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Veľký Goethe hovorieval: „Ne-
existuje žiadna situácia, ktorú by 
človek nemohol zušľachtiť tým, čo 
robí, alebo ako ju znáša.“

V našom meste je penzión, v kto-
rom žijú naši blízki príbuzní, bý-
valí susedia, známi. Sú vďační za 
každú návštevu, za náš čas strá-
vený s nimi.

Na telesne i duševne chorých ľu-
dí ba i na starých sa pozeráme 
niekedy so súcitom, niekedy ich 
nechceme vidieť, stretnúť a neu-
vedomujeme si, že tak ubližuje-
me aj sami sebe, aj im.

Pravý Život vyžaduje často obeť  
nášho osobného života. Bez nej, 
bez obety, niet Života. O nej, 
o obeti, ale dnešný človek ne-
chce počuť. Utrpenie, strasť pat-
rí k Životu tak ako smrť. 
To všetko sa nedá od Života od-
deliť bez toho, že by sa súčasne 
neporušil jeho zmysel.

Každý z nás pozná niekoho, ko-
ho by mohol potešiť svojou prí-
tomnosťou. My sa však bojíme 
hovoriť o bolesti. A predsa len 
tak si môžeme navzájom pomá-
hať a o týchto dôležitých, váž-
nych aj keď boľavých veciach bu-
deme hovoriť.
 
Napriek tomu, že prichádza le-
to, čas dovoleniek, nezabúdajme 
na tých, čo prežívajú jeseň svoj-
ho života. Možno vám pri stret-
nutí s nimi poslúžia tieto prak-
tické rady:
Nevyhýbajte sa im. Buďte im 
priateľmi, blízkou bytosťou.
Pohlaďte ich. Aj obyčajný stisk 
ruky im napovie, že ste s nimi. 
Dovoľte im, aby sa s vami pode-
lili o svoje pocity.
Zatelefonujte im, urobte im ná-
kup.
Vopred im oznámte, keď sa bu-
dete chystať ich navštíviť a neo-

Buďme svetlom…
bávajte sa to urobiť. Potrebujú 
vás, cítia sa osamelí.
Nezabúdajte na ich sviatok, pri-
neste im kvety, či inú pozornosť. 
Rozprávajte s nemocnými aj 
o ich chorobe. Možno potrebu-
jú o nej s niekým sa porozprávať. 
Zistíte to jednoducho, ak sa spý-
tate: „ Myslíte, že by sme sa mali 
o vašej chorobe porozprávať?“
Povzbuďte ich, aby boli spokoj-
ní so svojím výzorom. Povedzte, 
že dobre vyzerajú, nehľadiac na 
chorobu či starobu.
Rozprávajte sa s nimi o budúc-
nosti. Nádej je pre nich veľmi 
dôležitá. Podeľte sa s nimi o svo-
ju vieru.

Život je cesta. K cieľu človek 
dôjde krok za krokom. Ak je kaž-
dý z tých krokov zmysluplný, bu-
de taký i náš život. Hodiny trá-
vené pri televízii alebo čítaní 
bulvárnej tlače sú premárnené. 
Raz sa za nenaplnený čas bude-
me zodpovedať. Pozerajme na 
ľudí okolo nás, na ich potreby – 
rozdávajme sa. Je to veľmi dôle-
žité. Blížny je ten, kto stojí blíz-
ko, ten, ktorý sa ku mne blíži, kto 
práve potrebuje moju pomoc.

Kto sa chce zmocniť Života, stra-
tí ho. Nájde ho, kto ho daruje.
Života sa nemožno zmocniť. Ži-
votu treba slúžiť.

Zasievaj semienka láskavosti 
každý deň. Odháňaj zlé myšlien-
ky. Pamätaj, že všetko pod klen-
bou nebeskou je zázrak.

E. Z.  

Koniec školského roka 16. júna si spestrili školáci zábavným poduja-
tím v Amfiku (bývalé letné kino). Konala sa tu diskotéka prerušova-
ná tanečnými vystúpeniami mladých tanečníkov. Najnovšie i staršie 
hity uvádzal DJ Štefan Brezničan a tanečné kreácie rôznych štýlov 
predviedli žiaci Základnej školy J. Kráľa, Spojenej školy sv. J. Bosca, 
Súkromnej základnej školy a Centra voľného času v Novej Dubnici. 
Mnohí dokázali, že talent naozaj majú.
Nakoniec sa roztancovali všetci, no záverečná dvadsiata hodina bola 
neúprosná. Skúsime o rok znova? A. S.

sa vydaril 
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Spevácky zbor Lúčnica

vystúpi v Novej Dubnici!

24. 9. 2006 o 15 h
v kine Panorex. 

Pozývame vás vypočuť si
v jeho podaní sakrálne skladby, 

spirituály a ľudové piesne.
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Uznesenie č. 5/2006
zo zasadnutia Mestského za-
stupiteľstva v Novej Dubnici 
konaného dňa 28. 6. 2006 

Mestské zastupiteľstvo
A) b e r i e na v e d o m i e
Správu o kontrole plnenia úloh 
z uznesení MsZ ,
Správu o ukončených kontro-
lách, uskutočnených hlavným 
kontrolórom Stanovisko hlav-
ného kontrolóra k záverečnému 
účtu mesta Nová Dubnica za rok 
2005
Správu o hospodárskych výsled-
koch TEKOS-u Nová Dubnica, 
s.r.o. za rok 2005, 
Hospodárske výsledky Bytové-
ho podniku m.p.o. Nová Dubni-
ca za rok 2005
Hospodárske výsledky TEBYT-
-EX-u s.r.o. Nová Dubnica za 
rok 2005
Hospodárske výsledky Termo-
novy , a.s. Nová Dubnica za rok 
2005
Návrh stanovených kritérií roz-
voja mesta pre v nasledujúce ob-
dobie

B) s c h v a ľ u j e
Plán činnosti hlavného kontro-
lóra na 2. polrok 2006 , 
Záverečný účet mesta Nová 
Dubnica za rok 2005
- v príjmovej časti
....................137.859.919,97 Sk
- vo výdavkovej časti
....................128.902.694,92 Sk
- s hospodárskym výsledkom
........................8.957.225,05 Sk

Finančné usporiadanie výsledku 
hospodárenia za rok 2005
- prevod do fondu rozvoja a ob-
novy mesta(FraOM)
........................1.671.849,13 Sk
- prevod do rezervného fondu-
(RF) ................6.585.375,92 Sk 
- prevod do fondu rozvoja škol-
stva (FRŠ) ...............700.000 Sk
Prevod z rezervného fon-
du do rozpočtu vo výške 
5.689.653,41 Sk a do fondu roz-
voja bývania vo výške 586,25 
Sk.
Zmenu rozpočtu mesta Nová 
Dubnica na rok 2006 v zmysle 
predloženého materiálu
- celkový objem finančných 
prostriedkov v príjmovej časti je 
160.368.200 Sk
- celkový objem finančných 
prostriedkov vo výdavkovej čas-
ti je 157.879.200 Sk
Zaradiť do účtovníctva pohľa-
dávky vo výške 60.592 Sk

Odpísať pohľadávky vo výške 
860.345,90 Sk
Ponechať v účtovníctve pohľa-
dávky vo výške 263.278,10 Sk
VZN č.4/ 2006 o doplnení a zme-
ne VZN č. 4/2004 – Zásady hos-
podárenia a nakladania s majet-
kom mesta Nová Dubnica 
Návrh na zriadenie chráneného 
pracoviska pre ZŤP 
9. V súlade s § 23 ods. 2) zákona 
596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samosprá-
ve v znení neskorších predpi-
sov zrušenie nasledovných škôl 
a školských zariadení k 31. 8. 
2006:
Materská škola, Kukučínova ul. 
10
Školská jedáleň pri Materskej 
škole, Kukučínova ul. 10
Materská škola, Komenského 
sady 59
Školská jedáleň pri Materskej 
škole, Komenského sady 59
Materská škola, SNP 96
Školská jedáleň pri Materskej 
škole, SNP 96
Všetky so sídlom v Novej Dub-
nici.
10.Zriadenie Materskej ško-
ly, Jilemnického ul. 12/5 v No-
vej Dubnici ako samostatnej 
rozpočtovej organizácie mesta 
s termínom od 1. 9. 2006. 
11.Odpredaj bytov súčasným 
nájomcom v 42 b.j. za ceny:
cena za 1m2 bytu: pri podpise 
zmluvy .................. 9.000 Sk/m2

na splátky do 15 rokov
.............................. 9.000 Sk/m2

spolu ................... 18.000 Sk/m2

cena za 1m2 terasy: pri podpise 
zmluvy .................. 4.500 Sk/m2

na splátky do 15 rokov
.............................. 4.500 Sk/m2

spolu ..................... 9.000 Sk/m2

( ide o terasy v bytoch č. 19, 25, 
37, 38, 39, 41 )
V prípade, že kupujúci uhradí 
celú kúpnu cenu v hotovosti pri 
podpise kúpnej zmluvy, bude 
mu poskytnutá 5 % zľava z kúp-
nej ceny, t.j. cena za 1 m2 bytu 
bude 17 000 Sk/m2 
Odpredaj bytu záujemcom, kto-
rí nemajú k bytu nájomný vzťah, 
za ........ ceny 21.000 Sk/m2 bytu 
a 9.000 Sk/m2 terasy.
Záujemcovia, ktorí nema-
jú zmluvný vzťah, musia uhra-
diť kúpnu cenu v plnej výške pri 
podpise zmluvy.
Zakotvenie dvoch vecných bre-
mien v zmluve a to:
a) záložné právo na zabezpeče-
nie pohľadávky mesta 

b)predkupné právo v prípade, že 
kupujúci by chcel previesť 
vlastníctvo bytu na inú osobu, 
čím sa obmedzí nakladanie s by-
tom v prospech mesta.

Zúročenie 50 % splátky v trvaní 
do 15 rokov nasledovne:
- z poskytnutých peňažných 
prostriedkov vo výške (pod-
ľa aktuálnej výšky)bude kupu-
júci mestu Nová Dubnica platiť 
úroky vo výške 2 % p. a. - splát-
ky istiny vrátane úrokov budú 
realizované v pravidelných me-
sačných splátkach vždy ku kon-
krétnemu dňu mesiaca vo výške 
( podľa aktuálnej výšky )

Odpredaj nebytového priesto-
ru o výmere 479 m2 – obchod-
ný priestor, ktorý sa nachádza 
na I. poschodí v budove súp. č. 
30, vchod 24 Mierové námestie 
na pozemku parc. č. KN 80/2 
o výmere 479 m2 a prislúchajú-
ceho spoluvlastníckeho podielu 
na spoločných častiach, zariade-
niach domu vo výške 479/3750-
-ín a spoluvlastníckeho podielu 
na zastavanom pozemku v cel-
kovej výške 479/3750- ín kupu-
júcemu – EXIMO s. r. o., Nová 
Dubnica, SNP 365/76-21 za ce-
nu 3.113.500 Sk za podmienky 
zriadenia záložného práva v pro-
spech ostatných vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome, 
vecného bremena k úkrytu ci-
vilnej ochrany, nachádzajúceho 
sa v dome súp. č. 30 v prospech 
vlastníka Slovenskej republiky 
a za podmienky pristúpenia ku 
zmluve č. MPO – 30 / 2004 o vý-
kone správy domu správcom zo 
dňa 17. 12. 2003.
16.Návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy o spätnom prevode 1-
-izbového bytu na adrese Nová 
Dubnica , Pribinove sady 32/7-
92 z Jaroslavy Dulákovej na 
mesto Nová Dubnica za cenu 1 
Sk. Predávajúci zaplatí správny 
poplatok 2 000 Sk za návrh na 
vklad do katastra nehnuteľností.
17.Zmenu bodu 7 v časti B) 
uznesenia MsZ č. 2/2006 v zne-
ní:
Odpredaj spoluvlastníckeho po-
dielu na zastavanom pozemku č. 
513/3 o celkovej výmere 893 m2 
pod obytnou budovou s.č. 362 
zapísaného v katastri nehnuteľ-
ností na LV č. 1000 k.ú. Nová 
Dubnica podľa tabuľky za cenu 
3 Sk /1 m2 (bez znaleckého po-
sudku ), t.j. 51 Sk (slovom päť-

desiatjeden korún slovenských 
) za spoluvlastnícky podiel 55/
2903-ín kupujúcemu Mgr. Ele-
na Danišová rod. Danišová, by-
tom Nová Dubnica, J. Kráľa 
362/5- 32.
Kupujúci zaplatí alikvotnú časť 
správneho poplatku za návrh na 
začatie konania o povolení vkla-
du nehnuteľnosti do katastra ne-
hnuteľností. Cena za pozemok 
a návrh na vklad je spolu 84 Sk.

18.Aktualizovaný a doplnený 
PHSR mesta Nová Dubnica 

C) U k l a d á
Spracovať prehľad závad na 42 
b. j. od kolaudácie až doteraz , čo 
bolo reklamované a kedy a ako 
boli závady odstraňované.
Z: ved. od. VÚPaD
T: najbližšie zasadnutie MsR

Písomne spracovať analýzu sú-
časného stavu zamestnancov 
a detí v MŠ k 30. 6. 2006 a k 1. 
9. 2006.
Z: ved. odd. ŠKKaŠ
T: najbližšie zasadnutie MsR

Spoločnosť Považský cukor, 
a. s. sa ospravedlňuje za ne-
príjemný zápach, ktorý sa 
v ostatných týždňoch šíri na-
ším mestom a okolím. Zápach 
je spôsobený zostatkom cukru 
a organických nečistôt, ktoré 
sa ešte nachádzajú v plaviacich 
vodách čističky odpadových 
vôd. Tento zostatok znečiste-
nia bol spôsobený súhrou via-
cerých činiteľov: extrémne dl-
hou kampaňou, mimoriadne 
nepriaznivým – chladným po-
časím počas dlhého obdobia 
a zavedením novej technoló-
gie výroby a čistenia odpado-
vých vôd.
Na odstránení tohto problému 
intenzívne pracujeme aj za po-
moci externých medzinárod-
ných inštitúcií a predpokladá-
me, že do konca mesiaca jún 
2006 by malo prísť k výrazné-
mu posunu  pri riešení zápa-
chu v obci aj okolí.  
O všetkých nových skutočnos-
tiach vás budeme priebežne in-
formovať.

Ďakujeme za porozumenie.

Ospravedlnenie 
spoločnosti

Považský cukor, a. s.,
Trenčianska Teplá
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Z kancelárie primátora

Stretnutie s nájomcami v 42 
b.j. z dôvodu prejednania pod-
mienok odpredaja bytov do 
osobného vlastníctva.
Návšteva Environmentálneho 
fondu v Bratislave za účelom 
podpísania zmluvy o poskytnu-
tí prostriedkov na zabezpeče-
nie zberu a zhodnotenia biolo-
gicky rozložiteľného odpadu.
Oslavy 50. výročia založe-
nia organizácie Euro-chil-
dren so sídlom v Antwerpách 
– Belgicku a 60. výročie kňaž-
stva jej riaditeľa pátra Roberta 
Matthieu. Uvedená organizá-
cia sprostredkúva pobyty slo-
venských detí cez letné prázd-
niny v belgických rodinách.
Spoločné stretnutie s občanmi 
– vlastníkmi rodinných domov, 
kde dochádza k zatápaniu su-
terénov o prezentácii projektu 
„Posúdenie verejnej kanalizá-
cie v meste Nová Dubnica“. 
Prijatie predstaviteľov Matice 
slovenskej pri príležitosti osláv 
15.výročia založenia Miestnej 
organizácie Matice Slovenskej 
v Novej Dubnici.
Valné zhromaždenie spoloč-
nosti TERMONOVA, a. s., kde 
bola okrem iného prerokovaná 
a schválená ročná účtovná zá-
vierka spoločnosti za rok 2005 
a rozdelenie účtovného zisku 
za rok 2005. 
Stretnutie so zástupcami spo-
ločností, ktoré prevádzkujú 
v našom meste výherné hra-
cie prístroje. Na stretnutí bo-
la zhodnotená vzájomná spo-
lupráca v období rokov 2002 
– 2004.
Prerokovanie zámeru Krajské-
ho riaditeľstva PZ SR v Tren-
číne na zrušenie Obvodného 
oddelenia PZ v Novej Dubnici 
s riaditeľmi Krajského a Okres-
ného riaditeľstva PZ SR v Tren-
číne. Vedenie mesta nesúhlasí 
s predloženým zámerom. 
Stretnutia primátorov miest 
bývalého okresu Považská 
Bystrica z dôvodu prerokova-
nia návrhu Projektu rozdelenia 
SVS, a. s. Žilina.

Mesto  Nová Dubnica Mestský 
úrad,  ul. Trenčianska 45/41, 
018 51 Nová Dubnica, okres 
ILAVA
Mesto Nová Dubnica v zmysle 
VZN č. 4/2004 – Zásady hos-
podárenia a nakladania s ma-
jetkom mesta Nová Dubnica 
a VZN č. 14/2004 o doplnení 
a zmene VZN č. 10/1995 – Zá-
sady predaja bytov a nebytových 
priestorov z vlastníctva mes-
ta do vlastníctva iných osôb vy-
hlasuje podľa § 281 a nasl. Ob-
chodného zákonníka obchodnú 
verejnú súťaž na predaj nehnu-
teľností v katastrálnom území 
Nová Dubnica: byt č. 61 – jed-
noizbový, 30 m2, I. kategórie, 
3. poschodie obytného domu 
súpisné číslo 18 (s výťahom), 
vchod číslo 7 Sady CaM a spo-
luvlastnícky podiel 30/3036.
Príslušenstvo bytu je: kuchyňa, 
predsieň, WC v kúpeľni, s piv-
nicou.
pozemok – spoluvlastnícky po-
diel vo výške 30/3036– ín na 
pozemku parcela  číslo KN 173     
zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1 263 m2, čo predsta-
vuje 
Minimálna kúpna cena predsta-
vuje sumu  ............... 450 000 Sk
- za byt .................... 450 000 Sk
- za pozemok ............... 1 248 Sk

byt č. 53 – dvojizbový, 53  m2 
I. kategórie, 4. poschodie obyt-
ného domu súpisné číslo 51 (bez 
výťahu), vchod číslo 32 Sady 
kpt. Nálepku a spoluvlastnícky 
podiel 53/3624.
Príslušenstvo bytu je : kuchyňa, 
predsieň, WC, kúpeľňa, pivnica.
pozemok – spoluvlastnícky po-

Predaj bytov
diel vo výške 53/3624– ín na 
pozemku parcela  číslo KN 70/
000/0     zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 657 m2, čo 
predstavuje
Minimálna kúpna cena pred-
stavuje sumu  ........ 750 000 Sk
- za byt .................. 750 000 Sk
- za pozemok ............. 1 007 Sk

byt č. 19 – jednoizbový, 49 m2, 
I. kategórie, prízemie obytného 
domu súpisné číslo 31, vchod 
číslo 1 na Ulici Pribinove sa-
dy a spoluvlastnícky podiel 49/
1927.
Príslušenstvo bytu je: kuchyňa, 
predsieň, kúpelňa, WC a pivni-
ca.
pozemok – spoluvlastnícky po-
diel vo výške 49/127– ín na po-
zemku parcela číslo KN 75 za-
stavané plochy a nádvoria o vý-
mere 730 m2 

Minimálna kúpna cena predsta-
vuje sumu 501 864,– Sk
- za byt ............... 500 000,– Sk
- za pozemok  .........  1 864,- Sk
Možnosť obhliadky bytu č. 19 

nachádzajúceho sa v byto-
vom dome na Ulici Pribinove 
sady súp. č. 31 dňa 1.8.2006 
a 8.8.2006 od 9°° hod. do 11°° 
hod. priamo na mieste. 

Bližšie informácie budú záu-
jemcom poskytnuté na Byto-
vom podniku, m. p. o. v No-
vej Dubnici, prípadne na tele-
fónnom čísle 042/443 34 84, 
443 35 24.
Ponuky posielajte v zapečatenej 
obálke spolu s označením čísla 
bytu („byt č. 61 alebo 53“) prí-
slušného bytového domu a „ne-
otvárať“ do 31. 7. 2006 do 13.00 
hod. na adresu:
Mestský úrad, Oddelenie fi-
nančné a správy daní, Tren-
čianska 45/41, 018 51 Nová 
Dubnica.

Výsledky obchodnej verejnej 
súťaže budú oznámené všetkým 
účastníkom do    15 dní od uzá-
vierky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje prá-
vo odmietnuť všetky predložené 
ponuky.

Voľné nebytové priestory
vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica 

Adresa Bývalý nájomca m2

Sady CaM 21/20 časť po TOCOM – Škorčák I. p.- sklad  6 + 3

Sady CaM 21/20 časť po EL-SAD - Pieron I. p.- sklad  8 + 4

Prib. sady 29/17 po SLY,s.r.o. - Slivoň I. p.  67+17

Prib. sady 30/14 po Jaseň I. p. 306+10. 

Sady CaM 21 sklad /po DAPA/ suterén 128

Sady CaM 21 sklad /po OBUV/ suterén  68

Sady CaM 21 sklad /po AQUA/ suterén  51

Z dôvodu zlepšenia informova-
nosti vodičov prichádzajúcich 
do mesta Nová Dubnica z diaľ-
nice D-1 a na základe viacerých 
podnetov od poslancov mest-
ského zastupiteľstva, predstavi-
teľov podnikov v meste primá-
tor mesta zaslal list zástupcom 
Národnej diaľničnej spoloč-
nosti, v ktorom požiadal o vy-
značenie cieľa – Nová Dubnica 
na diaľničných návestiach pred 
križovatkou na diaľnici D-1 zo 
smeru Bratislava - Žilina a Ži-
lina - Bratislava v lokalite diaľ-

Väčšia bezpečnosť pre vodičov
ničného privádzača Nemšová 
–  Dubnica nad Váhom.
Na základe predchádzajúceho 
spoločného stretnutia sa primá-
tori miest Dubnica nad Váhom, 
Nemšová, Nová Dubnica a sta-
rosta obce Trenčianska Teplá 
obrátili s písomnou žiadosťou 
na riaditeľa Slovenskej správy 
ciest v Žiline, v ktorej požiadali o 
vybudovanie kruhovej križovat-
ky. Ide o križovatku – napojenie 
cesty I/57 smerom od Nemšovej 
na cestu I/61 smerujúcu z Dub-
nice nad Váhom do Trenčína. 

V odpovedi zo Slovenskej sprá-
vy ciest sa uvádza, že predmet-
ná križovatka bola zaradená 
do prvej úpravy kontraktu pre 
rok 2006 v kapitole projektová 
a predprojektová príprava sta-
vieb. Schválením prvej úpravy 
sa zabezpečí spracovanie pro-
jektovej dokumentácie v stupni 
DSP, DP s dodaním začiatkom 
roka 2007. Následne koncom 
roka 2007 zabezpečia samot-
nú realizáciu, prestavbu pred-
metnej križovatky na križovat-
ku kruhovú.
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Rozpočet mesta
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY /v tis. Sk/ 1,149.0

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 1,149.0

zmena účelu fin. prostriedkov z  rozšírenia PC na MsPO /rozpoč-
tovaných bolo 150.000,- Sk/ na spoluúčasť na dotácii z MF na ka-
merový systém a zároveň navýšenie položky o 130 .000,- Sk

130.0

dotácia na kamerový systém na MsPO z MF 500.0

nákup výpočtovej techniky – notebook 30.0

nákup kopírovacieho stroja 209.0

vysávač na psie exkrementy 80.0

nákup prístrojov do nemocnice Ilava 200.0

EKONOMICKÁ OBLASŤ 5,467.8

VÝSTAVBA 5,467.8

rekonštrukcia podlubí - indexácia 363.0

účelová dotácia z MF na rekonštrukciu domu
smútku - aj v príjmovej časti rozpočtu 300.0

projektová dokumentácia
- odvodňovací rigol Miklovky 380.0

projektová dokumentácia na plaváreň 800.0

rekonštrukcia verejného osvetlenia 3,054.8

odvodnenie cintorína - II. etapa 500.0

plot a uchytenie sít okolo futbalového miniihriska 70.0

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 300.0

ROZVOJ OBCÍ 300.0

oprava povrchu ihriska na SNP 363 - jeho pokrytie gumovým gra-
nulátom 150.0

oplotenie pieskovísk a ihrísk z hygienických
a bezpečnostných dôvodov 150.0

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 405.0

KNIŽNICA 60.0

nákup počítača do mestskej knižnice 30.0

nákup kopírovacieho stroja do mestskej knižnice 
- pre potreby čitateľov 30.0

NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY 345.0

dotácia cirkvi na kostol v  m.č. Kolačín 300.0

elektrický zvon na cintorín v  m. č. Kolačín 45.0

Spolu navýšenie kapitálových výdavkov: 7,321.8

Informatívna správa finanč-
ného oddelenia k zmene roz-
počtu schválenej MsZ dňa 
28.  6. 2006

Rozborová časť:
V zmysle VZN č. 18/2004 mesto 
musí sledovať v priebehu roz-
počtového roka vývoj hospodá-
renia podľa rozpočtu a v prípa-
de potreby vykonáva zmeny vo 
svojom rozpočte s cieľom zabez-
pečiť vyrovnanosť rozpočtu. Ak 
na úhradu nevyhnutného výdav-
ku neboli v rozpočte zabezpe-
čené potrebné prostriedky a nie 
je možné ich zabezpečiť v rám-
ci limitu schválených rozpočto-
vaných prostriedkov, musí ich 
mesto zabezpečiť v rámci svojho 
rozpočtu zmenou rozpočtu, roz-
počtovými opatreniami a použi-
tím svojich peňažných fondov.

Predmetom navrhovanej zmeny 
rozpočtu je navýšenie bežného 
a kapitálového rozpočtu, navý-
šenie finančných operácií , pre-
vod z rezervného fondu a zmena 
účelu vyčlenených kapitálových 
prostriedkov, ktoré podliehajú 
schváleniu Mestským zastupi-
teľstvom.
Bežný rozpočet je po zmene pre-
bytkový vo výške 5.979,8 tis. Sk. 
Táto suma sa skladá z:
prebytku /správa/, ktorým sa vy-
krýva schodok kapitálového roz-
počtu ..................... 837.8 tis. Sk
prebytku (fin. prostriedkov úče-
lovo vyčlenených pre školstvo) .
2.489 tis. Sk
prebytku, ktorým sa vykrýva 
schodok kapitálového rozpočtu 
/školstvo/ ............. 2.653 tis. Sk.

Kapitálový rozpočet je po zmene 
schodkový vo výške –14.446,8 
tis. Sk. Tento schodok je vyrov-
naný:
prebytkom bežného rozpočtu /
vyčlenené prostriedky na KV pre 
školstvo/ ............... 2.653 tis. Sk
prebytkom bežného rozpočtu /
správa/ .................. 837,8 tis. Sk
prebytkom finančných operácii 
10.956 tis. Sk
Finančné operácie sú po zmene 
prebytkové vo výške 10.956 tis. 
Sk. Touto sumou je vykrývaný 
schodkový kapitálový rozpočet: 
prebytok finančných operácii ...
10.956 tis. Sk
K zmene v bežnom rozpočte do-
šlo na základe neočakávaných 
príjmov – vyššie plnenie vzhľa-

dom na rozpočet na niektorých 
položkách, navýšenie podielo-
vých daní a pridelenie grantov /
grant na nákup kníh do knižni-
ce, príjem z recyklačného fondu 
na „Úhradu nákladov spojených 
so separovaným zberom“ a na 
„Zdokonalenie systému separo-
vania v meste N. Dubnica“.
Kapitálový rozpočet bol navýše-
ný z príjmov z odpredajov a z pri-
delených účelových dotácií, kto-
ré mesto dostalo na rozšírenie 
kamerového systému a na re-
konštrukciu domu smútku. Na-
koľko bežný rozpočet a finančné 
operácie sú postavené ako pre-
bytkové, bolo možné zaradiť no-
vé investičné akcie do rozpočtu 
napriek tomu, že kapitálový roz-
počet je schodkový. V nasledujú-
cej tabuľke sú rozpísané inves-
tičné akcie, ktoré touto zmenou 
boli zaradené do rozpočtu.

Ekonomický dopad:
Po uskutočnenej zmene rozpočtu 
bude výška rozpočtu v príjmovej 
časti 160.368.200,- Sk a vo vý-
davkovej časti 157.879.200,- Sk. 
Z rekapitulácie rozpočtu mesta 
vyplýva, že je postavený ako pre-
bytkový vo výške 2.489.000,- Sk 
– čo sú finančné prostriedky na 
investície, rekonštrukcie, opra-
vy a havárie v školstve / viď. prí-
loha č.4/.
V takto navrhovanej zmene roz-
počtu je zahrnutá aj zmena na 
právnych subjektoch.

Ing. Ježíková

V našom meste máme veľa ši-
kovných mladých ľudí. Mno-
hí už v základnej škole dokazu-
jú, že majú nadanie v rôznych 
oblastiach vzdelávania, v záuj-
movej činnosti. Takíto žiaci sa 
na základe návrhov z jednotli-
vých škôl  zúčastnili slávnostné-
ho oceňovania ich celoročného 
snaženia, ktoré sa konalo 28. jú-
na tohto roka v sobášnej sieni.
Primátor mesta Ing. Ján Šušaník 
odovzdal prítomným vecné dary 
aj s diplomom a vyjadril hrdosť 
na jednotlivcov i skupiny, ktorí 
svojimi výkonmi reprezentovali 
nielen  školu ale i naše mesto. 
Kto prevzal ocenenie?
ZŠ Hviezdoslavova: družstvo 
futbalistov - René Brix, Simon 

Primátor oceňoval
Tomáš, Matej Kučík, Ľuboš No-
sický, Marek Karvaš, Adam Brix, 
Daniel Kostka, Denis Švec, Ma-
tej Dobiáš, Patrik Horák 
ZŠ J. Kráľa: Martin Winkler, Ja-
kub Konečný, Miroslav Adamec, 
Simona Šedovi-
čová, Veronika 
Veselá a družstvo 
ľahkých atlétok 
– Veronika Vese-
lá, Marcela Stu-
pinská, Domi-
nika Pagáčová, 
Zuzana Magulo-
vá, Zuzana Ky-
selicová, Monika 
Blašková, Kris-
tína Kyjacová, 
Adriana Bačová, 

Michaela Ványová Spojená ško-
la sv. J. Bosca: Filip Šimor, Anna 
Hortová, Jakub Turčan
Základná umelecká škola: Mar-
tin Baláž, Denis Weber

 A. S.
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Osud spoločnosti Tebyt-ex, ktorej majoritným spoločníkom je 
mesto Nová Dubnica, je už spečatený. Valné zhromaždenie rozho-
dlo, že bude daná do konkurzu. Tento krok avizoval už pred niekoľ-
kými týždňami primátor mesta Ján Šušaník. 

Tebyt-ex
sa dostal do konkurzu

S Tebyt-exom je spojená kauza 
nevyplatenia preplatkov z roku 
2003 užívateľom bytov vo výš-
ke takmer milión korún. Viac-
krát sa ňou zaoberali i poslanci 
mestského zastupiteľstva, ktorí 
napokon vo februári rozhodli, 
že záväzok tejto spoločnosti vo-
či obyvateľom vo výške istiny na 
seba prevezme mesto. „V súčas-
nosti sú podpísané zmluvy s 316 
obyvateľmi o vrátení preplatkov 
v celkovej výške 908-tisíc ko-
rún. Ešte treba previesť 309-ti-
síc korún do fondov opráv spo-
ločenstiev,“ informovala posla-
necký zbor v apríli prednostka 
mesta Iveta Jurisová. 
Poslancov taktiež zaujímala po-

kuta, ktorú pred niekoľkými 
rokmi dostal Tebyt-ex na zákla-
de kontroly od bývalého okres-
ného úradu za rozdiel v hos-
podárení spoločnosti. Ako ich 
informovala konateľka spoloč-
nosti Alla Šupáková, pokuta 
je stále platná. „Odvolali sme 
sa na príslušné úrady i súd, 
avšak odvolanie bolo zamiet-
nuté. Súčasťou záväzkov je te-
da aj takmer trinásťmiliónová 
pokuta,“ vysvetlila. Tá ovplyv-
nila i celkovú stratu spoločnos-
ti za rok 2005, ktorá dosiahla 
takmer osemnásť miliónov ko-
rún, pričom pohľadávky pred-
stavujú 2,7 milióna a záväzky 
necelých dvadsať miliónov.

Poriadok v mes-
te sleduje MsP 
Nová Dubnica 
prostredníctvom 
kamerového sys-
tému, ktorý mo-
nitoruje najfrek-
v e n t o v a n e j š i e 
časti mesta. Ob-
raz z jednotlivých 
kamier je premie-
taný na obrazov-
ky, ktoré dote-
raz sledovali príslušníci MsP. Od 
1.7.2006 však na MsP funguje  
tzv. chránené pracovisko, ktoré 
na pozíciu operátora kamerového 
systému prijalo štyroch zdravot-
ne ťažko postihnutých občanov. 
Ich úlohou bude neustále sledo-
vanie obrazoviek a prípadný trest-
ný čin alebo narušovanie poriad-
ku okamžite ohlásiť hliadke MsP, 
ktorá sa práve nachádza v meste. 
Čo je vlastne chránené pracovis-
ko? Odborná definícia hovorí, že 
„je to pracovisko vytvorené za ľu-
bovoľným účelom, v ktorom pra-
cuje najmenej 50 % občanov so 
zdravotným postihnutím, kto-
rým je uznaná invalidita viac ako 
40%“. Mesto využilo možnosť po-
žiadať o príspevok z Európske-
ho sociálneho fondu na vytvore-

Na mestskej polícii funguje 
chránené pracovisko

nie takéhoto pracoviska v snahe 
zabezpečiť nepretržité sledovanie 
monitorov kamerového systému 
a tým zefektívniť boj proti krimi-
nalite v meste. Prijatím ZŤP ob-
čanov na prácu, ktorú doteraz vy-
konávali príslušníci MsP, sa vytvo-
rí práve pre mestských policajtov 
väčší priestor na plnenie ich hlav-
nej úlohy – pochôdzky v meste. 
Vytvorením chráneného praco-
viska chcelo mesto  tiež prispieť 
k riešeniu neľahkého uplatnenia 
sa ZŤP občanov na trhu práce, 
i keď šancu mohli dostať len 4 zá-
ujemcovia.
Kamerový systém má predo-
všetkým preventívny účinok, 
ktorý sa vytvorením chráneného 
pracoviska posilnil a stal efektív-
nejším.

Najrušnejším bodom ostatného 
rokovania mestského zastupiteľ-
stva bol bod týkajúci sa sadzby 
za meter štvorcový pri preda-
ji bytov v 42-bytovke na Jilem-
nického ulici v Novej Dubnici. 
Dom odovzdali do užívania pred 
niekoľkými rokmi. Predstavite-
lia mesta priznávajú, že nákla-
dy na jeho výstavbu boli vysoké, 
až 25-tisíc korún na jeden meter 
štvorcový. Príčinou je nevýhod-
ná zmluva, ktorú predchádzajú-
ce vedenie mesta na čele s expri-
mátorkou Evou Antošovou pod-
písalo s dodávateľom stavby ako 
aj niekoľkoročná pauza vo vý-
stavbe kvôli nedostatku financií. 
Nájomníkom chcú predať byty 
po 18-tisíc korún za meter štvor-
cový. Oni však s touto cenou ne-
súhlasia. Poukazujú, že v dome 
je stále veľa neodstránených ko-
laudačných závad, byty sú ples-
nivé, do niektorých aj zateká. 
Námietky v mene nájomníkov 
poslancom zopakovala Gabriela 
Krajčiová. Poukázala aj na fakt, 
že v podkladoch, ktoré majú 
k dispozícii, nie je suma, z ktorej 
mesto vychádzalo pri stanovení 
sadzby. Nájomníci majú k dis-
pozícii nižšiu sumu, ako teraz 
predkladatelia uvádzajú. „Ce-
na za meter štvorcový je vysoká. 
Dom má dvanásť rokov, pretože 
bol päť rokov zakonzervovaný. 
Navrhli sme 12-tisíc v hotovosti, 

Poslanci s občanmi nesúhlasili, 
navrhnutú cenu za byty schválili

bez pôžičky od mesta s tým, že 
si dáme sami dom do poriadku. 
Byty by si za túto sumu odkúpi-
lo sedemdesiat percent nájom-
níkov. Taktiež sme sa dohodli, 
že v opačnom prípade budeme 
trvať na odstránení závad. Vie-
te o tomto návrhu?“ spýtala sa 
poslancov. Podľa primátora bo-
li o ňom poslanci informovaní, 
avšak s ním nesúhlasili. Na po-
rade odsúhlasili 18-tisíc korún 
za meter štvorcový, tento návrh 
bol predložený aj na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
Poslanci sa nestotožnili ani 
s návrhom pani Krajčiovej, aby 
schvaľovanie ceny bolo odlože-
né, kým sa problémy nedoriešia, 
alebo schválili nájomníkmi na-
vrhovanú cenu. Rudolf Michalík 
z mestského úradu prítomných 
občanov ubezpečil, že o záva-
dách vedia. Už o nich aj rokovali 
s dodávateľom, závady budú od-
stránené. To, že nie všetky byty 
sú vyhovujúce, priznal aj primá-
tor Ján Šušaník. Nesúhlasil však 
s tým, že celá bytovka je zlá. Ne-
vyhovuje len osem bytov, ostatné 
sú v poriadku. Do ceny nie sú ani 
zaúčtované úroky z úveru, inak 
by cena za meter štvorcový bola 
34-tisíc korún. Navrhovaná ce-
na vychádza zo znaleckého po-
sudku. Po schválení uznesenia 
občania odišli, diskusia poslan-
cov však pokračovala ďalej. 

Už viac ako dva roky (od mája 2004) je Slovenská republika členským 
štátom Európskej únie – združenia štátov, ktoré si nárokujú patriť 
k špičke sveta ako v ekonomickej tak v životnej úrovni. Európska únia 
logicky určila udržanie a zlepšenie životného prostredia za jednu zo 
svojich priorít. Okrem iných k jej napĺňaniu slúžia rôzne predpisy – 
pre oblasť vodného hospodárstva Rámcová smernica o vodách (Wa-
ter Framework Directive) 2000/60/EC a o niečo staršia Smernica 
91/271/EEC o komunálnych odpadových vodách. 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (SVS, a. s.) pre na-
plnenie týchto smerníc intenzívne pracuje na realizácii a príprave 
viacerých stavieb. V súčasnej dobe je pred dokončením stavba „Po-
važská Bystrica – rekonštrukcia ČOV a rozšírenie kanalizácie“. 
Druhou (pripravovanou) stavbou je „Zásobovanie pitnou vodou 
a odkanalizovanie odpadových vôd v okrese Ilava“. 
Jedným z objektov tejto rozsiahlej stavby je aj prepojenie kanalizá-
cie z Novej Dubnice do Dubnice nad Váhom. Stavba sa realizuje 
z vlastných zdrojov Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti. 
Čo viedlo SVS, a. s. k realizácii tejto stavby?
Odpadové vody z Novej Dubnice sú v súčasnosti odvádzané a čiste-
né na ČOV v Trenčianskej Teplej, ktorá je v správe Trenčianskej vo-
dohospodárskej spoločnosti, a. s. (TVS). Verejná kanalizácia v No-
vej Dubnici je prevádzkovaná Severoslovenskou vodárenskou spo-
ločnosťou, a. s. závod Považská Bystrica. Po prepojení kanalizácií 
budú odpadové vody z Novej Dubnice čistené na centrálnej ČOV 
v Dubnici nad Váhom, ktorá je v správe SVS, a. s., čo bude z pre-
vádzkového aj ekonomického hľadiska výhodnejšie. 

Prepojenie kanalizácie
Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom



6  NZAKTUALITY

 rokov
 Miestneho odboru
 Matice slovenskej
 v Novej Dubnici

Výsledky hlasovania občanov mesta Nová Dubnica do parlament-
ných volieb v roku 2006 a ich porovnanie s výsledkami volieb v ro-
ku 2002.
Strany sú zoradené podľa počtu získaných hlasov vo voľbách 2006. 
Uviedli sme tie strany, ktoré vo voľbách v roku 2006 získali viac ako 
20 hlasov. 
(1) Vo výsledku za rok 2002 je započítaný aj zisk strany P SNS. Obe 
strany sa neskôr zlúčili.
(2) Strany SF a NÁDEJ v roku 2002 neexistovali.
(3) Tu sú zahrnuté hlasy odovzdané ostatným stranám ako aj neplat-
né hlasy.

Voľby v Novej Dubnici 2006
celkovo

2002
celkovo

Počet zúčastnených občanov 5 959 7 140

SMER 2 024 1 344

SDKÚ 1 168 1 116

HZDS 755 1 982

SNS (1) 753 502

KDH 415 499

KSS 242 351

SF (2) 236 -

ANO 72 524

SMK 26 24

HZD 26 261

NÁDEJ (2) 21 -

Ostatné (3) 221 537

VOĽBY 2006

Dňa 31. mája 2006 sa konalo sláv-
nostné stretnutie matičiarov v No-
vej Dubnici. Práve v tento deň, 
pred pätnástimi rokmi, vznikol 
Miestny odbor Matice slovenskej.
Stretnutiu predchádzalo prijatie 
u primátora mesta Ing.Jána  Šu-
šaníka na mestskom úrade.
Prijatia sa zúčastnil riaditeľ ČÚ 
MS Mgr.Daniel Zemančík, ve-
dúca OPMS Janka Valigurči-
nová, predsedníčka MO MS 
a predsedníčka KR MS Mgr.Ru-
žena Hromádková, člen výbo-
ru MO MS  MUDr. Štefan Ob-
ložinský a prednostka MsÚ Ing.
Iveta Jurisová.
V srdečnom rozhovore zazne-
li slová úcty k poslaniu Mati-
ce slovenskej, jej blízkemu vzťa-
hu k národnej hrdosti i k ocene-
niu práce matičiarov. Hovorili 
sme o histórii vzniku mesta, jeho 
architektúre a o nastávajúcom 
50.výročí založenia.
Primátor mesta Nová Dubni-
ca a riaditeľ ČÚ MS si vzájomne 
odovzdali hodnotné darčeky, kto-
ré obom stranám pripomenú na-
še matičné oslavy.
Matičiari z Novej Dubnice, z oko-
lia, ale aj občania mesta a pozva-
ní hostia sa zišli v priestoroch ki-
na Panorex. V programe účin-
koval spevokol mesta, ktorý 
kultivovaným speváckym preja-
vom pod vedením PhDr.Jozefa 
Vakoša pozdvihol a umocnil dôs-
tojnosť osláv. 
O začiatkoch, významných akti-
vitách a práci MO MS hovorila 
predsedníčka Mgr.Ružena Hro-
mádková. Pripomenula výraz-
nú a významnú skutočnosť, že 
v Novej Dubnici je na Mierovom 

námestí pamätník slovenskej 
štátnosti a národnosti „Dvoj-
kríž s trojvrším“. Vďaka podpo-
re mesta, finančným príspevkom 
mnohých podnikateľov, živnost-
níkov, firiem, Matici slovenskej 
a zbierke obyvateľov máme od 
roku 1995 symbol s pamätnou 
tabuľou „Občania Mestu No-
vá Dubnica k 5. výročiu Sloven-
skej republiky 1998“. Zdôrazni-
la aj význam poznania staroby-
lého znaku, ktorý dokáže vytvoriť 
jednotu medzi Slovákmi doma 
a v zahraničí a je putom s predka-
mi i s tými, čo prídu po nás.
Nasledovalo ocenenie prvého 
predsedu MO MS vdp. Jozefa 
Sliepku za obetavosť, snahu a cit-
livosť pri prvých krokoch matičia-
rov v našom meste. Za matičnú 
prácu dostala ocenenie DMS aj 
terajšia predsedníčka Mgr. Ruže-
na Hromádková a ďakovný list od 
výboru MO MS. Na našom stret-
nutí dostal ocenenie MS aj dlho-
ročný predseda MO MS v Dub-
nici nad Váhom, pán Jozef Košík, 
ktorý nedávno oslávil svoje 80-te 
narodeniny.
K slávnostnej atmosfére osláv 
prispelo aj slovo primátora mes-
ta Ing. Jána Šušaníka. Spome-
nul počiatky Matice slovenskej, 
odhodlanie a vieru prvých činite-
ľov, aktuálne citoval slová Karola 
Kuzmányho. Nám, matičiarom, 
zaželal veľa síl a úspechov pri pl-
není národného programu. Našu 
doterajšiu prácu v MO MS ocenil 
pamätným listom
15. výročie založenia MO MS 
Nová Dubnica sa končilo spolo-
čenským posedením členov a po-
zvaných hostí.

Mgr. R. Hromádková
predsedníčka MO MS
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Smútočné oznámenia
Už ťa nezastaví slnko ani krásny deň,

na cintoríne spíš svoj večný sen.
Dňa 20. 6.  2006 sme si pripomenuli

1. výročie úmrtia nášho manžela,
otca a dedka

Ľudovíta Habšudu.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Ďakujem susedom, spoluobčanom, pria-
teľom a známym, farskému úradu, zboru 

pre občianske záležitosti, speváckemu zbo-
ru za slová rozlúčky, kvetinové dary, ktorými 
zmiernili náš veľký žiaľ za naším milovaným 

manželom, otcom a dedkom
Bohuslavom Dubničkom,
ktorý nás opustil 15.3.2006.

Smútiaca manželka, dcéry s rodinami.

Dńa 18.3.2006 zomrel a navždy nás 
opustil náš milovaný manžel, otec a syn 

Štefan  Durec.
S láskoua, úctou spomínajú manželka, 

syn, matka a svokrovci. 
Úprimne  ďakujeme všetkým za prejave-

nú sústrasť a kvetinové dary.

Dňa 9.4. 2006 po ťažkej chorobe nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, otec a starý 

otec pán Stanislav Petrek.
Touto cestou chceme čo najsrdečnejšie 

poďakovať všetkým príbuzným a známym, 
ktorí prišli dať posledné zbohom a kvetino-

vými darmi zmiernili náš hlboký smútok.
Ďakujeme! Smútiaca rodina.

1.5.2006 uplynulo 25 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša drahá manželka a ma-
ma Mária Valentová učiteľka ZŠ J. Kráľa.

Sláskou spomínajú manžel 
a dcéry s rodinami.

Dňa 25.5.2006 nás navždy opustil 
náš manžel, otec, dedko, brat a syn 

Peter Jánoška.
Touto cestou  chceme čo najsrdečnej-

šie poďakovať príbuzným 
a známym za prejavenú sústrasť 

a kvetinové dary.  

Dňa 2.6.2006 sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia nášho drahého 

manžela, otca a starého otca 
Milana Greguša.

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú 
s nami na jeho vzácne srdce.

S úctou a láskou spomína manželka 
a dcéra s rodinou.

 

Dňa  29.7. 2006 uplynulo 10 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a deduško 
Pavel Danko. 

S bolesťou v srdci spomína manželka, 
syn  a dcéra s rodinami.

Kto ste ho poznali, 
spomeňte si s nami.

I keď je to už  5 rokov, čo nás  opustil 
náš drahý manžel, otec a starý otec 

Rudolf Vacho, nezabudli sme, len 
sme sa naučili žiť bez neho. 

Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
krátku modlitbu.

Ďakujeme všetkým priateľom, suse-
dom a známym, oddielu boxu TJ Dub-
nica n/Váhom, bývalým spolupracov-
níkom a kamarátom HZ Dubnica za 

účasť na poslednej rozlúčke s naším 
drahým manželom, otcom, dedkom

 Ing. Františkom Vlkovičom, 
ktorý zomrel 12. 6. 2006. Tiež ďaku-

jem za kvetinové dary, prejavy sústrasti 
a slová útechy, ktoré pomáhali 

zmierniť náš hlboký žiaľ.
 Manželka, synovia s rodinami.

Stalo sa už dobrou tradíciou, že 
knižnica v spolupráci  so základ-
nými a strednou školou v našom 
meste organizuje literárnu sú-
ťaž–snažíme sa podporiť mla-
dé talenty a rozvíjať ich tvorivé 
schopnosti v literárnej tvorbe.
Tento rok sme súťaž vyhlásili 
pod názvom „Som či, nie som 
závislá /ý/“.

Vyhodnotenie literárnej súťaže
Téma bola veľmi široká, o čom 
nás presvedčili i súťažné práce, 
v ktorých žiaci písali o rôznych 
druhoch závislostí. Závislos-
ti na sladkostiach, jedle, priate-
ľoch, rodine, športe, drogách až 
po závislosť na živote.
Do knižnice sa sústredilo 42 li-
terárnych prác, ktoré porota 
zložená z pedagógov jednotli-

vých škôl vyhodnotila a rozho-
dla o ocenení tých najlepších. 
V jednotlivých kategóriách sa 
na prvých miestach umiestni-
li: Natália Masaryková, Patrik 
Frič, Oľga Kollárová a Petra Šu-
páková. 
Slávnostné vyhodnotenie a vy-
hlásenie výsledkov, za prítom-
nosti predsedníčky poroty Mgr. 

A. Svetskej bolo v Mestskej 
knižnici 6. júna 2006.
Víťazi nám svoje práce prečíta-
li a traja najlepší z každej kate-
górie boli odmenení vecnými 
cenami. 
Touto cestou by som chcela po-
ďakovať všetkým súťažiacim 
a tiež porote a pedagógom, kto-
rí s mládežou pracovali. Tešíme 
sa na ďalšiu  spoluprácu v budú-
com roku.  M.B.
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Pre nepriaznivé počasie sa sú-
ťaže v ľahkej atletike O pohár 
primátora mesta medzi novo-
dubnickými základnými škola-
mi nekonali tentoraz na MDD, 
ako bolo zvykom v predchádza-
júcich ročníkoch. Pracovníci od-
delenia ŠKKŠ mestského úradu 
v spolupráci s učiteľmi – telocvi-
kármi, funkcionármi atletického 
klubu v Dubnici nad Váhom  ma-
li náročnú úlohu – vystihnúť deň 
vhodný na športovanie pod ho-
lým nebom. V upršanom začiat-
ku leta to bol nakoniec 7. jún.
Žiaci boli rozdelení podľa veku 
do štyroch kategórií a súťažili 
v klasických atletických disciplí-
nach. Výkony jednotlivých pre-
tekárov sa bodovali a určili na-
sledovných víťazov:

III. ročník ľahkoatletického mítingu

Mladší žiaci:
Spojená škola sv. J. Bosca – 143 b.
Základná škola Hviezdoslavova 
– 124 b.
Základná škola J. Kráľa – 121 b.
Starší žiaci:
Spojená škola sv. J. Bosca – 354 b. 

Základná škola J. Kráľa – 328 b.
Základná škola Hviezdoslavova 
– 238 b.
Putovný pohár primátora mesta 
za celkové víťazstvo získala Spo-
jená škola sv. J. Bosca. 
Gratulujeme! A.S.

Kino – august, september

Utorok 15. 8. o 19,30
Streda 16. 8. o 19,30

Satan prichádza
Americký horor.

Štvrtok 17. 8. o 19,30
Piatok 18. 8.  o 19,30

Náš otec pes
Americká komédia.

Sobota 19. 8. o 19,30
Nedeľa 20. 8. o 19,30

Scary Movie 4
Americká bláznivá komédia.

Utorok 22. 8. o 19,30
Streda 23. 8. o 19,30

Rýchlo a zbesilo
TOKIJSKÁ JAZDA 

Americký akčný film.

Štvrtok 24. 8. o 19,30
Piatok 25. 8. o 19,30

Sexi pistols
Americká akčná komédia.

Sobota 26. 8. o 19,30 
Nedeľa 27. 8. o 19,30

Poseidon
Americký katastrofický film.

Štvrtok 31. 8. o 19,30
Piatok 1. 9. o 19,30

Lemra lemravá
Americká komédia.

Sobota 2. 9. o 19,00
Nedeľa 3. 9. o 19,00 

Piráti Karibiku
Americký dobrodružný veľkofilm 

plný špeciálnych efektov.

Štvrtok 7. 9. o 19,30
Piatok 8. 9. o 19,30

Libertin
Anglická historická dráma.

Sobota 9. 9. o 19,30
Nedeľa 10. 9. o 19,30

Hra osudu
Anglicko-luxemburský thriller.

Náš tip:
Lemra lemravá

Niekomu stačí naznačiť, nie-
koho musíte postrčiť. Tripp nie 
je ani v tridsiatke ochotný vyle-
tieť z rodného hniezda. Jeho zú-
falým rodičom ale práve došla 
trpezlivosť ! Preto sa dohodnú 
s rozkošnou Paulou, ktorá má 

Trippa zbaliť, aby ho dostala od 
rodičov. Lenže čo sa stane, keď 

sa do svojej obete zamiluje ? 
Americká komédia.

Benefičný festival rokových kapiel NOVAFEST 
2006, ako býva zvykom, tento rok nekropil dážď, 
no nepriateľom účinkujúcich a divákov bol chlad. 
Našťastie vystúpenia hudobníkov pomohli do-
slova „rozpumpovať“ krv  všetkých prítomných. 
Od úvodného Sama TOMEČKA až po posled-
nú hudobnú skupinu KARPATSKÉ CHRBÁTY 
sa vystriedala žilinská skupina AYA, novodub-
nický DRÍST, dievčenské zoskupenie MARGOT, 
účastníčka Superstar Petra KEPEŇOVÁ a zná-
me spievajúce dvojičky TWEENS. 
Výťažok zo vstupného vo výške 10 000 Sk pôjde 
Združeniu pre pomoc deťom s mentálnym po-
stihnutím. Pracovníci oddelenia ŠKKŠ a pred-
sedníčka komisie školstva, kultúry a mládeže pri 
MsZ v Novej Dubnici ďakujú všetkým, čo si vstu-
penku riadne zakúpili (a neprešli dierou v plote), 
čím aj oni prispeli postihnutým deťom. A.S.

Medzinárodná výtvarná súťaž „Prečo som na svete rád „ má za sebou 
12. ročník. Projekt s protidrogovým zameraním vznikol v roku 1994. 
Hlavným organizátorom je Národné osvetové centrum v Bratislave 
v spolupráci s Kanceláriou národnej rady Slovenskej republiky, s mi-
nisterstvom kultúry a s ministerstvom zahraničných vecí SR. 5. júna 
2006 sa uskutočnilo v reprezentačných priestoroch Národnej Rady 
SR za prítomnosti médií slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. 

Prečo som na svete rád 

Perichtová a Katarína Anetová. 
Výstava je putovná. Nad projek-
tom prevzal patronát aj generál-
ny riaditeľ OSN. Súťaž je známa 
v celej Európe. Najbližšie ju uvi-
dia vo Varšave, potom vo Švaj-
čiarsku, v Dánsku a v ostatných 
Európskych štátoch, v USA 
a v Austrálii. Denisovi Weberovi 
srdečne blahoželáme a všetkým 
zúčastneným žiakom prajeme 

veľa tvorivých síl a nových nápa-
dov, veď výtvarné diela mladých 
umelcov majú univerzálny ja-
zyk, ktorému porozumie každý, 
bez ohľadu v ktorej časti sveta 
žije. Nútia nás zamyslieť sa nad 
zmyslom života, motivujú rodi-
čov, ktorí si musia uvedomiť, že 
nebezpečenstvo drog je reálne 
a dnes, či zajtra sa môže bolest-
ne dotknúť každého.

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ 
v Novej Dubnici sa prvýkrát za-
pojili do tejto súťaže. Denis We-
ber, žiak ôsmeho ročníka výtvar-
ného odboru ZUŠ bol pozvaný 
na základe odporúčania odbor-
nej poroty prevziať „Špeciálnu 
cenu riaditeľa Protidrogového 
fondu“. V priestoroch Bratislav-
ského hradu majú vystavené vý-
tvarné práce aj žiačky Barbora 

Inzercia

Prijmeme do trvalého pracov-
ného pomeru

predavačku do predajne
Farby-laky

v Novej Dubnici.
tel.: 042/4328138, 4324743


