
 Výjazdové rokovanie vlády 9. októbra v Handlo-
vej prinieslo pozitívne informácie o investovaní 2,3 
milióna eur v Trenčianskom kraji z rezervy vlády. 
Financie vyčlenili na aktivity zlepšujúce sociálno-
ekonomickú situáciu v regióne. Kabinet pod vede-
ním premiéra Róberta Fica už stanovil aj konkrétny 
účel použitia. V Trenčianskom kraji sa budú rekon-
štruovať školy, kultúrne domy, vybuduje sa kanali-
zácia, prístrojovo sa vybaví  nemocnica v Považ-
skej Bystrici, zmodernizujú sa športoviská v Tren-
číne. Najvyššia čiastka potešila obyvateľov nášho 

mesta. 300 000 eur uvoľnila vláda na vybudovanie 
infraštruktúry pre priemyselnú zónu Hliny.
 „Hlavným prínosom tejto dotácie vlády bude 
vybudovanie potrebnej infraštruktúry ešte pred 
príchodom investorov. Práve pripravenosť zóny 
na príchod investorov je jedným z ich kritérií vý-
beru konkrétnej lokality,“ oceňuje primátor Ing. Pe-
ter Marušinec. Financie z predaja pozemkov v prie-
myselnej zóne tak mesto nemusí investovať len do 
rozvoja zóny Hliny. Primátor prisľúbil ich investova-
nie do ďalšieho rozvoja celej Novej Dubnice. -mk-

 Po júnovom výjazdovom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Novej Dubnici v Kultúrnom dome 
Kolačín a neplánovanom augustovom rokovaní v za-
sadačke mestského úradu sa poslanci na svojom 
ďalšom tohtoročnom zasadnutí stretli 25. septem-
bra opäť v reprezentačných priestoroch kultúrnej 
besedy.

KONTROLY VO VÄČŠINE PRÍPADOV
V PORIADKU
 Začiatok obsiahleho programu patril hlavnej 
kontrolórke mesta a jej obvyklým správam o kontro-
le plnenia úloh z rokovaní MsZ a realizovaných 
kontrolách. Informovala prítomných o dobrovoľnom 
rozpustení Združenia obcí Regionálna kompostá-
reň Považie, ktorého členom bolo naše mesto a su-
sediace samosprávy. Združenie zaniklo z dôvodu, 
že nedošlo k naplneniu jeho cieľov, keďže nevyko-
návalo prakticky žiadnu činnosť a do rozpočtu mes-
ta sa vrátilo 2 272,98 eur ako podiel na likvidačnom 
zostatku. V rámci kontrol kontrolórka preverovala 
dokumentáciu mestskej základnej školy, kde opa-
kovane zistila nedostatky, nakladanie s pokutovými 
blokmi a hotovosťou mestskou políciou a verejné 
obstarávanie vykonané mestským úradom, ktoré 
prebehli bez objavení nedostatkov. Poslanci vzali 
správy na vedomie.

ROZUMNÉ HOSPODÁRENIE MESTA
 Nasledovalo prerokovanie správy o hospodáre-
ní s rozpočtom mesta za prvý polrok a návrhu zme-

ny rozpočtu na rok 2013 vrátane programov a pod-
programov. Zastupiteľstvo schválilo pre tento rok 
zvýšenie fi nančných prostriedkov v celkovom obje-
me v príjmovej časti o 191 708 eur a výdavkovej 
časti o 163 665 eur, pričom rozpočet je po zmene 
prebytkový o 28 040 eur s príjmovou časťou vo výš-
ke 6 437 748 eur a výdavkovou vo výške 6 409 708 
eur. Hospodárenie mesta umožnilo zvýšiť položku 
kapitálových výdavkov o 115 318 eur, čo nemalou 
mierou prispeje k zlepšeniu životného prostredia
a zvýšeniu kvality bývania v meste.

DLŽNÍCI NEDOPADNÚ DOBRE
 K ďalšiemu rozvoju mestských aktivít by pri-
spelo aj zlepšenie fi nančnej a platobnej disciplíny 
našich obyvateľov a najmä podnikateľov na úze-
mí mesta. Z prehľadu pohľadávok mesta od roku 
2004 do 30. 6. 2013, ktorý poslancom predložila 
prednostka mestského úradu, vyplýva, že dlžoby 
voči mestu dosiahli viac ako 175 tisíc eur. Niektoré 
sú právne nevymožiteľné a ostatné sú predmetom 
vymáhania mestskými úradníkmi alebo právničkou 
mesta. Vedenie samosprávy však zvažuje, okrem 
dôslednejších exekúcií, aj radikálnejšie riešenie 
tohto nepriaznivého stavu.

ĎALŠIE NÁJOMNÉ BYTY
 Pre zabezpečenie výstavby nájomných bytov
v obytnej zóne Dlhé diely a potrebu doplnenia žia-
dosti o poskytnutie fi nančnej podpory zo Štátneho

(viac na strane č. 7.)

 Mesto Nová Dubnica ako správca miestnych 
daní začal s vymáhaním nedoplatkov. V týchto 
dňoch doručujeme daňovníkom výzvy na zapla-
tenie nedoplatku, ktorý im vznikol na dani za psa 
a dani z nehnuteľnosti.
 Daň za psa a daň z nehnuteľnosti bola splat-
ná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplat-
nosti, najneskôr do 30. septembra. Takýchto 
dlžníkov je v našom meste 383! 
 Daňovník, ktorý nedodržal lehotu, je povinný
podľa výzvy najneskôr do 15 dní uhradiť dlžnú 
sumu, v opačnom prípade  mesto pristúpi k exe-
kučnému vymáhaniu nedoplatku, čím sa vymá-
haná suma navýši o trovy exekúcie.

 Upozorňujeme aj na termín splatnosti po-
platku za komunálny odpad: 30. november.

 Podľa zistení správcu dane k 30. 9.
evidujeme 589 daňovníkov, ktorí popla-
tok za odpad neuhradili, prípadne uhra-
dili splátku iba za prvý štvrťrok 2013. 
Žiadame všetkých daňovníkov, aby si 
všetky svoje záväzky voči mestu vyrov-
nali v čo najkratšom čase a vyhli sa pro-
blémom a poplatkom spojeným s exe-
kúciou! 

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca klientskeho centra MsÚ

Mesto Nová Dubnica po čase opäť vyhovie žela-
niam mnohých obyvateľov a zabezpečí prepra-
vu na cintorín počas Sviatku všetkých svätých
a Pamiatky zosnulých. Dopravu fi nancuje Mesto 
Nová Dubnica zo svojho rozpočtu a cestujúci za 
jazdu neplatia. 

1. NOVEMBER
B I. - Mierové námestie - cintorín Nová Dub-
nica a späť
10:00, 10:30, 11:00, 14:00, 14:30, 16:30, 17:30

Mierové námestie - Veľký Kolačín, cintorín 
- Kolačín, Kultúrny dom - Malý Kolačín, cin-

torín a späť
15:00, 16:00

2. NOVEMBER
B I. - Mierové námestie - cintorín Nová Dub-
nica a späť
10:00, 11:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00

Mierové námestie - Veľký Kolačín, cintorín 
- Kolačín, Kultúrny dom - Malý Kolačín, cin-
torín a späť
13:30, 15:30

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca klientskeho centra MsÚ

 Pri príležitosti výjazdového zasadnutia vlády
v Trenčianskom kraji mala Nová Dubnica česť hos-
tiť konferenciu s témou Čerpanie štrukturálnych 
fondov na roky 2014 - 2020. O tomto programo-
vom období najskôr zanietene rozprával, neskôr aj 
odborne diskutoval bývalý minister a súčasný pod-
predseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny. 
Pripravované zmeny v oblasti štrukturálnych fondov 
prezentoval ako splnomocnenec Úradu vlády SR 
a koordinátor pre investičné projekty. Trom desiat-
kam zúčastnených zástupcov nášho mesta i oko-
litých samospráv predstavil tzv. negatívne priority 
Slovenskej republiky, medzi ktoré určite v najbliž-
šom období patria verejné budovy, cesty 2. a 3. trie-
dy, školská a zdravotnícka infraštruktúra, turistický 
ruch, vodné nádrže a kultúrne dedičstvo. Celkový 
objem prostriedkov, ktoré budeme môcť čerpať
v rozmedzí rokov 2014 - 2020 ešte Brusel defi nitív-
ne neodklepol, avšak už teraz vieme, že bude vyš-
ší, než v súčasnom programovom období. 

PODPREDSEDA VLÁDY VYPOČUL 
AJ NÁS
 Zástupcovia samospráv z Novej Dubnice, Dub-
nice nad Váhom, Ilavy a obcí ako Košeca, Zliechov, 

Košecké Podhradie, Pruské,  Kameničany, Slávni-
ca, Červený Kameň sa aktívne zaujímali najmä
o riešenia veľmi konkrétnych problémov súčasného 
čerpania eurofondov a ich refundácie. Ľubomírovi 
Vážnemu poskytli viacero podnetných nápadov, 
ktoré je možné zvážiť a do blízkej budúcnosti za-
pracovať. Napríklad navrhli vyššiu frekvenciu vrá-
tenia DPH, ktorá je v súčasnosti iba dvakrát ročne 
a pre menšie obce je takmer likvidačná. Primátor 
Novej Dubnice Peter Marušinec sa zaoberal najmä 
problematikou úverov pri čerpaní európskych peňa-
zí a sprísnenými podmienkami bánk v tejto oblasti. 
Poslanec NR SR a súčasne starosta obce Košecké 
Podhradie by privítal kratšie lehoty na refundáciu
v novom programovom období a podotkol, že veľmi 
často sa stáva, že hoci samosprávy majú spolufi -
nancovať projekty iba vo výške 5% celkových ná-
kladov, aj vďaka nastaveniu podmienok sú reálne 
náklady často dvojnásobne vyššie.

 Ľ. Vážny na záver poďakoval za účasť a záu-
jem všetkým diskutérom a poslucháčom a prejavil 
snahu o zefektívnenie čerpania fi nancií z Bruselu. 

-mk-

Predvolebný servis na str. 4 a 5. Výstava kabeliek rozhodne zaujala. Dozviete sa na str. 6. Snow Film Fest v našom meste 7. novembra. Prezradí str. 7. 

MYŠLIENKA JEDINEČNÁ, PODUJATIE VYDARENÉ

ROZHODUJEME O BUDÚCNOSTI KRAJA

FINANČNÁ INJEKCIA TRISTOTISÍC
EUR OD VLÁDY!

P O S L A N C I  S A  V R Á T I L I
D O  K U LT Ú R N E J  B E S E DY 

NEDOPLATKY VOČI MESTU
URÝCHLENE UHRAĎTE

AUTOBUSOM NA DUŠIČKOVÝ CINTORÍN

ZIMNÉ ADRENALÍNOVÉ DOBRODRUŽSTVÁ

zľava: Poslanec NR-SR a starosta obce Košecké Podhradie Rastislav Čepák, podpredseda vlády
SR pre investície Ľubomír Vážny a primátor Novej Dubnice Peter Marušinec



Opravu stĺpov a časti chodníka podlubia zakončí bezbariérový prístup na chodník
pre vozičkárov a mamičky s kočíkmi.

 Počas blížiacich sa sviatkov, kedy omnoho viac 
spomíname na svojich zosnulých príbuzných a pria-
teľov, budeme na cintorín kráčať už po novom šir-
šom a hladkom chodníku. Mesto zo svojho rozpočtu 
pokrylo investíciu vo výške 12 000 eur na rozšírenie 
a nový asfaltový povrch chodníka od Okružnej ulice 
po križovatku s Ulicou Pod Dubovcom. Celková plo-
cha s novým chodníkovým asfaltom zaberá plochu 
505 metrov2. Rozširovanie časti chodníka na 1,8 
metra priniesla potrebu viacerých terénnych a sta-
vebných úprav, ktoré komplexne spolu so všetký-
mi ďalšími prácami realizovala spoločnosť TEKOS 
Nová Dubnica, s.r.o. 

 Po novom  asfalte na chodníku už kráčajú do-
mov aj obyvatelia Trenčianskej ulice č. 724 - 726. 
Spoločnosť SPP, a.s. má zákonnú povinnosť opra-
viť chodníky po rekonštrukcii plynovodov iba v tej 
časti, kde došlo k rozkopaniu. Keďže tento stav nie 
je ani bezpečný, ani estetický, vedenie mesta už 
avizovalo postupné opravy a dosfaltovanie chodní-
kov, ktorých sa takto nevábne dotkla rekonštrukcia 
plynovodov. Chodník na Trenčianskej ulici s plochou 
413 m2 asfaltovala spoločnosť TEKOS Nová Dubni-
ca, s.r.o. s nákladmi 6 000 eur. Časť chodníka, ktorá 
zostala rozkopaná po rekonštrukcii plyno-
vodov, zafi nancovala spoločnosť SPP. -mk-

 Medzi činnosti Bytového podniku, m.p.o. Nová 
Dubnica patrí nielen správa bytových domov, ale 
aj starostlivosť o zverený majetok mesta. Preto mi 
dovoľte poprosiť vás aj touto cestou, vážte si svoj 
majetok, vážte si majetok mesta, vážte si to, čo ste 
mnohí vybudovali vlastnými rukami, vážte si pot a ná-
mahu, ktorú ste vynaložili pri výstavbe svojho mes-
ta a dedičstvo svojej minulosti! Prosím aj mladších, 
vážte si prácu svojich babičiek, dedkov, mamičiek
i otcov. Vedenie mesta na čele s primátorom a mest-
ským zastupiteľstvom dalo zelenú rekonštrukcii zá-
kladov a obnove stĺpov podlubia. Dovolím si tvrdiť, je-
dinečného podlubia, na jedinečnom námestí, a som
presvedčený, na jednom z najkrajších námestí no-
vodobej histórie. Ja viem, že tí, čo žijú mnohé roky 
v tomto meste, si to vlastne neuvedomujú. Je to pre 
nich prirodzený každodenný pohľad, ale návštevní-
ci mesta dokážu možno ešte viac oceniť dedičstvo 
Krohovej architektúry. 
 Viem, že mnohé prvky Krohovej architektúry, 
predovšetkým v bytových domoch, viacerým spôso-
bujú aj nemalé problémy. Mnohé z nich ale spôso-
bilo mnohoročné zanedbávanie údržby tohto kultúr-
neho dedičstva. Stĺporadie podlubia je zaradené
v majetku mesta, a preto sa mesto v rámci svojich 
fi nančných možností snaží starať aj o tento maje-
tok. Tento rok sme začali s fi nančne náročnou re-

konštrukciou základov, izolovaním a obnovou naj-
viac vodou a mrazom devastovaných stĺpov podlu-
bia. Nie je to oprava navonok, pre oko, ale odstrá-
nenie príčiny tak, aby sme tie isté stĺpy nemuseli 
opravovať každý rok. Z tohto dôvodu sú zákroky fi -
nančne veľmi náročné. 
 Odstránenie príčiny? Príčinou najväčšej devas-
tácie, bolo zatekanie stĺpov vodou, následne nasa-
kovanie vody do materiálu stĺpov a cez zimu, ná-
sledné mrazom roztrhnutie plášťa stĺpov. Preto to 
odkopávanie, výmena starého rokmi nasiaknutého 
materiálu, izolácia, vytvarovanie štruktúry stĺpov, 
zhutnenie okolia stĺpov novým materiálom, odvede-
nie vody a záverečný náter. A príčina druhej de-
vastácie? Sme vlastne my - občania. Preto tá moja 
prosba. Denné opieranie bicyklov o stĺpy, obúcha-
vanie rohov, okopávanie, „označkovanie“ našimi psí-
mi miláčikmi, náhrada popolníkov a mnohé ďalšie 
devastačné aktivity nás samých. 
 Je to naše mesto, náš majetok, sú to naše fi -
nancie a je to naša vizitka kultúrnosti. Neobdivujme 
len na dovolenkách zahraničné historické prekrás-
ne mestá. Máme ho i my. A je to v našich rukách, 
aby návštevníci nášho mesta aj naďalej obdivovali 
jeho jedinečnosť. 

Jaroslav Ing Šlesar
riaditeľ BP, m.p.o., Nová Dubnica

 Mesto Nová Dubnica vyhlasuje súťaž o naj-
vhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy 
na predaj 3 -izbového podkrovného mezoneto-
vého bytu s balkónom a pivnicou - Ulica P. Ji-
lemnického, bytový dom súp. č. 838, vchod 18, 
byt č. 42 na 6. poschodí. Výmera 97,38 m2 plus 
prislúchajúci podiel z pozemku pod stavbou
a na spoločných častiach a zariadeniach domu. 

 Navrhovateľ musí predložiť návrh kúpnej 
ceny. Minimálna požadovaná cena je 59 500 eur.
Podmienkou súťaže je zloženie fi nančnej zábez-
peky vo výške 5 950 eur. 

 Predkladanie súťažných návrhov do 15. 
novembra 12.00 hod.

Adresa:
Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová 
Dubnica,
Obálku označte:
„Neotvárať - Verejná obchodná súťaž - byt č. 
838/18-42“

Bližšie informácie o ponuke nájdete na úradnej 
tabuli mesta, www.novadubnica.sk a v sídle vy-
hlasovateľa.

 Žiadnemu zvedavému oku určite neunikol po-
hľad do novej obytnej zóny Dlhé diely. Zhotovi-
telia inžinierskych sietí a nájomnej bytovky na-
predujú v stavbe svojich diel. Postupne v priebe-
hu necelých troch mesiacov vyrástli už dve po-
dlažia budúcej bytovky s 18-timi bytovými jed-
notkami nájomného charakteru. O príprave i kon-
krétnej výstavbe sme už publikovali viaceré infor-
mácie. Pre budúcich žiadateľov sa však riadime 
heslom „opakovanie je matkou múdrosti“, preto 
zhrnieme ešte raz tie najdôležitejšie údaje a pri-
dáme niekoľko nových faktov. 

KTO MÁ ŠANCU ZÍSKAŤ NÁJOMNÝ BYT?
 Posudzovanie žiadostí o pridelenie nájomné-
ho bytu nie je svojvoľný proces, ale riadi sa zá-
konom o dotáciách na rozvoj bývania a o sociál-
nom bývaní a mestským VZN o spôsobe prideľo-
vania nájomných bytov. Podľa zákona môže
o byt žiadať osoba žijúca v domácnosti s mesač-
ným príjmom domácnosti najviac vo výške troj-
násobku životného minima. Ak je členom tejto 
domácnosti osoba s ťažkým zdravotným postih-
nutím alebo osoba, ktorá zabezpečuje zdravot-
nícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo 
ochranu pre obyvateľov obce alebo ide o domác-
nosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťa-
ťom, domácnosť môže mať príjem najviac vo výš-
ke 4-násobku životného minima. Žiadať o nájom-
ný byt môže aj osoba do 30 rokov, ktorej zanikla 
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostli-
vosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná sta-
rostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu, 
prípadne osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa 
poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa 
osobitného predpisu. 

ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ?
 Medzi prekážky, ktoré bránia v žiadosti o ná-
jomný byt patrí aj vlastníctvo iného bytu. Žiada-
teľom nesmie byť majiteľ bytu alebo rodinného 
domu, nájomca mestského, štátneho, družstev-
ného, podnikového, služobného bytu, ani vlast-
ník, alebo väčšinový spoluvlastník bytu, resp. 

domu. Šancu získať nájomný byt nemajú ani ne-
platiči a dlžníci, ktorí majú záväzky voči Mestu 
Nová Dubnica. 
 Podklady k posúdeniu žiadosti budú záujem-
covia o nájomný byt predkladať v roku 2014, naj-
neskôr do 30. apríla. O spôsobe prideľovania ná-
jomných bytov bude mesto záujemcov včas infor-
movať. K žiadosti o pridelenie nájomného bytu je 
potrebné doložiť popis súčasnej bytovej situácie, 
potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného 
mesačného príjmu resp. SZČO predloží výpis z da-
ňového priznania fyzickej osoby a u žiadateľov
o bezbariérový byt je potrebný aj posudok o tom, 
že žiadateľ, alebo člen jeho rodiny je občanom
s ťažkým zdravotným postihnutím. Priložte aj 
čestné vyhlásenie o súhlase, resp. nesúhlase 
so zverejnením osobných údajov v informačnom 
systéme a čestné vyhlásenie o tom, že nie ste 
vlastníkom, alebo nájomcom iného bytu. 

POMÔCKA NA VYPOČÍTANIE PRÍJMU
 Prvé posudzovanie záujemcov o nájomný 
byt prebehne v budúcom roku. Mesačný príjem 
žiadateľov sa vypočíta z príjmu za rok 2013 ako 
podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesia-
cov, počas ktorých sa príjem poberal. Zároveň 
musí byť splnená podmienka limitujúca príjmy 
domácností. Minimálna výška príjmu domácnosti 
je vypočítaná zo súm životného minima všetkých 
členov domácnosti. 

Výška životného minima na posudzovanie
v budúcom roku: 
 - 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú
  fyzickú osobu, 
 - 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spo-
  ločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 
 - 90,42 € mesačne, ak ide o nezaopatrené
  dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.
 Maximálna výška príjmu domácnosti je tro-
násobok resp. štvornásobok životného minima 
vypočítaný podľa predchádzajúcich informácií.

Ing. Silvia Kiačiková
prednostka MsÚ

 Vážení odberatelia, od 1. októbra 2013 do-
chádza k zmene ceny tepla. Touto cestou vás 
informujeme o okolnostiach, ktoré zmenu ceny 
tepla vyvolali. 
 Spoločnosť TERMONOVA, a.s. v pôvodnom 
návrhu ceny tepla na rok 2013 zohľadňovala 
skutočnosť, že v tomto roku spoločnosti končí 
dlhodobý kontrakt na dodávku biomasy, v kto-
rom bola cena paliva zastabilizovaná na dobu 
piatich rokov. Preto sme vo variabilnej zložke 
ceny tepla vytvorili rezervu na prípadné zvýše-
nie ceny paliva. V snahe zabrániť zvyšovaniu 
ceny tepla sme znížili fi xnú zložku pod úroveň 
predpokladaných nákladov. 
 V tomto roku spoločnosť Termonova, a.s. 
opäť prostredníctvom verejného obstarávania 

obstarala palivo na obdobie štyroch rokov. Na-
výšenie ceny paliva po ukončení verejného ob-
starávania bolo nižšie, než sme v pôvodnom ce-
novom návrhu predpokladali. Naviac, dodávateľ 
paliva sa zaviazal, že cenu paliva nebude meniť 
minimálne do konca roka 2014.
 Na základe uvedeného spoločnosť Termo-
nova, a.s. v predloženom návrhu na zmenu ceny 
tepla na rok 2013 opäť upravila výšku variabil-
ných aj fi xných nákladov na predpokladanú úro-
veň, pričom nová schválená cena v prepočte na 
1 GJ je nižšia v porovnaní s cenou platnou do 
1. 10. 2013.

Predstavenstvo spoločnosti
TERMONOVA, a.s.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
TROJ-IZBOVÝ PODKROVNÝ MEZONETOVÝ BYT

REKONŠTRUKCIE PODLUBÍ
NA NÁMESTÍ

fondu rozvoja bývania poslanci odsúhlasili spô-
sob ručenia úveru nehnuteľným majetkom mesta 
- zdravotné stredisko, kultúrna beseda a pozemky. 
Následne schválili prenájom pozemku v tejto loka-
lite stavebníkovi (s.r.o. SPARK-EX, Ilava) predmet-
ného nájomného bytového domu, ktorý bude vo 
vlastníctve mesta Nová Dubnica a po ukončení
a zrealizovaní všetkých potrebných krokov súvisia-
cich s nadobudnutím domu do majetku mesta bude 
nájomný vzťah k pozemku ukončený. Schválili aj 
zriadenie vecného bremena na uloženie inžinier-
skych sietí v prospech s.r.o. KRAPS, Ilava, ktorá
v tejto zóne taktiež realizuje výstavbu bytových do-
mov. Po konštruktívnej diskusii a oboznámení sa 
so stanoviskami odborných komisií zastupiteľstva 
poslanci stiahli z rokovania návrh zámeru zameniť 
pozemky v lokalite Priemyselnej zóny Hliny medzi 
mestom a s.r.o. BRP Top Bratislava.

VIACERÉ MAJETKO-PRÁVNE ZMENY
 Zastupiteľstvo ďalej schválilo predĺženie plat-
nosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Nová Dubnica do obdobia, kedy budú schvá-
lené Operačné programy pre nasledujúce progra-

mové obdobie 2014 - 2020. Po ich schválení bude 
PHSR aktualizovaný na nové podmienky. Prednost-
ka mestského úradu v nasledujúcom bode progra-
mu predložila informáciu o neúspešnom priebehu 
obchodnej verejnej súťaže na predaj trojizbového 
bytu v dome súp. č. 838 na Ulici Petra Jilemnické-
ho, do ktorej nebol podaný žiadny súťažný návrh. 
Z tohto dôvodu boli schválené súťažné podmienky 
pre opakovanú súťaž s tým, že bude uskutočnená 
rozsiahlejšia inzercia vo väčšom množstve periodík 
a s dlhšou dobou na predkladanie návrhov. Zastupi-
teľstvo ešte schválilo zámenu člena redakčnej rady 
Novodubnických zvestí a odpredaje pozemkov v zá-
hradkových osadách č. 1, 2, 3 a 5 ich užívateľom.
Vzalo na vedomie informáciu o zabezpečení vý-
chovno-vzdelávacieho procesu mestských pred-
školských a školských zariadení na školský rok 
2013/2014.

 Podrobnejšie informácie o prerokovaných ma-
teriáloch možno nájsť na internetovej stránke mesta 
alebo príslušných oddeleniach mestského úradu.

JUDr. Miroslav Holba

POSLANCI SA VRÁTILI DO KULTÚRNEJ BESEDY 
(pokračovanie)



Stranu pripravila Mgr. Katarína Bašná, vedúca odd. životného prostredia

 V priebehu októbra a novembra vybudujeme 
spolu šesť nových stojísk zo zámkovej dlažby pod 
kontajnery v Komenského sadoch. Potešíme oby-
vateľov domov číslo 57, 58, 60, 61 a spoločné sto-
jisko vytvoríme pre domy číslo 62 a 63 a tiež pre 
obyvateľov domov č. 64 a 65. Rozdelením kontaj-

nerov do jednotlivých stojísk zmizne nekonečný rad 
kontajnerov, ktorý „krášlil“ dvor od predajne Lord až 
po obchod s obuvou a bol častým ložiskom vzni-
ku čiernych skládok odpadu. Stojiská s celkovými 
nákladmi 10 tisíc eur vybuduje spoločnosť TEKOS 
Nová Dubnica, s.r.o. 

 Práce na rekonštrukcii zberného dvora, ktoré 
začali v polovici septembra, pokračujú. Daždivé 
počasie nás na pár dní zastavilo, pretože výkopy 
pre základové oporné múry zaliala voda, takisto 
bol problém odviezť mokrú vykopanú pôdu. Na-
šťastie, počasie sa stabilizovalo, vo výkopoch pri-
búdajú zabetónované výstuže, z ktorých vyras-
tie oporný múr a betónové oplotenie. Do konca 

októbra by malo viac ako 250 metrov plota (zo 
strany od tenisových kurtov, od futbalového ihris-
ka a od letného amfi teátra) svietiť novotou a brá-
niť výhľadu na odpady skladované na zbernom 
dvore. Na oplotenie zberného dvora sme získali 
príspevok z Recyklačného fondu vo výške 36 ti-
síc eur. Mesto sa na projekte spolupodieľa čiast-
kou 3 tisíc 300 eur.

 V septembri pribudli v našom meste nové mož-
nosti odovzdávania nepotrebného šatstva a obuvi 
na charitatívne účely. Okrem odovzdávania v zber-
nom dvore, či vykladania vriec so šatstvom pri zbere 
triedeného odpadu v časti IBV Miklovky a Kolačín, 
môžete vhodiť šatstvo, obuv, textílie aj do dvoch 
špeciálnych  kontajnerov Diakonie Broumov. S touto 
organizáciou mesto spolupracuje už niekoľko rokov 
a teší nás, že každoročne pomôžeme niekoľkými 
tonami obuvi a šatstva ľuďom v núdzi. Jeden kon-
tajner je umiestnený vedľa kostola na Gorkého ulici, 
druhý zatiaľ na parkovisku vedľa športovej haly na

Jilemnického ulici. Po úprave terénu ho ale umiest-
nime k panelákom č. 5 a 6 na Ulici SNP.
 Takže vy, ktorí nemáte cestu na zberný dvor, 
môžete využiť aj špeciálne žlté kontajnery. To, čo 
by sa v kontajneroch poškodilo - taniere a iné riady, 
hračky, kočíky, či bicykle, do kontajnerov samozrej-
me nevhadzujte, ale dovezte na zberný dvor, šatstvo 
a iné veci vhodné na charitu zberáme celoročne aj 
tam. Detské oblečenie a hračky zároveň vytrieďuje-
me a odovzdávame ich detskému domovu v Tren-
číne. Pripojte sa aj vy k zmysluplnému nakladaniu 
s nepotrebnými vecami a pomôžte ľuďom v núdzi!

 Jesenný zvoz objemného odpadu od bytových domov v meste sa uskutoční od 11. do 15. novem-
bra. Prosíme vás, objemný odpad ukladajte ku kontajnerom vždy len 1 deň pred termínom odvozu 
objemného odpadu, najneskôr do 6.30 hod. v deň vývozu odpadu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty 
v našom meste. Neznečisťujte odpadom trávniky v okolí!

 Elektroodpad, autobatérie a iný nebezpečný odpad je zakázané vykladať ku kontajnerom, dovezte 
ho na zberný dvor. Kartóny rozrežte a vhoďte do kontajnerov na zber papiera. 

KONTAJNERY NA NEPOTREBNÉ
ŠATSTVO A OBUV

 Na prelome septembra a októbra  mali obyvate-
lia Mikloviek a Kolačína možnosť pripraviť objemný 
odpad na jesenný zvoz. Ďakujeme vám za discipli-
nované vyloženie odpadu v stanovených termínoch.
Odvoz prebehol bez problémov a pracovníci vývoz-
cu odpadu - spoločnosti TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
stihli každý deň odviezť objemný odpad zo stano-
vených ulíc. Podľa informácií občanov sa vo večer-
ných hodinách vyskytli motorizovaní „vyňúravači“ 
kovových odpadov. Škoda, že obyvatelia hneď ne-
kontaktovali mestskú políciu. Jediným opakujúcim 
sa problémom pri vývoze objemného odpadu z tých-
to častí mesta je veľký výskyt elektroodpadu, ktorý 
sa nám potom dostáva na zberný dvor poškodený - 
chladničky bez kondenzátorov, televízory a monito-
ry s rozbitými obrazovkami. Kvôli úniku nebezpeč-
ných látok do ovzdušia je elektroodpad zakázané 
vykladať pri vývoze objemného odpadu, ale obča-
nia sú povinní doviezť tieto nebezpečné odpady na 
zberný dvor. Mesto Nová Dubnica má problém pri 
odovzdávaní poškodených elektroodpadov odbera-
teľom. Veríme, že tieto dôvody pochopíte a pri jar-
nom zvoze objemných odpadov nespôsobíme únik 
freónov z chladničiek či fl uorescenčného prachu 
obsahujúceho kadmium.

Mgr. Katarína Bašná



Vážení spoluobčania,

 s blížiacim sa príchodom novembra nás čakajú 
voľby župana a poslancov vyššieho územného cel-
ku Trenčianskeho samosprávneho kraja. Historicky 
tieto voľby patria k tým, ktoré sú poznačené nízkou 
účasťou voličov. Možno práve preto, že si mnohí
z nás neuvedomujú, respektíve nepoznajú funkciu 
a význam župy pre jednotlivé mestá a obce. 

 Župan a poslanci samosprávneho kraja často 
rozhodujú o osude mnohých mestečiek a dedín, 
bez toho, aby bližšie a detailne poznali problema-
tiku a situáciu týchto samospráv.

 Do ich kompetencie patria naše stredné školy. 
Schvaľujú zameranie odborov a počet žiakov v kaž-
dom školskom roku. Keďže fi nančná sila škôl je od-
lišná, zapríčiňuje rozdiely medzi jednotlivými škola-
mi. Ako člen rady školy Obchodnej akadémie v Ilave 
viem zodpovedne povedať, s akými problémami sa 
stredné školy pasujú. Ďalšou oblasťou každodenné-
ho života, s ktorým sa stretávate, je medzimestská 
doprava. Ako mnohí viete, často máte problém nájsť
vhodný prípoj k rýchliku do Trenčianskej Teplej, ale-
bo problém nájsť spojenie s blízkou Nemšovou, kde 
dnes už takmer spoje nepremávajú. Od rozhodnutí 
župana a poslancov závisí aj budúcnosť zdravotníc-
tva v našom regióne, čo zanechalo v okrese Ilava 
hlboké stopy na našej nemocnici a dnes je odsúde-
ná na zánik. V ostatnej dobe sme bojovali so zacho-
vaním pohotovosti lekárov v Ilave, čo je významné 
hlavne pre spádové dediny, ktoré sú často ťažko 
dostupné a žijú v nich starší obyvatelia, ktorí potre-
bujú častejšie práve lekársku pomoc.

 Nemenej dôležitý je aj stav sociálnych služieb. 
Práve do kompetencie župy patria mnohé zariade-
nia pre seniorov a občanov v dôchodkovom veku. 
Ich sieť v celom regióne je veľmi dôležitá. Aj na dve-
re mojej kancelárie pravidelne klopú občania, ktorí 
potrebujú pomôcť s umiestnením svojich rodičov, 
alebo starých rodičov do zariadenia. Keďže máme
v meste zariadenie s kapacitou len 54 miest, mu-
síme sa obracať aj na zariadenia patriace do kom-
petencie župy. Práve župa môže rozšíriť sieť týchto 
zariadení, a rozhoduje o ich lokalizácii a kapacite.

 Jednou z najväčších kompetencií samospráv-
neho kraja, je údržba komunikácii II. a III. triedy. 
Osobných automobilov pribúda a cesty sú čoraz
v horšom stave. V našom meste je v správe vyššie-
ho územného celku celá Ulica SNP, ktorá začína pri 
čerpacej stanici a prechádza celým mestom a celou 
mestskou časťou Kolačín. Často prijímame podnety 
na opravu aj tohto úseku a mnohí občania sú pre-
kvapení, že nie je v kompetencii mesta vykonávať 
opravu a údržbu tejto komunikácie.

 Preto posúďte sami význam samosprávnych 
krajov pre naše mestá a obce. Verím, že vám tieto
voľby nebudú ľahostajné, využijete svoje volebné
právo a nájdete si čas na návštevu volebných miest-
nosti, aby aj náš okres mal silné zastúpenie v par-
lamente samosprávneho kraja.

Ing. Peter Marušinec
primátor

PREČO ÍSŤ K VOĽBÁM DO VÚC?

Víkend po Sviatku všetkých svätých by sme mali ako zodpovední občania Trenčianskeho samosprávneho 
kraja stráviť aj vo volebnej miestnosti. V sobotu 9. novembra od 7. do 22. hodiny budeme voliť svojich zá-
stupcov do orgánov samosprávneho kraja. Primátor mesta Nová Dubnica určil podľa zákona o voľbách do 
orgánov samosprávnych krajov tieto okrsky a miestnosti: 

Sprava IT
Lístok s poznámkou
MigrationConfirmed nastavil Sprava IT

Sprava IT
Odtlačok

Sprava IT
Odtlačok



 Predseda NR SR vyhlásil 3. júla termín vo-
lieb do orgánov samosprávnych krajov. Budú sa 
konať v sobotu 9. novembra v čase od 7. do 22. 
hodiny a v našom meste bude k dispozícii deväť
volebných okrskov a rovnako deväť volebných 
miestností. Presný prehľad nájdete v článku 
Kam ísť voliť? Riadny priebeh hlasovania za-
bezpečuje okrsková volebná komisia, ktorá do-
zerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov 
a dbá o poriadok vo volebnej miestnosti, posu-
dzuje platnosť hlasovacích lístkov, sčítava hla-
sovacie lístky, vyhotovuje zápisnicu o priebehu 
a výsledku hlasovania a plní ďalšie potrebné 
úlohy.

 Právo voliť majú občania Slovenskej republiky 
a cudzinci , ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí 
do územia samosprávneho kraja, alebo majú trva-
lý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na úče-
ly volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho 
územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 
rokov veku. 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 obsahovať informáciu o po-
vinnosti preukázať sa pred hlasovaním preukazom 
totožnosti a stručný opis spôsobu úpravy hlasova-
cieho lístka.
 Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kan-
didátov na predsedu samosprávneho kraja nadpo-
lovičnú väčšinu platných hlasov, vykoná sa do 14 
dní druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb po-
stúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet 
platných hlasov v prvom kole volieb.
V podmienkach mesta Nová Dubnica je vytvorená 
pracovná skupina zabezpečujúca úspešnú prípravu 
a priebeh volieb, ktorej koordinátorom je JUDr. Dag-
mar Gregušová. S akoukoľvek otázkou súvisiacou 
s voľbami sa môžete na ňu obrátiť osobne alebo 
e-mailom na gregusova@novadubnica.sk, prípad-
ne telefonicky 042/44 33 525. 

DÔLEŽITÁ ZMENA!
 Centrum voľného času a základná umelecká 
škola zmenili svoje sídlo do budovy bývalej I. 
ZŠ. Ak ste chodili hlasovať do volebnej miest-
nosti v CVČ (okrsok č. 5) alebo v ZUŠ (okrsok
č. 7), voliť budete naďalej v týchto školských za-
riadeniach, ale v zmenenom sídle. Teda v budo-
ve na Ulici P. O. Hviezdoslava 13. 

KANDIDÁTI NA VOĽBU PREDSEDU TREN-
ČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA:

1. Jaroslav Baška, Ing.,
 38 r., poslanec NR SR, Dohňany 109, SMER -

 sociálna demokracia
2. Marián Herdel, Mgr.,
 38 r., predseda združenia, Nová Dubnica, Ko-
 menského sady 54/25, nezávislý kandidát
3. Jozef Lohyňa, Mgr.,
 50 r., SZČO, Prievidza, Dlhá 366/10, Kresťan-
 skodemokratické hnutie, Slovenská demokra-
 tická a kresťanská únia - Demokratická strana,
 MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lip-
 šic), Sloboda a Solidarita, Občianska konzer-
 vatívna strana 
4. Peter Palko, Ing.,
 61 r., letecký inžinier, Trenčianske Stankovce
 910, Komunistická strana Slovenska
5. Juraj Smatana, Mgr.,
 47 r., učiteľ a protikorupčný aktivista, Považská
 Bystrica, Nábrežná 999/13, Zmena zdola, De-
 mokratická únia Slovenska
6. Ľubomír Žabár, Ing.,
 55 r., podnikateľ, Trenčín, Na Vinohrady 1828/8,
 nezávislý kandidát.

KANDIDÁTI NA VOĽBU POSLANCOV TSK:

1. Marián Antal, Ing. arch.,
 48 r., architekt, Dubnica nad Váhom, Bratislav-
 ská 1767/36, nezávislý kandidát
2. Pavol Bagin, Ing.,
 59 r., učiteľ, Dubnica nad Váhom, Pod hájom
 959/18, SMER - sociálna demokracia
3. Anton Barták, Ing. arch.,
 59 r., autorizovaný architekt, Kameničany 133,
 Magnifi cat Slovakia
4. Štefan Bednárik, 61 r.,
 technik, Bolešov 163, Slovenská národná strana
5. Katarína Bližnáková, Mgr.,
 52 r., pedagogický pracovník, Dubnica nad Vá-
 hom, Prejtská 17/18, Robíme to pre deti - SF
6. Eva Bočincová, Mgr.,
 52 r., analytik, Dubnica nad Váhom, Pod hájom
 1097/91-21, Kresťanskodemokratické hnutie,
 Slovenská demokratická a kresťanská únia -
 Demokratická strana, MOST - HÍD, Nová väčši-
 na - Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a Solidarita,
 Občianska konzervatívna strana
7. Radomír Brtáň,
 35 r., starosta obce, Košeca, Zliechovská ulica
 1012/101, Zmena zdola, Demokratická únia
 Slovenska
8. Viliam Cíbik, MUDr., PhD.,
 50 r., lekár, starosta obce, Pruské 539, nezávis-
 lý kandidát
9. Rastislav Čepák, Bc.,
 37 r., poslanec NR SR, Košecké Podhradie,
 Veľké Košecké Podhradie 353, SMER - sociál-
 na demokracia

10. Štefan Daško, Ing.,
 49 r., primátor, Ilava, Kukučínova 473/27, nezá-
 vislý kandidát
11. Anton Fabuš,
 60 r., podnikateľ, Borčice 37, SMER - sociálna
 demokracia
12. Martin Fabuš, Bc.,
 22 r., študent, Borčice 18, Komunistická strana
 Slovenska
13. Jozef Gašparík, Ing.,
 57 r., primátor mesta Dubnica nad Váhom,
 Dubnica nad Váhom, Nad Zábrehom 454/7, ne-
 závislý kandidát
14. Peter Hajdúch, Ing.,
 35 r., starosta, Bohunice 24, Slovenská národ-
 ná strana
15. Juraj Hort, Ing.,
 33 r., ekonóm, Nová Dubnica, SNP 9/23, Kres-
 ťanskodemokratické hnutie, Slovenská demo-
 kratická a kresťanská únia - Demokratická stra-
 na, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
 Lipšic), Sloboda a Solidarita, Občianska kon-
 zervatívna strana
16. Peter Hutyra,
 47 r., živnostník, Slavnica 88, Slovenská národ-
 ná strana
17. Anna Chalupková, Ing.,
 61 r., riaditeľka školského zariadenia, Dubnica
 nad Váhom, Centrum II 81/24, nezávislý kandi-
 dát
18. Pavol Janík, Bc.,
 57 r., kontrolór, Košecké Podhradie, Kopec 19,
 Slovenská národná strana
19. Edmund Kmeco, JUDr.,
 41 r., fi nančný manažér, Nová Dubnica, Slobo-
 dy 67, nezávislý kandidát
20. Tibor Kramár, Mgr.,
 51 r., manager, Nová Dubnica, Okružná 370/40,
 Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská de-
 mokratická a kresťanská únia - Demokratická
 strana, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda
 (D. Lipšic), Sloboda a Solidarita, Občianska
 konzervatívna strana
21. Peter Marušinec, Ing.,
 32 r., primátor, Nová Dubnica, Trenčianska
 65/25, SMER - sociálna demokracia
22. Peter Perichta, RNDr., CSc.,
 51 r., vysokoškolský pedagóg, Nová Dubnica,
 Puškinova 795/8, Kresťanskodemokratické hnu-
 tie, Slovenská demokratická a kresťanská únia
 - Demokratická strana, MOST - HÍD, Nová väč-
 šina - Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a Solidarita,
 Občianska konzervatívna strana
23. Robert Rafaj, Ing.,
 55 r., riaditeľ, Dubnica nad Váhom, Otrokovická
 4129/9, SMER - sociálna demokracia
24. Rastislav Smolka,
 40 r., vodič, Nová Dubnica, Trenčianska 78-
 15/76, Ľudová strana Naše Slovensko

25. Emil Suchánek, Ing.,
 58 r., organizačno-personálny poradca a tré-
 ner manažmentu, Dubnica nad Váhom, Pod
 hájom 956/5, nezávislý kandidát
26. Ľubomír Sýkora, Ing.,
 53 r., strojný technik, Dubnica nad Váhom, Pod
 hájom 960/22-19, Slovenská národná strana
27. Ján Šatka, Mgr.,
 40 r., učiteľ na ZŠ, Pruské 370, Kresťanskode-
 mokratické hnutie, Slovenská demokratická a
 kresťanská únia - Demokratická strana, MOST
 - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Slo-
 boda a Solidarita, Občianska konzervatívna
 strana
28. Tomáš Zemko, Mgr.,
 28 r., obchodný riaditeľ, Nová Dubnica, Svora-
 dova 445/1, Ľudová strana - Hnutie za demo-
 kratické Slovensko

 Naši občania budú voliť päť poslancov z počtu 
28 zaregistrovaných kandidátov. 
 Celkovo sa o post poslanca v našom kraji 
uchádzajú tri stovky kandidátov, z toho 93 nezávislí, 
za politické strany je 207 zo šestnástich politických 
strán. 

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca klientskeho centra MsÚ

ŽUPAN VZÍDE ZO ŠIESTICH KANDIDÁTOV

 Takmer mesiac pred termínom volieb do VÚC 
sa stretli volebné komisie na ustanovujúcom zasad-
nutí členov a zapisovateliek okrskových volebných 
komisií. V utorok 15. októbra v kine Panorex zložili 
sľub a zvolili predsedov a podpredsedov jednotli-
vých komisií. Všetci členovia a zapisovateľky komi-
sií sľúbili, že budú čestne, svedomito a nestranne 
vykonávať svoju funkciu a budú sa pritom riadiť 
ústavou a zákonmi našej krajiny.

PRÍPRAVA VOLIEB 
PODĽA PLÁNU



 Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, 
že zostane v starobe nepovšimnutý. Keď si nájde 
čas, vľúdne slovo či úsmev pre starších, preuká-
že im svoju veľkú úctu. 
 Tieto slová predznamenávajú, že v prvý ok-
tóbrový deň si pripomíname Svetový deň senio-
rov a celý október je MESIACOM ÚCTY K STAR-
ŠÍM. Pri tejto príležitosti každoročne vedenie 
nášho mesta vzdáva úctu a hold najstarším ob-
čanom Novej Dubnice tým, že ich pozve do kina 
PANOREX, kde je tradične pripravený bohatý 
kultúrny program. Štvrtok 10. októbra bol pre 
všetkých, ktorí prijali pozvanie do PANOREXu, 
tak trochu výnimočný. Okrem toho, že mali mož-
nosť počuť množstvo známych REPEŤÁCKYCH 
melódií a humorného slova, boli svedkami na-
krúcania živého televízneho programu SENZI 
TV. Program konferoval Otto Weiter a Andrea 
Fischer.
 V úvode privítali primátora mesta Ing. Petra 
Marušinca, ktorý srdečne pozdravil všetkých prí-

tomných a pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
im vyslovil vďaku, zaželal veľa zdravia a lásky od 
svojich najbližších. Ako darček sa potom začal 
kultúrny program plný známych piesní v podaní 
O. Weitera, A. Fischer, Jadranky, O. Szabovej
a skupiny SENZUS. O dobrú náladu sa postaral 
aj spevák, imitátor a zabávač Stano Vitáloš, ktorý 
spieval, napodobňoval rôznych umelcov a svoje 
vystúpenie obohatil hovoreným slovom a vtipmi.
 Po prestávke program pokračoval až do ne-
skorých večerných hodín. Možno povedať, že 
vľúdne slovo, humor a nestarnúce melódie, pri-
speli k príjemnej pohode a všetci, ktorí zostali až 
do konca, odchádzali z kina PANOREX spokoj-
ní. Na znak úcty si vo vestibule z rúk primátora 
prevzali kvet a mali možnosť stretnúť sa s účin-
kujúcimi.
 Živý záznam z tohto programu odvysiela SEN-
ZI TV, kde si môžete atmosféru nakrúcania pri-
pomenúť.                   
Foto: P. Tehlár M. Babuková

PATRÍ  VÁM NAŠA VĎAKA

 Tak, ako nás stromy na jeseň ohromujú pestrý-
mi farbami, aj človek v jeseni života predstavuje pa-
letu, ktorú formoval majster osud svojimi skúškami, 
radosťami, ale aj starosťami. Vo vlasoch sa objavili 
šediny, tvár poznačili vrásky, vrásky smutné i veselé 
tak, ako prežité chvíle. Symbolom jesene je aj októ-
ber, ktorý vyhlásili za mesiac úcty k starším - úcty ku 
všetkým skôr narodeným.
 Už tradične pri tejto príležitosti vedenie Zaria-
denia pre seniorov v Novej Dubnici pripravuje pre 
svojich starkých posedenie, aby im spríjemnilo chví-
le a vyslovilo vďaku za všetko, čo doteraz urobili. 
Stretnutie vo štvrtok 18. októbra otvorila riaditeľka 
Ing. Mgr. Margita Urbanová. V úvode privítala vedú-
cu oddelenia sociálnych vecí a opatrovateľskej 
služby MsÚ Mgr. Zuzanu Vankovú, poslankyne a  
členky sociálno-zdravotno-bytovej komisie MUDr. 
Máriu Augustínovú a Martu Babukovú a ďalších 
hostí. Darček v podobe kultúrneho programu pridali 
žiaci zo Súkromnej ZUŠ a  zo ZŠ J. Kráľa. Obyva-
teľov tohto zariadenia prišiel pozdraviť primátor 
mesta Ing. Peter Marušinec. Najskôr odovzdal 
symbolickú kyticu riaditeľke zariadenia a vo svojom 

príhovore pripomenul, že pri tejto príležitosti sa už 
tradične stretávajú, aby prejavili svoju pozornosť
a úctu všetkým zúčastneným. 
 „Vo svojom zrelom veku ste bohatší o život-
né skúsenosti a najmä o plodne prežité roky. 
Museli ste riešiť veľa rôznych životných situá-
cií. Radostné dni sa striedali s tými menej vese-
lými. Všetci ste vo svojich životoch niečo doká-
zali, vyštudovali, vyučili sa odbornosti, venova-
li ste sa svojim deťom. Dali ste im všetko po-
trebné, pripravili ste ich na vlastný život. Ste 
nielen rodičmi, ale aj starými rodičmi a niektorí 
aj prastarými rodičmi. Želám vám, aby všetky 
nastávajúce dni boli naplnené zdravím, šťastím,
spokojnosťou a láskou najbližších. Nech vás
vaša životná múdrosť vedie každým dňom váš-
ho života.“  K  slovám pridal primátor sladkosť, kto-
rú starkým osobne odovzdal. 
 Na záver bolo už tradične pripravené občer-
stvenie a o dobrú náladu sa postaral J. Belina zo 
ZUŠ, ktorý hral na harmonike a spoločne sme si za-
nôtili ľudové melódie.     

Text a snímky: M. Babuková

 Novodubnická organizácia Únie žien Sloven-
ska má ďalšiu úspešnú akciu za sebou. Jej pred-
stavenstvo sa rozhodlo prvýkrát usporiadať výstavu 
retro kabeliek. Nápad bol na svete už na jar, len jej 
členky mali tak trochu obavy, či budú mať čo vysta-
vovať, lebo mnohé ženy reagovali, že tie staré ka-
belky už dávno vyhodili. Preto sme boli milo pre-
kvapené, keď ich na výstave bolo až 127 z rôznych 
materiálov, tvarov - oblé, hranaté i oválne. Určené 
na rôzne príležitosti - nákupné, športové, spoločen-
ské i večerné. Kabelky nám poslali ich majiteľky
z bratislavskej Trnávky, z Bratislavy, Pezinka z ďal-
ších kútov Slovenska. A že výstava mala úspech, 
svedčia aj poznámky v kronike, kde obdivovateľky 
týchto kabeliek nešetrili uznaním a chválou.

 Vyberáme aspoň niektoré z nich: „Ďakujeme veľ-
mi pekne za podujatie výnimočného charakteru! 
Koľko estetiky, kvality a spomienok.“ Ďalšie: „Ďaku-
jem za skvelý nápad uskutočniť výstavu takýchto 
kabeliek. Veľmi ma prekvapilo koľko rôznorodých 
kabeliek je tu vystavených. Najviac sa mi páčila 

kabelka z kože vyrobená pani učiteľkou a vyšíva-
né staré kabelky.“ Alebo: „Ďakujem za super nápad 
výstavu kabeliek, ktorá poteší dušu a oživí v spo-
mienkach roky minulé.“ Pekné vyznanie napísala 
aj predsedníčka novodubnickej Matice slovenskej 
R. Hromádková: „Oceňujem myšlienku uskutočniť 
výstavu retro kabeliek. Podľa množstva exponátov 
usudzujem, že o výstavu prejavilo záujem veľa žien 
a to nielen z Novej Dubnice. Každá z nich má svoj 
veľký príbeh a nám pripomenuli roky minulé. Vďaka 
za príjemný zážitok a unikátnu výstavu.“
 My organizátorky sme radi, že výstava mala 
úspech. Aj touto formou sme chceli obyvateľom 
mesta pripomenúť naše pôsobenie v Novej Dubni-
ci. Pri likvidovaní jednotlivých exponátov už prišli 
nápady na ďalšiu prezentáciu. Tou by mohla byť 
výstava starých bábik. Ale to až niekedy v budúcom 
roku. Teraz nás čaká výstava spojená so súťažou 
o najkrajšie jablko Novej Dubnice, najzaujímavejší 
výpestok ovocia či zeleniny a o najzaujímavejší re-
cept z týchto výpestkov. - gaj -

SPRÍJEMNILI IM JESEŇ ŽIVOTA



 Nultý ročník Snow Film Festu v Novej Dubnici 
ponúkne 7. novembra tieto snímky:

LÁKAVÝ STRACH (25 MIN.)
 Kanadský fi lm o zrejme najodvážnejšom extré-
 mnom lyžiarovi tejto generácie Andreasovi
 Franssonovi. Snímka získala ocenenie Najlep-
 ší akčný fi lm na Adventure Film Festival 2012.
MODRÁ POSADNUTOSŤ (8 MIN.)
 Film o kráse lezenia ľadov na Aljaške. Režisér
 sa snažil zachytiť miesta, po ktorých sa pohy-
 buje od svojich deviatich rokov, ale ich vábivá
 krása sa mení každým dňom. 
CEZ ĽADY (44 MIN.)
 Dvaja austrálski dobrodruhovia na ceste po An-
 tarktíde celkom bez pomoci. Žiadne ťažné psy,
 žiadny kite, iba dvaja muži ťahajúci svoje záso-
 by cez 1 140 km nehostinného snehu a ľadu. 

NA SEVER OD SLNKA (46 MIN.)
 Deväť mesiacov studenej zimy v izolácii za po-
 lárnym kruhom. Surfi sti sa rozhodli pozberať
 aspoň tonu odpadu z mora, postaviť si z nich
 dom, užiť si surfovanie a prežiť tmu. 
NEVIDITEĽNÁ HORA (20 MIN.)
 Strhujúci príbeh nevidiaceho slovenského ho-
 rolezca Juraja Prágera o výstupe na Elbrus bez
 akejkoľvek podpory. 
SAŠIMI Z JEDNOROŽCA (5 MIN.)
 Unikátna audio-vizuálna snímka z japonských
 hôr. Slovami autorov: Vybrali sme sa loviť mý-
 tického hokkaidského jednorožca. Ukázalo sa,
 že zviera je ťažké nakrútiť, a tak sme sa roz-
 hodli aspoň si trochu zalyžovať. 
SNOW WAY (40 MIN.)
 Dokumentárny fi lm mapuje dvadsaťročnú špor-
 tovú kariéru najúspešnejšieho českého snow-
 boardistu Martina Černíka. 

SNOW FILM FEST 2013

VÝSTAVA Z NAŠICH ZÁHRADVÝSTAVA Z NAŠICH ZÁHRAD
Výbor ZO Únie žien Slovenska v spolupráci s Mestským úradom,

ZO Slovenského zväzu záhradkárov, základnými a materskými školami
v Novej Dubnici, poriada v dňoch 22. až 24. októbra - v kine PANOREX

16. ročník výstavy „Z NAŠICH ZÁHRAD“.
Jej súčasťou je už tradične súťaž „O JABLKO NOVEJ DUBNICE“,

„O NAJZAUJÍMAVEJŠÍ VÝPESTOK A ZAUJÍMAVÝ RECEPT
NA SPRACOVANIE OVOCIA I ZELENINY“.

Výstava je pre verejnosť otvorená v utorok 22. okt. od  15. do 18. hod.,
v stredu 23. okt. od  9. do 18. hod. a vo štvrtok 24. okt od 9. do 16. hod.

Môžete si tu kúpiť aj rôzne výrobky z domáceho medu - medovinu,
fi gúrky, liečivé tinktúry a medovníčky.

PORIADATELIA SA TEŠIA NA VAŠU NÁVŠTEVU.

 Fascination band je trenčianske zoskupenie 
skúsených, väčšinou profesionálnych muzikan-
tov, ktoré vzniklo pred tromi rokmi.
 Kapelu vedie ostrieľaný muzikant, multiin-
štrumentalista a aranžér Jozef Brindzák, ktorý 
hrá v tejto skupine na kontrabas. Spolu s jeho 
partnerkou Veronikou Staňkovou, huslistkou s vy-
nikajúcim feelingom, často hrávajú aj v duete. 
Obaja sú lektormi v ZUŠ v Trenčíne. Ďalšími 
členmi kapely sú dvaja hráči zo známej trenčian-
skej jazzovej kapely Aurelius Q., klavirista Erich 

Vladár a gitarista Peter Belák. Fascination band 
dopĺňa hráč na bicie nástroje, rodák z Novej Dub-
nice, Jaroslav Bežák, ktorý pôsobí tiež ako lektor 
hry na bicie nástroje v ZUŠ Nová Dubnica.
 V repertoári kapely sa nachádza etnická 
muzika (klezmery, rómske piesne, ruské piesne, 
gypsy swing), klasická hudba, jazzové štandardy 
(swing, bossa nova, bequine, samba), nestarnú-
ce populárne šlágre, úpravy rockových a popo-
vých evergreenov.

FASCINATION BAND
17. NOVEMBER (NEDEĽA) O 19. HOD. KULTÚRNA BESEDA NOVÁ DUBNICA

Vstupné: 3 € / hodinu pred koncertom 4 €
Predpredaj: odd. kultúry MsÚ Nová Dubnica

kacinova@novadubnica.sk, 042/44 33 484, kl. 110, 0918 32 32 75



 Kultúrna beseda v Novej Dubnici opäť ponúkla 
širokej a odbornej verejnosti jeden z netradičných 
seminárov zameraných na využitie fi lmu vo vyučo-
vacom procese. Seminár bol súčasťou programu 
celoživotného vzdelávania Comenius Regio a viedol 
ho režisér Mgr. Art. Marek Janičík. Tento absolvent 
Akadémie umenia v Banskej Bystrici v odboroch fi l-
mová dramaturgia a scenáristika a dokumentárna 
tvorba realizuje dokumentárne snímky pre Sloven-
skú a Českú televíziu. Pracuje na krátkych doku-
mentoch o slovenských výtvarníkoch, spolupracuje 
s reklamnými spoločnosťami a organizuje fi lmové 
workshopy, mnohé z jeho diel sú k dispozícii v ar-
chíve TA3. Medzi ďalšie jeho aktivity patrí edukácia 
žiakov v Súkromnej Základnej škole v Novej Dubni-
ci, kde učí tvorivé písanie, mediálnu výchovu, vedie 
divadlo a fi lmovú tvorbu. 

 Seminár sme rozčlenili na štyri časti s bohatým 
obsahom a diskusiou. M. Janičík (na snímke) sa ve-
noval otázkam používania fi lmu a videa v edukač-
nom procese, kde oba žánre plnia funkciu názor-
nosti, zážitkovosti, aktivity a umožňujú spájanie te-
oretických poznatkov s praxou.
 Prostredníctvom nich žiaci získavajú informácie 
rýchlejšie, vyučovací proces sa stáva dynamickejší, 
a tým vytvára lepšie predpoklady pre aktivitu v my-
slení a pozorovaní. 
 V konečnom dôsledku fi lm a video prispievajú
k celkovému formovaniu profi lu žiaka a pozitívne 
podporujú samoštúdium a využívajú sa v ktorejkoľ-
vek fáze vyučovacieho procesu.

VŠETKÉHO VEĽA ŠKODÍ
 Okrem pozitívnych aspektov boli spomenuté i ú-
skalia nadbytku informácii. Ak nie je presne diferen-
cované podstatné od nepodstatného, nevyhnutné 
od náhodného, hlavné od vedľajšieho, môže to 
vyústiť v dezinformovanosť žiaka, ale i pedagóga.
Preexponovanie množstvom informácií vedie k pred-

časnej únave, a tým k zníženiu efektívnosti učenia 
na oboch stranách. Preto prechod od kvantity ku 
kvalite vzdelávania sa má prejaviť v transformácii 
od podávania dogmatických poznatkov k stavaniu 
problémových úloh.
 Obsahom diskusie bola spoločnosť, jej klišé 
a vzory správania ovplyvňované práve médiami 
a reklamou, ako aj súčasná generácia konzumu 
uprednostňúca prototyp spoločnosti bez dlhodobej 
pamäte. Spoločnosti neschopnej čeliť minulosti, 

momentálnej existencie a bez schopnosti uvažovať 
o budúcnosti.

 V závere seminára účastníci získali prehľad o fi l-
movej tvorbe vhodnej pre žiakov a rôzne zaujíma-
vé tipy na fi lmy, ktoré je možné v škole využiť. V do-
tazníkoch účastníci vyjadrili spokojnosť a záujem 
pokračovať do budúcna v danej téme.

Mgr. Silvia Hill

 Tohtoročný štvrtý október bol trochu iný, ako tie 
predošlé. Výnimočný bol tým, že to, na čo sa už 
dlho tešili žiaci a študenti našej školy, sa v tento deň 
malo stať skutočnosťou. 
 Práve na tento deň pripravili študenti vyššieho 
gymnázia a technického lýcea pre svojich mladších 
spolužiakov (teda študentov prímy až kvarty a žia-
kov 5.- 9. ročníka ZŠ) zážitkové vzdelávaco-zábav-
no-súťažné podujatie. Vlastne ani to by nebolo až 
také zvláštne. Veď to, že naši študenti vedia pripra-
viť skvelý program, už mnohokrát dokázali nielen
žiakom a rodičom školy, ale aj obyvateľom mesta. 
Ale to, že 180 účastníkov tohto podujatia bude v ško-
le tráviť celú noc, to tu ešte nebolo. Podujatie malo 
totiž názov Nočná škola, s podtitulom „Keď grécke 
báje ožívajú“. Na nočnú školu sa prihlásilo okrem 
päťdesiatky účinkujúcich starších študentov viac 
ako 130 mladších študentov a žiakov školy. Pred-
chádzali jej usilovné prípravy - na nástenke aj na 
facebooku pozýval žiakov na akciu veľký farebný 
plagát, v školskom rozhlase zaznela aj reklama.
 A 4. októbra o 17. hod. to v škole, ktorá sa ob-
vykle v piatok o tomto čase už chystá na víkendový 
oddych, bzučalo ako v úli. 

STAROGRÉCKE BYTOSTI MEDZI NAMI
 Po ubytovaní sa v triedach a po chutnej večeri, 
ktorú pripravili tety kuchárky, sa všetci zišli v telo-
cvični, kde sa začala prvá časť programu. Na úvod 
sa v bohoslužbe slova všetkým prihovoril duchovný 
správca školy don Jozef Špalek. Potom už nasledo-
vali starogrécke olympijské hry, ktoré poctili svojou 
prítomnosťou aj bohovia z Olympu - náš pán riadi-
teľ, pani učiteľky a profesorky. Aby atmosféra bola 
čo najvernejšia, všetci prítomní, vrátane učiteľského 
zboru, mali na sebe vlastnoručne vyrobený grécky 
odev. Dokonca aj súťažili o najoriginálnejší grécky 
vzhľad. Po olympiáde nasledovala grécka veselica 
(diskotéka) s tombolou. 

PUTOVANIE ZA ZLATÝM RÚNOM
 Na druhú časť podujatia - nočnú hru s názvom 
Putovanie za zlatým rúnom, zrazu svetlá v celej ško-
le zhasli. Nasvietené ostali len úžasné kulisy a po-
stavy v skvelých maskách, ktoré vyrobili sami žia-
ci - a bolo sa veru na čo pozerať... a trochu sa aj 
báť. Veď naši stredoškoláci predviedli opäť skvelé 
herecké výkony. Pútnici pod vedením sprievodcov 
mali možnosť na svojej púti stretnúť nejednu bájnu
bytosť - navštívili Delfy, stretli Hydru, ubránili sa zlej 
Medúze, preľstili Minotaura, navštívili Kentaura, há-
dali hádanky, pomohli Kyklopom, potešili Sirénu, 
Cháron ich pustil cez rieku Styx. V podsvetí oslobo-
dili Eurydiku, našli cestu zo zradných sietí pavúčej 

Arachné. Svojím dôvtipom získali zlaté rúno a zo-
budili spiacu Pandoru. Na konci púte boli odmenení 
malým darčekom a sladkosťou. A po takejto namá-
havej púti si zaslúžili oddych - spánok v triedach, na 
ktorý sa už toľko tešili.

PREKONALI STRACH, I SAMÝCH SEBA
 Toto krásne podujatie plnilo hneď niekoľko 
cieľov. Žiaci si prostredníctvom neho prehĺbili vedo-
mosti z literatúry o gréckych bájach a mýtoch, z de-
jepisu i náboženstva o gréckej spoločnosti, upevnili 
a prehĺbili si priateľstvo v spoločenstve spolužiakov 
bez ohľadu na vek, prekonávali strach i samých 

seba. No najmä si mali možnosť vyskúšať a zažiť 
pocity človeka vtedajšej spoločnosti, kedy bohovia 
boli často zlomyseľní a pomstychtiví a porovnať so 
sebaobetujúcou láskou Pána Ježiša, silou viery
a krásou nádeje. Po krátkom spánku (?) už čakali
v školskej jedálni raňajky a po uprataní tried sa una-
vení, ale plní dojmov a zážitkov, rozbehli všetci za 
slnečného októbrového rána domov. A určite ešte 
dlho budú rozprávať svojim kamarátom zážitky
z Nočnej školy a tešiť sa na tú ďalšiu - o rok.

Mgr. Mariana Schőnová,
Spojená škola sv. J. Bosca, Nová Dubnica

Ď A K U J E M E

 Vedenie Spojenej školy sv. Jána Bosca sa chce 
všetkým študentom i pedagógom, ktorí sa podieľa-
li na príprave a realizácii Nočnej školy, no najmä 
organizátorke celého tohto projektu Mgr. Mariane 
Schőnovej, poďakovať za vynaložené úsilie a ocho-
tu obetovať svoj voľný čas pre potešenie a pouče-
nie žiakov a študentov.

Mgr. Ľuboš Valt
riaditeľ školy

 Základná umelecká škola v Novej Dubnici 
pokračuje vo svojej dlhoročnej tradícii budovania 
dobrého mena a sústreďuje umelecky nadané 
deti nielen z mesta, ale i celého regiónu. Škola 
sídli v nových priestoroch na Ulici P. O. Hviezdo-
slava 13/4. Učebne sme vybavili školským ná-
bytkom a učebnými pomôckami na požadovanej 
úrovni. Štyri odbory navštevuje takmer päť sto-
viek žiakov: hudobný odbor 234, tanečný 118, 
výtvarný 83 a literárno-dramatický 50 žiakov. 
Veľmi nás teší, ako sa rozrástol tanečný a vý-
tvarný odbor. 
 Pedagógovia školy prostredníctvom ume-
leckého vzdelávania rozvíjajú prirodzenú tvori-
vosť detí, spoločne odhaľujú krásu umenia a po-
dieľajú sa na jej tvorbe. Okrem vedomostí
a umeleckých zručností získavajú žiaci aj kulti-
vovaný prejav, vlastný umelecký názor a vkus, 
pestujú si návyky vystupovania pred verejnos-
ťou. Vyučovanie sa uskutočňuje formou indivi-
duálnych alebo skupinových školských hodín. 
Prebieha v prípravnom štúdiu, v základnom štú-
diu I. a II. stupňa, v rozšírenom štúdiu, v skráte-
nom štúdiu a v štúdiu pre dospelých. Žiaci a ich 
pedagógovia prezentujú výsledky svojej práce 
na verejných a interných podujatiach školy, pri 
rôznych príležitostiach v spolupráci s inými inšti-
túciami, na výstavách, prehliadkach, súťažiach, 
humanitárnych a charitatívnych vystúpeniach. 
Výučbu zabezpečuje 23 pedagogických zamest-
nancov (z toho traja na kratší pracovný čas
a šiesti na dohodu o pracovnej činnosti). 
 V tomto školskom roku sme vďaka dotácii 
od Mesta Nová Dubnica zakúpili nové hudob-
né nástroje - basovú gitaru, rôzne perkusie do 
oddelenia bicích nástrojov, husle, saxofóny, kla-
rinet, barytón, tenor, stage piano - elektronický 
klavír a synthetizér Roland. 

Mgr. Miroslava Múdra
riaditeľka ZUŠ

TAKMER PÄŤ STOVIEK
MLADÝCH UMELCOV



 Jedným z príspevkov, ktoré sme dostali na re-
dakčný stôl, bol list obyvateľa nášho mesta a dlho-
ročného pracovníka ZTS-ky Jozefa Tichého. Pripomí-
na v ňom, že prvého septembra 2013 uplynulo 65 ro-
kov odvtedy, čo do bývalých strojárskych závodov 
v Dubnici nad Váhom prišlo 350 mladých chlapcov, 
aby sa vyučili strojárskemu remeslu. Požiadal nás, 
aby sme túto spomienku na jubilantov uverejnili
v Novodubnických zvestiach. „Prišli sme do Dubni-
ce z celého Slovenska. Mnohí z nás sa po vyučení 
vrátili do svojich rodísk a vedomosti, ktoré získali 
v dubnickom učilišti zúročili v iných strojárskych 
závodoch. Dosť nás však zostalo v ZTS-ke, kde 
sme postupne pracovali na rôznych postoch až do 
dôchodku. Všetkým patrí vďaka a určite si radi za-
spomínajú na roky minulé. Vymenovať ich všetkých 
nie je možné a tak aspoň mená tých, ktorí sú dlhé 
roky obyvateľmi Novej Dubnice a pomáhali ju budo-
vať od jej začiatkov.
 Sú to: J. Tichý, M. Herda, G. Leitman, S. Leit-
man, J. Stanko, E. Ferdinandy, Ing. G. Bojkov-
ský, Ing. E. Valent, Ing. Š. Buzáš, J. Škorec, 
Ing. M. Kočkovský, Ing. A. Gjabel, V. Ondrejka,
E. Šotník, Ing. M. Sekerka, E. Choma, M. Choma, 
J. Hujo, M. Babarík, Ing. J. Novotný, J. Kender, 
Ing. J. Belina, A. Drgoň, M. Lišaník. 
 Žiaľ, niektorí z tých, ktorí sa pred 65-timi 
rokmi prišli učiť do dubnickej ZŤS-ky už nie sú 
medzi nami - J. Vacval, M. Pastorek, J. Bočej,
Š. Piskla, J. Bizup, E. Vicen. Aj im patrí naša 
spomienka. Boli to pekné roky“.

Spracovala: M. Babuková

 Dobrá správa prišla z Talianska. V prestížnych 
rádioamatérskych pretekoch Marconi Memorial 
Contest 2012 sa novodubnický rádioklub ECHO
s volacím znakom OM3KGW umiestnil v kategórii 
kolektívnych staníc na druhom mieste v Európe.
Tieto preteky každoročne organizuje taliansky ná-
rodný rádioklub na pamiatku svojho rodáka, vyná-
lezcu Marconiho pod záštitou Medzinárodnej rá-
dioamatérskej únie a považujú sa za neofi ciálne 
majstrovstvá Európy v práci na veľmi krátkych vl-
nách. Náš novodubnický klub dosiahol úspech v sil-
nej konkurencii 617 súťažiacich staníc z celej Eu-
rópy. Vďaka patrí aj mestu Považská Bystrica, kto-
ré umožňuje rádioklubu zúčastňovať sa súťaží zo  
svojho  pozemku v Javorníkoch. 

Ing. Michal Rafaj
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 Počty žiakov v našich školách k 15. septembru 
podľa štatistického zisťovania na základe zákona
o fi nancovaní základných škôl, stredných škôl a škol-
ských zariadení a nariadenia vlády o výnosu dani
z príjmov územnej samospráve: 

Základná škola, Ul. J. Kráľa - 349 žiakov
Materská škola, P. Jilemnického - 283 detí
Základná umelecká škola
 - individuálna forma vyučovania - 195 žiakov 
 - skupinová forma vyučovania - 230 žiakov 
Súkromná základná škola
 - základná škola - 135 žiakov 
 - základná umelecká škola - do 15 rokov: 
  individuálna forma vyučovania - 26 žiakov 
  skupinová forma vyučovania - 83 žiakov 
Spojená škola sv. Jána Bosca 
 - základná škola - 202 žiakov 
 - materská škola - 40 detí 
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva, Gagarinova 773/5, Nová Dub-
nica
 - do 15 rokov - 329 detí a žiakov

Mgr. Zuzana Vanková
vedúca odd. soc. vecí a školstva MsÚ

 V septembri k nám nastúpilo 349 žiakov, ktorí tvoria spolu 17 
tried; osem z nich je na prvom stupni a žiaci deviatich tried študu-
jú v 5. - 9. ročníku. Školský klub detí navštevuje 113 detí v šty-
roch oddeleniach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 23 
učiteľov, dve asistentky učiteľa a štyri vychovávateľky. V škole 
pracuje výchovný poradca a školský špeciálny pedagóg na skrá-
tený úväzok. O prevádzku školy sa stará 13 nepedagogických 
zamestnancov.
 Materiálno-technická vybavenosť je na požadovanej a rastú-
cej úrovni. V športovej oblasti môžeme ponúknuť športovú halu
s krytou plavárňou, malú telocvičňu, asfaltové a multifunkčné 
ihrisko s umelou trávou. 
 Každá trieda má vlastnú učebňu a v každej z nich sme vyme-
nili všetky lavice a stoličky za nové. V dvanástich triedach sme 
renovovali parkety, na chodbe v pavilóne B je nová PVC podlaha. 
Vyučujúci so žiakmi využívajú dve učebne informatiky, jazykovú 
učebňu a multimediálnu učebňu. Len špeciálne učebne fyziky
a chémie majú ešte zastaralé vybavenie.
 Dávnejšie problémy s upchávaním kanalizácie sme vyriešili 
opravou jej väčšej časti.
 Zmodernizovali sme aj vybavenie školskej kuchyne. Za obdo-
bie ostatného jeden a pol roka sme dokúpili tieto zariadenia: umý-
vačka riadu, elektrická pec, plynový kotol, dve plynové panvice
a kombinovaný sporák (elektrina - plyn). 
 Škola je po pedagogicko-organizačnej i materiálno-technic-
kej stránke pripravená zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces
v tomto školskom roku na požadovanej úrovni.

Mgr. Martin Staňo, riaditeľ ZŠ JK

 Snáď máme aj takých čitateľov, čo zvyknú 
prečítať naše noviny od dátumu ich vydania až 
po posledné informácie uvedené na ich konci 
v tiráži. Tí si určite všimli zmenu, že dlhoročnú 
členku redakčnej rady Novodubnických zvestí  
PhDr. Irenu Štofaníkovú, ktorá sa vzdala tejto 
funkcie, nahradil Ing. Mgr. Marián Šupák. A tým 
ostatným to oznamujeme teraz. 
 Náš nový kolega v minulosti pôsobil ako po-
slanec mestského zastupiteľstva, predseda ko-
misie kultúry (v súčasnosti jej člen), je známy ako 

organizátor bluegrassových večerov a sporadic-
ký prispievateľ našich novín.
 Irenke by sme týmto chceli vyjadriť úprim-
né poďakovanie za roky plodnej spolupráce, za 
jej povzbudivý úsmev, neúnavnú akčnosť a op-
timizmus. Ale aj za lyrické, obsahovo bohaté a vý-
stižné príspevky do našich novín. Veríme, že sa 
popri jej bohatom spektre záujmov budeme na-
ďalej stretávať na podujatiach nášho mesta a že 
si občas ešte prečítame zmysluplné state z jej
pera. redakčná rada, -mhba- 

NAPLNENOSŤ ŠKÔL

Ď A K U J E M E ,  I R E N K A !

 Dávno už maminkám v Kolačíne chýbalo mies-
to, kde by sa mohli stretnúť, a tak vznikol nápad 
vytvoriť materské centrum pre deti vo veku do šty-
roch rokov, ktoré poskytne priestor pre detičky a ich 
mamy.
 Naše OZ Ovečkovo začalo svoju činnosť v sep-
tembri minulého roka. Vytvárame priestor na hru, 
hudbu, tanec, fi t lopty a kreatívne dielne, ako i adap-
táciu detí medzi rovesníkmi. Myslíme si, že práve 
skorý kontakt detí s ich rovesníkmi, môže napomôcť
k sebavedomiu pri nadväzovaní kamarátstiev v bu-
dúcnosti ako i k neskoršiemu vstupu do sveta škôl-
karov a školákov. Mamičkám ponúkame možnosť 
zoznámiť sa navzájom, porozprávať sa, či vymeniť 

si skúsenosti. Tiež je to príjemné miesto, kde mož-
no stráviť čas so svojím dieťatkom, aj keď vonku 
prší.
 Vďaka Mestu Nová Dubnica i našim milým 
sponzorom, ktorí nám poskytli fi nančnú podporu, 
a v neposlednom rade i samotným mamičkám, sa 
nám podarilo vytvoriť príjemné prostredie pre ma-
mičky z Kolačína i  Novej Dubnice.
 Naše dvere sú pre vás otvorené každý ponde-
lok, stredu a piatok v čase od 10.tej do 12.tej ho-
diny. Ďalšie informácie o nás nájdete aj na našej 
stránke na facebooku. Tešíme sa na stretnutie.

vaše Ovečkovo

VIETE,  KDE  JE  OVEČKOVO?
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„DEMOLITION MAN“

Možno aj piatok 13. - teho mal zhubný vplyv na J.P. z Novej 
Dubnice. V noci 13. septembra prechádzal cez Mierové ná-
mestie a rozhodol sa zdemolovať všetko, čo mu stojí v ceste. 
Akoby inšpirovaný známym akčným fi lmom Demolition Man 
(v preklade Demolátor) najskôr pozhadzoval do jamy všetky 
zábrany ohraničujúce výkop na chodníku. Jeho pozornosti 
neunikli ani betónové odpadkové koše. Keď sa mu ich nepo-
darilo zhodiť, aspoň po okolí porozhadzoval kovové kryty. Toto 
správanie neuniklo pozornému oku operátora mestského ka-
merového systému. Vyslaná hliadka demolátora „odmenila“ 
blokovou pokutou a za jej prítomnosti musel všetko upratať 
na miesto. 

PODĽAHLA ALKOHOLU PRED CUKRÁRŇOU

Pred cukrárňou pri bývalej Angelike hliadka zasahovala 25. 
septembra. D.T. z Novej Dubnice zrejme skonzumovala väč-
šie množstvo „koláčikov ochutených alkoholom“ a nezvládla 
cestu domov. Jej telesná schránka sa pod vplyvom promile 
uložila na zem a odmietala poslušnosť. Žena nedokázala 
sama prejsť domov a odvoz hliadky polície na adresu trva-
lého pobytu rázne odmietla. O problémoch manželky hliadka 
informovala jej manžela, ktorý si osobne prišiel svoju drahú 
polovičku vyzdvihnúť a odviedol ju domov. Po vytriezvení
v nasledujúci deň sa obyvateľka dostavila na oddelenie mest-
skej polície, kde sme jej priestupok, akým bolo budenie verej-
ného pohoršenia, doriešili podľa priestupkového zákona. 

ĎALŠÍ ŠTYRIA ZATÚLANÍ PSI

Mestská polícia v priebehu septembra odchytila štyroch psov, 
ktorí sa voľne pohybovali po meste bez svojho majiteľa. Všet-
kých odchytených psov sme umiestnili do kotercov mestskej 
polície. Na základe miestnej znalosti sa podarilo vypátrať 
dvoch majiteľov túlavých psov a o jedného tuláka sa prihlásil 
samotný majiteľ. Štvrtého tuláka musela polícia za poplatok 
35 eur umiestniť do Útulku HAFKÁČI v Považskej Bystrici. 
Majitelia odchytených psov museli za porušenie zákona a 
miestneho VZN uhradiť blokovú pokutu. 

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP
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 V Kolačíne vznikol v lete tohto roku úplne no-
vý mladý klub prívržencov malého futbalu Lions 
Kolačín. Pod vedením manažéra Jána Kvasničku 
sa im zatiaľ v 3. lige Dubnickej miniligy darí. Po 
ôsmich kolách sú na postupovom mieste do 2. 
ligy MLMF (mestskej ligy malého futbalu). Väčši-
na hráčov pôsobí aj v A mužstve TJ Kolačín a po-

čas sezóny ich môžete podporiť v športovom areá-
li Dutaf v Dubnici nad Váhom, kde hrávajú pravi-
delne počas víkendov. Tím podporuje Občianske 
združenie Palmeiro, ktoré sa venuje športovej 
činnosti už päť rokov. Aj naďalej prajeme veľa 
úspechov! 

J.K. 

KOLAČÍNSKYM LEVOM SA DARÍ

 Prázdniny ubehli veľmi rýchlo a naši žiaci znova 
zasadli do školských lavíc, aby mohli nasávať ve-
domosti, získavať zručnosti a tešiť sa z prítomnosti 
svojich kamarátov spolužiakov. Na prázdniny zostali 
len spomienky…
 Naši fenixáci si určite radi zaspomínajú na letný 
pobytový tábor, ktorý sme tento rok zorganizovali
v malebnej doline pohoria Strážovské vrchy pod 
skalným masívom Podskalský Roháč. Tento areál
nám poskytol ideálne podmienky na rekreačné 
športové vyžitie, kde naši táborníci mohli načer-
pať veľa energie, odpočinúť si, otestovať svoje sily
a schopnosti v športových súťažiach, absolvovať 
skúšku odvahy, či premôcť sám seba pri turistickom 
výstupe na Podskalský Roháč. Vyhliadka, ktorá sa 
im naskytla po zdolaní náročnej túry, bola odmenou 
za kropaje potu i drobné škrabance, ktoré už dáv-
no preboleli. Príroda, ktorá nás obklopovala, nám 
poskytla priestor nielen na oddych, zdravý pohyb, 
ale formou hry sme sa naučili spoznávať faunu
a fl óru tohto prostredia. Nesmel chýbať ani táborák, 
opekačka, či nočná vychádzka lesom, ktorá má pre 
deti tiež svoje čaro. Všetky dni, ktoré sme tu prežili 

boli krásne slnečné, a keď už bolo slniečka veľa, 
mali sme možnosť osviežiť sa v bazéne, ktorý bol 
súčasťou areálu. Stredom areálu pretekal potôčik, 
osviežoval vzduch a vytváral nám tu príjemnú klímu. 
Pre iných bolo ideálnym miestom na oddych plážo-
vé ihrisko. Využívali sme ho na loptové hry, najmä 
volejbal a prehadzovanú. Nesmela však chýbať ani 
kultúra. Večerné posedenia plné hier a zábavy, hra 
Ukáž, čo vieš, či voľba miss tábora nás presvedčili, 
že sa tu stretli deti, ktoré sú šikovné a kamarátske. 
Pochvala patrí aj našim najmenším dievčatám, kto-
ré tento pobyt zvládli na výbornú i napriek tomu, že 
boli prvýkrát bez rodičov. Verím, že aj tu bol pries-
tor, aby si mnohí našli ďalších kamarátov, a držím 
palce, aby im tieto priateľstvá vydržali čo najdlhšie. 
Dúfam, že si všetci uchovajú pekné spomienky. Toto 
všetko sme však mohli zrealizovať vďaka podpore 
ľudí, ktorým deti nie sú ľahostajné. A preto chcem 
poďakovať Mestu Nová Dubnica za fi nančný prí-
spevok, za podporu DO Fénix, ako aj vedeniu ZŠ 
Janka Kráľa.

Bc. Božena Pastuchová

FÉNIXÁCI OBJAVOVALI
P O D S K A L S K Ý  R O H ÁČ

 Počas prázdnin sme veľmi urputne bojovali za 
to, aby sme sa mohli s našimi dievčatami z pozem-
ného hokeja dostať do českej ligy v kategórií star-
ších žiačok. Naša domáca liga totiž nie je kvalitatív-
ne až na takej vysokej úrovni a naše dievčatá chcú 
neustále výkonnostne rásť. Začiatkom septembra 
nám oznámili, že náš klub prijímajú. Sme jediný tím 
na celom Slovensku, ktorý hrá aj v českej lige.
 V septembri sme stihli odohrať šesť zápasov
s veľmi dobrými výsledkami (po dva duely so Slá-
viou Praha, Hostivař Praha a Plzeň Litice), vďaka 
ktorým sme v súčasnosti na druhom mieste tabuľky. 

Naša hráčka aktuálne dokonca vedie ligovú strelec-
kú tabuľku, k čomu jej gratulujeme! Dievčatá, drží-
me palce, nech sa vám u našich západných suse-
dov darí a nech získate potrebné herné skúsenosti. 
Dievčatá, ktoré reprezentujú klub HC-Nová Dub-
nica: Betka Kubaščíková, Simonka Potočková, 
Natálka Gunárová, Katarína Drestová, Petra 
Podhradská, Kika Janošková, Evka Balažovje-
chová, Deniska Tadlánková (veľmi šikovná 
brankárka), Nika Gajdošová, Klárka Šajbenová, 
Zojka Šajbenová a Katka Uherková.

Jana Uherková

Horný rad zľava: Adrián Žiaček, Libor Klimek, Denis Behúl.
Dolný rad zľava: Ludovit Ivan, Patrik Mallo, Tomáš Štefanka a Ján Kvasnička. 

OTVÁRACIE HODINY
pondelok - piatok 16:00 - 21:00
sobota 13:00 - 18:00
nedeľa 13:00 - 18:00

VSTUPNÉ NA 2 HODINY:
dospelí 1,50 €
mládež do 18 rokov 1,00 €
deti do 14 rokov 0,80 €
dôchodcovia 0,80 €

HC NOVÁ DUBNICA VÁS POZÝVA NA V. ROČNÍK
MEDZINÁRODNÉHO TURNAJA V POZEMNOM HOKEJI 

MEMORIÁL JOZEFA  GROMA. 
16. a 17. 11. 2013

Športová hala Nová Dubnica

Tímy z krajín: Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Ukrajina, Holandsko, Slovensko. 
Kategórie: dievčatá - ročník 1998 a mladšie dievčatá - ročník 2000

a mladšie mix dievčatá-chlapci, ročník 2003 a mladší.
Na turnaj fi nančne prispeli: 

splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Dušan Galis, Mesto Nová Dubnica. 
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov pozemného hokeja. 

Príďte povzbudiť naše dievčatá!
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