
Prípravy na zimnú údržbu ciest a chodníkov na str. 2.  Statočný boj našich pozemných hokejistiek na str. 8. Detičky sa vyšantili so šašom Vladom a za to ich ocenil štedrý Mikuláš. Viac na str. 5.  

  Nespútaná príroda v celej svojej kráse a pár 
skutočných hrdinov, ktorí neodolali vábeniu divočiny, 
dobrodružstva a adrenalínu. Lezec, ktorý neistený 
zdoláva 600 metrovú kolmú stenu. Dobrodruh, kto-
rý sám splavuje 4.700 kilometrov kilometrov africkej 
rieky Kongo. Dvaja cyklisti na dunách púšte Gobi... 
Takto v skratke vyzeral premiérový ročník festivalu 
dobrodružného fi lmu - Expedičná kamera.

Nečakane veľký záujem
 Tento putovný festival sa odohrával v 107 čes-
kých mestách a po prvýkrát sa rozšíril aj na Sloven-
sko. Nová Dubnica mala tú česť odpremiérovať nultý 
ročník ako jedno z troch desiatok slovenských miest. 
Pôvodne plánované priestory Kultúrnej besedy, kde 
sa mal festival konať v komornejšom duchu, sa stali 
veľmi rýchlo primalé. Účasť napokon dvojnásobne 
presiahla ich kapacitu, takže festival sa sťahoval do 
Kina Panorex, kde viac ako 120 divákov potvrdilo, že 
expedičný experiment oddelenia kultúry mestského 
úradu sa ujal. Pre organizátorov to bola „demover-
zia“, na ktorej sa rozhodli stavať ďalej a budúci roč-
ník zabezpečiť lepšie po technickej stránke a pridať 
aj lákavý sprievodný program. Nultý ročník zatiaľ to-
tiž priniesol iba fi lmové projekcie, aj keď počas štvrt-
kového večera tri a pol hodiny premietania každého 
uspokojili. 

(pokračovanie na strane 5.)
 Už pri slávnostnom odovzdávaní zrekonštruovaného Mierového námestia sme sa 
tešili z bezplatného internetu aj v centre nášho mesta. Nová Dubnica sa stala jedným 
z jedenástich miest na Slovensku, kde sa realizuje verejnoprospešný projekt SWAN 
WIFI HOTSPOTOV. Vďaka nemu si môžete promptne priamo na námestí vyhľadať na 
internete v mobile potrebnú informáciu alebo v lete na lavičke debatovať s kamarátmi na 
sociálnych sieťach. 
 SWAN WIFI HOTSPOTY umožňujú prístup na internet s rýchlosťou 256 kbit/s. Po-
zrieť si môžete všetko. Pripojenie nemá obmedzené služby alebo porty, blokované sú 
iba stránky s nelegálnym obsahom a stránky pre dospelých. Len raz sa zaregistrujete a 
pripojenie môžete využívať cez vytvorené konto aj v Bratislave, Malackách, Senci, Trna-
ve, Nitre, v Trenčíne, Dubnici nad Váhom, Púchove, Banskej Bystrici a v Košiciach. 
Ako sa zaregistrovať? 
 Po spustení internetového prehliadačka budete automaticky presmerovaní na prihla-
sovacie údaje. Stačí uviesť svoju mailovú adresu a pripísať heslo. Následne vyplníte 
jednoduchý registračný formulár s menom, priezviskom a heslom a pohodlne môžete 
využívať služby SWAN WIFI HOTSPOTYOV kedykoľvek a na kdekoľvek. 

-mk-

MIKULÁŠ PRIŠIEL NETRADIČNE AJ SO ŠAŠOM

AKO SME PRIPRAVENÍ NA ZIMU NA CESTÁCH? MEDZINÁRODNÝ TURNAJ V POZEMNOM HOKEJI 

Hrdina fi lmu Sám v stene Alex Honnold. Skutočne len 
on, stena a niekoľko stoviek metrov priepasti.

Česká vodácka expedícia na rieke Brahmaputra - z rovnomenného fi lmu. 



 Ďalšie tradičné uvítanie detičiek, nových občanov Novej 
Dubnice, do života mesto zorganizovalo 22. novembra. Pro-
stredníctvom Zboru pre občianske záležitosti sme pozvali „let-
né detičky“ 19 novorodencov, ktorí prišli na svet od 1. júna do 
31. augusta. Napokon do obradnej siene kultúrnej besedy za-
vítalo 14 novorodencov so svojimi rodičmi. Primátor Ing. Peter 
Marušinec predniesol slávnostný príhovor a po ňom odovzdal 
rodičom narodených detí darčekové poukážky v hodnote 33 € 
na nákup praktického tovaru pre deti.
 Vo svojom príhovore primátor rodičom pripomenul, aké 
krásne a ušľachtilé poslanie sa  im dostalo v úlohe rodiča. 
Veď ich deti, sú ich najdokonalejším umeleckým dielom. Sú 
obrazom, ktorého cena sa ukáže rokmi, pretože z človiečika, 
obklopeného láskou a starostlivosťou vyrastie vnímavý a citli-
vý človek, ktorého raz bude aj naše mesto potrebovať.
 Kultúrnym programom celý priebeh podujatia oživili: Mgr. 
Leoš Staněk - husle, Ján Belina - akordeón a Anna Rózsová
- klávesy. Ešte raz ďakujeme rodičom, ktorí sa zúčastnili sláv-
nostného podujatia a detičkám želáme láskavé mamy a sta-
rostlivých oteckov.
 Pozvaní rodičia, ktorí sa nemohli slávnosti zúčastniť, si 
môžu vyzdvihnúť poukážky pre svoje detičky v klientskom cen-
tre mestského úradu u Evy Pištovej. 

Eva Pištová
ZPOZ Nová Dubnica

Rodičia Katarína a Ľuboš Smolkovci sa tešia spolu so 7-ročným 
synčekom Matúškom z dcérky Hanky, ktorá sa narodila 5. augusta.

Na snímke s primátorom P.Marušincom.

 Údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, prechodov 
pre chodcov a križovatiek zabezpečuje aj počas tejto zimy 
TEKOS Nová Dubnica s.r.o. Spoločnosť má teda na sta-
rosti zjazdnosť a schodnosť ciest a chodníkov odstraňova-
ním snehu a poľadovice podľa miestnych podmienok, teda 
podľa možností poveternostnej situácie. 

Vozový park a posypový materiál pripravený
 Na vykonávanie zimnej údržby máme pripravené tieto 
vozidlá a mechanizmy: vozidlo Š 706 s prednou radlicou 
a posypovým zariadením, štyri traktory ZETOR s radlicou 
(ZETOR 7011, 6748, 7245, 6945), multicar M25 s posypo-

vým zariadením, nakladač snehu - UNC-060, vozidlo LIAZ, 
vyklápač na odvoz snehu a dovoz posypového materiálu a 
sypač posypu za traktor. Podľa predpisov môžeme pri zim-
nej údržbe využiť aj chemické posypové materiály, avšak 
len tam, kde je to nevyhnutne potrebné. Na likvidáciu tenkej 
vrstvy poľadovice (max. do hrúbky 3 cm) sa použije chemic-
ký prostriedok zmiešaný s inertným materiálom (kamenná 
drva). Táto zmes sa použije aj pri mrznúcom daždi alebo pri 
mrznúcom mrholení. Posypový materiál je uložený v objek-
te spoločnosti TEKOS.

Priority v čase kalamity
 Zimná údržba je zabezpečená podľa stupňa dôležitosti 
v poradí I., II. a III. na miestnych komunikáciách, pri kala-
mitnej situácii sa údržba prevádza len na I., II. poradí. III. 
poradie sa zabezpečuje až keď to dovolia poveternostné 
podmienky.

I. poradie: Mierové námestie, Ul. SNP, Trenčianska, Okruž-
   ná, Štúrova, Kolačín - prejazd autobusovej do-
   pravy
II. poradie: Hviezdoslavova, Jilemnického, Janka Kráľa,
   Gokého, Gagarinova, B. Němcovej, Ľ. Svobodu,
   Májová, Pod Dubovcom, Puškinova.
III. poradie: všetky vnútroblokové komunikácie - Pribinove
   sady, Sady Cyrila a Metoda, Komenského sady,
   Sady kpt. Nálepku, Súbor E1, Pod Bôrikom a
   všetky komunikácie v IBV a m.č. Kolačín. 

Pod odstavenými autami sa odhŕňať nedá! 
 Na rýchle a kvalitné zabezpečenie zimnej údržby ko-
munikácií I. poradia a ulíc J. Kráľa, P. O. Hviezdoslava a 
Jilemnického by bolo potrebné vylúčiť parkovanie áut na 
týchto uliciach počas padania snehu. Týmto stavom by sa 
dosiahlo odhrnutie snehu na krajnicu komunikácie a nie-
len k prehadzovaniu snehu na komunikácii. Preto žiadame 
majiteľov áut, aby parkovali na vyhradených parkoviskách, 
resp. v IBV Miklovky, m.č. Kolačíne na svojich pozemkoch. 

Zodpovední sú aj majitelia nehnuteľností
 Ak je chodník priľahlý k nehnuteľnosti, ktorá sa nachá-
dza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miest-
nou komunikáciou, zodpovednosť za jeho stav nenesie TE-
KOS. 
 Sneh, poľadovicu alebo iné znečistenie je povinný bez 
prieťahov odstrániť vlastník, správca alebo užívateľ nehnu-
teľnosti. 

Ing. Marián MEDERA, -mk-
konateľ TEKOS s.r.o.

Dôrazne žiadame majiteľov áut, aby v zimnom ob-
dobí neparkovali na chodníkoch! Spoločnosť TE-
KOS Nová Dubnica s.r.o. sa na zaplnený chodník 
nedostane ani menším mechanizmom a nebude 
možné zabezpečovať zimnú údržbu, a  tá je predsa 
preventívnym základom pri predchádzaní zimným 
zlomeninám a ďalším úrazom. Zákon, ktorý za istých 
okolností umožňuje parkovanie na chodníkoch ne-
bol, žiaľ, koncipovaný na podmienky nášho mesta. 

-mk-

Ilustračné foto.

Ilustračné foto.

Neplatiči za komunálny odpad
 V ostatných Novodubnických zvestiach sme vás 
upozorňovali na poslednú možnosť uhradiť splátku za 
komunálny odpad a tiež o ďalšom postupe v prípade, 
ak si túto povinnosť nesplníte. Poplatok za komunálny 
odpad bol splatný 30. novembra. Z počtu 5.008 poplat-
níkov si túto povinnosť nesplnilo 975, čo predstavuje 
nedoplatok 43.659,61 € a samozrejme v tejto výške 
aj výpadok v príjmovej časti rozpočtu mesta. Celkový 
predpis na rok 2011 bol vo výške 297.907,62 €. Za rok 
2010 bolo zaslaných 193 výziev , na ktorú reagovalo 76 
občanov a zostalo ešte 117 neplatičov. Nedoplatok je v 
sume 13.752,54 €.

Daň z nehnuteľnosti do konca septembra
 Pri dani z nehnuteľnosti bol na rok 2011 predpis vo 
výške 196.569,60 € . Z počtu 4.843 daňovníkov je ešte 
63 tých, ktorí daň neuhradili v lehote splatnosti, teda do 
30. septembra.
 Celkový nedoplatok predstavuje sumu 9.736,87 €. 
Za rok 2010 po zaslaní výziev zostalo 62 dlžníkov a ne-
doplatok na dani z nehnuteľnosti je 7.528,48 €.

 Mestský úrad postupne spracováva podklady k vy-
máhaniu nedoplatkov, ktoré už začalo vymáhať exe-
kučným konaním. Vymáhanie nedoplatkov exekučným 
konaním sa týka všetkých nedoplatkov a všetkých da-
ňovníkov.

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca organizačno-správneho odd. MsÚ

 Vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu sa opäť rozšíril mest-
ský kamerový systém. Nová otočná kamera pribudla na kri-
žovatke ulíc P. O. Hviezdoslava a P. Jilemnického pri obyt-
nom dome č. 16 a druhú kameru sme umiestnili na Tren-
čiansku ulicu k obytnému domu č. 77. Na zabezpečenie úloh 
prevencie kriminality máme v meste už sedem otočných 
(tzv. dome) a šesť pevných kamier. Pevné sú lokalizované 
na vstupných a výstupných komunikáciách mesta, detskom 
ihrisku a záchytnom parkovisku. Počas dňa kamerový mo-
nitorovací systém obsluhujú mestskí policajti a v nočných 
hodinách štyria pracovníci chránenej dielne. Týmto počtom 
kamier je možné 24 hodín denne monitorovať takmer 70 %
centra mesta, okrem sadov priľahlých k Mierovému ná-
mestiu. 

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

 Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým ob-
čanom a svojim klientom, že v piatok 23. a 30. decem-
bra nebude poskytovať svoje služby. V období me-
dzi sviatkami od 27. do 29. decembra bude k dispozícii
klientske centrum - fungovať bude matrika, podateľňa 
a pokladňa. 
 Na oddelení kultúry bude prebiehať predpredaj vstu-
peniek na koncerty Božieho šramotu a The Gospel Fa-
mily od 12. do 16. decembra a od 27. decembra do 5. 
januára podľa potreby.



 Energia jedla ovplyvňuje naše zdravie, a tým aj všetky 
ostatné oblasti života. Zariaďovaniu kuchyne, v ktorej pri-
pravujeme jedlo, venujeme náležitú pozornosť. V kuchyn-
skom priestore potrebujeme mať, ako sa hovorí, všetko po-
ruke. Kuchyniam dávame rôzne prívlastky, ale v jednom sa 
zhodneme, v dôležitosti tejto miestnosti, ktorá je dušou či 
srdcom domácnosti.

 Nemyslite si, že upiecť 800 kusov ozajstných buchiet, 
koláčov pre 260 stravníkov nie je žiadna zábava! Hlavne 
na zastaraných, nefunkčných elektrických rúrach. Alebo 
...viete si predstaviť denne ručne umývať 40 šálok, 40 de-
zertných tanierov, 260 hlbokých, 260 plytkých tanierov, 260 
lyžíc, 260 nožíkov, 260 vidličiek, 260 sklenených pohárov 
a 260 kompótových misiek?! Nie, nemysliteľné! Všetci vie-
me, že súčasná situácia fi nancovania školských stravova-
cích zariadení v pôsobnosti mesta je nepriaznivá. Napriek 
týmto skutočnostiam sa podarila primátorovi Ing. Petrovi 
Marušincovi a poslancom mesta veľmi dobrá vec, vďaka. 
Zabezpečili nákup gastro zariadenia do školskej jedálne pri 
ZŠ Janka Kráľa. Zamestnankyne školského stravovacieho 
zariadenia sa môžu radovať z nového umývacieho stroja, 
elektrickej trojpece a plynového varného kotla. V mene ko-
lektívu zamestnancov jedálne a všetkých detí našej školy a 
stravníkov, ešte raz vďaka, pán primátor.

Bc. Slobodová Ľubomíra
vedúca školského stravovacieho zariadenia 

Parkujete auto v radovej zástavbe garáží? Máte tam vy, alebo 
váš sused nainštalovaný vykurovací systém skonštruovaný tak 
trochu „na kolene“? Nie je to nebezpečné?

 Vykurovanie garáží „načierno“ je porušovaním zákona o ov-
zduší. Prevádzkovanie neodborne nainštalovaného a nepre-
skúšaného vykurovania môže okrem znečisťovania ovzdušia 
spôsobiť aj požiar, a tým značné škody na majetku alebo ohro-
zenie zdravia ľudí.
 Podľa zákona o ovzduší a VZN 2/2011 Mesta Nová Dubni-
ca je na inštaláciu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (kot-
le, piecky...) potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia, teda 
mesta. 
 Ak tak urobíte bez neho, dopúšťate sa priestupku proti spo-
mínaným právnym predpisom a obec vám môže uložiť pokutu. 
Predísť jej môžete tým, že do konca roka uvediete vaše vyku-
rovanie do súladu s legislatívou. 
 Žiadame preto, aby majitelia garáží svoje nepovolené 
kachle a piecky odstránili najneskôr do konca tohto roka, alebo 
požiadali o vydanie súhlasu na stavbu technologického celku 
patriaceho do kategórie malých zdrojov znečistenia ovzdušia. 
Prílohou žiadosti o povolenie je okrem dokladu o vlastníctve 
nehnuteľnosti aj projekt vypracovaný odborne spôsobilou oso-
bou, ktorý sa zároveň vysporiada s hľadiskom požiarnej bez-
pečnosti. Samozrejmosťou sú pravidelné revízie vykurovacích 
telies a komínov.

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostredia MsÚ

 Na prelome októbra a novembra sme zvážali konáre, 
ktoré pripravili obyvatelia Mikloviek, Kolačína a záhradkári 
pri svojich osadách. Vývozca odpadu - spoločnosť TEKOS 
Nová Dubnica viac ako týždeň prepravoval konáre na zoš-
tiepkovanie do spoločnosti Termonova a.s. Okrem jarného 
a jesenného odvozu môžete konáre (vrátane vianočného 
stromčeka po Vianociach) odovzdávať celoročne na zber-
nom dvore. Ďakujeme obyvateľom rodinných domov za spo-
luprácu.

-ph-

  Naše pivnice sú zasa raz pred Vianocami upratané! V uply-
nulých dňoch sme organizovali pravidelný jesenný zvoz odpadu 
v meste. Ďakujeme obyvateľom za dodržiavanie pokynov mest-
ského úradu a disciplinovaný a slušný priebeh celotýždňového 
vývozu.

 Tento rok bolo celkové množstvo nepotrebných nábytkov či 
iných veľkorozmerných odpadov nižšie ako v uplynulých rokoch, 
napriek tomu v ňom bolo veľa vyseparovateľných zložiek. Na-
príklad plastové kvetináče alebo sklenené zaváracie fľaše nie sú 
objemným odpadom, patria do kontajnerov na separovaný zber 
a vývozca musel po odvezení veľkorozmerných vecí dočisťovať 
stojisko či trávnik od týchto surovín. 
 Iní ľudia, zrejme v snahe pomôcť tým, ktorí to potrebujú, vy-
kladali zachovalé oblečenie, ktoré sa počas zvozu ušpiní, poško-
dí, prípadne zmokne a už nie je vhodné pre charitu. Zachovalé 
odevy môžete celoročne odovzdať na zbernom dvore pre cha-
ritatívne účely.
 Čoraz viac sa stretávame aj s prípadmi, kedy ľudia (prevaž-
ne ani nie Novodubničania) vyberajú z odpadu kovy a odpredá-
vajú ich v zberných surovinách, prípadne rozoberajú televízory, 
či chladničky, ktoré nám po takomto poškodení odberatelia od-
mietajú odobrať. Ide nielen o ľudí v núdzi, ale aj o organizované 
skupinky na autách s prívesnými vozíkmi. Podľa legislatívy je ta-
kéto nakladanie s odpadmi zakázané. Možno si niekto povie, že 
je to len odpad, ale pretože je takýchto zberačov stále viac a vo 
zvezenom odpade sa odpredateľné zložky vlastne nevyskytujú, 

stáva sa tento zvoz pre mesto ešte ekonomicky náročnejší, čo 
sa tiež odrazí na výške miestneho poplatku za odpady. 
 Prosíme obyvateľov, aby po ukončení vývozu už nevykladali 
tento druh odpadu ku kontajnerom a neznečisťovali tak stojiská 
a okolie vlastných domov.  Aj keď sa ďalší pravidelný zvoz bude 
konať až na jar, objemný odpad môžete odovzdávať na zbernom 
dvore na Topoľovej ulici (oproti hotelu Dynamic) počas celého 
roka. Vaše otázky o spôsobe nakladania s odpadmi vám ochot-
ne zodpovieme na mestskom úrade. Kontaktovať nás môžete 
aj  telefonicky na 042/44 33 484 alebo mailom na hrehusova@
novadubnica.sk. 

-ph-

 Žiadame vás o spoluprácu pri udržiavaní čistoty a poriadku 
počas vianočných sviatkov na území mesta, najmä v okolí kon-
tajnerov. Nevykladajte k nim odpad a nespôsobujte tak vznik čier-
nych skládok, ktoré znehodnocujú vzhľad mesta. Vývoz odpadu 
vrátane separovaných zložiek - papiera a plastov bude zabezpe-
čený tak, aby nedochádzalo k neprimeranému prepĺňaniu nádob. 
Samozrejme, v prípade intenzívneho sneženia bude prednostne 

zabezpečovaná hlavne zimná údržba ciest mesta. Odvoz živých 
vianočných stromčekov zabezpečíme v januári. 
 Zberný dvor mesta Nová Dubnica bude zatvorený počas 
vianočných sviatkov - 24.- 26. decembra a na Silvestra 31. de-
cembra. Skrátené otváracie hodiny budú v piatok 23. a 30. de-
cembra, a to od 7. do 15. hodiny.

-kb

 Áno, lebo už počul, že sa to tam nemá, že to škodí mladej 
zeleni a ostatní psi si o ňom potom štekajú.

 Preto prosíme majiteľov psov, aby svojich psíkov nevenčili v 
priestoroch Mierového námestia. 

 V lete boli ukončené práce na rekonštrukcii námestia vrá-
tane zelene. Založili sme nové trávniky, vysadili dreviny a kry. 
Pretože sú mladé, sú ohrozené okrem nadpriemerného sucha 
aj exkrementmi psov. Síce „značkovanie“ stĺpov a kmeňov stro-
mov  je pre psíkov typické, mladým drevinám, krom a trávniku 
škodí. Psí moč obsahuje veľké množstvo dusičnanov, ktoré sú 
príčinou spálenej trávy. Čím jemnejší trávnik, tým citlivejšia trá-
va a viditeľnejšie škody. Veríme, že psičkári tieto dôvody zvážia 
a obmedzia venčenie psov na rekonštruovanej časti Mierového 
námestia, aby nezhoršovali stav vysadenej zelene.

 Naše mesto je malé a má veľké množstvo parčíkov. Vo 
všetkých sadoch okolo námestia (Komenského, Cyrila a Meto-
da, kpt. Nálepku aj Pribinových) je označená plocha určená na 
výbeh psíkov. Prosíme ich majiteľov, aby na venčenie využívali 
tieto plochy, neničili novú výsadbu námestia a svoju povesť ohľa-
duplného psičkára.

-ph-

Ilustračné foto.

 Okrem domu č. 61 v Komenského sadoch sa do jesenné-
ho čistenia mesta zapojili aj obyvatelia iných domov - napr. domu 
č. 64 a 65 v Komenského sadoch, domu č. 17 v Sadoch Cyrila a 
Metoda, domu č. 35 v Pribinových sadoch, takisto aj mnohí oby-
vatelia rodinných domov upravili verejné priestranstvá vo svojom 
okolí. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich aktivitu a záujem o 
vzhľad a čistotu nášho mesta.

 -kb-

 Počas mrazivej zimy opäť viac myslíme na ľudí, ktorí 
nemajú strechu nad hlavou. Mesto Nová Dubnica otvo-
rilo 5. decembra nocľaháreň pre ľudí bez domova.

 Pri tejto príležitosti prosíme všetkých, ktorým nie sú 
ľahostajní títo ľudia, ktorí sa ocitli na šikmej ploche, aby 
pomohli napríklad prebytočným oblečením. Ak môžete, 
poskytnite pánsku spodnú bielizeň, ponožky, fl anelové 
košele,  roláky, svetre, mikiny, vetrovky, nohavice (rifl e), 
čiapky, rukavice, šále, zimné topánky a uteráky.

 Oblečenie môžete priniesť do priestorov nocľahárne 
na adrese Sad duklianskych hrdinov 79/10 (bývalá kniž-
nica) každý deň od 19.00 do 20.00 hodiny. Za pochope-
nie a pomoc vám ďakujeme. 

Mgr. Zuzana Vanková
odd. sociálnych vecí a školstva MsÚ



 „ Kto za pravdu horí v svätej obeti...“, „Bože, čos´ rá-
čil slovenskému ľudu...“, „Vieru otcov si nezaprieme...“ 
v zmysle týchto dávnych atribútov všetkých tých, čo sa 
cítia byť roduvernými Slovákmi, vám chcem sprítomniť 
atmosféru dvoch veľkých osláv.
 V polovici novembra oslavovali veriaci nášho mes-
ta 20. výročie vzniku farnosti a tiež založenia cirkevnej 
školy. Medzi vzácnymi hosťami nechýbali: náš diecéz-
ny biskup, Jeho Excelencia Tomáš Galis, generálny vi-
kár tej istej diecézy Ladislav Stromček, kanonik Jozef 
Dvorský, kňaz a inžinier-architekt Peter Šinčík, autor 
projektu farského komplexu so spoločenskou sálou 
(predtým miesto na slávenie bohoslužby), kňazi, ktorí 
pôsobili a pôsobia v našej farnosti, podpredseda NR SR 
Ing. Milan Hort, primátor Ing. Peter Marušinec s man-
želkou, viceprimátor Ing. Marián Medera s manželkou, 
prednostka Ing. Silvia Kiačiková a exprimátor Ing. Ján 
Šušaník, riaditelia novodubnických výchovnovzdeláva-
cích zariadení (na oslave výročia školy), predošlí a sú-
časní pedagógovia cirkevnej školy a ďalší vzácni hostia.
 V úprimných príhovoroch, bez pátosu a nadnese-
ných replík sa odvíjala rokmi overená jednoduchá, stá-
le platná výpoveď: „Je neuveriteľné, že v bývalom socia-
listickom meste, kde nebolo dovolené ani vztýčiť ústred-
ný kríž na cintoríne, je dnes VEĽKÉ SALEZIÁNSKE 
CENTRUM, (do ktorého môžu prísť na rôzne športové 
a zábavné podujatia všetci mladí tohto mesta), CHRÁM 
SV. JOZEFA-ROBOTNÍKA A CIRKEVNÁ ŠKOLA - zá-
kladná škola a gymnázium. Odzneli aj slová o malom 
zázraku, lebo voči prevahe neprajníkov, ktorí boli proti 

stavbe kostola a proti cirkevnej škole (pri jednom z ro-
kovaní o škole jeden z odporcov v hneve vyhlásil: „Tre-
ba zastreliť kaplána a bude pokoj!“) by bol človek bez 
Božej pomoci a požehnania neschopný urobiť nič. 
Miestny pán farár sa okrem perfektnej réžie oslavy po-
staral aj o záznam SVEDECTIEV ODVÁŽNYCH na
DVD, vďaka ochotným pomocníkom-odborníkom, rov-
nako aj o agapé, s pomocou ochotných gazdiniek, obe-
tavých farníčiek.
 Podobne aj riaditeľ Mgr. Ľuboš Valt so svojím tímom 
pripravil dôstojnú oslavu 20. výročia cirkevnej školy. 
Bola nenúteným pokračovaním prvej oslavy, s jemným 
prelínaním sa výpovedí zaangažovaných obetavých 
„staviteľov“ tohto ďalšieho požehnaného diela. Okrem 
všetkého spomínaného bola táto oslava aj príkladom 
spolupráce žičlivých. Nielenže ju riaditelia výchovno-
vzdelávacích zariadení poctili svojou prítomnosťou, ale 
Základná umelecká škola v Novej Dubnici pripravila so 
žiakmi základnej školy a gymnázia slávnostnú akadé-
miu, v ktorej excelovali priam umelecké výkony žiakov 
a ich pedagógov. Bez pochýb značne umocnili celko-
vú atmosféru oslavy. Nemožno nespomenúť s vďakou 
rôznu pomoc rodičov a tiež veľkoryso pripravené po-
hostenie Hotela Alfa v jeho pekných priestoroch. 
 Vďaka Božej milosti máme dnes v našom meste 
priestor pre zveľaďovanie ducha mladej kresťanskej in-
teligencie a svätyňu, v ktorej Bohu zverujeme svoje krí-
že a trápenia a zároveň vyprosujeme požehnanie pre 
našich blízkych a všetkých našich spoluobčanov.

PhDr. Irena Štofaníková

 Na novej pravidelnej aktivite Sústreďte sa s(n)ami 
diskutujeme so žiakmi súkromnej základnej školy o život-
ných zručnostiach, pravidlách, plánujeme spoločné celo-
školské projekty, prezentujeme názory, vysvetľujeme, spo-
znávame... V septembri sme diskutovali o slove starostli-
vosť ako o životnej zručnosti každého človeka. Kolektívy 
tried dostali za úlohu dlhodobo sa o niečo alebo niekoho 
starať. Naši ôsmaci boli v zariadení pre seniorov hrabať 
lístie a zahrať si so starkými spoločenské hry. Veľmi sa 
im tam páčilo, nuž rozhodli sa vytrvať. Pevne veríme, že 
budú dôslední, milí a zodpovední priatelia našich starých 
rodičov.
 V tomto čase premýšľania nám prišiel e-mail občian-
skeho združenia Človek v ohrození s ponukou zapojiť sa 
do projektu Adoptuj si spolužiaka v Afganistane. Podsta-
ta projektu spočíva v získaní 200 €, za ktoré sa umožní 
konkrétnemu dieťaťu navštevovať jeden rok školu. Dieťa 
doposiaľ muselo vykonávať rôzne pouličné práce, aby fi -
nančne pomohlo rodine. S OZ Človek v ohrození sme 
už viackrát uskutočnili kvalitné aktivity, mali našu dôveru.
Viackrát sme aj my sami robili projekty, v ktorých sme sa 

zaujímali o život v rozvojových krajinách. Po spísaní dôvo-
dov prečo a ako by sme sa mohli zapojiť, sme napokon 
poslali prihlášku a naštartovali aktivity. Chystáme rôzne 
drobnosti, vyrobili sme šatky a prívesky s Ghanskými 
symbolmi, čo súviselo s ďalším projektom, v ktorom sme 
spolupracovali aj s Gymnáziom v Dubnici nad Váhom a 
českým partnerom. Doposiaľ žiaci získali štvrtinu potreb-
nej sumy, ale usilovne pokračujú, vyrábajú vianočné oz-
doby, koreničky, pozdravy, pletú náramky, kreslia obrázky, 
chystajú cukrové jabĺčka, plánujú benefi čný vianočný kon-
cert 16. decembra o 16.00 hod v priestoroch našej školy. 
Na koncert ste všetci pozvaní, vstupné bude dobrovoľné. 
Ak navštívite Vianočné trhy na Mierovom námestí 20. de-
cembra, zastavte sa pri našom stánku.
 Veríme, že projekt pomôže nielen dieťatu v Afganista-
ne, ale aj nám. Niektorí sa dosť čudovali, že niekto sa 
chce vzdelávať, keď nemusí. Projekt nám už veľa dal a 
veríme, že ešte aj prinesie. Treba mať oči stále otvorené a 
srdcom vnímať tento svet.

PaedDr. Jana Kramárová
riaditeľka súkromnej ZŠ 

 Keď som dostala pozvánku zo Súkromnej základ-
nej školy v Novej Dubnici na Minikonferenciu, ktorá sa
mala konať v priestoroch tejto školy 22. novembra o 16. 
hodine, zvažovala som, či sa jej zúčastním. Obávala
som sa, že bude len jedným z mnohých formálnych 
stretnutí, aké ročne niekoľkokrát absolvujem. Zaujala 
ma však téma - školská integrácia, o ktorej mala hovo-
riť PaedDr. Kvetoslava Mojtová z Centra špeciálnope-
dagogického poradenstva v Novej Dubnici, s ktorou 
spolupracujeme aj v našej základnej škole. Príjemne 
ma prekvapilo množstvo hostí, ktorí rovnako ako ja pri-
jali pozvanie PaedDr. Jany Kramárovej, riaditeľky sú-
kromnej ZŠ. Pri veľkom stole sa stretli takmer všetci, čo 
nejakým spôsobom prichádzajú do styku so školstvom 
v našom meste. Po prednáške p. Mojtovej sme mali 
možnosť vyskúšať si niekoľko cvičení a oboznámiť sa s 
pomôckami, ktoré využívajú v Centre pri práci s deťmi, 
ktoré majú poruchy učenia alebo správania. V nefor-
málnom duchu sa niesla i diskusia, do ktorej sa zapojili 
aj pracovníčky Centra voľného času v Novej Dubnici, 

ktoré spolu s Mgr. Zuzanou Vankovou, vedúcou odde-
lenia sociálnych vecí a školstva MsÚ, informovali o 
spoločnom, veľmi úspešnom projekte Slnečnice, ktorý 
umožnil stretávanie sa ľudí so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami v priestoroch CVČ. Zástupky-
ňa riaditeľa ZŠ J. Kráľa v Novej Dubnici hovorila o práci 
asistentov učiteľa, ktorí v tejto škole pomáhajú deťom 
so špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami. Ne-
chýbal ani pohľad rodičov a zmienka o možnostiach mi-
moškolských aktivít, napríklad a prostredníctvom čin-
nosti Detskej organizácie Fénix, o ktorých informoval 
Mgr. M. Zavacký.
 Samozrejme, diskutovalo sa  o školstve všeobec-
ne, pomenúvali sa problémy, ale hľadali sa aj riešenia.
 To, že všetci sme na jednej lodi, bez ohľadu na to, či 
sme učiteľmi, žiakmi alebo rodičmi štátnej, súkromnej, 
cirkevnej školy, dokazuje aj podujatie pod názvom Živé 
Človeče, nehnevaj sa, ktoré sa konalo v nedeľu 4. de-
cembra v kine Panorex.

-sk-

Foto: Jakub Kňažek

Foto:  Tibor Kramár
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 Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou ob-
razu Slovenska. Či sa jedná o okolie riek, 
alebo naše pohoria, takmer všade je niek-
de na obzore les alebo lesík.
 Takýto lesík je aj súčasťou kúpeľného 
parku v Trenčianskych Tepliciach, kde sa 
prvýkrát, dúfam, že nie posledný, uskutoč-
nila zaujímavá turistická vychádzka. Za-
mestnanci Štátnych lesov, OZ Trenčín pri-
pravili pre predškolákov verejno-prospešný 
projekt Lesnícky náučný chodník. V jedno 
októbrové ráno nasadli všetci predškoláci, 
ich učiteľky z Materskej školy Petra Jilem-
nického 12/5 a niekoľko rodičov do dvoch 
pripravených autobusov. Na Baračke, kde 
bolo východiskové stanovište, nás čakali 
pracovníci štátnych lesov, ktorí deti rozde-
lili do skupín.
 Postupne sme sa po modrej značke 
dostali na desať stanovíšť s informačnými 
panelmi a pripravenými úlohami. Deti veľ-

mi pohotovo a správne rozoznávali mladý 
a dospelý les, dopĺňali príbeh o kvapke 
vody, hmatom i zrakom rozlišovali kôru 
stromov, pomenovávali lesné zvieratá, mi-
kroskopom objavovali drobný lesný svet a 
plnili veľa ďalších úloh. 
 Hravo sme prekonali trasu dlhú štyri 
kilometre. Ako sme sa dozvedeli od lesní-
kov, naše deti boli prvými škôlkarmi, ktorí 
túto trasu zvládli, na čo sme boli všetci 
pyšní. Odmenou bol nielen dobrý pocit, ale 
aj drobné suveníry, ktoré im budú náš výlet 
pripomínať.
 Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a 
snahu všetkých, aby deti lepšie pochopili 
nielen význam lesníckej práce, ale lepšie 
spoznali „lesný svet“ a naučili sa v ňom 
pohybovať

Jana Pružincová
MŠ P. Jilemnického 12/5

 Premiérový ročník Mikulášskeho turnaja v ľudskom „Človeče, nehnevaj sa!“ 
usporiadalo Centrum voľného času Dubinka v kine Panorex v nedeľu 4. decembra. 

 V priamom súboji proti sebe nastúpili všetky novodubnické školy. Každej z 
nich sme pridelili jednu z farieb podľa hracieho plánu Človeče, nehnevaj sa!. V 
žltom prišla súkromná ZŠ, v červenom Spojená škola sv. J. Bosca, v modrom ZŠ 
Janka Kráľa a v zelenom zástupcovia materskej školy. Farby svojej školy hájili
vždy štyria pedagógovia, z ktorých bol jeden kapitánom. O 14.30 hod. bolo všet-
ko nachystané, a tak sme mohli začať. Akciu otvorilo vystúpenie najmenších ta-
nečníčok z krúžku Mini Dance z centra voľného času, ktoré svojimi kostýmami 
a vianočnou pesničkou navodili sviatočnú atmosféru. Potom sme sa už smelo 
pustili do prvej polovice hry. Táto časť bola veľmi vyrovnaná a každé družstvo 
vkladalo do súboja maximum. K skvelej atmosfére dopomohli najmä diváci, ktorí 
svojim skandovaním a pokrikmi povzbudzovali svojho favorita. Odmenené boli 
aj úžasné transparenty, ktoré pripravili deti s rodičmi zo ZŠ Janka Kráľa a zo 
súkromnej ZŠ. V prestávke prišiel medzi deti aj Mikuláš s čertom a anjelom, ktorí 
rozdali niekoľko mikulášskych balíčkov. Po nich vyčarilo všetkým úsmev na tvári 
vystúpenie Slnečníc, ktorí sa predviedli s imitáciou piesne Mamma Mia od skupi-
ny ABBA. Po prestávke sa nehralo ani 15 minút a družstvo modrých - ZŠ Janka 
Kráľa – predviedlo strhujúci záver a stalo sa majstrom v Človeče, nehnevaj sa! Ich 
výkon postavil nejedného diváka zo sedadla. Pred vyhlásením výsledkov vystúpili 
deti z krúžku Dance aerobic s choreografi ou na pieseň Danza Kuduro. Víťazom 
gratulujeme a všetkým, ktorí prišli ďakujeme. Tešíme sa opäť o rok.

kolektív CVČ

 Nedočkavosť do poslednej chvíle, onedlho roz-
žiarené očká a nefalšovaná detská radosť. To nám 
každý rok nosí Mikuláš, už bez ohľadu na to, či príde 
na koči alebo historickom autíčku, s anjelom, čertom 
alebo Snehulienkou, s lízankami alebo čokoládkami. 
Túto zmes úprimných detských emócií v kine Pano-
rex okrem Mikuláša a Snehulienky teraz dopĺňal šašo 
Vlado, klávesák Radek a najmä pantomíma.

 Na rozdiel od ostatných ročníkov „mestského Mi-
kuláša“ (organizuje oddelenie kultúry mestského úra-
du) sme tento raz nepočúvali notoricky známe veršíky 
o tom, čo má ten štedrý deduško vo vreci a čím nás 

obdaruje a ani pesničky, ako pred a za oknom stojí 
Mikuláš. Naopak, zistili sme, že novodubnické deti sú 
šikovné aj v pantomíme, teda v divadle bez slov. Do-
kázal nám to šašo Vlado Kulíšek spolu s muzikantom 
Radkom Michalkom. Sú to dlhoroční priatelia a zoh-
ratí spolupracovníci, majstri komiky, ktorí vedia zaim-
provizovať a vyťažiť zo situácie maximum. Ostatne, 
pôsobia spolu ešte od roku 1989 a odohrali tri tisíc-
ky predstavení na Slovensku, v Čechách a ostatných 
krajinách Európy a napríklad aj vo Vietname.

 Mím Vlado začal dokonca hovoriť, aby mu rozu-
meli aj tie najmenšie detičky, ktoré si nechceli nechať 
ujsť Mikuláša, a postupne predvádzal pantomimické 
etudky, do ktorých hravo a prirodzene zapájal aj svo-
jich kamarátov z publika. A keďže všetkým deťom išla 
škola pantomímy výborne, šikovne napodobňovali 
zvieratká, hrali pantomimické športy alebo ťahali spo-
lu repku, Mikuláš ich všetky odmenil. Sladké dobroty 
sa ušli napokon aj tým, ktorí sa nepredstavili na pódiu, 
ale parádne sa bavili v hľadisku a na záver sa mohli s 
Mikulášom aj odfotiť.

-mk-

…pod týmto názvom sa 10. a 11. novem-
bra konala jesenná výstava v centre voľ-
ného času.

 Zúčastnilo sa jej 110 detí prvého stup-
ňa ZŠ Janka Kráľa a Spojenej školy sv. 
Jána Bosca a šesť pedagógov. Výstava 
prebiehala v dvoch miestnostiach, pričom 
v každej na deti čakala iná úloha. V prvej si 
mohli pozrieť práce detí z CVČ a jesenné 
aranžmá a zároveň sa oboznámili s tradí-
ciami a plodmi jesene. Na spestrenie sme 
pripravili aj hádanky. V ďalšej miestnosti 
si deti spájali z čísel jesenné strašidlo, v 
tomto prípade netopiera. Na záver našich 
malých návštevníkov čakala tajnička, ktorú 
sa snažili vyplniť čo najrýchlejšie, pretože 
ich čakala sladká odmena. Deti boli veľmi 
šikovné, snaživé a súťaživé. Veríme, že 
výstava sa páčila všetkým a tešíme sa na 
ďalšie stretnutia.

kolektív CVČ

(dokončenie z titulnej strany)

Sedem kvalitných expedičných fi lmov
 Dve snímky bikerské, dve lezecké, rovnako do páru fi lmy 
vodácke a jeden dobrodružný expedičný. Začínali sme najkrat-
ším kúskom z ponuky, kanadským snímkom Gobi Desert, v 
ktorom dvaja freerideri zjazdujú na bicykloch duny púšte Gobi. 
Nasledovalo polhodinové české dobrodružstvo, v ktorom sku-
pina vodákov podnikla prvú českú výpravu na jednu z najväč-
ších riek - Brahmaputra. Expedícia sa napokon zmenila na boj 
o uchovanie nakrútených materiálov a dokonca o holý život. 

Ešte viac na hrane balansuje 23-roč-
ný Alex Honnold, ktorý je hlavným hr-
dinom fi lmu Sám v stene. V snímke 
zdolá 600 metrovú kolmú stenu ako 
sólo lezec, čiže bez istenia. Akákoľvek 
drobná chybička ho teda môže stáť 
všetko. Práve túto snímku návštev-
níci v ankete vybrali ako najlepší fi lm 
Expedičnej kamery. Pred prestávkou 

sme si dopriali ešte Posledných lovcov. Dramatický dokument, 
ktorý zachytáva nebezpečný život veľrybárov na indonézskom 
ostrove. Naspäť do kresiel divákov posadil oddychový brazíl-
sky lezecký „animák“ Uruca a po ňom už Life Cycles - mimo-
riadny umelecky spracovaný dokument o tom, že aj bicykel 
má svoj vlastný a rozhodne zaujímavý život. Výborný nápad, 
skvelá kamera a nádherná kanadská krajina! Záver zabezpečil 
Mazungu - Phil Harwood, ktorý strávil päť mesiacov v kanoe 
počas splavu rieky Kongo.

Zľava pre všetkých návštevníkov
 Aj napriek tomu, že v našej novodubnickej „demoverzii“ 
festivalu outdoorového fi lmu zatiaľ chýbal sprievodný program, 
zaručene všetkých návštevníkov potešil bonus naviac. Všetci 
získali poukážku na zľavu 20% na všetok sortiment obľúbené-
ho športového obchodu Klingo šport v Dubnici nad Váhom (ob-
chodné stredisko Máj). Špecializuje sa najmä na outdoorové 
oblečenie, obuv a doplnky množstva slovenských i zahranič-
ných výrobcov. Nezabudnite, že kupón môžete využiť do konca
marca budúceho roku.  -mk-



 Všetkých milovníkov zimnej prírody pozývame na priateľské stretnutie
v Kyškách, ktoré bude konať tradične na Štefana 26. decembra v čase od 11. 
do 14. hodiny. Pri ohníku a varenom víne môžete s nami bilancovať uplynulý 
rok a dozvedieť sa viac o pripravovaných podujatiach v budúcom roku.
Tešia sa na vás futbalisti a turisti z Kolačína. 

18. 12. (nedeľa) kino Panorex 16:00
Vianočný koncert Dychového orchestra

a mažoretiek mesta
Organizuje: dychový orchester a mažoretky, Mesto Nová Dubnica

19. - 24.12. (pondelok - sobota) Mierové námestie 15:00 - 18:00
Živý Betlehem na Mierovom námestí
Betlehemská maštaľka so živými ovečkami,
vianočným stromčekom a tým pravým čarom

blížiacich sa sviatkov. 
Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

19. 12. (pondelok) Mierové námestie 12:00 - 17:00
Predvianočné trhy 

Zameňte bláznivú nákupnú horúčku za radostnú atmosféru 
Vianoc. Rozžiarené námestie so stromčekom, živý Betlehem, 

originálne výrobky remeselníkov a žiakov našich škôl,
občerstvenie  na zahriatie. 

Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

20. 12. (utorok) kino Panorex 19:00
Cestou necestou

One Man Show Miroslava Donutila
Vstupenky v cene 12 eur v predaji od 1. decembra. 
Predpredaj a organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ

24. 12. (sobota) Mierové námestie 13:00 - 15:00
Vianočná kapustnica 

...aby na Vianoce nebol nikto sám! Vianočná kapustnica pre kaž-
dého, skauti s Betlehemským svetlom, Boží šramot s dojímavými 

koledami a prvé želania radostných sviatkov. 
Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

26. 12. (pondelok) Kostol sv. Jozefa, robotníka 15:00
Štefanský koncert Laugaricio Quartet

Sláčikové kvarteto Laugaricio Quartet sa opäť predvedie vo 
veľkom štýle na svojom pravidelnom štefanskom vystúpení. 
Organizuje: Laugaricio Quartet, odd. kultúry a športu MsÚ

30. 12. (piatok) Dom športu, žiaci od 13:00, dospelí od 16:00
Vianočný stolnotenisový turnaj

neregistrovaných hráčov
Podmienkou účasti je bydlisko v Novej Dubnici, halová športová 

obuv s bielou podrážkou a vlastná stolnotenisová raketa.  

Organizuje: Mestský klub stolného tenisu,
odd. kultúry a športu MsÚ

31. 12. (sobota) Mierové námestie 22:00 - 02:00
Silvester 

Skvelá revivalová skupina DePeHa, Noozzle, DJ Števo,
príhovor primátora a vítanie nového roka v skvelej nálade. 

Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

6. - 8. 1. (piatok - nedeľa) kino Panorex 19:00
Trojkráľové koncerty

Boží šramot & The Gospel Family
Vstupenky: 2 € 

Predpredaj: od. kultúry a športu MsÚ, 12.-16.12. a 27.12.-5.1.
Organizuje: Boží šramot & The Gospel Family,

odd. kultúry a športu MsÚ

8. 1. (nedeľa) Kostol sv. Jozefa, robotníka 15:00
Trojkráľový koncert

Miešaného speváckeho zboru Nová Dubnica
Organizuje: Miešaný spevácky zbor, odd. kultúry a športu MsÚ

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

Pravidlá: Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto pri 
   nesie minimálne 3 ks vianočného pečiva
   (suché koláčiky, nie krémové zákusky).
   Jeden súťažiaci môže priniesť maximálne
   3 druhy. 
Koláčiky zaradené do súťaže sú určené na degustáciu 
pre porotcov.

 Vôňa ihličia, vanilky, škorice a medu, vyzdobené príbytky, via-
nočný stromček, darčeky... To všetko predznamenáva, že sa blížia 
Vianoce. Najväčší pôvab majú pre deti, ktoré sa tešia na zdobenie 
stromčeka a darčeky, ktoré im prinesie Ježiško. Kúzlo detských 
Vianoc však nesie v sebe každý po celý život a radi sa k nemu 
v dospelosti vraciame. Zamyslime sa nad poslaním, vianočnými 
zvykmi a tradíciami, ktoré tieto sviatky sprevádzajú.

 Na Vianoce, ktoré sú sviatkami narodenia Ježiša Krista, sa 
pripravujeme už štyri týždne dopredu. Toto obdobie nazývané 
Advent, ktoré v sebe nesie očakávanie príchodu malého Ježiška, 
sprevádza množstvo zvykov. Vianočnú atmosféru v období pred 
štedrým dňom umocňuje adventný veniec. Je znamením nádeje 
a holdom tomu, ktorý prichádza.

 Kresťanské vianočné sviatky sa začali koncom novembra, po 
Kataríne a na Ondreja, keď bol vyhlásený adventný pôst. 
 Prvým zimným sviatkom bol sv. Mikuláš, ktorého majú radi 
najmä deti lebo od neho do vyleštených čižmičiek dostanú množ-
stvo sladkostí. Trinásteho decembra je Lucie. V deň Lucie ženy 
odrezali vetvičky z broskyne a mandle a postavili ich do vody. Do 
štedrého dňa museli rozkvitnúť, lebo s nimi sa chodilo vinšovať. 
Podľa najznámejšej ľúbostnej veštby si na Luciu dievčatá pripravili 
trinásť lístočkov. Na dvanásť z nich napísali rôzne mužské mená, 
pričom posledný trinásty zostal prázdny. Lístočky poskladali a po-

stupne počas nasledujúcich dní ich po jednom pálili. Predposledný 
lístok spálili na Štedrý deň ráno a posledný otvorili večer. Meno, 
ktoré na ňom bolo napísané, malo byť menom budúceho manže-
la. Ak zostal posledný lístok prázdny, budúci rok sa dievčina ešte 
vydať nemala.

 Na Štedrý deň - 24. decembra sa začínajú u nás sláviť Via-
noce. Najväčším sviatkom Vianoc je 1. sviatok vianočný 25. de-
cember - deň Kristovho narodenia. Na Štedrý deň sa zvykne držať 
pôst, ktorý končí východom prvej hviezdy. Deťom sa hovorilo, že 
keď vydržia do večere nič nejesť, uvidia zlatú hviezdu lebo zlaté 
prasiatko. Kým deti zdobia stromček, gazdinky pečú, varia a chys-
tajú rôzne dobroty na štedrovečerný stôl. Po večeri sa spievajú ko-
ledy, rozbaľujú vianočné darčeky, mnohí sa zúčastňujú polnočnej 
omše, aby oslávili narodenie Ježiša Krista. Počas ďalších vianoč-
ných sviatkov 25. a 26. decembra rodiny často zostávajú spolu, 
idú do kostola alebo navštevujú svojich príbuzných a priateľov.

 Vianoce by mali byť predovšetkým sviatkami pokoja, pohody, 
odpútania sa od každodenného pracovného zhonu. Mali by sme 
urobiť všetko pre upevneniu rodinných väzieb a vychutnať si sláv-
nostnú atmosféru sviatočných dní. 
 Vianočný čas je dobrou príležitosťou na to, aby sme sa za-
mysleli a uvedomili si, že to najkrajšie a najcennejšie, čo môžeme 
jeden druhému dať je v nás samotných. Vedomie, že nás má niek-
to rád, že nám na niekom záleží, nevyváži ani hora darčekov. ani 
stoly plné koláčov. Jediné čo má skutočnú cenu a hreje pri srdci je 
vzájomné porozumenie a láska. Tak ju rozdávajme plným priehrš-
tím a svet bude na Vianoce krajší a veselší. Aj v tom spočíva kúzlo 
Vianoc.

M. Babuková



Lea Jacobsonová:
Barový kvet
Autentický pohľad na bežný život obyvateľov To-
kia. Blaho spoločnosti je povýšené nad jedinca a 
prepracovaní úradníci si platia v nočných kluboch 
hostesky. Ich úlohou je im lichotiť, fl irtovať a popí-
jať s nimi. A taká je i hrdinka tohto príbehu.

Tess Gerritsenová:
Údolie smrti
Súdna patologička sa vyberie na výlet v snahe 
uniknúť svojim problémom. So skupinou priateľov 
uviaznu v osade, kde nájdu len mŕtve zvieratá a 
na stoloch nedojedenú večeru.
Kam zmizli všetci obyvatelia a aké tajomstvo skrý-
va snehom zasypaná osada?

Pavol „Hirax“ Baričák:
Etiópia
Známy slovenský spisovateľ a textár zobral batoh, 
fotoaparát a vyrazil do Afriky. Publikácia obsahuje 
množstvo fotografi í a postrehov zo života obyva-
teľov Etiópie. Zavedie nás do prostredia, kam sa 
málokto z nás dostane a uvedomíme si, že sme 
skutočne bohatí.

Gabriela Futová:
Brata musíš poslúchať
Vtipné príbehy v podaní  veľkého brata a malej 
sestry napriek všetkým „naschválom“  odhaľujú 
hrejivé a pevné súrodenecké  puto.

Vladimíra Galková: 
Tancovali päť semestrov
Príbeh opisuje päť študentov, z ktorých sa počas 
štúdia na vysokej škole stali dobrí priatelia.
Každý z nich má svoj život, svoje tajomstvá, hľadá 
vlastnú životnú cestu. Kniha je originálna, vtipná, 
niekedy až smutno-vtipná, s prekvapivým záve-
rom.

Lucia Vajdová:
Všetko o matke a dieťati 
Praktická príručka pre rodičov odpovedá na všet-
ky otázky spojené s tehotenstvom, pôrodom a sta-
rostlivosťou o dieťa do troch rokov života. Rodičia 
sa dozvedia ako dieťa obliecť, okúpať, nakŕmiť i 
kedy ho dať zaočkovať. Praktické rady dopĺňajú 
názorné fotografi e.

 Ženy a dievčatá z Novej Dubnice a blízkeho 
okolia sa prišli v poslednú novembrovú sobotu p
riadne odviazať na Zumba maratón. V športovej 
hale ho viedla kvalifi kovaná inštruktorka zumby 
- Monika. Temperamentné latinsko-americké ryt-
my sa rozozneli krátko pred štvrtou hodinou 
a športová hala sa rázom zaplnila nadšenými 
zumba tanečnicami všetkých vekových kategórií. 
Akcia trvala dve hodiny a jej súčasťou bola aj 
tombola, na ktorú všetci netrpezlivo čakali. Tan-

cujúce účastníčky si užili kopu zábavy a schuti si 
zatancovali svoju obľúbenú zumbu. Aj tento škol-
ský rok akciu orgazinovalo Centrum voľného ča-
su Dubinka v Novej Dubnici. Už teraz sa tešíme 
na ďalšie akcie a veríme, že  sa ponesú v skvelej 
atmosfére a dobrej nálade, aká vládla na celej 
tejto akcii. 
 Za spoluprácu ďakujeme ZŠ J. Kráľa a spon-
zorovi podujatia Allianz - Slovenská poisťovňa
(pobočka Nová Dubnica). kolektív CVČ

 Možno konštatovať, že v našom meste vždy 
boli a sú veľmi dobré podmienky pre rozvoj celej 
škály športov. Takmer vždy je posledná stránka 
Novodubnických zvestí zaplnená informáciami 
o úspechoch, najmä v tých najpopulárnejších 
odvetviach. Možno nám je menej známe, že tu 
existuje aj klub cyklistov CK BIKE-SPORT NOVÁ 
DUBNICA, pozostávajúci približne z dvoch de-
siatok členov. Klub má zastúpenie v každej ve-
kovej kategórii, teda kadeti, juniori, muži elite a 
muži masters. Zatiaľ sme sa na našich strán-
kach nevenovali týmto našim cyklistom, a teda 
ani nevieme o ich úspechoch. Myslím si však, že 
si našu pozornosť naozaj zaslúžia. Spomeniem 
teda aspoň najaktuálnejšie športové podujatie - 
SLOVENSKÝ POHÁR V CYKLOKROSE, ktorý 
sa konal v Trenčíne 19. novembra. Tu sa na dru-
hom mieste v svojej kategórii - muži MASTERS 
B umiestnil Ing. Ivan Drha (poznáme ho ako 
vedúceho fi rmy ELCOMP Nová Dubnica). Víťaz 
z Banskej Bystrice absolvoval trasu za 35:21, 
Ivan Drha za 37:13. Takto skončilo jedenáste ko-
lo. 20. novembra prebiehalo v Trnave nasledu-
júce dvanáste kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA V 
CYKLOKROSE a tu sa Ing. Ivan Drha umiestnil 
na prvom mieste s časom 31:45. Srdečne gratu-
lujeme a želáme novodubnickému cyklistickému 

klubu veľa úspechov v tomto náročnom a atrak-
tívnom športe.

PhDr. Irena Štofaníková

Tri muchy jednou ranou
Prvú novembrovú sobotu sa rozhodli na zá-
hradné upratovanie využiť viacerí a traja z 
nich si za svoju „poriadkumilovnosť“ vyslú-
žili pokutu Suchých konárov a odpadu zo 
záhrad sa totiž zbavovali spaľovaním, čo 
zakazuje všeobecne záväzné nariadenie 
mesta. Blokovou pokutou teda mestská po-
lícia potrestala všetkých troch obyvateľov 
Kolačína - M.V., G.O., a J.Ľ. 

Nekonečný príbeh
- bezdomovci a alkohol
Dlho zo svojich sociálnych dávok netešili 
bezdomovci P.Č. a P.Š. Celý deň 17. novem-
ber využívali na výmenu svojich sociálnych 
dávok za alkohol. Jeho konzumácia ich ale 
zmohla, a tak sa uložili na spánok na scho-
dy bývalej pekárne na Mierovom námestí. 
Ráno o 06:45 sa hneď po prebudení rozhod-
li, že v „zábavke“ z minulého dňa budú po-
kračovať. Keďže im nohy nedovolili presu-
núť sa niekam ďalej, začali popíjať priamo 
na schodisku. Všeobecne záväzné nariade-
nie mesta ale zakazuje konzum alkoholu na 
verejnosti, takže ďalšia „rozumná“ investícia 
bezdomovcov smerovala do úhrady pokuto-
vých blokov. 

Maloletá dievčina pod vplyvom
Okrem bezdomovcov si zvykli vonku popíjať 
aj niektorí dospievajúci. 11. novembra zasa-
hovala hliadka na základe telefonického 
podnetu na detskom ihrisku na Trenčian-
skej ulici 77. Na ihrisku sa mala nachádzať 
skupinka piatich osôb, ktoré tam konzumujú 
alkohol. Kontrola totožnosti zistila, že štyri 

osoby sú mladistvé a jedna maloletá. Kvô-
li podozreniu na konzumáciu alkoholu sme 
privolali aj hliadku Obvodného oddelenia 
Policajného zboru z Dubnice n/V. Všetci
piati dospievajúci sa podrobili dychovej
skúške, ktorá odhalila konzumáciu alkoholu 
u maloletej R.Č., ktorá sa priamo aj prizna-
la. Hliadka o jej spôsobe prežívania voľného 
času informovala rodičov a tí budú musieť 
spolu s dcérkou vysvetliť toto správanie sa 
na odd. sociálnych vecí, ktoré sa tejto pro-
blematike venuje. 

Črepy prinášajú... občas pokutu
Problémy so svojimi rodičmi riešil 23. no-
vembra Š.M. až príliš hlasito. Povzbudený 
väčším množstvom alkoholu začal hlasno 
dohovárať svojim rodičom, čo vyburcovalo 
susedov, aby zavolali hliadku mestskej polí-
cie. Po jej príchode už bol v byte pokoj. Syn 
sa rozhodol po dohovore hliadky opustiť byť, 
ale ešte si neodpustil malé divadlo. Pri vy-
chádzaní z vchodu si zlosť vyvŕšil na sklenej 
fľaši, ktorú hodil o stenu domu. Keďže sa po 
náraze rozbila, Š.M. musel črepy okamžite 
odstrániť a uhradiť blokovú pokutu. 

O pár dní utíchne v našich domácnostiach 
zhon, ktorý je spojený s prípravou vianoč-
ných sviatkov. Mnohé rodiny s vrúcnosťou 
prežívajú adventné obdobie a oddávajú sa 
zaužívaným obyčajom. Preto vám aj Mest-
ská polícia v Novej Dubnici touto cestou 
praje príjemné prežitie týchto sviatočných 
chvíľ a veľa úspechov v novom roku 2011.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

Knižnica počas sviatkov
Mestská knižnica pozýva svojich čitateľov aj 
počas vianočných sviatkov. Zatvorené máme 
iba jeden deň, medzi sviatkami si môžete 
prísť knižky vypožičať každý pracovný deň od 
9. do 15. hodiny. 

   piatok 23. decembra zatvorené
   utorok 27. decembra 9:00 - 15:00
   streda 28. decembra 9:00 - 15:00
   štvrtok 29. decembra 9:00 - 15:00
   piatok 30. decembra 9:00 - 15:00

Kino Panorex nepremieta do konca marca budúceho roka
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 Už v minulom vydaní Novodubnických zvestí 
sme otvorili rubriku, v ktorej postupne predstavu-
jeme športové kluby fungujúce v meste. Po priblí-
žení ŠK Victory Stars pokračujeme futbalistami z 
mestskej časti Kolačín. 

Kolačínsky futbal stále úspešnejší
 Niekoľko nadšencov sa ešte v úplnom závere 
50.-tych rokov minulého storočia rozhodlo založiť 
kolačínsky futbalový oddiel. Keďže ihrisko priamo 
v tejto mestskej časti nebolo, prvé zápasy sa hra-
li v Novej Dubnici. Vďaka snaživým budovateľom 
sme však už sezónu 1961-2 odohrali na domá-
cej pôde. Záver 70-tych rokov priniesol prestavbu 
ihriska s rozšírením hracej plochy a výmenou dre-
vených bránok za kovové. K viacerým zmenám 
dochádza v roku 1984. Funkciu tajomníka prebe-
rá Milan Poľacký, ktorý ju zastáva dodnes. Popri tej-
to funkcii je tiež na pozícii trénera mužov. V 90-tych 
rokoch sa podarilo umiestniť na ihrisku dve unimo-
bunky, ktoré slúžili ako šatne, vybudovala sa kovová 
bariéra a vodovodná prípojka. V tomto stave nám 
slúžia dodnes.
 Novozložené mužstvo žiakov trénoval aktívny 
futbalista v tíme mužov Zdeno Mičian. Dodnes pô-
sobí ako hlavný tréner dorastu. Po niekoľkoročnom 
úsilí sa v roku 2004 podaril vybojovať postup do vyš-
šej súťaže. Funkciu trénera mužov preberá Dušan 

Sokolík, ktorý ju vykonáva dodnes. Ihrisko prechá-
dza viacerými zmenami. Vybudovala sa ochranná 
bariéra za bránkou a elektrická prípojka. Tiež sta-
rostlivosť o trávnik sa prejavuje na kvalite. Hospo-
dár Ján Homola odvádza dobrú prácu. Najväčšie 
úspechy prichádzajú v ostatných rokoch. Družstvo 
mužov prechádza obnovou a dopĺňa sa o mladších 
hráčov. Sezóna 2010/11 znamená postup mužov do 
druhej triedy. Podobný kúsok sa podaril aj dorasten-
com - postup do prvej triedy. Členská základňa má 
momentálne 60 členov.
 Financovanie klubu zabezpečuje z veľkej časti 
mesto Nová Dubnica. Klub si vypomáha rôznymi 
akciami, ako sú fašiangy a haluškový festival organi-
zovaný v spolupráci s kolačínskym klubom turistov. 
Nesmieme zabudnúť ani na sponzorov, ktorí pomá-
hajú udržať fungovanie klubu. Do budúcej sezóny 
máme veľké predsavzatia. Dobudovať ochrannú 
bariéru za druhou bránkou, oplotiť areál ihriska. Za 
pomoci mesta a prísľubu primátora Ing. Petra Maru-
šinca chceme tiež začať s výstavbou šatní, aby boli 
podmienky pre športové vyžitie lepšie aj v Kolačíne.
Aj týmto chceme prilákať na naše ihrisko ďalších 
mladých a hlavne deti. Dúfam, že novozložený výbor 
urobí všetko preto, aby futbal v Kolačíne fungoval aj 
naďalej a za lepších podmienok.

Jaroslav Tlapák 
predseda TJ Kolačín

 Najmladší futbaloví začiatočníci, ktorí svoju futbalovú kariéru 
zväčša naštartovali v septembri tohto roku, hrali 17. novembra 
prvý krát v ozajstných futbalových dresoch na svojom prvom futba-
lovom turnaji a získali svoju prvú futbalovú medailu. Nevadí, bola 
strieborná. Všetci mali veľkú radosť, najmä hráči, ale aj rodičia a 
futbalisti dostali predčasne aj mikulášske balíčky.
 Starší spoluhráči, ročník 2003 a mladší, hrali tradičný miku-
lášsky medzinárodný turnaj 3. decembra za účasti Brumova a 
Opatovíc z Českej republiky, Trnavy, Nového Mesta nad Váhom, 
Púchova, Považskej Bystrice a Nemšovej. 
 Hralo sa systémom každý s každým a naši chlapci neprehrali 
ani raz, a tak zvíťazili. Je to pre našich hráčov a rodičov odmena 
za niekoľko ročnú poctivú dochádzku na tréningy a výsledky sa 
prejavujú na všetkých turnajoch, ktoré sme absolvovali tento rok. 
Okrem toho najlepším strelcom turnaja sa stal náš Peter Pecuš.
 Dovolím si touto cestou poďakovať primátorovi mesta Ing. Pe-
trovi Marušincovi, riaditeľovi ZŠ Janka Kráľa Mgr. Martinovi Staňo-
vi, ďalším pracovníkom tejto školy, no hlavne rodičom a všetkým, 
ktorí sa na tomto turnaji prípraviek mestského futbalového klubu 
podieľali. Ďakujeme všetkým športovým priaznivcom a súčasne 
prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov 
v novom roku.

tréner Milan Úradník 

šport

 Štyri poľské družstvá (z mesta Poznaň a Tarnowskie Góry)a 
päť tímov zo Slovenska (okrem troch družstiev domácich zo Zla-
tých Moraviec a Šenkvíc) sa stretli 19. novembra v športovej hale v 
Novej Dubnici na treťom ročníku medzinárodného turnaja v poze-
mnom hokeji J. Groma. Pozvané české družstvo sa ospravedlnilo 
pre chrípkovú epidémiu.

 Na turnaji boli prevažne chlapčenské družstvá. Dievčatá tvorili 
iba tímy HC Nová Dubnica a Hoko Zlaté Moravce. Pre dievčatá 
to bol preto veľmi náročný turnaj, keďže väčšinou hrali iba proti 
chlapcom. Oba tímy ale bojovali, ako sa len dalo. Počas obeda 
sme pripravili pre divákov aj exhibičný zápas našej prípravky a tur-
naj uzatvoril reprezentačný duel Slovensko - Poľsko. Naši severní

susedia postavili tých najlepších chlapcov a my sme vybrali tie 
najlepšie dievčatá. Prvý polčas sme vyhrali, avšak na ihrisku proti 
nám boli najmä chlapci z Poznane. Na druhú časť zápasu nastúpili 
reprezentanti z Tarnowských Gór a jasne ukázali, kto je na ihrisku 
pánom. Už aj vo výkonnostnej triede to bol veľký rozdiel. Ťažko sa 
môžu dievčatá porovnávať s tými najlepšími chlapcami, ale skúse-
nosť to bola určite veľká. 
 Na vyhlásení konečných výsledkov turnaja nechýbal ani pri-
mátor Ing. Peter Marušinec.

kategória 1998 a mladší:   kategória 2000 a mladší:
 
1. miesto - Tarnowskie Góry   1. miesto - Warta Poznaň 
2. miesto - Warta Poznaň    2. miesto - Tarnowskie Góry 
3. miesto - HC Nová Dubnica „B„ 3. miesto - HC Nová Dubnica
4. miesto - HC Nová Dubnica „A„ 4. miesto - ŠK Šenkvice
5. miesto - Hoko Zlaté Moravce 

 Družstvo HC Nová Dubnica A reprezentovali: Natálka Guná-
rová, Nicolka Gunárová, Katka Drestová, Peťka Podhradská, Kika 
Janošková, Evka Balažovjechová, Magda Ščibravá, Evka Danišo-
vá. Za tím HC Nová Dubnica B hrali: Simonka Zlochová, Simonka 
Potočková, Betka Kubaščíková, Katka Uherková, Klárka Šajbeno-
vá, Zojka Šajbenová, Nikolka Gunárová, Deniska Tadlánková, 
Riško Hipčo, Janka Štefi nová, Aďka Ondrejíčková.     

 Všetkým dievčatám ďakujeme za vynikajúci výkon na tomto 
turnaji, gratulujeme k tretiemu miestu (chlapci boli naozaj tvrdý 
oriešok) a prajeme im veľa športových úspechov už na najbližšom 
turnaji v poľskom meste Poznaň, kam sa vyberieme už 1. decem-
bra. Nedá sa ešte zabudnúť poďakovať všetkým rodičom, Mestu 
Nová Dubnica za organizačnú pomoc, riaditeľovi Spojenej školy 
sv. Jána Bosca Mgr. Valltovi za ubytovanie a stravu pre poľské 
deti, M. Halasovi za bezplatné plávanie našich zahraničných hostí, 
Trenčianskemu samosprávnemu kraju za fi nančnú pomoc a ro-
dine Šajbenovcov, ktorá nám opäť pomohla zabezpečiť stravu a 
recepciu pre trénerov. 

trénerky Jana Uherková , Beáta Potočková

„Áčko“ klubu HC Nová Dubnica.

Bronzová radosť „B“ tímu.
Primátor P. Marušinec odovzdáva ocenenie najlepšej brankárke 

turnaja Simonke Zlochovej (HC Nová Dubnica).

Naše najmladšie, ale veľké, futbalové talenty.

Foto: J. Záhorský Foto: J. Kaiser


