
Odpad však môžete bezplatne odovzdať na zbernom dvore
a kompostovisku – viac na str. 4.

Spomienka na výlet do Roháčov - na str. 11.

O aktuálnom VZN čítajte na str. 3.

Návrat k oslavám Dní mesta na str. 7.

Krajské športové hry seniorov opäť aj za účasti Janka Zacharu 
na str. 12.



ZMENY VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ 

 Vyjadriť v novembrových voľbách do or-
gánov samosprávnych krajov sa budeme
môcť 14. novembra (7:00 - 22:00) v devia-
tich volebných miestnostiach. Určil ich pri-
mátor mesta v súlade s § 6 ods. 2 zákona 
č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov sa-
mosprávnych krajov. 

 Ako volebné miestnosti budú slúžiť 
priestory v týchto budovách: Kultúrna be-
seda, II. Základná škola, Gymnázium sv. J. 
Bosca (okrsok č. 3 a 4), Centrum voľného 

času, Súkromná základná škola Ul. SNP, 
Základná umelecká škola, kino Panorex a 
Kultúrny dom Kolačín. V organizácii obvo-
dov a miestností sú dve zmeny - obyvate-
lia v okrsku č. 1, ktorí volili v kine Panorex 
odovzdajú svoj hlas v Kultúrnej besede a 
voliči v okrsku č. 8 budú voliť v kine Pa-
norex (nie v Materskej škole Komenského 
sady). 
 Každý volič obdrží od mesta oznáme-
nie, v ktorom bude uvedený čas a miesto 
konania volieb, volebný okrsok a miesto, 
kde môže voliť. Oznámenie bude tiež ob-
sahovať informáciu o povinnosti preukázať 

sa pred hlasovaním preukazom totožnosti 
a stručný opis spôsobu úpravy hlasovacie-
ho lístka. Ak v prvom kole volieb nezíska 
ani jeden z kandidátov na predsedu sa-
mosprávneho kraja nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov, vykoná sa do 14 dní dru-
hé kolo volieb. 
 V podmienkach mesta Nová Dubnica je 
vytvorená pracovná skupina, ktorá zabez-
pečuje úspešnú prípravu a priebeh voľby. 
Jej koordinátorom je JUDr. Dagmar Gre-
gušová., na ktorú sa môžete kedykoľvek 
obrátiť osobne alebo na t.č. 44 33 525. 

-mk-

 Zrekonštruované interiéry Kultúrneho domu v Kolačíne sa v 
pondelok 28. septembra stali miestom zasadnutia Mestského za-
stupiteľstva v Novej Dubnici.

 Na úvod vzalo mestské zastupiteľstvo na vedomie Správu 
o hospodárení s rozpočtom mesta za I. polrok 2009, Hospodár-
ske výsledky Bytového podniku, m. p. o. za rovnaké obdobie. 
 Prehľad pohľadávok k 30. 6. 2009. V nadväznosti na dopad fi-
nančnej a hospodárskej krízy, prijaté opatrenia vlády SR a z dôvo-
du krátenia podielovej dane pristúpilo mesto už k druhej zmene 
rozpočtu v tomto roku. Výrazný prepad daňových príjmov spôsobil, 
že poslanci schválili zmenu rozpočtu mesta a programov na rok 
2009 podľa návrhu v celkovom objeme finančných prostriedkov 
v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 6.390.006,- € a čerpanie 
fondu rozvoja školstva vo výške 76.470,46 €. Súčasne poslanci 
schválili Dexia banku Slovenska ako banku, s ktorou mesto pod-
píše úverovú zmluvu na schválené úvery: 400.000 € na financo-
vanie projektu rekonštrukcie materskej školy a elokovaných praco-
vísk, 500.000 € na reštrukturalizáciu minicipálneho úveru a prefi-
nancovanie vlastných investičných akcií a 50.000 € ako kontoko-
rentný úver na krytie bežných výdavkov. 

Rokovanie zastupiteľstva pokračovalo schvaľovaním
všeobecne záväzných nariadení:
-  VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na
 území mesta Nová Dubnica, 
- VZN o doplnení a zmene VZN č. 4/2008 - o mieste a čase zá-
 pisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základ-
 nej škole, o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej ško-

 le, o výške príspevku na čiastočnú náhradu nákladov na čin-
 nosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú
 úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške prís-
 pevku na základnej, materskej škole, o výške príspevku na čias-
 točnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedál-
 ňach, 
-  VZN Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 Nová Dubnica, 
-  VZN o doplnení a zmene VZN č.8/2007 Štatút cintorínov, 
-  VZN o nakladaní s odpadmi na území mesta Nová Dubnica.

 Zastupiteľstvo ďalej zverilo časť pozemkov pri Základnej škole, 
Janka Kráľa 1 do jej správy a zobralo na vedomie Súhrnnú infor-
máciu o pedagogicko - organizačnom a materiálno - technickom 
zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica vrá-
tane informácií jednotlivých škôl a školských zariadení a súčasne 
vzalo na vedomie Analýzu pozemkov vo vlastníctve mesta Nová 
Dubnica - k. ú. Veľký Kolačín a k. ú. Malý Kolačín. 
 Poslanci tiež schválili Štatút a prevádzkový poriadok Kultúr-
neho domu v Kolačíne a Štatút a prevádzkový poriadok Kultúrnej 
besedy v Novej Dubnici ako aj odpredaj nehnuteľností - požiarna 
zbrojnica s príslušenstvom - dve garáže spolu s pozemkami a ďal-
šími priľahlými plochami Vladimírovi Bližňákovi, Omšenie. 
 Bližšie informácie o prerokovaných materiáloch nájdete na we-
bovej stránke mesta www.novadubnica.eu, alebo na príslušných 
oddeleniach mestského úradu.

JUDr. Miroslav Holba
zástupca primátora

Ing. Marta GAŠAJOVÁ
hlavná kontrolórka mesta
na svojej novej stoličke.

Na ktorých pracovných postoch ste
doteraz vo svojej kariére pôsobili? 

 Vo svojej pracovnej kariére som od re-
ferentky zásobovania v ZŤS Dubnica nad 
Váhom, odbornej referentky miestneho 
hospodárstva a obchodu na MsNV v Novej 
Dubnici, vedúcej hospodárskeho strediska 
v Zdroji Púchov, prešla pracovať do VÚB 
banky ako úverový pracovník. V r. 1992 sa 
zriaďovala pobočka v Novej Dubnici a v nej 
som začala vykonávať funkciu riaditeľky.

Aká motivácia vás priviedla uchádzať 
sa o tento post a opustiť svoje doteraj-
šie lukratívne pôsobisko? 

 Uchádzať sa o tento post bola pre mňa 
nová profesná výzva, vnímam to ako ďalšiu 
príležitosť zvýšiť svoju odbornosť a využiť 

doterajšie pracovné skúsenosti v prospech 
nášho mesta. 

Ktoré skúsenosti z vašej prechádzajú-
cej práce sa chystáte zúročiť aj pri vyko-
návaní funkcie hlavnej kontrolórky mesta?
 
 Doterajšie pôsobisko, kde som praco-
vala 18 rokov, mi dalo veľa odborných zna-
lostí zo sféry financií, spoznala som veľa 
ľudí, získala cenné poznatky z oblasti ria-
denia, organizácie a kontroly práce.

Pri poslednom kole voľby, kedy už išlo 
„iba“ o žreb, ste mali najmä šťastie. My-
slíte si, že vo všeobecnosti máte vo svo-
jom živote šťastie a že existujú šťastné 
náhody alebo zohrala úlohu sila pozitív-
neho myslenia, ktorá sa zhmotnila? 



 Mesto Nová Dubnica má spracovanú koncepciu rozvoja v 
oblasti tepelnej energetiky. V súčasnosti je výroba tepla pre 
väčšinu obyvateľov zabezpečovaná z Centrálneho tepelné-
ho zdroja (CTZ) na báze spaľovania biomasy, čo je v súlade s 
koncepciou využívania obnoviteľných zdrojov energie (ďalej 
OZE), ktorú prijala vláda. Vo všeobecnom záujme je zvýšenie 
využívania obnoviteľných zdrojov (energia z vody, biomasy, 
geotermálna energia), a preto nachádza väčšiu podporu aj v 
legislatíve. Zákonom č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľ-
ných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravili postu-
py medzi dodávateľmi a odberateľmi tepla. 

 Chceme v tejto súvislosti pripomenúť spoločenstvám 
vlastníkov bytov, ktorí zvažujú odpojiť sa od CTZ, aby si 
dôkladne preštudovali ustanovenia tohto zákona, najmä § 20 
a 21. Ak dodávateľ tepla dodáva viac ako 60 % tepla vyro-
beného z OZE, odberateľ môže skončiť využívať jeho služ-
by len vtedy, ak zabezpečí celú dodávku tepla, vyrobeného 
z OZE. Podobne je to aj v prípade nových objektov, kde je 
zákonom stanovená povinnosť prednostne využiť dodávku 
tepla vyrobeného z OZE. Tieto ustanovenia zákona sa v plnej 
miere vzťahujú na podmienky mesta Nová Dubnica.

 V súčasnosti sa v spolupráci so Slovenskou energetic-
kou agentúrou, regionálnym pracoviskom Trenčín, pripravu-
je aktualizácia Koncepcie rozvoja Novej Dubnice v oblasti 
tepelnej energetiky, ktorá bude predložená na rokovanie or-
gánom mesta.

Ing. Zoltán Stopiak
vedúci ekonomického odd.

 V mojom osobnom živote je šťastím to, 
že mám usporiadanú rodinu, v ktorej na-
chádzam podporu, energiu, silu a aj v tom 
profesnom živote mám tam hore dobrého 
anjela strážneho. 

Obávate sa možných politických tlakov 
pri vykonávaní funkcie? Ako sa dá udr-
žať nestrannosť hlavného kontrolóra? 

 Vôbec nie. Nestrannosť v akejkoľvek 
funkcii sa dá udržať len zodpovednou prá-
cou v zmysle zákona a morálky.

Ako Novodubničanka zatiaľ aspoň z pohľa-
du občana „zvonku“ poznáte hospodáre-
nie mesta. Nakoľko ste s ním spokojná?
 
 Doteraz som nezaznamenala osobitné 
problémy. Podľa môjho názoru mesto ve-

die kvalifikovaný tím pracovníkov, ktorí sa 
zodpovedne starajú o všetky oblasti života 
v meste.

Aký je váš vzťah k mestu Nová Dubnica? 
 Nedávno mesto oslávilo 50 rokov svo-
jej existencie. A ja v ňom žijem presne taký 
istý čas, čo vyjadruje môj vzťah k mestu asi 
najlepšie. 

Zhovárala sa -mk-

 Zvolením novej hlavnej kon-
trolórky mesta uplynulo šesťroč-
né funkčné obdobie doterajšieho 
hlavného kontrolóra Ing. Petra Or-
goníka PhD.

 Pôsobil aj ako viceprezident 
Združenia hlavných kontrolórov 
miest a obcí Slovenskej republiky 
a vedúci trenčianskej regionálnej 
sekcie kontrolórov, súčasne sa 
venoval metodickej a lektorskej 
činnosti. Dovoľujem si mu týmto 
úprimne poďakovať za prácu vy-
konanú v prospech Mesta Nová 
Dubnica a zaželať veľa zdravia.

Ing. Ján Šušaník
primátor mesta

Bývalý hlavný kontrolór
Ing. Peter Orgoník, PhD. 

 Podmienky obmedzenia alebo zákazu predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov v meste upravuje VZN č. 6/
2009, ktoré poslanci prijali na svojom septembrovom zasadnutí 
a začína platiť 15. októbra. Cieľom je utvárať a chrániť zdravé 
podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, 
najmä detí a mládeže. 
 Za porušenie tohto VZN môže mestská polícia uložiť bloko-
vú pokutu do výšky 33 eur. Predajcovia alkoholu môžu dostať za 
porušenie tohto VZN v správnom konaní pokutu od 165,96 eur 
do 6.638,78 eur. Zákaz požívania alkoholických nápojov platí 
na všetkých miestach v intraviláne mesta Nová Dubnica, ktoré 
sú verejne prístupné a slúžia na verejné užívanie. Sú to najmä 
ulice, námestie, detské a školské ihriská a zariadenia, parky, 
autobusové zastávky. 
 Mladiství do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje 
alebo iné návykové látky a sú povinní podrobiť sa orientačnej 
dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím 
prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok 
za účasti Obvodného oddelenia policajného zboru Nová Dub-
nica. Osoby maloleté (do 15 rokov) sa nesmú zdržiavať bez 
dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne 
prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. 
 Predajcovia nesmú predávať alkohol osobám mladším ako 
18 rokov a ľuďom pod vplyvom alkoholu. Zákaz sa vzťahuje i 
na predaj alkoholu v zdravotníckych zariadeniach, na zhromaž-
deniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a 
vína a na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby 
mladšie ako 18 rokov.
 Ľudia pod vplyvom alkoholu nesmú vstupovať do priestorov 
vozidiel verejnej dopravy, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bez-
pečnosť alebo plynulosť dopravnej premávky alebo prepravy, 
verejný poriadok alebo ak vzbudzujú verejné pohoršenie. Mest-
ská polícia bude na besedách informovať žiakov základných 
škôl o novoprijatom VZN mesta o nedovolenej konzumácií al-
koholu mladistvými a maloletými osobami a bude vykonávať 
častejšie kontroly po reštauračných zariadeniach. 

Mgr. Zuzana Vanková
vedúca odd. sociálnych vecí MsÚ



 V nedávnej minulosti podpisovali ob-
čania mestskej časti Kolačín zmluvy o 
budúcej zmluve na prípojky na novú kana-
lizáciu. Záujem občanov bol veľmi vyso-
ký (95,8%), čo je dobrý predpoklad pre 
úspešnosť projektu. 
 Ministerstvo životného prostredia SR 
schválilo štúdiu uskutočniteľnosti, teda 
projekt bol schválený tak, ako bol predlo-

žený. Projekt „Ilava“ zahŕňa aglomerácie 
Veľký a Malý Kolačín, Prejta, Klobušice, 
Košeca a Ladce a investorom je Považ-
ská vodárenská spoločnosť Považská 
Bystrica. Schvaľovací proces bude pokra-
čovať podľa pokynov ministerstva a pro-
jekt bude ďalej odstúpený na schválenie 
do Bruselu. Tu by sa malo rozhodnúť o 
poskytnutí nenávratného finančného prí-

spevku z fondov EÚ. Realizácia investič-
ného projektu podľa harmonogramu začne 
v závere roku 2010 a bude pokračovať do 
roku 2013. Predpokladaný termín skúšob-
nej prevádzky - december 2012.

Ing. Iveta Jurisová
prednostka MsÚ

 Keďže rodinné domy v IBV Miklovky využívajú na vykurovanie 
zemný plyn (a často aj tuhé palivo), upozorňujeme na bezpečnost-
né opatrenia a povinnosti, ktoré súvisia s prevádzkou plynových 
zariadení, komínov a slúžia na predchádzanie nehodám. Dodržia-
vanie pravidelných revízií vykurovacích kotlov, komínov a plyno-
vých spotrebičov je dôležité nielen z dôvodu splnenia povinnosti, 
stanovenej zákonom, ale aj bezpečnosti občanov a ochrany ich 
majetku.
 Pri dokonalom spaľovaní zemného plynu vzniká len oxid uhli-
čitý (CO2) a vodná para, pri nedokonalom spaľovaní, t. j. pri nedos-
tatku vzduchu potrebného na spaľovanie, však vzniká jedovatý 
oxid uhoľnatý (CO). Nedokonalé spaľovanie zemného plynu môže 
vzniknúť pri nesprávnom nastavení horákov alebo pri ich zlom 
technickom stave, pri zanesení výmenných plôch v prietokových 
ohrievačoch, kotloch, alebo ak je komín odvádzajúci spaliny od 
plynového spotrebiča netesný, skorodovaný alebo zanesený, čo 
môže spôsobiť prenikanie spalín do miestností. K úniku zemného 
plynu môže dôjsť na ktoromkoľvek mechanickom spoji domového 
rozvodu plynu, na plynovom uzávere pred plynomerom, pred ply-
novým spotrebičom alebo na hlavnom uzávere plynu, na regulá-
tore tlaku plynu, na plynovom spotrebiči (horák, regulačné prvky). 
Zásadný vplyv na bezpečnosť prevádzky plynových spotrebičov 
má ich údržba. Každý plynový spotrebič má byť prevádzkovaný 
a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu a prevádzku od vý-
robcu a používaný len na účel, na ktorý je určený. 
 Interval pravidelnej kontroly kotlov v závislosti od menovitého 
výkonu kotla, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy sta-
novuje tiež zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, 
vykurovacích sústav a klimatizačných systémov. 

 Dôležitá je aj kontrola zariadenia na odvod spalín - dymovodov, 
komínov, výduchov z dôvodu zaistenia bezpečného odvodu spalín 
od plynových spotrebičov do voľného ovzdušia a tým aj zabráne-
nia ich vnikaniu do vnútra budov. Podľa § 14 zák. č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je fyzická
osoba povinná zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vy-
konávanie kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou a 
zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spo-
trebiča na komín, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných 
úpravách na telese komína. 
 Vyhláška č. 401/2007 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky ukladá prevádzkovateľovi povinnosti nielen pri stavbe, ale 
aj pri prevádzke komínových telies podľa § 20: Komín sa musí 
udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená 
jeho pravidelná kontrola a čistenie, musí sa počas prevádzky čistiť 
a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

Ďalšie informácie: oddelenie životného prostredia MsÚ. 
Mgr. Katarína Bašná

vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 V jesennom období sa zvoz objemného od-
padu a konárov z IBV Miklovky a Kolačín NE-
USKUTOČNÍ. Rovnako je pozastavený odvoz 
konárov zo záhradkárskych osád a od júla toh-
to roku aj zvoz objemného odpadu od bytových 
domov. Redukciu vývozov spôsobilo šetrenie fi-
nančných prostriedkov mesta v rámci dopadov 
hospodárskej krízy. 
 Aj keď je v roku 2009  poplatok  za komunál-
ne odpady vyšší ako minulý rok, stále nepokrý-
va všetky náklady na odpadové hospodárstvo 

mesta. V čase krízy sa znížili aj príjmy za od-
predaj druhotných surovín a príspevok z Re-
cyklačného fondu. Z týchto dôvodov bolo mesto 
donútené pristúpiť k redukčným opatreniam.
 Pre Novodubničanov je otvorený ZBERNÝ 
DVOR a KOMPOSTOVISKO pri zbernom dvo-
re. V pondelok - piatok od 7. hod. do 17. hod. a v
sobotu od 10. hod. do 16. hod. Na zbernom 
dvore a kompostovisku môžete bezplatne odo-
vzdať objemný odpad, nebezpečný odpad, elek-
troodpad, separované zložky odpadu, čiastočne 

drobný stavebný odpad, odpad zo zelene - ko-
náre, pokosenú trávu a pod. Potrebné je predlo-
žiť vlastný občiansky preukaz.
 Rešpektujte, prosím, tieto opatrenia a neza-
kladajte čierne skládky v okolí kontajnerov a v 
iných lokalitách. Veríme, že pochopíte zložitú 
súčasnú situáciu  v oblasti nakladania s odpad-
mi a prispejete k udržaniu poriadku a čistoty nie-
len v okolí kontajnerov, ale aj v celom meste.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

Výkon kotla Palivo: plyn Tuhé palivo 
20 – 30 kW Interval kontrol 15 rokov Interval kontrol 10 rokov 
30 – 100 kW Interval kontrol 6 rokov Interval kontrol 4 roky 
100 kW a viac Interval kontrol 3 roky Interval kontrol 2 roky 

j j ý
Výkon kotla Tuhé palivo Plynné palivo 

a komín bez vložky
Plynné palivo 
a komín s vložkou

Výkon kotla do 50 kW 4 mesiace 6 mesiacov 12  mesiacov 
Výkon kotla nad 50 kW 2 mesiace 6 mesiacov 6 mesiacov 

 Na zbernom dvore sa objavili prípady 
zneužívania systému odovzdávania drob-
ného stavebného odpadu. Z tohto dôvodu 
budeme v spolupráci s mestskou políciou 
a stavebným úradom preverovať, či odpad 
vyprodukovala skutočne tá osoba, ktorá 
ho doviezla na zberný dvor, a či stavebné 
úpravy, z ktorých tento odpad pochádza, 
sú v súlade so stavebným zákonom - či sú 
ohlásené stavebnému úradu, či na ne nie 
je potrebné stavebné povolenie, atď.
 Upozorňujeme, že drobný stavebný od-
pad budú na zbernom dvore prevažovať a

v prípade zistenia nezrovnalostí pri kontro-
le stavebných úprav, vám bude zneškod-
nenie odváženého množstva stavebného 

odpadu vyúčtované (spolu s ďalšími sank-
ciami za neohlásenie stavebných úprav, 
prípadne za stavebné úpravy bez staveb-
ného povolenia). 
 Drobné stavebné odpady sú odpady z 
bežných udržiavacích prác zabezpečova-
ných fyzickou osobou, pri ktorých postaču-
je ohlásenie stavebnému úradu, alebo na 
ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie 
ani ohlásenie.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ



 Aj tento rok mali možnosť niektoré deti stráviť štyri týždne cez 
letné prázdniny v belgických rodinách. Projekt sa realizuje už 17 
rokov vďaka spolupráci s belgickou organizáciou Euro-children v 
Antwerpách.

Ako sa nadviazala spolupráca?
 Pred 18 rokmi navštívil  našu rodinu páter Robert Matthie - 
riaditeľ Euro-children. Vďaka tejto návšteve mohlo ísť v nasledu-
júcom roku desať detí z našej oblasti do Belgicka. Spolupráca sa 
stále rozvíjala a pokračuje dodnes. Páter Robert už dva roky nie je 
riaditeľom, ale ešte stále aktívne v Euro-children pomáha napriek 
pokročilému veku 86 rokov. Riaditeľom je laik pán Arnold Poelman, 
ktorý vykonáva túto prácu ako dobrovoľník popri svojej práci a  po-
máhajú mu tiež dobrovoľníci.
  Výber detí do Belgicka sa realizuje podľa podmienok a požia-
daviek Euro-children. Majú to byť deti z viacdetných a ekonomic-
ky slabých rodín. Nové deti, ktoré idú prvýkrat do Belgicka musia 
byť vo veku 8 - 10 rokov a učiť sa aspoň rok cudzí jazyk.  Ceľom 
projektu nie je, aby išli každý rok len nové deti, ale aby sa nadvia-
zala spolupráca a priateľstvo medzi rodinami. Preto sú niektoré 
deti opätovne pozývané do belgickej rodiny. To záleží od vzťahov 
medzi  dieťaťom a rodinou. Niektoré deti boli v Belgicku už aj 12-
-krát  a mnohé belgické rodiny  navštívili rodiny na Slovensku.
 Pobyt detí v Belgicku je zdarma. Náklady v plnej miere znáša 
belgická rodina, ktorá ešte musí finančne prispievať aj organizácii 
Euro-children. Teda nie je to žiadny biznis, ale veľká obeta bel-
gických rodín. Za to im patrí veľká vďaka! A tiež aj všetkým spo-
lupracovníkom Euro-children, ktorí vyberajú rodiny v Belgicku. V 
tejto oblasti majú už dlhoročné skúsenosti. Pri výbere rodín úzko 
spolupracujú s miestnymi kňazmi a osobne navštevujú rodiny a 
dbajú na to, aby v belgickej rodine mali dieťa v podobnom veku 
ako pozvané slovenské dieťa.  
 Rodičia dieťaťa platia iba cestu autobusom objednaným špeci-
álne na tento účel. Mnohé rodiny však nemajú ani na cestu do Bel-
gicka. Preto niektorým deťom na cestu prispievajú belgické rodiny, 
iným vypomáha organizácia Euro-Children.

 Zo začiatku sme boli na Slovensku, štyri skupiny ktoré sme 
realizovali projekt. Od r. 2008   realizuje projekt len Farská charita 
v Novej Dubnici v  rámci  celého Slovenska – od Michaloviec až 
po Skalicu. Tento rok strávilo prázdniny v Belgicku 71 detí z celého 
Slovenska v dvoch turnusoch (v 1. turnuse 40 detí a v 2. turnuse 
31 detí). Medzi nimi boli vždy deti aj z Novej Dubnice a okolia. 
Zorganizovať a zrealizovať projekt je náročné. Veľmi náročný je 
výber nových detí vzhľadom na vek a na to, aby spĺňali krytéria 
Euro- children. Tiež je  potrebné pripraviť deti i rodičov na pobyt, 
zaistiť dopravu, sprievodcov a všetko, čo s tým súvisí. Počas poby-
tu detí v Belgicku musím byť celé dva mesiace stále k dispozícii v 
prípade nejakých problémov. Tento rok vďaka Bohu neboli žiadne 
problémy. Všetko dopadlo výborne. Deti sa vrátili zdravé, šťastné, 
plné dojmov a zážitkov. 

Kamila Poláčková
Farská charita

 Čas s jeho premenami nezastavíš. Ani 
v školstve. Žiaci/študenti sú sebavedomej-
ší, ako boli kedysi, a to je dobre. Poznajú 
svoje práva, menej už povinnosti. Pravda, 
mnohí z nich sú skvelí, ambiciózni, nápo-
mocní tým, čo ich potrebujú, tolerantní... 
Skôr by som sa chcela vyjadriť k tým me-
nej objektívnym. Na jednej strane platí, že 
dobrý rodič sa zastane svojho dieťaťa, zlý 
naň nadáva. Ideálne by bolo, keby obidva 
tieto typy hľadali spolu s učiteľom príčiny 
omylov, ktoré sa stávajú rovnako zo strany 
učiteľa ako zo strany žiaka. Hľadať vinu len 
na jednej strane, obvykle učiteľovej, veľmi 
poškodzuje, predovšetkým žiaka. Skúsim 
demonštrovať na príklade.
 Moja známa - Češka mi pri jednej náv-
števe demonštrovala reakciu jej slovenskej 
priateľky na dcérku, ktorá práve prišla zo 

školy, keď ony sedeli pri káve:
Mama: „Čo bolo v škole?“ Dcérka: „Dostala 
som päťku z diktátu.“ Mama: „Krava uči-
teľka.“ 
 Keď som bola vo funkcii na našom no-
vodubnickom gymnáziu, prišiel za mnou 
rodič (zmením meno vyučujúceho, o ktoré-
ho tu išlo): Rodič: „Kde je ten Hanulák, roz-
trhnem ho ako žabu!“ Ja: „Skúsme najprv 
inak. Môžete prísť kedykoľvek na jeho ho-
dinu v triede vášho syna, aby ste to všetko 
mohli lepšie posúdiť.“ Po návšteve hodiny, 
na ktorej nahnevaný otec hodil do svojho 
syna kľúče, (pravdepodobne si povzbude-
ný otcovou prítomnosťou dovolil priveľa), 
prišiel za mnou a povedal: „Ja by som to tu
vyzabíjal!“
 Škoda, že niektorí rodičia málo alebo 
vôbec nestoja o komunikáciu s učiteľom, 
povedzme aj v prítomnosti svojej dcéry/
syna. Dieťa je často zmätené. Nevie, kto-
rou cestou ísť. Rodič ináč, učiteľ ináč. Za-
búdame totiž, že aj my, a to nielen v dets-
tve, máme sklon vidieť sami seba v lep-
šom svetle - „iní môžu za všetko, nie my...“
V znásobenej miere to platí aj o našich de-
ťoch.
 Žiaľ, mnohí rodičia uprednostňujú elek-
troniku pred osobným rozhovorom s dieťa-
ťom. Zapnem internet, prečítam si známky, 
dieťa pochválim alebo vyhreším... Nechce 

sa mi veriť, že by si mama/otec nenašli 
každý deň chvíľu na úprimný rozhovor so 
synom/dcérou, založený na vzájomnej 
dôvere a láske. Veď okrem známok sú tu 
ešte dôležitejšie veci, ktoré deti niekedy 
vnímajú oveľa citlivejšie ako my, dospelí. A 
to sa z internetu nedá vyčítať.

 A výsledok toho všetkého? Vedomost-
ná úroveň žiakov klesá, mnohí sú citovo 
prázdni, často používajú vulgarizmy a na 
vysokých školách sotva prechádzajú z roč-
níka do ročníka. Zamestnávatelia avizujú, 
že im prichádza mladá generácia s neo-
chotou riešiť náročnejšie problémy, niesť 
akúkoľvek zodpovednosť za niečo.

PhDr. Irena Štofaníková

Kontrola detí v Euro-children pred odchodom domov.
Za stolom zľava: páter Robert Matthie, Arnold Poelman - riaditeľ.



 Iba týždeň po oslavách Dní mesta sme sa mohli tešiť z ďalšej 
kultúrnej udalosti. Na oficiálne užívanie sme odovzdali priestory 
Kultúrnej besedy - bývalej škôlky v Sadoch Cyrila a Metoda. Už aj 
prítomnosť podpredsedu NR SR Ing. Milana Horta dávala tušiť, že 
budeme svedkami významnejšieho medzníka. Najväčším je určite 
pre Združenie Klubu dôchodcov, ktoré sa z rozľahlých priestorov 
na Mierovom námestí sťahujú do „nového“, bezbariérovejšieho a 
reprezentatívnejšieho priestoru. Vôňu novoty v klubovni Kultúr-
nej besedy oceňuje aj ďalších sedem organizácií, ktoré sa dote-
raz stretávali prevažne v požiarnej zbrojnici, avšak jej odpredaj 
mestským zastupiteľstvom to už ďalej neumožňuje. V ľavom kríd-
le budovy sa nachádza reprezentatívny priestor, v ktorom sa už 
konali zasadnutia mestských poslancov a mesto v nich plánuje 
poskytnúť priestor pre sobáše, prijímanie oficiálnych návštev a 
pre akcie ZPOZ-u. Práve v tejto miestnosti sa konalo slávnostné 
otvorenie zrekonštruovanej Kultúrnej besedy. 
 Vďaka patrí architektovi Mariánovi Antalovi, ktorý vdýchol 
priestoru dušu, jeho manželka navrhovala interiér, zhotoviteľom 
stavby je Milan Duda a realizátorom interiéru Ladislav Ježo. 
Veľkolepé otvorenie zabezpečil Dychový orchester mesta, ktorý 
po prvýkrát naživo aj so zvukom tympanov predstavil oficiálnu 
mestskú znelku, ktorú zložil Štefan Baláž. Krásnu akustiku miest-
nosti si vyskúšali a vychválili aj členovia sláčikového kvarteta 
Laugaricio Quartet. 
 Od pondelka do štvrtku budú priestory veľkej klubovne vyu-
žívať spoločenské organizácie v meste a víkendové dni sme vy-
hradili vám - všetkým potencionálnym záujemcom o prenájom na 
súkromné oslavy, posedenia, svadby menšieho rozsahu, kary ale-
bo pre podnikateľské subjekty na prezentácie, školenia alebo iné 
vzdelávacie, či komerčné aktivity. Dúfame, že vám bude aj naďalej 
v Kultúrnej besede príjemne a že priestory zostanú kultúrnymi aj 
pre ďalšie generácie. 
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Ďakujeme sponzorom
a partnerom podujatia:
REPO – Gastro, s.r.o. J. Nemečkay,
PRIMA ZDROJ Považská Bystrica s.r.o. 
Ing. Miroslav Stacho. 



PIATOK 18. SEPTEMBRA - NAŠE MESTO A ĽUDIA V ŇOM

 Naše mesto a ľudia v ňom - je názov projektu Miestneho od-
boru Matice slovenskej v Novej Dubnici (MO MS). Prehliadka 
krátkych životopisov zaujímavých ľudí mesta sa uskutočnila 18. 
septembra počas Dní mesta. Za prítomnosti primátora Ing. Jána 
Šušaníka, riaditeľky Domu MS Trenčianskeho kraja Janky Valigur-
činovej a hostí odovzdala predsedníčka MO MS Mgr. Ružena Hro-
mádková všetkým zúčastneným prvú časť zbierky životopisov 
našich obyvateľov z rôznych oblastí. Dôstojnú atmosféru sprí-
jemnili svojím vystúpením žiaci ZUŠ Nikolka Marušincová, Danka 
Hostačná a Filip Šimor. Slávnostný akt sa ukončil blahoželaním, 
podpisom do pamätnej knihy mesta, malým občerstvením a spo-
ločenskou konverzáciou medzi prítomnými.
 Zbierka ponúka jedinečnú možnosť spoznávať ľudí okolo nás 
a prostredníctvom odhalenia ich dobrých skutkov, činov, význam-
nej práce, výsledkov a úspechov nás vzájomne zbližuje. 
 Prvá časť obsahuje životopisy vynálezcov, výskumníkov, pu-
blicistov, cestovateľa, speleológa, 120-násobného darcu krvi, 
predstaviteľov ľudových remesiel, režiséra, významných lekárov, 
úspešných športovcov, zaslúžilých učiteľov i umelcov. Primátor 
mesta a riaditeľka Domu MS vo svojich príhovoroch vyslovili podpo-
ru matičiarom a ocenili význam, poslanie a prospešnosť ich práce.

 Projekt je stále otvorený a dopĺňaný novými životopismi. Tre-
ba sa len odhodlať a poskytnúť informácie o svojich susedoch, 
priateľoch, o svojich príbuzných, alebo známych, ktorí si zaslúžia 
pozornosť nás všetkých. Kontakty na osobnosti nášho mesta sta-
čí poskytnúť na mestskom úrade - oddelení kultúry. S dotyčným
kandidátom pripravíme rozhovor alebo nám informácie sprostred-
kujete na predtlačenom formulári. Ďalšie časti zbierky vám bu-
deme sprístupňovať postupne a budeme ich uchovávať ako od-
kaz pre nasledujúce generácie. Vytvoríme tak trvalú spomienku 
na ľudí, ktorí sa môžu stať vzorom obetavosti, pracovitosti a usi-
lovnosti nielen pre mladých, ale pre nás všetkých. Výstavu prvej 
časti zbierky si môžete pozrieť vo vestibule kina Panorex do 15. 
októbra. 

Mgr. Ružena Hromádková
predsedníčka MO Matice slovenskej

SOBOTA 19. SEPTEMBRA - ZAČALI SME S ÚSMEVOM

 Piatková úcta prvým trom desiatkam osobností sa z komor-
ného prostredia presunula na Mierové námestie, kde si na svoje 
mohli prísť tradične všetky skupiny obecenstva.
 Aj napriek redukcii kapitoly rozpočtu mesta na kultúrne podujatia
sme nechceli ukrátiť ani jednu vekovú či záujmovú vrstvu. Sobot-
ný program sme odštartovali v parížskych uličkách štvrte Mont-
martre - teda aspoň publikum s privretými očami sa mohlo cítiť 
ako v tejto metropole krajiny galského kohúta vďaka harmóniám
slávnych melódií v podaní akordeónového orchestra Úsmev. Jeho
dušou je novodubnická dirigentka a hudobná pedagogička Mgr. 
Martina Holá. Opäť so svojím ansámblom dokázala, ako nádherne
a jedinečne môžu znieť mnohé populárne skladby zaranžované 

pre akordeónový orchester. Navyše samotní muzikanti boli užas-
nutí z plného zvuku, ktorý sa rozliehal námestím.

KUS NETRADIČNÉHO FUTBALOVÉHO
A DIVADELNÉHO UMENIA

 Kultúru pre náročnejších celkom kontrastne prestriedali dve 
freestyle futbalové nádeje. Metod, ktorý na nedávnom českom po-
hári porazil všetkých ostatných slovenských borcov a v celo-eu-
rópskej konkurencii skončil bronzový a Fero, ktorý sa môže pýšiť 
víťazstvom na viacerých freestyle challenge-och a je dušou tohto 
vyčíňania s futbalovou loptou na Slovensku. Exhibíciu okorenili 
aj možnosťou pre všetkých záujemcov - naučiť sa zopár trikov v 
malom workshope. Najmladším divákom pusy dokorán otváralo 
Divadielko Dunajka. Manželia Strinkoví naplnili celé námestie ve-
selou karnevalovou atmosférou a do deja pozapájali všetky nebo-
jácne deťúrence. Na námestí „postavili“ svoj Karnevalový hrad. 

„ŠTVORNOHÉ“ MIEROVÉ NÁMESTIE

 Po krátkom oživení ďalším blokom kúskov od freestyle fut-
balistov sa centrum Novej Dubnice „rozštekalo.“ V meste sa na-
chádza množstvo psičkárov a zaručene každý z nich si myslí, že 
práve on má toho najkrajšieho, najmilšieho a najšikovnejšieho
štvornohého miláčika. Preto sme po prvýkrát skúsili vďaka odbor-
nej porote vybrať toho „naj.“ Že to bol výkon takmer nad ľudské 
sily, o tom sa mohli presvedčiť všetci, ktorí do tmavých večer-
ných hodín čakali na verdikt. Porota v zložení Darina Kečkešová 
(Chovateľské potreby a strihací psí salón v Dubnici nad Váhom, 
105 bytovka), MVDr. Andrea Šimková (veterinárna lekárka, Dub-
nica nad Váhom), Anna Šťastná (majiteľka chovnej stanice, Nová 
Dubnica) ocenila všetkých psíkov, ale spomedzi nich vybrala 15 
havinov, ktorých ocenila aj špeciálne. 

1. miesto  p. MIČIAN - akita inu - Akin
2. miesto  p. PAGÁČ - belgický vlčiak - Maťo
3. miesto  p. MAKOVCOVÁ - kríženec Dagy
4. miesto  p. HORŇAČKOVÁ - yorkshire Jenny
5. miesto  p. KVASNIČKA - yorkshire Toby

NADŠENÍ TRENČIANSKI ROCKERI

 Teenage publikum v chladnejúcom večernom počasí potešila
trenčianska mladá hudobná krv - skupina Next Page. Ukázala, 
prečo Pavol Hammel prijal pozvanie za krstného otca ich albumu 
a že to nebol z ich strany iba šikovný marketingový ťah. Z pódia 
sálala čistá radosť z muziky a nadšenie, ktoré zdieľalo aj publi-
kum. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa blížil vrchol programu - la-
serová show. Aj napriek dokonalým podmienkam a viacnásob-
ným úspešným skúškam sa však napokon show neuskutočnila 
pre technické problémy prevádzkovateľa lasera. 
 Dni mesta sa aj napriek šetreniu mestských poslancov udrža-
li v kalendári podujatí a opäť priniesli do Novej Dubnice mnohé 
body programu vo svojej premiére. 
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 Dubnický folklórny festival ožil vo svo-
jom 16. ročníku aj kolačínskymi krojmi. 
Oslovilo nás dubnické oddelenie kultúry, 
aby sme využili príležitosť a  prezentovali 
kroje z Kolačína na tomto festivale 27. - 
30. augusta. Úloha to nebola jednoduchá. 
Najskôr sme museli zmapovať situáciu 
a zistiť, kto v Kolačíne ešte má pôvodné 
kroje. Boli sme príjemne prekvapení nie-
len množstvom zachovaných krojov, ale 
aj ochotou ich majiteliek zapožičať ich. 
Poďakovanie chcem adresovať p. Červe-
ňákovej, Palcovej, Aničke Marušincovej i  
Borke Kubaščíkovej, ktorá nám aj pomá-
hala obliecť sa do krojov, aj nám o nich 
všeličo zaujímavé porozprávala.  
 Festivalová štruktúra programu počas 
štyroch dní bola naozaj bohatá a zahŕňala 
v sebe rôzne koncerty, vystúpenia. Plá-
novaný sobotňajší sprievod folklórnych 
súborov zmaril dážď. Po prvýkrát v histó-
rii festivalu mali kráčať v čele sprievodu 
krojované dievčatá a ženy z Kolačína. Je 
asi zbytočné hovoriť o tom, ako nám bolo 
smutno, keď sme sa ráno po hodinovom 
strojení dozvedeli, že sprievod sa nekoná.

Po krátkej porade sme sa rozhodli, že pôj-
deme aspoň do Mestského domu kultúry, 
kde sme vzbudili svojimi krojmi veľký záu-
jem. Predovšetkým Andrejka a Lenka Po-
rubské s prekrásnymi partami na hlavách, 
ale aj sotva trojročná Sabínka Gáborová.
 Večer sme využili možnosť pozrieť si 
vystúpenie folklórnych skupín v Dubnic-
kom kaštieli, kde sme sa stretli i s primáto-
rom nášho mesta a ukázali sa mu v plnej
kráse. Na Galaprograme bolo pokrstené

už druhé CD piesní Piesne od prameňa 
Dubničky, na ktorom je možné nájsť aj 
krásne svadobné a žatevné piesne z Ko-
lačína. Za poskytnuté informácie tlmočíme 
poďakovanie obyvateľom Malého i Veľké-
ho Kolačína - V. Gulišovej, J. Mičianovej, V. 
Javorkvi, J. Markovej, M. Marušincovej, I. 
Valčíkovej. Dúfam, že na budúci rok si nás 
v sprievode budete môcť prezrieť i vy.

PaedDr. Soňa Kačíková

 Nad centrom Novej Dubnice sa rozliehali tóny vychádzajúce z dycho-
vých nástrojov. O celovíkendovú zábavu z takéhoto súdka sa počas 5. a 
6. septembra postarali až tri hudobné telesá. Ucho tešili české orchestre 
z Chebu a Dolného Benešova a domáci novodubnický, oči sa zase po-
pásli pohľadom na šikovné mažoretky. Druhý ročník Festivalu dychových 
orchestrov a mažoretiek si nenechalo ujsť niekoľko stoviek divákov. 

 „Prišla som až z Ilavy, práve kvôli dnešnému podujatiu. Páči sa mi 
hlavne orchester z Novej Dubnice, ich hudobníci sa mi zdajú najviac zo-
hratí,“ povedala na margo festivalového programu návštevníčka koncer-
tu Vlasta Pagáčová. Prisľúbila, že ak jej bude dobre slúžiť zdravie, takúto 
kvalitnú a dobre zorganizovanú udalosť si o dva roky opäť nenechá ujsť. 
Ďalší z divákov, Rudolf Kamenický, zvykne chodiť na väčšinu kultúrnych 
akcií, ktoré sa odohrávajú na Mierovom námestí: „Vždy keď sú nejaké 
podujatia, idem. To dnešné je výborné. Som tu od začiatku, páči sa mi 
kvalita orchestrov, vidno, že je to organizačne náročná udalosť. Vyšlo aj 
počasie, od ktorého to veľmi záviselo.“ Dychový orchester a mažoretky 
z Novej Dubnice v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a 
mestom Nová Dubnica zorganizovali festival opäť po dvoch rokoch - v 
rovnakom obsadení, s podobným programom, ktorého výsledkom bol 
jedinečný zážitok. 

HRALO AJ „MONŠTRUM“
 Sobotňajší program bol len akousi chuťovkou pred tým, čo organizá-
tori pripravili na nedeľu. No i tak sa orchestre hrajúc prešli okolo Miero-
vého námestia vo veľkom štýle. Jednou skladbou v sobotu a 40-minú-
tovým koncertom v nedeľu predstavili jednotlivé orchestre svoje umenie 
a predviedli ukážkovú šou. Čerešničkou na šľahačke však bol koncert 
celého „monštra“, tzv. Monstre koncert, ktorého názov objasnil organi-
začný vedúci Dychového orchestra a mažoretiek Nová Dubnica Pavol 
Šveda: „Ide o hru jednej skladby všetkými účastníkmi festivalu. Niekedy 
býva problém so samotným názvom - vo francúzštine je to „monstre“ a 
v angličtine „monster“, kde to znamená „obluda“ alebo „monštrum“. V 
hudbe sa však pojem používa na vyjadrenie počtu hudobníkov. Monstre 
býva jedným z bodov programu, na ktorý sa každý teší a má to veľký 
ohlas. Tá sila, keď sa na vás spustí, to až mrazí.“ Nečudo, festival mal 
totiž až okolo 170 účinkujúcich. Skladby naviac nie sú vopred spoločne 
nacvičené, všetko je naostro a rieši sa až priamo na mieste. Hudobníkov 
spája len osoba dirigenta. Okrem už spomenutých orchestrov obohatili 
hudobný víkend mažoretky z Havířova, ktoré sprevádzali Dolnobenešov-
čanov, a mažoretky Bona z Považskej Bystrice. Tie svojim pôsobivým 
vystúpením vypĺňali čas v prestávkach. Priaznivci „klasickej“ dychovky si 
mohli v závere sobotného programu užiť vystúpenie Vlčovanky a pozva-

né dychové orchestre spestrili víkend aj obyvateľom iných miest. Kon-
krétne orchester z Chebu vystúpil v Trenčianskych Tepliciach a hudobníci 
z Dolného Benešova v Nemšovej. 

O PRIATEĽSTVE A MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH
 P. Šveda bol s priebehom celej akcie nanajvýš spokojný. „Je oveľa 
radostnejšie, keď sa podujatie odohráva už druhýkrát. Vzťahy a kontakty 
sa upevňujú, dá sa povedať, že sme viac ako priatelia, dokonca rodina. 
Naším zámerom bolo priniesť mestu a blízkemu regiónu zábavu aj tohto 
žánru. Na druhej strane je to revanš pre našich hostí. Do Dolného Bene-
šova chodíme vždy v máji na festival Hlučinské jaro a každé dva roky nás 
pozývajú do Chebu na medzinárodný festival Fijo.“ 

Bc. Martina Matušková



 Opäť je tu jeseň a Klub paličkovanej čipky sa rozhodol priblížiť vám 
svoju tvorbu. V kine Panorex si budete môcť od 17. októbra pozrie čipky,
ktoré sme vytvorili. Môžete sa tu stretnúť s čipkami tradičnými podľa 
starých vzorov, ktoré sme zozbierali, zrekonštruovali a ďalej rozvinuli. 
Nájdete tu čipky moderné, paličkované podľa vlastných návrhov, ale aj 
podľa návrhov zakúpených od iných autorov. Budete mať možnosť obdi-
vovať rozmanitosť použitého materiálu, ako i využitie čipky na dekorácie, 
ozdoby, šperky a podobne. Mnohé exponáty mali možnosť obdivovať na 
výstave vo Vamberku v ČR pri príležitosti stretnutia čipkárok z ČR a na 
výstave v Prešove počas Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky.
 Nová Dubnica, ako najmladšie novovybudované mesto na Sloven-
sku, má niekoľko jedinečností, medzi ktoré určite patrí výzdoba budov 
ornamentmi od architekta Jiřiho Krohu. Tieto sa stali inšpiráciou aj pre 
našu tvorbu a tak sme niektoré pretvorili do čipiek. Ako sa nám to po-
darilo, príďte posúdiť do Panorexu na našu výstavu. Ukážeme vám aj 
ľudové kroje z okolia i vzdialenejších kútov Slovenska.
 Slovensko je jedinečná krajina. Nikde vo svete nenájdete takú roz-
manitosť čipiek, ako práve u nás. V Trenčíne a v jeho blízkom okolí 
paličkovaná čipka nemá tradíciu, a preto vám chceme postupne priblí-
žiť čipky i z iných oblastí Slovenska. V tomto ročníku to budú pria-
telia z Bratislavy z klubu OKOLOK z Petržalky, pani Jarka Rybánska a 
deti z krúžku pri ÚĽUV-e.
Kto sú naši priatelia? 
 Kurz paličkovanej čipky pod vedením Alice Donthovej otvorili v roku 
1999 pri Kultúrnych zariadeniach Petržalky v Bratislave. Nikto vtedy ne-
tušil, že sa paličkovanie stane natoľko žiadanou technikou, že sa náj-
de množstvo žien, ktoré sa chcú venovať tejto prekrásnej ručnej práci. 
Jadro kolektívu dnes tvorí 43 žien a jeden čipkár. Každý rok sa počet 
členov zvyšuje, najmä vďaka Jarmile Rybánskej, ktorá sa stala nielen 
jeho členkou, ale aj kvalifikovanou lektorkou. Pracuje v ÚĽUV-e ako od-
borná lektorka a ešte pred ôsmimi rokmi jej udelili titul Majster ľudovej 
umeleckej výroby v odvetví paličkovaná čipka.
 Nezostali iba pri učení základných väzieb, ale začali paličkovať ob-
rázky, obrúsky a rôzne dekorácie pre potešenie, nielen podľa cudzích 
návrhov, ale začali sa venovať aj vlastnej tvorbe. Výsledky ich snaženia 
mohli obdivovať návštevníci na vlastných výstavách, celoslovenských 
výstavách a akciách, ale aj na rôznych akciách a festivaloch v zahraničí. 
Veríme, že vám našou výstavou spríjemníme jesenné dni! 

NESIEME VÁM POZDRAV Z NITÍ DO ČIPÔČKY VOTKANÝ.
JE TO POZDRAV, KTORÝ VZNIKOL ŠIKOVNÝMI PRSTAMI.

TENUČKÝ HODVÁB, BIELE NITE SPLIETANÉ POZA ŠPENDLÍKY.
DO KRÁSNYCH VZOROV UVITÉ, NEŽNEJ TO KRÁSY DOTYKY...

Anna Waldeckerová

 Nedele 19. júla som sa nevedela doč-
kať! V tento deň som si spolu s ďalšími 
malými i veľkými skautmi pobalila tie naj-
potrebnejšie veci a vydali sme sa táboriť 
do Kubrice. Ubytovanie v tradičných sta-
noch s drevenou podsadou nebolo najlu-
xusnejšie a k tomu desať dní uprostred 
prírody bez elektroniky všetkého druhu, 
len s tým, čo si vyrobíme a dokážeme 
vlastnými silami. Mnohých to neláka, ale 
kto raz skúsi, neoľutuje. Ja by som tento 
tábor nevymenila za nejaký iný. Postup-
ne si každý zamiluje provizórnu sprchu s 
vodou z potoka, neopísateľnú atmosféru, 
nočné stráže, pri ktorých musíte dve hodi-
ny v noci strážiť tábor, výborné jedlo alebo 
latríny s latrináčikom (zápisník do ktorého 
si môžeme zapísať všetky svoje pocity).
 Zážitkov bolo určite mnoho. Skautská 
prax, na ktorej sme si osvojovali základné 
vedomosti (napríklad o ohňoch, uzloch, 
prvá pomoc, atď.), batikovanie, hry (všetci 
sme asi prepadli vášni k spoločenskej hre 
dostihy a sádzky) a skautské tradície, me-
dzi ktoré patria táboráky či večerné a ranné 

nástupy. Z celého tábora však asi najviac 
nezabudnem na 24. júl, kedy sme si uro-
bili Vianoce. V predvečer Vianoc si každý 
vylosoval niekoho, komu mal vyrobiť dar-
ček a potom si nasledujúci deň našiel pod 
stromčekom balíček. Dary boli nádherné a 
rôznorodé, napr. drevená vyrezávaná va-
reška, výrobky z kože, výkresy od malých 
skautov - vĺčat, pričom najmladší mal len 
dva roky. Tento deň nebol len vianočný, 
ale mal aj prívlastok mediálny. Navštívili 
nás televízie, rozhlas, redakcie denníkov, 
fotografi a aj každoročný hosť- pán primá-
tor Ing. Ján Šušaník s veľkolepým vianoč-
ným darčekom, za ktorý mu ďakujeme. 
 Posledný táborák bol výnimočný, sľu-
bový. Náš zbor sa rozrástol o troch no-
vých skautov. K sľubu pristúpili po tom, 
ako zložili nováčikovskú skúšku, na ktorej 
museli preukázať, že ovládajú skautskú 
prax. Odchod domov nebol ľahký, veď lú-
čenie býva málokedy jednoduché, zvlášť 
po takom super tábore. Snáď sa takto všet-
ci zas o rok stretneme.

Soči

Mestský úrad v Novej Dubnici
pozýva všetkých ob anov mesta

pri príležitosti mesiaca október – Úcta k starším

na vystúpenie speváckej skupiny

S T U D N I C A
pri Jednote dôchodcov Slovenska v Dubnici nad Váhom

so sprievodom hudby Františka Róžu.

25. 10. 2009 o 15.00 hod. 
v kine Panorex.

Mesto Nová Dubnica vás pozýva na vystúpenie 
jednej z najvä ších eských folkových hudobných hviezd! 

KONCERT

            so skupinou 

vv NNoovveejj DDuubbnniiccii – kino Panorex 
streda 2288.. ookkttóóbbrraa o 18:00 

Vstupné: 7 eur
Predpredaj od 14. 10.: Mestský úrad, odd. kultúry 

kultura@novadubnica.sk 

Vstupenky si môžete zakúpi
aj hodinu pred koncertom v kine Panorex. 

20:00



SPOLOÈENSKÁ KRONIKA



Zlodej bicykla
prichytený priamo pri čine
Spoločná hliadka mestskej a „štátnej“ polície spo-
zorovala v prvý augustový deň podozrivú osobu, 
ako sa pokúša dostať do jedného z vchodov domu 
na Ulici SNP. Osoba vykopla dvere na kočikárni 
a z jej priestorov vzala pánsky bicykel. Spoločná 
hliadka ho zadržala priamo pri úniku z miesta činu 
aj s odcudzeným bicyklom. Išlo o viackrát súdne 
trestaného P.B. z Novej Dubnice. Predviedli ho na 
oddelenie a odovzdali vyšetrovateľovi, ktorý ho 
usvedčil aj z ďalšej majetkovej trestnej činnosti v 
meste.

V Nemšovej zadržali Novodubničana
Príslušníci Policajného zboru SR z Nemšovej za-
držali páchateľa závažnej trestnej činnosti J. L. z 
Novej Dubnice. Zameriaval sa na lúpežné prepad-
nutia hlavne starších občanov. Do ich bytov sa 
dostával buď násilím cez otvorené okná, alebo 
po otvorení dverí samotnými majiteľmi. Fyzickým 
násilím ich donútil vydať uschované cennosti, 
elektroniku a finančnú hotovosť. Menovanému boli 
preukázané tri lúpežné prepadnutia občanov No-
vej Dubnice.

„Zábava“ teenagerov na detskom ihrisku
Na podnet občanov zasahovala hliadka 3. augus-
ta na detskom ihrisku v Komenského sadoch za 
budovou č. 55. Podľa hlásenia sa tu mala nachá-
dzať skupinka mladých osôb, ktoré konzumujú al-
kohol, vulgárne sa správajú a rozbíjajú fľaše. Po 
príchode hliadky na miesto sa skupina rozutekala, 
avšak mladistvého M. T. hliadka zadržala v priľa-
hlom vchode. Priznal sa ku konzumácii alkoholu

a k rozbíjaniu fliaš. Mená ďalších osôb sa od neho 
nepodarilo zistiť. Hliadka mu nariadila ihrisko upra-
tať, odovzdala ho rodičom a prípad doriešila v blo-
kovom konaní. 

Róbert Brezina, zástupca náčelníka MsP

Novodubnický thriller
Dva požiare motorových vozidiel - aj taká je sep-
tembrová bilancia Novej Dubnice. V prvom prípa-
de išlo o vozidlo BMW X5, ktoré parkovalo v Sade 
Duklianskych hrdinov. Doposiaľ nezistený pácha-
teľ ho polial neznámou horľavou látkou a podpálil. 
Poškodenej spoločnosti z Bratislavy vznikla škoda 
vo výške 36.500 €. Za tento čin hrozí páchateľovi 
trest odňatia slobody vo výške tri až osem rokov. 
O pár dní neskôr došlo k úmyselnému podpáleniu 
motorového vozidla Volkswagen Sharan, ktoré 
bolo odparkované na ulici J. Kráľa. Poškodené-
mu vznikla škoda vo výške 9.000. Za tento skutok 
hrozí páchateľovi trest odňatia slobody v rozmedzí 
šesť mesiacov až tri roky
 
Krádež vlámaním
Doposiaľ neznámy páchateľ ukradol z auta Ford 
Focus na Gagarinovej ulici notebook. 6. septem-
bra v čase 19. hod. - 21. 30 hod. rozbil sklenú vý-
plň na zadných ľavých dverách a odcudzil note-
book zn. Hewlet Packard, ktorý sa nachádzal na 
podlahe za sedadlom vodiča. Škodu na majetku 
vyčíslili na 1.000 €. Páchateľovi hrozí trest odňatia 
slobody až do výšky dvoch rokov. 
 podpraporčík Jana Rajníková

Logo turistov,
ktoré vytvoril výtvarník 

Jozef Vydrnák.



 ... aj keď rôčky pribúdajú elán, aktivita
a chuť do života seniorom nechýbajú! Po-
tvrdil to aj 2. ročník krajských a 3. ročník 
okresných športových hier seniorov Jed-
noty dôchodcov na Slovensku (ďalej JDS) 
Trenčianskeho kraja a okresu Ilava. V uto-
rok 22. septembra sa na ňom na športovis-
kách Novej Dubnice prezentovalo 149 pre-
tekárov. V štyroch kategóriách sa dôchod-
covia prezentovali v deviatich disciplí-
nach -  hod plnou loptou, skok do diaľky z 
miesta, basketbalové trestné hody, futba-
lový penaltový rozstrel, beh na 60 a 300 m,
hod kriketkou, stolný tenis a streľba zo 
vzduchovky. 
 Aj touto cestou chceme poďakovať 
predstaviteľom Trenčianskeho samo-
správneho kraja (ďalej TSK) na čele s 
MUDr. Sedláčkom, ktorý osobne venoval
putovný pohár víťaznému družstvu. Vďaka 
patrí aj vedeniu nášho mesta a riaditeľstvu 
ZŠ Janka Kráľa, ktorí nám vytvorili pre tú-
to akciu veľmi dobré podmienky. Za po-
trebnú finančnú pomoc, bez ktorej by sa 
takéto náročné podujatie nemohlo usku-
točniť, ďakujeme TSK a všetkým sponzo-
rom. Pochvalu si zaslúži aj celý organizač-
ný štáb na čele s predsedníčkou OO JDS 
Mgr. Annou Prokešovou za vzornú prípra-
vu a priebeh celej akcie.

NAJÚSPEŠNEJŠÍ JEDNOTLIVCI  
MUŽI DO 70 ROKOV:
Anton Dobrodenka, Dúlov 5 - 1 - 1

MUŽI NAD 70 ROKOV: 
František Klúčar, Partizánske 2 - 2 - 1
ŽENY DO 67 ROKOV:
Ing. Jarmila Olášová, Nové Mesto  2 - 1 - 0
ŽENY NAD 67 ROKOV:
Eva Špániková, Nová Dubnica 3 - 0 - 1

PORADIE OKRESOV
1. miesto ILAVA 14 - 7 - 4 (95 bodov)
2. miesto PARTIZÁNSKE   6 - 9 - 7 (64 bodov)
3. miesto P. BYSTRICA 2 - 7 - 6 (37 bodov)
4. miesto N. MESTO n./V. 3 - 4 - 5 (32 bodov)
5. miesto  TRENČÍN 3 - 2 - 1 (22 bodov)
6. miesto PÚCHOV 1 - 2 - 0 (11 bodov)
7. miesto MYJAVA 1 - 0 - 6 (11 bodov)
8. miesto PRIEVIDZA 0 - 1 - 1 (4 body)
9. miesto BÁNOVCE 0 - 0 - 0 (0 body)

Najstarším športovcom bola 79 ročná Zu-
zana Smetanová z Trenčína.

Mgr. Ivan Prokeš, hlavný rozhodca

 ...tak to konštatovali odvážlivci,
ktorí sa pustili na najnáročnejšiu trať 
15. ročníka KELLYS Dubnického ma-
ratónu. Má povesť najtvrdšieho podu-
jatia pre bikerov na Slovensku a para-
metre Hardu o tom jednoznačne sved-
čili - pretekári museli prekonať 103 
km a 3.360 m prevýšenie. Organizá-
tori oproti minulému ročníku predĺži-
li čas, do ktorého sa bikeri museli 
vrátiť do priestorov amfiteátra až na 
desať hodín - aj to dávalo tušiť, že 
trať bude skutočne náročná. Aby si 
dokázali vybrať aj menej nároční, or-
ganizátori pripravili ďalšie tri trasy, 
ktoré boli tiež dostatočne obsadené 
„víkendovejšími“ cyklistami. Všet-
kým 583 jazdcom, ktorí sa postavili na 
trať, môžeme blahoželať ku guráži a 
odhodlaniu. Pred menami tých najlep-
ších v jednotlivých kategóriách ešte 
zmienka o prestíži podujatia - patrí do 
série iVelo Bike Marathon 2009. 

-mk-

VÍŤAZI

Trasa HARD 103 km (prevýšenie 3 360 m)
Muži 18 - 35 rokov - Karel HARTL, ČR  
 06:11:09
Veteráni 36 - 45 rokov - Radek Terifaj, SR 
  06:26:48
Veteráni 46 rokov
a viac - Jaroslav Argaláš, ČR  
 08:31:10
Ženy bez rozdielu veku
Zuzana Ondrášiková, Bratislava 

09:16:37
Trasa KLASIK 70 km (prevýšenie 2 110 m)
Juniori 17 rokov a menej - Juraj Spanik,
Nová Dubnica  05:20:55

Muži 18 - 35 rokov - Lukáš Bátora, SVK 
  03:45:17
Veteráni 36 - 45 rokov - Branislav Kacina,
Trenčín  03:40:40

Veteráni 46 rokov a viac - Miroslav Frkal,
ČR   04:41:47

Ženy bez rozdielu veku - Katarína Uhlari-
ková, Nová Dubnica 04:24:34

Trasa BASIC 46 km (prevýšenie 1 270 m)
Zdeno Zeman, Považská Bystrica 

02:16:41
Trasa BABY 33 km (prevýšenie 750 m)
Tomáš Jemelka, ČR   

01:47:01

Foto: Ján Škorec


