancov mestského úradu
radostné vianoèné sviatky plné lásky,radostné vianoèné sviatky plné lásky,
pokoja a oddychu a šśastné vykroèeniepokoja a oddychu a šśastné vykroèenie
do nového roku 2008.do nového roku 2008.

Ing. Ján Šušaník, primátor mestaIng. Ján Šušaník, primátor mesta

FILMOVÝ DOKUMENT
- MESTO NOVÁ DUBNICA -

KONEÈNE NA DVD!
 Originálny vianočný darček pre každého, kto písal his-
tóriu alebo súčasnosť Novej Dubnice

 Pri príležitosti 50. výročia Novej Dubnice vznikla dote-
raz najkomplexnejšia filmová snímka o tomto meste. Ar-
chívne zábery z čias budovania a z obdobia najväčšej pro-
sperity Novej Dubnice, letecké snímky a aktuálne pohľady 
na mesto v roku 2007. Verejná projekcia
filmu pod holým nebom priniesla po-
riadnu dávku nostalgie a spomie-
nok. Doprajte sebe a svojim naj-
bližším podobne silné emócie 
aj pod vianočným stromčekom! 
Snímku Michala Rostasa si mô-
žete zakúpiť na originálnom liso-
vanom DVD nosiči. Ak to z lisov 
„dobre potečie“, predaj začne 17. 
decembra. V pokladni mestského úra-
du vám vymenia 220 korún za dojatie a príjemné prekva-
penie pre seba a vašich blízkych.

POÏTE SI S NAMI VYRAZIŤ...
PAMÄTNÚ MINCU K 50. VÝROČIU NOVEJ DUBNICE!

 Počas septembrových hlavných osláv 50. výročia No-
vej Dubnice ste mali možnosť získať pamätnú mincu s lo-
gom výročia. Záujem o ňu jednoznačne prevýšil všetky oča-
kávania, preto vás nemôžeme obrať o šancu zakúpiť si 
tento jedinečný zberateľský artikel. Na Mestskom úrade 
Nová Dubnica sa nachádza originálna dobová raznica, 
ktorej produkt si môžete zakúpiť v pokladni MsÚ v cene 
20 korún. Zvečnite si spomienky na oslavu polstoročnice 
najmladšieho novovybudovaného mesta do kovu, ktorý 
prežije viacero generácií! Predaj začína 17. decembra.

  AVERZ         A         REVERZ
PAMÄTNEJ MINCE
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MESTO NOVÁ DUBNICA 
v zastúpení primátorom mesta

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme, oba zákony v platnom znení,

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy, Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici.

1. Kvalifikačné predpoklady: 
 - vysokoškolské vzdelanie pedagogické príslušného stupňa
   a odboru vzdelania pre uvedený druh školy 
 - absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, príp. jej náhrady

2. Odborná prax: min. 5 rokov pedagogickej praxe

3. Iné kritériá a požiadavky:
 - predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa §§ 3
   a 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
   záujme
 - riadiace a organizačné schopnosti
 - občianska bezúhonnosť a morálne predpoklady

4. Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť
    k prihláške do výberového konania: 
 - overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
 - doklad o pedagogickej praxi
 - odpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa
   zákona č. 428/2002 Z. z. pre potreby výberového konania
 - štrukturovaný životopis
 - návrh koncepcie rozvoja Základnej školy Janka Kráľa 1
   v Novej Dubnici
 - príp. iné doklady a osvedčenia (o absolvovaní kurzov,
   o vzdelávaní riadiacich pracovníkov ...)

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 10. 12. 2007
na adresu Mestský úrad, Trenčianska 45/41,
018 51 Nová Dubnica, s označením „Výberové konanie ZŠ“.

V Novej Dubnici dňa 12. 11. 2007

Ing. Ján Šušaník, primátor mesta
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Výberové konanie na obsadenie funkcie 
riadite¾a Základnej školy, Janka Krá¾a 1 

v Novej Dubnici

ZIMNÁ ÚDRŽBA CIEST
V NOVEJ DUBNICI
 Zimná údržba miestnych komunikácií, 
chodníkov, priechodov pre chodcov zahŕňa 
údržbu tých komunikácií, chodníkov, ktoré 
sú vyznačené na mape mesta, do ktorej je 
možné nahliadnuť na oddelení životného 
prostredia. 
 Komunikácie mesta sú zaradené podľa 
stupňa dôležitosti v poradí I., II., III.:

I. poradie tvoria komunikácie, na ktorých
 je potrebné zabezpečiť prejazd autobu-
 sovej dopravy. Sú to Mierové námestie,
 ulice SNP, Trenčianska, Okružná, Štúro-
 va, Kolačín - prejazd autobusovej do-
 pravy.

II. poradie tvoria komunikácie, ktoré zabez-
 pečujú napojenie na autobusový okruh.
 To sú ulice Hviezdoslavova, Jilemnické-
 ho, J. Kráľa, Gorkého, Gagarinova, B.
 Nemcovej, L. Svobodu, Májová, Pod Du-
 bovcom, Puškinova.

III. poradie tvoria všetky vnútroblokové ko-
 munikácie - Pribinove sady, Sady Cyri-
 la a Metoda, Komenského sady, Sady 
 kpt. Nálepku, Súbor E1, B1, B2, Pod Bô-
 rikom a všetky ostatné komunikácie IBV 
 a miestnej časti Kolačín. 

 Chceme občanov upozorniť na toto po-
radie dôležitosti, lebo napr. pri snehovej ka-
lamite (trvalom hustom snežení) môže na-
stať stav, že so súčasnou technikou nebu-
de napr. poradie III. odhŕňané, pretože po-
radia I., II., budú nonstop odhŕňané, aby 
bol umožnený prejazd áut a autobusov cez 
mesto.
 Na rýchlosť a kvalitu odhŕňania snehu 
má veľký vplyv aj parkovanie áut na komu-
nikáciách. Ide hlavne o Ulice J. Kráľa (v časti 

od Ulice Trenčianskej po Ulicu SNP). Tu by 
sme chceli požiadať vodičov, aby svoje autá 
preparkovali počas sneženia na parkovis-
ko pri pošte, ďalej Ulica Hviezdoslavova
(v časti od Ulice Trenčianskej po Ulicu SNP), 
tu je možnosť preparkovať autá na parko-
visko na Ulici Trenčianskej pri garážach. Ďa-
lej by sme chceli požiadať našich občanov 
bývajúcich na IBV a v Kolačíne, aby počas 
sneženia parkovali svoje autá v garážach, 
na svojich pozemkoch, resp. parkoviskách 
IBV. 
 Na uliciach, ktorých šírka je 6 m nie je 
možné pri odhŕňaní snehu použiť techniku 
so šírkou radlice 3,2 m, resp. 3 m (traktor). 
Zaparkované auto zaberie takmer polovicu 
ulice a sneh ostáva na ulici, čím dochádza k 
možnostiam havárií áut. 
 Prosíme občanov, aby si túto skutočnosť 
uvedomili a umožnili plynulý prejazd vozid-
lám, ktoré odhŕňajú sneh. 
Na vykonanie zimnej údržby má TEKOS 
Nová Dubnica s.r.o., pripravené vozidlá a 
mechanizmy:

1. Vozidlo Š 706 s prednou radlicou a posy-
 povým zariadením
2. Traktor ZETOR 7011 s radlicou
3. Traktor ZETOR 6748 s radlicou
4. Traktor ZETOR 7245 s radlicou
5. Multicar M25 s prednou radlicou a posy-
 povým zariadením
6. Nakladač snehu - UNC-060
7. Vozidlo LIAZ  AVIA vyklápač na odvoz sne-
 hu a dovoz posypového materiálu
8.   Sypač posypu za TRAKTOR

 Záverom chceme občanov požiadať, aby 
sa počas sneženia snažili vytvoriť pracovní-
kom technických služieb také podmienky, 
aby ich prácu uľahčovali a nie sťažovali. 

Ďakujeme  za pochopenie.  

Ing. Marián Medera
riaditeľ TEKOS Nová Dubnica s.r.o.

Internetová stránka 
mesta Nová Dubnica 
www.novadubnica.sk
opäś ocenená v súśaži

ZlatýErb.sk 2007
 

 Už štvrtýkrát bolo zaradené medzi 
víťazov mesto Nová Dubnica v súťaži 
ZlatýErb.sk 2007. Vyhlásenie sa kona-
lo dňa 12. novembra 2007 v rámci kon-
ferencie ITAPA 2007. Tento rok sme 
získali 2. miesto v kategórií „najlepšia 
bezbariérová stránka samospráv“, kde 
prvú priečku obsadilo mesto Ilava.
 Iba pre pripomenutie ponúkame 
prehľad všetkých ocenení stránky No-
vej Dubnice v jednotlivých ročníkoch 
súťaže:

2004: víťaz v kategórii „najlepšia bez-
  bariérová služba samospráv“ 

2005:  víťaz v kategórii „najlepšia bez-
  bariérová stránka samospráv“
  2. miesto v kategórii „najlepšia
  stránka miest a mestských častí“
 
2006:  víťaz v kategórii „najlepšia bez-
  bariérová stránka samospráv“
 
2007:  2. miesto v kategórii „najlepšia
  bezbariérová stránka samospráv“
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 V roku 2006 MsZ v Novej Dubnici prijalo 
Koncepciu rozvoja školstva a optimalizácie 
siete škôl a školských zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica v 
rokoch 2006 až 2010. V koncepcii si mes-
to dáva za cieľ „Zo Základnej školy Janka 
Kráľa vybudovať modernú otvorenú školu, 
ktorá ponúkne komplexné  služby   žiakom, 
rodičom a obyvateľom mesta, vrátane  voľ-
no - časových a záujmových aktivít a v po-
poludňajších hodinách umožniť verejnosti 

využívať školské priestory.“ Súčasťou kon-
cepcie optimalizácie siete škôl a školských 
zariadení (koncepčná a organizačná strán-
ka), je i:
 - spracovať analýzu technického sta-
  vu budov a vnútorného vybavenia
  škôl a školských zariadení
 - spracovať harmonogram opráv, re-
  konštrukcií a modernizácií budov a
  vnútorného zariadenia škôl a škol-
  ských zariadení, vrátane školských
  kuchýň
 - v priebehu rokov 2006 až 2010 po-
  dľa harmonogramu opráv a rekon-
  štrukcií realizovať opravy, rekon-
  štrukcie a modernizáciu školských
  budov, vnútorného zariadenia, areá-
  lov škôl a školských zariadení a zre-
  alizovať opravy a rekonštrukcie v
  energetickej oblasti 
 - vybudovať športový areál pri základ-
  nej škole a budovanie detských ih-
  rísk pri materských školách s cieľom
  ich efektívneho využívania a podpo-
  ry rekreačného športu a relaxácie ...

 Už v roku 2006 vedenie mesta Nová 
Dubnica v roku 2006 rozhodlo, že objekt 
Základnej školy Janka Kráľa 1 pavilón „B“ 
prejde celkovou rekonštrukciou vzhľadom k 
tomu, že dochádza k veľkým únikom tepla 
cez strešnú konštrukciu, obvodové múry a 
okná. Uskutočnením stavebných prác sa 
zhodnotí celkový technický stav budovy a 
dosiahnu sa výrazné úspory na platbách za 
kúrenie.

 Na základe uvedeného Mesto Nová 
Dubnica v zmysle zákona o verejnom obsta-
rávaní oslovilo 7 uchádzačov o predloženie 
cenovej ponuky na realizáciu celkovej re-
konštrukcie objektu. Z predložených ponúk 
komisia menovaná primátorom mesta vy-
hodnotila ako najúspešnejšieho uchádza-
ča spoločnosť SESTAV s. r. o. Ilava, s kto-
rým bola podpísaná zmluva o dielo v mesia-
ci 05/2006. Táto firma uskutočnila práce v 
rozsahu:

- zateplenie von-
    kajších stien ob-
    jektu
-  výmena okien a
  dverí drevených
    za plastové
-  tepelná izolácia
    strechy
- kompletné vnú-
    torné maľby
- nátery radiátorov
-    rekonštrukcia so-
     ciálnych zariade-
    ní.
   Celkové náklady 
stavby predstavo-
vali finančnú čiast-
ku 5,6 mil. Sk a 
vnútorné práce
boli dokončené k 

1. 9. 2006  tak, že
nedošlo k po-
sunutiu začiat-
ku školského 
roka. Z uvede-
ných rozpočto-
vých nákladov 
bolo zrealizo-
vané i zateple-
nie strechy na 
objekte „A“.
 Úplné do-
končenie a pre-
vzatie stavby 
sa uskutočnilo 
25. 9. 2006.
 V roku 2007 
sa pokračovalo 
v rekonštrukcii 
Základnej školy 
Janka Kráľa 1 - pavilón A a celkové nákla-
dy prestavby predstavovali finančnú čiast-
ku 9,3 mil. Sk. Aj na rekonštrukciu pavilónu 
„A“ bolo uskutočnené výberové konanie a 
formou elektronickej aukcie, z oslovených 
9 uchádzačov predložili doklady k súťaži 4 
uchádzači. Víťazom uskutočnenej elektro-
nickej aukcie sa stala spoločnosť SESTAV 
s. r. o. Ilava. Na základnej škole sa previedli 
tieto práce: 
 - zateplenie vonkajších stien objektu
 - výmena pôvodných drevených okien
  a dverí za plastové
 - kompletná rekonštrukcia sociálnych
  zariadení vrátane výmeny sanity
 - nátery radiátorov

 - výmena 3 ks okien na objekte, druži-
  na a školská jedáleň
 - kompletná realizácia vnútorných ma-
  lieb
 - realizácia štrukturálnej kabeláže vrá-

  tane elektrických rozvodov a príslu-
  šenstva pre počítačové triedy
 - taktiež bolo zrealizované verejné
  osvetlenie vnútorného areálu školy

 Práce v roku 2007 boli náročnejšie, lebo 
k 1. 9. 2007 sa zlučovala Základná škola 
Hviezdoslavova so Základnou školou Jan-
ka Kráľa a okrem stavbárskych robôt sa zo 
zrušenej školy delimitovali zamestnanci, žia-
ci, majetok - vnútorné vybavenie, agenda ...  
Že sa i tieto úlohy zvládli, je vďaka dobrej 
spolupráci pri delimitovaní medzi oboma 
školami a mestským úradom. 
 V roku 2008 má mesto naplánované 
ďalšie rekonštrukcie školských budov a 
areálov. V týchto dňoch sa práve rozhoduje, 
ktoré školy a školské zariadenia a z akých 
finančných prostriedkov sa budú opravovať, 
modernizovať, rekonštruovať. V Základnej 
škole Janka Kráľa je naplánované začatie 
budovania športového areálu a rekonštruk-
cia pavilónu školskej jedálne, školského 
klubu detí a dielní a s rekonštrukciou sa má 
začať i na ostatných školách a školských 
zariadeniach. 
 Je dobré, že v našom meste sa jeho 
predstavitelia - primátor, prednostka úradu,
poslanci MsZ, členovia komisií pri MsZ, zau-
jímajú o dianie v oblasti školstva, ale hlavne 

„hľadia“ na školstvo. Máloktoré mesto alebo 
obec sa totiž môže pochváliť, že 41% po-
dielových daní ide na školstvo, že výťažok 
z predaja školských budov ide späť do škol-
stva. Mesto ročne ešte i zo svojho rozpoč-
tu dáva niekoľko miliónov „na prilepšenie“ 
školstvu ... Každému, kto sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľa na zlepšení podmienok 
výchovno - vzdelávacieho procesu a mimo-
školskej činnosti patrí úprimné poďakovanie. 

Oddelenie FaSD - MsÚ Nová Dubnica
foto: Jelínek

Rekonštrukcia ZŠ Janka Krá¾a
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Z GALÉRIE
NAJVÝZNAMNEJŠÍCH
 Bol prvým primátorom Novej Dubnice 
zvoleným v slobodných voľbách po nežnej 
revolúcii. V tomto období založil Klub pri-
mátorov miest SR a Úniu miest SR, ktorej 
bol dva roky viceprezidentom. V roku 1998 
vstúpil do tzv. veľkej politiky zvolením za 
poslanca NR SR, kde vykonával funkciu 
podpredsedu výboru pre verejnú správu 
až do volieb v roku 2002. Znovuzvolenie 
do parlamentu v roku 2002 ho vynieslo do 
funkcie predsedu výboru pre verejnú správu 
a súčasne si ho klub poslancov za SDKÚ-
-DS zvolil za svojho predsedu. Po voľbách 
v roku 2006 sa stal jediným reprezentantom 
opozície vo vedení parlamentu, kde v sú-
časnosti pôsobí ako podpredseda NR SR 

Ing. Milan HORT

Ktorá z etáp váš-
ho pôsobonia vo
verejnom živote
bola najzaujíma-
vejšia?
 Určite najviac 
spomínam na roky 
1990  až 1994, keď
dar slobody bol 
úžasnou výzvou
na zmenu. Výzvou 
nielen na defino-
vanie priorít k dobudovaniu chýbajúcej in-
fraštruktúry (nová kotolňa, zdravotné stre-
disko, domov dôchodcov, nová tržnica, či 
prvá benzínová pumpa), ale predovšetkým 
na zmenu v myslení ľudí v toľko zaznáva-
nej duchovnej oblasti (cirkevná škola sv. J. 
Bosca, štvorročné a osemročné gymnázi-
um, začatie výstavby saleziánskeho centra 
a všemožná podpora tradičnej novodub-
nickej kultúry - speváckeho zboru či dycho-
vého orchestra mesta Nová Dubnica) - to je 
obdobie, na ktoré ozaj rád spomínam, lebo 

sme šancu na zmenu nezneužili na revanš, 
ale na presadzovanie tolerancie i do tých 
najkomplikovanejších vzťahov.
 Samozrejme, nezmazateľnou etapou 
môjho života bolo i obdobie v parlamente, 
keď som mal osobnú zodpovednosť za re-
formu verejnej správy, ale i súčasná vysoká 
ústavná funkcia, s ktorou je úzko spojená 
zodpovednosť za ochranu dosiahnutých re-
foriem a za rozvíjanie toho, čo sa často na-
zýva kultúra parlamentu.

Dubnica je dnes hlavným mestom atleti-
ky na Slovensku a atletický klub Spartak
pod vaším vedením dnes robí dobré 
meno Slovensku aj za jeho hranicami. 
Ako sa to podarilo?
 Áno, naši muži sú v európskom pohári 
majstrov klubových tímov na piatom mieste 
v Európe a rovnako aj naše ženy sa prebo-
jovali do elitnej osmičky. Sme v atletickom 
svete známi nielen prostredníctvom našich 
reprezentantov, ale tiež ako klub, ktorý je 
schopný zorganizovať atletické podujatie 
najvyššej svetovej  extratriedy. Piaty ročník 
mítingu Atletický most 2007 s účasťou pia-
tich majstrov sveta, piatich olympijských ví-
ťazov, štyroch medailistov a ďalších  dvad-
siatich finalistov majstrovstiev sveta sa vo 
svojej kategórii zaradil medzi najúspešnej-
šie podujatie v Európe. Počet športujúcej 
mládeže sa rozrástol z pôvodných 15 na 
súčasných 280  atlétov a piati sú vo výbere 
na olympijské hry v Pekingu. Toto všetko je 
výsledkom obetavosti, entuziazmu, zapále-
ných nadšencov ako i pochopenia mno-
hých sponzorov, ktorí v tento malý atletický 
zázrak uverili a podporujú ho. Pre mňa to 
bol v počiatkoch koníček, no dnes už priam 
veľká zodpovednosť, samozrejme mám z 
toho radosť.

Ako by ste ešte doplnili tento  výpočet 
vašich aktivít?
 Okrem už spomínaného saleziánskeho 
centra a jeho vyvrcholenia, Kostola sv. Jo-
zefa robotníka, na ktorý bolo treba zohnať 
desiatky miliónov korún a ďalej tiež zabez-

pečenie organizačného chodu atletického 
klubu Spartak Dubnica, som ako poslanec 
tohto regiónu takpovediac v prvej línii, čo sa 
týka žiadostí o rôznorodú pomoc zo strany 
organizácií, inštitúcií tretieho sektora, ale i 
konkrétnych občanov, kde sa cítim niekedy
viac ombudsmanom ako poslancom národ-
nej rady. Vzhľadom na skutočnosť, že so-
lidarita medzi jednotlivými skupinami oby-
vateľstva je na Slovensku zatiaľ ešte v plien-
kach, samostatnou kapitolou je tiež moja 
snaha, nájsť prostriedky na pomoc tým naj-
núdznejším. Napriek poznaniu, akú dlhú 
cestu máme ešte pred sebou v oblasti to-
lerancie, dobroprajnosti, vzájomného chá-
pania a solidarity, budem vždy chápať poli-
tiku ako službu.

Ako vrcholový politik ste pod drobno-
hľadom verejnosti. Ľudí prirodzene zau-
jíma váš majetok, vzťah k privatizácii lu-
kratívnych objektov,...
 Nespomínam si, že by bol niekedy, čo 
i len bulvár o mne v týchto súvislostiach 
niečo uverejnil, pričom je známe, že na Slo-
vensku sa nič neutají. Tí, čo ma poznajú, 
vedia, kde a ako žijem, aj to, že všetky tie 
reči o vlastníctve kotolne a iné hlúposti sa 
ukázali ako obyčajné osočovanie a zlopraj-
nosť. Mojím skutočným bohatstvom je moja 
rodina a manželka, ale tiež dobré susedské 
vzťahy. Mojich päť, dnes už dospelých detí, 
reprezentuje nielen Novú Dubnicu, ale aj 
Slovensko v športe, poézii, hudbe a chvíle 
strávené v kruhu rodiny sú mojím relaxom, 
oddychom a zadosťučinením.

Blížia sa Vianoce ...
 Od čias zakladateľa kresťanstva sú Via-
noce narodeninami lásky. Všetci ľudia dob-
rej vôle sa snažia byť k sebe lepší, chápa-
vejší, láskavejší. A preto želám čitateľom 
Novodubnických zvestí, aby sa v tieto svia-
točné dni v každom z nás narodil spasiteľ, a 
aby to pocítili predovšetkým tí okolo nás.

Ďakujem, PhDr.  Irena Štofaníková

MESTO STÁLE OSLAVUJE
 Celý rok je naplnený oslavami, ktoré sa spájajú s 50-tým vý-
ročím vzniku mesta Nová Dubnica. Nebolo tomu inak ani 9. no-
vembra 2007.
 Mesto malo kedysi osem predškolských zariadení. Vzhľadom 
na demografický vývoj v meste Nová Dubnica vznikol v roku 2006 
zo zostávajúcich štyroch predškolských zariadení jeden právny 
subjekt Materská škola Jilemnického s dvomi elokovanými pra-
coviskami, ktorý vedie riaditeľka Ľubomíra Hírešová.                                    
 V elokovaných pracoviskách sú menované zástupkyne riaditeľ-
ky: Mgr. Daniela Moravíková a Anna Kobzinková. Bývalá III. mater-
ská škola Komenského sady, terajšie elokované pracovisko, oslá-
vila 40. výročie svojho vzniku.
 Pri takejto významnej udalosti zamestnanci nezabudli ani na 
tých pracovníkov, ktorí pracovali v iných predtým existujúcich 
predškolských zariadeniach. V elokovanom pracovisku Komen-
ského sady sa pri tejto príležitosti zišlo asi 70 pedagogických a 
nepedagogických  pracovníkov.
 Prijatie bolo naozaj veľmi milé. Hneď pri príchode, pri tónoch 
živej hudby každú z nás srdečne privítali a odovzdali nám krásny 
karafiát. Zvlášť nás všetkých potešila prítomnosť p. Anny Dianovej, 

ktorá stála pri otváraní tejto materskej školy pred  40-timi rokmi. Po 
privítaní p. Kobzinkovou prišli na rad deti so  svojím milým kultúr-
nym programom. Toto stretnutie prišla pozdraviť aj PeadDr. Jana 
Kramárová - riaditeľka Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici, 
ktorá úzko spolupracuje s predškolským zariadením Komenského 
sady. 
Potom sme mali voľný priestor na rozhovor a pripravené bohaté 
občerstvenie. Boli sme všetci radi, že sme sa takto stretli, veď do-
teraz si nikto na tých, čo dávali  základy výchovy mladej generácie 
ani nespomenul. Pri odchode sme dostali pekný zvonček. Nie aby 
nám zazvonil, že je koniec, ale aby zvonil, že sa máme po nejakom 
čase znova stretnúť. Verím, že nie po dlhom. 
 Poďakovanie za toto príjemne strávené popoludnie patrí všet-
kým, ktorých napadla takáto dobrá myšlienka. Tým, ktorí sa po-
dieľali na organizácií tohto stretnutia a sa postarali o jeho dobrý 
priebeh i kultúrnu úroveň a tiež mestu, ktoré prispelo na občerst-
venie pre všetkých. 
 Prajeme všetkým pracovníkom materských škôl veľa zdravia 
a osobných aj pracovných úspechov. Nech sa im darí pri výchove 
mladej generácie a najmä, aby deťom, ktoré vyrastajú v týchto za-
riadeniach vštepovali lásku k mestu Nová Dubnica.

                                                                                                               
Mgr. Antónia Danielová



 190. výročie narodenia a blížiace sa 
110. výročie úmrtia podnietilo náš parla-
ment vyhlásiť toto obdobie za rok J. M. 
Hurbana.
 Jeden z najvýznamnejších mužov ná-
rodnej histórie, ktorý viac než polstoročie 
výrazne ovplyvňoval spoločenský, kultúrny 
a politický život 19. storočia, sa narodil 19. 
marca 1817 v Beckove, v rodine evanjelic-
kého farára. Študoval na mestskej škole v 
Trenčíne a Evanjelickom lýceu v Bratisla-

ve. V roku 1840 ho vysvätili a ako ev. kňaz 
pôsobil (s krátkymi prestávkami v roku 
1848-1849 a počas väznení) až do svojej 
smrti v Hlbokom.
 Jeho manželkou sa stala Anička Jurko-
vičová (prvá slovenská herečka), s ktorou 
mal päť detí. Najznámejší je jeho syn Sve-
tozár Hurban Vajanský, ktorý po ňom pre-
vzal vodcovskú rolu v národnom hnutí a v 
literatúre.
 Bol najbližším druhom a spolupracov-
níkom Ľudovíta Štúra. Po jeho boku sa 
zapájal do národnobuditeľskej, literárnej a 
kultúrnej činnosti. V roku 1837 spoločne 
vystúpili s tézou o národnej svojbytnosti  a 
samostatnosti Slovákov.  
 V čase silnejúceho národnostného útla-
ku bojoval proti násilnej maďarizácii. Počas 
Slovenského povstania v roku 1848-1849 
sa stal hlavným predstaviteľom a organi-
zátorom slovenského národnooslobodzo-
vacieho boja, zúčastnil sa na prípravách a 
zverejnení celonárodného politického pro-
gramu - Žiadosti slovenského národa. Za 
revolučnú činnosť bol na neho vydaný za-
tykač, preto ušiel do Česka, kde bojoval v 
pražskom povstaní.

 V roku 1861 bol jedným z hlavných reč-
níkov a spolutvorcom Memoranda národa 
slovenského, v roku 1863 sa stal spolu-
zakladateľom a aktívnym členom Matice 
slovenskej.     
 Za národnopolitickú činnosť a publicis-
tické aktivity bol v rokoch 1868 a 1875 od-
súdený a väznený. Hurban sa od mladosti 
venoval literárnej práci. Písal poéziu, ale 
predovšetkým prózy s historickými námet-
mi (Svätoplukovci, Olejkár, Od Silvestra do 
troch kráľov...). Spočiatku používal ako li-
terárny jazyk češtinu. Od roku 1843, keď 
sa na jeho fare v Hlbokom uskutočnili po-
rady s Ľ. Štúrom  a M. M. Hodžom o prija-
tí stredoslovenských nárečí za základ spi-
sovnej slovenčiny používal štúrovčinu a 
do literárneho života ju uviedol v r.1844
v almanachu Nitra. Zomrel 21. 2. 1888 v
Hlbokom.
 Toto všetko a ešte oveľa viac sa mohli 
žiaci ZŠ J. Kráľa  a študenti Gymnázia sv. 
J. Bosca dozvedieť v literárno-hudobnom 
pásme, ktoré dňa 23. 10. 2007 zorganizo-
vala Mestská knižnica v Novej Dubnici. 
Naše pozvanie prijal súbor z Trenčian-
skych Teplíc, ktorého členky si konkrétne 
k tomuto výročiu pásmo pripravili. Čítané 
úryvky z Hurbanovho života boli spestrené 
diapozitívmi a dobovými piesňami, ktoré 
mali čo povedať i dnešným mladým ľuďom, 
ktorí boli pozornými divákmi. 

Marta Bieliková
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Arborétum v správe mesta
 V areáli zrušenej ZŠ Hviezdoslavova sa nachádza arborétum, ktoré bolo zalo-
žené vedením školy a financované z fondu dánskeho kráľovstva. Pod dohľadom 
riaditeľky školy, Mgr. Daniely Ragulovej, sa v priebehu niekoľkých rokov vysadilo 
vyše 60 kusov exotických, prevažne ihličnatých drevín. Môžeme tam nájsť rôzne 
kultivary cédrov, metasekvoju, cédrovec, cudzokrajné druhy a rôzne kultivary jedle, 
borievky, cyprušteka či smrekovca opadavého. Z listnáčov magnólie ľaliovník, mo-
rušu,  brestovec a mnohé iné. 
 Keďže k 1. 9. 2007 bola ZŠ Hviezdoslavova zrušená, správa arboréta prešla 
do kompetencie oddelenia životného prostredia Mestského úradu Nová Dubnica. 
V roku 2007 bolo arborétum pokosené a dreviny ošetrené a prihnojené. V roku 
2008 plánujeme arborétum oddeliť od ostatného školského areálu plotom a za-
bezpečiť kamerovým monitorovacím systémom. Zanedbať nechceme ani dopĺňa-
nie arboréta ďalšími zaujímavými druhmi a plánujeme obnovenie zanedbaného
jazierka. Radi by sme v priebehu roka 2008 otvorili arborétum aj Novodubničanom, čomu však musí predchádzať vytvorenie
náučného chodníčka a osadenie informačných tabuliek o drevinách, ktoré v arboréte rastú. 
 Dúfame, že sa nám to podarí a že arborétum bude pod dohľadom mesta prosperovať tak dobre ako doteraz.

Mgr. Katarína Bašná
ved. odd. ŽP

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
„V živote človeka sú okamihy, keď si uvedo-
mujeme, čo znamenajú roky... i jeseň života.“ 

 Motto, ktoré sprevádzalo seniorov náš-
ho mesta na ich spoločnom stretnutí v kine
Panorex 20. októbra 2007. Jednota dôchod-
cov na Slovensku, ktorá pracuje v našom 
meste bilancovala, čo sa jej pre svojich čle-
nov a ostatných seniorov podarilo pripraviť 
práve v októbri, ktorý je mesiacom úcty k 
starším. 
 8. októbra odštartoval 5. ročník Univer-
zity strieborného veku, ktorý slávnostne 
otvoril viceprimátor mesta JUDr. Miroslav 
Holba. Ten bol súčasne aj prvým predná-
šajúcim. O tom, že sa na svoju úlohu veľ-
mi dobre pripravil, sa presvedčili účastníci 
hneď v úvode. K téme „Právne vedomie 

občanov“ si pripravil otázky, ku ktorým prí-
tomní vyjadrovali písomne svoj názor. Aký 
bol výsledok nášho snaženia, sa dozvieme 
pri ďalšom stretnutí. 
 Jeho prednáška bola zaujímavá, zrozu-
miteľná a podaná s humorom jemu vlast-
ným. O tom, že mal u poslucháčov úspech, 
svedčilo množstvo otázok, na ktoré vicepri-
mátor ochotne odpovedal a potlesk všet-
kých zúčastnených. Znovu sme si uvedomi-
li, že vzdelanie je ako perla v mori. Treba ju 
chrániť, ale zároveň pootvoriť priestor lastú-
ry, aby sa mohli postupne nabaľovať vrstvy 
nových poznatkov, ale vedieť ich aj prijímať. 
Aj v našom veku je dôležité, že vzdelaný 
človek má bohatstvo stále v sebe. 
 V mesiaci októbri sa v Centre voľného 
času Nová Dubnica naplno rozbehli Tvorivé 
dielne seniorov a výsledky nášho snaženia 
budú prezentované v kine Panorex 9. de-

cembra. Samozrejme, nechýbali pravidel-
né pondelkové stretnutia a tradičné pose-
denie pri živej hudbe. Širokú paletu aktivít
doplnili zábavné popoludnia, návšteva ga-
lérie a poznávací zájazd. 
 Predsedníctvo Okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku s uspo-
kojením konštatovalo, že činnosť v mesiaci 
októbri bola bohatá a pestrá a mala priaz-
nivý ohlas u seniorov. 
 Naše aktivity nie sú zamerané iba na 
mesiac október, ale mnohé zo spomínaných
činností majú svoje pravidelné miesto v ži-
vote seniorov po celý rok. 
 Srdečne pozývame všetkých skôr naro-
dených medzi nás! 

Dionýzia Valašíková
Jednoty dôchodcov na Slovensku

Rok Jozefa Miloslava Hurbana

Jo
ze

f M
ilo

sl
av

 H
ur

ba
n 

 (1
81

7 
– 

18
88

)



6          novodubnické zvesti                                                   www.novadubnica.sk

MESTO NOVÁ DUBNICA
Mestský úrad Nová Dubnica,

Trenèianska 45/41 
018 51  Nová Dubnica

 
Vyhlásenie verejnej súśaže

 Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dub-
nica v súlade s § 847 a následných ustanovení Občianskeho 
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ako 
„vyhlasovateľ súťaže“

vyhlasuje
verejnú súťaž s názvom

„Naj medovníèek Novej Dubnice roku 2007“
 Ide sa o verejnú súťaž, v ktorej sa jej účastníci (výhradne 
fyzické osoby) a ich pekárenské výrobky môžu uchádzať o vyš-
šie uvedené ocenenie za podmienok ďalej stanovených:

1. Súťaž bude prebiehať vo foyer kina Panorex dňa 16. 12.
 2007 (nedeľa). Každý súťažiaci je povinný priniesť 5 ku-
 sov medovníčkov maximálne troch druhov na tanieriku, mis-
 ke alebo inom podnose a to v čase od 15,00 - 16,00 h.
 Organizátori z dôvodu transparentnosti súťaže medov-
 níčky označia poradovým registračným číslom, pod ktorým
 budú figurovať pri ochutnávke porotou. 

2.  Porota delegovaná primátorom Mesta Nová Dubnica pri
 ochutnávke v čase od 1600 vyberie a vyhodnotí víťaza a
 dvoch ďalších ocenených na 2. a 3. mieste. Členovia poroty,
 ani ich najbližší rodinní príbuzní nesmú byť účastníkmi sú-
 ťaže.

3.  Kritériá hodnotenia: - pôvodnosť, originalita návrhu
        - prepracovanosť vzhľadu
        - príjemnosť vône
        - lahodnosť chuti

4.  Súťažné ceny:
  Víťaz súťaže získa poukaz do **** hotela MAGNUS v
  Trenčíne v hodnote 10.000 Sk
  Ďalší účastníci podľa výsledkov hlasovania poroty, ktorí
  sa umiestnili na:
 2. mieste - poukaz do ***+ GRAND hotela v Trenčíne v hod-
 note 5.000 Sk
 3. mieste - vecná cena v hodnote cca 2.000 Sk

 Cenu víťazovi a ďalším oceneným odovzdá porota bezpro-
stredne po vyhodnotení súťaže. 
 Zostávajúce súťažné exponáty sa stávajú majetkom vyhla-
sovateľa súťaže. 

Informácie - kontakt:  Mgr. Martina Kacinová,
       vedúca oddelenia kultúry a športu MsÚ   
  tel.: 0918 32 32 75, e-mail: kultura@novadubnica.sk

1. CENA - POUKAZ V HODNOTE 10.000 SK
HOTEL MAGNUS TRENÈÍN

 Moderný štvorhviezdičkový business hotel s luxusným inte-
riérom, najnovšími technológiami a kvalitnými službami, ale pre-
dovšetkým s ústretovým profesionálnym personálom sa uchádza 
o vašu priazeň.
 Hotel Magnus ponúka pre obchodných cestujúcich i hostí hľa-
dajúcich relax a oddych komfortne zariadené, priestranné izby s 
klimatizáciou, gastronomické špeciality v štýlovej reštaurácii Flor 
de amor, vysoko kvalitné konferenčné priestory, najmodernejšie 
Wellness centrum v okolí a strategickú polohu v tichom prostredí 
blízko historického centra mesta Trenčín.
 Nezabudnuteľný pobyt vám zabezpečia nadštandardné uby-
tovacie, stravovacie, konferenčné a relaxačné služby hotela Mag-
nus i obchodno-zábavné služby komplexu Magnus Center.

VIANOÈNÉ PRIANIA
NOVODUBNIÈANOV
Alena, 39 rokov:
 Keďže mám vážne chorú mamu, po-
čas vianočných sviatkov si prajem iba jed-
no - aby sme všetci boli zdraví. Možno sa 
to niekomu zdá ako otrepané  klišé, ale až 
keď  človeku ochorie niekto blízky, začne 
si zdravie naplno vážiť.

Daniela, 17 rokov:
 Teším sa na Vianoce. Mám rada tie 
sviatky aj preto, že nemusím ísť do školy. 
Pod stromčekom by som si najviac želala 
nový mobilný telefón aj s mp3 prehráva-
čom. Len neviem, či si to aj zaslúžim.

Miroslav, 56 rokov:
 Mám dve dospelé deti, ktoré pracujú 
v zahraničí. Som rád, že sa s nimi počas 
vianočných sviatkov stretnem. Počas 
Štedrého večera tak bude opäť celá ro-
dina pohromade, a tak sa mi splní moje 
vianočné želanie. 

Antónia, 79 rokov:
 V mojom veku si už iba želám, aby aj 
tí naši mladí prežili krásne Vianoce. Nech 
sa nachvíľu zastavia a oddýchnu si. Teraz 
sa žije veľmi rýchlo a cez sviatky môže 
človek trošku spomaliť.
Do nového roka každému prajem hlavne 
veľa zdravia, šťastia a lásky.

Jurko, 7 rokov:
 Pod stromčekom by som si najviac že-
lal nový bicykel a ešte malého psíka. Toho 
mi však rodičia nechcú dovoliť.

2. CENA – POUKAZ V HODNOTE 5.000 SK
GRAND HOTEL TRENÈÍN

 Novootvorený GRAND hotel ***+ je situovaný priamo v cen-
tre Trenčína. Ponúka ubytovacie, reštauračné a relaxačné služ-
by. Návštevníkom mesta Trenčín a obchodným cestujúcim je k 
dispozícii vkusne moderne zariadených 25 izieb s klimatizáciou, 
LCD TV obrazovkou, prístupom na internet či trezorom. Bezba-
riérový prístup do hotela umožňuje vstup aj imobilným hosťom. 

Reštaurácia & Café
 Nechajte sa unášať vôňou a chuťou špecialít nášho šéfkuchá-
ra. Vychutnajte si dúšok kvalitnej kávy v atraktívnom prostredí. 
Odhaľte tajomstvo jedál slovenskej a medzinárodnej kuchyne.
 Relax centrum ponúka široké možnosti ideálneho oddychu a 
načerpania energie

fínska sauna (suchá, parná), whirlpool, masáže, solárium
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5. 12. (streda) 16.00 - 18.00

MIKULÁŠ
V NOVEJ DUBNICI

Mierové námestie

 Bradatý milý deduško neobíde ani
Novú Dubnicu! Predvoj Ježiška alebo
Santa Clausa bude opäť štedrý a ho-
ci ten slovenský Mikuláš nemá zapriah-
nuté soby, možno príde na koči! 

-------------------------------------
9. 12. (nedeľa) 14.30 - 17.30

PREDVIANOČNÉ
TVORIVÉ DIELNE

foyer kina Panorex

 Nádherné predvianočné inšpirácie! 
Pokojná atmosféra najkrajších sviakov 
roka, široký sortiment vianočných de-
korácií a darčekov, priame ukážky vý-
roby, možnosť vyskúšať si šikovnosť 
vlastných rúk a vynikajúca príležitosť 
nadýchať sa vône Vianoc. 

-------------------------------------
15. 12. (sobota) 15.00

VIANOČNÝ KONCERT
SÚKROMNEJ

ZÁKLADNEJ ŠKOLY
kinosála Panorex

 Vianočný koncert učiteľov, detí a 
hostí Súkromnej ZŠ a Súkromnej ZUŠ 
Nová Dubnica. Vaše srdiečka potešia 
slávne melódie, domáce i svetové šlág-
re lahodiace uchu každej generácii.

-------------------------------------
16. 12. (nedeľa) 15.00 - 17.30

NAJ MEDOVNÍČEK
NOVEJ DUBNICE

ROKU 2007
foyer kina Panorex

 Hľadáme naj medovníček Novej 
Dubnice! Pekári tých najoriginálnej-
ších, najprepracovanejších, najvoňa-
vejších a najchutnejších sa budú mať
kráľovsky! Prežijú nezabudnuteľný ví-
kend v luxusných hoteloch v Trenčíne. 
Hotel Magnus a Grand Hotel Trenčín. 

16.00

DETSKÝ FOLKLÓRNY
SÚBOR KORNIČKA

kinosála Panorex

 „Kopa Obyčajných, Raz Nezbed-
ných, Inokedy Čiperných Krpčekov A 
papučiek.“
 Kornička združuje viac ako 100 detí 
vo veku od 5 do 16 rokov najmä z Tren-
čína a okolia. Počas 8 rokov existen-
cie exportovali jej členovia pravú slo-
venskú ľudovú kultúru aj do Českej re-
publiky, Maďarska, Lotyšska, Nemec-
ka, Francúzska, Talianska či Belgicka. 

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

19. 12. (streda) 17.00

VIANOČNÝ KONCERT
ZÁKLADNEJ

UMELECKEJ ŠKOLY
V NOVEJ DUBNICI

koncertná sála ZUŠ

 Úpravy skladieb inšpirované ľudo-
vými pastorálnymi piesňami a hudba z 
obdobia baroka a klasicizmu - svojím 
výrazom vhodne zapadajúca do tohto 
vianočného obdobia. Rôzne zoskupe-
nia nástrojov a spevácky zbor - to všet-
ko umocní váš umelecký dojem a pred-
vianočný zážitok. 

-------------------------------------
21. 12. (piatok) 14.00 - 18.00

VIANOČNÉ TRHY
NA MIEROVOM

NÁMESTÍ
 Široký sortiment tradičných vianoč-
ných dekorácií a darčekov. Profesioná-
li zo šíreho okolia a výrobky obratných 
novodubnických rúk a rúčok. 

16.00

DETSKÝ FOLKLÓRNY
SÚBOR RADOSŤ

 Radosť rozdáva už 33 rokov. Súbor 
vychoval už viac ako 500 tanečníkov a 
spevákov a dnes v ňom pôsobí už 10. 
generácia hudobníkov. Jeho členovia 
už precestovali tri kontinenty. Účinko-
vali v 15 štátoch Európy, v Spojených 
štátoch amerických, Kanade či na Tai-
wane. 

-------------------------------------
21. 12. (piatok) 19.00

SLÁVNOSTNÝ KRST
MONOGRAFIE

MESTO NOVÁ DUBNICA
„Realizované s podporou Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky“
kinosála Panorex

 Doslova pod stromček prichádza 
ďalší darček pri príležitosti 50. výročia
Novej Dubnice pre všetkých obyvate-
ľov a priateľov mesta! Historicky prvý 
ucelený prierez dejinami a súčasnos-
ťou mesta. Dlho očakávaná monografia 
písaná celými generáciami obyvateľov. 
Dojímavé spomienky práve v predvia-
nočnom období a dôstojný kultúrny 
program. 

-------------------------------------
22. 12. (sobota) 16.00

ČARO VIANOC
NA MIEROVOM

NÁMESTÍ

Detský folklórny súbor Dubinka
pri CVČ Nová Dubnica

Lenka Vacvalová

 Detský folklórny súbor Dubinka aj 
tentoraz pripravil predvianočné pásmo 
piesní, tancov a zvykov. Po ich progra-
me vystúpi moderátorka a študentka 
konzervatória v Topoľčanoch Lenka 
Vacvalová so zmesou vianočných pies-
ní na dotvorenie dojímavej atmosféry.  

-------------------------------------
23. 12. (nedeľa) 17.00 

VIANOČNÝ KONCERT
DYCHOVÉHO
ORCHESTRA

A MAŽORETIEK
NOVÁ DUBNICA

kinosála Panorex

 Takýto je zvuk Vianoc! Slávne meló-
die dlhé roky patriace k tomuto najra-
dostnejšiemu obdobiu. Dokonca s hos-
ťom - Miešaným speváckym zborom 
Nová Dubnica. 

-------------------------------------
24. 12. (pondelok) 13.00 – 15.00

 
ŠTEDRÝ DEŇ

NA MIEROVOM
NÁMESTÍ

Boží šramot a štedrovečerná
kapustnica

...aby na Vianoce nebol skutočne nikto 
sám! Tradičné podujatie, ktoré naplno
dýcha náladou Vianoc. Vyzdobený 
stromček, živý betlehem, vianočné 
piesne skupiny Boží šramot, vôňa ka-
pustnice a stretnutia starých známych. 
Organizátori neručia iba za prítomnosť 
snehových vločiek.

-------------------------------------
31. 12. (pondelok) 22.00 - 01.00

SILVESTER NA
MIEROVOM NÁMESTÍ

 Posledná možnosť osláviť 50. výro-
čie Novej Dubnice! Pripiť si na šťastie, 
zdravie a prosperitu mesta v novom 
roku. Výborne sa zabaviť v spoločnosti 
príjemných ľudí pri koncertoch reno-
movaných slovenských interpretov a 
zahriať sa pri kvalitnom DJ-ovi. 

-------------------------------------
6. 1. (nedeľa) 20.00

BOŽÍ ŠRAMOT
Trojkráľový koncert 2008

kinosála Panorex

 Už tradičné vystúpenie Božieho 
šramotu na domácej pôde. Ako sľubu-
jú jeho členovia, tentokrát aj s „gospe-
lovým prekvapením.“

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

ŠTEDRÝ ADVENT V NOVEJ DUBNICI



MIKULÁŠ V DETSKOM
CENTRE DUBÁČIK

 
5.12. (streda) o 10:00 v CVČ
6.12. (štvrtok) o 16:30 v CVČ

Akcia je určená pre našich najmenších.

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

VIANOČNÉ
TVORIVÉ DIELNE

počas celého mesiaca december,
bližšie informácie v CVČ - podľa harmonogramu

Našou snahou je oživiť atmosféru Vianoc
prostredníctvom Vianočných tvorivých dielní,

sústrediť deti a ich rodičov pri spoločnej umeleckej tvorbe,
kedy je možnosť odbúrať stres, napätie,
ktoré sú súčasťou každodenného života

a hlavne predvianočného zhonu.

NETRADIČNÁ
SÁNKOVAČKA

27.12. (štvrtok), zraz v CVČ o 10:00
Zábavno-súťažná akcia na snehu.
Akcia sa uskutoční len v prípade
vhodných snehových podmienok.

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

ČLOVEČE NEHNEVAJ SA

Burza hračiek

28.12. (piatok) začiatok o 9:00 hod. 
Akcia pripravená pre deti na vyplnenie

voľných chvíľ počas vianočných prázdnin.

---------------------------------------------------------
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU POČAS MESIACA DECEMBER
PRIPRAVUJE NASLEDOVNÉ VIANOČNÉ PODUJATIA

OPÄŤ ÚSPEŠNÍ...
-------------------------------------------------------------------------------------

 V Kúpeľnej dvorane 23. októbra 2007 sa konalo ocenenie
zamestnancov školstva pod záštitou Slovenskej rady rodičov-
ských združení, Konferencie biskupov Slovenska v spoluprá-
ci s Úradom vlády SR, Ministerstvom zahraničných vecí SR, Mi-
nisterstvom školstva Slovenskej republiky, Ministerstvom kultú-
ry, Krajského školského úradu, Trenčianskeho samosprávneho
kraja, Mesta Trenčianske Teplice, Mesta Púchov, European Pa-
rents Assotiation, European Commission na 6. Európskom dni 
rodičov a škôl.

 Na slávnostnom oceňovaní v oblasti výchovy a vzdelávania 
prevzali ceny pedagógovia Základnej školy Janka Kráľa Mgr.
Zavacký, Mgr. Prekopová, Mgr. Vrbovský. Čestným hosťom na 
tejto významnej akcii bola Mgr. Ragulová. Akciu navštívili mno-
hé významné osoby z vlády a EÚ. V reprezentačnom programe 
sa všetkým zúčastneným predviedol aj žiak našej školy Richard
Retamoza, ktorý bravúrnou hrou na husle zožal obrovský 
úspech.

 Osobnosť učiteľa je najdôležitejším aspektom vo výchove 
a vzdelávaní budúcej generácie. Jeho práca je mimoriadne ná-
ročná a musí ju milovať tak ako deti, ktoré sú objektom jeho práce.
 Sledovať dieťa, ako objavuje svet, je akoby sme ho sami ob-
javovali. Akoby sme mohli zabudnúť, aká hladká a lesklá býva 
lopta, ako sa ligoce svetlo, ako sa vo vetre hýbu listy. Nič okrem 
výchovy dieťaťa nedáva človeku každodenný pocit, že je súčas-
ťou snaženia, vyvíjaného celým ľudstvom.

Mgr. Daniela Ragulová

ODKIA¼ SA VZAL
VIANOÈNÝ STROMÈEK?
---------------------------------------------------------------------------------------
 Najkrajším a neodmysliteľným symbolom Vianoc sa stal via-
nočný stromček. Obľúbili si ho ľudia na celom svete. Jeho história 
sa začala písať v nemeckom protestantskom prostredí. Nevie sa 
presne, v ktorej krajine si ľudia na Vianoce začali ozdobovať svo-
je príbytky ozdobenou drevinou. Ale v podobe, v akej vianočný 
stromček poznáme dnes, existuje už viac ako 400 rokov.
 Do 19. storočia bol len mestskou rekvizitou. Na vidieku sa 
začal objavovať až v 20. storočí, najmä po 1. svetovej vojne. Do 
Ameriky ho priniesli hessenské oddiely Juraja III., v čase bojov za 
nezávislosť.
 Do Veľkej Británie sa dostal až v roku 1829, keď princezná Lie-
venská usporiadala v Hertfordshire večierok pre deti. Ale naozaj 
neoddeliteľnou súčasťou sviatočného obdobia sa stal až potom, 
keď ho v roku 1841 vztýčil princ Albert na Windsorskom zámku.
 V roku 1815 sa spomína prvý stromček v Gdansku, v roku 1817 
vo Viedni, v roku 1819 v Budíne, v roku 1837 v Paríži, v roku 1828 
vo Westminsterskom paláci v Londýne a v roku 1833 v Ríme.
 Odpoveď na otázku, prečo sa najznámejším symbolom Via-
noc stala práve drevina, nie je jednoznačná. Ale podľa niektorých 
bádateľov treba siahnuť do hlbokej histórie. Teda do čias kresťan-
stva, keď si hľadalo veriacich medzi pohanmi. Legenda hovorí, že 
starí keltskí kňazi verili, že ich bohovia prebývajú v stromoch. Pred 
jednou slávnosťou vraj pripravili bohom krvavú obetu mladého 
muža. Na stretnutí sa objavil kresťanský misionár Winfried, ktorý 
prítomným ľuďom porozprával príbeh o narodení Ježiša Krista a o 
sile dobra a lásky. Svedectvo presvedčilo kňazov a darovali mladí-
kovi život. Vyťali strom, v ktorom podľa nich prebývali ich bohovia. 
Pri tomto strome spoločne večerali a oslávili Boží dar, narodenie 
Ježiša Krista.

Stanislava Čechová

Bližšie informácie o vianočných aktivitách získate priamo v Centre voľného času.
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 Vianoce
 v Európskej únii
 Slovenská republika sa stala od 1. mája 2004 členom Európskej 
únie, ktorej hlavným poslaním je zbližovanie jednotlivých členských 
štátov Európskej únie po stránke legislatívnej, pracovnej, vzdelá-
vacej, obchodnej ako i v ďalších oblastiach života. Platí to aj o Via-
nociach? Budú vo všetkých krajinách rovnaké? V 25 členských 
štátoch sa mnohé vianočné zvyky prelínajú, ale majú aj svoje od-
lišnosti. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je vianočný stromček, pod 
ktorým nesmú chýbať darčeky, tie však v každej krajine nosí niekto 
iný. Môže ich priniesť  samotný vianočný stromček, Ježiško, Mikuláš, 
Santa Klaus, Sinter Klaas, Ukko, či Vassilios. Rovnako nie vo všet-
kých krajinách sa rozdávajú darčeky práve na Štedrý večer. V nie-
ktorých krajinách je najväčším sviatkom 25. december, v iných svia-
tok Troch kráľov, ktorí prinášajú darčeky. Prinášame vám prehľad 
len niekoľkých odlišností.

 V Bulharsku na Vianoce nesmie chýbať stromček a slama, kto-
rá má pripomínať chudobu chlieva, v ktorom prišiel na svet malý 
Ježiško. Zaujímavosťou je, že darčeky tu rozdáva dedo Koleda a 
tradičným vianočným jedlom je bravčové mäso, šošovica, fazuľa, 
ryža a kapusta.

 Prvými poslami blížiacich sa Vianoc sú v Dánsku adventné 
vence. Štyri horiace sviece znamenajú štyri obdobia ľudského ži-
vota - detstvo, mladosť, dospelost a staroba. Na štedrovečernom 
stole nesmie chýbať hus, kačica, bravčové pečené s červenou ka-
pustou, teplá šunka, korenená treska s reďkovkami, horúca ryža 
poliata studeným mliekom a ako dezert sladký ryžový nákyp so 
zapečenou mandľou. 

 Večera vo Francúzsku je výnimočne slávnostná a gurmánska. 
Predjedlami sú dary mora a hlavným jedlom je pečený moriak s 
gaštanovou plnkou a lanýžovou pastou a kurčatá so zeleninovým 
šalátom, paradajkami a olivami, ale tiež pečená hus nadivoko. Ok-
rem klasických sladkých dezertov sa podáva čokoládová saláma 
a roláda v podobe vianočného polena. Keď večera trvá dlhšie ako 
obvykle, darčeky sa rozdávajú až na druhý deň ráno. 

 Do Holandska zo Španielska pripláva 25. decembra dobrácky 
dedo Sinter Klaas na bielom koni. Vznesie sa nad strechami do-
mov a cez komín sype deťom darčeky zabalené v pestrofarebných 
papieroch, rovno pod vianočný stromček. Niekedy mu pomáhajú 
sluhovia - muríni, ľudia ich však volajú Čiernymi Petrami. Pre dobré 
deti majú darčeky, neposlušné deti odnášajú vo vreciach do Špa-
nielska, kde musia celý rok slúžiť Sinterovi Klaasovi. Domov sa 
vrátia až o rok. Obľúbeným vianočným jedlom je pečený králik s 
brusnicami.

 Na Štedrý večer sa v Írsku nechávajú pootvorené dvere pre 
svätú rodinu i chudobných pútnikov. Na stole majú prichystaný 
bochník chleba a mlieko.

 Maďarské Vianoce sa od tých našich slovenských odlišujú iba 
jednou výnimkou - vianočné darčeky si rozdávajú už pred štedrou 
večerou.

 Kedysi rozdeľoval darčeky v Rumunsku Kmotríček. Dnes ich 
väčšinou prináša Svätý muž, nie pod stromček, ale ich schová-
va do topánok a pod posteľ. Na Vianoce sa konzumuje pšenica 
ochutená kandizovaným ovocím, medom a hrozienkami a veští 
sa budúcnosť podľa jablčných jadierok alebo pomocou čierneho
kohúta.

 Oslavy Vianoc sa v Španielsku nesú v znamení spevu, hudby 
a tanca. Na uliciach, v kaviarňach a dokonca v kostoloch sa tancujú 
miestne ľudové tance. Ako hlavný chod sa na Štedrý večer podáva 
baranie, jahňacie alebo kozľacie mäso s množstvom zeleniny, ovo-
cia a vína. Na stole nesmú chýbať sladké múčniky a zákusky. Čo 
je pre nás nezvyčajné, Španieli sa na Štedrý večer neobdarúvajú 
darčekmi. Na tie si musia počkať až do Troch kráľov, pretože veria, 
že darčeky im prinesú až traja králi, rovno do topánok. 

 Vo švédskej domácnosti nesmie chýbať trojramenný vianočný 
svietnik so sviečkami, ktorý pripomína mystérium Svätej Trojice. 
Darčeky nosí hrbatý vianočný škriatok nazývaný Jultomben, kto-
rého sprevádza malý trpaslík Julnissar a občas sa tento Jultomben 
zmení na starého capa. Spája sa s ním legenda. Starý cap odmie-
tol dať Ježiškovi chlp na teplú prikrývku ,a preto za trest musí roz-
nášať po domoch darčeky. Vianočný stôl je plný sušenej tresky v 
bielej omáčke, teplej šunky so zeleným hráškom a špecialít - va-
renej hnedej fazule so slaninou, zapečenou v cibuli. Nakoniec sa 
podáva sladký dezert - ryžový nákyp so zapečenou mandľou. Kto 
ju nájde, dostane darček.

 Vo Veľkej Británii sa štedrovečerná večera koná 25. de-
cembra.

 Tradíciou Rakúšanov sú ručne vyrábané ozdoby na stromček, 
výroba jasličiek a betlehemov, svietnikov a vencov. Podľa ľudovej 
povery, režú na sviatok svätej Barbory čerešňové konáriky a dáva-
jú ich za okná. Komu „barborka“ vykvitne na Štedrý deň, ten bude 
mať po celý nadchádzajúci rok šťastia hojnosti. Tradičným pokr-
mom sú ryby, bravčové rezne, ale i zajac a sladká kukuričná kaša 
s hrozienkami a jablkami poliata čerešňovým likérom.

 Zvykom Slovincov pred  štedrovečernou hostinou je modlitba 
za zdravie a šťastie a po nej nasleduje  čarovanie. Božič - malý boh 
- sa volá prvý adventný deň a na Troch kráľov sa dojedajú zvyšky 
vianočného chleba, tzv. božičníka. Polovicu z neho dostanú ľudia a 
polovicu zvieratá a vtáčiky. 

Slovenské vianočné zvyky a tradície

 Vianočné obdobie na Slovensku sa podľa našich predkov za-
čína už štyri nedele pred Štedrým dňom, pričom sa každú nedeľu 
zvykne zapáliť ďalšia sviečka na adventnom venci. Ten nám prinie-
sol hamburský duchovný Johanna Wichlerna v roku 1860. 
 Najvýznamnejším dňom Vianoc je tretí deň po astronomickej 
jeseni (24. 12.), kedy začína obdobie zimného slnovratu - Štedrý 
deň. Tento deň mali v osobitnej úcte už starí Slovania. Spájali si ho 
s rozličnými zvykmi a slávnosťami, ktoré si nakoniec prispôsobo-
valo i kresťanstvo. 
 Rúškom tajomstva a vianočnými poverami sú opradené zvyky
počas štedrej večere. Na štedrovečernom stole by sa mali prestie-
rať taniere do párneho počtu. V prípade nepárneho počtu, by si 
pre posledného stolovníka prišla smrť. Ľudia kedysi verili, že keď 
na Štedrý deň niečo požičajú, privolá im to biedu. Avšak nemali by 
sme odbiehať ani od štedrovečernej večere, aby si po nás neprišla 
tiež kmotrička smrť. Ďalším z rituálov je obviazovanie nitiek o nohy 
stola. Vtedy sa domu po celý rok vyhnú zlodeji. A aby sme boli 
bohatí, mali by sme si pod tanier položiť mincu alebo rybiu šupi-
nu. Naopak, bieda hrozí, keď na Štedrý deň nikoho neobdarujú. 
 Slobodné dievčatá by mali dodržiavať tieto rituály: Počas prí-
pravy večere by mali vyjsť z domu a určite stretnú muža, ktorý im je 
súdený. Ďalším zvykom je dodržanie prísneho pôstu. Čím prísnejší 
pôst, tým skôr dostanú dobrého muža. Ak nevyjdú ani tieto rituály, 
do tretice, je tu posledný. Šupka z jablka sa okrája a hodí sa za 
hlavu. Ktorému písmenku sa potom bude najviac podobať, to je za-
čiatočné písmeno mena nastávajúceho muža. A odkiaľ by mal milý  
prísť? Ak zaklope dievča na dvere a ozve sa pes, z tej strany príde 
jej vysnívaný muž. Rituál hľadania tej pravej máme aj pre mužov. 
Pokiaľ sa chce ženiť, stačí, ak zatrepe plotom v tichej krajine. Od-
kiaľ sa ozve akýkoľvek zvuk, odtiaľ príde jeho milá. 
 Na štedrovečernom stole u Slovákov nesmú chýbať oblátky, 
orech, med, cesnak a jablko. Jabĺčko sa zvykne rozkrojiť na polo-
vičku. Ak sa objaví hviezdička, znamená to šťastie a zdravie. Po-
kiaľ sa objaví krížik, príde choroba alebo smrť. Pred hlavným jed-
lom nesmie chýbať polievka - rybacia, šošovicová, hrachová alebo 
kapustnica. Hlavným jedlom zvykne byť vo viacerých domácnos-
tiach vyprážaný kapor s majonézovým šalátom a prirodzene dezert 
- opekance s makom (pupáky).
Taktiež na Štedrý deň platí jedno dobré porekadlo:

PaedDr. Soňa Kačíková
Kto sa celý deň až do východu prvej večernej hviezdy postí,

zaručene zazrie na stene zlaté prasiatko. 
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NA SKOK
DO FOTOATELIÉRU
-------------------------------------------

 Peter Jelínek patrí medzi dlho-
ročných obyvateľov Novej Dubni-
ce, ktorý sa na toto mesto pozerá
trochu inými očami - cez objektív 
fotoaparátu. Verejnosť sa mohla 
s jeho pohľadmi nespočetnekrát 
stretnúť pri zdokumentovávaní
spoločenských, kultúrnych a špor-
tových podujatí. Svoju tvorbu prezentoval na výstavách, v tlači,
v monografiách, vo výveskách mesta a je takmer „dvorným
fotografom“ pri vydávaní Novodubnických zvestí a propa-
gačných materiálov mesta. 
 Čo z pohľadu fotografa považuje na našom meste za naj-
zaujímavejšie?
  „Mám rád reportážnu fotografiu, a preto sa snažím zachytiť 
hlavne život v našom meste a tiež jeho obyvateľov. Za veľmi 
zaujímavé považujem aj  fotografovanie exteriérov Novej Dub-
nice, ktorá v poslednom období začína meniť svoj vzhľad. Mys-
lím  tým napr.: úpravu námestia, výsadbu zelene, rekonštruk-
ciu fontány, výstavbu nových objektov a pod.
 Som presvedčený, že máme naozaj pekné mesto, a preto 
by sme mali  jeho krásu viac propagovať formou obrazových 
materiálov a prostredníctvom internetu všetkým návštevní-
kom a ostatným záujemcom o náš región.“ 

Stanislava Čechová

REPREZENTAÈNÝ PLES
MESTA NOVÁ DUBNICA

26. 1. 2008 Kúpeľná dvorana Trenčianske Teplice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Všetkých nadšencov honosnej zábavy už teraz pozývame na Reprezen-
tačný ples Mesta Nová Dubnica. Väčšinu informácií zatiaľ nechávame pod 
pokrievkou, ale aby ste sa už teraz mohli tešiť na nový rok, prezradíme meno 
hlavnej plesajúcej hviezdy:

BEÁTA DUBASOVÁ 
 Vždy usmiata a milá nestarnúca speváčka diskotékových hitov, príjemných 
rádiových skladieb alebo citlivých balád. Na scéne debutovala ešte v prvej po-
lovici 80. rokov a najnovšie rekapituluje svoju kariéru výberom hitov Best Of. 
Nedávno ste mali možnosť spoznať ju ako glosátorku v relácii Môj najmilší hit a 
Hit storočia. Čo pre Beátu Dubasovú znamená prechod z vysielania celoploš-
nej televízie do atmosféry komornejšieho mestského plesu? 

Máš rada atmosféru plesov? Čo pre teba znamená príležitosť zaspievať
si na Reprezentačnom plese Mesta Nová Dubnica? 

 Sezónu plesov mám veľmi rada a myslím si, že každý ples je tak trocha 
sviatkom. Aj pre mňa je vystúpenie na plese výnimočnejšie ako bežné vystúpe-
nie. Sála je vždy nádherne vyzdobená, ľudia sú krásne oblečení a slávnostná 
atmosféra má svoje čaro. O to krajšie by to mohlo byť v Kúpeľnej dvorane v 
Trenčianskych Tepliciach, kde som účinkovala už dávnejšie. Mám na to úžasné 
spomienky a veľmi sa teším.

Nedávno ti vyšiel výber najväčších hitov „Best Of“. Ktoré z nich ponúkneš 
na plese baviacim sa návštevníkom?

 Zaspievam samozrejme všetky svoje hity. Úplne prvý hit Účesy, Dievča z 
reklamy, Vráť mi tie hviezdy, Za dverami mojej izby a mnohé ďalšie. Teším sa a 
srdečne všetkých pozývam!

---- SKÚŠKY DURIÈOV ----
 
 V dňoch 10. a 11. novembra 2007 sa v Kolačíne uskutočnili skúš-
ky psov - duričov. Zúčastnilo sa ich 11 psov z regiónu Ilava, Považská 
Bystrica,Trenčín a hostia z Českej republiky.                                                                                           
 Vodiči a psy preukázali veľmi dobrú súhru a pripravenosť. Roz- 
hodcovský zbor na čele s p. Michalíkom pozornými očami sledoval 
ich prácu. S ňou, ale aj s poslušnosťou, ochotou pracovať a počúvať 
povely vodičov, boli rozhodcovia veľmi spokojní. V  I. cene sa umiest-
nilo 5psov, rovnaký počet aj v II. cene a 1 pes v tretej cene.
 Celkovým víťazom sa stal jazvečík Chryst z Hustopečských Ryb-
níku s vodičom Cyrilom Staňom z Košeckého Podhradia.                                                                                         
 Podujatie bolo po každej stránke veľmi dobre pripravené OkO 
SPZ v Ilave za výdatnej spolupráce členov Poľovníckeho združenia 
Langáč-Markovica.

Karol Zlámala

foto: Mr.Desing
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Objemný odpad stále problémom
 Objemný odpad zostáva stále jedným z najväčších problémov 
pri nakladaní s komunálnym odpadom v našom meste. Prečo?

 Stále stúpa množstvo objemného odpadu: V roku 2006 sme 
vyprodukovali 200 ton objemného a drobného stavebného odpadu, 
v roku 2007 až 400 ton - množstvo sa zdvojnásobilo! 
 Je problém s odovzdávaním objemného odpadu na zneškod-
nenie: Objemný odpad je väčšinou nerecyklovateľný, odovzdanie 
na skládku je však problematické - mnohé skládky neodoberajú 
objemný odpad (ktorý predstavujú hlavne staré nábytky, okná a 
pod) z dôvodov hrozby vzniku požiaru na skládke, a ostatné ho 
požadujú v rozobratom stave, čo zvyšuje náklady na nakladanie s 
týmto odpadom.
 Skládkovanie objemného odpadu a jeho rozobratie predtým je 
finančne náročné: za uloženie 1 tony objemného odpadu zaplatilo 
mesto v roku 2007 1.100,- Sk, rozoberanie objemného odpadu nás 
stojí vyše 200.000,- Sk ročne.
 Občania stále nerešpektujú termín vývozu objemného odpadu, 
ktorý je raz mesačne: Naše mesto je neustále znečistené odpa-
dom, ktorý obyvatelia umiestňujú ku kontajnerom, bez ohľadu na 
stanovený termín vývozu. Často hneď druhý deň po vývoze už za 
kontajnermi svietia čerstvo vyložené odpady. Hrajú sa s ním deti, 
roznášajú bezdomovci, znehodnocuje sa dažďom a pod. Preto 
musí mesto zabezpečovať jeho odvoz aj mimo stanovených termí-
nov, čo takisto zvyšuje náklady.
 Ku kontajnerom býva umiestnený aj iný druh odpadu ako ob-
jemný: lenivšie typy občanov, častokrát aj deti, umiestňujú vrecká 
s komunálnym odpadom nie do kontajnera, ale uložia ich ku kon-
tajneru. Väčšinou nie z dôvodu, že všetky kontajnery sú prepl-
nené, ale  preto, že najbližší v rade je plný, alebo malé deti ne-
dočiahnu naň. Z vreciek sa po roztrhaní drobný odpad rozširuje 
po trávniku.Vyzbieranie a vyčistenie takisto nie je zadarmo. Pro-
blémom je umiestňovanie elektroodpadu ku kontajnerom, pretože 
chladničky sa stávajú terčom vandalizmu, narušením chladiaceho 
okruhu sa dostávajú do ovzdušia nebezpečné freóny. 
Ako by to malo byť:
Ak môžeme, odvezme objemný odpad na zberný dvor v areáli spo-

ločnosti TEKOS Nová Dubnica s.r.o. na Topoľovej ulici, kde ho mô-
žeme v pracovných dňoch do 17,oo hod a v sobotu do 12,oo hod 
umiestniť bezplatne.
 Objemný odpad umiestňujme ku kontajneru 1 deň pred termí-
nom vývozu objemného odpadu tak, aby nebola poškodená zeleň 
v blízkosti.
 Elektroodpad a iný nebezpečný odpad (autobatérie, zvyšky fa-
rieb a olejov) nevykladajme ku kontajnerom, máme povinnosť odo-
vzdať ich bezplatne na zbernom dvore.
 Iný odpad ako objemný ku kontajnerom neumiestňujme, vrecká 
s komunálnym odpadom vhadzujme vždy do kontajnera. 
Udržiavajme okolie kontajnerov čisté.
 Niekoľko bytových domov v Novej Dubnici disciplinovane na-
kladá s objemným odpadom. Môžeme spomenúť domy č. 81-84 
na Trenčianskej, 70-73 na SNP, Sady Cyrila a Metoda 16 a 19, 
Pribinove sady 34, 28 a 29, SNP 3 a 6.  Dúfame, že z týchto lokalít 
si vezmú príklad domy 724-726 na Trenčianskej, dom 730 na SNP, 
tzv. slobodárne (č. 32 a 18), celé Komenského sady, domy č. 7-9 
na SNP, dom č. 21 V Sadoch Cyrila a Metoda.
 Dodržiavaním stanovených pravidiel prispejeme k stabilizácii ná-
kladov za odpady a udržiavaniu čistoty a poriadku v našom meste.

Mgr. Katarína Bašná, ved. odd. ŽP

Dòa 11. 11.
uplynuli 3 roky,
kedy nás náhle
opustil milovaný
manžel a tatino

Zdenko Križan.
S láskou a úctou spomína

manželka s deśmi

Dòa 2. 11.
uplynuli 3 roky,
èo nás návždy
opustil drahý manžel
otec a dedúško

František Baloga.
Tichú spomienku mu venuje

manželka , dcéra, súrodenci
s rodinami

2. 1. 2008 uplynie
5 rokov od smrti
nášho otecka,
dedúška a manžela

Štefana
Koèku.
Venujte mu tichú spomienku.

Manželka Anna
syn a dcéry s rodinami

Ïakujeme všetkým,
ktorí dòa 5. 11. 2007
odprevadili
na poslednej ceste
nášho drahého

Petra
Forgáèa.
S láskou  spomína  mama,

manželka, dcéry, brat
a ostatná rodina

Dòa 19. 11. uplynuli 3 roky,
èo nás návždy opustil náš syn a brat 

¼uboš Haviar.
Pre nás stále žiješ.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou  spomínajú rodièia a brat s rodinou

REKONŠTRUKCIA
DOMU SMÚTKU

 Medzi investičné akcie zrealizované mestom Nová Dub-
nica v tomto roku patrí aj rekonštrukcia domu smútku. Pre vý-
ber zhotoviteľa diela bola použitá v zmysle zákona o verej-
nom obstarávaní Elektronická aukcia. Víťazom súťaže sa sta-
la spoločnosť J+J, s.r.o.
 Navrhovaná rekonštrukcia a stavebné úpravy v interiéri a 
exteriéri domu smútku vychádzali z požiadaviek mesta vyrie-
šiť jestvujúce problémy objektu:

- vonkajšie úpravy príjazdových komunikácií
 a chodníka okolo objektu 
- povrchová úprava okolo vonkajšieho kríža a nový
 svietnik 
- rekonštrukcia sociálnych zariadení 
- oprava vonkajšej zvislej hydroizolácie 
- výmena vonkajších a vnútorných dverí, okien
 a zárubní 
- rekonštrukcia oporného múru 

 Všetky navrhované úpravy - materiálové i farebné - prispe-
li k bezpečnosti a krajšiemu vzhľadu jedného z dôležitých ob-
jektov nášho mesta. Dom smútku v Novej Dubnici bude opäť 
dôstojným miestom poslednej rozlúčky so zosnulými a môže 
tak slúžiť v plnej miere účelu, na ktorý bol budovaný.

Ing. Miroslav Olaš, vedúci odd. výstavby MsÚ



POZEMNÉ HOKEJISTKY
REPREZENTOVALI
--------------------------------------------------------------
 Ženy HKM Nová Dubnica v zložení Ga-
vendová M., Potočková B., Uherková J.,
Jašíková, Reseková A., Strapková Z., Re-
seková R. sa v dňoch 17. 11. 2007 a 18.
11. 2007 zúčastnili v Rakúskom Welsi na
Dunajskom pohári (zúčastňujú sa majstri
a vicemajstri Rakúska, Maďarska a Sloven-
ska) a výbornými výsledkami získali bron-
zové medaily.

VÝSLEDKY:

WaC - HKM N. Dubnica 5:3 - (3:2)
HKM N. Dubnica - KPH Rača 3:2 - (2:1)
HC Maximal Wels - HKM N. Dubnica 10:0 - (6:0)
HKM N. Dubnica - ARES Gerjen HC 17:0 - (9:0)
Amator HC - HKM N. Dubnica 1:10 - (1:10)

Ladislav Gavenda
--------------------------------------------------------------
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POÏAKOVANIEPOÏAKOVANIE
 Ďakujeme vám za podporu a priazeň v jesennej časti futbalového ročníka 2007-
2008 a tešíme sa na vašu pravidelnú účasť na majstrovských futbalových zápasoch 
aj na jar 2008. Dúfame, že vašu priazeň nesklameme ani v budúcom roku a budeme 
dôstojne reprezentovať klub a mesto v ligových súťažiach. Športovo potrápime súpe-
rov pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov a strelenie maximálneho počtu gólov aj 
pre vaše potešenie. Zároveň chcem touto cestou poďakovať všetkým sponzorom a 
mestu Nová Dubnica, kolegom a spolupracovníkom podieľajúcim sa na zabezpečení 
majstrovských zápasov, za podporu a vytvorenie dobrých podmienok pre športovú 
prácu. 
 Na záver chcem všetkým vám popriať veľa zdravia, pohody, úspechov a veľa 
pekných športových zážitkov s našimi  malými futbalovými nádejami a seniorskými 
mužstvami.

Ing. Peter ŠVEC, predseda MFK Nová Dubnica

  Hodnotenie ročníka 2007/2008 - jesenná časť

6. a 7. 12. o 19,00

 PREBUDENIE TMY

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

8. a 9. 12. o 19,00

 KRÁĽOVSTVO

Americký thriller
Vstupné: 59,- Sk Mládeži neprístupný

13. a 14. 12. o 19,00

DENNÁ HLIADKA

Ruský akčný fantasy thriller
Vstupné: 59,- Sk Mládeži neprístupný

15. a 16. 12. o 19,00

RESIDENT EVIL: ZÁNIK

Koprodukčný sci-fi thriller.
Vstupné: 65,- Sk Mládeži neprístupný

27. a 28. 12. o 19,00

KLIATBA DOMU SLNEČNÍC

Americký horor.
Vstupné: 59,- Sk, Mládeži do 12 r. nevhodný

29. a 30. 12. o 19,00

POSLEDNÁ LÉGIA

Americký koprodukčný historický veľkofilm. 
Vstupné: 59,- Sk, Mládeži do 12 r. nevhodný

IV. Ligy ZsFZ severozápad        
Mužstvo  A         

  Z V R P Skóre   Body 
1. Bor ice 15 12 1 2 50 : 13 37
2. Metacolor Ludanice 15 12 1 2 41 : 11 37
3. Tren ianske Stankovce 15 10 3 2 38 : 10 33
4. Skalica 14 8 1 5 34 : 16 25
5. Hrn iarovce 15 7 1 7 22 : 24 22
6. Chynorany 14 7 1 6 27 : 31 22
7. Bánovce n/Bebravou 14 7 1 6 24 : 35 22
8. astkovce 15 6 2 7 32 : 26 20
9. Sol any 14 6 2 6 26 : 25 20
10. Bošany 15 6 2 7 23 : 33 20
11. Pieš any 14 5 3 6 29 : 25 18
12. Nová Dubnica 14 4 3 7 17 : 28 15
13. Kanianka 14 3 4 7 30 : 35 13
14. Senica 15 3 3 9 20 : 32 12
15. Šimonovany 14 2 4 8 10 : 34 10
16. Nitrianske Pravno 15 1 2 12 14 : 59 5

Mužstvo Nová Dubnica B je zatiaľ lídrom tabuľky III. triedy oblasti Považská Bystrica. 
Za celú jesennú časť prehralo iba jeden zápas. Nová Dubnica má zastúpenie aj v V. 
lige ZsFZ sever dorast, tam figuruje po jesennej časti na 5.mieste. Starší žiaci hrajú 
III.ligu ZsFZ sever a zatiaľ sú na 9.mieste napriek tomu, že bojujú len s veľmi úzkym 
kádrom.  Mladší žiaci sú taktiež v III.lige a tiež na 9.mieste. I. triedu hrajú mladší žiaci 
B - oblasť Považská Bystrica, kde po jesennej časti figurujú na 7. priečke.

POZEMNÉ HOKEJISTKY REPREZENTOVALI


