
Novodubnické
       zvesti

Nahliadnite do ratingu mesta,
záverečného účtu za minulý rok

a zmeny aktuálneho rozpočtu na str. 2 a 4.

Volebné okrsky a miestnosti zostávajú oproti minulým
voľbám nezmenené. Dozviete sa na str. 3. 

Námestie plné lampiónov
a žiariacich očiek detí na str. 6.

Prvé odtajnené
informácie

o festivale na str. 6.



 Poslanci na svojom aprílovom zasadnutí
schválili aj dôležitý dokument samosprávy 
- Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za 
rok 2008. Prezentuje výsledky rozpočtového 
hospodárenia mesta za rozpočtový rok a ma-
jetkovú situáciu za účtovné obdobie.
 Záverečný účet obsahuje údaje o plnení 
rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapi-
tálový rozpočet a finančné operácie, bilanciu 
aktív a pasív, prehľad o vývoji dlhu, údaje o 
hospodárení príspevkových organizácií v ich 
pôsobení, prehľad o poskytnutých zárukách 
podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákla-
doch a výnosoch podnikateľskej činnosti. 
 Výsledkom rozpočtového hospodárenia 
mesta za minulý rok je prebytok vo výške 
6.372.365,21 Sk (211.523,77 €), kde príjmy
predstavujú čiastku 188.663.661,58 Sk 
(6.262.486,28 €) pri 98,75 %-nom plnení a pri 
čerpaní výdavkov vo výške 182.291.296,37 
Sk (6.050.962,50 €) Sk, čo je 92,23 %-né pl-
nenie.
 Po odpočte nevyčerpaných účelovo urče-
ných prostriedkov vo výške 674.154,76 Sk je 
výsledkom rozpočtového hospodárenia obce 
za rok 2008 prebytok vo výške 5.698.210,45 
Sk (189.145,94 €). 
 Vo finančných operáciách skončilo mes-
to so schodkom vo výške 2.527.741,66 Sk 
(83.905,65 €). Tento schodok sa vykrýval z 
prebytku rozpočtového hospodárenia.
 Po týchto kompenzáciách predstavujú 
nerozdelené finančné prostriedky výšku 
3.170.468,79 Sk (105.240,28 €). Tieto fi-
nančné prostriedky sa prevedú po usporia-
daní výsledku hospodárenia do fondov alebo 
v prípade potreby finančnými operáciami do 
príjmov rozpočtu.

Pri bilancii aktív a pasív dosiahlo mesto také-
to výsledky:

- vlastné imanie a záväzky (strana pasív)
 ......................................... 385.831 tis. Sk
- majetok spolu (strana aktív)
 ......................................... 385.831 tis. Sk

 Výška nesplateného dlhu k 31. 12. 2008 
predstavuje čiastku 21.293.670,67 Sk.

 Nerozdelené finančné prostriedky z pre-
bytku rozpočtového hospodárenia vo výške 
3.170.468,79 Sk sa prerozdelili do fondov:

-  prevod do Rezervného fondu
 ......................................... 569.821,05 Sk
- prevod do Fondu rozvoja škostva
 ...................................... 2.586.288,73 Sk
- finančné prostriedky právnych subjektov,
 ktoré sú ich vlastnými príjmami a nie sú
 predmetom prerozdelenia
 ........................................... 14.359,02 Sk

 Záverečný účet mesta overila nezávislá 
audítorka Ing. Tóthová. Potvrdila, že posky-
tuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú 
situáciu mesta v súlade so Zákonom o účtov-
níctve. 

 Hlavný kontrolór mesta Ing. Peter Orgo-
ník, PhD. odporúčal mestskému zastupiteľ-
stvu uzavrieť prerokovanie schválením bez 
výhrad. 

Ing. Zoltán Stopiak,
vedúci ekonomického odd. MsÚ

-mk-

 Pri prerokovaní bohatého programu mestského zastupiteľstva 
sa poslanci stretli na zasadnutí 27. apríla. Vďaka vecnému a kon-
štruktívnemu prístupu všetkých zúčastnených bolo dynamické, s 
náležitou politickou kultúrou. 

 Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavného kon-
trolóra o kontrole plnenia úloh z uznesení mestskej rady a mest-
ského zastupiteľstva a schválilo Hospodársky výsledok Bytového 
podniku m. p. o. Nová Dubnica za rok 2008 a aj Záverečný účet 
Mesta Nová Dubnica za rok 2008. Súčasne pristúpilo k schváleniu 
zmeny rozpočtu bytového podniku a mesta na rok 2009 v súvis-
losti s úspornými opatreniami prijatými z dôvodu hospodárskej a 
finančnej krízy a potrebou aktualizácie rozpočtov. 

 Na základe odporúčaní príslušných komisií zastupiteľstva po-
slanci schválili rozdelenie dotácií na rok 2009 a potom prerokovali 
správu o činnosti Mestskej polície v Novej Dubnici za rok 2008. 

 Z dôvodu rozsiahlych legislatívnych zmien a prechodu kompe-
tencií (hlavne povinností) zo štátu na mesto, poslanci schválili VZN 
č.2/2009 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby v meste Nová Dubnica a na 
základe poslaneckého návrhu schválilo VZN č. 3/2009 o doplnení 
a zmene VZN č. 14/2008 - zásady hospodárenia  a nakladania s 
majetkom mesta Nová Dubnica .

 V ďalšom bode programu zastupiteľstvo schválilo deň konania 
voľby hlavného kontrolóra mesta 24. 8. 2009 a tiež aj spôsob vy-
konania voľby hlavného kontrolóra a náležitosti vyhlášky v zmysle 
predloženého návrhu. Toto uznesenie bolo potrebné prijať z dôvo-

du skončenia zákonného funkčného obdobia súčasného hlavného 
kontrolóra v auguste. 

 Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie Analýzu súčasné-
ho stavu v oblasti zabezpečenia hrobových miest v Novej Dub-
nici a m. č. Kolačín a zároveň odporučilo primátorovi vstúpiť do 
rokovania s rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Nová Dubnica so 
zámerom odkúpiť, alebo dlhodobo prenajať od nej pozemky za 
účelom rozšírenia cintorína vo Veľkom Kolačíne.

 Poslanci ďalej schválili zriadenie vecných bremien, (optický 
kábel, vodovodná šachta a prípojka, plynovody) zaradenie majet-
ku mesta do účtovnej evidencie, vyradenie z evidencie a likvidáciu 
nepotrebného majetku, odpredaj spoluvlastníckych podielov na 
zastavaných pozemkoch pod bytovkami súp. č. 67, 71, 72, odpre-
daj bytu v 42 bytovej jednotke - súp. č. 838 a neschválili odkúpenie 
pozemku od EVPÚ a.s. Nová Dubnica, na ktorom sa nachádza 
časť chodníka a miestnej komunikácie na Trenčianskej ulici. 

 Pretože záujem získať pre mesto finančné prostriedky z euro-
fondov sa neustále stupňuje, 23. marca a 6. mája sa uskutočnili 
aj dve mimoriadne zasadnutia zastupiteľstva, ktorých predmetom 
rokovania bolo využitie voľnej budovy po bývalej Základnej škole, 
Hviezdoslavova ul. 13/4 Nová Dubnica a rekonštrukcia a moder-
nizácia zberného dvora v meste Nová Dubnica. 
 Bližšie informácie o prerokovaných materiáloch nájdete na we-
bovej stránke mesta www.novadubnica.sk, alebo na príslušných 
oddeleniach mestského úradu. 

JUDr. Miroslav Holba
zástupca primátora

 Domino efekt finančnej a hospo-
dárskej krízy pociťuje aj Mesto Nová 
Dubnica. Opatrenia, ktoré prijala vláda, 
majú dopad na rozpočet mesta v ob-
lasti príjmov z výnosov dane z príjmov 
fyzických osôb. Na základe rokova-
nia vlády a ZMOSu sa znížia výnosy 
v tomto roku v priemere o 7,18 %. V 
prípade Novej Dubnice ide o čiastku 
177.642 € (cca 5,35 mil. Sk). Z tohto
dôvodu mestské zastupiteľstvo 27.
apríla prerokovalo aj návrh na zme-
nu rozpočtu na rok 2009. 

 Zníženie sa dotklo výdavkov samot-
ného mesta a školských zariadení. V 
prípade mesta ide o šetrenie v oblasti 
miezd zamestnancov, vo frekventova-
nosti vývozu veľkoobjemového odpadu, 
frekvencii kosenia, hrabania, zameta-
nia a čistenia verejných priestranstiev, 
výsadby letných kvetinových záhonov a 
v počte kultúrnych a športových podu-
jatí a výberom finančne menej náročnej 
produkcie. 

 Po konštruktívnej diskusii poslanci 
schválili vyrovnaný rozpočet vo výške 
6.470.432 € (cca 195 mil.) v príjmoch i 
vo výdavkoch. 

Ing. Zoltán Stopiak,
vedúci ekonomického odd. MsÚ

-mk-



V Y H L Á Š K A
Volebné okrsky a volebné miestnosti: 

V zmysle § 6, ods.2 zák. .331/2003 Z.z. o vo bách do Európskeho parlamentu zákonov ur uje primátor 
mesta Nová Dubnica nasledovné okrsky a miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov  

a na s ítanie hlasov 

ís.
Okr.

Okrsok 
/súp. .,ulica,orient. ./

miestnos
na hlasovanie

ís.
okr.

Okrsok 
/súp. .,ulica,orient. ./

miestnos
na hlasovanie

1

16-  P.O.Hviezdoslava 1,3,5,7           
 P.Jilemnického 6,7 
 Sady Cyr. a Met. 11,13 
17-  P.O.Hviezdoslava 9,11,13,15 
 SNP 45,47 
 Sady Cyr. a Met. 1,5,9 
18- Sady Cyr. a Met. 7 
19- SNP 49,51 
 Sady Cyr. a Met. 2,6 
20- Sady Cyr. a Met. 8,10 
21- Sady Cyr. a Met. 14,16,18,20 
23- Sady Cyr. a Met. 22 
 P.Jilemnického 8,9,10 
28- P.Jilemnického 11,12,13 
 Pribinove sady 25 

Kino
Panorex

4

               Okružná nep. . 57-127, pár. .
64-142

 A.Sládkovi a nep. . 45-85, 
pár. . 70-110, Pod Bôrikom, 
B.N mcovej, J.Kollára, 
J.Nerudu, Svätoplukova, 
L.Svobodu, M.Gorkého, 
Svoradova

 M.Benku, M.Kuku ína,
Májová, Strážovská, 
J.G.Tajovského 2, 4, 6, 13, 
15,17,19,21

51- Sad kpt.Nálepku 26,28,30,32 
52- Tren ianska 29 

Gymnázium 
sv.J.Bosca

29- Pribinove sady 17,19,21,23 
30- Pribinove sady 9,11,13 
31- SNP 53,55 
 Pribinove sady 1,5 
32- Pribinove sady 7 
34- Pribinove sady 10,12 
 P.Jilemnického 14,15 
 J.Krá a 2,4,6,8 
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  3- SNP 5,7 
  4- P.Jilemnického 1,2   
  5- P.Jilemnického 3,4 
  6- SNP 9,11 
  7- SNP 13,15,17 
  9- SNP 21,23,25 
11- SNP 37,39,41, 
838-         P. Jilemnického 17,18 
4629-       Obytny dom 

Centrum
vo ného

asu

35- J.Krá a 10,12,14,16 
 Pribinove sady 2,6,8 
 SNP 57,59 
26-           Topo ová 2 

362- J.Krá a 3,5,7,9 
363- J.Krá a 11,13,15,17   
364- SNP 64,66,68,70 
365- SNP 72,74,76,78 
533- SNP 80,82,84,86 

2
36- J.Krá a 18,20,22,24,26 
37- J.Krá a 28,30,32,34,36  
46- Sad kpt.Nálepku 7,9,11,13 
47- Sad kpt.Nálepku 1,3,5 
48- Sad kpt.Nálepku 2,4,6 
49- Sad kpt.Nálepku 8,10,12,14 
50- Sad kpt.Nálepku 18,20,22,24 
55- Komenského sady 13,15,17,19 

II. Základná 
škola

6
534- SNP 88,90,92,94 
724- Tren ianska 44,46,48,50 
725- Tren ianska 52,54,56,58 
726- Tren ianska 60,62,64,66 
727- Tren ianska 45 
730- J.Krá a 9,21,23,25,27,29,31,33

Súkromná
základná

škola
ul. SNP 

56- SNP 54,56 
57- Komenského sady 1,3,5 
58- Komenského sady 7,9,11 
60- Komenského sady 8,10,12 
61- Komenského sady 2,4,6 
62- SNP 50,52 7

70- SNP 28,30,32,34 
71- SNP 20,22,24,26   
72- SNP 12,14,16,18 
73- SNP 4,6,8,10 
74- SNP 2 
75- Sad dukl.hrdinov 1,2,3,4 
76- Sad dukl.hrdinov 5,6,7,8 
874-         SNP 100 

Základná
umelecká

škola

3

 Okružná nep. ísla 1-55, 
                               pár. ísla 2-62 
 A.Sládkovi a nep. ísla 1-43, 

párne . 2 – 68 Gagarinova, 
Pod Dubovcom, Puškinova, 
Krátka, .Podjavorinskej,

.Štúra, J.Jesenského, 
Partizánska 

63- P.O.Hviezdoslava 17,19,21 
64- P.O.Hviezdoslava 27,29,31 
65-          Tren ianska 24,25 
53- Tren ianska 26,27 

Gymnázium 
sv.J.Bosca 8

67- P.O.Hviezdoslava 14,16,18 
68- P.O.Hviezdoslava 6,8,10  
77- Tren ianska 2,3,4,5,6,7, 
78-  Tren ianska 10, 11, 12, 13,   

14, 15, 16, 17 
81- Tren ianska 20 
82- Tren ianska 21 
83- Tren ianska 22 
84- Tren ianska 23 
85- P.O.Hviezdoslava 12 
757-        Tren ianska 1 
770-        Tren ianska 8,9 

Materská
škola

Komenského 
sady

54- Komenského sady 21, 23, 25,    
27

                J.G.Tajovského 1,3,5,7,9,11 
869-        Tren ianska 70 
873-         Tren ianska 78 

9
as  Ve ký a Malý Kola ín ulice: 

 Družobná, Slobody, Nová, 
Družstevná, Odbojárska 

                Farská, Pod húštikom 

Požiarna
zbrojnica
Kola ín

Vo by sa uskuto nia d a 6. 6. 2009  od 7. 00 hod. do 22. 00 hod. 

V Novej Dubnici d a  15. 04.  2009                           Ing. Ján Šušaník 
                                                                   primátor  

 Rozhodnutím č. 2/2009 zo dňa 8. 01. 2009 
Z.z. vyhlásil predseda Národnej rady Sloven-
skej republiky voľby do Európskeho parlamentu 
a určil deň ich konania na 

SOBOTU 6. JÚNA 2009.
 Voľby do Európskeho parlamentu sa budú v 
Novej Dubnici konať v 9 volebných okrskoch a 
9 volebných miestnostiach od 7. do 22. hodiny.
Okrsky určil primátor mesta v súlade s § 6  ods. 
2 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európ-
skeho parlamentu. Voliť pôjdete do tej miest-
nosti, v ktorej ste volili hlavu štátu, pretože okrs-
ky a miestnosti zostávajú rovnaké.  

 Ak nemôžete voliť v okrsku, v ktorom ste za-
písaný do zoznamu voličov, mesto vám vydá na 
vašu žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu 
vás vyčiarkne. 
 Riadny priebeh hlasovania zabezpečuje 
okrsková volebná komisia, ktorá dozerá na 
správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá 
o poriadok vo volebnej miestnosti, posudzuje 
platnosť hlasovacích lístkov, sčítava hlasovacie 
lístky a hlasy, vyhotovuje zápisnicu o priebehu a 
výsledku hlasovania a plní ďalšie úlohy, ktoré jej 
uloží nadriadená volebná komisia. 
 Každý volič obdrží od mesta oznámenie, v 
ktorom bude uvedený čas a miesto konania vo-

lieb, volebný okrsok a miesto, kde môže voliť. 
Oznámenie bude tiež obsahovať informáciu o 
povinnosti preukázať sa pred hlasovaním preu-
kazom totožnosti a bude v ňom uvedený stručný 
opis spôsobu úpravy hlasovacieho lístka. Spolu 
s oznámením bude voličom doručený aj zoznam 
zaregistrovaných kandidátov.
 Na zabezpečenie úspešnej prípravy a prie-
behu volieb bola vytvorená pracovná skupina, 
ktorej koordinátorom je JUDr. Dagmar Gregušo-
vá. Môžete sa na ňu obrátiť s akoukoľvek otáz-
kou súvisiacou s voľbami do Európskeho parla-
mentu, osobne alebo na č. t. 44 33 525.



 Nezvyčajne veľa kočíkov s bábätkami od dvoch do šiestich 
mesiacov ste si mohli všimnúť v stredu 22. apríla pri Obradnej
sieni mesta Nová Dubnica. Jedna postaršia pani sa nás pýtala, 
aká športová akcia sa tu bude konať. „No predsa naše miminká 
budú oficiálne privítané ako noví občania a azda aj dostanú dačo 
do vienka od mesta,“ odpovedala pohotovo jedna z mamičiek.
 A vôbec sa nemýlila. Keďže by sa všetky detičky s mamičkami 
do malej obradnej siene nezmestili, musel byť uvítací akt rozlože-
ný na štyri uvítania po sebe. Všetci napäto čakali a ku podivu (až 
na malé výnimky) aj bábätka stíchli - akoby všetkému rozumeli a 
pozorne počúvali. Najskôr všetkých privítala tajomníčka Zboru pre 
občianske záležitosti Mesta Nová Dubnica (ďalej ZPOZ) Eva Piš-
tová, ktorá predstavila PhDr. Rastislavovi Mádrovi všetky prijímané 
detičky. Pán poslanec potom oslovil bábätká s mamičkami i ocka-
mi krátkym príhovorom. Neskôr si všetci rodičia prišli po kvetinku a 
vkladnú knižku so sumou 33 eur, ktorú si väčšinou starostlivý otec-
ko schoval a zaviazal sa pravidelne túto čiastku zhodnocovať.
 Okrem knižky a kvetinky sa hlavne súrodenci prijatých obča-
nov mesta tešili na kultúrne vystúpenie detí z Folklórneho súboru 
Dubinka pri CVČ Nová Dubnica, ktoré nás všetkých rozveselili a 
upútali  vtipným programom. Vystúpenie dievčeniec a chlapcov vo 
veku od osem rokov bolo príjemným spestrením tohto pekného 
popoludnia. Ani sa nedivím, že sa nikomu nechcelo odísť a chceli 
si dobre prezrieť švárnych chlapcov a krásne dievčence v krojoch. 
Vďaka za ich vystúpenie patrí ich vedúcej, pani učiteľke Masáro-
vej.
 ZPOZ v meste má dlhoročné skúsenosti. Popri svadbách, po-
hreboch a oslavách životných jubileí má vo svojej náplni aj uvítania 
novonarodených občanov. Touto tradíciou chceme preukazovať 
pozornosť a úctu našim občanom. V palete obradov a slávnost-
ných aktov sú odzrkadlené dôležité udalosti a medzníky v živote 

človeka, ktoré tak nadobúdajú celospoločenský význam, posilňu-
jú občianske i národné vedomie, kultivujú medziľudské vzťahy a 
prehlbujú pocit spolunáležitosti každého občana.

PhDr. Rastislav Mádr, člen ZPOZ-u

 Ratingová agentúra Moody´s Cenral Eu-
rope dlhodobo sleduje hospodárenie mesta 
a pravidelne vykonáva ratingovú analýzu, 
výsledkom ktorej je ratingové hodnotenie. 
Pravidelne v máji nás agentúra informuje 
o raitingovom výsledku za predchádzajúce 
sledované obdobie. Raiting mesta Nová 
Dubnica za sledované obdobie sa nezmenil. 

 Národný rating A a 2.sk so stabilným
výhľadom mesta Nová Dubnica odráža pre-
dovšetkým stabilné prevádzkové výsledky 
mesta a tiež dobré finančné výsledky hos-
podárenia. 
 Ratingové hodnotenie zohľadňuje aj oča-
kávaný nárast zadlženosti v roku 2009 a 
negatívne dopady súčasnej ekonomickej 
krízy na rozpočet mesta, ktoré si vyžiadajú 

obmedzenie výdavkov, čo však bude sťa-
žené nízkou flexibilitou rozpočtu.

 Stabilný rating odráža očakávanie Mo-
ody’s, že mesto udrží dostatočné výsledky 
hospodárenia a prispôsobí svoj rozsiahly in-
vestičný plán možnostiam svojho rozpočtu.

Základné hodnotenie bonity
 Základné hodnotenie bonity mesta No-
vá Dubnica na úrovni 8 (na stupnici od 1 do 
21, kde 1 predstavuje najnižšie riziko) odrá-
ža niekoľko faktorov.
 Novej Dubnici sa podarilo zvýšiť svoje 
kapitálové výdavky nad 20 % celkových vý-
davkov v roku 2007 a 2008 a aj investičný 
plán pre rok 2009 a na ďalšie obdobie je 
pomerne ambiciózny. Výška investícií však 

bude závislá od schopnosti mesta získať 
kofinancovanie z Európskej únie, pretože 
vlastné zdroje financovania sú obmedzené, 
čo ešte zhoršujú dopady súčasnej ekono-
mickej krízy. Spolufinancovanie súčasných 
projektov je zo strany mesta v rozpočte na 
rok 2009 zabezpečené čerpaním úveru, 
ktorý, pokiaľ bude plne využitý, výrazne 
zaťaží rozpočet mesta. Moody’s však pred-
pokladá, že plánované projekty, najmä re-
konštrukcie školských budov, sa rozložia do 
dvoch až troch rokov, čo by malo pomôcť 
rozpočtu mesta. 

 Viac si môžete prečítať na našej stránke  
www.novadubnica.sk. 

Ing. Iveta Jurisová
prednostka MsÚ

 Každý jeden obraz je vlastne čítanka - v 
tomto duchu sa niesla prehliadka Sloven-
skej národnej galérie v Bratislave. Čítanka
doby vzniku, názorov a emócií svojho tvor-
cu. Stačí sa vydať na pútavú cestu plnú 
symbolov a mať chuť odhaľovať ich vý-
znam. Takýto spôsob prezentácie vybra-
ných exponátov zvolila galéria a rozhodne 
trafila do čierneho. 

  Výlet za umením je projekt Slovenskej 
národnej galérie a VÚB banky. Prostred-
níctvom neho umožňujú žiakom 5. a 6. roč-

níka učiniť často prvé kroky smerom k vý-
tvarnému umeniu. „Deti sú naša budúcnosť. 
Po veľkom úspechu prvého ročníka, množ-
stve spokojných a rozžiarených detských 
tvárí, z ktorých niektoré možno po prvýkrát 
videli skutočné UMENIE, s veľkou radosťou 
pokračujeme v spolupráci. Chceme nájsť a 
vychovať nielen nových návštevníkov ga-
lérie, ale aj milovníkov a záujemcov o ume-
nie,“ povedal Katarína Bajcúrová, riaditeľka 
Slovenskej národnej galérie, pri príležitosti 
vyhlásenia 2. ročníka Výletov za umením. 
Možnosť vybrať sa do galérie dostali mi-

mobratislavské školy s ponukou bezplatnej 
autobusovej prepravy, parkovného a lek-
torského výkladu grátis. 

 Možnosť využila aj Súkromná základná 
škola a v piatok 24. apríla smerovala vý-
prava piatakov a šiestakov do Slovenskej 
národnej galórie. Školákov čakal zaujíma-
vý lektorský sprievod, špeciálne ušitý na ich 
vek a vnímanie.  Deti prešli hravou formou 
štyri obdobia a umelecké slohy - gotiku, ba-
rok, realizmus a modernu. Prvoradé bolo 
zmyslové vnímanie a duševné prežívanie, 



vďaka ktorému pomaličky odhaľovali čaro 
jednotlivých období a samotných diel. Do-
konca aj najobávanejší rušiči mali miesta-
mi ústa otvorené, napríklad pri obdivovaní 
pozlátených gotických oltárov. Postupne 
odhaľovali tajomstvá, ktoré sa skrývajú za 
každým jedným ťahom štetca.

 Po návšteve Slovenskej národnej ga-
lérie, ktorá sa programovo venuje záchra-

ne a tvorbe kultúrneho dedičstva, čakalo 
na školákov ďalšie výstavné prekvapenie, 
tentoraz cestovateľské. Exkurzia do Indie, 
Nepálu, Tibetu a Číny - výstava Šangrila. 
Exponáty privezené priamo z týchto exo-
tických krajín, nádherné fotografie a video-
filmy, autentické zvuky, či dokonca vône 
- úžasná zmes, ktorá nás na chvíľu pria-
mo uniesla na ázijský kontinent. Absolvo-
vali sme napríklad výstup na Mount Eve-

rest, počas ktorého nechýbali problémy so 
stúpaním, vetrom, chladom a na jeho konci 
nás odmenil panoramatický záber výhľa-
du z tohto najvyššieho bodu zeme. Decká 
sa vybláznili dostatočne a ďalší program 
by zrejme už ani nezvládli. Dúfam len, že 
všetky zážitky poriadne poukladali na ne-
skoršie použitie. 

-mk-

Centrum vo ného asu – Detské centrum Dubá ik zorganizovalo po  
prvýkrát akciu s názvom Námestie plné ko íkov.

Slnie ko, hudba, vô a grilovaných kuriatok a hlavne snaha vytvori
novodubnický rekord v po te ko árov na námestí – to všetko prilákalo 
mnoho mladých rodín. Zaregistrova  sa ich prišlo 55, ím sme hne
vytvorili NOVODUBNICKÝ REKORD. Tí, ktorí sa nezaregistrovali, 

nemali možnos  vyhra  v tombole, kde bolo pripravených mnoho cien. 
Na 1. ro níku tejto akcie  sme vytvorili 57 metrového hada  

z ko íkov a veríme, že v budúcom roku ešte narastie. Do preteku 
s ko íkom sa zapojili len tí odvážnejší. 

1. miesto získali – Jakubko Mauer s tatinom 
2. miesto obsadili Emmka a ková s tatinom 

3. miesto vybojovali Natálka Janeková s maminkou 
B L A H O Ž E L Á M E  ! 

Pre deti ky bola pripravená i sú až v ma ovaní na chodník na tému  
Moja maminka . Možnos  zaskáka  si na trampolíne využilo tiež 

mnoho deti iek. Celý program obohatili svojím krásnym vystúpením  
deti z krúžku Minidance, ktoré nám predviedli svoj tane ný talent.   

Ve mi pekne akujeme mami kám a oteckom, cukrárni Valentino
a fotografovi p. Rekemovi za hodnotné ceny, ktorými prispeli do 

tomboly a Mestskému úradu Nová Dubnica
za propagáciu a zabezpe enie ozvu enia.



 Slovenská republika je už rovných päť rokov členom Európskej únie. Túto 
významnú udalosť oslávilo aj mesto Nová Dubnica.
 Oslavy začali už 30. apríla. V podvečer sa za prítomnosti zvedavcov a obča-
nov mesta začali stavať máje. Na hlavný program sa však netrpezlivo čakalo. 
Krátko pred ôsmou hodinou večer na Mierové námestie vpochodoval Dychový 
orchester Novej Dubnice a potom sa ukázali aj mažoretky. S úderom ôsmej 
hodiny zaznela hymna EÚ Óda na radosť a hneď po nej aj slovenská hymna. 
Postupne zo všetkých smerov prichádzali rodičia s deťmi, ktoré v rukách dr-
žali žiarivé lampióny. Nasledoval krátky príhovor primátora Ing. Jána Šušaníka 
a po ňom opäť svoje umenie predviedol dychový orchester, tento raz aj za 
pomoci mažoretiek. 
 Približne o pol hodinu sa presunuli do hlavných ulíc mesta, a tak sa začal 
lampiónový sprievod, ktorý si užívali najmä deti. Pomaly sa všetci  premiestni-
li na parkovisko pri mestskej krytej plavárni, kde odštartoval nádherný fareb-
ný ohňostroj. Bolo počuť výkriky úžasu a všetci hľadeli na svietiacu oblohu, 
akoby boli zhypnotizovaní. Toto desaťminútové rachotiace predstavenie bolo 
úžasným zakončením osláv 1. mája. Na druhý deň, tak ako po iné roky, sa ko-
nali predajné trhy. Počasie sa vydarilo, a tak ľuďom nič nebránilo v tom, aby 
veselo nakupovali. 
 Oslavy piateho výročia vstupu Slovenska do EÚ sa vydarili aj tento rok.

Eva Sjekelová



 Nová Dubnica si opäť zaspomínala na staré dobré časy. V kine Panorex sa 
vrátil čas o pár rokov dozadu, a to vďaka výstave Historické Ucho 2009. Tento rok 
sa konal už ôsmy ročník netradičnej prehliadky starožitných gramofónov, rádií a inej 
techniky, ktorú organizuje firma  LORD a rodina Sjekelových v spolupráci s mestom 
Nová Dubnica.
 Od 13. do 17. mája ste sa mohli stať súčasťou tejto, dnes už dobre známej 
a obľúbenej akcie. Okrem gramofónov a rádií, ktoré si mnohí pamätali zo svojich 
detských čias, výstava ponúkla pohľad aj na inú oblasť. Napríklad na predchodcov 
dnešných technicky vyspelých elektrospotrebičov alebo na starodávne dopravné 
prostriedky - starožitný bicykel, kolobežku a trojkolku. Takisto ste mali možnosť vi-
dieť fotoaparáty z dávnych čias, premietačky, či meraciu techniku. Hlavným dňom 
výstavy bola streda 13. máj, kedy sa konalo slávnostné otvorenie. Váženým hos-
ťom, tak ako po minulé roky, bol známy spevák a rodinný priateľ organizátorov Paľo 
Hammel. Svojím spevom a hrou na gitaru dotvoril príjemnú a priateľskú atmosféru 
a usporiadateľom dokonca priniesol ďalší vzácny exponát do zbierky (na fotografii). 
Ďalším bodom programu bolo vystúpenie detí zo Špeciálnej školy z Dubnice nad 
Váhom a zoskupenia MiniDance z Centra voľného času Dubinka v Novej Dubnici.
 Výstavy, o ktorej je počuť aj v susednej Českej republike, sa zúčastnili hlavne 
zberatelia,  ktorí obdivovali rôzne hodnotné kúsky. Atrakciou bol gramofón s trúbou,
ktorý je stále plne funkčný a takisto aj najstarší exponát vyrobený v roku 1904. Po-
tešujúce je, že sa našli aj deti, ktorým sa starožitná technika páčila. Niektorí nedo-
kázali uveriť, že kedysi boli takéto rádiá súčasťou každej domácnosti. V sobotu bolo 
Historické Ucho poctené návštevou motorkárov, ktorí hromadne „doburácali“ na svo-
jich ťažkých strojoch. Aj oni boli očarení drevenými skrinkami, ktoré nás ešte aj dnes 
dokážu potešiť kvalitným zvukom.
 Výstava Historické Ucho si aj tento rok našla nových obdivovateľov. Znovu sa 
potvrdilo, že veci dávno minulé sú stále viac populárnejšie a vyhľadávanejšie. Aj 
preto majú organizátori každý rok dôvod približovať nám kus histórie. 

Eva Sjekelová

1.  Šibalský úsmev Vlastu Redla už od začiatku naznačoval
 bezprostrednosť jeho vystúpenia.
2.  Jaroslav Svítek alias SWETJA dodal koncertu magickú
 prírodnú atmosféru.
3.  Celkom vľavo ďalší hosť - Luboš Javůrek známy aj zo spolupráce
 s Naďou Urbánkovou a projektu Bokomara.
4.  Zatajený dych početného publika.
5.  Spokojní návštevníci vykúpili takmer všetky nahrávky Vlastu Redla.
 Po koncerte nasledovala krátka autogramiáda.



 Panorex takmer plný tých, čo zatúžili 
nasýtiť si dušu peknotou. Druhá májová 
nedeľa - DEŇ MATIEK. Pedagógovia zá-
kladnej umeleckej školy v našom meste 
nám uvili so svojimi žiakmi pestrofarebnú 
kyticu rozmanitých vystúpení, pospájaných 
milým konferansom dvoch študentiek. Pri-
mátor mesta úprimnými slovami vyjadril 
úctu tým matkám, ktorých je našťastie pre-
vaha - s veľkým milujúcim, chápajúcim a 
všetko odpúšťajúcim srdcom.
 A už z exkluzívne pripraveného javiska 
zaznievajú ľúbivé tóny skladby Once upon 
a potom z westernových filmov, to všetko 
v podaní Nástrojového zoskupenia ZUŠ 
- aranžované Mgr. Milanom Belkom. Talen-
tovaný učiteľ - pán Kučmín zasa zhudobnil 
text Václava Šúplatu - Kuchynská kapela a 
my sme sa tešili z podania tých najrozkoš-
nejších - najmladších. Sedem gitár, neob-
vyklé prekvapenie, nám interpretovalo 
zmes španielskych piesní, opäť sa pridali 
temperamentné tanečníčky zo ZUŠ, kto-
rým takpovediac patrilo javisko (najviac).
 Vyvrcholením tohto pekného popolud-
nia boli sóla: Rastislav Janák - nádherné 
hlasové zafarbenie, čisté tóny, kultivovaný 
prejav a rovnako tak Dominika Budiaková,
len v sopránovom prevedení. A potom aj 
spolu v duete spievali operetné piesne po-
pulárneho Gejzu Dusíka - Modrá ruža, Ru-
žičky červené a Pieseň o rodnej zemi.

Zo srdca Vám ďakujeme!

PhDr. Irena Štofaníková

C e n t r u m   v o  n é h o    a s u    - N O V Á     D U B N I C A 
p o r i a d a   p r e   d e t i  o d  7   d o   1 2   r o k o v 

                                                                                                              5 dní plných zábavy, smiechu, vody, slnka
                    a netradi ná noc v CV  s opeka kou a diskotékou. 
                      Spolo ne podnikneme výlety do blízkeho okolia

/Tren ín – kúpalisko, Tren ianske Teplice – minigolf, Dubnica nad Váhom - kolkáre  a mnohé iné/ 

I. TERMÍN : 13.7. –  17.7.2009 II. TERMÍN : 27.7. –  31.7.2009
III. TERMÍN : 10.8. –  14.8.2009   IV. TERMÍN : 17.8 - 21.8.2009

30,-€ / 903,78 Sk  Prerátané konverzným kurzom 1€ = 30,1260 Sk. V cene sú zahrnuté  
                               náklady za: obedy, 1x celodenná strava /ra ajky, obed, ve era/,

   poistenie, náklady na výlety, vstupné na kupaliská, cestovné, profesionálny dozor. 

B l i ž š i e   i n f o r m á c i e   v   C V    N o v á   D u b n i c a  –  .tel 042/44 31 817. 

 Na Mierovom námestí ste sa mohli v ostatných dňoch 
dozvedieť, ako šetriť vodou a energiou, neznečisťovať 
pôdu a vodu, či chrániť prírodu. Tieto projekty vypraco-
vali a inštalovali novodubnickí žiaci pri príležitosti Dňa 
Zeme. Aj v silnom vetre dokázali vytvoriť zaujímavé a 
pútavé diela. Za snahu a tvorivosť ďakujeme nielen im, 
ale aj pedagógom, ktorí ich viedli. Podujatie pripravilo 
oddelenie životného prostredia mestského úradu.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ



PHILIP STEELE
RYTIERI A HRADY 
 
Náučná publikácia pre 
mládež o živote rytie-
rov v dobách temného 
stredoveku. Boje a tur-
naje odohrávajúce sa 
v sídlach a kamenných 
hradoch šľachticov.

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

MOONY WITCHER
NINA MALÁ ALCHYMISTKA

Dievčatá, máte tu novú 
kamarátku, ktorá vás 
vezme do sveta kúzel, 
zaklínadiel a elixírov. Pri 
súboji s čarodejníkom sa 
nezaobíde bez čarovnej 
hovoriacej knihy. Či sa 
jej podarí vyhrať súboj so 
zlom, sa dozviete v prvej 
knihe fantastického štvor-
dielneho príbehu.

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

GABA BELANOVÁ
MILENKA PÁNA PREZIDENTA

V novom slovenskom románe autorka ne-
kompromisne odhaľuje, ako honba za poli-
tickou kariérou a peniazmi, dokáže narušiť 
vzájomné vzťahy medzi mužom a ženou a 
navždy poznačiť životné osudy ich detí.

DAVID BENIOFF
MESTO ZLODEJOV

Odysea dvoch mladých 
mužov odhodlaných pre-
žiť v krutých podmienkach 
obsadeného Leningradu. 
Aby si zachránili život, mu-
sia v priebehu šiestich dní 
zohnať tucet vajec, inak im 
za nedodržanie zákazu vy-
chádzania hrozí smrť.

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

MICHAEL WILLIS
TIBET

Kniha predstavuje vý-
nimočnú tibetskú kul-
túru a umenie - od mo-
numentálnych chrá-
mov, nástenných ma-
lieb, po detailne stvár-
nené sochy božstiev 
a svätcov.

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

DONALD MCCAIG
RHET BUTLER

Legendárny príbeh Scarlett a Rheta z ro-
mánu Odviate vetrom zaujal ďalšieho spi-
sovateľa, ktorý podáva silný príbeh lásky z 
pohľadu Rheta a jeho rodiny.

 Do Kultúrneho centra Dolné Hony v 
Trenčíne sa 12. mája od rána schádza-
li seniori, delegáti 5. Krajského snemu 
Jednoty dôchodcov na Slovensku (ďalej 
JDS). Zástupcovia okresných organizá-
cií si po krátkom kultúrnom programe, 
schválení pracovného predsedníctva a 
programu, vypočuli správu o činnosti KO 
JDS za 4. volebné obdobie i správu o 
hospodárení.
 Bol predložený a schválený návrh 
programu na ďalšie volebné obdobie. Za 
predsedu KO JDS bol zvolený jej staro-
nový predseda Ing. Jozef Mikloš. Dele-
gátov prišli pozdraviť viacerí hostia. Za 
všetkých spomenieme zástupcov Tren-
čianskeho samosprávneho kraja a pred-
sedu JDS RNDr. Kamila Vajnorského. 
Okresnú organizáciu JDS Ilava zastupo-
vali na sneme pani Dionýzia Valašíková, 
Mgr. Anna Prokešová, ktorá si prevzala
Ďakovný list za dlhoročnú obetavú prá-
cu, dobrovoľnícku činnosť, pomoc a spo-
luprácu v prospech rozvoja organizácie 
JDS a v prospech staršej generácie. Tre-
tej delegátke za náš okres, Oľge Cíbiko-
vej, predsedníčke ZO JDS Tuchyňa, bo-
lo udelené Vyznamenanie II. stupňa za 
dobrovoľnú prácu v prospech starších 
občanov. Svoje rokovanie zakončili de-
legáti snemu Dôchodcovskou hymnou.

„Deň za dňom sa nám míňa
mladosť nám odišla do diali,

človek si častokrát zaspomína,
až z toho srdiečko zabolí...“

PaedDr. Soňa Kačíková

 V niektorých obciach sa pália jurské ohne, niekde stavajú 
máje, v iných majú silnejšiu tradíciu zvyky spojené s Jánom.
V Kolačíne zachovávame všetky tri. Ak budete oponovať, naj-
mä vy skôr narodení, že pálenie Ďura u nás má s tým niekdaj-
ším len málo spoločného, budem s vami súhlasiť. Iste mi dáte 
za pravdu, že budeme musieť pri príprave ďalšieho ročníka dať 
podaktorým jasne najavo, aby si túto peknú akciu nezamieňali 
s nekontrolovanou konzumáciou alkoholu, ktorá končí privola-
ním záchrannej lekárskej služby, ako tomu bolo tento rok. 
 Naopak, veľmi pekným podujatím bolo stavanie mája. 
Vďaka našim hasičom sa to aj  tento rok podarilo bez techniky, 
ale za významnej podpory muzikantov, ktorí prilákali viacerých 
spoluobčanov do centra obce. Medzi prizerajúcimi nechýbali 
ani primátor a viceprimátor mesta.
 Možnosť stretnúť sa opäť budú mať všetci, ktorí prijmú po-
zvanie Klubu slovenských turistov v Kolačíne a prídu v sobotu 
20. júna na Sekerku. V čase od 10:00 si tu môžete pochutnať
na vynikajúcich haluškách, osviežiť sa i zasúťažiť v takých 
atraktívnych disciplínach, akými sú skákanie vo vreci, hod brv-
nom, preťahovanie lanom či súťaž v pití piva. Súťaže sú pri-
pravené aj pre deti, nebude chýbať ani hudba, zábava a dobrá 
nálada. Dúfam, že pozvanie turistov prijmete a neobanujete. 
O ich ďalších akciách vás budeme informovať v nasledujúcom 
vydaní Novodubnických zvestí.

PaedDr. Soňa Kačíková

30. 5. (sobota) 9:00 – 17:00
Futbalový štadión MFK Nová Dubnica

TURNAJ FUTBALOVÝCH PRÍPRAVIEK

31. 5. (nedeľa) 13:00 – 17:30 (podľa dojazdu)
MEDZINÁRODNÉ DNI CYKLISTIKY

3. 6. (streda)
Futbalový štadión MFK Nová Dubnica

ATLETICKÝ MÍTING O POHÁR PRIMÁTORA
MESTA NOVÁ DUBNICA

7. 6. (nedeľa) 
CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM

Obľúbená akcia Centra voľného času
so štartom nad areálom zdravia. 

20. 6. (sobota) od 10:00 Les nad Kolačínom - Sekerka
SVÄTOJÁNSKY HALUŠKOVÝ FESTIVAL
Organizuje Klub slovenských turistov v Kolačíne. 

27. 6. (sobota) od 18:30 letný amfiteáter
NOVAFEST

HEX, Mukatado, Matka Guráž, Shellwoy, Iron Works
a ďalšie príjemné prekvapenia. 

Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na www.novadubnica.sk.



Požiar auta
„Úmyselné zapálenie vozidla neznámou lát-
kou“ - znel verdikt Hasičského záchranného 
zboru, ktorý musel zasahovať pri požiari vozi-
dla Škoda Octavia (rok výroby 2000) 8. aprí-
la na Ulici Janka Kráľa 15 minút po polnoci. 
Požiar auta hasiči zlikvidovali a k ďalšej škode 
nedošlo. Aj napriek tomu vznikla majiteľovi T. 
S. ujma vo výške 8.000 €. Doposiaľ neznámy 
páchateľ si môže za tento skutok posedieť za 
mrežami šesť mesiacov až tri roky. 

Zlý pokus o žart
Partia piatich mladíkov z Novej Dubnice sa 
pokúšala ukradnúť hliníkové disky s pneuma-
tikami a skrutky na upevnenie hliníkových 
diskov z vozidla značky Peugeot. Incident sa 
odohral 7. apríla o 22:45. Mladíkov pri tomto 
čine vyrušil pozorný občan, ktorý privolal na
miesto (Sad kpt. Nálepku) hliadku. V prípade
dokonania tohto činu by poškodenej A. J. 
vznikla škoda 365 €. Za tento trest páchate-
ľom hrozí trest odňatia slobody do výšky až 
dvoch rokov. 

Dlhoprstý maškrtník
Považskobystričan R. B. kradol 3. apríla v 

predajni potravín na Ulici SNP cukrovinky. 
Obvodné oddelenie policajného zboru zistilo, 
že to nebol prvý pokus tohto charakteru. Za 
obdobie predchádzajúceho roka ho už pristihli 
pri podobnom čine. Z tohto dôvodu sa môže 
obávať odňatia slobody až na dva roky. 

„Divadlo“ na Mierovom námestí
Pozornému kamerovému systému neunikol 
27. marca mladík, ktorý sa na Mierovom ná-
mestí pohrával so svojím pohlavným údom 
v čase 20:58. Keďže išlo o miesto verejné, 
mladík vykonal prečin výtržníctva, za ktorý si 
môže posedieť aj dva roky za mrežami. Polí-
cia šetrením zistila, že ide o osobu M. P. 

podpraporčík Jana Rajníková

Konzumácia alkoholu
mladistvými
 Areál zdravia ako miesto úniku mladých 
pred očami verejnosti, aj keď iba naoko. 9. 
apríla sa tu nachádzala partia piatich mladist-
vých, ktorí sa správali hlučne a konzumovali 
alkohol. Konkrétne pivo si zakúpili v jednej z 
prevádzok v meste. Osoba, ktorá predala al-
kohol mladistvým, bola doriešená v blokovom 
konaní a o popíjaní alkoholu svojich ratolestí 
mestská polícia informovala rodičov. 

Zmohol ho alkohol
Obyvateľ Trenčína P. J. to v Novej Dubnici 
prehnal s množstvom skonzumovaného alko-
holu a 23. apríla popoludní si ustlal priamo na 
chodníku. Hliadka ho po prebudení prevzala
a odviezla domov. Za priestupok vzbudzonia
verejného pohoršenia musel uhradiť blokovú 
pokutu. 

Nepovolený predaj
Holiace strojčeky a kozmetiku ponúkali 4. 
apríla podozrivé osoby priamo na ulici. Hliad-
ka ich spozorovala na mestskom kamerovom 
systéme a pri kontrole zistila, že im chýbajú 
potrebné doklady. Išlo o dvoch obchodníkov z 
Nitry, ktorých mestská polícia doriešila podľa 
Zákona o priestupkoch. 

Podivná zábavka
Nápojový automat na Mierovom námestí zrej-
me prekážal 14. apríla T. S. a T. H. z Novej 
Dubnice. Až do príchodu hliadok mestskej a 
„štátnej“ polície totiž do automatu neúnavne 
kopali. Tento nočný „futbalový zápas“ skončil 
tým, že automat vytrhli z podstavca a prerušili 
prívodnú hadicu, z ktorej unikala voda. Prípad 
prevzalo obvodné oddelenie policajného zbo-
ru. 

Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP



Milé gazdinky,

ak si myslíte, že už ste kura pripravovali na všetky možné a najlepšie spôsoby, rýchlo 
vás vyvediem z omylu. Vyskúšajte tento recept a uvidíte, že sa okamžite stanete hviez-
dou vašej kuchyne!

KURIATKO „CUPI – LUPI“

Potrebujeme: chladené kura (cca 1,5 kg), 100 g sušených sliviek (bez kôstky), trochu 
tymiánu, šťavu z jedného a pol citróna, 2 lyžice tekutého medu, zeleninu, ktorú dom dá 
(napr. mrkva, petržlen, zeler, pór, cibuľa, kaleráb), zemiaky

Postup: Kura osolíme (aj vo vnútri) a dnu vložíme slivky premiešané s trochou tymiánu. 
Uložíme ho na vymastený pekáč a okolo bohato obložíme nakrájanou zeleninou, ktorú 
posolíme. Prikryjeme alobalom (lesklou stranou smerom dolu) a dáme piecť. Približne v 
polovici pečenia obložíme zemiakmi, ktoré pokrájame na kolieska a osolíme. Celkom na 
záver kura polejeme šťavou z citrónov a medu a necháme v rúre podľa potreby, aby boli 
zemiaky mäkké. Podávať môžeme s rôznymi druhmi šalátov.  

DOBRÚ CHUŤ!
-ev-

združenie klubu dôchodcov

4. a 5. 6. o 19,30

NEDODRŽANÝ SĽUB

Slovenská dráma.
Vstupné: 2,20 € (66,28 Sk)
Mládeži do 12 r. nevhodný

6. a 7. 6. o 19,30

VEREJNÝ NEPRIATEĽ Č. 1: 
EPILÓG

Francúzsky koprodukčný thriller.
Vstupné: 2,20 € (66,28 Sk)
Mládeži do 12 r. nevhodný

11. a 12. 6. o 19,30 

LÍBÁŠ JAKO BŮH

Česká komédia.
Vstupné: 2,20 € (66,28 Sk)
Mládeži do 12 r. nevhodný

13. a 14. 6. o 19,30

SPOVEĎ
NÁKUPNEJ MANIAČKY

Americký romantický film.
Vstupné: 2,20 € (66,28 Sk)
Mládeži do 12 r. nevhodný

18. a 19. 6. o 17,30

PEKLO S PRINCEZNOU

Česká rozprávková komédia.
Vstupné: 2,20 € (66,28 Sk)
Mládeži do 12 r. nevhodný

20. a 21. 6. o 19,30

ZNOVU 17

Americká komédia.
Vstupné: 2,20 € (66,28 Sk)
Mládeži do 12 r. nevhodný

25. a 26. 6. o 19,30

VOJVODKYŇA

Americká koprodukčná
historická dráma. 

Vstupné: 2,20 € (66,28 Sk)
Mládeži do 12 r. nevhodný

27. a 28. 6. o 19,30

KURIÉR 3

Francúzsky akčný thriller.
Vstupné: 2,20 € (66,28 Sk)

Mládeži do 15 r. neprístupný




