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Pri kozube posedáva dedinská chasa. Už 
sa zvečerilo, statok je nakŕmený, zapaľu-
jú sa lúče, aby bolo ešte chvíľku vidieť na 
drobné roboty – oprávky šiat, strúhanie 
lyžíc z dreva, plátanie krpcov. Je sobota. 
V bruchu hreje trochu riedkej kaše. Na zaj- 
tra už je tiež nachystaná robota. V zime je 
lepšie pri pálení uhlia v milieroch, ale tre-
ba vybehnúť aj do Modry a Trnavy na trh 
ponúknuť poslednú hydinu na predaj, nech 
ju neživíme v zime a demižónik mladého 
vína. Zároveň vybavíme aj kostol, keď sme 
sa v našej dedinke ešte na žiaden nezmohli. 
Deti pôjdu po skromnom obede tajne pre-
behnúť oká na lúkach, či sa nechytil zaja-
čik, chlapi pôjdu nachystať dreva pre hrad-
ných pánov do hôr, budú kálať šteky a treba 
aj obzrieť panské a farské vinohrady, či už 
by sa dalo strihať a viazať. No teraz nastal 
kratučký čas na rozprávanie, čas na pohárik 
vodnára, na spomienky.

Tí najstarší spomínajú ako pred 45 rokmi 
utekali do hôr celé dediny pred Tatármi, čo 
sa hrnuli na Bratislavu a po ceste vypálili 
čo im prišlo do cesty. Ešte šťastie, že Batu 
chánovi vojaci odtiahli sami domov – na 
pohreb veľkého chána a do boja o jeho trón 
kdesi ďaleko. Ťažko sa vtedy spamätávali, 
ešteže stihli do zimy opraviť zhorené stre-
chy a aj trochu statku pozháňali z hôr. A tá 
jalovica s hnedými fľakmi aj tak by bola 
sama skapala v horách, to ju len zachránili. 
A spomínali, ako im vlasy dupkom vstá-
vali pred 27 rokmi, keď sa dopočuli, že sa 
Uhri s Čechmi pobili na Morave o Rakúsko 
a Česi tiahli poza kopce Záhorím na Bra-
tislavu. Koľkí tam zakapali a nakoniec to 
páni zakončili sobášom. Otakar si zobral 

Bélovu neter a tvárili sa ako šťastná rodin-
ka.

Dospelí zasa pridajú spomienky, keď  
nastúpil kráľ Štefan. Ani on sa s Čechmi 
nepohodol, Rakúšanov plienil a za odpla-
tu Otakar spustošil Bratislavu, Stupavu, 
Devín a zasa sme bežali pred 16-stimi ro-
kmi do hôr, keď obliehal Červený Kameň. 
A o rok, keď bol kráľom Ladislav, zas sa 
s Čechmi bili o Bratislavu a už sme len be-
žali do hôr. Česi tu bačovali aj so všelijaký-
mi cudzokrajnými vojakmi, kým sa neišli 
pobiť o cisársku rímsku korunu. Habsburg 
a Otokar. Hen desať rokov späť keď odtiah-
li poslední z Bratislavy, sme mali len holé 
zadky, každý prišiel, zobral, sem tak decko 
nechal. Česi, Rakúšania, Slezania, Polia-
ci, Brandenburčania, z pol Európy svoloč. 
Šak Mara z horného konca má po kom tú 
blonďatú šticu. A Jano pri potoku je po kom 
jak murín. Božie dietka z pekelnej doby. 
V horách sme boli viac ako doma. Ešteže 
ich poznáme ako svoju dlaň. Ladislav sa 
potom postavil za Habsburka a Otokar za-
hynul aj s celým vojskom, tisíce mŕtvych 
pre panské chúťky vládnuť a korunou sa 
honosiť.

Ale veru nedýchalo sa nám ľahšie. La-
dislav si pozval na odbojných domácich 
pánov pomocníkov – neuveríte, ale tatá-
rov. Tu sme ich nezazreli, len sme tŕpli, ale 
spustošili Spiš a Šariš pred pár rokmi. 

A aj najmladší pridajú spomienky na 
minulý rok, keď sedmohradský vojvodca 
Apor povstal proti kráľovi, aj s Modranský-
mi pánmi – synmi bána Henrycha bývalého 
bratislavského župana. Zas plienili všetko 
od Bratislavy po Červený Kameň. Modru 
si Henrychovci ušetrili, ale vo Veľkom Tŕní 
komesovi Jánovi vypálili dedinu aj hrá-
dok. Ešteže s nimi komes Ján s príbuznými 
a svojou družinou urobili rýchlo poriadok. 
A na jeseň tu už obchádzali na štatúcii páni 

z bratislavskej kapituly a pripravovali pí-
somnú reláciu pre kráľa, určite Modru ne-
nechá neverným Henrichovcom. Dievky sa 
chichotali a načúvali pri Hrabovke, keď išli 
učení páni okolo a vážne popisovali okolie 
hranice modranského chotára.

Snáď nám a našim potomkom Pán Boh 
dá lepšie a pokojnejšie časy.

25. 1. 2017
(podľa gregoriánskeho kalendára, 

ktorý používame dnes –
o 730 rokov neskôr)

– výročie prvej písomnej zmienky 
o obci Dubová

– v darovacej listine kráľa Ladislava IV., 
ktorou daroval Modranské panstvo kome-
sovi Jánovi, synovi Petra za zásluhy pri 
boji proti vzbúrencovi Aporovi. Pri popiso-
vaní teritória tohto majetku nájdeme vetu: 
meta inde descendit ad villam Dumbó. 
V preklade: hranica odtiaľto prejde k dedi-
ne Dubová.

V telke beží Chart show – hity roku 2007 
s Adelou, na Dolnej ulici už pustili vodu 
(bola porucha vodovodu), nesvietia nám 
tri lampy, budeme musieť zavolať firmu, 
na večeru sme mali rizoto so syrom, pes 
si vypýtal granule, pozriem ešte Facebook 
– 32 ľuďom sa páči Kyri Garage, kamarát 
z Čiech mi omylom poslal cez Messenger 
fotku svojej dcéry z práce, ospravedlnil sa 
a poslali sme si smajlíkov, Telekom sa mi 
cez sms poďakoval za bezhotovostnú úhra-
du platby za telefón a banka mi oznámila 
stav účtu – nič moc 194,20 do konca me-
siaca, KIOSK – obecný úrad mi cez sms 
oznámil, že zajtra bude pošta otvorená len 
do 10:00 hod., zabudol som schovať auto 
do garáže – ráno v ňom bude zima, na noc 
stiahnem plyn, nejak tu ostalo teplo. Sedím 
a píšem tento úvodník. Skončím asi takto:

prvej písomnej zmienky o obci
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Aktovka
Vincenta Šikulu

Výstava fotografií zo života nášho ro-
dáka, čestného občana našej obce, spi-
sovateľa, hudobníka, no proste zo života 
nášho Vinca, zavítala aj k nám na Du-
bovú.

16. decembra 2016 sme vernisážou ot-
vorili túto výstavu, ktorú pripravila pri 
príležitosti Vincových nedožitých 80-tín 
Malokarpatská knižnica Pezinok pod tak-
tovkou Veroniky Šikulovej. Hudba, spev, 
príhovory... Veronine slová, slzy a „čo 
Vás tu mám čo vítať na Dubovej...“ zapô-
sobili atmosférou živého návratu domov. 
Naozaj. Návraty nebývajú jednoduché 
a ľahké. Preto verím, že Vinco sa vrátil na 

Dubovú nielen ako krehká schránka ča-
kajúca na vzkriesenie na našom cintorí-
ne, ale aj ako osobnosť, ktorá je s našou 
obcou natrvalo spätá – a aj opačne, máme 
byť obec, ktorá sa s Vincom neustále spá-
ja a oživuje jeho pamiatku. Nestačí mať 
pamätnú tabuľu, obkášať jeho hrob, mať 
knižnicu s jeho menom... Máme povin-
nosť zachytiť spomienky na Vinca ako 
človeka, osobu, známeho, kamaráta. Pro-
sím pamätníkov, spolužiakov a všetkých, 
ktorí s Vincom prišli v detstve a samozrej-
me aj neskôr do kontaktu – napíšte svoju 
spomienku, príhodu, zážitok. Každá, aj 
drobná spomienka je čriepkom mozaiky 
nazývanej život a pomôže zachovať jeho 
živú pamiatku. Radi tieto spomienky 
a zlomky budeme zhromažďovať a až to 

bude vhodné, budeme ich buď postupne 
zverejňovať, prípadne vydáme ako kniž-
ku spomienok.

Napriek tomu, že účasť na otvorení 
výstavy nebola veľká, videlo ju za dva 
týždne množstvo ľudí na decembrových 
podujatiach v spoločenskej sále. 

Ďakujem Malokarpatskej knižnici 
v Pezinku, pani riaditeľke a Verone za 
zapožičanie výstavy, pani Cibuľovej za 
krásne hudobné a spevácke vystúpenie na 
otvorení, sponzorom občerstvenia (Chata 
Fúgelka a Joslík), Katke, Pate a Mate za 
krojovanú obsluhu, pánom Fialovcom za 
dopravu a inštaláciu, tete Joje za sciska-
nice...

Vinco vitaj na Dubovej.
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Pokračovanie úvodníka.

Ďakujem Ti Pane Bože, že si nám po-
tomkom doprial dobré a pokojné časy 
a ďakujem všetkým Vám známym aj 
neznámym našim predkom, že Ste sa 
na vytváraní týchto časov podieľali 
svojim potom, krvou a životom. Čím 
sme si to zaslúžili...

PS: prepáčte za neslávnostný 
úvodník, takto ma to chytilo a takto 
to dopadlo. Prajem Vám požehnaný 
rok 2017, rok 730. výročia prvej pí-
somnej zmienky o našej obci.

starosta obce

Poznámka – neviem ako sa nám 
zamotalo všade, že darovacia listina 
kráľa Ladislava je z 1. 2. 1287. Keď 
som čítal Dejiny Modry (tu túto lis-
tinu spomínajú) je tam dátum 25. 1. 
podľa juliánskeho kalendára, čo je 
podľa gregoriánskeho 12. 1.

Cesty Vincenta Šikulu

Pri príležitosti 15. výročia úmrtia a nedožitých 80. narodenín spisovateľa Vincenta 
Šikulu, nášho rodáka, obec Dubová prezentovala jeho život a tvorbu na vizuálne 
príťažlivej výstave Cesty Vincenta Šikulu vo výstavnej sieni v Bratislave na Michal-
skej ulici č. 1. Na vernisáži hrali na Vincovu počesť bratislavské hornisti Corni di 
Bratislava, spomienku, ako Vinco prišiel prvý raz z Dubovej do Bratislavy, prečítal 
Stanislav Štepka.

Bratislavská výstava trvala do 27. januára, potom poputovala do výstavných pries-
torov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. 

Výstavu podporil Fond na podporu umenia a firma Tempest.



Pracovný plán
rokovaní Obecného 

zastupiteľstva
v Dubovej na rok 2017

Starosta obce Dubová na základe zá-
kona 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení, 
Štatútu Obce Dubová a Rokovacieho po-
riadku Obecného zastupiteľstva v Dubo-
vej určuje tento Pracovný plán rokovaní 
Obecného zastupiteľstva v Dubovej na 
rok 2017.

termín rokovania
predbežný program

9. februára
- kontrola uznesení,
- interpelácie poslancov,
- predloženie Plánov rokovaníkomisií na 
rok 2017,
- dotácie na rok 2018,
- vyhodnotenie a aktualizácia strategic-
kých dokumentov,
- správa o kontrolnej činnosti za rok 
2016,
- rozpočet obce a Záverečný účet obce,
- rôzne,
- interpelácie občanov.

4. mája
- kontrola uznesení,
- interpelácie poslancov,
- správa o činnosti komisií,

- plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 
2017,
- rôzne,
- interpelácie občanov.

21. septembra
- kontrola uznesení,
- interpelácie poslancov,
- správa o činnosti komisií,
- rôzne,
- interpelácie občanov.

14. decembra
- kontrola uznesení,
- interpelácie poslancov,
- správa o činnosti komisií,
- plán kontrolnej činnosti na 1 polrok 
2018,
- VZN na rok 2018,
- rozpočet na rok 2018,
- rôzne,
- interpelácie občanov.

• Predbežný program rokovaní bude do-
pĺňaný priebežne na základe písomných 
a ústnych podnetov poslancov, občanov 
a občianskych združení v súlade s Roko-
vacím poriadkom – musia byť doručené 
najmenej 15 dní pred rokovaním.
• Termíny môžu byť operatívne posunu-
té, čo bude oznámené a zverejnené.
• Na riešenie neodkladných problémov 
budú v súlade s platnými predpismi zvo-
lané mimoriadne rokovania.
• Pri výnimočných príležitostiach budú 

zvolané podľa potreby slávnostné roko-
vania.
• Žiadam poslancov a obecného kont-
rolóra, aby tomuto predbežnému plánu 
rokovaní prispôsobili svoje plány dovo-
leniek a voľna.
• Žiadam predsedov komisií, aby tomu-
to predbežnému plánu rokovaní prispô-
sobili Plány rokovaní komisií, ktorých sú 
predsedami.
• Žiadam spoločenské organizácie, 
združenia a záujmové skupiny v obci, 
aby tomuto predbežnému plánu rokovaní 
prispôsobili svoje členské schôdze a pí-
somné žiadosti vo vzťahu k Rozpočtu 
obce.

starosta obce Dubová,
Ľudovít Ružička

Spis 14/2017 / UK3/A

Na vedomie v písomnej podobe:
• Všetci poslanci a kontrolór obce (pred-
sedovia komisií zabezpečia informova-
nosť členov komisií).
• Spoločenské organizácie, občianske 
združenia – predseda (alebo člen výbo-
ru).
• Rozpočtové a príspevkové organizácie 
obce (vedúci organizácie).
• Konatelia právnických osôb s účasťou 
obce.

Na vedomie verejnosti – trvale vo vý-
vesnej tabuli (aktualizované podľa potre-
by).
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Deti z OZ Talentárium
v očakávaní narodenia

malého Ježiška.

Krásne rozžiarený Betlehem, iskričky 
radosti v očiach detí, láskyplný pohľad 
rodičov a citlivá atmosféra spolupatrič-
nosti. Takéto boli hlavné znaky spoloč-
ného stretnutia detí OZ Talentárium 
na „Vianočnom koncerte“ – podvečer 
nedele 18. 12. 2016 v spoločenskej sále 
v Dubovej.

Deti hudobného odboru dlho nacvi-
čovali svoje skladbičky a koledy, ktoré 
na koncerte venovali narodenému Ježiš-
kovi ako poďakovanie za svoje talen-
ty a možnosť učiť sa hudobnému a vý-
tvarnému umeniu. Obecenstvo srdečne 
tlieskalo klavírnej, husľovej aj gitarovej 
hre. Pestrosť hudby doplnilo recitačné 
pásmo a kolednícke spevy, ktoré deti 

s chuťou predniesli. Úprimná spokojnosť 
a spolupráca sa prepletala medzi malými 
koncertnými umelcami a vďačným pu-
blikom. Atmosféru umocnila aj výstava 
prác detí výtvarného odboru. Svojim vý-
tvarným cítením a schopnosťou pretaviť 
do tvarou a farieb svoj pohľad na svet, 
všetkých prekvapili. Pestrosť techník 
použitých vo výtvarných prácach detí po-
tvrdzuje ich snahu a cítenie pre výtvarné 
umenie.

Ostáva nám len zo srdca poďakovať 
obecnému úradu v Dubovej, že naďa-
lej podporuje naše umelecké snaženie 
a rodičom za ich trpezlivosť vo vedení 
svojich ratolestí k umeniu. Nech Vám 
všetkým je dožičené prežiť Nový rok 
v spokojnosti a pokoji. Nech Vás obklo-
puje tolerancia a láskavosť, ktorá Vás na-
plní až po okraj.

Člen OZ Talentárium

Adventná súťaž

V kostole máme vyrobený bet-
lehem od pána starostu, kde deti 
počas celého adventu prinášajú 
k Ježiškovi svoje ovečky.

Vyzerá to úplne jednoducho, ale 
nie je to tak ani náhodou. Každé 
jedno z detí má svojho pastiera 
s menom, za ktorého môžu pripnúť 
ovečku ako dar pre Ježiška až vtedy, 
keď sa zúčastnili na svätej omši.

25. 12. 2016 sme sa dozvedeli 
absolútneho víťaza detskej advent-
nej súťaže, stal sa ním Tomáško 
Moravčík, žiak štvrtej triedy. Spolu 
sa súťaže zúčastnilo osemnásť detí, 
ktoré boli odmenené.

Bc. Eva Dolníková



Povedali si "áno"Čo priniesol rok 2016?
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Adriana Vydrová & Juraj Trubiroha – 10. 9. 2016

Dagmar Potočná & Lukáš Mezeš – 20. 5. 2016

Bronislava Svobodová & Lukáš Navara – 27. 8. 2016Katarína Kováčová & Martin Žák – 13. 8. 2016

Petra Manduľáková & Michal Gažo – 6. 8. 2016 Zuzana Hrdlovičová & Vladimír Ferenčák – 3. 9. 2016

Bc. Simona Glozneková & Jaroslav Lukačovič
3. 9. 2016

Mgr. Lucia Kyrinovičová & Ing. Michal Vaverka
6. 5. 2016

Adriana Mesíková, rod. Hudeková & Mário Trenčan – 21. 5. 2016
Katarína Sabová & Tomáš Bibeň – 16. 7. 2016



Sofia Teresa Harlow *22. 1. 2016
rodičia: Simon Harlow a Soňa Zemková

Filip Galáš a Samuel Galáš *7. 4. 2016
rodičia: Michal Galáš a Magdaléna, rod. Krasňanská

Lilien Heldová  *21. 5. 2016
rodičia: Ing. Boris Held a Bc. Naďa, rod. Jakubcová

Matyáš Pohrebovič  *5. 6. 2016
rodičia: Martin Pohrebovič a Zuzana, rod. Zubajová

Michal Bečka  *1. 7. 2016
rodičia: Martin Bečka a Monika, rod. Lukačovičová

Jozef Horváth a Natália Horváthová  *14. 7. 2016
rodičia: Jozef Horváth a Kristína, rod. Polčicová

Zaira Šmahovská  *29. 7. 2016
rodičia: Ľuboš Šmahovský a Ingrid, rod. Horecká

Adrián Rášo  *21. 8. 2016
rodičia: Boris Rášo a Michaela Speváčková

Matej Vaverka  *11. 9. 2016
rodičia: Ing. Michal Vaverka a Mgr. Lucia, rod. Kyrinovičová

Andrej Olša  *2. 10. 2016
rodičia: Jozef Olša a Renáta, rod. Fischerová

Anna Kristína Jakubcová  *5. 10. 2016
rodičia: Mário Jakubec a Anna, rod. Malíková

Linda Hrdlovičová  *14. 10. 2016
rodičia: Rastislav Hrdlovič a Júlia, rod. Snohová

Barbora Navarová  *20. 10. 2016
rodičia: Lukáš Navara a Bronislava, rod. Svobodová

Narodené deti

Deti sa učia správne rozhodovať tým,
že robia rozhodnutia,

a nie tým, že výkonávajú príkazy.
Alfie Kohn
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Lilien Heldová

Sofia Teresa Harlow

Matyáš Pohrebovič Michal Bečka

Barborka Navarová

Matej Vaverka

Anna Kristína JakubcováAndrej OlšaAdrián Rášo

Linda Hrdlovičová

Jozef Horváth a Natália Horváthová

Zaira Šmahovská

Filip Galáš a Samuel Galáš
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Predišli nás

Alžbeta Vandová Libuša Nemčeková

Mgr. Juraj Schwartz

Jarmila Brišová

Anastázia Koleková

Anna Turanská

Alžbeta Vandová  + 1. 1. 2016
vdova po Jurajovi, rod. Šikulová (89 r.)

Libuša Nemčeková  + 27. 1. 2016
vdova po Virgilovi, rod. Mrvová (69 r.)

Marta Džubinová  + 27. 1. 2016
rod. Glozneková, rodáčka z Dubovej (60 r.)

Mgr. Juraj Schwartz  + 14. 4. 2016
manžel Lýdie rod. Monsbergerovej (65 r.)

Jarmila Brišová  + 3. 5. 2016
rod. Turanská (64 r.)

Anastázia Koleková  + 28. 5. 2016
manželka Františka, rod. Moravčíková (79 r.)

Anna Turanská  + 18. 6. 2016
vdova po Jánovi, rod. Červeňáková (90 r.)

Katarína Švorcová  + 23. 9. 2016
vdova po Rudolfovi, rod. Pokojná (86 r.)

Rozália Lukačovičová  + 7. 12. 2016
vdova po Jozefovi, rod. Polčicová (83 r.)

Vladimír Lackovič  + 15. 12. 2016
(80 r.)

Katarína Švorcová

Rozália Lukačovičová

Katarína Švorcová

Pod Kuklou
Krásny to kraj! Krásna to dedin-

ka naša Dubová. Ona ale nie je pod 
Kuklou len na konci každého roka, ale 
oddávna, vždy a stále. Aj bola, ale my 
sme tu ešte neboli. No niekto tu bol 
pred nami. História hovorí, že začia-
tok našej krásnej dedinky Dubová sa 
začal písať niekedy v 11. – 13. storočí. 
My sa uskromníme s týmto dátumom 
a v duchu i v srdci sme radi, že to bolo 
dávno a je to ďaleko za nami. A tak 
radšej zostaneme tu a dnes, na začiat- 
ku 21. storočia a zamyslíme sa nad 
našou Kuklou a krásnou Dubovou 
a samozrejme celým týmto krajom, 
ktorý máme pri pohľade z vyhliadkovej 
veže, z rozhľadne, ako na dlani. Aké to 
krásne prirovnanie: Ako na dlani! To 
môže povedať ten, kto prvý raz vyšiel 
na Kuklu a pozrel sa za krásneho dňa, 
keď je veľmi dobrá viditeľnosť, teda 
čistý vzduch. V pohodovom tempe 
je na Kukle z Dubovej za dve hodiny 
každý chodec vychádzkovým tempom. 
V lete v ľahkom oblečení, no v zime 
a na Silvestra už je toho oblečenia na 
nás viacej a ako povedal dávny český 
známy komik Vlasta Burian, máme so 
sebou vo flaštičke ešte aj ,,vnitřní vy-
tápiení,,. Keď už sme hore, kde sa nás 
zíde veľa, začne to byť neuveriteľne 
krásne. Vitaj, ako sa máš? Veď som 
ťa celý rok nevidel. Nasledujú rôzne 
otázky, humor a odpovede navzájom. 
A zrazu zistíme, že aj keď bývame 
obaja iba o ulicu vedľa, sme sa celý 
rok ani raz nestretli. A veselý rozho-
vor je na mieste a k tomu dobrý humor 
a samozrejme vypime si, na zdravie 
a o rok zase tu! Veselosť, slová i pes-
ničky sa miešajú navzájom. Potom 
samozrejme vyjdeme na rozhľadňu 
pokochať sa krásou kraja a prírody. 
A keď je dobre vidieť, zaostríme a po-
kúsime sa vidieť čo najďalej. Zistíme, 
že vidíme pekne ďaleko. Do Senca, 
no aj ďalej. Možno je to tam v diaľke 

Šala, či Galanta? Ale aj Bratislavu. 
Tlačové centrum.Most Apollo. Krásne 
pohľady. Ale pri sklopení zraku máme 
Dubovú ako na dlani. Áno, nové ulice 
nad Dubovou, rastie, rozrastá sa naša 
dedinka a pekne. Ale, keď privrieme 
trocha oči, získame pohodu a kľud 
a začneme vidieť aj srdcom a zapojíme 
do toho kúsok fantázie, tak akosi rých-
lo sa prenesieme do minulosti a začne-
me si uvedomevať a dýchať tým, čo 
vidíme teraz tesne pod Kuklou. Niekde 
v nás sa otvorí akýsi pohľad o pár sto-
ročí späť a je tu razom veľa otázok, 
veľa myšlienok, veľa výpovedí i do-
mnienok o minulosti a porovnávania. 
Ako to bolo voľakedy? Bolo to ťažké? 
A či ľahké pri porovnaní s íným kra-
jom? V zimnom období môžeme pozo-
rovať, ako si komíny domčekov pekne 
bafkajú, v pohode odfukujú a tak dá-
vajú vedieť, že v dome je asi teplúčko 
a že tam asi vládne tá zimná pravá po-
hoda.No v dávnejších, ale ani nie tak 
moc časoch, aby sa mohlo z komínov 
dymiť sa ľudia narobili neúmerne viac, 
aby mali v zime čím kúriť. Vtedy sa 
hovorilo, že každé drevo hreje trikrát. 
Keď sa chystá-píli v lese,potom pri do-
voze a napokon v peci.

Ale privreté oči nás v spomienkach 
vovedú aj do poľa, kde oddychuje 
vinič a iné polia čakajúce na jar, aby 
mohli pre nás produkovať obživu, po-
traviny, obilie, zemiaky. Ako sa nám 
to dnes ľahko povie, ale aj počúva. No 
v časoch dávnych pracovať na poli 
bola naozaj drina. Nielen tu pod Kuk-
lou.Človek v minulých storočiach sa 
na poli nadrel. Či pri orbe, sejbe, kulti-
vovaní, zbere úrody a spracovaní, ale-
bo uskladňovaní. Všetko išlo cez ruky 
hospodára a jeho rodinu. Bolo by ešte 
o čom a veľa hovoriť.

Alojz Cigánek

Pokračovanie v budúcom čísle DN.

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských 
novín:
rod. Nádaských, Mária Nemcová, Štefánia Svrčková, Celestína Jakubcová, 
rod. Márie Palkovičovej, pani Mária, Adamcová Agnesa, Urbanovičová 
Viera, rod. Oškerová, rod. Ružičková, Mária Jakubcová, rod. Polčicová, 
Miloš Gloznek a jeden bohuznámy darca.     ĎAKUJEME!

Verím, že môj 

Vykupiteľ žije...
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Moje spomienky
na Dubovú

Nenarodila som sa tam, ale kus svoj-
ho detstva som tam prežila a mám na to 
krásne spomienky.

Volám sa Eva Píšová rod. Mečiarová 
a moja babka bývala na ulici Pažická 
č. 90 v jednom dvore s Hutterovcami.

Vysvedčenie z 1. triedy mám z Dubo-
vej, lebo bolo treba ísť robiť do vino-
hradu a mňa si ridičia zobrali so sebou. 
Druhú triedu som chodila celú na Du-
bovej, lebo mama dostala TBC a išla na 
3 mesiace na liečenie, tým som ja ostala 
u babky. Choroba sa jej vrátila a v 4-tej 
triede som chodila prvý polrok znovu na 
Dubovej. Odvtedy som už bývala doma, 
ale všetky prázdniny až do 15 rokov som 
bola na Dubovej.

Mamina sestra Stazina /krajčírka/ šila 
takmer pre celú dedinu aj široké okolie 
a ja som jej musela pomáhať. Vtedy ne-
boli šijacie stroje s entlovačkou a čo bolo 
treba robiť ručne, robila som ja, lebo to 
ona nemala rada. Zato sa mi ušlo mať 
nové šaty, aké sa vtedy práve šili.

Ušité veci som roznášala po dedine. 
Poznala som všetkých hlavne po prezýv-
ke. Veľakrát sa mi stalo, že som niekoho 
tou prezývkou urazila. Dlho som neve-
dela, Vojteška je pani Koníková, lebo to 
priezvisko nikto u nás nepoužíval, hoci to 
boli naši susedia.

A ešte krásna spomienka a snáď naj-
krajšia dovolenka mojich detí.

Keď krstná predala svoj dom Vilme 
Markusekovej a ja som ju zaviezla autom 
do Bratislavy, aby sa to spečatilo, dosta-
la som otázku ako sa mi môžu odvďačiť. 
Dovolila som si požiadať poslednýkrát 

dovolenkovať v dome mojej babky. Bolo 
to úžasné. Deti sa neustále vypytovali ako 
to bolo, keď som tam ja chodievala a ja 
som im vďačne odpovedala a spomínala.

Keď sme odchádzali domov dala im 
tetička Hutterová domov živého zajaca. 
Mali sme ho asi 2 mesiace v činžiakovom 
byte na balkóne. Bol síce z neho v obý-
vačke smrad, ale deti mali z neho veľkú 
radosť. Ešte veľmi dlho spomínali na naj- 
lepšiu dovolenku na Dubovej.

Dnes mám 68 rokov. Aktívne sa stále 
venujem turistike a cyklistike. Až keď 
zomrela krstná /Stazina/ som si uvedomi-
la, základy som vlastne získala na Dubo-
vej. Každú nedeľu sme mali pešie výlety 
buď do Harmónie, na Červený Kameň 
alebo Zochovú chatu. Spoločnosť mi ro-
bili kamarátky z ulice – Zita Vojtechová, 
Joja Drinková a Gréta Šikulová.

Keď začala chodiť krstna na motorke 
/trojkolke/ mne kúpila bicykel a ja som 
popri nej absolvovala Modru, Pezinok, 
Budmerice a ďalšie široké okolie.

Keď zomrela na jej prvé výročie som 
išla na jej pamiatku z Prievidze na Dubo-
vú na bicykli.

Poďakovanie Joje Chovane

Minulý rok sa vydávala moja neter. 
Mala malú svadbu len s rodičmi a sved-
kami na zámku v Topolčiankach. Keďže 
som jej krstná mama, akosi som sa ne-
vedela cez to preniesť, že tam nebudem, 
tak som si vymyslela, že jej budeme ako 
súčasť obradu spievať v krojoch /dcéra, 
manžel a ja/. Mala som ale problém za-
dovážiť si na túto príležitosť kroje. Nako- 
niec som zistila, že je v Prievidzi poži-
čovňa, ale za 1 kroj treba zaplatiť 15 eur. 

To ma motivivalo, že chcem mať svoj 
kroj.

Naše vystúpenie zožalo veľký úspech, 
vôbec nás v prvom momente nepoznali. 
Brali nás ako folkloristov.

Nevedela som sa ale rozhodnúť, či to 
má byť prievidzký alebo dubovský kroj.

V Prievidzi som sa síce narodila aj 
tu žijem, ale Dubovú mám veľmi rada 
a v kroji zomrela aj moja dubovská bab-
ka.

Išli sme na vinobranie do Pezinka a ja 
som intenzíne sledovala alegorický sprie-
vod, kedy pôjdu dubovania. Bola som 
sklamaná, lebo nešli.

Krstná síce šila zástere, rubanice aj 
blúzky, lenže ja som chcela vedieť, ako 
sa to nosilo skôr.

Naskytla sa mi príležitosť, keď som 
prišla na Všech svätých na hroby a moja 
sesternica ma zaviedla k Joje Chovane. 
/Je to jej prezývka, ale neviem jej skutoč-
né meno. Snáď mi to prepáči./

Bolo to pre mňa neskutočné, lebo ona 
mi všetko poukazovala, čo sa na Dubo-
vej nosilo a dokonca mi darovala jednu 
sukňu aj zásteru. Požičala mi aj vyše 100 
ročný lajblík, ktorý som si mohla odšiť. 
Má to pre mňa neskutočnú cenu. Ani ne-
viem ako sa jej mám za to poďakovať.

Preto Vás prosím, poďakujte jej v moj-
om mene v Dubovských novinách.

Ja si ju pamätám z pohrebov, keď tam 
spievala, ale pamätala si aj ona na mňa.

Chcem jej zaželať veľa zdravia, nech 
môže ešte veľa rokov šíriť kultúru na Du-
bovej, aby sa zvyky a tradície udržiavali 
pre ďalšie generácie. Ešte raz úprimná 
vďaka.

S pozdravom Eva Píšová.

60 rokov:
Michal Sabo

(* 18. 1. 1957)
Libor Koník

(* 20. 2. 1957)
Elena Branišová
(* 28. 3. 1957)

Naši jubilanti
január – marec 2017

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Jasličková  pobožnosť

Na Božie narodenie sme sa stretli o 15:00 hodine v kostole, kde sme mali kratuč-
kú pobožnosť pri tejto príležitosti, kde nám následne naše deti priblížili ako sa to 
vlastne vtedy stalo. Krátkym, ale za to zaujímavým divadelným príbehom nám uká-
zali čo sa stalo pred viac ako 2000 rokmi v Betleheme. Dvaja rozprávači nás viedli 
týmto výkladom svätého písma, ktoré dopĺňal anjel Gabriel, hostinský, Herodes, 
pastieri, traja mudrci a úžasný hudobný doprovod v podaní rodiny Cibulovej.

Na záver sme si všetci, ako deti tak aj tí, ktorí ich prišli podporiť a spríjemniť 
si sviatočné popoludnie zaspievali Tichú noc. Chcem poďakovať najmä všetkým 
deťom, ktoré súhlasili, že pripravia toto divadielko a že sa nám za tak krátky čas 
podarilo nacvičiť túto skvelú slávnosť Božieho narodenia. Ďakujem patrí aj rodine 
Cibulovej a všetkým maminám. A aby som nezabudla aj našim rozprávačom, ktorí 
nám to vyrozprávali a deti týmto viedli počas celej slávnosti.

Všetkým ešte raz ďakujem a prajem požehnaný rok
Bc. Eva Dolníková



Hviezdoslavov
Kubín

Koncom januára sa na našej škole 
uskutočnili triedne kolá a školské kolo 
súťaže v prednese poézie a prózy.

Do súťaže sa zapojili aj naši prváci, 
ktorí predviedli svoje kvality. Z triednych 
kôl postúpili do školského kola títo žia-
ci: Chris Duban, Tamarka Tomášková, 
Karinka Podhorská, Alex Polčič, Vivien 
Dubanová, Sofia Polčicová, Timea Stan-
kovenová, Eliška Baňovičová, Laura 
Tomášková, Katka Stankovenová, Jakub 
Fiala, Riško Peško, Tonko Kenderessy,-
Tomáš Moravčík, Šimon Held, Patrícia 
Nádaská, René Budinský. Všetci súťažili 
v jednej kategórii. Porota bola vytvorená 
zo žiakov a pedagógov. Počas prednesu 
sa navzájom spolužiaci podporovali po-
tleskom. Rozhodnutie poroty bolo nasle-
dovné:

Próza

1. miesto – neudelené
2. miesto – Katarína Stankovenová, Lau-
ra Tomášková

Poézia

1. miesto – Šimon Held
2. miesto – Tomáš Moravčík, René Bu-
dinský, Jakub Fiala, Chris Duban, Tama-
ra Tomášková
3. miesto – Anton Kenderessy, Patrícia 
Nádaská, Timea Stankovenová.

Víťaz bude reprezentovať našu školu 
na okresnom kole v Častej. Držíme mu 
palce!

Polročné
hodnotenie

31. januára dostali naši žiaci výpisy 
klasifikácie/ hodnotenia za prvý polrok. 
Niektorí žiaci sa vzorne pripravovali na 
vyučovanie, iní menej. Ich snaha bola 
dnes zhodnotená. Celkové výsledky boli 
výborné. Udelené boli pochvaly triedne-
ho učiteľa za správanie a výborný pro-
spech v počte 7 a 3 pokarhania triedneho 
učiteľa za porušovanie školského po- 
riadku. Možno skonštatovať, že nie všetci 
žiaci sú schopní sa ohodnotiť. Chýba im 
objektívny pohľad, sebakritickosť. Ako 
im pomôcť rozvíjať sa a napredovať?
1. Rozprávať sa s dieťaťom – o vzde-
laní, hodnotách, prístupe, zodpovednosti, 
pomoci, potrebách, všetkom,... Čím viac 
sa s ním rozprávate, tým bohatší slovník 
bude mať.
2. Čítajte mu – čítanie rozširuje slovnú 
zásobu, pomáha osvojiť správnu stavbu 
viet, získava nové informácie, prehlbuje 
sa vzťah dieťa-rodič.
3. Pýtajte sa – Čím viac sa budete pýtať, 

tým viac bude musieť premýšľať. Naučí 
sa sformulovať svoj názor a odpovedať.
4. Láska a city – je to najdôležitejšie, čo 
dieťa potrebuje. Prejavte mu svoju lásku 
čo najčastejšie.
5. Oddych – každý potrebuje trochu 
odpočinku, či samoty na utriedenie my- 
šlienok, na hru, robenie vecí podľa svoj-
ho tempa.
6. Učiteľ-rodič – komunikujte s učiteľom 
o dieťati, zaujímajte sa o to, ako sa dieťa 
prejavuje v škole, určite si spoločné ciele, 
ktoré dôslednou a pravidelnou činnosťou 
naplníte. 

Každé dieťa je jedinečné. Neexistuje 
jednotný vzorec ako vychovávať a vzde-
lávať. Myslím, že spoločným pôsobením 
a väčším vynaloženým úsilím môžeme 
deti lepšie pripraviť do života. Je to nie-
koľkoročná náročná cesta, na konci kto-
rej budeme mať jedinca, na ktorého bude-
me hrdí, za ktorého sa nebudeme musieť 
hanbiť. Treba len začať!

Mgr.Marcela Benčuriková,
riaditeľka ZŠ Dubová

8

Projekt E-twinning

Naša škola v rámci tohto programu vy-
tvorila už tretí projekt. Za projekt „Ako 
chutí jeseň“ sme získali certifikát kvality. 
Na začiatok to bolo veľmi príjemné a tak 
sme s chuťou pracovali na vianočných 
pohľadniciach. Neskutočná radosť na-
stala, keď nám prišli pohľadnice z Estón-
ska, Grécka, Poľska, Talianska a Čiech. 
Dozvedeli sme sa rôzne zvyky a tradície 
iných národov. Bolo to super.

Teraz pracujeme na ďalšom projekte, 
o ktorom už teraz vieme, že bude úspeš-
ný.



Matematická
pytagoriáda

Dňa 7. 12. 2016 prebehlo na našej 
škole školské kolo matematickej súťaže. 
Tretiaci a štvrtáci sa snažili dosiahnuť čo 
najlepší výkon čo možno v najkratšom 
čase. Úspešným riešiteľom sa stal ten, 
kto z 15. príkladov správne vypočítal 
aspoň 10. Body naviac mohol získať aj 
za čas.

Úspešní riešitelia v kategórií: P3
Maxim Koník 11 + 3 = 14 bodov
Laura Tomášková 10 + 6 = 16 bodov

V kategórií: P4
Patrícia Nádaská 13 + 8 = 21 bodov

Blahoželáme!!! Budeme vám držať 
palce v okresnom kole v Pezinku.

Tvorivé dielne

Začiatkom decembra sme na našej 
škole mali tvorivé dielne. Prišli tam rodi-
čia, starí rodičia a deti. Priniesli si vence, 
stužky, mašle a veľa rôzneho materiálu 
na výrobu vianočných predmetov. Všetci 
sme spoločne vyrábali vianočné ozdoby, 
vence, svietniky, maľovali sme obrazy. 
Neskôr sme tieto výrobky predávali. Bol 
to výborne strávený čas. Veľmi sa mi to 
páčilo.

Katka Stankovenová, 3. ročník

Vianočné posedenie dôchodcov

Ako každý rok bolo opäť krásne šmykľavo, ale aj napriek tomu sa dubovskí 
seniori pomaličky schádzali v hale na ihrisku, kde 21. 12. 2016 mali vianočné 
posedenie s programom.

O 10-tej hodine začali s vystúpením deti z materskej školy a po nich pokračovali 
deti zo základnej školy. Program detí či už z MŠ alebo ZŠ bol nádherne prepraco-
vaný, krásne zladený a tak úžasne sviatočne naladený, že asi ani jedno oko v hale 
nezostalo suché a všetky ruky tlieskali ako len vládali. Deti boli ozaj perfektné. Za 
to patrí samozrejme vďaka paniam učiteľkám, ktoré s deťmi program poctivo nacvi-
čovali – ale môžu si byť isté, že to stálo za to. 

Po vystúpení detí – zotrvali dôchodcovia vo sviatočnej nálade pri malom občerst-
vení ešte chvíľku spolu – podebatovali, popriali si krásne sviatky a opatrne sa rozišli 
domov. 

–rrr–

Vianočná besiedka

V decembri sme mali pre rodičov vianočnú besiedku. Vzorne sme sa na ňu pri-
pravovali. Tento rok sme si pripravili dve divadielka. Jedno divadielko sa volalo 
Dedkova rukavička a druhé divadielko bolo O snehuliakovi s dobrým srdcom. Naše 
dievčatá si pripravili tanček na Ľadové kráľovstvo. Všetko bolo veľmi pekné, aj 
rodičia to dali  svojim potleskom najavo. Výrobky, ktoré sme na tvorivých dielňach 
vyrobili sme predávali. Všetky mamičky, babičky, dedkovia a ockovia si ich kupo-
vali. Všetci sme tak boli šťastní.

Jakub Fiala a Riško Peško, 3. ročník
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František Adamec

Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil, ten nezomrel.

Pri príležitosti tretieho výročia úmrtia 
s láskou spomínajú manželka,
syn s rodinou a ostatná rodina.

Vilma Nemčeková

Nezomrela.
Spí, má len sen, je krásny,

sníva sa jej o tých, ktorých milovala
a ktorí milovali ju.

Pri príležitosti nedožitých
90. narodenín s láskou

spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 1. januára 2017 uplynul 1 rok od úmrtia Alžbety Vandovej
a 28 rokov, čo nás navždy opustil Juraj Vanda. 

Venujte im spolu s nami tichú spomienku.

S úctou a láskou spomínajú dcéra Elena a synovia Juraj a Jaroslav s rodinami.

„So smútkom na duši, s vierou na odpustenie, spomíname na našich najbližších.“ 

Dňa 12. januára sme si pripomenuli
nedožitých 90 rokov našej drahej

Františky Koníkovej.

S láskou spomínajú najbližší.

Dňa 8. marca uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý

Ľudovít Ružička.

S úctou a vďakou spomína
najbližšia rodina.

Igor Gloznek
narodený 6. 12. 1956 – 

nedožité 60-tiny.

Jozef Gloznek 
narodený 21. 2. 1927 – 

nedožité 90 – tiny. 

Marta Džubinová
rod. Glozneková

zomrela 27. 1. 2016
vo veku 60 rokov.

Každé srdce,
ktoré tĺklo silne

a radostne,
zanechalo na 
tomto svete

impulz nádeje
a zlepšilo tradíciu 

ľudstva.
(R. Stevenson)
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Pripomienka zosnulých
január – marec 2017

40 rokov:

Helga Farkašová  + 24. 2. 1977
manželka Ladislava, rod. Špotáková (47 r.)

Františka Pešková  + 19. 3. 1977
vdova po Jánovi, rod. Tajcnárová (88 r.)

Monika Moravčíková  + 30. 3. 1977
dcéra Vincenta a Márie rod. Rašovej (7 mes.)

60 rokov:

Vendelín Duban  + 25. 1. 1957
manžel Anny rod. Lapošovej (72 r.)

Florian Polčič  + 13. 2. 1957
manžel Márie rod. Pokojnej (52 r.)

Jozef Polčič  + 19. 2. 1957
vdovec po Cecílii rod. Zacharovej (74 r.)

50 rokov:

Ambróz Valentovič  + 1. 1. 1967
manžel Apolónie rod. Polčičovej (66 r.)

Vincent Fandel  + 13. 2. 1967
manžel Viktórie rod. Lihotskej (48 r.)

Katarína Pokojná  + 9. 3. 1967
vdova po Gabrielovi, rod. Jakubcová (78 r.)

Katarína Pokojná

30 rokov:

Karol Zubaj  + 3. 1. 1987
manžel Ľudmily rod. Jurčovičovej (45 r.)

František Moravčík  + 5. 2. 1987
vdovec po Márii rod. Sklenkovej (80 r.)

Ernestína Fandlová  + 14. 2. 1987
vdova po Floriánovi, rod. Koníková (90 r.)

Mária Polčičová  + 27. 2. 1987
vdova po Mikulášovi, rod. Polčičová (77 r.)

Štefan Soldan  + 17. 3. 1987
manžel Márie rod. Porobkovej (66 r.)

Vincent Fandel

80 rokov:

Justína Koleková  + 9. 2. 1937
dcéra Jozefa a Serafíny rod. Heldovej (14 r.)

Rozina Dubanová  + 11. 2. 1937
manželka Štefana, rod. Jakubcová (43 r.)

Imrich Herchl  + 18. 3. 1937
vdovec po Eve rod. Polčicovej (82 r.)

Florian Koník  + 31. 3. 1937
manžel Anny rod. Kuštafíkovej (63 r.)

Rozina Dubanová

Jozef PolčičVendelín Duban

70 rokov:

Jozef Drin  + 25. 2. 1947
syn Gabriela a Márie rod. Spevákovej (4 dni)

Gabriel Polčič  + 3. 3. 1947
manžel Františky rod. Zacharovej (71 r.)

20 rokov:

Ján Zachar  + 20. 1. 1997
manžel Vilmy (76 r.)

Anna Moravčíková  + 9. 2. 1997
vdova po Štefanovi, rod. Svrčková (71 r.)

Vojtech Kollár  + 25. 2. 1997
manžel Františky rod. Jakubcovej (81 r.)

Viktória Jančárová  + 24. 3. 1997
rod. Špotáková (71 r.)

Čas plynie ako rieky prúd,
 kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.

Dňa 27. 2. 2017 sme si pripomenuli 
10 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec, dedko, ujo a brat

František Palkovič.

Spomíname.

Mária Polčičová

František MoravčíkKarol Zubaj

Vojtech Kollár

10 rokov:

Peter Hozlár  + 4. 2. 2007
syn Alojza a Daniely rod. Danišovej (29 r.)

František Palkovič  + 27. 2. 2007
manžel Márie rod. Setnickej (59 r.)

Pavel Svrček  + 8. 3. 2007
manžel Štefánie rod. Drinkovej (56 r.)

Ľudovít Ružička  + 8. 3. 2007
manžel Kristíny rod. Haršányiovej (76 r.)

Terézia Pokojná  + 9. 3. 2007
vdova po Alojzovi, rod. Švorcová (84 r.)

Ľudovít RužičkaPavel Svrček

František PalkovičPeter Hozlár

Terézia Pokojná

Pamätaj, Bože,
na duše svojich

služobníkov...
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Kam na výlet...
Rajecká Lesná

Rajecká Lesná je známe pútnické 
miesto asi 26 km južne od Žiliny.

Nachádza sa tam bazilika Narode-
nia Panny Márie so sochou Frivaldskej 
Panny Márie zo 16. storočia, kalvária 
s krížovou cestou, na jej konci kostolík 
Nanebovstúpenia pána. Pod kalváriou 
je liečivý prameň. Najznámejší je však 
betlehem, ktorý je umiestnený v Dome 
Božieho milosrdenstva. Obraz Sloven-
ska, jeho prírodných krás, stavieb, ale 
najmä práce i zábavy jeho obyvateľov 
nájdeme na monumentálnom rezbárskom 
diele Slovenský Betlehem. Vznikal 15 
rokov. Je to obdivuhodné dielo majstra 
Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc, kto-
ré zobrazuje dejiny slovenského národa. 
Myšlienkou rezbára bolo včleniť do bib-
lického prostredia obrazy zo života slo-

venského ľudu. Scéna Božieho narodenia 
sa nachádza uprostred diela a je začle-
nené do obce Rajecká Lesná. Okolo nej 
sú zastúpené všetky slovenské regióny 
s najznámejšími miestami a pamiatkami. 
Každý návštevník zo Slovenska tu nájde 
kus svojho domova, históriu a tradície. 
Dielo zobrazuje práce a remeslá, národ-
né kroje, zvyky, spôsob života. Postavy 
sa pohybujú, pracujú a zabávajú. Dielo 
je dlhé 8,5m, široké 2,5m a vysoké 3m. 
Súčasťou budovy Slovenského Betlehe-
ma je Galéria na prvom poschodí, kde sú 
vystavené drevorezby významných rajec-
kých rezbárov.

V okolí obce je krásna príroda a v tom-
to zimnom období sa dá využiť lyžiarske 
stredisko Ski Park Rajecká Lesná.
 

Jarmila Fandlová
obrázky z internetu


