
Príhovor primátora mesta
Ing. Jána Šušaníka

Vážení spoluobèania!

Dovo¾te mi prihovori  sa vám pri 
príležitosti zaèiatku roka v èase, 
kedy už máme väèšinu novoroè-
ných želaní za sebou. S niektorý-
mi z vás som spoloène prekroèil 
prah nového roka na námestí s 
prianím, aby to bol pre nás všet-
kých rok úspešný. Ten „starý“ má-
me síce  za sebou, ale ešte v nás 
viac alebo menej doznievajú zá-
žitky èi udalosti, ktoré sa v jeho 
priebehu odohrali. Z poh¾adu ve-
denia mesta to bol rok nároèný. 
Popri skvalitòovaní bežných slu-
žieb a zabezpeèovaní operatívy 
bol zameraný aj na rekonštrukciu 
mestských budov.

(pokraèovanie na 2. strane)
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1. Sériu podujatí Štedrý advent v Novej Dubnici otvorila táto trojica - Mikuláš, ert a anjel.

2. Na Mierovom námestí opä  nechýbal živý betlehem.

3. Na Predviano ných tvorivých diel ach ste si mohli vyskúša  šikovnos  svojich rúk.

4.  Detský folklórny súbor Rados  precestoval so svojím programom už 3 kontinenty.
     Pred Vianocami sa zastavil na Mierovom námestí.

5.  Priamo na Štedrý de  kapustnicou nešetrili panie „primátorová“ a „viceprimátorová.“

6.  Šikovní remeselníci a nádych atmosféry najkrajších sviatkov roka.

7.  Fantastický záver celoro ných osláv 50. výro ia Novej Dubnice!
     Nový rok u nás vítala finalistka sú aže Slovensko h adá SuperStar Aleks Zelezníková.



Príhovor primátora mesta
(pokra ovanie z 1. strany)

 Som rád, že som našiel podporu poslancov pri schválení 
výdavkov na rekonštrukciu budovy mestského úradu, domu 
smútku, základnej školy, domu športu, domova dôchodcov 
a Kultúrneho domu v Kola íne. Taktiež ma teší, že sa poda-
rilo presved i  vedenie Slovenskej pošty, a.s., aby urobili 
novú fasádu vrátane bezbariérového vstupu. Pevne verím, 
že tieto zmeny zvýšia kvalitu života Novodubni anov. Opro-
ti iným rokom mal však rok 2007 jednu výnimo nos . Nie-
sol sa v duchu osláv 50-teho výro ia vzniku mesta. Bola to 
udalos , ktorá nás na jednej strane za ažila, ale na strane 
druhej motivovala. Pri stretnutiach s vami som mal pocit, 
že nás predošlý rok trochu viac spojil, mnohí ste neskrývali 
emócie a spokojnos  so zorganizovanými kultúrnymi a spo-
lo enskými podujatiami v rámci osláv. Potešila ma aj ú as
a iniciatíva neziskových organizácii, ktoré sa podie ali na 
kultúrnych a spolo enských akciách. V neposlednom rade 
ú as  ob anov na oslavách bola nevídaná, o umocnilo 
slávnostnú atmosféru osláv. 
 Pri tejto príležitosti by som rád ešte raz po akoval všet-
kým, ktorí sa akýmko vek spôsobom pri inili o dôstojný 
priebeh osláv. Taktiež akujem tým, ktorí sa zaujímajú o veci 
verejné, a i už formou ústnou alebo písomnou nás upozor-

ujú na nedostatky, prípadne dávajú návrhy a  svojou inicia-
tívou pomáhajú rieši  problémy súvisiace s mestom. 
 A o nás aká v roku 2008?  Mal by to by  rok, v kto-
rom by sme sa mali popri pokra ujúcej rekonštrukcii mesta 
zamera  aj na jeho rozvoj. Plánujeme spusti  prípravu zóny 

pre malé a stredné podnikanie Hliny Nová Dubnica, zóny - 
Dlhé diely - pre výstavbu bytoviek a rodinných domov. Na 
prerokovanie je pripravený návrh ochrany Krohovej štruk-
túry, ktorý je zameraný aj na riešenie dopravy a parkovania 
v meste. V spolupráci s EVPÚ, a. s. by mala by  v priebehu 
roka spustená výstavba bytov. Na konci roka by mala by
odovzdaná do užívania Kultúrna beseda, ktorá by mala roz-
šíri  a skvalitni  možnosti kultúrneho a spolo enského vyži-
tia ob anov. Taktiež by sme mali rozhodnú  o osude budovy 
uvo nenej po zrušenej základnej škole. Momentálne inten-
zívne rokujeme o jej alšom využití. V pláne máme aj rekon-
štrukciu budovy, kde sídli spolo nos  TEKOS Nová Dubnica 
s. r. o. Je vypracovaný projekt na umiestnenie mestskej a 
štátnej polície do jej prízemia. V prvej polovici roka by mala 
by  vykonaná kompletná rekonštrukcia rozhlasu, vrátane 
mestskej asti Kola ín. Ak sa nám podarí vysporiada  po-
zemky v okolí kultúrneho domu, následne dáme vypracova
urbanistickú štúdiu za ú elom vytvorenia malého námestia 
v tejto asti Kola ína. V zmysle vypracovaného zásobníka 
projektov súvisiacich možnos ou získania finan ných pro-
striedkov z eurofondov budeme sledova  jednotlivé výzvy a 
v prípade splnenia podmienok podáme žiadosti o ich erpa-
nie. Okrem toho sa samozrejme budeme venova  zvyšova-
niu kvality služieb v odpadovom hospodárstve, pohrebných 
služieb, bezpe nosti a istoty mesta. 
 Pevne verím, že po as celého roku 2008 bude spolupráca 
vedenia mesta s mestskými a spolo enskými organizáciami, 
podnikate skými subjektmi a ob anmi na dobrej úrovni, aby 
sme všetci mali dobrý pocit z vykonanej práce. Na záver vám 
prajem všetko dobré a teším sa na spoluprácu  po as celého 
roka 2008.
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Otvorenie
klientskeho centra
mestského úradu
-------------------------------------------------------

 Predmikulášsky - 3. decembra 2007 - 
za alo svoje služby poskytova  Klientske 
centrum Mestského úradu v Novej Dub-
nici. Už teraz môžu zamestnanci úradu 
konštatova , že jeho otvorením sa zvýšil 
komfort najmä pre obyvate ov mesta, ale i 
samotných úradníkov. V štýle praktickosti 
zábavno-obchodných centier tu môžu ob-
ania vyrieši  všetko potrebné na jednom 

mieste.
 Ešte vo februári 2007 schválili poslan-
ci Mestského zastupite stva v Novej Dubni-
ci nový Organiza ný poriadok mestského 
úradu. Došlo k úprave organiza nej štruk-
túry a zmene obsahovej náplne oddelení 
mestského úradu. Jeho sú as ou bolo aj 
vytvorenie Klientskeho centra Mestského 
úradu v Novej Dubnici. V septembri za ali
rekonštruk né práce priestorov prízemia 
budovy úradu - od stavebných úprav cez 
elektroinštala né práce až po zavedenie 
novej po íta ovej siete. 
 V klientskom centre pracuje 8 zamest-
nancov, ktorí absolvovali odborné škole-
nie zamerané na zlepšenie komunikácie s 
ob anmi a zvládanie zá ažových situácií. 
Zamestnankyne klientskeho centra za ali
používa  nové zjednotené štandardné for-
muláre. Do budúcnosti sa uvažuje o pred -
žení stránkových hodín. 
 Vytvorenie tohto centra je len jedným 
z krokov smerom k zvýšeniu úrovne slu-
žieb poskytovaných mestským úradom. V 
minulom roku za alo spracovanie Základ-

nej riadiacej dokumentácie - procesných 
smerníc a príprava úradu na certifikáciu,
ktorá bude ukon ená v prvom polroku 
2008. Následne mesto požiada spolo -
nos , ktorá má oprávnenie, o certifikáciu
pod a STN EN ISO 9001:2001.

o vybavíte v Klientskom centre
Mestského úradu Nová Dubnica?

V úradných hodinách

pondelok, utorok, štvrtok  7.30 - 15.30
streda       7.30 - 17.00
piatok       7.30 - 14.00
vám kvalifikované pracovní ky klientske-
ho centra zabezpe ia:

 poskytovanie základných informácií o 
innosti MsÚ a vykonávanie funkcie poda-

te ne
-------------------------------------------

 príjem všetkých žiadostí súvisiacich s
innos ou MsÚ (okrem iných napr. žiado-

sti o výruby stromov, rozkopávkové povo-
lenia, stavebné a kolauda né konania, 
opravu mestského rozhlasu a osvetlenia, 
výmenu nádob na TKO)

-------------------------------------------
 príjem platieb od ob anov a organizá-
cií v pokladni

-------------------------------------------
 komplexné vybavenie dane z nehnu-
te ností - da ové priznania, vyrubovanie 
daní a penále, poskytovanie da ových
ú av

-------------------------------------------
 evidencia psov, predaj známok pre 
psov, vyrubovanie dane za psa

-------------------------------------------
(pokra ovanie na 3. strane)



Rozpoèet mesta Nová Dubnica na rok 2008

 Najvýznamnejším príjmom obcí z h adiska objemu finan -
ných prostriedkov je výnos daní územnej samosprávy. Z neho
musí mesto zabezpe i financovanie svojich originálnych pôsob-
ností vrátane všetkých pôsobností presunutých a presúvaných 
z orgánov štátnej správy na mestá a obce v rámci pokra ujúcej
decentralizácie verejnej správy a tiež financovanie neštátnych 
subjektov.

 Pri zostavovaní rozpo tu na rok 2008 sa vychádzalo z výšky 
výnosu z príjmov dane fyzických osôb (PDFO) vo výške 78 480 
000 Sk.

Rozdelenie tohto výnosu medzi mesto a prenesené kompe-
tencie:
 54% mesto, 39% originálne kompetencie a 7% neštátne školy 
a školské zariadenia. 

Rozpo et Mesta Nová Dubnica na rok 2008 - 2010
(všetky údaje v tabu ke sú v tis. Sk)

Rozpo et je teda postavený ako vyrovnaný.

Vnútorné lenenie:

� bežný rozpo et je v príjmovej asti 140 529 000 Sk a vo
 výdavkovej 137 410 000 Sk, teda prebytkový vo výške 3 119 
 000 Sk (prebytok pozostáva z fin. prostriedkov vy lenených
 z PDFO na investície na rekonštrukciu budov právnych subjek-
 tov 3 119 000 Sk)

� kapitálový rozpo et je v príjmovej asti 28 430 000 Sk a vo
 výdavkovej 38 573 000 Sk, teda schodkový vo výške - 10
 143 000 Sk, schodok je vykrývaný vo výške 3 119 000 Sk z
 bežného rozpo tu a vo výške 7 024 000 Sk z aktív finan ných
 operácií

� finan né operácie sú v príjmovej asti vo výške 13 000
 000 Sk a vo výdavkovej 5 976 000 Sk, teda sú po-
 stavené ako prebytkové vo výške 7 024 000 Sk, fin. pros-
 triedky sa použijú na vykrytie schodku kapitálového rozpo tu

Kapitálové výdavky
(hlavné investície mesta v tomto roku) - 38 573 000 Sk

Správa - 500 000 Sk
 nákup výpo tovej techniky -  150 000 Sk
 nákup softvéru - licencie -  350 000 Sk

Výstavba - 37 073 000 Sk
 projektové dokumentácie -  7 000  Sk
 projektová dokumentácia - rekonštrukcia materskej školy -

 600 000 Sk
 spoluú as  na projektoch /projekty/ - 950 000 Sk
 kultúrna beseda - 17 700 000 Sk
 vnútorná rekonštrukcia KOZ Kola ín - 6 300 000 Sk
 rekonštrukcia chodníka od MLB - 1 po ul. Jilemnickeho -

 550 000 Sk
 rekonštrukcia materskej školy - 2 500 000 Sk
 rozšírenie parkovacích miest E-1 - 973 000 Sk
 rozšírenie parkovacích plôch a komunikácie Komenského

 sady - 500 000 Sk

Nakladanie s odpadmi - 800 000 Sk
� v ýstavba haly na triedenie odpadov - 800 000 Sk

Náboženské a iné spolo enské služby - 200 000 Sk
� r ekonštrukcia mestského rozhlasu - 200 000 Sk

Viac na:
www.novadubnica.sk/schvaleny_rozpocet_na_rok_2008_2010.html

Ing. Eva Ježíková, odd. finan né a správy daní
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 vyrubovanie dane za predajné a nevý-
herné hracie automaty, vyrubovanie dane 
za ubytovanie

-------------------------------------------
 komplexné spracovanie poplatkov za 
komunálny a drobný stavebný odpad

-------------------------------------------
 vydávanie rybárskych lístkov

-------------------------------------------
 evidencia žiadostí o pridelenie alebo 
odpredaj bytov, evidencia žiadostí o prená-
jom alebo odpredaj nebytových priestorov

-------------------------------------------
 evidencia o otváracích hodinách

-------------------------------------------
 evidencia súkromných podnikate ov

-------------------------------------------
 vydávanie povolení na predaj výrobkov 
a poskytovaní služieb na trhovom mieste

-------------------------------------------
innosti súvisiace so zákonom o ochra-

ne spotrebite a
-------------------------------------------

 registrácia samostatne hospodáriacich 
ro níkov

-------------------------------------------
 kompletná agenda matriky - narodenia, 
sobáše, úmrtia, matri né doklady do cudzi-
ny a z cudziny

-------------------------------------------
 vystavovanie smúto ných oznámení 
(parte)

-------------------------------------------
 kompletná agenda ohlasovne pobytu - 
prihlasovanie a odhlasovanie ob anov

-------------------------------------------
 osved ovanie podpisov na listinách a 
osved ovanie odpisov a fotokópií

-------------------------------------------
 vysielanie v mestskom rozhlase

-------------------------------------------
 organizovanie podujatí ZPOZu

 2008 

Bežné príjmy: 140,529.00 

Bežné výdavky: 137,410.00 

Schodkový/prebytkový rozpo et 3,119.00 

 2008 

Kapitálové príjmy: 28,430.00 

Kapitálové výdavky: 38,573.00 

Schodkový/prebytkový rozpo et -10,143.00 

 2008 

Finan né aktíva: 13,000.00 

Finan né pasíva: 5,976.00 

Rozdiel medzi A a P 7,024.00 

 2008 

Príjmy: 181,959.00 

Výdavky: 181,959.00 

Schodkový/prebytkový rozpo et  0.00 



SADZBY DANÍ Z NEHNUTE¼NOSTÍ
Mestské zastupite stvo 29. 11. 2007 schválilo pre rok 2008 

s ú innos ou od 1. 1. 2008 tieto sadzby dane z nehnute ností:

DA  Z POZEMKOV

 Správca dane ustanovuje na území mesta Nová Dubnica a m. 
. Kola ín hodnotu pozemku, ktorou sa  pri výpo te základu dane  z 

pozemkov násobí výmera pozemkov v m2 za:

 a) ornú pôdu, chme nice, vinice, ovocné sady Nová Dubni-
  ca 16,03 Sk/m2

Malý Kola ín - 4,42,- Sk/m2

 Ve ký Kola ín - 10,51,- Sk/m2

 b) trvalé trávnaté porasty:     
    Nová Dubnica - 2,92,- Sk/m2

    Malý Kola ín - 0,74,- Sk/m2

    Ve ký Kola ín - 0,80,- Sk/m2

 c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy:
      Nová Dubnica, a  m. . Kola ín - 3,95,- Sk/m2

 d) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy  
80,- Sk/m2

 e) stavebné pozemky 800,- Sk/m2

SADZBA DANE

Správca dane ur uje ro nú sadzbu dane z pozemkov vo výške:

 a) orná pôda, chme nice, vinice, ovocné sady v meste Nová
  Dubnica a v m. . Kola ín 0,50 %.
 b) trvalé trávnaté porasty v meste Nová Dubnica a  v. m. .
  Kola ín 1,00 %.
 c) záhrady v meste Nová Dubnica 0,70 %.
 d) záhrady v m. . Kola ín 0,60 %.
 e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy v meste
  Nová Dubnica a m. . Kola ín 0,80 %.
 f) zastavané plochy a nádvoria v meste Nová Dubnica 0,70 %.
 g) zastavané plochy a nádvoria v m. . Kola ín 0,60 %.
 h) stavebné pozemky v meste Nová Dubnica 0,70 %.
 i) stavebné pozemky v m. . Kola ín 0,60 %.
 j) ostatné plochy v meste Nová Dubnica 0,70 %.
 k) ostatné plochy v m. . Kola ín 0,60 %.

DA  ZO STAVIEB

1. Správca dane pre všetky stavby na území mesta Nová Dub-
 nica, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, ur uje ro nú sadz-
 bu dane zo stavieb vo výške:

 a) 3,80 Sk/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré
  majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 b) 3,-Sk/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skle-
  níky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
  na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrá-
  tane stavieb na vlastnú administratívu,
 c) 10,00 Sk/m2 za stavby rekrea ných a záhradkárskych
  chát  a  dom ekov na individuálnu rekreáciu, 
 d) 14,00 Sk/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné
  stavby hromadných garáží a stavby ur ené alebo použí-
  vané na tieto ú ely postavené mimo bytových domov,
 e) 35,-Sk/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace ener-
  getike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
  na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
  vlastnú administratívu,
 f) 58,00 Sk/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárob-
  kovú innos , skladovanie a administratívu súvisiacu s
  ostatným podnikaním a zárobkovou innos ou,
 g) 15,00 Sk/m2 za ostatné stavby.

2. Pri viacpodlažných stavbách v písm. a/, c/, e/ f/, g/ správca dane
 ur uje príplatok za podlažie 1,80,- Sk za  každé alšie podlažie
 okrem prvého nadzemného podlažia. 

3. Správca dane pre všetky stavby na území m. . Kola ín, ktoré
 sú predmetom dane zo stavieb, ur uje ro nú sadzbu dane zo
 stavieb vo výške:

 a) 3,10 Sk/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré
  majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 
 b) 2,40,-Sk/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu,
  skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využíva-
  né na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
  vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 c) 8,00 Sk/m2 za stavby rekrea ných a záhradkárskych chát
  a dom ekov na individuálnu  rekreáciu,
 d) 11,40 Sk/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné
  stavby hromadných garáží, a stavby ur ené alebo použí-
  vané na tieto ú ely postavené mimo bytových domov,
 e) 30,00 Sk/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace
  energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využíva-
  né na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
  vlastnú administratívu,
 f) 47,- Sk /m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárob-
  kovú innos , skladovanie a administratívu súvisiacu s
  ostatným podnikaním a zárobkovou innos ou,
 g) 12,40 Sk/m2 za ostatné stavby.

4. Pri viacpodlažných stavbách v písm. a/, c/, e/ f/, g/ správca
 dane ur uje príplatok za podlažie 1,70,- Sk za  každé alšie
 podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

5. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb:

 a) z garáží vo vlastníctve ažko zdravotne postihnutých osôb
  (u manželov tiež v bezpodielovom spoluvlastníctve), vo

výške 30% da ovej povinnosti, ktorí sú držite mi preuka-
  zov Z P, Z P/S a slúžia  pre motorové vozidlá, používa-
  né na ich dopravu. 
 b) z rodinných domov a bytov vo výške 20 % da ovej povin-
  nosti, ktoré slúžia na trvalé bývanie pre ob anov starších
  ako 70 rokov.

DA  Z BYTOV

1. Správca dane na území mesta Nová Dubnica ur uje ro nú
 sadzbu dane z bytov za každý aj za atý m2 podlahovej plochy
 bytu a nebytového priestoru vo výške:

 a) 4,00 Sk/m2 za byty 
 b) 58,00 Sk/m2 za nebytové priestory v bytovom dome, kto-
  ré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú innos
 c) 10,00 Sk/m2 za nebytové priestory v bytovom dome, kto-
  ré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú innos .
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UPOZORNENIE PRE DAÒOVNÍKOV
- dane z nehnute¾nosti -

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

     Mesto Nová Dubnica ako správca dane z nehnute nosti upozor-
uje ob anov, ktorí sú da ovníkmi dane z nehnute nosti, konkrétne 

dane zo stavieb, že predmetom zdanenia sú aj podzemné pod-
lažia (pivnice). Vyplýva to zo zákona 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta . 7/2007 o miestnych daniach na území 
Mesta Nová Dubnica (www.novadubnica.sk).
 Je preto potrebné, aby si da ovníci dane zo stavieb prišli doplni
svoje da ové priznanie v prípade, že ich stavba má aj podzemné 
podlažie. Týka sa to rodinných domov, chát, priemyselných sta-
vieb, stavieb na ostatné podnikanie a ostatných stavieb, ktoré 
majú pivnice. Lehota na doplnenie da ového priznania je do 31. 1. 
2008.
Bližšie informácie na tel. 4433524 kl. 114.

Finan né oddelenie, MsÚ Nová Dubnica



a

Upozornenie o zmene poplatku
za komunálny odpad pre rok 2008
---------------------------------------------------------------------------------------

 Mestské zastupite stvo na zasadnutí 29. novembra 2007 
schválilo pre rok 2008 s ú innos ou od 1. 1. 2008 tieto poplatky za 
komunálny odpad:

a) 1,689,- Sk za osobu a kalendárny de , t. j. 618,- Sk/rok za
 fyzickú osobu s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom
 v rodinných domoch a v bytových domoch komplexnej bytovej
 výstavby,

b) 0,844,- Sk za osobu a kalendárny de , t. j. 309,- Sk/rok za fy-
 zickú osobu, ktorá nie je podnikate om, trvalý pobyt má v meste
 Nová Dubnica a má dôvodný prechodný pobyt mimo mesta
 Nová Dubnica (ktorá študuje alebo pracuje a je prechodne uby-
 tovaná mimo územia mesta),

c) 1,230,- Sk za osobu a kalendárny de , t. j. 450,- Sk/rok za
 zamestnanca pri nehnute nosti, alebo nebytovom priestore
 nachádzajúcom sa na území Mesta Nová Dubnica, ktorých
 vlastníkom alebo užívate om na základe nájmu je právnická
 osoba alebo fyzická osoba - podnikate , ktoré sú ur ené na
 podnikanie a pri ich innosti vzniká komunálny odpad,

d) 1,230,- Sk za osobu a kalendárny de , t. j. 450,- Sk/rok za
 zamestnanca pri nehnute nosti, alebo nebytovom priestore
 nachádzajúcom sa na území Mesta Nová Dubnica, ktorý užíva
 nehnute nos  na iný ú el ako na podnikanie - právnická osoba,

e) 0,423,- Sk za osobu a kalendárny de , t. j. 155,- Sk/rok za
 fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo uží-
 vate om nehnute nosti nachádzajúcej sa na území mesta Nová
 Dubnica mimo miesta trvalého pobytu.

Upozornenie: Užívatelia bytov sú povinní každú zmenu adresy 
alebo po tu osôb nahlási  do 30 dní.
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Nový správca
cintorínov

aká nás pospisovanie nových ná-
jomných zmlúv na prenájom hrobo-
vého miesta.

 15. apríla minulého roku mesto 
ukon ilo Nájomnú zmluvu . 122/2003 
s firmou Tekos Nová Dubnica, s.r.o. a 
od 16. apríla je prevádzkovate om cin-
torínov Nová Dubnica a miestnej asti
Kola ín firma Anton Dado - pohrebné 
služby, prevádzka Nová Dubnica, kto-
rá sídli v bývalej Družbe - oproti kinu 
Panorex.

Otváracie hodiny prevádzky: 
pondelok až piatok

v ase 8.00 - 16.00 hod.
tel.: 042/ 4433 000

 Tiež vás chceme upozorni , že je-
 potrebné, aby ste v zmysle § 24 zá-

kona .470/2005 vo vlastnom záujme 
uzatvorili nájomné zmluvy na prená-
jom hrobového miesta.
 Uzatvorenie zmlúv je potrebné pí-
somne na adrese nového prevádzko-
vate a.
 Poplatky spojené s prenájmom 
hrobového alebo urnového miesta na 
dobu 15 rokov od prvého uloženia a 
dobu ur itú a prenájom hrobového 
alebo urnového miesta na dobu ur itú
10 rokov - pred ženie užívacieho prá-
va bolo schválené Mestským zastupi-
te stvom vo Všeobecnom záväznom 
nariadení . 8/2007 Mesta Nová Dub-
nica - Štatút cintorínov Mesta Nová 
Dubnica zo d a 29. 11. 2007. 
 Informácie o poplatkoch môžete
získa  v horeuvedenom VZN na inter-
netovej stránke mesta www.novadub-
nica.sk, v mestskej knižnici, u prevádz-
kovate a, prípadne na MsÚ Nová Dub-
nica u JUDr. Gregušovej.

„Otvorený deò kariéry“
27. 11. 2007

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

 Mesto Nová Dubnica bolo úspešné
v rámci výzvy na predkladanie projektov
Sektorového opera ného programu udské
zdroje na opatrenie 3.3 Rozvoj poradenstva 
o povolaniach a zamestnaniach a systémov 
na predvídanie zmien kvalifika ných potrieb 
trhu práce. Mestu bol schválený nenávratný 
finan ný príspevok z Európskeho sociálne-
ho fondu a štátneho rozpo tu na projekt 
„Systém poradenstva o povolaniach a za-
mestnaniach pre žiakov základných škôl.“
 Projekt sa za al v novembri 2006 a rea-
lizácia potrvá do júna 2008. Jeho hlavným 
cie om je pomôc  žiakom 8. a 9. ro níkov
ZŠ J. Krá a v Novej Dubnici efektívnymi a 
aktuálnymi informáciami v rozhodovacom 
procese pri výbere strednej školy a u ah i
im postup po skon ení základnej školy.
 Ú astníci projektu získajú informácie o 
povolaniach a zamestnaniach. Prostredníc-
tvom mnohých aktivít si overia svoje da-
nosti, schopnosti, vyjasnia si vlastné ciele, 
zvýšia sebavedomie. Cie om je tiež pomôc
žiakom o naj ahšie prejs  do alšej život-
nej etapy - prípravy na budúce povolanie. 

 Vyvrcholením všetkých poradenských 
a vzdelávacích aktivít v rámci projektu bola 
aktivita Otvorený de  kariéry, na ktorom  pre-
zentovalo svoju innos  16 zástupcov stred-
ných škôl a u ilíš . Aktivity sa zú astnili aj 
zamestnávatelia ako napríklad Matador Ma-
chineri, a.s. Dubnica nad Váhom, Slovenská
sporite a, a.s. Tren ín, Dupres Consulting,
s r.o. Dubnica nad Váhom, Erves, n.o. Dub-
nica nad Váhom,  spolo nos  Dupres, s r.o.
Dubnica nad Váhom, ktorá bola zárove  do-
dávate om uvedenej aktivity a Pedagogic-
ko - psychologická po-
rad a v Dubnici nad 
Váhom. Aktivita bola za-
meraná pre žiakov za-
radených do projektu a
ich rodi ov. Otvorený 
de  kariéry sa konal 
27. 11. 2007. Jeho cie-
om bolo sprostredko-

vanie efektívnych in-
formácií potrebných pri
rozhodovacom procese
o výbere strednej školy
a taktiež dôležité infor-
mácie o aktuálnej situá-
cii na trhu práce.

 Veríme, že táto aktivita priniesla zú ast-
neným množstvo cenných informácií, ktoré 
uplatnia vo svojom budúcom smerovaní.

TENTO PROJEKT
JE SPOLUFINANCOVANÝ

EURÓPSKOU ÚNIOU

Mgr. Martina Martináková,
Bc. Zuzana Vanková 

a

a

Pohotovos  pre dospelých 
v Dubnici nad Váhom
doèasne pozastavená

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

 1. januára tohto roku do asne skon-
ilo poskytovanie lekárskej služby pr-

vej pomoci pre dospelých v Mestskej 
poliklinike Dubnica nad Váhom, m. p. o. 
z dôvodu nedostato ného personálne-
ho zabezpe enia a materiálno-technic-
kého vybavenia lekárskej služby prvej 
pomoci pre dospelých. Poskytovanie 
lekárskej služby prvej pomoci pre deti 
a dorast zostáva na alej zachované.
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PLODNÝ ROK V ŽIVOTE MESTA
Krátky preh¾ad udalostí roku 2007 v Novej Dubnici

Rekonštrukcia
ZŠ J. Krá¾a
 V minulom roku prebehli nevyhnutné práce na
pavilóne A ZŠ J. Krá a - zateplenie objektu a stre-
chy, výmena okien, rekonštrukcia sociálnych zaria-
dení, vnútorné ma by a vznik modernej po íta o-
vej siete.

Rekonštrukcia budovy mestského úradu
 Prevádzka mestského úradu odteraz úspornejšia a šetrnejšia k životnému prostrediu! 
Rok 2007 priniesol rekonštrukcia kúrenia, elektroinštalácie, dlažieb, sociálnych zariade-
ní, zateplenie a osvetlenie budovy, vybudovanie parkoviska a zriadenie klientskeho cen-
tra.

Rekonštrukcia Domu smútku Nová Dubnica
 V dome smútku slúžia nové sociálne zariadenia, vymenené dvere a okná a zre-
konštruovaný oporný múr a vonkajší kríž. Rovnako sa podarilo rozšíri  parkovisko 
pri dome smútku.

Oslavy 50. výroèia
vzniku Novej Dubnice
 Zuzana Smatanová so skupinou, SuperStaristi Petra Kepe ová a 
Jakub Petraník, folklórny súbor Vršatec, program partnerského mes-
ta Slavi ín, mažoretky z Chorvátska, sokoliari, šermiari, historické 
vozidlá, trhy udovoumeleckých predmetov, pyromuzikálny oh o-
stroj - to všetko a omnoho viac na a pri novom pódiu na Mierovom 
námestí.

Zápis do Knihy slovenských rekordov
 Nová Dubnica v minulom roku potvrdila svoju jedine nos ! Zaradili ju do Knihy 
slovenských rekordov ako najmladšie novovybudované mesto.

Nová Dubnica už aj na filmovom plátne,
stránkach knižnej publikácie
a na pamätnej minci
 Pri príležitosti 50. výro ia Novej Dubnice vytvoril Michal Rostás autorský film,
pod vedením PhDr. Mariána Kvasni ku vznikla monografia o meste a 5 krížikov 
Novej Dubnice môžete ma  doma zve nené aj na pamätnej minci. DVD s filmom,
monografiu Mesto Nová Dubnica a pamätnú mincu si môžete aj na alej zakúpi  v 
pokladni klientskeho centra
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Partnerstvo Novej Dubnice s talianskym
mestom San Daniele
 Po as hlavných osláv 50. výro ia Novej Dubnice podpísali dohodu o spo-
lupráci zástupcovia Novej Dubnice, San Daniele a obcí Pruské a ervený Ka-
me .
(z ava: MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce Pruské, prof. Gino Marco Pas-
colini - primátor mesta San Daniele, Ing. Ján Šušaník - primátor mesta Nová 
Dubnica a udmila Jakúbková - starostka obce ervený Kame )

Zasadenie dubíka pri príležitosti osláv
 Polstoro nicu Novej Dubnice sme zve nili aj takýmto osobitým spôsobom. Aby 
sme mohli spolo ne obdivova , ako mesto rastie, zasadili sme pri kine Panorex 
mladý dub letný, ktorý bude pripomína  honosnú oslavnú atmosféru roku 2007.

Pä  nových ihrísk v Novej Dubnici
 V priestoroch Sadu kpt. Nálepku, Sadov Cyrila a Metoda, Komenského sadov, 
domu . 730 a domu . 9 SNP vyrástlo 5 nových detských ihrísk. Nadmerný vanda-
lizmus priviedol mesto k osadeniu bezpe nostnej kamery na detské ihrisko Tren-

ianska.

700.000 korún z Recyklaèného fondu
 Za získané financie sa za ala rozvíja  separácia odpadu a vybavenie zber-
ného dvora. Mesto zakúpilo lis, vrecia, nádoby na odpad a vybetónovalo zberný 
dvor. 

Základný kameò evanjelického kostola
 Po septembrovej ekumenickej bohoslužbe priamo na Mierovom námes-
tí posvätili základný kame  na výstavbu evanjelického kostola v Novej Dub-
nici.

Poïakovanie
 V mene spokojných ob anov nášho krás-
neho mesta, chceme po akova  celému ve-
deniu mesta, organizáciám a ob anom, zú-

astneným na organizácii a priebehu osláv, 
za krásny a nezabudnute ný zážitok z podu-
jatí konajúcich sa po as celého roka 2007.

akujeme.
Ján Fajnor s priate mi



Na krste monografie ste vo svojom 
príhovore pri- rovnali mesto Nová Dub-
nica k rozkvitnutej záhrade. Pre o?
     Novú Dubnicu poznám od roku 1959, 
kedy ma ako mladého u ite a ustanovili do 
funkcie riadite a I. základnej školy. Za roky 
pôsobenia v tejto funkcii i v alších rokoch 
som dobre poznal výsledky práce funkcio-
nárov, stavbárov i ob anov Novej Dubnice, 
s akým zanietením budovali nové bytové 
súbory, skráš ovali verejné priestranstvá a
vytvárali príjemné prostredie pre tisícky no-
vých, najmä mladých obyvate ov. Boli to 
dobrí hospodári, ale aj „záhradníci“, ktorí 
dbali, aby Nová Dubnica rástla a rozvíjala 
sa ako ROZKVITNUTÁ ZÁHRADA.

Vy ste ale pôsobili v škole. Ako sa 
školy podie ali na rozvoji a na budovaní 
Novej Dubnice?
 Myslím si, že všetky školy urobili ve a
pre rozvoj a dobré meno nášho mesta. Ak 
sa uchýlim znovu k prirovnaniu  „záhrada,“ 
tak by som povedal, že školy boli aj sú „naj- 

krajšími záhradami“, lebo rodi ia do nich 
posielajú to najcennejšie, o majú - svoje 
deti, a tie ako najkrehkejšie kvetiny potre- 
bujú pre svoj rozvoj najvä šiu a najlepšiu 
starostlivos .
 Stovky u ite ov v materských, základ- 
ných i ostatných školách a školských zaria- 
deniach sa po as celého obdobia v škole 
i mimo školy s láskou venovali zvereným 
de om tak, aby z nich vyrástla mládež, 
dobre pripravená pre štúdium na u ov-
ských a stredných školách.
 Vštepovali do ich s dc, mysle i pove- 
domia, že v živote to nebudú ma ahké,
ak nebudú na seba náro ní a nebudú ma
hlboké, trvalé vedomosti a morálne zása-
dy. Pripravovali ich na to, že v živote nie 
všetky dni budú slne né a jasné. Prídu aj 
búrky, víchrice, ktoré ich zrazia na kolená, 
ale oni musia vsta , ís alej a veri , že 
znovu príde de , ke  sa mraky rozplynú a 
na oblohe sa znovu objaví hrejivé slnie ko.
 Hovoril som v metaforách, ale nedá mi, 
aby som aj dnes nepo akoval všetkým u i-
te om a školským pracovníkom Novej Dub-
nice, ktorí sa zaslúžili o rozvoj tým, že z no- 
vodubnických detí vyrástli mnohé známe 
osobnosti mesta, regiónu i Slovenska - v 
zdravotníctve, školstve i na poli politickom, 

kultúrnom, športovom a ekonomickom. Je 
len škoda, že o ich mraven ej práci som 
nemohol v monografii, ktorá vyžaduje štýl 
faktografie, písa  aj menovite. Verím, že 
itatelia, rodi ia i bývalí žiaci v podtexte 
i medzi riadkami budú vidie  tých svojich

u ite ov, ktorí im pomáhali urobi  prvé ús-
pešné kroky do alšieho života. Žia , mno-
hí dnes už nie sú medzi nami.

Odkia  ste erpali materiál pre takú roz- 
siahlu kapitolu akou je školstvo?
  Musím poveda , že v prvom rade z 
vlastných spomienok, ktoré mi zostávajú 
v pamäti, školských kroník a z podkladov, 
ktoré mi poskytli riaditelia škôl, u itelia i bý- 
valí žiaci. akujem im za nezištnú pomoc 
a podporu.
 Z vášho rozprávania cíti , že školstvo v 
Novej Dubnici po as vášho aktívneho pô- 
sobenia bolo nielen povolaním, ale aj srd- 
covou záležitos ou. Ke  som ako riadite
školy novonastupujúcich u ite ov uvádzal 
do triedy, tak som im povedal: “Posade-
ním za katedru Vám do vienka dávam len 
polovicu osobnej autority. Druhú polovicu 
musíte získa  svojou prácou, svojím živo-
tom. Musíte sa sta  z každej stránky osob-
nos ou, lovekom s vysokými princípmi, is-
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1957 – 2007
Mesto Nová Dubnica

 V týchto d och sa vám dostáva do rúk 
publikácia, ktorá slovom i fotografiou vypo-
vedá o 50-ro nej histórii nášho mesta, 
ktoré sa v aka architektonickému návrhu 
prof. Ing. Arch. Ji ího Krohu a obrovskej 
budovate skej eufórii stalo  zaujímavým a 
moderným sídlom, ale hlavne domovom 
pre viac ako desa tisíc obyvate ov. 
 Myšlienka zmapova  históriu mesta sa
zrodila v hlave primátora mesta, Ing. Jána 
Šušaníka, ktorý oslovil zostavovate a mo-
nografie, PhDr. Mariána Kvasni ku, a zo-
stavil  pracovnú skupinu z udí, ktorí mali 
blízko k témam jednotlivých kapitol. Tí sa 
niekedy za iatkom marca 2007 pustili do 
práce. Otvárali sa kroniky, študovali archív-
ne materiály, zhromaž ovali dobové foto-
grafie. Kopec práce akal aj na pracovní-
kov MsÚ nielen pri získavaní finan ných
prostriedkov z Ministerstva kultúry SR, za 
podpory ktorého sa tento projekt mohol re-
alizova . Na grafické dotvorenie publikácie 
bol prizvaný výtvarník Jozef Vydrnák, ktorý 
vtisol monografii svoju pe a , nielen digi-
talizáciu archívnych fotografií zabezpe il
fotograf Peter Jelínek.
 Monografia  obsahuje okrem príhovoru 

primátora a slova zostavova-
te a 10 kapitol a uzatvára ju
obrazová galéria. Na 224  stra-
nách sa dozviete, ako sa rodil 
výnimo ný koncept nového 
mesta (B. Cvacho), podstatné 
informácie z histórie mesta (E. 
Kiacová), rozšírite si vedomos-
ti o prírodných pomeroch (M. 
Mitterová). Nezabudlo sa ani 
na duchovný a náboženský 
život (I. Štofaníková), školstvo 
(J.Ki in), kultúrny a spolo en-
ský život (M. Kvasni ka). Náj-
dete tu zaujímavosti z oblasti 
športu (A. Ježík) i ekonomiky 
(P. Orgoník a O. Hlini an). Sa-
mostatná kapitola je venovaná 
miestnej asti Kola ín (S. Ka-
íková).

 Zostavovate  monografie v

úvodnom slove uvádza: „K filozofii našej
monografie cítime povinnos  uvies , že
ako všetky monografie, aj tá naša je prie-
rezom ur itého stavu poznania a výsled-
kom práce istých udí, ktorých sme v tom-
to ase pri našom poznaní stavu vecí a 
problematiky považovali za dôležitých. 
Rozdielnos  autorských štýlov, dôrazov aj
metodiky prístupu by nemala by  prekáž-
kou vnímania ich vysokého osobného na-
sadenia v tejto práci. Pre itate ov je to 
však trvalá výzva v tomto výskume pokra-
ova  a doplni  biele miesta i nepresnosti,

ktoré sú osudom všetkých monografií.“
 Prijmite preto, prosím, túto monografiu
s vedomím, že bola napísaná v dobrom 
úmysle a dovo te nám vyslovi  presved e-
nie, že prispeje k rozšíreniu a oživeniu 50 -
ro nej pamäte jej obyvate ov.
 Na záver vám prinášame rozhovor so 
spoluautorom monografie, s Mgr. Jánom Ki-
inom, bývalým riadite om 1. ZŠ v Novej 

Dubnici, ktorý spracoval kapitolu Školstvo.

So a Ka íková

PhDr. Marián Kvasni ka

Krstní otcovia monografie: primátor mesta Ján Šušaník, 
olympijský ví az Ján Zachara, podpredseda NR SR

Ing. Milan Hort a Stanislav a ko

Rozhovor
s Mgr. Jánom Kièinom

(bývalým riadite om i. ZŠ)



tou morálkou, zrkadlom s takou dokonalou 
plochou, v ktorej žiaci vidia nezdeformova-
ný obraz svojho budúceho života“. Za tých 
50 rokov na novodubnických školách pôso-
bili stovky vzácnych, múdrych a š achet-
ných u ite ov, na ktorých dodnes s láskou 
spomínajú ich bývalí žiaci aj ich rodi ia.

o by ste zaželali do alšej 50-ky mes- 
tu a terajším i budúcim u ite om?   

Novej Dubnici želám, aby na jej školách 
pôsobili u itelia náro ní na seba i na žia- 
kov, milujúci deti i svoju prácu, s autoritou, 
ktorú budú podporova  všetci zodpovední 
za úrove  výchovy a vzdelávania mládeže. 
Len u itelia s autoritou sú schopní vyslovi
„slová ostrejšie ako me “, lebo len tieto sa 
hlboko vryjú do pamäti, mozgových závitov 
i s dc im zverených žiakov. Mestu želám, 
aby na svojom ele malo vždy cie avedo-

mých, obetavých, rozvážnych a spravodli-
vých primátorov i poslancov, ktorí ho budú 
spravova  tak, aby sa aj na alej rozvíjalo 
do krásy a vytváralo podmienky pre pokoj-
ný a plnohodnotný život  jeho obyvate ov. 

akujeme za riadky písané srdcom.

Irena Štofaníková

Krst  monografie
---------------------------------------------------------------------------------------
Vianoce sú  asom radosti, š astia, rodinnej pohody, tešia sa 
na ne  ve kí i malí. Sú obdobím, kedy sa 
navzájom obdarúvame a možno i preto 
ich máme tak radi. Nová Dubnica, všetci 
jej obyvatelia a priatelia dostali tento rok 
nádherný dar ek pod viano ný strom-
ek   v podobe  prvej  ucelenej publi-

kácie o meste - monografiu Mesto Nová 
Dubnica. Napriek predviano nému zho-
nu si niektorí z nás našli as, aby v pia-
tok 21. decembra prišli do kina Panorex 
a krstom uviedli túto knihu  do života.
Program  uviedol film o Novej Dubnici, 
ktorý mapoval 50-ro nú históriu mesta.
Po úvodných príhovoroch primátora
mesta Ing. Jána Šušaníka a zostavova-

te a monografie PhDr. Mariána Kvasni ku sa práce ujali traja krstní 
otcovia: olympijský ví az Ján Zachara, podpredseda NR SR Ing. 
Milan Hort a Stanislav a ko, prvý ob an narodený v Novej Dub-

nici. Krstilo sa, ako inak, dubovým lístím.
Prítomným sa predstavili aj spoluauto-
ri monografie, ktorým sa primátor po-

akoval za vykonanú prácu a požiadal
ich o podpis do pamätnej knihy mesta. 
O kultúrny zážitok sa postaralo slá iko-
vé kvarteto Laugaricio Quartet, ktoré 
dodalo tomuto nádhernému predviano -
nému stretnutiu slávnostný charakter.
A o doda  na záver?
Sná  len informáciu o tom, že už dnes 
si monografiu Mesto Nová Dubnica mô-
žete zakúpi  v Klientskom centre MsÚ
v Novej Dubnici v cene 350 korún.

PaedDr. So a Ka íková

www.novadubnica.sk                 novodubnické zvesti                                                                            9

Vianoèný koncert Dychového orchestra
a mažoretiek Nová Dubnica
 Myslím, že nebudem jediná, ak poviem, že už si ani neviem 
predstavi  krajšie navnadenie na Vianoce a Štedrý de , ako je ab-
solvovanie Viano ného koncertu Dychového orchestra a mažore-
tiek Nová Dubnica. Každým rokom totiž viac poci ujem, ako ma to 
upokojí po všetkých tých zhonoch a nákupoch a viano ná atmo-
sféra koncertu ma úplne pohltí a akosi naprogramuje na viano né
sviatky. Tradi ný viano ný koncert orchestra sa tento rok niesol v 
znamení netradi nosti. Na úvod sa nám naskytol poh ad na prebú-
dzanie ducha Vianoc a celým programom znel spev tohtoro ného
hos a, ktorým bol Miešaný spevácky zbor Nová Dubnica. Týmto 
koncertom sme si tiež pripomenuli nedožité 75. narodeniny pána 
Štefana Baláža, zakladate a dychového orchestra nášho mesta. 
Takisto, ako sme so smútkom spomínali na lenov orchestra, ktorí 
už nie sú medzi nami. Plná kinosála, aplauz skvelého a hlavne 
v a ného publika, ktorý vás sprevádza celým koncertom, nadaní 

hudobníci a samozrejme zboristi, rovnako nemôžem nespomenú
mažoretky - títo všetci sú mojím pravidelným viano ným dodáva-
te om energie a chuti na samotné sviatky. Bez tohto jedine ného
koncertu by sa pre m a Vianoce ani neza ali...

Alexandra Šojdelová

TWELFTH NIGT
– VEÈER TROJKRÁ¼OVÝ
--------------------------------------------------------
 Tak nazval William Shakespeare jednu 
zo svojich drám zo sedemnásteho storo ia.
 Tento „náš“ VE ER TROJKRÁ OVÝ bol
sú asný, venovaný stovkám Novo - i Neno-
vodubni anov, ktorí sa prišli nadýcha  nád-
hernej, už takmer posviato nej atmosféry.
 Grandiózne ukon enie sviato ných dní 
Vianoc. Z celého dvojhodinového vystúpe-
nia bolo cíti  jedno ve ké srdce, ochotné v 
jednote desiatok aktérov odovzda  nám to 
najlepšie zo seba.
 Všetko dokonale premyslené. Ešte aj
stup ovité pódium pre GOSPELOVÉ PRE-
KVAPENIE. Pôsobivé svetelné efekty, per-
fektné ozvu enie... A tie skvelé kostýmy 
zboristov z „dielne“ Mgr. Ing. A. Šupákovej!
 Pod a najnovšej módy sa vystrojili štyri 
mladé vokalistky - ierna s ervenými do-
plnkami. Ony vzdávali chvály v rytmoch BO-
ŽIEHO ŠRAMOTU a ich šarmantné a kulti-

vované tane né prvky ešte umoc ovali
texty originálnych piesní v akyvzdávania
a chvál.
 Vtipný a dôvtipný „konferanc“ (študent 
Peter Hort) s ahkos ou spájal pestrú mo-
zaiku ve era do kone ného ve kolepého
celku, kde-tu poodhaliac zákulisie vydare-
ného diela - (textár - PhDr. M. Kvasni ka - ria-
dite  gymnázia a cirkevnej ZŠ, hudobná kom-
pozícia k textom - Ing. Juraj Hort - tento s po-
korou a dojatím akoval osobitnou pies ou
svojmu u ite ovi klavíra. Profesor Kostra, 
oven ený najvyššími atribútmi love en-
stva. Juraj nám v skromnosti nazna il, že 
tam niekde pramení umoc ovanie jeho ta-
lentu, ktorý nám teraz priehrštím rozdáva).
 Nie som si istá, i si niekto z nás dokáže
predstavi  tie desiatky hodín trpezlivo - obe-
tavej práce predtým: skúšky inštrumentál-
nej skupiny - vynikajúce výkony, choreogra-
fia vokalistiek, ich súhra s rytmami BOŽIE-
HO ŠRAMOTU, rozpisy notových partov 
pre soprány, alty, tenory a basy (GOSPE-
LOVÉ PREKVAPENIE), a to všetko sk bi
do harmonického celku (Juraj). Nie je to 

málo! Len takýto zápal, s akým sa všetci 
pridali („GOSPELÁCI“ v skupinkácaj doma 
cízelovali pri hudobnom nástroji istotu tó-
nov), mohol kulminova  neopísate ným u-
meleckým výkonom, ktorý sme mohli vní-
ma  v ten TROJKRÁ OVÝ VE ER. “GOS-
PELÁCI“, boli skvelým vyvrcholením všet-
kého, harmonicky zosúladeného pre pov-
znesenie nášho ducha.
STANDING OVATION to dosved ovali.
V aka Vám, srde ná v aka všetkým!

PhDr. Irena  Štofaníková

Gospelový zbor chce touto cestou vy-
jadri  po akovanie vedeniu Strednej
umeleckej školy v Tren íne za pos-
kytnutie priestorov, strojov a el. ener-
gie pri realizácii úborov, ktoré pomoh-
li obohati  Trojkrá ový koncert gospe-
lového zboru s Božím šramotom v ki-
ne Panorex aj o vizuálnu stránku.

Za zbor:
Ing. Mgr. Anna Šupáková
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Zo života združenia
klubu dôchodcov
v našom meste
 Tak, ako každý dobrý hospodár bilancuje na 
konci roka svoju prácu a dosiahnuté výsledky a 
dáva si predsavzatia na nasledujúci rok, aj náš 
klub hodnotil uplynulý rok 2007. 

Naša innos  bola aj v minulom roku zamera-
ná na rôznorodé záujmy seniorov klubu. Domi-
nantným cie om práce je usmer ova  všetky ak-
cie usporadúvané klubom na upevnenie fyzickej 
a duševnej zdatnosti našich lenov. 

Spomeniem tradi né rehabilita no-ozdravné
zájazdy do známych miest, ako napr. Chalmová, 
Podhájska, Ve ké Bielice a v neposlednom rade
atraktívne novootvorené ozdravné centrum v Hor-
ných Salibách, ktoré sme navštívili na sklonku 
roka 2007. Tento zájazd bol spojený s vinobra-
ním v Malých Karpatoch v Pezinku. 

innos  v klube mala aj rámec spolo ensko - 
osvetový. S finan ným príspevkom od sponzorov
sme usporiadali zájazdy do Luha ovíc, Zlína, 
Pieš an, Terchovej a pod. Na našich pravidelných
stretnutiach od utorka do soboty sa lenovia klu-
bu živo zaujímajú o dianie v našom meste, na 
Slovensku a vo svete. Sledovanie televízie a í-
tanie dennej tla e tomu zna ne pomáha. Každý, 
kto navštívil náš klub, i už ako len alebo ako 
sympatizant, tieto slová ur ite potvrdí. 
 Zameriavame sa aj na pohyb, ktorý je v tom-
to seniorskom veku viac ako potrebný. Priamo v 
klube máme stacionárny bicykel a stolový futbal 
a usporadúvali sme športové akcie - napr. kolkár-
sky turnaj v Dubnici n/V, minigolf v Novej Dub-

nici, turnaj v hode šípiek na elektronický ter
umiestnený v klube, vychádzky do prírody a iné 
akcie. Naši lenovia sa zú astnili aj na Okres-
ných športových hrách seniorov a zasú ažili si v 
jednotlivých disciplínach. 

Chcem vyzdvihnú  aj innos  9- lenného vý-
boru a 3- lennej revíznej skupiny združenia klu-
bu dôchodcov. Aj tu sa potvrdilo, aká je tímová 
práca dôležitá na úspešné dokon enie akcií ako 
De  matiek, Úcta k starším, Katarínska zábava, 
Posedenie pri jedli ke, tradi né Kuracie hody, 
Fašiangy, Silvestrovská zábava, výro ná schô-
dza a už spomenuté zájazdy. Bez vynaloženia 
úsilia a snahy jednotlivých lenov výboru by sa 
nemohli akcie uskuto ni . Musí tu vládnu  sym-
bióza a pochopenie pre zodpovednos . Po ako-
vanie patrí osobitne celému kolektívu mestského 
úradu pre ich ústretovos  a ochotu pomôc .
 Chcem vás ubezpe i , že vo svojej innosti
budeme pokra ova  a kto sa rozhodne pripoji  sa 
k nám, bude vítaný. Pohybom a stretávaním sa 
v kolektíve si lovek v seniorskom veku udržuje 
fyzickú zdatnos , vitalitu a racionálnos  myšlien-
kových pochodov. 

Prajem vám všetkým v novom roku:
lyži ku hrdosti, 
hrn ek radosti, 
more š astia,

oceán zdravia. 
To nech vám vydrží celý nasledujúci rok

a všetci budeme š astní.

Eva Vetrová
predsední ka Združenia klubu dôchodcov v 

Novej Dubnici

Povalentínsky 
darèek mesta 
Nová Dubnica

koncert
Honzu NEDV DA

so skupinou

v utorok 19. februára 2008
o 18.00 kino Panorex

Vstupné: len 220 Sk
Predpredaj: Mestský úrad
Nová Dubnica,
odd. kultúry a športu
Vstupenky si môžete zakúpi
aj 45 minút pred koncertom.

P o d m i e n k y  :
I. kategória – vek od 10 – 14 rokov 

II.kategória – vek od 15 – 18 rokov 

CHU   TANCOVA  ! 

Svoju ú as  na konkurze môžte nahlási  denne v CV ,
alebo telefonicky : . tel.: 042/ 44 31 817 

Z BLOKU
MESTSKEJ

POLÍCIE
-----------------------------------------

POTÝ KA
PRIAMO NA NÁMESTÍ
 Oku kamery vo ve erných
hodinách 13. 12. 2007 neunikla 
potý ka medzi skupinkou mlá-
dencov B. R., P. M. a H. G. na 
Mierovom námestí. Mladí muži 
si navzájom vyrovnávali ú ty až 
do príchodu hliadky mestskej 
polície.

MLADÉ FAJ IARKY
 Žia ky základnej školy v No-
vej Dubnici V. F. a Š. N. z Tren-
ína si nieko ko dní pred via-

no nými prázdninami spríjem-
nili prestávku pofaj ievaním za 
rohom v Komenského sadoch. 
Neplnoleté diev atá sa hliadke 
priznali, že si cigarety zakúpili v 
novinovom stánku na Mierovom 
námestí. Za predaj cigariet mla-
distvým predava ku tohto stán-
ku neminula bloková pokuta.

TOALETA
VO VCHODE BYTOVKY
 20. decembra minulého ro-
ku si R. M. spríjemnil dopolud-
nie, tým, že potrel schodište a 
dvere svojich susedov na Tren-
ianskej ulici exkrementami 

svojich psíkov. Túto zábavku 
si však mladý muž neužil ve -
mi dlho. Ako trest mu hliadka 
nariadila dôkladné upratovanie 
celého vchodu.

HORIACA PYROTECHNI-
KA V KONTAJNEROCH
 Oslavy blížiaceho sa kon-
ca roka 2007 podcenilo viacero 
obyvate ov nášho mesta, ktorí
nesprávne zaobchádzali so zá-
bavnou pyrotechnikou. Násled-
kom boli dva horiace kontajnery 
v Komenského sadoch a v Sa-
doch Cyrila a Metoda. K požia-
ru museli privola  hasi ov. 

RUŠILA NO NÝ K UD
 Pokojnú noc obyvate ov by-
tovky v Pribinových sadoch na-
rúšala P. M., ktorá de  pred Sil-
vestrom v neskorých no ných
hodinách pozabudla na to, že v 
bytovke nebýva sama. Hlasnú 
hudbu, ktorou narúšala pokojný 
spánok ostatných obyvate ov
bytovky, stíšila až na vyzvanie 
hliadky mestskej polície. 

Veronika Sabadková, MsP

Z BLOKU
MESTSKEJ

POLÍCIE
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FAŠIANGY V NOVEJ DUBNICI
V sobotu 2. februára sa môžete vyjaši
pod a chuti!

Pripravili sme pre vás:
- zábavný fašiangový sprievod z Kola ína
- typické fašiangové zvyky
- vystúpenie zahrani ného hos a - Sou-

 boru písní a tanc  Dolina zo Starého
 M sta a alších folklórnych skupín na
 Mierovom námestí
- sú až „Najoriginálnejšia maska Novej
 Dubnice 2008“ o hodnotné ceny
- zabíja kové špeciality, ktoré budú rás
 priamo spod rúk skúsených mäsiarov
- alšie tradi né fašiangové pochutiny Do
 sú aže „Najoriginálnejšia maska Novej
 Dubnice 2008“ sa môžete zapoji  aj vy!

 Ukážte nám svoju fantáziu, tvorivos  a 
šikovnos  a vyhrajte zaujímavé ceny!
 Prí te sa typicky fašiangovo zabavi ,
zaspomína  na tradi né zvyky a vyhra  lá-
kavé odmeny za najoriginálnejšie masky s 
plným bruškom dobrôt!
 Program pokra uje až do rána bieleho! 
...Fašiangovou zábavou TJ Družstevník v 
Kola íne od 19.00 (Kultúrny dom). 

Dòa 15. 2. uplynú 
4 roky, od smrti
nášho deduška,
otecka a manžela

Štefana
Dobèeka
S láskou a úctou spomína

manželka s de mi

Ïakujeme všetkým,
ktorí dòa 3. 1. 2008
odprevadili našu
mamu, babku,
prababku

Katarínu Dulkovú
a kvetinovými darmi zmiernili
náš Ve¾ký žial.

S láskou ïakuje manžel,
dcéry s rodinami a ostatná rodina

8. 1. 2008 uplynul
rok, èo nás navždy
opustil otec
a dedúško

Karol
Gašparík.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

synovia s rodinami

14. 2. 2008 uplynie
rok, èo nás navždy
opustil  náš drahý
syn, brat, otec
a dedko

Jaroslav
Krška.
venujte mu tichú spomienku.
V našich srdciach žije stále.

Dòa 14. 1. uplynul
rok, èo nás navždy
opustil drahý manžel,
otec a dedúško

Ján Demura

Tichú spomienku mu venuje
manželka , dcéra a syn

s rodinami

Naj medovníèek
Novej Dubnice 2007

nede a 16. decembra, foyer kina Panorex
------------------------------------------------------------------------------

Porota delegovaná primátorom:
Ján Ihriský

výroba a predaj cukrárenských výrobkov
Bibiána Ertlová

rodinná tradícia pernikárstva
Ing. Iveta Jurisová

zástupca mesta - prednostka MsÚ 

po as nultého ro níka predviano nej sú aže rozdelila 
fantastické ceny takto:

1. cena: víkendový pobyt v **** hoteli Magnus v Tren íne
   Mariana Ko íková, Košeca
   Medovníková chalúpka, adventný svietnik, viano -
   ný medovníkový strom ek

2. cena: víkendový pobyt v ***+ Grand hoteli v Tren íne
   Andrea Borá ová, Tren ín
   Medovníkový adventný kalendár

3. cena: zna ková fritéza 
   Katarína Kapustová, Nová Dubnica
   Klasické zdobené medovní ky

 Porotu zaujal tiež košík s medovníkovými hríbikmi (vy-
tvoril ich jediný mužský zástupca v sú aži) a zdobené me-
dovníkové erby mesta Nová Dubnica. Rovnako ne akane
vysoká kvalita pri 0. ro níku, do ktorého sa zapojilo 11 sú-
ažiacich pekárov - amatérov. Z najvä šej dia ky na sú až

cestovala Zuzana Kubánová z Hornej Stredy. 

1. cena

2. cena

3. cena

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

 Moderný štvorhviezdi kový business hotel s 
luxusným interiérom, najnovšími technológiami 
a kvalitnými službami, ale predovšetkým s ústre-
tovým profesionálnym personálom sa uchádza o 
vašu priaze .
 Hotel Magnus ponúka pre obchodných cestu-
júcich i hostí h adajúcich relax a oddych komfortne 
zariadené, priestranné izby s klimatizáciou, gastro-
nomické špeciality v štýlovej reštaurácii Flor de 
amor, vysoko kvalitné konferen né priestory, naj-
modernejšie Wellness centrum v okolí a strategic-
kú polohu v tichom prostredí blízko historického 
centra mesta Tren ín.
 Nezabudnute ný pobyt vám zabezpe ia nad-
štandardné ubytovacie, stravovacie, konferen né
a relaxa né služby hotela Magnus i obchodno-zá-
bavné služby komplexu Magnus Center.

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

 Novootvorený GRAND hotel ***+ je situovaný
priamo v centre Tren ína. Ponúka ubytovacie, reš-
taura né a relaxa né služby. Návštevníkom mes-
ta Tren ín a obchodným cestujúcim je k dispozícii 
vkusne moderne zariadených 25 izieb s klimatizá-
ciou, LCD TV obrazovkou, prístupom na internet i
trezorom. Bezbariérový prístup do hotela umož u-
je vstup aj imobilným hos om.
Reštaurácia & Café
 Nechajte sa unáša  vô ou a chu ou špecialít 
nášho šéfkuchára. Vychutnajte si dúšok kvalitnej 
kávy v atraktívnom prostredí. Odha te tajomstvo 
jedál slovenskej a medzinárodnej kuchyne.
 Relax centrum ponúka široké možnosti ideál-
neho oddychu a na erpania energie fínska sauna 
(suchá, parná), whirlpool, masáže, solárium
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Predstavujeme vám
 Po prvýkrát som sa s ním stretla ešte ako so žiakom 6. ro níka ZŠ  Centrum III v 
Dubnici nad Váhom, ke  som sprevádzala družstvo stolných tenistov našej školy na 
Majstrovstvá Slovenska v Prešove.
 Drobné, skromné a neuverite ne zhovor ivé 11-ro né chlap a už vtedy všetkým 
ukázalo, ako sa hrá stolný tenis a aj v aka nemu sme si z Prešova odniesli majstrov-
ský titul. Potom som o om nieko ko rokov nepo ula, a to napriek tomu, že býva v 
Kola íne len pár metrov odo m a. Ke  som ho po as viano ných sviatkov navštívila, 
dozvedela som sa dôvod.
 Filip Ježo, 18-ro ný mladý muž, študent Súkromného športového gymnázia v 
Tren ianskych Tepliciach, trénuje stolný tenis za klub SKST Baník Haví ov a tam aj 
býva. Všetok vo ný as venuje stolnému tenisu. Ak nie je v škole, ktorá mu maximál-
ne vyšla v ústrety individuálnym študijným plánom, 3-fázovo trénuje v Haví ove, ale-
bo na nejakom tréningovom tábore, reprezentuje klub i Slovenskú republiku v kate-
górii juniorov. K stolnému tenisu ho priviedli jeho rodi ia, ktorí ho tiež aktívne hrávali
(otec hrá dodnes). Filip za ínal vo svojich 7 rokoch v STK Považský cukor v Tren-
ianskej Teplej, ktorý má viac ako 50-ro nú tradíciu. Doposia  sa hrdí mnohými titul-

mi. Je nieko konásobný Majster Slovenska vo všetkých vekových kategóriách, 6-krát 
sa zú astnil Majstrovstiev Európy v stolnom tenise, kde sa umiestnil na 5. miesto 
(Praha 2005, dvojhra). V d och 6.-16. 12. 2007 sa zú astnil Majstrovstiev sveta v 
stolnom tenise juniorov v americkom San Franciscu. Tu sa v dvojhre umiestnil do 
32. miesta a v štvorhre so svojím reprezenta ným kolegom obsadili 9.-16. miesto. V 
celosvetovom rebrí ku sa vo svojej juniorskej kategórii pohybuje okolo 70. miesta, 
na Slovensku je juniorskou jednotkou! Nieko ko turnajov odohral aj v kategórii mu-
žov. Jeho klubový tréner z Haví ova Kamil Koutný i slovenský reprezenta ný tréner
Jaromír Truksa majú dôvod na spo-
kojnos . Filip na sebe neustále pra-
cuje. Po as viano ných sviatkov si
doma trocha oddýchol, ale už 3. ja-
nuára cestoval do Nemecka. Jeho 
turnajový a tréningový program je 
skuto ne náro ný. Svoje úsilie sú-
stre uje najmä na Majstrovstvá
Európy, ktoré sa budú kona  v ta-
lianskom meste Terni v júli 2008. 
Možno si odtia  prinesie vytúžený 
titul Majster Európy. Ktovie, roz-
hodne mu však budeme drža  pal-
ce, aby mu to vyšlo.

Všetko dobré, Filip! 

PaedDr. So a Ka íková

31. 1. a 1. 2. o 19,00

BREAKOUT

Švaj iarsky hudobný teenage film.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži do 12 r. nevhodný

2. a 3. 2. o 19,00

POL AS ROZPADU

Slovenský film.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži do 15 r. nevhodný

7. a 8. 2. o 19,00

WHOLETRAIN

Nemecká ak ná dráma.
Vstupné: 59.- Sk Mládeži do 12 r. nevhodný

9. a 10. 2. o 19,00

VOTRELCI VS. PREDÁTOR 2

Americký ak ný sci-fi film.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži do 15 r. nevhodný

14. a 15. 2. o 19,00

BEOWULF

Americký dobrodružný fantasy-film.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži do 15 r. nevhodný

16. a 17. 2. o 19,00

AMERICKÝ GANGSTER

Americký thriller.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži do 15 r. nevhodný

21. a 22. 2. o 19,00

INVÁZIA

Americký ak ný sci-fi thriller.
Vstupné: 59.- Sk Mládeži do 12 r. nevhodný

23. a 24. 2. o 19,00

NOC DLHÁ 30 DNÍ

Americký thriller pod a kultového komiksu. 
Vstupné: 59,- Sk Mládeži do 15 r. nevhodný

28. a 29. 2. o 19,00

NIET NÁVRATU

Americký psychologický  thriller.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži do 15 r. nevhodný

!!!SÚ AŽ!!!SÚ AŽ!!!SÚ AŽ!!!SÚ AŽ!!!SÚ AŽ!!!SÚ AŽ!!!

Pri hodnotení uplynulého roku skúste zaspomína  a kúsok sa aj rozpísa :
o sa vám najviac pá ilo na celoro ných oslavách 50. výro ia Novej Dubnice?

Na vaše úprimné odpovede akáme do stredy 13. februára. 
poštou: Mestský úrad, Novodubnické zvesti,
 Tren ianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 
e-mailom: kacinova@novadubnica.sk

Traja z vás vyhrajú prezenty mesta - posledné spomienkové predmety s logom 
50. výro ia, DVD s filmom Mesto Nová Dubnica a pamätné mince Novej Dubnice.

!!!SÚ AŽ!!!SÚ AŽ!!!SÚ AŽ!!!SÚ AŽ!!!SÚ AŽ!!!SÚ AŽ!!!

23. a 24. 2. o 19,00

NOC DLHÁ 30 DNÍ

Americký thriller pod a kultového komiksu.
Vstupné: 59,- Sk Mládeži do 15 r. nevhodný

Pois ov a AMSLICO AIG LIFE – životné poistenie 
Nová Dubnica – areál technických služieb.

Telefónne íslo: 0905 882 520

Kamenárstvo MK-M KONDEL Nová Dubnica (areál technických služieb)
ponúka na predaj na miestnom cintoríne hotové nové panelové hrobky. 

Telefónne íslo: 0905 991 398


