
Zápis 

Komisia rozvoja kultúry, vzdelávania a športu, konštatuje, že v mesiaci júl 
boli návrh komisie splnený. 

Komisia kultúry v spolupráci s Obecným úradom Dubová sviatku 
zorganizovala  dňa 3.júla 2021 na ihrisku obecnú slávnosť k sviatku našich 
vierozvestcov sv.Cyrila a Metoda. Táto slávnosť bola spojená s vítaním 
leta. Zabezpečili sme pre deti kultúrny program, skákacie hrady, 
imitátorky, ktoré s deťmi absolvovali rôzne preteky a súťaže a maľovanie 
na tvár. V bufete nám ženy z „ Cechu roduverných „pripravili všelijaké 
dobroty. Pred budovou zasa Dubovské gazdinky predávali  čerstvo 
napečené koláče, pagáče a štrúdle. Počas celého popoludnia nám do tanca 
a na počúvanie hrala hudba. Už od poobedia prišli deti. Bolo ich 
neúrekom. Tie sa vyšantili ako sa patrí a do večera mali všetky 
pomaľované tváre. Bolo to naozaj milé sledovať tie ich rozžiarené očká. 
Večer sme očakávali, že za pripravené stoly zasadnú naši dospeláci, ale Tí 
až na niekoľko výnimiek neprišli.  

V pondelok 5.júla 2021 na sviatok sv.Cyrila a Metoda sa konal individuálny 
výstup na Kuklu. Toto podujatie dopadlo nad očakávanie dobre. 

8.7.2021  

 

V Dubovej dňa 8.7.2021  

Zapísala: Mária Polčicová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis 

Komisia rozvoja kultúry, vzdelávania a športu zorganizovala v mesiaci 
august divadelné predstavenie. 

     V našej obci býva zvykom, že v nedeľu pri príležitosti Medzinárodné ho 
dňa žien pán starosta pozve do našej obce divadlo. Predstavenie býva 
vždy ako darček pre všetky ženy z obce a ešte každú ženu, ktorá príde do 
divadla obdaruje kvetinou. Tento rok z dôvodu pandémie sa divadlo na 
MDŽ konať nemohlo, tak sme využili letnú ponuku divadla SELAVÍ. Dňa 
15. augusta 2021 sme pripravili všetko, aby naši občania mohli navštíviť 
toto kultúrne podujatie . Divadelná hra mala názov „VEK JE LEN ČÍSLO“ 
a zahrali nám ju herci z divadla SELAVÍ.   

 

 

V Dubovej dňa 15.8.2021 

Zapísala: Mária Polčicová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zápis 

Komisia rozvoja kultúry, vzdelávania a športu, konštatuje, že v mesiaci 
september bol návrh komisie splnený. 

Komisia kultúry v spolupráci s Obecným úradom Dubová zorganizovala  
dňa 11.septembra 2021 Festival scískanic 2021. Podujatie sa konalo  
v sále na ihrisku. Do súťaže sa prihlásilo sedem družstiev. Obec navštívilo 
veľa rodákov, ktorí sa postretali s priateľmi a rodinou. Pre deti boli 
pripravené skákacie hrady, ktoré boli naplno využité. Podujatie sa 
vydarilo, hoci ľudí z Dubovej prišlo zasa málo. 

 

V Dubovej dňa 15.9.2021 

Zapísala: Mária Polčicová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zápis 

Komisia rozvoja kultúry, vzdelávania a športu, konštatuje, že v mesiaci 
november bol návrh komisie čiastočne splnený. Komisia nezasadá 
z dôvodu pandémie. Členovia komisie sa na postupe činnosti dohovárajú 
telefonický. Naplánované boli Pivnice- ochutnávka vín, oslava sviatku sv. 
Huberta a Vianočné inšpirácie. Tieto tri podujatia sa neuskutočnili 
z dôvodu zlej pandémickej situácie. Naplánované podujatie Sv. Mikuláša 
zabezpečili „Deti noci“ v réžii Obecného úradu. Adventný veniec zabezpečil 
Obecný úrad vo svojej réžii. 

Komisia kultúry v spolupráci s Obecným úradom Dubová pripravila 
k sviatku všetkých svätých spomienku na občanov z našej obce, ktorí nás 
za posledný rok predišli do večnosti. Prostredníctvom videonahrávky bola 
rozlúčka premietaná na Miestnom cintoríne vo večerných hodinách dňa 1.a 
2. novembra. Vencom a zapálením sviečky pri Hlavnom Kríži na cintoríne 
sme si uctili všetkých zomrelých, ktorí spočinuli na našom cintoríne. 

 

V Dubovej dňa 5.11.2021  

Zapísala: Mária Polčicová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Zápis 

Podľa telefonickej dohody členov komisie  rozvoja kultúry, vzdelávania 
a športu ďalej len /KRKVaŠ/ z februára 2022 

Komisia sa zaoberala vytvorením harmonogramu podujatí do konca roku 
2022. Nakoľko stále platia obmedzenia z dôvodu pandémie. Programy sa 
navrhovali s podmienkou, iba ak pandémické obmedzenia dovolia  
podujatia uskutočniť. 

V priebehu roka chceme vyzvať občanov na pomoc zdokumentovať staré 
stromy v obci s krátkym popisom, prípadne staré náradie a podobne. 

Máj :  Postavenia mája  

         Deň matiek  

Jún: cyklistické preteky, tri kategórie 

Júl:    Sv. Cyril a Metód  Komisia plánuje zorganizovať na ihrisku Obecnú          
slávnosť kde by sme privítali leto s bohatým kultúrnym programom 
a Dubovskou gastronómiou.  

Júl, august:  Rozlúčka s prázdninami 

                   Festival scískaníc 

Október:    Hody 

                 Mesiac úcty k starším 

                 Vyrezávanie Svetlonosov – deti ZŚ, MŠ 

November:   Dušičky 

                  sviatok Sv. Huberta 

                   Pivnice – ochutnávka vín 

December:   Adventný veniec 

                  Sv. Mikuláš 

                  Adventné inšpirácie – trh 

                  Výstup na Kuklu         

V Dubovej dňa  15. 02.2022 

Zapísala: Mária Polčicová 



 


