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 Rozhodnutím predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky bola vyhlásená voľ-
ba prezidenta Slovenskej republiky a urče-
ný deň konania voľby na sobotu 21. marca 
2009. Voľba prezidenta Slovenskej repub-
liky sa bude v meste Nová Dubnica konať 
v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. v 9 vo-
lebných okrskoch a 9 volebných miestnos-
tiach, ktoré určil primátor mesta v súlade s 
§ 3 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôso-
be voľby prezidenta Slovenskej republiky,
o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o do-
plnení niektorých ďalších zákonov (ďalej len 
zákon).
 Zákon upravuje postup orgá-
nov štátnej správy a obcí, zá-
kladné princípy voľby, podmienky 
výkonu volebného práva a or-
ganizáciu voľby prezidenta. Zo-
znam oprávnených voličov vyho-
tovuje mesto zo stáleho zoznamu 
voličov. Právo voliť prezidenta 
má občan Slovenskej republiky, 
ktorý v deň volieb dovŕši 18 ro-
kov a zdržiava sa v deň voľby 
na území Slovenskej republiky. 
 Občana Slovenskej republiky, 
ktorý nemá trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a dostaví sa 
v deň voľby do volebnej miest-
nosti, okrsková volebná komisia 
dopíše do zoznamu oprávne-
ných voličov. Oprávnenému voli-
čovi, ktorý nebude môcť voliť vo 
volebnom okrsku, v ktorom je za-
písaný do zoznamu voličov, vydá 
mesto na jeho žiadosť voličský 
preukaz a zo zoznamu ho vyčiar-
kne. Vyčiarknutie platí iba na čas 
vykonania voľby prostredníctvom 
voličského preukazu.
 Riadny priebeh hlasovania 
zabezpečuje okrsková volebná 
komisia, ktorá dozerá na správ-
ne odovzdanie hlasovacích líst-
kov a dbá o poriadok vo volebnej 
miestnosti, posudzuje platnosť 
hlasovacích lístkov, sčítava hla-
sovacie lístky a hlasy, vyhotovuje 
zápisnicu o priebehu a výsledku 
hlasovania a plní ďalšie úlohy, 
ktoré jej uloží nadriadená voleb-
ná komisia. 
 Každá politická strana a poli-
tické hnutie, ktoré sú zastúpené 
v NR SR a petičný výbor, ktorého 
návrh sa prijal delegujú v lehote 
30 dní pred dňom voľby 1 člena a 
1 náhradníka do okrskovej voleb-
nej komisie. Do 26. februára sa 
uskutoční ustanovujúce zasad-
nutie okrskových volebných ko-
misií, na ktorom zložia členovia 
sľub a oboznámia sa zo základ-
nými právami a povinnosťami.
 Každý volič obdrží od mes-
ta oznámenie, v ktorom bude uve-
dený čas a miesto konania voľby, 

volebný okrsok a miesto, kde môže voliť. 
Oznámenie bude tiež obsahovať informáciu 
o povinnosti preukázať sa pred hlasovaním 
preukazom totožnosti a bude tam uvedený 
stručný opis spôsobu úpravy hlasovacieho 
lístka.
 Ak v prvom kole voľby nezíska ani je-
den z kandidátov nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov oprávnených voličov, dru-
hé kolo voľby sa uskutoční 4. apríla.
 V podmienkach mesta Nová Dubnica je 
vytvorená pracovná skupina zabezpečujú-
ca úspešnú prípravu a priebeh voľby, ktorej 
koordinátorkou je JUDr. Dagmar Gregušo-
vá, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, či 
už osobne alebo na č. t. 44 33 525, a to s 
akoukoľvek otázkou súvisiacou s voľbou hla-
vy nášho štátu.

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca klient. centra MsÚ, koordinátorka



 Aké sú Vaše doterajšie profesionálne
skúsenosti s činnosťami, ktoré sú va-
šou náplňou práce na pozícii riaditeľa 
Bytového podniku?
 Od roku 1999 som predsedom spolo-
čenstva vlastníkov bytov, kde som začí-
nal nadobúdať skúsenosti v oblasti správy 
domu. Neboli to ľahké začiatky, nakoľko 
som sa zoznamoval s legislatívou (Zákon 
č.182/1993 Z.z. - o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov). Neskôr sa založilo 
združenie spoločenstiev vlastníkov bytov, 
kde si predsedovia navzájom vymieňali 
skúsenosti v tejto oblasti. Od roku 2003 
som začal vykonávať na živnosť aj správu 
domov v Novej Dubnici. 

S akými ambíciami ste nastúpili na svoj 
pracovný post?
 Predovšetkým som chcel pokračovať v 
tom, čo môj predchodca Ing. Štefan Pre-
kop spolu s pracovníkmi Bytového podni-
ku, m.p.o. vykonával. Bol to práve pán Pre-
kop, ktorý ma oslovil, aby som sa prihlásil 
do výberového konania po jeho odchode. 
Ambície sú jedna vec, a realita ich splniť je 
druhá vec. Vždy je čo vylepšovať, ale dôle-
žité je vedieť komunikovať so spolupracov-
níkmi a jednotlivými vlastníkmi. 

 Práca s ľuďmi je veľmi náročná. Vysoko 
si cením spoluprácu zástupcov vlastníkov, 
cez nich sa totiž prenášajú informácie ku 
správcovi. Sú to vo väčšine prípadov star-

ší ľudia, ktorí majú chuť spolupracovať, 
ale obávam sa o to, či budú mať aj svojich
mladších nasledovníkov. Taktiež stojí za 
povšimnutie, koľko budov sa za ostatných 
desať rokov zmenilo k lepšiemu. Majú no-
vé strechy, vymenené vchodové dvere, za-
teplený plášť domu, atď. Je to veľký krok 
vpred, lebo predtým sa mesto ako vlastník 
domov správalo k spoločenstvám vlastní-
kov bytov dosť odmietavo. Ambíciou kaž-
dého vlastníka je, aby ten jeho dom vyzeral 
a fungoval čo najlepšie, a to je aj ambíciou 
každého správcu.  

Aké príležitosti na zefektívnenie činnos-
ti Bytového podniku vidíte? Budú po-
trebné nejaké výraznejšie racionalizač-
né opatrenia? 
 V tejto oblasti je vždy čo vylepšovať, 
hlavne si musia vlastníci uvedomiť, že je 
to ich majetok, ktorý správca spravuje na 
základe ich požiadaviek podľa finančných 
možností a zmluvného vzťahu. 

Mestské zastupiteľstvo Vás za riaditeľa 
Bytového podniku menovalo ešte 13. 
októbra minulého roku. Z akého dôvo-
du sa predĺžil termín Vášho nástupu do 
funkcie, keďže ste ho realizovali až k
1. 1. 2009?
 Rozhodnutie bolo podmienené ukon-
čením môjho pracovného pomeru s predo-
šlým zamestnávateľom dohodou a násled-
ne ukončenie výkonu správy v domoch, 

ktoré som spravoval do konca roku 2008
z dôvodu vyúčtovania celého roku.
  
Aké objekty má Bytový podnik v správe 
(koľko z toho súkromných bytov) a na 
koho sa môžu obracať ich užívatelia v 
súvislosti s potrebnou údržbou? 
 Bytový podnik má v správe 22 byto-
vých domov (860 bytov) a 65 nebytových 
priestorov. Okrem toho spravuje aj mest-
ský majetok, t. j. zabezpečuje údržbu tých-
to objektov.

 Údržbu bytových domov spolu s neby-
tovými priestormi zabezpečuje Bytový pod-
nik m.p.o.- správca na základe zmluvy o 
výkone správy. Obsahuje to pravidelné 
revízie plynu, elektriny, výťahov, požiarnej 
techniky, odstraňovanie zistených porúch 
a všetky ostatné činnosti, ktoré vyplývajú 
zo zákona. Vlastníci si na svojich zhromaž-
deniach odsúhlasia, ako bude použitý fond 
údržby a opráv domu pre budúce obdobie. 
Samozrejme si musia určiť priority a taktiež 
musia mať na účte domu dostatok finanč-
ných prostriedkov.

 Čo sa týka údržby bytov, tú si musí kaž-
dý vlastník na vlastné náklady zabezpečiť 
sám. Ak sa však jedná napr. o spoločné 
rozvody vody, plynu, elektriny, a pod., toto 
zabezpečuje správca.

Rozprávala sa -mk-

 Mesto Nová Dubnica sa radí me-
dzi samosprávy, ktoré nemali pro-
blém s prechodom na euro. Hlavný 
kontrolór mesta Ing. Peter Orgoník, 
PhD. konštatoval zvládnutie procesu 
zavedenia € do činnosti mestskej sa-
mosprávy. 
 Kontrola pripravenosti na zave-
denie eura sa uskutočňovala od po-
lovice októbra minulého roku až do 
20. januára 2009. Jej obsahom bolo 
preverenie postupu a pripravenosti 
pracovníkov, základných dokumen-
tov, hotovosti pokladne a duálneho 
hotovostného obehu od 1. do 16. ja-
nuára. 
 Prípravu na zmenu meny značne 
uľahčovalo zriadenie koordinačného 
výboru pod vedením zástupcu primá-
tora JUDr. Miroslava Holbu. Jeho čle-
novia - pracovníci MsÚ a organizácií 
zriadených mestom uskutočnili dve 
pracovné stretnutia. Výsledkom bolo 
zostavenie Harmonogramu zavede-
nia eura s prílohami dokumentov, kto-
ré bude potrebné zmeniť v súvislosti s 
prechodom na novú menu. Medzi no-
velizovanými normami sa nachádza 

21 všeobecne záväzných nariadení a 
osem ďalších noriem. Bez komplikácií 
prebehla príprava informačného sys-
tému a konverzia softvéru. Z oblasti 
technického zaistenia bolo potrebné 
zabezpečiť prístroje na spracováva-
nie platidiel. Mestský úrad zaobstaral 
počítačku eurových bankoviek s tes-
tovaním pravosti a počítačku mincí. 
 Samospráva organizovala štyri
prednášky pre zainteresovaných pra-
covníkov a jednu bezplatne pre ce-
lú širokú verejnosť s lektorom zo 
ZMOS-u. Vybraní pracovníci sa tiež 
zúčastnili potrebných odborných ško-
lení. Kontrola nezistila žiadne problé-
my ani v čase duálneho hotovostného 
obehu. V období 1. - 16. 1. pokladňa
MsÚ prijala 14.665 Sk (486,79 €) a 
8.525,71 € (poplatky a dotácia). Na 
základe odporúčania Sociálno-zdra-
votno-bytovej komisie pri MsZ získali 
obyvatelia starší ako 80 rokov štarto-
vacie balíčky ako jednorazovú sociál-
nu výpomoc. Celkovo mesto poskytlo 
240 balíčkov. 

-mk-



 Poslanci mesta na svojom decembro-
vom zasadnutí schválili Všeobecne záväz-
né nariadenie, ktoré upravuje výšku miest-
nych daní (VZN č. 16/2008). V minulom 
čísle sme vás oboznámili s novou výškou 
dane zo stavieb a bytov, tentoraz prináša-
me nové sadzby dane z pozemkov. 
 Kompletné znenie VZN o miestnych da-
niach na území mesta Nová Dubnica náj-
dete na www.novadubnica.sk v sekcii Vše-
obecne záväzné nariadenia. 

1. Hodnota ornej pôdy, chmeľníc, viníc, 
ovocných sadov a trvalých trávnych po-
rastov je v zmysle zákona nasledovná:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
 sady 
Nová Dubnica  0,5321 €/m2 (16,03 Sk)
Malý Kolačín 0,1467 €/m2 (4,42 Sk)
Veľký Kolačín 0,3488 €/m2 (10,51 Sk)

b) trvalé trávne porasty    
Nová Dubnica  0,0969 €/m2 (2,92 Sk)
Malý Kolačín 0,0245 €/m2 (0,74 Sk)
Veľký Kolačín 0,0265 €/m2 (0,80 Sk)

c) lesné pozemky, na ktorých sú hos-
 podárske lesy
Nová Dubnica, m.č. Kolačín

0,13 €/ m2 (3,92 Sk)

d) záhrady, zastavané plochy a nádvo-
 ria, ostatné plochy   

2,65 €/m2 (79,83 Sk)

e) stavebné pozemky      
26,55 €/m2 (799,85 Sk)

SADZBA DANE
1. Správca dane ustanovuje ročnú sadz-
bu dane  z pozemkov vo výške:

 a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovoc-
  né sady v meste Nová Dubnica a v
  m. č. Kolačín 0,50 %.
 b) trvalé trávne porasty v meste Nová
  Dubnica a  v. m.č. Kolačín  1,00 % 
 c) záhrady v meste Nová Dubnica 

0,70 % 
 d) záhrady v m. č. Kolačín 0,60 % 
 e) lesné pozemky, na ktorých sú hos-
  podárske lesy v meste Nová Dubni-
  ca a m.č. Kolačín 0,80 % 
 f) zastavané plochy a nádvoria v mes-
  te Nová Dubnica 0,70 % 
 g) zastavané plochy a nádvoria v m. č.
  Kolačín 0,60 % 
 h) stavebné pozemky v meste Nová
  Dubnica 0,70 % 
 i) stavebné pozemky v m. č. Kolačín 

0,60 % 
 j) ostatné plochy v meste Nová Dub-
  nica 0,70 % 
 k) ostatné plochy v m. č. Kolačín

0,60 % 

2. Správca dane ustanovuje oslobode-
nie od dane z pozemkov nasledovne:

 a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
  kolumbáriá, urnové háje a rozptylo-
  vé lúky,
 b) remízky, háje, vetrolamy a pásma
  hygienickej ochrany vodných zdro-
  jov I. a II. stupňa, 
 c) časti pozemkov, na ktorých sú zria-
  dené meračské značky, signály a
  iné zariadenia bodov, geodetických
  základov, stožiare rozvodu elektric-
  kej energie, stĺpy komunikačného ve-
  denia a televízne prevádzače, nad-
  zemné časti zariadení na rozvod
  vykurovacích plynov a pásy pozem-
  kov v lesoch vyčlenené na rozvod
  elektrickej energie a vykurovacích
  plynov,
 d) pozemky verejne prístupných par-
  kov, priestorov a športovísk,
 e) pozemky funkčne spojené so stav-
  bami slúžiacimi verejnej doprave,
 f) pozemky užívané školami a škol-
  skými zariadeniami,
 g) lesné pozemky od nasledujúceho
  roku po vzniku holiny do roku plá-
  novaného začatia výchovnej ťažby
  (prvej prebierky).

 Prvá etapa rekonštrukcie Kultúrneho domu Kola-
čín (KD) vyriešila problematiku exteriéru - vymenili sa 
okná a zateplili sa okná a strecha. V súčasnosti sa v 
kultúrnom dome realizujú vnútorné stavebné úpravy, 
teda komplexná adaptácia interiéru. Rekonštrukcia 
umožní využívanie KD pre kultúrno-spoločenské úče-
ly tak, aby zodpovedal všetkým súčasným požiadav-
kám. Kapacita sály je cca 100 miest, v zasadačke sa 
môže stretávať 20 ľudí. 
 Kultúrny dom má jednoduchý pôdorysný tvar, časť 
je jednopodlažná a časť dvojpodlažná. Na prízemí sa 
nachádza sála so zázemím a sociálne zariadenia, 
kancelária, kotolňa a sklad. V objekte je možné pre-
vádzkovať aj miestne zdravotné stredisko s občasnou 
prevádzkou, pričom konštrukčné usporiadanie budo-
vy umožňuje riešiť bezbariérový vstup. 
 Rekonštrukcia v plnej miere rieši nový vykurovací 
systém, teda nový zdroj teda - kotol a trubkový teplo-
vodný rozvod. Počíta s novým rozvodom elektrickej 
energie, vrátane rozvádzačov a bleskozvodu, s no-
vým rozvodom zdravo-technickej inštalácie a s no-
vým oceľovým schodiskom. Parkety v sále sa pre-
brúsia a ošetria oteruvzdorným náterom. Vo vstupnej 
hale bude keramická dlažba z porcelánového gresu, 
v sociálnych zariadeniach budú pokladať keramickú 
dlažbu.
 Práce na rekonštrukcii KD vykonáva firma J+J 
s.r.o. Nová Dubnica na základe výsledkov elektro-
nickej aukcie. Podľa uzatvorenej zmluvy o dielo budú 
ukončené najneskôr do 31. augusta. 

Ing. Miroslav Olaš
vedúci odd. výstavby

-mk-

 Patria medzi najpopulárnejšie druhy umenia ulice. V prostredí No-
vej Dubnice sú to však zväčša nezmyselné nápisy, ktoré ničia hodnotu 
stavieb a narušujú estetiku prostredia. Sprejové obrazy oslovujú naj-
mä mladých. Tí, ktorí graffiti praktizujú na miestach, ktoré nie sú na 
túto činnosť určené, si dobre uvedomujú, že robia niečo zakázané. To 
ich motivuje k ďalším a ďalším akciám. 
 Je však trestné, ak niekto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, 
popíše, pomaľuje farbou alebo inou látkou. Za tento čin hrozí pácha-
teľovi trest odňatia slobody na 1 až 3 roky! 
 Mestská polícia preto žiada o pomoc občanov, ktorým vzhľad náš-
ho mesta nie je ľahostajný, aby bez váhania (aj anonymne) nahlásili 
toto protiprávne konanie na bezplatnú linku 0800 500 159 alebo pria-
mo na oddelenie MsP. 
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 Radi by sme vám priblížili kúsok života v Spojených štátoch, 
tak, ako ho vnímali naši dvaja študenti - chlapec a dievča, ktorí sa 
odtiaľ vrátili na konci uplynulého školského roka. Maroš po polroku 
a Mária po roku štúdia na strednej škole - rok pred maturitou.

V KTOROM ŠTÁTE STE ŠTUDOVALI A KDE STE BOLI UBY-
TOVANÍ, KTO TO FINANCOVAL?

MÁRIA:  Ja som bola v štáte MISSISSIPPI, na juhu Ameriky. Bý-
vala som v hosťovskej rodine, žila som s nimi ako člen rodiny. 
Môj hosťovský otec bol evanjelický kňaz pre mládež, mama robila 
poradkyňu pre tehotné teenagerky a mala som aj dve hosťovské 
sestry - 18 a 14-ročnú. Pobyt mi platili rodičia. Peniaze však boli 
určené našej a americkej agentúre za sprostredkovanie, potom za 
letenky, víza a rôzne ďalšie výdavky. Hosťovské rodiny majú za to 
úľavy na daniach, no ináč platia za študenta všetko sami.

MAROŠ:  Ja som bol v štáte WASHINGTON, vo veľkomeste Seat-
tle. Býval som v hosťovskej rodine, ktorá sa vekovo aj zložením 
podobala mojej vlastnej, čo zjednodušilo moje prispôsobenie sa 
novej krajine a kultúre.

AKO VYZERAL VÁŠ BEŽNÝ ŠKOLSKÝ DEŇ A VÍKEND?

MÁRIA: V podstate každý deň rovnaký. Škola začínala o 7:50 a 
trvala do 15:05. Každý deň rovnaký rozvrh - každý deň 8 hodín, 
z čoho bola jedna na obed. Vyučovacia hodina trvala 50 minút 
a prestávky boli iba 5-minútové. Po škole som bývala väčšinou 
doma. Občas ma sestry zobrali na futbalový, v zime na basketba-
lový zápas. Víkendy som prvých 6 mesiacov trávila iba s hosťov-
skou rodinou: rodinné návštevy, výlety z kostola a preteky - obe 
sestry sa okrem zimných mesiacov zúčastňovali pretekov v behu. 
Zvyšné  mesiace som trávila s ďalšou exchange študentkou zo 
Slovenska a jej hosťovskou rodinou. S nimi sme chodievali na ná-
kupy, do kina, alebo sme sa len tak bavili u nich.

MAROŠ: Školský deň začínal budíčkom o 6:30 a odchodom na 
autobus (autom o 7:00) - škola začínala každý deň o 7:30 a meš-
kanie nebolo tolerované. Víkend bol hlavne v znamení parties a 
výletov, ktoré pre mňa rodina nachystala.

AKO SA LÍŠI SLOVENSKÁ ŠKOLA OD AMERICKEJ?

MÁRIA: Hlavne rozvrhom a výberom hodín. Ako som už spomína-
la, každý deň rovnaké hodiny, iba v druhom polroku sa mi zmenili
dva predmety. Pre každý ročník sú povinné iba jeden - dva pred-
mety, ostatné sú voliteľné. Je to lepšie v tom, že si študent môže 
vybrať, čo ho baví, na druhej strane im zasa často chýbajú zá-
kladné poznatky z oblastí, ktoré si nezvolili. Pravidlá na ame-
rickej škole sú omnoho prísnejšie ako u nás. Chalani museli mať 
vždy zapravené tričká a nemohli nosiť krátke nohavice, dievčatám 
nemohlo byť vidieť brucho alebo trčať kríže. Za to mohli poslať 
študentov domov sa prezliecť. Čo ma asi najviac zarazilo - žiadny 
zákaz fyzických trestov. Nie síce fackovanie, ale po priestupku sa 
musel študent postaviť tvárou ku stene a dostal na zadok palicou, 
vlastne takou latkou 5 x 70 cm, volalo sa to pádlovanie.

MAROŠ: Hlavne iným pohľadom na výučbu. U nás sa pevne pridr-
žiavajú učebných osnov, v poslednom ročníku príprave na maturi-
tu, v USA je výučba postavená na báze tvorivosti a uplatnenia sa 
v praktickom živote.

AKO  STE TRÁVILI VOĽNÝ ČAS?

MÁRIA: Väčšinou s hosťovskou rodinou, ako som sa už zmienila. 
Občas sme išli na spoločný výlet, do kina, alebo sme pozerali TV. 
Keď som mala čas, rada som komunikovala s priateľmi zo Slo-
venska a s mojou vlastnou rodinou, no kvôli časovému posunu to 
nebývalo až tak často. Taktiež som veľa čítala a ku koncu pobytu 
som čim ďalej tým viac bola s novou priateľkou zo Slovenska.

MAROŠ: Chodieval som do kina, do obchodných centier, na obed 
s priateľmi. Veľa času som venoval návštevám „bratových“ futbalo-
vých zápasov. Každý deň som bol v kontakte so Slovenskom.

AKÁ JE AMERICKÁ MLÁDEŽ? MALI STE TAM PRIATEĽOV?

MÁRIA: Je veľmi podobná tej našej. Všade sú skupinky tých sluš-
nejších a potom tých problémových. Často sa stáva, že keď im ro-
dičia zakazujú chodiť von a potom majú nejakú príležitosť zabaviť 
sa, prešvihnú to a spôsobia veľké problémy. Americká mládež mi 
pripadá trochu viac skazená ako naša. Nikdy som si u nás nevši-
mla toľko tehotných študentiek ako je to v Amerike.

MAROŠ: Rozdielna v tom ako sa zabáva, čo robí, ale v samej 
podstate sú rovnakí ako my Slováci - jazdia na autách, majú svoje 
party a kluby... V podstate sa snažia o to isté - byť s priateľmi, 
zvládať školu a mať s rodičmi dobré vzťahy. Niekedy im to nejde, 
inokedy áno.

BOL PRE VÁS TENTO ŠTUDIJNÝ POBYT UŽITOČNÝ?

MÁRIA: Určite. Každému by som odporučila túto skúsenosť. I keď 
ja osobne som od toho očakávala viac a bola som v niektorých 
veciach sklamaná, neľutujem, že som tam išla, pretože mi to viac 
dalo, ako som musela obetovať.

MAROŠ: Samozrejme. Nie je to ľahké, ale dá vám to iný pohľad na 
život, obohatí vás to o ďalší rozmer.

ČO BOLO PRE VÁS NAJVÄČŠÍM  PRÍNOSOM?

MÁRIA: Jednoznačne zdokonalenie v angličtine. Naučila som sa 
plynule komunikovať a rozumieť hovorenému slovu. Ďalej som vi-
dela kus sveta, kde sa už možno nikdy nedostanem, spoznala som 
nových ľudí, zažila inú kultúru a naučila sa viac samostatnosti. Pre-
kážalo mi odlúčenie od rodiny a priateľov a tiež zmena životného 
štýlu. Ja som aktívny človek, a rodina, u ktorej som bývala, trávila 
väčšinu času doma, čo bolo pre mňa veľmi stereotypné.

MAROŠ: Určite to osamostatnenie, čo obohatilo moje osobné skú-
senosti, ale tiež ma naučilo vážiť si moju vlastnú slovenskú rodinu, 
školu, našu kultúru a krajinu, z ktorej pochádzam. Nepáčila sa mi 
americká byrokracia, divné názory a propaganda, ktorá bola vša-
de. V podstate si ale myslím, že je to všetko o osobných pocitoch 
každého z nás. A aj tu platí - 
radšej raz vidieť, ako 100-krát 
počuť.

Ďakujem vám
v mene čitateľov
NOVODUBNICKÝCH 
ZVESTI.

PhDr. Irena Štofaníková



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Takmer na záver koncertného roka v Novej Dubnici to najlepšie! Samozrejme, vo ve-
ciach vkusu má každý svoj vlastný názor, avšak za všetkých organizátorov nás nesmierne 
teší, že práve koncert tejto výnimočnej á capella kapely sa skutočne objektívne vydaril a 
subjektívne páčil všetkým divákom a najmä poslucháčom. S neskrývaným údivom sme 
mohli všetci 16. decembra spoločne otvárať ústa nad tým, aké možnosti ponúkajú ľudské 
hlasivky, aké všetky tóny, harmónie, ale aj zvuky hudobných nástrojov sa dajú nimi vyčariť! 
Oktet Close Harmony Friends nás do týchto tajov rozhodne príjemne zasvätil. Či už to boli 
presvedčivé a naliehavé skladby ako Fields Of Gold speváka Stinga alebo citlivá Tears 
In Heaven Erica Claptona, veselé náladovky typu Crazy Little Thing Called Love skupiny 
Queen alebo Can´t Hurry Love Phila Collinsa, či vianočné melódie. Naopak, samotné 
publikum veľmi príjemne prekvapilo frontmana zoskupenia!

Na otázky odpovedá vedúci zoskupenia Mário Fančovič:

Prekvapili vás niečím novodubnickí poslucháči?
 Keď som vošiel do sály a uvidel som tú obrovskú kapacitu, hovoril som si, že to tu 
trošku predimenzovali. Ale teda... zjavne nie! Nečakal som, že to bude plné a som veľmi 
príjemne prekvapený. 

Dá sa porovnať publikum na vašich zahraničných cestách a Slováci ako poslucháči?
 Samozrejme, že sme radi, keď môžeme vycestovať do zahraničia na dva týždne, 
ale keby sme sa tým mali živiť celý rok, zrejme by nás to nebavilo. Pre nás je zaujímavý 
jeden väčší zájazd ročne a potom sme radi, keď môžeme koncertovať pre veľa ľudí a čo 
najbližšie.

Koľko zahraničných ponúk ročne odmietnete? 
 (úsmev) Je to naozaj ťažké, pretože všetci sme zamestnaní a toto robíme iba ako 
koníčka. Takže dovolenky máme málo. Musíme si vybrať rok vopred, kam chceme ísť a 
ostatné, žiaľ, odmietame. 

Kombinovať prácu a takýto časovo náročný štýl záľuby dá určite zabrať...
 Áno, je to veľká obeta. Každý má svoje zamestnanie, rodinu a hneď na treťom mieste 
je kapela. 

Až na treťom?
 Najneskôr na treťom! U niekoho je to aj skôr, Bohužiaľ. (smiech) Ale inak by to nešlo. 
Dať dokopy osem ľudí, aby mali súčasne čas na skúšky a koncerty, to je takmer nemy-
sliteľné! Dnes som to síce verejne nehovoril, ale práve nám ochorela sopranistka a musel 
som za ňu ťahať nejaké sólo.

Na scéne pôsobíte už 18 rokov. Mení sa zostava skupiny často? Na dnešnom kon-
certe boli viaceré mladučké hlasy...
Od samého začiatku sme v zostave štyria. A tí ďalší – niektorí sú osem rokov, niektorí štyri 
a tí ďalší iba dva. 

Ako sa dá nastúpiť do tohto rozbehnutého vlaku? A ako sa vôbec dá vaša muzika
zanechať ďalším generáciám, čo sa hudobného notového podkladu týka?
 Je to ťažké, ale máme to tak, že albumy nahrávame po stopách, teda každý jeden 
hlas zvlášť. Keď teda príde nová speváčka, dostane skladby, kde sú na jednej strane všet-
ci ostatní a na druhom kanáli počuje iba svoj hlas. Takže v jednom slúchadle počúva, čo 
má sama spievať, a potom si nechá druhé a skúša, či sa vie trafiť aj bez pomôcok. Takto 
sa to cvičí. 

Aranžmány si robíte sami?
 Väčšinou áno, iba zopár vecí máme prebratých. To prebratie je v rôznych štádiách, 
niekedy dostaneme noty, ale takých prípadov je veľmi málo. Pri druhom stupni prebratia si 
zoberieme slúchadlá a opíšeme. Čo je dosť ťažké, ale tiež sa to dá robiť, hlavne v prípade, 
že je to jedna k jednej, teda že ten druhý zbor má presne toľko spevákov, čo my. No a 
potom ten tretí druh – musíme si to opísať a prispôsobiť na náš počet hlasov. 

Nemali ste vy v kapele náhodou jedného z prvých slovenských beatboxerov?
Neviem, či sme boli práve prví, ťažko povedať... možno boli aj iní, len neboli takí známi. 
My sme s beatboxom začali pred desiatimi rokmi. Boli sme účastníkmi jedného worksho-
pu v Taliansku, kam zavítala skupina House Jacks z Ameriky a tí nám dávali lekcie. Tam 
sme zažili prvýkrát, že bicie sa dajú robiť aj na mikrofón a hlavne, zistili sme, ako sa to dá 
použiť aj v á capellovej hudbe. Tri – štyri dni nás to učili. 

Čo bol pre Close Harmony Friends najzaujímavejší zážitok minulého roku?
Najdôležitejšie bolo, že sme po troch rokoch konečne dokončili nové CDčko, lebo s tým 
sme mali najviac starostí. Už je na svete a najmä nás teší, že poslucháčom sa páči. Druhá 
podstatná vec, ktorú sme dokončili, je prvé slovenské á capella DVD. Dnes sa na vašom 
koncerte napríklad všetky vypredali. A ďalšia vec, ktorá ale ešte nie je celkom dokonečná, 
je nová web stránka. Snažíme sa, aby bola špičková s použitím najnovších technológií. 

A aké sú vaše plány a predsavzatia do roku 2009?
Zasa plánujeme turné. Minulý rok sme boli v Austrálii (r. 2007 – pozn. red.), tento rok sme 
boli v Španielsku a vyzerá to tak, že by sa nám malo podariť znovu sa dostať do Austrálie. 
Nechcem to hovoriť ako hotovú vec, ale vyzerá to nádejne. 
-mk-



 Román M. C. Saavedru už získal titul Najlepšia kniha všet-
kých čias. Presvedčivým dokladom vážnosti týchto slov je fakt, 
že za najlepšiu ju pasovali priamo spisovatelia z 54 krajín sveta.
Titulovala ju tak väčšia časť zo stovky oslovených renomovaných 
literárnych autorov. Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha 
je druhou najčastejšie vydávanou a prekladanou knihou hneď po 
Biblii. 

 Bolek Polívka ju uchopil ako didaktickú klaunikiádu podľa vzo-
ru českého velikána Jana Amosa Komenského. Spontánnosť, ob-
divuhovaná fantázia, prirodzená hravosť a čistý humor - aj to sú 
znaky tohto svojrázneho spracovania známeho príbehu. V čase, 
kedy nemá spoločnosť dostatok veľkých ideálov a vzorov, sa pred 
vás postaví 2,38 metra vysoký profesor španielskeho jazyka a lite-
ratúry a 120 kilogramová Ancha, ktorá pracuje ako vychovávateľka 
na internáte pre kominárov, to sú naši divadelní hrdinovia - Don 
Quijot a Sancho Panza. 
............... a tu už nechávame priestor na váš ctený názor. Budeme 
radi, ak si ho utvoríte sami v pondelok 9. marca od 19:00 v kine
Panorex.  -mk-



GUSTÁV MURÍN
MAFIA V BRATISLAVE

V knihe sú zma-
pované praktiky 
slovenskej mafie z
rokov 1989-1999. 
Väčšinu mien ma-
fiánov, vyrovnáva-
nie si účtov a li-
kvidáciu bielych 
koní poznáme z
dennej tlače a 
slušný človek sa 
nestačí čudovať, 
ako to všetko fun-
guje. 

LUCY MAUD MONTGOMERYOVÁ
ANJEL MEDZI TIEŇMI

Autorka známeho 
románu Anna zo 
Zeleného domu 
nás v svojich po-
viedkových príbe-
hoch zavedie do 
malých meste-
čiek, kde nádher-
né prírodné pro-
stredie starých 
usadlostí tvorí tú
najvhodnejšiu ku-
lisu k jej drama-
tickým príbehom.

LUCY A STEPHEN HAWKINGOVCI
GREGOROVE TAJNÉ VÝPRAVY
DO VESMÍRU

Pútavé a zábavné dobrodružstvo pre mlá-
dež s množstvom úžasných vedeckých 

faktov o našom 
vesmíre vrátane 
najnovších my-
šlienok o čiernych 
dierach od jedné-
ho z najgeniálnej-
ších teoretických 
fyzikov od čias 
Einsteina.

LESLEY
DOWNEROVÁ
POSLEDNÁ
KONKUBÍNA
D o b r o d r u ž n o -

-romantický príbeh odohrávajúci sa v Ja-
ponsku 19. storočia napísaný na základe 
skutočných udalostí. Je to rozprávanie 
o šogunovi, princeznej a tisíckach žien v 
ženskom paláci, ktorých spôsob života na-
vždy zmení občianska vojna.

MICHAEL GRANT
KLASICKÉ GRÉCKO

Kniha sa zaoberá 
gréckymi dejinami 
v období medzi 
vojnami s Perziou
a Kartágom na za-
čiatku 5. storočia 
pred n. l. a ná-
stupom Alexan-
dra Veľkého roku 
336. V žiadnej inej 
dobe sa v takom 
krátkom čase ne-
zrodilo toľko vyni-
kajúcich talentov 
a géniov, ktorí for-
movali svoju i bu-
dúce civilizácie. 

IGOR BUKOVSKÝ
TERAZ TO ZÍDE?
Odborník na výživu otvorene kritizuje diéty 
a zázračné prípravky na chudnutie. Vtip-
ným a ľahko ironickým spôsobom podáva 
pravdy a klamstvá o chudnutí, najnovšie 
poznatky o stravovaní a správnom spôso-
be života.

Marta Bieliková
vedúca knižnice

 Mestská knižnica v Novej Dubnici je priestorom pre všetkých 
obyvateľov mesta a blízkeho okolia, je miestom stretnutia gene-
rácií, ľudí s rôznym zázemím a pôvodom. Základný fond knižnice 
tvorí 25 885 zväzkov kníh a iných špeciálnych dokumentov.
 
Z toho: krásna literatúra pre dospelých  10.350
   odborná literatúra pre dospelých 8.167
   krásna literatúra pre deti   5.93
   odborná literatúra pre deti   1.429

 Knižničný fond sa snažíme rozširovať tak, aby sme v čo najväč-
šej miere plnili požiadavky našich čitateľov, samozrejme v rámci 
finančných možností. V minulom roku sme od zriaďovateľa (Mesto 
Nová Dubnica) mali vyčlenených 210.000 Sk (6.970,72 €) na knihy 
a časopisy, za ktoré sme nakúpili 794 zväzkov kníh, darom od ob-
čanov sme dostali 62 kníh a aj touto cestou im srdečne ďakujeme. 
Čo všetko do knižnice nakupujeme, si môžete pravidelne pozrieť 
v letáku Nové knihy. 
 V čitárni je prístupných 39 titulov časopisov. Staršie čísla ča-
sopisov sa požičiavajú domov, najnovšie sú k dispozícii v čitárni. 
Ak máte záujem pozrieť si, čo všetko sa v roku 2008 napísalo v no-
vinách a časopisoch o našom meste, máte k dispozícii materiál:
Články o Novej Dubnici.
 V minulom roku zaplatilo členské 1.502 čitateľov, z toho 398 
detí do 15 rokov. Celkovo knižnicu navštívilo 18 008 používateľov, 
ktorí si vypožičali 56.344 titulov kníh a časopisov. 

 K našej práci patria i kultúrno-spoločenské podujatia (literár-
ne a výtvarné súťaže, informatická výchova, výstavky k jubileám 
osobností, besedy so spisovateľmi). Počas celého roka prichádza-
li do knižnice na hodiny informačnej výchovy kolektívy detí. Obo-
známili sme ich s knihami, spisovateľmi, ukázali sme im ako a kde 
hľadať informácie, ktoré potrebujú. Pripomenuli sme si 180. výro-
čie narodenia Pavla Dobšinského. Vo výtvarnej súťaži Môj najmilší 
rozprávkový hrdina nám deti z materských škôlok nakreslili pekné 
obrázky. Pre ne sme mali pripravené i Rozprávky z gramofónu. V 
spolupráci s CVČ si žiaci mohli pozrieť zdramatizovanú rozprávku 
o Jankovi Hraškovi. Žiaci 4. ročníkov ZŠ J. Kráľa si rozšírili svoje 
vedomosti z vlastivedy na besede pripravenej na tému Slovensko 
- moja vlasť. Naši čitatelia si pobesedovali so spisovateľkou Ka-
milou Kay Strelka - Kankovou. Týždeň slovenských knižníc bol 
týždňom otvorených dverí pre všetkých obyvateľov. Tí, ktorí mali 
záujem, sa mohli bezplatne zapísať, zábudlivcom boli odpustené 
poplatky za upomienky. Vďaka grantu z Ministerstva kultúry SR 
sme svoje služby rozšírili o dva počítače s pripojením na internet. 

 Aké aktivity pripravíme pre tento rok, sa dozviete v marcovom
čísle. Aj naďalej bude naša snaha smerovať k spokojnosti čitate-
ľov, aby v knižnici našli spokojnosť pri výbere literatúry a oddych 
pri čítaní tlače. 

Marta Bieliková
vedúca mestskej knižnice



 Novým centrom Matice slovenskej Trenčianskeho 
kraja sa stalo okresné mesto Ilava. Dokonca za hlav-
né matičné mesto tohto kraja ho pasoval vo svojom 
príhovore Jozef Markuš, predseda Matice slovenskej 
(MS). Vítaným hosťom tohto slávnostného podujatia 
bol aj spisovateľ Ladislav Ťažký. 

 Slávnosť, ktorá sprevádzala vznik najnovšieho 
Domu Matice slovenskej, sa začala za zvukov trombi-
tov - oficiálne pred Mestským úradom v Ilave. Primátor 
Ilavy Štefan Daško „prichýlil“ náš dom v priestoroch 
mestského úradu. Po slávnostnom prestrihnutí pás-
ky sme sa už premiestnili do vykúrených miestností 
nového Domu Matice slovenskej na druhom poscho-
dí MsÚ v Ilave. Osláviť vznik nášho domu prišlo veľa 
matičiarov z celého kraja. Pekné bolo, že matičiari si 
priviedli so sebou aj svojich starostov a primátorov, čo 
svedčí o dobrom vzťahu miestnych odborov MS so 
svojou radnicou. 

 Chceme pogratulovať novej riaditeľke Domu MS 
v Ilave pani Janke Valigurčinovej a tiež predsedníčke 
krajskej rady Ružene Hromádkovej. Bezprostrednou 
úlohou riaditeľky bude pripraviť nové priestory na pri-
vítanie nás - matičiarov z celého Trenčianskeho kraja, 
či už na pravidelných zasadnutiach Krajskej rady MS, 
okresných rád, alebo na akciách, výstavkách, pri prá-
ci s mládežou, deťmi, pri výmene skúseností s iný-
mi miestnymi odbormi a iných stretnutiach, pre ktoré 
vznikol v novom dome dostatočný priestor.

Ing. Ján Sýkora
podpredseda MO MS v Dubnici n/V

  V š e t k y   m a m i  k y   a   o t e c k o v   

     so svojimi drobcami             spríjemni  si chvíle na materskej      

  dovolenke, pri šálke kávy i aju              si vymeni   skúsenosti   

        v oblasti výchovy die atka, pokia  sa deti ky pohrajú

          v príjemnom prostredí. 

   Pre deti ky i mami ky je pripravená dopolud ajšia innos   -
       pohybové hry, tvorivé dielne pre deti i mami ky,

          kurz cvi enie na fit – loptách… 
 Poplatok  1,-  € / 30,13,- Sk  

V prípade potreby ponúkame aj opatrovate skú službu 1 € (30,13 Sk) / hod. 

/ opatrovanie je potrebné vopred nahlási  – vych. Janka  0907 37 38 70 / 

NN a   v š e t k y  d e t i  k y   s a   u ž 

v e  m i   t e š í m e ! 



 ...pod týmto názvom pripravil Detský fond SR kampaň, aby 
upozornil na vysokú úrazovosť detí na cestách. Dopravná výcho-
va je v školách zanedbávaná. Má sa realizovať naprieč osnova-
mi všetkých predmetov, ale ako to býva, čo má byť všade, nie je 
nikde. Počas úvah nad školským vzdelávacím programom sme 
si v súkromnej škole uvedomili tento nedostatok. Obrátili sme 
sa na mestskú políciu a stretli sme sa s nesmiernou ochotou.
 Zistili sme, že MŠ na Kukučínovej ulici má vybudované do-
pravné ihrisko. Po vzájomnej dohode s vedením škôlky a políciou 
už nič nestálo v ceste vynikajúcej akcii, ktorú sme napokon aj zre-
alizovali. V 1.časti bolo 17 prváčikov oboznámených s dopravnými 
predpismi. „Teta policajtka“ Sabadková si pripravila prezentáciu na 
interaktívnej tabuli. Jej prístup k deťom bol vynikajúci. Dokázala 
ich aj so svojím kolegom zaujať počas celej hodiny. Klobúk dolu, 
určite v nich driemu pedagogické schopnosti. Prezentáciu doplnili 
pútavými príbehmi. Od rozprávania a vysvetľovania sa dostali k 
využitiu reflexných pomôcok. 

 Zážitkom pre všetky deti bol aj spoločný pochod ulicami mesta 
pod dohľadom polície. Na ihrisku si vyskúšali ozajstnú dopravu na 
vlastnej koži s využitím semaforov, dopravných značiek a doprav-
ných prostriedkov. Ujo školník všetko pripravil. Deti si priniesli 
bicykle, kolobežky, korčule a škôlka nám zapožičala prilby. Páni 
policajti najskôr zorganizovali jednosmernú dopravu a keď sme 
získali dostatok skúseností, mohli sme sa zapojiť do obojsmernej 
premávky. 
 Bol to úvod do dopravného projektu, ktorý bude v našej ško-
le pokračovať. Veríme, že vedomosti detí budú trvalé. Zdravie a 
ich životy nám nie sú ľahostajné. Chceme sa poďakovať všetkým, 
ktorí pomohli zorganizovať výbornú aktivitu a najmä tete policajtke 
Veronike Sabadkovej.

Mgr. Jana Kramárová
riaditeľka Súkromnej ZŠ

Bez „vodičáku“ na cudzom aute
Trest odňatia slobody do výšky dvoch rokov 
hrozí P. K. z Dubnice nad Váhom. 13. januá-
ra hliadka Obvodného oddelenia Policajné-
ho zboru Nová Dubnica (OO PZ) pri kontro-
le pri pošte na Trenčianskej ulici zistila, že 
šofér nie je držiteľom vodičského preukazu. 
Vozidlo Škoda Felicia si vzal napriek výslov-
nému zákazu brata J. K., ktorý mal vozidlo 
zapožičané z autopožičovne.

Ďalší neporiadny vodič
Bez osvetlenia po 21. hodine a v stave vy-
lučujúcom viesť motorové vozidlo jazdil 
po Ulici Janka Kráľa J. U. z Novej Dubni-
ce. 9. januára tým páchal priestupok proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
Odmietol sa podrobiť vyšetreniu na zistenie 
alkoholu v krvi. Hliadka mu zadržala vodič-
ský preukaz a za jeho konanie mu hrozí až 
dvojročný zákaz vedenia motorových vozi-
diel a môžu mu uložiť blokovú pokutu do 
výšky 497,90 € (14.999,74 Sk).

Nehoda pod vplyvom
Vodič vozidla Kia Ceed R. P. z Dubnice nad 
Váhom nedal 15. januára po pol deviatej ve-
čer prednosť vozidlu Škoda Fabia. Dychová 
skúška odhalila, že vinník jazdil pod vply-
vom alkoholu. Pracovníci ODI Trenčín mu 
zadržali vodičský preukaz. R. P. hrozí zákaz 
činnosti viesť motorové vozidlo na dva roky 
a pokuta do výšky 497,90 € (14.999,74 Sk).

Napadol vlastnú matku
S pomocou mestskej polície bol na OO PZ 
predvedený F. M. z Novej Dubnice. Svojej 
matke sa vyhrážal zabitím a navyše ju na-
padol dreveným predmetom tak, že utrpela 
tržné poranenie hlavy. Podozrivý bol pod 
vplyvom alkoholu a nespolupracoval s hli-
adkou. V zaisťovacej miestnosti poškodil 
dvere a dopustil sa tým priestupku proti ma-
jetku. Za toto konanie mu hrozia tri roky za 
mrežami.

podpraporčík Jana Rajníková

„Donáška“ až domov
Obyvatelia miestnej časti Kolačín nahlásili 26. 
januára neznámu osobu, ktorá leží na zemi 

pod silným vplyvom alkoholu. Hliadke mes-
tskej polície (MsP) sa podarilo zistiť, že ide 
o A. Z. z Kolačína a odprevadila ho domov. 
Týmto činom sa dopustil priestupku proti § 
47 odst. 1 písm. b) Zákona o priestupkoch.

Noční narušitelia poriadku
Za pomoci kamerového systému sa podarilo 
spozorovať F. Ž. z Novej Dubnice, ako v noci 
21. januára prevracal všetky smetné nádoby, 
ktoré mu stáli v ceste na Mierovom námestí. 
Hliadka dozerala na to, ako dá všetko do po-
riadku a uštedrila mu aj blokovú pokutu. 
O tri dni neskôr nočný pokoj rušil V. K. z Novej 
Dubnice, ktorý priamo na Mierovom námestí 
skúšal silu svojich hlasiviek. Za bránenie v 
pokojnom spánku okolitých obyvateľov ho 
neminula „odmena“ od hliadky MsP. 

Tajná likvidácia odpadu
Hustý dym a štipľavý zápach sa 18. januára 
šíril spoza garáži na Topoľovej ulici. Hliadku 
MsP upozornili všímaví občania. O pálenie 
krabíc a prebytočného odpadu sa tu pokúsil 
J. K. z Novej Dubnice. Hliadka mu nariadila 
pálenie odpadu okamžite ukončiť. 

Veronika Sabadková, MsP

BRYNDZOVÉ PAGÁČIKY

Potrebujeme: 300 g hladkej múky, 100 g 
masla (Hera, Palmarin), 150 g bryndze, 3 
polievkové lyžice kyslej smotany, 10 g drož-
dia, vajce, soľ

Postup: V smotane rozmiešame droždie s 
vajíčkom. Pridáme múku, soľ, bryndzu, ma-
slo a vypracujeme hladké cesto. Odložíme 
na teplé miesto vykysnúť na 30 minút. Cesto 
vyvaľkáme do hrúbky cca 1,5 cm a vykra-
jujeme pagáčiky (prípadne podľa fantázie aj 
iné tvary). Povrch potrieme žĺtkom a vložíme 
do rúry. 

TVAROHOVÉ PAMPÚŠIKY

Potrebujeme: 250 g tvarohu, 250 g hladkej 
múky, 3 vajcia, 2 polievkové lyžice práško-
vého cukru, ½ balíčka vanilkového cukru, 2 
kávové lyžičky prášku do pečiva, 3 polievko-
vé lyžice mlieka, džem, soľ 

Postup: Tvaroh, vajcia, cukor a vanilkový
cukor vymiešame a pridáme múku s práškom 
do pečiva, soľ a mlieko. Vymiesime hustejšie 
cesto. Do rozpáleného oleja vkladáme lyžič-
kou kôpky a obe strany vypražíme doružova. 
Posypeme cukrom a ozdobíme džemom.  

-ev-
združenie klubu dôchodcov



5. a 6. 3. o 19,00 h.
DETI NOCI

Česká dráma.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 15 r. neprístupný

7. a 8. 3. o 19,00 h.
SEX DRIVE

Americká komédia.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 15 r. neprístupný

13. 3. o 17,30 h.
MADAGASKAR 2

Americká animovaná komédia.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži prístupný

14. a 15. 3. o 19,00 h.
SÚMRAK

Americký romantický horor.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 12 r. nevhodný

19. a 20. 3. o 17,30 h.
                       

CESTA NA MESIAC - 3D

Americko-belgická animovaná komédia.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži prístupný

21. a 22. 3. o 19,00 h.
DISASTER MOVIE

Americká komédia.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 12 r. nevhodný

26. a 27. 3. o 19,00 h.
VICKY CRISTINA BARCELONA

Americko-španielska romantická komédia
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 15 r. neprístupný

28. a 29. 3. o 19,00 h.
SAW V.

Americký horor.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 15 r. neprístupný

28. a 29. 3. o 19,00 h.
SAW V.

Americký horor.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 15 r. neprístupný



 ...pod týmto názvom sa zrodila v Združení klubu dôchodcov 
Nová Dubnica (ZKD), myšlienka ktorou sme sa zaoberali už 
dávnejšie - urobiť pre nás skôr narodených finančne prijateľnú 
akciu zameranú na zdravý relax, na posilnenie imunity. Od 
myšlienky nebolo ďaleko k uskutočneniu tohto zámeru. Sveto-
známe kúpele Trenčianske Teplice sú, ako sa familiárne hovorí 
„za našimi humnami“, bolo by teda na škodu veci nepokúsiť 
sa o možnosť využitia týchto liečivých vôd. 
 Požiadali sme vedenie Mesta Nová Dubnica, osobitne pri-
mátora Ing. Jána Šušaníka o pomoc pri uskutočnení akcie. 
Pán primátor bol ústretový a prejavil pre túto vec pochopenie 
s prísľubom podniknúť v rámci dobrej spolupráce s vedením 
kúpeľov všetko pre jej uskutočnenie. Vstúpil do jednania s ge-
nerálnym riaditeľom kúpeľov Ing. Tomášom Vrankom. Slovo 
dalo slovo a úspech tohto zámeru uzrel svetlo sveta. 12. janu-
ára sa uskutočnilo jednanie zástupcu primátora Mesta Nová 
Dubnica JUDr. Miroslava Holbu, predsedníčky ZKD a vedenia 
kúpeľov. Generálny riaditeľ kúpeľov predložil plán kúpania na-
šich seniorov, dohodnuté termíny, ktoré tvorili rámec dobrej 
myšlienky a ľudského prístupu k seniorom nášho mesta. 
 Ponúkli nám kúpanie v termálnom bazéne P2 od 19. janu-
ára do 23. marca každý pondelok od 16:30 do 17:30 za veľmi 

atraktívnu cenu s 50% zľavou, teda 2,50 €. Táto akcia bola a je 
využívaná podľa harmonogramu aj spoločenskými organizá-
ciami pôsobiacimi v meste. 
Spokojnosť je potvrdená 100% účasťou našich seniorov na 
„kúpacích pondelkoch.“ Sú to príjemné a účelne strávené ho-
diny, ktorými sa seniori intenzívnejšie starajú o svoje zdravie. 
Táto akcia tiež otvára cestu ďalšej spolupráci. 
 Je veľa ciest, ktoré vedú niekam. Ale najvzácnejšie a naj-
dôležitejšie sú cesty, ktoré vedú od priateľov k priateľom. Verí-
me, že toto bola tá správna. 

Eva Vetrová, predsedníčka ZKD Nová Dubnica

 Za týmto slovným spojením sa skrýva niečo, o čo sa mnohé z nás snažia už 13 
rokov. Cvičíme jogu.
 A prečo jogu? Pretože nás v dnešnom uponáhľanom svete učí fyzicky oddy-
chovať, sústreďovať myseľ a udržiavať odstup od rozličných problémov. Okrem 
toho pôsobí proti stresu a napätiu, je dokonalým protipólom prudkých zmien v 
rušnom životnom tempe. Joga pomáha človeku dosiahnuť harmóniu tela a my-
sle. Naťahovacie cvičenia predstavujú jeden zo spôsobov, ako dosiahnuť telesnú 
kondíciu. Polohovacie a dýchacie cvičenia čistia telo a obnovujú  energiu, vďaka 
čomu je človek silnejší a pružnejší. Ako živý dôkaz blahodarného vplyvu jogy na 
človeka je skutočnosť, že nejedna cvičenka z nás má už po sedemdesiatke a je 
stále plná energie a vitality. Medzi nami cvičenkami sú nielen dôchodkyne, ale aj 
mladé dievčatá rôznych hmotnostných kategórií. Stretávame sa dvakrát do týžd-
ňa. Je nás viac ako 30 a na cvičenie máme vynikajúce podmienky.
 Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať riaditeľstvu CVČ v Novej Dubni-
ci, ktoré nám tieto podmienky vytvára. Ďalšie poďakovanie patrí našej cvičiteľke 
Alenke Martišovej, ktorá nás k tomuto cvičeniu vedie. V tomto období  sa dožíva 
krásneho životného jubilea, preto by sme jej chceli aj touto cestou zaželať všetko 
najlepšie, veľa zdravia, šťastia, nech jej optimizmus vydrží ešte veľmi, veľmi dlho a 
nech jej cvičenie jogy stále prospieva rovnako ako doteraz.

cvičenky jogy z Novej Dubnice


