
MDD OSLÁVILI ŠPORTOM
 Žiaci všetkých novodubnických škôl sa
stretli 1. júna na futbalovom štadióne
v Novej Dubnici. 
 V rámci 4. ročníka atletického mí-
tingu O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
súťažili v behoch, skoku do diaľky, do
výšky, v hode kriketovou loptičkou, vo
vrhu guľou a v štafetách. 
 Boj bol neúprosný a priniesol víťaz-
stvo Základnej škole Janka Kráľa, ktorá
získala z rúk primátora mesta hlavný
- putovný pohár a aj poháre v kategórii
mladší a starší žiaci.

Gratulujeme!

Novodubnické
       zvesti
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OZNAM
MESTSKÁ KNIŽNICA

UPOZORŇUJE SVOJICH
ČITATEĽOV NA ZMENU
VÝPOŽIČNÉHO ČASU

V MESIACOCH
JÚL A AUGUST:

  PO:  800  - 1500

  UT:  800  - 1500

  STR: 800  - 1800

  ŠTV:  800  - 1500

  PIA:  800  - 1300

  SO:  ZATVORENÉ

PRESTÁVKA 1145 - 1230



Ïalšie aktivity v cezhraniènej spolupráci
    
 Keď 1. 1. 1993 vznikli samostatné republiky Slovenská a Čes-
ká, keď sa vytvorila oficiálna hranica medzi dvomi suverénny-
mi štátmi, nie všetci prijali túto skutočnosť s pochopením. Pät-
násťročný vývoj však dokazuje, že v Európe suverénnych národ-
ných a úzko spolupracujúcich štátov sme si našli svoje miesto
ako rovnocenní partneri. Oficiálna hranica nás nerozdeľuje, iba
nás pod vlastným menom presnejšie identifikuje.
 Vedenie mesta Nová Dubnica po kontaktoch s talianskymi par-
tnermi zvažovalo možnosti cezhraničnej spolupráce s nejakým blíz-
kym mestom v Českej republike. Voľba padla na mesto Slavičín.

Dôvody?
- Malá vzdialenosť (45 km), primeraná veľkosť (8-9 tisíc oby-
 vateľov), podobné problémy.                           
 Oblasť Moravského Slovácka je nám blízka mentalitou ľudí, 
spôsobom života, ľudovou kultúrou i tradíciami. S partnermi máme
aj spoločné snahy, čo najskôr a čo najúspešnejšie sa adaptovať
na politický, spoločenský, ekonomický aj kultúrny pohyb v zjedno-
cujúcej sa Európe pri zachovaní a rozvíjaní vlastných daností a zá-
ujmov. 
 Primátor Novej Dubnice a starosta Slavičína pripravili text do-
hody o vzájomnej spolupráci. Dohodu prerokovalo a schválilo Mest-
ské zastupiteľstvo Novej Dubnice dňa 23. apríla 2007 a podobne bo-
la prerokovaná a schválená aj zastupiteľstvom mesta Slavičín. 
V preambule dohody sa hovorí: 

 „Zmluvné strany považujú cezhraničnú spoluprácu miest za
dôležitý faktor v medzinárodných vzťahoch a sú presvedčené, že
táto spolupráca prispeje k ďalšiemu posilneniu vzájomných vzťahov
medzi oboma národmi a k všestrannému rozvoju obidvoch miest.“
 Zmluvné strany vyjadrujú spoločnú vôľu angažovať sa v dlho-
dobom procese spolupráce a prispievať tým k prehlbovaniu kon-
taktov medzi miestnymi spoločenstvami v obidvoch mestách a za-
pojeniu rôznych skupín občianskej spoločnosti.

Spolupráca sa bude rozvíjať najmä v týchto oblastiach:
- regionálny a hospodársky rozvoj
- využívanie pomoci zo Štrukturálnych fondov Európskej únie
 a iniciatív Spoločenstva (programy cezhraničnej spolupráce)
- školstvo a rozvoj ľudských zdrojov
- kultúra, šport a cestovný ruch
- obchodný rozvoj a rozvoj malých a stredných podnikov
- doprava a životné prostredie
- zlepšovanie výmeny informácií a obchodných vzťahov so
 zahraničím
- plánovanie a tvorba stratégií vo vyššie uvedených oblastiach

1.) Čo má mesto v pláne urobiť s ne-
 atraktívnym prvotným pohľadom
 na Novú Dubnicu?
 (neporiadok, keď sa vchádza
 do mesta)

 Zodpovednosť za kopy dreveného
odpadu zloženého okolo priestorov kotolne nesie akciová spoloč-
nosť TERMONOVA, a. s. Na základe mojich rokovaní s vedením
TERMONOVY je prísľub, že investičná akcia súvisiaca s logistikou
dovozu, poštiepkovania a uloženia drevnej hmoty bude dokončená
do konca júna 2007.
 Je predpoklad, že v júli už bude pohľad na Novú Dubnicu prí-
jemnejší tak pre Novodubničanov, ako aj pre návštevníkov.

2.) Kedy sa začne s vnútornou rekonštrukciou
 Kultúrneho domu v Kolačíne?
 Vnútorná rekonštrukcia Kultúrneho domu v m. č. Kolačín podľa
plánu investičných akcií na rok 2007 má nasledovné etapy:
 - vyhlásenie výberu zhotoviteľa - jún 2007
 - podpísanie zmluvy o dielo s vybraným zhotoviteľom - júl 2007
 - predpokladaný termín dokončenia diela - december 2007

3.) Aké priority má mesto v roku 2007?
 Dňa 23. 4. 2007 MsZ schválilo Programové vyhlásenie vo voleb-
nom období 2007 - 2010, ktoré je zverejnené na internetovej strán-
ke.
 Z tohto programového vyhlásenia sú na rok 2007 vybra-
 té nasledovné priority:
Priorita č. 1:
- Pokračovanie rekonštrukcie Domu smútku Nová Dubnica. 
Priorita č. 2:
- Pokračovanie rekonštrukcie Kultúrneho domu v m. č. Ko-
 lačín vrátane majetko - právneho vysporiadania pozem-
 kov pod kultúrnym domom a v okolí. 
Priorita č. 3:
- Rekonštrukcia pavilónu A Základnej školy J. Kráľa.
Priorita č. 4:
- Rekonštrukcie budovy bývalej Materskej školy Sady
 Cyrila a Metoda na Kultúrnu besedu.
Priorita č. 5: spracovanie - 
 1. urbanistickej štúdie centrálnej mestskej zóny s o-
  chranou pôvodnej Krohovej štruktúry.
 2. urbanistickej štúdie pre malé a stredné podnikanie
  zóny Hliny v zmysle zásad a regulatívov priestorové-
  ho usporiadania a funkčného využitia územia s dô-
  razom na budovanie vstupu do mesta (t. j. časť vstu-
  pu do mesta na ľavej strane prístupovej cesty pred
  Mototransom). 
Priorita č. 6:
 - Komplexná rekonštrukcia rozhlasu na území mesta Nová
  Dubnica a m. č. Kolačín (rekonštrukcia jestvujúcich rozvodov,
  ozvučovacích bodov a doplnenie chýbajúcich stanovíšť ale-
  bo zavedenie bezdrôtového rozhlasu). 
Priorita č. 7:
 - Rekonštrukcia budovy mestského úradu s dôrazom na zria-
  denie  klientskeho centra.
Priorita č. 8:
 - Dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste.
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NOVÁ DUBNICA - SLAVIÈÍNTRI OTÁZKY
PRE PRIMÁTORA

VÝZVA - VÝZVA - VÝZVA - VÝZVA - VÝZVA
 V päťdesiatročnej histórii Novej Dubnice pracovalo a pracuje 
množstvo spoločenských, kultúrnych a športových organizácií. 
Členovia komisie na prípravu monografie o Novej Dubnici privítajú 
základné informácie o vzniku, osobnostiach a úspechoch takýchto 
spoločenstiev, ktorých činnosť obohatila náš život. Stručné údaje 
o organizácii môžete vhodiť do schránky pri vstupe do MsÚ alebo 
osobne doručiť zástupcovi primátora JUDr. Miroslavovi Holbovi.

Ďakujeme!



 Dňa 27. 5. 2007 podpísal starosta Slavičína Ing. Jaroslav
Končický a primátor Novej Dubnice Ing. Ján Šušaník na radnici
v Slavičíne „Dohodu o spolupráci“.
 Vzhľadom na blízkosť mesta Slavičín a jednoduchú dostup-
nosť očakávame bohatý rozvoj kontaktov a spolupráce najrôznej-
ších inštitúcií a organizácií. Otvorené sú možnosti pre školy, škôl-
ky, ZUŠ, športovcov, požiarnikov, klub dôchodcov, kultúrne a ume-
lecké súbory a samozrejme, pre jednotlivé odbory mestského úra-
du a zastupiteľský zbor. Takéto aktivity bude vedenie mesta pod-
porovať.
 Prvou lastovičkou spolupráce boli naši športovci. V rámci  Má-
jových dní (je to tradičné podujatie, v ktorom spájajú všetky má-
jové sviatky) odohral výber novodubnických futbalových veterá-
nov priateľský futbalový zápas, v ktorom porazili domácich v pome-
re 4:1. Bola radosť pozerať sa, ako to našim „chlapcom futbalovo 
myslí, i keď niekedy nadbytočné kilečká“ a menej poslušné nohy 
zabránili ešte lepšiemu výsledku.
 Bolo to perfektné, vďaka za dobrú reprezentáciu.

           Mudr. Štefan Obložinský
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VYHODNOTENIE
LITERÁRNEJ A VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
NOVÁ DUBNICA VÈERA, DNES A ZAJTRA  
 
Uskutočnilo sa v kine Panorex 23. mája a ocenení boli: 

Literárna časť:

I. kategória (5. - 7. roč.)
 1. miesto Jakub Bukovčák, Spojená škola sv. J. Bosca
 2. miesto Lea Lokšenincová, Spojená škola sv. J. Bosca 
 3. miesto   Jozef Jánošík, Spojená škola sv. J. Bosca

II. kategória (8., 9. roč.)
 1. miesto Michaela Hanáková, ZŠ J. Kráľa
 2. miesto Kristína Hulváková, ZŠ J. Kráľa
 3. miesto  Mária Lališová, Spojená škola sv. J. Bosca 

III. kategória (stredné školy) - práce neboli zaslané

IV. kategória (dospelí)
     cena poroty  Božena Rusnáková

Výtvarná časť:

I. kategória (materské školy)
      1. miesto Natália Chorvátová, MŠ Jilemnického
      2. miesto Karolína Murková, MŠ Jilemnického
      3. miesto Darinka Gáborová, CVČ

II. kategória (1. - 4. roč.)
     1. miesto  Peter Meliška, ZŠ J. Kráľa
     2. miesto  M. Pališková, ZŠ J. Kráľa
     3. miesto  kolektívna práca, ZŠ J. Kráľa

III. kategória (5. - 9. roč.)
     1. miesto  Boris Mallo, Spojená škola sv. J.B.
     2. miesto  Martin Grnáč, ZŠ J. Kráľa
     3. miesto  Martin Kranec, ZŠ J. Kráľa

IV. kategória (stredné školy) - práce neboli zaslané

V. kategória (dospelí)
      1. miesto Božena Rusnáková
      2. miesto Anna Endreslová

VI. kategória (ZUŠ)
 1. miesto Martin Pavlovič, ZUŠ
 2. miesto Simona Škrovánková, ZUŠ
 3. miesto Leona Hochelová, ZUŠ - súkromná ZŠ
 3. miesto  Klaudia Adámková, ZUŠ - súkromná   ZŠ  

EURÓPSKY
SOCIÁLNY FOND
 Mesto Nová Dubnica realizuje so vzde-
lávacou spoločnosťou ERVES, n.o. v Dub-
nici nad Váhom projekt v rámci Európskeho
sociálneho fondu s názvom Systém po-
radenstva o povolaniach a zamestnaniach
pre žiakov základných škôl. 
 Projekt začal v novembri roku 2006
a potrvá do júna 2008. Jeho hlavným cie-
ľom je pomôcť žiakom 8. a 9. ročníkov Základnej školy Hviez-
doslavova ulica a Ul. J. Kráľa v Novej Dubnici efektívnymi a 
aktuálnymi informáciami v rozhodovacom procese pri výbere
strednej školy, učilišťa a ako postupovať po skončení školy.
 Účastníci projektu dostanú aj informácie o povolaniach a
zamestnaniach, prostredníctvom mnohých aktivít si overia svoje
danosti, schopnosti pre výkon budúceho povolania, vyjasnia si
vlastné ciele, zvýšia sebavedomie, sebaúctu. Cieľom je tiež po-
môcť žiakom čo najľahšie prejsť do ďalšej životnej etapy - prípravy
na budúce povolanie.

A.S.

CHOTÁRNE NÁZVY
 Územie každej obce tvorila samotná obec a lúky, polia, lesy, 
pasienky... Pre lepšiu orientáciu im miestne obyvateľstvo prira-
ďovalo názvy a pomenovania, ktoré sa tradovali z generácie na 
generáciu. Uchovávateľom a zároveň hrozbou duchovnej ľudovej 
kultúry bola pamäť a život jej nositeľa. Rovnako je to i v prípa-
doch chotárnych názvov, z ktorých niektoré boli oficiálne uznané
a takto sa nám zachovajú pre budúce generácie. Iné názvy zo-
stali iba v pamäti starousadlíkov. Každý roľník vedel, ktorá časť 
zeme patrí do dubňického chotára - dubňické, kolačanského 
chotára - kolačanské. Inšpiráciou pre vznik pomenovaní boli:

- ľuďmi vytvorené objekty: kostol, cintorín, ihrisko
- majiteľ: Židove...
- stromy či vegetácia, ktoré sa na mieste nachádzali Pri lipke
- prírodné dominanty:  Dolinki...

 Rozhodli sme sa tieto chotárne názvy zozbierať a poukázať 
tak na ich lyrickosť, ktorá v sebe zachováva nárečie obce. Názvy 
sú zapísané fonetickou transkripciou (nepoužívame „y“), aby sme 
tak zachovali výslovnosť a rozdiely v nárečí obcí. 
 V prípade, že poznáte ešte iné chotárne názvy, či názvy časti 
obce, zašlite nám ich na oddelenie kultúry MsÚ v Novej Dubnici. 
Tiež by nás zaujímalo, čím bolo dané miesto výnimočné, alebo 
či bola s ním spojená nejaká príhoda, legenda, prípadne prečo 
miesto získalo také pomenovanie. 

 Veľký význam pre roľníka  mal pre predpovedanie nastávajúceho 
počasia Hňilí kút. Takto nazývali oblasť medzi Kolačínom a Tren-
čianskymi Teplicami. Ak z tejto strany išli mraky, tak sa očakávali silné 
a dlhotrvajúce „dežďe“.

MALÝ KOLAČÍN

Čmelňički, Dolinka, Dužini, Háj, Hňilí kút, Hušťik, Kopaňje, Kráčini, 
Kút, Lazi, Lúčki, Malí háj, Močjari, Na Dubňickem, Na jame, Široké, 
Nad cigánom, Plješka, Pri lipke, Pod drgáčovcom, Sihli, Skalički, Vo-
lavice, Za bórím, Zápotočje, Zelňice

VEĽKÝ KOLAČÍN

Beňákovec, Blaťiná, Brješki, Bukovina, Dole koncom, Duhé ďjeli, 
Hlboká cesta, Hlohovce, Horní koňec, Horňjé lúki, Hrebícke, Huor-
ka, Huboč - Na huboči, Chrasné, Kaňová, Kračini, Kosťelná, Králo-
vec - Grófovec, Lazi, Maríkov, Močeďelňica, Markovica, Na salaši, 
Na vile, Na šušťíňe, Nová ulica, Ňivi, Panská zahrada, Palcovské, 
Pod stráňú, Predbohovica, Pri základoch, Rúbanka - Malá rúbanka, 
Rúbaňice, Sekerka, Stráň , Špaňiďjel, U Barákov, U brodku, U Čimov 
- Čimech, U Hložanov, U Horvátov, Za lješčim, Zalúčki

Richard Benech
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Z ÈINNOSTI SKAUTINGU V MESTE
 V čase, keď získala Nová Dubnica štatút mesta, svetové 
skautské hnutie si pripomínalo 50 rokov svojej existencie.
Z histórie o činnosti skautského oddielu v Novej Dubnici sa do-
zvedáme, že prvý oddiel skautov založil p. Navrátil v roku 1968. 
Mal 45 členov, postupne pribudli skautky, (viedla p. Gašparová)
a vĺčatá.
 V roku 1969 vznikol zbor ako vyššia organizačná jednotka. 
O rok neskôr bola činnosť skautingu násilne ukončená. Aj na-
priek tomu však pracovali novodubnickí skauti ako tábornícky 
klub pri 2. ZDŠ pod vedením M. Eliášovej. 
 Spolupracovali so skautami zálesákmi z moravskej Štítnej
a Považskobystričanmi pri Stanici mladých turistov v Milo-
chove, kde spoločne organizovali letné tábory. Klub ukončil
svoju činnosť koncom roku 1974. 
 V roku 1989 MV SR povolilo činnosť skautskej organizácie. 
V Novej Dubnici bola obnovená činnosť skautov 1. februára 
1990. Jeho staronovým vedúcim sa stal p. Navrátil. Postupne 
vytvorili oddiel chlapcov a a boli obnovené styky s moravský-
mi skautmi zo Štítnej. Vznikli aj oddiely skautiek a vĺčat.
 Skautské oddiely a zbor v Novej Dubnici za dobu svojej 
existencie usporiadali nemálo zaujímavých podujatí a zúčast-
nili sa množstva akcií. Treba spomenúť,  že zbor  sa zúčastnil 
všetkých 6 okresných zrazov (Kátliná, Nová Dubnica, Lednické 
Rovne a Manínska Tiesňava), Skautských dní v Orlovom, via-
nočných besiedok v Štítnej, Dubnici n. V. a Považskej Bystrici, 
zimných táborení v Milochove a Hornej Súči, hvezdárne v Ky-
suckom Novom Meste. 
 Od roku 1970 poriadal 18 letných skautských táborov na Mo-
rave a v okrese Považská Bystrica, kde sa vždy umiestnili na 
popredných miestach. Navštívili skautov DPSG v Steinfelde 

GAUDEAMUS IGITUR
Slávnostné ukončenie 4. ročníka Univerzity 

strieborného veku v Novej Dubnici
 Naše hlavy (strieborné či dobre kamuflujúce tento drahý 
kov) ukrývajú mnoho túžob a snov, ktoré sa mnohým z nás 
nepodarilo uskutočniť, splniť. Dôvody a príčiny nehľadajme. 
 Chytili sme príležitosť za pačesy a dvadsiati šiesti sme 
dňa 11. 6. 2007 prebrali z rúk viceprimátora Novej Dubnice
JUDr. Miroslava Holbu CERTIFIKÁT UNIVERZITY STRIEBOR-
NÉHO VEKU (IV. ročník 2006/2007). 
Vzdelaný človek má bohatstvo stále v sebe.
 Mohli by sme - nie - môžeme so vztýčenou hlavou zanôtiť 
ono známe Gaudeamus Igitur, iuvenes dum sumus! (Radujme 
sa teda, kým sme mladí!). Veď mladí sme, hoci číslo v dátume 
nášho narodenia je, na niečí vkus, nízke. Nikdy neboli medzi 
nami tváre namosúrené, bolestínske, utrápené. Každý z nás 
nesie svoj kríž, ale svoj dojem si nedám nikomu zobrať. Ani 
na jednom z nás ten jeho kríž nebolo počas školského roka 
vidieť (a propos - ani tie krížiky). Sme mladí duchom!
 Suetonius (rímsky spisovateľ, r. 75 - 160 n. l.) kedysi pove-
dal: „Amici, diem perdidi“ (Priatelia, premárnil som deň). 
No za seba, a domnievam sa i za druhých, môžem povedať, 
že z tých ôsmich pondelkov nebol ani jeden premárnený. 
Nechcem vypisovať všetky aktivity, ktorých dušou bola 
Anička Prokešová. Stačí jedna: „Mám 60 a teším sa zo života“. 
 Tu sa vrátim k slovám starej študentskej piesne. V jednom 
verši je spomenutý termín „molesta senectus“. Náš „striebor-
ný“ vek neberme ako obtiažnu starobu. Neposlúchajú nás 
nohy, bolí „celý človek“? Majme chrbticu nie na to, aby nás
bolela, ale aby niesla naše telo, našu hlavu na ďalšie stret-
nutia s ľuďmi bažiacimi po niečom novom, znovupoznanom. 
Náš mozog je hladný po informáciách, vedomostiach, poznat-
koch. USV predstavuje jednu z možností, ako zmysluplne vy-
plniť svoj osobný voľný čas, uspokojiť túžbu, niečo nové si 
vypočuť, doplniť si poznatky, ktoré sú tam niekde už trocha 

zapadnuté prachom, ale aj stretnúť sa s priateľmi, známymi. 
 Univerzita strieborného veku novodubnickým, ale i dub-
nickým „strieborným“ túto možnosť ponúkla už štvrtý škol-
ský rok. 
„...vivat membrum quodlibet (vivat membra quelibet / sem-
per sint in flore!“) („...nech žije každý / nech žijú všetci / nech 
vždy prekvitajú!“).
Anička Prokešová, za všetkých ďakujem. 

Mgr. Eva Makovičová,
Jednota dôchodcov na Slovensku

Nesťažuj sa, že starneš. Nie každý sa môže pýšiť takou výsadou. 
(Filipínske príslovie)
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a oni na oplátku dvakrát navštívili našich skautov v Novej 
Dubnici. V rámci svojej činnosti od roku 1990 roznášajú skauti 
Betlehémske svetlo obyvateľom Novej Dubnice, zbor prispie-
va na Konto nádeje a už trikrát uskutočnil Deň narcisov. Vy-
zbierané finančné prostriedky odovzdali v prospech zdravot-
níctva.
 Za pomoc pri dlhoročnej obetavej činnosti novodubnického 
skautingu a pri výchove mladej generácie patrí poďakovanie
Ing. Stoklasovi, Ing. Slávikovi, J. Bellovi, p. Guričanovi, Gábo-
rovej a z mladšej generácie J. Horníkovi, R. Stoklasovi a J. Kou-
tenskému. 
 V súčasnosti už vedie zbor skautov mladá generácia odcho-
vancov. V budúcom roku si pripomenú 40 rokov od založenia 
prvého skautského oddielu v meste Nová Dubnica. Zostáva len 
zaželať našim skautom chuť do ďalšej práce, aby sa im poda-
rilo získať do svojich radov ďalších mladých ľudí zapálených 
pre túto činnosť a v neposlednom rade, aby mali vytvorené 
vyhovujúce podmienky. 

Marta Babuková

DOMOV DÔCHODCOV OSLÁVIL 15. ROKOV
     Začiatkom mája v roku 1992 bol zo slobodárne bývalého 
Elektrotechnického výskumného ústavu vytvorený v Novej Dub-
nici Domov dôchodcov, v ktorom do dnešného dňa bolo ubyto-
vaných 252 občanov, ktorí tu prežívajú jeseň svojho života.
 Dňa 18.mája 2007 sa na slávnostnom posedení z príležitosti 
15. výročia, ako i z príležitosti Dňa matiek, zúčastnili aj predsta-
vitelia nášho mesta: zástupca primátora JUDr. Miroslav Holba, 
Bc. Zuzana Vanková poverená vedením oddelenia sociálnych 
vecí, p. Kamila Poláčková predsedníčka sociálno-zdravotno
-bytovej komisie a MUDr. Mária Augustínová.
 Už 15 rokov uplynulo od vtedy, čo bol na Trenčianskej uici 
otvorený Domov dôchodcov, domov pre starších občanov, o kto-
rých sa nemôžu starať ich príbuzní.
 Pekné výročie prišiel spríjemniť svojím veselým a tempera-
mentným programom súbor Vršatec - senior. Už po druhýkrát
predviedli svoj pestrý program, ktorým sa vyrovnajú aj o ge-
neračne mladším súborom. 
 Pre „domovákov“ to bol vzácny zážitok. Pripomenuli si svo-
je mladé roky ako aj to, že i vo vyššom veku sa dá hodnotne žiť.
 Pretože súčasne sa oslavoval Deň matiek, na počúvanie
a do tanca hral pán Minďár z Ľuborče. Do programu sa zapoji-
li aj obyvateľky domova dôchodcov ľudovými piesňami i Slád-
kovičovou Marínou. 
 Tiež sa popýšili výstavou ručných prác, ktoré urobili niekto-
ré šikovné obyvateľky.
 Všetky ženy boli obdarované čokoládou - darček mesta No-
vá Dubnica ku Dňu matiek, neskôr bola tombola.
 Výborná bola torta - otvorená kniha života s 15-kou, ktorú 
upiekli kuchárky z domova.
 Všetci sa cítili ako jedna veľká rodina, a to najmä zásluhou 
pani riaditeľky Ing. Jarmily Hulajovej, ktorá má porozumenie 
a veľmi ľudský prístup k starším. Stará sa nielen o domov 
dôchodcov, ktorý je celý obnovený a jeho vybavenie je pekné 
a útulné, ale aj o nás obyvateľov. 
 Všetci zamestnanci sa o obyvateľov starajú ako o svojich 
najbližších. Sestričky pri svojej ťažkej a namáhavej práci sú 
stále milé a usmievavé. Hoci v poslednom čase prichádzajú 
občania stále v horšom zdravotnom stave. Pribúda imobilných
aj vozičkárov a tým narastá práca sestričiek aj upratovačiek.
Sestričky sú pri posledných chvíľach života obyvateľov, keď od-
chádzajú do večnosti. 
 Svojím optimizmom zmierňujú bolesti. Je šťastím, že môže-
me žiť posledné dni nášho života v tomto domove.

     Vďaka všetkým, ktorí sa o nás starajú. Verím, že náš domov 
bude ešte dlhé roky poskytovať takú vzornú starostlivosť aj 
tým, ktorí prídu po nás.

Napísala obyvateľka domova dôchodcov pani Irena Kuštárová

HASIÈI Z KOLAÈÍNA BODOVALI
     Už viac ako 80 rokov si zodpovedne plnia požiarnici 
z Kolačína svoje poslanie. Je to vďaka svedomitej prí-
prave, ale aj pravidelnej účasti na rôznych regionálnych 
súťažiach, kde si merajú svoje sily s inými hasičskými 
zbormi. Nezanedbávajú ani výchovu budúcich nástup-
cov. 

     Tí sa zúčastnili v sobotu 2.júna 2007 okresného kola 
hry PLAMEŇ 2007 v Mikušovciach. V silnej konkurencii 
13 družstiev  okresu Ilava obsadili pekné 3. miesto a po-
tešili tak najmä svojho  vedúceho Milana Guliša, ktorý 
na prípravu žiakov dohliada. Umiestnenie teší o to viac, 
že ide o novovytvorený kolektív 10 chlapcov, ktorí začali 
trénovať v takomto zložení až tento rok. Veríme, že nad-
šenie a chuť súťažiť im vydrží čo najdlhšie a že nás svo-
jimi víťazstvami potešia aj v budúcnosti.

     V nedeľu 3. júna 2007 sa okresnej previerky priprave-
nosti v Košeckom Podhradí zúčastnilo aj družstvo mužov.
Pod vedením Jozefa Kopačku sa naši hasiči umiestnili na
9. mieste. Príčin takéhoto umiestnenia je hneď niekoľko:
mimoriadne nepriaznivé počasie, nové súťažné pravidlá,
tzv. HURÁ-systém, ale najmä nie práve najmodernejšia
technika a horšie materiálne podmienky.

       Mnohí z nášho 10-členného družstva, v ktorom si svo-
je miesto našli aj traja dorastenci, si len povzdychli pri
pohľade na techniku, s ktorou do súťaže nastúpili ich
konkurenti. Nie je to hľadanie výhovoriek či obhajoba,
napokon 9. miesto spomedzi 20 družstiev nie je naj-
horšie, ale snaha s daným stavom niečo urobiť. Na-
budúce nemusí ísť len o súťaž.

Soňa Kačíková
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Mgr. Art. Stanislav Kostra
„Ten, kto navždy ostáva v našich srdciach, 
nikdy nezomrel.“

 Z príležitosti nedožitého životného jubilea
 sme položili sme niekoľko otázok manželke pro-
fesora Kostru. 

 Ešte v nás doznievajú klavírne tóny z tra-
dičného nedeľného koncertu na počesť váš-
ho manžela, ktorý mu venovali jeho bý-
valí žiaci. Aký bol váš manžel v bežnom a ro-
dinnom živote?
 V bežnom živote žil skromne, vo svojom svete hudby ktorému sa stále pl-
ne venoval - študoval nové diela, nový repertoár a v našej knižnici pribú-
dali najnovšie diela o hudobnom dianí. Usporadúval klavírne recitály a ve-
noval sa „svojim“ deťom. Nadovšetko miloval nášho syna Marcelka, snívajúc
o tom, že aj on nás bude nasledovať. Miloval rovnako aj vnučku Dianku a nás
všetkých, vrátane jeho sestier.

Ako ste sa zoznámili?
 Pri štúdiu na Štátnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Brne.
Dlho sme boli iba dobrí kamaráti. Stanko cvičieval na klavíri aj v škole a ja
som ho chodievala obveseľovať a zdržiavať svojimi príhodami. Kamarát-
stvo trvalo veľmi dlho. Po absolvovaní sme si písali ...

Kde váš manžel strávil svoje roky detstva, mladosti?
 V Turanoch Kežmarku a v Žiline, kde navštevoval hudobnú školu L. AR-
VAIA, v triede prof. J. PALESCHOVEJ a pedagogické oddelenie tejto školy
(dnešné KONZERVATÓRIUM) dva roky odtiaľ prestúpil na STÁTNÍ HUDOB-
NÍ a DRAMATICKOU KONZERVATOŘ do triedy vynikajúceho pedagóga,
výkonného umelca prof. Františka SCHÄFFERA. Už tam bol Stanko vy-
nikajúci. Absolvoval VŠMU v Bratislave u prof. doc. Rudolfa MACUDZIN-
SKÉHO, svetoznámeho koncertného umelca. Páni profesori ho naučili pe-
dantnosti, detailnej a samostatnej práci na klavírnom diele. Na VŠMU us-
poriadal viaceré klavírne koncerty, polorecitály a recitály.

Ako trávieval svoj voľný čas?
 To málo voľného času čo mal, venoval športovaniu. Výborne ovládal stol-
ný tenis, plával, behával, hrával volejbal. Do školy sme umiestnili náš pin-
pongový stôl a tam sa aj usporadúvali majstrovstvá v stolnom tenise
našich učiteľov počas víkendov.

4.) A najkrajšie dni vo vašom spoločnom živote?
 Narodenie nášho Marcelka, ukončenie jeho štúdia na VŠMU v Bratislave
s výborným prospechom, víťazstvá žiakov v súťažiach - zdokumentované v 4
obsiahlych kronikách školy.

Spomínate si na najväčšie úspechy jeho žiakov?
 Samozrejme. Z celoslovenských súťaží to boli:
1. miesto Mirko BALÁŽ, teraz JUDr., Eliška HATINOVÁ - ROSEMBAUMOVÁ,
Andrea KOVÁČOVÁ.
 Na súťažiach tvorivosti mladých tradične víťazil Juraj HORT, s Petrou
RONCOVOU-OVEČKOVOU, Katka HAJNÍKOVÁ, Danka LEITMANOVÁ (sú-
časná učiteľka klavíra na našej škole) tak, ako Violka ÖLNEROVÁ a Vlasta
ŠEFČÍKOVÁ-DOHŇANSKÁ, rovnako aj Viola WINKLEROVÁ.
 1. miesto v celoslovenskej súťaži „REVÚCA 98“ obsadil vo vlastnej tvor-
be so skladbou „FANTÁZIA PRE MARTU“ Peter MEŠO.
 1. miesto v ZLATOM PÁSME 4-ručnej hry na SCHNEIDEROVEJ TRNA-
VE a cenu poroty za najlepšiu interpretáciu získali Juraj HOLLÝ a Ondrej HORT.
 1. miesto v celoslovenskej súťaži v júli 2004 získal Martin BALÁŽ v Trnave - ví-
ťaz mladých talentov v 1. kategórii - stal sa absolútnym víťazom (100 klaviristov).
 1. miesto - Martin BALÁŽ aj v KLAVÍRNEJ ORAVE - čo je už medzinárod-
ná súťaž.
Nečakali sme, že nám Stanko tak skoro odíde. Chystal repertoár nových skla-
dieb pre klavírny recitál. Milovali sme ho vrúcne, tešili sa a plánovali ďalšie 
umelecké aktivity.
Ďakujem za rozhovor. PhDr. Irena Štofaníková

Z GALÉRIE NAJVÝZNAMNEJŠÍCH Báseò pre profesora
Stanislava Kostru

Keï Stano Kostra ešte chodil po svete,
svet èierny bol a biely ako farby kláves.

On tóny viazal ako uzly do siete -
ten lovec śažkých etúd, èo mal prsty ¾ahké, hravé.

A v hlave
vždy plno nápadov, èo pokoria aj hordy akordov a nôt.

Svoj klavír Stano Kostra žil, akoby vždy šlo o život.

Bol milencom aj otcom, raz nežný a zas prísny,
bol lovcom vzácnych perál, keï sa mu v ušiach prisnil

prazvláštny súbeh zvukov, arpeggiá, intervaly
a nástojèivý rytmus búšiaci do povaly.

Crescendá rýchlych kaskád, staccatá, ktoré klušú...
Svet vôkol mohol m¾askaś - on nepredal si dušu.

Kde-aká celebrita jagá sa v hviezdnom prachu - 
tej sláve radodajnej neprišiel Stano na chuś.

Nepotreboval kravál reklám, neveèné tantiémy.
Poèúval hukot z håbky, kde klavír èakal nemý
na prvý dotyk prstom, na rosu z vlhkých oèí.
Tak bez slávy a fanfár on do veènosti vkroèil.
Don Quijote videl múzu cez sklíèka okuliarov.

Muž v òom jej podal ružu.

A s veène plachou tvárou oprel sa do kláves.
Vyhrával láske šśastie, aj objatie, aj des.

Nosil tú hudbu zvnútra ako prekliatie, ako veno.
Svet èiernobielych zvukov farbami dúhy hýril.

V klavírnom celibáte mu hudba bola ženou,
do ktorej s vášòou kòaza prstoklad duše vyryl.

Dnes jeho žiaci, ním už navždy poznaèení,
do siete tónov vpletajú svoj kód.

Profesor Kostra s láskou stojí pri prameni
tej božskej Hudby, v ktorej ide o život.

PhDr. Marián Kvasnička

STAVBA PENZIÓNU
 Viacerí občania si zrejme všimli, že pri „vežiaku“ 
sa niečo stavia. Firma BAMAX plus s.r.o. z Novej 
Dubnice tu realizuje stavbu penziónu.
 Bude slúžiť na ubytovanie, stravovanie, ďalej na 
poskytovanie doplnkových služieb a v suterénnych 
priestoroch služieb pre relax a zábavu. Objekt penzi-
ónu bude pozostávať z dvoch vzájomne prepojených 
hmôt. Vyššia ubytovacia juhovýchodná časť objektu 
sa bude skladať zo suterénu a troch nadzemných 
podlaží. 
 Nižšia reštauračno-stravovacia časť objektu bude 
pozostávať zo suterénu a prízemia. Vstup do objektu 
a celé prízemie bude riešené bezbariérovo - rampami. 
 Okrem samotného penziónu sa tu bude nachá-
dzať bowling so šatňou, fitnes, bazén so saunou a ví-
rivkou, miestnosť pre masáže...
 Na prízemí si budú môcť občania posedieť v ka-
viarni. V penzióne bude k dispozícii deväť dvojlôžko-
vých izieb na každom podlaží, dva apartmány a spo-
ločenská miestnosť.

Ing. arch. Marián Žigo



SPOVEÏ 
DUŠE
         

   Keď sa mi nedávno dostala
do rúk malá knižočka so zbier-
kou básní, Spoveď duše, kto-
rej autorkou je obyvateľka No-
vej Dubnice Ľudmila PRIECE-
LOVÁ, bola som milo prekva-
pená. Priznám sa, že už dávno
som sa s toľkým zaujatím neza-
čítala do veršov a takmer jedným 
dúškom som čítala báseň za
básňou. Sú naozaj výpoveďou
duše a vyjadrením vnútorných
postojov, ktoré nútia k zamysle-
niu. 
 Zaujímalo ma, ako sa rodil
vzťah autorky k literatúre a ako 
vznikla táto zbierka krehkých
básní. Dohovorila som si s Ľ.
Priecelovou stretnutie. Z jej pr-
vých slov som sa dozvedela, že
detstvo i mladosť prežila v No-
vej Dubnici. Zbierku básní Spo-
veď duše venovala predovšet-
kým svojim rodičom E. Štefán-
kovej a Ľ. Štefánkovi ako poďa-
kovanie za lásku a starostlivosť,
ktorými ju zahŕňali.
K literatúre inklinovala už v det-
stve. Keď v roku 1984 začala 
študovať na Strednej priemy-
selnej škole stavebnej v Trenčí-
ne, napísala drobné básne, kto-
ré sčasti publikovala v školskom
časopise. Po ukončení štúdia 
uzavrela manželstvo a na tri ro-
ky odcestovala do kanadského
Montrealu. Tu publikovala člán-
ky v časopis Kanadský Slovák.
V ďalších rokoch sa s ňou osud 

príliš nemaznal. A práve ťažké
životné okolnosti, ktoré bola nú-
tená prekonávať, významnou 
mierou inšpirovali tvorbu Ľ. Prie-
celovej, ktorá sa po rokoch k po-
ézii opäť vrátila.
 „Najskôr som začala len 
drobnými pokusmi. Neskôr 
som už do svojej tvorby stá-
le viac vkladala výpoveď du-
še, svoj postoj, cítenie, túžbu 
vyjadriť sa k otázkam vzťahov,
sociálnym témam, láske k prí-
rode. Mojím cieľom pri písa-
ní bolo vliať do sŕdc čitate-
ľov radosť, povzbudenie, ale
aj zamyslenie. Nemalú úlohu 
pritom zohráva viera v Boha, 
úcta k hodnotám, ktoré v dneš-
nom svete tak prežalostne ab-
sentujú, ako úprimnosť, obe-
tavosť a vzájomná tolerancia.
Najväčším zadosťučinením 
pre mňa sú kladné ohlasy či-
tateľov. Snažím sa písať tak,
aby moje básne ľuďom niečo
povedali, aby boli pre nich mo-
tivujúce“. 

 Tieto slová Ľ. Priecelovej sa
ako niť tiahnu celou zbierkou 
básní. Aj jej ďalšia tvorba je za-
meraná na duchovno a sociál-
nu tému, kde okrem iného po-
ukazuje na obete drogového ná-

silia. Svojimi novými básňami
sa prihlásila do súťaže O CE-
NU SLOVENSKÉHO UČENÉ-
HO TOVARIŠSTVA, kde zo 145
tvorcov získala ocenenie a 6 bá-
sní z jej tvorby uverejnili vo vý-
bere  pod  rovnomenným ná-
zvom. Prísľub má aj na vyda-
nie ďalších básní, niektoré sú
už na svete a niektoré sa ešte
len rodia v jej mysli. 
 V súčasnosti Ľ. Priecelová 
pracuje v súkromnej spoločnos-
ti IMEXIM TS, a. s. v Dubnici n. 
V.  Okrem iného sa venuje pre-

kladateľskej a tlmočníckej čin-
nosti.
„Ďakujem všetkým priateľom 
a blízkym, ktorí ma podporo-
vali, inšpirovali a povzbudzo-
vali pri mojej tvorbe.“,  dodala 
na záver nášho rozhovoru 
 Ľ. Priecelová. Želáme jej veľa 
úspechov v ďalšej tvorbe, aby aj 
naďalej vo svojej básnickej výpo-
vedi  tak citlivo vyjadrovala svoj 
postoj k životu.

-MB-
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V júli roku 2006
zomreli krátko

po sebe manželia

Irena
a Alexander Vláèilovi.
Kto ste ich poznali a mali radi,
venujte im tichú spomienku.

      I.V.

Dòa 30. 6. 2007
si pripomenie-
me prvé výroèie
od smrti nášho
drahého man-
žela, otca,
svokra a deduška

Ivana Forgáèa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-
te mu spolu s nami tichú spo-

mienku. Ïakujeme.
                      Smútiaca rodina

Ïakujeme pria-
te¾om, známym,
susedom a všet-
kým, ktorí dòa
16. 4. 2007
na poslednej
ceste odprevadili našu mi-
lovanú matku a babièku

Emíliu Gajdošovú.
Ïakujeme.

Smútiaca rodina

--------------------------------------------------------------------------------
 Dňa 4. 5. 2007 vo večerných hodinách bola za pomoci kame-
rového systému spozorovaná bitka na ul. SNP pred pohostin-
stvom Smädný mních N. Dca. T. H. a G. H potužený alkoholom 
uštedrili zopár úderov D. K. a M. K. V napádaní pokračovali aj po 
príchode hliadky MsP, ktorá na ukončenie bitky musela voči útoč-
níkom použiť donucovacie prostriedky. T. H. a G. H  boli predvede-
ný na oddelenie MsP za účelom podania vysvetlenia k priestupku.
 Dňa 13. 5. 2007 spozorované okom kamery ako si korčuliari
P. V.  z Dca, M. C. a L. Č. z Dulova pomýlili fontány na Mierovom
námestí u-rampami. Ich excelentné výkony hliadka MsP ohodno-
tila blokovou pokutou.

Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE

Láska

Každý kto dýcha,
èasto sa pýta,
že èo to vlastne láska je?
Láska j e teplo,
láska j e nádej tam,
kde už nieto nádeje.
S bolesśou v duši,
s korunou z tània
v samote ticho trpiaca.
V sebeckom svete,
v tom dnešnom krutom,
èasto a smutno stráca sa.
Láska je dieśa,
láska je obeś,
kytica ruží, noc plná krás.
Láska je pokora,
najkrajšia bolesś,
láska je v každom z nás.

 Dňa 14. 5. 2007 bolo hliadke telefonické oznámené, že v ka-
meňolome nad Kolačínom neznáma osoba vysypáva odpad. 
Hliadke MsP sa podarilo na mieste zastihnúť M. J. z Dolného 
Lieskova ako vysýpa z vozidla Volvo stavebný materiál bez povo-
lenia, čím sa dopustil priestupku.
 Dňa 24. 5. 2007 prišla pani A. L. k nemilej skúsenosti, keď 
ju na ulici za bieleho dňa okradol jej vlastný syn J. L. Z ruky jej
násilím vytrhol kabelku a vzal jej finančnú hotovosť. Z miesta
ušiel preč. Nakoľko má MsP podozrenie z Trestného činu lúpež-
ného prepadnutia bola celá vec odstúpená OO PZ N. Dubnica.  
 Dňa 28. 5. 2007 bolo hliadke MsP oznámené, že na ulici
P. O. Hviezdoslava, leží na zemi neznámy muž podgurážený
alkoholom. Išlo o A. G., ktorý neodhadol správnu mieru požitia al-
koholických nápojov. Hliadkou MsP bol odprevadený domov, kde
si ho prevzal jeho syn.

Už len kytièku
kvetov Ti na hrob
môžeme daś,
modlitbu tichú
odriekaś a s lás-
kou spomínaś.

Dòa 14. 7. 2007
si pripomenieme druhé výroèie 
od smrti nášho
drahého manžela, otca a dedka.

Františka Mareka.
S láskou manželka,

syn a dcéra

Dòa 9. 7. 2007
uplynie 20. rokov,
èo nás vo veku
57 rokov navždy
opustil náš
manžel, otec
a dedko

Jaroslav Šútor.
S láskou spomína
manželka a dcéry

s rodinami



8          novodubnické zvesti                                                   www.novadubnica.sk

NOVODUBNÍCKÉ ZVESTI - vydáva Mestský úrad v Novej Dubnici, kontakt: 44 33526, www.novadubnica.sk, msu@novadubnica.sk. Šéfredaktorka:
Stanislava Čechová. Predseda redakčnej rady: JUDr Miroslav Holba. Členovia: RNDr. Peter Perichta, CSc., PhDr. Irena Štofaníková, Marta Babuková, PaeDr. 
Soňa Kačíková. Grafická úprava: Ján Fajnor. Tlač: J+K Nemšová. Administrácia a inzercia na MsÚ. Registrácia: 02 PTl/97.
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Názory čitateľov nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.

- Hudobné leto -
Vystúpenie dychovej hudby

MAGURANKA
- Mierové námestie -

22. 7. o 17. hod. 

- Hudobné leto -
Vystúpenie dychovej hudby

NADLIČANKA
- Mierové námestie -

29.7. o 17. hod.

KALENDÁR KULTÚRNYCH PODUJATÍ

 Nedávno sme vás informovali o tom, ako
sa Mestskej polícii v Novej Dubnici darí zni-
žovať počet priestupkov v meste prostred-
níctvom kamerového systému. Priestupkom
chcú však predchádzať aj prevenciou. Kon-
com školského roku 2005-2006 sa začali
venovať práci s deťmi v novodubnických zá-
kladných školách. 
 Mestská polícia sa v minulom školskom
roku zamerala predovšetkým na prácu s deť-
mi v ročníkoch 1 až 4. Pútavou formou a od-
borným výkladom pripravili viaceré názor-
né ukážky sebaobrany. Deti si mali možnosť
osobne vyskúšať zneškodnenie a zadržanie 
páchateľa, použitie pút a nepriestrelné ves-
ty. Oboznámili sa aj s dopravnou výchovou. 
Dozvedeli sa, aká je dôležitá bezpečnosť pri 
prechádzaní cez cestu, načo si pri prechá-
dzaní treba dať pozor, ako sa správne jazdí 
na bicykli a akú výbavu musí bicykel obsa-
hovať.
 Veľký ohlas mala beseda o mestskom ka-
merovom systéme. Aby si deti vedeli pred-
staviť, ako v skutočnosti kamerový systém fun-
guje, pozvali ich zástupcovia mestskej polí-
cie priamo na chránené pracovisko, kde za-
chytáva dianie v meste 9 kamier. 
 Informovali ich o tom, že pravidelným sle-
dovaním kamerového systému sa mestskej
polícii podarilo znížiť trestnú činnosť a výtrž-
nosti v našom meste. Deti potešilo najmä to,
že si mohli pozrieť záznam svojho prícho-
du zo školy až po oddelenie mestskej polí-

cie. Na záver návštevy im na pamiatku z toh-
to záznamu vyhotovili fotografiu.
 V tomto školskom roku sa MsP zapo-
jila do projektu Správaj sa normálne. Vy-
pracovali ho odborníci polície Rotterdam 
- Rijnmound holandského policajného inšti-
tútu. Je venovaný predovšetkým deťom pia-
tych ročníkov. Deti čaká množstvo zaujíma-
vých tém, v ktorých sa budú môcť podrob-
nejšie oboznámiť s prácou polície, s nebez-
pečenstvami, ktoré na nich denne číhajú
- hazardné hry, užívanie drog a alkoholic-
ké nápoje, nebezpečné používanie pyrotech-
niky, šírenie násilia a rasizmu. 
 Základným školám ponúkli aj projekt Ka-
marát, ktorý je venovaný tretiakom. 
 Cieľom tohto projektu je vzdelávať deti,
aby sa znížilo riziko stať sa obeťou trestné-
ho činu, ale aj vybudovať si priateľský vzťah
medzi deťmi a políciou.
 Vo svojej prevenčnej a osvetovej čin-
nosti nezabudli pracovníci Mestskej polície
v Novej Dubnici ani na tých najmenších - 
škôlkarov. V spolupráci s CVČ DUBINKA pri-
pravili Policajnú akadémiu. Najväčším zá-
žitkom pre škôlkárov bolo sedieť v aute so
spustenou húkačkou. Nechýbalo ani hasič-
ské auto a ukážky zdatnosti policajného psa. 
 Mestská polícia chce aj naďalej klásť 
veľký dôraz na osvetovú a prevenčnú čin-
nosť, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri pred-
chádzaní rôznym priestupkom u mladistvých.

Marta Babuková

PREVENCIOU NA ŠKOLÁCH
PREDCHÁDZAŤ PRIESTUPKOM

30. 6. a 1. 7. o 19.30
300

Americký veľkofilm o antickej bitke pri Ter-
mopylách. (117´)
Vstupné: 59.- Sk Mládeži neprístupný

5. 7. a 6. 7. o 19,30

Krá¾ovná
Anglická koprodukčná dráma. (97´)
Vstupné: 59,- Sk Ml. do 12 r. nevhodný

7. 7. a 8. 7. o 19,30

Divé svine
Americká dobrodružná komédia. (99´)
Vstupné: 59,- Sk Ml. do 12 r. nevhodný

10. 7.a 11. 7. o 19,30

Èíslo 23
Americký mysteriózny thriller. (98´)
Vstupné: 59,- Sk Mládeži neprístupný

12. 7. a 13. 7. o 19,00

Spider-man 3
Americký dobrodružný film.
Česká verzia (156´)
Vstupné: 60,- Sk Ml. do 12 r. nevhodný

14. 7 a 15. 7. o 19,00

Piráti Karibiku:
Na konci sveta

Americký akčný dobrodružný veľkofilm. (170´)
Vstupné: 70,- Sk Ml. do 12 r. nevhodný

17. 7. a 18. 7. o 19,30

Grandhotel
Nová česká komédia (96´)
Vstupné: 59,- Sk Ml. do 12 r. nevhodný

19. 7. a 20. 7. o 18,30

Šarlotina pavuèinka
Americká rodinná komédia.
Česká verzia (97´)
Vstupné: 50.- Sk Mládeži prístupný

21. 7. a 22. 7. o 18,30
Shrek Tretí

Americká animovaná komédia.
Slovenská verzia (97´)
Vstupné: 59,- Sk Ml. do 12 r. nevhodný

Od 23. júla do 13. augusta dovolenka

AKO SI PORADIŤ
S VANDALIZMOM
NA IHRISKÁCH?

    V posledných dvoch ro-
koch mesto investuje do po-
stupnej rekonštrukcie det-
ských ihrísk a športovísk vy-
še 2 miliónov korún (v lete 
pribudnú nové prvky na 5 ih-
rísk). Každoročne investuje-
me cca 40.000,- Sk do pre-
kopania pieskovísk a výme-
ny piesku, aby naše spĺňali
parametre, stanovené plat-
nou vyhláškou o kvalite pies-
kovísk. Snahou je vytvoriť 
dostatok kvalitných a bez-
pečných ihrísk a športovísk, 
udržiavaných mestom, na 
ktorých by mohli tráviť voľný 
čas deti a mládež rôzneho 

veku. Výrazne nás brzdí stá-
le častejší vandalizmus na 
ihriskách a neudržiavanie
čistoty ich návštevníkmi. Naj-
väčším problémom je detské 
ekoihrisko na ulici Trenčian-
ska za Domovom dôchod-
cov, kde mesto použilo len v 
tomto roku takmer 20.000,- 
Sk na opravu rozlámaného 
vláčika (ktorý bol takmer o-
kamžite poškodený znova), 
rebríkov a domčekov (tie sú 
už takisto zničené), 40.000,- 
Sk stálo ošetrenie prelieza-
čiek impregnačným lakom. 
V súčasnosti je prerezaná 
lezecká sieť na preliezačke,
ktorej výmena bude stáť 
15.000,- Sk – sieť je drahá  z 
dôvodu použitia špeciálnych 
lán, spĺňajúcich prísne eu-
rópske normy. Pravidelne sa

„strácajú“ rôzne kovové spo-
je a skoby z preliezačiek.
Problémy na ihrisku budeme 
riešiť osadením policajnej ka-
mery, ktorá bude monitoro-
vať dianie na ihrisku a zabez-
pečí rýchlu reakciu zo strany 
Mestskej polície. Mestská 
polícia bude dôslednejšie 
kontrolovať dodržiavanie zá-
kazu fajčenia na ihriskách, 
zákazu vodenia psov, zne-
čisťovania ihrísk  a pod.
  Žiadame všetkých náv-
števníkov, aby na ihriskách 
a športoviskách dodržiavali  
poriadok a čistotu a prípad-
né poškodzovanie oznámili 
na bezplatnom telefónnom 
čísle 0800500159.
Ďakujeme.

Mgr. Bašná, odd. ŽP


