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MsZ sa zúčastnilo 14 poslancov, do interpelácie sa zapojilo
5 poslancov a celkovo bolo prijatých 20 uznesení.
MsZ vzalo na vedomie:
-

správu o činnosti MsR od októbrového zasadnutia

-

správu hlavného kontrolóra o stave plnenia uznesení
z XX. zasadnutia MsZ

-

stanovisko právneho zástupcu mesta ku všetkým predloženým správam a dokumentom na rokovanie XXI. zasadnutia
MsZ

-

plnenie úloh na úseku socialnych služieb

-

strategické zámery mesta v oblasti získavania finančných
zdrojov z fondov EU,štátnych a bilaterálnych fondov v roku
2005 a 2006

-

vyhodnotenie činnosti komisií a výboru m.č. Prejta
za II. polrok

-

informáciu o stave v zriaďovaní dubnického múzea

-

komplexna správa k vyhodnoteniu DFF

-

výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov

-

výsledky kontrolnej činnosti HK a ÚHK

MsZ schválilo:
-

zmenu a doplnenie náplne práce Komisie verejného poriadku

Z DIANIA NA RADNICI

-

zmenu v Rade školy pri SOUSaE a doplnenie Mestskej
školskej rady

-

odmenu primátorovi a zástupcovi primátorovi

Primátor mesta rokoval:

-

zmeny v orgánoch a aktívoch MsR Dubnica nad Váhom

-

rokovanie s riaditeľom VÚB
- doriešenie pracoviska v Dubnici nad Váhom,

-

plán činnosti MsR a MsZ na prvý polrok 2006

-

IPEC Bratislava + ARKÁDIA, s. r. o.
- rokovanie o investíciách v priemyselnom parku

-

úpravu rozpočtu mesta na rok 2005-12-14 návrh rozpočtu
na rok 2006

-

otvorenie krajského kola „Súťaže hliadok CO„
pre základné školy,

-

plán kontrolnej činnosti HK a ÚHK

-

výsledky preskúmania schváleného Územného plánu mesta

-

pravidelná mesačná porada,

-

zámery v podnikateľskej oblasti

-

rokovanie v SVS, a. s. Žilina - príprava rozdelenia podniku
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Žilina,

-

majetkovo - právne vysporiadanie zimného štadióna
- rokovanie s p. Janečkom,

-

MsZ sa uznieslo:
-

imatrikulácia študentov VŠ MtF STU Trnava
- detašované pracovisko Dubnica nad Váhom,

na návrhu VZNM č.11/2005 o miestnych poplatkoch
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

-

na návrhu VZNM č.12/2005 o miestných daniach

-

rokovanie so zástupcami OSBD Považská Bystrica
- vyrovnanie finančných záväzkov,

MsZ ruší:

-

zasadnutie mestskej rady,

-

rokovanie s fi Gastro, s. r. o. – stravovanie dôchodcov,

-

rokovanie so zástupcami ZTS plus, a. s. v konkurze
- odkúpenie dražobných ponúk,

-

letisko Slávnica - vyhodnotenie ME v motorovom lietaní,

-

rokovanie so zástupcami VŠ MtF STU a SPŠS
- činnosť detašovaného pracoviska,

-

otvorenie prevádzky stavebnín SESTAV, s. r. o.,

-

PIO Keramoprojekt Trenčín – rokovanie o Urbanistickej
štúdii Považie,

-

porady k zabezpečeniu volieb do VUC,

-

rokovanie s Ing. Rafajom - TEMPO MÓDA - zabezpečenie
priestorov pre detašované pracovisko VŠ MtF STU Trnava,

-

zasadnutie mestskej rady

-

Sekr.

Základnú školu Partizánska ulica 151/3 v Dubnici nad Váhom
s účinnosťou k 31. 8. 2005
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HODNOTÍME ROK 2005 S PRIMÁTOROM
ROZHOVORU
MESTA DUBNICA NAD VÁHOM POKRAČOVANIE
Z DN Č. 11/2005
využiť na realizáciu týchto zámerov aj
prostriedky z EÚ. V roku 2006 plánujeme investovať čiastku 1,5 mil. Sk. a ďalší príspevok ccá. 4 mil. Sk. očakávame
od MK SR, no prvoradé je, aby bola
kompletná dokumentácia pre zmenu
stavebného povolenia. V minulosti bolo
vydané pre MK SR ako školiace stredisko, čo už neplatí. Mení sa teda aj
účel využitia stavby. Verím, že v roku
2006 sa na kaštieli začnú stavebné
práce realizovať.“

V prvej časti nášho rozhovoru sme
spomenuli zásadné rozhodnutia, ktoré sa
týkajú rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom
a „Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja“, ktorý výhľadovo stanovuje úlohy
až do r. 2010. Dotkli sme sa aj investícií.
V pokračovaní odpovedá:

pán Juraj ČERVINKA,
primátor nášho mesta

Ot.: Vy ste začali tými skromnejšími
investíciami, opomínate tie dominantné:
z hľadiska historického kaštieľ, potom
námestie Matice slovenskej a projekt
„okružná križovatka“. No aj iné, kde
váš osobný prínos nie je zanedbateľný.
„Vybudovanie námestia Matice Slovenskej bolo projekčne pripravené už
pred desiatimi rokmi. Treba si ale uvedomiť, že tie objekty, ktoré sú tam
plánované nie je schopné postaviť
mesto. V mojej predchádzajúcej odpovedi som pomenoval súčasný stav.
Okrem tohto by sa tam mali postaviť
ešte dva polyfunkčné objekty s tým zámerom, aby ostatné plochy tvorili oddychovú zónu. Všetko to však závisí
od investorov, ktorí vlastnia pozemky.
Projekčne je pripravená aj výstavba
podzemných garáží v priestore pred obchodným domom FIX. Ale rovnako
je naviazaná na investorov.
Kruhová križovatka je projekčne
pripravená a stavebné práce by sa
mali zahájiť začiatkom roku 2006. (marec) Bude však prebiehať za plnej prevádzky, takže aj touto cestou chcem
občanov požiadať o trpezlivosť a porozumenie.
Čo sa týka kaštieľa, ten problém je
veľmi zložitý, lebo tam treba predovšetkým pripraviť projektovú dokumentáciu. Mala by byť hotová tento
rok. Uskutočnilo sa jednanie s Úradom
pamiatkovej starostlivosti, ktorý v jednej z podmienok stanovil spracovanie
interiérového projektu, ktorý bude riešiť dlažby, omietky a pod. Náš zámer je,

vláda SR uvoľnila finančné prostriedky.
Jednania ale neustále prebiehajú, lebo
záujem o toto územie je. Veľké stavebniny tu už otvorila firma SESTAN, takže
tá plocha, chápaná ako priemyselný
park, sa postupne napĺňa, ba bude sa
ešte zväčšovať.„
Ot.: S priemyselný parkom úzko súvisí
problém životného prostredia. Neďaleko
spomínanej lokality vyrastá III. etapa
skládky komunálneho odpadu. Vzniká tam
problém?

Ot.: Občanov určite zaujíma, ako bude
postupovať bytová výstavba v našom
„Áno, aj nie. Ťaží nielen naše mesto,
meste?
ale vyžaduje si hlbšiu analýzu.
Na strane jednej, všetky odborné sta„Bytová výstavba je jedna z hlav- noviská nebránia, aby sa pokračovaných priorít pre rok 2006. Na kvadrante lo vo výstavbe III. etapy skládky. Na
2 pripravujeme bytovú výstavbu pre strane druhej tam možno sú aj osobné
56 rodinných domov a 200 bytov záujmy.
v hromadnej zástavbe. Sú spracované
Ale treba si uvedomiť, že táto skládštúdie, vykúpené pozemky, no treba ka bude slúžiť celému regiónu (Trenčín,
zabezpečiť finančné zdroje na riešenie N. Dubnica, Dubnica n.V., Trenč. Teplá,
infraštruktúry. Prebiehajú rokovania Nemšová i Ilava), a je schválená v Pros plynárňami, vodárňami i energetický- grame odpadového hospodárstva SR,
mi závodmi, ktoré budú participovať aj v TSK a mesta.
ako dodávatelia na vybudovaní nielen
Kladiem otázku: Ak sa zastaví III.
finančne, ale v budúcnosti budú zain- etapa, kam budú Dubnica n. V. a jej obyteresovaní na zisku. Jednania prebie- vatelia odvážať odpady? Tá myšlienhajú aj s Fondom rozvoja bývania, kde ka, že bude nulový odpad a väčšia reočakávame určité finančné prostriedky. ciklácia, je zatiaľ iba snom. Za 10 meZahájenie prvých stavebných prác na siacov t.r. bolo uložené na skládku
inžinierskych sieťach predpokladáme cca. 4 - tisíc ton komunálneho odpav II. polovici roku 2006. Tá prvá etapa du. Separovaný odpad má nasledovné
nie je náročná len na čas - musí pre- ukazovatele: papier - 136 ton, sklo
behnúť výberové konanie - ale aj na - 111 ton, plasty - 79 ton, iný šrot - 12
finančné prostriedky.„
ton. Ak budeme voziť odpady niekam
k Novému Mestu n. V. , alebo k BánovOt.: Otázku spolupráce Dubnice nad ciam, pocítia to hlavne občania nášho
Váhom, Novej Dubnice a Nemšovej v sú- mesta, lebo sa im zvýši cena možno aj
vislosti s úmyslom vybudovania priemy- o 100, alebo 200,- Sk. Je to s otáznikom!
selného parku sme na úrovni primátorov
(pokračovanie na 4. strane)
rozoberali v č.3/2005 nášho mesačníka.
Čo sa zmenilo v tejto oblasti?
„K tomu priemyselnému parku sa
naozaj treba vrátiť. Uskutočnili sme
niekoľko desiatok jednaní medzi investormi. Aj keď sa zatiaľ nepodarilo
celkový zámer splniť, výsledok nie je
nezanedbateľný, lebo na základe týchto
jednaní sú dnes v Dubnici nad Váhom
traja hlavní dodávatelia pre KIU. Ide
o HANYL Slovakia, ktorý kúpil učňovské
dielne, ďalej MATADOR AUTO - MOTIVE
INFA, ktorý bude vyrábať zvarované
dielce a nový objekt, ktorý vyrastá
vedľa TESC-a pre firmu VISTEON. Tieto
tri firmy vytvárajú v Dubnici n. V. 700
pracovných miest.
Aj keď sa nepodarilo realizovať
pôvodné zámery, aby tu dol výrobný
závod, tak sú tu traja hlavní dodávatelia. Treba aj povedať, že Trenčiansky
kraj nespĺňa potrebné podmienky
k naplneniu stimulov, aby MH SR a aj
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Tak, ako som povedal v minulom čísle
DN, pre rok 2006 sa tieto poplatky zvyšovať neplánujú. Podrobne tú históriu
poznám, lebo nie som tu prvý rok. Od
Úradu životného prostredia sme mali
podmienku divokú skládku, ktorá tam
bola, sanovať, alebo ju rekonštruovať
tak, aby spĺňala súčasné normy pre
skladovanie komunálneho odpadu. Veď
si len uvedomme, že v r. 93 - 94 stála
rekultivácia tejto skládky 30 mil. Sk.
Podľa môjho názoru si problém
vyžaduje čas na objektívne zváženie pre
a proti. Prebehlo opakované stavebné
konanie, kde je predpoklad, že Stavebný
úrad povolí III. etapu a dubnická enviromentálna skupina sa odvolá, a bude to
riešiť Krajský stavebný úrad. Je to na
škodu, lebo by bolo rozumnejšie uvažovať tým smerom, čo je rozumnejšie
pre naše mesto a jeho občanov. K tomu
je ale potrebné navzájom sa počúvať.“

Ot.: Ak dovolíte, tak životné prostredie ...
„Mesto Dubnica n. V.,“ prerušuje
otázku primátor, „venuje životnému prostrediu primeranú pomoc a prostriedky.
Veď len pre r. 2005 je v rozpočte takmer
18 mil. Sk. /určitá čiastka ide na likvidáciu komunálneho odpadu/. Občania
mesta však musia vidieť tú energiu,
ktorá sa venuje čistote mesta, koseniu,
zberu lístia a momentálne aj posypu
komunikácií a chodníkov.
Ideme budovať kompostáreň, čo
naozaj nie je lacná záležitosť a je jednou z hlavných akcií pre rok 2006.
Spoločne s partnermi bolo založené
Združenie miest a obcí: Dubnica n.V.,
Nová Dubnica, Ilava, Trenč. Teplice,
Nemšová a Trenč. Teplá. Do roku 2010
kompostáreň jednoducho musíme vybudovať, lebo bio - odpad (zeleň) sa
na skládku ukladať nemôže. Aj tu predpokladané investičné náklady nie sú
malé - 20 mil. Sk. Predpokladáme získanie prostriedkov z fondov EÚ, no
v neposlednom rade budú musieť prispieť všetci účastníci Združenia.“

zbor MsZ spolu s príslušnými komisiami. Určitú úlohu zohráva koaličná rada.
Skúste vzájomnú spoluprácu za tento rok
charakterizovať.
„Skôr ako odpoviem na vašu otázku, tak chcem povedať, pre občanov, ešte podstatnejšie veci. Mesto
pripravuje„ Štúdiu OMZ mestskej zóny„, ktorá je predovšetkým zameraná
na pešie zóny. Mali by riešiť stred
mesta, ktorý musí naplniť tú úroveň,
ktorú v našom kraji a na Strednom
Považí mesto Dubnica nad Váhom zastáva. A ten význam nie je zanedbateľný! Parametre sú určené: obchodné stredisko Máj až ku kaštieľu, potom od hlavnej cesty k hotelu Kristína, ďalej smerom na Ilavu až po Štúrovu ul.. V opačnom smere na Novú
Dubnicu až k 105 - bytovke.
Prepojenie pešej zóny má ďalej súvislosť s bývalým amfiteátrom. Spoločenským vývojom tento priestor splnil svoj význam a získal nový rozmer. Mestská tržnica by po dohode
s investorom mala byť hotová v máji
2006. Tie bunky, ktoré ste kritizovali
aj v DN, už splnili svoj účel a pešia
zóna tam má právom svoje miesto.
K vašej otázke. MsR je poradný
orgán primátora, ale ja som nemusel
zaujať také stanovisko, že nepríjmem
doporučené uznesenie. Spolupráca je
veľmi dobrá aj s MsZ. Nestalo sa, že
primátor nepodpísal uznesenie MsZ,
a verím, že slušnou a zodpovednou
komunikáciou tomu tak ani nebude.
Čo sa týka práce MsÚ, tak výrazné
problémy nevidím. Môžem zodpovedne
prehlásiť, že na našom MsÚ v Dubnici
n.V. korupcia a klientelizmus nie je. Mám
otvorené dvere pre každého, len treba
prísť a o probléme hovoriť. Invektívy na
www. stránke MsÚ nám berú energiu aj
chuť. Hovoriť do „zasklenej tabule“ sa
nedá.
Je ale pravdou - lebo sa určite na
to opýtate - že sme mali jeden incident
v príspevkovej organizácii DUMAT, kde
bol pracovník prichytený pri preberaní
úplatku. Vec je v štádiu vyšetrovania.“
Ot.: Pán poslanec Rehák upozorňuje
na zimný problém bezdomovcov v našom
meste.

„Je dobré, že p. poslanec vyšiel s
iniciatívou k tomuto problému. Existuje, a nezakrývame ho. Riešení je viacero, a vyjadríme sa k nim.
Pre neplatičov dostaneme 40 unimobuniek z podniku ZVS. Vznikol ale
problém, lebo v určenej lokalite vybavujeme v súčasnosti žiadosť o vyňatie
z poľnohospodárskeho fondu S tým
však súvisia aj iné problémy, no pre
rok 2006 uvažujeme v rozpočte s čiastkou 600.000,- Sk. na riešenie tohto problému. Chceme začať na jar, no opäť
je tam petícia občanov, ktorí majú
v blízkosti záhradky ... Aj tu je vidieť, že
Ot.: V každom meste je dôležitá všetky zámery a ciele sa nedajú mávspolupráca: primátor, MsR a poslanecký nutím čarovného prútika naplniť na
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100 %. Musíme si však uvedomiť dve
roviny tohto problému. Tá prvá je skupina občanov - neplatičov za byty a občanov bez domova. Prvú skupinu budú
riešiť unimobunky.

Druhú skupinu spoluobčanov by
sme mali riešiť charitatívnou činnosťou, lebo naozaj je potrebné zriadiť
útulok pre občanov bez domova. Určité
jednania už prebiehajú, no nastali aj
konkrétne kroky: mesto poskytlo uvoľnené priestory MŠ na Gagarinovej ul.
Nepoviem nič nové, že je problém s finančnými prostriedkami na stavebné
úpravy. Predložený projekt z fondov EÚ
v čiastke 38 mil. Sk. nebol zatiaľ schválený. Ale je to výzva pre nás všetkých,
tak podnikateľov, ako aj občanov, lebo
pomoc nie je hanba, len prejav úcty
k človeku.
Na záver chcem povedať všetkým
spoluobčanom nášho mesta, že do
sviatočnej atmosféry Vianoc im želám
trpezlivosť. Ona potom sprevádza pokoru, lásku a porozumenie v rodine
i spoločnosti.“
Za rozhovor sa poďakoval:
Ľubomír R. Hvožďara
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Vysvätenie kostola v Novej Dubnici
Dňa 17. 11. 2005 veriaci
z Novej Dubnice i okolia prežívali veľkú radosť. Práve tento deň nitriansky biskup Mons.
Viliam Judák vysvätil v tomto
meste Kostol sv. Jozefa - robotníka.
Základný kameň kostola posvätil sv. Otec Ján Pavol II.
v roku 1990, keď bol na návšteve v Bratislave. Pozemok pre
kostol, farskú budovu a spoločenské miestnosti posvätil otec
biskup Ján Chryzostom Korec
v roku 1991. Veriaci v Novej
Dubnici po vzniku svojej farnosti, chodievali na sv. omše
do Panorexu. Neskoršie do objektu, ktorý je postavený pri
kostole. Ten po vysviacke kostola bude slúžiť aj na kultúrno - spoločenské účely.

sluhu na postavení nového
komplexu majú aj projektanti,
jednotlivé firmy, ale hlavne
vdp.Ing. Peter Šinčík a Ing.
Milan Hort, ktorí boli od začiatku pri jeho realizácii.
Môžeme konštatovať, že
tento stavebný komplex: kostol,
farský úrad a spoločenská budova spolu s ihriskami, patrí
medzi najmodernejšie saleziánske diela na Slovensku.
Štefan Antalík
Otec biskup Ján Chryzostom
Korec pri posviacke pozemku
v roku 1991. Druhý z prava:
Ing. Milan Hort, poslanec NR
SR.
Na druhej snímke pohľad na celý komplex pred vysviackou v roku 2005.

Na vysviacke sa zúčastnil
aj provinciál saleziánov Don
Štefan Turanský. Ďalej kňazi
z rehole saleziánov, doterajší
správcovia farnosti a ďalší
vzácni hostia.
Správca farnosti vdp. Marián Bundzel vo svojom príhovore srdečne poďakoval všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na jeho výstavbe. Vyzdvihol hlavne ochotu
a pracovitosť občanov Novej
Dubnice, ktorí odpracovali tisícky hodín na tomto krásnom
diele.
Ďalej zdôraznil, že veľkú zá-

PRE SPOLUOBÈANOV
V TEDRÝ DEÒ, SOBOTU
24. DECEMBRA 2005
O 14,00 HOD.
V KATOLÍCKOM DOME
V DUBNICI N/V
BUDE PRE SPOLUOBÈANOV
BEZ DOMOVA PRIPRAVENÁ
SVIATOÈNÁ KAPUSTNICA.
Výzva pána poslanca Jána Reháka
teda našla odozvu.
Poďakovanie patrí spoluobčanom,
hlavne MO KDH, ale aj MsÚ
v našom meste,
ktoré participovalo na podujatí.

Redakcia

BEZ DOMOVA ...

OBČANIA V HMOTNEJ NÚDZI
BUDÚ DOSTÁVAŤ VYŠŠIE PRÍSPEVKY
Novelou zákona o pomoci v hmotnej núdzi a novelou
zákona o sociálnej pomoci, ktoré nadobudli účinnosť
1. novembra 2005 sa zvýšil príspevok na bývanie o
230,- Sk. poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Tento príspevok je súčasťou dávky v hmotnej núdzi. Sociálne odkázaný jedinec tak bude mať nárok poberať príspevok na
bývanie v sume 1 360,- Sk a rodiny v hmotnej núdzi vo
výške 2 150 ,- Sk. Zvyšuje sa i príspevok na kompenzáciu
výdavkov pri prevádzke osobného motorového vozidla pre
zdravotne postihnutého občana, a to zo 700,- na 900,- Sk.
Od 1. novembra 2005 sa zmenila lehota na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa z jedného roka
na šesť mesiacov. Novelou zákona o sociálnej pomoci sa
zjednodušuje uplatnenie nároku na príspevok pri narodení
dieťaťa, ak sa dieťa narodilo v cudzine a zároveň sa minimalizuje možnosť duplicitnej výplaty tejto dávky.
Ľ.R.H.
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GYMNÁZIUM
V DUBNICI NAD VÁHOM
Gymnázium v Dubnici nad Váhom je
stredná všeobecno-vzdelávacia škola
poskytujúca úplné stredoškolské vzdelanie. Štúdium je štvorročné alebo
osemročné.
Absolvent školy je spôsobilý komunikovať v dvoch cudzích jazykoch,
pracovať s výpočtovou technikou a
internetom, má kvalitné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na
úspešné vysokoškolské štúdium. Poskytuje širokospektrálne
všeobecné stredoškolské vzdelanie s možnosťou individuálnej
diferenciácie štúdia a získania základných zručností v teoretických a praktických činnostiach prostredníctvom rôznych programov realizovaných na škole.
Škola sa aktívne zapája i do projektov financovaných Európskou úniu.
Jedným z nich je i Interreg - cezhraničná spolupráca s Českou republikou.
Cieľom je získanie finančných
prostriedkov na spoločné aktivity medzi Gymnáziom v Slavičíne a Gymnáziom v Dubnici nad Váhom. Vytváranie väzieb, organizovanie
a realizácia pestrej škály rôznorodých akcií od kultúrnych,
športových cez vzdelávacie. Ide o spoluprácu založenú na
potrebe a ochote k stretávaniu, približovaniu a prezentácii
jednotlivých kultúr a názorov.
Ciele v multikultúrnej oblasti - výmena kultúrneho dedičstva
oboch národov obohatené o súčasnú kultúru a spracovanie,
vystúpenia študentov na Vianočných koncertoch v oboch lokalitách pre širokú verejnosť. Organizovanie výstav výtvarných
a fotografických prác v Dome kultúry pre verejnosť, recipročné
výstavy výtvarných prác vedúcich krúžkov. Organizovanie
Športových dní - súťaže v kolektívnych športoch - tradičných
(basketbal,volejbal,futbal) i nových(floorball)
Ciele vo vzdelávacej oblasti - výmena skúsenosti vo výchovno-vzdelávacej oblasti, kontakty učiteľov a žiakov školy cez
integrované vyučovanie, výmenné stáže pedagógov a manažmentu škôl. Zavedenie nových foriem štúdia cez e-learning
a projektové vyučovanie. Výmena skúsenosti z maturitných
ročníkov a uchádzania sa o štúdium na slovenských a českých
vysokých školách.
Ciele v environmentálnej oblasti - využitie projektu na prehĺbenie environmentálneho povedomia študentov, ale i širokej
verejnosti cez organizovaný separovaný zber druhotných surovín a ochranu prírody. V rámci prezentačných dní získať poznatky z ochrany a údržby Lesoparku v Slavičíne.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA GYMNÁZIU
V DUBNICI NAD VÁHOM ???
Výhoda alternatívneho učebného plánu, študent, ktorý ide
na medicínu si vyberie inú zostavu predmetov, ako ten, ktorý mieri
na právo či techniku.
Možnosť získať nemecký jazykový diplom KMK 2.stupňa - t.j.
Sprachdiplom - štátnica, ktorá je zároveň maturitnou skúškou.
Aktívna príprava na Cambridge skúšku z anglického jazyka
priamo na škole
Možnosť navštevovať krúžky: športové, jazykové, dramatický krúžok, historický šerm, počítačové a prírodovedné krúžky,
Aplikovaná ekonómia, Investland, výtvarný krúžok, turistický,
Odysea mysle, atď...
Navštevovať Debatný klub - program, ktorý sa realizuje v
spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou a jeho cieľom
je formou akademickej debaty viesť žiakov k zručnostiam v komunikácii.
Využitie troch počítačových učební, internetu a tvorba projektov na PC, škola spolupracuje s partnerským gymnáziom v
Eckentale v Bavorsku a v Slavičíne

Progresívna kola, obèianske zdruenie
a Gymnázium v Dubnici nad Váhom oznamuje,
že v januári 2006 otvára Kurz informatiky a výpočtovej techniky v rámci
projektu spolufinancovaného Európskou úniou na zvýšenie rozsahu a kvality
ďalšieho vzdelávania učiteľov v regióne.
Náplň:

Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint, Internet a Tvorba www stránok

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR
„Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať
zamestnanosť investovaním do ľudských zdrojov“.

Info:

042/44 231 18, 0905 804 023
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KEDY ZA KULTúROU?
22. decembra 10.00 - 11.00 h

piatok 20. januára

Veľká sála MsDK

VYSTÚPENIE ŽIAKOV ŠKOLY
S „DOBROU NOVINOU“

TANEČNÉ DIVADLO SORRISO
KAJ A GERDA

Miesto: pred budovou školy na ul. Školskej
Organizátor: ZŠ sv. D. Savia

Kaj a Gerda je rozprávkový príbeh o dievčati menom Gerda,
ktorá putuje cez štyri ročné obdobia, aby nakoniec našla a zachránila svojho strateného kamaráta Kaja. Nájde ho v zámku
zlej Snehovej Kráľovnej, ktorá chce získať vládu nad celým
svetom. Na ceste čaká Gerdu veľa dobrodružstiev, prežiť jej
pomáhajú panie Jar, Leto a Jeseň.
Rozprávka má šťastný koniec, dobro víťazí nad zlom.
Dej je komentovaný rozprávačom.

22. decembra 17.00 - 20.00 h

VIANOČNÉ PREKVAPENIE
PRE DETI Z KRÚŽKOV CVČ
Miesto: CVČ
Organizátor: CVČ
23. decembra od 9.00 - 20.00 h

ŽIVÝ BETLEHÉM
A VIANOČNÉ TRHY
Miesto: javisko pred ABC
Organizátor: Oddelenie kultúry MsÚ, CVČ
24. decembra od 13.00 - 15.00 h

BETLEHÉMSKE SVETLO
Počas tejto akcie budú členovia 52. Zboru Sv. Juraja rozdávať
svetlo privezené priamo z Betlehema.
Miesto: Katolícky dom, V. ZŠ
Usporiadateľ: 52. Zbor Sv. Juraja

JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ
Literárno-hudobné pásmo k vianočnému obdobiu pre širokú
dubnickú verejnosť.

Za oknom vločka padá a zvonček cinká,
zažnite sviečku zľahka zľahulinka,
v tú chvíľu láska a šťastie blikoce
a my Vám prajeme

Veľká sála MsDK

DETSKÝ KARNEVAL
Pozývame všetky deti Dubnice a okolia na veľký Detský
karneval. Pripravené sú vystúpenia tanečných skupín, súťaž o
najkrajšiu masku, najmladšieho účastníka, diskotéka, tombola.
Vstupné: 10,-Sk masky
Ostatní: 20,-Sk

5. januára o 16.00 h

Miesto: katolícky dom v Dubnici nad Váhom
Organizátor: ZŠ sv. D. Savia

nedeľa 29. januára o 15.30 h

Pripravujeme:
utorok 21. februára o 19.00 h

Veľká sála MsDK

Radošinské naivné divadlo

SEDMORO
najnovšie predstavenie RND,
ktorého premiéra bude 10. februára 2006 v Bratislave.
Informácie a predpredaj vstupeniek
na oddelení kultúry v MsDK v Dubnici n/V,
alebo na č.t.: 042/44 55 758.

ŠŤASTNÉ
VIANOCE
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CELOMESTSKÉ
OSLAVY
MIKULÁA
POČASIE NEPRIALO ...
MIKULÁŠ PRIŠIEL ...
DETI SA RADOVALI ... !
Pondelok 5. 12. 2005 v podvečerných hodinách ste v uliciach nášho mesta mohli stretnúť mikulášsky
koč. Mikuláš v sprievode čertov a
anjelikov zdravil deti a rozdával im
sladkosti. Jeho cesta viedla na pódium pred ABC, kde ho čakali najmladší obyvatelia nášho mesta spolu
s rodičmi. Zaspievali, zatancovali a
za to ich odmenil sladkými lízatkami.
Programovú stránku zabezpečilo
CVČ Dubnica n/V so svojimi krúžkami pod vedením riaditeľky Mgr.
E. Bočincovej a materiálnu stránku
zabezpečilo mesto Dubnica n/V.
Vydarenej akcii neprialo jedine počasie.
Mgr. Richard Benech

MIKULÁ
V MESTSKOM
DOME KULTÚRY
V piatok 2. 12. 2005 sa v Mestskom dome kultúry v Dubnici n/V uskutočnilo mikulášske predstavenie
Stražanovho bábkového divadla
„Ako gašparko vyslobodil princeznú“.
Po predstavení Mikuláš rozdal takmer tisícke malých návštevníkov
sladkosti. Sponzorom akcie bolo Mesto Dubnica n/V.

TRI GENERÁCIE
S MIKULÁOM
Áno, babičky, deduškovia, ich deti
a deti ich detí, teda ich vnuci, sa
v Centre neziskových organizácií zišli
na predvianočnom posedení s Mikulášom. Vianočné oblátky, dobrá kapustnica, veľa sladkých darčekov prispeli k peknej atmosfére príjemného posedenia. No ako by to bolo, keby spolu s Mikulášom neprišiel i čert,
ktorý narobil rozruch najmä pri tých
najmenších deťoch.
V kultúrnom programe vystúpili
naši speváci zo súboru Jasienka a
veľmi milý hosť Maťo Minárik, ktorý
zaspieval a citovo zapôsobil na všetkých svojim hektickým životom. Touto cestou ďakujem v mene výboru ZO všetkým, ktorí organizačne,
materálne i morálne prispeli k takému peknému posedeniu.
Janka Kalininová,
Predsedníčka ZO SZTP
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KEÏ JASNÁ
HVIEZDIÈKA
V priestoroch MsDK v Dubnici
n/V/ sa dňa 11. 12. 2005 uskutočnil
spoločný vianočný koncert dubnických folklórnych súborov Keď jasná hviezdička. Spoluprácou všetkých
troch folklórnych súborov: Prvosienka, Mladosť, Vršatec a speváckej skupiny Dubnička vznikol bohatý program. Súbory sa predstavili
tancami a hudobnými skladbami z
východného, stredného, ale i západného Slovenska. Úvod a záver programu patril koledám z Dubnice v
podaní Dubničky. I tento program
bol dôkazom toho, že naše súbory
patria ku kvalitným a dubnické publikum ich za to patrične odmenilo
potleskom.

Mikuláske
predstavenie
Straanovho
bábkového divadla
V piatok 2. 12. 2005 sa v Mestskom dome kultúry v Dubnici nad
Váhom uskutočnilo mikulášske predstavenie Stražanovho bábkového divadla Ako gašparko vyslobodil princeznú. Po predstavení Mikuláš rozdal
takmer tisícke malých návštevníkov
sladkosti. Sponzorom akcie bolo
Mesto Dubnica nad Váhom.

iných krajín Európy. Naozaj krásne
hlasy kvalitných spevákov za sprievodu malého bubna, píšťaly a gitary
napĺňali klenbu kostola a dodávali sobotňajšiemu večeru atmosféru predvianočných večerov.
Vianoce v Dubnici 2005 sa ešte
nekončia a pozývame vás na výstavu
vianočných pohľadníc Unicef a firmy
Argus vo Vestibule MsDK, ktorá potrvá do 02. 01. 2006,

Vianoèný koncert
v kostole
Dňa 10. 12. 2005 sa uskutočnil
v priestoroch kostola Sv. Jakuba v
Dubnici nad Váhom koncert vokálnej skupiny Sklo z Bratislavy. Táto
päťčlenná skupina sa predstavila
dobovými,
vianočnými
piesňami
a koledami zo Slovenska, ale aj z

22. 12. o 10.00 sa bude konať pred
budovou školy na Ul. Školská vystúpenie žiakov s „Dobrou novinou“ a o
17. 00 v priestoroch CVČ Vianočné
prekvapenie pre deti z krúžkov CVČ.
23. 12. od 09.00 do 20. 00 hod
na javisku pred OD ABC sa uskutočnia Vianočné trhy a Živý Betlehem a o
13.00 v Katolíckom dome podujatie
„Betlehémeske svetlo“.

9
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PRIMÁTOR MESTA
DUBNICA NAD VÁHOM
pozýva spoluobčanov na
NOVOROČNÝ KONCERT
dychovej hudby Bošáčanka,
ktorý sa uskutoční v nedeľu
1. 1. 2006 pred OD ABC
o 16.00 hodine.
Po koncerte bude
novoročný ohňostroj z príležitosti
DŇA VZNIKU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
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HASIÈSKÁ PREVENCIA A VIN,
Lebo takto vyznieva list preventivára požiarnej ochrany nášho mesta
p. E. Šuranského. „Pri príležitosti Vianoc a Nového roku 2006 si vzájomne
prajeme všetko dobré a pokojné prežitie. Nezabudnime však,“ pripomína „na
palivové spotrebiče, stav komínových telies a dymových ciest.„ Upozorňuje
ďalej na odkladanie žeravého popola, na údenársku činnosť v zimnom období, hlavne však na manipuláciu s pyrotechnikou, kde treba dbať hlavne na
pokyny výrobcov. Treba konať uvážlivo a ohľaduplne, lebo len dodržiavaním
protipožiarnych predpisov môžeme v kľude a v pokoji prežiť čas nastávajúcich. Sviatkov.
„Vážení spoluobčania! Hasiči vám prajú pokojné a radostné Vianoce
a šťastný a veselý Nový rok 2006.„ Uzatvára svoj list p. Šuranský.

KULTÚRA V DUBNICI N/V
A PROJEKTY V ROKU 2006
Dnešná doba vytvára nové podmienky na prácu s kultúrou s
čím je spojené vyhľadávanie nových možností získavania financií
na usporiadanie jednotlivých podujatí. Neoddeliteľnou súčasťou
práce oddelenia kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom sa stalo vyhľadávanie fondov, ktoré podporujú kultúrne aktivity a tvorba programov a podujatí tak, aby bolo možné získať grant, či inú finančnú
podporu. Do popredia sa dostala i spolupráca s oddelením strategického rozvoja MsÚ Dubnica nad Váhom, s inými združeniami a
organizáciami v meste a koordinácia ich činnosti pre obyvateľov
mesta.
Jedným z plánov oddelenia kultúry pre rok 2006 je tvorba
CD, ktoré bude čerpať z repertoáru ľudovej kultúry nášho
mesta pracovne nazvaného Piesne spod Ostrého vrchu. V
spolupráci s oddelením strategického rozvoja MsÚ Dubnica nad
Váhom bol vypracovaný adresný projekt na Trenčiansky samosprávny kraj. Podarilo sa nám získať 60 % z možnej dotácie.
Úlohou projektu je aktivizovanie dubnických folklórnych súborov
ku spolupráci, propagácia mesta, archivácia a šírenie piesne
z nášho regiónu.
Ďalším pripravovaným projektom, ktorého koordinátorom je
Centrum voľného času, oddelenie kultúry a strategického rozvoja
v Dubnici nad Váhom sú Fašiangy v Dubnici 2006. Spoluprácou
s Klubom dôchodcov č. 1 a folklórnym súborom Mladosť vznikol naozaj bohatý program, ktorý bude určený pre rôzne vekové generácie a bude prebiehať vo viacerých dňoch. Z konta Orange „Šanca
pre váš región“ sa podarilo získať na materiál 30. 000,- Sk, priestory na realizáciu poskytne Mesto Dubnica nad Váhom.
Centrum voľného času pripraví pre deti rôzne tvorivé dielne,
kde si budú môcť deti vytvoriť vlastné masky, Šiškabál, detský
fašiangový sprievod... Ženy z klubu dôchodcov naučia dievčatá,
ako pripraviť fašiangové jedlá. Prebehnú prednášky o maskách
a zvykoch na Slovensku, Morave i Čechách. Lektorom bude Doc.
Ludvik Baran, ktorý je autor knihy: „Masky, démoni, šaškové“.
Súčasťou bude i výstava jeho fotografií tradičných fašiangov na
vidieku a masiek L. Abrahámovej. Ku bláznivej atmosfére prispejú i Mladostiari sprievodom masiek a večer vyvrcholí do fašiangovej zábavy s tradičným pochovávaním basy. Môžeme povedať, že
Fašiangami 2006 bude žiť celé mesto. V uliciach budú sprievody, pred OD ABC sa bude konať Fašiangový trh s programom,
v MsDK budú prednášky, výstavy, tanečná zábava, v CVČ tvorivé dielne pre deti. Je sa na čo tešiť a na svoje si príde každý.
Richard Benech, Mgr.
odd. kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom

Redakcia
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Z histórie
obce Prejta
(pokračovanie z DN 11)

Pytačky a svadba

„Pred svadbou ten večer sa slobodné dievčatá, i tie, ktoré boli pozvané za
družice, zišli pod oknami mladej nevesty
a spievali rôzne odobierkové pesničky.
Potom vošli do domu nevesty a tam pre
ňu vili rozmarínový veniec. Na druhý deň,
to bolo obyčajne v nedeľu dopoludnia,
prišiel pýtať ženích nevestu od rodičov
v sprievode so starým svatom a širokou
v čele družiny. Po pytačkách si mladí
pokľakli pred rodičov ženícha aj nevesty
a tí im dali rodičovské požehnanie. S tým
odišli s družinou, starými svatmi a hudbou
do kostola na sobáš.“
Ak sa vydávalo dievča z Prejty do
inej dediny, mládenci, keď išla svadba
na vozoch do kostola, natiahli cez cestu
povraz a svadobný sprievod zastavili.
Mladoženích musel domácim mládencom
zaplatiť výkupné ( 50 až 100 korún ), alebo
im dať fľašu páleného.
„Po svadbe z kostola bolo na prahu
domu mladej nevesty privítanie starým
svatom – krstným otcom ženícha pri birmovke, a širokou – krstnou mamou nevesty pri birmovke. Títo dvaja boli zároveň
aj ako svedkovia v kostole pri sobáši. Po
privítaní v dome nevesty bola hostina. Ako
hlavné občerstvenie bolo pálené s medom.

UPOZORNENIE PRE
PORIADATE1⁄4OV
OHÒOSTROJOV
Ako postupovať pri výkone
ohňostrojných prác
Zákon NR SR č. 533/2004
Z. z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe charakterizuje ohňostrojné
práce ako práce, pri ktorých sa
využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky
pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, pričom sa pyrotechnické
výrobky odpaľujú postupne v
krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí
a z vopred určeného miesta
(§ 21).
Ohňostrojné práce, ktoré nevyžadujú osobitné povolenie podľa § 27 ods. 1 musí ten, kto ich
chce vykonať, oznámiť najskôr
príslušnému obvodnému banskému úradu (v našom prípade je
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Jedenie najprv mäsová polieva so slížkami. Mäso sa podávalo na kyslo s omáčkou
a potom krupičná kaša. Koláče medové
s hrozienkami alebo prázdne koláče ... Po
hostine sa išlo do krčmy a tam sa tancovalo.“
Pred polnocou sa tancoval odobierkový tanec. V kruhu z družíc a družbov
tancovala najprv nevesta so všetkými slobodnými mládencami a potom aj s dievčatami. O polnoci široká odviedla mladú do
vedľajšej miestnosti, tam jej zložila z hlavy
veniec a nasadila čepiec. Doviedla ju späť
a to bol znak, že skončila jej sloboda
a z dievčaťa sa stala žena.
Výbavu nevesty, ktorá pozostávala
obyčajne z truhlice so šatami a perín na
jednu posteľ, prevážal prvý družba. Ten
tiež viedol nevestu pred oltár pri sobáši.
Ženíchova výbava pozostávala tiež z perín
na jednu posteľ a do gazdovstva prinášal
i jednu jalovicu.
Mladí bývali väčšinou spoločne s rodičmi na gazdovstve. I starý gazda vydával
dcéru alebo ženil syna najmä vtedy, keď
potreboval na gazdovstvo pomoc. Bolo
veľmi málo prípadov, že si mladí sami
postavili dom a išli tam bývať. Zmena
nastala až postavením Škodových závodov v tridsiatych rokoch minulého storočia,
kedy bola väčšia príležitosť zarobiť si
nejaké peniaze. Niektoré svadobné zvyky
sa v Prejte dodržiavajú i dnes. Najmä v rodinách, ktorých korene siahajú hlboko do
17. – 18. storočia.
Zdroj a citácia:
Kronika obce Prejta 1379-1945

to Obvodný banský úrad v
Prievidzi) a to najneskôr 10 dní
pred termínom vykonania.
Ohňostrojné práce možno vykonať len vtedy, ak vydá Mesto
Dubnica n/V na ich vykonanie
súhlas (§ 4 ods. 3 písm. d) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Odpis oznámenia spolu so súhlasom mesta
zašle vykonávateľ ohňostrojných prác Policajnému zboru
v Dubnici n/ V.
Oznámenie
vykonávateľa
ohňostrojných prác musí obsahovať:
- meno, priezvisko a adresu
vedúceho odpaľovača ohňostrojov a údaje o preukazoch
odpaľovačov ohňostrojov (číslo, dátum vydania a orgán, ktorý
preukaz vydal),
„miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladaný čas trvania a ich rozsah,
- stručný opis okolia v okruhu
300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením
objektov a zariadení so zvýše-

R.V.

ným nebezpečenstvom požiaru
vrátane určenia požiarnych a
zdravotníckych opatrení.
Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden
musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác. Pyrotechnické výrobky triedy II, III a IV sa nesmú
používať v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a
kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební
a cintorínov a pri športových podujatiach. Tento zákaz neplatí, ak
použitie pyrotechnických výrobkov je súčasťou športového podujatia.
Útvar hlavného
kontrolóra mesta
Ohňostrojné práce
(ohňostroje)
Podľa § 28c zákona č. 533/2004
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 51/1988 Zb. o banskej
činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení neskor-

ších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí
ten, kto chce vykonať ohňostrojné práce požiadať obec o
súhlas s ich vykonaním. Jedná
sa o použitie pyrotechnických
výrobkov triedy I a II a podtriedy
T0 a T1.
V § 28c ods. 1, 2, 3, 4 a 5 je
uvedené ako postupovať od podania žiadosti až po jej vybavenie.
Keďže sa už nejedná len o
oznamovaciu povinnosť zo strany usporiadateľa, je potrebné,
aby túto agendu na MsÚ vybavoval p. Martinka, pod ktorého
spadá aj preventivár mesta p.
Šuranský.
ÚHK môže kontrolovať, ale
nie vybavovať agendu. Týka sa
to aj vydania súhlasu mesta na
uskutočnenie podujatia „Vatra
zvrchovanosti„.
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ZO ZáPISNíKA
MESTSKEJ POLíCIE
Krádeže v škole
Začiatkom mesiaca november bola na jednej zo základných škôl v Dubnici nad Váhom
vykonané objasňovanie skutkov vtedy ešte neznámych páchateľov, ktorí od začiatku mesiaca september roku 2005
postupne vykonávali drobné
krádeže finančnej hotovosti,
športovej obuvi, mobilných telefónov a iných vecí patriacich
žiakom školy. Výpoveďami
svedkov a vytypovaním podozrivých osôb bolo zistené, že
na krádežiach sa rôznym spôsobom podieľala skupina siedmich žiakov školy vo veku 11
až 15 rokov, ktorí počas vyučovania svojich spolužiakov
okrádali. Finančnú hotovosť
školopovinný páchatelia použili
pre vlastnú potrebu a ostatné
veci odpredávali tretím osobám, alebo do bazárov.

vaní odovzdaná Okresnému
riaditeľstvu HaZZ v Trenčíne,
ktorý ako príslušný správny orgán posúdi skutkovú podstatu
konania mladého muža a vec
v zmysle zákona aj dorieši.

Všeobecné ohrozenie
Dňa 27. 11. 2005 bola príslušníkmi mestskej polície predvedená na útvar MsP trojica
mladých mužov z Dubnice nad
Váhom vo veku 22 a 23 rokov,
ktorí v nočných hodinách uvedeného dňa poškodzovali a
premiestňovali dopravné značky umiestnené na cestných komunikáciách mesta. Nakoľko
konanie predvedených osôb vykazovalo znaky trestného činu
všeobecného ohrozenia, bola
celá vec po zdokumentovaní
odovzdaná na ďalšie šetrenie
príslušnému policajnému orgánu.

Nevhodná zábava.

Opäť alkohol.

Dňa 12. 11. 2005 vo večerných hodinách bol na útvar
mestskej polície predvedený
24 ročný muž, ktorý na ulici
Partizánskej zapálil obsah
1100 litrovej nádoby na komunálny odpad, pričom na miesto
museli byť privolaní príslušníci
HaZZ z Dubnice nad Váhom,
ktorí vzniknutý požiar lokalizovali. Ako dôvod svojho konania muž uviedol, že uvedeným spôsobom sa zabával. Vykonaná dychová skúška na prítomnosť alkoholu v krvi potvrdila, že mladý muž pred svojim
podpaľačským skutkom konzumoval alkoholické nápoje. Uvedená vec bola po zdokumento-

V dňoch 15. 11. 2005 a
18. 11. 2005 boli vykonané preventívne akcie vo viacerých
pohostinských zariadeniach na
území mesta, zamerané na nedovolené podávanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Počas tohto
bola kontrolnou dychovou skúškou na alkohol zistená jeho
konzumácia u 9 mladistvých vo
veku 16 -17 rokov, ktorí uviedli,
že alkoholické nápoje im predala obsluha pohostinstiev, pričom nikto neoveroval ich vek.
Za porušenie ustanovení zákona o priestupkoch boli zo
strany mestskej polície zodpovedným osobám uložené

SPOLOèENSKá
RUBRIKA
Zoznam obyvate3⁄4ov, ktorí sa
narodili od 1. 11. do 30. 11. 2005
Adriana Balážová
Jakub Bobík
Lukáš Dohňanský
Jakub Chromiak
Nikol Strapková

V mesiaci november bolo 5 sobáov.
V mesiaci december 2005 oslavujú
okrúhle ivotné jubileum
(75, 80 a 85 rokov)

Františka Prášilová
Alžbeta Dianová
Albína Ištóková
Marta Pajtinková
Valéria Čižmárová
Ján Michalec
Pavol Seliak
Pavel Mikulec
Ján Ficel
Štefánia Hrebíčková
Mária Fabušová
Štefan Košťá
Eva Trenčanová
Viliam Fuska
Sidónia Molnárová
Alois Pospíšil
Štefan Habáň
Štefánia Krivosudská
Mária Burdejová
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blokové pokuty. To že podobné akcie majú svoje opodstatnenie dokazuje i prípad zo dňa
25. 11. 2005, kedy príslušníci
mestskej polície našli v centre
mesta dve dievčatá vo veku
16 rokov, ktoré boli v silne podnapitom stave, pričom jedna
z nich musela byť pre svoj stav
a zjavné ohrozenie životných
funkcií po prvotnom lekárskom
ošetrení hospitalizovaná v NsP
Ilava.

Zadržaný násilník.
Dňa 19. 11. 2005 vo večerných, na základe telefonického oznámenia, službukonajúca
hliadka mestskej polície vykonávala kontrolu totožnosti neznámeho muža, ktorý pod vplyvom alkoholu ležal na zemi na
Námestí Matice slovenskej.
Podnapitý 43 ročný muž z
okresu Rimavská Sobota, pracovne sa zdržujúci sa v našom
meste začal byť počas tohto
agresívny, odmietal preukázať
svoju totožnosť a snažil sa
z miesta odísť, verbálne napádal príslušníkov hliadky a nakoniec sa pokúsil jedného z policajtov fyzicky napadnúť. Preto boli v zmysle zákona voči
agresívnemu mužovi použité
donucovacie prostriedky a pre
dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu útoku
na verejného činiteľa bol uvedený muž aj zadržaný. Po vykonaní služobných úkonov bola zadržaná osoba odovzdaná orgánom činným v trestnom konaní.

Ohrozenie života
Dňa 23. 11. 2005 bolo na
útvar mestskej polície oznámené, že 73 ročná, osamelo
žijúca žena, odkázaná na opatrovateľskú službu, je uzamknutá vo svojom byte a žiad-

dn

nym spôsobom nereaguje na
vonkajšie podnety. Pre podozrenie z možného ohrozenia
zdravia a života ženy bol v
súlade so zákonom, v spolupráci s príslušníkmi HsZZ otvorený uvedený byt, po čom bola jeho obyvateľka nájdená v
zlom zdravotnom stave, neschopná akejkoľvek komunikácie. Na miesto bola privolaná
lekárska služba, ktorá si pacientku prevzala a byt bol zabezpečený v zmysle zákona.
Dňa 27. 11. 2005 službukonajúci príslušníci vykonali výjazd
do zariadenia pre dôchodcov
v Dubnici nad Váhom, kde počas obeda skolabovala 60 ročná návštevníčka zariadenia.
Nakoľko v čase príchodu hliadky boli u poškodenej už vážne
narušené jej životné funkcie,
bola zo strany príslušníkov
mestskej polície vykonávaná
resuscitačná činnosť a to až
do príchodu lekára rýchlej
záchrannej služby, ktorý si pacientku, s následnou hospitalizáciou v NsP Ilava, prevzal.

Upozornenie
Mestská polícia upozorňuje obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, že zvýšené predvianočné nakupovanie a s tým
spojený väčší pohyb osôb v
obchodných prevádzkach, priťahujú aj páchateľov rôznych
krádeží, ktorí sa taktiež spoliehajú na to, že občania majú
pri sebe aj vyššiu finančnú
hotovosť. Doporučujeme občanom, ktorí sa snažia predísť
možnému okradnutiu, aby nenechávali svoje osobné veci
ako peňaženky, kabelky, tašky
alebo zvršky ani na chvíľu odložené bez dozoru, či už na pultoch predajní, v nákupných vozíkoch a pod. ale naopak mali
tieto veci neustále pri sebe
alebo pod kontrolou.

Zoznam obyvate3⁄4ov, ktorí zomreli
od 1. 11. do 30. 11. 2005
Irena Adamcová
Emília Balážiková
Anna Doluvodská
Jozef Filko
Anton Gramblička
Vladimír Konôpka
Anton Kopačka
Jozef Kutej
Ladislav Kvasnica
Ondrej Mihalka
Ľudmila Nedielková
Zdenka Polláčková
Jozef Stopka
Božena Šupáková
Florentína Šušková
Pavol Varečka
Miroslav Vodička
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Určite ste počuli múdrosť našich gazdiniek, že červené víno sa podáva pri
izbovej teplote. Hovorí sa to už niekoľko
storočí a je to pravda. No s dodatkom,
že vtedy bola izbová teplota v kaštieľoch
a zámkoch okolo 16°C. Červené nad 18°C
chutí agresívne, sú zvýraznené kyselinky
Ak chceme čo najviac vychutnať kva- ... určite to nie je ono.
litu vína, je dôležité, ako ho podávame.
V posledných rokoch sa kultúra podávania Rada na záver:
Fľaša vína by sa mala otvárať pri stole
vína výrazne zlepšila - najmä tým, že pre
čoraz viac ľudí (milovníkov vína i bežných - v reštaurácii i doma. Platí: nalievať málo
konzumentov) sa víno stáva potešením, (tretina pohára) a častejšie. Dolievať sa
môže biele i červené (kvôli teplote vína).
pôžitkom, kultúrou a o víne viac vedia.
Každé víno by sa malo zásadne podá- Šumivé vína možno nalievať takmer doplvať v pohári so stopkou, ktorého objem na pohára. Po otvorení fľaše doma nalea tvar vyhovujú konkrétnemu druhu vína jeme najskôr sebe - cca 1 cm, ochutnáme
(iný pohár pre červené, iný pre biele, šu- (môžeme znalecky pokývať hlavou) a pomivé, dezertné ...). Najlepšie poháre na tom nalievame dámam, pánom a nakoniec
víno sú z priehľadného, hladkého, ručne sebe (ak ostane). V reštaurácii sa nebojfúkaného tenkého skla, bez zafarbenia. te víno, ktoré už ide „z kopečku“ vrátiť.
Teda žiadny krištáľ, žiadny horčičák. Tvar Obyčajne sú to stolové a akostné červené
pohárov prechádzal stáročiami častými vína ročníkov 2002 a staršie, ktoré sú zle
zmenami, najmä podľa toho, či sa z po- uskladnené. Asi 5% korkových zátok býva
hárov pilo, sŕkalo, chľastalo ... Dnes, keď chybných. Preto je dôležité pri otváraní,
prevláda vychutnávanie, pre biele suché či nedošlo počas skladovania k oxidácii
vína je vhodný užší a vyšší súdkovitý tvar vína, či nepáchne korkom. Takéto vína
s objemom 2 dcl, pre červené vína nižší nepite (lepšie im bude v kvase).
a širší súdkovitý tvar s objemom 2,5 dcl.
Víno sa do pohárov nalieva do 1/3, max. Vinársky slovník: C a D
však do polovice pohára (biele i červené), cibéba - bobuľa hrozna, ktorá zoschla
(zhrozienkovateľa) na viniči, obsahuje
aby sme naplno mohli vychutnať intenzitu
až 50% cukru, spravidla je napadnutá
a čistotu vône, zhodnotiť charakter bukehubou
tu i kvalitu chute. Pri pití držíme pohár za
cuveé - zmes základného vína s tirážnym
stopku, aby ruka nezohrievala víno.
likérom pripravená na druhotné kvaPri podávaní vína je dôležitá najmä
senie (pri šumivých vínach), niekedy sa
jeho teplota, lebo len pri optimálnej teplote
takto označuje aj zmes 2-3 vín
naplno vychutnáme jeho chuť a arómu.
Odporúčaná teplota vína vo fľaši (v pohári čírenie - odstraňovanie zákalov z vína
demi doux - polosladké šumivé
o 1 - 2° vyššia):
demi sec - polosuché šumivé
5 - 7°... biele šumivé a perlivé vína
6 - 8°... ružové šumivé, tokajské výbe- dezertné víno - vyrobené z hroznového
vína, cukru, liehu a byliniek (napr. verry, biele neskoré zbery, mladé
muty)
suché biele
8 – 10°... červené šumivé, ružové,
Víno na vianočné sviatky:
suché biele akostné
Pri výbere si musíme uvedomiť, že
10 – 12°... biele archívne, dezertné,
mladé červené (mladé - víno z po- jedlo mení charakter chuti vína a naopak,
víno ovplyvňuje chuť jedla. Pravidlo stasledného zberu)
rých gazdiniek, že biele vína lepšie harmo12 – 14°... červené akostné, portské
nizujú s bielym mäsom (bravčové, hydina,
a sherry
ryby ...) a červené vína s tmavým mäsom
14 – 16°... červené archívne (min.
3-ročné) a červené s prívlastkom (hovädzie, divina ...), platí viac ako s tou
16 – 18°... červené tanínové (caberne- teplotou vína. I keď časy prísnych pravidiel
výberov vín sú už preč a obľubu získavajú
ty, merloty, shirazy)
netradičné kombinácie jedál a vína (možno
Všeobecné zásady :
aj preto, že je i podstatne väčší výber
- mladé vína sa podávajú chladnejšie
rôznych vín). Odporúčané vína k jedlám:
ako staršie ročníky
ryby, husacina ... suché rizlingy, Rulandské
- biele vína sa podávajú chladnejšie
biele (i šedé), Savignon
ako červené ( o 4 až 8°C )
- podchladené vína chutia mdlo (sú bez sladké koláče, zákusky, ovocné šaláty ...
tokajské, sladké neskoré zbery biele i čerchuti kyseliniek)
- víno sa chladí v nádobe 2/3 vody a 1/3 vené bravčové rezne, morčacie mäso ...
ľadu

IN VINO(3)
VERITAS ...

Veltlínske zelené
cestoviny, zeleninové jedlá ... Chardonnay
syry, hydina ... muškátové vína – tramíny,
Muller.Thurgau, Iršai Oliver
jahňacina, ryža, jedlá z vajec ... ružové
a šumivé vína
hovädzie, divina, kačacie ... chuťovo výrazné červené vína (merloty, cabernety, Svätovavrinecké ...)
srnčie a jelenie mäso ... Rulandské modré
a Modrý Portugal
Ak chcete dobré vínko ku kaprovi, odporúča sa Rulandské biele, Savignon alebo
lahodné „ženské“ Chardonnay.
Víno na Silvestra:
Ak to chcete na Silvestra „roztočiť“
s vínom, odporúčajú sa ľahšie mladšie
bezprívlastkové ročníky (2003, 2004)
- na druhý deň z nich až tak moc nebolí
hlava. Ak si chcete len pochutnať na fľaške
dobrého vína, dnes sú obchody plné prívlastkových (neskoré zbery) a archívnych
vín (staršie ako 2002). Sú síce o 50 – 100
Sk drahšie, ale na Silvestera prečo nie ...
Ak čakáte návštevu a neviete aké víno im
chutí, chuťovo neutrálne a dobré sú napr.
Rulandské (biele, modré i šedé), Veltlínske
zelené, Svätovavrinecké, Modrý Portugal,
príp. skúste moravského novošľachtenca
André. (Ak sa bojíte, že si niečo polejete
červeným vínom, oprať sa nedá poliatie
Alibernetom).
K Silvestru neodmysliteľne patria bublinky. Šampanské asi nie, lebo to pravé je
len zo Champagne a stojí „mailand“ (pokiaľ nepatríte medzi horných desaťtisíc), no
šumivých (kvasným procesom), sýtených
(bublinky vošli do vína z plynovej bomby)
a perlivých vín je veľký výber. Optimálne
ročníky sú 2003 a 2004, lebo šumivé vína
zvyčajne nevydržia viac ako 1 – 2 roky.
Ak ste labužník (a máte plnú briftašku),
v Metre sa dá kúpiť za 600 Sk svetový
šampión 2004 z Montrealu v bielych šumivých vínach– Sekt Pálffy Classique 1999
z Víno Nitra. Výborný je i jeho „menší brat“
Sekt Pálffy extra brut a brut (200 Sk), ktorý
sa dá kúpiť v Dubnici n/V až na dvoch
miestach. Nemýľte si ich však s menej
kvalitným menovcom, ten „náš“ je v súdkovitej fľaši s malou nálepkou v tvare erbu.
Typ na záver:
Možno mnohí neprehliadli prílohu v sobotňajšej pravde z 3.12., kde boli výsledky
Česko - slovenskej vinárskej ligy. Okrem
toho, že sme vyhrali na body, z úspešných
vín (18 naj v SR) sa u nás v meste dá kúpiť
napr. Matyšákov Tramín červený 2004 biele suché (výber z hrozna) i Pavelkov VPS
Pezinok Alibernet 2004 červené (akostné) ... Na zdravie!
R.V.

Úprimne ďakujem rodine, bývalým kolegom, susedom a priateľom
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za prejavenú sústrasť nad úmrtím môjho manžela

Gašpara Brezíka,

ktorý nás opustil 17. 10. 2005. Manželka Blanka Brezíková
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NOVOROÈNÉ PLIAGOVINY
Jura Jánošíka obesili za ľavé rebro, dnes
za zlodejstvá odmeňujú štedro.

osočovaním si svoj život krátia.
Keď to škrípe, keď to píska, nalejeme si
do kalíška.

Mali dobré platy, aj rekreácie, dnes sú znechutení z demokracie.
Podvodníkom ľudia ľahko naletia, nasľubujú hory - doly a odletia.
Vôl sa divil krave, že má mlieko, on nie,
hoci zjedol veľa liekov.
Slovensko bolo veľmoc na drevo, dnes
mu do rúk hlboko zadrelo.
Kedysi sa ľudia súdili i pre brázdu, dnes
čakajú milosť aj za vraždu.
Uťahujeme si opasky ako zo zvyku, politici blahobyt majú na jazyku.
Boli časy boli, čo deti rástli ako z vody a
Určite mali v hlavách otruby, keď hľadali
dnes len z Coca Coly.
sneh v potrubí.
Božie mlyny melú pomaly a iste, beda toZaložili farmu na chov divých husí - špimu, kto nemá svedomie čisté.
navé peniaze do niečoho vlažiť musí.
Veľa sa hovorí len o sexualite, menej o žiJozef Hohňanský
votnej úrovni a realite.
Pruské - Podvažie
Slováci s dvojkrížom žili ako bratia, dnes

Z LISTOV ČITATEĽOV

stajná. Nezáleží im na životnom prostredí.
Neradostný je pohľad na raňajších zberačov ohorkov, plastových fliaš a obalov, rozličného haraburdia ... Reťazami priviazané
lavičky sú svedectvom vandalstva a celkovej nekultúrnosti obyvateľov. Možno by boDubnica n/V má už dávno štatút mesta, lo účinnejšie sankcionovanie nespratníkov,
na ktorý fakt môže byť právom hrdý každý jej ktoré by zabezpečovala nejaká poriadkoobyvateľ. Nielen na štatút a bohatú históriu, vá služba. Ozývajú sa aj hlasy, že na nieale aj na súčasné dianie. Klesá nezamest- ktorých miestach chýbajú nádoby na smeti.
Kde sa to vlastne začína? Najskôr výnanosť, opäť vznikajú nové priemyselné podniky, podnikatelia začínajú chápať, že môžu chovou v rodine, neskôr v škole, na pracovisbyť úspešní v peknom prostredí prosperu- ku a všade. Tieto výchovy zlyhávajú. Najjúceho mesta. Aj náhodný návštevník sa mu- mä preto, že aj značnej časti dospelých výsí pochvalne vyjadriť o krásnych parkoch chova chýba.
Niekedy sa tomu hovorí, že chýba slušbarokového kaštieľa a množstve okrasných
stromov, zelene, ktorými mesto oplýva. Ak nosť na mnohých miestach. Predovšetkým
ku krajine pripočítame okolité hory Pova- vo vzájomnom styku ľudí medzi sebou.
žia, môžeme tvrdiť, že je tu zdravé životné Evidentné je to najmä v doprave. Mám
prostredie. Prispievajú k nemu aj nové vý- na mysli hlavne autobusovú dopravu, hoci
sadby stromov, kríkov, ktoré pribudli v túto ani vo vlakoch to nie je ideálne. Konkrétne sa treba pozrieť na zástavky pri SPŠ,
jeseň napr. na sídlisku Pod hájom.
Napriek spomenutým pozitívam, sú tu aj kde nastupuje a schádza veľa cestujúcich.
niektoré temnejšie stránky, s ktorými sa však Sú to najmä študenti SPŠ, ktorí sa tlačia
môžeme stretnúť aj v nových aglomeráciách zo všetkých smerov, nehľadiac na invalidov
iných miest. Je to otázka čistoty mesta. K s palicami, len aby si sadli. Mnohí sú už
tomuto je značná časť obyvateľov ľaho- vysoko obézni, hoci sú mladí. Medzi seda-

KDE TO
VLASTNE ZAÈÍNA ...?

RYBY
V KUBRICI
Každý deň
od 9,00 do 16,00 hod.
je v Kubrici predaj rýb.
Výber je naozaj široký:

kapor, tolstolobik,
pstruh, amur,
sumec a iné.
Chov rýb v Kubrici
má nielen tradíciu,
ale aj predpoklady
zdravého a nezávadného
tovaru na vianočný stôl.
dlami stála útla žena s dieťaťom na rukách.
Mládenci sedeli, akoby nič nevideli. Chytil
som jedného za plece a požiadal som ho,
aby uvoľnil miesto aspoň tej žene s dieťaťom. Nevstal. Pozrel sa na mňa, akoby
som mu večeru zjedol. Postrašil som ho,
že pôjdem za triednym. Nepomohlo. Potom
v Nemšovej pansky vstal a vystúpil.
V Bolešove nastupujú žiaci ZŠ z okolitých obcí. Všetci však, aj malí prváčikovia
automaticky stoja v rade - žiadna tlačenica. Vychoval si ich vodič, ktorý ich upozornil, že ani jedného nevpustí, kým sa nezoradia. Možno vodiči pred priemyslovkou
sú iní.
A ešte k tej kultúrnosti prostredia. Príkladnú čistotu a kultúrnosť prostredia som
obdivoval pred rokmi v Nemecku. Keď som
sa na túto otázku spýtal jedného nemeckého inžiniera, odpovedal mi s prekvapením. Vraj o nich je toto známe po celom
svete. A v jeho odpovedi bola aj určitá národná hrdosť. Nechcel by som však, a ani
nechcem, aby o nás Slovákoch boli predchádzajúce neduhy tiež známe po celom svete.
František Daňo

LEN V DUBNICKÝCH NOVINÁCH!

Bezplatná riadková inzercia obèanov:
pozemky, domy, autá, bytové doplnky a pod. ...
Inzerujte v DUBNICKÝCH NOVINÁCH!

BEZPLATNE
CHCETE PREDAŤ? CHCETE KÚPIŤ?

dn

Kontakt: 0915 157 100

Lokalizovanie nemocí prístrojom SUPERTRONIC
a liečba pomocou koncentrátov z liečivých bylín.
Filagór Dca., inf.: 0905 422 175
Predám kompletnú čalúnenú kuchynskú rohovú lavicu s úložným priestorom,
rozkladacím stolom a 2 stoličky (drevo) za 2.500,- Sk. Tel.: 0908 807 303
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JUDO

Dňa 10. 12. 2005 sa uskutočnila MVC Považskej Bystrice
mládeže za účasti 140 pretekárov.
Výsledky pretekárov Spartaka Dubnica nad Váhom:

Mini žiačky
Mladšie žiačky
Starší žiaci
Staršie žiačky

do 38 kg:
do 42 kg:
do 48 kg:
do 36 kg:
do 42 kg:
do 43 kg:

1. - Magda Mužíková
2. - Žaneta Duvačová
3. - Igor Hraníček
2. - Terézia Rýdza
3. - Petra Chlpáňová
2. - Eva Čuríková
3. Zuzana Jančošová

Dňa 3. 12. 2005 sa uskutočnilo v Dubnici nad Váhom 6. kolo
Krajského pohára mládeže ako i vyhlásenie najlepších pretekárov jednotlivcov a družstiev Krajského pohára za rok 2005 Trenčianskeho kraja.
Výsledky pretekárov Spartaka Dubnica nad Váhom:

Mini žiaci

do 21 kg: 1. Barbora Rýdza
do 30 kg: 1. Róbert Štepán
do 42 kg: 1. Michal Rác
Mladší žiaci
do 42 kg: 1. Žaneta Duvačová
Starší žiaci
do 34 kg: 1. Peter Hraníček
do 42 kg 1. Michal Cihák
do 46 kg: 1. Michal Urban
Staršie žiačky do 36 kg: 1. Terézia Rýdza
do 42 kg: 1. Petra Chlpáňová
do 63 kg: 1. Eva Čuríková
Dorastenci
do 55 kg: 1. Robert Duvač
do 90 kg: 1. Peter Trstan
Hodnotenie družstiev:
1. Spartak Dubnica nad Váhom 103 bodov
2. JC Nové Mesto nad Váhom 88 bodov
3. Spartak Považská Bystrica 87 bodov

4. Sokol Prievidza

dn
Inzercia:

31 bodov

dn

TSM Dubnica n/V s.r.o.
Nádražná 4001
Poskytuje služby:
- vývoz odpadu vo veľkoplošných
kontajneroch
- Ávia 3,5 t s hydraulickou rukou
- multikára
- Tatra vyklápač
- rýpadlo DH s kladivom
- montážne plošiny Ávia MP 16
a multikára MP 10
- kosenie trávnikov
- oranie záhrad
- polievanie cisternami Liaz
a multikára
- zametanie spevnených plôch
a ciest
- stavebné práce

Objednávky a informácie:
Vedúci:
Sekretariát:
Fakturácie:

042/4428259
0905 320012
tel/fax 042/ 4421127
042/4441938

Ján Poruban
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