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Keď sa dvaja Marťania vrátili z výpravy na našu planétu, prinies-
li svojmu vedúcemu televízor: „Nepodarilo sa nám chytiť ani jed-
ného pozemšťana, ale podarilo sa nám zajať jedného z ich bo-
hov.“ Deti televíziu zbožňujú. Starí rodičia i rodičia ju stále viac 
sledujú. V byte má televízor to najčestnejšie miesto. Cítim sa 
však veľmi nepríjemne, ak prídem na návštevu a domáci nevyp-
nú televízor. Mávam pocit, že tu je dôležitejší ako komunikácia 
medzi návštevou a domácimi. V mnohých rodinách televízor be-
ží nonstop. Všetci sa nad programom pohoršujú, no večer sadajú 
do pohodlných kresiel a pozerajú a pozerajú ...

Čo vy na to?

Pre niektoré rodiny „byť spo-
lu“ znamená „pozerať televí-
ziu“. V minulosti skúsenosti 
aj vedomosti odovzdávali mla-
dým starší. Teraz prináša „kul-
túru“ televízia. Aká je to kultú-
ra, vidíme okolo seba. Škoda, 
že knižnica aj v našom mes-
te nepraská vo švíkoch a naša 
niekdajšia čitateľská tradícia 
sa obmedzila na bulvárne ča-
sopisy.
Deti nepozerajú iba programy 
určené im (hoci aj tie sú čas-
to nevhodné), ale všetko. Do-
zvedia sa o najintímnejších 
vzťahoch, ako manželia kla-
mú manželky, ako sa kradne, 
podvádza a zabíja, ako ľahko 
získať peniaze. Dieťa stráca 
orientáciu, nevie posúdiť, čo je 
normálne, čo je krásne, čo ška-
redé. Nepozná hranice medzi 
skutočnosťou a predstavou.
Múdre čínske príslovie hovo-
rí: „Nie víno opíja človeka, ale 
človek sa opíja vínom.“
Čím viac pozeráme televíziu, 
tým menej si máme čo pove-
dať. Kto z nás sa každý večer 
porozpráva dôverne so svojím 
dieťaťom? Je prvoradá televí-
zia alebo vlastné deti?
Večer je často jedinou chvíľou, 
keď je celá rodina spolu. Spo-
lu, ale načo? Štatistika hovo-
rí, že 75% rodín iba pozerá te-
levíziu. No ani v tých zvyšných 
nie je situácia lepšia. Väčšina 
rodičov sucho rozkáže „choď 
do postele“. Neuvedomujú si, 
ako dieťa túži pritúliť sa, aké 

sú dôležité prejavy lásky, slová 
mám ťa rád a rozprávku prečí-
tanú mamou a otcom nenahra-
dí žiadne „domáce kino“ či te-
levízor.
Jedna matka napísala: Keby 
som mala možnosť vrátiť čas 
a vychovávať svoje deti znovu, 
vybudovala by som pre ne naj-
prv sebaúctu, až potom dom. 
Prstom by som s nimi viac ma-
ľovala, ako sa im hrozila. Me-
nej by som ich napomínala 
a  viac by som sa s nimi rozprá-
vala. Nebola by som prísna, ale 
prístupná. Neučila by som ich 
láske k sile, ale by som ich na-
učila sile lásky. 
Nepremárnime svoju šancu, 
aby sme niekedy nemuseli ho-
voriť KEBY ...
Odprevádzajme svoje deti do 
postele a zostaňme sa s nimi 
rozprávať, kým nezaspia. V do-
spelosti to bude pre ne najkraj-
šia spomienka na vás - rodičov 
a starých rodičov.

Edita Záhorová

Aj takýmto spôsobom mohli deti nášho mesta aktívne tráviť 
predchádzajúce dni plné snehu a radovánok. 

Všetci sme spojení so školou, 
s učiteľmi v nej. V prvom ra-
de tým, že sme ju absolvova-
li, neskôr do nej chodili naše 
deti, mnohí v nej majú svo-
je vnúčatá. A tak všetci vie-
me posúdiť, čo sa skrýva za 
slovom učiteľ. Niektorí po-
sudzujú akoby zvonka – pod-
ľa „rečí okolo“, niektorí pod-
ľa hodnotenia svojho dieťaťa, 
iní na základe osobnej skúse-
nosti. Ťažko však niekto sta-
noví objektívne kritériá na to, 
ktorý pedagóg je „dobrý“ uči-
teľ. Ten, čo vie naučiť, ten, čo 
je k deťom láskavý, veľa tole-
ruje, alebo ten, čo je prísny? 
 Jedno je však isté – drvivá 
väčšina má kan-
torčinu ako 
s v o j e 

Pripomenieme si Deň učiteľov
poslanie. Ich blízki to dobre 
vedia. Často dolujú až z dna 
svojich síl a schopností, aby 
dali deťom, čo im dať chcú. 
Rovnako učiteľka v materskej 
škole, ako učiteľ, vychováva-
teľ v základnej aj v umeleckej 
škole, či vychovávateľ v centre 
voľného času. A na to nesmie-
me zabúdať. Všetci si zaslú-
žia ocenenie a poďakovanie! 
Nielen vybraní. A keďže ozaj 
všetkým chceme úctu vyjad-
riť, aktívnym aj dôchodcom, 
pracovníci oddelenia ŠKKŠ 
mestského úradu pripravu-
jú vystúpenie folklórneho sú-
boru Mladosť. Uskutoční sa v 
nedeľu, 26. marca 2006 o 15. 
hodine v kine Panorex. Srdeč-
ne pozývame aj ostatných ob-
čanov mesta. 

A. S.

väčšina má kan-
torčinu ako 
s v o j e 

hodine v kine Panorex. Srdeč-
ne pozývame aj ostatných ob-
čanov mesta. 

A. S.

Brnenské divadelné štúdio  
GaGa opäť v Novej Dubni-
ci! V spolupráci s Divadlom 
Bolka Polívku sa predsta-
ví s vynikajúcou komédiou, 
ktorá rozširuje ústa aj roz-
hľad„ Neslyšitelný řev umě-
ní“. Predstavenie sa usku-
toční 3. apríla 2006 v kine 
Panorex.  

Pozvánka
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Uznesenie č. 8/2005
zo zasadnutia Mestského zastu-
piteľstva v Novej Dubnici kona-
ného dňa 15. 12. 2005

Mestské zastupiteľstvo
A) b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o kontrole plnenia úloh 
z uznesení MsZ a MsR ,
Stanovisko hlavného kontroló-
ra k návrhu rozpočtu mesta na 
rok 2006,
Pripomienku RNDr. Petra Pe-
richtu – Pri prerokovávaní záve-
rečného účtu mesta za rok 2005 
rozdiel medzi 41,8 % výnosom 
dane z príjmov pre mesto Nová 
Dubnica a prostriedkami čerpa-
nými na originálne kompetencie 
v školstve v r. 2005 po schválení 
MsZ presunúť do fondu pre roz-
voj školstva.

B) s c h v a ľ u j e
VZN č.10/2005 o doplnení 
a  zmene VZN č. 4/2004 – Zá-
sady hospodárenia a nakladania 
s  majetkom mesta , 
VZN č.11/2005 o doplne-
ní a  zmene VZN č. 15/2004 
o  miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné 
odpady,
VZN č.12/2005 o miestnych 
daniach na území mesta Nová 
Dubnica ,
VZN č.13/2005 , ktorým sa ur-
čuje postup pri poskytovaní fi-
nančných príspevkov mestom 
Nová Dubnica na vykonanie 
opatrení sociálnoprávnej ochra-
ny detí a sociálnej kurately
Zmenu rozpočtu mesta Nová 
Dubnica na rok 2005,

Zmenu rozpočtu BP, m.p.o. No-
vá Dubnica na rok 2005,

Rozpočet Bytového podniku, 
m.p.o. Nová Dubnica na roky 
2006, 2007, 2008 a podnika-
teľský plán Bytového podniku, 
m.p.o. Nová Dubnica na roky 
2006, 2007, 2008,

Prevod rezervného fondu do roz-
počtu mesta na rok 2005 vo výš-
ke 2 603 tis. Sk,

Navýšenie bežného rozpočtu 
v príjmovej a výdavkovej čas-
ti v celkovom objeme finanč-
ných prostriedkov vo výške 311 
tis.  Sk
Rozpočet mesta Nová Dubnica 
na rok 2006 podľa predložené-
ho návrhu v celkovom objeme 

finančných prostriedkov v príj-
movej časti vo výške 125 735 tis. 
Sk a vo výdavkovej časti vo výške 
124 435 tis. Sk

Prevod z rezervného fondu do 
rozpočtu mesta na rok 2006 vo 
výške 1 463 tis. Sk ,

Prevod z fondu rozvoja bývania 
do rozpočtu na rok 2006 mesta 
vo výške 2 499 tis. Sk,

Odpredaj pozemku parc. KN 
č. 1183/4- ostatné plochy o vý-
mere 1863 m2, k.ú. Nová Dub-
nica, zapísaného v katastri ne-
hnuteľností na LV č. 1000 k.ú. 
Nová Dubnica kupujúcim BA-
MAXOM PLUS, spol. s.r.o. 
Kollárova 696/11 Nová Dubni-
ca, zastúpená Miroslavom Ba-
ďurom, konateľom spoločnos-
ti za cenu 1 490 400 Sk, t.j. 800 
Sk / m2. Kupujúci zaplatí cenu 
znaleckého posudku vo výške 
1 800 Sk a správny poplatok za 
návrh na začatie konania o po-
volení vkladu nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností vo výške 
2 000 Sk.

Odmenu primátorovi mesta vo 
výške 40 % súčtu platov za obdo-
bie kalendárnych mesiacov ok-
tóber , november 2005.
Pri rozhodovaní o poskytnutí 
odmeny mestské zastupiteľstvo 
v zmysle zákona NR SR č. 253/
1994 Z. z. o právnom postave-
ní a platových pomeroch sta-
rostov obcí a primátorov miest 
prihliadalo na kvalitu a nároč-
nosť funkcie primátora mesta, 
ktorej výsledkom je najmä zís-
kanie finančných prostriedkov 
na rozšírenie kamerového sys-
tému mestskej polície, na opra-
vu okien na budove MsFK, na 
vybudovanie športovej plochy s 
umelou trávou ako i na získanie 
mimorozpočtových zdrojov na 
nákup informačných tabúľ. 

Odmenu poslancovi RNDr. Pet-
rovi Perichtovi, zástupcovi pri-
mátora vo výške 25 % zo schvá-
lenej odmeny primátora.

Odmeny vo výške 4 000 Sk čle-
nom mestskej rady JUDr. Anne 
Pčolovej, Ing. Miroslavovi Biča-
novi, Antonovi Javorkovi . 

Odmeny vo výške 2 000 Sk po-
slancom MsZ, okrem členov 

mestskej rady.
Odmenu vo výške 25 % z mesač-
ného platu hlavnému kontroló-
rovi k súčasnému platu.
Navýšenie prvého municipálne-
ho úveru banky Dexia o 3 000 
000 Sk na celkovú výšku 6 000 
000 Sk na zabezpečenie inves-
tičného plánu mesta Nová Dub-
nica.
Zaradenie navýšenia prvého 
municipálneho úveru do rozpoč-
tu mesta Nová Dubnica na rok 
2005 v prípade jeho čerpania.

C) v o l í 
 za prísediacich Okresného súdu 
Trenčín:
Vincenta Bezdedu
Jozefa Hoštáka
Annu Kobzinkovú
Kamilu Poláčkovú
Jána Reháka
PhDr. Magdalénu Višňovskú
Helenu Vranovú
Mgr. Miroslava Závackého

H) u k l a d á 
Vypracovať kúpnu zmluvu na 
schválený odpredaj pozemku. 
Z: ved. odd. FaSD 
T: 31. 1. 2006
Zaslať Okresnému súdu Tren-
čín výpis z uznesenia MsZ v No-
vej Dubnici s požadovanými prí-
lohami.
Z: ved. odd. správno – organi-
začného 
T: 31. 12. 2005 
Zabezpečiť uzavretie dodatku 
k úverovej zmluve s bankou De-
xia. 
Z: ved. odd. FaSD
T: 31. 12. 2005
V súvislosti so spracovaním zá-
verečného účtu mesta za rok 
2005 vypracovať návrh na vy-
tvorenie účelových fondov v roz-
počte mesta v zmysle pripomien-
ky RNDr. Petra Perichtu.
Z: prednostka MsÚ a predseda 
FaMK
T: v texte
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Z kancelárie primátora

Už tretí Reprezentačný ples mesta Nová Dubnica sa opäť niesol v duchu poho-
dy, priateľských stretnutí a dobrej nálady. Rekordná účasť je výbornou vizitkou 
mesta a organizátorov, ktorí sa zaslúžili o hladký priebeh celého plesu. Hlavnou 
hviezdou večera bola Jana Kociánová, ktorá roztancovala celú sálu. A tak sme sa 
zabávali, tancovali a veselili až do skorých ranných hodín ...

Takto sme plesali…

Spoločné rokovanie o„Ur-
banistickej štúdi Považia“ 
zvolané spracovávateľom 
– PIO Keramoprojekt a. s., 
Trenčín.
Novoročné návštevy škôl, 
školských zariadení, vybra-
ných podnikov a inštitúcií 
v meste.
Ustanovujúce zasadnutie 
zastupiteľstva Trenčianske-
ho samosprávneho kraja, 
na ktorom zložili sľub no-
vozvolení poslanci a pred-
seda TSK.
Pilotná konferencia pro-
jektu „Rozvoj a implemen-
tácia regionálnej inovač-
nej stratégie v trenčian-
skom regióne“ poriadaná 
Trenčianskou univerzi-
tou Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne.
Návšteva krízového centra 
„Krištof“ v Trenčíne za úče-
lom oboznámenia sa s pre-
vádzkou a organizáciou 
charitného domu, stretnu-
tie s občanom mesta No-
vá Dubnica, ktorý je v  cen-
tre umiestnený a rokovanie 
o ďalšej spolupráci.
Rokovanie so zástupcami 
Severoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti, a. s., Po-
važská Bystrica a spoloč-
nosťou AQUA PROCON, 
s. r. o. ohľadom posúde-
nia stokovej siete v Meste 
Nová Dubnica - časti IBV 
Miklovky.
Zasadnutie prezídia Zdru-
ženia náčelníkov obecných 
a mestských polícií Sloven-
ska (ZNOMPS) za účas-
ti predsedov krajov zdru-
ženia. 
Rokovanie so spracova-
teľom Územného plánu 
mesta Nová Dubnica spol. 
ARCH-EKO, s. r. o., Ban-
ská Bystrica o odbornom 
posúdení zámeru rozvoja 
funkčných plôch pre býva-
nie (IBV) v lokalite za ga-
rážami vo „Vetrolame“ a za 
štadiónom.

Mesto Nová Dubnica vydalo 
všeobecne záväzné nariadenie 
o miestnych daniach, z ktorého 
vám prinášame najdôležitejšie 
údaje. Daň z nehnuteľností zahŕ-
ňa daň z pozemkov, daň zo sta-
vieb a daň z bytov.
Daň z pozemkov
1.Hodnota pozemkov, ktorou sa 
násobí výmera pozemkov v m2:
pre ornú pôdu: Nová Dubnica 
- 16,03 Sk, Malý Kolačín - 4,42 
Sk, Veľký Kolačín - 10,51 Sk), 
pre trvalé trávnaté porasty: No-
vá Dubnica - 2,92 Sk, Malý Ko-

Informujeme vás o daniach
lačín - 0,74 Sk, Veľký Kolačín - 
0,80 Sk
2.Hodnota pozemkov, ktorou sa 
násobí výmera pozemkov v m2:
pre záhrady, zastavané plochy a 
nádvoria, ostatné plochy je 80,-
-Sk/m2,
pre stavebné pozemky je 800,-
-Sk/m2.
3.Správca dane určuje, že ročná 
sadzba dane:
za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, 
ovocné sady je jednotne 0,28% 
zo základu dane, pri trvalých 
trávnatých porastov je jednotne 

0,50 % zo základu dane, zo zá-
hrad je v meste Nová Dubnica 
0,55 %, v m. č. Kolačín 0,44 % zo 
základu dane, z lesných pozem-
kov, na ktorých sú hospodárske 
lesy je jednotne 0,50 % zo zákla-
du dane, zo zastavaných plôch, 
nádvorí, stavebných pozemkov a 
ostatných plôch je v meste Nová 
Dubnica 0,55 %, v m. č. Kolačín 
0,44 % zo základu dane.
Ročná sadzba dane zo stavieb je 
za každý aj začatý m2 zastavanej 
plochy nasledovná :

(pokračovanie na strane 4.)
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V januári bolo na Mestský úrad v Novej Dubnici doručené upo-
zornenie Slovenského rybárskeho zväzu, že obyvatelia žijú-
ci v blízkosti Kolačínskeho potoka, odpratávajú sneh do kory-
ta a  porušujú tak zákon. Mestský úrad rozhlasom upozornil 
obyvateľov Kolačína, že podľa tzv. vodného zákona č. 364/2004 
Z.  z. „zakazuje sa meniť smer a sklon koryta, poškodzovať bre-
hy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať do vodného toku predmety, 
ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, 
zdravie ľudí a ich bezpečnosť.“

AKO SVOJÍM KONANÍM OHROZUJEME SAMI SEBA
alebo „Je potok to pravé miesto na uskladnenie snehu?“

Keďže výzva v rozhlase nema-
la dostatočný účinok, zástupca 
Slovenského rybárskeho zvä-
zu opätovne vyzval pracovní-
kov mestského úradu k  rieše-
niu situácie v Kolačíne. Otep-
lenie spôsobí vyliatie potoka, 
preto sme výzvu rozhlasom 
zopakovali a požiadali o spo-
luprácu aj mestskú políciu. 
Na obhliadkach upozorňova-
la na zákaz umiestňovať sneh 
do koryta. Vtedy sme sa stretli 
s kritikou niektorých obyvate-
ľov Kolačína. Nesúhlasili s vý-
zvou v rozhlase ani s opodstat-
nením zákazu, ktorý je v súla-
de s vodným zákonom.
15. február však priniesol oča-
kávané oteplenie a po moni-
torovaní stavu potoka sme 
zistili, že v jeho spodnej čas-
ti Odbojárskej ulici voda te-
čie nielen pod vrstvou ľadu 
ale aj na nej a presiahla úro-
veň mostíkov vedúcich ponad 
potok. Preto mesto začalo vy-
konávať protipovodňové prá-
ce. Bol vyčistený celý úsek po-

toka na Odbojárskej zanesený 
hlavne v strednej a hornej čas-
ti utlačeným zamrznutým sne-
hom brániacim prietoku vody. 
Občania vo výkone trestu po-
mocou bagra a hydraulické-
ho kladiva spriechodnili prob-
lematický dolný úsek potoka 
a narušili ľadovú vrstvu. Tieto 
činnosti na tokoch je potreb-
né vykonávať včas, pretože po 
oteplení by sa do rozmočené-
ho terénu ťažké mechanizmy 
nedostali a aj manuálna práca 
by bola náročnejšia. 

Preto by sme opätovne chce-
li osloviť vás všetkých, aby ste 
sa aj vy podieľali na udržia-
vaní priechodnosti toku. Ne-
umiestňovali do koryta sneh 
ani iné predmety, a tak prispe-
li k jeho prirodzenej funkč-
nosti, prežitiu a migrácii rýb 
a hlavne k predchádzaniu po-
vodní, ktoré ohrozujú majetok 
občanov mesta. 

Mgr. Bašná

Práce na spriechodňovaní toku Kolačínskeho potoka v dňoch 
16. a 17. 2. 2006

Snehom zanesené koryto potoka na Ulici slobody.

Takto vyzerala dolná časť potoka pred začiatkom prác, zaplave-
ný a následne zamrznutý bol aj mostík nad potokom. 

(pokračovanie zo strany 3.)
Nová Dubnica/m.č. Kolačín
a/ 3,30 Sk/m2 /2,60 Sk/m2 
za stavby na bývanie. Pri viac-
podlažných stavbách správca 
dane určuje príplatok za podla-
žie 1,70 Sk/1,50 Sk za každé ďal-
šie podlažie okrem prvého nad-
zemného podlažia.
b/ 3,-Sk/ m2 / 2,40 Sk/m2 za 
stavby na pôdohospodársku pro-
dukciu, skleníky.
c/ 9,90 Sk/ m2 /7,90 Sk/m2 za 
stavby rekreačných a záhradkár-
skych chát. Pri viacpodlažných 
stavbách správca dane určuje 
príplatok za podlažie 1,60 Sk/
1,30 Sk za každé ďalšie podla-
žie okrem prvého nadzemného 
podlažia, 
d/ 13,20 Sk / m2 / 10,60 Sk/m2 
za garáže
e/ 28,-Sk/ m2 /23,-Sk/m2 za 

Informujeme vás o daniach
priemyselné stavby a stavby slú-
žiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané 
na skladovanie vlastnej produk-
cie vrátane stavieb na vlastnú ad-
ministratívu. Pri viacpodlažných 
stavbách správca dane urču-
je príplatok za podlažie 1,80 Sk 
/1,60 Sk za každé ďalšie podla-
žie okrem prvého nadzemného 
podlažia, 
f / 55,-Sk/ m2 / 44,-Sk/m2 za 
stavby na ostatné podnikanie a 
na zárobkovú činnosť, sklado-
vanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a zárob-
kovou činnosťou. Pri viacpodlaž-
ných stavbách správca dane ur-
čuje príplatok za podlažie 1,70 
Sk /1,30 Sk za každé ďalšie 
podlažie okrem prvého nadzem-
ného podlažia.
g/ 13,20 Sk / m2 / 10,60 Sk/

m2 za ostatné stavby. Pri viac-
podlažných stavbách správca 
dane určuje príplatok za podla-
žie 1,80 Sk/1,30 Sk za každé ďal-
šie  podlažie okrem prvého nad-
zemného podlažia. 
Správca dane na území mes-
ta Nová Dubnica určuje ročnú 
sadzbu dane z bytov za každý aj 
začatý m2 podlahovej plochy by-
tu a nebytového priestoru vo výš-
ke: 3,-Sk/ m2 za byty a 55,-Sk/
m2 za nebytové priestory
Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes 
starší ako 6 mesiacov chovaný fy-
zickou osobou alebo právnickou 
osobou. Predmetom dane za psa 
nie je pes chovaný na vedecké 
účely a výskumné účely, umiest-
nený v útulku zvierat a pes so špe-
ciálnym výcvikom, ktorého vlast-
ní alebo používa občan s ťažkým 
zdravotným postihnutím. 

Sadzba dane za jedného psa je : 
V Novej Dubnici: 800,-Sk roč-
ne pre vlastníka, bývajúceho v 
obytnom dome, 400,-Sk ročne 
pre vlastníka, bývajúceho v ro-
dinnom dome, 400,-Sk ročne 
pre vlastníka, ktorý má umiest-
neného psa v chovateľskej osade, 
400,-Sk ročne pre vlastníka, kto-
rý má umiestneného psa vo fir-
me, 100,-Sk ročne pre vlastníka, 
ktorý je občanom s ťažkým zdra-
votným postihnutím
V Kolačíne: 300,-Sk ročne pre 
vlastníka, bývajúceho v rodin-
nom dome, aleboumiestnené-
ho vo firme, 100,-Sk ročne pre 
vlastníka, ktorý je občanom s 
ťažkým zdravotným postihnu-
tím. Sadzby dane za jedného psa 
vo vlastníctve osamelého dô-
chodcu sú polovičné.

oddelenie FaSD, MsÚ
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Vážení občania,
oznamujeme vám, že v roku 
2006 budeme objemný odpad 
uložený pri kontajneroch zvážať 
len raz mesačne. Termíny vývo-
zov tohto odpadu sú zverejnené 
na informačnej tabuli oddelenia 
životného prostredia na Miero-
vom námestí, takisto každá do-
mácnosť dostane do schránky 
leták s termínmi vývozov. 
Pre túto zmenu sme sa rozhod-
li z dôvodu zvyšujúcich sa ná-
kladov na vývoz tohto odpadu – 
v roku 2005 sa vyšplhali na cca. 
70 000  Sk mesačne, a pri snahe 
udržať miestny poplatok za od-
pad na rovnakej úrovni ako mi-
nulý rok sme boli nútení prijať 
takéto úsporné opatrenia. Ta-
kisto dúfame, že pri dodržiava-
ní pravidla vykladať objemný 
odpad len jeden deň pred termí-
nom vývozu, budeme mať nepo-
riadok v okolí kontajnerov zried-
kavejšie.

ROK 2006 PRINÁŠA NIEKTORÉ ZMENY
V NAKLADANÍ S ODPADMI

 Za rok 2005 sme 
vyprodukovali ne-
uveriteľných 623 
ton objemného od-
padu. Pre porovna-
nie – za to isté ob-
dobie sme vytrie-
dili len 51 ton skla, 
10,7 tony plastu 
a 37 ton papiera. 
Takže stále platí, 
že viac prostredie 
znečisťujeme, ako 
chránime. 
Preto si dovoľujeme požiadať ob-
čanov, aby dodržiavali zmenené 
termíny vývozov a objemný od-
pad vykladali ku kontajnerom 
iba jeden deň pred termínom vý-
vozu. Vykladanie odpadu v iné 
dni bude považované za priestu-
pok – zakladanie čiernej sklád-
ky. Ak občania potrebujú odo-
vzdať objemný odpad aj v inom 
termíne, môžu tak urobiť v are-
áli zberného dvora spoločnosti 

TEKOS Nová Dub-
nica, s.r.o. v pra-
covných dňoch do 
17,oo hod. Od 1. 
marca bude zber-
ný dvor otvorený 
pravidelne aj každú 
sobotu od 8,oo do 
12,oo hod.
Ďalšou novinkou 
bude zákaz klade-
nia elektroodpadu 
(elektrozariadenia 

z domácností, ktoré pre svoju 
prevádzku potrebujú či potrebo-
vali elektrickú energiu) ku kon-
tajnerom. Bude platiť približne 
od polovice februára, kedy vstú-
pi do platnosti nové Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Nová 
Dubnica o odpadoch. Elektrood-
pad z domácností budú môcť ob-
čania bezplatne odovzdať v areá-
li zberného dvora. Toto rozhod-
nutie je odôvodnené tým, že pri 
kontajneroch sú mnohé súčiast-
ky z elektroodpadu rozkrádané 
a  týmito zásahmi sa dostávajú do 
ovzdušia mnohé nebezpečné lát-
ky. Porušenie tohto zákazu bude 
posudzované ako priestupok.
O ďalších pripravovaných zme-
nách vás budeme informovať 
priebežne formou letákov, ozna-
mov v rozhlase a v infoskrinke 
oddelenia životného prostredia 
na Mierovom námestí.

Mgr. K. Bašná

SPAĽOVAŤ V ZÁHRADÁCH 
– ÁNO, ČI NIE ?
(Pokračovanie k článku z pred-
chádzajúcich Novodubnických 
zvestí.) Pod pojmom zneškod-
ňovanie odpadu zákon rozu-
mie spaľovanie a skládkova-
nie. To znamená povinnosť 
občanov a obcí biologicky roz-
ložiteľný odpad zo záhrad a ve-
rejných priestranstiev zhod-
nocovať kompostovaním. Ob-
ce a mestá zriaďujú obecné 
kompostoviská na odpad z ve-
rejných priestranstiev a obča-
nia bývajúci v rodinných do-
moch sú povinní založiť si ma-
lé kompostoviská, prípadne si 
môžu zakúpiť plastové rýchlo-
kompostéry. Mnohí z vás ma-
jú určite množstvo pripomie-
nok: A kam dať konáre, veď 
ich treba podrviť?! Dať buri-
nu do kompostu? Veď sa nám 
rozšíri po celej záhrade!
Poďme pekne po poriadku. 
Hrubšie konáre môžeme vyu-
žiť v kozube, na tenšie si mô-
žeme kúpiť malé záhradné dr-
viče (elektrické približne od 3 
000 Sk). Mesto sa snaží zís-
kať peniaze z Envirofondu na 
takéto drviče a bude ich zapo-
žičiavať obyvateľom IBV. Väč-
šie kusy konárov budete môcť 
odviezť na obecné komposto-
visko, ktoré sa v súčasnosti 
buduje v areáli TEKOSu No-
vá Dubnica. Rozšíreniu burín 
sa nemusíme báť, ak budeme 
proces kompostovania sle-
dovať a regulovať. Pri správ-
nom priebehu by mal kom-
post dosahovať teplotu 70 °C, 
pri nej by mala byť väčšina se-
mien zničená. Takisto existu-
jú aj ďalšie postupy, kedy zís-
kame z kompostu kvalitný or-
ganický materiál pre potreby 
záhradky. Správne kompos-
tovanie nesmrdí, nespôsobu-
je zvýšený výskyt hmyzu a  ne-
priťahuje hlodavcov. Kom-
postovaním vraciame do pôdy 
látky, ktoré sme z nej pri pes-
tovaní plodín odobrali. Už 1-
2 cm vrstva kompostu ročne 
stačí na dostatočné prevzduš-
nenie a zásobenie pôdy živina-
mi a zlepší jej schopnosť zadr-
žiavať vodu. Dúfame, že kom-
postovanie nebudete brať ako 
nechcenú povinnosť, ale ako 
návod na skvalitnenie pôdy 
a úrody v záhradkách. 

Mgr. K. Bašná, odd. ŽP

KOMPOSTOVANIE
Čo to pre nás znamená?
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Preplnené nádoby a neporiadok okolo nich nie je spôsobe-
né vždy len vývozcom- je k týmto poloprázdnym nádobám 
naozaj tak ďaleko?

Prikrmovanie túlavých mačiek v niektorých dvoroch za-
príčiňuje ich premnoženie, znečisťovanie priestranstiev 
a šírenie chorôb a hlístic (najmä medzi deťmi)! 

Inzercia
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Architektúru Novej Dubnice 
môžeme zaradiť k povojnovej 
etape výstavby Slovenska. No-
vá Dubnica bola navrhnutá ar-
chitektom Jiřím Krohom v roku 
1951. Mala byť vzorom pláno-
vitého riešenia bytovej otázky, 
nebytových priestorov – ideál-
ne fungujúce mesto zasadené do 
prírodného reliéfu.
Veľa z toho, čo Jiří Kroha naplá-
noval, sa nestihlo uskutočniť. 
Napríklad vstup do mesta mal 
byť z komunikačného uzla zo 
smeru od závodu ZŤS, do širo-
kej škály vybavenosti mesta mali 
patriť aj kúpele na mieste súčas-
ného „čínskeho múru“, amfiteá-
ter v teréne kopca Dubovec, gra-
vitačný vodojem a vyhliadková 
reštaurácia na hrebeni Dubov-
ca, nemocnica (v blízkosti ne-
uskutočnenej komunikácie do 
Trenčianskych Teplíc), majes-
tátna divadelná budova na mies-
te súčasného kina Panorex a do-
konca aj 3 kostoly a synagóga ...
Napriek nezrealizovaným ho-
reuvedeným návrhom sú oby-
vatelia o osobe architekta má-
lo informovaní a nedoceňujeme 

jeho prínos. Mnohí nevieme na-
príklad aj to, že povojnovú ar-
chitektúru Slovenska aj v odbor-
nej literatúre reprezentuje práve 
mesto Nová Dubnica.
Vedenie mesta si vytýčilo úlohu 
upozorniť na hodnoty tejto ar-
chitektúry a potrebu ich ochrany 
a zachovania viacerými krokmi:
1. V rozpočte mesta Nová Dub-
nica na rok 2006 bolo vyčlene-
ných 1,2 mil Sk za účelom vy-
hlásenia súťaže o architektonic-
ké riešenie Mierového námestia.
2. Ďalším krokom je publiká-
cia Jiří Kroha a Nová Dubnica 
vypracovaná Branislavom Cva-
chom, v ktorej sa obyvatelia bu-
dú môcť bližšie oboznámiť s pô-
vodnými návrhmi a porovnať ich 
s realitou. 
3. V pláne je tiež slávnostné od-
halenie pamätnej tabule archi-
tekta Krohu.
4. V spolupráci s Fakultou ar-
chitektúry STU a Spolkom ar-
chitektov Slovenska sa pripra-
vuje v našom meste 26. mája 
2006 vedecká konferencia „No-
vá Dubnica – ohrozené dedič-
stvo“. Konferencie sa zúčastnia 

Architektúra Novej Dubnice a jej autor Jiří Kroha

okrem architektov z Bratislavy, 
Brna aj architekti z Francúzska 
a účasť prisľúbila aj vnučka ar-
chitekta Krohu. Súčasťou konfe-
rencie bude výstava architekto-
nických prác Jiřího Krohu súvi-
siacich s Novou Dubnicou.

Ing. Danielu Pokornú, členku ko-
misie pre koordináciu a usmer-
ňovanie územno-plánovacej čin-
nosti Mierového námestia

Čo je hlavným cieľom novo-
zriadenej komisie?
Hlavným cieľom komisie je za-
definovanie dokumentácie a re-
gulatívov pre realizáciu akých-
koľvek stavebných úprav na 
Mierovom námestí v Novej Dub-
nici. Všetky naše odborné návr-
hy a posudky by mali vyústiť do 
prijatia VZN, ktoré bude záväz-
né pre všetky subjekty (tak pod-
nikateľov ako aj obyvateľov), 
ktoré majú akékoľvek aktivity 
v tejto centrálnej časti mesta.

Viete už teraz povedať, aké 
konkrétne dôsledky bude mať 
príslušné VZN na architektú-
ru námestia?
Ako som uviedla, Mierové ná-
mestie predstavuje prirodzené 
centrum mesta a zároveň základ 
jeho dedičstva povojnovej archi-
tektúry. Pre nás – obyvateľov – 
to predstavuje záväzok na jednej 
strane chrániť a na druhej stra-
ne však aj rozvíjať tento urbanis-
tický priestor. Nové VZN po je-
ho prijatí zastupiteľstvom bude 
hlavným podkladom pre všet-
ku stavebnú činnosť a úpravy 
na Mierovom námestí tak, aby 
bol zachovaný jeho duch a podo-
ba. V žiadnom prípade to nebu-
de znamenať zastavenie aktivít 
a spoločenského života na ná-
mestí. Ide však o to, aby všetky 
činnosti boli koordinované a re-
gulované.

Otázka pre ...

Stretávame sa s nimi, rozprá-
vame sa s nimi a sú naši zná-
mi. Poznáme ich veľmi dob-
re. Naozaj? 
Na prvý pohľad sú obyčajní, 
ako my. Často sú však nie-
čím výnimoční a ich skrom-
nosť im bráni hovoriť o sebe, 
o svojich skutkoch a o tom, že 
sú pre nás a celú spoločnosť 
skutočne potrební.

Jedným z nich je Vincent 
Bezdeda, ktorý už 100 krát 
daroval krv – nositeľ diaman-
tovej Jánskeho plakety

Kedy ste po prvý raz darova-
li krv?
V roku 1974 počas základnej 

Žijú medzi nami …

vojenskej služby bol nábor pre 
darcovstvo do vojenskej nemoc-
nice v Brne. A odvtedy som pra-
videlným darcom. Po odobratí 
krvi mám vždy 
dobrý pocit, 
že pomáham 
niekomu, kto 
tú krv nevy-
hnutne potre-
buje.

Čo je Jánske-
ho plaketa?
Je za dobrovoľné bez-
príspevkové darovanie 
krvi alebo krvnej plazmy. 
Diamantová Ján-
skeho plaketa 
je za 80 od-
berov, zla-
tá za 60, 
striebor-
ná za 40 
a za 20 
odberov je 
b r o n z o v á . 
Som držite-
ľom diamantovej 

plakety, krv som daroval 100 
krát, napr. v Bratislave, Br-
ne, Banskej Bystrici,Trenčíne 
a v Ilave.

Poznáte aj osob-
ne človeka, ktoré-
mu vaša krv po-
mohla?
Áno, bola to staršia 
pani z Kolačína a 
jej dcéra mi prišla 
osobne poďakovať.

A budúcnosť?
Pokiaľ mi zdravotný stav 
dovolí (veková hranica je 
65 rokov), naďalej budem 

krv odovzdávať. Som 
veľmi rád, že k dar-
covstvu „pričuchol“ 

aj syn Peter. Ten 
krv daroval už 
päťkrát. Mojím 
prianím je, aby 

sme raz na trans-
fúznom oddelení da-

rovali krv spolu.

krvi mám vždy 
dobrý pocit, 
že pomáham 
niekomu, kto 
tú krv nevy-
hnutne potre-

Čo je Jánske-
ho plaketa?
Je za dobrovoľné bez-
príspevkové darovanie 
krvi alebo krvnej plazmy. 
Diamantová Ján-
skeho plaketa 
je za 80 od-
berov, zla-
tá za 60, 

a za 20 
odberov je 
b r o n z o v á . 
Som držite-
ľom diamantovej 

Poznáte aj osob-
ne človeka, ktoré-
mu vaša krv po-
mohla?
Áno, bola to staršia 
pani z Kolačína a 
jej dcéra mi prišla 
osobne poďakovať.

A budúcnosť?
Pokiaľ mi zdravotný stav 
dovolí (veková hranica je 
65 rokov), naďalej budem 

krv odovzdávať. Som 
veľmi rád, že k dar-
covstvu „pričuchol“ 

aj syn Peter. Ten 
krv daroval už 
päťkrát. Mojím 
prianím je, aby 

sme raz na trans-
fúznom oddelení da-

rovali krv spolu.

Cieľom architektonického rie-
šenia Mierového námestia je 
ochrana jeho doterajšej podoby, 
vytvorenie zóny oddychu a spolo-
čenských  stretnutí.
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Smútočné oznámenia

Mestská knižnica v Novej Dub-
nici je priestorom pre všetkých 
obyvateľov nášho mesta a blíz-
keho okolia, je miestom stret-
nutia generácií, ľudí s rôznym 
zázemím a pôvodom. 
 Základný fond knižnice tvo-
rí 24 649 zväzkov kníh a iných 
špeciálnych dokumentov. 
Z uvedeného počtu predsta-
vuje: krásna literatúra pre do-
spelých 9952 zv., odborná lite-
ratúra pre dospelých 7724 zv., 
krásna literatúra pre deti 5658 
zv., odborná literatúra pre deti 
1315 zv.
V rámci našich finančných 
možností sa snažíme doplňo-
vať knižničný fond tak, aby sme 
v čo najväčšej miere splnili po-
žiadavky našich čitateľov.
 V minulom roku sme od zria-
ďovateľa dostali 110 000 Sk a z 
grantu Ministerstva kultúry SR 
20 000 Sk na knihy a časopisy, 
za čo sme nakúpili 529 zväz-
kov kníh. Darom od obyvateľov 
sme dostali 90 kníh. Čo všetko 
do knižnice nakupujeme, si mô-
žete pravidelne pozrieť v letáku 
„Nové knihy“.
 V čitárni je prístupných 40 ti-
tulov časopisov, z toho 10 titu-
lov nám predplácajú sponzori. 
Staršie čísla časopisov sa po-
žičiavajú domov, najnovšie sú 
k dispozícii v čitárni. Touto ces-
tou by som chcela poďakovať 
všetkým, ktorí nám podarovali 
knihy a predplatili časopisy.
 V minulom roku si zaplatilo 
členské 1489 čitateľov z toho 
444 detí do 15 rokov.
Celkovo knižnicu navštívilo 17 
812 používateľov, ktorí si vy-

Mestská knižnica
hodnotí rok 2005 

p o ž i č a l i 
58 023 ti-
tulov kníh a časopisov. 
K našej práci patria i kultúr-
no- spoločenské podujatia /li-
terárne a výtvarné súťaže, in-
formatická výchova, výstavky k 
jubileám osobností, besedy so 
spisovateľmi/, na ktorých sa zú-
častnilo 843 detí.
Svojich čitateľov si vychováva-
me už z radov detí materskej 
školy. V tomto roku sme pre 
ne pripravili „Rozprávky z gra-
mofónu“ a „Uhádni hádanku“. 
Žiakov zo základných škôl po-
zývame na hodiny informatic-
kej výchovy a snažíme sa ich 
viesť k praktickému využívaniu 
služieb a informatických pra-
meňov knižnice. Pre nich a pre 
žiakov stredných škôl vyhla-
sujeme literárnu súťaž pod ná-
zvom „ Sme, či nie sme závis-
lí“. Plánujeme pozvať niektoré-
ho zo známych autorov kníh pre 
deti a mládež .
 V marci, v dňoch od 27.3.- 
31.3.2006, pozývame občanov 
na „Týždeň otvorených dverí“. 
Pri tej príležitosti zábudlivcom 
odpustíme poplatok za upo-
mienky a noví členovia budú 
mať zápisné bezplatne.
 V minulom roku sme naše služ-
by rozšírili o verejný internet, 
kde si naši čitatelia môžu zdar-
ma pozrieť všetky dostupné in-
formácie.
 I naďalej bude naša snaha sme-
rovať k spokojnosti čitateľov, 
aby v knižnici našli oddych pri 
čítaní tlače a spokojnosť pri vý-
bere literatúry.

M. Bieliková, ved. MsK

Dňa 11. januára 2006 uply-
nul rok, čo nás navždy opustil 

náš milovaný a výnimočný man-
žel, láskavý otecko a brat 

Ľubomír Čanaky.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, deti a smútiaca rodi-
na. Kto ste ho poznali, venujte 

mu s nami tichú spomienku.

Dňa 19. januára 2006 uplynuli 
3 roky, čo nás navždy opustil sta-
rostlivý manžel, otec a dedko pán 

Vendelín Stopiak.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku.

Manželka s rodinou

Dňa 16.3. uplynie 5 rokov 
odvtedy, čo navždy odišiel náš 

milovaný syn, brat a vnuk

Tomáško Fulier.

Žiaden čas nevylieči ranu, 
ktorá prišla tak nečakane.

S láskou a bolesťou v srdci 
spomínajú rodičia, 
brat a starí rodičia.

Skončil sa rok 2005. V Domove dôchodcov 
v  Novej Dubnici sme ho prežili veľmi príjem-
ne. 9. decembra prišiel k nám sv. Mikuláš.
O krásny program sa postarali deti zo škôlky 
a  základnej školy z Trenčianskej Teplej.
Mali sme aj vzácnych hostí, pána primátora Ing. Šušaníka, pani 
Poláčkovú a milú sponzorku z Holandska, pani Janetku.
Večierok sa vydaril. Dostali sme veľa darčekov z domova aj od pána 
primátora. Naše panie kuchárky sa postarali o zákusky a bolo ich 
dosť na celé vianočné sviatky.
Rovnako ako každý rok aj tento Štedrý večer sme oslávili spoloč-
ne. Tradičná večera, tak ako sme boli zvyknutí doma, aj s betlehem-
ským svetlom. Aj Silvester sme prežívali spoločne.
V minulom roku nám celý domov obnovili, skrášlili a vďaka šted-
rým sponzorom a milej pani riaditeľke sme ho oslávili v krásnej 
spoločenskej miestnosti.
Všetci sme sa cítili dobre a dúfame, že takto budeme môcť v zdraví 
pežívať ešte veľa ďalších rokov. Kuškánová

Oslavy Vianoc 2005
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O krásny program sa postarali deti zo škôlky 

Členky Klubu Venuša No-
vá Dubnica vyjadrujú svoju 
srdečnú vďaku JUDr. Anne 
Pčolovej, ktorá nám bezod-
kladne a nezištne pomáha-
la, aby sa mohla uskutočniť 
registrácia KLUBU Venuša 
na Ministerstve vnútra SR.
Naša vďaka patrí aj poslan-
covi Vincentovi Bezdedovi 
a pracovníčkam MsÚ prí-
slušných odborov.

Srdečná 
vďaka!

Stalo sa už tradíciou, že sa 
členovia Združenia klubu dô-
chodcov /ďalej len ZKD/ stre-
tli a spoločne oslávili Silves-
tra 2005 a príchod nového ro-
ka 2006.
Slávnostnú večeru pripravil vý-
bor ZKD. Spoločné posede-
nie bolo oživené spevom, tan-
com so sprievodom živej hud-
by v  produkcii p. Rudolfa 
Vojtecha. Pred polnocou nám 
prišli zavinšovať i zástupcovia 
Mesta, primátor Ing. Ján Šu-

Silvester 2005
v Klube dôchodcov
v Novej Dubnici

šaník a poverená vedením so-
ciálneho oddelenia pani Zuz-
ka Vanková. Veľmi si vážime, 
že na nás nezabudli. Patrí im 
naša vrúcna vďaka. O polnoci 
bol slávnostný prípitok a priví-
tanie nového roka 2006 Všetci 
sme si vzájomne zaželali veľa 
zdravia, šťastia a  spokojnosti.
Po polnoci prišiel medzi nás v 
divadelnom kostýme Ing. Jaro-
slav Kusý. Všetkých rozosmial 
humorným slovom a vtipmi. V 
prvých hodinách nového roka 
sme sa spokojní rozchádzali 
domov.
Bolo to výborné stretnutie.

Mgr. S. Žilková
 členka výboru ZKD
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 V uplynulom roku poskytli pra-
covníci oddelenia ŠKKŠ v spo-
lupráci s kultúrnou komisiu 
obyvateľom nášho mesta veľa 
zaujímavých podujatí. Viac ako 
30 akcií, kde vystúpili nielen no-
vodubnickí umelci, ale v ponuke 
bol napr. Miroslav Donutil, zná-
me skupiny vystúpili v rámci už 
tradičného NOVAFESTu, blu-
egrassového večera, izraelský 
folklórny súbor predviedol v ki-
ne Panorex pre nás exotické tan-
ce a piesne, folklórny súbor Mla-
dosť z Dubnice nad Váhom zasa 
slovenské. 
 Z „domácej“ kultúry je mož-
né tiež vyberať. Základná ume-
lecká škola zaujala programom 
ku Dňu matiek, výborné výko-
ny predviedli jej žiaci aj na spo-
mienkovom klavírnom kon-
certe venovanom Stanislavovi 
Kostrovi. Jar v Novej Dubnici 
dala príležitosť ďalším školám, 
školským zariadeniam. Cen-
trum voľného času nezabudlo na 
najmenších a opäť zrealizovalo 
Cestu rozprávkovým lesom.
 Aj minulý rok sme ponúkli v let-
ných mesiacoch na Mierovom 
námestí vystúpenia dychových 
hudieb, miešaný spevácky zbor 
sa v uplynulom roku predsta-
vil viackrát. Dychový orchester 
s mažoretkami veľkolepo oslá-
vil svoje 30. výročie, vianočným 

Novodubnická kultúra v roku 2005

koncertom v kine Panorex sprí-
jemnil popoludnie mnohým na-
šim občanom.
 Náročnými akciami, ktoré na 
oddelení pripravujeme dvakrát 
v roku, je organizácia predaj-
ných trhov. K náročným patri-
la aj príprava reprezentačné-
ho plesu, májových osláv, osla-
va založenia hasičského zboru a 
prvej písomnej zmienky o Kola-
číne, príprava NOVAFESTu. 
 V predvianočnom čase prišiel 
na novovyzdobené Mierové ná-
mestie Mikuláš, opäť vystúpili 
naše deti a aj predaj vianočného 
tovaru spestril toto adventné ob-
dobie. Zakončením bolo podá-
vanie kapustnice na Štedrý deň. 

 Nie všetko sa dá teraz spome-
núť. Bolo mnoho ďalších akcií, 
aj športových, ktoré pracovníci 
oddelenia radi pripravili a pri-
pravia aj v roku 2006. Už te-
raz vás na ne pozývajú. Odme-
nou im bude vaša bohatá účasť. 
Nehovoriac o tom, akou odme-
nou pre umelca, obzvlášť začí-
najúceho, je každý divák v hľa-
disku. 

 A.S.

Predaj vianočného tovaru a kul-
túrny program na Mierovom ná-
mestí v predvianočnom období po 
prvýkrát v tomto roku uskutoč-
nilo oddelenie kultúry a školstva 
mestského úradu.

Kino - marec
Štvrtok 2. o 19,00
Piatok 3. o 19,00

Občianska výchova
Rakúsko-nemecká krimi

komédia. 

Sobota 4. o 17,30
Nedeľa 5. o 17,30

Zathura
Americký dobrodružný

sci-fi film.

Štvrtok 9. o 19,00
Piatok 10. o 19,00

Lovci dinosaurov
Americký akčný sci-fi film. 

Sobota 11. o 19,00
Nedeľa 12. o 19,00

Doom
Americko-český akčný horor. 

Štvrtok 16. o 19,00
Piatok 17. o 19,00

Elizabethtown
Americký romantický film. 

Sobota 18. o 19,00 
Nedeľa 19. o 19,00

Domino
Americko-francúzsky thriller s 

nápaditými vizuálnymi efektmi. 

Štvrtok 23. o 17,00 a 19,00
Piatok 24. o 17,00 a 19,00 

Z a d a r m o !

Ružový panter
Americká bláznivá komédia. 

Sobota 25. o 19,00
Nedeľa 26. o 19,00 

Vykoľajení
Americký thriller.

Štvrtok 30. o 19,00
Piatok 31. o 19,00

Putovanie tučniakov
Anglicko-francúzsky 

prírodopisný dokument. 

Sobota 1. 4. o 19,00
Nedeľa 2. 4. o 19,00

Sklapni a zastreľ ma !
Anglicko-česká čierna komédia. 

Náš tip:

Elizabethtown
Drew kvôli fatálnej chybe prišiel o pre-

stížnu prácu, dokonalú priateľku a 
keď si už myslí, že sa nemôže nič stať, 

sestra mu oznámi úmrtie otca…
Americký romantický film.

Všetkým kresťanom a  ľuďom 
dobrej vôle v Novej Dubnici, 
ktorí nám stále vo väčšom poč-
te zverujú svoje deti, adresujeme 
túto prosbu:
Pokiaľ kvalitné vzdelanie, kultú-
ru srdca a rodinnú klímu v ško-
le nepovažujete za zbytočnú in-
vestíciu do budúcnosti a šťastia 
vašich i našich detí, využite mož-
nosť, ktorú vám dáva slovenský 
právny poriadok. Poukážte, pro-
sím, 2% zo svojich daní na du-
chovné a hmotné dobro školy. 
Daňovú povinnosť máte všetci 
a máte aj možnosť určiť konkrét-
neho príjemcu 2 % z vašich da-
ní. Poukázaním uvedenej čiast-

Prosba Spojenej školy sv. Jána Bosca
k Novodubničanom dobrej vôle!

ky na Občianske združenie Ra-
dy rodičov môžete aj vy priniesť 
veľkú úrodu. 
Uvádzame potrebné údaje pre 
vyplnenie formulára:
IČO: 37917412
Právna forma: občianske zdru-
ženie
Obchodné meno: Združenie ro-
dičov pri Gymnáziu sv. J. Bosca 
v Novej Dubnici
Ulica: Trenčianska
Číslo: 66/28
PSČ: 018 51
Obec: Nová Dubnica

Vďaka za vaše múdre rozhodnu-
tie a neustálu podporu!

INZERCIA
Predám záhradku s chatkou pri II. ZŠ v Novej Dubnici. Informá-
cie na telefóne 042/443 13 77.
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