Mikuláš ani tento rok neobišiel
poslušné deti v Dubnici.
Pricválal na koni a doniesol im
sladkosti. Ešte predtým však
zasvietil vianoĀný stromĀek.
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Vážení spoluobèania nášho mesta,
na poèítadle èasu opäĢ poskoèila èíslica.
Ani sme sa nenazdali a už nieko¾ko dní
ukrajujeme nový rok 2008.
Dovo¾te mi, aby som v úvode svojho príhovoru poïakoval všetkým obyvate¾om
nášho mesta, ktorí v uplynulom roku
2007 prispeli k jeho zve¾aïovaniu a
rozvoju.
Zavàšili sme prvý rok tohto volebného
obdobia, v ktorom ste vy, volièi, rozhodli
o zásadných zmenách v riadení mesta
a podporili náš volebný program zameraný na rozvoj a prosperitu Dubnice n / V
a mestskej èasti Prejta, ako aj na skvalitnenie vzĢahov medzi obèanmi a mestom. Volebný program je spracovaný na
štyri roky s výh¾adom do roku 2013, èo
korešponduje s plánovacím obdobím
štrukturálnych fondov Európskej únie.
Myslím, že za prvý rok sa nám podarilo
systémovo odstrániĢ mnohé nedostatky,
ktoré vyplývali z neodbornosti, nekompetentného vzĢahu k majetku mesta a
dlhoroènej zotrvaènosti v riadení jednotlivých oblastí života nášho mesta. Zásadné zmeny sme urobili v oblasti finanèného riadenia všetkých procesov s cie¾om
zabezpeèenia racionalizácie výdavkov a
dosiahnutia vyššej efektivity. Zásadne sa
zmenil aj vzĢah pracovníkov mestského
úradu k obèanom.
(pokraèovanie na 2. strane)

SúĀasĨou tohtoroĀnej vianoĀnej výzdoby
bol aj adventný veniec, na ktorom sa
poĀas štyroch nediel zapaĕovali sviece.

Pri každom zapaĕovaní svieĀok
bol pripravený kultúrny program.
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Certiﬁkovaný systém kvality
Pohotovostná služba pre dospelých doĀasne
Zber odpadu po novom
Návrat po 350-tich rokoch...
pozastavená
Dubnické Vianoce 2007
Ocenenie Dona Jozefa Kosmála
Deě otvorených
dverí Judo Typy na zimnú turistiku Dubnický Hermes víĨazom turnaja
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NOVOROÈNÝ PREJAV PRIMÁTORA MESTA
(pokraþovanie z 1. strany)

Raz cestou v autobuse som si
nechtiac vypoþula „tichý“ rozhovor
dvoch postarších dám. Kećže bol
zaþiatok januára celý sa toþil okolo
novoroþných predsavzatí. „Prestávam fajþiĢ“, hrdo oznámila prvá. „Ja
tento rok schudnem aspoĖ 10 kíl“,
odvetila jej spolucestujúca.
Celou cestou z Trenþína do Dubnice tak osadenstvo autobusu poþúvalo o plánoch dvoch dám a o
tom, ako sa im už niekoĐko rokov nepodarilo splniĢ svoje predsavzatia,
ale že tento rok to už urþite výjde.
Priznám sa, že som im trošku
aj závidela. Ich elán a chuĢ bojovaĢ
so svojimi neresĢami boli priam nákazlivé. Aj ja si na zaþiatku kalendárneho roka vždy dám nejaké tie
predsavzatia, ale musím smutne
konštatovaĢ, že s ich plnením mávam „problémy“.
Preto Vám, þitateĐom Dubnických novín, v mene celej redakcie
zo srdca prajem úspešný rok 2008,
veĐa zdravia, šĢastia, lásky, spokojnosti a síl pri plnení novoroþných
predsavzatí.
Stanislava ýechová

Obþan už nie je rukojemníkom byrokratickej mašinérie, ako sa to þasto stávalo v minulosti,
ale úrad slúži obþanovi. Mestský úrad bol v závere roka certiﬁkovaný na systém manažérstva
kvality ISO 9001 pre samosprávu, þím sme zaviedli do jednotlivých procesov systémovosĢ a
poriadok. Zvýšila sa úroveĖ bezpeþnosti v meste, ako aj celkové zameranie þinnosti Mestskej
polície nie na represiu, ale na prevenciu a ochranu obyvateĐov a ich majetku, majetku mesta
a zabezpeþenie väþšej þistoty a kultúry životného prostredia.
SĐúbil som, že budem primátorom všetkých vekových i sociálnych skupín obþanov mesta.
Zvýšili sme podstatne úþasĢ mladých na riadení mesta, osobitne sa venujeme aj našim
seniorom, z ktorých mozoĐov vyrástla naša Dubnica. VeĐkú pozornosĢ venujeme aj zdravotne
postihnutým a sociálne odkázaným spoluobþanom.
Predmetom môjho novoroþného príhovoru nie je výpoþet dosiahnutých výsledkov. Myslím, že sme kvalitne naštartovali všetky procesy v systéme riadenia mesta. Už v prvom roku
sú za nami prvé hmatateĐné výsledky, ktoré sa budú v ćalších rokoch ćalej rozširovaĢ pre
blaho všetkých obyvateĐov nášho mesta.
Osobitne chcem všetkým zablahoželaĢ k štátnemu sviatku založenia samostatnej Slovenskej republiky, ktorého 15-te výroþie sme si pripomenuli. Pri tejto príležitosti ćakujem aj
mojim predchodcom, obom primátorom mesta v uplynulom období štátnej samostatnosti, za
vybudovanie základov mestskej samosprávy.
Vážení spoluobþania, verím, že ako primátor mesta budem maĢ trvalú oporu v mestskom
zastupiteĐstve a som presvedþený, že spoloþným úsilím dokážeme vykonaĢ viac pre naše
mesto i jeho obyvateĐov. Taktiež verím, že sa z Dubnice, pomaly ale isto, stáva mesto, na
ktoré bude každý Dubniþan hrdý.
V novom roku Vám v mene svojom i v mene mestského zastupiteĐstva prajem veĐa zdravia
a šĢastia v každodennom živote.
Zvítajme sa s novým rokom v dobrej vôli. S mojim prianím do nového roku sa chcem zároveĖ i poćakovaĢ všetkým, ktorí sa akýmkoĐvek spôsobom priþinili o rozvoj nášho mesta:
poslancom, pracovníkom mestského úradu, organizáciám, podnikateĐom, živnostníkom
a všetkým inštitúciám. No nielen im - ale predovšetkým všetkým obþanom, ktorým na
našom meste záleží.
Nuž teda - prajem Vám všetkým v tomto novom roku - radosĢ v oku, úsmev v tvári, nech
sa nám spoloþne podarí prísĢ k cieĐom, ktoré sme si predsavzali.
ŠĢastný a úspešný nový rok 2008!
Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta

- CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM KVALITY -

Mesto je organizáciou, ktorej základnou úlohou je poskytovanie služieb obþanom a zodpovedné spravovanie majetku mesta. Jednou z priorít
mesta Dubnica nad Váhom je kvalitné vykonávanie týchto úloh v súlade
so systémom manažérstva kvality podĐa normy ISO 9001. Mesto Dubnica
n/V sa na získanie certiﬁkátu pripravovalo od júna tohto roka a príprava
vyvrcholila v dĖoch 3. a 4. decembra
úspešným certiﬁkaþným auditom.
Slávnostné odovzdanie certiﬁkátu
o zavedení a používaní systému manažérstva kvality podĐa normy ISO
9001:2000 v oblasti: Samosprávne
þinnosti mesta sa uskutoþnilo dĖa
13. decembra 2007 na Mestskom zastupiteĐstve za prítomnosti zástupcu
certiﬁkaþného orgánu QSCert s.r.o.
Mesto Dubnica n/V je jedným z
mála miest na Slovensku, ktoré týmto spôsobom vytvára pozitívny obraz
pre zahraniþných investorov a hlavne
zefektívni a zdynamizuje poskytované služby obþanom mesta.
(pokraþovanie na 3. strane)
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POLITIKA KVALITY MESTA DUBNICA NAD VÁHOM
Naším poslaním je zodpovedným prístupom k správe nášho
mesta pri zohĐadnení Vašich záujmov smerovaĢ k trvaloudržateĐnému rozvoju a k naplneniu našej vízie v
POLITIKE KVALITY
Záleží nám na všetkých našich klientoch
1) Máme záujem zistiĢ vždy, þo náš klient chce
2) Profesionálnym prístupom sa snažíme urobiĢ maximum pre
našich klientov
3) Naším cieĐom je integrovaĢ výkon verejnej správy na jedno
miesto
4) Požadujeme kvalitu a zodpovedný prístup aj od našich dodávateĐov a klientov
5) Vítame Vaše podnety pre zlepšenie našej práce

KOMUNÁLNEJ POLITIKE
BezpeþnosĢ a kvalita života obþana v našom meste
je pre nás dôležitá
1) Naším cieĐom je zvýšenie efektívnosti a proporcionálnosti
pri vynakladaní verejných ﬁnancií
2) Máme záujem na vytvorení podmienok pre rozvoj bývania a
technickej a obþianskej vybavenosti
3) Vytvárame podmienky pre bezpeþnosĢ obþanov v meste
4) Podporujeme aktivity smerujúce k využitiu voĐného þasu,
rozvoja kultúry, školstva, športu a sociálnych služieb
5) Podporujeme a oceĖujeme obyvateĐov mesta, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky v jednotlivých oblastiach a tým prispievajú k dobrému menu mesta

Pohotovostná služba pre dospelých doèasne pozastavená
Napriek snahe mesta a mestského zastupiteĐstva, napriek tomu, že Mestská poliklinika m.p.o., roþne doplácala na LSPP
cca 300 000,- Sk, kde v snahe udržaĢ
LSPP v Dubnici nad Váhom bolo vedenie
mesta spolu s vedením polikliniky i naćalej rozhodnuté dotovaĢ túto službu, sa na
základe rozhodnutia Trenþianskeho samosprávneho kraja, od 1. januára 2008 pozastavila lekárska služba prvej pomoci pre
dospelých, ktorá bola poskytovaná Mestskou poliklinikou v Dubnici nad Váhom.
Pohotovostnú službu od tohto dátumu
zabezpeþuje pre obþanov Dubnice a okolia Nemocnica s poliklinikou v Ilave.
„Zaþína sa správne konanie vo veci
doþasného pozastavenia tej þasti povolenia Trenþianskeho samosprávneho kraja
þíslo: TSK/2005/05294/zdrav.-2 z dĖa 14.

decembra 2005, ktorá sa týka prevádzkovania ambulancie so zameraním na poskytovanie a organizovanie LSPP pre dospelých s miestom prevádzkovania:
018 41 Dubnica nad Váhom, Pod hájom
188/16. Povolenie bolo vydané poskytovateĐovi zdravotnej starostlivosti Mestská
poliklinika Dubnica nad Váhom, m.p.o.,
ktorá je vo vašej pôsobnosti.
Poskytovanie lekárskej služby prvej
pomoci pre dospelých bude s úþinnosĢou
od 1. januára 2008 v Mestskej poliklinike
Dubnica nad Váhom doþasne pozastavené z dôvodu nedostatoþného personálneho zabezpeþenia a materiálno-technického vybavenia lekárskej pomoci pre dospelých. Poskytovanie lekárskej služby prvej
pomoci pre deti a dorast zostane naćalej
zachované,“ uvádza sa v liste adresova-

nom primátorovi Ing. Gašparíkovi od predsedu Trenþianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláþka.
O zrušenie pohotovostnej služby sa
priþinili aj lekári, ktorí vypovedali zmluvy a
od nového roku odmietli vykonávaĢ lekársku þinnosĢ prvej pomoci pre dospelých v
Mestskej poliklinike v Dubnici nad Váhom:
MUDr. Jitka Balcárková, MUDr. Monika
Grambliþková, MUDr. Jana Bolebruchová, MUDr. Jana Tholtová, MUDr. Štefánia Volánková, MUDr. Erika Drábová,
MUDr. Jarmila Martináková, MUDr. Nadežda Holešovská, MUDr. Mária Augustínová, MUDr. Lýdia Harušincová, MUDr.
Bohuslav Tholt, MUDr. Viera Gyoriová,
MUDr. Jozef Brnák, MUDr. Miloš Marþek.

Zber odpadu v meste po novom
Mesto Dubnica nad Váhom malo podpísanú zmluvu s Považskou odpadovou spoloþnosĢou, a.s. na zber odpadu do 31. 12.
2007. Na základe toho sa v auguste sa zaþali robiĢ rozbory o zbere odpadu aj inou spoloþnosĢou.
Z dodaných ponúk nakoniec bolo rozhodnuté od 1. 1. 2008
robiĢ zber spoloþnosĢou so 100% úþasĢou mesta - TSM Dubnica
nad Váhom, s.r.o.
Pre jeho zabezpeþenie budú zakúpené a vymenené kontajnery v meste. S výmenou 1100 l kontajnerov umiestnených
pred bytovými domami sa zaþalo 10. 12. 2007. Postupne do konca januára budú vymenené všetky. Predchádzajúce sú majetkom
Považskej odpadovej spoloþnosti. Na sklo budú osadené zvlášĢ
kontajnery na biele a zvlášĢ na farebné. Bude záležaĢ aj od obyvateĐov, aká kvalitne roztriedená surovina sa bude odovzdávaĢ a þi
nebude treba túto ešte dotriećovaĢ.
Zakúpia sa aj dve vozidlá na zber komunálneho odpadu. Jedno vozidlo sa dodalo ešte koncom minulého roka, druhé do konca januára. Druhé vozidlo bude maĢ mechanickú ruku na vykladanie predovšetkým kontajnerov na sklo.
Je uzatvorená dohoda o prechodnom období v januári. TSM
bude komunálny odpad vyvážaĢ jedným vozidlom, POS druhým vozidlom. POS zabezpeþuje ešte aj zber separovaného
odpadu a prevádzkovaju zberný dvor. TSM Dubnica nad Váhom bude tieto služby komplexne zabezpeþovaĢ od februára.
CieĐom prebratia vývozu 100% dcérskou spoloþnosĢou mesta
je zlepšiĢ spokojnosĢ obþanov so zberom, nemaĢ preplnené nádoby na separovaný zber a ziskom a príjmami zo zberu zlepšovaĢ celkovú kultúru a þistotu v meste.
Veríme, že v prechodnom období bude þo najmenej nedorozumení a obþania prechod na nového vývozcu odpadu nebudú
pociĢovaĢ.

Nové vozidlo zn. MAN na vývoz komunálneho odpadu, ktoré koncom roku 2007 bolo dovezené na dvor Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom. Druhé vozidlo zn. MERCEDES, aj s hydraulickou rukou, bude dovezené koncom mesiaca január 2008.
Aj takto si v predvianoþnej atmosfére dokázali niektorí naši obþania vážiĢ investície mesta do nových kontajnerov na vývoz
komunálneho odpadu - nový kontajner v potoku vedĐa RIVE.
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Návrat
po 350-tich rokoch...
------------------------------------------------------Dubnické múzeum pripravilo na koniec roka 2007 pre svojich návštevníkov
novú výstavu s názvom „Dubnica vo vþasnom novoveku.“ Slávnostnej vernisáže
20. 12. 2007 sa popri vedení mesta zúþastnila aj riaditeĐka Trenþianskeho múzea Mgr. Katarína Babiþová a známy publicista, historik a vydavateĐ PhDr. Pavel
DvoĜák. Po úvodných príhovoroch otvoril
výstavu primátor Dubnice Ing. Jozef Gašparík. Hlavným lákadlom výstavy (rozšírenej stálej expozície Dubnického múzea),
je tzv. Kremnické antependium - vzácna
renesanþná textília z polovice 17. storoþia. Dubnickému múzeu sa tento unikátny exponát podarilo prezentovaĢ vćaka
ochote riaditeĐky Múzea medailí a mincí
v Kremnici (ktoré je jeho vlastníkom) Mgr.
Mariane Novotnej a technickej podpore
ﬁrmy STAKOS SLOVAKIA, a.s.
Antependium (ozdobný záves na
prednú stranu oltára) darovala, podĐa zá-

znamu kremnického archivára Pavla Križka, v roku 1651 Eva Ilešháziová rodená
Séþiová, farskému (tzv. rýnockému) kostolu v Kremnici. Po jeho zrútení (v r. 1879
- 1880) bolo presunuté do oratória zámockého kostola a napokon 21. augusta 1896
prešlo do zbierok kremnického múzea.
Antependium obsahuje v troch osobitne
našitých „obrazoch“ plastické výšivky erbov Gašpara Ilešháziho, jeho manželky
Heleny (rodenej Turzovej) a dcéry Kataríny. Erby sú doplnené nápismi s ich titulatúrou a dátumami narodenia a úmrtia.
Tento fakt naznaþuje, že boli pôvodne
súþasĢou pohrebných zástav, truhiel, respektíve náhrobkov nebohých. Neskôr
(medzi rokmi 1648 a 1651) ich spojili do
jedného textilného pásu a použili ako dekoráciu na oltár. Pôvodným miestom uloženia („vystavenia“) textílie bola pravdepodobne pohrebná kaplnka Ilešháziovcov
v trenþianskom farskom kostole.
Kremnické Antependium je významné predovšetkým dvoma skutoþnosĢami.
Ide o jednu z najstarších, pomerne ucelene zachovaných historických textílií na
území Slovenska. Druhým, a pre históriu
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nášho mesta zvlášĢ významným momentom je fakt, že je to pôvodná (autentická)
pamiatka na zakladateĐa dubnického kaštieĐa Gašpara Ilešháziho a jeho najbližších rodinných príslušníkov.
Po viac než 350-tich rokoch sa teraz
vracia na Stredné Považie - do regiónu
svojho pôvodu. V expozícii Dubnického
múzea bude vystavená do 14. februára
2008.
Mgr. Vladimír ýepela

NA VERNISÁŽI SA AJ KRSTILO
Ten, kto má chuĢ bližšie spoznaĢ históriu našich predkov, ich
život a prácu, má možnosĢ pozrieĢ si výstavu o remeslách a povolaniach v Dubnici nad Váhom. Výstava je inštalovaná na druhom poschodí MsDK až do 18. januára.
SúþasĢou jej vernisáže, ktorá sa konala koncom novembra,
bol aj krst knihy Vlada Koštiala Dubnického s názvom Dubnickí
remeselníci, obchodníci a osoby dobrých služieb. Autor sa v jej
úvode ospravedlĖuje, že sa nejedná o literárne dielo. Hodnota
tejto knižky je však neporovnateĐne vyššia, ako keby napísal poviedku, román þi básnickú zbierku na túto tému. Jej význam je v
autenticite, v zachytení možno posledných svedectiev o dobe a
Đućoch len nedávno minulých.
„S knihou som sa potrápil viac ako pol roka. Bolo to mnoho
dní a ešte viacej prebdených nocí. ġažko sa získavali informácie,
preto moja vćaka patrí pánovi uþiteĐovi Habšudovi a pani Meššinovej. Tak isto ćalším nemenovaným“, povedal dojatý autor po
krste svojej publikácie. Kniha je jednou þasĢou neoﬁciálnej kroniky nášho mesta a Vlado Koštial Dubnický urobil pre Dubnicu, jej
rodákov a obyvateĐov naozaj dobrú službu a patrí mu vćaka.
Vernisáže výstavy sa zúþastnilo veĐa Đudí nielen z Dubnice ale
aj okolia. Pri inštalácii vystavovaných exponátov pomohlo aj Považské osvetové stredisko.

OZNAM OZNAM OZNAM OZNAM OZNAM
Oddelenie kultúry MsÚ v Dubnici n/V
oznamuje, že vydalo knihu
Vladimíra Koštiala Dubnického:
DUBNICKÍ REMESELNÍCI, OBCHODNÍCI
A OSOBY DOBRÝCH SLUŽIEB.
Kniha je v predaji za 150 Sk na oddelení
kultúry v MsDK na prvom poschodí a v
mestskej knižnici.
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Dubnické povedaèky

KOLEDY TØÍ NÁRODÙ

Mesto Dubnica nad Váhom patrí k tým mestám a obciam, ktoré sa môžu chváliĢ históriou siahajúcou až do konca 12 storoþia, a to je doložené jestvujúcimi písomnými dokumentmi. Za tých
osem storoþí sa z malého opidum stalo 27-me najväþšie mesto Slovenska, kde žije približne 27000
obyvateĐov.
V súþasnej uponáhĐanej dobe nie je niekedy
þas, zamyslieĢ sa nad minulosĢou mesta, v ktorom
žijeme, pracujeme a vychovávame svoje deti.
Miznú staré ulice, domy, obchody. Z roka na rok
zmizli a na ich ruinách vyrastali panelové domy. S
každým z nich odchádza kúsok histórie Dubnice
nad Váhom, nieþia spomienka, nejaký zážitok alebo príhoda.
Kniha pána Vladimíra Koštiala Dubnického
„Dubnické povedaþky“ prichádza v najvhodnejšom þase, kedy sa dá ešte zachrániĢ a pre budúce generácie zachovaĢ aspoĖ torzo z tej ešte nedávnej minulosti nášho mesta. Približuje známe aj
menej známe rozprávania o malých i veĐkých udalostiach, ktoré sa stali v meste. ýo bola pravda a
þo bola len povedaþka si musí þitateĐ vybraĢ sám.
Dubnické povedaþky nadväzujú na knihu „Dubnickí remeselníci, obchodníci a osoby dobrých služieb“, ktorá sa v Dubnici stretla s veĐkým ohlasom,
hlavne u obyvateĐov staršej generácie.
Súþasná generácia si ešte nieþo pamätá z
histórie mesta, ale þo naše deti, nehovoriac o
vnukoch? Teraz môžu maĢ doma v knižnici kúsok
našej aj svojej histórie. Je jedno, kde bývajú þi v
Dubnici, þi v zahraniþí, ako je to dnes už bežné. Tá
knižka môže byĢ jednou z ich spojníc s domovom.

Na tretiu adventnú nedeĐu sa v našom družobnom meste Otrokovice uskutoþni slávnostný medzinárodný vianoþný koncert pod názvom „Koledy tĜí národĤ“.
Místostarostka Otrokovíc pani Libuše Škrábalová privítala na slávnostne vyzdobenom javisku tri umelecké kolektívy, ktoré sa predstavili so svojimi národnými koledami. ýeskú republiku zastupovala cimbálova muzika a spevácky
súbor Kvítek, PoĐsko dychový orchester Orkiesta Deta Miasta a Gminy Zawadzkie a Slovenskú republiku FS MladosĢ a spevácka skupina Dubniþka. Koncert sa stretol s veĐkým ohlasom návštevníkov a jednoznaþne najväþší
úspech u publika získali Dubniþania.

Vianoèná výzdoba v meste
Vianoþná výzdoba v meste v tomto roku zaznamenala modernizáciu. Mesto sa rozhodlo vykonaĢ jeho rozsiahlejšiu obnovu a doplnenie o
nové prvky, ktoré by mali spríjemniĢ vianoþné sviatky obþanom mesta a
vdýchnuĢ mestu príjemnú vianoþnú atmosféru.
Centrom vianoþných osláv sa v tomto roku stalo parkovisko pri OD
FIX, kde sa v prvú adventnú nedeĐu rozsvietila prvá svieþka na adventnom venci, 5. 12. 2007 sa rozžiaril centrálny vianoþný stromþek s novým
svetelným ošatením. Nové svetelné prvky zdobia hlavne þasti mesta,
ktoré sú obþanmi najnavštevovanejšie ako pešia zóna pred obchodným
strediskom Máj, pódium pred OD ABC, priestor pred MsÚ a poštou,
priestor pred OD FIX, budovu Mestského domu kultúry, budovu Polikliniky a Domova dôchodcov-domova penziónu pre dôchodcov. Vymenená za novú a energeticky menej nároþnú je svetelná reĢaz, ktorá lemuje
ulicu 1.mája od okružnej križovatky po kostol. Nákup nového vianoþného osvetlenia v meste bol vo výške cca 350 tis. Sk, preto mesto uvítalo ochotu podnikateĐov, ktorí sa ﬁnanþne podieĐali na úhrade uvedenej
ceny zakúpením jednotlivých prvkov.
Mesto ćakuje všetkým spoloþnostiam, ktoré prispeli na nové vianoþné osvetlenie nášho mesta poþas vianoþného obdobia:
Meuble spol. s.r.o.
AVENA-Sadové úpravy s.r.o.
Arkádia Dca s.r.o.
Biatec spol. s.r.o.
ZTS-OTS, a.s.
DUBOS, s.r.o.
DNV Energo, a.s.
Proﬁ NETWORK Slovakia, a.s
Ján Rehák-PRAKTIK
PD Dubnica n/V, Kvášovec
Halmont, s.r.o.

AQATEC, s.r.o.
EVPÚ - ZVS, a.s.
PRIVATEX-PYRO s.r.o.
STAVMAX PLUS spol.s.r.o.
A.V.I.S. - International Software
Distribution & Servis, s.r.o
Program spol. s r.o.,
Dca THERM, a.s.
Lukáš KoĀner - PRO-FACTOR
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
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MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA
Slovenskej technickej univerzity Bratislava
so sídlom v Trnave, Detašované pracovisko Dubnica nad Váhom
adresa: Paulínska 16, 917 24 Trnava,
tel. þ. : 033/ 5511 032, fax: 033/ 5511 758, web.mtf.stuba.sk, www.stuba.sk
pedagogické oddelenie fakulty: tel. 0918/646 005-009
Materiálovotechnologická fakulta (MTF) STU vychováva odborníkov univerzitného typu vo svojom sídle v Trnave a na detašovaných
pracoviskách v Brezne, v Komárne a v Dubnici nad Váhom.
AKOU FORMOU SA DÁ ŠTUDOVAġ NA MTF STU?
Na fakulte možno študovaĢ dennou formou prezenþnou alebo kombinovanou kreditovým systémom štúdia.
Dennou formou prezenþnou metódou možno študovaĢ v Trnave, alebo na detašovaných výuþbových pracoviskách fakulty v Dubnici nad
Váhom, v Brezne a v Komárne. Na detašovaných pracoviskách študujú poslucháþi bakalárskeho stupĖa štúdia prvé dva roþníky.
Dennou formou kombinovanou (prezenþno-dištanþnou) metódou možno študovaĢ Bc.študijné programy v Trnave a v Dubnici nad
Váhom . Kontaktná výuþba v Trnave a v Dubnici sa uskutoþĖuje v piatok popoludní a v sobotu.(štúdium popri zamestnaní).
AKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PONÚKA MTF STU?
Na fakulte je možné študovaĢ v oboch formách nasledovné akreditované bakalárske študijné programy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Technické materiály 
Nekovové materiály
Výrobné zariadenia a systémy
Poþítaþová podpora výrobných technológií 
Výrobné technológie 
Priemyselné manažérstvo 
Personálna práca v priemyselnom podniku 
Kvalita produkcie
Inžinierstvo životného prostredia
BezpeþnosĢ a ochrana zdravia pri práci
UþiteĐstvo praktických predmetov v technických odboroch


platí pre Detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ
- prijíma sa bez prijímacej skúšky na základe dosiahnutých výsledkov na strednej škole,
- tlaþivo prihlášky si uchádzaþ môže zakúpiĢ v predajniach ŠEVT-u,a prihlášku treba zaslaĢ na adresu fakulty
doTrnavy
- výsledok prijímacieho konania bude zverejnený na web stránke www.mtf.stuba.sk a na vývesných
tabuliach v priestoroch fakulty.

Termín
podania prihlášky

do 31.3.2008

Termín
výberového konania

Jún 2008

Poplatok
za prijímacie konanie

800,- Sk

Smerné þísla
pre akad. r. 2008/ 2009



1300

800,-Sk treba uhradiĢ zelenou poukážkou typu U na úþet fakulty: 7000081404,kód banky 8180, VS 003
Povinnou prílohou prihlášky je:
životopis,
u uchádzaþov maturujúcich v r. 2008 musí stredná škola potvrdiĢ výsledky prvých troch roþníkov v prihláške a do 10.6.2008 musí
uchádzaþ doruþiĢ na fakultu (poštou alebo osobne) maturitné vysvedþenie a vysvedþenie zo štvrtého roþníka – originál alebo
overené fotokópie,
u uchádzaþov, ktorí maturovali pred rokom 2008 je potrebné priložiĢ overené kópie alebo originály stredoškolských výroþných
vysvedþení a maturitného vysvedþenia (netreba potvrdenie strednej školy v prihláške)
Ćalšie informácie k podaniu prihlášky:
Uchádzaþ o štúdium v prihláške uvedie jeden z bakalárskych študijných programov, ktorý chce študovaĢ.
Prihlášky k štúdiu na detašované strediská treba poslaĢ na adresu fakulty do Trnavy, zároveĖ treba na prihláške vyznaþiĢ Detašované
pracovisko Dubnica nad Váhom, kde chce uchádzaþ študovaĢ.
Fakulta písomne potvrdí prijatie prihlášky .
Nekompletné prihlášky budú vyradené z prijímacieho konania.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
Adresa : Detašované pracovisko MTF STU Dubnica nad Váhom
Partizánska ul. 151/3
Tel: 042 / 44 22 375
018 41 Dubnica nad Váhom
e-mail: dpmtf@dubnica.eu
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Dubnická imatrikulácia študentov Materiálovotechnologickej fakulty
K životu patria aj nie každodenné veci, slávnostné chvíle, na ktoré þlovek neskôr þasto spomína. Takouto slávnostnou chvíĐou je
pre študentov vysokých škôl imatrikulácia, ktorá pre poslucháþov 1. roþníka znamená oﬁciálne uvítanie do stavu študentov. Tradiþná
imatrikulácia denných študentov detašovaného pracoviska Materiálovotechnologickej fakulty STU sa uskutoþnila aj tohto roku v reprezentaþných priestoroch Mestského úradu pod záštitou primátora mesta Dubnica nad Váhom Ing. Gašparíka.
Mestský úrad na chvíĐu ožil mladými tvárami prvákov bakalárskeho štúdia, vysokoškolákov, ktorí absolvovali najskôr nácvik ceremoniálu pod vedením skúsených pracovníþiek fakulty. Medzitým sa zhromaždili hostia, medzi nimi primátori z okolitých miest,
zástupcovia podnikateĐov, riaditelia stredných škôl. Ceremoniál po úvodnej hymne otvorila prodekanka pre bakalárske štúdium doc.
RNDr. Mišútová, PhD., ktorá odovzdala slovo prodekanovi prof. Dr. Ing. Peterkovi. Slávnostný príhovor predniesol aj primátor mesta
Jozef Gašparík. Vyslovil vieru, že študenti zodpovedne pristúpia k štúdiu a aj po jeho ukonþení budú aktívne pôsobiĢ v dubnickom
regióne.
Do prvého roþníka nastúpilo v Dubnici spolu 171 študentov, z toho 57 na denné štúdium. Ćalší študenti sú súþasĢou novej kombinovanej formy štúdia, ktorú pre zjednodušenie možno nazvaĢ diaĐkovým, pretože sa vyuþuje iba v piatok a sobotu. Po príhovoroch pri
insígniách Slovenskej technickej univerzity, zástupca všetkých študentov a postupne všetci študenti zložili imatrikulaþný sĐub, prevzali
si index a zapísali sa do kroniky mesta. Ceremóniu ukonþili zvuky študentskej hymny Gaudeamus igitur.
Trh a podnikatelia dnes súrne potrebujú absolventov s technickým zameraním, ktorým môžu ponúknuĢ už aj lepšie platové podmienky, no paradoxne záujem o štúdium technických smerov na Slovensku neustále klesá. Nedostatok študentov sa zaþína prejavovaĢ už na úrovni stredných škôl, þo si zaþínajú uvedomovaĢ aj u nás pôsobiaci zahraniþní investori. Jednou z ciest pri známom
nedostatku prostriedkov na školstvo sú nové formy spolupráce so strednými školami, z ktorých jednu ako príklad prezentoval generálny riediteĐ Sauer-Danfoss Ing. Kraus. Prítomní sa zhodli, že pre podporu technického vzdelávania sa musí postupovaĢ systémovo,
nestaþí sa spoliehaĢ iba na štát, ale treba zaþaĢ už od základnej školy, pri rodiþoch, uþiteĐoch a podnikateĐských subjektoch. V diskusii
prízvukoval generálny riaditeĐ ZVS Holding Ing. Solava, ktorý je dlhoroþným aktívnym podporovateĐom vysokoškolského vzdelávania
v dubnickom regióne, sprístupnenie modernej techniky študentom priamo v praxi.
Z tohto hĐadiska je urþite výhodou, že v regióne Dubnice má dlhé roky Materiálovotechnologická fakulta svoje detašované
pracovisko. Toto pracovisko, obdobne ako náš región, prežilo neĐahké transformaþné obdobie a s podporou mesta, fakulty a súkromným sektorom má v súþasnosti potenciál, aby vychovávalo kvalitných Đudí pre náš priemysel. Jednou z ciest, ktorá sa práve
preskúmava s vedením mesta, je možnosĢ využitia štrukturálnych fondov na riešenie otázok súvisiacich so vzdelávaním,
informatizáciou a na spoluprácou so súkromným sektorom. Projekty spoluﬁnancované z EU sú však vždy urþené len na konkrétne
a vecne podložené veci, takže je dôležité, aby si región a podnikateĐská sféra jasne sformulovali svoje potreby a požiadavky.
Jedným z námetov pre štrukturálne fondy by mohlo byĢ vytvorenie viacúþelového dynamického viacjazyþného informaþno - vzdelávacieho portálu v spolupráci so všetkými regionálnymi subjektami, ktoré o to budú maĢ záujem. Bolo by úplne ideálne, ak by sa do
projektov mohli zapojiĢ dnešní imatrikulanti už v priebehu bakalárskeho štúdia a prispieĢ k rozvoju nášho dubnického regiónu. Z tohto
hĐadiska je tradiþná dubnická imatrikulácia urþitou výzvou aj pre nás všetkých.
Ing. Štefan Svetský, Detašované pracovisko MTF STU

Tichá noc zaznela
v slovenèine aj v po¾štine
V druhú decembrovú sobotu usporiadalo dubnické združenie PoĐského
klubu - región Stredné Považie pre þlenov a rodinných príslušníkov z
troch miestnych organizácií PK predvianoþné stretnutie s Mikulášom,
ktorého sa zúþastnili aj vážení hostia a deti z družobného mesta Zawadzkie.
„Stretnutie, ktoré sme realizovali, je cyklické - usporiada sa každým
rokom v termíne okolo Mikuláša. V minulom roku sa uskutoþnilo v Považskej Bystrici, na budúci rok budú zasa hostiteĐmi Trenþania. Je to jedno z najfamiliárnejších podujatí PoĐského klubu,“ povedal jeho predseda
Zbigniew PodleĞny.
SúþasĢou akcie bol aj krst poĐsko-slovenskej publikácie z 2. edície
literárnej súĢaže „Súzvuk-Wspóábrzmienie“. Krstilo sa skutoþne originálne - Đudským dychom. Publikácii vdýchla život poĐská konzulka Urszula
Stulczyk-ĝlivĔská.
Druhú þasĢ programu tvorilo stretnutie s Mikulášom a s tradiþným
oplátkovým vinšom (starý poĐský zvyk - pomodliĢ sa pred štedroveþerným
jedlom a poblahoželaĢ si so vzájomným lámaním oplátky).
V kultúrnom programe sa predstavili taneþníþky a rozprávaþ zo Zawadzkieho-ĩĊdowic, spevácke súbory Dubniþka, detí z MZ - PK Dubnica a Považská Bystrica.
„Pozvaním detí z družobného mesta Zawadzkie sme chceli prispieĢ
k naplneniu predsavzatí predstaviteĐov oboch miest na rozšírenie priateĐských kontaktov medzi spoloþenskými organizáciami a obyvateĐmi
oboch miest,“ povedal regionálny predseda PK Zbigniew PodleĞny.
Detí zo Zawadzkieho pricestovali v sobotu 8. 12. o 11. hod. Prezreli
si Dubnicu a navštívili obchodné domy. V nedeĐu navštívili kostol sv.
Jakuba a zúþastnili sa na svätej omši v Hornom Srní, kde zapaĐovali adventný veniec a vypoþuli si prihovor vdp. Stanisáawa àugowského v poĐštine. Navštívili taktiež Skalku, Trenþiansky hrad, sídlo dubnického klubu a výstavu vianoþných predmetov v Centre voĐného þasu. Potom plné
dojmov a zážitkov spokojné odcestovali domov do svojej poĐskej vlasti.

8

dubnické noviny

.

január 2008

.

www.dubnica.sk

Trhy umeleckych remesiel.

Celomestkých osláv Mikuláša sa zúĀastnilo
veĕa ĕudí. Deti odchádzali spokojné a usmiate.

CVÿ a Špeciálna ZŠ v predvianoĀnom Āase pripravili
beneﬁĀný koncert s názvom VianoĀný anjel.

V programe sa predstavili taneĀné a spevácke
krúžky CVÿ ako aj deti zo Špeciálnej ZŠ.

Koncertom sprevádzala dvojica škriatkov,
ktorá prispela k dobrej nálade.
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Nebeska muzika.

ObývaĀkový orchester z Terchovej

Príchod nového roka oslavovali DubniĀania
spoloĀne pred OD Fix.

Na vianoĀnom koncerte v kostole výstúpil
ObývaĀkový orchester z Terchovej

O zábavu sa postaral okrem iných
Štefan Hruštinec so svojím programom.

Osláv sa zúĀastnilo aj vedenie mesta.

10
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Benefièný koncert
Vianoèný anjel
V piatok l4.decembra sa v Dome kultúry uskutoþnilo beneﬁþné podujatie žiakov Špeciálnej
základnej školy a Centra voĐného þasu v Dubnici
nad Váhom. Koncert bol pod záštitou a ﬁnanþnou podporou Trenþianskej nadácie. CieĐom podujatia bolo integrovaĢ zdravotne postihnuté deti
medzi deti zdravé, a tak ich nauþiĢ spolu žiĢ, priateliĢ sa, zúþastĖovaĢ sa na spoloþných aktivitách
a skvalitniĢ ich život.
Deti z obidvoch zariadení v rámci záujmových krúžkov pripravili výrobky, ktoré sa za symbolickú sumu predávali návštevníkom. V kultúrnom programe, ktorý spolu s deĢmi pripravili pedagógovia obidvoch zariadení vystúpilo 120 detí.
Sála, v ktorej sa podujatie konalo bola preplnená, dokonca Đudia stáli v boþných uliþkách.
Atmosféra na koncerte a odozva po koncerte bola úžasná. Návštevníci, ktorí z podujatia
odchádzali boli nadšení, dojatí a u mnohých sa
zmenilo vnímanie a pohĐad na postihnuté deti.
RiaditeĐstvo obidvoch zariadení ćakuje všetkým Đućom dobrého srdca, ktorí pomohli ﬁnanþne pri realizácii uvedeného podujatia. Ćakujeme i všetkým pedagogickým zamestnancom,
ktorí pripravili so žiakmi pre obyvateĐov mesta
prekrásne podujatie, pri ktorom sa umelecky
zviditeĐnili deti zo zdravej populácie s deĢmi postihnutými.
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Ocenenie Dona Jozefa Kosmála
Vážený pán Kosmál,
príjmite moje srdeþné blahoželanie za ocenenie pri príležitosti vyhodnotenia
celoslovenskej ankety senior roka 2007.
Som rád, že sa môžem pripojiĢ k tým, ktorí oceĖujú váš prínos pre Vaše okolie, rodinu, blízkych a tým i pre celú spoloþnosĢ. Patrí vám poćakovanie za všetku trpezlivosĢ, lásku porozumenie i obyþajný úsmev, ktorým prinášate radosĢ do
života druhým.
Vćaka vášmu aktívnemu prístupu a nezištnosti môžu aj oni žiĢ plnohodnotnejší život.
Za toto všetko Vám patri naša úcta i poćakovanie.
Bojnice, 11. 12. 2007, Pavel Kandráþ

Stretnutie s básnikom
Milanom Rúfusom
--------------------------------------------------------------------Pod týmto titulkom uverejnila zaujímavý þlánok v Slovenských zvestiach vo Švajþiarsku Marta Šuvadová. Rodáþka z
Dubnice nad Váhom, ktorá takmer 40 rokov žije vo Švajþiarsku,
nezabúda ani na svoje rodné mesto. Pred niekoĐkými rokmi pomohla zariadiĢ jednu triedu na SPŠ v Dubnici nad Váhom výpoþtovou technikou a okrem toho vo Švajþiarsku s taneþným súborom aktívne propaguje dubnickú a slovenskú kultúru. V roku
2005 sa prihlásila za þlenku Miestneho odboru Matice slovenskej
v Dubnici nad Váhom.
V þlánku, ktorý nám zapožiþal Ladislav Baþa, Marta Šuvadová terajším menom Marta van Ooijen - Suvadova ćalej píše:
„Výbor Združenia Slovákov vo Švajþiarsku ma poveril odovzdaĢ zostatok zbierky na vydanie básni Milana Rúfusa v nórþine
priamo majstrovi Rúfusovi. Prežívala som chvíle, v ktorých sa
mi zdalo, že to azda nie je možné. Pri našej poslednej návšteve
Slovenska sme si spolu s manželom rezervovali termín u rodiny
Rúfusovej. Predtým ako sme sa odvážili zazvoniĢ, prešli sme pohĐadom po okolí Fialkového údolia v Bratislave. Naproti Rúfusových je dom Jána Cikkera. OdtiaĐto pohĐad na Dunaj nás doslo-

Oddelenie kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom
Vás pozýva na

VEĔKÝ DETSKÝ KARNEVAL
ktorý sa uskutoĀní v nedeĕu 27.1.2008
o 15,00H vo Veĕkej sále MsDK.
Pozývame všetky deti Dubnice a okolia
na už tradiĀný DETSKÝ KARNEVAL
s bohatým programom:
PROMENÁDA MASIEK, OCENENIE NAJKRAJŠÍCH
MASIEK, VYSTÚPENIA TANEÿNÝCH SKUPÍN,
VOĔBA NAJMLADŠIEHO ÚÿASTNÍKA,
DISKOTÉKA, TOMBOLA

va uchvátil. Po zazvonení prišla k dverám pani Rúfusová, ktorá
nás srdeþne prijala. Hneć nás predstavila dcérke Zuzanke. VeĐa
krásnych myšlienok a básni nám daroval Majster Rúfus. Všetky
boli vystlané nežným spojom k milovanej dcérke. Pri predstavení
básnikovi zaraz vytryskol vo mne pocit, že patríme jednému spoloþnému národu. My -ženy, sme mali dostatok materiálu na þulý
rozhovor. Milan Rúfus pri tom podpisoval v hlbokom zamýšĐaní
prinesené básnické zbierky. ChvíĐoþku sedel, poþúval, zdvihol
sa a odišiel. Vrátil sa opäĢ k nášmu štebotavému stolu, opatrne
si zasadol a odovzdal manželovi do nemþiny preložené svoje
básne.
Môj sen stretnúĢ básnika Milana Rúfusa by mi žiadny televízny
štáb nedokázal lepšie splniĢ ako vćaþní Slováci zo Švajþiarska.“
ToĐko z þlánku, v ktorom opisovala Marta Šuvadová svoje
pocity zo stretnutia s Majstrom Rúfusom v Slovenských zvestiach vo Švajþiarsku.
Nás, Dubniþanov potešil takýto þlánok. Aj vćaka nemu sa slovenská komunita vo Švajþiarsku dozvedela viac o tejto významnej slovenskej osobnosti.
Pripomíname, že Marta Šuvadová je sestra Miroslava, o ktorom sme písali v predminulom þísle Dubnických novín.
Štefan Antalík

Vstupné: 10,-Sk maska, 20,-Sk ostatní
Oddelenie kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom
Vás pozýva na:

DUBNICKÉ FAŠIANGY 2008
Sobota 2. 2. 2008
Fašiangový sprievod masiek,
kultúrny program,
fašiangová zábava v reštaurácii DubniĀanka
spojená s pochovávaním basy
Bližšie informácie a predpredaj vstupeniek
na fašiangovú zábavu:
oddelenie kultúry MsÚ, Mestský dom kultúry,
tel. 0424455758, mail: kultura@dubnica.eu
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Architektúra a urbanizmus
v Dubnici
DUBNICKÉ SÍDLISKÁ
Architektúra panelákov je na Slovensku typická pre šesĢdesiate až
osemdesiate roky minulého storoþia. Uniﬁkácia v stavebníctve znamenala na jednej strane úþinné riešenie bytovej otázky väþšiny obyvateĐov, na
druhej strane znamenala absolútny odklon od jedineþnosti a umeleckosti
architektúry. Prvým panelákom na Slovensku bol panelový dom na KmeĢovom námestí v Bratislave od architekta Karfíka, ktorý je známy skôr v súvislosti so Zlínom a BaĢom. Za zmienku stojí skutoþnosĢ, že Karfík prinášal
na Slovensko skúsenosti napr. spoloþnou prácou s F. L. Wrightom .
Za relatívne vydarené panelákové sídliská možno považovaĢ urbanistické koncepty sídlisk zo šesĢdesiatich rokov, typické riadkovou funkcionalistickou zástavbou /napr. Nová Dubnica/. V zaþiatkoch panelákovej éry sa
ešte dodržiaval optimálny pomer medzi bytmi, obþianskou vybavenosĢou, zeleĖou a plochami pre každodennú rekreáciu. Neskôr sa
kládol dôraz hlavne na poþty bytov. NašĢastie bola vždy ponechaná aspoĖ územná rezerva pre dobudovanie potrebnej vybavenosti.
Negatívne dôsledky panelovej zástavby znášame dodnes a pokiaĐ sa nezmenia názory samospráv na efektívnejšie využívanie
voĐných pozemkov, dôsledky budeme znášaĢ i v budúcnosti. Najmarkantnejší je nedostatok parkovacích miest a takmer nedostupné
garážovanie áut. Sídliská nie sú schopné prijaĢ obrovský poþet áut. Napr. na sídlisku Pod hájom je podĐa Územného plánu mesta a
Štúdie statickej dopravy /obidva dokumenty spracované v polovici deväĢdesiatych rokov/ potrebných 1700 parkovacích miest plus 900
garážových státí. Je nevyhnutné, aby sa parkovanie a garážovanie riešilo viacúrovĖovo. V súþasnosti sú trendy stavaĢ už len podzemné a viacposchodové garáže. Platná legislatíva umožĖuje odkúpiĢ si garáže aj v takýchto prípadoch.
V Dubnici sa zaþína hovoriĢ o humanizácii a revitalizácii sídlisk. Humanizácia znamená ich poĐudšĢovanie. Sídliská pôsobia nevĐúdne, šedo, þlovek sa v nich neidentiﬁkuje a Ģažko orientuje. Chýbajú v nich priestory pre sociokontakty, aj preto v nich absentuje
spoloþenská kontrola, chýba pocit bezpeþia najmä po súmraku.
Premena sídlisk na moderné, vyžaduje nemalé investície. V súvislosti s þerpaním prostriedkov z eurofondov sa otvárajú možnosti
naše sídliská humanizovaĢ a revitalizovaĢ. Tento proces nie je možný bez prípravy a projektov. Územnoplánovacia a projektová pripravenosĢ je úlohou mestskej samosprávy.
Jednou z možností, ako oživiĢ vzhĐad paneláku, je i zateplenie a následné nové farebné riešenie domu. Týmto spôsobom sa dá
výrazne zlepšiĢ vzhĐad domu, ale aj veĐa pokaziĢ. Aby sa sídliská nestali pestrofarebným panoptikom, ale príjemným a výtvarne zaujímavým priestorom, je potrebná spolupráca spoloþenstiev s orgánom územného plánovania pri spracovávaní novej koncepcie dotvárania vzhĐadu dubnických sídlisk. PodĐa príslovia „dvakrát meraj, raz rež“ treba každý zásah do vizáže paneláku preveriĢ alternatívne architektonickou štúdiou a až potom prijaĢ rozhodnutie.
Ing. arch. Marián Antal

Dejiny Dubnice nad Váhom
VIII. ĀasĨ
---------------------------------------------------Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku
1867 si Dubnica neudržala svoje významné postavenie. Zostala bežnou trhovou
obcou, ktorá sa od podobných líšila len
svojou pútnickou tradíciou. Tradícia bola
založená na zbožnej úcte veriacich voþi
soche Panny Márie, ktorá nadobudla chýr
zázraþnosti. Do Dubnice chodili pútnici nielen širokého okolia ale i z Moravy.
PúĢ bola aj spoloþenskou udalosĢou.
Sprevádzali ju trhy a charakteristické púĢové podujatia, ktoré podporovali rozvoj
miestneho obchodu a služieb.
V roku 1881 Dubnica získala ćalšiu verejnoprávnu inštitúciu - a to vlastnú poštu,
ktorá slúžila aj pre obvod Lieskovec, VeĐký
a Malý Kolaþín a Príles.
Rok 1882 bol pre Dubnicu veĐmi smutný. DĖa 24. apríla vypukol katastrofálny

Malá zlodejka
Obyþajné pozretie z okna môže priniesĢ
zaujímavý obrázok zo života malého obyvateĐa sídliska Centrum I. Neviem, þi návšteva niekoĐkých balkónov zlepšila materiálne vybavenie kuchyne malej ryšavej zlodejky.

POZNÁVAJME NAŠU HISTÓRIU

požiar pri panskom majeri. Vyhorela celá
þasĢ obce smerom od Ilavy i s kostolom.
Za rok sa Dubniþanom podarilo odstrániĢ najväþšie škody na domoch i kostole. Kostol bol 20. mája 1883 za veĐkej
slávnosti znovu posvätený. Okrem prác
na rekonštrukcii vyhorených domov našli
miestni robotníci zamestnanie i na stavbe
železnice. Úsek trate z Trenþína do Žiliny
dokonþili v krátkom þase. DĖa 1. 11. 1883
prišiel do Dubnice prvý vlak.
Po smutných skúsenostiach s požiarmi
si Dubniþania, ako prvý moderný spolok
v obci, založili v roku 1883 Miestnu hasiþskú jednotu. Hasiþi museli aj v nasledujúcich rokoch þasto zasahovaĢ. V roku 1889
bolo v obci 6 požiarov. Od svojho založenia až do II. svetovej vojny mala jednota
svoje sídlo v obecnom dome. Prvým veliteĐom dubnických dobrovoĐných hasiþov

bol obþan Dáni. Po Ėom funkciu prebral
uþiteĐ Meliška. Hasiþský spolok vyvíjal aj
spoloþenskú þinnosĢ. Každý rok poriadal
fašiangovú a veĐkonoþnú zábavu. Organizoval aj majáles, þím sa stal významnou
spoloþenskou organizáciou v obci.
Ćalšou novou spoloþenskou organizáciou bol výšivkársky spolok ruþných domácich prác pre ženy a dievþatá. Poboþka celouhorského spolku Izabela využívala miestne Đudovoumelecké folklórne
tradície na zavedenie domácej výroby výšiviek. UþiteĐkou v spolku bola Mária
Rosslerová. Pôsobila v Ėom od roku 1899
takmer 23 rokov.
Pokraþovanie v budúcom þísle
Zdroj: Dubnické monogaﬁe
Spracoval: Štefan Antalík
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POÿÍTAME SACHARIDOVÉ JEDNOTKY
------------------------------------------------------------------------------------Diabetici, ktorí si prelieþujú hypoglykémiu, sa dopúšĢajú najþastejšej chyby tým, že si povedia: Mám hypo, idem sa najesĢ.
A zjedia viac, ako je potrebné. Pri hypoglykémii ako akútna prvá
pomoc staþí, ak vypijú 1 SJ vo forme ovocného nápoja s cukrom
alebo ak si dajú polievkovú lyžicu glukózy (jednoducho len rozmiešajú hroznový cukor glukopur vo vode alebo použijú hroznový
cukor predávaný ako cukríky s rôznymi ovocnými príchuĢami, na
1 SJ podĐa veĐkosti treba 4 - 5 cukríkov a tabletiek ).
Lenže tak ako glykémia ide po týchto potravinách rýchlo hore,
tak rýchlo ide aj dolu. Takže si potrebujú zajesĢ i kúsok chleba,
aby si prelieþenú glykémiu aj udržali. Keć si budeme vyberaĢ
vhodný ovocný nápoj, pozrime sa na obal a všimnime si obsah
cukru. Ak obal udáva, že je ho iba 68kj v 100 ml, tak sa napijeme
len sladkej dochutenej vody, þo nám pri hypoglykémii príliš nepomôže. HĐadajte džús s obsahom 170kj alebo 10 g sacharidov v
100 ml, þo je práve 1 SJ, ktorá zvýši glykémiu o 2 mmol/l.
A presne to potrebujeme.
Po ktorých potravinách ide glykémia hore pomaly?
Predovšetkým po zelenine. Zelenina, to sú voĐné sacharidové
potraviny s vysokým obsahom minerálov, vitamínov a potrebnej
vlákniny. Dám si k obedu hlávkový šalát? 0 SJ. Dám si kapustový
šalát? Tiež 0 SJ. Zjem paradajku, papriku? Nepoþíta sa. Toto je
dobrá informácia pre všetkých, ktorí potrebujú schudnúĢ a pre
tých, ktorí majú ,,roztiahnutý žalúdok“, þo si stále pýta jesĢ. Nech
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žalúdok zje toĐko zeleniny, koĐko chce, len nech nepriberá. Zelenina má na svoj objem nízku energetickú hodnotu. Samozrejme,
situácia sa mení, ak ju pripravíte na oleji. Potom sa jej energetická hodnota zvýši. Ale pozor! Existujú výnimky, teda také druhy
zeleniny, ktoré sa do obsahu SJ zapoþítavajú. Je to mrkva, cvikla,
kukurica a hrášok. V tabuĐkách SJ nájdete, aké množstvo týchto
potravín zodpovedá 1 SJ. Takže opatrne! Ak si jeden deĖ dáte na
obed kapustový šalát, ktorý má nulový obsah SJ, na druhý deĖ
k tomu istému jedlu mrkvový šalát, ktorý už musíte zapoþítaĢ ako
1 SJ, tak na druhý deĖ musíte nieþo ubraĢ z prílohy.
Ktoré potraviny zvyšujú glykémiu najrýchlejšie?
Sacharidové potraviny. Všetko, þo vyrastie zo zeme, obsahuje urþitú formu cukru. Mäso zvierat sa nepoþíta. Zo živoþíšnych
potravín sa bude zapoþítavaĢ do sacharidového obsahu pre dávku inzulínu len mlieko, jogurt a kyslé mlieko. Nebudú sa poþítaĢ
syry, tvaroh ani bryndza. Môžete sa spýtaĢ preþo, već tvaroh je z
mlieka. Áno, ale laktóza, mlieþny cukor, odišli do srvátky a v tvarohu ostali už len bielkoviny a tuk. Jeden biely jogurt sa poþíta
ako 1SJ, Jeden ovocný jogurt ako 2 SJ. Pohár mlieka, biela káva
alebo kakao bez cukru, to všetko je 1SJ. Ak si však na raĖajky
dáte þaj, pridajte si do objemu jedla buć polovicu grahamového
rožka alebo kúsok ovocia.
Záverom Vám želáme ŠĢastný a veselý nový rok 2008 a striedmosĢ v jedení.
Použitá literatúra: DIAGNÓZA CUKROVKA - doc. MUDr. Jozef
Michálek PhD. a Mária Štefáková diétna sestra z NED
ďubochĖa.
Spracovala: Dana Žiaþková, podpredseda ZDS ZO DIADUB
Dubnica n/V.

DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ
DeĖ otvorených dverí v Združenej strednej škole hotelových služieb a
obchodu Púchov.
Horiace fakle a vôĖa grilovaných špecialít lákali 7. 12. 2007 do areálu
ZSŠHS a O v Púchove nielen budúcich študentov a ich rodiþov, ale aj
okoloidúcich. Već DOD v našej škole je už tradíciou s veĐkolepou prehliadkou zruþností žiakov, ich pedagógov a majstrov. Návštevníkov a vzácnych
hostí privítal riaditeĐ Mgr. Ivan Kasár a študenti v dobových kostýmoch so
svojím vtipným programom.
Na recepcii sa skupín návštevníkov ujali šarmantné sprievodkyne študentky hotelovej akadémie, ktoré ich sprevádzali po uþebniach, kde sa
mohli zoznámiĢ s prezentáciou jednotlivých odborov. Chodbou sa ozýval
spev študentskej kapely a pána riaditeĐa.
VôĖu jelenieho guláša, ale aj syrového fondue a iných dobrôt, ktoré
mali návštevníci možnosĢ ochutnaĢ, bolo cítiĢ na každom kroku. Študenti
spolu s majstrami pyšne prezentovali svoje výrobky. Každý, kto nazrel do
miestnosti plnej vyrezávaného ovocia a zeleniny, bol uchvátený talentom
šikovných kuchárov. Cukrári boli takisto objektom záujmu potenciálnych
uchádzaþov o štúdium.
Študenti hotelovej akadémie s hrdosĢou strážili svoje prekrásne slávnostné tabule. Obrovskému ohlasu sa tešil aj odbor kaderník. Dievþatá,
ktoré študujú tento odbor, mali plné ruky práce skrášĐovaním úþesov zvedavých návštevníþok. Ak niekoho prepadol smäd alebo dostal chuĢ na
sladké maškrty mal možnosĢ posedieĢ si v modernej kaviarniþke v novootvorenej budove v areáli školy. V nej okrem þašníkov aj barmani miešali a ponúkali veĐmi lahodné miešané nápoje. Svoju šikovnosĢ ukazovali
aj študenti z odborov predavaþ, mäsiar a obchodný pracovník. Väþšina
návštevníkov si nenechala ujsĢ prezentáciu jednotlivých odborov, ale aj
napríklad prehliadku tried, ktoré pripravili školské zariadenia Reštaurácia
Dubniþanka a Hotel Študent.
Po skonþení prehliadky a následnom zatvorení „otvorených dverí“
všetci návštevníci odchádzali domov s potrebnými informáciami a nezabudnuteĐnými zážitkami.
Dúfame, že s mnohými sa stretneme znova v septembri. Radi ich prijmeme do našej „rodiny“.
Žiaci ZSŠHS a O Púchov
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ŽIACI
SPOZNÁVALI HISTÓRIU
------------------------------------------------------------------------------------Jednou z priorít Matice slovenskej je podporovaĢ kultúrne dediþstvo nášho mesta, regiónu i štátu. Jej ćalšou úlohou je venovaĢ sa mladej generácii a vytváraĢ jej priaznivé podmienky pre
úþelné využívanie voĐného þasu. Tieto úlohy sa snaží plniĢ aj
Miestny odbor Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom.
V tomto roku MO Matice slovenskej zorganizoval II. roþník
Maginovej literárno - historickej súĢaže. CieĐom súĢaže je, aby
žiaci dubnických škôl spoznávali históriu mesta, regiónu i štátu a
vytvorili si k histórii kladný vzĢah. Već už ďudovít Štúr propagoval
potrebu poznania histórie svojho mesta i slovenského národa.
Treba oceniĢ, že žiaci a uþitelia dubnických škôl podporujú
túto súĢaž a aktívne sa do nej zapájajú. Do súĢaže sa prihlásilo
52 žiakov, ktorí spracovali 29 prác.
Pri tejto príležitosti MO Matice slovenskej srdeþne ćakuje uþiteĐom dubnických škôl, ktorí sa venovali žiakom a podporili túto
súĢaž. Boli to: Mgr. Anna Monþeková, Mgr. Alexander Ludva, Mgr.
Monika ýepelová, Mgr. Darina Drusová a Mgr. Janka Mišurová.
MO Matice slovenskej srdeþne ćakuje aj primátorovi mesta
Ing. Jozefovi Gašparíkovi, ćalej Nadácii Matice slovenskej a Mgr.
Danielovi Zemanþíkovi, za podporu tohto projektu. Treba poćakovaĢ aj Ing. Jánovi Sýkorovi, ktorý spracoval projekt Maginova

literárno - historická súĢaž.
Vyhodnotenie súĢaže, ktoré sa uskutoþnilo 3. 12. 2007 v
MsDK, môžeme hodnotiĢ ako nastupujúcu mladú generáciu, ktorá v budúcnosti môže obohatiĢ duchovný a kultúrny život obyvateĐov Dubnice nad Váhom. Potešilo by nás, keby niektorí žiaci zaþali prispievaĢ nielen do Dubnických novín, ale neskôr napísali aj
nejakú publikáciu. Pripomíname to aj z toho dôvodu, lebo v minulom roku nám predseda Matice slovenskej Ing. Jozef Markuš po
preþítaní Zborníka napísal pekný list, v ktorom nám odkázal, že
v Dubnici nad Váhom nám rastú budúci novinári a spisovatelia.
Maginova literárno - historická súĢaž chce tomu prispieĢ.
VzhĐadom k tomu, že jednotlivé práce mali dobrú úroveĖ,
všetci žiaci dostali upomienkové darþeky. Komisia navrhla niektorým žiakom aj udelenie ćalších cien.
Tie im odovzdali a srdeþne zablahoželali Janka Valigurþínová - vedúca oblastného pracoviska Matice slovenskej a primátor
mesta Ing. Jozef Gašparík.
Miestny odbor Matice slovenskej venoval pekný darþek aj
Natálii Vasovþákovej, ktorá sa narodila 1. 1. 1993 - podobne ako
Slovenská republika. Obe si na Nový rok pripomenuli 15. výroþie.
Srdeþne blahoželáme!
Vyhodnotenie súĢaže svojim kultúrnym programom obohatili
žiaci Základnej umeleckej školy a žiaci ZŠ CIII.
Štefan Antalík

Komisia kultúry, školstva, mládeže a telovýchovy
pri MsÚ Dubnica nad Váhom pripravuje
vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2007
Komisia kultúry, školstva, mládeže a telovýchovy pri MsÚ Dubnica nad
Váhom organizuje vyhodnotenie najlepších športovcov v kategórii dospelých, dorastu, žiactva, trénerov, kolektívov mládeže a dospelých za rok 2007.
1. Podmienky pre zaradenie športovca a trénera do uvedeného vyhodnotenia:
- zaslaĢ do 25. 2. 2008 na adresu: Oddelenie kultúry MsÚ, Bratislavská,
018 41 Dubnica nad Váhom charakteristiku, dosiahnuté výsledky športovcov a trénerov v roku 2007 a fotograﬁu o rozmeroch 3,5 x 4,5 cm.
2. Podmienky pre zaradenie kolektívu do uvedeného vyhodnotenia:
- zaslaĢ do 25. 2. 2008 na horeuvedenú adresu struþnú charakteristiku
a dosiahnuté výsledky kolektívu mládeže a dospelých v roku 2007 a
fotograﬁu o rozmeroch 10 cm x 15 cm.
3. Vyhodnotenie najlepších športovcov, trénerov a kolektívov vykoná Komisia KŠM a T a stanoví poradie:
- 1. až 5. miesto v kategórii dospelých, dorastu a žiakov
- 1. až 3. miesto v kategórii tréner
- 1. miesto v kategórii kolektív mládeže
- 1. miesto v kategórii kolektív dospelých
Vyhlásenie najlepších športovcov sa uskutoþní v treĢom mesiaci r. 2008.
Bližšie informácie na oddelení kultúry v MsDK, þ.t. 042/445 57 58,
mail: kebiskova@dubnica.sk.

Mgr. Eva Kebísková

SPOLOÈENSKÁ
RUBRIKA
Zoznam obyvate¾ov, ktorí sa narodili
1. 11. 2007 do 30. 11. 2007
Soﬁa Baumgartner
Michal Bažáni
Martina Cahelová
Vanesa Dobiášová
Diana Durásová
Šimon Ćurovec
Kristína Holbová
Tamara Homerová
Matúš HuĖa
Lucia Jancovková
Lukáš Jelínek
Andrej Karaba

Lukáš Kirka
Zuzana Komendová
Tomáš Martiška
Dominik Miþuda
Róbert NevaĜil
Michaela Obetková
Laura Reseteriþová
Liliana Ritková
Viktor Smatana
Dominik Temiak
Sebastián Tomaník

Zoznam obyvate¾ov, ktorí zomreli
od 1. 11. 2007 do 30. 11. 2007
Štefan Bežak
Stanislav Zelienka
Peter Bulica
Ján Mutala
Jaroslav Levþík
Mária Šedivá
Jozef Vinek
Zuzana Zverbíková
František Olekšák
Augustín Mihály

Katarína Strapková
Paulína Porubanová
Rudolf Šimora
Anna Pavlaþková
Ján Nošík
Pavol Valenta
ďubomír Duhár
Marta Horská
Hubert ýerveĖanský

V mesiaci november oslávili okrúhle
životné jubileum (75,80, 85 rokov)
M. Hírešová,
J. Juríková,
A. Kopáþiková,
J. Rácová,
Z. Riþková,
E. RychĖák,
L. Baþová,

J. Baćura,
V. Barinka,
Š. Janíþek,
A. Kindlová,
J. Porubþan,
E. Siekliková,
A. Donovalová

Srdeþne blahoželáme!
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Z UDALOSTÍ RIEŠENÝCH MESTSKOU POLÍCIOU V DUBNICI N/V
V OBDOBÍ OD 3. 11. DO 10. 12. 2007
NAPADOL PRIATEĔKU
DĖa 9.11.2007 v noþných hodinách zasahovala realizaþná
hliadka mestskej polície na Námestí sv. Jakuba, kde po predchádzajúcich verbálnych útokoch svoju 22-roþnú priateĐku fyzicky napadol 30-roþný muž. Útoþník poškodenú najskôr niekoĐkokrát udrel do oblasti hlavy a trupu, potom ju zvalil na zem a
opakovane ju udieral. Napadnutá útokom utrpela zranenia, ktoré
jej boli lekársky ošetrené, následkom ktorých však nebola práceneschopná.
NESPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK
Pomerne kurióznu situáciu riešila hliadka mestskej polície v
noþných hodinách dĖa 17. 11. 2007, kedy obsluhujúcu þašníþku
jedného z pohostinských zariadení na území mesta fyzicky napadol neznámy muž tak, že ju plnou plastovou fĐašou udrel do
oblasti tváre. Potom útoþník z miesta odišiel. Konania sa dopustil
72-roþný muž, ktorému sa nepáþilo, že pre jeho podnapitosĢ mu
v pohostinstve odmietli predaĢ ćalšie alkoholické nápoje.
ZABÁVALI SA
V skorých ranných hodinách dĖa 18. 11. 2007 si službukonajúca hliadka mestskej polície všimla, že autobusová zastávka pri
obchodnom dome Tesco je znaþne zneþistená odpadom, priþom
smetné nádoby boli vyhádzané na cestnú komunikáciu. Hliadka
následne skontrolovala komunikáciu vedúcu k diaĐniþnému privádzaþu, priþom bolo zistené, že dvojica mladíkov sa pokúša
vytĚhaĢ dopravné oznaþníky osadené pri krajnici vozovky. Kontrolou bolo zistené, že sa jedná o mladíkov vo veku 16 a 17 rokov
z Novej Dubnice a Trenþianskej Teplej, ktorí sa takto „zabávali“.
Obom bolo následne preukázané, že spôsobili i hore uvedené
zneþistenie verejného priestranstva. Vec bola doriešená ako
priestupok proti verejnému poriadku, priþom obaja mladíci museli odstrániĢ zneþistenie, ktoré spôsobili.
NEBEZPEÿNÉ VYHRÁŽANIE
DĖa 21. 11. 2007 vo veþerných hodinách bolo na známe tiesĖové telefónne þíslo 159 oznámené, že z bytu na sídlisku Centrum II sa dlhší þas ozýva krik a veĐký hluk. Na mieste realizaþná
hliadka zistila, že skutoþne sa z oznaþeného bytu ozýva detský
a ženský krik a taktiež opakovane zaznievalo volanie o pomoc.
NakoĐko na výzvy dvere bytu nikto neotváral, bolo v súlade so
zákonom, pre dôvodnú obavu o zdravie a život osôb nachádza-

UPOZORNENIE
PRE DAÒOVNÍKOV
DANE Z NEHNUTE¼NOSTI
-------------------------------------------------------------

Mesto Dubnica nad Váhom ako
správca dane z nehnuteĐnosti upozorĖuje obþanov, ktorí sú daĖovníkmi dane z nehnuteĐnosti,
konkrétne dane zo stavieb, že predmetom zdanenia sú nielen nadzemné, ale aj podzemné podlažia.
Vyplýva to zo zákona þ. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov a VZNM þ. 8/2007 o miestnych
daniach.

júcich sa v byte, pristúpené k násilnému otvoreniu bytu.
Muž vo veku 39 rokov fyzicky napadol svoju manželku i deti
a vyhrážal sa im ublížením na zdraví a zabitím. Agresívny muž
znemožĖoval napadnutým z bytu odísĢ, alebo privolaĢ pomoc.
NakoĐko sa útoþník pred príchodom polície „zabarikádoval“ v
jednej z miestností bytu, museli byĢ dvere násilne otvorené. Muž
bol zadržaný a pre dôvodné podozrenie zo spáchania preþinu
nebezpeþného vyhrážania a násilia voþi jednotlivcovi a skupine
obyvateĐov odovzdaný príslušníkom OO PZ Dubnica nad Váhom, ktorí vec v spolupráci s orgánmi þinnými v trestnom konaní
doriešia.
KRÁDEŽE V OBCHODOCH
DĖa 23. 11. 2007 v dopoludĖajších hodinách bolo oznámené, že neznáma dvojica (muž a žena) v jednom z obchodných zariadení na území mesta odcudzili zákazníþke kabelku s dokladmi
a ﬁnanþnou hotovosĢou, ktorú mala voĐne odloženú v nákupnom
vozíku. V tomto prípade svedkovia udalosti poskytli podrobný
popis páchateĐov, ako i popis motorového vozidla, na ktorom z
miesta krádeže odišli. Z tohto dôvodu bola vykonaná kontrola,
pri ktorej bolo podozrivé vozidlo spozorované a zastavené. Kontrolou totožnosti bolo zistené, že osádku vozidla tvorili 29-roþná
žena a 32-roþný muž zo Žiliny. V spolupráci s hliadkou OO PZ
Dubnica nad Váhom bola vykonaná kontrola motorového vozidla, ktorou bolo zistené, že vo vozidle sa nachádzalo niekoĐko
kabeliek a mobilných telefónov. Medzi vecami sa nachádzali i
predmety pochádzajúce z oznámenej krádeže. Osoby boli na
mieste zadržané a následne bolo zistené, že podobných krádeží
sa dvojica dopustila i v minulosti. Z tohto dôvodu bola vec, pre
podozrenie zo spáchania preþinu krádeže, odovzdaná na riešenie policajnému vyšetrovateĐovi.
ZADRŽANÝ VYDIERAÿ
DĖa 6. 12. 2007 popoludní telefonicky na tiesĖovú linku oznámila 46-roþná žena, že ju navštívil neznámy muž a vyhrážajúc sa
použitím fyzického násilia od nej požadoval ﬁnanþnú hotovosĢ.
Poškodená páchateĐovi vydala 300 Sk, na þo neznámy muž z
miesta odišiel. Na mieste zasahujúca hliadka zistila popis muža
a po vytypovaní možného páchateĐa o niekoĐko minút nećaleko
od miesta udalosti zadržala 30-roþného muža, ktorý sa k svojmu
nezákonnému konaniu na mieste priznal.

Je preto potrebné, aby si daĖovníci dane zo stavieb prišli doplniĢ
svoje daĖové priznanie v prípade,
že ich stavba má aj podzemné podlažie. Týka sa to hlavne rodinných
domov, ktoré sú podpivniþené. Lehota na doplnenie daĖového priznania je do 31. 1. 2008.
Bližšie informácie na oddelení
daní a poplatkov MsÚ Dubnica nad
Váhom, þ. dv. 34, prípadne telefonicky 042/4455784.
Finanþné oddelenie, MsÚ Dubnica
nad Váhom
-------------------------------------------------------------

DANE Z NEHNUTE¼NOSTI
UPOZORNENIE
PRE DAÒOVNÍKOV

Box Box Box
DĖa 8. decembra dubnickí
boxeri vybojovali priateĐské medzištátne stretnutie v Rakúsku s
BC Dorbirn. V jednotlivých zápasoch podali veĐmi dobré výkony a
aj napriek prehre 12:6 zanechali
dobrý dojem.
Výsledky:
51 Dadaev - Winkler
n.b. 2:0
54 Herman - Zvolenský n.b. 2:0
64 Tretjak - Kimliþka III. vzd. 0:2
69 Hollen - Salay
n.b. 2:0
91 Zectrevic - Hýravý
n.b. 2:0
75 Obradoviþ D. - Gabriš n.b. 2:0
60 Obradoviþ I. - Zábojník nb. 2:0
75 Gagiev - Trang
III. vzd. 2:0
81 Turschner - Kumanþík n.b. 2:0

Box Box Box

dubnické noviny

.

január 2008

.

15

www.dubnica.sk

Typy na zimnú turistiku

Vrchol Omšenskej Baby

Strážovské vrchy nad Dubnicou

OMŠENSKÁ BABA (668M)
Omšenská Baba je dominujúci vápencový
vrchol nad obcou Omšenie, z ktorého je krásny
výhĐad a keć nám naozaj praje poþasie, môžeme odtiaĐ vidieĢ Vápeþ, Strážov, Rokoš, Baske-ŽihĐavník, Inovec, Machnáþ, VeĐkú Javorinu a
Javorník.
Na Omšenskú Babu sa dostaneme po zelenej znaþke z parkoviska pri ZVS, na Kýškach
pôjdeme krátko po znaþke žltej a pod Kamennými vrátami sa napojíme na znaþku þervenú.
Ak sa rozhodneme vydaĢ sa na túto asi 11 km
dlhú trasu, je dobré zaopatriĢ si turistickú mapu
Strážovských vrchov - oblasĢ Trenþianske Teplice. SpäĢ môžeme ísĢ rovnakou trasou alebo
zbehnúĢ do Obce Omšenie, odkiaĐ ide autobus
priamo do Dubnice o 12.53, 15.10 a 16.49 h.
Pohĕad z Kamenných vrát na mestskú ĀasĨ
TrenĀianských Teplíc-Kamenicu

Pohĕad z vrcholu Omšenskej baby
na obec Omšenie
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streda 9. 1.
papier Dca RD
........................................

štvrtok 10. 1.
papier Prejta RD
pondelok 14. 1.
objemný Prejta
........................................

utorok 15. 1.
objemný Dca

Dubnický Hermes víĢazom turnaja
V dĖoch 13. - 16. 12. 2007 sa na zimnom štadióne v PiešĢanoch za úþasti 12 mužstiev
uskutoþnil 6. roþník Majstrovstiev Slovenska amatérov a veteránov v hokeji. Naše mesto reprezentoval tím HERMES Dubnica nad Váhom, ktorý sa po nároþných zápasoch stal celkovým
víĢazom turnaja, keć vo ﬁnále zvíĢazil nad mužstvom z Košíc v pomere 4:1. Spomedzi mnohých
známych bývalých reprezentantov (J. Golonka - tréner, V. Lukáþ, R. Pukaloviþ, V Svitek, O. Válek, J. Benák, J. Dragan) sa do All Stars turnaja dostali aj hráþi HERMESU J. Jakubík, M. Faktor. Najproduktívnejším hráþom turnaja sa stal M. Uharþek.

streda 23. 1.
plasty Dca RD
........................................

štvrtok 24. 1.
plasty Prejta RD

Mužstvo Dubnice na ceste k víĢazstvu odohralo nasledovné zápasy: TopoĐþany 6:2, Legendy 8:1, Poprad 3:6, Banská Bystrica 5:4, Košice 4:1.
O víĢazstvo v turnaji sa zaslúžili hráþi: P. Poláþek, V. Kohút, F. Milistenfer, V. Králik, R. Cepek,
I. Koložváry, Š. Škvarka, M. Habšuda, M. Minárech, M. Uharþek, J. Jakubík, J. Latkóczy, M. Žitný, V. Koyš, P. Jurenka, M. Faktor, M. Radosa, J. Mitocha a tréneri J. Kvasnica a M. Dubniþka.
Gratulujeme!
Ing. Ivan Koložváry, DNV ENERGO, a. s. Dubnica nad Váhom

JUDOJUDOJUDO
V športovej hale sa 1. decembra konalo ž. a zároveĖ posledné
kolo Krajskej ligy mládeže v jude. Dubnický judo klub reprezentovalo 25 pretekárov. Po bojovnom výkone všetkých našich þlenov
sa klubu po tretíkrát podarilo obhájiĢ víĢazstvo. So ziskom 482 bodov s veĐkým náskokom zvíĢazili nad Spartou Považská Bystrica.
Na treĢom mieste skonþil klub Dako Nové Mesto nad Váhom.

O týždeĖ sa v Pezinku konalo medzinárodné trojstretnutie dorastencov a dorasteniek o „Dunajský pohár“ za úþasti družstiev
Slovenska, Maćarska a Rakúska.
Za Slovensko šatrovala aj Dubniþanka Terézia Rýdza, ktorá
pomohla nášmu štátu k zisku striebornej medaily.
Ján Poruban

V závere prebehlo vyhodnotenie celého roþníka KLM pre rok
2007, kde Dubniþania získali nasledovné ocenenia:
Talent roka 2007
- Peter Búran
Najúspešnejší pretekár
KZJ TN pre rok 2007
- Terézia Rýdza
Najproduktívnejší pretekár KLM - Matej Arbecík
Dubniþania získali aj sedem ocenení ako najlepší pretekári
svojej kategórie:
Barbora Rýdza, Magdaléne Mužíková, Petra Švaralová, Jakub
Majerech, Petra ChlpáĖová,Michal Cihák a Matej Arbecík.
Patrí im aj 15 zlatých, 9 strieborných a 4 bronzové medaile v jednotlivých váhových a vekových kategóriách.
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