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Ako správne triediť odpad?

Dokončenie požiarnej zbrojnice

Čo zanecháme svojim deťom?

Ako sa nestratiť v spleti recyklačných značiek.
Prečítajte si na strane 3.

Prečo ešte kolačanská zbrojnica naplno neslúži hasičom.
Ako COVID pribrzdil plány sa dozviete na strane 4.

O tom ako sa pandémia podpisuje aj na zdraví detí.
Dočítate sa na strane 8.

Zelená pre výstavbu
nového zariadenia
pre seniorov

S láskou ku Dňu matiek
Milé mamy, blíži sa deň, kedy na vás myslíme viac, ako inokedy.
Vašu lásku, pomoc a ochranu cítime celý život od nášho prvého nádychu,
no často stihneme povedať len letmé „ďakujem“.
Preto sa v Deň matiek radi zastavíme, kúpime krásne kvety, a silno vás objímeme.
Vieme, že vám vašu lásku aj tak nikdy nedokážeme vrátiť, preto ju šírime ďalej
našim deťom – vašim vnúčatám, a tak je nesmrteľná.
Mamy ďakujeme, prajeme vám zdravie, spokojnosť a radosť. Vždy tu budeme pre vás.
Peter Marušinec

Čo majú spoločné patrón našej farnosti,
sviatok práce a tento kalendárny rok?

Na svätého Jozefa Robotníka, ktorému je zasvätený
kostol v Novej Dubnici, si
môžeme spomenúť v marci
na jeho meniny, ale aj počas sviatku práce, ktorý sa
každým dňom približuje.
Rovnako si však kresťania
môžu uctiť pamiatku tohto
pracovitého a spravodlivého muža počas celého tohto
roka.
Kresťania i nekresťania vedia, že svätý Jozef bol Máriiným manželom. Už menej

ľudí však vie, že je patrónom
pracujúcich a jeho odkaz sa
prihovára každému pracujúcemu človeku, súčasným
zamestnancom a zamestnávateľom i nezamestnaným. Život
sv. Jozefa nás učí pracovitosti,
čestnosti a prijímaniu zvereného poslania. V roku 1955
ustanovil pápež Pius XII. 1.
máj za Sviatok sv. Jozefa Robotníka.
Práve tento rok (konkrétne
od 8. decembra 2020) vyhlásil
pápež František Rok svätého
Jozefa apoštolským listom
Patris corde pri 150. výročí
vyhlásenia svätého Jozefa za
patróna Cirkvi. V tomto dokumente pápež vysvetľuje, čo
pre Jozefa znamenala práca,
ktorú vštepoval Ježišovi pri
jeho výchove. Patris corde,
čo v preklade znamená „So
srdcom otca“, obsahuje pápežove zamyslenia sa nad tým,
čo práca znamená a akú má
pre človeka hodnotu: „Práca

znamená účasť na samotnom
diele spásy. Je príležitosťou
na urýchlenie príchodu Božieho kráľovstva, na rozvinutie
vlastných talentov a schopností, ktoré dávame do služby
spoločnosti a bratského spoločenstva. Práca sa stáva príležitosťou nielen na vlastnú sebarealizáciu, ale predovšetkým
na realizáciu primárnej bunky
spoločnosti, ktorou je rodina.“
Počas Sviatku práce, ktorý
je 1. mája, si pripomíname významnú úlohu práce v našich
životoch a potrebu jej ocenenia. Práca neovplyvňuje náš
život len materiálne, ale rozvíja ho aj duševne či duchovne.
Súčasne sa však mnohí
stretávajú s rôznymi ťažkosťami v rámci zamestnania, zamestnávateľov či samotných
sektorov. Práca sa v mnohom
stáva ťažko získateľná či vykonateľná. V dokumente Patris corde sa pápež František
zamýšľa aj nad touto proble-

matikou: „V tejto našej dobe,
v ktorej sa práca znova stáva
naliehavou sociálnou témou
a nezamestnanosť niekedy
dosahuje nebývalých rozmerov aj v tých štátoch, ktoré sa
desaťročia tešili prosperite, je
nevyhnutné, aby sme si znovu uvedomili a pochopili význam dôstojnej práce, ktorej
príkladným patrónom je sv.
Jozef... Kríza našich čias, ktorá je ekonomickou, sociálnou,
kultúrnou a duchovnou krízou, môže byť pre všetkých výzvou, aby znovu odhalili hodnotu, význam a nutnosť práce,
aby nastal nový „normálny
život spoločnosti“, z ktorého
nikto nebude vylúčený. Práca
sv. Jozefa nám pripomína, že
sám Boh, ktorý sa stal človekom, nepohŕdal prácou.“
Jasmína Jakalová

Mestské zastupiteľstvo na
zasadnutí 21. apríla schválilo financovanie nového
zariadenia pre seniorov. Do
jeho výstavby sa tak púšťa
dodávateľská
spoločnosť
Spark-ex, s.r.o. Zariadenie
vznikne z dôvodu dlhodobého zvyšujúceho sa záujmu
o sociálne služby pre seniorov. O jeho spolufinancovanie požiada mesto aj Štátny
fond na rozvoj bývania.
Bude to nové, samostatné
zariadenie, spĺňajúce legislatívne požiadavky, ale aj požiadavky kvalitného komfortu
bývania a rôznorodých požiadaviek na starostlivosť podľa
zdravotného stavu obyvateľov.
Objekt bude slúžiť pre seniorov schopných samostatného
pohybu, ale aj tých s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Projekt ráta s vytvorením nových priestorov zázemia, ktorými sa zlepšia aj pracovné
podmienky personálu.
V zariadení vznikne 24 nových lôžok pre seniorov, pracovať tu bude 8 zamestnancov, z toho 4 zdravotné sestry.
Na druhom podlaží vzniknú
dvojlôžkové izby pre seniorov

so schopnosťou samostatného pohybu, na treťom podlaží
dvojlôžkové izby pre osoby
s obmedzenou schopnosťou
pohybu. Izby budú mať vlastné hygienické zariadenie.
Prízemie je vyčlenené pre pre
dennú spoločenskú miestnosť orientovanú do záhrady,
miestnosť pre rehabilitáciu,
priestory pre výdaj jedla, sušiareň a práčovňu. Obe podlažia dopĺňa kúpeľňa, izba
sestier, sklady a výťah. Termín
jeho dokončenia je plánovaný
na koniec roka 2022.
Lokalita, kde zariadenie
vznikne, je v susedstve základnej školy. Pre jej bezpečnú prevádzku počas výstavby
bolo potrebné vybudovanie
novej prístupovej komunikácie. Stavba nového zariadenia si vyžiadala aj výrub 30
ks stromov a 31 m2 krov. Ako
náhradnú výsadbu je mesto
povinné vysadiť v okolí nového domova 30 ks hrabov, 5 ks
ovocných stromov a 4 ks ozdobných listnatých stromov.
Petra Hrehušová

Predbežná vizualizácia nového zariadenia. (autor Ján Madzura)
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NAŠE MESTO
VŠIMLI SME SI

Nový živičný povrch na chodníku pri dome č. 4
na Ulici P. Jilemnického.
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Pomôžete aj vy pri rekonštrukcii
kolačínskej kaplnky?

Práce na obnove kaplnky sa po úprave zelene a drevín dostali
do ďalšej fázy.

V júli minulého roka sme
písali o plánoch obyvateľov
Kolačína pustiť sa do rekonštrukcie tamojšej chátrajúcej kaplnky. Vzniklo Občianske združenie Kaplnka
- Kolačín. S jeho členmi sme
sa pri kaplnke stretli práve
počas búrania dreveného
prístrešku.
„Prístrešok bol už vo veľmi
zlom stave, drevená konštrukcia bola hnilá a nebolo možné
ho zachovať, preto bude vybudovaný nový.
Robili sa práce na okolí kaplnky, odstránili sme náletové
kríky a stromy, ktoré začínali
rásť na miestach, kde boli lavičky. Vyrovnal sa trochu terén a orezali sme stromy, ktoré

Dokončovanie nového povrchu komunikácie vedúcej ku garážam pri „Čínskom múre“.

Obnovenia sa dočkal aj dvor za domom č. 50 za tržnicou.
V najbližších dňoch pribudne vyznačenie parkovacích
miest.

chceme pustiť do izolácie,
dvojitej drenáže okolo kaplnky, výstavby oporného múru
a stavby nového altánku.
Práce budeme môcť však
realizovať podľa toho, ako
bude táto myšlienka podporená aj finančne. Od mesta sme
dostali pre tento rok dotáciu
12.900 €.
Na kaplnku sa boli pozrieť
niekoľkí odborníci a boli vypracované posudky. Ak ju
chceme dať naozaj do poriadku, ukazuje sa, že rozpočet by
bol okolo 50 tisíc eur.“
Po vzniku občianskeho
združenia bol založený účet,
na ktorý môžu prispieť tí, čo
majú záujem. O daroch a výdavkoch vedie združenie pres-

nú evidenciu.
„Je pre nás dôležité, aby
boli tieto veci prehľadné
a jasné, aby nikto nemohol
pochybovať o tom, že každé
venované euro bolo aj účelne
použité“ uzatvárajú členovia
združenia.
Veľa sa hovorí o podpore regionálnych tradícií a histórie.
Vzťah ku kaplnke majú nielen
Kolačania, ale aj mnohí Novodubničania. Preto, ak sa vám
tento projekt páči, neváhajte ho podporiť finančne
(IBAN SK 33 7500 0000 0040
2839 0731), dobrovoľníctvom
(ponúknite svoj čas a ruky
napríklad telefonicky na 0907
783 504) alebo modlitbami.
text a foto: P. Hrehušová

Už druhú Veľkú noc ľuďom ku zdraviu
nepomôže šibanie, ale sociálny dištanc

Veľkonočné sviatky prebehli aj tento rok s obmedzenými návštevami, oslavami
a svätými omšami. Koronavírus si od jesene každodenne berie stovky životov
a nakazí ich tisícky. Avšak,
práve táto Veľká noc mohla byť mostom ku novým
uvoľneniam. Ako vnímali už
druhé sviatky ovplyvnené
pandémiou Novodubničania?
Na otázku, ako ovplyvnila
pandémia Veľkú noc, odpovedali občania Novej Dubnice
rôzne. Jedni ju prežili pokojne
vo svojich domovoch, iní v prírode. Pre väčšinu bol spoločným menovateľom sviatkov
sociálny odstup, ktorý však
pomáha pandémiu úspešne
prekonávať.

A po novej ceste jazdia aj obyvatelia Ulíc J. Nerudu
a Svätoplukova.

poškodzovali strechu. Pretože
boli už v minulosti nesprávne
rezané, sú tiež v zlom stave
a bol potrebný rozsiahly orez.
Realizovali sme ho v spolupráci s mestom. Mesto tiež
vybavuje agendu okolo opätovného zapojenia elektriky
a osvetlenia.
Inventár bol spísaný, ocenený a odvezený do kultúrneho
domu.
V súčasnosti prebiehajú
zemné práce – obkopanie kamenných základov, ukladanie
debnenia a následné dobetónovanie základov. Najskôr
len na jednej polovici stavby,
po dokončení zase na druhej,
aby nedošlo ku pohybu celého
objektu.
Po upevnení základov sa

Kolačanskí dobrovoľníci pri spevňovaní základov.

„Sviatky sme strávili vonku
v prírode alebo doma v rodinnom kruhu. Tradície sme však
ani tento rok nevynechali. Jur-

ko s Otom (manžel so synom)
šli v nedeľu k Váhu na prúty
a uplietli si korbáče. Žiadna
veľká šibačka sa ale nekonala.
V pondelok ráno ma obliali,
neskôr sme sa šli prejsť do prírody a zakončili sme deň vo
Velice na zmrzline,“ spomína
na tohtoročnú Veľkú noc Novodubničanka Katarína (26).
„Tohtoročné
veľkonočné
sviatky boli veľmi zvláštne.
Prvý raz neboli doma moje
deti. Nemusela som veľa variť
a piecť, mala som viac času
pre seba. Omše aj obrady som
sledovala na mobile. Obohatili ma zaujímavé príhovory
s krásnymi myšlienkami, ale
chýbalo mi spoločenstvo ľudí,
s ktorými by som tieto chvíle
prežívala. Ani počasie veľmi
neprialo, ešte dobre, že mám
v zásobe vždy dobrú knihu.
Tak som sviatky prežila s knihou,“ skonštatovala Daniela
(64).
Novodubničanom tiež chý-

bali sväté omše, pri ktorých
oslávili najväčší kresťanský
sviatok. „Veľkonočné sviatky
boli ochudobnené o liturgie
v spoločenstve s ostatnými,
ktorí ich prežívajú duchovne.
Vďaka patrí našim duchovým
– saleziánom, že nám sprostredkovali radosť zo zmŕtvychvstania aspoň online.
Bezpečné prostredie je však
na zodpovednosti nás všetkých, takže táto Veľká noc
bola len v rodinnej bubline,“
povedal Ľuboš (47).
Podobne svoje sviatky opísala i Petra (44): „Už druhú
Veľkú noc sme prežili tichšie.
Nebol pred jej prípravou taký
veľký zhon ako inokedy, neboli návštevy a nebolo tak veselo. Ušlo sa mi len za štamperlík – vody, samozrejme, a bolo
po oblievačke. Naopak už druhú Veľkú noc sme si boli akosi bližšie s rodinou, mali sme
na seba viac času – hrali sme
hry, bicyklovali, prechádzali
sme sa a rozprávali. No najmä
- hoci veľkonočné obrady sme
nemohli prežiť v kostole, ale
len online, tento pokojnejší
čas umožnil prehĺbenie môjho
vzťahu k Bohu. Aj na rozhovor s ním som mala viac času,
viac ho dokázala počúvať. A to
si chcem zachovať, za to som
vďačná.“
Zuzana (54) tiež hodnotila
svoje sviatky „zo domu“: „Veľ-

ká noc je pre mňa časom pre
zastavenie sa a rozjímanie,
a v tom ma lockdown neobmedzoval. Už som sa naučila,
že človek si môže (ale aj nemusí) urobiť každé obdobie
príjemným a zaujímavým
a vždy je to možné. Naša
Veľká noc bola plná prechádzok, času pre seba a vďaka
technológiám sme boli aj s našimi deťmi. Áno, doba je iná,
ale je dôležité, ako sa na skutočnosť pozeráme a my sme
si vybrali úsmev, pohodu a to
najlepšie, čo sa dá.“
Ako ovplyvnila pandémia
Veľkú noc mladých ľudí? „Povedal by som, že pomerne
dosť. Minulý rok to bolo tak,
že som aspoň mamu a sestry
„vyšibal“, no tento rok ani to.
Iba som to trávil v kruhu rodiny,“ povedal Juraj (18)
„Chýbali mi stretnutia, reálny kontakt, sväté omše, obrady, navštevy, voľný pohyb. Ale
myslím si, že lockdown nám
Veľkú noc spravil aj pokojnejšou. Bez stresu, bez naháňania sa, bez uhýbania sa
vode. No i keď boli tieto dni
navonok iné, podstata Veľkej
noci pre mňa ostala nezmenená a z toho hľadiska sa toho
tak veľa nezmenilo,“ hovorí
Alena (17).
Jasmína Jakalová
(foto: P. Jelínek)

www.novadubnica.sk

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Návod, ako správne triediť odpad
a nestratiť sa v tom
Už sa vám stalo, že ste bezradne v ruke stískali nejaký obal,
ktorý ste chceli odhodiť, a ani zamak ste netušili, že či je to
plast, papier, či iné, či sa dá triediť či nie? Ak áno, tak práve
pre vás je určený nasledovný manuál.

A pre fajnšmekrov detaily:
20 – PAP (Vlnitá lepenka), 21 – PAP (Hladká lepenka), 22 – PAP
(Papier), 23 až 39 – PAP (Ostatný papier)

Ak neviem, či to, čo chcem zahodiť, sa dá triediť – čiže umiestniť do kontajnera (vreca) na triedený zber odpadu, alebo musí
ísť do zmesového odpadu na skládku, je potrebné vykonať nasledovné:

Pamätáte si niečo z chémie? Periodická sústava/tabuľka
prvkov? Hm? Ak áno, tak vám je jasné, že trojuholník s nápisom
Al alebo Fe označuje KOVOVÝ OBAL – hliníkový alebo železný.
Šup s týmto odpadom do nádoby na kovy – červenej alebo čiernej s červeným označením.

1ale)tieAkpísmenká
som krátkozraký/ďalekozraký/v najlepšom zrelom veku,
na obale sú fakt nechutne malé - je potrebné
si nachystať dobré okuliare, lupu, prípadne ďalekohľad (zvoľte
podľa vlastnej diagnózy – mne zatiaľ stačí zložiť okuliare a zaostriť), lebo je fakt pravda, že výrobcovia sa veľmi netrápia a informácie, ktoré sú povinní na obale výrobku zverejniť, sú písané
písmom veľkosťou vhodnou skôr pre liliputánov. Ak máte zrak
Bystrozrakého a vidíte aj za roh, prejdite k bodu 2.

2bo)s Uchopte
potenciálny odpad do ruky a buď bez pomôcok alepomôckami ho pozorne preštudujte. Na obaloch výrobkov
v zmysle smerníc EÚ aj našej legislatívy sú značky, ktoré nám
majú poradiť, ako sa správnym spôsobom „zbaviť“ týchto materiálov, keď doslúžia. Takzvané všeobecné značky sú pomerne
nezaujímavé, veď dúfam aspoň väčšine z nás je jasné, že odpad
máme vhodiť do koša a nie na zem, či? Ale teda pre istotu:

3nenašli,
) Ak sme teda na obale našli zelený bod, dobre je, ak sme
nevadí. Dôležitejší je ten recyklačný symbol, ktorý nám

40 – FE (Železo), 41 – ALU (Hliník), 42 až 49 (Ostatné kovy)

7)

Pri obale, na ktorom je trojuholník s nápisom GL asi nezaváha žiaden Slovák, a to ani nemusí zaostriť na značku. SKLO
(glass, das Glas, atď.... ) - teda sklenú fľašu trafíme do zelených
kontajnerov dúfam všetci.

8
) Pri trojuholníku, ktorý má pod sebou nápis C/.... treba
zbystriť pozornosť, lebo nie je všetko zlato, čo sa blyští – teda
skôr nedá sa triediť všetko, čo je touto značkou označené (aspoň
teda v našich podmienkach sa nedá). Písmeno C znamená COMBINATED čiže kombinovaný materiál – obal takto označený je
vyrobený z viacerých materiálov, nalisovaných na sebe.
Písmená za lomítkom a najmä čísla označujú, z ktorých materiálov je obal nakombinovaný. U nás sa dajú triediť zatiaľ len
kartónové nápojové obaly, hovorovo tetrapaky. Obaly z liekov
– kombinácia plast/hliník, obaly zo živočíšneho masla – papier/hliník a rôzne ďalšie u nás nemáme kde recyklovať. Takže
tetrapaky z džúsov, mliek, smotán a pod. (trvanlivých či netrvanlivých) vhadzujme do kontajnerov s oranžovým nápisom
TETRAPAKY, vytriedime ich aj z kontajnera na plasty. Ostatné
kombinované obaly bohužiaľ vhadzujeme do kontajnerov na
zmesový komunálny odpad.

má presne povedať, z akého materiálu je obal vyrobený, aby sa
dal ľahšie triediť a následne recyklovať. Je to trojuholník so šípkami, vo vnútri ktorého je zvyčajne číslo a pod trojuholníkom sa
nachádza skratka príslušného materiálu.

Výber niektorých kombinovaných materiálov:
81 – C (Papier a lepenka/plasty)
82 – C (Papier a lepenka/hliník)
84 – C (Papier a lepenka/plasty/hliník)
90 – C (Plasty/hliník)
92 – C (Plasty/rôzne kovy)
95 – C (Sklo/plasty)

4
) Našli ste na obale trojuholník s číslami 1 - 7 ? Prípadne
s písmenkami ako tieto?

9
) V tomto momente by ste už žiaden obal nemali mať v ruke,
pretože ste už zistili, z akého materiálu je a vhodili ste ho do
Zoznámte sa s PLASTAMI! Šup s odpadom do žltého kontajnera
na plasty! Chcete byť frajeri a rozumieť značkám? Tu sú:
1 – PET (Polyetyléntereftalát)
2 – HDPE (Polyetylén vysokej hustoty, anglicky high density,
preto HD)
3 – PVC (Polyvinylchlorid)
4 – LDPE (Polyetylén nízkej hustoty - low density LD)
5 – PP (Polypropylén)
6 – PS (Polystyrén)
7 až 19 – O (Ostatný plast)

5)

Trojuholník s nápisom PAP nás zoznámil s papierovým
obalom/odpadom, patrí do modrého kontajnera určeného na
PAPIER.

Z igelitu sklenú fľašu
nevyrobíš!

6)

70 – GL (Bezfarebné sklo), 71 – GL (Zelené sklo), 72 – GL (Hnedé
sklo), 73 až 79 – GL (Ostatné sklo)

Prvý symbol – panáčik, mrskajúci odpad do koša znamená, že
obal po použití máme vyhodiť do príslušnej odpadovej nádoby.
O tom, či je to nádoba na triedenie, sa dozviete až z ďalších značiek – o nich píšeme nižšie.
Druhý symbol - tzv. zelený bod a označuje, že obal patrí do triedeného zberu. Hurá, už sme tam!
Tretí symbol - univerzálny recyklačný symbol hovorí, že obal
alebo výrobok je vyrobený z recyklovateľných materiálov – takže triedime!
Štvrtý symbol - označuje obal či výrobok, ktorý bude nebezpečným odpadom, a teda ho nemáme šupnúť do kontajnera na
zmesový komunál, ale odovzdať na zbernom dvore či na inom
zbernom mieste.

3

príslušného kontajnera. Bohužiaľ, tieto recyklačné značky sú
len na obaloch výrobkov, takže asi ďalší problém budeme mať
vtedy, ak budeme vyhadzovať do odpadu výrobok, či už bol pôvodne balený či nie. Vtedy nezostáva nič iné, len poradiť sa priamo na odd. ŽP – mailom, telefonicky, osobne – radi pomôžeme,
zistíme, preveríme.
Zaručené tipy od nás – gumová šľapka, žabka či obrus nie je
plast, je to guma, takže patrí buď do kontajnera na šatstvo pre
charitu (ak máme oba kusy obuvi), alebo do zmesového komunálu. Predmety z umelej látky – rôzne tašky a obaly – nepatria
do plastu. Obaly z hračiek sú čisté zúfalstvo – v kartónovej krabici priesvitný plast, aby hračka upútala z regálu. A nikomu sa
nechce oddeľovať plast od kartónu, že? Na triediacej linke fakt
nestíhame, pomôžte nám a oddeľte plast a kartón sami! Obaly
zo zubných kefiek a všeličoho sú riešené obdobne – treba oddeľovať plasty od papiera, inak skončia na skládke.

10
) Ďakujem všetkým, ktorí toto prečítali a poučení zdokonalia triedenie odpadu vo svojej domácnosti. A naozaj prosím
tých, ktorí majú otázky, ako čo triediť, ozvite sa, nie je pre nás
na oddelení ŽP väčšia radosť, ako keď vidíme, že ešte niekoho
okrem nás zaujíma recyklácia odpadu a znižovanie skládkovaného odpadu. Takže čakáme na vás!
Katarína Bašná

Plastové tašky do kontajnera na sklo? (foto: K. Bašná)

Milí triediči skla, chceme
vám trošku dohovoriť za
precíznosť pri triedení skla.
Ako vidíte z fotky z kontajnera, určeného na zber
skla, mnohí do kontajnerov
vhadzujete celé igelitové
tašky či vrecká so sklenými
fľašami.
Nie je to dobrý spôsob, vysypte prosím fľaše z vrecka
a vrecko použite znovu, prípadne ho vhoďte do plastov.
Ak sa vám zdá, že si tie vrecká
zo skla jednoducho vytriedime, tak ste na omyle - síce ich
ako-tak vytriedime, ale ťažko.
Zabudli ste asi, že sklo
z takmer 130 kontajnerov,
rozmiestnených v meste, sa
vsýpa do zberového „smetiarskeho“ vozidla, ktoré s týmto
nákladom pobehá po celom
meste a na zbernom dvore sa
vysypú na zem z auta nie oblé,
hladké fľaše, ale ČREPY.
A z nich vyťahovať potrhané
tašky a igelity je neľahká záležitosť - sklené črepy sú ostré,
ťažké a neprechádzajú z tohto
dôvodu triediacou linkou na
zbernom dvore. Pracovníci
vývozcu odpadu ich pri nakladaní do vaňových kontajnerov
musia manuálne vyťahovať,
pretože pri odovzdaní u recyklátora skla by sme mali
finančné zrážky pri odpredaji
tejto suroviny, prípadne by
nám materiál vrátili.

Preto nabudúce prineste
sklené fľaše do kontajnera
buď jednotlivo a pravidelne
(v zdravom tele zdravý duch),
alebo v opakovane použiteľnej
látkovej taške, z ktorej ich do
kontajnera vysypete, príroda
vás zato bude mať rada.
Nechceme kontajnery na
sklo zamykať - väčšie sklené
poháre či tabuľové sklo by sa
potom cez vhadzovacie otvory
nezmestilo, ale očakávame,
že obyvatelia mesta vedia
rozoznať sklo od iných materiálov a budú používať kontajnery na to, na čo sú určené.
A poučka na záver
Zrkadlo, porcelán a keramika nie je sklo! Práve naopak,
pri recyklácii skla práve tieto
materiály robia pri výrobnom
procese najväčšie patálie.
Zrkadlo patrí do zmesového
komunálu, šálky a taniere
odovzdajte na zbernom dvore,
buď sa opätovne využijú, alebo sa recyklujú (drvia) so stavebným odpadom. Ďakujeme
Katarína Bašná
vedúca odd. ŽP

ZBERNÝ DVOR
Otváracie hodiny zberného dvora sa nemenia,
pripomíname, že v pondelok je pre verejnosť
zatvorený.

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

zatvorené
7.00 – 16.00 hod
7.00 – 17.00 hod
7.00 – 16.00 hod
7.00 – 16.00 hod
9.00 – 13.00 hod

Pre aktuálnejšie informácie sledujte web stránku
mesta, alebo si nainštalujte aplikáciu Nová Dubnica
do mobilného telefónu.
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Daň za psa si zaplatím,
vrecká za to obdržím!

Dokončovanie požiarnej zbrojnice
pribrzdil COVID-19
Požiarna zbrojnica je v procese rekonštrukcie už dlhšie obdobie. Projekt dotovaný Ministerstvom vnútra SR „Rekonštrukcia a nadstavba Požiarnej zbrojnice – Kolačín časť fasáda a brány“ vo výške 30 000,00 € bol v podstate ukončený, peniažky
boli preinvestované v súlade s projektom. Prečo však zbrojnica zatiaľ neslúži hasičom v plnom rozsahu?
„Na budove zbrojnice si vo vlastnej réžii realizujeme dokončovacie práce. Do tých nám však v minulom roku zasiahla pandémia
v tom zmysle, že sme museli prerušiť brigády, hasiči sa postupne dostali do karantény, niektorí ochoreli, boli týždne, kedy sme sem
chodili po jednom – dvoch ľuďoch, preto sa dokončovanie takto predlžovalo.
V súčasnosti nám ostáva dokončiť časť obkladov, osadenie sanity, interiérového vybavenia a vyspravenie garážových priestorov.
Verím, že sa nám podarí do jesene práce ukončiť a (podľa pandemickej situácie) aj usporiadať slávnostné otvorenie spojené s odloženou oslavou výročia založenia hasičského zboru v Kolačíne“, konštatuje na záver Jozef Lehocký – veliteľ kolačanského DHZ.
Petra Hrehušová

Pripomíname všetkým psíčkarom, že pri platení dane
za psa v hotovosti v klientskom centre obdržíte 2 balenia vrecúšok na zber psích
hovienok. Tí, čo platíte elektronicky, môžete sa s dokladom o úhrade poplatku zastaviť v kancelárii oddelenia
životného prostredia, vrecká vám vydáme takisto.
Pripomíname, že vrecká do
psích toaliet, rozmiestnených
v meste, dopĺňame každý týždeň, takže veríme, že všetci
majitelia týchto štvornohých
chlpáčov majú dostatok prostriedkov, a hlavne chochmesu na to, aby nechávali chodníky a trávniky v meste čisté.
Veď na verejných priestranstvách sa pohybujú a hrajú
a niekedy aj padajú malé deti,
nechceme im spôsobiť žiadne
škody na oblečení či zdraví,
že?
Musíme však pochváliť, že
hnedých kopčekov (myslím

tým nie od krtkov, ale tých
menších, niektorých aj špirálovito zatočených) v trávnikoch v mnohých lokalitách
ubudlo, takže verím, že budeme všetci zodpovední a sťažností na nás, majiteľov psov,
bude čo najmenej.
Ak chcete byť eko a vadí
vám, že balíte organické, rozložiteľné hovienko do plastového, takmer nerozložiteľného
vrecka, máte možnosť zakúpiť
si aj kompostovateľné vrecká
vyrobené napr. z kukuričného škrobu (v e-shopoch, ale aj
zdravých obchodoch). Aj v našom meste ich zoženiete bez
problémov. Aj my zvažujeme,
že v budúcom roku zabezpečíme pre psíčkarov takéto dobre
rozložiteľné vrecká.
Takže - nech sú trávniky čisté a naši psíci zdraví, nech im
dobre trávi!
Katarína Bašná
vedúca odd. ŽP

Elektronické sčítanie
je ukončené
Ku dňu 31. marca 2021 sa
v Novej Dubnici sčítalo 89,91
% občanov. Hoci je percento
vyššie ako je celoslovenský
priemer, zostáva sčítať ešte
viac ako tisíc občanov.
Tak, ako sme v ostatnom
čísle Novodubnických zvestí
uviedli, sčítanie bude pokračovať už len prostredníctvom
sčítacích asistentov, je to tzv.
asistované sčítanie. Sčítacích asistentov vymenoval do
funkcie primátor mesta.
Celkovo bolo nášmu mestu
pridelených 8 miest pre sčítacích asistentov. Dvaja stacionárni asistenti budú pôsobiť
na mestskom úrade, kde je
kontaktné miesto. Občania sa
budú môcť prísť sčítať sami
prostredníctvom tabletu, ktorý im bude poskytnutý na
kontaktnom mieste, alebo ich
sčíta stacionárny asistent.
Asistované sčítanie by sa
malo začať v máji, konkrétny termín spustenia bude
daný Štatistickým úradom
SR.
Upozorňujeme občanov, že
mobilný sčítací asistent na-

vštívi občana na požiadanie,
preto je potrebné kontaktovať ho z vlastnej iniciatívy.
Samotné sčítanie neprebieha
formou telefonického rozhovoru. Telefonicky prebieha len
objednanie služby mobilného
asistenta. Pri telefonickom
rozhovore uvediete meno,
adresu a telefonický kontakt
za účelom dohodnutia si konkrétneho termínu. Požiadať
o mobilné sčítanie môžete už
v súčasnosti na tel. čísle 0910
841 802.
Každý mobilný asistent sa
preukazuje preukazom asistenta sčítania. Pri sčítaní sa
nebude vyžadovať, aby ste
odovzdali alebo podpísali
akékoľvek dokumenty. Služby
sú poskytované bezplatne.
Upozorňujeme najmä seniorov, že v súvislosti so sčítaním obyvateľov vás nikto
nemôže žiadať o akúkoľvek
platbu a ani bez vášho požiadania navštíviť vaše obydlie. Akékoľvek informácie
vám poskytneme na č. telefónu 0910 841 802.
Dagmar Gregušová

Zverejnenie zámeru prenajať priestory
kina Panorex pre účely gastroprevádzky

Mesto Nová Dubnica zverejňuje zámer prenechať do
nájmu nebytové priestory
v budove kina Panorex po
ukončení jeho rekonštrukcie za účelom zriadenia gastroprevádzy.
Oslovuje preto podnikateľské subjekty na územií mesta, ktoré podnikajú v oblasti
gastra (reštaurácie, kaviarne
a pod.) a mali by v budúcnosti
záujem poskytovať svoje služby v nebytových priestoroch
zrekonštruovanej budovy kina

Panorex, aby predložili mestu
svoj zámer (predstavu) v termíne do 5. júna 2021.
Záujemci vo svojom zámere
uvedú bližšiu špecifikáciu –
typ a druh gastro prevádzky
(sortiment jedál, nápojov)
a vizualizáciu interiérového
dizajnu prevádzky (3D), prípadne ďalšie grafické znázornenia.
Záujemcom budú poskytnuté
podklady
(pôdorys
a rozmery NP), koncepcia –

vizualizácia budovy kina po
rekonštrukcii. Gastroprevádzka nie je určená na závodné
stravovanie, ale má zohľadňovať potreby kultúrno-spoločenského zariadenia.

vyhodnotení
predložených
zámerov vyhlási verejnú obchodnú súťaž na prenájom
uvedených nebytových priestorov pre vybraný druh gastroprevádzky.

Uvedený prieskum je za účelom upresnenia stavebných
úprav predmetných nebytových priestorov pre vybraný
druh gastroprevádzky v rámci
prebiehajúcej rekonštrukcie
budovy kina Panorex.

Kompletná výzva vrátane
situačného výkresu je zverejnená na internetovej stránke
mesta Nová Dubnica.

Mesto Nová Dubnica po

Oddelenie správy majetku
Autor vizualizácie
ARCADIA corp. s.r.o.

www.novadubnica.sk
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Deň učiteľov - fotoreportáž
Pri príležitosti Dňa žien a Dňa učiteľov navštívili primátor mesta Peter Marušinec, jeho zástupca Pavol Pažítka a vedúca oddelenia
sociálnych vecí a školstva Zuzana Vanková zamestnancov všetkých základných aj materských škôl a popriali im k sviatku veľa zdravia, energie a dôvodov na úsmev.

Zápis detí do
materskej školy
Riaditeľstvo Materskej školy na Ulici P. Jilemnického 12/5,
Nová Dubnica so súhlasom zriaďovateľa (mesto Nová Dubnica)
oznamuje, že zápis detí na školský rok 2021/2022 do materskej
školy a jej elokovaných pracovísk (Komenského sady 59/14 a M.
Kukučína 787/10) v Novej Dubnici sa uskutoční OSOBNE S DIEŤAŤOM v termíne 10. - 14. 5. 2021 od 12.00 do 16.00 hod. vo
všetkých pracoviskách súbežne.
V školskom roku 2021/2022 budú prednostne prijímané deti,
ktoré začnú plniť povinnú dochádzku (predškoláci). Všetky
ostatné deti budú prijímané podľa bodovacích kritérií v zmysle
VZN mesta Nová Dubnica č. 6/2019.

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ:
•
•
•
•
•

•

•

rodič s dieťaťom sa zúčastní zápisu v pracovisku, ktoré preferuje vo výbere pre svoje dieťa,
naďalej platí, že deti budú do elokovaných pracovísk
umiestňované podľa kapacitných možností,
najmladšie deti budú prijímané do pracoviska P. Jilemnického z dôvodu materiálneho a technického vybavenia
a podmienok vytvorených pre deti od dvoch rokov veku,
tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s prílohami je
dostupná na web stránke školy alebo osobne vo všetkých
pracoviskách,
ak sa do MŠ hlási dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, povinnou prílohou je vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
žiadosť musia podpisom odsúhlasiť obaja rodičia/zákonní
zástupcovia dieťaťa. V prípade zverenia do starostlivosti
jedného z rodičov alebo striedavej starostlivosti je nutná
kópia súdneho rozhodnutia,
Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa
obdrží rodič do 15.6.2021.

Povinné predprimárne vzdelávanie:
•
•

•

•

„COVIDživot“ s učiteľkou
Dnešná zložitá doba núti
človeka, ak nechce skončiť
v úplnej psychickej deštrukcii, aby posilnil svoj pud
sebazáchovy a hľadal nové
spôsoby prežitia. Humor je
asi jeden z najlepších spôsobov, ako úplne nepodľahnúť
negatívnym správam sálajúcim z médií.
Nevdojak som si spomenul na aktuálny vtip: Slušná
žena sa ráno umyje, upraví si
účes, namaľuje sa, pery zvýrazní jemným rúžom, pekne
sa oblečie a ide vysypať smeti, alebo aspoň do pivnice pre
kompót...
Tak, až na tie smeti alebo
kompót, ja to mám vlastne
doma skoro každý pracovný
deň už rok. Mám doma totiž

učiteľku. Ako inak, učí z domu
(spoza počítača, dištančne,
on line). A keďže aj ja podľa
potreby tiež pracujem z domu
(home office), stáva sa, že sa
ráno predbiehame v kúpeľni
a hneď som pod tlakom: „Nemôžeš prísť neskôr, o chvíľu
mám hodinu. Čo si mám dnes
obliecť?“ Aj by som najradšej
povedal, že stačí len horná
časť odevu, aj tak iné nevidieť,
ale prečo riskovať?
Doma máme štyri počítače,
staručký notebook, ktorý spĺňa kvalitu písacieho stroja pre
začiatočníka, nové vysokoúčinné „delo“, ku ktorému nás
náš syn radšej nepustí, pevný
počítač, ku ktorému prirástla
manželka a „môj“ štandardný notebook, ktorý je nutnou
podporou pri jej výčube.

Nezostáva mi iné, ako stihnúť vlastnú prácu pred vyučovaním, cez voľné hodiny,
alebo až po vyučovaní. Ako
to dnes robia v rodinách, kde
sú napríklad dvaja učitelia
s dvomi školopovinnými deťmi, zostáva pre mňa záhadou.
Popri mojej činnosti súbežnej s jej výučbou však zostávajú nevšedným zážitkom pre
mňa útržkovité komentáre,
ako: „Vidíme sa? Počujeme sa?
Haló, prečo sa neozývate? Veď
ste to ani nečítali! Kedy si to
chceš opraviť? Stále si myslíte,
že nevedomosť hriechu nečiní? Áno, môžeš ísť na WC. Teremtete repete, čo mi to tu hovoríš? Zase mi sekáte. Nebojte
sa, vaše matutity vás dobehnú
na vysokej škole.“
Zaujímavé je to, ako sa

práca z domu prelína aj do
ostatného času nášho bežného života. Napríklad, keď ma
manželka zaskočí večerným
konštatovaním, že tí „malí“
to zase vôbec nepochopili,
alebo víkendovou úvahou
o príprave písomky, diktátu
alebo vhodnej témy na slohovú prácu. A ako správna učiteľka vyžaduje moju stálu pozornosť a aktívnu spoluprácu.
Ak sa situácia nezlepší,
prejde manželka pri tomto
spôsobe práce plynule do
dôchodku. Len sa bojím, či si
to vôbec uvedomí a nebude
v tomto spôsobe života pokračovať aj naďalej. Pre istotu dokúpim ešte jeden počítač.
Miroslav Holba

•
•

•

•

pre deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 je predprimárne
vzdelávanie povinné,
dieťa, ktoré MŠ už navštevuje a do 31.8.2021 dosiahne päť
rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do
MŠ automaticky od 1.9.2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie,
ak sa rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie
povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú
navštevuje, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí
podať novú žiadosť,
povinné predprimárne vzdelávanie môže dieťa plniť aj individuálnou formou. O jeho povolenie môžu písomne požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa riaditeľa školy až po
jeho prijatí. O oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať
do MŠ sa povoľuje:
a) dieťaťu, ktorému to zdravotný stav neumožňuje – vzdelávanie zabezpečuje kmeňová MŠ, rodič predkladá písomnú
žiadosť so súhlasom detského lekára
b) dieťaťu, ktorého rodič o to požiada – vzdelávanie zabezpečuje zákonný zástupca prostredníctvom osoby, ktorá má
ukončené najmenej úplné stredné vzdelanie. Následne je
rodič povinný zabezpečiť absolvovanie preverenia osobnostného rozvoja dieťaťa (v termíne určenom materskou
školou),
povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši
päť rokov veku – „predčasné zaškolenie“ je možné na základe súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast,
všetky deti s trvalým pobytom v Novej Dubnici majú právo a povinnosť plniť povinné predprimárne vzdelávanie
v MŠ na Ulici P. Jilemnického a jej elokovaných pracoviskách (spádová škola). Dieťa ale môže navštevovať aj inú MŠ
mimo Novej Dubnice, ale o tomto je nutné neodkladne informovať oddelenie školstva - MsÚ v Novej Dubnici.

Mgr. Jana Ványová, riaditeľka MŠ
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Spomienky sú zlatý
prach života
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do fotosúťaže Štyri ročné obdobia. Za zimné obobie si za najkrajšiu fotografiu zvolili
Novodubničania fotografiu od Tatiany Samulovej s názvom Námestie spoza dvojkríža, fotograf Peter Jelínek, ako gestor našej súťaže, vybral fotografiu Jána Krumpolca Rybky ledky a primátorovi Petrovi Marušincovi sa najviac páčil záber Mestský úrad od Jitky
Kováčovej. Blahoželáme výhercom a pripomíname, že do konca júna môžete posielať „do boja“ jarné fotky nášho mesta.

Druhú májovú nedeľu si celý
svet každoročne pripomína ako Deň matiek. Mama
je mama na celom svete.
Mama je tým slovom, ktoré
sa v cudzom jazyku učiť netreba. Prečo je to tak?
Veď je to jednoduché... práve mama je tým človekom,
ktorý nám daroval to najcennejšie, čo vôbec môže človek človeku darovať – ľudský
život. Mama je prvým človekom, ktorý nás s láskou objal
pri príchode na svet. Mama je
slovo, ktoré sme vyslovili ako
prvé.
Všetci svojej matke vďačíme
za veľa. Za to, že nás viedla k
pracovitosti, za to, že sa usilo-

vala dať nám vzdelanie, za to,
že nás naučila orientovať sa
v živote a mnohé iné. Ale najviac za to, že nás naučila cítiť.
Vycítiť krásu stromov, vycítiť
človeka, lásku, spravodlivosť... Áno, matka je mravnou
normou.
Čo by bol svet bez ženy,
smutný, prázdny, bezcenný.Veď len úsmev ženy ako
hviezdy jas, prebudí to dobré
v nás. A stačí dotyk milej, to
najkrajšie sú chvíle. Nik na
svete nemusí byť sám. Milé
ženy, mamy vďaka Vám...
Eva Vetrová
Združenie klubu dôchodcov

Mládež a odkaz
Alexandra Dubčeka
Trenčiansky samosprávny
kraj v spolupráci s obcou
Uhrovec vyhlasuje
celoslovenskú súťaž
pre žiakov základných,
stredných a vysokých škôl
pri príležitosti 100. výročia
narodenia Alexandra
Dubčeka.
Cieľom súťaže je získať od mladých ľudí stanoviská a pohľady na
osobnosť Alexandra Dubčeka, jeho život a charakteristické črty.
Pripomenúť si význam tejto osobnosti moderných dejín Slovenska, dodnes uznávanej osobnosti na celom svete, priblížiť jeho
úsilie a humanizáciu politiky a spoločenských pomerov. Žiaci si
môžu vybrať ľubovoľný slohový útvar, vlastný pohľad na osobnosť Alexandra Dubčeka.

Podmienky súťaže:
Súťaž je rozdelená do 2 kategórií: žiaci 13-15 rokov a študenti
stredných a vysokých škôl.
Max. rozsah prác je 3 strany (formát A4, riadkovanie 1, Times
New Roman 12 bodov).
Práce musia prejsť jazykovou korektúrou v rámci školy, ktorú
reprezentujú.
Kontaktné údaje nesmú byť uvedené na tom istom dokumente ako súťažná práca, ale osobitne (meno a priezvisko, vek
a navštevovaný ročník, názov a adresa školy, telefónne číslo
a e-mail školy, meno učiteľa, telefónne číslo a e-mail).

Termín doručenia práce najneskôr do 30. 6. 2021.
Práce je potrebné zaslať poštou v 2 vyhotoveniach na adresu:
Obec Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec. Obálku označiť „MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA“ a zároveň e-mailom na
adresu projekty@uhrovec.sk.
Viac informácií na www.tsk.sk
Kontaktná osoba:
Slávka Váňová, projektová manažérka obce Uhrovec,
tel.: 0918 678 795, e-mail: projekty@uhrovec.sk

Novinky v knižnici
Kelly Rimmer:
Utajená dcéra

Nick Tackian:
Hotel Lavína

Kristína Brestenská:
Na želanie kráľa

Mary Baloghová:
Druhá šanca na lásku

Učiteľka a hudobníčka Sabina
sa práve chystá oznámiť rodičom veľkú novinu, že čaká
dieťa. Jej zakríknutá, precitlivená matka a autoritatívny
otec však namiesto čírej radosti reagujú nepochopiteľne.
Niekoľko slov a Sabine sa zrúti
svet. Zistí, že je adoptovaná.
Šťastne vydatá tehotná žena
nechápe, ako nejaká matka
môže opustiť svoje dieťa, ani
prečo jej rodičia tak dlho minulosť tajili. A prečo mlčia, aj
keď už pravda vychádza najavo. Sabina sa rozhodne nájsť
svoju biologickú matku, ktorá
sa jej kedysi vzdala. To, čo zistí, zmení život nielen jej, ale aj
ženám, ktoré ju celé tie roky
milovali.

Neverte svojim spomienkam!
Joshua Auberson pracuje
v bezpečnostnej službe v Hoteli Lavína vo švajčiarskych
Alpách. Vyšetruje zmiznutie mladej dievčiny, ktorá aj
s rodičmi patrila k hotelovým
hosťom. Je si istý, že niečo
v celom prípade nesedí. Barman, mlčanlivý obor, ho požiada, aby ho v snehovej fujavici nasledoval do hôr. Joshua
v treskúcej zime stratí vedomie
a preberie sa až v nemocničnej
izbe. Zasypala ho lavína a dva
dni bol v kóme. Nachádza sa
však nie v roku 1980, ale 2018.
Nie je ochrankár v hoteli, ale
policajt a Hotel Lavína je už
len rozpadávajúcou sa a dávno opustenou ruinou. Vari
sa mu to všetko len prisnilo
v kóme? Bol to naozaj sen?

Píše sa rok 1503. Pred hradom Dalkeith sa zhromaždia
davy a čakajú na sprievod
Margaréty Tudorovej. Kirsteen MacLeodová víta budúcu škótsku kráľovnú spolu
so svojím otcom a bratom.
O pár dní dostane pozvanie
od kráľa Jakuba, aby s kráľovským sprievodom odišla do
Edinburghu a stala sa dvornou dámou a spoločníčkou
mladučkej Margaréty. Kráľovo
želanie je pre Kirsteen poctou,
rozkazom i ťažkou skúškou
zároveň. Zmätená a vystrašená dievčina hľadá v tvárach
dvoranov úprimné priateľstvo
a skutočnú lásku. Keď sa však
o Kirsteen napokon začne zaujímať sám kráľ, prestáva mať
svoj osud vo vlastných rukách.

Lady Elizabeth trávi Vianoce na vidieku v dome svojho
brata. Pred niekoľkými rokmi
ovdovela, a tak uvažuje, že by
sa znovu vydala. Medzi hosťami je aj grófkin brat Colin.
Elizabeth a Colin sa spriatelia
a ich náklonnosť vyvrcholí nečakaným bozkom. Obaja vedia, že vážny vzťah neprichádza do úvahy. Napriek tomu
naďalej udržujú priateľský
vzťah a dohodnú sa, že na
každom bále si spolu zatancujú jeden waltz. Táto na pohľad nevinná dohoda však
obráti ich život naruby, keďže
s každým ďalším tancom silnie ich vzájomná príťažlivosť
a čoraz nástojčivejšie si kladú
otázku, čo sú ochotní obetovať
pre lásku.

www.novadubnica.sk
Slovko pre manželov
Slabá a chorá láska – neschopná prijať manželstvo ako výzvu,
ktorá si žiada bojovať, opätovne sa rodiť, nanovo sa objavovať
a začínať stále znova, až do smrti – taká láska nie je schopná
čeliť náročnej úrovni zväzku.
Štefan Wallner, SDB
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Spomienky a smútočné poďakovania

Ing. Emil Filípek
Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach stále žiješ spomienkami. Budeš
žiť v našich srdciach dovtedy, kým tu budeme,
počkaj tam na nás hore, určite sa raz stretneme.
4. marca uplynulo 10 rokov, čo si nás navždy
opustil, drahý manžel, otec, dedko Emil Filípek.
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, nikdy
nezabudne. S láskou spomínajú dcéry, manželka a vnúčatá.

Antónia Kadlecová
Dňa 3. mája uplynie 10 rokov, čo utíchli kroky i tvoj hlas. Spomienky ostali v nás. Kytičku
na hrob ti dáme, sviečku zapálime, s láskou,
s úctou a vďačnosťou spomíname. Manžel, dcéry s rodinami a známi.
JUDr. Gustáv Karika
Dňa 14. apríla uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustil Gustáv Karika, manžel, otec, dedko
a pradedko. Za tichú spomienku ďakujem všetkým, ktorí spomínajú s nami. S úctou a láskou
spomína manželka, deti Ivetka, Jarko s rodinami, vnúčatká Michal, Peťka s rodinami a vnučka
Natália.

Jarmila Balážová
Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života. Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami. Dňa 11. marca nás vo veku 73 rokov navždy opustila naša
milovaná manželka, mama a babka Jarmila
Balážová, rod. Kopačková z Kolačína. Ďakujeme celej rodine, známym a priateľom, ktorí ju
spolu s nami odprevadili na jej poslednej ceste
životom, uctili si jej pamiatku a snažili sa tak
zmierniť náš žiaľ. Vďaka patrí aj p. farárovi a
hasičom z Kolačína. Spi sladko svoj večný sen,
v spomienkach sme s tebou každý deň. Smútiaca rodina.

Karol Masár
Dňa 18. apríla uplynul 1 rok, čo nás opustil náš
milovaný manžel, otec, dedko a svokor Karol
Masár. S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka Helena, syn Peter a nevesta Jaroslava s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.

Tibor Hajdina
Tichučký pozdrav letí do neba, tak smutno je tu
bez teba. Spi sladko svoj večný sen, v srdci ťa
nosíme, v spomienkach sme s tebou každý deň.
Dňa 25. apríla uplynulo 18 rokov, čo vyhasol život a navždy nás opustil môj milovaný manžel,
otec, dedko a pradedko Tibor Hajdina. Kto ste
ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomína manželka Marta, deti
Erika a Tibor s rodinami. Kto v srdci žije, nikdy
nezomiera.

Jozef Tichý
Dňa 28. apríla uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, syn a brat Jozef Tichý.
Len horiacu sviečku a krásnu kyticu ti môžeme
na hrob dať, chvíľu postáť a s láskou spomínať.
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn,
mama, brat s rodinou, priatelia.
Ivan Kosiba
1. mája uplynie 18 rokov, čo nás navždy opustil
milovaný manžel a otec Ivan Kosiba. S láskou
spomínajú manželka a synovia Juraj a Ivan. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Danka Úradníková
Dňa 12. mája 2015 nás navždy opustila naša
milovaná Danka Úradníková vo veku 67 rokov.
S láskou spomínajú manžel, synovia, vnúčatá
a ostatná rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej
s vďakou spolu s nami tichú spomienku.

Nocľaháreň pre ľudí v zlej sociálnej
situácii nateraz ukončila prevádzku

Dňom 6. 4. 2021 mesto ukončilo prevádzkovanie nocľahárne pre ľudí bez domova.
V minulom roku bola na jar
jej prevádzka predĺžená do
11. mája z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej
situácie. V tomto roku sa
mesto rozhodlo nocľaháreň
uzatvoriť v riadnom termíne, otvorí ju opäť v novembri.
V súvislosti s týmto krokom
mesto zaznamenalo niekoľko
nesúhlasných pripomienok
a názorov ľudí, ktorí poukazujú na bezútešnú situáciu

a zlý zdravotný stav ľudí bez
domova.
Nocľaháreň v Sade dukl.
hrdinov poskytuje od novembra do marca osobám v nepriaznivej sociálnej situácii
prenocovanie cca 15 ľuďom od
19.00 do 7.00, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie
a obuv, umožňuje nevyhnutnú základnú osobnú hygienu
a výdaj stravy.
Mimo obdobia prevádzky
nocľahárne, teda od apríla
do októbra tu majú títo ľudia
možnosť vykonať raz za dva
týždne (počas letných mesiacov raz za týždeň) osobnú

hygienu, pranie alebo výmenu šatstva. Počas pandémie
im zabezpečujeme pravidelne
testovanie.
Ako vyplýva z tabuľky nákladov za rok 2020, suma vynaložená z mestského rozpočtu na tieto účely prekročila za
minulý kalendárny rok sumu
35 000 €.
V súvislosti so spoločenskými problémami, ktoré prináša
závislosť týchto ľudí na alkohole, si sociálne oddelenie dovoľuje opätovne požiadať Novodubničanov, aby nedávali
hotovosť ani stravné lístky
ľuďom bez domova.
Dobrosrdečnosťou vás občanov, si takto dokážu získať
aj 20 € každý deň, za čo si

kupujú lacný alkohol, a potom pod jeho vplyvom sa dejú
veci, ktoré nie sú príjemné na
verejnom priestranstve, a často je volaná mestská polícia
k riešeniu ich opitého stavu.
Ak im chcete pomôcť, je pre
nich užitočnejšie, keď im
kúpite potraviny.
Mesto aj v minulosti ponúklo ľuďom bez domova prácu
a to formou verejno-prospešných prác. Nemali o ňu však
vôbec záujem, snahu a ani
vôľu si zarobiť peniaze, za ktoré si mohli zlepšiť svoju životnú situáciu.
Peter Marušinec

Tabuľka nákladov na prevádzku nocľahárne za rok 2020:

POLOŽKA
dozor v ubytovni (mzdy)

EUR
10.000

odvody poistného

5.000

prevádzka budovy (teplo, voda, elektrina)

19.170

strava

689

čístiace a hygienické potreby a lieky

557

preprava

100

SPOLU

35.516
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OSA blog: Čo zanecháme svojim deťom?
Je to už dlhšie, čo ste na stránkach Novodubnických zvestí nečítali článok od nás. Dnes som
opäť dostal príležitosť podeliť sa s vami o pár skúseností, znalostí či pozorovaní. Tlačilo sa
mi na jazyk aj slovo vyhodnotení, no na to si netrúfam už len preto, pretože každý z nás by
tieto životné chvíle vyhodnotil inak, ak by ich zažil.
Preto mi dovoľte sa s vami dnes podeliť o moje videnie, cítenie či pozorovanie toho, čo by som po
sebe rád jedného dňa zanechal nielen mojim deťom, ale snáď aj vašim deťom, vnukom či vnučkám.

To čo nás všetkých zasiahlo za posledný rok už je asi
zbytočné rozoberať, vracať sa
k tomu a polemizovať. Drvivá
väčšina z nás tej problematike
nerozumie a aj tí, čo jej rozumejú, ju vnímajú každý trochu
inak. Aj tu totiž platí „100 ľudí,
100 chutí“.
Poďme sa dnes trošku zamyslieť a pozhovárať o niečom, čo vieme reálne uchopiť
a ovplyvniť. O niečom, čomu
vieme dať pevné základy. Teda
vlastne nie o niečom, ale o
niekom... o našich deťoch!
Teraz sa vôbec nemusíme
baviť o tom, že každý z nás
rodičov robí pre svoje deti
maximum. To beriem ako samozrejmosť. Teraz mám skôr
na mysli to, ako nám zmenila
všetkým životy súčasná situácia okolo COVIDu.
Úprimne, ja osobne nepoznám rodinu vo svojom okolí,
ktorá by mohla o sebe povedať, že sa im nič nezmenilo.
A ak aj sú takí šťastlivci, ktorým v pracovnom živote ostalo
všetko po starom, tak doma sa
to zmenilo na 100%. V podstate zo dňa na deň nám ostali
deti doma a domov sa im stal
školou, priestorom na hry, koníčky a šport. A o tom by som
rád niečo povedal. Nie, že by
som zľahčoval zanietenosť
mnohých detí pre kultúru, alebo vedu. To ani najmenej.
No skúsim vám, rodičom,
položiť zopár otázok a vy si
skúste na ne odpovedať. A ak
si na väčšinu z nich odpoviete kladne, možno mi dáte za
pravdu, že pohyb a šport sú
neodmysliteľnou prísadou do
základnej výbavy detí. Jednou
z tých najdôležitejších!
Predstavte si tento predchádzajúci COVID rok... Máte?
Tak si spolu odpovedzme na
nasledovné otázky: Pribrali
vaše deti na hmotnosti? Strácajú návyky na doteraz bežné
činnosti? Strácajú motiváciu? Trávia viac času na PC
a smartfónoch? Chýbajú im
ich kamaráti z krúžku, či klubu? Museli ste sa aspoň na
nejaký čas stať ich trénermi?
... a môžeme ešte pokračovať.
No asi viete, kam mierim.

Viac informácií o výzvach nájdete na www.osachallenge.sk

Každému z nás sa zmenil denný režim úplne, či nás vírus
zasiahol priamo, alebo nepriamo. Z mnohých z nás sa
zrazu okrem zamestnancov,
či majiteľov firiem stali aj domáci pedagógovia, kuchárky,
učiteľky tanca alebo učitelia
na hudobný nástroj. A tiež aj
tréneri.
To všetko sa naozaj zvláda veľmi ťažko dvom, nieto
ešte jednej osobe. A vybrať si
z toho, čo uprednostníme je
naozaj ťažké. Všetko je pre
naše deti veľmi dôležité a každý rodič sníva o tom, že práve jeho dieťa bude hviezdou
v tom svojom obore. No tu by
som naozaj rád apeloval, milí
rodičia, na vás, aby ste svojim deťom do ich „základov
života“ vložili niečo, čo im
môžeme dať najlepšie len my
sami. Nik iný nenahradí to, čo
našim deťom zanecháme. Nik!
Žiadny tréner, učiteľ, lektor. Tí
nám môžu pomôcť viesť odborne naše deti vtedy, keď to
bude opäť možné, keď už ďalej sami nevieme, či keď dieťa
presahuje naše fyzické sily.
A hlavne vtedy, ak je na čom
stavať ďalšie kocky.
Prečo je napríklad pre mňa
a u nás v OSA akadémii šport
jeden z najdôležitejších zmesí
do pevných základov životov
našich detí? ZDRAVIE! To je
ten dôvod. Ten najhlavnejší.
Nie výkon v súťaži, nie výhra
v zápase, či prvé miesto na
pretekoch. Ale ZDRAVIE. Pravidelný a systematický pohyb
a šport našim deťom dá silu,
pevnú vôľu zdolať prekážky
a nevzdávať sa až do poslednej chvíle.
Vrátim sa k mojej prvej otázke, na ktorú ste si snáď odpovedali. A mnohí z vás žiaľ asi
kladne. „Pribrali vaše deti na
hmotnosti?“ Áno? Žiaľ.
A to majú za sebou „len“
rok, počas ktorého mali obmedzené sa hýbať a športovať. Viete si predstaviť, čo by
s nimi spravil dlhší čas v takomto režime? S ich hmotnosťou a následne zdravím?
Neváhajte a vezmite svoje
deti denne na prechádzku, na
bicykel, kolobežku, korčule či
zabehať si. Dá sa to aj napriek
súčasným obmedzeniam.

Nedovoľme lenivosti premôcť našu myseľ. Naozaj stačí
málo. Hoci len 30 minút radosti denne cez pracovný týždeň a jedna a viac hodín cez
víkend. Zahrajte sa s nimi hry,
ktoré ste poznali vy ako deti
a o ktoré ony doteraz nejavili
záujem. Zahrajte si „gumu“,
guľôčky, céčka, škôlku, vytvorte si vlastnú rodinnú
olympiádu. Skúste im na turistike a obľúbenej trase merať
čas, za ktorý vybehnú známy
kopec, spravia slalom medzi
stromami.
Možností je veľa. Len neseďme doma. Zrazu zistíme, že
aj my sme stále deti a pohyb
prospieva aj nám. Využime
ten čas na posilnenie vlastného zdravia a imunity, aby sme
v budúcnosti boli lepšie pripravení na boj s chorobami.
A myslím si, že nás, čo vieme
chodiť, je viac, ako tých, čo
vedia hrať na husle, klavír, recitovať krásne básne či postaviť dom (opakujem, nechcem
dehonestovať a podceňovať
akýkoľvek obor).
Snažím sa nám všetkým len
poukázať na to, že ak sa nebudeme hýbať a športovať, tak za
pár rokov už ani nebude treba
budovať chodníky, sály pre
koncerty, či štadióny na šport.
Nebude pre koho. Budeme sedieť doma, objednáme si pizzu
cez internet a dron nám ju prinesie...
A tu je práca nás rodičov
najdôležitejšia! Tu, kde zlyháva štát, samosprávy a obce,
si musíme pomôcť sami. Nedovoľme našim deťom stratiť
z ich životov radosť z pohybu,
zo športu a z pozitívnych emócií, ak sa im podarí zdolať ich
životné ciele a prekážky.
A vyrastie nám silná spoločnosť plná vedcov, umelcov,
zručných murárov, tesárov
a možno aj ďalších skvelých
športovcov, ktorí nám budú do
našich rýchlych životov prinášať opäť radosť a emócie.
Adrián Gazdík
OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA

BEH, CYKLISTIKA ALEBO TURISTIKA. VIRTUÁLNE VÝZVY, KTORÉ MÔŽEŠ ABSOLVOVAŤ
KDEKOĽVEK A KEDYKOĽVEK. ZDOLAJ VÝZVU A ZÍSKAJ HODNOTNÉ ODMENY.
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