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Po úspechu Partičky a spomienkovom koncerte piesní Karla Kryla 
budeme hostiť dvoch špičkových bluesmanov. Viac na str. 14.

V akom štádiu sa nachádzajú jednotlivé projekty, 
prezradí str. 3. 

...za architektonickú tvár mesta ju získal Jiří Kroha in memoriam. 
Na slávnostnom galavečeri toto ocenenie prevzala dcéra

architekta Sylva Šantavá - Krohová. Viac na str. 6. 

Budova Domu športu pred rekonštrukciou a po nej. 
Po štyroch rokoch skladá vedenie mesta účty -

na str. 8 a 9.



Pri hlavnom kormidle
Ďalšie štyri roky bude mesto viesť jeden z týchto troch kandidátov na pri-
mátora: 

1.  Peter Marušinec, Ing., 29 r., finančný manažér, SMER - sociálna de-
 mokracia, Slovenská národná strana, Ľudová strana - HZDS

2.  Bohumil Mikláš, Ing., 62 r., živnostník, Strana demokratickej ľavice,
 NOVÁ DEMOKRACIA

3.  Ján Šušaník, Ing., 58 r., primátor, Slovenská demokratická a kresťan-
 ská únia - DS, KDH, SaS

Pätnásť poslaneckých mandátov
 Poslancov budeme vyberať spomedzi 48 kandidátov rozdelených do 
troch volebných obvodov - v prvom sa o vašu priazeň uchádza 22 kandi-
dátov, v 2. obvode 23 kandidátov a vo volebnom obvode č. 3 - mestská 
časť Kolačín - 3 uchádzači. Kompletné zoznamy kandidátov vám boli do-
ručené v ostatných dňoch, nájdete ich aj na www.novadubnica.sk a priamo 
pri vstupe do každej volebnej miestnosti.

Ako postupovať vo volebnej miestnosti?
 Každý volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom to-
tožnosti. Od okrskovej volebnej komisie dostanete prázdnu obálku s dvomi 
hlasovacími lístkami. Jeden na voľbu primátora a druhý s menami kandi-
dátov na poslancov. Za plentou upravíte hlasovací lístok podľa svojich pre-
ferencií - teda na hlasovacom lístku na voľbu primátora zakrúžkujete jedno 
poradové číslo vami zvoleného kandidáta. Na druhom lístku môžete podľa 
vášho presvedčenia zakrúžkovať až sedem poradových čísel uchádzačov 
- vo volebnom obvode č. 1 a 2, v mestskej časti Kolačín kandidujú len traja 
uchádzači, z ktorých vyberiete jedného. Upravené lístky vložíte do obálky 
a do urny. Okrskové volebné komisie zabezpečujú tiež voľbu pre občanov, 
ktorí sa nemôžu zo závažných (najmä zdravotných) dôvodov dostaviť do 
volebnej miestnosti. Na požiadanie komisia vyšle dvoch svojich členov k 
voličom s prenosnou urnou.

Voľby do orgánov samospráv sa konajú
                 v sobotu 27. novembra v čase 7:00 - 20:00.        -mk-

 Ďalšie jesenné zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Novej Dubnici sa konalo 18. októbra 
v Kultúrnej besede. Z bohatého programu za-
sadnutia, ktorý mal trinásť bodov, spomeniem 
to najzaujímavejšie. Poslanci schválili dôležité 
Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základ-
nej umeleckej školy, na dieťa materskej školy 
a na dieťa školského zariadenia so sídlom na 
území mesta Nová Dubnica. Materiál pripravil 
mestský úrad tak, aby školy a školské zariade-
nia niesli len menšiu časť bremena výpadku príj-
mov z podielu na dani v mestskom rozpočte. Ich 
prevádzka tak bude zabezpečená. Potom po-
slanci prijali návrh na zmenu rozpočtu mesta na 
rok 2010, po ktorej mestský rozpočet zostane 
vyrovnaný.
 Určite vás zaujme, že máme v meste novú 
ulicu. Kvetná ulica bola vytvorená sústredenou 

výstavbou rodinných domov v časti Miklovky a 
jej názov oficiálne určuje schválené VZN o urče-
ní názvu ulice v Meste Nová Dubnica časť 
IBV Miklovky. Poslanci ďalej schválili zriadenie 
nocľahárne pre ľudí bez domova, ktorá bude v 
prevádzke v období od začiatku decembra do 
konca marca v bývalej budove centra voľného 
času v Sadoch Duklianskych hrdinov. Mgr. Jan-
ka Oriešková predniesla správu o plnení úloh 
oddelenia stratégie rozvoja pri príprave projek-
tov pre získanie finančných prostriedkov z eu-
rofondov. Vzhľadom na veľký počet detí, ktoré 
navštevujú centrum voľného času, sa rozšírila 
rada školy pri tomto zariadení o dvoch členov 
- zástupca rodičov a zástupca mesta, ktoré je 
zriaďovateľom CVČ. Mestské zastupiteľstvo 
schválilo Ing. Mgr. Mariána Šupáka ako zástup-
cu mesta v Rade školy CVČ.

RNDr. Peter Perichta, CSc.

----------------------------------------------------------

Rokujeme o bývalom
letnom kúpalisku
 O tri týždne neskôr sa poslanci stretli opäť 
s jedným bodom rokovania 9. novembra - po-
nukou na odkúpenie pozemkov v lokalite: hotel 
Dynamic - letné kúpalisko v cene 30 eur/m2. 
Zastupiteľstvo ponuku odmietlo a odporúčalo 
primátorovi pokračovať v rokovaní s majiteľom 
H.B. INVEST PLUS s.r.o. o odkúpení pozem-
kov za výhodnejšiu cenu. Poslanci tiež určili, 
že mesto bude na rokovaniach zastupovať pri-
mátor Ing. Ján Šušaník, predseda finančnej a 
majetkovej komisie Ing. Peter Marušinec a ar-
chitekt mesta Ing. arch. Marián Antal. 

-mk-
-------------------------------------------------------------

 Viac ako 50 parkovacích miest „vyrastie“ v Novej Dubnici do 
konca novembra. Mesto začalo s realizáciou parkoviska Komen-
ského sady – pred bytovým domom č. 58 a spol. TEKOS Nová 
Dubnica s.r.o. tu do konca novembra vybuduje približne 15 par-
kovacích miest. Nájsť miesto na zaparkovanie bude  jednoduch-
šie aj na Trenčianskej ulici. Pred bytovým domom č. 77 vzniknú 

štyri desiatky nových parkovacích možností. Túto stavbu realizuje 
spoločnosť Kurt – Dubnica nad Váhom a predpokladaný termín 
ukončenia je práve v dňoch vydávania novembrového čísla Novo-
dubnických zvestí. 

Ing. Miroslav Olaš, -mk-
vedúci odd. výstavby MsÚ

 Mesto Nová Dubnica ako správca dane z nehnuteľností  
a poplatku za komunálny odpad vyzýva občanov - daňov-
níkov, ktorí ešte neuhradili vyrubenú daň z nehnuteľností a 
poplatok za komunálny odpad za roky 2009, 2010, že majú 
poslednú možnosť daň a poplatok uhradiť. 
 Mesto Nová Dubnica ako správca dane je povinné v 
zmysle zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších právnych predpisov, vyrubiť 
sankčný úrok za omeškanú platbu a postúpiť neplatičov na 
exekúciu. 

 Mesto Nová Dubnica podpísalo s Rímskokatolíckou cirkvou, Far-
nosť Nová Dubnica kúpnu zmluvu  na odkúpenie pozemkov vo Veľkom 
Kolačíne  o celkovej výmere 22 800 m2. Účelom kúpy bolo majetkovo 
vysporiadať priestor futbalového ihriska a ďalších priľahlých pozem-
kov vedľa areálu pohrebiska. Hodnota týchto pozemkov je 228.000 € 
(6.868.728 Sk).

 Mesto sa zaviazalo, že zakúpené pozemky využije na rozšírenie po-
hrebiska a na vybudovanie multifunkčného ihriska. Už prebehla úhrada 
poslednej splátky a v súčasnosti je podaný návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností.

Ing. Zoltán Stopiak
vedúci finančného odd. MsÚ



 Som občan, ktorý chodí voliť. Nepáči sa mi 
však volebný systém v Novej Dubnici. Je demo-
kratické, ak bývam v meste a môj kolega, kandi-
dát na poslanca býva na panelákoch a ja nemô-
žem dať hlas človeku, ktorého dobre poznám? 
Chcem všetkým dať svoj hlas, no nemôžem, pre-
tože bývajú v inom volebnom obvode. Niektorá 
strana má mladých kandidátov v druhom voleb-
nom obvode. V týchto voľbách sa na systéme už
nič nezmení, ale chcem požiadať novozvolených 
poslancov, aby v povolebnom období navrhli 
zmenu volebného systému. Vyhovuje určitej sku-
pine ľudí, ktorí očakávajú hlasy od seniorov. 
Seniori, ste najpočetnejšou skupinou, ktorá sa 
zúčastňuje volieb. Prosím vás, ak sa nebudete 
vedieť pri voľbách rýchlo rozhodnúť, voľte mlad-
ších ako 50 rokov a dajte šancu viacerým. Za-
krúžkujte siedmich kandidátov a v prípade Kola-
čína jedného. Potrebujeme v meste zmenu. Veď 
v Novej Dubnici nemáme obchodné centrum ale-
bo reťazec, kultúrny dom so sálou na diskotéky 
či zábavy, letné kúpalisko, zimný štadión, už ani 
dostatok miest v škôlkach a dome seniorov. Od 
31. októbra 2010 ani Miniaturgolf a detské ihrisko 
pred ním. Tieto zariadenia som mal do konca ok-
tóbra odstrániť. Neposlúchol som! A preto aj vy, 
mladí, poďte voliť! Možno ich zachránite. 

Stanislav Magula

Reakcia na článok
Voľby naše „demokratické“
 Pluralita názorov v meste vytvára priestor na
vznik dialógu, a ten je určite potrebný na akékoľ-
vek napredovanie. Volebné rozhodnutia je potreb-
né nechať na osobné presvedčenie a úsudok kaž-
dého jedného z voličov s cieľom nediskriminovať 
ani jedného z kandidátov, či už na post primátora 
alebo poslanca. 

Krátka reakcia vám objasní reálne fakty:
- obchodný reťazec - územný plán vytvára pod-
mienky na jeho vznik, spoločnosť Development 
2, s.r.o. nedokázala, žiaľ, naplniť dohodu, podľa 
ktorej mal byť obchodný reťazec v Novej Dubnici 
ešte do konca tohto roku; naďalej prebiehajú ro-
kovania s inými potenciálnymi investormi, 
- kultúrny dom so sálou na diskotéky či zábavy 

- nachádza sa v m. č. Kolačín, po rekonštrukcii 
sa začal využívať aj na komerčný prenájom na 
svadby a stužkové slávnosti
- letné kúpalisko - mesto naďalej udržiava pre-
vádzku krytej plavárne a tento priestor je ťažis-
kový; letné kúpalisko je k dispozícii iba krátke ob-
dobie počas roka, kým krytá plaváreň funguje v 
letných mesiacoch, aj mimo sezóny. Naďalej pre-
biehajú rokovania o odkúpení pozemkov bývalé-
ho letného kúpaliska (dozviete sa na str. 2). 
- zimný štadión - pre mesto veľkosti Novej Dub-
nice a v reáliách Slovenska je táto myšlienka tro-
chu utópiou, najbližší zimný štadión je v neďale-
kej Dubnici n/V
- nedostatok miest v škôlkach - aktuálne nie 
je problém v kapacite materskej školy; v prípade 
jeho vzniku v budúcnosti, môžu byť na rozšírenie 
MŠ Jilemnického použité priestory, ktoré vzniknú 
po presťahovaní Centra voľného času Dubinka
- nedostatok miest v zariadení pre seniorov 
- projekt modernizácie a zvýšenia kapacity sa 
nachádza v štádiu rozbehnutých príprav doku-
mentácie a čakania na výzvu na získanie euro-
fondov. 

Ako ďalej Miniaturgolf?!
 Mesto Nová Dubnica nemá záujem o likvidá-
ciu Miniaturgolfu. Za ostatných desať rokov (po 
skončení Dohody o dočasnom užívaní pozemku 
pre potreby podnikania) však musíme neustále 
riešiť problémy, ktoré súvisia s prenájmom po-
zemkov pri Miniaturgolfe:
• úhrnom niekoľko rokov od roku 2000 do roku 
2010 nebola vždy uzatvorená zmluva o nájme, 
ani sa neplatilo nájomné
• p. Magula neustále žiada o prenájom pozem-
ky alebo ich časti, ktoré mesto dalo do užívania 
Základnej škole z dôvodu realizácie viacúčelové-
ho ihriska z fondov EÚ
• na mestských pozemkoch boli bez súhlasu 
mesta v rozpore s legislatívou: 
- postavené „čierne stavby“ (WC, betónová 
šachta, oplotenie, osadené lavičky...) 
- inštalované detské hracie zariadenia - zo zli-
kvidovaných mestských hracích zariadení (ne-
spĺňali technické bezpečnostné požiadavky na 
zariadenia ihrísk) 
- realizované inžinierske siete (vodovod, ka-
nalizácia) 

- bolo vytvorené skladisko železa, dreva, rôz-
neho súkromného materiálu.

Mesto bdelo nad bezpečnosťou detí
V auguste 2007 bola na pozemky za školou uza-
tvorená nájomná zmluva s platnosťou do 31. 3. 
2010. Keďže mesto malo záujem predĺžiť nájom-
ný vzťah, predložilo mu návrh štandardnej ná-
jomnej zmluvy. Zo strany nájomcu nebola zmluva 
akceptovaná, nakoľko mesto požadovalo: 
- odstránenie nelegálneho WC, vagónu, sta-
vebného a iného súkromného materiálu z po-
zemkov mesta 
- dať do nájomnej zmluvy ustanovenie „v prí-
pade, že nájomca má zámer vybudovať na po-
zemku detské ihrisko s hracími zariadeniami, 
mesto Nová Dubnica bude vyžadovať aj dodrža-
nie celoeurópskych bezpečnostných noriem a sú-
visiacich právnych noriem pri výstavbe detských 
hracích zariadení“ ... p. Magula bol a zásadne je 
proti dodržiavaniu „celoeurópskych bezpečnost-
ných noriem“ 
 V súčasnej dobe teda nie je uzatvorená riad-
na nájomná zmluva, p. Magula sa na MsÚ i na 
rokovaní mestského zastupiteľstva vyjadril: „Poč-
kám si na nového primátora!“

Podpora Miniaturgolfu zo strany mesta
 V meste nie je veľa podobných voľnočaso-
vých športových zariadení a preto nás mrzí takýto 
prístup. Za ostatné roky sa mu vychádzalo v ústre-
ty (výška nájomného za pozemky 0,10 €/m2/rok,
napojenie energií z budovy školy, atď.) a veľa sa 
mu tolerovalo (svojvoľné ohradenie a využívanie 
školského pozemku, čierne stavby, skládky ma-
teriálu...). 
 Pán Magula vždy patril a patrí k zanietencom 
pre šport - na prospech obyvateľov mesta a túto 
svoju vlastnosť spojil s podnikaním. Mesto nemá 
problém ho v tom podporovať, no sú určité hra-
nice, za ktoré nemôže ísť. Týkajú sa štandard-
ných nájomných a korektných ľudských vzťahov, 
ústretovosti, tolerantnosti... Pokiaľ bude vôľa toto 
naplniť aj zo strany p. Magulu, Miniaturgolf určite 
bude. 

Ing. Mgr. Rudolf Vyhňár, -mk-
referát správy majetku a školstva MsÚ

 Od minulého vydania Novodubnických zvestí sa výrazne pohli rekon-
štrukčné práce na Mierovom námestí. V medzičase sme podpísali zmluvu 
s víťazným uchádzačom - spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. Košice a za-
čala samotná rekonštrukcia. Námestie spĺňajúce aj prísne kritériá funkč-
nosti a estetiky tretieho tisícročia bude hotové a odovzdané už v auguste 
2011. Rekonštrukcia začala od okrajových častí námestia - od parkoviska 
a okolia verejných toaliet - a bude postupovať smerom k centrálnej časti. 
Priestor okolo pódia bude využiteľný až do konca tohto roka, aby sme sa 
tu spoločne mohli stretávať pri vianočnom stromčeku na množstve de-
cembrových podujatí. 

-mk-

 V súčasnosti rezonuje vo verej-
nosti otázka úverovej zaťaženosti 
slovenských miest. Aká je v prípa-
de nášho mesta? Predpokladaná 
úverová zaťaženosť k 31. 12. 2010  
bude 1.765.348 €.
 V porovnaní s bežnými príjmami 
za rok 2009 vo výške 5.134.400 €, je 
úverová zaťaženosť 34,41%. Mesto 

môže mať v zmysle zákona úve-
rovú zaťaženosť vo výške až 60%
bežných výdavkov predchádzajú-
ceho roka. Dlh na jedného obyva-
teľa mesta je 149,61 €.  

Ing. Iveta Jurisová
prednostka MsÚ

Vážení spoluobčania, na základe 
neutíchajúcich otázok som núte-
ný verejne reagovať vo veci pre-
pustenia JUDr. Miroslava Holbu z 
funkcie  zástupcu primátora mes-
ta. Mohol by som o tom napísať 
siahodlhý článok, ale obmedzím 
sa len na odporúčanie, aby ste sa 
opýtali priamo jeho. Pevne verím, 

že to zvládne a povie vám pravdu. 
Informáciu do médií som nepo-
sunul ja, a verím, že ani nikto zo 
zamestnancov mestského úradu. 
Ostatné nechám na váš zdravý 
úsudok.

Ing. Ján Šušaník
primátor mesta



 Dom nádeje (bežnejšie však stále nazývaný dom smútku) je ešte 
dôstojnejším miestom poslednej rozlúčky so zosnulými. Mesto zrekonštru-
ovalo samotnú obradnú sieň – zadalo vyspraviť poškodené steny, opatriť 
ich novým protiplesňovým náterom, vyčistiť čelnú stenu a lavičky umiestniť 
čelom k pódiu. Miestnosť výstavy zosnulých má vyriešené oddelenie pries-
torov celosklenými posuvnými dverami, opravený strop a náter stropu a 
stien.

Zrekonštruovali sme zábradlie, osvetlenie, vymenili vykurovacie telesá za 
úspornejšie a elegantné kamenné sálavé panely, ktoré svojim mramoro-
vým vzhľadom dotvárajú interiér obradnej siene.

Ing. Miroslav Olaš, -mk-
vedúci odd. výstavby MsÚ

Dom smútku sa po vonkajšej rekonštrukcii
dočkal aj nového vnútorného vybavenia. 

 Mesto Nová Dubnica ukončilo dňa 31. 10. 2010 realizáciu projektu 
„Vzdelávanie zamestnancov verejnej sféry v meste Nová Dubnica“. 
Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia. Miesto realizácie projektu sa sústredilo v Trenčianskom 
samosprávnom kraji, okres Ilava, mesto Nová Dubnica.
 Projekt sme začali realizovať 23. 3. 2009 a skončili sme 31. 10. 2010. 
Výška nenávratného finančného príspevku je 116 092,36 €.
 Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalifikáciu a odborné vedomosti a zruč-
nosti cieľovej skupiny, zvýšiť efektivitu a kvalitu práce. V rámci projektu sa 
školilo 97 zamestnancov, čo je v porovnaní s plánovaným ukazovateľom 
výsledku projektu – vyškoliť 98 zamestnancov, 98,98 % úspešnosť.

Cieľová skupina - zamestnanci, sa vzdelávali v nasledovných akti-
vitách:
 - Aktivita č.1: Základné školenie v rámci Informačného systému
   samospráv
 - Aktivita č. 2: Odborné školenie v rámci Informačného systému
   samospráv
 - Aktivita č.3: Kurz komunikácie
 - Aktivita č.4: Kurz anglického jazyka
 - Aktivita č.5: Kurz psychológie, 1.etapa
 - Aktivita č.5: Kurz psychológie, 2.etapa

V rámci projektu sme spolupracovali s viacerými partnermi:
 - Bytový podnik, m.p.o.

 - Centrum voľného času Nová Dubnica
 - Domov dôchodcov Nová Dubnica
 - Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica
 - Základná umelecká škola Nová Dubnica
 - Materská škola Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica

Kontaktné údaje prijímateľa 
Sídlo prijímateľa: Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
Kontaktná osoba: Mgr. Janka Oriešková
Tel: +421 918 323 271
Fax: +421 42 443 19 19
Email: orieskova@novadubnica.sk 
Webová stránka: www.novadubnica.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia“
www.esf.gov.sk; www.sia.gov.sk

 V úvode októbra sme zberali objemný od-
pad od bytových domov v meste. V týchto dňoch 
odvážame objemný odpad od rodinných domov. 
Dovoľte nám podeliť sa s vami o pár postrehov.

 V čase odvozu objemného odpadu sú denne 
„v teréne“ dve až tri skupiny pracovníkov, ktorí 
nakladajú objemný odpad na zberné vozidlá. 
Počas októbrového  vývozu dokázali zvládnuť 
väčšiu časť mesta podľa harmonogramu, piatok 
8. 10. nám však priniesol „šok“ v Komenského 
sadoch a pri niektorých panelákoch, ktoré sú pri 
ceste do Kolačína. Odvoz objemného odpadu 
z týchto lokalít nám trval nečakane až tri dni! 
Občania prejavovali nespokojnosť s tým, že po-
čas víkendu boli tieto lokality neupravené, od-
pad neodvezený, čo chápeme a za čo sa im aj 
ospravedlňujeme.  
 Na druhej strane, aj my by sme radi pouká 

 zali na nedostatky zo strany občanov:
-  elektroodpad, ktorého bolo pri kontajneroch
 naozaj veľa, je podľa Všeobecne záväzného
 nariadenia mesta Nová Dubnica o odpadoch
 (a v súlade so zákonom o odpadoch) ZAKÁ-
 ZANÉ vykladať ku kontajnerom, pretože tu
 dochádza k jeho poškodzovaniu - odstraňo-
 vaniu rôznych kovových častí, káblov, moto-
 rov a pod., čím dochádza napr. pri chladnič-
 kách a televízoroch k úniku jedovatých látok
 do ovzdušia,
-  pri kontajneroch bolo veľké množstvo kartó-
 nov, ktoré mohli byť počas roka rozrezané a
 vhodené do kontajnerov na zber papiera,
-  veľa odpadu obsahovalo sklené plochy - pre-
 sklené dvere, okná. Sklo sa však rozbilo a čre-
 piny poškodili a znečistili trávnik. Naozaj je
 problém doviezť takýto odpad v priebehu ro-
 ka na zberný dvor?! 

-  pri kontajneroch boli porozhadzované aj
 drobné odpady, ktoré do objemného odpadu
 nepatria - napr. sklenené tienidlá na lampy,
 šatstvo, plastové kvetináče, duše z bicykla... 

 Zberný dvor je pre potreby všetkých Novo-
dubničanov otvorený šesť dní v týždni s cieľom 
umožniť bezplatne odovzdať odpad a zlepšovať 
čistotu v meste, hlavne v okolí kontajnerov. Ďa-
kujeme tým, ktorí využívajú túto možnosť a ne-
spôsobujú poškodzovanie zelene a znečisťova-
nie mesta, pretože náklady na odvoz objemné-
ho odpadu, upratanie okolia kontajnerov a vy-
čistenie trávnika, vyloženie a roztriedenie odpa-
du na zbernom dvore sú vysoké a mohli byť po-
užité napr. na budovanie stojísk na kontajnery. 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ



 Do tejto celoslovenskej akcie sa zapojilo 20
saleziánskych stredísk. Všetko sa začalo vo štvr-
tok 7. októbra sv. omšou o 18:00. A o čo vlastne 
išlo? Počas 72 hodín (štvrtok - nedeľa) sme my - 
mladí - skrášlili naše mesto. Tým, že sme v Spo-
jenej škole sv. Jána Bosca namaľovali na chod-
níky hry pre deti, takže nudiť sa nebudú. Okrem 
toho sme natreli vyblednuté pásy na ihrisku pre 
vybíjanú, v telocvični na volejbal. V meste sme 
natreli preliezačky, lavičky a separovali odpad. 

 Viete, o mladých majú väčšinou ľudia pred-
stavu že kradnú, ničia, sú zlí...

 Počas týchto dní sme vám chceli viac priblí-
žiť aj týmto spôsobom fakt, že nie všetci sú takí. 
V meste máme aj dobrých ľudí, len ich nevidno.
Nie všetci sú zlí a myslia na seba! Veď naša ná-
maha bola práve pre TEBA! AJ KEĎ SME MA-
LI PO MALOVANÍ ŠPINAVÉ RUKY, FARBA SA 
DALA ZMYŤ. NO TO, ČO SME FARBAMI NA-
MAĽOVALI, SA LEN TAK NEZMYJE.
 Jedno dievča povedalo: „Keď som mala v 
pondelok „telesnú“ a prišla som do telocvične, 
čiary, čo sme namaľovali, som z akejsi úcty pre-
kračovala. Hneď sa mi pred očami vynorili spo-
mienky, ako sme ich maľovali“. Tu mi napadla 
myšlienka, keby sme si všetko robili sami, aj by 

sme si to vážili, a neničili, čo sa dá. Okrem toho, 
že sme pomohli, sme boli všetci spolu, kamará-
ti, partia... spoločne sme pre teba urobili niečo 
pekné. V nedeľu sme to zakončili Šarkaniádou 
pre deti a rodičov. Deti sa vybehali a ten, kto mal 
podľa poroty najkrajšieho šarkana, či už vyrobe-
ného alebo kúpeného, dostal cenu. 

 Ak pridám fakt, že sa zapojilo celé Sloven-
sko a aspoň pár vecí je o kúsok lepších... zhod-
notím to slovami: Akcia sa vydarila! 
 Ďakujeme všetkým zúčastneným, či už prá-
cou alebo modlitbami. 

Laura Baričáková

ulice:
Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska, Farská, Dru-
žobná, Martina Kukučína, Gagarinova, M. Gorkého, 
Svätoplukova, Májová, L. Svobodu, J. G. Tajovského, 
J. Kollára, Ľ. Štúra, J. Jesenského, Partizánska, Ľud-
mily Podjavorinskej

ulice: 
A. Sládkovičova, Okružná, Krátka, Puškinova, Pod Dubov-
com, Svoradova, Jána Nerudu, Martina Benku, Boženy 
Němcovej, Strážovská, Pod Bôrikom

Kolačín a časť IBV Miklovky
23. 11. a 14. 12.  

IBV Miklovky
25. 11. a 16. 12.  

Vrecia vykladajte vždy ráno v deň vývozu do 7:00 h.
pred váš dom k ceste tak, aby nebránili cestnej premávke.
Namiesto nich dostanete rovnaký počet prázdnych vriec.



bolo skvelou príležitosťou pre rekapituláciu faktov, ktoré sa udiali v uplynutom čase, ale predo-
všetkým na vyjadrenie vďaky tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o všetko to, čo prispelo 
k rozkvetu nášho pekného mestečka.

Kultivovaná konferencierka Lenka Vacvalová sa nám na úvod galavečera 5. novembra prihovo-
rila slovami Jozefa Cígera Hronského:

„Počula som raz, že otčina je nielen zem ohraničená hranicami,
kraj, kde sme sa narodili a ktorý máme najradšej,

ale, že je to aj obloha, čo sa belasie nad týmto krajom.
I vŕba čo tu rastie, i reč, čo tu zvučí,

i vtáčik, čo tu spieva, i hora, čo tu hučí.
I kvieťa, čo tu rastie, i smiech, čo tu zvoní,

i každá slza, čo tu vypadla.“ 

 Medzi čestných hostí patrila okrem podpredsedu NR SR Ing. Milana Horta aj Sylva Šantavá-
-Krohová s vnukom a dcérou, ako aj pani Magdaléna Mitánková, vdova po autorovi fotografií 
vystavených vo foyer kina Rudolfovi Mitánkovi. Osobitné poďakovanie patrilo sponzorom a part-
nerom večera: mestu Nová Dubnica, RONA, a.s. Lednické Rovne, TERMONOVA, a.s. Nová 
Dubnica, REPO GASTRO,s.r.o. Nová Dubnica, AGROFARMA, s.r.o. Červený Kameň. Slávnost-
nú atmosféru večera umocnilo sláčikové teleso LAUGARICIO QUARTET skladbami Vivaldiho,
J. S. Bacha, The Beatles, Astor Piazzollu a George Gershwina. 
 Keďže organizátori spojili oslavy výročia udelenia štatútu s ukončením volebného obdobia 
2006 - 2010, primátor Ing. Ján Šušaník v skratke zhodnotil svoje účinkovanie vo funkcii hlavy 
mesta a zároveň vyjadril vôľu využiť túto slávnostnú chvíľu na poďakovanie a ocenenie tých, 
ktorí v minulosti, ale najmä počas jeho pôsobenia, podieľali sa na rozkvete Novej Dubnice.
A tak primátor Ing. Ján Šušaník udelil

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA
Prof. Ing. architektovi Jiři Krohovi in memoriam - za jedinečnú architektonickú podobu mesta
      - symbolicky povedané, že otcom Novej Dubnice. 

CENU MESTA
Štefanovi Balážovi in memoriam - za významné výsledky v umeleckej a kultúrnej činnosti.
Doc. Ing. Jozefovi Budayovi, CSc. - za hospodárske a ekonomické úspechy a rozvoj Elektrotech-
      nického výskumného a projektového ústavu.
Ing. Ondrejovi Hliničanovi - za významné zásluhy o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov.
Ing. Milanovi Hortovi - za významné výsledky vo verejnoprospešnej činnosti a za vytvorenie
      podmienok pre rozvoj duchovného života v meste.
Mgr. Jánovi Kičinovi - za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v pedagogickej a vý-
      chovnej činnosti.
Mgr. Jozefovi Sliepkovi - za dlhoročnú obetavú činnosť a za duchovnú starostlivosť o občanov
      mesta.
Prof. akademikovi Ing. Jozefovi Solíkovi, CSc. in memoriam - za tvorivé výkony a významné vý-
      sledky vo vedecko-technickej činnosti a tiež za zásluhy - založenie
      ELEKTROTECHNICKÉHO VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU v Novej Dubnici. 
Jánovi Zacharovi - za významné výsledky v športovej činnosti a za zviditeľňovanie mesta doma
      i v zahraničí.
 

ČESTNÉ UZNANIE
Bohumilovi Hanzelovi, Ing. Miroslavovi Solavovi, Ing. vdp. Štefanovi Walnerovi - za zásluhy a roz-
      voj mesta a život jeho obyvateľov počas volebného obdobia 2006 - 2010

PAMÄTNÝ LIST
získali všetci súčasní poslanci a primátor mesta

ĎAKOVNÝ LIST
patrí za spoluprácu a prínos pre mesto: všetkým najväčším zamestnávateľom a sponzorom 
mesta, manažmentu mesta a riaditeľom mestských organizácií, škôl a školských zariadení, kul-
túrnym a umeleckým skupinám, športovým klubom a spoločenským organizáciám a za aktívnu 
prácu vo volebnom období získali ocenenie všetci členovia odborných komisií pri mestskom 
zastupiteľstve. 

 Celá táto veľká slávnosť skončila spoločenským posedením v KULTÚRNEJ BESEDE, kde 
PaedDr. Soňa Kačíková poďakovala primátorovi za príkladnú spoluprácu so všetkými členmi 
zastupiteľstva, bez ohľadu na „stranícke tričká“, počas doterajšieho účinkovania vo funkcii hlavy 
mesta.

PhDr. Irena Štofaníková, Foto: Jelínek

Päť holubíc v rozlete - symbol piatich desaťročí a rozkve-
tu mesta mieru. Tento výtvarný námet prevzal primátor 
mesta Ing. Ján Šušaník ako ideu na vytvorenie loga 50. 
výročia udelenia štatútu mesta. Každá holubica symboli-
zuje jedno desaťročie. A navyše, holubicu považujeme od 
čias Pabla Picassa za symbol mieru. Keďže Nová Dubni-

ca vznikla až po hrôzach druhej svetovej vojny, môžeme 
ju tiež považovať za mesto mieru. Výtvarný návrh vypra-
coval Jozef Vydrnák a doplnil ho autorským fontom písma 
Nová Dubnica, ktorý nájdete aj v monografii mesta a vy-
chádza z Krohovho architektonického pôdorysu mesta. 

-mk-

„KROHOVE HOLUBICE“ LOGO 50. VÝROČIA UDELENIA ŠTATÚTU



 V dňoch 14. až 16. októbra sa v kine PANO-
REX uskutočnil 13. ročník výstavy Z NAŠICH 
ZÁHRAD, ktorého súčasťou je už tradične súťaž 
„JABLKO NOVEJ DUBNICE“ a „O NAJZAUJÍ-
MAVEJŠÍ VÝPESTOK“.

 Pestovatelia sa tu predstavili výsledkami ich 
tohtoročnej niekoľkomesačnej práce v záhrade. 
Medzi vystavovanými exponátmi mali návštev-
níci možnosť obdivovať rozmanité druhy a od-
rody ovocia a zeleniny, rôzne rarity, okrasné 
kvety a ďalšie zaujímavé výpestky. Súčasťou 
každého ročníka výstavy je súťaž JABLKO NO-
VEJ DUBNICE. Úroda jabĺk v tomto roku nebola 
príliš veľká, záhradkári nedostatok exponátov 
však vynahradili tým, že priniesli väčšie množ-
stvo atraktívnych výpestkov rôznej zeleniny a 
kvetov. 
 Aj napriek menšej úrode jabĺk bolo čo obdi-
vovať. Najväčšie zastúpenie v súťaži JABLKO 
NOVEJ DUBNICE mali pestovatelia z m. č. IBV 
Miklovky a záhradkárske osady č. 2, 5, 6, 7. 
 Porotu najviac zaujala a najkrajším jablkom 
z tohtoročnej úrody sa stala odroda RUBÍN, kto-
rú vypestoval p. Pružinec z chovateľskej osady 
č. 1. Druhé miesto patrilo taktiež odrode RUBÍN, 
ktorá sa urodila M.Příkazskému zo ZO SZZ č. 6, 
tretie miesto získala odroda RUBINOLA J. Fule-
ka zo ZO č. 2, ako štvrté porota ocenila jablká 
ONTARIO, ktoré vypestoval L. Brath v ZO č. 2.
 V súťaži o najzaujímavejší výpestok tento 
raz najviac zaujali rôzne odrody tekvíc. Domino-
vala najmä obrovská tekvica GOLIÁŠ, ktorá sa 
urodila v záhradkárskej osade č. 6 rodine J. Du-
bovického. Za to, že ju na výstavu priviezli im 
patrí poďakovanie. Mali naozaj čo robiť, aby si 
s jej váhou poradili, a aby mohla zaujať svoje 
miesto medzi exponátmi. Druhé miesto získala 
zaujímavo tvarovaná tekvica, ktorú vypestova-
la p. Bačová zo ZO. č. 2, tretie boli obrovské 
mrkvy p. Mareka z m. č. Kolačín a štvrté ozdob-
né tekvice, ktoré na výstavu priniesla D. Minári-
ková z m. č. IBV Miklovky. 
 Tohtoročná výstava Z NAŠICH ZÁHRAD 
bola opäť symbiózou staršej a mladšej generá-
cie záhradkárov, ktorí vystavovali svoje výpest-
ky a zástupcov školských zariadení v meste, 
ktorí prezentovali svoju fantáziu, nápaditosť a

šikovnosť. Prácami s jesennou tematikou v ne-
malej miere prispeli k tomu, že vestibul kina 
PANOREX dýchal tou správnou atmosférou. 
Výstava sa po prvýkrát konala vo vestibule kina 
PANOREX . Organizátori mali pri jej príprave 
tak trochu obavy či sa im podarí veľký priestor 
vyplniť tak, aby nahradili avizovaný nedostatok
úrody jabĺk. Nakoniec však všetko dobre dopa-
dlo. K spestreniu výstavy prispela aj prezentácia 
odrôd jabĺk a výrobkov z Ostratíc, ale aj predaj-
covia medoviny a ďalších produktov z medu i 
okrasných kríkov a kvetov.
 K slávnostnej atmosfére pri otvorení výstavy 
v nemalej miere prispeli aj žiaci zo Súkromnej 
základnej školy, ktorí pripravili kultúrny program. 
Všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu 
tohtoročnej výstavy patrí poďakovanie. Organi-
zátori dúfajú, že na budúci rok bude úroda jabĺk 
bohatšia a že záhradkári sa do výstavy zapoja 
vo väčšom počte. Že urobia všetko pre to, aby 
odzrkadľovala skutočnosť, koľko záhradkár-
skych osád v meste máme. 

Marta Babuková                                       

 Čipkárky z celého Slovenska prišli do Novej Dubnice plné oča-
kávania z nových stretnutí, výmeny skúseností, nadviazania nových 
priateľstiev. Každá sa chcela pochváliť svojou tvorbou, či čipkou zo 
svojho regiónu. 
 Od piatku 22. októbra do nedele 24. októbra sme mohli v kine Pa-
norex obdivovať práce a šikovné ruky 46 čipkárok z celého Sloven-
ska i Českej republiky. Svoje práce vystavili aj deti z Mokrohájskej 
v Bratislave.V CVČ návštevníkov očarila sprievodná výstava Klubu 
paličkovanej čipky v Novej Dubnici. Naše mesto pri tejto príležitosti
navštívili desiatky čipkárok a milovníkov paličkovania zo všetkých 
strán Slovenska, ako aj priatelia z Čiech a Moravy. Škoda len, že 
návštevníkov z Novej Dubnice bolo poskromne.
 Tri dni ubehli ako voda a čipkárky plné zážitkov, priaznivých doj-
mov, očarené mestom odišli domov s nádejou, že sa tu opäť stret-
nú. Stretnutie by sa nezaobišlo bez pomoci a pochopenia primátora 
mesta Ing. Jána Šušanika, mestského úradu, vedenia a pracovníkov 
CVČ, našej výtvarníčky pani Samuhelovej, sponzorov a našich rodin-
ných príslušníkov. Všetkým patrí naše uznanie a veľká vďaka.
 

Mgr. Anna Waldeckerová
predsedníčka Klubu paličkovanej čipky







 Keď vedenie Klubu seniorov z Dubni-
ce nad Váhom, Novej Dubnice a Nemšo-
vej organizovalo týždenný pobyt v hoteli 
Magura, Monková dolina v Ždiari, prihlási-
lo sa až 55 záujemcov. Vedúcou zájazdu 
bola a o program sa starala O. Dudová. 
Možno povedať, že z ponuky si mohol 
každý z účastníkov vybrať tú oblasť, kto-
rá mu bola mentalitou i zdravotne blízka. 
Po ubytovaní mali pripravený na každý 
deň nejakú zaujímavú túru alebo návšte-
vu. Okrem iného si pozreli zákutia Belan-
ských Tatier, kostol v Zakopanom, boli na
nákupoch v Nowom Targu, tí zdatnejší 
splavovali Dunajec, menej odvážni sa 
oboznámili s históriou Červeného Klášto-
ra. Po ceste na kúpalisko navštívili Be-
liansku jaskyňu, priaznivci turistiky absol-
vovali vysokohorské túry. Okrem spomí-
naného programu vedenie hotela Magu-
ra pripravilo pre svojich rekreantov aj ne-
formálne stretnutie. A práve na spoločen-
skom posedení sa zrodila spolupráca o 
ktorej sme chceli v tomto príspevku písať.
 Na zoznamovacom večierku samo-
zrejme nemohli chýbať ani naši seniori.
A ako to už býva, v družnej nálade vzni-
kajú nečakané priateľstvá. V programe, 
ktorý bol súčasťou večierka vyhlásili sú-
ťaž „O najlepší Česko-Slovenský tanečný 
pár. Za seniorov z Novej Dubnice vybrali 
Mgr. O. Korcovú a z Dolnej Bečvy Ing.J. 
Blinku. Na pamiatku im za vzornú repre-
zentáciu odovzdala O. Dudová diplom. To 
boli prvé kroky k nadviazaniu spolupráce. 
Vedúci klubov sa v priateľskej atmosfé-
re dohodli na pokračovaní spolupráce a 
prisľúbili si vzájomnú návštevu. 
 Aj keď s odstupom času, nedávno sa 
prísľub stal skutočnosťou. Ako prví prišli 
na návštevu priatelia z hornej Bečvy. Jed-
nota dôchodcov, ktorá bola iniciátorom
tohto stretnutia, v tom istom termíne po-
riadala športové hry a nemohla sa hos-

ťom venovať. Ujali sa ich preto členky ZO 
Únie žien Slovenska a Klub zdravotne 
postihnutých z Novej Dubnice. Oficiál-
nym programom ich sprevádzala O. Du-
dová. Navštívili historické priestory hradu 
v Trenčíne, kúpeľné mesto Trenčianske 
Teplice a krátko si pozreli mesto Nová 
Dubnica. 
 Po tomto programe ich v Kultúrnej 
besede čakali členky ÚŽS a Klubu zdra-
votne postihnutých, ktoré pre vzácnych 
hostí pripravili občerstvenie. Predsedníč-
ky týchto organizácií PhDr. J. Gašparo-
vá a J. Králiková ich privítali chlebom a 
soľou a odovzdali im knihu o histórii mes-
ta Nová Dubnica. Potom sa v priateľskej 
atmosfére navzájom informovali o svojej 
činnosti a o tom čo ponuke na vzájomnú 
spoluprácu predchádzalo. V neformál-
nej diskusii hovorili o problémoch, s kto-
rými sa staršia generácia na Slovensku 
ako aj v Čechách najčastejšie stretáva. 
Bolo vidno, že mnohé sú spoločné. Hos-
tia nešetrili slovami vďaky. Jednoznačne 
zaznelo, že sa na ďalšie spoločné stret-
nutie tešia.
 Svedčia o tom aj slová predsedu Klu-
bu seniorov z Dolnej Bečvy Ing. J. Blinku, 
ktoré napísal do kroniky Únie žien: „Dě-
kujeme za krásné přivítaní u vás v Nové 
Dubnici. Jsme rádi, že se po seznámení 
v Belanských Tatrách opět setkáváme. 
Na dnešním zájezdu jsme si prohlédli váš 
krásný kraj. Budeme moc rádi, kdyš vás 
uvítame u nás v Dolní Bečvě a budeme 
vám moci ukázat naše Valašsko. Vaše 
hezké uvítaní vám zcela jistě oplatíme. 
Těšíme se nashledanou u nás“. 
 Napriek tomu, že návšteva trvala 
krátko, možno povedať, že všetci prítom-
ní sa rozchádzali ako dlhoroční priatelia. 
Navzájom sa tešia na ďalšie stretnutie.

Marta Babuková

Predsedu Klubu seniorov Ing. J. Blinku chlebom a soľou srdečne 
privítala predsedníčka ZO UŽS PhDr. J. Gašparová a predsed-
níčka Klubu zdravotne postihnutých J. Králiková.

Pri zvítaní prejavili radosť zo stretnutia všetci seniori z Dolnej 
Bečvy.

 V priestoroch školského stravovacieho zariadenia pri ZŠ J. Kráľa  
sme pripravili prezentáciu výrobkov zdravej výživy v priestoroch 
školskej jedálne. 16. október je už dlhodobo považovaný za Svetový 
deň zdravej výživy. Žiakom sme ponúkali čerstvú zeleninu, ovocie a 

šaláty. Prekvapili sme ich aj rôznymi druhmi nátierok - napr. špe-
nátovou alebo zo syra tofu. Žiakov sme informovali o dôležitosti 
zdravého stravovania pre ich správny vývin. Z pripravených výrob-
kov mohli ochutnať podľa vlastného výberu a chuti.

Ľubomíra Slobodová
vedúca školského stravovacieho zariadenia



www.novadubnica.sk                 novodubnické zvesti                                                                          11

 V roku 1969 otvorili najväčšiu a najmodernejšiu školu v okrese Po-
važská Bystrica. Bola to naša novodubnická „trojka“. Trojka, ako ju tu u nás 
každý pozná, prešla za uplynulých viac ako 40 rokov svojej existencie zme-
nami. 
 Popri pôvodnom poslaní základnej školy, bola jej pôsobnosť rozšírená 
aj pre stredoškolskú mládež. Po zhruba dvadsiatich rokoch fungovania III. 
základnej školy vznikla z jednej jej časti cirkevná základná škola a z druhej 
časti  jediná stredná škola v našom meste - cirkevné gymnázium so štvor-
ročnou aj osemročnou formou štúdia. Zlúčenie základnej školy a gymnázia 
pod jeden organizačný celok sformovalo Spojenú školu sv. Jána Bosca v 
Novej Dubnici, ktorá pokrýva celý rozsah štúdia pre naše deti - žiakov od ich 
šiestich rokov až po dospelosť - takpovediac pod jednou strechou. 
 Naše poslanie spájať tu však nekončí. Škola je priestorom pre fungo-
vanie širokej komunity nášho mesta. Pre malých škôlkarov tu poskytujeme 
priestor, aby mohli rozvíjať svoje pohybové aktivity. Táto radosť je o to väč-
šia, že na príprave takýchto aktivít sa podieľajú aj ich „veľkí kamaráti“ z našej 
školy a zároveň aj zo Saleziánskeho spoločenstva, s ktorým úzko spolupra-
cujeme. 
 Popri škôlkároch, základniakoch a stredoškolákoch poskytuje Spojená 
škola možnosť realizovať sa aj dospelákom - rodičom našich žiakov ale-
bo ich priateľom z nášho mesta aj okolia. Všetci sa môžu u nás pravidel-
ne nielen športovo vyžiť, ale aj vzdelávať sa vo večerných kurzoch cudzích 
jazykov. Čerešničkou na torte sú kurzy angličtiny, ktoré navštevujú úžas-
ne entuziastickí seniori a za svoju vytrvalosť a pokroky v štúdiu zasluhujú 
obdiv a úctu. Príkladom športových aktivít pre seniorov boli septembrové 
Krajské športové hry seniorov Jednoty dôchodcov Slovenska, ktoré pre-
biehali aj v našich priestoroch.
 Kroky Spojenej školy sv. Jána Bosca jednoznačne smerujú k spájaniu 
občanov nášho mesta - od tých najmenších škôlkarov, cez gymnazistov a 
spoluprácu so Saleziánmi až po seniorov. Našou najväčšou radosťou je, keď 
môžeme celú túto komunitu spájať a rozvíjať na ideáloch dobra a vzájomné-
ho porozumenia.

Mgr. Ľuboš Valt
riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca

Študentom v kurze angličtiny pre seniorov patrí naša úcta a obdiv za ich vytr-
valosť v štúdiu a dosahované výkony.

„Veľkí  kamaráti“  pripravili  pre  tých  najmenších  možnosti  vyšantiť sa dosýta.

mesiac okázalých prejavov pri príležitosti stretnutí so seniormi, ale 
aj reálneho života, v ktorom ma zhodou okolností práve v tomto me-
siaci inštruoval vodič autobusu, /držala som miesto kolegyni, ktorá 
mala nastúpiť na nasledujúcej zastávke dôvodiac pred ním, lebo sa 
mu to zjavne nepáčilo, že mladší jej neuvoľnia/, že každý, kto si za-
platil cestovný lístok, má pravo sedieť a na veku nezáleží...

 Dodatočne, aj keď je už november, by som sa chcela podeliť s 
vami o nasledujúci text z internetu, ktorý ma oslovil a ktorý je vlastne 
určený všetkým generáciám, pretože vždy budú platiť slová básnika 
Laca Novomeského:“ Čas letí jak vtáci nedozierni...“

„Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie 
 s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami.
Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú že moje uši

sa už musia napínať, aby zachytili slová.

 Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
 Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa 

vrások a bielych vlasov, podľa slov, 
 keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.

 Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Minúty, hodiny, dní, roky.
Stále v rovnakom tempe, neúprosne a neomylne ich prideľuje

zo svojej náruče ČAS všetkým nám.
Každým novým ránom,

vždy znova a znova ponúka nám šancu žiť.
Niekedy nám stavia do cesty prekážky

- trápenia, bolesti, rôzne problémy...
ale má v zásobe aj dni plné slnka,

krásnych zážitkov a šťastia.„

PhDr. Irena Štofaníková

Október - mesiac úcty k starším - uzatvoril koncert Dychovej hudby
LADČANKA v kine Panorex



Vážení spoluobčania mesta Nová Dubnica,

 moje meno je Ing. Bohumil Mikláš. Pracujem ako živnostník v 
oblasti obchodu a prípravy projektov čerpania eurofondov. Nová 
Dubnica je mesto najkrajších čias môjho detstva, mladosti, ako 
aj blížiaceho sa seniorského veku. Dlhé roky tu žijem ako jeden 
z Vás nosiac naše mesto hlboko vo svojom srdci. Dôkazom je aj
ten fakt, že okrem práce v ZŤS Dubnica som vykonával popred-
né funkcie na úrovni mesta, ale i v súčasnosti ako živnostník ja 
a moja rodina prispievam k zlepšeniu života a služieb občanov 
nášho mesta hlavne v oblasti obchodu a služieb. Pretože chcem 
a veľmi mi záleží na jeho ďalšom rozvoji, aby bolo naše mesto 
jedno z najkrajších a najpríťažlivejších miest na Slovensku, roz-
hodol som sa venovať svoje sily, skúsenosti, schopnosti a vedo-
mosti opäť službe verejnosti, teda službe Vám občanom. Post 
primátora nie je ani teplé miestečko na dôchodok.
 Dovoľte mi, milí občania Novej Dubnice, aby som sa preto 
uchádzal o vašu dôveru v nadchádzajúcich voľbách na post pri-
mátora mesta. Nová Dubnica potrebuje na radnici človeka ktorý
bude moderne myslieť, aktívne a rozhodne konať a predovšet-
kým mať v úcte a počúvať každého z Vás. Mojou prioritou stále 
bolo a je byť primátorom pre všetkých ľudí a nielen určitej sku-
piny. Vždy sa zodpovedne zaujímam o to, ako ľudia žijú, a hľa-

dám východisko z každej životnej situácie, nebránim sa pomá-
hať druhým a rovnako som sa v mojom živote stretol s rôznymi 
prekážkami, preto sa viem vžiť do problémov iných. Aby naša 
kampaň bola čo najúčinnejšia, začína fungovať moja webová 
stránka www.mojemestond.wbl.sk. V našom spoločnom záujme 
je, aby ste nielen Vy osobne, ale aj Vaši priatelia a najbližšia rodi-
na, podporili životaschopnosť webovej stránky. Zároveň očaká-
vam, aby ste prípadné námety pre skvalitnenie nášho volebného 
programu v nadchádzajúcich voľbách poslali na mailovú adresu 
cf.miklas@centrum.sk.

 Vážení spoluobčania, ak Vás v týchto dňoch prídu navštíviť 
moji priatelia alebo ja osobne s prosbou o podporu mojej kandi-
datúry, bude vaša podpora pre mňa trvalým záväzkom.

Prosím vás preto o účasť na predvolebných stretnutiach s občanmi. 
Jedno sa už uskutočnilo v kine Panorex a na ďalšie vás pozývam: 

23. novemra 2010 o 17.oo hod. v KD Kolačín

 Venujte mi vo voľbách svojich pár minút a ja vám venujem 
ďalšie štyri roky. 



Zlodeji káblov in flagranti
Priamo pri čine pristihla hliadka mestskej 
a „štátnej“ polície dvoch mladíkov, ktorí na 
stavenisku na IBV Miklovky kradli hliníko-
vé a medené káble. Dvaja zlodejíčkovia 
zo susednej Trenčianskej Teplej sa takto 
nešikovne realizovali v nedeľu 24. októbra 
v podvečerných hodinách. Orgány činné v 
trestnom konaní ich už obvinili z trestného 
činu krádeže. 

Vyhrážanie sa samovraždou
Všetko to začalo telefonátom 13. októbra 
o 14:30, ktorý mestskej polícii oznámil, že 
jeden z obyvateľov domu na Ulici Petra 
Jilemnického udiera neznámym predme-
tom po plynových trubkách vo svojom 
byte a ostatní obyvatelia sa obávajú, že 
ich poškodí a môže dôjsť k úniku plynu. 
Obe policajné zložky v meste vyslali spo-
ločnú hliadku, ktorú už čakala matka pá-
chateľa. Priznala, že jej syn trpí ťažkými 
depresiami a psychickými problémami. 
Keď hliadka vstúpila do bytu, sedel v ku-

chyni pri otvorenom okne a v ruke držal 
kuchynský nôž ktorý mal priložený na kr-
čnej tepne. Hliadke sa vyhrážal, že ak sa 
k nemu priblížia a pokúsia sa ho odviesť 
na psychiatriu, podreže si hrdlo a vyskočí 
z okna. Po horúcich 20 minútach vyjed-
návania sa príslušníkovi mestskej polície 
podarilo mladíka presvedčiť, aby nožík od-
ložil. Privolali mu rýchlu zdravotnícku po-
moc, ktorá ho okamžite previezla na psy-
chiatrické oddelenie do Považskej Bystrice. 

Na námestí vyčíňal „Í TÍ“
Väčšie množstvo skonzumovaného alko-
holu pravdepodobne nezvládol I.T. z No-
vej Dubnice. V nočných hodinách prechá-
dzal Mierovým námestím a keďže cestou 
dopil pivo a prázdna fľaška sa mu zdala 
byť ťažšia, než plná, rozbil ju o stĺp na 
námestí. Pri ďalšom stĺpe zasa vykonal 
toaletnú potrebu. Keďže to neuniklo po-
zornosti operátora kamerového systému, 
na miesto vyslal hliadku, ktorá prípad do-
riešila v blokovom konaní. 

Dotváral dopravné značky
Zlý podklad si vybral na prezentáciu svoj-
ho umenia J. R. z Trenčianskej Teplej. Vy-
stavoval ho na obdiv na jednej z doprav-

ných značiek na Mierovom námestí. Opäť 
ale zaúradoval pozorný operátor kamero-
vého systému a hliadka si už s umelcom 
poradila. Okamžite ho odmenila blokovou 
pokutou a dopravné značenie musel očis-
tiť a dať do pôvodného stavu. 

POZOR na podomový predaj!
Na tento druh pochybného podnikania do-
platili dvaja Rómovia z Fiľakova. V Kolačí-
ne predávali kuchynské hrnce a paplóny. 
Na ich podnikanie hliadku upozornil jeden 
z obyvateľov, ktorému svoj tovar ponúkali. 
Hliadka ďalší predaj pochybného tovaru 
zakázala a oboch „podnikateľov“ doriešila 
v blokovom konaní. 

Mestská polícia upozorňuje, že v ostat-
nom čase sa opätovne začal v našom 
meste objavovať staronový druh podnika-
nia - nepovolený podomový predaj. Títo 
„podnikatelia“ často ponúkajú tovar ne-
známeho pôvodu a nízkej kvality. Z tohto 
dôvodu vás žiadame, aby ste o nich bez-
odkladne informovali  mestskú políciu.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

Eva Urbaníková:
SVET MI JE DLŽNÝ

Príbeh o hľadaní lásky a 
šťastia je obrazom mno-
hých dnešných žien, kto-
ré chcú od života všetko a 
hneď. Hrdinka nie je spo-
kojná so svojím manžel-
stvom, prácou, rodinou. 
Nedokáže byť šťastná a 
spokojná a robí nešťast-
nými i svojich blízkych.

Elisabeth Hereschová:
CÁROVRAŽDA

Cárska rodina Romanovov-
cov bola v roku 1918 vy-
vraždená a stopy boli čo 
najlepšie zahladené. Nové 
historické fakty opisujú po-
sledné mesiace Mikuláša 
II., výpovede svedkov i sa-
motný zločin podľa spo-
mienok vrahov.

Gustáv Murín:
NÁVRAT DO BUDÚCNOSTI

Hrdina románu sa vracia 
po dvadsiatich rokoch 
emigrácie do rodného 
sídliska. Stretáva sa so 
svojimi rovesníkmi, spo-
mína na svoje detstvo. 
Vtipne napísaná kniha 
odhaľuje našu minulosť, 
ukazuje súčasnosť a 
snaží sa nahliadnuť do 
budúcnosti.

Denisa Fulmeková:
ČAKÁREŇ

Obľúbená slovenská au-
torka ponúka opäť aktuál-
nu tému. Vykresľuje život 
dvoch párov, ktoré svoju 
nenaplnenú túžbu po die-
ťati riešia umelým oplod-
nením.

Nelson DeMille:
ZLATÉ POBREŽIE

Osudy dvoch mužov, práv-
nika a šéfa mafie, sa prelí-
najú v románe o priateľ-
stve, zvádzaní, láske a zra-
de. Mafiánsky don strháva 
do svojho násilného sveta 
nielen naivného právnika, 
ale i jeho manželku.

Reinhard Gehlen:
TAJNÁ SLUŽBA V AKCII

Po dlhých rokoch mlčania 
sa šéf Spolkovej spravo-
dajskej služby rozhodol 
prehovoriť. Jeho spomien-
ky z rokov 1942-1971 opi-
sujú udalosti dramatických
stretov tajných služieb zá-
padu a východu.



DUŠAN DOBIAŠ „SONGY“
 „Môj najšťastnejší deň v živote bol deň narodenia, 13. 9. 1961. 
Ďakujem svojim rodičom. Keď som mal desať, zoznámil som sa s 
gitarou a od trinástich som začal aktívne hrať. V r. 1974 s bratom 
Ivom sme sformovali Bluegrass Band. 
 80-te roky v Brne ma doviedli k pocitom blues, ku kapelám širo-
kej hudobnej sféry. Úspešne som účinkoval na československých 
festivaloch a v kluboch a v r. 1992 som dostal cenu: Hudobník roka 
´92.
 90-te roky, to bolo cestovanie s gitarou po Európe a stretnutia 
so špičkovými hudobníkmi, ako je Erich Procházka „Boboš“. 
 Od r. 1994 vyučujem gitaru v Trenčíne a vydal som Učebnicu s 
CD pre progresívnu hru na gitaru. Tvoril som hudobné relácie do 
STV a DCA Rádia. V r. 2001 som vydal svoje tretie a najúspeš-
nejšie CD - Good Morning Blues s Bobošom a ďalšími skvelými 
hudobníkmi. 
 V tomto desaťročí som najviac času venoval hudobnému vý-
voju detí a mládeže a ľudí, ktorí sú s gitarou šťastní a dodávajú mi 
spätnú energiu.

„SONGY“

ERICH „BOBOŠ“ PROCHÁZKA
 Harmonikár, skladateľ, spevák a textár. Dnes už považovaný za 
legendu slovenskej bluesovej scény, neprehliadnuteľný postavou, 
imidžom, no najmä maximálne oduševneným hráčskym prejavom. 
„Boboš“ je koncertným hráčom viac ako 20 rokov a ako virtuóz 
fúkacej harmoniky je aj vyhľadávaným štúdiovým hráčom. Svedčí 
o tom spolupráca na viac ako 100 žánrovo rôznorodých štúdiových 
projektoch (blues, rock, pop, šanzón, jazz, metal...). Patria medzi 
ne napríklad platne hudobných skupín a sólistov: Vidiek, Richard 
Müller, Peter Lipa, Pavol Hammel, Hex, Janko Lehotský, Robo Gri-
gorov a veľa ďalších.

 Erich „Boboš“ Procházka je najuznávanejším hráčom na ústnu 
harmoniku na území bývalého Československa. Vzbudzuje veľký 
rešpekt u najlepších ústnych harmonikárov Európy, ale aj reno-
movaných hudobných publicistov. Ďalšie hudobné a iné aktivity 
Boboša Procházku siahajú od tvorby filmovej a muzikálovej hudby, 
cez recenzovanie hudobných skupín (Slovenský rozhlas), až po 
uvádzanie vlastnej relácie „Rhythm & Blues“ (rádio B1).

www.sitraachra.sk

24. 11. (streda) o 11:00 Kultúrna beseda
Beseda so spisovateľkou

Evou Urbaníkovou

24. 11. (streda) o 17:00 foyer kina Panorex
Vyhodnotenie literárnej súťaže

Moje mesto - iba bodka na mape? 
spojené s predajnou výstavou kníh pre deti

i dospelých Vydavateľstva Matice slovenskej 
organizuje: MO Matice slovenskej

a odd. kultúry a športu MsÚ

3.12. (piatok) o 20:00 Kultúrna beseda
Dušan Dobiaš & Erich „Boboš“ Procházka
- komorný koncert novodubnického gitaristu

a slovenskej legendy bluesovej scény.
Vstupné: 2 €,

predpredaj: odd. kultúry a športu MsÚ

5. 12. (nedeľa) o 14:00 kino Panorex 
Hľadá sa princezná Novej Dubnice

organizuje: Centrum voľného času

5. 12. (nedeľa) o 15:30 Mierové námestie
Mikuláš na Mierovom námestí

11. 12. (sobota) od 8:30
Športová hala ZŠ Janka Kráľa

Vianočný halový turnaj
futbalových prípraviek a predprípraviek

MFK Dubnica nad Váhom, FK Púchov, OŠK 
Trenčianske Stankovce, MFK Nová Dubnica

organizuje: MFK Nová Dubnica,
odd. kultúry a športu MsÚ

11. 12. (sobota) o 15:00 kino Panorex
Vianočný koncert ZUŠ Nová Dubnica

12. 12. (nedeľa) 14:30 - 17:30
foyer kina Panorex

Predvianočné tvorivé dielne

15. 12. (streda) o 17:00 Kultúrna beseda 
Spevácka prehliadka

Pieseň môjmu srdcu blízka 
organizuje: MO Matice slovenskej

a odd. kultúry a športu MsÚ

19. 12. (nedeľa) o 15:00 kino Panorex
Vianočný koncert Dychového orchestra

a mažoretiek mesta

Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na plagátoch a na www.novadubnica.sk.

PIESEŇ MÔJMU SRDCU BLÍZKA
 MO Matice slovenskej spolu s oddelením kultúry a športu MsÚ Nová 
Dubnica pozýva  speváčky a spevákov všetkých vekových kategórií na 
spevácku prehliadku Pieseň môjmu srdcu blízka. Zapojiť sa môžu aj ko-
lektívy - škôlky, školy, spoločenské organizácie. 
 Spevácka prehliadka sa uskutoční v stredu 15. 12. o 17,00 hod. v 
Kultúrnej besede. 
 Cieľom projektu je obrátiť našu pozornosť na krásu ľudovej piesne, 
na jej vysokú historickú hodnotu a jedinečnosť.
 Záujemcovia sa môžu prihlásiť na oddelení kultúry MsÚ, kde nahlá-
sia aj pieseň, s ktorou na prehliadke vystúpia. Spevákovi na požiadanie 
poskytneme korepetítora - hudobný sprievod na akordeóne. Zaspievať 
si budú môcť aj ostatní prítomní z obecenstva. Každý spevák dostane za 
účasť pamätný list a malú pozornosť. Na prehliadke bude prítomný hosť 
folklórneho súboru z blízkeho regiónu - spevácka skupina, alebo sólista, 
prípadne iný interpret ľudovej piesne. Príďte si spríjemniť predvianočné 
chvíle pri počúvaní našich krásnych ľudových piesní! 

Mgr. Ružena Hromádková
predsedníčka MO Matice slovenskej

3.12. (piatok) o 20:00
Kultúrna beseda

Vstupné: 2 €
Predpredaj:

odd. kultúry MsÚ



NOVEMBER
25. 11. a 26. 11.   o 19:00

NAJLEPŠÍ Z BROOKLYNU

Americký akčný kriminálny film.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

27. 11. a 28. 11.    o 19:00

BEZ SÚCITU

Francúzska akčná komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

2. 12. a 3. 12.      o 19:00

LÁSKA NA DIAĽKU

Americká romantická komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

4. 12. a 5. 12.      o 19:00

FÍZLI ZO ZÁLOHY

Americká akčná komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

9. 12. a 10. 12.      o 19:00

KUKY SA VRACIA

Český rodinná komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

11. 12. a 12. 12.     o 19:00

ZLÝ POLIŠ

Americký kriminálny film.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný



 Spojená škola sv. J. Bosca v Novej Dubnici
hostila 26.10.2010 účastníkov okresného kola 
EXCEL FLORBAL CUP 2010 - mladších a star-
ších žiačok stredných škôl. Turnaja sa zúčast-
nili družstvá: Obchodná akadémia Ilava, Gym-
názium Dubnica n/V, Stredná priemyselná ško-
la Dubnica n/V a Spojená škola sv. J. Bosca 
Nová Dubnica. Novodubničanky vybojovali 
2.miesto v mladšej kategórii a 3. miesto v kate-
górii starších žiačok stredných škôl. Ďakujeme 
im za vzornú reprezentáciu. 


