
 Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. plní svo-
je zmluvné záväzky voči budúcim staviteľom v obyt-
nej zóne Dlhé diely. Prívod vody a plynu spolu s ka-
nalizáciou sú už vybudované a úspešne prešli ko-
laudáciou. Naďalej prebieha realizácia elektrické-
ho vedenia, aj tento záväzok Nová Dubnica Invest 
stihne zabezpečiť podľa zmluvných podmienok do 
konca roka. Nič teda nebráni vstupu do ďalšej fázy 
prípravy obytnej zóny, ktorou bude výstavba cest-

ných sietí a komunikácií. Mesto Nová Dubnica tiež 
aktuálne vychádza v ústrety požiadavkám vlastní-
kov pozemkov a ich konkrétnym predstavám o ich 
vlastnom bývaní v rodinnom dome. Stali sa zákla-
dom na zmenu územného plánu tejto zóny. Schvá-
leniu zmeny budú predchádzať všetky zákonné prí-
pravné fázy, teda aj verejné prerokovanie. o jeho 
termíne vás mesto bude informovať.

-mk-

 Priemyselná zóna Hliny už rastie aj za pomoci 
prostriedkov od vlády Slovenskej republiky. Premiér 
Róbert Fico na výjazdovom rokovaní vlády 9. októ-
bra v Handlovej prisľúbil fi nančnú pomoc v objeme 
2,3 milióna eur pre Trenčiansky kraj. Najväčšia čiast-
ka z tohto balíka putuje do Novej Dubnice na vybu-
dovanie inžinierskych sietí pre priemyselnú zónu 
Hliny. Čiastku 300 000 eur už pripísali na účet mesta 
a jeho vedenie usmerňuje konkrétne použitie týchto 
prostriedkov.  „Stavebné povolenia na infraštruktúru 
sú už od konca novembra právoplatné, takže začí-
name vyhlasovať výberové konania na realizáciu ka-
nalizácie, vodovodu, plynovodu a prekládku sietí 
nízkeho a vysokého napätia, ktoré budeme fi nanco-
vať práve z rezervy vlády. Predpokladaný termín 
začiatku prác sme stanovili na apríl 2014,“ zverej-

ňuje potešujúce informácie primátor Ing. Peter Ma-
rušinec. Do konca budúceho roka sme zmluvne 
povinní kvôli garanciám pre investorov ukončiť vý-
stavbu inžinierskych sietí a začneme s prípravnými 
prácami na realizáciu cestných komunikácií. Vý-
stavbu cestnej siete budeme fi nancovať z predaja 
pozemkov v priemyselnej zóne. 
 Predmetom rokovania mestského zastupiteľstva 
16. decembra bolo aj schvaľovanie kúpno-predaj-
ných zmlúv prvému investorovi. Stala sa ním spoloč-
nosť  Daejung Europe, s.r.o. Dubnica nad Váhom, 
výrobca plastových komponentov pre automobilový 
priemysel. Investor už pôsobí v našom regióne, čiže 
kúpa pozemkov v priemyselnej zóne v Novej Dub-
nici je len rozšírením jeho podnikateľských aktivít.

-mk-

V PRIEMYSELNEJ ZÓNE PRVÝ INVESTOR
A FINANCIE OD VLÁDY

O zimnej údržbe ciest čítajte na str. 2. Prehľad mikulášskych podujatí na str. 4 a 5.
Na snímke štedrý deduško na posedení Únie žien Slovenska. 

Svojpomocne sa o dlažbu pred zbrojnicou
posnažili kolačínski hasiči. Na str. 7. 

SÉRIA MIKULÁŠSKYCH PODUJATÍ

SME PRIPRAVENÍ NA SNEH? NOVÁ DLAŽBA V KOLAČÍNE

 V zasadačke kultúrnej besedy sa 13. novem-
bra na svojom už deviatom tohtoročnom zasadnutí 
stretli poslanci mestského zastupiteľstva, aby pre-
rokovali predložený návrh programu. Po vyriešení 
procedurálnych náležitostí rokovania, hlavná kon-
trolórka mesta predložila správu o kontrole plnenia 
úloh z rokovaní zastupiteľstva, ktorú poslanci vzali 
na vedomie.
 V nasledujúcom bode programu prednostka 
mestského úradu predložila protest prokurátora
Okresnej prokuratúry v Trenčíne proti VZN č. 9/2012
o miestnych poplatkoch na území Mesta Nová Dub-
nica, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára tohto ro-
ku. Prokurátor napadol článok  4 v časti týkajúcej sa 
dane zo stavieb. Mesto sa údajne neriadilo ustano-
veniami príslušného zákona, pretože rozdiel medzi  
najvyššou a najnižšou sadzbou dane zo stavieb je 
väčší, ako je určené. Prednostka ďalej uviedla, že 
mesto týmto VZN sadzbu dane zo stavieb nemeni-
lo a zákon neustanovuje termín zosúladenia týchto 
sadzieb, preto sa neodporúča protestu vyhovieť. Po 
prerokovaní predloženého materiálu zastupiteľstvo 
protestu prokurátora nevyhovelo.
 Potom poslanci schválili zámer odpredať poze-
mok v priemyselnej zóne HLINY spoločnosti Dea-
jung Europe s.r.o. Dubnica nad Váhom, ktorá má zá-

ujem o pozemok vo výmere 31 210 m² za účelom 
vybudovania výrobnej haly. Schválili aj Dodatok
č. 5 k zásadám hospodárenia a nadkladania s ma-
jetkom mesta, ktorý umožňuje schvaľovanie aj niž-
šej minimálnej kúpnej ceny v súťažných podmien-
kach obchodnej verejnej súťaže, ako je znalecká, 
v prípadoch, ak opakovaná súťaž bola neúspešná. 
Doplnili tiež zoznam nehnuteľností, ktorých riadnu 
prevádzku zabezpečuje Bytový podnik, m.p.o., o ob-
jekty súp. č. 88 a 366 (bývalá ZUŠ a súkromná ZŠ).
 Zastupiteľstvo následne vzalo na vedomie sprá-
vu o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri prí-
prave projektov pre získanie fi nančných prostriedkov 
do rozpočtu mesta z iných zdrojov a informáciu o pri-
pravovanej zmene a doplnku ÚPN zóny Dlhé diely.
 Posledným bodom programu bolo schválenie 
zahraničnej služobnej cesty primátora mesta. Na 
základe pozývacieho listu primátora Valeria Procha 
zúčastní sa Ing. Peter Marušinec v partnerskom 
meste Dubna /Rusko/ od 8. do 10. decembra roko-
vaní o spolupráci našich partnerských miest.
 Podrobnejšie informácie o uvedených i ďalších 
prerokovaných materiáloch možno nájsť na interne-
tovej stránke mesta, alebo v príslušných oddele-
niach mestského úradu.

JUDr. Miroslav Holba

 Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všet-
kým občanom a klientom, že v dňoch 23., 30. a 31. 
decembra bude pre verejnosť zatvorený. V piatok 
27. decembra bude fungovať klientske centrum - 
matrika, podateľňa a pokladňa. Tento deň je teda 
posledným pre všetkých, ktorí sa oneskorili s úhra-
dami daní a poplatkov, a svoje záväzky si chcú spl-
niť do konca roka. 

V prípade potreby:
 • overenia podpisu alebo kópie úradného do-
  kumentu sa môžete obrátiť na: 
  - matričný úrad v Trenčianskej Teplej 30.
   12. a 31.12.2013 do 12. hod.
 • zabezpečenia pohrebu: 
  - potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho za-

   bezpečí pracovník mestskej polície
  - pohrebné záležitosti vyriešite v pohreb-
   ných službách - M. Kondel MK&M-SK
   (t.č. 44 34 236, 0905 991 398), Anton
   Dado (t.č. 44 21 949, 0904 504 498),
  - pri občianskych pohreboch kontaktujte
   p. Vranovú (t.č. 0917 273 675)
  - pri cirkevných pohreboch sa obráťte na
   rímsko-katolícky farský úrad (t.č. 44 31 053)
 • V inom závažnom probléme sa obráťte na
  Mestskú políciu v Novej Dubnici (bezplatné
  t.č.  0800 500 159)

Želáme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov!

Ing. Silvia Kiačiková, prednostka MsÚ

POSLEDNÁ ŠANCA VYROVNAŤ PODLŽNOSTI VOČI MESTU
 Mesto Nová Dubnica upozorňovalo v predchádzajúcich Novodubnických zvestiach na blížiaci 
sa termín -  30. november, kedy bol splatný poplatok za komunálny odpad. Aj napriek tomuto 
upozorneniu, zostalo ešte veľa  občanov, ktorí „zabudli“ uhradiť  poplatok za komunálny odpad. 
Dôrazne preto žiadame všetkých  občanov, ktorí neuhradili vyrubený poplatok, aby si  svoje zá-
väzky voči mestu vyrovnali v čo najkratšom čase a vyhli sa tak exekučnému konaniu, pri ktorom 
sa dlžná suma navyšuje o nemalé trovy konania.
 Pripomíname všetkým daňovníkom, ktorí nadobudli v priebehu roku 2013 nehnuteľnosť (dom, 
garáž, pozemok chatku...), že podľa zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sú povinní  podať priznanie k dani za 
nehnuteľnosť do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Všetko vybavíte v klientskom centre MsÚ Nová Dubnica 

JUDr. Dagmar Gregušová, vedúca klientskeho centra

Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, čo nič neporuší.
V novom roku veľa sily, by sme radi v našom meste žili.

Ing. Peter Marušinec, primátor mesta



 Mesto Nová Dubnica má zriadenú sociálnu 
službu na poskytovanie výhodnej stravy v jedál-
ňach pre seniorov mesta. Obed v cene 2,20 € si 
môžu päťkrát v týždni dopriať v REPO-Gastro Nová 
Dubnica. Zariadenie pre seniorov poskytuje stravu 
nielen počas pracovných, ale aj víkendových dní, 
za 1,95 €. Od začiatku decembra k tejto službe 
pristúpil aj Hotel Dynamic, ktorý vychádza týmto 
spôsobom v ústrety päť dní v týždni a ponúka jed-
lo za sumu 2,05 €. Novinkou sú v prípade Hotela 
Dynamic takzvané Gastropasy. Senior, ktorý chce 
využiť ponuku výhodnejších obedov, si musí vopred 
na recepcii Hotela Dynamic zabezpečiť Gastropas. 
Spolu s občianskym preukazom predloží výmer dô-
chodku. Gastropas ho oprávňuje získať obed za vý-

hodnú cenu v čase od 10. do 11.30 hod. a v čase od 
15. do 16.30 hod.
 Bližšie informácie získate na recepcii hotela 
Dynamic alebo na čísle 042/44 30 700. 
 V prípade, že poberáte dôchodok nižší ako 
312,99 €, môžete prostredníctvom odd. sociálnych 
vecí MsÚ požiadať o zľavu od 40 do 67 centov na 
každý obed - v závislosti od konkrétnej výšky vášho 
príjmu. Manželia, ktorí majú spoločné trvalé bydlis-
ko, platia obedy v plnej výške aj vtedy, ak by obedy 
čerpal iba jeden z manželov.
Bližšie informácie nájdete vo VZN č. 5/2012. 

Mgr. Zuzana Vanková
vedúca odd. sociálnych vecí MsÚ

 Novodubničania, ktorí pracujú, už nemusia 
byť ukrátení o oznamy z mestského rozhlasu. 
Môžu im prísť pohodlne do e-mailovej schránky. 
 Mestský úrad chce byť obyvateľom čo najpro-
spešnejší a informácie o dianí v meste priblížiť 
každému čo najviac. Mesto preto ponúka možnosť 
dostávať rozhlasové oznamy do schránky elektro-
nickej pošty. Túto službu určite ocenia najmä pra-
cujúci, ktorí sú v čase vyhlasovania v zamestnaní. 
Mestský úrad prostredníctvom rozhlasu informuje 
napríklad o odstávke prívodu vody, elektrickej ener-

gie, sezónnych predajoch, či podujatiach. Služba 
odber správ cez e-mail je bezplatná a vedenie mes-
ta verí, že bude prínosom pre obe strany. 
 Prihlásiť sa môžete cez registračný formulár na 
webstránke mesta www.novadubnica.eu. Po vypl-
není formulára a overení správnosti e-mailovej adre-
sy už nebude nič brániť tomu, aby záujemcovia o tú-
to službu, dostávali správy prostredníctvom elektro-
nickej pošty. Službu spustíme od januára 2014.

Miloš Toman, informatik MsÚ

 Zimné počasie je už tu a mesto sa opäť vopred 
pripravilo na nevyhnutnú zimnú údržbu. V areáli 
technických služieb už je nachystaný posypový ma-
teriál, ktorý nám pomôže prežiť útrapy zimy. Pri tejto 
príležitosti vám chceme pripomenúť systém údrž-
by komunikácií v meste, ktoré sú rozdelené podľa 
stupňa dôležitosti v poradí I, II, III. 

NAJDÔLEŽITEJŠIE CESTY NAJSKÔR
 Najvyššie poradie zahŕňa komunikácie, kde je 
potrebné zabezpečiť prejazd autobusovej dopravy. 
Teda Mierové námestie, Ulica SNP a Trenčianska, 
Kolačín-prejazd autobusovej dopravy, Okružná a Štú-
rova ulica. II. poradie tvoria komunikácie, ktoré sa 
napájajú na autobusový okruh. Sú to ulice: Hviezdo-
slavova, Jilemnického, J. Kráľa, Gorkého, Gagarino-
va, B. Němcovej, L.Svobodu, Májová, Pod Dubov-
com a Puškinova. Komunikácie tretej triedy tvoria 
zvyšné cesty, teda ulice v Pribinových sadoch, Sa-
doch Cyrila a Metoda, Komenského sadoch, Sa-
doch kpt. Nálepku, v súbore E 1, B 1, B 2, Pod Bôri-
kom a všetky ostatné komunikácie v IBV Miklovky 
a mestskej časti Kolačín. Na poradie dôležitosti 
upozorňujeme z toho dôvodu, že ak pri dlhšom hus-
tom snežení dochádza ku kalamite, môže nastať 
stav, že technika je nasadená iba na komunikácie 
v poradí dôležitosti I. a II., aby sme zabezpečili ich 
zjazdnosť nepretržitým odhŕňaním. Cesty tretieho 
poradia dôležitosti budeme odhŕňať až pri znížení 
intenzity sneženia, alebo až po jeho ukončení. 

PARKUJTE TAK, ABY SA DALO ODHŔŇAŤ
 Ďalší veľký vplyv na rýchlosť a kvalitu odhŕňa-
nia komunikácií má ich prejazdnosť. Ťažko hovoriť 
o prejazdnosti, keď na cestách a chodníkoch stoja 
autá tak, že žiadna technika sa nedá použiť, jedno-
ducho okolo auta sa nedá prejsť. Žiadame preto ob-
čanov, aby na tento fakt pamätali a využívali hlav-
ne parkoviská, svoje garáže, prípadne vstupy pred 

garážami, alebo rodinnými domami. Nie je predsa 
možné, aby obsluha techniky ráno o tretej hodine 
vyzváňala domácim, aby si preparkovali auto tak, 
aby mohol pluh bez problémov prejsť. Prosíme ob-
čanov, aby si túto skutočnosť uvedomovali počas 
zimných mesiacov a umožnili bezpečný a plynulý 
prejazd techniky, ktorý je v záujme nás všetkých. 
Veď možno práve vy budete potrebovať príjazd sa-
nitky, alebo iného vozidla, ktoré bude mať obme-
dzený prístup, pretože nebolo možné odhrnúť kva-
litne ulicu alebo chodník.

Ing.Marián Medera
zástupca primátora

 V snahe zefektívniť činnosť mestského kame-
rového systému sme aj tento rok podali žiadosť
o poskytnutie dotácie na prevenciu kriminality na 
Obvodný úrad v Trenčíne. Zo štátneho rozpočtu 
SR na rok 2013 nám poskytli dotáciu 6 tisíc eur na 
takéto zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Do-
táciu sme použili na rozšírenie už existujúceho ka-
merového monitorovacieho systému a postačila na 
inštalovanie jednej otočnej kamery v širšom centre 
mesta.  Umiestnili sme ju na križovatke ulíc SNP
a P. O. Hviezdoslava pri dome súpisné číslo 62 
(bývalá REGENA Bar). V súčasnosti je v prevádzke 
osem otočných (tzv. dome kamier) a sedem pev-
ných na vstupných a výstupných komunikáciách 
mesta, detskom ihrisku a záchytnom parkovisku. 
Počas dňa kamerový monitorovací systém obslu-
hujú príslušníci mestskej polície a v nočných hodi-
nách štyria pracovníci chránenej dielne, ktorú sme 
na tento účel zriadili v roku 2006. Vďaka kamerám 
môžeme 24 hodín denne monitorovať už takmer 
80% širšieho centra mesta, okrem sadov okolo
Mierového námestia.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

 Mesto Nová Dubnica vyhlasuje súťaž o naj-
vhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy 
na predaj 3 -izbového podkrovného mezonetové-
ho bytu s balkónom a pivnicou - Ulica P. Jilem-
nického, bytový dom súp. č. 838, vchod 18, byt č. 
42 na 6. poschodí. Výmera 97,38 m2 plus prislú-

chajúci podiel z pozemku pod stavbou a na spo-
ločných častiach a zariadeniach domu. Navrho-
vateľ musí predložiť návrh kúpnej ceny. Minimál-
na požadovaná cena je 47 600 eur. Podmienkou 
súťaže je zloženie fi nančnej zábezpeky vo výške 
4 760 eur.

 Mesto Nová Dubnica vyhlasuje súťaž o naj-
vhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy 
na predaj garsónky bez balkónu s pivnicou - Uli-
ca P. Jilemnického, bytový dom súp. č. 838, vchod 
18, byt č. 32 na 2. poschodí. Výmera 31,81 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 19 700 eur. Pod-
mienkou súťaže je zloženie fi nančnej zábezpeky 
vo výške 1 970 eur. 

3 - IZBOVÝ PODKROVNÝ MEZONETOVÝ BYT NA UL. P. JILEMNICKÉHO

GARSÓNKA  NA UL. P. JILEMNICKÉHO

Predkladanie súťažných návrhov: do 15. 2. 2014 do 12:00  hod,  
Mestský  úrad,  Trenčianska  45/41, 018 51 Nová Dubnica. 

Obálku označte : „Neotvárať - Verejná obchodná súťaž - byt č. 838/18-42“, 
resp. „Neotvárať - Verejná obchodná súťaž:  garsónka - byt č. 838/18-32.“

Bližšie informácie o  ponukách nájdete na úradnej tabuli mesta,
na www.novadubnica.sk a v sídle vyhlasovateľa.

NOVÉ ZIMOVISKO PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA

VÝHODNÉ OBEDY PRE SENIOROV
Už aj v Hoteli Dynamic

MESTSKÝ ROZHLAS DO E-MAILU

 Bývalé centrum voľného času v Sade Duklian-
skych hrdinov poskytovalo v minulých rokoch zim-
né útočisko obyvateľom bez strechy nad hlavou. 
Mesto ale priestory odpredalo a prišla otázka, kam 
premiestnime nocľaháreň, ktorú prevádzkujeme od 
decembra do konca marca. Bezdomovci sa ale ne-
museli sťahovať ďaleko, pretože dostatok priestoru 
na tento účel využitia poskytla budova bývalej základ-
nej umeleckej školy v Sade Duklianskych hrdinov. 
 Nocľaháreň poskytuje podmienky pre uspoko-
jenie základných životných potrieb pre pätnástich 
ľudí bez domova. Okrem možnosti prespania
(v čase 19. do 7. hod.) tu môžu získať ošatenie, 
hygienické a zdravotné potreby, čaj a jedno te-
plé jedlo denne. Klientom tiež zabezpečujeme 
sociálne poradenstvo. Všetky služby poskytu-
jeme ľuďom bez domova zadarmo, keďže pre-
vádzku s kompletným servisom fi nancuje Mes-
to Nová Dubnica zo svojho rozpočtu a minister-
stvo sociálnych vecí a rodiny.
 Počas pracovného týždňa klientom zabezpe-
čujeme obedy zo Školskej jedálne Základnej školy 

J. Kráľa Nová Dubnica a cez víkendy a sviatky varí 
pre nich službukonajúci zamestnanec. S oblečením 
nám pomáha zberný dvor, kam môžu všetci Novo-
dubničania priniesť nepotrebné šatstvo, a pomôcť 
tak ostatným. Hygienu udržiavame aj vďaka praniu 
ošatenia pre klientov. 
 Dĺžku pobytu stanovujeme individuálne podľa 
sociálnej situácie záujemcu. Nocľaháreň slúži pred-
nostne obyvateľom s trvalým pobytom v našom 
meste. Medzi ďalšie kritériá príjmu patrí hmotná ale-
bo sociálna núdza, vyhovujúci zdravotný stav (bez
prenosných ochorení), schopnosť sa pohybovať
a postarať sa o seba. Ubytovanému pridelíme pri 
nástupe konkrétne lôžko a do zariadenia si môže 
priniesť len najnutnejšie osobné veci. Služby môže-
me odmietnuť osobám, ktoré sú pod vplyvom alko-
holu, alebo iných omamných látok, a ktoré sa od-
mietnu podrobiť hygienickej očiste, alebo osobám, 
ktoré boli vylúčené zo zariadenia pre závažné poru-
šenie prevádzkového poriadku. 

Mgr. Zuzana Vanková

Kvalifi kačné predpoklady:
- stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie    
- prax v mediálnej oblasti, v oblasti kultúry, špor-
 tu  najmenej 3 roky
- znalosť právnych predpisov v oblasti miestnej
 samosprávy a kultúry
- predpoklady  na vykonávanie práce vo verej-
 nom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o vý-
 kone práce vo verejnom záujme)
- bezúhonnosť a morálne predpoklady

Iné kritériá a požiadavky:
- samostatnosť,  fl exibilita
- manažérske, organizačné a komunikačné
 schopnosti
- práca s počítačom ( Excel, Word, Internet )
- prehľad v kultúrno - spoločenskom dianí
- schopnosť tvoriť vlastné kultúrne programy

K prihláške do výberového konania
je potrebné  pripojiť:
- písomnú prihlášku   do výberového konania 
- overené kópie dokladov o vzdelaní

- profesijný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- potvrdenie preukazujúce prax 
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osob-
 ných údajov pre potreby výberového    
 konania (podľa zákona č. 428/2002 Z.z.
 o ochrane osobných údajov)

 Prihlášku s požadovanými dokladmi v zale-
penej obálke s označením „Výberové konanie ve-
dúci   oddelenia kultúry a športu - neotvárať“ 
doručiť najneskôr do  3. 1. 2014  na adresu:

Mestský úrad, Ul. Trenčianska 45/41,
018 51 Nová Dubnica. 

 Termín a miesto výberového konania oznámi 
výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí 
splnia kvalifi kačné požiadavky najmenej 7 dní pred 
termínom jeho konania.
 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť  do
výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺ-
ňajú požadované podmienky.

OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE



 Mesto Nová Dubnica ponúka nadšencom číta-
nia možnosť vybrať si knihu podľa svojho gusta na 
zbernom dvore. Z nepotrebných vecí dovezených 
na zberný dvor vytrieďujeme zachovalé knihy, kto-
ré sme umiestnili pred kanceláriu správcov dvora. 
Knihy slovenských i zahraničných autoru a rôznych
žánrov (detské, odborné, beletria, detektívky) čaka-
jú na svojich radostných majiteľov a čitateľov. Od-
ber kníh je bezplatný. Príďte počas otváracích ho-
dín zberného dvora a nájdite tú svoju!

Mgr. Katarína Bašná

 Bohatá nádielka darčekov a vianočné stolova-
nie býva zdrojom množstva odpadov, najmä papie-
ra a plastov. Z tohto dôvodu je zvyčajne veľký tlak 
na vývoz odpadov z kontajnerov počas najkrajších 
sviatkov roka. Vývoz papiera a plastov budeme rea-
lizovať  16. a 17. decembra, plasty opäť vyvezieme 
23. decembra a papier 27. decembra. Veríme, že 
zahustenie vývozu kontajnerov s triedenými druh-
mi odpadov bude dostatočné a my Novodubničania 
strávime pokojné a čisté Vianoce. Jedine prípadné 

snehové kalamity môžu spôsobiť obmedzenie vý-
vozu odpadu, ak by bolo sneženie také intenzívne, 
že budú potrebné všetky pracovné sily na „boj“ so 
snehom. Vianočné stromčeky pozvážame zo stojísk 
na kontajnery a spred rodinných domov koncom ja-
nuára, termín vyhlásime mestským rozhlasom. Že-
láme pekné sviatky a nezabudnite triediť!

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: Sí-
delný útvar Pri salaši hostil Kultúrny dom Kolačín 
vo štvrtok 5. decembra. Zorganizovalo ho Mesto 
Nová Dubnica a navrhovateľ činnosti - spoločnosť 
REALITKA 4U s.r.o. Trenčín v súlade so zákonom 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Zá-
kon č. 24/2006 Z.z.). Nová Dubnica ako dotknutá
obec prizvala na stretnutie okrem verejnosti aj prí-
slušný a povoľujúci orgán - Okresný úrad Ilava, od-
bor starostlivosti o životné prostredie a dotknuté or-
gány. Spolu so zástupcami spoločnosti REALITKA
4U s.r.o. sa zúčastnili aj spracovatelia správy o hod-
notení navrhovanej činnosti, spoločnosť ENVICON-
SULT spol. s r.o., Žilina. Na úvod si vzal slovo pri-
mátor Ing. Peter Marušinec. Potom pred takmer trid-
siatku Novodubničanov vystúpili zástupcovia navr-

hovateľa a spracovateľa správy o hodnotení vý-
sledkov svojich výskumov  v danej lokalite - zoologic-
kého, botanického a hydrogeologického výskumu, 
hodnotenia vplyvov na krajinu a pod. Nasledovala 
diskusia, v ktorej sa verejnosť zaujímala o jednotlivé 
hodnotené údaje, predovšetkým o vplyvy navrhova-
nej výstavby na pohyb srnčej a diviačej zveri, vplyvu 
na rastlinstvo a živočíšstvo a hrozby povodní. Zú-
častnená verejnosť síce nenašla „spoločnú reč“ s na-
vrhovateľom výstavby, informovali ju však o mož-
nosti adresovať svoje pripomienky v písomnom sta-
novisku v stanovenom termíne povoľujúcemu orgá-
nu, teda Okresnému úradu v Ilave. Ten bude roz-
hodovať v prebiehajúcom procese posudzovania 
vplyvov výstavby na životné prostredie.

-kb-

V I A N O C E  A  O D P A D Y

V E R E J N É  P R E RO KOVA N I E
S Í D E L N Ý  Ú T VA R  P R I  S A L A Š I

 Nevyhnutnosť kanalizácie v treťom tisícročí už 
nemusíme obhajovať, skôr hromadne prejaviť nad-
šenie z projektu odkanalizovania mestskej časti Ko-
lačín. Zahrnuli ju do projektu Zásobovanie vodou, 
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okre-
se Ilava, ktorý je spolufi nancovaný z eurofondov. 
Do septembra roku 2015 má zhotoviteľ VÁHOSTAV 
- SK a.s. vybudovať kanalizáciu v obciach Ladce 
a Košeca a mestských častiach Kolačín, Prejta
a Klobušice, v spomínaných obciach sa vybuduje 
vodovod a v Dubnici nad Váhom čistiareň odpado-
vých vôd. 

S PRÁCAMI ZAČNÚ PO ZIME
 V mestskej časti Kolačín je potrebné vybudovať
takmer šesť kilometrov gravitačnej kanalizácie a 303
odbočiek pre napojenie producentov splaškových od-
padových vôd. Trasy kanalizácie budú umiestnené 
do komunikácií, odbočky budú ukončené revíznou
šachtou za hranicou pozemku nehnuteľnosti v mi-
nimálnej hĺbke 1,8 metra. Poloha šachty bude upres-
nená po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti pri vý-
stavbe kanalizačného zberača, preto ich prosíme, 
aby sa títo kontaktovali na pracovníkov zhotoviteľa. 
Hlavné práce v Kolačíne budú prebiehať od marca 
do decembra budúceho roka. 

ČO NAJMENŠIE ZÁSAHY DO PREMÁVKY
 Výkopové práce budú vykonávané podľa rozko-
pávkového povolenia, ktoré vydá Mesto Nová Dub-

nica. Pracovné úseky budú označené prenosným 
dopravným značením. Potrubie sa bude ukladať do 
otvorených pažených výkopov s dĺžkou 10 metrov 
a otvorený výkop zabezpečíme ohradením. Dopra-
va na komunikáciách bude regulovaná a k jej ob-
medzeniu dôjde len v čase výstavby kanalizačných 
odbočiek. Vjazdy do dvorov nehnuteľností budú ob-
medzené len na nevyhnutnú dobu výstavby kanali-
zácie, čo je približne šesť hodín. Povrch komuniká-
cie bude po výstavbe denne provizórne upravený 
do zjazdného stavu. Defi nitívna úprava komuniká-
cie po výstavbe kanalizácie v šírke a dĺžke zásahu 
bude zabezpečená po šiestich mesiacoch, teda po 
konsolidácií výkopu.

ŽIADAME O SPOLUPRÁCU
 Zo strany občanov je potrebné aktívne spolu-
pracovať so zhotoviteľom, najmä pri uzatváraní do-
hody o miestnych prípojkách, termínoch obmedze-
nia vjazdov do dvorov, upozorniť na nimi vybudova-
né podzemné objekty, ktoré nie sú zakreslené v do-
kumentácií zhotoviteľa kanalizácie a výstavba by sa 
ich mohla dotknúť. Po dohode Mesta Nová Dubnica 
s objednávateľom prác kanalizácie PVS a.s. v Po-
važskej Bystrici sa pripravuje koordinovaná výstav-
ba rozšírenia vodovodu v úsekoch v súbehu s kana-
lizáciou. O výsledkoch budú občania informovaní.

Ing. Ján Škopinský
SVS-inžiniering s.r.o.

 V Komenského sadoch pribudlo v novembri 
spolu šesť stojísk na kontajnery, ktoré realizovala 
spoločnosť TEKOS Nová Dubnica s.r.o. Celkové 
náklady dosiahli 9 993,60 eur. Stojiská sú zo zám-
kovej dlažby, štyri s rozmermi 4x4 metre a dve sú 
väčšie (6 x 4 m), vzhľadom na väčší počet obyva-
teľov, ktorí  ich budú využívať. Na každé stojisko 
sme umiestnili kontajnery na zber papiera, plastov, 

skla, kovových obalov, tetrapakov a zmesového ko-
munálneho odpadu. Veríme, že vybudovaním tých-
to stojísk dôjde k zlepšeniu čistoty a poriadku v tejto 
časti mesta a k zvýšeniu úrovne triedenia odpadov. 
Dva dvory v Komenského sadoch ostali ešte bez 
vybudovaných stojísk, ale  obyvatelia by sa ich mali 
dočkať pravdepodobne v budúcom roku. 

Mgr. Katarína Bašná

S TO J I S K Á  N A  KO N TA J N E RY
V  KO M E N S K É H O  S A D O C H

 Každoročný jesenný zvoz objemného odpadu 
od bytových domov v meste od 11. do 15. novem-
bra je za nami. Vývozca odpadu spoločnosť TE-
KOS Nová Dubnica s.r.o. zvládol odpad vyvážať
v termíne, množstvá objemného odpadu vyložené-
ho pri kontajneroch boli v tomto roku menšie. Verí-
me, že tento trend bude pokračovať a Novodubni-
čania budú využívať predovšetkým služby zberné-
ho dvora a odovzdávať komunálne odpady priamo
tam. Opakujúcim sa problémom zvozu objemného
odpadu je vyložený elektroodpad, ktorý sa po nie-
koľkých hodinách (možno  minútach) stáva objektom 
záujmu rôznych indivíduí, ktoré z neho odstraňujú 
káble, rôzne súčiastky, kompresory z chladničiek
a pod. Elektroodpad je nebezpečným odpadom. Pri 
jeho rozoberaní sa uvoľňujú do prostredia zdraviu 
škodlivé látky. Preto je vo všeobecne záväznom 
nariadení mesta o nakladaní s odpadmi zakázané 

vykladať elektroodpad ku kontajnerom, ale je po-
trebné ho odovzdať na zbernom dvore, prípadne 
vymeniť „kus za kus“ v elektropredajniach pri kúpe 
nového elektrospotrebiča. Drobné elektroodpady - 
mobily, fény, kulmy, elektrické hračky, mixéry a pod. 
je možné odovzdať aj v oddelení životného pro-
stredia mestského úradu. Vykladanie elektroodpa-
du ku kontajnerom je nešťastným riešením, aj  po 
tomto vývoze objemného odpadu sa na zberný dvor 
nedostal jediný kompletný elektrospotrebič a mes-
to má potom problém odovzdať elektroodpad bez 
fi nančných sankcií.  Z týchto dôvodov žiadame No-
vodubničanov o disciplinovaný prístup k nakladaniu 
s nebezpečnými odpadmi. Ďakujeme všetkým, ktorí 
využívajú zberný dvor, čím prispievajú k udržaniu 
čistoty a poriadku v našom meste.

-kb-



 V nedeľu 17. novembra som absolvoval s The Gospel Family úžasné vystúpenie v kostole v Dolnej Súči. 
Večer som potom zašiel do našej kultúrnej besedy na vystúpenie Fascination Band-u. Že som neoľutoval, 
by som mal napísať až na konci článku, ale koncepčne sa to hodí napísať už teraz. Hudobníci z Fascination 
Band pripravili pre poslucháčov pestrú zmes z rôznych hudobných žánrov a smelo môžem povedať, že to 
bol vkusne namiešaný koktail výbornej hudby. Okrem toho, že sa striedali skladby v rôznych hudobných 
štýloch, oceňujem aj veľmi dobré striedanie rytmov. Veľa hudobných skupín siaha v svojom repertoári vý-
hradne po rýchlych chytľavých a niekedy až notoricky známych skladbách, ale Fascination Band sa nebál 
zaradiť do playlistu aj piesne pomalé a skladby v trojštvrťovom valčíkovom rytme. A jeden z tých pomalých
valčíkov dal názov skupine - valčík Fascination. Tiahla melódia a húpavý rytmus tejto skladby prinútili ne-
jedného poslucháča zatvoriť oči a nechať sa unášať prúdom tónov. V inej časti vystúpenia poslucháča 
preniesli do iného sveta svižné cigánske rytmy. Najmä v nich sa prejavilo muzikantské umenie jednej zo 
sólistiek - huslistky Veroniky Staňkovej. Klávesy Ericha Vladára hrali predovšetkým podklady ku skladbám 
a v sólach sa vystriedali v typických jazzových improvizáciách. Peter Belák striedal elektrickú gitaru s akus-
tickou a striedal tiež sprievodnú a sólovú hru na gitaru. Pri známej jazzovej či swingovej skladbe Tiko Tiko 
som sa nevedel rozhodnúť, či mám sledovať Veronikine husle alebo Petrovu gitaru, no napokon zvíťazila 
gitara a v kútiku duše som Petrovi závidel jeho pravú ruku, keď s presnosťou triafal v slušnej rýchlosti 
správne struny. Až dodatočne som si uvedomil, že ani v jednej skladbe sa ani Jozef Brindzák na basu, ani 
Jaroslav Bežák na bicie, neprejavili ako sóloví hráči. Ale naozaj mi to prišlo na myseľ až niekoľko dní po 
koncerte, a aj to len preto, lebo som vopred očakával a tešil sa na sóla týchto nástrojov. Ale keďže v prie-
behu koncertu mi nič nechýbalo, tak môžem vyzdvihnúť veľký cit oboch týchto hudobníkov pre výborný ryt-
mus, čím dali vyniknúť sólovým nástrojom. V repertoári Fascination Band sú aj viaceré nestarnúce popu-
lárne skladby od velikánov ako The Beatles, Pink Floyd, Sting a iní, a niektoré zazneli aj v Novej Dubnici.
 Ak niekto v Novej Dubnici hovorí, že sa tu nekonajú žiadne akcie, tak mu odkazujem, nech sleduje 
oznamy, vývesky, Novodubnické zvesti a aj iné zdroje informujúce o plánovaných akciách, aby mu neušla taká 
hudobná lahôdka, akou bolo vystúpenie skupiny Fascination Band.

Text a foto: mš

 Sviatok sv. Mikuláša je pre všetky deti jedným z najvytúženejších 
dní v roku. 
 Tohtoročné sviatočné stretnutie so svätým Mikulášom pripravilo 
tradične aj Združenie pre deti s mentálnym postihnutím. Tentoraz  sv. 
Mikuláš trochu meškal a do vyzdobenej sály Kultúrneho domu v  Kola-
číne prišiel  až v nedeľu  8. decembra. Skôr ako sa ho dočkali, člen-
ka výboru Združenia detí s mentálnym postihnutím Katarína Bachratá 
pozdravila všetkých prítomných. Osobitne privítala zástupcu primátora 
Ing. Mariana Mederu a ďalších hostí. Zaželala všetkým príjemné pose-
denie a vyzvala  ich, aby venovali tichú spomienku na svojich členov
J. Heldáka a L. Kubaščíkovú, ktorí ich v tomto roku opustili.
 Keď sv. Mikuláš vstúpil s dvomi malými čertíkmi do sály, deti i do-
spelí  ich sprevádzali veľkým potleskom. Všetkých srdečne pozdravil
a kým sa usadil  na stolec k vianočnému stromčeku, vyzval ich k modlit-
be. Aj keď sa toto čaro opakuje každý rok, detské oči sú vždy naplnené 
zvedavosťou a očakávaním čo sa bude diať. Ako prvé pozdravili Miku-
láša deti zo Špeciálnej školy z Dubnice nad Váhom, ktoré pod vede-
ním svojich učiteliek predviedli  scénky, tance vianočné piesne i koledy. 
Za svoje vystúpenie a šikovnosť zožali zaslúžený potlesk i poďakova-
nie od svätého Mikuláša. Ako to už býva, neprišiel naprázdno, preto
k slovám vďaky  pridal  sladký balíček. Sladkosti  deťom opäť venoval  
SMER-SD z Novej Dubnice. 
 Potom už nastala slávnostná chvíľa odovzdávania balíčkov aj 
ostatným deťom. Tí, ktorí mali chuť  a odvahu sv. Mikulášovi zarecito-
vali  alebo zaspievali a dostali za to požehnanie a  sladkú odmenu. 
Po ofi ciálnej časti sa mohli všetci vyšantiť pri reprodukovanej hudbe.  
Všetkým, ktorí toto príjemné mikulášske posedenie pripravili a urobili 
tak deťom radosť, patrí poďakovanie.       

Text a snímka: M. Babuková        

MIKULÁŠ DEŤOM
PRE RADOSŤ

K U L T Ú R N A  L A H Ô D K A

PRÍJEMNÉ MIKULÁŠSKE POSEDENIE
 Posledný mesiac v roku má svoje čaro a zvláštny význam. Plní 
očakávania detí i dospelých. Tak trochu výnimočná bola aj streda 4. 
decembra v novodubnickom Zariadení pre seniorov, kedy sa jeho oby-
vatelia stretli v slávnostne vyzdobenej jedálni na tradičnom mikuláš-
skom posedení. Riaditeľka Ing. Mgr. Margita Urbanová v úvode priví-
tala primátora mesta Ing. Petra Marušinca, vedúcu oddelenia Sociál-
nych vecí a opatrovateľskej služby Mgr. Z. Vankovú, poslankyne MsZ
a členky sociálnej komisie MUDr. M. Augustínovú a M. Babukovú a člen-
ku tejto komisie H. Faturíkovú. Osobitne privítala vdp. Jozefa Sliepku 
a všetkých obyvateľov zariadenia. Potom sa už roztrhlo vrece s miku-
lášskou nádielkou. O príjemnú pohodu a dobrú náladu sa so svojím 
vystúpením postarali deti z Centra voľného času, ktoré sú združené
v krúžku SLNEČNICA. Pri rozsvietenom stromčeku priniesli pravú via-
nočnú atmosféru aj deti z predškolských tried MŠ pri II. ZŠ J. Kráľa, 
ktoré sa predstavili pásmom pesničiek, tanca a básničiek. Okrem toho 
každému osobne odovzdali aj milý darček. 
 Primátor Ing. P. Marušinec, zaželal všetkým pohodu počas via-
nočných sviatkov, aby im budúci rok priniesol hlavne zdravie a ešte 

veľa pekných chvíľ. K jeho slovám sa pridal aj vdp. Jozef Sliepka, ktorý 
začrel do histórie, kedy a ako sviatok sv. Mikuláša vznikol, aké zvyky 
sa k nemu viazali v minulosti a v akej podobe sa tieto zvyky preniesli 
do súčasnosti.
Potom už prišiel medzi seniorov sv. Mikuláš v sprievode čerta a anjela, 
ktorí priniesli veľa dobrej nálady. Rozdávali nielen balíčky plné slad-
kostí, čert si neodpustil vtipné poznámky, ktorými všetkých rozosmial 
a každého chcel zobrať do pripraveného vreca. Usmiate tváre prítom-
ných svedčili o tom, že sa dobre bavia. Mikulášske posedenie pokra-
čovalo malým občerstvením a tí, ktorí mali chuť si v sprievode harmo-
niky učiteľa ZUŠ J. Belinu zanôtili ľudové melódie. Na záver zazneli aj 
slová „Na svätého Mikuláša, keď sa zvečerí, tichá radosť k oknu 
kráča, vchádza do dverí“. Nechýbalo ani želanie pokojných Vianoc. 

Text a snímka: M. Babuková

Z darčekov, ktoré každému osobne odovzdal
anjel, Mikuláš i čert mali všetci radosť.

 Stalo sa už dobrou tradíciou, že členky novodubnickej organizácie 
Únie žien Slovenska sa v predvianočnom období stretávajú na malom 
posedení, kedy v krátkosti zhodnotia svoju prácu za celý rok, podeba-
tujú, vzájomne sa oboznámia s novými vianočnými receptami a oslávia 
príchod Vianoc. Inak tomu nebolo ani tento rok. Už začiatkom mesiaca, 
presnejšie tretieho decembra,  stretli sa v sále kultúrnej besedy, aby 
opäť po roku privítali obdobie adventu a vianočných sviatkov. Tomu 
nasvedčovala aj vyzdobená miestnosť. Vianočné ozdoby, punč a do-
máce koláčiky dotvárali slávnostnú atmosféru . Umocnilo ju aj  úvod-
né vystúpenie žiačok základnej umeleckej školy Radomily Kőrősiovej
a Karolíny Zicháčkovej, ktoré na zobcových fl autách v sprievode uči-
teľky Oľgy Šebeňovej na keyboarde zahrali vianočné melódie a za-
spievali vianočné piesne a koledy. Potom prišiel Mikuláš s čertom, aby
z koša podaroval členkám malý darček v podobe sladkosti, požadoval 
však, aby mu ženy zaspievali, a tak spoločne spustili Tichú noc... 
 Po krátkej prestávke predsedníčka PhDr. Jarmila Gašparová zhod-
notila činnosť organizácie v roku 2013, ktorá sa rozvíja úmerne k fi -
nančným možnostiam. Okrem tradičného kúpania na termálnych kúpa-
liskách, prednášok na rôzne témy, veľký úspech mala výstava retro 
kabeliek. Ženy oceňovali najmä nápad a množstvo exponátov, ktoré 
ich zaviedli do rokov mladosti a pekných spomienok. Potom už nasta-
la živá debata, ktorá nemala konca kraja. Vôňa punču a sladkých kolá-
čikov, i vianočná hudba navodili príjemnú náladu, a tak sa ani nechcelo 
nikomu odchádzať domov. Avšak s pribúdajúcimi hodinami a hviezda-
mi na oblohe sa nedalo nič robiť, len posedenie ukončiť. Veď  ženy 
čakalo v nasledujúcich dňoch veľa práce spojenej s prípravou vianoč-
ných sviatkov vo svojich domácnostiach. - gaj -

Vianočnú atmosféru navodili svojím
hudobným vystúpením deti zo základnej umeleckej školy.



...takto ju prežívajú členovia Základnej organizácie (ďalej len ZO) ZO 
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Novej Dubnici. Každý pondelok 
v týždni sa konajú v kultúrnej besede spoločné stretnutia, ktorých sa 
pravidelne zúčastňuje okolo 50 členov. Celé popoludnie spoločne 
napĺňame tým, čo nás zaujíma. Sú to prednášky o zdraví, o zdravej 
výžive, o životnom prostredí a jeho ochrane, o starostiach a rados-
tiach v rodinách, posedenie pri hudbe, pri knihe, besedy s významnými 
osobnosťami, ručné práce, pohybové aktivity a iné. Pri organizova-
ní týchto podujatí patrí poďakovanie Jánovi Zacharovi, Mgr. Zuzane 
Vankovej, Mgr. Kataríne Bašnej, Mgr. Martine Kacinovej, Mgr. Ružene 
Hromádkovej, Mgr. Anne Prokešovej, hudobnej skupine Kantori a ďal-
ším nemenovaným.
 Akí sú naši členovia? Zaujímaví, každý z iného odboru, povolania, 
sú to nositelia bohatých skúseností, zručností, životnej múdrosti, nosi-

telia tradícií z celého Slovenska, a chcú byť pri prežívaní jesene života 
ešte aktívni a užitoční.
 Členov postupne pribúda, a tak niektoré akcie, na ktoré kultúrna 
beseda kapacitne nepostačuje, organizujeme  v priestrannejších zaria-
deniach. Mesiac úcty k starším sme oslávili na spoločenskom stretnu-
tí v pizzerii, na Katarínu sme usporiadali večierok pre 90 účastníkov
v REPO Gastro, na ktorom sme privítali primátora mesta Ing. Petra 
Marušinca. V príhovore ocenil našu prácu a poprial nám príjemnú zá-
bavu. Za fi nančný príspevok na rekondičný pobyt pre našich členov
v tomto roku aj touto cestou ďakujeme pánovi primátorovi a veríme, že 
naša spolupráca bude pokračovať i v nastávajúcom roku 2014.

Mgr. Margita Lamačková
predsedníčka ZO JDS Nová Dubnica

AJ JESEŇ ŽIVOTA MÔŽE BYŤ FAREBNÁ
 Advent alebo adventné obdobie (z lat. adventus-príchod, očaká-
vanie príchodu) je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi 
vymedzená štyrmi nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista
a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Pre kresťanov je to čas ča-
kania a prípravy na príchod Mesiáša, na narodenie Božieho Syna Ježi-
ša Krista v Betleheme. V západnej tradícii je advent aj obdobím upoko-
jenia, ktoré zodpovedalo životnému štýlu našich predkov, prispôsobe-
nému dlhým decembrovým nociam. Advent sprevádza adventný veniec.
 Symbolika adventného venca je krásna. Veniec je vyrobený z rôz-
nych ihličnanov, ktoré znamenajú trvalý život. Aj tieto ihličnany majú tra-
dičný význam. Vavrín znamená víťazstvo nad prenasledovaním a utr-
pením, borovica, cezmína a tis, znamenajú nesmrteľnosť a cédru sa 
pripisuje sila a uzdravenie. Cezmína má aj špeciálny kresťanský sym-
bol: pichľavé listy pripomínajú tŕňovú korunu. Okrúhly tvar venca, nemá 
začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a več-
ný život nájdený v Kristovi. Šišky, oriešky alebo semienka, ktoré zdo-
bia veniec sú symbolom života a vzkriesenia. Všetko dokopy vyjadruje 
nesmrteľnosť našej duše a nový, večný život nájdený v Kristovi. Štyri 
sviečky reprezentujú štyri týždne adventu. Svetlo opäť znamená Kris-
tus, svetlo sveta. Doma je najvhodnejšie adventný veniec rozsvietiť pri 
večeri po požehnaní jedla. 
 Adventné obdobie sa začína štyri nedele pred Vianocami. Jeho za-
čiatok je pohyblivý, a to podľa toho, na ktorý deň v týždni pripadne 
25. december - Narodenie Pána. Môže to byť ktorýkoľvek deň od 27. 
novembra do 3. decembra. 
 Tento rok pripadla 1. adventná nedeľa na 1. decembra. Na celom 
Slovensku sa zapaľovala prvá sviečka a výnimkou nebol ani Kolačín. 
Na jeho obyvateľov čakalo veľké prekvapenie.
 Každého, kto prichádzal v prvú adventnú nedeľu do kostola na sv. 
omšu, očaril pred vchodom krásny živý adventný veniec s priemerom 
tri metre. Nebol ani najvyšší, ani najväčší v okolí, ale bol náš! O jeho 
výrobu i inštaláciu sa postarala rodina Tlapáková a Balážová, ktorým 
patrí naše poďakovanie. Z vlastných zdrojov pripravili pre svojich spo-
luobčanov krásny vianočný darček a my sme im za to povďační. 
Pánboh zaplať.

-sk-

 Ďalší ročník Mikulášskej miniplayback show usporiadalo centrum 
voľného času v nedeľu 8. decembra. 
 Už tradične sa nám podarilo zaplniť kino Panorex. Viacerí diváci 
prišli povzbudiť svojich súťažiacich kamarátov, iní si prišli pozrieť vy-
stúpenia detí z krúžkov CVČ. Celý kultúrny program zabezpečili prá-
ve tieto deti. Do MIKULÁŠSKEJ MINI PLAYBACK SHOW, kde si deti 
aspoň na chvíľu mohli vyskúšať svoje schopnosti, talent a odvahu, sa 
prihlásilo množstvo malých spevákov, ktorí sa nám predviedli v ôsmich 
súťažných vystúpeniach. Účinkujúci si zvolili svojho obľúbeného inter-
preta a pieseň a nacvičili celé vystúpenie. Diváci v kine mohli vidieť aj 
takéto „svetové hviezdy“: Leonu Machálkovú a Petra Rychlého (Vlaď-
ka a Vaneska), skupinu Elán v podaní Slnečníc, Ega (Filipko), Justina 
Biebera (Rebeka), Michala Davida (Miloško), Jennifer Lopez a Pitbu-
lla (Simonka a Lenka), Zendayu (Ella) ako aj skupinu One Direction 
(Vlaďka, Vaneska, Dajka a Simonka).
 Odmenou im bol potlesk správne naladeného publika a ocenenie 
v podobe rôznych vecných odmien. Medzi súťažnými číslami sa nám 
predviedli aj šikovné deti z tanečných krúžkov CVČ. 
 Do kina zavítal aj Mikuláš, čert a anjel. Samozrejme neprišli len tak 
naprázdno a poslušné deti odmenili balíčkami. Na záver by sme chceli 
poďakovať účinkujúcim deťom a ich rodičom, ZUŠ za ozvučenie, Ho-
telu Dynamic za sponzorské dary a mestskému úradu za podporu. 
Všetkým želáme krásne a štedré Vianoce a šťastný nový rok 2013.

kolektív CVČ

 Začiatkom decembra všetky deti, poslušné, ale aj tie menej po-
slušné, netrpezlivo čakajú na príchod Mikuláša. A tie naše, novodub-
nické, nie sú výnimkou. Mesto pre ne pripravilo zábavné divadielko Elá
hop!, ktoré mnohé poznali už z televíznych obrazoviek. Ale neprišli
sa len dívať. Niektorí chlapci a dievčatká sa priamo na javisku aj pred-
viedli. Ukázali nám, že vedia vaľkať cesto, pretekať sa v behu poma-
lom alebo hrať na netradičné hudobné nástroje (papier, plechové hrn-
čeky, doštička a kladivko). Odmenou za ich snaženie im bol nielen 
potlesk takmer 700 divákov v preplnenej sále kina Panorex, ale aj mi-
kulášske balíčky. Zábava pokračovala, keď sa na javisku objavil anjel 
a čert, ktorého sa nikto nebál. Niektoré deti sa aj podujali, že ho naučia 
strašiť, ale veľmi sa im to nepodarilo. Príchod Mikuláša sprevádzal 
radostný krik a potlesk. Pri odchode dostali deti od Mikuláša, čerta
a anjela sladký perníček a slovíčko „ďakujem“ z ich ústočiek svedčilo
o tom, že naše deti sú poslušné a vychované. 

Jana Vachová, odd. kultúry MsÚ

M I K U L Á Š S K E  V Y D A N I E  E L Á  H O P !



VÁŽENÍ OBYVATELIA,

v októbri (konkrétne 14.- 16. a 30.- 31. 10.) 
nastali v meste Nová Dubnica neplánované 
výpadky telekomunikačných služieb SWAN 
MULTIMEDIA. Prišlo tu k vážnemu poru-
šeniu optickej infraštruktúry spoločnosti 
SWAN, ktorého príčinou boli prebiehajúce 
stavebné práce v obytnej zóne Dlhé diely. 
Spoločnosť SWAN sa za túto nepríjemnú 
situáciu, spôsobenú treťou stranou, hlbo-
ko ospravedlňuje a obyvateľom mesta No-
vá Dubnica ďakuje za ich trpezlivosť a po-
chopenie.

SWAN, a.s.



SVOJPOMOCNE
VYNOVENÁ ZBROJNICA
 Pred 24. rokmi odovzdali do užívania dobrovoľným hasičom z Ko-
lačína novú požiarnu zbrojnicu vedľa kultúrneho domu. Vďaka pravi-
delným brigádam je budova aj po štvrťstoročí v dobrej forme, ale to sa 
už nedalo povedať o príjazdových plochách z betónu, ktoré výrazne 
poškodil čas a vplyv poveternostných podmienok. Preto sme sa roz-
hodli pre kompletnú rekonštrukciu, pri ktorej starý betón prekryla nová 
betónová dlažba. Vedenie Mesta Nová Dubnica bolo naklonené tejto 
myšlienke a prejavilo ochotu pomôcť. Oddelenie výstavby mestského 
úradu na čele s Ing. Jánom Krumpolcom urýchlene zaobstaralo ma-
teriál a mohli sme začať. Pekné jesenné počasie nám prialo, čo sme 
využili na zarezanie a vykopanie pásov pre uloženie nájazdových
a parkových obrubníkov. Potrebnú techniku, bez ktorej by sa nám 
ťažko pracovalo, nám bezplatne zapožičali Ing. Medera, p. Porubčan 
a p.Kizek. Nasledovalo svojpomocné pokladanie dlažby, na ktorom sa 
podieľalo 20 členov mestského hasičského zboru, ktorí spolu odpra-
covali 458 brigádnických hodín, za čo im patrí veľké uznanie. Nedá 
mi nespomenúť hlavných aktérov - Jaroslav Moško odpracoval 78 
hodín, Ferdinand Miček 60 a Viliam Kubaščík 57 hodín. Všetok svoj 
voľný čas venovali prácam na rekonštrukcii a za ich obetavú prácu im 
veľmi pekne ďakujem. Poďakovanie patrí aj ostatným členom, ktorí 
priložili ruku k dielu a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k rekonštrukcii a k novému vzhľadu okolia zbrojnice. Som rád, 
že i napriek neľahkej dobe, kde treba stále viac a viac šetriť fi nančné 
prostriedky, sa mestu podarilo nájsť fi nancie na materiál v hodnote 
viac ako 2 400 eur.

Jozef Lehocký, veliteľ MHZ              

Keď sa alkohol pýta z tela von
Zo stĺpa na Mierovom námestí si urobil „privátnu toaletu“ mla-
dý muž 2. novembra v nočných hodinách. Neunikol pozornosti
hliadky mestskej polície, ktorá ho identifi kovala ako I. J. Alko-
hol, ktorý skonzumoval, sa po fi ltrácii v jeho tele pýtal von a mla-
dík neváhal za týmto účelom použiť najbližší stĺp. Bezplatné 
WC to ale nebolo, keďže hliadke musel uhradiť blokovú poku-
tu za znečistenie verejného priestranstva a budenie verejného 
pohoršenia. 

Premohla ho zemská príťažlivosť
Príčinou ďalšieho prípadu v riešení mestskej polície bol tiež 
alkohol. Ale už v dopoludňajších hodinách 10. novembra v prí-
pade obyvateľa C. R. Telefonát polícii oznámil, že muž leží na 
zemi v Sade kpt. Nálepku a nemôže vstať. Hliadka zistila jeho 
totožnosť a príčinu, ktorá ho skolila na zem. Bolo ňou prílišné 
množstvo skonzumovaného alkoholu, kvôli ktorému jeho nohy 
vypovedali poslušnosť a pri páde si dokonca spôsobil porane-
nie tváre, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie. Keď už vedel 
ovládať svoje pohyby, jeho prvé kroky smerovali na oddelenie 
mestskej polície, kde sme prípad  doriešili v blokovom konaní. 

Množia sa prípady zatúlaných psov
Mestská polícia v priebehu  novembra odchytila päť túlavých 
psov, ktoré sa voľne pohybovali po meste bez svojho majiteľa. 
Všetky odchytené psy sme umiestnili do kotercov mestskej po-
lície. Žiaľ, nepodarilo sa zistiť žiadneho majiteľa, a psy sme 
museli odovzdať do útulku pre opustené zvieratá Trenčianske 
labky v Trenčíne.

Bc. Róbert Brezina, zástupca náčelníka MsP,-mk-

Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE

 Nejasnosti a nepodložené informácie z médií, ohľadne zániku 
mnohých detašovaných pracovísk na Slovensku spôsobili, že sa roz-
šírila aj nepravdivá informácia o zrušení Detašovaného pracoviska 
Dubnica nad Váhom, ktoré patrí pod Slovenskú technickú univerzitu 
v Bratislave, Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v Trnave. Na 
zasadnutí vedenia MTF so sídlom v Trnave bolo rozhodnuté, že Deta-
šované pracovisko STU MTF Dubnica n/V bude pokračovať vo svojej 
činnosti naďalej pod novým názvom: „Výučbové stredisko STU MTF 
Dubnica nad Váhom“, ktorého vedúcim je Ing. Peter Kleinedler, PhD.
a neuvažuje sa o jeho zrušení. Nakoľko v dnešnej dobe prebieha výuč-
ba zatiaľ iba prvého ročníka Bc. štúdia, upravil sa jeho názov na „Vý-
učbové stredisko“ (VS). K zmene názvu prispel i fakt, aby sa výučbové 
stredisko, študenti a dubnický región vyhli nedorozumeniam a nepres-

ným výkladom médií, alebo laickej verejnosti ohľadne jeho zrušenia. 
Vedenie MTF so sídlom v Trnave si uvedomuje dôležitosť a potrebu 
regionálnej výučby študentov aj mimo Bratislavy a Trnavy a taktiež toh-
toročný vysoký záujem súčasných študentov i uchádzačov z okolitých 
stredných priemyselných škôl, učilíšť, gymnázií a obchodných akadé-
mií, o VS STU MTF Dubnica nad Váhom. V súčasnosti VS STU MTF 
Dubnica nad Váhom ponúka uchádzačom kvalitné a bezplatné štú-
dium, pričom naši absolventi sú veľmi žiadaní v praxi. V roku 2014 pre-
behne komplexná akreditácia STU MTF v Trnave, pod ktorú patrí aj VS 
Dubnica n/V. Ak bude hodnotenie opäť úspešné, ako po všetky minulé 
roky, VS bude pokračovať vo výučbe, pričom uvažujeme aj o výučbe
2. ročníka Bc. štúdia už v akademickom roku 2014/2015.

P. K.



HODNOTENIE FUTBALOVEJ JESENE
MLADŠÍ SA ROZBEHLI PRED ZÁVEROM
 Jeseň ročníka 2013 - 2014 začala s novými 
pravidlami (zmenšené ihrisko, menší počet hráčov, 
ofsajd v bránkovisku). Ako obyčajne, počas prázd-
nin sa dávame ťažko dokopy „hrá to, čo je doma“. 
Ako sme očakávali, hráči si zvykali ťažšie, prvé ko-
lo víťazstvo, potom krutá prehra 0:14 s Novým Mes-
tom nad Váhom. Potom prišli tri prehry o gól. Chlap-
ci si postupne začali zvykať na nové pravidlá, čo sa 
prejavilo v posledných piatich kolách, ktoré odohrali 
bez prehry. Strelecky sme nemali lídra ani vodcu, 
ktorý by strhol zápas na našu stranu. Na jar by sme -
chceli pokračovať tak, aby sa chlapci bavili futba-
lom, ako to predviedli na konci jesene. Do strelec-
kej listiny sa zapísalo až 14 hráčov (Pecúš 11, Po-
paďák, Jakub Hadzima, Sokolík po 7 gólov, Lasch, 
Šeliga, Raček, Hanták po 5 gólov). Tréner: Róbert 
Körmendy, vedúci mužstva: Miroslav Rekem. Po je-
sennej časti 10. miesto tabuľky. 

STARŠÍ ŽIACI EŠTE MAJÚ REZERVY
 Jesennú časť sme začali s úzkym kádrom, pre-
to nám prišlo vhod doplnenie kádra hráčmi z Dub-
nice. Výsledky z celej jesennej časti boli kolísavé, 
dôvodom je slabá účasť niektorých hráčov na tré-
ningoch. Celkovo jesennú časť hodnotíme ako do-
brú, najmä vďaka kolektívnej hre a dobrým výkonom 
proti tabuľkovo lepším mužstvám. Nebyť slabšieho 
premieňania šancí a nedostatočnej disciplíny niekto-
rých hráčov, by sme určite získali aj viac bodov. 
Tréneri: Tomáš Maník, Róbert Hasidlo.
Po jesennej časti na 7. pozícii. 

GRATULÁCIA
K DORASTENECKÉMU ČELU TABUĽKY
 Hlavnou myšlienkou jesennej práce s doras-
tom bolo učiť chlapcov hrať moderný futbal, ktorý 
bude založený na ofenzívnej hre s presnými kom-
bináciami po zemi. Snažili sme sa všetkým nanútiť 
konštruktívnu hru bez odkopávania lopty. Veľa vecí 

sa nám podarilo, keď sme v jesennej časti najviac 
gólov nastrieľali a aj najmenej dostali. Futbalovo 
sme dominovali v každom zápase, avšak zlepšiť 
budeme musieť fyzickú silu. Čaká nás ťažká zimná 
príprava, ktorá bude poväčšine zameraná na prácu 
s loptou. Chceme aj v jarnej časti pokračovať v na-
stolenom trende rýchlych presných kombinácií po 
zemi. Taktiež chceme zapracovať mladých chlap-
cov, ktorí prišli zo žiakov, aby sa postup-
ne herne vyrovnávali skúsenejším hráčom.
Najlepší strelec: Lukáč (9 gólov). Tréner: Martin 
Štiffel. Vedúci mužstva: Jaroslav Galko, Viliam Ku-
čík. Dorast prezimuje na čele tabuľky so 4-gólovým 
náskokom pred Brvnišťom. 

MUŽI S NESTABILNÝMI VÝSLEDKAMI
 Uplynulá polsezóna bola pre naše mužstvo ná-
ročná. Odohrali sme osem zápasov vonku a sedem 
doma so striedavými výsledkami. Začiatok sme sí-
ce mali pomalší, ale najmä zápasy od 2. do 7. kola 
mali výbornú úroveň a aj bodový zisk bol uspokoji-
vý. Veľmi dobré zápasy sme odohrali v Dolných 
Vesteniciach, Križovanoch a Modranke. Útlm na 
mužstvo prišiel od zápasu v Partizánskom (8. kolo) 
až po domáci herný i výsledkový výbuch s Borčica-
mi. Z piatich zápasov sme štyri prehrali, čo sa nega-
tívne odrazilo na umiestnení v tabuľke, keď sme sa 
prepadli do druhej polovice. Potom však opäť prišla 
určitá výkonnostná i výsledková stabilizácia (od zá-
pasu v Horných Obdokovciach), vďaka ktorej sme 
bodovali štyrikrát po sebe a napravili si tak trošku 
pokazenú reputáciu. V kádri máme veľké množstvo 
hráčov do 21 rokov, v ofenzíve sme vedeli zahrať, 
aj keď gólové príležitosti sme premieňali slabšie.
V zápasoch vonku sme dosiahli až štyri remízy,
v ktorých sme siahali na víťazstvo. 
Tréner: Michal Kijačik.
Zimu strávime na 8. pozícii tabuľky. 

jednotliví tréneri MFK, -mk-

 Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica 
vznikol pred 15 rokmi a v súčasnosti má regis-
trovaných 48 hráčov, z toho 7 žien a 14 žiakov, 
ktorí reprezentujú klub a mesto v rôznych súťa-
žiach v rámci Slovenska. V tomto, pre nás jubi-
lejnom roku existencie klubu, sme dosiahli rad 
pozoruhodných výsledkov a úspechov.

VYNIKAJÚCE TÍMOVÉ,
AJ INDIVIDUÁLNE ÚSPECHY
 Medzi tie najväčšie radíme znovuobnovenie 
mládežníckych družstiev v majstrovských súťažiach 
a otvorenie prípravky pre najmladšie stolnotenisové 
nádeje. Družstvo starších žiakov je na výbornom 
treťom mieste 1. ligy a družstvo juniorov je aktuálne 
na peknej  druhej priečke 2. ligy. Mládežníci dosa-
hovali aj individuálne výsledky a vybojovali osem 
medailí na majstrovstvách oblasti. Aj v kategórii 
dospelých dosahuje klub nemalé úspechy. V tomto 
roku máme nielen najpočetnejšie zastúpenie v sú-
ťažiach družstiev počas 15-ročnej existencie klubu, 
ale aj najkvalitnejšie, čo sa týka výšky hrania súťaží. 
Prvé družstvo hrá o postup do 1. ligy a v súčasnosti 
mu patrí  druhá  priečka v 2. lige. Dobre sa darí aj 
našej rezerve, ktorá sa ako nováčik v 3. lige pohy-
buje v hornej časti tabuľky. Ďalšie dve družstvá (C
a D) hrajú vo svojich súťažiach o postupové miesta 
a E družstvo sa skladá zo žiakov a juniorov, ktorí 

majú súťaž ako kvalitnú prípravu na svoje hlavné 
súťaže. Hráčom sa darilo aj v individuálnych súťa-
žiach, v priebehu roka si z majstrovstiev kraja a ob-
lasti priviezli 12 medailí rôznych hodnôt. 

VÝSTROJ Z DOTÁCIE ÚRADU VLÁDY
 Z dotácie Úradu vlády SR sa nám podarilo za-
bezpečiť kompletnú športovú výstroj pre všetkých 
hráčov klubu. Tým sme sa stali maximálne identi-
fi kovateľní ako celok. Na tento úspech sme veľmi 
hrdí a za pomoc veľmi pekne ďakujeme aj primá-
torovi mesta Ing. Petrovi Marušincovi a ďalším pra-
covníkom mestského úradu. Aj v nasledujúcom roku 
chceme pokračovať v nastavenom trende a nielen 
na „profesionálnej“ úrovni. V spolupráci s mestom 
chceme poskytnúť občanom aj rekreačné športo-
vé vyžitie. Ide hlavne o pokračovanie dlhodobých 
turnajov a akcií ako sú: Vianočný turnaj neregistro-
vaných, Turnaj pre Jednotu dôchodcov Slovenska, 
World Chalenge Day, alebo spolupráca so ZŠ
J. Kráľa, ktorej každoročne počas školského roku 
poskytujeme priestory a materiálne vybavenie pre 
krúžok stolného tenisu žiakov. Na záver by som sa 
rád poďakoval všetkým našim hráčom, funkcioná-
rom, sponzorom, fanúšikom a priaznivcom a poprial 
im, ako i všetkým čitateľom Novodubnických zvestí, 
v nasledujúcom roku veľa zdravia a šťastia. 

Ing. Jozef Šamaj, predseda MKST

 V sobotu 16. novembra putovalo takmer 200 tu-
ristov z Trenčianskeho kraja na Inovec, kde sa ko-
nalo ich stretnutie spojené  s vyhodnocovaním naj-
lepších za uplynulý rok. Svoje zastúpenie mal aj 
Klub slovenských turistov Kolačín. Po nenáročnej 
turistike na vrchol Inovca sa všetkým naskytli nád-
herné výhľady na okolie. Rovnako príjemný bol aj 
zostup jesenným lesom  ku chate, v priestoroch 
ktorej sa konalo vyhodnotenie. Za KST Kolačín bol 
ocenený Richard Vašíček, ktorý reprezentoval klub 
na Majstrovstvách Slovenska v pretekoch turistickej 
zdatnosti a Darina Kozáčková, jedna z najaktívnej-
ších členov, ktorá nechýbala na žiadnej organizova-

nej akcii a sama  sa aktívne podieľala  na  príprave 
a realizácii spoločných podujatí. Ocenení si odniesli 
z Inovca diplom a zaujímavú turistickú publikáciu.
 KST Kolačín vo svojej činnosti pokračuje aj v zim-
nom období a všetkých priaznivcov turistiky pozýva 
na Štefanské stretnutie pri varenom víne v Kyškách 
vo štvrtok 26. decembra  v čase od 10. do 13. hod. 
Ak  budete mať chuť po Novom roku na prechádzku 
zimnou prírodou, pozývame vás na Trojkráľový vý-
stup na  Markovicu v nedeľu 5. januára. Zraz pred 
kultúrnym domom v Kolačíne je o 9.30 alebo pri krí-
ži na Markovici  o 11-tej hodine. 
Všetci ste srdečne pozvaní! sk-

17. - 24.12. (utorok - utorok) Mierové námestie 15:30 - 18:30
ŽIVÝ BETLEHEM 

Betlehemská maštaľka so živými ovečkami, vianočným stromčekom
a tým pravým čarom blížiacich sa sviatkov. 

Organizátor: odd. kultúry MsÚ

19.12. (štvrtok) Mierové námestie 10:00 - 17:00
VIANOČNÉ TRHY 

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

remeselníkov, typické vianočné produkty a drobné radosti,
práce žiakov našich škôl, občerstvenie  na zahriatie. 

Organizuje: odd. kultúry MsÚ 

22. 12. (nedeľa) kino Panorex 16:00 
VIANOČNÝ KONCERT DYCHOVÉHO ORCHESTRA

A MAŽORETIEK MESTA
Slávnostné vystúpenie orchestra, všetky kategórie mažoretiek

a dojímavá atmosféra aj vďaka záverečným koledám a prskavkám. 
Koncert je spojený s odovzdaním certifi kátu základnej umeleckej škole 

pri príležitosti získania čestného názvu ZUŠ Štefana Baláža. 
Organizuje: Dychový orchester a mažoretky odd. kultúry MsÚ 

24. 12. (utorok) Mierové námestie 12:00 - 14:00
VIANOČNÁ KAPUSTNICA 

Tradičné vianočné stretnutie ľudí dobrej vôle. Kapustnica pre každého, 
skauti s Betlehemským svetlom, skupina Boží šramot

s dojímavými koledami a prvé želania radostných sviatkov.
Veríme, že pri tónoch obľúbených kolied

zažijete pravú atmosféru lásky, radosti a pokoja. 
Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ, Boží šramot

26.12. (štvrtok) Dom športu 13:00 žiaci, 15:30 dospelí
VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV
XV. ročník pravidelného vianočného stolnotenisového turnaja.

Podmienkou účasti je športové oblečenie
s čistou športovou obuvou a stolnotenisovou raketou.
Organizátor: Mestský klub stolného tenisu N. Dubnica,

Mesto Nová Dubnica

26.12. (štvrtok) 10:00 - 13:00
ŠTEFANSKÉ STRETNUTIE V KYŠKÁCH 

Príjemné vianočné stretnutie turistov pri varenom vínku. 
Organizátor: Klub slovenských turistov Kolačín

29.12. (nedeľa) Kostol sv. Jozefa, robotníka 15:00
KONCERT MIEŠANÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU

NOVÁ DUBNICA
Organizuje: Miešaný spevácky zbor, odd. kultúry a športu MsÚ

31. 12. (utorok) Mierové námestie 22:00 - 02:00
SILVESTER 

Vítanie nového roka v skvelej nálade vďaka hudobnej skupine She&Me 
(s obľúbeným Eňom Mišleyom a fantastickou gitaristkou Mirkou Šimu-
nekovou) - známe rockové hity. Do nálady bude hrať DJ Majky, nebude 
chýbať polnočný príhovor vedenia mesta a tento rok nečakané prekva-
penie! Dvojica Peter Trník - Láďo Koudelík a ich milované Vtipovisko

o 23:00, ktoré bolo mimo obľúbenou súčasťou vysielania Rádia Dúha. 
Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

5.1. (nedeľa) 
TROJKRÁĽOVÝ VÝSTUP NA MARKOVICU

Stretneme sa pred kultúrnym domom Kolačín 
o 9.30 hod. alebo pri kríži na Markovici o 11. hod. 

Organizátor: Klub slovenských turistov Kolačín

6.1., 10., 11. a 12. 1.  (nedeľa, piatok - nedeľa) kino Panorex 19:00
BOŽÍ ŠRAMOT & THE GOSPEL FAMILY

Vyhraďte si už teraz čas na neopakovateľné koncerty
domácich hudobných telies pod vedením Juraja Horta.

Kultúrny rok 2014 bude opäť začínať jedným z najobľúbenejších
a najnavštevovanejších podujatí celého roka. 

VSTUPENKY v predpredaji v cene 2 eurá (odd. kultúry MsÚ)
do 20.12. a od 2.1. 

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


