
 Každé ročné obdobie má svoje čaro a svoju at-
mosféru. A každé z nich trvá tri mesiace. Pre poetov 
je najinšpiratívnejšia jeseň. Aj jeseň trvá tri mesia-
ce, no každý z nich je výrazne iný. September sa 
zvykne tváriť, že leto ešte neskončilo, október má 
výrazné rozdiely v denných a nočných teplotách,
i príroda je inak sfarbená, a november zvykne na-
značiť príchod zimy. 
 Začiatok novembra má svoju vlastnú atmosfé-
ru. Je to „dušičkový“ čas, kedy si pripomíname, viac 
než inokedy, svoju smrteľnosť, spomienkami na 
tých, ktorí nás v tomto smere predišli. 

JEDEN Z NAJSTARŠÍCH SVIATKOV
 Návšteva cintorínov na sviatok Všetkých svä-
tých patrí k najstabilnejším tradičným prejavom 
všetkých vrstiev spoločnosti. V 8. storočí určil pá-
pež Gregor IV. sviatok Všetkých svätých na 1. no-
vember, ktorý mal byť spomienkou na známych 
kresťanských svätcov. Tento zvyk sa postupne roz-
šíril a v kalendári sa zakotvil aj 2. november ako
Pamiatka zosnulých (Dušičky). Podľa starších zvy-
kov sa v noci z 1. na 2. novembra na stole necháva 
časť večere a na hroboch sa zapaľujú sviečky. Kla-
denie vencov a kvetinová výzdoba na cintorínoch 
patrí k novším tradíciám. 

MAXIMÁLNE VYUŽITÁ KYVADLOVÁ DOPRAVA
 Keďže novodubnický cintorín je umiestnený na 
kopci a ísť tam pešo znamená, najmä pre starších 
ľudí, veľký problém, prišlo vedenie mesta tento rok 
s veľmi peknou ponukou pre svojich obyvateľov. 
Na obidva sviatočné dni bol zabezpečený autobus 
s takmer kyvadlovou dopravou od panelákov cez 
námestie hore na cintorín a späť. Každý si mohol 
nájsť ten svoj čas ísť hore, a tiež aj dĺžku pobytu pri 
svojich blízkych. Vyťaženosť autobusu bola v nie-
ktorých hodinách až taká, že sa všetci ani nepo-
mestili. Veľká vďaka patrí aj vodičovi, ktorý sa v ta-
kýchto prípadoch promptne otočil a bez ohľadu na 
dohodnutý grafi kon sa po ľudí, ktorí sa do autobusu 
nepomestili, vrátil. Ľudia si tento spôsob dopravy 
veľmi chválili. Veď ísť hore pešo s nákladom vý-
zdoby pre miesto odpočinku svojich najbližších dá 

zabrať aj človeku v kondícii, nato seniorom v jeseni 
ich života. Ešte raz vďaka vedeniu mesta za tento 
nápad od všetkých, ktorým poslúžil.

PROBLÉM S PARKOVANÍM
NA ODBOJÁRSKEJ ULICI
 Poskytnutá služba a tiež regulovanie dopravy 
sa stretlo s pozitívnym ohlasom aj v Kolačíne. 
 Menší záujem bol o dopravu do Malého Kolačí-
na. Našťastie, pretože parkujúce autá na Odbojár-
skej ulici by dopravu skomplikovali. Verím, že od 1. 
decembra sa situácia zlepší a obyvatelia budú re-
špektovať výzvu Mesta Nová Dubnica, aby nepar-
kovali svoje motorové vozidlá na komunikácii pred 
svojimi domami z dôvodu zabezpečenia plynulého 
odvozu komunálneho odpadu i zimnej údržby cesty. 
V opačnom prípade hrozí, že mesto uvedené služ-
by nezabezpečí, a to by nebolo dobré nielen pre 
obyvateľov, ktorí bývajú na Odbojárskej ulici, ale 
aj pre všetkých, ktorí budú chcieť cintorín v Malom 
Kolačíne navštíviť v zimných mesiacoch. Situáciu 
budú monitorovať aj príslušníci mestskej polície
a my vás o nej budeme priebežne informovať.

Text a foto -sk-, Marián Šupák

 Navonok pokojné dovolenkové obdobie prinie-
slo v našom meste aj stavebný rozruch. V polovici
júla začala výstavba nájomnej bytovky. Navrhli 
ju s tromi podlažiami, sedlovou strechou a dvomi 
vchodmi, pričom v každom z nich sa nachádzajú 
štyri jedno-izbové, tri dvoj-izbové a dva troj-izbové 
byty. Investorom stavby je Mesto Nová Dubnica. 
Celkové náklady dosiahnu 745 500 eur.

Z LETNEJ KRONIKY VÝSTAVBY 
 Odovzdanie a prevzatie staveniska sa udialo 
15. júla za účasti primátora P. Marušinca, zástup-
cov investora, zhotoviteľa stavby a ostatných účast-
níkov výstavby. Tento moment môžeme považovať 
za začiatok výstavby a už o dva dni neskôr sme za-
čali kopať základy. Následne sme zabetónovali zá-
kladové pásy a základy z debniacich tvárnic s vý-
stužou, zhutnili štrkopieskové zásypy, položili arma-
túru základovej dosky a vybudovali vodomernú šach-
tu. Po zabetónovaní základovej dosky sa začalo
s prípravou na murárske práce prvého podlažia.
 20. augusta začali murárske práce na nosných 
múroch prvého podlažia prvého vchodu, debnenie 
prekladov okien, dverí a železobetónových prievla-
kov pod montovaný betonový strop, armovanie a be-
tonáž  prekladov. Ešte do konca prázdnin sme vy-
vŕtali 12 metrov hlbokú vsakovaciu studňu na od-
vod dažďových vôd zo strechy.

OD SEPTEMBRA RASTIE VIDITEĽNE
 Začiatkom septembra práce pokračovali deb-
nením vencov, montážou armatúr, murovaním nos-
ných múrov prvého podlažia druhého vchodu, deb-
nením montovaného stropu, schodiska, montážou 
betónových dielov stropu, armatúry a vlastnou be-
tonážou stropu. 
 V polovici septembra sa začalo s prácami na 
druhom podlaží prvého a druhého vchodu. Do kon-
ca mesiaca sme zabetónovali schody a strop, začali 
s murovaním nosných múrov, betonážou prekladov 

a prievlakov, montážou lešenia stropu a betonážou 
stropu a schodov.
 Počas októbra už prebiehali práce na treťom 
podlaží. Murovanie nosných múrov, debnenie scho-
dov, prekladov, montáž výstuže, lešenia stropu, be-
tonáž stropu a schodov, debnenie venca, montáž 
výstuže stropu a venca, betonáž stropu. Koncom 
mesiaca sme vymurovali jeden rad tvárnic pod ve-
niec pomúrnice krovu. Od 4. novembra pokračuje-
me na montáži armatúr, betonáži prekladov a prie-
vlakov, montáži lešenia stropu a jeho montážou. 
Všetky práce realizujeme tak, aby sme v decembri 
mali bytovku už zastrešenú.

Ing. Miroslav Fuka, Ing. Ján Krumpolec
stavebný dozor, vedúci odd. výstavby MsÚ

...téma konferencie, ktorej sa v Poľsku zúčastnilo aj vedenie 
mesta. Viac na str. 2. 

Októbrové aktivity ZŠ Janka Kráľa zachytáva str. 5. Mestské oslavy Mikuláša privítajú populárnu televíznu dvojicu. 
Viac na str. 7

NAJMLADŠÍ PRE SENIOROV

ZACHOVAJME REGIONÁLNE TRADÍCIE

NÁJOMNÁ BYTOVKA RASTIE
AKO PO (AJ V) DAŽDI

ZAVÍTA K NÁM SHOW ELÁ HOP!

Vysvietený cintorín v Novej Dubnici vysielal naše myšlienky
a nikdy neutíchajúce city našim zosnulým blízkym.

Kvetinová výzdoba na cintoríne v Kolačíne 
nechýbala na žiadnom hrobe.



 Obyvatelia nášho mesta už dlhodobo patria me-
dzi politicky aktívnych a angažovaných občanov a 
potvrdili to aj voľby do vyššieho územného celku
Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len 
VÚC TSK). Po prvýkrát sa Novodubničan rozhodol
zapojiť sa aj do súboja o hlavu VÚC a štvrtina kan-
didátov na poslancov z volebného obvodu Ilava po-
chádza z Novej Dubnice. Ako sa im darilo na lokál-
nej, okresnej a krajskej úrovni? 

PREMIÉRA KANDIDÁTA Z NOVEJ DUBNICE
 Kraj Matúša Čáka, kráľa Váhu a Tatier, sa stal 
jedinečným z celoslovenského pohľadu nízkym poč-
tom zúčastnených voličov. K urnám sa dostavilo 
iba 17,37% oprávnených voličov. Z tohto hľadiska 
dosiahlo naše mesto mierny nadpriemer. V Novej 
Dubnici prišiel voliť štatisticky presne každý piaty 
oprávnený volič. Víťazom volieb na predsedu TSK 
sa stal Jaroslav Baška so ziskom 53,45% hlasov, 
ktorý stačil na jeho zvolenie za župana hneď v pr-
vom kole. V Trenčianskom kraji mu prejavilo dôveru 
43 745 voličov.

Ďalšie poradie kandidátov na župana
v rámci celého TSK je nasledovné: 

 2. Jozef Lohyňa  16 111 hlasov
 3. Juraj Smatana 10 058 hlasov
 4. Peter Palko    4 164 hlasov
 5. Ľubomír Žabár   4 110 hlasov 
 6. Marián Herdel    3 641 hlasov

Voľby predsedu TSK v Novej Dubnici
    počet hlasov v percentách
Jaroslav Baška  940    49,81%
Jozef Lohyňa  380    20,13%

Juraj Smatana  218    11,55%
Marián Herdel  190    10,06%
Ľubomír Žabár    85       4,50% 
Peter Palko     74      3,92%

V krajskom parlamente sa nestratíme
 Okrem župana sme si volili i poslancov do kraj-
ského parlamentu. Z celkového počtu 45 poslan-
cov sme si za náš volebný obvod Ilava mohli zvoliť
5 zástupcov.

 Vyberali sme si spomedzi 28 kandidátov a i va-
še hlasy rozhodli, že medzi piatimi zvolenými sú 
dvaja obyvatelia Novej Dubnice - Peter Marušinec 
a Juraj Hort. Ilavský obvod bude zastupovať ešte
Eva Bočincová, Pavol Bagin a Viliam Cíbik.

Takto ste hlasovali v našom meste:
        počet hlasov
Peter Marušinec     1 015
Juraj Hort           733
Peter Perichta          475
Pavol Bagin           428
Pavol Bagin          428
Eva Bočincová          429
Rastislav Čepák         411
Anton Fabuš          365
Viliam Cíbik           338
Emil Suchánek          333
Ján Šatka           333
Marián Antal          297
Tibor Kramár          257
Jozef Gašparík          245
Tomáš Zemko          214
Štefan Daško          194
Katarína Bližnáková        169
Edmund Kmeco         150
Martin Fabuš          140
Anna Chalupková         132
Anton Barták          100
Radomír Brtáň            90
Rastislav Smolka           78
Ľubomír Sýkora            56
Peter Hajdúch            53
Peter Hutyra            48
Štefan Bednárik           47
Pavol Janík                39    

 Delegácia pod vedením primátora Ing. Petra 
Marušinca sa 21. a 22. októbra zúčastnila konfe-
rencie Regionálna výchova, ako vážny element kul-
túrneho dedičstva rediónu. Organizovali ju v par-
tnerskom regióne Gmina Miedźna v Poľsku v Cen-
tre kultúry vo Woli. Hlavnou myšlienkou bola dôle-
žitosť regionálnej výchovy pre zachovanie kultúr-
neho dedičstva. 
 Prednášajúca Danuta Kocurek informovala o vý-
chove detí v materských a základných školách ku 
kultúrnym hodnotám a tradíciám. Dôraz kládla na 
potrebu regionálnej výchovy, pretože kladný vzťah 
k regiónu, k jeho tradíciám, zvykom, folklóru, ľudo-
vým remeslám je potrebné pestovať v deťoch už od
predškolského veku. Zodpovednosť za regionálne
školstvo prevzali vzdelávacie inštitúcie, ktoré pod-
porujú túto činnosť tým, že regionálne osnovy za-
hŕňajú tvorbu špeciálnych záujmových skupín či 
detských ľudových kapiel. Kultúrne inštitúcie - kniž-
nice zasa organizujú folklórne festivaly. D. Kocurek 
oboznámila účastníkov nielen s rôznymi metódami 
práce, ale aj s výsledkom výskumu v tejto oblasti. 
Súčasťou konferencie bola výstava fotografi í ma-
pujúca históriu regiónu, tradície, folklór. Tiež sme 
mali možnosť vidieť vystúpenie detského súboru 
Gombičky, detí z materskej školy č. 2 Wandy Cho-
tomskej vo Woli, ktoré si špeciálne pre túto príle-
žitosť pripravili pásmo miestnych ľudových tancov 
a piesní. 
 Na konferencii bolo prítomných takmer 50 
účastníkov zo všetkých inštitúcií zapojených do 
projektu „Spolu lepšie - peer learning MIEDŹNA& 
NOVÁ DUBNICA“ z regiónu Gmina Miedźna a mes-
ta Nová Dubnica. Z predvedených aktivít partnera 
nás zaujala práca so senom, z ktorého deti v zá-
kladnej škole vyrábali hračky pod vedením ľudové-
ho umelca. V meste Pszczyna sme sa zúčastnili ak-
tivity v zámku - múzeu, kde deti spoznávajú život 
v minulosti. V Krakowe v Národnom múzeu sme 

absolvovali prednášku a prehliadku poľského a sve-
tového maliarstva a sochárstva, oboznámili sme sa 
s ďalšími metódami , ktoré využívajú poľskí učite-
lia. Počas návštevy sme hodnotili doposiaľ zreali-
zované aktivity projektu, rokovali sme o termínoch 
spoločných aktivít na budúci rok. Vymieňali sme si 
informácie, poznatky, skúsenosti. Rokovania me-
dzi predstaviteľmi miest boli zamerané aj na možnú 
konkrétnu spoluprácu v oblasti kultúry a vzájomné-
ho spoznávania regiónu.

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka mesta

 V zasadačke kultúrnej besedy sa na svojom 
ďalšom neplánovanom zasadnutí zišli poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici 16. októ-
bra, aby prerokovali program, ktorý pre nich pripra-
vil primátor mesta.
 Úvodom predložila hlavná kontrolórka mesta 
správu o vykonanej následnej kontrole odpredaja
nehnuteľného majetku v zmysle schválených uzne-
sení mestského zastupiteľstva. Výsledkom bolo zi-
stenie nesúladu medzi prijatými uzneseniami a pod-
písanými zmluvami pri predaji pozemkov v záhrad-
kových osadách. Aby sa zosúladil právny stav, po-
slanci schválili zmenu dotknutých uznesení, ktorú 
ako návrh predložila prednostka mestského úradu. 
Nasledovala voľba kandidátov do funkcie príse-
diacich Okresného súdu v Trenčíne za naše mesto. 
V súlade s návrhom zvolili kandidátov: Marta Ba-
buková, Vincent Bezdeda, Ing. Eva Čížová, Anna 
Kobzinková, Kamila Poláčková, Ján Rehák, Mgr. 
Zuzana Vanková a Helena Vranová.
 V ďalšom bode programu poslanci riešili 
umiestnenie a prevádzkovanie nocľahárne ako za-
bezpečenie nevyhnutných podmienok pre uspoko-
jenie základných životných potrieb ľudí bez domova 
v nadchádzajúcom zimnom období. V tejto súvis-
losti zastupiteľstvo zrušilo doterajšiu nocľaháreň
v budove na adrese Sad Duklianskych hrdinov 
79/10, ktorá bola odpredaná, a schválilo jej umiest-
nenie do budovy v Sade Duklianskych hrdinov 88/9. 
Pravidlá pobytu v zariadení stanoví prevádzkový
a ubytovací poriadok, ktorý schváli primátor mesta. 
 Potom nasledovalo schválenie zmeny uznese-
nia z dôvodu aktualizácie podmienok úhrady kúpnej 

ceny pre odpredaj bytu, ktorý bol odsúhlasený už
v roku 2011 a zriadenie odplatného neobmedzené-
ho vecného bremena - vybudovanie premostenia 
Novodubnického potoka k plánovanej výstavbe ro-
dinných domov „IBV Pod Bôrikom“.
 Areál priemyselnej zóny HLINY začína postup-
ne naberať reálne kontúry. Zastupiteľstvo schvá-
lilo odpredaj pozemku ďalšiemu záujemcovi BRP 
Top s.r.o., Bratislava, ktorý je už vlastníkom iných 
nehnuteľností v zóne a má záujem rozšíriť svoju 
podnikateľskú činnosť. Primátor mesta informoval 
aj o priebehu intenzívnych rokovaní s potenciálny-
mi investormi Daejung Europe s.r.o., Dubnica nad 
Váhom a zatiaľ nemenovanou švajčiarskou spoloč-
nosťou zastúpenou advokátskou kanceláriou.
 Záver rokovania v bode Rôzne, ktorý bol doda-
točne doplnený do programu zastupiteľstva, patril 
najmä téme, ktorá v ostatnom období výrazne re-
zonovala medzi obyvateľmi nášho mesta - zmena 
ceny tepla dodávateľa Termonova a.s.. Poslanci 
sa zaujímali hlavne o dôvody, proces schvaľovania 
zmien, kalkuláciu nákladov a vplyv novej ceny na 
vykurovanie a ohrev vody pre potreby bežnej do-
mácnosti v bytovom dome. Po rozsiahlej diskusii 
odporučili vedeniu mesta zvolať pracovné stretnutie 
zástupcov spoločnosti Termonova a.s., odberateľov 
tepla a poslancov za účelom lepšej informovanosti 
o zmenách.   
 Podrobnejšie informácie o prerokovaných ma-
teriáloch možno nájsť na internetovej stránke mes-
ta alebo na príslušných oddeleniach mestského 
úradu.

JUDr. Miroslav Holba

FARBY NÁŠHO MESTA BUDÚ
OBHAJOVAŤ DVAJA KRAJSKÍ POSLANCI

Stretnutie delegácií sa často nieslo v príjemnom neformálnom duchu

Deti vyrábali hračky zo sena pod vedením 
ľudového umelca

Spevácky a tanečný súbor Gombičky predviedol milé folklórne pásmo. 

 Voľby do orgánov VÚC máme po 9. novembri 
už za sebou. Analytici pripísali nižšiu účasť voličov 
nielen slabšiemu povedomiu o kompetenciách sa-
mosprávnych krajov, ale tiež nevľúdnemu počasiu, 
ktoré v sobotu panovalo za našimi oknami. O to 
väčšiu vďaku chcem prejaviť všetkým, ktorí  využili 
svoje volebné právo a prišli k volebným urnám. Po-
tvrdili, že im budúcnosť nášho regiónu nie je ľahos-
tajná a že si vážia možnosť ovplyvniť veci verejné. 
Cením si tiež fakt, že záujem o riadenie krajskej 

politiky prejavili viacerí občania nášho mesta. Je to 
pozitívna vizitka Novej Dubnice a dobrý signál pre 
celý trenčiansky kraj. 
 Špeciálne si dovolím poďakovať tým, ktorí pre-
javili dôveru voči mojej osobe a som rád, že naše 
spoločné úsilie bude viesť k väčšej stabilite a pro-
sperite nášho kraja i mesta.

Ing. Peter Marušinec
primátor



 V minulom vydaní sme hodnotili pripravenosť 
Základnej školy Janka Kráľa a Základnej umeleckej 
školy v Novej Dubnici na rozbehnutý školský rok. 
V aktuálnom novembrovom čísle Novodubnických 
zvestí sa pridajú ďalšie dve školské zariadenia v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta - materská škola
a centrum voľného času.

ŠKÔLKA UŽ PRE DETI
OD DVOCH ROKOV
Kvalitnejšie a modernejšie priestory
 Predškoláci, ktorí navštevujú Materskú školu 
Petra Jilemnického aj v školskom roku 2013/14 nav-
števujú jednu zo štyroch budov. Najviac tried (spolu 
päť) je priamo v sídle na Ulici P. Jilemnického, štyri 
triedy poskytuje elokované pracovisko M. Kukučí-
na, o jednu menej Komenského sady a dve triedy 
sídlia v elokovanom pracovisku ZŠ Janka Kráľa. 
Prevádzku zabezpečuje 30 kvalifi kovaných pred-
školských pedagógov spolu s riaditeľkou školy a 22 
prevádzkových zamestnancov. Materiálno-technic-
ké zabezpečenie výchovno-vyučovacieho procesu 
je vo všetkých pracoviskách na pomerne dobrej 
úrovni. Jednotlivé oddelenia sme vybavili kvalitný-
mi didaktickým hračkami a edukačným materiálom. 
V tomto školskom roku chceme zrealizovať opra-
vu a výmenu pieskovísk, dobudovať školské dvory, 
vymeniť v triedach podlahové krytiny, doplniť zaria-
denie do jedální a nábytok do tried - ležadlá a šat-
níkové skrinky. 

Aktivity materskej školy 
 Materská škola je zapojená do medzištátneho 
vzdelávacieho projektu Comenius Regio, kde pre-
zentuje pred pedagogickou verejnosťou a zahranič-
nými účastníkmi vzdelávacie aktivity pre deti pred-
školského veku. V spolupráci s mestskou knižnicou 
organizujeme podujatia Rozprávková knižnica a
Z rozprávky do rozprávky. Vďaka mestskej polícii 
učíme deti dopravnej výchove v projekte Dopravá-
čik. Venujeme sa tiež rozvoju drobnej motoriky (Me-
tóda dobrého štartu), adventným aktivitám vďaka 
Anjelskej pošte a pravidelne pripravujeme športovú 
olympiádu pre deti a ich rodičov. Mimoriadne obľú-
benými akciami sú: Čertoviny, Noc čarov a kúziel
a najmä Akadémia predškolákov, na ktorej sa lúčime 
s deťmi, ktoré opúšťajú materskú školu a stávajú sa 
z nich veľkí školáci. V oblasti špeciálno-pedagogic-
kého poradenstva a problematiky detí s odloženou 
školskou dochádzkou budeme pokračovať v spolu-
práci s psychológmi a špeciálnymi pedagógmi. Deti 
s poruchami výslovnosti a komunikačnými problé-
mami, budú zaradené do pilotného programu KO-
SETO. Súbežne bude prebiehať projekt Rukavička, 
zameraný na deti s odkladom povinnej školskej do-
chádzky.

Aby mamičky mohli pracovať
 Novinkou v tomto školskom roku je trieda pre 
dvojročné detičky. V prevádzke je od 2. septembra

a zriaďovateľ Mesto Nová Dubnica v spolupráci 
s MŠ P. Jilemnického tým chce umožniť mladým 
matkám návrat do pracovného procesu. Triedu pre 
dvojročné deti sme vybudovali v uvoľnených prie-
storoch po centre voľného času. Kvalitnú rekonštruk-
ciu a vybavenie priestorov novým nábytkom a ďal-
ším zariadením fi nančne zabezpečil zriaďovateľ, 
teda mesto. Hračky a didaktický materiál sme fi nan-
covali z rozpočtu školy a z 2% z daní.

Mgr. Daniela Moravíková 
riaditeľka MŠ

Z TROCH DESIATOK KRÚŽKOV
SI VYBERIETE
 Centrum voľného času Dubinka zabezpečuje
výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú čin-
nosť detí, rodičov a iných osôb v ich voľnom čase. 
Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčast-
nených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdo-
konaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa
na formovaní návykov užitočného využívania ich 
voľného času a zabezpečuje súťaže detí základ-
ných a stredných škôl. Výchovno-vzdelávacia čin-
nosť centra sa uskutočňuje ako pravidelná, príle-
žitostná, prázdninová a spontánna záujmová čin-
nosť. V školskom roku 2013/2014 CVČ ponúka 30 
záujmových útvarov, ktoré vedie šesť pedagogic-
kých zamestnancov a štyria externí pracovníci.
V prevádzke centra pomáhajú aj dvaja nepedago-
gickí zamestnanci.

 Deťom so špeciálnymi potrebami je určený zá-
ujmový útvar Slnečnice a mamičkám a oteckom na 
materskej dovolenke poslúži detské centrum Dubá-
čik. Aj v tomto školskom roku budeme opäť organi-
zovať množstvo celomestských akcií. Podrobné 
informácie o všetkých krúžkoch a aktivitách sa na-
chádzajú na našej webovej stránke www.cvcdubin-
ka.meu.zoznam.sk alebo v skupine CVC Dubinka 
Nova Dubnica na facebooku. Za plynulý chod zá-
ujmovej činnosti centrum vo veľkej miere vďačí pod-
pore mesta Nová Dubnica.

Mgr. Lenka Ibolyová
riaditeľka CVČ

 Zvoz konárov v mestských častiach Miklovky
a Kolačín sme realizovali s týždňovým oneskorením 
od 21. októbra. Za odklad sa obyvateľom rodinných 
domov ospravedlňujeme. 
 Pravdepodobne preto, že jarný vývoz sme or-
ganizovali ešte na začiatku marca, a tiež preto, 
že počasie v októbri bolo ako stvorené pre prácu 
v záhrade, konárov bolo veľmi veľa. Okrem nich 
obyvatelia začínajú stále častejšie vykladať vrecia 

s trávou alebo lístím. Práve zvoz týchto vriec odvoz 
predlžoval a komplikoval, preto ho pre budúcnosť 
budeme musieť prehodnotiť. Nakoniec zvoz odpa-
du zo zelene prebehol úspešne a obe časti mesta 
sme vyčistili pred Sviatkom všetkých svätých.
Ďakujeme obyvateľom za spoluprácu.

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostredia MsÚ

ODVIEZLI SME ZÁHRADNÝ ODPAD
 Hlavnou tepnou mesta je už od jeho vzniku 
bez pochýb Ulica SNP. Chodníky na tomto širo-
kom príjazdovom bulvári však postupne chátrali, 
v ostatných rokoch sa dočkali ďalších rozkopá-
vok a „lepenia“ nevyhnutných dier a prepadlísk. 
Vedenie mesta však  chodník zaradilo medzi 
svoje priority a v úseku od Hviezdoslavovej ulice 
po Mierové námestie zabezpečilo rekonštrukciu. 
Mesiac trvajúce práce začali v polovici októbra
a realizovala ich spoločnosť STAVIS, s.r.o. Žilina 
ako víťaz súťaže. Práce spočívali v odstránení 

starého poškodeného asfaltu a obrubníkov, opra-
ve betónového podkladu, osadení  asi 180 me-
trov nových cestných obrubníkov a v položení no-
vej zámkovej dlažby na ploche 850 m². Poklad-
nicu mesta to stálo 36 tisíc eur. Bezbariérové 
prechody a hlavne nový povrch chodníka ocenia
okrem rodičov s kočíkmi aj ostatní občania a náv-
števníci mesta.

Ing. Ján Krumpolec
vedúci odd. výstavby MsÚ

 Ako sme informovali už v predchádzajúcom čí-
sle, v častiach mesta IBV Miklovky a Kolačín bude-
me postupne v jednotlivých uliciach oceňovať, alebo 
karhať za úroveň triedenia odpadov. Za kvalitné trie-
denie odpadov, teda za dostatok vyložených vriec
s vytriedeným odpadom a KUKA nádobu na odpad 
s komunálnym odpadom bez obsahu triedených 
zložiek, získavajú obyvatelia domu žltú nálepku
s usmiatym smajlíkom a titul EKOŠAMPIÓN. Za ne-
zapojenie sa do triedenia odpadov, teda za nádobu 
na odpad plnú plastov, papiera, plechoviek a pod. 
a žiadne vyložené vrecia s vytriedeným odpadom 
získavajú obyvatelia domu zamračeného červené-
ho smajlíka s upozornením na pravidlá nakladania 
s odpadmi. Nálepky lepíme na nádoby na odpad, 
pretože tie sú stále vo vlastníctve mesta, aby sme 
nepoškodili majetok obyvateľov. 

KONTROLY PRIAMO V TERÉNE
 V utorok 5. novembra sme prešli ulice: Kolláro-
va, Kvetná, Partizánska, Podjavorinskej v IBV Mi-
klovky a Ulicu Slobody v Kolačíne. V IBV Miklovky 
mala 1-2 vrecia (najčastejšie papier a plasty) vylo-
žené viac ako polovica rodinných domov, bohužiaľ 
precízne vytriedených nádob so zvyškovým komu-
nálnym odpadom bolo pomenej, preto len 15 usmia-
tych smajlíkov našlo svoj domov na nádobách. 
Smutní smajlíci by sa uplatnili v oveľa väčšom me-
radle, ale veríme, že nabudúce to bude lepšie.
 Ulica Slobody v Kolačíne nás prekvapila, ale 
príjemne veru nie. Vrece s plastami vyložila ani nie 
tretina domov a vrece s papierom bolo na celej ulici 
len jedno. Triedenie hliníkových viečok či kovových 
plechoviek je takisto extrémnou zriedkavosťou. Pre-
to vyzývame obyvateľov Kolačína nielen k dôsled-
nejšiemu triedeniu odpadov, ale aj vôbec k začatiu 
tejto činnosti! Na celej Ulici Slobody sa ubytovali len 
štyri veselé smajlíky (aj to s prižmúreným okom!) 
červené smajlíky sa mračia na ulici veru kade-tade. 
 
V KOLAČÍNE ŠKODÍME SAMI SEBE!
 KUKA nádoby na odpad zívajúce prázdnotou 
nám ukázali smutnú informáciu - v Kolačíne sa 
„skúri“ všetko - v nádobách bol väčšinou len popol.

Spálenie papiera pri rozkurovaní je pomerne v po-
riadku, hoci chlórom bielený papier tiež pri nedoko-
nalom horení uvoľňuje zdraviu škodlivé látky. Pá-
lenie plastov, gumy, drevotriesky je však, okrem bez-
prostredného ohrozovania zdravia svojho aj ostat-
ných obyvateľov, aj zákonom zakázané. Uvoľňova-
nie toxických a rakovinotvorných látok potom môže 
spôsobovať rôzne ochorenia, okrem rakoviny aj po-
škodenia slizníc, zraku, imunitného systému, boles-
ti hlavy, ovplyvňujú nervovú sústavu. Problémom 
spaľovania odpadov v domácnostiach je, že ide
o takzvané nedokonalé horenie. Za nízkych teplôt, 
za nedostatočného okysličovania. Čo sú ideálne 
podmienky pre vznik tých najtoxickejších látok - 
dioxínov, ťažkých kovov, kyseliny chlorovodíkovej, 
čpavku, dechtov, ftalátov, formaldehydu, oxidov sí-
ry.... Odborníci varujú, že na Slovensku je koncen-
trácia škodlivých látok v ovzduší v lokalitách, kde 
sa obyvatelia nevyvarujú domáceho spaľovania 
odpadov, lokálne vyššia, než exhaláty z priemysel-
ných závodov.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 Už niekoľko rokov upozorňujeme Novodubni-
čanov, že zdravotnícky odpad - nepoužité lieky, po-
užité injekčné striekačky, plastové vrecká na moč 
z cievkovania a pod., rozhodne nepatria do vriec či 
kontajnerov na triedený zber plastov! Použité injek-
čné striekačky, obväzy, vrecká z infúzií alebo vrec-
ká na moč sa po použití radia medzi INFEKČNÝ  
ZDRAVOTNÍCKY ODPAD a dokonca by nemali pa-
triť do kontajnerov na komunálny odpad! Nevyuží-
vané a expirované lieky máme možnosť odovzdať 
v lekárni. Podľa platnej legislatívy by mali zdravot-
nícky odpad infi kovaný krvou, alebo inými telesnými 
výlučkami, odoberať ošetrujúci lekári, ktorí predpí-
sali používanie injekcií, infúzií či cievkovanie v do-
mácom prostredí.
 Pracovníci chránenej dielne v zbernom dvore 
neustále zápasia s problémom infekčného zdravot-
níckeho odpadu, ktorý sa spolu s vytriedenými plas-
tami dostáva na triediacu linku. Práca s odpadmi
v zbernom dvore je náročná, stáva sa však aj ne-

bezpečnou z dôvodu neuváženého konania nás No-
vodubničanov. Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Katarína Bašná

ZDRAVOTNÍCKY ODPAD OHROZUJE ŽIVOTY

Pravidelné nálezy pracovníkov triediacej linky – 
ohrozujúce zdravotnícke odpady. 

Dúfame, že počet vriec s vytriedeným odpadom 
bude narastať.



 Stalo sa už tradíciou, že v polovici októbra sa otvoria priestory v ki-
ne Panorex, aby do nich vkročila čipka utkaná z jemných nití. Tak sa 
stalo i tento rok. Už  štvrtýkrát sme mohli na výstave Dotyky krásy 
obdivovať krásu a rozmanitosť čipiek z rôznych oblastí Slovenska. Ako 
hosť sa predstavil Klub pletenej cipky z Brezovej pod Bradlom. Vďaka 
členkám tohto klubu, sa táto jemná biela čipka zachovala, napriek jej 
ohrozeniu, až dodnes. Do Krajného sa dostala z Bruselu cez Vamberk 
v Českej republike. Priniesli ju tam dve čipkárky, ktoré sa  tam prisťa-
hovali a naučili tunajšie ženy túto čipku pliesť. Postupne sa rozšírila
z Myjavských kopaníc aj do ďalších častí Slovenska. Je to náročná čip-
ka z tenučkých nití, paličkovaná na hustej dierkovej forme. Mohli sme 
ju vidieť na obrusoch, odevoch, zarámovanú do obrázkov ako i na kroji. 

INŠPIRÁCIA AJ Z NEMECKA A RUSKA
 Počas prvých dvoch dní mohli návštevníci obdivovať aj šikovné 
ruky čipkárok priamo pri jej pletení. Práce čipkárok z Novej Dubnice 
tvorili  čipky z rôznych oblastí Slovenska, Slovinska, Nemecka a Rus-
ka. Poväčšine to boli obrusy, límce, obrázky, rôzne drobnosti i šperky 
z vlastnej tvorby ako aj od iných autorov.Výstavu si prišlo pozrieť veľa 
návštevníkov z celého Slovenska od Bratislavy až po Prešov, od Žiliny 
po Nové Zámky. Prišli priatelia z blízkej Moravy i zo vzdialenej Buda-
pešti. Potešila nás i návšteva žiakov zo ZŠ  Janka Kráľa a zo ZŠ
v Trenčianskej Teplej. S radosťou sme privítali aj deti s rodičmi a sta-
rými rodičmi. Z nich mnohé si aj vyskúšali, ako sa paličky prepletajú. 
Uvítali by sme však viac návštevníkov z Novej Dubnice, veď hlavne 
pre nich túto výstavu robíme.

BUDÚCI ROK S POKUSOM O REKORD
 Budúci rok v októbri to bude už 20 rokov, čo sa uskutočnil pod 
vedením Alžbety Mrázovej prvý kurz, ktorý dal základy vzniku klubu 
a paličkovania v našom meste. Pri tejto príležitosti sa uskutoční už 3. 
ročník Stretnutia čipkárok Slovenska, ktoré tu predvedú svoje umenie. 
V sprievodnej výstave sa predstavia čipkárky z Poľskej Bobowej svo-
jimi „koronkami kłockovymi“. Zároveň by sme sa chceli pokúsiť o re-
kord v počte paličiek zapojených do práce v určitom čase a na jednom 
mieste. Veríme, že nás svojim záujmom a účasťou podporíte v našej 
práci.

Mgr. Anna Waldeckerová, predsedníčka klubu

Zábery z fi lmov, ktoré vyhrali anketu obľúbenosti v Novej Dubnici
- Cez ľady a Na sever od slnka.

 Starnutie je neodmysliteľnou súčasťou života každého, ale každý 
starne inak. Kalendárny rok je iba tradičným ukazovateľom plynutia 
času. Október si pravidelne pripomíname ako Mesiac úcty k starším. 
Považujeme to za pekný a humánny krok a my členovia Združenia 
klubu dôchodcov v Novej Dubnici (ďalej ZKD) si ho pripomíname sláv-
nostným posedením.
 Stretli sme sa 20. októbra v Kultúrnom dome v Kolačíne. Milým 
slovom program moderoval Ing. Anton Brunaj, ktorý privítal primátora 
Ing. Petra Marušinca, vedúcu odd. sociálnych vecí Mgr. Zuzanu Vanko-
vú, predsedu sociálnej komisie Ing. Jaroslava Kusého a kandidáta na 
poslanca do VÚC Ing. Roberta Rafaja. V kultúrnom programe sa pred-
viedli deti z centra voľného času pod vedením Mgr. Gabiky Digaňovej 
a Anny Masárovej. 
 Všetci prítomní duševne pookriali a odmenou pre účinkujúcich bol 
srdečný potlesk všetkých seniorov. V diskusii vystúpili hostia, ktorí nám 
úprimne popriali do ďalšieho života pokoj, lásku a zdravie. Na záver sa 
prihovoril primátor P. Marušinec, ktorý, okrem iného, akciu zhodnotil 
veľmi pozitívne a poprial nám veľa zdravia a úspechov v našej činnosti.
 Tak ako nám slnko rozdáva teplo a život, tak rozdávajme aj my 
pokoj, lásku, pokoru a múdrosť.
 Prenesme sa ponad všetky úskalia, buďme veselí a tešme sa
z každého prežitého, aj nového dňa.
 Správne prežitý dnešok robí z každého včerajška šťastný sen
a každý zajtrajšok sa stáva vidinou nádeje, preto si vážme dnešný deň. 

Eva Vetrová
predsedníčka ZKD 

ŠTYRI TROJKRÁĽOVÉ KONCERTY
Božieho šramotu & The Gospel Family

TO NAJLEPŠIE, ČO (DOMA) MÁME
6. januára (pondelok) 

10. - 12. januára (piatok - nedeľa)

Koncerty v kine Panorex začínajú o 19. hod. 

Predpredaj vstupeniek v cene 2 eurá 
od 2. 12. odd. kultúry mestského úradu. 

 Nultý ročník prehliadky zimných outdoorových fi lmov pod názvom 
Tierra SNOW FILM FEST sa tešil veľkej diváckej priazni v kine Pano-
rex vo štvrtok 7. novembra. Každý z účastníkov mal určite vlastné oča-
kávania a predstavy o tom, čo uvidí. Som však presvedčený, že viacerí 
z nich sa stretli aj s niečím neočakávaným. Hneď prvá snímka Nevidi-
teľná hora mala veľmi zvláštny podtext. Na vysokohorskú turistiku totiž 
chodievame najčastejšie kvôli neopísateľným pohľadom z vrcholkov 
hôr a štítov. Spomínam si na jeden z mojich výstupov, bolo to na Kri-
váň, a keď sme vystúpili až na vrchol pri kríži a chceli sme si urobiť 
fotku, museli sme vystihnúť chvíľu, keď sa hmla natoľko roztrhla, že 
bolo vidno aspoň na päť metrov. O žiadnom výhľade teda nemohla byť 
reč a naša námaha nebola korunovaná krásnym výhľadom. V snímke 
Neviditeľná hora vystúpil slepý Juraj Práger z Bratislavy na najvyšší 
vrch v Európe - Elbrus. O Jurajovi sa dá s istotou povedať, že jeho 
výstupy sú len o vôli a o prekonávaní seba samého. Krásne pohľady 
sú určené len pre jeho sprievodcu. 

KEĎ PREHRA ZNAMENÁ SMRŤ
 Veľmi ma oslovila aj druhá snímka Naprieč ľadmi. V nej sa dvaja
dobrodruhovia z Austrálie pokúsili prejsť na Južný pól a späť bez akej-
koľvek podpory. Žiadne psy, žiadne kajty a žiadne zásobovacie tábo-
ry. Počasie im neprialo a na ceste ich postretlo viacero útrap. Pocit 
víťazstva je pre človeka nesmiernym hnacím motorom, no ostáva tu aj 
možnosť veľkej hanby z neúspechu. Keď naši futbaloví reprezentanti 
spackajú ďalší zápas, musia sa aspoň naoko tváriť skrúšene a že sú 
zahanbení. Naďalej však žiadajú národný futbalový štadión a dostáva 
sa im aj iných vymožeností. Títo dvaja mladí Austrálčania išli až za hra-
nice svojich možností, nechceli sa vzdať pocitu víťazstva. Ak by však 
prehrali, vôbec by ich to po zvyšok ich života netrápilo, lebo prehra by 
znamenala ich smrť. Veru, takýto vabank by si niektorí naši športovci 
zaslúžili. A nemusí ísť vždy o život. Stačí povedať: „Hral si tak mizerne, 
že už nikdy nemôžeš hrať futbal.“ 

OD BAZÁROVEJ DOSKY K SVETOVEJ SLÁVE
 Krátky fi lm Modrá posadnutosť bol plný nádherných záberov na 
Aljašské ľadovce. Jednoduchá farebnosť s modrým zafarbením ľadu 
bola naozaj pôsobivá. 
 Ľuďom, ktorí si hovoria, „Keby som mal takúto výbavu (auto, mo-
torku, bicykel, počítač, lyže, snowboard...), tak aj ja by som...“ by som 
rád doprial vidieť dokumentárny fi lm Snow way mapujúci dvadsaťroč-
nú športovú kariéru najúspešnejšieho českého snowboardistu Martina 
Černíka. Sám Martin hovorí, že veľa ľudí ho vníma ako profesioná-
la, účastníka zimnej olympiády a človeka, ktorý jazdil na Aljašských 
kopcoch, ale nevedia alebo zabudli, že začínal ako chalan v Říčkách v 
Krkonošiach medzi kríkmi na bazárovej doske. Jeho húževnatosť a za-
pálenie pre vec ho dostali medzi svetovú elitu, takže naozaj to nie je 
„o výbave“. 

NÓRSKI EKO-ROBINSONI
 Veľmi ma zaujal aj nórsky ekologicky ladený fi lm Na sever od sln-
ka, v ktorom sa dvaja mladíci rozhodli stráviť deväť mesiacov robinso-
novským spôsobom života. Ale nešlo len o to, žiť v ústraní vo vyhliad-
nutej zátoke. Túto myšlienku spojili s užitočnosťou - vyčistiť zátoku od 
naplavenín z mora. Z tohto odpadu si postavili aj príbytok. Ich cieľ na-
zbierať tonu odpadkov prekonali trojnásobne. Len neviem posúdiť, či 
si naozaj užili surfovanie v ľadovej vode. Zaujímavé bolo aj ich stravo-
vanie. V obchode dávali do košíka tovar po záruke (za ten sa neplatí), 
tak sa prestravovali takmer zadarmo.

 Nedá sa mi napísať o každom z premietnutých fi lmov. Vybral som 
tie najemotívnejšie. Záverom chcem ešte poďakovať organizátorkám 
z odd. kultúry a športu mestského úradu, ZUŠ v Novej Dubnici za po-
skytnutie aparatúry pre ozvučenie tohto fi lmového festivalu a tiež Milo-
šovi Tomanovi z MsÚ za technické zabezpečenie projekcie. Verím, že 
každý účastník, bez ohľadu na to, v ktorej časti premietania z kina od-

INŠPIRÁCIE, MOTIVÁCIE, VÝZVY

chádzal, odchádzal spokojný a inšpirovaný. Kto nebol, môže ľutovať, a 
nabudúce bude vítaný.



 V kine PANOREX sa od 22. do 24. októbra uskutočnil 16. roč-
ník výstavy Z NAŠICH ZÁHRAD, ktorej súčasťou je už tradične súťaž
O JABLKO NOVEJ DUBNICE. Pestovatelia jabĺk, ovocia a zeleniny 
sa tu tradične majú možnosť pochváliť úrodou, ktorú vypestovali. Žiaľ, 
počasie záhradkárom počas tohtoročnej sezóny príliš neprialo. Teplo 
a sucho malo vplyv na úrodu, a tým aj na počet výpestkov, ktoré na 
výstavu priniesli. Odrôd jabĺk, ovocia a zeleniny bolo podstatne menej 
ako po minulé roky. Napriek tomu výstava nestratila na svojej príťaž-
livosti a bolo čo obdivovať. Celkovú atmosféru umocnili aj práce detí 
materských a základných škôl a CVČ s jesennou tematikou. 
 Skôr, než sme výstavu slávnostne otvorili, odborná porota vybrala 
zo súťažných exponátov jabĺk tie, ktoré najviac zaujali a splnili kritériá 
určené pre túto súťaž. Zvíťazila odroda STARKINSON, ktorú prinie-
sla Mirka Mrišová z IBV, druhé miesto udelila porota jablkám GRANY 
-ŠMIDT, ktoré vypestoval Gustav Šarlay v záhradkárskej osade č. 2
a tretie miesto získali jablká odrody IDARED, ktoré nesklamali ani ten-
to rok a priniesli peknú úrodu svojmu pestovateľovi Dušanovi Babukovi 
z IBV. Práve odroda IDARED mala na výstave najväčšie zastúpenie. 
 Okrem titulu JABLKO NOVEJ DUBNICE porota tradične vyhod-
notila aj súťaž v kategórii zaujímavé výpestky a recepty z jabĺk. Z pri-
nesených vzoriek ovocia a zeleniny porota vybrala na prvé miesto ako 
najkrajšie ozdobné tekvičky Márie Kubicovej, druhé miesto získa-
li papriky Samuraj, ktoré vypestovala Margita Vranková zo ZO SZZ
č. 2 a tretie miesto získalo hrozno Muškát, ktoré na výstavu priniesla 
Ľubomíra Ďurčová zo ZO SZZ č. 3. 
 Jednou z hodnotených kategórií boli aj recepty z jabĺk. Odborná 
i laická porota mala možnosť ochutnať vzorky koláčov upečených na 
základe týchto receptov. Najviac im chutila štrúdľa, ktorú upiekla Mar-
ta Babuková, druhé miesto získala Oľga Zelisková za Šarišský jablč-
ník a tretie miesto udelili Jarmile Drienikovej za Jablkové pité.
 Po vyhodnotení súťaže sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výsta-
vy. V úvode sa s krátkym programom predstavili deti z CVČ, zatancovali 
a zaspievali aj členovia zo SENIOR KLUBU VRŠATEC. Predsedníčka 
ZO SZŽ PhDr. Jarmila Gašparová privítala vzácnych hostí - viceprimá-
tora Novej Dubnice Ing. Mariána Mederu, tajomníka OO Slovenského 
zväzu záhradkárov Jána Čučku, predsedníčku OO Slovenského zvä-
zu žien Magdu Hrubú, zástupcov jednotlivých záhradkárskych osád
a všetkých prítomných. Spoločne si prezreli vystavené exponáty a odo-
vzdali ceny za najkrajšie odrody jabĺk, ktoré každoročne venuje vede-
nie nášho mesta. Okrem prvých troch cien odborná porota pridelila via-
cerým pestovateľom ČESTNÉ UZNANIE za zaujímavé odrody. Ceny 
za zaujímavé výpestky a recepty z jabĺk venovala Krajská organizácia 
ÚŽS Trenčín. Výstavu fi nančne podporila aj Okresná organizácia SZZ 
Považská Bystrica. 
 Všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní 16. ročníka výstavy 
Z NAŠICH ZÁHRAD a sponzorom, patrí poďakovanie. Poďakovanie 
patrí najmä členom ZO SZZ č. 2 a 3 a obyvateľom IBV, ktorí priniesli 
najviac výpestkov. 
 Škoda len, že výstavu viaceré záhradkárske osady opäť ignoro-
vali. Vedenie mesta, ktoré je spoluorganizátorom tejto výstavy, sa zá-
hradkárom snaží vyjsť v ústrety pri riešení ich problémov a spolu s vý-
borom Únie žien Slovenska v Novej Dubnici vynakladá pri jej organi-
zovaní nemalé úsilie. K tomu, aby sa vydarila, by mali prispieť všetky 
výbory záhradkárskych osád a zabezpečiť, aby sa do súťaže zapojili 
v čo najväčšom počte. Výstava má odzrkadľovať predovšetkým ich 
činnosť.                                                      

Marta Babuková, foto: archív MsÚ

 Jesenný karneval Materského centra Ovečkovo v Kolačíne je za 
nami. Prežili sme spolu s detičkami, ich rodičmi i starými rodičmi krás-
ne popoludnie plné zábavy, tanca, súťaží i radosti z výhier.
 Detičky od útleho veku až po veľkých školáčikov nás milo prekva-
pili svojimi originálnymi maskami, veľkou chuťou súťažiť a zabávať sa 
pri detskej hudbe, o ktorú sa postarali mladí DJ`s z Kolačína.
 Deti sa nadchli pre každú súťaž, najviac však pre vozenie na lo-
pároch a skákanie vo vreci. V tombole ich čakali hodnotné ceny, ktoré 
venovali naši štedrí sponzori.
 Materské centrum Ovečkovo si pre všetkých, ktorí prišli, pripravilo 
malé občerstvenie v podobe pečených koláčikov, buchtičiek, slaných 
dobrôt, mrkvového džúsiku, a to všetko z kuchýň našich šikovných ma-
mičiek.
 Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali pred karnevalom i počas 
neho, Mestu Nová Dubnica za bezplatné prenajatie sály, primátorovi 
P. Marušincovi, manželom Tlapákovcom, R. Rafajovi, P. Porubčanovi, 
P. Liškovi, J. Hortovi, R. Kajúmovej, M. Bačovej, D. Mikušovi s man-
želkou, rodine Hortovej, Bajčíkovej a Lehockej, papiernictvu Milošev, 
papiernictvu Wera, kaderníctvu Peťka a mestskému hasičskému zboru 
so sídlom v Kolačíne za fi nančnú podporu a hodnotné dary do tomboly. 

Najväčšou odmenou pre nás bola prekvapivo veľká účasť, spokojné 
tváričky detí i samotných rodičov. Ďakujeme vám a tešíme sa opäť na 
stretnutie s vami. Vaše Ovečkovo

ZVÍŤAZILA ODRODA STARKINSON

 Október sme v našej škole poňali veľmi aktívne. Najskôr sme vy-
hodnotili jesennú výzdobu tried, do ktorej sa všetci pustili s nadšením,
a niektorí si priestor, v ktorom trávia aj polovicu denného času,  spríjem-
nili veľmi kreatívnymi nápadmi. O deň neskôr si bol školský klub detí 
(ďalej ŠKD) pozrieť výstavu paličkovanej čipky v kine Panorex. Žiaci 
sa naučili, aké šikovné pršteky treba pri zhotovení čipky mať, či koľko 
paličiek je potrebných na jej výrobu. Je to dôkaz, že ručné práce ešte
u nás nevymierajú. Ďalší deň sme so žiačkami siedmeho ročníka na-
vštívili zariadenie pre seniorov, keďže  október je venovaný úcte k star-
ším. Aj keď na to samozrejme nestačí iba jeden mesiac, pretože by to 
malo byť samozrejmosťou počas celého roka, rozhodli sme sa, že star-
kým spríjemníme aspoň jedno popoludnie. Dievčatá im predviedli dva 
tance, jeden moderný a v druhom babičky a deduškovia zaspomínali 
na svoje obľúbené pesničky z Repete. Okrem toho zazneli básničky
o vnúčatách, babke a dedkovi. Nezaháľali ani deti z ŠKD a jedno popo-
ludnie strávili rozprávaním o svojich starkých a pripravili im srdiečko
s venovaním.

 Poslednou akciou bolo pripomenutie si Svetového dňa boja proti 
fajčeniu. V dnešnej dobe je veľmi dôležité upozorniť už malé deti na 
škodlivosť fajčenia a hlavne na to, že zabíjať nemusí iba aktívne fajče-
nie, ale práve naopak, väčšie percento úmrtnosti je u pasívnych faj-
čiarov. Práve preto sme sa obliekli do čiernej farby, aby sme žiakov 
upozornili na to, že fajčenie môže viesť k smrti. Najaktívnejšie to za 
prvý stupeň poňala 3. A, za druhý stupeň 7. A a za učiteľov Mária Ga-
lovičová. Taktiež sme sa zúčastnili na výstave O jablko Novej Dubnice, 
kde sme dielami detí spríjemnili prostredie kina Panorex. Tieto akcie sa 
konali pod záštitou  vychovávateliek z ŠKD a  učiteliek Heleny Šikulín-
covej a  Márie Galovičovej. Už sa tešíme na november, v ktorom sa tiež 
chystajú ďalšie zaujímavé akcie, ale o tom zas nabudúce!

PaedDr. Mária Galovičová
Foto: archív ZŠ

„Čierny deň“ upozorňujúci na hrozivé následky fajčenia



Venujte si hodinku krásy a vyskúšajte účinky kvalitnej kozmetiky,Venujte si hodinku krásy a vyskúšajte účinky kvalitnej kozmetiky,

ktorú si môže dovoliť každá žena.ktorú si môže dovoliť každá žena.

BEZPLATNE !BEZPLATNE !    

Kontakt: Kontakt: 0948 799 7150948 799 715



Neprekonateľná únava z alkoholu
Celovečerné popíjanie alkoholu v jednom z miestnych podni-
kov zradilo občana G.P. v sobotu 12. októbra. Keď už sa rozho-
dol, že má dosť a pohostinstvo opustí, zradili ho nohy, ktoré po 
pár metroch prestali poslúchať a uložili jeho telo do vodorovnej 
polohy. Hliadka ho naložila do služobného vozidla a previezla 
na adresu trvalého pobytu. Nielen za taxík domov, ale aj za 
budenie verejného pohoršenia musel po vytriezvení uhradiť 
blokovú pokutu. 

Zatúlal sa z Omšenia
Odchytu túlavého psa sa hliadka venovala 20. októbra vo ve-
černých hodinách. Našťastie nebol problém zistiť jeho majiteľa 
na základe informácie z čipu. Štvornohý miláčik utiekol svojej 
majiteľke z Omšenia, ktorá za jeho výlet bez dozoru uhradila 
blokovú pokutu. 

Zadymila celú záhradkársku osadu
Týždeň celkom od podlahy začala L.V. v záhradkárskej osade 
č. 2. V pondelok 21. októbra sa rozhodla zbaviť sa záhradného 
odpadu jeho zapálením. Vlhký záhradný odpad naukladala na 
hromadu a podpálila, avšak široko-ďaleko ju prezrádzal hustý 
dym, ktorý zamoril celé okolie záhradkárskej osady. Mestská 
polícia okamžite vyhľadala pôvodkyňu a za porušenie všeobec-
ne záväzného nariadenia mesta (ďalej VZN) musela zaplatiť. 

Čierna skládka bytového odpadu
Hoci odpad ku kontajneru odkladáme bez vizitky a bez podpi-
su, mestská polícia zväčša nemá problém vypátrať pôvodcu. 
23. októbra pri hliadkovej činnosti spozorovala na Trenčianskej  
ulici skládku bytového odpadu, ktorý bol uložený pri kontajne-
roch. Keďže vznikla mimo termínu zvozu odpadu, pôvodca sa 
dopustil priestupku proti VZN mesta. Hliadka vypátrala vinníka 
a prípad doriešila podľa priestupkového zákona. 

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

Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE

Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda
sklad      suterén    128 m2

sklad        suterén        68 m2

sklad        suterén        51 m2

Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady 
sklad     suterén    36 m2

Obytný dom súp. č. 55 - Mierové námestie 
nebytové priestory   prízemie      68 m2

nebytové priestory        prízemie + I. posch. 132 m2

Mestské zdravotné stredisko súp. č. 773/5 - Gagarinova
zdravotné stredisko   I. posch.      19 m2

Administratívna budova súp. č. 781 - Topoľova
nebytové priestory         I.  posch.            28 m2

Bližšie informácie:
Mestský úrad Nová Dubnica, majetkové oddelenie,

t.č. 042/443 3524 alebo 443 3526 kl. 134. Podmienky nájmu
a obhliadku si môžete dohodnúť v Bytovom podniku, m.p.o.

v Novej Dubnici, Pribinove sady 29/19
 t.č. 042/444 0236 a 444 0237.



P L A V E C K Ý  V Ý C V I K
VO VYNOVENEJ PLAVÁRNI

DORASTENCI PREZIMUJÚ V ČELE

 Tretiaci zo ZŠ s MŠ Pod hájom 967 v Dubnici 
nad Váhom boli medzi prvými, ktorí mali možnosť 
absolvovať plavecký výcvik v zrekonštruovanej 
krytej plavárni v Novej Dubnici. Vymaľované šatne, 
nové sprchy, nová dlažba a mostíky sa im páčili, ale 
predovšetkým prispeli k väčšej bezpečnosti žiakov.
 Vynovené prostredie ako keby malo vplyv aj na 
výkony detí. I keď ich počet bol dosť veľký , plavecký 
výcvik pod vedením Ing. Milana Halasa zvládli vyni-
kajúco. Plavecký štýl kraul sa naučili plávať takmer 

všetci. Najlepší chlapci a dievčatá dokázali svoje
plavecké schopnosti v pretekoch na 25 metrov. 
 Týždeň výcviku prebehol veľmi rýchlo. Naši žia-
ci spolu s rodičmi sa tešia na návštevu plavárne aj 
vo svojom voľnom čase a ja som veľmi rada, že žia-
ci dubnických škôl a škôl z blízkeho okolia majú 
možnosť využívať plaváreň na plavecký výcvik. 
Plávať však môžu počas celého roka a vynovená 
plaváreň ich určite priláka.

Mgr. Božena Štullerová

 Druhý novembrový víkend uzatvoril jesennú 
časť futbalovej sezóny. Tím mužov MFK Nová 
Dubnica skončil sezónu na domácej pôde remí-
zou s Iskrou Holíč. Počas 15 jesenných zápasov  
celkovo nazbieral 20 bodov a prelom rokov strávi 
na 8. pozícii tabuľky IV. ligy severozápad.

 Výborne sa darilo dorastencom, ktorí porazili 
silný Holíč 2:1, a zimovať budú na čelnej priečke 
tabuľky VI. ligy severozápad. 
 V decembrovom vydaní Novodubnických 
zvestí si budete môcť prečítať, ako jesennú časť 
sezóny 2013/2014 hodnotia tréneri jednotlivých
mužstiev MFK.
 -mk-

 MFK Nová Dubnica, ZŠ Janka Kráľa a Mesto 
Nová Dubnica vás pozýva na VIII. ročník medzi-
národného Mikulášskeho futbalového turnaja 
prípraviek. 7. decembra sa v športovej hale pred-
stavia hráči tímov: SLÁVIA Pivnica (Srbsko), FC 
NESYT Hodonín (ČR), FC ELSEREMO Brumov 
(ČR), FK INTER Bratislava, FK LOKOMOTÍVA 

Trnava, FK Dukla Banská Bystrica, FKS Nemšo-
vá a MFK Nová Dubnica. Chlapci z futbalovej 
prípravky (narodení po 1. 1. 2004) budú srdnato 
bojovať už od 8:30 hod., kedy je slávnostné otvo-
renie mikulášskeho turnaja. 

Milan Úradník
tréner prípravky MFK

PRÍDU AJ FUTBALISTI ZO SRBSKA

OK Taxi
Nová Dubnica 

Do 6 km - 3,5 €

Cenník:
Nová Dubnica - Dubnica n/V poliklinika  3,50 €
Nová Dubnica - Trenčianske Teplice   6,-    €
Nová Dubnica - Trenčianska Teplá    3,50 €
Nová Dubnica - Trenčín nemocnica   7,-    €
Nová Dubnica - Ilava nemocnica    7,-    €

ZĽAVY
pre ZŤP a študentov

0944 432 600 


