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Úcta k starším
Každoročne v mesiaci októ-

ber, keď príroda naberá krásu 
jesene, sa s úctou obraciame 
k občanom skôr narodeným. 
Netreba však zabúdať, že kaž- 
dému z nás pribúdajú roky. 
Neúprosne a neomylne ich pri-
deľuje čas zo svojho náručia 
nám všetkým. Niekedy sa zas- 
tavíme, odpočinieme si a uva-
žujeme, koľko sme toho už pre-
žili a čo všetko nás ešte v živote 
čaká.                                        

Každému z nás život na-
delil aj nejaký kríž. Dôležité 
však je, aby sme ten kríž s 
láskou zdvihli a hneď sa nám 
pôjde ľahšie vpred. Avšak na 

svojej ceste určite objavíme 
aj krásne chvíle, chvíle lásky, 
chvíle radosti. Všetci ste vo 
svojich životoch niečo doká-
zali, vyštudovali, vyučili sa od-
bornosti. Pracovali ste a nie- 
ktorí ešte pracujete alebo ste 
na zaslúženom odpočinku. Ve-
nujete sa svojím deťom, ktoré 
ste pripravili na vlastný život.

Prajem vám, aby vám vašu 
lásku a obetavosť vracali pl-
ným priehrštím v podobe milé-
ho slova a vďačného úsmevu. 

Ing. Peter Marušinec
primátor

Funkčné obdobie súčasného 
primátora mesta Ing. Petra 
Marušinca sa o niekoľko týžd-
ňov skončí, a tak nastal čas 
skladať účty občanom Novej 
Dubnice a zhodnotiť uplynulé 
volebné obdobie. Ak sa chcete 
s primátorom osobne a nefor-

málne stretnúť, na niečo sa 
ho opýtať, či poukázať, máte 
možnosť tak urobiť  v utorok 
28. 10. 2014 od 17.30 hod. v 
kultúrnej besede.

Tento čas bude vyhradený len 
pre vás.

Obytnú zónu Dlhé diely si 
obhliadlo v piatok 10. októ-
bra množstvo Novodubniča-
nov, ktorí sa prišli pozrieť na 
jej slávnostné otvorenie.  

Pozvanie prijal aj predseda 
Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja Ing. Jaroslav Baška. 
Ten práve v našom regióne 
vidí množstvo pozitívnych vý-
sledkov. „Vždy, keď prídem do 
mesta Nová Dubnica, vždy 
vidím niečo nové. Je zrejmé, 
že keď sa ľudia dokážu poroz-
právať a zhodnúť,  dopadne to 
dobre. Takto  naozaj funguje 
spolupráca primátora so zas- 
tupiteľstvom. Jeden z dôkazov 
je táto bytová zóna. Keď cho-
dím po celom Trenčianskom 
kraji, tak môžem porovnávať. 
A práve okolie Novej Dub-
nice, Dubnice nad Váhom je 
naozaj veľmi pozitívne. Veď 
len nedávno sme otvárali prie-     
myselný park, a toto je dobrá 
kombinácia. Nielen vytvárať 
pracovné miesta, ale vytvárať 
aj prostredie pre život,“ pove-
dal J. Baška.

Vzájomná dôvera
Podľa primátora Ing. Petra 

Marušinca myšlienka vytvoriť 
obytnú zónu vznikla už niekoľ-
ko rokov predtým, ako prišiel 
na mestský úrad. Boli to však 
len štúdie. Preto sa spoločne 
s poslancami rozhodli, najmä 
pre vysoký úbytok obyvateľstva, 
ísť do tohto projektu. „Projekt 
sme fi nancovali bez akéhokoľ-
vek úverového rámca. Obyva-
telia, ktorí si kúpili pozemky 
v tejto zóne, prejavili dôveru 
mestu, zaplatili fi nančné pro-
striedky za tieto pozemky, z 
ktorých sa realizoval celý pro-
jekt. Samozrejme bolo dôležité 
nastaviť podmienky zmluvy. 
Hovorí sa, že dobré zmluvy ro-
bia dobrých partnerov. My sme 
svoje záväzky dodržali,“ priblížil 
situáciu primátor. V celej obyt-
nej zóne bude  97 bytov, z toho 
47 nájomných bytov a takmer 
100 rodinných domov, ktoré sa 
rozprestierajú na ploche, kde 
je polovica mestských pozem-
kov a polovica súkromných. Na 
mestskej časti vznikne 45 rodin-
ných domov a približne 90 per-

cent pozemkov je už predaných. 
Vlastníci žiadajú o stavebné 
povolenia a mnohí už realizujú 
svoje rodinné domy. „V tejto 
zóne sú dostatočne široké cesty, 
chodníky pre chodcov, cyklistov. 
Cyklochodníky sme naprojekto-
vali do budúcna tak, aby spojili 
mesto s Dubnicou nad Váhom  a 
s Trenčianskou Teplou,“ dodal 
primátor. 

Spokojní nájomníci 
Nové nájomné byty v dokon-

čenej mestskej bytovke už majú 
svojich vyžrebovaných nájomní-
kov. Tí si nové byty pochvaľujú. 
„Klobúk dole, čo sa robí pre 
Novú Dubnicu. Je to tu veľmi 
pekné a v krásnom prostredí. 
My sme tu ako deti prežili det-
stvo medzi topoľmi. A teraz sa 
tu znova vraciame,“  zareago-
vala Katarína Behúlová, ná-
jomníčka nového dvojizbového 
bytu v Dlhých dieloch. 

-maša-

Na slovíčko,
pán primátor

Cesta od myšlienky
k realizácii

Zľava: J. Ondlevec, Ing. M. Košútová, Ing. P. Marušinec, Ing. J. Baška, R. Kalus, Ing. J. Krumpolec, Ing. J. Ambrózi.

Odovzdávanie symbolického kľúča.

POZVÁNKA

Idea vytvorenia obytnej zóny 
Dlhé diely ako aj priemyselnej 
zóny Hliny sa začala schvále-
ním zmeny a doplnku Územné-
ho plánu mesta č. 6/2008 (ďalej 
len „ÚPN mesta“), Zmeny a 
doplnku č. 7/2008, schválením 
ÚPN mesta v roku 2012, ÚPN 
zóny Dlhé diely v roku 2013 a 
jeho zmenou a doplnkom č. 1 
z roku 2014.  Výhľadovo bola 
v územnom pláne naplánova-
ná lokalita novej obytnej zóny 
ako aj priemyselnej zóny na 
pozemkoch za mestským fut-
balovým štadiónom. 

Aby mohla byť táto idea re-

alizovaná, v prvom rade bolo 
potrebné vysporiadať pozem-
ky, ktoré neboli  vo vlastníc-
tve mesta. Vysporiadanie po-
zemkov prebehlo na základe 
schválenia Uznesenia MsZ č. 6 
zo dňa 13. 2. 2012 a Uznesenia 
MsZ č. 18 zo dňa 19. 3. 2012 pre 
priemyselnú zónu Hliny, Uzne-
senia  MsZ č. 36 zo dňa 23. 4. 
2012 a Uznesenia  MsZ č. 50 zo 
dňa 16. 5. 2012 pre obytnú zónu 
Dlhé diely.

(Pokračovanie na 2. strane)
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Historická izba a kniha
Petra Jelínka

Posedenie so zdravotne postihnutými

Krytá
plaváreň

Stretnutie primátora mesta
so štátnym tajomníkom 

Nová Dubnica patrí k naj-
mladším mestám na Sloven-
sku a svojou architektúrou 
sa považuje za jedno z najvý-
znamnejších centier unikát-
neho štýlu sorela.
 

Jej minulosť a každodenný 
život  bol pevne zviazaný s oby-
vateľmi mesta, ktorí sa priamo 
na výstavbe podieľali. V roku 
2007 sa konala z príležitosti 
50. výročia mesta fotografi cká 
výstava, ktorá vzbudila záujem 
ľudí o históriu mesta a bola     
výzvou pre zber písomného a 
obrazového materiálu. 

Z iniciatívy poslanca JUDr. 
Miroslava Holbu a primátora 
mesta Ing. Petra Marušinca  
vznikla myšlienka vytvore-
nia stálej expozície vo forme 
historickej izby, ktorá sa stala 
skutočnosťou a bude otvorená 
v priestoroch bývalej sobášnej 
miestnosti pri mestskej knižni-
ci od 10. novembra.  Hlavným 
zámerom  projektu je snaha 
upozorniť obyvateľov mesta na 
jej minulosť, priviesť ich k zá-
ujmu o históriu a architektúru 
mesta, predstaviť im význam-
ných rodákov, podnietiť ich k 
hľadaniu vlastnej identity a 
posilniť vzťah k rodnému mes-

tu.  Historická izba je rozdele-
ná do viacerých tematických 
celkov ako história, výstavba, 
architektúra, školstvo, kultúra, 
šport, identity doby, významné 
osobnosti. Reprezentované sú 
najmä množstvom fotografi í a 
dokumentov. 

Fotokniha Petra Jelínka
Už niekoľko mesiacov pri-

pravujeme pre verejnosť 
skutočne milý darček: knihu 
uznávaného novodubnického 
fotografa Petra Jelínka. Svoju 
záľubu a profesionalitu v tvorbe 
fotografi í prezentuje verejnosti 
už niekoľko desaťročí. Zachytil 
tvár mesta a ľudí aj v náročnej 
predchádzajúcej dobe. Foto- 
kniha bude prezentovať výber 
z jeho širokého diela a bude 
prístupná aj pre verejnosť.

Pozývame verejnosť na 
slávnostné otvorenie Histo-
rickej izby Novej Dubnice 
a slávnostný krst fotoknihy 
Petra Jelínka, ktoré bude 
6. novembra o 17. hodine v 
priestoroch bývalej sobášnej 
miestnosti (vedľa mestskej 
knižnice). 

-ek-, -maša-

V Novej Dubnici sa usku-
točnili rokovania o ďalších 
možných investíciách do 
priemyselnej zóny Hliny. 

Záujem investorov o prie-
myselný park podnietil mesto 

k ďalším aktivitám.  V utorok 
14. októbra  prišiel na roko-
vanie s primátorom Ing. Pet- 
rom Marušincom Rastislav 
Chovanec, štátny tajomník 
ministerstva hospodárstva. 
„Cieľom stretnutia bolo roko-

vať so štátnym tajomníkom 
ministerstva hospodárstva 
o ďalších pripravovaných 
investíciách do mesta Nová 
Dubnica, ktoré by mohli prísť 
práve v roku 2015.  Nakoľko 
mesto takmer všetky po-
zemky v priemyselnej časti 
už predalo, hľadajú sa nové 
možnosti a do úvahy pripa-
dá sanácia starých budov v 
tomto parku, prípadne jeho 
rozvoj v časti oproti benzíno-
vej pumpe. Hľadali sme spô-
sob, ako môže ministerstvo 
hospodárstva pomôcť pri fi-
nancovaní rozširovania tohto 
typu projektu,“ povedal pri-
mátor Ing. Peter Marušinec.

 
Podpora investorov

Štátny tajomník R. Cho-
vanec si počas návštevy 
obhliadol lokalitu: „Je veľmi 
zaujímavé, že aj mesto Nová 
Dubnica má svoju priemy-

selnú zónu, a že dokáže zís-
kať taký počet investorov. Z 
pohľadu ministerstva hospo-
dárstva je pozitívne, že na-
stáva rozvoj aj v regiónoch, 
ktoré boli kedysi ťažiskové. 
Bolo by  veľmi prínosné, keby 
sa dali nájsť aj ďalšie  lokality 
na rozvoj priemyselnej vý-
roby. Súvisí to aj s rozvojom 
mesta a následne aj s ďalšou 
výstavbou  bytovej zóny.“ Na 
otázku, aké sú možnosti re-
álnej pomoci s rozširovaním 
parku dodal: „Štát je pripra-
vený podporovať investorov, 
ktorí vytvárajú nové pracov-
né miesta. Dôležité je, aby 
boli pripravené lokality, aby 
priemyselná zóna mala urči-
té parametre, napríklad mi-
nimálnu výšku investície.“

-maša-

Mesto objednalo masív-
nejšiu jesennú deratizáciu, v 
rámci ktorej kontrolujeme a 
deratizujeme plochy verejnej 
zelene, stojiská na kontajnery 
a ich okolie. Kombináciou rôz-
nych deratizačných prípravkov 
zvýšime účinnosť deratizácie. 
V prípade, že ste zaznamenali 
v okolí svojho bydliska zvýšený 
výskyt potkanov či diery v tráv-
niku, nahláste túto skutočnosť 
osobne v oddelení životného 
prostredia, alebo telefonicky 
(042/4433484 kl. 160, 161). Za-
bezpečíme dôkladnú deratizá-
ciu týchto lokalít.
 
Mgr. Katarína Bašná
vedúca oddelenia ŽP

Asociácia pre mládež, vedu 
a techniku zastúpená Amavet 
klubom č. 884 Nová Dubni-
ca realizovala v lete projekt 
zameraný na spoznanie ma-
tematiky podľa prof. Milana 
Hejného. Deti zo znevýhodne-
ného prostredia sa  oboznámili 
s učebnicami a prostrediami 
matematiky prvého ročníka 
základnej školy (ZŠ). V prípa-
de záujmu o matematiku podľa 
uvedeného profesora (prvý, 
druhý, tretí ročník ZŠ) môžete 
kontaktovať vedúceho klubu: 
Igor Bukovčák, č. tel. 0911 711 
859.

Igor Bukovčák

Základná organizácia slo-
venského zväzu zdravotne 
postihnutých v Novej Dubnici 
každoročne poriada v septem-
bri posedenie pri hudbe, tak sa 
stalo aj tento rok 19. septem-
bra. Prišli sa zabaviť a zabud-

núť na svoje zdravotné problé-
my  členovia  a priatelia našej 
základnej organizácie, ako aj 
priatelia základných organizá-
cii Slovenského zväzu zdravot-
ne postihnutých z Košeckého  
Podhradia, Ilavy a Dubnice nad 

Váhom. Bolo to veľmi príjemne 
strávené popoludnie pri hudbe, 
dobrej večeri a niektorí sa teši-
li aj z vyhratej tomboly. Prišiel 
medzi nás primátor Ing. Peter 
Marušinec, ktorý nás svojou 
účasťou podporuje na väčšine 
našich podujatí. Svojou účas-
ťou nám dáva pocítiť, ako mu 
veľmi záleží na občanoch našej 
základnej organizácie, ako aj 
na dianí v meste. Touto ces-
tou by som sa chcela v mene 
našich členov poďakovať pri-
mátorovi Ing. Petrovi Marušin-
covi, poslancom nášho mesta 
a všetkým sponzorom, ktorí 
sa po celý rok o nás zaujímali 
a svojou fi nančnou  podporou 
prispeli nášmu lepšiemu fun-
govaniu.

Júlia Králiková
predsedníčka

Koncom minulého mesiaca 
(29. septembra) sme otvorili 
krytú plaváreň. Občania ju 
môžu navštevovať v uvede-
ných hodinách:

Pondelok: 16.00 - 21.00 hod.
Utorok: 16.00 - 21.00 hod.
Streda: 16.00 - 21.00 hod.
Štvrtok: 16.00 - 21.00 hod.
Piatok: 16.00 - 21.00 hod.

Sobota: 13.00 - 18.00 hod.
Nedeľa:  13.00 - 18.00 hod.

Vstupné na 2 hodiny:
Dospelí = 1,50 eura
Študenti = 1,00 eura
Deti a dôchodci = 0,80 eura

Mestské zastupiteľstvo           
1. októbra opäť  zasadlo v 
priestoroch kultúrnej besedy, 
tentokrát s poriadne rozšíre-
nými bodmi programu.

Na úvod hlavná kontrolórka 
informovala o rozsahu a výs- 
ledku vykonaných kontrol za 
uplynulé obdobie. Správa sa 
týkala aj následnej fi nančnej 
kontroly v Bytovom podniku 
m.p.o., ktorej cieľom bolo pre-
veriť plnenie prijatých opatre-
ní na odstránenie nedostatkov 
v bytovom podniku. Išlo o ne-
dostatky z obdobia roku 2011. 
Súčasný riaditeľ Ing. Jaroslav 
Šlesár informoval poslancov a 
vedenie mesta o plnení opatre-
ní. Zastupiteľstvo vzalo správu 
na vedomie. 

Informatívnu správu  o hos-
podárení predložil aj konateľ  
Tekosu Ing. Marián Medera. 
Hlavnou činnosťou spoloč-
nosti sú služby: nakladanie s 
odpadmi v meste a okolitých 
obciach, údržba chodníkov, 
pokladanie zámkovej dlažby a 
podobne. Zastupiteľstvo vzalo 
správu na vedomie.   

Ďalšie správy predložila Ing. 
Eva Lackovičová: vyhodnote-
nie programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta 
Nová Dubnica k 30. septem- 
bru tohto roka a informáciu o 
zabezpečení predškolských a 
školských zariadení, ktorých 
zriaďovateľom je mesto. V 
Základnej škole Janka Kráľa 
pribudnú vďaka projektom dve 
nové interaktívne tabule, dva 
notebooky, reproduktory a aj 
20 tabletov pre prácu žiakov. 

Poslanci  ďalej schválili 
odpredaj pozemku v priemy-
selnej zóne Hliny spoločnosti 
KOV DCA, s.r.o. V ďalšom bode 
schválili odpredaj pozemkov 
na ulici SNP pri hoteli Alfa. 
Rozsiahlu diskusiu vyvolal  zá-
mer žiadateľa MB - ELMONT  
s.r.o o odpredaj pozemku  pre  
rozšírenie služieb na poskyt-
nutie voľnočasových aktivít 
v časti IBV Miklovky. Podľa 
viacerých poslancov má ísť o 
zriadenie Mini ZOO. Počas dis-
kusie viacerí vzniesli námietky 
voči tomuto zámeru. Obavy 
vyvolalo najmä zabezpečenie 
hygieny a blízkosť bytových 
jednotiek. Nakoniec poslanci 
tento zámer zamietli. 

Správu o prešetrení petí-
cie „Nechceme milionársku 
štvrť namiesto lesov“ predlo-
žil poslanec Ing. Juraj Hort, 
člen komisie pre prešetrenie 
náležitostí petície. „Petíciu v 
počte 59 hárkov svojím pod-
pisom podporilo 1678 obča-
nov, z toho preukázateľne s 
uvedením mena, priezviska 

a adresy trvalého pobytu 511 
obyvateľov Novej Dubnice, s 
neúplnou adresou trvalého 
pobytu bolo uvedených 805 
podpisov a od občanov iných 
miest a obcí bolo 362 podpisov. 
Počet podpisov s neúplnou ad-
resou nemá vplyv na podanú 
petíciu. Petícia nie je petíciou 
podľa § 11a ods. 1 písm. c) zá-
kona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších 
predpisov z dôvodu, že petí-
cia nesmerovala k vyhláseniu 
miestneho referenda a v petič-
ných hárkoch nie je uvedený 
dátum narodenia obyvateľov 
mesta podporujúcich petíciu. 
Petícia je petíciou podľa záko-
na č. 85/1990 Zb. o petičnom 
práve v znení neskorších pred-
pisov, spĺňa všetky náležitosti 
ustanovené citovaným záko-
nom,“ uviedol v správe.  Na zá-
klade viacerých pripomienok 
poslancov napokon vystúpil  
M. Medera s poslaneckým 
návrhom dať spracovať analý-
zu ekonomických a právnych 
následkov, ktoré by vznikli 
mestu prípadným schválením 
či neschválením zmeny ÚPN 
mesta v lokalite Vávrová s 
termínom do tridsiatich dní, 
prípadne do najbližšieho za-
stupiteľstva. Návrh poslanci 
odobrili.                                             

V záverečnej diskusii do-
stali slovo aj občania mesta.  
Vystúpila predsedníčka Zdru-
ženia klubu dôchodcov Eva Ve-
trová. Poslancov informovala 
o problémoch s autobusovou 
dopravou. Poprosila poslan-
cov, aby sa týmto upozorne-
ním zaoberali a vyvíjali tlak 
na kompetentných z autobu-
sovej dopravy.  Ďalšia občian-
ka Mária Melišová upozornila 
na problémy so vstupom do 
bytového bloku, kde častokrát 
parkujúce autá môžu bloko-
vať prístup väčším vozidlám. 
„Máme obavy, či sa tam do-
stane sanitka.“  Na jej upo-
zornenie zareagoval náčelník 
mestskej polície JUDr. Milan 
Krčmárik, aj šéf výstavby Ing. 
Ján Krumpolec.  Situácia sa už 
vyriešila. Nakreslili sa čiary a 
zabezpečil sa vstup. V závere 
vystúpili aj organizátori vyššie 
uvedenej petície: Dušan Holý 
a Jana Šošovičková. Podľa vy-
jadrenia Dušana Holého by vý-
stavba znamenala ekologickú 
stratu. „Rozvoj sa dá robiť aj 
inde,“ uzavrel. 

-maša-

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva

OZNAMY

Mesto Nová Dubnica ako 
správca poplatku za komunál-
ny odpad oznamuje občanom, 
že dňa 31. októbra 2014 uplynie 
posledný termín, kedy môžu 
zaplatiť poplatok za komunál-
ny odpad. (Daň z nehnuteľnos-
ti bola splatná  do 30. septem-
bra 2014).

Vyzývame všetkých obča-
nov, ktorí neuhradili vyrubený 
poplatok za komunálny odpad, 

prípadne daň z nehnuteľnosti, 
aby tak urobili v čo najkrat-
šom čase. Nakoľko po tomto 
termíne bude mesto vymá-
hať nedoplatky exekučným 
konaním, pričom vymáhaná 
suma bude navýšená o trovy 
konania. 

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca klientskeho centra

ÚHRADA NEDOPLATKOVŽIADOSTI O DOTÁCIE

Pozvánka

Deratizácia 
začala

Tvorivá
matematika

OZNAMY - ODDELENIE ŽP

Oznamujeme občanom, že 
jesenný zvoz konárov z IBV 
Miklovky a Kolačín sa usku-
toční v dňoch 20. - 24. 10. 2014 
a to nasledovne:

20. 10. 2014 (pondelok):
Okružná, garáže Okružná, 
Puškinova, Pod Dubovcom, 
Krátka.

21. 10. 2014 (utorok):
Štúrova, Sládkovičova, Svobo-
dova, Tajovského, Kollárova, 
Kvetná, Májová.

22. 10. 2014 (streda):
Kukučínova, Gagarinova, Pod 
Bôrikom, Gorkého, Jesenské-
ho, Partizánska, Podjavorin-
skej.

23. 10. 2014 (štvrtok):
Svätoplukova, Nerudova, M. 
Benku, B. Němcovej, Strážov-
ská, Svoradova, Odbojárska.

24. 10. 2014 (piatok):
ostatné ulice v Kolačíne - Slo-
body, Nová , Družstevná, Far-
ská, Pod Húštikom.

Konáre vykladajte jeden deň 
pred termínom odvozu nareza-
né na kratšie časti (do 1 m dĺž-
ky), budú sa nám ľahšie nakla-
dať. Konáre neviažte drôtom, 
robí problém pri štiepkovaní. 
Nevykladajte iný odpad! Pris-
pejete tak k rýchlemu odvozu 
a lepšej čistote priestranstiev 
pred domami. Ďakujeme!

Mesto Nová Dubnica ozna-
muje, že v zmysle VZN č. 
11/2012 si môžu neziskové 
organizácie poskytujúce všeo-
becne prospešné služby alebo 
verejnoprospešné služby po-
dať v termíne do 15. novembra 
2014 žiadosť o poskytnutie do-
tácie z rozpočtu mesta na rok 
2015. Tlačivo žiadosti ako aj prí-
lohy sa nachádzajú na stránke 
mesta - www.novadubnica.sk, v 

časti občan, legislatíva mesta, 
všeobecne záväzné nariadenia  
pod číslom 11/2012. 

Zároveň upozorňujeme or-                                                            
ganizácie na termín zúčtova-
nia dotácie. Dotáciu za rok 2014 
je potrebné zúčtovať najneskôr 
do 15. decembra 2014. 

Ing. Eva Lackovičová
vedúca EO poverená výkonom 
funkcie prednostu MsÚ

Zvoz konárov z IBV 
Miklovky a Kolačína

Oznamujeme občanom, že v 
dňoch 3. - 7. 11. 2014 sa usku-
toční jesenný zvoz objemné-
ho odpadu od bytových do-
mov v meste.

Prosíme občanov, aby objemný 
odpad ukladali ku kontajnerom 
vždy len jeden deň pred ter-
mínom odvozu objemného 
odpadu, najneskôr do 6.30 
hodiny v deň vývozu odpadu. 
Prispejete tak k udržiavaniu 
čistoty v našom meste. Nezne-
čisťujte odpadom trávniky v 
okolí!

Pondelok 3. 11. 2014:
Sady Cyrila a Metoda, Pribino-
ve sady, Účko.
Domy č.: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 730.

Utorok 4. 11. 2014:
Domy č.: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,  
67, 68, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85.

Streda 5. 11. 2014:
Komenského sady, Sady kpt. 

Nálepku.
Domy č.: 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 63, 64, 65.

Štvrtok 6. 11. 2014:
Paneláky smer Kolačín.
Domy č.:  362, 363, 364, 365, 533, 
534, 724, 725, 726, 869, 873.

Piatok 7. 11. 2014:
Domy za kinom.
Domy č.: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838 + 
Gagarinova 300 a 301.

Elektroodpad prosím nevykladaj-
te ku kontajnerom, dovezte ho na 
zberný dvor, pretože pri rozobera-
ní chladničiek a rozbíjaní obrazo-
viek neprispôsobivými občanmi 
dochádza k úniku nebezpečných 
látok a znečisteniu mesta. Okná 
alebo dvere so sklom treba ukla-
dať opatrne, aby nedošlo k ich 
rozbitiu, vhodnejšie je doviezť ich 
na zberný dvor. Kartóny rozrežte 
a vhoďte do kontajnerov na zber 
papiera. Ďakujeme.

Jesenný zvoz odpadu
od bytových domov

Zvoz konárov zo záhradkárskych osád
Oznamujeme členom záhradkárskych osád, že jesenný zvoz konárov zo  záhradkárskych 
osád sa uskutoční
v dňoch 27. - 28. 10. 2014. Ide o záhradkárske osady č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a záhradkárska osada 
za Tekosom.

Žiadame záhradkárov, aby konáre vyložili na dohodnuté miesta – pri vstupe do ZO cez víkend a 
v pondelok do 7. hodiny.
V utorok už konáre nevykladajte! Iný odpad ako konáre nezvážame!
Ďakujeme za dodržanie čistoty a poriadku v okolí ZO. 

OZNAMY - ODDELENIE ŽP

Čo nové máme v našom meste

Oprava šatní a sociálnych 
zariadení v športovej hale. 
Rekonštrukcia bola vo výške 
16 781 eur (dotácia MF SR  vo 
výške 12 500 eur).

Nájazdová plošina pre imo-
bilných s obsluhou na scho-
disku pri vstupe do kultúrnej 
besedy. Veríme, že ju naši ob-
čania budú využívať.

Chodník na ulici Gorkého, 
ktorý sa vybudoval v zelenom 
páse na úseku križovatky Ga-
garinovej ulice po kostol vo 
výške 4 680 eur. 

Firma ALUVI, s.r.o. - OKNÁ, DVERE, FASÁDY 

oznamuje svojim zákazníkom a obchodným

partnerom zmenu predajného miesta na adresu: 

SNP 69/36 v Novej Dubnici - budova TESCO

Predajňa sa nachádza na 1. poschodí. 

Tel.: 042 426 0009, E-mail: aluvi@aluvi.sk

www.aluvi.sk

Obhliadka priemyselnej zóny.

Foto: Peter Jelínek 

Stretnutie otvorila predsedníčka Júlia Králiková.

(Pokračovanie z 1. strany)

Ďalším krokom k realizácii 
bolo vypracovanie projekto-
vých dokumentácií. Do roku 
2011 sa podarilo predchá- 
dzajúcemu vedeniu mesta 
vypracovať dokumentáciu 
pre územné konanie v prie-
myselnej zóne  a to projekt na 
vybudovanie kruhového ob-
jazdu, ktorý sa má nachádzať 
na ulici SNP v blízkosti areálu 
GT - MERKELU. 

Súčasné vedenie mesta, 
v snahe a túžbe zrealizovať 
tieto dva veľké projekty prí-
nosné pre jeho obyvateľov, 
pokračovalo vo svojej vízii a 
nadviazalo spoluprácu s pro-
jektovou spoločnosťou za úče-
lom obstarania projektových 
dokumentácií pre budovanie 
inžinierskych sietí v oboch 
lokalitách. Projektové doku-
mentácie pre obytnú zónu 
Dlhé diely a pre priemyselnú 
zónu Hliny boli ukončené v 
roku 2012. 

Napokon sa vedenie mesta 
rozhodlo najskôr zrealizovať 
výstavbu obytnej zóny Dlhé 
diely. V roku 2013 sa úspešne 
podarilo vybudovať vodovod, 
kanalizáciu, plynovod  a daž-
ďovú kanalizáciu. Práce pre-
biehali od júna do novembra 
a  v decembri roku 2013 boli 
tieto siete aj úspešne skolau-
dované. Popri vyššie uvede-

ných prácach sa realizovala 
prekládka VN a elektrické 
rozvody NN. 

Tento rok mesto začalo s 
obstarávaním a následne bu-
dovaním komunikácií, chod-
níkov a verejného osvetlenia 
v lokalite Dlhých dielov s ter-
mínom ukončenia  31.10.2014. 
Popri budovaní obytnej zóny 
boli taktiež rozbehnuté aj prá-
ce na realizácii inžinierskych 
sietí priemyselnej zóny Hliny. 

Postupným napredovaním 
sa pomaly formuje nová tvár 
územia, ktoré bolo ešte do 
roku 2011 obhospodarované 
za účelom vypestovania obil-
nín a kŕmnych plodín. Od-
hodlaním, veľkou podporou 
poslancov mestského zastu-
piteľstva a húževnatou prá-
cou sa darí vedeniu mesta pl-
niť stanovené ciele a krok za 
krokom pretvárať sny v sku-
točnú realitu. Výsledok bude 
napokon prínosom pre všet-
kých. Dôkazom sú tiež spo-
kojní nájomníci, ktorí sa v na-
sledujúcich dňoch nasťahujú 
a vytvoria  si tak svoj domov 
v novopostavenom mestskom 
bytovom dome, prvej osídle-
nej budove v obytnej zóne.

Ing. Eva Lackovičová
vedúca EO poverená výkonom 
funkcie prednostu MsÚ

Cesta od myšlienky
k realizácii

Príspevky pripravila vedúca Oddelenia životného prostredia 
MsÚ Nová Dubnica Mgr. Katarína Bašná
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Prvý deň v škole

Autobusom na Dušičky

Informácia pre voliča Zaregistrovaní kandidáti na 
primátora mesta Nová Dubnica

Zverejnenie
počtu
obyvateľov

Volebné obvody

DUŠIČKY

Prvý deň v škole je najdôle-
žitejším dňom najmä pre pr-
váčikov. Do Základnej školy 
sv. Jána Bosca tento rok pri-
šlo 32 dievčat a chlapcov, aby 
vstúpili na dlhú cestu - cestu 
za vzdelaním. Určite sa malí 
prváčikovia nemohli dočkať, 
kedy vstúpia do veľkej triedy 
a privíta ich učiteľka. Po krát-
kom uvítaní od minuloroč-
ných prvákov si deti posadali 
do svojich tried a učiteľky ich 
milo privítali a rozdali im ich 
prvé šlabikáre.

Netreba zabúdať, že tento 
začiatok školského roka ne-
bol prvým dňom v novej škole 
len pre prváčikov ZŠ. Noví 
študenti rozšírili naše rady aj 
v Gymnáziu sv. Jána Bosca a 
aj v rovnomennej strednej od-

bornej škole, v odbore tech-
nické lýceum. Pre študentov 
týchto zložiek sú pripravené 
v tomto školskom roku zahra-
ničné pobytové výmeny štu-
dentov – v spolupráci s mes-
tom Nová Dubnica do ruskej 
Dubny a v rámci európskeho 
projektu ERAZMUS+ do ďal-
ších 5 krajín EÚ. 

Všetkým novým, ale aj tým 
„rozbehnutým“ žiakom a 
študentom všetkých našich 
škôl a všetkých škôl v našom 
meste prajeme úspešný štart 
a cestu za vzdelaním bez pre-
kážok, ktoré by nedokázali 
prekonať.

Vedenie Spojenej školy
sv. Jána Bosca

V sobotu 13. septembra  sa v 
našom meste uskutočnila po-
zoruhodná aktivita jedinečná 
svojho druhu - festival vzde-
lávania. 
 

Po prvýkrát zavítali do No-
vej Dubnice osobnosti v oblasti 
pedagogiky ako Miron Zelina, 
Peter Živý: propagátor intui-
tívnej pedagogiky a Rastislav 
Geschwandtner: človek, ktorý 
priniesol na Slovensko konfe-
rencie TEDx. S týmito odbor-
níkmi mohli diskutovať učitelia, 
rodičia i žiaci.                         

Pracovalo sa vo viacerých 
dielňach. Deti mali možnosť skú-    
siť Školu majstrovania Rasťa 
Geschwandtnera, ktorú vedie 
ako rodič v Montessori škole v 
Bratislave, vedeckú dielňu: Keď 
je veda kamarátka Janky Šošo-
vičkovej, divadelnú dielničku s  
režisérom Marekom Janičíkom 
a zábavné dielne s  vychová-
vateľkami. Rodičia a učitelia 
v úvode videli fi lm súkromnej 
základnej školy, ktorý je možné 
si pozrieť aj na facebookovej 
stránke. V tvorivej dielni P.  Ži-
vého všetci účastníci zažili veľ-
kolepé intuitívne človečenstvo 
v rôznych zmyslových hrách. U 
Dášky Porubčanovej načerpali z 
pocitovej múdrosti. V panelovej 
diskusii zazneli zaujímavé názo-
ry, postrehy, problémy i podnet-
né riešenia. Vo workshope pre 

dospelých R.  Geschwandtner 
predstavil činnosť OZ Kreolab a 
poskytol učiteľom mnohé cenné 
podnety. V Hejného matematike 
bol predstavený tento jedineč-
ný model vzdelávania.  Festival 
sa uskutočnil v roku 20. výročia 
zavedenia medzinárodného pro-
gramu Krok za krokom (KZK) 
na Slovensku. Našimi hosťa-
mi boli jedni z prvých lektorov 
programu KZK na Slovensku: 
Vašek Žák, Branislav Pirháč, 
Danka Moravíková a Jana Kra-
márová. V tomto programe, 
ktorý je sústredený na dieťa, 
dodnes pracujú naše materské 
školy a súkromná základná ško-
la. Festival sa podarilo uskutoč-
niť vďaka projektu Komprax v 
spolupráci s Dubnickým techno-
logickým inštitútom  a súkrom-
nej základnej školy. Prítomných 
prišiel pozdraviť primátor Ing.
Peter Marušinec, ktorý poďako-
val učiteľom za obetavú prácu. 

A čo dodať na záver? Bude 
druhý ročník? Prečo sa máme 
stretávať:  učitelia, rodičia, žiaci, 
odborníci?  Asi preto, aby sme si 
lepšie rozumeli a možno aj pre-
to, lebo nás to baví. Aktivita na-
šla veľkú odozvu. Zúčastnilo sa 
jej 70 ľudí z nášho okolia a naši 
poľskí priatelia z Gminy Miedź-
na. Takže druhý ročník určite 
bude.

PaedDr. Jana Kramárová

Mesto Nová Dubnica aj ten-
to rok vyhovie želaniam mno-
hých obyvateľov a zabezpečí 
prepravu na cintorín počas 
Sviatku všetkých svätých a 
Pamiatky zosnulých. Dopravu 
fi nancuje mesto Nová Dubni-
ca zo svojho rozpočtu a cestu- 
júci za jazdu neplatia. 

1. november
Mierové námestie – cintorín 
Nová Dubnica 
10. hod, 10,30 hod, 11. hod, 
14. hod, 14,30 hod, 16,30. hod, 
17,30. hod.

Kolačín (pri Kultúrnom dome) 

- cez Novú Dubnicu (Mierové 
námestie) -  cintorín v Novej 
Dubnice - a späť cez novú 
Dubnicu do Kolačína.
15. hod, 16. hod.

2. november
Mierové námestie – cintorín 
Nová Dubnica a späť
10. hod, 11. hod, 14. hod, 14,30 
hod, 15. hod, 16. hod.

Posledný čas (o 16. hod) odve-
zie ľudí na cintorín a zíde na 
Mierové námestie. 

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca klientskeho centra MsÚ

Po tieto dni navštevujeme 
cintoríny, aby sme spomínali 
a modlili sa za našich dra-
hých zosnulých. Je dobré, 
že máme tento sviatok, lebo 
sme konfrontovaní s vlast-
nou smrteľnosťou. A to sa 
modernému človeku nestá-
va až tak často. Kedysi bola 
smrť viac na očiach, ako ju 
máme dnes. Kedysi ľudia 
umierali doma v kruhu naj-
bližších, dnes väčšina zomrie 
anonymne v nemocnici. Do-
konca aj zdravotnícky perso-
nál nehovorí o umieraní, ale 
o tom, že pacient „odchád-
za“. Vedomie možnosti záni-
ku však je v každom z nás. 
Väčšinou si ju uvedomíme až 
v nejakej krízovej, extrémnej 
situácii, napr. keď ochorie-
me. Ľudia dnes zomierajú 
rovnako často ako kedysi, 
ale ozajstnú smrť máme na      
očiach oveľa menej. Treba 
pripomenúť, že smrť je nao-
zaj koncom ľudského života 
a zároveň okamihom, kedy 
vstupujeme do večnosti. 

Niekedy zvykneme zjedno-
dušovať a o ľuďoch, ktorí 
zosnuli, hovoríme, že odišli 
do „nebíčka.“ Máme nádej, 
že je to tak. Ale zároveň mu-
síme vedieť, že jestvuje aj tá 
horšia možnosť. Pamätajme, 
že kým žijeme, nikto z nás 
nemá istotu, že bude spase-
ný. Modlíme sa za to, máme 
nádej, dúfame, ale istotu, tú 
nemáme.

Najmä mladí ľudia a stred-
ná generácia, teda ľudia v 
rozkvete síl neraz podliehajú 
ilúzii o svojich schopnos-      
tiach, preceňujú sa, na dru-
hej strane si volia nesprávne 
priority a podceňujú vzťah 
k Bohu i duchovný život. Z 
jednej strany dá sa tomu ro-
zumieť. Predsa len, keď sme 
mladí, zdraví a silní, je ľahké 
uveriť tomu, že to tak bude 
ešte dlho. Ale nielen evanje-
lium i ľudská skúsenosť nás 
učí, že skutočne nevieme 
dňa, ani hodiny, preto mu-
síme byť pripravení. Buď-
me múdri a poučme sa na 
chybách našich zosnulých 
predkov. Keď sa po tieto dni 
za nich budeme modliť, spo-
mínajme na nich v dobrom, 
ale rovnako uvažujme, čím 
ich životný príbeh môže byť 
pre nás poučením alebo po-
vzbudením. Boh chce, aby 
sme sa správali múdro, nie 
nerozumne.
 
Štefan Wallner
vdp.Unikátny festival

vzdelávania

Nové pieskovisko a šmykľavka

Žiaci poznávali CO kryt v Novej Dubnici

Spomienka na všetkých 
zosnulých

Novodubnickým deťom pri-
budli minulý mesiac na ná-
mestí nové prvky do detské-
ho ihriska.
 

Obľúbené detské ihrisko na 
Mierovom námestí má ďalšie 
zaujímavé atrakcie pre deti. 

Oddelenie životného prostre-
dia osadilo nové prvky pre 
príjemné trávenie voľného 
času. „Na námestí sme dopl-
nili  pieskovisko v tvare loďky 
a šmykľavku  Levík. Nové prv-
ky sú najmä pre deti do šesť 
rokov. Atrakcie nám dodala 

spoločnosť DEXTRADE Žili-
na. Náklady vrátane nákupu a 
dovozu piesku boli 4 000 eur,“ 
objasnila vedúca oddelenia ži-
votného prostredia Mgr. Kata-
rína Bašná. Deti si tieto nové 
prvky veľmi rýchlo obľúbili, o 
čom svedčí najmä ich záujem 

počas ešte stále slnečných ok-
tóbrových dní. „Najviac sa mi 
páči lodička. Hrám sa, že som 
na mori,“ zareagovala na našu 
otázku päťročná Novodubni-
čanka Natálka.
 
-maša-

V piatok 12. októbra, napriek 
nie ideálnemu počasiu, sa v 
areáli Spojenej školy sv. Jána 
Bosca i mimo neho uskutoč-
nila praktická časť účelového 

cvičenia na ochranu života a 
zdravia pre žiakov piateho až 
deviateho ročníka a študentov 
tried prímy až sexty/druhá-
kov Gymnázia a SOŠ sv. Jána 

Bosca. Areál zaplnilo viac ako 
200 žiakov a ich pedagógov, 
ktorí vyrazili do terénu po 
cvičnom poplachu spojenom 
s evakuáciou a opustením bu-
dovy školy. Žiaci počas cvičení 
využili a v praxi si overili nado-
budnuté teoretické vedomosti 
a praktické zručnosti v oblasti 
dopravnej výchovy, streleckej 
prípravy, zdravotnej prípravy, 
civilnej obrany, protipožiarnej 
prípravy a topografi e.

Žiaci sa oboznámili s fun-
govaním CO krytov v Novej 
Dubnici a na jednotlivých sta-
novištiach plnili disciplíny ako 
napríklad striekanie hasič-
skou striekačkou na cieľ, via-
zanie skautských uzlov, prenos 

raneného, prvá pomoc ako i 
streľba zo vzduchovky, pozná-
vanie topografi ckých značiek, 
bezpečné rozloženie ohňa v 
prírode a iné. 

V mene školy sa chcem po-
ďakovať mestu Nová Dubnica 
za sprístupnenie CO krytu, 
novodubnickým skautom za 
spoluprácu, starším študen-
tom a vyučujúcim za prípravu 
stanovíšť a všetkým zúčastne-
ným pedagógom a žiakom za 
úspešné zvládnutie účelového 
cvičenia. Už teraz sa veľmi 
tešíme na cvičenie v jarných 
mesiacoch!

Mgr. Ľuboš Valt
riaditeľ školy

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
Volebná príloha októbrového čísla mesačníka Novodubnické zvesti

5PLATENÁ INZERCIA / VOLEBNÁ PRÍLOHAwww.novadubnica.sk

Pieskovisko v tvare loďky.

Objavili zaujímavé zákutia.

Malí prváčikovia. 

Šmykľavka „Levík“.

Ilustračné foto.

Štefan Wallner

Volič je povinný preukázať 
sa pred hlasovaním preuka-
zom totožnosti. Po preukáza-
ní totožnosti a po zázname v 
zozname voličov dostane volič 
vo volebnej miestnosti od okrs-                                                                       
kovej volebnej komisie prázd-
nu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce alebo 
mesta a dva hlasovacie lístky. 
Hlasovací lístok pre voľby sta-
rostu obce, v meste primátora 
a hlasovací lístok pre voľby 
poslancov obecného, v meste 
mestského zastupiteľstva.                                    

Po prevzatí obálky a hlaso-
vacích lístkov vstúpi volič do 
priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov, t.j. na odo-
vzdanie hlasu vybraným kan-
didátom - zakrúžkovaním ich 
poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre 
voľby starostu obce (primá-
tora mesta alebo starostu 
mestskej časti) zakrúžkuje 
volič poradové číslo len jed-
ného kandidáta. Na hlasova-

com lístku pre voľby poslan-
cov obecného (mestského 
alebo miestneho zastupi-
teľstva) zakrúžkuje volič 
poradové čísla jednotlivých 
kandidátov, avšak najviac 
u toľkých kandidátov, aký 
počet poslancov má byť vo 
volebnom obvode zvolený 
(údaj je uvedený na hlasova-
com lístku).                                           

V priestore určenom na 
úpravu hlasovacích lístkov vlo-
ží volič do obálky jeden hlaso-
vací lístok pre voľby poslancov 
obecného (v meste mestské-
ho) zastupiteľstva a jeden hla-
sovací lístok pre voľby starostu 
obce (v meste primátora).                                  

Volič hlasuje tak, že po opus-
tení priestoru určeného na 
úpravu hlasovacích lístkov vlo-
ží obálku do volebnej schránky. 
Voličovi, ktorý sa neodobral do 
tohto priestoru, komisia hlaso-
vanie neumožní. Volič, ktorý sa 
nemôže v deň volieb dostaviť 
do volebnej miestnosti, môže 

požiadať zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov okrsko-
vú volebnú komisiu (v ktorej 
zozname voličov je zapísaný) 
o hlasovanie mimo volebnej 
miestnosti. V takom prípade 
okrsková volebná komisia vy-
šle k voličovi dvoch svojich 
členov s prenosnou volebnou 
schránkou, hlasovacími líst-
kami  a obálkou. Volič hlasuje 
tak, aby sa dodržala tajnosť 
hlasovania.

Volič, ktorý nemôže sám 
upraviť hlasovací lístok pre 
telesnú vadu alebo preto, že 
nemôže čítať alebo písať, má 
právo vziať so sebou do pries-
toru určeného na úpravu hla-
sovacích lístkov iného voliča, 
nie však člena okrskovej voleb-
nej komisie, aby za neho hlaso-
vací lístok podľa jeho pokynov 
upravil a vložil do obálky.

1

2

3

4

5

6

7

Vladimír Bežák, Bc., 51 r., manažér výroby,  nezávislý kandidát

Štefan  Dvorský, 54 r., moderátor, nezávislý kandidát

Juraj Hort, Ing., 34 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, 
NOVA, Občianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

Peter Krupa, 33 r., SZČO,  Ľudová strana Naše Slovensko

Peter Marušinec, Ing., 33 r., primátor, SMER - sociálna demokracia, Strana demo-
kratického Slovenska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

Branislav Patka, 46 r., výpravca,  nezávislý kandidát

Štefan Prekop, Ing., 51 r., riaditeľ,  Sloboda a Solidarita, Zmena zdola, Demokra-
tická únia Slovenska

Zverejnenie počtu obyva-
teľov k voľbám do orgánov sa-
mosprávy obcí, ktoré sa usku-
točnia dňa 15. novembra 2014.

V zmysle zákona § 171 ods. 
9 zákona NR SR č. 180/2014 
Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
mesto Nová Dubnica zverej-
ňuje počet obyvateľov.

Ku dňu 22. augusta 2014 
má mesto Nová Dubnica 
11 371 obyvateľov.

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici uznesením číslo 75 zo dňa 14. augusta 2014  určilo pre 
voľby do Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici, ktoré sa uskutočnia dňa 15. 11. 2014, počet 
volebných obvodov na 3 a počet poslancov mestského zastupiteľstva na 15 (volebný obvod č. l = 7 
poslancov, volebný obvod č. 2 = 7 poslancov, volebný obvod č. 3 = 1 poslanec).

Volebný obvod č. 1 tvoria volebné okrsky  č. 1, 2, 3. 4
Volebný obvod č. 2 tvoria volebné okrsky  č. 5, 6, 7. 8
Volebný obvod č. 3 tvorí volebný okrsok č. 9.

Jednotlivé volebné okrsky sú podrobne rozpísané v nasledujúcej tabuľke:
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Peter
Marušinec
KANDIDÁT NA PRIMÁTORA

Vážení spoluobčania, po 4 rokoch práce sa budem 
opäť uchádzať o Vašu podporu v komunálnych 
voľbách na post primátora mesta Nová Dubnica.

PRACUJEME
PRE VÁS

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

PRÍĎTE VOLIŤ AJ VY V SOBOTU 15. NOVEMBRA 2014

VOLEBNÝ
OBVOD

ČÍSLO 1

Soňa
Kačíková

Jaroslav
Kusý

Tomáš
Zemko

Jaroslav
Marušinec

Marta
Babuková

Marián
Medera

Pavel
Ondrejíčka

Ľubomír
Kunert

Michal
Doman

Vincent
Bezdeda

Štefan
Cucík

Peter
Lendel

Roman
Mada

Marián
Križan

Pavol
Pažítka

VOLEBNÝ
OBVOD

ČÍSLO 2

VOLEBNÝ
OBVOD

ČÍSLO 3

Volebný program na nasledujúce volebné obdobie (2014 - 2018): 
Vnútorná modernizácia zdravotného strediska
Budovanie nových detských ihrísk a športovísk
Rekonštrukcia športovej haly - ZUŠ Štefana Baláža
Rekonštrukcia domu smútku v mestskej časti Kolačín
Vyasfaltovanie komunikácií po odkanalizovaní mestskej časti Kolačín
Zachovanie podpory športovým a kultúrnym organizáciam
Zachovanie rovnocennosti prístupu ku všetkým školským zariadeniam

Vybudovanie asfaltových plôch medzi garážami
Vybudovanie letného kúpaliska
Rozšírenie zariadenia pre seniorov
Rekonštrukcia kina Panorex na javiskovú formu
Výstavba nájomných bytov z prostriedkov ŠFRB
Dokončenie a rozšírenie priemyselného parku
Budovanie nových parkovacích miest a chodníkov

Vážení spoluobčania,

v úvode chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí 
mi vyjadrili podporu v petičných hárkoch na kandi-
datúru na nezávislého poslanca MsZ za 2. volebný 
obvod mesta Nová Dubnica.

Viac ako štyri roky som zástupcom vlastníkov bytov 
v dome na Ul. J. Kráľa / Účko /. Od svojho zvolenia 
som sa vždy snažil konzultovať a riešiť akékoľvek 
problémy a otázky súvisiace s domom, predovšet-
kým s obyvateľmi domu a v prospech domu. Do-
volím si tvrdiť, že s pomocou kolegov, vchodových 
zástupcov, sa nám podarilo za posledné obdobie 
zrenovovať nielen vonkajší vzhľad domu, ale aj vý-
razne skvalitniť priestory jednotlivých vchodov. V 
priebehu tohto obdobia som si uvedomil, že Nová 
Dubnica je mesto, kde som vyrastal, prežil mladosť 
a pre ktorého rozvoj a ďalšie zveľadenie by som sa 
rád osobne podieľal.

V súvislosti s blížiacimi voľbami do orgánov samosprávy som sa rozhodol kandidovať 
ako nezávislý poslanec do MsZ za 2. volebný obvod. Touto cestou vás chcem opäť po-
žiadať a osloviť aj vás, ostatných Novodubničanov, o moju podporu, odovzdaním mi 
vášho voličského hlasu. Z pozície nezávislého poslanca budem predovšetkým počúvať 
vaše názory a požiadavky, vás občanov a nie straníckych nominantov. Mojím cieľom 
je, aby problémy, s ktorými sa v našom meste stretávame, boli náležite riešené a aby 
ste vy, ako občania, boli o týchto riešeniach informovaní. Budem sa usilovať v práci po-
slanca MsZ prispieť k zlepšeniu bezpečnosti v cestnej premávke v meste, skvalitneniu 
kultúrneho a športového vyžitia mládeže i staršej generácie. V oblasti rozširovania vý-
stavby a zvyšovania ochrany životného prostredia budem vnímať najmä názory jeho 
obyvateľov.

V prípade zvolenia nechcem byť neznámym, anonymným poslancom. Počas vykoná-
vania poslaneckého mandátu je mojím zámerom poskytnúť vám môj telefonický, re-
spektíve emailový kontakt a pracovať pre vás a v prospech vás. Mám záujem sa s vami 
pravidelne stretávať a hodnotiť, čo sme spolu dosiahli, respektíve čo sa nám nepodarilo.
 
Verím, že väčšina občanov má záujem riešiť veci verejné. V nasledujúcich komunálnych 
voľbách pre ďalší rozkvet mesta si vyberte svojich zástupcov, ktorí budú vašimi poslan-
cami pracujúcimi pre vás obyvateľov Novej Dubnice.

Mgr. Peter Púš

kandidát na nezávislého poslanca MsZ za 2. volebný obvod
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Láska na pódiu kina Panorex

Pozvánka na besedu s Tiborom Eliotom Rostasom

John Grisham:
Platanový rad
Bohatý podnikateľ sa obesí a 
všetok svoj majetok zanechá 
svojej gazdinej. Nový závet vy-
volá množstvo otázok. Prípadu 
sa ujíma mladý advokát, ktorý 
hľadá na otázky odpoveď. Ale 
vyriešiť prípad, v ktorom ide o 
rasové napätie a staré krivky, 
nie je jednoduché.

Ferdinad Vrábel:
Sarajevský atentát
Život a tragický koniec rakúsko-
-uhorského následníka trónu 
Františka Ferdinanda d’Este a 
jeho manželky, ich vzťah k Slo-
vensku a Slovákom. Autor čer-
pá z pôvodných  dokumentov a 
tlače. Kniha vychádza k stému 
výročiu tragickej udalosti.

Zoé Shepardová:
Ne-stí-ham, alebo ťažký život 
štátnej úradníčky
Po rokoch vysokoškolského 
štúdia sa Zoé zamestná na rad-
nici. Na mieste, kde sa neschop-
nosť strieda s podlizovaním 
a dni trávi na nezmyselných 
poradách. Autorka vtipne a sar-
kasticky opísala každodenné 
situácie a vzťahy na pracovisku.

Cecilia Grantová:
Prebudená láskou
Po manželovej nečakanej smrti 
hrozí mladej vdove, že príde o 
celý majetok. A tak sa odhodlá 
na odvážny krok: bude pred-
stierať, že čaká dieťa nebohé-
ho manžela. Presvedčí svojho 
suseda, aby jej za odmenu po-
mohol splodiť dediča.

Timea Kerestényiová:
Dva plus dva
Čo všetko dokáže žena pod-
stúpiť pre lásku, vie len ona. 
Pre chlapa, ktorého miluje, do-
káže posunúť vlastné hranice 
a potlačiť svoje potreby. Brať 
ohľady viac na druhých, ako na 
seba, nejde donekonečna, lebo 
časom sa vo vás všetko zlomí.

Andrea Coddington:
Jozef Bednárik
Životná cesta známeho reži-
séra a herca. V knihe nájdete 
dôležité momenty jeho života 
od narodenia až po nečakanú 
smrť, úspechy z javísk, na kto-
rých pôsobil, úpenlivo stráže-
nú trinástu komnatu, lásku k 
mame, či jeho vzťah k ženám.

Úspech i neúspech. Radosť i 
sklamanie. Túžba prekonať 
vlastnú bolesť a nájsť lás-
ku. To všetko sa dalo nájsť v 
bláznivej komédii Láááska.

Humorný príbeh
Viaceré polohy divadelného 

umenia predviedli na javis-
ku kina Panorex v piatok 26. 
septembra výborní slovenskí 
herci Marek Majeský, Martin 
Mňahončák a Lenka Barilí-
ková. 

Hra o ľudskom spolunaží-
vaní, ale i o jedinečnosti ľudí 
neustále rozosmievala pu-
blikum. Samotný príbeh sa 
odohrával na moste Chucka 

Norrisa, čo mu samozrejme 
dodávalo vo vyhrotených si-
tuáciách výrazne humorný 
podtón. Nečakané stretnutie 
dvoch dávnych  priateľov Ha-
ryho a Milta po mnohých ro-
koch zamiešalo karty manžel-
ského spolužitia. A tak Hary 
v podstate „dostal“ Miltovu 
manželku Ellen, ktorá mu do-
dala nový zmysel života. Zme-
na však nepriniesla šťastie 
ani jednému z bývalých man-
želov. A tak sa po niekoľkých 
mesiacoch opäť stretávajú na 
„slávnom“ moste. A zisťujú, 
že napriek odlišnosti sa majú 
stále radi a jeden bez druhého 
nedokážu žiť.

  Šťastné manželstvo 
Základnou témou príbehu 

bolo manželstvo. Opýtali sme 

sa hercov, aký recept na to 
„šťastné“ majú oni. „Myslím, 
že je to jednoduché. Musí nájsť 
ten pravý tú pravú,“ povedal 
s úsmevom M. Mňahončák.  
Marek Majeský nám poskytol 
vyčerpávajúcejšiu odpoveď: 
„Určite treba veľa tolerancie 
a pochopenia. Ja sám som ot-
com a tak si uvedomujem, aké 
je dôležité, aby všetko, man-
želstvo aj rodina fungovali tak 
ako majú. A dúfam, že sa mi 
to darí.“ Lenka Barilíková sa 
nám priznala, že v šťastnom 
manželstve žije už viac ako 
dvadsať rokov: „Je to určite 
aj o tolerancii a o tom, že dva-
ja  ľudia si hľadajú cestu ako 
spolu fungovať. A samozrejme 
základom je láska.“

-maša-

Mestská knižnica v Novej 
Dubnici pozýva na besedu 
s hudobníkom, výtvarní-
kom, esejistom, šéfredak-
torom časopisu Zem a vek, 
Novodubničanom Tiborom 
Eliotom Rostasom (au-
torom kníh Mlčanie I a Ml-
čanie II), zástupcom šéfre-
daktora Mariánom Benkom 
a zahranično-politickým 
redaktorom Ľubomírom 
Huďom.  Beseda sa usku-
toční 29. októbra o 16.30 
hodine v Kultúrnej bese-
de v Novej Dubnici.

Predstavujeme nové knihy v mestskej knižnici
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POZVÁNKA NA ZÁJAZD

Jedinečnú a neopakovateľ-
nú jarmočnú atmosféru s roj-
mi valašských čertov, pravou 
vianočnou zabíjačkou, vyni-
kajúcimi miestnymi špeciali-
tami, ochutnávkou slivovice a 
„zhřívanice“, predvádzaním 
umeleckých remeselníkov a 
bohatý kultúrny program zaži-
jete, ak sa prihlásite na zájazd 
na jarmok do Valašských Klo- 
búkov 6. decembra. Súčasťou 

zájazdu bude návšteva pohy- 
blivého betlehemu v Hornom 
Lidči. 

Poplatok: 10 eur (v cene je za-
hrnutá doprava a vstupné do 
betlehemu).

Organizátor: Oddelenie kultú-
ry a športu MsÚ Nová Dubni-
ca, tel. 0424433484, email: ke-
biskova@novadubnica.sk.

Poďte s nami na jarmok 

Bláznivá komédia zabavila publikum.
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CRAZY CHICHI  SHOW 
Nedeľa 25. októbra o 15. hodine 
Kino Panorex  

Opička Crazy Chichi prichádza so svojimi kamarátmi na Sloven-
sko z ďalekej Afriky, aby deti tanečnou formou naučila niečo o 
svete, ľuďoch rôznej farby pleti, vštepila im dôležitosť pohybu a 
nástrahy sladkostí. Už od prvej pesničky sa deti stávajú súčas-
ťou príbehu, začínajúc tlieskaním a dupaním v hľadisku, jedno-
duchými pohybmi až po vystupovanie so zvieratkami na pódiu. 
Absolútne jedinečný a neopakovateľný zážitok pre vaše deti!
Vstupné: 2 eurá           

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE HISTORICKEJ
MIESTNOSTI MESTA NOVÁ DUBNICA SPO-
JENÉ S KRSTOM FOTOKNIHY
PETRA JELÍNKA 
Štvrtok 6. novembra o 15. hodine
Bývalá sobášna miestnosť pri Mestskej knižnici 

JAPONSKO 
Piatok 14. novembra o 11,15 hodine 
Koncertná miestnosť ZUŠ Nová Dubnica

Krajinu vychádzajúceho slnka s jeho kultúrou a tradíciami 
predstaví novodubnickej verejnosti  Veľvyslanectvo Japonska v 
Slovenskej republike. Záujemcov čaká prednáška o Japonsku, 
tradičnej japonskej kuchyni, umení ikebany,  kaligrafi e, ale aj 
módna prehliadka nosenia kimona. Vstup voľný. 

Informácie o podujatiach – Oddelenie kultúry a športu MsÚ 
Nová Dubnica, tel. 0424433484, email: kebiskova@novadub-
nica.sk.

O JABLKO NOVEJ DUBNICE                                                                  
21. októbra - 23. októbra  
kino Panorex 

NECHAJTE SA POZVAŤ Sviatok staršieho pokolenia 
„Spomienka: Ruku mi po-
daj,  ja ti podám svoju, 
chodníkom jesene kráčajme 
spolu. Prežili sme spolu 
šťastné mladé roky, láskou 
naplnené boli naše kroky. 
Mladosť dávno prešla, my 
sme však zostali, do vienka 
staroby šťastie sme dostali. 
Ja žijem pre teba a ty zasa 
pre mňa, vždy si mi bola tá 
najvzácnejšia perla.“

Október symbolizuje jeseň 
vo všetkých podobách, padajú 

listy zo stromov, vytvárajú 
pestrý koberec na chodní-
koch,  počasie symbolizuje 
náladu  raz  veselšiu,  inokedy 
smutnejšiu. Aj preto je sviat-
kom staršieho pokolenia. Ne-
sie sa v znamení úcty k star-
ším. V živote každého človeka 
sú míľniky, pri ktorých chvíľu 
postojíme a zamýšľame sa, 
aký kus cesty sme ubehli, čo 
sa nám podarilo uskutočniť,  
aby sme mohli povedať,  že 
sme žili správne. Roky nám 
ako kvapky pomedzi prsty 

pretekajú a zrazu zistíme, že 
je tu staroba. Na našu tvár čas 
vpísal už hlboké vrásky, naše 
vlasy pokryl závojom striebor-
ným. Ale pod ním sa skrývajú 
dlhoročné skúsenosti. Práca, 
ktorú sme vykonali, je najkraj-
ším svedectvom nášho života. 
To, čo sme prežili, vstupuje 
do našej knihy spomienok, 
ale čo nás ešte čaká, to nevie 
nik, to máme zapísané v knihe 
osudu. Tak ako slnko rozdáva 
ľudom teplo a život, tak roz-
dávajme aj my pokoj, lásku, 

múdrosť. Prenesme sa ponad 

všetky úskalia a starosti, buď-

me veselí, tešme sa z každé-

ho prežitého a nového dňa. V 

pokoji užívajme život v kruhu 

najmilších či už v rodine alebo 

v našom klube dôchodcov.

 

Eva Vetrová

predsedníčka ZKD

Nová Dubnica

Program:
18,00 hod. – Zahájenie festivalu

18,10 hod. – Arslanbob (Príbeh Kyrgyzskej zimy), dĺžka: 12 
minút, réžia: Nicholas Covelli (Austrálie), rok: 2013, žáner: kul-
túra lyžovania, exotika. Arslanbob je malé mestečko a horská 
oblasť s divokými lesmi. V zime tam nezamestnanosť dosahuje 
80 percent  a fľaša vodky stojí iba 40 korún. 

18,27 hod. – High Tension, dĺžka: 37 minút, réžia: Peter Morti-
mer (USA), rok: 2013, žáner: problematika dnešného vysokohor-
ského lezenia. Ocenenie: najlepší fi lm – horská kultúra – Banff 
Mountain Film Festival 2013. Mount Everest sa vlani dostal na 
titulné strany novín po celom svete. Bola zverejnená správa, že 
dvojica z najvýraznejších alpinistov dnešnej doby (Ueli Steck a 
Simone Moro) bola napadnutá rozzúrenými šerpami v druhom 
tábore, zatiaľ čo sa pokúšali o výstup novou modernou cestou. 

19,00 hod. – Polárnik, dĺžka: 56 minút, réžia: Pavol Barabáš (Slo-
vensko), rok: 2014, žáner: portrét, polárna expedícia. Vo svete ho 
uznávajú, ale doma sa o ňom až toľko nevie. Peter Valušiak má 
za sebou zhruba dve desiatky výprav do polárnych oblastí sveta. 
V roku 1998 sa mu s troma Rusmi podaril (ako prvým v histó-
rii) výkon z kategórie snov: prejsť bez cudzej pomoci od brehov 
Ruska naprieč zamrznutým morom Arktídy cez Severný pól až 
k brehom Kanady.

20,00 hod. – Supervention, dĺžka: 16 minút, réžia: Filip Chris-
tensen, Even Sigstad (Norsko), rok: 2013, žáner: freeski a free-
ride. Za celovečerným fi lmom Supervention stoja celé dva roky 
fi lmovania a patrí k tomu najlepšiemu, čo sa v minulom roku o 
freeskiingu a freeride natočilo. Na našom festivale bude uvede-
ná skrátená štvrťhodinová verzia, ktorá sleduje špičkových lyžia-
rov na zaujímavých miestach v Škandinávii.

20,20 hod. – Prestávka

20,40 hod. – Huevo (Bonusový fi lm), dĺžka: 30 minút, réžia: 
Ondřej Švihálek (Česká republika), rok: 2014, žáner: skialpová 

expedícia. Brnenské trio extrémnych lyžiarov z Kejda Ski Team 
sa vydáva na svoju vysnenú expedíciu do vysokého pohoria Cor-
dillera Blanca v Peru.

21,15 hod. – Vaya a la Cumbre (Bonusový fi lm), dĺžka: 23 mi- 
nút, réžia: Ollie Nieuwland-Zlotnicki Zach Ornitz (USA), rok: 
2012, žáner: kultúra, lyžovanie v Chile. Vaya a la Cumbre je ro-
dinný príbeh na pozadí života v horách. Príbeh sa točí okolo ly-
žovania, ale prekračuje ho v rozprávaní o otcovom dedičstve a o 
synovom boji žiť svoj vlastný život. 

21,40 hod. – Z a do K a zase zpátky (Bonusový fi lm), dĺžka: 
26 minút, réžia: Johannes Hoffmann, Simon Platzer (Rakousko), 
rok: 2014, žáner: freeride. Dvadsaťpäťminútový fi lm „Z A do K a 
zase späť“ zachytáva dobrodružnú cestu piatich tirolských pria-
teľov, ktorí sa vybrali za svojou vášňou (freeridovým lyžovaním) 
do Severnej Ameriky, konkrétne na Aljašku a do Britskej Kolum-
bie. 

22,10 hod. – Icefall, dĺžka: 5 minút, réžia: Joseph Areddy (Švaj-
čiarsko), rok: 2014, žáner: lezenie ľadov. Mimoriadna spolupráca 
fi lmárov a športovcov prináša fascinujúci pohľad na mýtických 
zamrznutých obrov (The Frost Giants). Krátky audiovizuálny 
snímok s úchvatnými zábermi nočného lezenia po zamrznutých 
vodopádoch. Športový výkon lezcov umocňuje dynamická a dych 
berúca krása osvetlených ľadopádov.

22,15 hod. – Ukončenie festivalu.

Po skončení programu nezabudnite vyplniť anketové lístky, pre-
tože v rámci festivalu SNOW FILM FEST prebehne celoštátna 
súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť všetci návštevníci tohto festivalu. 
Každý, kto sa chce zúčastniť súťaže, musí vyplniť ANKETOVÝ 
LÍSTOK, ktorý dostane pri vstupe, a ktorý musí odovzdať uspo-
riadateľovi.

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke festivalu SNOW 
FILM FEST.

Vstupné: 2,50 eur.

Príďte si užiť príjemný večer v znamení  dobrodružstva, adrenalínu a zimných športov. Snow fi lm fest je sesterským festivalom Ex-
pedičnej kamery, ktorý organizujeme na jar.

Celovečerné pásmo špičkových fi lmov o extrémnom lyžovaní, zimnom 
lezení a ďalších zimných športoch. 

Narodili sa:
Jayden Shirohiya, Kristína Polakovičo-
vá, Natália Bložonová, Martin Bukov-
čák, Matias Očkai, Michaela Turáková, 
Adam Gramblička, Michaela Obrcia-
nová, Matej Kyjac, René Erich Levický, 
Jakub Bartek, Andrej Maják 

Smútime:
Jolana Vojtechová, Milan Gulík, Albert 
Klučar, Helena Pekáriková, Ing. Zuza-
na Kocáková, Matilda Cárachová, Júlia 
Králová, Jozef Brezan, Ján Hrevuš, 
Ing. Vladimír Choma, Anna Kapsdor-
ferová, Miroslav Plánek, Mária Turce-
rová, Pavla Vojvodíková, Viola Neuma-
rová 

Na spoločnej ceste životom:
Adam Galko - Klára Tobolová, Marek 
Kružliak - Ing. Katarína Hudecová, 
Vladimír Kmošena - Ing. Monika Ba-
lažovjechová, Martin Pavlačka - Nikola 
Janeková, Ján Behanec - Zlatica Ďuri-
šová, Marián Boďa - Nikola Benešová, 
Jozef Gábor - Mária Cabalová, Jozef 
Jando - Simona Rebrová

Odchyt túlavých psov

Dňa 5. septembra vo 
večerných hodinách     
hliadka mestskej polície 
odchytila troch túlavých  
psov, ktorí sa voľne po-
hybovali po meste bez 
svojho majiteľa. Všet-
ci odchytení psy boli 
umiestnení do záchyt-
ných  kotercov mest-
skej polície. Na základe 
evidenčného čísla sme 
zistili dvoch majiteľov 
túlavých psov. Jeden bol 
z Novej Dubnice a druhý 
z mestskej časti Kolačín. 
Pre tretieho tuláka si pri-
šiel majiteľ zo susednej 
obce Trenčianská Teplá. 
Vo všetkých prípadoch 
majitelia psov museli 
za porušenie zákona a 
miestneho všeobecne 
záväzného nariadenia 
uhradiť blokové pokuty.

Spiaci bezdomovec

Dňa 7. septembra  v 
skorých ranných hodi-
nách zasahovala poli-
cajná hliadka na podnet 
obyvateľa domu v Sadoch 
Cyrila a Metoda 18. Na-
hlásil, že na piatom po-
schodí spí na schodoch 
nejaký muž, pravdepo-
dobne bezdomovec. Na 
mieste sa oznam potvr-
dil. Na schodoch spal 

miestny bezdomovec P. 
Š., ktorého sme zobudili 
a z miesta vykázali. Po 
odchode z domu sme ho 
asi za desať minút spo-
zorovali, ako si „uľavil“ 
v priľahlom parčíku. Za 
znečistenie verejného 
priestranstva sme mu 
uložili  blokovú pokutu. 
Blokovú pokutu na mies-
te uhradil a svoj „výtvor“ 
z porastu na príkaz hliad-
ky okamžite odstránil.

Krádež v Tescu

Dňa 22. septembra  
v ranných hodinách 
zasahovala hliadka v 
supermarkete Tesco. 
Pracovník SBS prichytil 
obyvateľa mesta K. J.,  
ako chcel z obchodu v 
igelitovej taške odniesť 
fľašu „značkového vína“ 
bez zaplatenia. Svoje 
konanie odôvodnil tým, 
že v pokladni nik nebol 
a on sa „veľmi“ ponáhľal 
do zamestnania. O svoj 
„drahocenný“ čas pri-
šiel aj pobytom na od-
delení mestskej polície, 
kde svoje konanie musel 
vysvetliť. Za porušenie 
priestupkového zákona 
sme ho doriešili v bloko-
vom konaní.

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

Vladimír Choma
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 30. septembra na poslednej ceste odpre-
vadili nášho milovaného manžela, otca a dedka  
Ing. Vladimíra Chomu. Ďakuje manželka, dcéra 
a syn s rodinami. 

Ondrej Ziman
Dňa 12. septembra sme odprevadili na posled-
nej ceste Ondreja Zimana. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa zúčastnili a všetkým, ktorí mu venovali 
spomienku. Manželka a dcéra s rodinami.

Jozef Híreš
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 24. júla na poslednej ceste odprevadili 
nášho milovaného manžela, otca a starého otca 
Jozef Híreša. Ďakuje manželka, dcéry Jarmila, 
Ina a Alena s manželom Jurajom, vnučky Alen-
ka a Natália a vnuci Ľubomír a Juraj. 

Mgr. Antonín Bučko
Ďakujeme za účasť a prejavy sústrasti rodine, 
susedom, kolegom a známym, ktorí  9. júla na 
poslednej ceste odprevadili nášho milovaného 
manžela, otca  a dedka Mgr. Antonína Bučka. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina. 

Peter Forgáč
Dni a roky  plynú, len bolesť v srdci zostáva a 
nedá zabudnúť. Dňa 31. októbra uplynie sedem 
rokov od smrti nášho drahého Petra Forgáča. 
Ďakujeme za tichú spomienku. S láskou smú- 
tiaca rodina. 

Elena Štrauchová
Dňa 21. októbra uplynie päť rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamička a 
babička Elena Štrauchová. S láskou spomína 
manžel Jaroslav, syn Jaroslav a dcéra Iveta s 
rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. 

František Černuška
Dňa 18. októbra uplynul rok, odkedy nás navždy 
opustil manžel, otec, dedko František Černuš-
ka. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku. S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka, syn, dcéra s rodinami a ostatná rodina.

Lydka Kubaščíková
Všetko zmizne, len stopy tvojej lásky a spo- 
mienky na predobré srdce nám zostanú. Dňa 15. 
októbra uplynie rok, čo nás opustila naša dobrá 
maminka Lydka Kubaščíková z Kolačína. S lás-
kou spomínajú dcéry a celá rodina.

Ján Češko
Dňa 21. októbra uplynie 8 rokov, odkedy nás  
opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko 
Ján Češko. S láskou a úctou spomínajú dcéra 
Jaroslava a syn Ján s rodinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku. 

Emil Červenák
Dňa 1. novembra uplynie rok, odkedy nás na-
vždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko 
Emil Červenák. S láskou a úctou spomína man-
želka, dcéry, zať, vnukovia, vnučka a pravnučka. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. 

Ján Preksta
Dňa 3. novembra uplynie šesť rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a ded-
ko Ján Preksta. Hoci si odišiel, si stále s nami. S 
láskou v srdci myslíme na teba. Manželka, dcé-
ra a vnučka.

Mária Pileková 
Dňa 21. októbra 2014 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila 
drahá mamička, babička a prababička Mária Pileková. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku. Dcéra Mária, synovia Dušan 
a Peter s rodinami. V našom srdci ostávaš navždy. 

Jozef Kafúnek 

28. októbra uplynulo 14 rokov, 
odkedy nás navždy opustil 
náš strýko Jozef Kafúnek. 

S láskou spomína neter 
Nelka Ducká s rodinou, 
Hlohovec. 

Spomienky a poďakovania

Spoločenská kronika

Z bloku mestskej polície

Kancelária: Topoľová ul. 781/5 (adm. budova TEKOS-u)
Po – Pia: 8:00 – 16:00 hod., Tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398

www.pomnik.sk

SPRÁVCA CINTORÍNA
Spísanie nájomných zmlúv na hrobové miesta

Vytyčovanie nových hrobových miest

30% zľava pre obyvateľov Novej Dubnice 
na pohrebné služby a kamenárske práce

NIE SME PLATCI DPH

všetky kamenárske práce, predaj hotových
 hrobiek v Novej Dubnici a Kolačíne

NONSTOP PREVOZY ZOSNULÝCH
Tel.: 0905 991 398

POHREBNÉ SLUŽBY A KAMENÁRSTVO
MIROSLAV KONDEL

Ponúkame aj prepravu sypkých a plných materiálov
do 3,5 tony.

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

NON-STOP PREVOZY, PREDAJ RAKIEV, VENCOV, 
KAHANCOV, SVIEČOK A POHREBNÉ SLUŽBY

0904 504 498

Dubnica nad Váhom - Tel.: 042/44 21 949,
Nová Dubnica, Trenčianska 869/72 - Tel.:  042/44 33 000

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

11OZNAMYwww.novadubnica.sk
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POLÍCIA NOVÁ DUBNICA

1) Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda: sklad / suterén/ 128 m2,  
     sklad / suterén/ 68 m2, sklad / suterén/   51 m2

2) Obytný dom súp. č. 29 - Pribinove sady: nebytové priestory/ III. posch./   
     22 m2, nebytové priestory/ III. posch./ 18 m2

3) Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady: sklad/ suterén/ 36 m2

4) MsZS Gagarinova 773/5: nebytové priestory/ prízemie/ 9 m2, nebytové 
     priestory/ prízemie/ 33 m2

5) Administratívna budova súp. č. 781 – Topoľova: nebytové priestory/  
    prízemie/ 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.

PONUKA VOĽNÝCH NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV NA PRENÁJOM
(vo vlastníctve mesta Nová Dubnica)

Snow Film Fest 2014 
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Florbal v Novej Dubnici 

Mestský futbalový klub v novej sezóne

Pozvánka: Posledný OSA pretek v tomto roku

Videli sme aj medveďa!

Francúzsko 2014

Klub slovenských turistov 
Kolačín by si pokojne mohol 
rozšíriť predmet svojej čin-
nosti o predpoveď počasia, 
pretože sa stalo už nepísa-
ným pravidlom, že ak si tu-
risti z Kolačína naplánujú 
nejakú akciu, bude zaručene 
pršať. 
 

Inak tomu nebolo ani od 12. 
do 14. septembra počas výletu 
do Ždiaru. Po príchode do pen-
ziónu vládla medzi  účastníkmi 
zájazdu optimistická nálada, 
obloha bola plná hviezd, ale 
Tatry opätovne potvrdili svo-
ju nevyspytateľnosť. V sobo-
tu ráno sa drobné mrholenie 
zmenilo na dážď a ten vytrvalo 
sprevádzal 50 nadšencov tu-
ristiky až po chatu Plesnivec. 
Aj preto sa niektorí rozhodli v 
ceste ďalej nepokračovať a vrá-
tiť sa späť. Tí, ktorí to nevzdá-
vali, boli odmenení. Cestou od 
chaty Plesnivec po Biele pleso 
sa vyčasilo a dokonca vyšlo i 
slniečko. Naskytli sa nám tak 
výhľady na Belianske Tatry a 
skupinka najodvážnejších sa 
rozhodla prejsť cez Kopské 
sedlo cez Monkovu dolinu až 
do Ždiaru. Nebolo to jednodu-
ché, terén bol mokrý a šmy-
kľavý, ale oplatilo sa. Okrem 
stád kamzíkov spozorovala 
skupinka vo vzdialenosti asi 
300 metrov prekrásneho me- 
dveďa. Macko si ich našťastie 

nevšímal, a tak po vyhotovení 
unikátnych fotografi í mohli po-
kračovať v ceste ďalej. Všetky 
skupiny turistov sa stretli ve-
čer v štýlovej goralskej krčme 
penziónu. Po výmene zážitkov 
zábava pokračovala spevom 
až do neskorých večerných 
hodín. Turisti potvrdili, že sú 
jednou veľkou rodinou a doká-
žu vytvoriť úžasnú atmosféru.                                                  

V nedeľu sme sa vydali do 
Belianskej jaskyne. Prehliad-
ka trvala 70 minút, ale najmä 
na jej konci nám nabiehali 
zimomriavky na celom tele. 
A nebolo to od zimy, ale od 
krásneho zážitku, ktorý nám 
sprostredkoval sprievodca 
pustením hudby vo veľkej 
jaskynnej sále, čo umocnilo 
celú atmosféru. Na ceste do-
mov sme mali naplánovanú 
ešte zastávku vo Vlkolínci, ale 
vytrvalý dážď nás odradil, a 
preto sme si urobili len krát-
ku prestávku na obed. Vďaka 
skvelému dopravcovi – Jomi 
Car a dotácii z mesta Nová 
Dubnica sme sa síce unavení, 
ale v plnom zdraví  vrátili do-
mov. Napriek nepriaznivému 
počasiu si z Tatier každý z nás 
priniesol domov pekné zážitky 
a spomienky, ako aj odhodla-
nie pokračovať v turistike ďa-
lej. Ak máte záujem, môžete 
sa pridať k nám.

-sk-

Sezóna novodubnického dy-
chového orchestra a mažo-
retiek začína každoročne v 
máji a končí sa tradičným 
vianočným koncertom. 

Rok 2014 sa nijako výraz-
ne nelíši od tých predošlých. 
Máme za sebou viaceré vy-
stúpenia doma na Slovensku, 
dva zájazdy do Českej repub-
liky a taktiež sme absolvovali 
atraktívny zájazd do Francúz-
ska, o ktorom sa teraz môžete 
dozvedieť zopár podrobností. 
Zájazd sa konal v auguste. Pre-
cestovali sme poriadnu diaľku 
- 4 200 kilometrov. Do mesteč-
ka Mende vo Francúzsku sme 
docestovali v sobotu popolud-
ní. Čakal nás výborný obed, 
ubytovanie v centre mesta v 
školskom internáte, a potom už 
začali prvé povinnosti - pochod 
ulicami mesta, spolu s ďalšími 
účinkujúcimi a atrakciami. V 

nedeľu to bol ďalší pochod po 
inej trase spolu so zastávkami, 
na ktorých sa svojimi choreo-
grafi ami blysli naše mažoretky. 
Potlesk sme si vyslúžili aj po-
čas vystúpenia pred mestskou 
radnicou. Večer bol opäť plný 
zábavy a v pondelok po raňaj-
kách, sme sa s mestom Mende 
rozlúčili a presunuli do mesta 
Carmaux, kde sme už v minu-
losti účinkovali. Aj tu nás čakal 
pochod mestom spolu s mno-
hými ďalšími účinkujúcimi a 
krásnymi, z kvetov vyrobenými 
alegorickými vozmi. 

V tomto roku nás čaká ešte 
jeden zájazd do mesta Mór v 
Maďarsku. Záver sezóny bude 
patriť už spomínanému via-
nočnému koncertu, na ktorom 
sa pevne verím, stretneme s 
vami, našimi Novodubničanmi. 

Antonín Maděra
dirigent DOM

Členovia mužstva.

Novodubnické mažoretky.Nádejné talenty.

ŠK VICTORY STARS NOVÁ 
DUBNICA vznikol 2. sep-
tembra 1994. Od tohto dátu-
mu začal pôsobiť ako špor-
tový klub, ktorý sa venoval 
hokejbalu. 

V sezóne 1996/1997 postúpil 
do najvyššej Slovenskej ho-
kejbalovej extraligy, kde zo-
trval až do sezóny 2001/2002. 
Po skončení tejto sezóny a 

obsadení 4. miesta ukončil 
svoju činnosť z fi nančných a 
technických príčin, čo bolo 
na škodu všetkých hráčov a 
hlavne ich verných fanúšikov. 
V tomto športe získal množ-
stvo úspechov a cien. Svoju 
činnosť  opäť obnovil v roku 
2005 a začal sa venovať no-
vému športovému odvetviu 
- fl orbalu. Vedenie prihlásilo 
klub do najvyššej Slovenskej 

fl orbalovej ST extraligy pre se-
zónu 2005/2006. Novodubnické   
hviezdy teraz hrávajú v mest-
skej športovej hale v Dubnici 
nad Váhom, kde aj trénujú. Od 
prvej sezóny v roku 2005/2006 
sa toho veľa zmenilo. V sezóne 
2013/2014 bol tím rozdelený na 
„A“ tím, ktorý hrával Salming 
Extraligu a „B“ tím, ktorý hrá-
val mužskú 2. ligu Západ. Po 
odkúpení  licencie od M-Šport 

Salming Team Trenčín sa „A“ 
tím zrušil. Tím prešiel zmenou 
v hráčskom kádri. Teraz je v 
ňom veľa „neskúsených“ mla-
dých hráčov, ktorí však ukázali 
svoje kvality v minulej sezóne 
a skončili na peknom treťom 
mieste. V nadchádzajúcej se-
zóne 2014/2015 majú hviezdy 
vysoké ambície. V lige bude 
približne 13 tímov a bude sa 
hrať systémom každý s kaž-
dým, plus odveta. Na konci 
základnej časti prvých osem 
tímov postúpi automaticky do 
playoff.

Florbal v kocke

Ofi ciálna verzia tejto hry 
je známa ako halový tímo-
vý šport. Ihrisko je o trochu 
väčšie ako basketbalové. Od-
porúčaný rozmer ihriska je 
40 metrov dĺžka a 20 metrov 
šírka. Florbal je známy tým, že 
sa podobá ľadovému i pozem-
nému hokeju. Krajiny, ktoré 
majú svoju históriu v týchto 
športoch, ukazujú, že ich po-
tenciál prudko rastie. Zápas 
sa hrá s piatimi hráčmi v poli 
a brankárom v každom z tí-
mov. Družstvo môže tvoriť až 
20 hráčov do poľa a niekoľko 
brankárov.

Peter Blažej

Máme za sebou prvú tretinu 
súťažného ročníka 2014/2015 
a mám za povinnosť informo-
vať všetkých našich priaz-                                                  
nivcov a celú verejnosť o 
pôsobení našich mužstiev v 
súťažiach. 

Jesenné zápasy mládež-
níckych mužstiev MFK Nová 

Dubnica sú v plnom prúde a s 
radosťou môžeme oznámiť, že 
si v svojich ligách vedú viac ako 
dobre. Dorastenci po dvoch re-
mízach v prvých dvoch kolách 
chytili víťaznú vlnu a predvá- 
dzajú moderný útočný futbal, 
čo sa odzrkadľuje aj v tabuľke, 
kde sa nachádzajú na štvrtom 
mieste, s minimálnym odstu-

pom na čelo tabuľky. Naposledy 
suverénne zvíťazili 3:0 na ihris-
ku dovtedy jednoznačného lídra 
z Borčíc, za čo si vyslúžili po-
tlesk a uznanie aj od domácich 
fanúšikov. Potešiteľné sú nielen 
výsledky, ale aj predvedená hra 
dorastencov a postupné zapra-
covanie mladých chlapcov do 
zostavy. Už sa tešíme, ako budú 
hájiť novodubnické farby v se- 
niorskom mužstve.

Starší žiaci sa trošku spa-
mätávajú z veľkej obmeny ká-
dra, ktorá v lete nastala a strie-
dajú lepšie výsledky z horšími. 
To sa odzrkadľuje aj v tabuľke, 
kde sa nachádzajú na 8. mieste 
s vyrovnaným skóre 14:14. Ve-
ríme, že keď si chlapci na seba 
viac zvyknú a zohrajú sa, pôjde 
aj ich výkonnosť a tabuľkové po-
stavenie vyššie.

Mladší žiaci sú zatiaľ suveré-
nom 3. ligy, keď spolu s Novým 
Mestom n/V zatiaľ nestratili v 
siedmich zápasoch ani bod a s 
vysoko aktívnym skóre 42:6 sú 

zatiaľ len o skóre na druhom 
mieste. Veríme, že im táto skve-
lá bilancia vydrží čo najdlhšie 
a naďalej nás budú tešiť svojou 
predvedenou hrou a výsledka-
mi. 

Hráči A mužstva po jarnej 
časti postúpili v reorganizácii 
do 4. ligy,  čo je postup do štvrtej 
najvyššej slovenskej súťaže. Je 
to súťaž, ktorá by mala mestu 
Nová Dubnica a MFK Nová 
Dubnica garantovať zaslúžené 
a viditeľné miesto na futbalovej 
mape Slovenska. Naši muži ne-
začali súťažný ročník oslnivo a 
je na ich hernom prejave vidieť, 
že na veľa postoch sa máme 
v novej súťaži čo učiť. Verím, 
že v jarnej časti to bude výraz-
ne odlišné a skúsenosti, ktoré 
zbierajú hráči každým zápasom 
a každou minútou strávenou 
v majstrovských zápasoch na 
ihrisku.

Peter Švec
predseda MFK Nová Dubnica

OSA – Športová akadémia  
pripravila posledné tohtoroč-
né preteky pre deti v rámci 
seriálu pretekov  OSA CHA-
LLENGE 2014 s názvom OSA 
ASFALTHLON 2014.

Termín: 25. októbra 2014
Začiatok akcie: 9. hodina
Prvý štart : 10. hodina

Zaujímavé športové zápole-
nie sa bude tentoraz niesť 
v duchu pravidiel mestské-
ho duathlonu, čiže deti od 
tých najmenších  až po žia-
kov  narodených v roku 2002 
budú súťažiť  v dvoch disci-                   
plínach: beh a bicykel  na 
našom Mierovom  námestí. 
V  OSA CHALLENGE sme 

znovu pripravili i preteky pre 
najmenších a tí budú môcť 
použiť okrem spomínaných 
bicyklov aj svoje „približo-
vadlá“: kolobežky a odrážad-
lá. Samostatnou kategóriou 
budú preteky pre dospelých. 
Pre deti budú opäť priprave-
né krásne medaily a  drobné 
vecné ceny pre tých najrých-

lejších a najúspešnejších 
pretekárov.

Na účasť vašich detí, vnú- 
čat, krsniat, synovcov, nete-
rí, ale i na vás sa teší celý 
OSA TEAM

Adrian Gazdík
osaacademy@gmail.com


