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Výmery na dane vám doručíme

Rúško pristane každému

Darujte aj vy svoje spomienky

Tohtoročné výmery na dane mesto doručí do vašich schránok.
Viac sa dočítate na strane 2.

Zapojte sa do súťaže s vašim rúškom, Lucka Bílá sa už zapojila.
Viac o súťaži sa dočítate na strane 7.

Podeľte sa s krátkym príbehom vašich spomienok na mesto.
Dozviete sa na strane 6.

Sme vďační za každú pomoc

Milí spoluobčania, v posledných týždňoch náš život zmenil neviditeľný nepriateľ vírus COVID-19. Pod
hrozbou vypuknutia pandémie a nekontrolovateľného
šírenia boli prijaté viaceré
opatrenia.
Zatvorili sa prevádzky školských zariadení, detských
ihrísk, reštaurácii, obchodov
a štátnych inštitúcii. Začali
sme nosiť rúška, dezinfikovať
svoje okolie a prijímať rôzne
opatrenia na ochranu svojho
zdravia.
V meste vznikol krízový
štáb, ktorý začal prijímať opatrenia a zabezpečovať potrebný
zdravotnícky materiál. V krátkom časovom horizonte sa
podarilo zabezpečiť dezinfekciu, ochranné látkové rúška,
ktoré v úplnom začiatku pre
mesto šili zamestnanci firmy

Antona Škorčáka. Tieto rúška
boli rozdané ľudom, ktorí pôsobili v prvej línii, ako mestským policajtom, opatrovateľkám
a ťažko chorým
spoluobčanom, ktorí nás požiadali
o
pomoc.
Následne nám svoju pomoc
ponúkol Michal Rafaj (spoločnosť RMC, s.r.o.) a Jozef Kraus
(spoločnosť Ekopres, s.r.o.),
ktorí pre nás zabezpečili zdravotnícke rúška a respirátory
FFP2, ktorých časť podarovali
mestu. Tieto rúška sme začali
distribuovať do schránok občanov a dnes by mal mať každý občan mesta nad 60 rokov
doručené od mesta rúško. Celkovo ide o 3438 kusov.
Všetky tieto výdavky spojené s vírusom nám pomohol
finančne zvládnuť Bohumil
Hanzel s manželkou, ktorí darovali mestu finančnú čiastku

10.000 €. Pri tejto príležitosti
bol zriadený transparentný
účet mesta, ktorý je verejný a
občania a firmy naň prispievajú. Slúži v prvom rade na
uhrádzanie nákladov v súvislosti s COVID-19, na pomoc občanom a ľudom bez domova.
Preto mi dovoľte, aby som
vás, milí spoluobčania, touto
cestou požiadal o zhovievavosť, trpezlivosť a rešpektovanie opatrení, ktoré prijala
vláda SR a krízový štáb SR. Ich
dodržiavaním sa našej krajine darí byť v popredí krajín
s nízkym výskytom ochorenia.
Tomu nasvedčuje skutočnosť,
že v meste k dnešnému dňu
(22.4.2020) evidujeme jedného vyliečeného a len jedného
obyvateľa chorého na koronavírus. Len spoločnými silami
sa nám podarí túto situáciu
ustáť s čo najmenším dopadom na naše zdravie.

Toto ochorenie bude mať
výrazný vplyv na ekonomickú
situáciu, nielen štátu, ale aj
miest a obcí. Mesto Nová Dubnica sa preto snažilo okamžite reagovať na danú situáciu
a zrušilo investičné akcie
v meste za takmer 500.000 €,
ktoré mali slúžiť na jeho obnovu. Taktiež sa prijali ďalšie ekonomické opatrenia
smerom k školským zariadeniam, zamestnancom mesta,
bežnej prevádzke mestského
úradu a v neposlednom rade
smerom k nám, vedeniu mesta. Týmito opatreniami sa
snažíme usporiť v rozpočte
ďalších približne 200.000 €.
Predpoklad výpadku na príjme z podielových daní je vo
výške 750.000 €, čo predstavuje približne 20% z príjmu
podielovej dane.
Na záver by som sa rád ešte
raz poďakoval vyššie spomenutým ľuďom, ktorí nám
pomohli ale aj ďalším, a to
vedeniu lekárne Sara Medica,
Lekárne na Miklovkách, pánom Milanovi Hortovi a Matúšovi Lichvárovi, ktorí nám
s ochotou pomáhali nielen pri
zabezpečovaní dezinfekčných
prostriedkov.
Počnúc minulým týždňom Ústredný krízový štáb
SR uvoľnil činnosť niektorých prevádzok a podnikov
do obmedzeného režimu,
ale povinnosť nosenia rúšok, zákazu stretávania
a združovania sa a uzatvorenie detských ihrísk naďalej trvá.

Výpožička kníh v mestskej
knižnici je z dôvodu dodatočného usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR zrušená do odvolania.
Detské ihriská patria do voľnočasových aktivít, na ktoré sa
nevzťahuje výnimka vonkajších športovísk bezkontaktného športu v zmysle opatrenia
ÚVZ SR zo dňa 21.4.2020. (Táto
výnimka sa týka napr. bežcov,
cyklistov, tenistov, golfistov
a iných športových aktivít,
ktoré sú už umožnené). Deti si
tak na hru na ihriskách musia

ešte nejaký čas počkať. Žiadame vás, aby ste neodstraňovali pásky „Zákaz vstupu“ na
detských ihriskách, workoutovom a skateovom ihrisku na
celom území mesta a miestnej
časti Kolačín.
Veríme, že dodržiavaním
všetkých protiepidemiologických opatrení spoločne urýchlime ich postupné uvoľňovanie a rušenie, aby sme sa
mohli čoskoro stretávať aj na
ihriskách či v knižnici.
Petra Hrehušová

Otváracie hodiny
mestského úradu

Peter Marušinec
primátor mesta

Slovko pre manželov
Ak sa pácha zlo, ten kto trpí, je práve Boh, a v tom spočíva hrôza zla. Ale ak Boh trpí v dôsledku zla, znamená to, že uprostred zla je
láska, ktorá nás bude ustavične sprevádzať a chrániť a spolu s nami trpieť.
Ako môže Bohu ubližovať zlo?
Predstavme si matku s chorým dieťaťom. Trpí, lebo ho miluje a je s ním spojená. Úplne zdravá matka môže prežívať agóniu svojho
dieťaťa bolestnejšie ako samotné dieťa, pretože ho miluje a vžíva sa do situácie milovanej bytosti. Dá sa povedať, že láska jej
spôsobuje utrpenie. Ako si môžeme myslieť, že Božia láska je menšia než materinská!
Štefan Wallner, SDB

Knižnica aj ihriská
zatiaľ zatvorené

Mestský úrad Nová Dubnica oznamuje obyvateľom, že od
14. do 30. 4. 2020 sú otváracie hodiny mestského úradu pre
verejnosť obmedzené kvôli zabráneniu šírenia koronavírusu COVID-19. Úrad je otvorený nasledovne:
Pondelok: 8.00 - 11.30 / Utorok: 8.00 - 11.30 / Streda: 13.00 17.00 / Štvrtok: 8.00 - 11.30 / Piatok: 8.00 - 11.30 hod.
Počas otváracích hodín je povolený vstup do priestorov mestského úradu len s rúškom alebo inou ochranou úst a nosa.
Vstupy na jednotlivé oddelenia sú označené šípkami. Ďakujeme
za pochopenie.
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NAŠE MESTO

Billa pomáha našim
seniorom

Únia žien sa ochotne podujala doručiť balíčky od sponzorov.
(foto: Marta Babuková)

Spoločnosť BILLA sa v
súčasnej neľahkej situácii v
súvislosti s koronavírusom
rozhodla, že pomôže tej najzraniteľnejšej a najohrozenejšej skupine obyvateľstva
- ľuďom nad 65 rokov.
Seniori majú síce vyhradené hodiny, kedy sú uprednostnení pri nákupoch, ale
ideálne by bolo, keby nákup
prišiel za nimi až pred prah
ich domovov. V rámci iniciatívy „SUSED, POMÔŽ SUSEDOVI SENIOROVI“, spoločnosť
BILLA v spolupráci s viacerými dodávateľmi pre nich poskytla balíky s potravinovým
a drogistickým tovarom.
Obsah potravín bol vybraný
s ohľadom na seniorov a ich
zdravie. Zástupkyňa spoločnosti BILLA, Novodubničanka G. B. Nastišinová oslovila
predsedníčku ZO Únie žien
Slovenska M. Babukovú, či by
výbor tejto organizácie nebol
ochotný zastrešiť spomínanú
akciu a odovzdať balíky tým,

ktorí to najviac potrebujú.
Boli sme radi, že pri takejto dobročinnej akcii môžeme
pomôcť. Oslovili sme susedov
a známych, ktorí odporučili osamelo žijúcich seniorov
a balíky sme im spoločne odovzdali.
O tom, kto takúto pomoc
najviac potrebuje, najlepšie
vedia na oddelení sociálnych
vecí a rodiny na MsÚ. Oslovili sme preto jeho vedúcu Z.
Vankovú, ktorá nám zoznam
týchto obyvateľov poskytla
a ďalšie balíky im postupne
odovzdávame.
Seniori sa balíkom s nákupom veľmi potešili a mnohí
mali v očiach slzy. Neverili,
že v dnešnej dobe sa nájdu
dobrí ľudia, ktorí na nich
myslia. Aj v ich mene vedeniu
spoločnosti BILLA a všetkým
dodávateľom, ktorí tovar do
balíkov poskytli, srdečne ďakujeme.

Starostlivosť o seniorov v našom meste
ktorí v meste alebo v blízkom
okolí nemajú žiadnych príbuzných. Podľa ich požiadaviek
im je zabezpečený nákup základných potravín.

Obyvatelia od 60 rokov si v schránke našli vhodené rúško
v obálke s pečiatkou mesta. (foto: P. Hrehušová)

V minulom čísle mestských
novín sme vás informovali o
zriadení linky sociálnej pomoci, ktorú zriadilo mesto.
Na telefónne číslo 0902
472 290 môžu zavolať seniori,
ktorí nemajú na území mesta
a v blízkom okolí rodinného príslušníka, suseda alebo
priateľa, ktorý by im vedel
zabezpečiť donášku potravín,

liekov alebo iných potrebných
vecí.
Na to, ako prevádzka tejto
linky funguje, sme sa opýtali Janky Vlaskovej z oddelenia sociálnych vecí MsÚ,
ktorá je tiež členkou krízového
štábu mesta.
Ako sa táto služba obyvateľom ujala, ako často je využívaná?
Službu využívajú občania,

Odporúčame seniorom
nakupovať vo vyhradenom čase
rúčame, aby z dôvodu svojej
ochrany, využívali vyhradené
predajné časy pre seniorov.
Nákupný čas sa netýka lekární, výdajní zdravotníckych
pomôcok, očných optík, čerpacích staníc a autoumyvární,
kde môžu nakupovať kedykoľvek.
Radi by sme požiadali seniorov, aby na prijaté opatrenie nazerali ako na jeden
z krokov, ktorý chráni ich
zdravie.

3D ochranné štíty daroval Amavet klub aj mestu (zariadeniu
pre seniorov, mestskej polícii) ĎAKUJEME! (foto: R. Hollý)

Žiaci novodubnických škôl,
ktorí sú členmi nášho Amavet klubu č. 966 – Pöllö
(Asociácia mládeže pre
vedu a techniku – poz. red.)
sa rozhodli prispieť k boju
proti Covid-19 spôsobom im
vlastným, teda 3D tlačou.
Využili pri tom tlačiarne škôl, na ktorých pôsobia
(Spojenej školy sv. J. Bosca
a Súkromnej základnej školy
v Novej Dubnici). Hromad-

ná výroba plastových dielov
3D tlačou nie je efektívna, no
v čase núdze sa podarilo využiť skúsenosti členov klubu
s navrhovaním a prototypovaním plastových súčiastok,
pričom dokázali skrátiť dobu
tlače plastovej čelenky ochranného štítu tesne pod hodinu.
Vývoj týchto dielov sa vyvíjal
dvoma smermi – podľa jednotlivých škôl.
Spojená škola sv. J. Bosca
(ďalej len SSND) využila po-

Jana Ványová
riaditeľka MŠ

Akú inú formu pomoci ohrozeným skupinám mesto zabezpečuje?
Mesto poskytuje opatrova-

nuku 50 fólií ochranných štítov, ktoré obdržala z národného projektu IT Akadémia.
Tieto fólie boli optimalizované
pre čelenky výrobcu asi najrozšírenejšej hobby tlačiarne
Prusa i3.
Dizajn spomínaného typu
čelenky spôsoboval pri tlači
problémy, preto si členovia
klubu vytvorili svoj vlastný dizajn, ktorý im šetrí materiál aj
čas tlače a tlačiareň je pri jeho
výrobe vystavená menším
otrasom.
Ako bonus bola členmi klubu z tejto školy vyvinutá aj
“light“ verzia ochranného
štítu, ktorá využíva veľmi
ľahkú fóliu bežne používanú
pre krytie hrebeňovej väzby.
Aby čelenky štítov mohli byť
ošetrené dezinfekčnými prostriedkami, bolo kľúčové vyriešiť otázku vhodnosti použitého materiálu. Pre tlač prvých
kusov bolo použité ABS, neskôr bol pre odľahčenú verziu
zvolený ako najvhodnejší PET
materiál.
Členovia klubu zo Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici (ďalej
len SZŠ) išli pri vývoji ochranných štítov inou cestou. Spočiatku rozpracovali a spev-

teľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta
Nová Dubnica pred šírením
ochorenia COVID-19 bolo
rozhodnuté, že „Rozhodnutia na daň z nehnuteľností,
daň za psa a komunálny
odpad“ sa budú doručovať
do poštových schránok daňovníkov a poplatníkov na
poštové adresy.

Mestský úrad

celkovú kapacitu materskej
školy vytvorením tried v pracovisku Petra Jilemnického.
Prosíme rodičov, aby z dôvodu informovanosti o dianí
v MŠ sledovali stránku školy
ms-jilemnickeho-nova-dubnica.webnode.sk

Je možné volať na linku kedykoľvek?
Na linku je možné volať v
pracovných dňoch od 9.00 do
11.30 hod. Donáška nákupu je
vykonávaná v pondelok, stredu, piatok v čase od 12.00 do
14.00 hod.

Je v súčasnosti vítaná napríklad pomoc dobrovoľníkov
v meste?
V súčasnosti dokážeme
zabezpečiť pomoc rizikovým
skupinám
prostredníctvom
opatrovateliek, ktoré mesto
zamestnáva. Ak by mal niekto
záujem vykonávať dobrovoľnícku činnosť, môže nás kontaktovať a v prípade potreby
by sme ho oslovili.
Petra Hrehušová

nili práve “light“ verziu
Spojenej školy sv. J. Bosca,
neskôr, inšpirovaní iniciatívou pomoznemocnici.sk, sa
rozhodli upraviť dizajn, ktorý
využíva uchytenie fólie k čelenke pomocou skrutiek. Po
optimalizácii je táto čelenka
asi najvydarenejšia. Dizajn je
dostatočne pevný a to pri použití PET, ako aj ABS plastu
a doba tlače je len hodina
a desať minút.
Výsledky našej práce posielame zdravotníkom v našom
regióne i mimo neho. Spolu
bolo zatiaľ (k 15. 4. 2020) rozdaných 50 kusov ochranných
štítov najmä zariadeniam: Klinika pediatrie a neonatológie
/ Národná transfúzna služba v
Trenčíne / Detské lôžkové oddelenie v nemocnici v Považskej Bystrici / Oddelenie pre
odsúdených s ťažkým zdravotným postihnutím v Nemocnici
pre obvinených a odsúdených
v Trenčíne (týmto veľmi pekne
ďakujeme za hodnotenie našich štítov pri ich praktickom
používaní) / zdravotnícke zariadenia v okolí Novej Dubnice.
Rastislav Hollý

Výmery na dane mesto doručí do schránok

Triedy materskej školy
zmenia priestory
Riaditeľstvo Materskej školy, Petra Jilemnického 12/5
Nová Dubnica oznamuje rodičom, že z dôvodu nedostatočnej kapacity priestorov, od
1.9.2020 ukončuje svoju prevádzku elokovaného pracoviska v ZŠ Janka Kráľa 1 v Novej
Dubnici.
Zriaďovateľ materskej školy,
Mesto Nová Dubnica, zachová

Môže zavolať na toto číslo aj obyvateľ, ktorý sa len
domnieva, že vie o niekom,
kto by túto pomoc potreboval? A poradiť sa napríklad
o spôsobe pomoci?
Áno, môže, ak niekto pozná
niekoho, kto je sám alebo je
odkázaný na pomoc inej osoby a potrebuje nákup, prípadne inú pomoc, môže zavolať.

teľskú službu, v rámci ktorej
je možné požiadať napr. o donášku obedov, nákup, pomoc
pri hygiene, predpis liekov,
pomoc v domácnosti, sprievod pri chôdzi a ďalšie úkony
podľa potrieb klienta.
V súčasnosti je tiež zabezpečované celodenné ubytovanie v nocľahárni pre ľudí
bez domova, kde dostávajú aj
skromnú stravu. Toto opatrenie bolo prijaté tiež preto, aby
sa predišlo prípadnému šíreniu vírusu.

Ochranné štíty od AMAVET klubu

M. Babuková

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie
šírenia ochorenia COVID-19
oznamujeme, že nákupný čas
pre seniorov nad 65 rokov,
ktorí sú najviac ohrozenou
skupinou ochorením COVID-19, je vyhradený vo všetkých otvorených prevádzkach
od pondelka do piatka od
9.00 do 11.00 hodiny. Tento
nákupný čas sa týka aj Mestskej tržnice.
Napriek tomu, že v inom
čase nie je seniorom zakázané nakupovať, dôrazne odpo-
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Na
základe
vyhlásenia
núdzového stavu Vládou
SR, Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR

a rozhodnutím Krízového
štábu mesta Nová Dubnica
v súvislosti so zavedením
opatrení na ochranu obyva-

Rozhodnutia začneme distribuovať po 1. máji 2020. Konkrétny termín bude zverejnený
na úradnej tabuli, internetovej
stránke mesta a zároveň vyhlásený v mestskom rozhlase.
Spolu s rozhodnutím obdržia občania aj informáciu

o spôsobe vrátenia podpísanej
doručenky a o spôsobe platenia.
Pokiaľ ste požiadali o zaslanie rozhodnutí na e-mail
dane@novadubnica.sk, vaša
žiadosť bude spracovaná kolegyňami na oddelení daní
a poplatkov a rozhodnutie
príde na váš e-mail v priebehu niekoľkých dní postupne
podľa žiadostí.
Tieto zasielania nie sú automatické, preto vás prosíme
o trpezlivosť.
Dagmar Gregušová

www.novadubnica.sk

ŠKOLSTVO
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Milí učitelia, ďakujeme vám, že ste tu pre nás
Opatrenia a zmeny, ktoré so sebou priniesla pandémia koronavírusu sa dotýkajú nás všetkých. Medzi prvé z nich patrilo zatvorenie škôl a predškolských zariadení. Takmer zo dňa na deň boli riaditelia
škôl a ich tímy postavené pred úlohu vymyslieť a zrealizovať systém diaľkového vzdelávania, ktorý bude čo najvhodnejší pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov a nastaviť ho na podmienky svojej
školy. Niečo, čo by si mnohí z nich ešte pred mesiacom nevedeli predstaviť. Vyžadovalo a vyžaduje si to obrovské úsilie, čas, tvorivosť a zanietenie, učitelia sa museli sami naučiť veľa nového, často „za
pochodu“. Akousi iróniou bolo, že všetko toto sa zomlelo práve na konci marca. Aj keď deti kvietky pani učiteľkám a učiteľom tento rok nemohli odovzdať osobne a Deň učiteľov akosi zanikol v sledovaní
tlačových konferencií, buďme im vďační za to, že to dokázali (aj keď každý systém sa dá a má zdokonaľovať) a veďme k tomu aj naše deti.
Na to, ako sa s touto výzvou popasovali novodubnické školy, sme sa opýtali ich zástupcov.

Súkromná ZŠ

Základná škola na Ulici Janka Kráľa

(zástupkyňa riaditeľky školy Jana Šošovičková)

(riaditeľ školy Martin Staňo)

Ako prebieha v súčasnosti vyučovanie na vašej škole?
Vyučovanie v čase mimoriadnej situácie prebieha elektronickou formou prostredníctvom
EduPage a platformy Microsoft TEAMS. Učitelia žiakom
zadávajú úlohy podľa dohodnutého rozvrhu, ktoré spolu
konzultujú, zameriavame sa na
vysvetlenie náročnejších úloh,
následne ich žiaci samostatne
vypracujú a prezentujú svoje
výsledky na on-line hodinách
alebo ich odovzdajú na kontrolu učiteľovi. Ak treba, učitelia
sa opätovne k nedostatočne
pochopenému učivu vrátia, kladieme dôraz na spätnú väzbu.
Snažíme sa zadávať úlohy prepojené so životom, ktoré majú
okrem edukačného i zážitkový
rozmer. Počet on-line hodín je
upravený oproti bežnému rozvrhu podľa vopred dohodnutého
harmonogramu. Uplatňujeme
vo vysokej miere slovné hodnotenie žiakov a prihliadame i na
ich individuálne podmienky.
Čo vidíte na tomto spôsobe
výučby ako problematické?
On-line domáce vzdelávanie nie je náhrada za riadne
vyučovanie - je to iná forma
vzdelávania a našim cieľom
by nemalo byť, aby deti sedeli
niekoľko hodín denne za počítačom. Dobré domáce vzdelávanie nie je o učive, ale o činnosti.
Malo by byť menej povinnosťou
a viac zábavou. Nie je o práci
rodiča, ale hlavne o práci žiaka.
Nemala by ho limitovať dostupná technika. Nie je o objeme
vedomostí, ale o ich obsahu
a hľadaní zmyslu. Na tento spôsob vzdelávania sme neboli pripravení, a preto je jeho rozbeh
náročnejší a vyžaduje si vysokú
mieru spolupráce žiak-učiteľ-rodič, tak, aby sme ho nastavili
čo najoptimálnejšie. Často nám
chýba osobný kontakt, hlavne
ak niekto niečomu nerozumie,
ťažšie sa vysvetľuje na diaľku.
Pri bežnom vyučovaní v škole
veľa využívame spoluprácu,
diskutujeme o problémoch,
zaraďujeme zážitkové prvky...
Uvedomujeme si, že sú niektorí
rodičia z tejto situácie frustrovaní a že toho majú veľa. Je to
náročné pre všetkých zúčastnených.
Má takéto vyučovanie aj neja-

ké pozitíva?
Pozitívum vidíme v tom, že
sa žiaci postupne zdokonalia
v čítaní s porozumením. Pravdepodobne im to v budúcnosti
pomôže pri rozličných testovaniach i v štúdiu celkovo. Očakávame, že to prinesie väčšiu
samostatnosť a zodpovednosť
žiakov. Všetci máme možnosť
zlepšiť svoju orientáciu vo virtuálnom priestore a vo vyhľadávaní a používaní informácií.
Významne sa zdokonaľujeme
v IT zručnostiach a vďaka mimoriadnej situácii nastala rýchla reforma on-line vzdelávania.
Určite to prispeje k skvalitneniu
výchovnovzdelávacieho procesu a uľahčí nám komunikáciu
i po návrate k bežnému vyučovaniu. Rodičia majú šancu viac
spoznať svoje deti aj učiteľov,
viac sa dozvedia o vyučovacom
procese. Učitelia hlbšie preniknú do života rodín svojich
žiakov, čo môže priniesť lepšie
a úprimnejšie vzťahy.
Ako na tento spôsob práce
reagujú deti?
Nám všetkým, ale hlavne žiakom veľmi chýba osobný kontakt. Zistili pomerne rýchlo, že
je nenahraditeľný, ale postupne
si tento druh vyučovania osvojujú. Veľmi im chýbajú stretnutia s kamarátmi, platformu MS
TEAMS sa učia využívať aj na
komunikáciu navzájom, niektoré spoločné činnosti sa však
on-line nahradiť nedajú. Mnohí tak až teraz doceňujú všetky
rozmery ,,sedenia v školských
laviciach“ a veľmi sa tešia späť
do školy.
Čo odkazujete svojim žiakom?
Nebojte sa, či preberieme
všetko - naučíme sa presne toľko, koľko zvládneme a zvyšok
vhodne doplníme do vzdelávania v budúcnosti. Teraz by sme
mali využiť šancu venovať sa
veciam, na ktoré v škole nebol
čas. Čítať knihy, pozerať filmy
a hľadať prepojenia s učivom.
Pozrieť sa na domáce práce
a pohyb v prírode ako na zdroj
vedomostí a prepájať ich s tým,
čo sa učíme v škole.
Zvládneme to spolu! Želáme
vám, nech si nájdete dostatočnú pohodu a spôsob ako prežiť
najbližšie týždne a tešíme sa na
návrat do školských lavíc.

Ako prebieha v súčasnosti vyučovanie na vašej škole?
Po prvotnom šoku zo situácie, ktorá nastala, sa naplno
rozbehlo vyučovanie dištančnou formou. Menovaní boli
koordinátori komunikácie so
žiakmi a rodičmi, za každú triedu je to triedny učiteľ. Na nich
sa môžu rodičia obrátiť s akoukoľvek otázkou či problémom
(mailové adresy sú zverejnené
na stránke školy). Vyučujúci
využívajú na komunikáciu predovšetkým informačný systém
ASC EduPage, ktorý umožňuje
širokú škálu nástrojov pre správu a riadenie vzdelávacieho
obsahu – prezentácie, testy,
videá... Vyučujúci využívajú aj
mailovú alebo telefonickú komunikáciu a samozrejme, v snahe byť v čo najbližšom kontakte
so žiakmi, aj online vyučovanie
pomocou rôznych aplikácií.
Čo vidíte na tomto spôsobe
výučby ako problematické?
Problémov je niekoľko. Najväčším je fakt, že nie všetci žiaci
majú možnosť takejto výučby,
nemajú prístup k internetu,
nemajú doma počítač ani note-

book. Problém vzniká aj keď je
v domácnosti viacero súrodencov. Pomoc rodičov potrebujú
hlavne deti na prvom stupni,
niektorí rodičia pracujú, nedokážu sa dieťaťu dostatočne
venovať, nie všetci majú ideálne podmienky na vzdelávanie
doma, atď. Napriek všetkému
si myslím, že takmer všetci,
rodičia, žiaci aj učitelia, robia
maximum čo je v ich možnostiach a za to je potrebné sa im
poďakovať.
Má takéto vyučovanie aj nejaké pozitíva?
Samozrejme, aj v tejto situácii sa dajú nájsť pozitíva. Všetci
boli donútení zmeniť spôsob
výučby. Učitelia musia v maximálnej miere využívať informačno-komunikačné technológie vo svojich predmetoch, sme
svedkami masového vzdelávania v oblasti, v ktorej boli veľké
rezervy. V súčasnosti robia veci,
ktoré si pred niekoľkými týždňami nevedeli predstaviť. Žiaci
doteraz využívali svoje mobily
a počítače takmer výlučne na
zábavu a teraz zisťujú, že je to
ich pracovný nástroj a pomáha

im pri učení sa. V neposlednom
rade vnímam pozitívne aj skutočnosť, že napriek tomu, že sa
nestretávame v škole, sme si
akoby bližší, úprimnejší a slová
ako pochopenie, vychádzanie
si v ústrety, dohoda, rešpekt a
spolupráca nadobúdajú nový
rozmer.
Ako na tento spôsob práce
reagujú deti?
Ľudia sú rôzni, niektorým
tento systém vyhovuje viac,
niektorým menej a niekomu
vôbec nevyhovuje. Niektorým,
najmä starším žiakom vyhovuje, nemusia ísť do školy. Upozorňujem ich ale, aby zostali
rovnako disciplinovaní a zod-

Spojená škola sv. Jána Bosca

hodinovej dotácie s 99,7% priemernou účasťou žiakov.
Čo vidíte na tomto spôsobe
výučby ako problematické?
„Vo vašom on-line vzdelávacom systéme prevládajú pozitíva nad negatívami – našťastie...“ – také sú reakcie rodičov,
ktorí môžu porovnávať vzdelávanie vo viacerých školách.
Bolo by však naivné tvrdiť, že
nami zvolená forma mimoriadneho vzdelávania nemá svoje
úskalia – má. Najzávažnejšie
problémy sú: ak rodina nedisponuje internetovým pripojením; keď sa v rodine nachádza
viacero školopovinných detí;
ak rodičia pracujú v „Home
Office“ a potrebuje zosúladiť
časy pre vzdelávanie. V našom
dištančnom vzdelávaní dôležitú
úlohu preto zohráva globálny
moderátor on-line vzdelávania,
ktorý operatívne určuje časy
vzdelávania a v miere možností
nastavuje rovnomerné rozlo-

Čo odkazujete svojim žiakom?
Pre všetkých je táto situácia,
v ktorej sa nachádzame, zložitá.
Všetkým žiakom, ale aj rodičom
a pedagógom sa chcem za ich
prístup poďakovať. Verím, že
spolu to zvládneme. Všetkým
prajem hlavne veľa zdravia.

(učiteľka Jarmila Gabrižová)

ženie vyučovaných predmetov
v rámci dňa a týždňa tak, aby sa
„obrusovali hrany“.

Ako prebieha v súčasnosti vyučovanie na vašej škole?
Plnohodnotne
vyučujeme
aj v čase prerušenia prevádzok škôl – nezadávame iba
mate- riál na samoštúdium či
domáce zadania pre našich žiakov - vzdelávame dištančnou
formou, s ktorou máme 7-ročnú
skúsenosť (v SOŠ IT). Vyučovanie je realizované cez moderované videokonferencie vo
všetkých zložkách školy – MŠ,
ZŠ, Gymnázium a SOŠ IT. Ich
výhodou je vizuálna a verbálna
interakcia medzi vyučujúcim
a žiakmi, možnosť zdieľania
výukových prezentácií, videí a
učebných materiálov priamo na
zdieľanej „e-tabuli“ v reálnom
čase. K celoplošnému zavedeniu tohto systému predchádzalo
zaškolenie učiteľov a zriadenie
užívateľských účtov pre všetkých žiakov školy na G-Suite for
Education. V aktuálnych dňoch
vyučujeme on-line formou až
53,71% z plánovanej týždennej

povední, ako keby do školy chodili. Zaťažujúci je tento spôsob
vyučovania najmä pre rodičov
mladších žiakov, ktorí sa musia
deťom oveľa viac venovať ako
predtým. Vo všeobecnosti si
myslím, na základe mnohých
rozhovorov, že väčšine žiakov
škola chýba, chýbajú im kamaráti, spolužiaci a aj ich učitelia.

Má takéto vyučovanie aj nejaké pozitíva?
Prvou, zásadnou výhodou
moderovanej videokonferencie
je videnie a počutie sa „z tváre
do tváre“ medzi jednotlivými
aktérmi tak, ako v bežnej triede, čo vedie k tomu, že učiteľ
má okamžitú spätnú väzbu.
Prostredníctvom interaktívnych
úloh zadávaných cez zdieľanú
eTabuľu, dokáže učiteľ zistiť, či
žiaci pochopili učivo, alebo sa
má k niektorému kroku vrátiť.
Po skončení oficiálnej on-line
hodiny môžu pokračovať individuálne video konzultácie
k prebranému učivu. Takto
poňaté dištančné vzdelávanie
ponúkame ako formu pomoci a „uľahčenia“ pre rodičov
v tomto exponovanom období.
Učiteľ zostáva učiteľom – plní si
svoju funkciu a nepožaduje od
rodičov, aby sa stali „zástupnými“ učiteľmi. Nezanedbateľnou
výhodou je, že k takejto forme
vzdelávania nezaťažujeme žiaka drahými programovými či
hardvérovými
požiadavkami
– treba len pripojenie na internet, všetci žiaci majú softvérovú
podporu zadarmo a vzdelávanie plynule beží na mobilnom
telefóne, tablete, notebooku aj
stolnom PC.
Ako na tento spôsob práce
reagujú deti?
Pre deti sa takáto forma vzde-

lávania stala okamžite atraktívnou - bezproblémovo nastúpili
na zmenenú formu vyučovania
a od začiatku ju brali ako prirodzenú. Zatiaľ sa sme nezaznamenali prípad, žeby sa žiaci
vyhýbali vyučovaniu v takto
upravenom režime. S odstupom
času badať, že žiaci začínajú
byť viac samostatnejší a zodpovednejší napr. pri vypracovávaní on-line zadaní. Menšie
deti s radosťou reagujú na spoločné stretnutia, to že sa môžu
vzájomne vidieť, aj keď musia
zostať doma – takto aspoň čiastočne saturujeme sociálne kontakty v rámci triednych kolektívov. Registrujeme, že starší žiaci
– zvlášť gymnazisti – využívajú
náš VideoKonferenčný systém,
na stretnutia „sami pre seba“
(teda bez učiteľov), predpokladáme, že v niečom kooperujú
alebo sa spolu učia, čo je skvelé.
Čo odkazujete svojim žiakom?
Milí žiaci – vzdávame vašim
rodičom úctu a obdiv, veď popri
plnení svojich bežných povinností stíhajú nám pomáhať pri
vašom vzdelávaní – milí naši
žiaci, objímte prosím svojich rodičov a poďakujte sa im za nás.
Je v poriadku, že dištančným
vyučovaním zďaleka nepreberieme všetko, čo by sme spolu zvládli v škole – aj vy aj my
robíme všetko, aby sme z toho
mali čo najviac úžitku. Jedna
vec je však istá: veľmi sa na vás
všetkých tešíme v našej a vašej
škole!
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Hitparáda odpadových prehreškov
odpad, preto nemajú pridelené kontajnery. Nedisciplinovanosťou niektorých záhradkárov dochádza k prepĺňaniu
kontajnerov pri bytovkách v
okolí záhradkárskych osád
(napr. za vežiakom) a ešte horšie je, ak do kontajnerov vhadzujú odpady zo zelene.

Aj keď sa pri mobilizovaní
občanov k triedeniu odpadov snažím písať v mierne
optimistickom tóne, prichádzajú však aj chvíle, kedy na
mňa doľahnú trudné myšlienky.

2. Odpad nevhodíme do
kontajnera, aj keď je v kontajneroch ešte miesto, ale
položíme ho na zem ku kontajnerom. Prečo? Zvíťazila
lenivosť či totálny nezáujem o
vzhľad svojho okolia?

Vtedy ako jediné riešenie
situácie s odpadmi sa zdá len
v použití strelných zbraní (prípadne aspoň lopaty) – hlavne
vtedy, keď v okolí kontajnerov
rastú čierne skládky ako huby
po daždi, alebo keď pri triedení plastov na triediacej linke
na zbernom dvore neveríme
vlastným očiam, čo sú naši
spoluobčania schopní vhodiť
do kontajnera či vreca na zber
plastov.
Výsledkom takéhoto temného obdobia je táto myšlienka upozorniť na niekoľko
pravidlám a zákonom sa vymykajúcim aktivitám, ktoré
dlhodobo sledujeme v našom
meste:

3. Praktizovanie odpadovej
„TURISTIKY“. A to nemyslím
odvezenie odpadu autom do
iného mesta, či do inej lokality
v meste (áno, aj toto je bežným
slovenským koníčkom), ale
pešiu turistiku. Napriek tomu,
že každá bytovka či panelák
má svoje stojisko, vždy sa
nájdu osoby, ktoré cestou za
nákupmi/do práce, alebo len
tak zo zvyku, neodnesú svoj
odpad do kontajnerov pri ich
bytovke, ale na iné stojisko,
ktoré majú „po ceste“. Tým
dochádza k prepĺňaniu kontajnerov na niektorých stojiskách – typickým príkladom
sú kontajnery na Ulici J. Kráľa,
patriace k „účku“, ktoré hojne
využívajú obyvatelia protiľahlého bytového domu, ktorý
má svoje stojisko vo dvore.
Nie je krajší pohľad na Ulicu
Janka Kráľa, ako keď si vetrík
pohadzuje odpadky rozfúkané
po chodníkoch...

1. Pomerne veľká časť obyvateľov nášho mesta stále
vôbec NETRIEDI odpad. Ak
neveríte, nazrite do kontajnerov na zmesový komunálny
odpad (tam by mali byť zvyškové odpady, ktoré zostali po
vytriedení tých odpadov, ktoré sa v našom meste triedia).
Najvýraznejšie túto „nedostatočnosť“ vidno na stojisku
nového bytového domu Letka,
kde kontajnery na triedený
odpad väčšinou zívajú prázdnotou a kontajner na zvyškový
odpad kypí. Neporiadok na
stojisku a vrecká s netriedeným odpadom na zemi sú
tam každodennou samozrejmosťou.

4. Záhradkári, chatári, garážnici
Novodubničania
- odpad zo záhradky či
z garáže nemá skončiť v najbližšom kontajneri pri záhradkárskej osade/garáži,
ani mrsknutý v priekope či
niekde na cudzom stojisku.
Odpad si musíme doniesť do
kontajnera v mieste bydliska,
čiže k bytovke či paneláku,
kde bývame. Záhradkárske
osady si neplatia poplatok za

5. Obyvatelia rodinných domov a záhradkári NEKOMPOSTUJÚ odpady zo zelene.
Napĺňanie kontajnerov na
zmesový odpad hnilými jablkami, lístím, burinami, pri
dnešných vysokých cenách
za skládkovanie akurát zvyšuje poplatok za odpad nám
všetkým. Kto nechce kompostovať, nech vozí bioodpady na
zberný dvor, zabezpečíme ich
skompostovanie.
6. Výskyt osáčkovaných
psích hovienok, použitých
plienok či zdravotníckeho
odpadu v kontajneroch na
triedený odpad. Fuj!
7. Do kontajnerov či vriec na
plasty ľudia vhadzujú silne
znečistené plasty. Už sme písali, že plasty netreba drhnúť
jarou a horúcou vodou, ale že
oplachovať treba. Zaplesnené
nedojedené zvyšky jedla v rôznych obaloch či PET fľaše so
zvyškami nápoja alebo oleja,
robia z triedenia odpadov na
triediacej linke často nedýchateľnú záležitosť, plus znečistia zvyškami jedla aj ostatné
plasty.
Je škoda, že aj po toľkých
rokoch, čo triedenie odpadov v Novej Dubnici existuje, sa stále nájde množstvo
ľudí, ktorí dodnes ignorujú
pravidlá, ktoré platia nielen
v našom meste. Dôsledné triedenie odpadov, kompostovanie, nakupovanie s rozumom
a snaha o čisté a zdravé mesto
by mali byť už „v krvi“ zažraté
v každom z nás... Kde sa stala
chyba?
Katarína Bašná

Ovocný sad stále žije

Ak brigáda, tak malá, v rúškach, v rozostupoch a hlavne
inkognito! (foto: PH)

Keďže nám koronavírus
škrtol plány v mnohých oblastiach, zmenili sa aj naše
plány pri zakladaní ovocného sadu v Novej Dubnici, na
ktorý mesto získalo grant
5000 € od Nadácie VÚB.
Teda, plány sa nezmenili,
zmenila sa skôr realita, súvisiaca s realizáciou projektu.
Plán bol skoro na jar pripraviť

terén, vyzbierať kamene, a následne koncom marca vysadiť
ovocné stromy a kry. Spoločne.
S partiami dobrovoľníkov, ktoré sa na tieto akcie tešili.
Ale hups! Najprv popršiavalo, preto vo februári plánovaná brigáda nebola, lebo
traktor nemohol pripraviť terén pre dobrovoľnícku akciu,
a následne okom neviditeľný
votrelec s krycím menom CO-

VID -19 v marci stopol stretávanie sa ľudí na akciách a podujatiach. Takže dobrovoľnícke
akcie sú od polovice marca
v ... nedohľadne.
Ale aj tak sme to s organizačným výborom tohto projektu nevzdali a udialo sa nasledovné. Plocha pre ovocný sad
je pooraná a pobránená, časť
kríkov je orezaná, nakúpilo sa
trávové osivo. Kamene a odpad
sme vyzbierali počas cca 6
stretnutí malej skupinky osôb
(organizátori projektu + rodinní príslušníci) a v najbližšej
dobe vysejeme trávové osivo.
Veríme, že v jesennom období nám už nič nebude brániť, aby sme sa všetci stretli
v širšom kruhu a spoločne
vysadili ovocné stromy, kríky
a osadili vtáčie búdky. Ďalšie
akcie si nás počkajú v ďalšom
roku.
Katarína Bašná

Kto má záujem, môže si zakúpiť
od mesta kompostér

Dňa 1. 4. 2020 vstúpilo do
platnosti Všeobecne záväzné nariadenie o doplnení a zmene VZN č. 4/2018
o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta.
Prináša novinku v oblasti
triedeného zberu biologicky
rozložiteľného
komunálneho odpadu, nakoľko novela
zákona o odpadoch ukladá
mestám a obciam povinnosť
zabezpečiť triedený zber bioodpadu buď kompostovaním
v kompostovacom zásobníku
alebo zber prostredníctvom
zbernej nádoby.
Keďže mesto Nová Dubni-

ca v súčasnosti nedisponuje
finančnými
prostriedkami
na zakúpenie kompostovacích zásobníkov pre všetkých
obyvateľov mesta, využíva
zákonnú možnosť odovzdávať
kompostéry obyvateľom, ktorí
majú o ne záujem, za odplatu.
Mesto zabezpečuje kompostovacie zásobníky obyvateľom
rodinných domov za úhradu,
ktorá je vo výške skutočných
nákladov, ktoré vynaložilo
mesto na zakúpenie kompostovacieho zásobníka. Poplatok za kompostovací zásobník
sa bude uhrádzať v hotovosti
pri preberaní kompostovacieho zásobníka na zbernom
dvore.
Cena kompostovacieho zá-

sobníka bude od apríla zverejnená na webovej stránke mesta a zároveň pri pokladni na
zbernom dvore. V súčasnosti
ponúka mesto 280 l plastové
kompostéry ECO od dodávateľa MEVA-SK s.r.o., v cene
26,40 €.
Okrem kompostovania odpadu zo zelene samozrejme
pokračujeme v jarnom a jesennom zvoze konárov od rodinných domov a záhradkárskych
osád, ako aj v odbere odpadu
zo zelene od občanov na zbernom dvore. Je zákonom zakázané ukladať bioodpad zo
záhrad a parkov do zberných
nádob na komunálny odpad
alebo ho spaľovať.
Samozrejme, mesto má záujem v prípade získania finančných prostriedkov z dotácií či
grantov, zakúpiť pre obyvateľov mesta kompostéry a nádoby na bioodpad a odovzdať
ich do domácností bezplatne,
zatiaľ však ponúkame obyvateľom len odber za úhradu.
O ďalších novinkách pri nakladaní s odpadmi vás budeme včas informovať.
Katarína Bašná

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN ZBERNÉHO DVORA
Oznamujeme občanom, že od 6. 4. 2020 do odvolania budú otváracie hodiny zberného
dvora pre verejnosť obmedzené kvôli zabráneniu šírenia koronavírusu nasledovne:
Pondelok: 7.00 – 11.00 hod. / Utorok: 7.00 – 11.00 hod. / Streda: 7.00 – 16.00 hod. /
Štvrtok: 7.00 – 11.00 hod. / Piatok: 7.00 – 11.00 hod. / Sobota: zatvorené.

Zároveň počas otváracích hodín je povolený vstup na zberný dvor len
s rúškom alebo inou ochranou úst a nosa! Ďakujeme za pochopenie.
Katarína Bašná, vedúca oddelenia ŽP

Novodubnický potok má
už hlbšie koryto
Po zatopení letného kúpaliska Letka a ďalších škodách, spôsobených povodňou vo februári, vedenie
mesta Nová Dubnica vyzvalo správcu vodného toku
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany
o vykonanie prehĺbenia koryta prítoku Kolačínskeho
potoka - Novodubnického
potoka v úseku za Základ-

nou školou na Ulici J. Kráľa
a kúpaliskom Letka.
Aby vôbec mohla špeciálna
technika zasahovať, mesto vopred zabezpečilo odstránenie
porastov drevín na brehoch
potoka. Následne vodohospodári týždeň prekopávali tento
úsek koryta s cieľom zvýšiť
jeho brehy - predovšetkým zo
strany školy a kúpaliska.

Veríme, že týmito úpravami predídeme opakovaným
škodám na majetku mesta
a školy a potok aj pri dlhotrvajúcich dažďoch „udrží“
vodu v koryte. Zároveň veríme, že tieto práce sa ešte neskončili a správca toku v nich
ešte bude pokračovať.
Katarína Bašná

www.novadubnica.sk

SPEKTRUM

Praktické rady pre vašu záhradu

Pri zakladaní záhonov na jar je dôležité aj správne umiestnenie
jednotlivých plodín. (foto: E. Kebísková)

Naše záhradky ožívajú jarným ruchom. Po príprave
pôdy prichádza na rad sejba
a výsadba priesad. Skúsení záhradkári majú menej
problémov, ale začiatočníci
pravdepodobne radi príjmu
niekoľko dobrých rád.

Tieto rady sa poväčšine
zakladajú na ľudovom pozorovaní a upozorňujú na výhody správneho umiestnenia
a poradia vysádzaných plodín. Dlhoročné pozorovania
totiž potvrdili, že niektoré
rastlinky sa veľmi vhodne dopĺňajú, navzájom sa chránia

a vo vzájomnej blízkosti prinášajú aj bohatšiu úrodu.
Napríklad riadky reďkovky s riadkami špenátu sa navzájom veľmi dobre znášajú
a dopĺňajú. Podobná je situácia, ak vedľa kalerábu dostáva miesto zelená fazuľka. Po
kalerábe dáva dobrú úrodu aj
pór. Rovnako vhodne sa dopĺňajú a dobre znášajú mrkva
a cibuľa, zeler a karfiol, cvikla
a v jej blízkosti cibuľka, kapusta alebo zelená fazuľka.
Pozdĺž riadkov uhoriek možno
zasadiť mrkvu alebo šalát a v
nasledujúcom riadku rajčiaky so šalátom alebo mrkvou.
Podľa možnosti nikdy nesejeme resp. nevysádzame
do bezprostrednej blízkosti petržlen a hlávkový šalát, cesnak a cibuľu, uhorky
a reďkovku, cibuľu a kapustu.
Nie je vhodná ani kombinácia
pór a hrášok, zeler, cibuľa alebo reďkovka. Na mieste, kde
sme zobrali úrodu špenátu,
nezasaďme cviklu. Ani rajčia-

ky neznášajú cviklu a červenú
kapustu.
V prípade, že na to máme
podmienky, vytvárame dlhé
hriadky, ktoré nám usporia
miesto a uľahčujú práce spojené s prípravou pôdy, výsadbou
a ošetrovaním rastlín, pletím
buriny, zalievaním a podobne.
Medzi optimálne poradie
sejby alebo výsadby patrí
napríklad špenát - reďovka šalát - mrkva - cibuľa. Mrkva
totiž odstráni škodcov, ktorí
napádajú cibuľu.
Ďalšie vhodné poradie je
hrášok - kapusta, pretože dusík, ktorý uvoľňuje hrášok,
podporuje rast hlúbovín.
Želám vám veľa krásnych
a pokojných chvíľ v našich čarovných záhradkách a verím,
že tieto rady vám prinesú radosť a pohodu v záhrade.
Eva Vetrová
predseda združenia KD

Príroda nám prestiera svoj stôl
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Jarný tábor v CVČ

Ešte pred zatvorením školských zariadení si deti užili denný
tábor naplno. (foto: Janka Florianová)

Centrum voľného času pripravilo jarný tábor pre novodubnické deti. Keďže počasie nám veľmi neprialo na
zimné hry v snehu, zariadili
sme sa ináč.
Využili sme bazény s teplou
aj morskou vodou v hoteloch
v Trenčianskych Tepliciach.
Pripravili sme deťom pestrý
program v našich klubovniach
a v telocvični – tvorenie z papiera, súťaže, hry, kvíz, kresle-

nie, bingo. Boli sme aj v kine
na rozprávke Snežný chlapec
a posledný deň sme si zahrali
bowling.
Sme radi, že deti boli spokojné. Náš tábor sa zaobišiel
bez mobilov a veľmi chválime deti za slušné správanie
v reštauráciách a v autobuse
a tiež za ich súťaživosť a hravosť.
Andrea Uhlíková

Na našom meste
nám záleží

Príroda nám ponúka nejedno lokálne zdravé jedlo v bio kvalite zdarma (foto: OKaŠ)

Jarné kvety a bylinky nás
tešia svojou krásou a vôňou,
okrem toho sú však veľmi
vhodné aj na tanier.
Ideálnou bylinou na jar je
žihľava. Obsahuje celý rad
vitamínov a minerálov a tiež
chlorofyl. Môže sa pridávať do
polievok, plniek, stačí ju pol
minúty napariť na sitku, ochutiť napríklad olivovým olejom,
soľou prípadne korením podľa
chuti a podávať ako prílohu.
Samozrejme, mladé listy žihľavy sušíme na vynikajúci
čaj.

Vynikajúce sú listy púpavy,
ktoré podporujú činnosť našej
pečene a bránia vzniku žlčových kameňov.
Úžasnou bylinkou je aj valeriána poľná, z ktorej môžeme
pripravovať šaláty a sedmokráska, ktorej listy použijeme
do polievky, no ako chutná
dekorácia nám poslúžia jej
kvety.
Na jar má väčšina rastlín
krehké listy, a tak, pokiaľ sú
jedlé, môžeme ich pridávať
do polievok, omáčok, koreniť nimi rôzne pokrmy. Medzi
obľúbené patria listy rebríčka,

zádušníka, potočnice či kozonohy. Nemali by sme zabúdať
ani na podbeľ a pľúcnik lekársky, ktorých kvety sú vynikajúce na kašeľ.
Niektoré jarné kvietky môžeme vyskúšať na výrobu
drobnej sladkosti. Čo poviete?
Možno je to vhodný tip na spoločnú aktivitu s deťmi.
Vezmite ich na prechádzku
do prírody, natrhajte fialky
a pripravte si fialkové cukríky.
Samozrejme, pri zbere platí
pravidlo nájsť čo najčistejšie
miesto. Natrhané fialky zľahka
opláchneme vodou. Pripravte

si práškový cukor a vaječné
bielko, ktoré vyšľaháme vidličkou. Kvietky namáčame
najskôr v bielku, a potom obalíme v cukre. Ostáva nám už
iba kvietky vysušiť. Sušenie
je časovo náročnejšie, môže
trvať aj dva dni, ale oplatí sa.
Vynikajúce fialkové cukríky
uspokoja nie iba vaše chuťové
bunky, ale môžeme ich použiť
ako ozdobu na torty a iné sladkosti.
Eva Kebísková

Stretnutie, ktoré potešilo a obohatilo
Dňa 27. februára osviežili
všedné dni obyvateľov Zariadenia pre seniorov celkom mladí návštevníci
z nášho mesta.

Prejaviť záujem a porozprávať sa - to je pre ľudí v zariadení na
nezaplatenie. (foto: Anna Vojtechová)

Bez ohľadu na vierovyznanie navštevujú vo svojom
voľnom čase Oratórium a Mládežnícke stredisko, ktoré je
súčasťou farnosti sv. Jozefa Robotníka, spravovanej rehoľou
Saleziáni don Bosca. Pod
vedením saleziánov a animátorov sa venujú rozmanitým
aktivitám, cez ktoré sú vychovávaní k hodnotám a osobnostnému rozvoju. DO ZPS prišli na návštevu starkých pod
vedením saleziána Mariána
Ondriaša, a bolo to veľmi milé.
Miestnosť sa takmer zaplnila a starkí počúvali s dojatím

ľubozvučné piesne, ale tiež
modlitby svojich mladučkých
návštevníkov. Naozaj krásny
nápad dona Mariána. A to ešte
nestačilo.
Po skončení programu sa
mladí návštevníci rozbehli
k starkým, aby ich vyobjímali
a porozprávali sa s nimi.
Takéto stretnutia dvoch
vzdialených generácií sú skutočne hlbokomyseľné a ľudsky aj vzájomne obohacujúce.
Ak by sa to mohlo občas zopakovať, určite by sa to vždy
stretlo so srdečným prijatím.
Pomáha to totiž všetkým vnímať hodnotu ľudského života
vcelku, vo všetkých jeho etapách, aj v starobe.
Irena Štofaníková

Primátor s našimi plánmi súhlasí, dohodli sme sa na spolupráci
(foto: J. Danišová)

Roots & Shoots (korene
a výhonky) je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall.
V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 100 krajín.
Na Slovensko sa tento program dostal vďaka nadácii
Green Foundation v roku 2016.
Jeho hlavným cieľom je naučiť
mladých ľudí vyhľadávať problémy svojho okolia a aktívne
sa zapájať do ich riešenia. Program umožňuje žiakom získavať povedomie o aktuálnych
problémoch svojej obce či
mesta a rozvíjať kľúčové kompetencie, nevyhnutné pre ich
riešenie (napr. strategické myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupracovať, komunikačné zručnosti
a pod). Žiaci sa vďaka programu krok za krokom pripravujú
na realizáciu vlastného projektu pre komunitu.
V tomto školskom roku sme
dostali príležitosť zapojiť sa
do programu R&S. V októbri
2019 sme na základe mapovania mesta vybrali niekoľko lokalít, ktorých vzhľad by sa dal
zlepšiť. Nakoniec sme sa rozhodli venovať svoju pozornosť
mestskému detskému ihrisku
vedľa našej školy.
Súčasťou projektu je aj

spolupráca so samosprávou
mesta, a tak sme 6. novembra 2019 navštívili primátora
Novej Dubnice Petra Marušinca, aby sme ho informovali
o svojom zámere a požiadali
ho o súhlas s realizáciou projektu na mestskom pozemku.
Primátora naša aktivita potešila a prisľúbil nám spoluprácu zo strany mesta. Chceli
by sme natrieť futbalové brány, osadiť na ne siete, opraviť
ploty a pletivá, pre divákov
futbalu pridať lavičky a obnoviť trávu na ihrisku.
Keďže dávanie dole a osadenie pletív je náročné, pán primátor nám ponúkol mestské
technické služby na výpomoc.
V týchto dňoch sme plánovali
zorganizovať stretnutie s občanmi mesta priamo na detskom ihrisku, kde sme chceli
predstaviť svoj zámer a zozbierať ďalšie podnetné námety
od návštevníkov ihriska.
Naše aktivity však budeme
musieť, v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľov mesta pred šírením
koronavírusu, na niekoľko
týždňov odložiť.
Aktuality o realizácii nášho
projektu nájdete na: https://
www.facebook.com/RaS-Experti-100972661408302.
žiaci SZŠ v Novej Dubnici

6

KRONIKA MESTA

Apríl 2020

Kniha, ktorá pretrváva veky
som začala s kronikou, písanou od roku 2005 na počítači,
prepisovať aj ručne.

Janka Prnová - nová mestská kronikárka (foto: P. Hrehušová)

Tak, ako sú súčasťou Novej
Dubnice tri zlaté dubové
listy, sú jeho súčasťou aj
ľudia z minulosti, zážitky
prvých obyvateľov, obrázky zo starých fotoaparátov
a samozrejme, príbeh mesta. Nová Dubnica má čo povedať svojim budúcim obyvateľom a jej hlasom bola,
je a aj bude práve kronika.
O záznamy, ktoré našich
potomkov prevedú kúskami
histórie, sa aktuálne stará
pani Jana Prnová. Podelí sa
o skúsenosti a zážitky pri
zaznamenávaní života v našom meste.

Tvoriť kroniku mesta nie je
jednoduché. Ako ste sa dostali k nápadu, že to skúsite?
Kroniku mesta Nová Dubnica začal písať ešte v roku 1958
pán Jaroslav Novák. Odvtedy sa na jej tvorbe podieľalo
niekoľko kronikárov. Ja som
pomyselné žezlo prevzala od
pani Janky Vachovej. Prišlo
k tomu medzi rečou s kolegyňami na oddelení kultúry, keď som u nich na stole
zbadala tú nádhernú knihu
a pani Kebísková poznamenala, že hľadajú niekoho, kto by
v písaní kroniky pokračoval.
Keďže som pomerne tvorivý
človek, milujem knihy aj rada
píšem a v poslednej dobe mi
tvorivosť chýba, akosi spontánne zo mňa vyhŕklo, že by
som to skúsila. Mám skúsenosti s písaním do školského
časopisu, napísala som niekoľko článkov, vytvorila textovú časť webstránok a e-booky
pre moje dve kamarátky, ktoré
začali podnikať. Písanie kroniky je iný typ písania, ale je
to veľmi zaujímavé a obohacujúce.
Aký je proces, ktorým si
prejde každá kronika?
V priebehu roka kronikár
zbiera podklady, zapisuje si
udalosti, ktoré sa dejú v meste, prípadne v regióne, ktoré
majú na mesto vplyv. Priebežne zbiera podklady aj od
iných inštitúcií a organizácií
v meste, napríklad jednotlivých oddelení MsÚ, zaznamenáva si počasie. Potom
v nasledujúcom roku po odsúhlasení výročnej správy
mesta všetky informácie spra-

cuje či už chronologicky alebo
tematicky do kompletného
dokumentu, ktorý ide na pripomienkovanie príslušnému
orgánu mesta, u nás je to Komisia kultúry. Po zapísaní pripomienok finálny dokument
Komisia odsúhlasí a schváli.
Potom môže ísť kronika do
tlače, prípadne je ručne prepísaná do kronikárskej knihy. To znamená, že záznamy
napríklad za rok 2019 budú
zapísané v oficiálnej verzii až
niekedy koncom roka 2020.
Zaujímavým faktom je, že kronika má byť písaná v minulom
čase, pretože ju bude čítať
čitateľ v budúcnosti. Preto je
dobré ju písať až po ukončení
roka, spätne sa pozrieť na zozbierané záznamy, odosobniť
sa a upratať ich do čitateľnej
formy. Ja si priebežne píšem
do počítača, prípadne do diára zaujímavé informácie. Keď
ich píšem dnes, ťažko sa mi
píšu v minulom čase, ale
o pol roka alebo o rok, keď
sa na ne pozriem, bude to
jednoduchšie.
Čo obsahuje dobrá kronika?
Každá kronika má dve časti.
Textovú časť a dokumentačné
prílohy. V ručne písaných kronikách by sa nemali vlepovať
žiadne fotografie, výstrižky
z novín, plagáty z podujatí
mesta a podobne. Hlavne preto, že by zväčšovali jej objem
a mohla by sa poškodiť. Ručne
písané kroniky majú niekoľko
stoviek strán a obsahujú zápisy z viacerých po sebe idúcich
rokov. Napríklad prvá kronika
mesta Nová Dubnica popisuje
roky od vzniku mesta v roku
1952 až po rok 1974. Dokumentačné prílohy sú v samostatnej zložke pri ručne písaných
kronikách. Môžu to byť fotoalbumy z podujatí, plagáty, výstrižky z novín, články
o meste, video, audio záznamy a podobne. Pri elektronicky písanej kronike je možné
do dokumentu vložiť rôzne
fotografie, scany, takže môžu
byť aj súčasťou textu, prípadne sa zviažu spolu s textovou
časťou. Jednotlivé kapitoly
popisujú život mesta od informácií o vedení mesta, cez
ekonomické informácie, informácie o výstavbe a priemysle,
športové a kultúrne podujatia,
školstvo, náboženstvo, zdra-

votníctvo, životné prostredie
a počasie, až po špeciálne
udalosti, ako napríklad voľby
alebo téma súčasnosti – koronavírus. Niektoré obce a mestá vo svojich kronikách spracúvajú aj niektoré historické
špecifiká, popisujú kultúrne
zvyky, ľudové piesne, kroje...
Vedeli by ste opísať najťažšiu vec na tvorbe kroniky?
To zatiaľ neviem úplne
povedať, keďže sa kronike
venujem iba od začiatku tohto roku, ale z toho, čo som si
naštudovala, to bude zrejme
zbieranie materiálu a podanie
informácií o chode mesta objektívne, nezaujato a zároveň
tak, aby text zaujal čitateľov
aj o niekoľko desiatok rokov.
Každé mesto a obec má zo zákona povinnosť písať kroniku,
ale mnoho miest tak nerobí.
Nedávno som sa stretla s kronikármi, ktorí v tomto období
začínajú písať kroniku spätne,
niektorí až 50 rokov dozadu.
To je veľmi náročné na čas,
zbieranie informácií, hľadanie podkladov, stretávanie sa
s pamätníkmi a podobne. Ja
som veľmi vďačná, že v našom
meste bola kronika tvorená
priebežne. Kronika, nie možno až taká zaujímavá pre ľudí
žijúcich tu a teraz, má veľkú
výpovednú hodnotu pre čitateľov v budúcnosti.
Naučili ste sa pri hľadaní informácií niečo nové o meste?
Stále sa učím niečo nové.
Posledných dvadsať rokov
som žila a pracovala na viacerých miestach na Slovensku aj v zahraničí a do Novej
Dubnice som sa vracala len
na návštevu. Natrvalo som
sa sem vrátila pred dvoma
rokmi a medzi tým sa tu veľa
vecí zmenilo. Vďaka tomu, že
mám k dispozícii staré kroniky nášho mesta, nachádzam
pre mňa nové informácie o výstavbe, chode a živote v meste
z obdobia ešte pred mojíim
narodením. Mnohé z nich sú
veľmi zaujímavé a aj preto som
sa rozhodla podeliť sa o ne
s ostatnými obyvateľmi mesta
v príspevkoch do Novodubnických zvestí. Začala som sa učiť
kreatívne písmo a teším sa, že
ho môžem aj pri tejto príležitosti čiastočne využiť, keďže

Myslíte si, že je dôležité, aby
mesto malo svoju kroniku?
Ako som už hovorila, písanie kroniky nie je dobrovoľná činnosť. Od začiatkov
fungovania prvej ČSR, myslím
že zhruba od roku 1922, je to
dané každej obci a mestu zo
zákona, ktorý samozrejme
v priebehu rokov prešiel zmenami. Druhým dôvodom je jej
historická a kultúrna hodnota.
V minulosti sa kroniky písali
väčšinou na každom šľachtickom dvore, vo veľkých kráľovských mestách, na farách,
v kláštoroch, vo významných
inštitúciách. Vďaka kronikám
sa dozvedáme mnoho informácií, ktoré by bez nich neboli zachované. Naši predkovia
boli múdri a mysleli na svojich
potomkov. Mnohé kroniky sú
kultúrnym a historickým dedičstvom, niektoré sú veľmi
vzácne. Preto si myslím, že aj
dnešná virtuálna doba má čo
povedať našim potomkom.
Áno, dnes si vieme všetko
dohľadať na webe, ale je tam
tak neskutočné množstvo
informácií, že v budúcnosti
bude ťažké ich vyselektovať.
Kronika prináša koncentrovaný pohľad na dané obdobie.
A úprimne, viete si predstaviť, že nejaké virtuálne informácie ostanú zachované
aj o sto, dvesto a viac rokov?
Technológie sa stále menia to, čo sme mali pred 20. rokmi
uložené na disketách, neskôr
na CD-čkach, USB-čkach,
harddiskoch, máme teraz na
cloudoch a k tým informáciám
z diskiet sa vieme už ťažko dostať. Ale kniha ako taká je jedna z najstarších dokumentačných technológií, pretrváva tu
s nami už veky a verím tomu,
že aj naďalej bude
Ako môže kronika ovplyvniť
občana Novej Dubnice?
Na túto otázku neexistuje
objektívna odpoveď. Myslím, že kronika má na každého samostatne iný vplyv,
hlavne čo sa týka spomienok
a emócií. Prirovnala by som to
k starému rodinnému albumu, pri listovaní ktorého sa
vám vynárajú spomienky, na
ktoré ste už možno aj zabudli.
Keď som si našu prvú kroniku
doniesla domov, aby som sa
s ňou zoznámila a spravila si
obraz o tom, ako je písaná a čo
obsahuje, prečítala som z nej
zopár častí aj mojej mamine.
Pri čítaní sa vrátila do detstva
a spomienok na svojich rodičov, priateľov, spolužiakov či
učiteľov. Bolo to veľmi príjemné a aj ja som sa dozvedela
mnoho nových informácií.
Samozrejme, kronika nie je
verejne dostupná, bežne je
uložená v archíve a je k dispozícii občanom na požiadanie k nahliadnutiu za účelom
jej štúdia. Napríklad ju môže
niekto použiť ako podklad
k seminárnej alebo diplomovej práci, prípadne ako zdroj
historických informácií pre
nejakú regionálnu publikáciu.
Jasmína Jakalová

Darujte aj vy
svoje spomienky

Ešte túto kopu a mesto máme postavené...
(foto: Rudolf Mitánek)

Až s vekom si človek uvedomí, že má veľa otázok, ktoré
mu nemá kto zodpovedať.
Keby teraz žila moja babka
a dedko, ktorí bývali v Novej
Dubnici v 60-tych a 70-tych
rokoch minulého storočia,
mala by som na nich množstvo otázok o tom, aké to
bolo vtedy a tak...
Kronika mesta nám dáva
nahliadnuť do mnohých faktov a aktivít z pohľadu kronikára a pracovníkov mesta
a mestských organizácií. Občania však môžu svojimi postrehmi zápisky z minulosti
obohatiť.
Našťastie ešte stále žijú
v Novej Dubnici pamätníci,
ktorí vedia porozprávať zaujímavé, milé, vtipné príbehy,
ktoré oživia všeobecne známe
fakty z minulosti nášho mesta.
Verím, že vás príspevky v
tejto rubrike zaujmú, oprášia
spomienky, možno pobavia
alebo poučia, rovnako ako
mňa.
Takto si na prvé roky života v Novej Dubnici spomína
pani Marta.
„Moji rodičia sa prisťahovali
do Novej Dubnice v roku 1955,
keď som mala asi pol roka.
Tatino pochádzal z Kysúc
a mamička z Kolačína. Bývali
sme v bloku SA3, čo je oproti terajšiemu kinu Panorex.
I keď sme bývali v byte na
3.poschodí, kúrili sme zo začiatku uhlím, ktoré sa skladovalo v pivniciach a mamička
varila na sporáku na uhlie
a drevo. Aj vodu v kúpeľni sme
ohrievali v bojleri na pevné
palivo. Keď som vyrastala,
kino Panorex ešte nestálo,
okolo nášho bloku sa stavalo,

chodili sme po doskách, ktoré
tvorili provizórne chodníky na
stavenisku cez hlinu a blato.
Večer nás uspávalo kŕkanie
žiab z okolitých močarísk
a lúk. Hrávali sme sa buď vo
dvore alebo, keď sme už boli
väčší aj na Dubovci pri vodárni, kam na nás rodičia videli
z okna. Domov sme išli, keď
slnko zachádzalo za teplanský
komín. Približne v priestoroch dnešného Tesca, trochu
bližšie smerom k námestiu,
sa nachádzala nízka podlhovastá budova, v ktorej bolo
kino a kantína pre pracovníkov stavby. Túto budovu sme
volali „Blcháreň“. Keďže sme
tu nemali žiaden obchod, mamička chodila peši do obchodu do Trenčianskej Teplej po
kamennej ceste, ktorá viedla
okolo kríža a líp pri dnešnom
„Čínskom múre“. Tatino pracoval v Dubnici nad Váhom
v Závode K. J. Vorošilova
a vždy sme vedeli, kedy sa
vracia domov, lebo sme už
z diaľky videli prichádzajúci
autobus po hlavnej ceste od
Dubnice...“
Pokiaľ máte aj vy zaujímavé spomienky, ktoré priblížia život v meste
našim čitateľom a radi sa
o ne podelíte, napíšte nám
váš krátky príbeh na: kronika.novadubnica@gmail.
com, uveďte tiež prosím,
ako chcete byť podpísaní.
Príbehy budeme postupne uverejňovať v Novodubnických zvestiach tematicky
podľa výpiskov z kroniky
a zachováme ich pre budúce
generácie v zbierke príbehov
zo života občanov mesta.
Janka Prnová

Darujte aj vy svoje spomienky... (foto: Peter Jelínek)

www.novadubnica.sk
Z bloku mestskej polície
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Spomienky a smútočné poďakovania

Pomáhame tým,
čo to potrebujú

Helena Češková
Dňa 5. marca uplynulo 10 rokov, odkedy nás
navždy opustila naša milovaná mama, babka
a prababka Helena Češková. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. S láskou spomína
dcéra Jaroslava a syn Ján s rodinami.

Dňa 8. apríla 2020 našej hliadke zatelefonoval pán, ktorý potreboval pomôcť dopraviť svoju imobilnú mamu do bytu na
3. poschodí. Zapožičali sme invalidný vozík z domova pre seniorov a pani sme pomohli vyniesť do bytu.

Mária Bezdedová
Dňa 24. apríla sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia Márie Bezdedovej. Túto tichú spomienku na teba, mamička, posielame s láskou do
nebíčka. Chýbaš nám dnes aj deň každý, v našich srdciach žiješ navždy. S láskou spomína
manžel Štefan, dcéry Erika s priateľom, Adriana
s vnúčatami, teta Mariena a všetci priatelia, čo
ťa mali radi.

Ešte v ten deň nám uvedený občan doručil ďakovný list, ktorý nás milo prekvapil:

„Dobrý deň. Chcel by som Vám veľmi poďakovať za dnešnú pomoc s mojou matkou A.L., ktorú ste mi pomohli vyniesť domov
na 3. poschodie, lebo členovia RZP nám v tomto nepomohli a odporučili nám kontaktovať MsP. Veľká vďaka patrí Vašim príslušníkom p. Švaralovi, p. Dorušincovi a náčelníkovi MsP. Ak je možné, zverejnite toto poďakovanie aj v novodubnických novinách.
S pozdravom L.“

Viliam Vrábel
Dňa 3. mája uplynie 9 rokov, čo nás navždy
opustil milujúci manžel, otec a starý otec Viliam
Vrábel. Miloval Slovensko, obdivoval Štefánika,
vzdelanosť, pracovitosť a skromnosť. Ak ste ho
poznali, spomeňte si naňho s nami. S láskou
spomína rodina Vráblová.

Viera Straková
Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád,
nemôže na teba zabudnúť. Dňa 24. apríla uplynulo 8 rokov, kedy nás navždy opustila naša
drahá dcéra, manželka, mamička a babička
Viera Straková. S láskou a úctou spomínajú deti
s rodinami, mama, sestra a manžel.
Ivan Kosiba
1. mája uplynie 17 rokov, čo nás opustil milovaný manžel a otec Ivan Kosiba. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Vilma a synovia Juraj a Ivan.

Vilma Kusá
Dňa 18.4.2020 nás opustila manželka, mamička,
babička a sestra Vilma Kusá rodená Vicenová.
S láskou spomíname a nikdy nezabudneme.

Zapojte sa do súťaže

Rúško pristane každému Novodubničanovi
Šitie rúšok je momentálne jedna z najžiadanejších zručností. Niektoré sú naozaj originálne a preto sa oddelenie kultúry a športu
MsÚ rozhodlo vyhlásiť súťaž o najkrajšiu fotografiu s rúškom.
Svoju fotografiu s rúškom na tvári pošlite od 30.4. do 29.5. na mailovú adresu kebiskova@novadubnica.sk.
Rúško musí byť na tvári, samostatné rúška nebudú hodnotené. K fotografii uveďte meno, kontakt a súhlas so zverejnením vašej
fotografie (v Novodubnických zvestiach, webovej stránke mesta, samostatnej výstave).
Najkrajšie fotografie budú samozrejme odmenené. Víťaz získa darček od speváčky Lucky Bílej, spolu s krásnym rúškom,
ktoré vlastnoručne ušila.

UPOZORNENIE

Prvomájové trhy
sa tento rok nekonajú
Z dôvodov protiepidemiologických obmedzení sa tento rok
prvomájové predajné trhy v našom meste neuskutočnia.
Veríme, že sa situácia zlepší a budeme môcť usporiadať predajné
trhy v septembri. Informácie o tom zverejníme v Novodubnických zvestiach aj na webovej stránke mesta.

KORONA POĎAKOVANIA - poďakujte aj vy niekomu, kto v náročnej situácii nezištne pomáha
V týchto dňoch si ako ľudia viac pomáhame navzájom, sú medzi nami tí, ktorí pomáhajú druhým menšími, ale aj väčšími skutkami. Táto náročnejšia doba nás učí byť citlivejšími na pozornosť či lásku k druhým. Ak aj vám niekto pomohol a chcete mu za to poďakovať, alebo viete o niekom, kto v našom meste venuje čas, energiu či prostriedky na pomoc iným, radi pekné
poďakovania či krátke príbehy postupne zverejníme v mestských novinách.
(Môžete nám ich poslať do fb správy, mailom na novodubnickezvesti@gmail.com, zatelefonovať na 0917 59 59 31, prípadne aj priniesť napísané na oddelenie kultúry MsÚ.)

Poďakovanie Márii Bullovej

Poďakovanie Marike Janičíkovej

Touto cestou srdečne a úprimne ďakujeme za prejavenú ochotu, úctu a vzorné vybavenie nášho „problémiku“, ktorý sme si
spôsobili naším opomenutím. V sobotu 11. apríla sme si zabudli
vyzdvihnúť kysnuté knedle ku veľkonočnému obedu, ktoré sme
mali objednané a zaplatené. Pani vedúca predajne Mária Bullová bola veľmi ochotná, vlastným autom sa dopravila do predajne a zabudnutý tovar nám bez problémov a veľmi milo vydala.
Srdečná vďaka za prejav porozumenia a pochopenia i pomoc
dôchodcom, obzvlášť v tomto zložitejšom období.

Ďakujeme Marike Janičíkovej, ktorá počas koronakrízy už ušila množstvo ochranných rúšok a podarovala na onkológiu do
Trenčína, oddeleniu paliatívnej starostlivosti v Ilave, Nemocnici
pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, Záchrannej zdravotnej službe TN ale aj Novodubničanom.
Janka

S úctou a vďakou manželia Ján Turek a Zitka Kišková

Poďakovanie Ľubomírovi Masárovi
Poďakovanie Lucii Padyšák
Poďakujte, prosím aj v mojom mene pani Lucii Padyšák, ktorá
šije ochranné rúška a zdarma ich poskytuje v obchode Cyklošopa na ulici SNP (v bývalom OD Družba) tým, ktorí potrebujú.
Gabriela Č.

Ďakujeme firme Privatex Pyro s.r.o. a jej konateľovi Ľubomírovi
Masárovi za darovanie rúšok, kombinéz, rukavíc a teplomera do
Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici.
klienti a vedenie zariadenia
Ľ. Masár s riaditeľkou zariadenia M. Urbanovou
pri odovzdávaní zdravotníckeho materiálu. (foto:
archív Privatex Pyro)
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Zaspomínajme si na mesto v (nie až tak) dávnej minulosti
Tí skôr narodení si isto pamätajú nakupovanie v potravinách, predajniach ovocia a zeleniny, mäsiarstvach, obchodoch so spotrebným tovarom, textilom a iných. Pulty obchodov neponúkali
taký bohatý sortiment, ale tovar bol kvalitný. Všetko a všade stálo rovnako a my už iba nostalgicky spomíname na cenotvorbu, ktorú stanovil štát a tú súčasnú, ktorú stanovuje trh. Nová
Dubnica patrila k mestám, ktoré boli veľmi dobre zásobované a často sem prichádzali nakupovať ľudia zo širokého okolia.
V nasledujúcej fotoreportáži vám postupne priblížime, ako vyzerali predajne v našom meste v minulom storočí, kto v nich pracoval a aké výrobky ponúkali. Zároveň vás prosíme, ak máte
zaujímavé fotografie, viažuce sa k obchodom a službám v meste, prineste nám ich na naskenovanie. Isto sa stanú zaujímavou spomienkou nielen pre čitateľov Novodubnických zvestí, ale
aj informáciou pre budúce generácie.

Vychýrená predajňa obuvi
v Novej Dubnici
Prvá predajňa obuvi spolu s opravovňou obuvi a opravou pančúch, bola približne
v rokoch 1956 – 1960 v súčasných priestoroch zmrzliny Velice v Pribinových sadoch
- stará pôvodná adresa bola SA 7.
Prvým vedúcim bol krátko pán Martimisko, potom pani Bložoňová a od roku 1960 až do
roku 1991 Mária Galčíková.
Predajňa OBUVI prešla viacerými rekonštrukciami, nakoľko si to trh vyžadoval: od pultového predaja cez úpravu na samoobslužný predaj obuvi, samostatnú prevádzku opravy
obuvi a pančúch, až po odčlenenie a vytvorenie samostatnej predajne s detskou obuvou.
Zásobovanie v obchode bolo na vysokej úrovni. Mimoriadne bohatý sortiment vrátane
luxusnej obuvi lákal ľudí zo širokého okolia.
Vedúca Mária Galčíková chodila už tri mesiace pred sezónou na výber tovaru, ktorý zabezpečovali v celom Československu národné podniky Svit Gottwaldov, JAS Bardejov a ZDA
Partizánske.
Eva Kebísková (foto: archív S. Kršková, M. Galčíková)

Predavačky: zľava J. Habšudová, A. Šramová, S. Kršková, vedúca predajne M. Galčíková, E. Mečiarová,
sediaca J. Kostková.

Pani Soňa Kršková – dlhoročná predavačka v obuvi (pracovala tu v období 1965 - 1999) spomína na toto obdobie:

„Keď som nastúpila do predajne obuvi, kde som strávila takmer 34 rokov, pomerne rýchlo som sa zapracovala a túto prácu som si obľúbila. Stabilný počet predavačiek sa ustálil na čísle
šesť. Práca to bola náročná, či po fyzickej alebo psychickej stránke. Sortiment bol široký a ceny veľmi prijateľné, takže si mohol vybrať každý. Radi nás navštevovali nielen obyvatelia
Novej Dubnice, ale i ľudia zo širokého okolia. Tiež k nám často chodili kúpeľní hostia z Trenčianskych Teplíc. I po toľkých rokoch ma pohladí po duši, keď mi staršia obyvateľka povie,
že sme boli ochotné a ústretové predavačky. Ale to všetko je už dávnou minulosťou a ostali už len spomienky a s dnešnou hektickou dobou sa to ťažko porovnáva.“

Otvorenie prvej predajne obuvi v Novej Dubnici. Vedúca
predajne M. Galčíková v sprievode riaditeľa podniku Obuv Žilina
J. Plaštiaka a gen. riaditeľa Svitu Gotwaldov Miroslava Strnada.

O zákazníčky nebola nikdy núdza. Za pokladňou sedí Soňa
Kršková.

Pripraviť nový tovar nebolo jednoduché. Predavačky museli
nosiť ťažke krabice z dvora za predajňou.

Topánky do vychýrenej predajne obuvi chodili nakupovať aj
ženy z neďalekej Moravy.

Predavačky pred obchodom, ktorý sa nachádzal v priestoroch
súčasných potravín FRESCH.

Takéto retro krásky ste nám z tej doby darovali do historickej
izby. (foto: Petra Hrehušová)
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