
 Budovu športovej haly s krytou plavárňou postavili kon-
com 70. rokov minulého storočia. Hala na poschodí dostala 
novú tvár pri rekonštrukcii ZŠ Janka Kráľa z fondov EÚ pred 
dvomi rokmi a slúži ako telocvičňa pre žiakov školy a tiež pre 
širokú verejnosť. Zub času ale nahlodal čo sa dalo a rekon-
štrukcia bola jediným východiskom aj pre krytú plaváreň. Tú
sme však nemohli pokryť fi nanciami z eurofondov pri rekon-
štrukcii základnej školy, a tak musela plaváreň čakať na po-
trebnú fi nančnú injekciu. Spolovice zrekonštruovaná budo-
va už vyzerá reprezentatívne a najmä omnoho efektívnejšie 
plní svoj účel. 

Desaťtisíc eur od premiéra
 V prvej fáze sme demontovali hrdzavé oceľovo-sklene-
né steny zo severozápadnej strany a nahradili ich tromi 
presklenými PVC stenami s rozmermi 5,7 x 3 metre. Podob-
ný farebný vzhľad ako športová hala na poschodí, dostala aj 
zateplená a vymaľovaná stena plavárne od parkoviska. 
 Kvôli úspore tepla sme sa podobne postarali o stranu 
plavárne pozdĺž Ulice Petra Jilemnického. V druhej fáze 
sme zdemontovali šesť oceľových stien a nahradili ich no-
vými presklenými PVC stenami a dvojkrídlovými dverami. 
Efektívnejšiu tepelnú izoláciu zabezpečí aj zateplenie pod-
murovaných okien polystyrénom. O tepelnú pohodu plav-
cov sa postará 18 nových radiátorov, umiestnených okolo 
bazéna. 
 Celkové investície takmer dosiahli sumu 42 300 eur. Vý-
razným impulzom na rekonštrukciu sa stala možnosť získať 
prostriedky z rezervy predsedu vlády SR. Premiérovi Ro-
bertovi Ficovi vďačíme za uvoľnenie sumy 10 000 eur na 
našu plaváreň. 

Sponzorsky pomohol B. Hanzel
 V tretej fáze prišiel rad na výmenu dvoch oceľových 
stien pri hlavných vchodových dverách do budovy. Vďaka 
sponzorskému daru od pána Bohumila Hanzela 5 000 eur 
sme ich mohli vymeniť za presklené PVC steny a do vymu-
rovaného rámu sme osadili nové hliníkové dvere. Za všet-
kých spokojných návštevníkov krytej plavárne ďakujeme.
 

Ing. Ján Krumpolec, -mk-
vedúci odd. výstavby MsÚ

----------------------------------------------------------------------------
KRYTÁ PLAVÁREŇ OTVORENÁ DENNE

  pondelok - piatok 16:00 - 21:00
  sobota, nedeľa   13:00 - 18:00

  VSTUPNÉ na 2 hod.:  1,50 €
  deti do 14 rokov   0,80 €
  mládež do 18 rokov   1 €
  dôchodcovia     0,80 €
-----------------------------------------------------------------------------

 Nový priestor na príjemné bývanie - lokalita Dlhé Diely ponúkne, ok-
rem iného, 44 stavebných pozemkov na individuálnu výstavbu domov. 
Keďže žiadateľov je nepomerne viac, šťastných majiteľov pozemkov bu-
deme losovať pod dohľadom notára. 

Žiadosti sme už uzatvorili
 Stavebné pozemky na Dlhých dieloch boli očíslované a zaradili sme 
ich do jednotlivých zón. 
 Záujemcovia si mohli priamo v teréne vybrať svoj budúci životný 
priestor. Do 19. októbra mohli odoslať návratky s číslom pozemku a zóny, 
o ktorý majú záujem. Defi nitívny počet žiadateľov sme do termínu uzá-
vierky nemohli zistiť, avšak už do konca septembra sme prijali viac ako 
120 žiadostí. Cena pozemkov bola stanovená na 45 eur/m2 bez DPH. 
Konečná cena vrátane DPH je tak 54 eur/m2 vrátane vybudovania inži-
nierskych sieti. 

Verejné stretnutie komplexne informovalo
 Žiadateľov o pozemky sme pozvali 19. septembra na verejné stret-
nutie do kina Panorex. Viedol ho priamo primátor mesta Ing. Peter Ma-
rušinec. Medzi pozvanými hosťami boli architekti manželia Antalovci, 
prednostka mestského úradu Ing. Silvia Kiačiková a konatelia spoloč-
nosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. Ing. Eva Lackovičová a Rudolf Michalík. 
Stretnutia sa zúčastnilo 74 žiadateľov, ktorým sme poskytli informácie 

o zmene Územného plánu mesta č. 7, o prevode pozemkov z majetku 
mesta do majetku spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o., o spôsobe ich 
predaja, o cene, termíne začiatku budovania inžinierskych sietí a tiež o 
termíne zaslania záväznej návratky. 

Losovanie do konca roka
 Pozemky sa budú odpredávať formou losovania za účasti notára. 
Termín losovania je zatiaľ naplánovaný do konca tohto roka. V januári 
toho budúceho by malo prebehnúť už samotné odkúpenie pozemkov. O 
presnom termíne budeme vopred informovať všetkých žiadateľov. 
 Po ukončení losovania pristúpia jednotliví žiadatelia k podpisu zmlu-
vy o budúcej kúpno-predajnej zmluve. V priebehu novembra až januára
by mali byť vysúťažené všetky diela, ktoré sa budú realizovať v danej lo-
kalite za účelom vybudovania komunikácií, chodníkov, inžinierskych sietí 
a podobne. Začiatok výstavby inžinierskych sietí predbežne plánujeme 
na marec - apríl 2013. 

 Ďalšie informácie získate od Ing. Evy Lackovičovej priamo v mest-
skom úrade, alebo na adrese lackovicova@novadubnica.sk. Za účelom 
podania informácií o regulatívoch, alebo o ÚPN mesta môžete kontakto-
vať Ing. arch. Mariána Antala. 

Ing. Eva Lackovičová, -mk-
konateľka spol. Nová Dubnica Invest, s.r.o.

 V novom šate sa ocitla už aj budova mestského 
zdravotného strediska. Po troch desaťročiach si vynúti-
la investíciu do rekonštrukcie. Vymenili sme nevyhovu-
júce okná a dvere za nové plastové, zateplili obvodový 
plášť, vymenili dažďové zvody a opravili bleskozvody. 
Stredisko ožilo pestrými farebnými odtieňmi a plecho-
vá strecha získala nový náter. Stavebné práce trvali od 
augusta do októbra a náklady dosiahli výšku 105 000 €.
Mesto tak ušetrí na energiách, lekári získali dôstojnejšie 
priestory a všetci pacienti omnoho príjemnejšie pro-
stredie.

Ing. Ján Krumpolec, -mk-
vedúci odd. výstavby MsÚ
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Dni mesta začínali strihaním pásky pred ZUŠkou. Na str. 4.

P L AVÁ R E Ň  -  STA R O N OVÁ  P ÝC H A  M E STA

O  P O Z E M K Y  B U D E M E  L O S O V A Ť

Z A LEKÁR M I D O
PRÍJEMNEJŠIEHO PROSTREDIA

„Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti,
čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v hovore
s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy,
keď ho ľudia majú radi.“

Milí naši seniori,
jeseň vytvára v prírode umelecké die-
la, ktoré sú ako paleta nádherných pes-
trých farieb. Takýmto krásnym ume-
leckým dielom je aj človek vo svojej 
jeseni. Tvaroval a formoval ho majster 
život skúškami, radosťami, ale aj pro-
blémami a starosťami. Rád by som sa 
vám pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším úprimne poďakoval za vašu ce-
loživotnú prácu, za láskavé slová a 
múdre rady, za obetavosť, pri ktorej 

ste nepoznali hranice, ani únavu. Váš 
vek skrýva múdrosť života, pretože 
váš život predstavuje jedinečný ro-
mán, vlastnú knihu života, ktorej ste 
autormi. Sme vďační za vaše cenné 
skúsenosti, ktoré nám odovzdávate, 
za pohladenie, milé slová, ktoré sú 
hrejivým liekom aj na tie najbolestivej-
šie rany.

Viem, že vďačnosť a úctu vyjadrovať 
iba slovami je málo, preto sa budeme 
snažiť dokazovať vám to aj skutkami. 
Symbolickou formou vďaky všetkým 
seniorom v našom meste je aj koncert 
Otta Weitera 28. októbra o 15. hod. v 
kine Panorex. Dúfam, že počas neho 
zažijete veľa radostných pocitov a na 
chvíľu odložíte všetky starosti. 

Prajem vám pevné zdravie, veselú my-
seľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo ži-
vota. Nech krása jesene naplní všetky 
naše srdcia, keď nám október pripo-
mína skutočnosť, že je mesiacom úcty 
k starším.

primátor Ing. Peter Marušinec

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

La Gioia, jazzový koncert L. Lužinskej (na fotografi i), Otto Weiter... 
na str. 6. 

JESENNÁ ÚRODA KULTÚRY V PLNOM PRÚDESLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ZREKONŠTRUOVANEJ ZUŠ
Takí boli všetci psí miláčikovia v súťaži Naj psík. Viac na str. 5.

KRÁSNI A ŠIKOVNÍ



 Program septembrového zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva bol naozaj bohatý. V úvo-
de si poslanci vypočuli informáciu o kontrole pl-
nenia úloh z rokovania a o vykonaných kontro-
lách. Na vedomie zobrali aj správu o hospodá-
rení s rozpočtom mesta Nová Dubnica. 
 V ďalšom bode programu Ing. E. Ježíková 
predložila návrh na zmenu rozpočtu mesta na 
tento rok. Uviedla, že hlavným dôvodom zmeny 
bežného rozpočtu je zapracovanie zmien, kto-
ré boli vynútené vzniknutými skutočnosťami. V 
prvom rade to bola zmena v kapitálovom roz-
počte podmienená výpadkom príjmov z predaja 
pozemkov, čo sa uskutoční až v budúcom roku. 
Nie v tomto roku, ako sa uvažovalo v rozpočte. 
Na to nadväzuje výpadok investičných výdav-
kov, ktoré sa tiež v tomto roku nerealizujú. Ka-
pitálový rozpočet a fi nančné operácie si vynúti-
li zmenu z dôvodu pokrytia výdavkov príjmami z 
úveru za práce, ktoré sa uskutočnili navyše pri 
rekonštrukcii ZUŠ, ktorý čerpalo mesto na tento 
účel. Predstavuje to zníženie v celkovom ob-
jeme fi nančných prostriedkov o 2 302 450,- €.
Rozpočet je po zmene vyrovnaný v príjmovej aj 
výdavkovej časti vo výške 6 522 497,- €. Pred-
ložený návrh poslanci schválili. Ďalej zobrali 
na vedomie prehľad pohľadávok od neplatičov 
k 30. 6. 2012. Aj keď sa oproti minulému roku 
podarilo dlh znížiť o 9%, nedoplatky ešte stále 
predstavujú 61 507,27,- €.
 V ďalšom bode rokovania poslanci schválili 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o roz-

sahu poskytovania sociálnych služieb, o spôso-
be a výške úhrad za sociálne služby v mesta 
Nová Dubnica. Podrobnosti uvádzame v samo-
statnom príspevku. Mestské zastupiteľstvo od-
súhlasilo aj zásady hospodárenia s majetkom 
mesta a uložilo prednostke mestského úradu, 
vydať a zverejniť tieto zásady v plnom znení. 
 Vedenie mesta zaevidovalo žiadosť B. Dudu 
na odkúpenie prevádzky AMFIK PUB a časti 
uvedených pozemkov. Žiadateľ mal s mestom 
Nová Dubnica ako prenajímateľom podpísanú 
nájomnú zmluvu na 15 rokov, ktorá skončila k 
29. septembru 2012. Mestské zastupiteľstvo v 
novembri minulého roku schválilo túto nehnu-
teľnosť ako strategický majetok, s predajom 
poslanci preto nesúhlasili. Schválili predĺženie 
zmluvy o päť rokov, teda do 30. septembra 
2017. Výška nájomného bude 6 000,- € na rok.
 Poslanci ďalej schválili prenájom 2-izbové-
ho bytu na Ul. P. Jilemnického na dobu neurči-
tú, stanovenie prebytočnosti majetku mesta - 
pozemkov pod bytovými domami, zrušili uzne-
senie MsZ zo dňa 19. marca 2012 a zriadenie 
vecného bremena - rozšírenie nízkonapäťovej 
elektrickej siete v Malom Kolačíne. Vypočuli si 
informáciu o vypracovaní polročnej monitorova-
cej správy k programovému rozpočtu za prvý 
polrok t.r., ktorú zobrali na vedomie. 
 Schválili aj odpredaj pozemkov v obytnej 
zóne Dlhé diely, ktorá je určená na výstavbu 
bytových domov. Celkove ide o štyri pozemky. 
Dva sú určené na výstavbu bytových domov s 

bytmi na odpredaj a dva pozemky sú určené na 
výstavbu nájomných bytov. Poslanci na základe 
predloženého návrhu schválili pozemky KN-C č. 
410/66 ostatná plocha o výmere 772 m² a parc. 
KN-C č. 410/67 ostatná plocha o výmere 773 m² 
ako prebytočný majetok mesta a ich priamy pre-
daj za cenu 47,- € za 1 m² odpredávaného po-
zemku. Kupujúci ďalej uhradí cenu znaleckého 
posudku vo výške 134,- €, správny poplatok za 
návrh na vklad vlastníckych práv do katastra 
nehnuteľností vo výške 66,- €. Mestské zastu-
piteľstvo odporučilo, aby výberová komisia, kto-
rú na vyhodnotenie cenových ponúk vymenuje 
primátor, okrem výšky kúpnej ceny zohľadnila 
aj investičný zámer navrhovateľa a prínos pre 
mesto Nová Dubnica. Prednostke MsÚ uložilo, 
aby zabezpečila vyhlásenie zámeru na odpre-
daj tohto pozemku, vrátane návrhov, ktoré vy-
hodnotí komisia. Konkrétne návrhy o odpredaji 
týchto pozemkov predloží na budúcom zasad-
nutí MsZ.
 Na programe rokovania bol aj odpredaj po-
zemkov v záhradkárskych osadách č. 3, 4 a 5.
Poslanci väčšinou hlasov odsúhlasili predaj po-
zemkov v týchto ZO za 1,- € /m2 a zriadenie 
predkupného práva ako vecné bremeno v pros-
pech predávajúceho - mesta na obdobie piatich 
rokov. Poplatok 66,- € za návrh na vklad vlast-
níckych práv do katastra nehnuteľností uhradia 
kupujúci.

M. Babuková 

 Priestor pred kinom Panorex bol ešte ne-
dávno pravou oddychovou zónou. Neskôr ale 
vstúpil do platnosti zákon, ktorý umožnil za is-
tých okolností parkovať aj na chodníku, a pred 
Panorexom postupne vzniklo parkovisko. Pred 
kultúrnou inštitúciou, ktorá poskytuje priestor až 
pre päť stoviek návštevníkov podujatia, však 
musí byť zachovaná dostatočne veľká plocha 
na zhromažďovanie sa a na trávenie príjem-
ných oddychových chvíľ. Rušná premávka tiež 
výrazne narúšala dlažbu. Z týchto dôvodov mes-
to parkovanie pred kinom výrazne obmedzilo. 
Parkovanie je povolené iba na piatich vyhrade-
ných miestach pre prevádzky, ktoré majú svoje 
sídlo priamo v kine Panorex. 
 Uvedomujeme si, že kapacita parkovísk nie 
je postačujúca na pribúdajúci počet motorových 
vozidiel v meste, z tohto dôvodu vytvárame no-
vé a nové možnosti na odstavenie vozidiel. Vy-
budovanie nových parkovísk bude obsahovať 
návrh na rozpočet pre budúci rok.

-mk-

 V minulom vydaní sme vás upozorňovali na 
dátum splatnosti dane z nehnuteľnosti a poplat-
ku za komunálny odpad. 
 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI bola splatná 30. 
septembra. Napriek tomu desať dní po tomto 
termíne občania dlhovali 26 408 eur. Mestský 
úrad postupne spracoval podklady k vymáhaniu 
nedoplatkov a začal ich vymáhanie exekučným 
konaním. 
 POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD je 
splatný 30. novembra. Ak chcete predísť exe-
kúcii, vykonajte úhradu čo najskôr a nenechá-
vajte si platbu na posledný možný termín. Za 
tento rok zostáva daňovníkom uhradiť poplatok 
za komunálny odpad ešte 87 390 eur. 

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca klientskeho centra

 Nového riaditeľa Bytového podniku Nová 
Dubnica, m.p.o. vyberala 3. októbra až sedem-
členná komisia. Zoskupenie v zložení: Ing. Ján 
Bobot, Mgr. Michal Doman, JUDr. Dagmar Gre-
gušová, Ing. Silvia Kiačiková, Ing. Marián Mede-
ra, Ing. Róbert Ruman a Mgr. Zuzana Vanková 
overovalo a posudzovalo schopnosti a odborné
znalosti deviatich prihlásených uchádzačov spo-
lu s ich osobnostnými a morálnymi predpoklad-
mi. Komisia do funkcie vybrala Ing. Jaroslava 
Šlesara. Prvým náhradníkom je Ing. Vladimír 
Balaj. 
 Víťaza výberového konania musí do funkcie 
na návrh primátora menovať mestské zastupi-
teľstvo. Udeje sa tak zrejme priamo v deň tlače 
tohto vydania 22. októbra. 
 V novembrovom čísle vám nového riaditeľa 
predstavíme bližšie. 

-mk-

 Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 24. 
septembra poslanci, okrem iného, schválili vše-
obecne záväzné nariadenie (VZN) o rozsahu 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a 
výške úhrad za sociálne služby v meste Nová 
Dubnica.  
 Podľa zákona o sociálnych službách, ktorý 
mal nadobudnúť platnosť od 1. júna 2012, mali 
obce a mestá do 30. júna t.r. upraviť svoje VZN 
na úhradu najmenej vo výške 50% priemerných 
ekonomicky oprávnených nákladov, spojených 
s poskytovaním sociálnej služby za predchá-
dzajúci rozpočtový rok. Súčasná vláda s týmto 
znením nesúhlasila. Hneď na svojich prvých ro-
kovaniach sa s uvedenou problematikou zaobe-
rala a zákon o sociálnych službách novelizova-
la. Zo zmeny paragrafov vyplýva, že verejný po-
skytovateľ sociálnej služby - mesto, určuje koľko 
percent si stanoví ako úhradu za sociálne služ-
by, ktoré poskytuje pre občanov.  
 Zariadenie pre seniorov v Novej Dubni-
ci je od 1. marca tohto roku fi nancované z 
MPSVaR vo výške 320,- € na jedného klien-
ta mesačne. V súvislosti so zmenou zákona 
o sociálnych službách požiadalo vedenie 
mesta o zmenu VZN. Žiadalo zmeniť výšku 
úhrady za poskytované služby podľa stupňa 
odkázanosti. Výška priemernej úhrady na 
jedného klienta podľa stupňa odkázanosti by 
predstavovala  sumu  345,15 €, čo je v prie-
mere  51,59%  ekonomicky oprávnených ná-
kladov. Najmenšia úhrada predstavuje sumu 
309,50 € a najvyššia úhrada sumu 391,25 €. 
 Opatrovateľská služba: Ekonomicky 
oprávnené náklady na opatrovateľskú služ-
bu boli prepočítané na sumu vo výške 3,20 €,
čo predstavuje 100% pokrytia výdavkov. Opa-
trovateľská služba bola stanovená na 50 %,
čo predstavuje sumu vo výške 1,60 € za päť 
mesiacov tohto roku. Zmenou zákona si 
môže mesto upraviť percentá pokrytia ná-
kladov za sociálne služby. 
 Na návrh  sociálno - zdravotno - bytovej 
komisie mestské zastupiteľstvo schválilo, 
aby sa občania, ktorým mesto opatrovateľ-
skú službu poskytuje, podieľali na nej su-
mou vo výške 1,30 €, čo predstavuje 40,63 %.
Uvedené zmeny úhrad platia od 1. novembra 
2012.

M. Babuková

D LŽ N Í KOV BU D Ú 
RIEŠIŤ E X EKÚCIE 

B Y T O V Ý  P O D N I K 
BUDE VIESŤ J. ŠLESAR 

ZMENY V PLATBÁCH 
ZA SOCIÁLNE SLUŽBY 

Z O  Z A S A D N U T I A  M E S T S K É H O  Z A S T U P I T E Ľ S T VA

P O Z O R  N A  P A R K O V A N I E  P R E D  K I N O M !

ex NASA Angličtina
v podaní amerického manželského páru

Veteráni s 20. rokmi skúseností
vo vesmírnom programe NASA pre vás pripravili:     . štúdium angličtiny,

      ktoré vás udrží v pozore     . aktuálne a zaujímavé témy     . diskusie o provokatívnych      a kontroverzných témach

Zapoj sa do konverzácie,
pýtaj sa a buď odmenený cenou priamo z NASA!

Miesto konania kurzu:
BS SCHOOL NOVÁ DUBNICA
Sady Cyrila a Metoda 21/18

(na námestí)

     Čas: streda 18:15 - 20:15

     Kontaktné informácie:
     www.bsschool.sk
     Email:  bsschool@bsschool.sk
     Mobil:  0902 895 222
        0903 773 403

NAŠE MESTO A ĽUDIA V ŇOM
21. novembra (streda) 16:30 hod. v kine Panorex.
Ďalší ročník projektu MO Matice slovenskej, 

ktorý predstavuje a archivuje profi ly 
výnimočných ľudí z Novej Dubnice



životné prostredie

S P O Z N ÁVA J M E  S T R O M Y  V  N A Š O M  M E S T E
N O V O D U B N I C K É  D U B Y

 Počas prvých dvoch októbrových týžd-
ňov sme vyvážali objemný odpad a konáre 
v IBV Miklovky a v Kolačíne.
 Na mestskú časť Kolačín sme po prvý-
krát vyhradili dva dni, pretože v minulom 
roku sa nepodarilo v priebehu jedného dňa 
odviezť všetok vyložený odpad. Zmena sa 
ukázala ako opodstatnená a efektívna, pri 
novom rozdelení odvozov vývozca zabez-
pečoval nakladanie a odvoz bez prieťahov, 
prácu ukončil vždy včas. Poďakovanie pa-
trí pracovníkom spoločnosti TEKOS Nová 
Dubnica, ktorí odpadu odvážali aj v neprí-
jemnom daždivom počasí, a takisto obyva-
teľom rodinných domov, ktorí mali odpad 
včas a primerane nachystaný - vo vreciach,
prípadne roztriedený na zložky. Zopár ro-
dinných domov nedodržalo termín alebo 
čas vykladania odpadu  a vývozcovia od-
padu sa museli na niektoré miesta vrátiť. 
Veríme, že počas jarného vývozu vychy-
táme v spolupráci s vami aj tieto drobné 
„muchy“.

 V letných mesiacoch (jún-august 2012) navštívilo zberný dvor 
spolu 655 Novodubničanov (z toho 37 obyvateľov Kolačína), ktorí 
na zberný dvor doviezli rôzne druhy komunálneho odpadu, a to 
najmä z „veľkých upratovaní“ bytov, domov či garáží, alebo z rôz-
nych prerábok a rekonštrukcií svojich obydlí. Potešilo nás, že si 
Novodubničania zvykli na túto možnosť odovzdania odpadu, pre-
tože dovozom odpadu na zberný dvor, namiesto založenia čiernej 
skládky pri kontajneroch či v koryte potoka, tak prispievajú k čisto-
te a poriadku v meste. Mnohí sa už naučili aj to, že odpad treba 
už pri nakladaní do auta (alebo skôr už priamo pri upratovaní či 
prerábke) triediť na jednotlivé typy odpadov - zvlášť papier, plas-
ty, sklo, kovy, textil, drevo, stavebný odpad bez prímesí, pretože 
vyložiť auto naplnené zmesou rôznych odpadov je potom zdĺhavé.
Pochvala patrí aj obyvateľom Kolačína, ktorí začali využívať zber-
ný dvor takisto. Veríme, že čiernych skládok v okolí mesta bude 

ubúdať, pretože máme k dispozícii legálne možnosti, ako sa bez-
platne (v rámci poplatku za komunálny odpad) zbaviť zložiek ko-
munálneho odpadu. Upozorňujeme však, že sú aj odpady, ktoré na 
zbernom dvore neodoberieme, prípadne odoberieme za odplatu
- to sú tzv. podnikateľské odpady, či stavebné odpady nad množ-
stvo 1 m3, objemné odpady nad 1 tonu na domácnosť. Komunálne 
odpady môžu Novodubničania odovzdať  po predložení platného 
občianskeho preukazu a odpady vykladať podľa pokynov správ-
cu zberného dvora. Na zbernom dvore odoberieme aj odpad zo 
zelene, konáre, nebezpečný odpad, použité jedlé oleje, batérie.... 
Zároveň si môžete na vlastné oči overiť, koľko odpadov vytvoríme 
a akým spôsobom s nimi  v našom meste nakladáme.

E F E K T Í V N E J Š Í  O DVOZ O B J E M N É H O  O D PA D U

OBY VATELI A M ESTA ZBER NÝ DVOR V YUŽÍVA JÚ

Prosíme občanov, aby objemný odpad ukladali ku kontajnerom vždy 
len 1 deň pred termínom odvozu objemného odpadu, najneskôr 
do 630 hod. v deň vývozu odpadu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty
v našom meste. Neznečisťujte odpadom trávniky v okolí!

5. 11. (pondelok): Sady Cyrila a Metoda, Pribinove sady,
     „Účko“, domy č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28,
     29, 30, 31, 32, 34, 35, 730
6. 11. (utorok):   domy za kinom: č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838
7. 11. (streda):   domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, , 67, 68, 77,
     78, 81, 82, 83, 84, 85
8. 11. (štvrtok):   Komenského sady, Sady kpt. Nálepku:
     domy č. 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
     55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
9. 11. (piatok):   paneláky smer Kolačín: 362, 363, 364, 365,
     533, 534, 724, 725, 726, 869, 873

Elektroodpad je zakázané vykladať ku kontajnerom, dovezte ho na
zberný dvor. Kartóny rozrežte a vhoďte do kontajnerov na zber pa-
piera.

22. 11. (štvrtok)  garáže na Topoľovej a Jilemnického ulici a pri do-
     moch č. 3 - 6 na Ulici SNP
23. 11. (piatok)  garáže na Okružnej a Trenčianskej ul. pri čín-
     skom múre a v Sade duklianskych hrdinov
     (pri bývalom CVČ)

Odpad je potrebné vyložiť pred svoju garáž
najneskôr v deň zvozu do 7.00 hod.! 

Nebezpečný odpad - oleje, farby, rozpúšťadlá - je nutné 
odovzdať na zbernom dvore,

aby nedošlo k úniku škodlivých látok do prostredia!

JESENNÝ ZVOZ OBJEMNÉHO
ODPADU 5. až 9. novembra

ZVOZ ODPADU Z GAR Á ŽÍ
22. až 23. novembra

S t r á n k u  p r i p r a v i l a  v e d ú c a  o d d e l e n i a  ž i v o t n é h o  p r o s t r e d i a  M s Ú  M g r.  K a t a r í n a  B a š n á . 

V  SEPAROVANOM  ZBERE
POUŽITÉ STRIEKAČKY S IHLAMI!
 Upozorňujeme Novodubničanov, že zdravotnícky odpad - ne-
použité lieky, použité injekčné striekačky a pod., nepatria do kon-
tajnerov na komunálny odpad!
 Odovzdajte ich napríklad v lekárni, alebo u svojho ošetrujúceho
lekára. Rozhodne nepatria do vriec, či kontajnerov na triedený zber
plastov, pretože ohrozujú zdravie pracovníkov zberného dvora, 
ktorí triedia plasty  podľa jednotlivých druhov. 
 Použité injekčné striekačky sa v plastoch objavujú pravidelne 
už takmer dva roky, preto si vás dovoľujeme požiadať aj o upozor-
nenie príbuzných, či známych, o ktorých viete, že dlhodobo uží-
vajú lieky injekčne. Práca s odpadmi na zbernom dvore je nároč-
ná, stáva sa však aj nebezpečnou, dôvodu neuváženého konania 
nás Novodubničanov. 
Ďakujeme za pochopenie.

 Úprimne, keby som bola návštevník náš-
ho mesta, očakávala by som, že bude vzhľa-
dom na jeho názov, plné dubov. Pozrime sa 
teda ako je to s dubmi v Novej Dubnici.

Dub letný (Quercus robur)
 Dva duby letné rastú pri domoch číslo 
päť a šesť na Ulici SNP. Nevysadili ich však 
veľmi šťastne a premyslene, nemajú dosta-
tok priestoru, z tohto dôvodu sme ich muse-
li už viackrát orezávať. Tento druh spolu s 
dubom zimným a cerovým je na Slovensku 
pôvodný a rastie v mnohých našich lesných 
spoločenstvách. V prírode dosahuje výšku až 
do 45 m, na voľnom priestranstve má veľmi 
širokú a klenutú korunu. Listy sú obráteno-
vajcovité typicky perovito laločnaté. Kvety sa 
objavujú v máji, samčie v previsnutých jahňa-
dách, samičie nenápadné červené v klasoch. 
Kôra je spočiatku sivozelená, neskôr hlboko 
pozdĺžne popukaná. Plodmi sú žalude, ktoré 
majú podlhovasto-vajcovitý tvar. Je to dlho-
veký strom. V priaznivých podmienkach sa 
mnohé tieto duby dožívajú až tisíc rokov!

Dub červený (Quercus rubra)
 Tretím a najväčším dubom v meste je 
dub červený, ktorého oblasť prirodzeného vý-
skytu je v Severnej Amerike. Náš novodub-
nický sa nachádza na konci Mierového ná-
mestia takmer na začiatku Topoľovej ulice v 
blízkosti pizzérie Vega. 
 Tento druh je udomácnený (nízkym per-
centom) aj v slovenských lesoch, ale nesprá-
va sa invazívne. V domovine dorastajú do 
výšky okolo 40 m. Solitérne jedince nerastú 
tak vysoko, ale ich koruna má nádherný roz-
ložitý tvar a kmeň priemer až dva metre.
 Listy červeného duba sú 10 - 25 cm dlhé, 
elipsovité, avšak laloky sú ostnato zúbkova-
né. Jesenné zafarbenie mladých stromov je 
oranžovočervené až šarlátové, staršie duby 
majú skôr žltkastú a tehlovú farbu. Žalude  sú 
široko vajcovité, na stopkách vo veľmi plyt-
kých čiaškach, dozrievajú až v druhom roku.
 Takže napočítala som tri kusy dospelých 
dubov. Pri príležitosti 50. výročia založenia 
Novej Dubnice sme pri kine Panorex v roku 
2007 zasadili dub letný. Slávnostné privítanie 
delegácie z partnerskej ruskej Dubny a pod-

pis dohody o spolupráci prinieslo výsadbu 
ďalších štyroch. Plné mesto ich teda nemá-
me. Nakoniec, sú to stromy, ktoré potrebujú 
veľa priestoru, aby vynikli, umiestňovať ich 
treba s citom v dostatočnej vzdialenosti bu-
dov.
 Chvíľku som pátrala v dostupných zdro-
joch, podľa čoho teda zakladatelia nazvali 
Novú Dubnicu. Mesto Nová Dubnica vzniklo
z potreby vybudovania nového sídliska ná-
jomných bytov pre zamestnancov dubnických 
strojárskych závodov. Jeho názov je odvode-
ný od Dubnice nad Váhom, ktorá pôvodne 
vznikajúci sídelný útvar spravovala. Odlíšili 
ho prívlastkom „Nová“.
 Názov Dubnice nad Váhom je po prvý 
raz doložený z roku 1193 ako Dubnicze. Pred 
rodom Illésházyovcov toto sídlo patrilo ze-
mianským rodinám Dubnických a Lieskov-
ských. Najstarišie vyobrazenie dubnického 
erbu poznáme z pečatidla z roku 1709. V 
jeho štíte bola dubová vetvička. 
 Súčasný erb Novej Dubnice z roku 1987 
pozostáva z červeného štítu a troch zlatých 
dubových listov. V zdôvodnení heraldickej 

komisie sa uvádza spätosť mesta s prírodou, 
okolitými lesmi a vrchom Dubovec.
 Takže je to tak. Predsa podľa dubov. 
Tých, ktoré tu boli skôr, ako obe naše Dubni-
ce. Spoločenstvo karpatských dubovo - hra-
bových lesov, ktorého rozloha je v súčasnosti 
už oveľa menšia a pokrývajú najmä vrch Du-
bovec. V tomto spoločenstve z drevín pre-
vláda spolu s hrabom obyčajným  (Carpinus 
betulus) najmä dub zimný (Q. petrea).
Je krásna jeseň, urobme si čas na prechádz-
ku napríklad aj Dubovcom, či iným smerom. 
Veď by  teraz pod tými dubmi mali rásť aj du-
báky, nie?

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostredia MsÚ

Dub červený prirodzene rastie v Severnej 
Amerike, ale jeden máme aj na našom Mie-
rovom námestí.  

Námestie pri slovenskom dvojkríži budú zdo-
biť aj dva duby, ktoré slávnostne zasadil náš 
primátor P. Marušinec a jeho náprotivok z 
partnerského ruského mesta Dubna V. Prokh. 



1) Vynovené priestory pre ZUŠ a CVČ. Telocvičňa, na ktorú sme nemohli
 použiť eurofondové prostriedky, by sa mala dočkať rekonštrukcie v priebe-
 hu budúceho roka vďaka envirofondu.

3) Česť strihať pásku dostali (zľava): M. Múdra - riaditeľka ZUŠ, A. Maas -
 Cassis Consulting, s.r.o. Bratislava, Z. Táborská - predsedníčka ÚVO, R.
 Čepák - poslanec NR SR, V. Prokh - primátor mesta Dubna, P. Marušinec -
 primátor mesta Nová Dubnica.

5) Riaditeľka ZUŠ M. Múdra prevzala do užívania budovu a spolu s ňou sym-
 bolicky kyticu kvetov od primátora P. Marušinca.

7) Po koncerte nasledovala vernisáž výstavy ruského maliara a ilustrátora z
 nášho partnerského mesta Dubna Alexandra Paska (druhý zľava). Jeho
 nádhernými dielami ste mali možnosť obohatiť aj vaše súkromné zbierky.

2) Význam  slávnostného otvorenia ZUŠ podčiarklo aj vystúpenie nášho dy-
 chového orchestra a mažoretiek.

4) Novú koncertnú sieň ZUŠ sme pokrstili koncertom žiakov a pedagógov.
 Ako historicky prvá skladba tu zaznela Ave Maria v podaní Adriany Pružin-
 covej, hostí z ruského mesta Dubna očaril S. Prokofi ev.

6) Prianie úspechov v novej budove primátor adresoval aj riaditeľke CVČ
 L. Ibolyovej.

8) Sobotný program Dní mesta začal súťažou Naj psík. V kategórii malý pes
 sme ocenili manželov Vittekových s čínskymi chocholatými psami (nahá-
 či) a Klaudiu Kupeckú s krížencom Keysym.

Spracovala: -mk-, foto: Peter Mrázik , fotografi e č.: 8 - 10, 15, 16 Peter Tehlár

P O S L E D N É  S E P T E M B R O V É  D N IP O S L E D N É  S E P T E M B R O V É  D N I P O S L E D N É  S E P T E M B R O V É  D N IP O S L E D N É  S E P T E M B R O V É  D N I  
F O T O R I P O R T  P E T R A  M R Á Z I K AF O T O R I P O R T  P E T R A  M R Á Z I K A



V  Z N A M E N Í  M E S T S K Ý C H  O S L Á VV  Z N A M E N Í  M E S T S K Ý C H  O S L Á V
A  P E T R A  T E H L Á R AA  P E T R A  T E H L Á R A
V  Z N A M E N Í  M E S T S K Ý C H  O S L Á VV  Z N A M E N Í  M E S T S K Ý C H  O S L Á V

9) Elegantní a poslušní - takí boli účastníci súťaže Naj psík v kategórii
 veľký pes. Zľava: írsky seter Billy s majiteľkou Paulínou Magdadiovou,
 borderkólia Bree Aleny Čiernej a hovawart Cameron s majiteľom Joze-
 fom Urbanom. 

11) Cenné Harleyky, športové stroje, ale aj Vespy... tieto nablýskané maši-
 ny nám predviedli motorkári z okolia. Všetkým záujemcom ukázali, aké
 je to jazdiť s vetrom vo vlasoch, a ochotne vozili okolo námestia mladých
 i starých. 

13) Osobnú prítomnosť primátora nášho partnerského ruského mesta
 Dubna V. Prokha sme využili na slávnostný akt podpisu dohody o spolu-
 práci našich miest. 

15) Oslavný víkend sme zavŕšili vystúpením tanečnej skupiny Merlin. Po-
 tvrdila, že označenie „slovenskí Lord of the Dance“ im patrí právom. 

10) Program súťaže psíkov spestrilo vystúpenie profesionálnych kynoló-
 gov  a ich zverencov. Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu
 na výkon väzby Ilava ďakujeme za ukážky dokonale vycvičených psov a
 ich zásahov. 

12) Hudobný program odštartovala kapela Fluenz. Za týmto menej zná-
 mym menom sa skrýva aj gitarista Lukáš, ktorý hrával s Mirom Jaro-
 šom a basgitarista Erik, ktorý sprevádzal Vaša Patejdla. 

14) Vrcholom Dní mesta, ktoré boli tentoraz aj oslavami 55. výročia Novej
 Dubnice, bol nesporne koncert skupiny Vidiek. Janko Kuric spolu s par-
 tiou dokázali, že ich hity si vedia spievať skutočne všetci bez ohľadu
 na vek. 

16) Írsku stepovú show tanečnej skupiny Merlin okorenila choreografi a
 v štýle Men in black. Bez zaváhania si dovolíme povedať, že kino Pano-
 rex toľko potlesku už dávno nezažilo! 



 Už po pätnástykrát zorganizovali členky novodubnickej orga-
nizácie Únie žien Slovenska v spolupráci so záhradkármi, školami 
a mestským úradom výstavu spojenú so súťažou o Najkrajšie ja-
blko Novej Dubnice. Slávnostného otvorenia výstavy sa 3. októ-
bra v kine Panorex zúčastnil primátor mesta Ing. Peter Marušinec, 
členka ústrednej rady a okresnej rady Slovenského zväzu záhrad-
károv Eva Senešiová, ako aj predsedníčka okresnej organizácie 
ÚŽS Magdaléna Hrubá. Otvorenie výstavy spestrili dievčatá z 
krúžku moderného tanca CVČ pod vedením Gabriely Digáňovej.
 Ceny za najkrajšie jablko, ktoré spolu s diplomom venoval mes-
tský úrad, z rúk primátora prevzali: Mária Žatková za jablká od-
rody Gloster, Ing. Anton Brunai za krajové oranžové a Augustín 
Šarlay za odrodu Gramy Smith. Víťazné jabĺčka putovali na celo-
slovenskú výstavu, ktorá sa konala v minulých dňoch na známom 
výstavisku v Trenčíne. (V čase našej uzávierky ešte neboli známe 
jej výsledky.) Tento rok sa výstavy zúčastnilo sedemdesiat záhrad-
károv, mnohí z nich však priniesli viacero druhov jabĺk, a tak spolu 
bolo vystavovaných 127 exponátov. Hodnotiaca porota, zložená z 
odborníkov - záhradkárov a členky ZO ÚŽS, mala teda čo robiť. 
Po takmer dvojhodinovej anabáze určila tie najkrajšie, najlepšie 
i najchutnejšie jabĺčka. Tu však treba povedať, že nie všetky zá-
hradkárske osady k výstave pristupovali zodpovedne. Do výstavy 
sa vôbec nezapojili záhradkári z osady č.4 (pod Dubovcom) aj z 

osady na Dubovci (za cintorínom). Najviac záhradkárov prispelo 
z osady č. 2 (pri starej kotolni), z osady č. 6 - Kaňová a z osady 
č. 7 (Kolačín). Nemalou mierou sa zúčastnili obyvatelia IBV, ktorí 
priniesli 26 exponátov. Už tretí rok sa mohli výstavy zúčastniť aj tí 
obyvatelia Novej Dubnice, ktorí majú záhrady mimo územia nášho 
mesta. Štyria z nich priniesli až 23 odrôd jabĺk, čím výrazne pris-
peli k pestrosti expozície. Porota takisto hodnotila najzaujímavejší 
výpestok ovocia či zeleniny. Zhodla sa na tom, že prvenstvo zís-
kala Viera Halgašová za baklažán. Priniesla celý krík, na kto-
rom boli kvety aj plody rôznych veľkostí. Druhé miesto obsa-
dila Jana Gaži za obrie vlašské orechy a tretí bol Ján Bukov-
ský s tekvicou Goliáš. Návštevníkov zaujala aj expozícia bylin-
káriek, ktorú pripravila Ing. A. Madarászová.
 Súčasťou výstavy boli práce detí všetkých škôl pôsobiacich na
území nášho mesta. Tematicky boli zamerané na Jeseň v záhra-
de, a tak sa bolo na čo pozerať. Mnohé využili plody jesene, či 
už to boli tekvice rôznych veľkostí, alebo gaštany a ďalšie určenú 
tému zobrazili na výkresoch. Návštevníkov aj táto časť výstavy 
zaujala, mnohí jej „autori“, najmä deti materských škôl, priviedli 
svojich rodičov, aby sa svojím výtvorom pochválili. Bolo to pekné 
oživenie a spestrenie celej expozície, čo svojimi zápismi do kro-
niky aj potvrdili.

- gaj -

 Keď sa začala rodiť spolupráca medzi seniormi z Dolní Beč-
vy - Valašsko, ZO Únie žien Slovenska a ZO Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých v Novej Dubnici, nikto si nepomyslel, že 
prerastie v také srdečné stretnutia. Po prvej návšteve v našom 
klube sme minulý rok prijali pozvanie do Dolní Bečvy. Predseda 
domáceho klubu seniorov Ing. J. Blinka nás po srdečnom privíta-
ní oboznámil s históriou a súčasnosťou ich kraja. Pripravili pre 
nás naozaj bohatý program. Mali sme si možnosť pozrieť mnohé 
skvosty valašskej architektúry, kochali sme sa prekrásnou príro-
dou a navštívili sme rôzne významné miesta, ktoré sú súčasťou 
tohto kraja. Na záver návštevy nám pripravili milé posedenie vo 
svojom klube seniorov. Tam sa naše vzájomné vzťahy prehĺbili a 
na oplátku sme ich pozvali na ďalšiu návštevu k nám do Novej 
Dubnice. 
 Keď sa ohlásili, že prídu, snažili sme sa urobiť všetko preto, 
aby aj oni odchádzali plní zážitkov a s pocitom, že boli na návšte-
ve u dobrých priateľov. Dopoludnia navštívili kúpeľné mesto Pieš-
ťany, absolvovali výlet loďou, pozreli si kúpeľný ostrov a ďalšie 
zaujímavé zákutia Piešťan. V popoludňajších hodinách sme ich už 
netrpezlivo očakávali v našom klube v kultúrnej besede. Za zvu-
kov harmoniky prišlo medzi nás štyridsaťšesť seniorov z Moravy 
a stretnutie bolo naozaj srdečné. V mene hostiteľov ich chlebom a 
soľou privítala predsedníčka ZO SZZP J. Králiková a v kroji oble-
čení členovia Senior klubu Vršatec 
 O. Korcová a P. Markovič. Predsedovi klubu Ing. J. Blinkovi 
odovzdali na pamiatku propagačné materiály, z ktorých sa dozve-
dia niečo viac o histórii nášho mesta, on nám venoval krásnu en-
cyklopédiu o meste Rožňov pod Radhoštem a fľašu historickej 
slivovičky.
 V príjemnej pohode pri guláši a občerstvení sa rozprúdila sr-
dečná debata. Účastníkov stretnutia krátkym vystúpením pozdra-

vili členovia folklórneho Senior klubu Vršatec, ktorí predviedli tan-
ce z okolia Trenčína. Potom už pri voľnej zábave vykrútili aj svojich 
priateľov z Dolní Bečvy, zaspievali si spolu a postupne sa k nim 
pridali všetci, ktorých zvuky harmoniky nenechali chladnými. Zno-
vu sa potvrdilo, že obyvatelia z moravsko-slovenského pomedzia 
sú si navzájom naozaj blízki a nerobí im problémy zaspievať zná-
me moravské ľudové piesne alebo slovenské šlágre. Pri speve 
a dobrej nálade sa bavili do večerných hodín. Bolo vidno, že sa 
cítia medzi nami dobre a nechce sa im odchádzať. A tak k slovám 
vďaky pridali pozvanie na ďalšiu návštevu Valašska. Určite ju radi 
prijmeme.

Text a snímky: M. Babuková

Návšteva z Horní Bečvy sa cítila u nás dobre.

kino Panorex 18:00 - 22:00
Vstupné: 2,50 €

Každá zakúpená vstupenka platí ako poukaz na 20% zľavu
v športovej predajni Klingo šport v Dubnici nad Váhom.

Predajňa sa špecializuje na turistiku, outdoor.

Čo sa stalo na ostrove Pam
Vylezte s poľskou dvojicou na najvyšší pobrežný útes na svete. 1500 
m vysoká kolmá stena v Grónsku! A jediná možnosť ako sa k nej do-
stať je na morskom kajaku - pomedzi ľadové kryhy.

Vo vlčej koži po stopách Džingischána
Na konskom chrbte putujte z Mongolska cez strednú Áziu až do Eu-
rópy, rovnakou cestou, ktorou kedysi prechádzali bojové hordy najväč-
šieho dobyvateľa všetkých čias, Džingischána.

Najdlhšia cesta
Koľko kilometrov sa dá prejsť po svojich v Číne? Viac ako meria Veľký 
čínsky múr?

Bod, odkiaľ niet návratu
Špičkoví horolezci sa vydávajú na nezlezený vrchol vo východnom Ti-
bete. Nie každá expedícia sa však skončí úspešne. Nie vždy hrdinovia 
expedičných fi lmov prežijú...

Obeta Ganéšovi
Partia mladých horolezcov, ktorí sa lezením naozaj bavia, sa vydá-
va do Badami v Indii, aby tu otestovali svoje lezecké schopnosti. Ak 
chcete zažiť atmosféru strednej Indie na vlastnej koži, príďte si pozrieť 
úžasný príbeh o prvom výstupe na Ganesh, ktorý navyše skvelo do-
pĺňa výborná hudba.

Cold (Chlad)
Príbeh o unikátnom zimnom výstupe Coryho Richardsa a jeho part-
nerov - horolezcov svetovej špičky - na osemtisícovku Gasherbrum II. 
Uvidíte natáčanie vo veľmi náročných prírodných podmienkach, fi lm 
plný zvratov a prekvapení. Tento fi lm si žiadny milovník hôr nemôže 
nechať ujsť!

Z 15. RO ČNÍKA V ÝSTAV Y JABLKO NOVE J DUBNICE 
Uspela odroda Gloster

ĎALŠI A NÁVŠTEVA SENIOROV Z D OLNÍ  BEČ V Y

E X P E D I Č N Á  K A M E R A
F e s t i v a l  c e s t o v a t e ľ s k ý c h  a  h o r s k ý c h  f i l m o v

 Kultúrny program v Zariadení pre seniorov v Novej Dubnici neza-
ostáva za programom v iných zariadeniach, či organizáciách. Snažíme 
sa vytvárať vhodné prostredie pre kultúrne vyžitie i navodenie pozitív-
nej atmosféry spolunažívania našich obyvateľov. 
 Jedným z úspešných podujatí, ktoré sa nám podarilo v lete zreali-
zovať bola opekačka. Zavinšovali sme oslávencom v domove, pohos-
tili sme sa kávičkou a koláčom, opiekli špekáčiky i slaninku a za spevu 
a príjemnej atmosféry sme sa napokon rozišli.
 V septembri sme zorganizovali výlet do Martina. Navštívili sme 
chalúpky v Múzeu slovenskej dediny a spoločne zaspomínali na pre-
došlé časy. V duchu slovenskej tradície sa pokračovalo i po ceste späť.
Zastavili sme sa na výborné bryndzové halušky. Poslednou zastáv-
kou bolo mesto Nimnica. Tu sme si pochutili nielen na zákuskoch, ale 
niektorí i na kúpeľných oblátkach a posedeli si pri káve. Po malej pre-
chádzke sme sa napokon unavení, ale spokojní, v radostnom duchu 
vrátili domov.
 Tento rok plánujeme ešte viaceré podujatia pre našich starkých. 
Chceme, aby boli príjemným a radostným spestrením pobytu u nás. 
Budeme sa snažiť, aby sme mali stále nové zážitky, na ktoré budeme 
neskôr radi spomínať, a o ktorých vás budeme určite informovať.
  

vedenie zariadenia pre seniorov

SPESTRENIE PRE STARKÝCH 
V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

28. 10. (nedeľa) kino Panorex 15:0028. 10. (nedeľa) kino Panorex 15:00
Koncert pri príležitosti októbraKoncert pri príležitosti októbra

mesiaca úcty k starším.mesiaca úcty k starším.  
Vstup zdarma.Vstup zdarma. 

Všetky fi lmy získali ocenenia na zahraničných festivaloch cestovateľských, horolezeckých alebo dobrodružných fi lmov.

8. novembra 



Ďakujeme všetkým priateľom a známym,
ktorí prišli na poslednej ceste
odprevadiť nášho manžela, otca a dedka

Ing. Jána MRÁZA
a snažili sa zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.                                                                 
                        

Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti
a kvetinové dary príbuzným, susedom,
priateľom a známym,
ktorí 12. septembra odprevadili
na poslednej ceste nášho manžela, otca,

dedka a pradedka Štefana TRSŤANA.
Zvlášť ďakujeme ružencovému
bratstvu za spev a modlitby. 

Manželka, dcéra, syn a nevesta s rodinami

4. októbra uplynul rok, odkedy nás
navždy opustil náš milovaný manžel,

otec a dedko Ing. Jozef ŠOŠOVIČKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, synovia
Marián a Vladimír s rodinami
a ostatná rodina.

29. septembra sme si pripomenuli
nedožité 80. výročie narodenia

Anny MARGETINOVEJ,
rod. Kozáčkovej

a 16. októbra uplynulo 30 rokov
od úmrtia jej manžela

Štefana MARGETINA,
oboch rodákov z Dolného Sŕnia
a dlhoročných obyvateľov Novej Dubnice.
Spomínajú dcéry Evka a Blažena
s rodinami.

Milovaný manžel, otec 

a dedko Augustín Holba
odišiel od nás tíško a nečakane
30. októbra pred desiatimi rokmi. 

Čas plynie a nevráti sa, len láska, úcta
a spomienky v našich srdciach zostávajú.
Manželka a syn s rodinou

14. februára sme si pripomenuli štvrté
výročie, odkedy nás opustila
naša milovaná mamička, babička

a prababička Mária ZENTKOVÁ.

15. septembra uplynuli tri roky,
odkedy nás opustil náš milovaný otec,

dedko a pradedko Jozef ZENTKO.
Aj keď ste odišli, nie ste medzi nami, ale
v našich srdciach budete žiť stále s nami.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú
dcéry, vnúčence a pravnúčence. 

18. októbra uplynuli dva roky,
odkedy nás navždy opustila naša
drahá manželka, mamička a babička
Eva LEHOCKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej spomienku.
S láskou spomínaj manžel a deti s rodinami.

20. októbra uplynulo desať rokov
od smrti nášho milovaného manžela,
otca, dedka a pradedka

Ing. Štefana RUDINSKÉHO.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S úctou spomína manželka s rodinou.
 

21. októbra uplynulo šesť rokov,
odkedy nás opustil náš milovaný otec

a dedko Ján ČEŠKO.
S láskou a úctou spomína
dcéra Jaroslava a syn Ján s rodinami.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

21. októbra uplynuli tri roky,
odkedy nás navždy opustila naša
milovaná  manželka, mamička a babička

Elena ŠTRAUCHOVÁ.
S láskou spomína manžel Jaroslav,
syn Jaroslav a dcéra Iveta s rodinami.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

18. novembra uplynie 25 rokov,  odkedy
nás navždy opustil náš milovaný

manžel, otec a dedko Dušan TURAN.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. S láskou
spomínaj manželka a dcéry s rodinami.

28. októbra uplynie
12 rokov, odkedy nás navždy opustil

náš strýko Jozef Kafúnek. 
S láskou spomína neter Nelka Ducká
s rodinou, Hlohovec. 

Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE
----------------------------------------------------------------------------------------------

Argentínske dogy na výlete
Hrozivo vyzerajúce argentínske dogy pobehovali po celom meste 
8. septembra. Viacerí občania nahlásili potulujúce sa psy na linku 
mestskej polície. Hliadka ich odchytila, umiestnila do odchytného 
koterca, následne vyhľadala a kontaktovala majiteľa. Svoje zatúla-
né psy si osobne vyzdvihol a za ich výlet uhradil blokovú pokutu v 
maximálnej možnej výške. 

„Hodím sa do vody, nebudem v árešte“
Na začiatok školského roka zvláštnym spôsobom reagovala psy-
chika mladistvého B. M. 3. septembra skočil do mestskej fontá-
ny, a to rovno ukážkovú šípku. Jeden z okoloidúcich kontaktoval 
mestskú políciu a hliadka pri okamžitom zásahu objavila skupinku 
v jednom z priľahlých sadov. Ešte väčším trestom, než bloková 
pokuta, bol pre vinníka vážny rozhovor s otcom. 

Oslavovali by do svitania
Noc bez rodičov využil M.H. na hlučnú zábavu s kamarátmi. V so-
botu 8. septembra o 3.15 hod. im ju však už prekazila hliadka po-
lície. Hlasitá nočná zábava sa totiž znepáčila viacerým susedom, 
ktorí zavolali mestských ochrancov verejného poriadku. Hliadka 
mestskej polície zábavu ukončila a odmenila pokutou za rušenie 
nočného pokoja. 

Konzumácia alkoholu na verejnom priestranstve
Dlho sa zo svojich sociálnych dávok netešil miestny bezdomovec 
P.D. Celý deň 18. septembra oslavoval svoj peňažný príjem nadmer-
ným príjmom alkoholu. Večer ho zmohla únava a k dočasnému od-
počinku sa uložil na schodoch jednej z predajní na Mierovom ná-
mestí. Keďže  konzumáciu alkoholu na verejných priestranstvách 
zakazuje všeobecne záväzné nariadenie mesta, P.D. sa dopustil 
priestupku, ktorý ho stál ďalšie zníženie rozpočtu zo sociálnych 
dávok. 

Bc. Róbert Brezina, zástupca náčelníka MsP, -mk-

Narodili sa:
Branko Všelko, Pavol Šinko, Zuzana Štefi nová, Tobias 
Čorbai, Filip Púček, Timea Hrmelová, Ela Macúšová, 
Sára Ďatková, Matyáš Vyhlídal

Smútime:  
Mária Mrocková, Štefan Trsťan, Vladislav Galko,
Viliam Kovačič, Ing. Ján Mráz, Milan Híreš, Jozef
Fančovič, Jakub Raček, Ludvík Handl, Zdenka
Lesayová, Emília Pavlíková

Na spoločnej ceste životom: 
Stanislava Behulová a Martin Broz, Monika Mináriko-
vá a Bc. Jozef Králik, Ľubica Žiačková a Martin Zubo, 
Simona Kazíková a Lukáš Jambor, Zuzana Bartošo-
vá a Matúš Celec, Alica Ševčíková a Milan Hasidlo, 
Mgr. Adriana Besedová a Andrej Obložinský, Ing.  
Martina Jurášeková a Tomáš Hollý, Zuzana Roško-
vá a Vladimír Krajčo, Ing. Katarína Beníková a Milan 
Bartek, Miroslava Honeková a Ivan Basila

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
spoločenské udalosti v meste od septembrového vydania

S P O M I E N K Y  -  P O Ď A K O V A N I A

Predpredaj vstupeniek: len za 11 €
odd. kultúry MsÚ Nová Dubnica)

Vstupenky priamo na mieste: 13 €.

G A L A K O N C E R T
26. OKTÓBRA (PONDELOK) 19:00

KINO PANOREX

- NOVINKY  V  KNIŽNICI -
Jozef Kočiš, Jana Kurucárová
Palatín - životné osudy Juraja Thurzu

Autor verne opisuje dôležité obdobie slo-
venských dejín na prelome 16. a 17. sto-
ročia. Osudy palatína a jeho rodiny sú zo-
brazené v politických a hospodárskych sú-
vislostiach vtedajšieho Uhorska i celej Eu-
rópy. 

Charlotte Roganová
Záchranný čln

Po stroskotaní zaoceánskeho parníka zo-
stanú ľudia v záchrannom člne ponecha-
ní napospas moru. V zápase o prežitie sa 
strácajú spoločenské hodnoty a ak majú 
niektorí prežiť, iní musia zomrieť.

Rudolf Benko
Všetko sa nekončí
Krutá nehoda zmarí lásku dvoch mladých 
ľudí. Priateľ obete zistí, že všetko bolo na-
plánované a prsty vo vražde má i jeho otec.
Odhaľuje klamstvá, podvody a zločiny, a 
zároveň zisťuje, že dokázať pravdu a po-
trestať vinníkov je v našom právnom systé-
me takmer nemožné.

Fred Vargas
Zúrivá armáda 
Komisár francúzskej polície rieši v Paríži 
vraždu významného priemyselníka. Zistiť, 
akú súvislosť s vraždou má stredoveká le-
genda o zúrivých jazdcoch, ktorí berú spra-
vodlivosť do svojich rúk, nebude jednodu-
ché. Najmä, keď sa do vyšetrovania zapoja 
najvyššie vládne kruhy.

Michelle Moran
Madame Tussaud

Historický román o majsterke modelovania 
z vosku, ktorá sa stala jednou z najslávnej-
ších umelkýň v histórii. Jej príbeh sa začí-
na v roku 1788 v Paríži, kde pracuje ako 
učiteľka kráľovej sestry a zhotovuje fi guríny 
členov kráľovskej rodiny.

Bea Bazalová
Nemiluješ, zomrieš
Slobodná mamička Elena vychováva sama 
svojho syna. Ako zázrak sa jej javí stretnu-
tie so sympatickým a milujúcim Romanom. 
Keď odhalí temné povahové črty svojho 
priateľa, už je pre ňu neskoro. Príbeh je 
napísaný podľa skutočných udalostí.
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 Víkend plný športovej driny, ale aj rados-
ti zažili chlapci z HKM pozemný hokej od 
7. do 9. septembra. Už po tretíkrát sme sa 
zúčastnili európskeho turnaja v pozemnom 
hokeji Euro Hockey Sašo Fajs 2012 v Slo-
vinskom Predanovci. Kvalita turnaja bola 
vysoká, čo potvrdzujú aj zúčastnené kraji-
ny: Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bul-
harsko, Taliansko, Rakúsko a Slovensko. 
Náš klub mal zastúpenie v kategórii U 16 
- chlapci. V skupine sa nám veľmi nedarilo,
no nakoniec to dopadlo dobre. Skončili 
sme na treťom mieste a zabezpečili sme 
si postup do semifi nále. Dramatický duel o 
postup do fi nálového súboja sme odohrali
proti bulharskému tímu Akademik Sofi a. V 
zápase, v ktorom sme boli herne jasne lep-
ší, to nakoniec dopadlo dramaticky výsled-
kom 2:2, a tak podľa hracieho poriadku tur-
naja nasledovali samostatné nájazdy. Aj tie 
skončili remízou - 3:3. Dráma teda pokračo-
vala nájazdmi po jednom hráčovi, kto dá o 
jeden gól viac, automaticky vyhráva. To boli 
nervy! ...našťastie s pozitívnym koncom pre 
nás, postúpili sme do fi nále! 
 V najsledovanejšom zápase turnaja na-
stúpili chlapci pod taktovkou trénera L. Ga-
vendu a asistenta A. Kramára s odhodlaním 
prekaziť obhajobu titulu z minulého roka 
domácemu Triglavu. Odohrali sme vyrov-
nanú partiu s výsledkom 4:2 pre domácich. 

Na zlaté medaile by sme potrebovali viac 
športového šťastia. Naši pozemní hokejis-
ti nakoniec vybojovali pre Novú Dubnicu 
na štvrtom ročníku strieborné medaile, čo 
je v takejto konkurencii obrovský úspech. 
Chlapcom právom patrí veľké poďakovanie 

za skvelú reprezentáciu nášho mesta a Slo-
venska na ihrisku i mimo neho.
 Gratulujeme a želáme veľa podobných 
úspechov!

Ladislav Gavenda
tréner HKM pozemný hokej

 Dni mesta mali aj svoju športovú časť, 
v ktorej sme výročie Novej Dubnice oslavo-
vali priateľským futbalovým zápasom s na-
šim českým partnerským mestom Slavičín. 
Celkom symbolicky duel skončil výsledkom 
5:5. Náš primátor Peter Marušinec odohral 

prvý polčas a musel odísť za povinnosťa-
mi spojenými s účasťou ruskej delegácie z 
partnerského mesta Dubna. Miestostarosta 
Slavičína Pavel Pinďák sa dokonca vďaka 
jednému presnému zásahu zapísal do listi-
ny strelcov. Nadšenie nechýbalo na strane 

ani jedného tímu, atmosféra bola skvelá, 
tak sa oba celky zhodli, že priateľský zá-
pas si obe mestá zopakujú na jar budúceho
roka v Slavičíne.

-mk-

AKO TURISTI Z KOLAČÍNA VINOHRADMI PUTOVALI
 V sobotu 6. októbra sa skupina takmer 
50. turistov z Kolačína a okolia vybrala pod-
poriť svojou účasťou akciu Klubu českých 
turistov Hodonín - Pochod slováckymi vino-
hrady.
 Po úspešných 35. ročníkoch pochodu 
došlo k pomerne veľkej zmene v termíne a 
trasách pochodu, ktoré si vyžiadala turistic-
ká verejnosť. Turisti si priali poznať tiež inú 
časť Slovácka, iné obce a vínne pivničky, 
ako aj krásy mikroregiónu Hodonínsko a 
Podluží.
 Štart bol priamo v Hodoníne a 16 kilo-

metrová trasa bola vedená lesom, poľami,
vinohradmi a areálmi vínnych pivníc v Dol-
ních Bojanovicích, Josefově, Novém Pod-
dvorově a cieľ bol v Prušánkách. 
 Počasie nám prialo a pred nami bola 
vyhliadka príjemne stráveného dňa. Trasa
bola nenáročná a takmer každých 300 
metrov na nás striehli nástrahy vo forme 
chutného burčiaku a lahodného vínka. Ani 
o jedlo núdza nebola, rovnako ako o do-
brú náladu, ktorá sa šírila zo všetkých strán. 
Milí, usmievaví ľudia, tradičná moravská 
pohostinnosť, hudba, spev, tanec, to všet-

ko prispelo k tomu, že sme sa na Morave 
cítili viac ako príjemne. Hoci sme pre malé 
problémy odchádzali s takmer dvojhodino-
vým meškaním, boli sme šťastní, že sme v 
autobuse všetci a relatívne v poriadku. Po 
vystúpení z autobusu sme nasiati dobrou 
náladou šírili radosť aj v Hostinci na Lúč-
kach, kde sme náš výlet tradične zakonči-
li. Už teraz sa tešíme na ďalšie akcie KST 
Kolačín. Najbližšie to bude 17. novembra, 
kedy sa uskutoční stretnutie turistov Tren-
čianskeho kraja na Inovci. Ak máte chuť,
pridajte sa k nám. -sk-

 Zdolávanie tatranských dvojtisícoviek členmi Detskej 
organizácie Fénix v Novej Dubnici pokračovalo pokusom 
vystúpiť na 2499 m n. m. vysoký vrchol Rysov. Základňou 
pre našu tatranskú turistiku je ZŠ v Štrbe, kde už niekoľko 
rokov, vďaka ústretovosti riaditeľky Mgr. Ľubomíry Iľanov-
skej, nachádzame nocľah, možnosti na prípravu jednodu-
chej varenej stravy a na športovanie. Expedície Rysy 2012 
sa zúčastnilo spolu 17 členov, z toho 11 detí a šesť dobro-
voľníkov z radov dospelých.
 V chladnom premenlivom počasí deväť našich členov v 
sobotu 29. septembra vrchol Rysov zdolalo, dvaja členovia 
sa ostali kochať nádherou tatranskej prírody na Chate pod 
Rysmi. Najmladší účastník výpravy 8-ročný Samko Cihlár a
ďalší traja členovia spolu s predsedom organizácie vystúpi-
li k Veľkému Hincovmu plesu do nadmorskej výšky 1 944 
m. V nedeľu sme v peknom slnečnom počasí relaxovali na 
Štrbskom plese a 12 členov sa dopravilo sedačkou na Cha-
tu pod Soliskom.
 A ktorý vrchol sa pokúsime zdolať nabudúce? Voľba 
padla na Slavkovský štít.
 Záujemcovia o členstvo a spoluprácu s DO Fénix v 
Novej Dubnici sa môžu prostredníctvom webovej stránky 
www.novadubnica.do-fenix.sk, mailu novadubnica@do-fe-
nix.sk alebo telefonicky na 0910 943 615 ohlásiť u predse-
du organizácie Mgr. Miroslava Zavackého.

Miroslav Zavacký

 Aj tento rok Detská organizácia Fénix v Novej Dubnici
zorganizovala pre svojich členov letný pobytový tábor v 
Belušských Slatinách, kde mohli malí i väčší fénixáci v krás-
nom prostredí Strážovských vrchov načerpať veľa energie, 
odpočinúť si, otestovať svoje sily v športových súťažiach, 
absolvovať skúšku odvahy, či premôcť sám seba pri turis-
tickom výstupe. Nechýbala ani vychádzka do blízkej obce 
Mojtín k jaskyni. Horúčavu, ktorá nás v tom čase trápila, sme 
zdolávali kúpaním sa v bazéne, ktorý bol súčasťou areálu.
Posedenie pri ohníku, opekačka, súťaž o najlepšieho zabá-
vača, či diskotéka patrí k tradičným aktivitám, ktoré nesmú 
chýbať a ani nechýbali. Spestrením bola aj burza sladkostí
a suvenírov, kde si maškrtné jazýčky mohli potešiť sladkos-
ťami, ktoré si nakupovali za získané fénixácke eurá z jed-
notlivých súťaží. Mali sme tu aj deti, ktoré boli prvýkrát niek-
de bez rodičov - boli to naši najmladší a zvládli to na výbor-
nú. Určite si tu mnohí našli nových kamarátov a držíme pal-
ce, aby im tieto priateľstvá vydržali čo najdlhšie. Veríme, že 
si uchovajú aj pekné spomienky...

Božena Pastuchová

FÉNIXÁCKA EXPEDÍCIA
RYSY 2012

SPOMIENKA NA LETNÝ
TÁBOR  FÉNIXÁKOV

Horný rad zľava: Jakub Kramár, Matej Sýkora, Karol Korunka, Tomáš Jakubček, tréner La-
dislav Gavenda. Stredný rad: Martin Kranec, Lukáš Gavenda, Milan Briš. Spodný rad: Miloš 
Pokorný.
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