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Ako sme stavali máje

Potraviny „U Černeja“

Dobrú chuť, planéta

O stavaní májov v meste a „páde“ toho v Kolačíne.
Pozrite si fotoreportáž na strane 5.

Preneste sa do predajne tohto známeho obchodníka.
Viac sa dozviete na strane 6.

Mladí reportéri a ich pohľad na problémy životného prostredia.
Prečítajte si ich článok na strane 3.

Uvoľňovanie opatrení v meste –
čo sa teda už smie a čo nie?
V náväznosti na opatrenia
štátneho krízového štábu sa dňa 20. mája zišiel aj
mestský krízový štáb, aby
aktualizoval opatrenia proti
infekcii COVID 19. Z tlačovej
správy vyberáme:
V meste v súčasnosti (20.5.)
neevidujeme prípad tohto
ochorenia.
Naďalej zostávajú zatvorené
Naďalej zostávajú zatvorené
zariadenia pre deti a mládež
vrátane tých, ktoré sú určené pre deti do 3 rokov veku,
predškolské a školské zariadenia, Centrum voľného času
a Základná umelecká škola.
Mesto pripravuje otvorenie
materských škôl, základnej
školy, a niektorých (individuálnych) odborov umeleckej školy po 1. júni. Mestské
školské zariadenia a čiastočne
aj ostatné sme už vybavili potrebnými protiepidemiologickými prípravkami a zariadeniami podľa pokynov Úradu
verejného zdravotníctva tak,

aby deti mohli bezpečne zasadnúť do školských lavíc.
Zatvorené zostávajú kúpaliská (kryté aj letné), športová hala aj menšie telocvične,
prevádzky služieb wellness
a fitness (napr. v hoteloch).
Zariadenie pre seniorov
je uzatvorené pre návštevy,
stravu vydáva len pre svojich
klientov.

v priestoroch Kultúrnej besedy
či Kultúrneho domu Kolačín.
Zrušené sú stále aj schôdze
vlastníkov bytov a NP.
Hudobné produkcie
Ostávajú naďalej pozastavené za účelom zníženia koncentrácie osôb v hromadných
skupinách.

Otvorené sú
Vonkajšie
telovýchovnošportové zariadenia bez šatní
a spŕch a vnútorné telovýchovno-športové zariadenia
(pozor, nie telocvične) – tieto
športoviská môžu zatiaľ používať na tréning len športové
kluby, nie občania!

Prevádzky a nosenie rúšok
Maloobchodné prevádzky
aj prevádzky služieb sú už
otvorené (osobám nad 65 rokov je odporučené nakupovať
pondelok – piatok od 9.00 do
11.00).
Rúška nie sú povinné v exteriéri, ak vzájomná vzdialenosť
osôb je minimálne 5 metrov.

Podujatia, súťaže
a stretávanie sa
Zakázané je organizovať
hromadné podujatia (kultúrne, športové či spoločenské)
nad 100 osôb, hromadné súťažné podujatia a nesmú sa
zatiaľ stretávať ani členovia
obč. združení a organizácií

Mestský úrad
Má opäť rozšírené stránkové
hodiny (do 30.6.2020) a to:
Pondelok / Utorok / Štvrtok v čase 7.30 - 11.30 a 12.15 15.30. Streda v čase 7.30 - 11.30
a 12.15 - 17.00. Piatok v čase
7.30 - 11.30 a 12.15 - 14.00.
Vstup je umožnený do všet-

Dobrovoľní hasiči
z Kolačína v akcii

kých priestorov, bočný vchod
na odd. výstavby už je uzatvorený.
Do klientskeho centra môžu
vstúpiť naraz 3 osoby, vo vestibule môžu čakať ďalší traja.
Mestské toalety
Plánované je sprístupniť
ich od 1.6.2020.
Tento stav je samozrejme
platný v súčasnosti do prijatia ďalších zmien podľa epidemiologickej situácie na
Slovensku a v našom meste.
Čo je najdôležitejšie, naďalej platia hygienické opatrenia
tak, ako sme si zvykli – dezinfekcia rúk v prevádzkach,
úradoch atď., rozostupy 2 m
a sledovanie zverejnených inštrukcií, čo sa nezaobíde bez
dávky ohľaduplnosti a zodpovednosti, ideálne s úsmevom
na tvári.
P. Hrehušová

Dni mesta nebudú
Nad usporiadaním osláv Dní mesta sa už poriadne zmrákalo. Dnes je už jasné, že sa tento rok neuskutočnia. Toto rozhodnutie vedenia mesta súvisí s pretrvávajúcim zákazom
organizovania hromadných kultúrnych akcií s účasťou nad
100 osôb.
Kultúrny život mestu by sme chceli prinavracať postupne. Plánujeme pre vás koncerty Novodubnického kultúrneho leta (júl,
august) a sily chceme sústrediť na tohtoročné Múzy v malom
meste. Veríme v dobrý vývoj situácie a tešíme sa na vás čoskoro.

Autobusové zastávky, lavičky, detské ihriská - to všetko
dezinfikujú kolačínski hasiči. (foto: J. Lehocký)

Nielen boj s požiarmi či
veľkou vodou je náplňou
činnosti dobrovoľných hasičov. V našom meste sme ich
už videli naozaj v mnohých
dobrovoľníckych úlohách.
Od tých, život zachraňujúcich (organizovanie darovania
krvi), cez mnoho ďalších až
po tie, kde proste treba prácu,
silu a hlavne ochotu šikovných chlapov. Od apríla ich
ale stretáme v meste v novej
úlohe, ktorú si vyžiadala táto
doba.
Dve trojčlenné partie hasičov od 13. apríla vykonávajú
dobrovoľne, vo svojom voľ-

nom čase, na základe žiadosti
vedenia mesta, dezinfekciu
mestského mobiliáru. Od začiatku to boli autobusové zastávky, lavičky, neskôr stojiská
s kontajnermi a znovuotvorené detské ihriská.
Pre tento účel si zakúpili
motorový rosič, ktorý je mnohoúčelový a využijú ho aj po
skončení protiepidemiologických opatrení.
Dnes je už tento dobrovoľnícky prístup veru zriedkavý.
Ďakujeme, kolačínski hasiči.
Petra Hrehušová

tím Oddelenia kultúry a športu MsÚ

Slovko pre manželov
Rozhorčenie je vnútorná reakcia vyvolaná niečím zvonka.
Je to vnútorné násilie, neprejavené podráždenie, ktoré nás dostáva do defenzívy pred druhými, akoby boli nepríjemnými nepriateľmi,
ktorým sa treba vyhnúť.
Nie je dobré živiť túto vnútornú agresiu. Ochorieme z nej a bude nás izolovať. Rozhorčenie je zdravé, keď nás vedie k reakcii na vážnu
nespravodlivosť, ale je škodlivé, keď má tendenciu poznačiť všetky naše postoje k druhým.
Štefan Wallner, SDB

Dezinfekcia kontajnerov a stojísk nás ochráni nielen pred
prípadným koronavírusom. (foto: J. Lehocký)
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CVČ Dubinka
nie je off-line

V CVČ Dubinka je od 16. 3.
2020 prerušená záujmová
činnosť. Aj napriek mimoriadnej situácii, pani vychovávateľky, ktorým to
umožňuje typ krúžku, sa
okamžite začali prihovárať
deťom online.
Popri mnohých povinnostiach dobre padlo zamerať
myseľ na zábavu. Viaceré
záujmové útvary opäť ožili
formou internetu. Našim Slnečniciam (záujmový útvar
pre deti so špeciálnymi potrebami) sa tiež naplno venujú
Lenka a Aďka. Chcem sa veľmi pekne poďakovať vychovávateľkám v CVČ za obrovské
úsilie, ktorým si naďalej plnia
svoje poslanie.

Tiež sme sa pridali k výzve
pomôcť s rúškami, ktoré sme
darovali občanom Novej Dubnice a odovzdali na MsÚ pani
Vankovej, ktorá ich rozdelila
tam, kde boli potrebné. Za ušitie rúšok patrí veľké ďakujem
našej Danke a poďakovanie
patrí aj Olinke, ktorej dôležitá
práca sa tiež nezastavila.
Situácia, v ktorej sa momentálne nachádzame, je
zložitá, o to viac si vážim
prístup mojich kolegýň. Na
záver chcem poďakovať deťom aj ich rodičom a prajem všetkým pevné zdravie.
Tešíme sa na vás!

Máj 2020

Aby boli naše deti na mestských
ihriskách v bezpečí

Aj lev na námestí sa detí opäť dočkal. Nezabudnite však na
dezinfekciu rúk pred aj po hre. (foto: P. Hrehušová)

Už od marca sa deti mohli
len pozerať na opáskované
detské ihriská, ktoré boli

z dôvodu šírenia pandémie
kororonavírusu uzatvorené.

diaľku prebieha kontrola požadovaných úloh, hodnotenie
záznamov od žiakov, odpovedanie a konzultácia na otázky.

OZNAM

Vyučovanie v ZUŠ sa nezastavilo, na webovej stránke si môžete
pozrieť i koncert ku Dňu matiek. (foto: archív ZUŠ)

Žiaci Základnej umeleckej školy Štefana Baláža
majú možnosť dištančného
vzdelávania
prostredníctvom sociálnych sietí.

Mestská knižnica v Novej Dubnici oznamuje svojim čitateľom,
že od 11. mája 2020 opätovne otvára priestory knižnice.
S otvorením knižnice sú však spojené určité obmedzenia a hygienické opatrenia. V priestoroch knižnice je povinnosť nosiť
rúško, rukavice, používať dezinfekciu a dodržiavať stanovený odstup. Vrátené knihy pôjdu do karantény, po jej skončení
ich bude možné bezpečne požičať.
Knihy si tiež môžete objednať:
- cez online katalóg knižnice: http://kniznica.novadubnica.sk/
katalog/
- mailom na adresu: mskniznica@novadubnica.sk
- telefonicky: 042/4431108
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Otváracie hodiny mestskej knižnice:
PONDELOK: 9.00 - 15.00 / UTOROK: 9.00 - 15.00
STREDA: 9.00 - 18.00
ŠTVRTOK: 9.00 - 15.00 / PIATOK: 9.00 - 13.00
Prestávka: 11.45 - 12.15

ihrisku sprevádzajú, je zabezpečiť, aby deti pri hre
na prvkoch detského ihriska
dodržiavali medzi sebou dostatočné odstupové vzdialenosti (odporúča sa 2 m)
a aby došlo k minimalizácii
ich vzájomných kontaktov
- čiže na ihrisku by mal byť
obmedzený počet hrajúcich
sa detí. Rodičia majú mať so
sebou dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk
po hre. Samozrejmosťou je
nosenie rúšok v zmysle nariadených opatrení úradu verejného zdravotníctva.
Katarína Bašná

Vzdelávanie na diaľku v ZUŠ-ke

Lenka Ibolyová
riaditeľka CVČ

Otvorenie mestskej
knižnice

Až teraz v máji, v rámci uvoľňovania bezpečnostných opatrení, Úrad verejného zdravotníctva SR vydal usmernenie
k detským ihriskám v exteriéri, v ktorom povolil znovuotvorenie detských ihrísk so
stanovenými požiadavkami
dodržiavania rôznych hygienických opatrení.
V Novej Dubnici bolo v prvom kole otvorených päť detských ihrísk, v súčasnosti sú
už sprístupnené všetky. Bolo
na nich potrebné prekopať,
preosiať a vydezinfikovať pieskoviská, doplniť štiepku na
dopadových plochách. Mesto
má povinnosť ihriská pravidelne čistiť a dezinfikovať.
Povinnosťou
rodičov
alebo osôb, ktoré deti na

Vyučovanie v literárno
– dramatickom odbore je
u mladších žiakov zamerané
najmä na rozvíjanie tvorivosti. Píšu napríklad básne na
danú tému, tvoria ilustrácie,
komiksy, vytvárajú vlastné netradičné bábky a hrajú s nimi
jednoduché divadielka. Vďaka
kostýmu sa dokážu premeniť
na divadelnú postavu. Starší žiaci v rámci dištančného
vzdelávania majú možnosť
zoznámiť sa s najnovšími trendmi súčasného divadla. Prostredníctvom online vzdelávania dokonca pripravujeme
žiakov na talentové prijímacie
pohovory na umelecké školy.
Naša žiačka je už prijatá na
konzervatórium v Nitre.

V tanečnom odbore sa
žiaci oboznamujú so základným vzdelávaním tanečného
umenia, ktoré je zamerané
hlavne na fixáciu pohybových kombinácií a tanečných
krokov. Vzdelávanie zároveň
vytvára možnosť na získanie
nových vedomostí z oblasti tanca. Úlohy a zadania sú
vytvárané priamo pedagógom a to jeho vlastnou tvorbou – najmä nové tanečné
kroky a techniky. Zasielaním
hudobných podkladov a odbornej tanečnej terminológie
z klasického tanca sa online
spojením v skupine vysvetľujú
pojmy k utvrdeniu a cielenému pochopeniu. Žiakom sú
zasielané aj rôzne linky, ktoré
sú odporúčané predovšetkým
na zahrievacie, strečingové
a kondičné cvičenia. Využívané sú aj odporúčania MŠVVaŠ – cvičenia s baletom SND
doma, World balet day... Počas vyučovacieho procesu na

V hudobnom odbore pedagógovia vyučujú individuálne svojich žiakov cez online
spojenie.
Prostredníctvom
tohto dokážu kontrolovať ich
domácu prípravu a základné
návyky pri cvičení ako napr.
správne sedenie pri hre, správne držanie nástroja, ladenie
nástroja a iné. Tým, že učiteľ
učí online, dokáže plnohodnotne odovzdať nové vedomosti svojim žiakom. Náročné
je vyučovať komornú a súborovú hru, ale i napriek tomu
máme vynikajúce výsledky.
Na našej webovej stránke si
môžete pozrieť niektoré výstupy dištančného vzdelávania
žiakov. Dokonca mamičkám
sme takouto formou pripravili
virtuálny koncert ku DŇU MATIEK.
Vyučovanie vo výtvarnom
odbore prebieha vo forme
dištančného vzdelávania s využitím internetových komunikačných aplikácií a sociálnych
sietí. Žiakom boli poskytnuté
pomôcky a materiály výtvarného odboru, aby doma mohli
tvoriť samostatne prostredníctvom usmernenia pedagóga.
Žiaci sa „stretávali“ vo virtuálnej skupine, kde mali zadané
témy, prostredníctvom opisu,
obrázkov a inštruktážnych videí a ukážok. Potom priebežne konzultovali svoje práce
s fotografiami a prezentovali
ich v celej skupine. Tematicky
to nenabúralo plány výtvar-

ného odboru, keďže žiaci so
zreteľom na ich ročník a vek
mohli takto pracovať ďalej
v zvolenom časovo-tematickom pláne. Mladší žiaci veselo
využili túto náročnú situáciu
a svojimi nádhernými kresbami a fantáziou nám ukázali
ako tá „CORONA“ a iné vírusy vlastne vyzerajú. Výsledky
našej práce z domu je možné
pravidelne sledovať na webovej stránke školy a fb.
Veľká vďaka patrí všetkým
žiakom a ich rodičom za trpezlivosť a ústretovosť v tejto
zložitej situácii.

Čo poviete? Autoportrét
miestami dokonalý
(foto: archív ZUŠ)

V neposlednom rade patrí veľká vďaka všetkým pedagógom za ich skvelú prácu,
kreativitu a ústretovosť. Pre
všetkých je to veľmi náročné
obdobie, ale pevne verím, že
čoskoro sa stretneme v našej
škole. Tešíme sa na vás.
Miroslava Múdra
riaditeľka ZUŠ

Prijímacie skúšky v čase mimoriadnej situácie sa budú organizovať nasledovne:
Od 1. mája 2020 do 30. júna 2020 sa uskutočnia prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru bez osobnej účasti žiakov a ich zákonných zástupcov formou vypísania elektronickej prihlášky cez webovú
stránku školy www.zusnovadubnica.sk, najneskôr do 30.júna 2020.
Kto nemá možnosť elektronickej komunikácie, môže obe tlačivá (prihlášku + čestné vyhlásenie) poslať poštou na adresu ZUŠ
Štefana Baláža, P. O. Hviezdoslava 13/4, 018 51 Nová Dubnica najneskôr do 30.júna 2020.
V prihláške a čestnom vyhlásení je potrebné vypísať všetky údaje!
O ďalšom postupe a prípadných zmenách prijímacích skúšok vás budeme informovať na webovej stránke školy.
V prípade akýchkoľvek otázok, prípadného riešenia a zvolenia daného odboru, volajte na tel.č. 0917 794 829,
alebo píšte na zusnd@stonline.sk

www.novadubnica.sk

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dobrú chuť, planéta!
Žiaci zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici sú už dlhodobo zapojení do projektu s názvom Mladí reportéri pre
životné prostredie. Ide o celosvetový program, do ktorého je zapojených zhruba 40 krajín. Žiaci sa vďaka programu vzdelávajú
v oblasti ekológie a žurnalistiky, vďaka práci v programe sa snažia zorientovať v komunikácii s úradmi a s odborníkmi.
Mladí tvoria fotografie, články či videá, ktoré sú hodnotené najskôr na národnej úrovni, a ak sú ocenené, postupujú do celosvetového kola. Práve žiaci zo Súkromnej základnej školy sú už niekoľkonásobnými „majstrami sveta“ v tejto súťaži. Ich prácu ocenila
minulý rok aj prezidentka Zuzana Čaputová.
Prinášame vám skrátenú verziu jednej z ich prác. Všetky kompletné práce si môžete pozrieť na webovej stránke mesta.
Celý svet počas dnešných
dní trápi koronakríza. Pandémia spôsobila, že sú ľudia
nútení zmeniť svoje doterajšie správanie. Bohužiaľ, táto
zmena so sebou prináša
oveľa väčšiu záťaž pre našu
prírodu.

Jedlo a pitie balené v plaste
Od vyhlásenia svetovej pandémie sme skoro všetci stále
zatvorení doma. Deti sa už
nestravujú v školských jedálňach, rodičia sa nestravujú
v reštauráciách. Mnohí z nás
síce doma varia, ale práca
z domu nám berie čas na prípravu jedla. A teda sme nútení
využiť donáškovú službu s jedlom v jednorazových obaloch
oveľa viac ako obyčajne. Podľa
vyjadrení majiteľov stravovacích zariadení, ktorých sme sa
opýtali, počas krízy sa zvýšilo
množstvo použitých obalov
na donášku približne o 700
až 800%. Zvýšenie množstva
použitých plastových obalov
hlásia aj kaviarne, pohostinstvá či pivárne.
Jednorazové obaly na jedlo
začali používať aj prevádzky,
ktoré takúto službu predtým
neposkytovali. Zakúpili si
stroje na balenie jedla. Investovali, aby prežili. Nie však do
ekologických obalov.
Z čoho sú obaly vyrobené
a dajú sa recyklovať?
Najčastejšie sa jedlo balí
do obalov, ktoré sú vytvorené
z polystyrénu. Mladých reportérov zaujímalo, ako je na tom
spracovávanie a recyklácia
týchto obalov v mieste ich bydliska, v Novej Dubnici. Na vyjadrenie sme sa spýtali Kataríny Bašnej z Odboru životného
prostredia mestského úradu.
„V súčasnosti vieme umiestniť
umytý polystyrénový obal na
recykláciu, avšak tie znečistené, ktoré sú často mastné,
umiestniť na recykláciu nevieme. Takže tie musia bohužiaľ
skončiť na skládke.“
Možnosťou by bolo zavedenie používania ekologických
obalov. Eko obaly sú vyrobené
z obnoviteľných zdrojov a z materiálov, ktoré sa prirodzene
obnovujú a doplňujú popri
tom, ako ich využívame. Výborným príkladom obnoviteľ-

ného výrobného materiálu je
bambus. Problémom však je,
že sa nevyskytuje u nás, ale
prevažne vo východnej Ázii.
Kým by sme ho sem z Číny
priviezli, uhlíková stopa by
bola väčšia ako pri obyčajnom
plaste. Rovnaký problém je aj
s cukrovou trstinou, keďže ani
tá sa u nás nepestuje. Práve
z tejto rastliny sa dajú vyrobiť
ďalšie ekologicky vhodné obaly na jedlo. V našom prostredí
je ako materiál na výrobu eko
obalov najvhodnejší zemiakový alebo kukuričný škrob

ší a zdĺhavejší proces výroby
obalu alebo náklady na dopravu.
Možným riešením by bolo,
keby si zákazník mohol vybrať
obal, do ktorého si nechá jedlo zabaliť a zaplatil ho. Podľa
prieskumu Mladých reportérov pre životné prostredie
totiž mnohé reštaurácie obaly
na jedlo nemajú spoplatnené
a obaly zákazníkovi venujú zadarmo. Zaplatiť za obal požadovala od zákazníka iba jedna
z troch oslovených prevádzok.

Obaly z polystyrénu však môžu priniesť po svojej „splnenej
misii“ aj život. Musíme si uvedomiť, že našej planéte škodíme
aj tým, keď si kúpime ďalší a ďalší výrobok. Pričom často sa
stačí pozrieť lepšie okolo nás a použiť odhodený odpadok na
niečo úplne iné ako pôvodne slúžil. V tomto prípade môže byť
polystyrénový obal z jedla dobrým kvetináčom pre sukulenty.
(foto: Miroslava Mrišová)

spolu so slamou. Tie sa získavajú z plodín, ktoré rastú aj na
našom území. Nie sú tak zaťažené uhlíkovou stopou a je
možné pestovať ich vo väčšom
množstve. Môžu byť však cenovo prijateľné pre majiteľov
reštaurácií a ich zákazníkov?
Platíme viac za ekológiu
Napriek tomu, že zemiakový a kukuričný škrob sú
u nás dostupnejšie, na trhu je
možné nájsť prevažne obaly
z materiálov, ktoré sa nepestujú na našom území alebo sú
vytvorené syntetickou cestou.
Sú totiž lacnejšie, a tým aj
viac kupované prevádzkarmi
reštaurácií či bistier.
Vysokú cenu eko obalov
ovplyvňujú viaceré faktory,
ako napríklad komplikovanej-

Problémy s eko obalmi
„Väčší problém však máme
s tým, že eko obaly nie sú jasne vizuálne odlíšené. Takže,
keď k nám príde na triediace
linky nejaký bioplast, nevieme ho rozlíšiť. Preto, keď nám
takéto obaly ľudia odovzdávajú, mali by nás upozorniť,
že to vlastne môže ísť do kompostárne. Zatiaľ ani nemáme
skúsenosti, že by nám niekto
takéto materiály doniesol,
takže by sme museli preveriť
či ich kompostáreň v Nemšovej, ktorá je naším zmluvným
partnerom, dokáže spracovať,“ potvrdzuje zložitosť problému Katarína Bašná z Odboru životného prostredia mesta
Nová Dubnica. Avšak, zároveň
pani Bašná odporúča, aby
obaly z prírodných materiálov,
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Zberný dvor
pod tlakom korony

ako sú kukuričný a zemiakový
škrob, ľudia skúšali kompostovať aj vo svojich kompostéroch u seba doma.
Vlastné / vratné obaly
Ďalším z možných riešení
tohto obalového problému by
mohol byť systém vlastných
obalov či obedárov. Každý
by si priniesol vlastný obal
a v prevádzke by mu doň dali
jedlo a zobral by si ho naspäť
domov.
Hygienici však vlastné obaly považujú za riziko nielen
počas korona krízy, keď je zakázané kupovať jedlo do vlastných obalov.
Ďalším z ekologickejších riešení tohto problému by mohli
byť vratné obaly. Reštaurácie
by vlastnili niekoľko desiatok
viackrát použiteľných obalov
a zákazník by si ich dokázal
vypožičať za malý poplatok.
Jedlo by si mohol preniesť
domov a pri ďalšej návšteve
daného podniku, či už v ten
istý deň alebo v krátkom čase
po výpožičke, by ho vrátil
a záloha by mu bola vrátená.
Podobné riešenie je možné
vidieť na letných festivaloch,
ktoré prišli s možnosťou vratných pohárov na pivo a limonády. Vďaka tomuto nápadu
sa počas pár festivalových dní
ušetria desaťtisíce plastových
pohárov.
Obrovským
problémom
tejto možnosti je však znovu
otázka hygieny. Na to, aby tento nápad mohol byť zrealizovaný, treba špeciálne vybavenie kuchyne v podniku, ktorý
by na tento systém pristúpil.
Prvotná investícia by teda
bola vysoká, avšak, keby sa do
tohto eko projektu zapojil štát
či Európska únia a ak by boli
majitelia rôzne zvýhodnení,
mohlo by to byť realizovateľné.
Mestá a obce však môžu
zodpovedných prevádzkarov
reštauračných zariadení odmeňovať už teraz. Odpustením určitých daní či poplatkov
by k používaniu ekologických
plastových obalov mohli motivovať aj ďalších.
Radka Lamačková
a Miroslava Mrišová
mladé fotoreportérky

Aj zberný dvor sa v súčasnej situácii borí so svojimi problémami.
(foto: P. Hrehušová)

Obyvatelia Novej Dubnice
(a mnohé novodubnické
podniky), ktorí si zvykli
využívať služby zberného
dvora a vozia naň triedené
zložky odpadov (bohužiaľ
mnohí aj netriedené odpady
a potom sú nespokojní, keď
požadujeme ich roztriedenie), ťažko niesli rôzne zmeny otváracích hodín počas
pandémie.
Zberný dvor bol niekoľko
týždňov otvorený pre verejnosť len v doobedňajších
hodinách, potom sa predĺžili
otváracie hodiny v stredu a od
11. mája pribudli ďalšie predĺženia počas pracovných dní.
Počas sobôt je zberný dvor už
od polovice marca zatvorený.
Informácie o zmenách otváracích hodín sa zverejňovali
priebežne na FB profile mesta,
webstránke mesta, mestským
rozhlasom. Mnohí obyvatelia
sa sťažovali na neprehľadnosť
informácií na webstránke, na
neskoré informovanie.
Bohužiaľ, pokyny a usmernenia na prevádzkovanie
a dezinfekciu pracovísk od
úradu verejného zdravotníctva prichádzali priebežne a takisto sa menila aj situácia na
zbernom dvore (problémy so
zastavením odberu odpadov
recyklátormi, nastúpenie pracovníkov na OČR po zatvorení
škôl), preto sa aj priebežne
menili a zverejňovali informácie o otváracích hodinách na
zbernom dvore.
Keďže na webstránke mesta
pribúdali v súvislosti s opatreniami proti šíreniu korona
vírusu rôzne oznamy a usmernenia z rôznych oblastí takmer
každodenne, oznamy o zbernom dvore sa rýchlo dostali
z úvodnej stránky na druhú,
tretiu stranu, kde už ich občania nevedeli nájsť.
Počas tohto náročného obdobia sme zaznamenali zvýšený prísun odpadov na zberný

dvor - obdobie „zostaň doma“
mnohí využili na upratanie
pivníc, garáží, tvorilo sa viac
odpadu. Kolektív pracovníkov zberného dvora, stenčený
o zamestnancov s malými
deťmi a na „péenke“ na úplne
krízový stav, sa neustále borí
s nahromadeným odpadom,
náročné je dodržiavanie prísnych hygienických opatrení
pri práci s odpadom.
V tomto poddimenzovanom stave sa snažíme predovšetkým zabezpečiť triedenie
odpadov prichádzajúcich na
zberný dvor z kontajnerov
a vriec na triedený zber odpadov z mesta, preto sú otváracie hodiny pre verejnosť stále
redukované.
Prosíme všetkých o pochopenie situácie a rešpektovanie
pravidiel - každodenne správcovia zberného dvora musia
vybavovať občanov, ktorí „nevedia, že sa zmenili otváracie
hodiny“, „už to mali naložené
v požičanom prívesnom vozíku“, „ak ma nevybavíte, odveziem to do lesa“, a častokrát
aj „prečo by som to mal triediť, platím dane“ a „budem sa
sťažovať“...
Všetci veríme v skoré znovuotvorenie škôl a stabilizáciu
nielen personálnej situácie,
ale aj s odberom triedeného
materiálu, aby sme následne
dokázali postupne dotriediť tie odpady, ktoré sa teraz
hromadia na zbernom dvore,
upratať zberný dvor a sprevádzkovať ho tak, aby mali
všetci obyvatelia možnosť doviezť ODDELENE ZBIERANÉ,
TRIEDENÉ druhy komunálnych odpadov na zberný dvor
bez toho, aby si museli brať
v práci voľno.... Záverom by
som skúsila optimisticky zhrnúť cieľ tohto článku - myslime pozitívne, zostaňme
COVID negatívni, a najmä:
trieďme odpad v každom čase!
Katarína Bašná

Deti tentokrát zahanbili rodičov (retročlánok)
(Novodubnické zvesti
5/1991 – v pôvodnom
znení)
Aj v tomto roku podobne ako po iné roky
si naša planéta pripomenula svoj veľký
deň – Medzinárodný deň
Zeme.
Ľudia vyšli do prírody, aby prispeli k
jej skrášleniu. Na jej
záchranu sa konalo
veľa akcií.

Dom detí a mládeže
v Novej Dubnici usporiadal ekoakciu. Jej
cieľom bolo vyčistiť
studničky a lesný porast pod Slimákovou
a upratať areál zdravia. Na toto podujatie sme pozývali všetkých, ktorým záleží
na tom, aké je a aké
bude naše životné prostredie. Dúfali sme,
že rodičia vezmú svoje
deti a spoločne prí-

du pomôcť. Žiaľ, mýlili sme sa... Prišli...
Ale iba deti. Tie sa
s veľkou chuťou a vervou pustili do práce
a pod dohľadom kamarátov „stromákov“ ale
i hŕstky dospelých zo
Strany zelených a Slovenskej národnej strany, ktorí si predsa
našli chvíľočku času,
urobili naozaj veľký
kus práce.
Za odmenu sme deťom

pripravili
zábavné
a súťažné hry, posedeli sme si pri ohníku,
opekali sme špekáčky.
Vládla medzi nami
veselá nálada, zároveň nám však bolo aj
smutno pri pomyslení
na nevšímavosť a neochotu dospelých pomôcť
pri takýchto podujatiach.
E. Múčková

ZBERNÝ DVOR
Do odvolania sú otváracie hodiny zberného dvora pre verejnosť obmedzené kvôli mimoriadnej situácii nasledovne:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

7.00 – 16.00 hod.
7.00 – 11.00 hod.
7.00 – 17.00 hod.
7.00 – 11.00 hod.
7.00 – 17.00 hod.
zatvorené

Zároveň počas otváracích hodín je povolený vstup na zberný dvor len s rúškom alebo inou ochranou úst a nosa! Ďakujeme za pochopenie.
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Ako Zajac zachránil les
od pohromy

Máj 2020

Začiatky školstva v meste

Rok1968 - riaditeľ základnej školy Prášil odmeňuje súťažiaceho.

Nadšený turista pán Vladimír. (foto: archív V. Z.)

Novodubničan Vladimír Zajac je známy tým, že veľmi
rád chodí do prírody. Obľubuje turistiku, ale rád si pozrie prírodu aj zo sedadla
svojho bicykla.
Takto sa aj 9. mája vybral
do Prejtskej doliny, ktorú má
veľmi rád a od malička je jeho
srdcovkou.
Nevedel však, čo ho tam
čaká. Pri prechode lesom zbadal horieť oheň, ktorý sa začať
šíriť vo veľmi suchom prostredí. „V celej doline je problém
so signálom, preto som sa
musel veľmi rýchlo dostať nad
Iliavku, aby som privolal pomoc,“ vraví Vladimír.
Na miesto požiaru okamžite

po nahlásení vyrazili profesionálni hasiči z Hasičskej stanice Dubnica nad Váhom, aj so
štvorkolkou. „Hasiči prišli veľmi rýchlo a požiar dostali pod
kontrolu,“ dodal turista.
Tento milovník prírody tak
s vysokou pravdepodobnosťou zabránil oveľa väčšiemu
požiaru, ktorý by mohol zamestnať aj desiatky hasičov.
Príčina vzniku požiaru nie
je známa, ale existuje predpoklad, že požiar sa rozšíril
od suchého pňa a možno od
cigarety. Preto je dôležité, aby
sa turisti správali v lese ohľaduplne a hlavne zodpovedne.
Impulz Press

Smejeme sa aj s rúškom

Výzva pre fotografov,
výtvarníkov a širokú verejnosť

V súčasnej dobe majú naše
deti problém so vzdelávaním kvôli koronavírusu.
Školstvo túto situáciu rieši
už teraz dostupnými modernými
technológiami.
V prvých rokoch výstavby
Novej Dubnice mali deti tiež
problém so vzdelávaním.
Keďže sa do mesta sťahovali
väčšinou mladé rodiny, školopovinných detí pribúdalo, škola nebola zatiaľ postavená, do
neďalekej Trenčianskej Teplej
bola dochádzka často sťažená
až znemožnená neprechodnými blatistými cestami. Neskôr
bola vybudovaná prvá základná škola, v ktorej sa dnes už
nevyučuje a nachádza sa tam
umelecká škola a centrum voľného času. Vedeli ste o tom,
že táto škola bola svojho času
najkrajšia v Žilinskom kraji?
Postupne pribudla materská
škola aj detské jasle.
Ďalšia
kapitola
kroniky mesta nám toto obdobie
približuje nasledovne (v texte
je zachovaná gramatika autora kroniky):
Školská otázka a jej riešenie
Vyriešenie školskej otázky bolo ťažkým problémom.
Dnes musíme uznať, že išlo
o riešenie dočasné, ale trvalého rázu v spoločnej práci
Uličného výboru, školských
úradov a všetkého občianstva.
Pribúdaním a prisťahovaním
nových obyvateľov do Novej
Dubnice sa muselo rátať i s početným stavom detí. Do nášho
mesta sa sťahovali väčšinou
mladí ľudia, mladé rodiny,
takže prírastok obyvateľstva
populačne rapídne vzrástal.
Školopovinné deti prirodzene
nemohli na svoj vek a špat-

né blátivé cesty navštevovať
školy v blízkom okolí i v tom
prípade, keď neskoršie bolo
zaistené autobusové spojenie.
Čiastočná prvá možnosť
navštevovať školu bola vtedy,
keď sa zriadila jedna trieda v
suterenných
miestnostiach
Domova mladých – „slobodárne“ č.24 a neskoršie i na
poschodí. Prvou učiteľkou
bola s. Irena Vláčilová. Stav
po stránke technickej vôbec
nevyhovoval. Dnešná škola
najmodernejšieho typu bola
vystavaná a dokončená v roku
1956 a v tom istom roku dňa 2.
septembra bolo tiež slávnostné otvorenie školy. Vyučovanie bolo zaistené obsadením
učiteľských síl a to tak, že
dočasnou prvou riaditeľkou
sa stala s. Júlia Očkayová,
ktorá prevzala správu školy.
Zástupcom riaditeľky sa stal s.
Timotej Minárik. V počiatkoch
táto škola, i keď stavba bola
moderná a po výstavnej stránke najkrajšia v Žilinskom kraji, trpela prirodzene tým, že
okrem nábytku a minimálneho počtu učebných pomôcok
nebola opravdivým uceleným
pracovným prostredím. Bola
v skutočnosti len počiatočným
stupňom rozvoja v modernú a
plne vyhovujúcu školu.
Prvopočiatky tunajšej školy
V roku 1955 dňa 6. januára
bola otvorená jedna trieda s 3.
post. Ročníkmi, ktorá nebola
samostatnou školou, ale patrila pod správu Národnej školy
vo Veľkom Kolačíne.
Dňa 1. septembra 1955 bola
v Novej Dubnici zriadená samostatná dvojtriedna Národná škola, kde vyučovala s. I.
Vláčilová, ale len krátky čas,
nakoľko po nej prevzala riadi-

Napriek problémom, ktoré nám prináša súčasná doba,
chceme do Novej Dubnice priniesť aspoň trošku kultúry
a humoru.
Rozhodli sme sa obrátiť sa na výtvarníkov, fotografov ale aj širokú verejnosť, či by boli ochotní prispieť svojimi prácami na tému
– ako vidia súčasnú dobu.
Privítame, ak obrázky a fotografie budú humorne zamerané,
smiech je totiž jedna z vecí, ktorú teraz potrebujeme najviac.
Práce budeme postupne vystavovať v exteriéroch nášho mesta –
vitrínach oddelenia kultúry, parčíku pri Kultúrnej besede a zverejňovať v Novodubnických zvestiach, na facebookovej stránke
Nová Dubnica žije kultúrou.
V prípade, že sa rozhodnete prispieť nám svojim dielkom,
stačí poslať ho v elektronickej podobe na adresu kebiskova@novadubnica.sk. Zároveň prosíme o váš súhlas so zverejnením.
Spoluorganizátorom výstavy je Galéria kresleného humoru
v Novom Meste nad Váhom, vďaka ktorej budú medzi vystavujúcimi aj známi slovenskí karikaturisti Ľubomír Kotrha, Vladimír Pavlík, Roman Sika a František Bojničan.
Bližšie informácie na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica: Tel: 042/44 33 484 kl. 110,112, Mobil: 0918 32 32 75 .

Fotografie z kroniky Základnej deväťročnej školy v Novej Dubnici.

Kronika školy:
futbalistom.“

„MDD

-

zápas

teľstvo školy s. J. Očkayová.
Prílivom
obyvateľstva
vzrástol stav a počet detí tak,
že v roku 1957 na Osemročnej
strednej škole je celkom 11
tried. V januári 1957 nastúpil
na školu s. Anton Prášil za
riaditeľa. Osemročná stredná
škola naviazala družbu s Nár.
školou v Butoviciach, okres
Bílovec – Morava. Pri vzájomných návštevách sa diskúziou
riešia školské problémy a najradostnejšie je, že dopisovaním medzi žiakmi sa vzbudzuje i láska bratských národov.
Materská školka
Nakoľko pracovné možnosti
boli dané i vydatým ženám,
ktoré dosiaľ boli zamestnané
len v domácnostiach, bolo
nutné uvažovať o zriadenie
Materskej školky pre deti
v predškolskom veku od 3 do
6 rokov, aby v dobe zamestnania svojich rodičov bolo
o ne postarané po všetkých
stránkach. V deň sviatku pracujúcich 1. mája 1956 bola
otvorená novostavba Materskej školky v Novej Dubnici.
Táto budova má veľmi pekne
riešený architektonický ráz
a je dokonale vybavená po
vnútornej ako i personálnej
stránke. V budove je zavedené
i ústredné kúrenie. Riaditeľkou Materskej školy sa stala
s. Emília Gašpárková, kvalifikovaná učiteľka a ostatný personál je po stránke odbornej,
výchovnej i politickej volený
tak, aby bol v súlade s plnou
spokojnosťou miestneho občianstva. Súčasne sa pristúpilo k rozdeleniu žiakov dľa vekových skupín, t.j. na žiakov
3. fyzického veku a na žiakov 3
– 6 roku, takže práca sa veľmi
zlepšila a usmernila.

chudých

protí

tučným

Družina mládeže pri OSŠ
Družina mládeže pri Osemročnej strednej škole v Novej
Dubnici vznikla ako dôsledok
zvýšeného stavu obyvateľov.
Išlo o to, aby deti našich robotníkov po dobu ich pracovnej povinnosti v závodoch,
mali možnosť sa riadne stravovať a okrem toho, aby bol
vykonávaný pedagogický dozor, nakoľko deti by museli sa
starať samy o seba. V Družine
mládeže sa spočiatku varila
hodnotná strava len pre Materskú školku a plná prevádzka nastala od roku 1957 i pre
žiakov Osemročnej strednej
školy, ktorí majú zabezpečenú
kvalitnú stravu trikrát denne
za mierny poplatok odhadnutý podľa príjmov pracujúcich
rodičov. Vedúcou v Družine
mládeže bola do r. 1958 s. Borčíková.
Detské jasle
Až do roku 1957 – do doby
volieb do MNV mal Detské
jasle vo svojej správe Miestny
národný výbor v Dubnici n/V,
ktorý mal vo svojom rozpočte
na údržbu jasiel aj finančné
zabezpečenie. V jasliach je
teraz celkom 5 zamestnancov
a jasle sú provizorne umiestnené na III. Poschodí budovy
SA3. Toto provizorne umiestnenie zťažuje prácu nielen
zamestnancom, ale i rodičom,
ktorí svoje deti denne do jasiel
nosia. V I. polroku po založení jasiel bolo umiestnených
17 detí s celodennou prevádzkou.
Janka Prnová
kronikárka

www.novadubnica.sk

Máje zaviali nad mestom

FOTOREPORTÁŽ
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VŠIMLI SME SI

Nad Novou Dubnicou zaviali tento rok máje netradične. Bez hudby a za prítomnosti zopár ľudí. Začiatok mája býva v Novej
Dubnici v znamení lampiónového sprievodu, mažoretiek, ohňostroja i trhov. Toho všetkého sme sa pochopiteľne museli
vzdať vzhľadom na opatrenia na ochranu zdravia. Naopak, čoho sa nesmieme vzdať, je pripomínanie si toho, čo vlastne
oslavujeme a prečo.
1. máj je sviatok práce, a hoci bol v minulosti privlastnený ideológiou, historicky sa spája sa s bojom proti nezamestnanosti. Tento
deň je aj pripomienkou vstupu Slovenska do Európskej únie. V Novej Dubnici je dôležitosť tohto dňa naviac umocnená aj tým, že
má sviatok patrón farského kostola - sv. Jozef Robotník.
V tomto roku sme si 8. mája pripomenuli 75. výročie konca II. svetovej vojny – najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách ľudstva,
ktorý stál životy 60 miliónov ľudí. Na ich pamiatku a na poučenie ďalších generácií nesmieme zabúdať. Aj preto vejú máje...
Za krásne fotografie zo stavania májov ďakujeme P. Jelínkovi, J. Škvarkovi a E. Kebískovej.

Žiaci Základnej školy na Ulici J. Kráľa sa vrátia do o niečo bezpečnejšej školy. Počas jej uzatvorenia mesto prostredníctvom
spoločnosti Tekos Nová Dubnica zabezpečilo opravu chodníka
v areáli, ktorý vedie do školskej jedálne a družiny. Nerovný
chodník s vyčnievajúcimi betónovými kockami je minulosťou,
popri tom zrekonštruovanom bola nanovo osadená lavička aj
posunutá lampa osvetlenia.

Jeden z prístreškov zastávky autobusov na Trenčiansku Teplú,
ktoré sa nachádzali pri dome č. 81 a oproti vchodu do prevádzky
Repo Gastro , bol odstránený pre jeho zlý technický stav. Nakoľko je táto zastávka využívaná mnohými ľuďmi, veríme, že čoskoro bude chýbajúci prístrešok nahradený novým.

Pretože ulice v Kolačíne po budovaní kanalizácie boli na mnohých miestach poprepadané, správcovia komunikácií (mesto
Nová Dubnica aj Trenčiansky samosprávny kraj) žiadali dodávateľa týchto prác – Váhostav a.s., aby sadnuté úseky ciest znovu
opravil. Podľa prísľubu ich pracovníka by práce mali byť ukončené do 29. mája.

V Kolačíne máj tento rok nestavali hasiči ako tradične. Nebolo by pri tom možné dodržať potrebné rozostupy. Na pomoc prišla
technika. Behom chvíľky sa máj týčil do výšky. Škoda však, že bola jeho sláva veľmi krátka. Už o pár dní došlo na novodobé zvyky
niektorých Kolačanov, ktorí ho v noci spílili. Na Lúčkach ostal pokorený a odhodený...

Malé smetné koše na cintoríne v Novej Dubnici bývajú často
preplnené. Podľa slov správcu cintorína sa tak deje najmä vtedy, keď malý kôš jednorazovo naplnia návštevníci cintorína
napríklad starým venčekom či kyticou. Prosíme návštevníkov,
aby smetné koše v uličkách cintorína používali na drobný odpad ako kahance či vreckovky a odpad z úpravy hrobov hádzali
do veľkých kontajnerov na stojisku. Druhou stranou mince je,
že smetiakov je na cintoríne málo, preto veríme, že mesto v dohľadnej dobe napriek ťažkej finančnej situácii ich aspoň niekoľko dokúpi.
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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.

Potraviny „U Černeja“
Mlieko vo fľašiach a v igelitovom vrecku, kabanos, turistická saláma, trenčianske
párky s fazuľou, šumienky,
žužu, kávové karamelky...
Dnes už na toto obdobie
spomíname skôr s nostalgiou, pôvodné obaly a receptúry nám pripomínajú
mladosť či detstvo, a to sú
zväčšia príjemné spomienky.
Prví Novodubničania, resp.
obyvatelia Vorošilova, mohli nakupovať od roku 1956
v potravinách, kde bol vedúcim pán Čičmanský, po ňom
pán Richtárik a v 60. rokoch
viedla obchod pani Meden-

ská. Potraviny sa nachádzali v
Sadoch Cyrila a Metoda, vtedy
SA 3. Oproti potravinám (dnes
pohrebná služba STYX) bola
tiež od roku 1956 predajňa
Mäso a údeniny, ktoré viedol
pán Kováčik, krátko na to cukráreň, v 60. rokoch mliekareň
a oproti Ovocie - zelenina, kde
bola vedúcou pani Macková.
V roku 1960 otvorili nové
potraviny v Komenského sadoch, bývalom Bloku CI/3
(priestory oproti bývalému
Lordu), ktoré viedol pán Richtárik a po ňom pani Načinová.
V 60. a 80. rokoch, patrila časť prvého poschodia na
Mierovom námestí (nad predajňou hračiek, bývalými po-

travinami a second handom)
potravinám, ktorým všetci hovorili „U Černeja“. K predajni
patrili aj obchody Ovocie - zelenina a Chlieb a mlieko, ktoré
sa nachádzali na prízemí.
Regály vždy plné tovaru,
milé, ochotné a ústretové
predavačky, vedúci telom aj
dušou Štefan Černej. To všetko priťahovalo zákazníkov
z ďalekého okolia, ktorí tu našli to, čo v ich bydlisku nebolo
možné kúpiť. U „Šéfa“ však
vždy boli na prvom mieste Novodubničania. Ak išlo o nejaký úzkoprofilový tovar, držal
všetko na sklade dovtedy, kým
nápor zákazníkov z okolia poklesol a až potom sa vyhľadá-

vané potraviny dostali na pulty – len pre Novodubničanov.
V 70. rokoch vyrástli nové
Potraviny Jednota na panelákoch. Vedúcou tu bola pani
Cucíková. Generácia súčasných šesťdesiatnikov, sedemdesiatnikov či osemdesiatnikov mala v týchto obchodoch
svoje dobroty, na ktoré do
dnešného dňa s chuťou na jazyku spomína.
Za cenné zdroje informácií
ďakujeme Jozefovi Richtárikovi, Blandíne Englmanovej
a Daniele Žovincovej.
Eva Kebísková

Krásne a usmievavé predavačky so svojim šéfom. Zľava dole:
Mária Bulková, Helena Ranušová, Eva Holbová, Mária Melišová,
Milka Vojsovičová, Štefan Černej, Antónia Černejová, Blandína
Englmanová, Nela Šípošová. Zľava hore: pani Valika, pani Hlatká, Mária Čintalová, Daniela Žovincová, Lýdia Hřebíčková, Eva
Čugová, Anka Rajcová, Ružena Tuchyňová, pani Kubaščíková.
(foto: archív Blandíny Englmanovej)

Priviezli zemiaky. Zemiaky sa vysypali pred obchodom a obyvatelia si sami plnili vrecia, vážili na váhe „decimálke“ a odvážali na
starých kočíkoch, vozíkoch a kárach domov. (foto: archív OKaŠ)

V priestoroch potravín „U Černeja“ pracovali pôvodne projektanti Stavoindustrie. (foto: R. Mitánek)

No čo poviete? Takýto obraz predajne má v pamäti asi väčšina z
nás. Radosť nakupovať. (foto: P. Jelínek)

Melóny mali v tých časoch ideálnu veľkosť. Zmestili sa do ruky
aj do „sieťovky“. (foto: P. Jelínek)

Potraviny Jednota na panelákoch, štvrtá sprava vedúca pani
Emília Cucíková. (foto R. Mitánek)

Predavačky mliekarne na panelákoch: (zľava) Johana Bajčíková,
Jozefína Jánošíková, Mária Jánošíková. (foto: archív OKaŠ)

V 90. rokoch prerobili predajňu U Černeja na samoobsluhu.
(foto: archív OKaŠ)

Po práci dobré pivo. Pilo sa fľaškové z Ilavy a stálo 1,20 Kčs.
(foto: archív OKaŠ)

Retro sortiment potravín. (foto: OKaŠ)

www.novadubnica.sk
Z bloku mestskej polície
Nariadenia platia pre každého
Dňa 28. 4. 2020 v čase o 14.40 sa na útvar MsP dostavil občan
Trenčianskej Teplej bez prekrytia úst a nosa. Po upozornení
príslušníkom MsP na povinnosť nosenia rúšok počas opatrení
proti COVID 19 odpovedal že „ nosenie rúšok je výmysel, to by
ste mali už dávno vedieť“. Nenasadením rúška, alebo iného prekrytia tváre sa tak dopustil priestupku podľa Zákona o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spisový materiál bol postúpený na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, mužovi hrozí pokuta
1000.- €.
Opäť psychotropné látky medzi mladými
Dňa 7. 5. 2020 o 19.40 hod. počas hliadkovania na ul. Okružnej
hliadka MsP spozorovala skupinu šiestich mladých ľudí, ktorá
odchádzala z areálu zdravia. Pri kontrole osôb bolo u dvoch
mladíkov zistené prechovávanie omamných a psychotropných
látok. Obom bola obmedzená osobná sloboda. Vec rieši OO PZ
Dubnica nad Váhom ako prečin Nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania
a obchodovania s nimi.
Dňa 10.5.2020 v čase o 14.22 hod. hliadka MsP pri kontrole zakladania ohnísk a prevencie proti požiarom zbadala skupinu
deviatich mladých ľudí na kraji lesného porastu pri ohnisku.
Pri kontrole osôb bolo zistené u dvoch mladíkov prechovávanie
väčšieho množstva omamných a psychotropných látok. Obom
bola obmedzená osobná sloboda. Vec rieši OO PZ Dubnica nad
Váhom ako prečin Nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania
s nimi.

Retro článok
Ach, tie naše máje!

OZNAMY
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Spomienky a smútočné poďakovania
Ing. Ivan Tašár
Dňa 7. mája pred tridsiatimi rokmi nás navždy
opustil Ivan Tašár vo veku 46 rokov. Spomeňte si
na neho, kto ste ho poznali a mali radi, my spomíname neustále. Manželka a dcéry s rodinami.
PhDr. Mgr. Pavol Jaseň
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, nezabudne. Dňa 10. mája uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko
Pavol Jaseň. S láskou v srdci spomína manželka,
synovia, vnuci a celá rodina.

Danka Úradníková
Už päť rokov nás srdcia bolia a oči plačú. Odišlo
láskavé srdce našej drahej Danky Úradníkovej,
ktorá nás navždy opustila v máji roku 2015.
S láskou a úctou spomína manžel, synovia
s rodinami, ostatná rodina a všetci, čo ste ju
v dobrom poznali.
Ing. Anton Brunai
Dňa 10. apríla 2020 nás opustil manžel, otec
a starý otec Anton Brunai. Navždy zostaneš
v našich srdciach.

Pavel Vančo
Dňa 22. mája uplynuli 2 roky, odkedy nás navždy
opustil náš otec, dedko a pradedko Pavel Vančo.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú syn Peter,
syn Marián a dcéra Marta s rodinami, vnúčatá
a pravnúčatá.
Katarína Vančová
Dňa 9. mája uplynul rok, odkedy nás navždy
opustila mama, babka a prababka Katarína Vančová. S láskou na ňu spomína dcéra Maruška
s rodinou a Peter s Janou.
Valéria Barančíková
Dňa 22. mája 2000 nás navždy opustila milovaná manželka, matka a stará mama. Kto ste ju
poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú manžel Štefan, dcéry Renáta a Ľubica a vnuci Milan, Juraj a Marin
a vnučka Michaela.
Emília Bartošová
Dňa 15. apríla 2020 uplynul rok, odkedy nás
opustila moja mama Emília Bartošová. S láskou
spomína syn s manželkou. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Jozef Habšuda
Dňa 27. apríla uplynul rok, kedy nás opustil náš
milovaný otec, dedko a pradedko Jozef Habšuda. S láskou spomínajú dcéra Eva s manželom
a dcéra Hanka s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Vladimír Batka
20. mája uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel a otec Vladimír Batka. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.

Štefan a Jozefína Mičianovci
Dňa 26. mája si pripomíname tridsiate výročie, čo nás navždy
opustili naši drahí rodičia Štefan Mičian a Jozefína Mičianová
z Malého Kolačína. S veľkou láskou a obrovskou vďakou spomínajú dcéry a vnúčatá s rodinami. Navždy zostanú v našich
srdciach.

Gustáv a Katarína Bložonovci
Dňa 25. apríla uplynulo 29 rokov a dňa 6. mája uplynulo 7 rokov,
čo nás navždy opustili naši rodičia a starí rodičia Gustáv Bložon
a Katarína Bložonová. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Dcéra Jana s celou rodinou.

Jozefína a Vladimír Hanákovci
Srdcia ubolené prestali biť, nebolo lieku, aby mohli ďalej žiť. Už
vás neprebudí slnko, ani krásny deň, na cintoríne spite svoj večný
sen. Dňa 5. mája uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko Vladimír Hanák. Dňa 20. júla uplynie 23 rokov, čo smrť navždy ukončila život našej drahej mamy,
babky a prababky Jozefíny Hanákovej. Kto ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku. S úctou a láskou spomínajú dcéra Anka a syn
Vlado s rodinami.

Zapojte sa do súťaže
(Z
Novodubnických
zvestí
č.
9/1992
v pôvodnom znení)
Dlho som rozmýšľal
ako nadpíšem toto
písanie – Nová tradícia?, Májová tragédia? a či si len
povzdychnem,
zvolám „Ach, tie naše
máje!“.
Všetky tri: na námestí, na Miklovkách
i Kolačíne nám totiž
niečo postihlo.
Na Miklovkách „dobrí ľudia“ usúdili, že také mocné
hrubé stromisko len
s ťažkkosťami vlezie
do štíhlej jamy (širokú sa im akiste nechcelo kopať). Preto
ho ešte pred stavaním potajme skrátili
o dobrých, no, povedzme osem metrov
(kus dreva sa pri
chalupe zíde).
Mierové
námestie
krášlil zdatný ihličňan vo svojej ce-

lej kráse len krátko.
Búrava a víchor urobili svoje – sťali mu
„prirobený“ vršiak.
Po dva či tri dni sme
potom chodili okolo
takého kýpťa.
A napokon v Kolačíne (tam ho ani neskrátili, ani víchor
ho nenačal) si tiež
dlho nepožil. Stavačom nestihol ešte ani
koňak z úst vyprchať
a navečer ich dielo nemo ležalo podrezané (vraj mu na
vršiak slovenskú zástavu „hore nohami“
pripäli, preto). Dedina bez mája? Opäť
ho postavili. Ani
potom si však dlho
neužil nazerania na
dedinu zvysoka. Opäť
ľahol, navyše popílený na siahovice,
chudák.
Divíte sa že mi dlho
trvalo, pre aký nadpis sa rozhodnúť?
-J.A.- (foto: P. Jelínek)

Rúško pristane každému Novodubničanovi
V minulom čísle sme predstavili súťaž s týmto názvom. Do redakcie nám posielate krásne fotografie s rúškom na tvári. Najvzácnejšie sú, samozrejme, tie originálne a neobvyklé. Odmena víťazovi – drobný darček a vlastnoručne ušité rúško od Lucky Bílej už
konečne dorazila, takže neváhajte a do 29. mája posielajte svoje fotografie s rúškom na tvári 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 Novodubických zvestiach, webovej stránke mesta, samostatnej výstave).
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Olympijské hry pre pandémiu preložili.
A aké boli ich začiatky?

Medzi udalosti, ktoré pútajú
veľkú pozornosť ľudstva,
nesporne patria športové
súťaže. Tohtoročné 32. letné
olympijské hry v japonskom
Tokiu boli pre prebiehajúcu
pandémiu
koronavírusu
preložené Medzinárodným
olympijským výborom na
júl až august 2021.
Málokto pochybuje, že
olympijské hry sú najväčším
svetovým sviatkom športu.
Svojím dosahom a zameraním
sú oveľa viac ako „len“ šport.
Poznáte ich históriu?
O vzniku hier existuje veľa
legiend. Siahajú až do 9.storočia pred n. l. O existencii rozličných hier svedčia archeologické nálezy, podľa ktorých sa
usudzuje, že vznik siaha až k
prelomu 3. a 2. tisícročia pred
n. l. História pozná staroveké
Panhelénske hry - sviatky
mieru a mladosti, výraz jednoty a kultúrnosti Grékov. V Delfách pod Parnasom sa konali
Pýthijské hry na počesť boha
Apollóna, v Némei Némejské
hry na počesť najvyššieho
boha Dia, v Korinte Isthmické - zasvätené Poseidónovi
a v Aténach a Pireu Panathénajské hry na počesť Pallas
Athény.
Najväčšie zo všetkých boli
Olympijské hry v Olympii.
Svedčia o tom historické zá-

znamy z roku 776 pred n. l.
(tento rok sa stal počiatočným
bodom gréckeho kalendára).
Vtedy sa v lone krásnej prírody pri sútoku riek Alfeios
a Kladeos konali takéto hry na
najväčšom štadióne v antickom Grécku. Bol dlhý 212,5 m
a široký 30.7 m. Jeho situovanie bolo od západu na východ,
aby mali popoludní bežci slnko
v chrbte. Za štadiónom
smerom na juhovýchod sa
nachádzal hipodróm. Tam sa
konali jazdecké súťaže - dostihy a preteky na vozoch.
Hry sa konali každé štyri roky
v stanovenom termíne-koncom leta, medzi žatvou a vinobraním. Prvým víťazom sa
stal Karoibos z Élidy v behu
na jedno stádium. Dĺžka trate
bola 192,27 m. Údajne ju určil
Hérakles, jeden z mýtických
zakladateľov hier tak, že ju
odmeral na svojich sto krokov. Tento beh bol dlhé roky
jedinou disciplínou. Pretekári
súťažili nahí a bosí. Víťazovi sa dostalo veľa cti a slávy.
Hneď po triumfe zažíhal oheň
na Diovom oltári a každé hry
podľa neho dostali svoje pomenovanie. Gréci mali blízko
k zápoleniam, ako preteky
na vozoch, boxu, zápaseniu,
súbojom s oštepom, hodom
diskom, oštepom a k streľbe
z luku. Dochovali sa názvy
niektorých disciplín, napr.

diaulos - dvakrát stadion, dolichos - dlhá vzdialenosť, holpítodromos - beh v plnej zbroji, pankration - kombinácia
zápasenia a boxu, pentatlón päťboj... Ten bol do programu
zaradený v roku 708 pred n.
l. na 18. olympijských hrách.
Pozostával z behu na jedno
stadion, hodu diskom a oštepom, skoku do diaľky a zápasenia. Disk býval z kameňa,
neskôr z bronzu. Hádzalo sa
z kamenného podstavca technikou podobnou dnešnej.
Oštep bol z jaseňového, prípadne topoľového dreva. Nepresahoval dĺžkou pretekára.
Hádzalo sa bez rozbehu, tiež
z kamenného podstavca a
kontroloval sa prešľap. Do
diaľky sa skákalo z miesta
so závažím (podľa vtedajších
názorov pomáhalo držať rovnováhu), na viac pokusov,
ktoré sa sčítavali. Inak si nemožno vysvetliť výkon Faylla
z Krotónu – 55 stôp – 16,28 m.
V zápasení neboli povolené
hrubé prvky okrem podnožky
- tá si vyžadovala bystrú reakciu. Neboli váhové kategórie dvojice sa vyberali tesne pred
súbojom. Víťazom bol ten, kto
dostal súpera trikrát na zem.
Paradoxom je, že v programe nebolo plávanie, ktorému
prikladali veľký význam. Za
nevzdelanca sa považoval každý, kto nevedel písať a plávať!
Mená víťazov sa zvečňovali na
mramorových stĺpoch vedľa
brehu rieky Alfeios. Najviac
ocenenia si vyslúžil Dandes z
Argu, ktorý na dlhej vzdialenosti - 24stádií - 4614,5 m zvíťazil na štyroch hrách po sebe!
Princípy otrokárskeho zriadenia umožňovali na hrách
účasť iba tzv. slobodným Grékom. Cudzinci a otroci mali
telesné cvičenia zakázané a
nesmeli sa zúčastniť ani ako
diváci. Ženy sa v Olympii na
hry nepripúšťali. Každý štvrtý
rok však pre ne usporiadali
súťaž v behu(stadion skrátený
o 1/6-tinu) na počesť bohyne
Héry-súťažný úbor sa neuvádza. Prvá žena, ktorá zvíťazila,

Tigana (1965 - 2020)
Túto familiárnu futbalovú
prezývku mal Ľubomír Jašica, ktorý nás, žiaľ, začiatkom mája opustil po ťažkej
chorobe vo veku 55 rokov.
Miloval futbal. Svoju kariéru naštartoval v TJ Adast Nová
Dubnica,TJ Slovan ZVS Nová
Dubnica ako žiak a dorastenec
v krajských súťažiach pod vedením J. Mateičku, J. Demuru,
R. Galbaveho. V senioroch ho
viedli tréneri F. Kráľ, F. Mrakáva, J. Bača, J. Sasák, J. Križko a trénerské duo J. Ďurech
- Š. Rebro.
Tu dostal prezývku Tigana,

pre hustotu svojich čiernych
kučeravých vlasov. Bol rýchly, obratný a usilovný. Miesto
v zostave mal na pravej strane
útoku, kde bol prínosom pre
A družstvo, aj B družstvo dospelých. Po ukončení kariéry
pracoval v štruktúrach klubu
MFK Nová Dubnica ako pomocný hospodár. Často robil
usporiadateľa, ale najviac sa
venoval žiakom ako vedúci
mužstva. Pamätným zostane jeho víťazstvo s mladšími
žiakmi v Jasenici s výsledkom
16-0. Bol mi nápomocný pri
organizovaní Valentínskeho
halového turnaja. Pomáhal aj

pri zastupovaní iných trénerov počas ich neprítomnosti.
Jeho zverenci, lebo tak ich nazýval, si ho veľmi obľúbili.
Na poslednej ceste sa s ním
rozlúčila najbližšia rodina
a za mesto zástupca primátora
Pavol Pažítka. Futbalisti si ho
uctia pri najbližšom majstrovskom zápase.
Zbohom Tigana, odpočívaj v pokoji, blízko futbalového stánku TJ Kolačín, kde
si často hrával za starých
pánov Novej Dubnice.
Vincent Bezdeda
FK Nová Dubnica

bola Kyniska zo Sparty na 96.
a 97. hrách v rokoch 396 a 392
pred n.l. V jazdeckých disciplínach nebol víťazom jazdec-vozataj, ale majiteľ koňa alebo záprahu.
Nastal však úpadok antickej
spoločnosti a vývojom (vojnami) prišlo k strate samostatnosti Grécka. V roku 146 pred
n. l. sa dostalo do područia
Ríma. Olympijské hry však
nezanikli, čo svedčí o ich neobyčajnej sile. Rimania do
nich spočiatku nezasahovali. Výnimkou bol v r. 85 pred
n.l. Cornelius Sulla, ktorý
Olympiu vyraboval a so zajatými športovcami zinscenoval
v Ríme „Olympijské hry“.
„Obohatil“ ich o cirkusové
predstavenie a o známe krvavé hry, pri ktorých sa gladiátori bili na smrť! To sa nezlučovalo s olympijskými ideálmi.
Po povýšení kresťanstva na
štátne náboženstvo sa hry považovali za pohanské sviatky,
preto ich cisár Teodázius I.
v roku 394 n. l. zakázal. Olympia bola pri vojne medzi Byzanciou a Vizigótmi zničená.
Dielo skazy dokonali v rokoch
551 a 552 dve silné zemetrasenia. Dejisko hier zaplavilo
bahno z rozvodnených riek.
Antické Olympijské hry
mali mimoriadny význam.
Svojimi ideálmi prerástli grécky rámec. Trvali spolu 1169
rokov a konali sa 293-krát! Posolstvo idey kalokagatie - ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej
stránky človeka a ekecheirie
–prímeria (počas hier sa nesmelo bojovať) ostalo hlavnou
myšlienkou aj pre obnovené
novoveké Olympijské hry.
Z knihy Pavol Kršák – Novoveké olympiády – vybral
Milan Ondřejíček

Hladáme pracovníkov
Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o.
prijme do zamestnania
nasledujúcich zamestnancov:

Údržbára technológie bazénového
systému a areálu prevádzky letného
kúpaliska Letka
Vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie, prípadne
základné vzdelanie, prax je výhodou, zručnosť a
samostatné riešenie technických problémov výhodou.
/ Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne
pracovný pomer na dobu určitú so skúšobnou dobou
1 mesiac. / Nástup možný od 15.6.2020.
Brutto mzda: 900 Eur/mesiac.

Životopisy posielajte na ndcainvest@gmail.com
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