
Po letných prázdninách plných oddychu a zá-
bavy sú deti už opäť v škole, tí menší v škôlke 
a dovolenkári v práci. Toto veľmi horúce leto 

nás trochu potrápilo a ani sme sa nenazdali a máme 
tu jeseň. S príchodom jesene sa mení aj príroda. Je-
seň pani bohatá odela sa do zlata. Ulice sú plné 
opadaného lístia, ktoré vytvára farebné koberce. 
Štebotavé lastovičky už odlietajú do teplých krajín. 
Ostatné zvieratká nelenia a znášajú do svojich brlo-
hov zásoby potravy, aby prečkali tuhú zimu. Bohatá 
úroda hrozna je už v pivniciach, ovocie je zavarené, 
zemiaky vykopané, jablká obrané a ako sa kedysi 
hovorilo, že už môže byť zima.

V našej dedine sa jeseň spájala s oberačkami hroz-
na, hodami a s dušičkami. Hody bývajú vždy prvú 
októbrovú nedeľu. Je to výročie vysvätenia kostola 
v obci. Náš kostol je zasvätený Ružencovej Panne 
Márii a bol postavený na začiatku 20. storočia. Vy-
svätený bol v októbri roku 1907. Dnes sa už tento svia- 
tok slávi v rodinách viacmenej symbolicky. No, ale 
kedysi to bývala veľká udalosť. Ja si pamätám, že 
na tento sviatok sa pozývali rodáci, ktorí žili mimo 
obce. Každá rodina mala plný dom hostí, ktorí pri-
chádzali už ráno, aby stihli prísť na svätú omšu. Po-
čas hodov dedina žila naplno. Cez hody boli tri dni 
tanečné zábavy. V sobotu ju organizovali futbalisti, 
v nedeľu hasiči a v pondelok regrúti. Hudba bola 
živá. Na Dubovej boli najobľúbenejšie hudobné sku-
piny ako Jablonecká sedmička, Švitorka z Častej, 
alebo vojenská hudba pod vedením Frida Hrdloviča. 
Pred hodmi sa v dvore Osvetovej besedy postavi-
la veľká chladečnica, kde bol priestor na sedenie 
a bufet. V sále bola hudba a tanečný parket. Medzi 
dverami a pod oknami boli zvedavé babky, ktoré 
kontrolovali kto s kým a koľko krát tancoval, aby 
verejnosť bola správne informovaná. Ľudia tento 
sviatok prežívali radostne, prišli na všetky zábavy. 

Na vstupné sa peniaze vždy našli a ešte muselo byť 
aj pár koruniek na čokoládový tanec. To sa tancova-
lo a keď hudba vyhlásila čokoládový tanec, tak kaž-
dý tancujúci kúpil svojej partnerke čokoládu. Mladí 
ľudia tancovali každé kolo s radosťou a plní elánu 
a dokonca sa niekedy sťažovali na hudbu, že má dlhé 
prestávky. Na hodovú nedeľu po obede bol vždy na 
ihrisku futbal, ktorý nikdy nezostal bez fanúšikov. 
Ľudia boli súdržní. Rodina a priateľstvo na Dubovej 
malo veľkú váhu. Keď smútili bol to spoločný smú-
tok, ale aj spoločná radosť, všetko prežívali spontán-
ne. Prípitok mal chuť úprimnosti a dobrosrdečnosti. 
Brány neboli zamknuté, všetci o všetkých všetko ve-
deli. Posúdili, odsúdili či obhájili, alebo zatratili bez 
mihnutia okom. Aj taká bola naša Dubová a ľudia 
v nej. Ale vráťme sa späť do prítomnosti dnešných 
dní, kedy sa znovu chystáme na Dubovské hody. 
Snažme sa, aby sa do našej obce vrátilo to puto 
spolupatričnosti a ohľaduplnosti, aby sme spolu 
hovorili, stretali sa hlavne na všetkých Dubovských 
podujatiach, aby nám ich nenavštevovali iba cudzí, 
ale tiež si pozvime rodinu a kamarátov. Zapojme 
sa do prípravy podujatí, staňme sa ich súčasťou. Ak 
sa nám niečo nepáči povedzme si to, aby aj ten náš 
prípitok mal chuť úprimnosti a Dubovskej spolupa-
tričnosti. Uvedomme si, že žijeme len raz a preto si 
udržiavajme dobré medziľudské vzťahy a prežime 
svoj život bez hnevu a snažme sa byť druhému tým 
naozaj dobrým priateľom. Želajme si nech je Dubo-
vá naším domovom a miestom pre spokojný život 
nás a našich detí.

Prajem Vám príjemnú jeseň plnú dní
naplnených radosťou a šťastím.

Mária Polčicová

Dubovské noviny malokarpatskej obce Dubová pri Modre 4/2018
OKTÓBER - DECEMBER   Nepredajné



Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom období finančne podpo-
ril tvorbu Dubovských novín:
rod. Jakubčíková, rod. Žáková, Jarko a Terezka 
Moravčíkoví, Maška Šikulová, Rudolf a Evka 
Jakubcoví, Rudolf a Evka Oškeroví.

ĎAKUJEME!

Púť do Litmanovej na horu Zvir a do sanktoária Božieho milosrdenstva v Smižanoch

Cez letné prázdniny, konkrétne 26. a 27. 
júla, sme sa rozhodli, že pôjdeme s pe-

zinskou farnosťou na dvojdňovú púť. Prvý 
deň sme boli na hore Zvir v Litmanovej 
v Kaplnke Nepoškvrneného Počatia Pre-
svätej Bohorodičky, ktorá je s celým jej 
areálom a prameňom od 7. septembra 2008 
povýšená a vyhlásená vladykom Jánom 
Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom 
a metropolitom, za Gréckokatolícke ma- 
riánske pútnické miesto Prešovskej archie- 
parchie. Apoštolská penitenciária v Ríme 
udelila tomuto pútnickému miestu výsadu 
plnomocných odpustkov, aké má bazilika 
Santa Maria Maggiore.

A druhý deň sme strávili vo Svätznu Bo-
žieho milosrdenstva v Smižanoch. Kostol je 
pútnickým miestom, pri konsekrácii bol vy-
hlásený za diecéznu Svätyňu Božieho milo-
srdenstva. Nachádzajú sa tu relikvie troch 
svätých – apoštolov Božieho milosrdenstva, 
a to sv. Faustíny Kowalskej, sv. Vincenta 
Pallottiho a sv. Jána Pavla II.

Všetko sa to konalo pod vedením brata Mareka Toroka a Máriínej légie z Pezinka. Počas 
týchto dvoch dní má človek dostatok času na to, aby sa viac zamyslel nad sebou samým, 
ale aj okolitým svetom a najmä vzťahmi a komunikáciou v bežných životných situáciách, 
na to, aby poďakoval, ale aj poprosil, aby sa zamyslel nad tým v čom sa môže zlepšiť, ale-
bo v čom má spomaliť... sú to tie chvíle, keď si človek uvedomuje seba samého inak ako 
v bežný čas – keď musí ísť do práce, a postarať sa o domácnosť...

Slovom, skutkom a modlitbou sa musíme snažiť obnoviť a dobiť si svoje vlastné bater-
ky... čas strávený na tejto púti bol pre mňa obohacujúci po všetkých stránkach a preto som 
rada, že som mala túto príležitosť zúčastniť sa na tejto púti nielen ako jednotlivec, ale aj so 
svojimi deťmi, so svojou mamou – ba dokonca i ľuďmi z Dubovej.

Chcela by som týmto veľmi pekne poďakovať organizátorom pútnických zájazdov, za 
ich vytrvalosť, láskavosť a obetu, ktorou slúžia iným. Za nás z Dubovej ďakujem najmä  
manželom Moravčíkovým – Terezke a Jarkovi...

...Pán Boh zaplať...
Bc. Eva Dolníková, DiS.
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Vítanie leta

V sobotu, 30. júna, sa v Dubovej uskutočnila akcia Vítanie leta. Pestrý 
program bol určený hlavne pre deti. Návštevníci mohli vidieť rieč-

nu políciu, policajné kone a psy, armádu Slovenskej republiky, divadlo 
Hass, ale taktiež aj kúzelníka. O vedľajší program sa postarali GoKids 
Academy spoločne s Deťmi Noci a Kováč Pavčo. Mnohé deti mali aj 
po pestrom programe nesmiernu energiu, využili ju na skákacom hrade. 
Program končil detskou diskotékou, ktorú si všetci užili.

Ďakujeme za účasť. 



Živé spomienky na detstvo premenené na skutočnosť...

Keď som bola dieťaťom na prvom stupni základnej školy, tak cez letné prázdniny bolo na našej ulici nespočetne množstvo detí, ktoré 
tu nielen bývali, ale sem chodili k starým rodičom tráviť prázdniny. Hrávali sme sa do neskorého večera ba až noci, keď už bola 

tma na ulici – či už naháňačku, alebo hry ako – „krvavé koleno, pán kráľ stratil rukavičku, Kubo Kubo koľko je hodín“ a mnoho iných 
zábavných hier na čerstvom vzduchu, kde nás strážili väčšinou naši starí rodičia, ktorí sedávali pred našim domom na lavičke. Bolo to 
super... ale ono to aj je super, pretože cez letné prázdniny to tu opäť ožilo. 

Síce ja som sa už nehrala, ale hrali sa moje deti a deti ostatných z ulice a mnohokrát sa k nim pridali aj dospeláci zväčša chlapi a chlap-
ci. Hrávali sa najčastejšie – „zvieratkovú vyhadzovanú, schovávačku, veľa spoločne kreslili na zem a hrali futbal“. Stále ako asi pred 
30-timi rokmi sme pri nich sedeli na lavičke pred našim domom, kde bolo treba pridať stoličku pre okoloidúcich pocestných.

Bolo úžasné sledovať ako nesedia vo vnútri a nehrajú na mobiloch. Som vďačná za to, že to ešte na našej Podhorskej ulici žije...

Bc. Eva Dolníková, DiS.

Tradične, netradične...

Koniec leta už tradične u nás v Dubovej slávime Festivalom 
scískaníc – Dubovskou scískačkou. Tento rok sme sa stretli 

v sále na ihrisku 8. septembra, kde od 16. hodiny rodinné tímy 
ponúkali na ochutnávanie scískanice tradičné, ale aj netradičné 
v rôznych obmenách. Scískanice jednotlivých rodín sa líšili nie-
len tvarom, ale predovšetkým bohatými chuťami... tradičné slané 
oškvarkové, tradičné sladké škoricové, lekvárové... 

Mladý tím Polčičiek experimentoval s príchuťami a odvážil sa 
zapracovať do tradičnej scískanice netradičné náplne – hríbikovú, 
ricotovú, špenátovú, bryndzovú, makovú, tvarohovú. Celé podu-
jatie spestrili aj ukážkou scískania a pečenia scískaníc v rúre pria-
mo pred návštevníkmi. 

Touto cestou sa chcem okrem rodiny Polčičovej – Polčičky po-
ďakovať rodine Gajdošíkovej – Gajdošky, rodine Geršicovej, ro-
dine Kosecovej, rodine Valentovičovej – Zoski a rodine Fandlovej 
– mladé Chovanky, že napiekli veľa dobrých scískaníc pre veľa 
ochutnávačov a konzumentov. Nesklamali ani dievčatá z „Cechu 
roduverných dubovaniek“, ktoré opäť navarili výbornú „zatrepanú 
fazulu“, ku ktorej sa aj v minulosti scískanice jedávali. Veľmi si 

cením ochotu všetkých tímov, že sa napriek všetkým osobným po-
vinnostiam dokázali stretnúť a pre nás všetkých napiecť tradičnú 
dubovskú špecialitu.

Verím, že so všetkými sa tradične stretneme aj na budúci rok 
a tiež verím, že sa k nim pripoja aj nové rodinné tímy, ktoré nás 
prekvapia novými nápadmi. Tento ročník Dubovskej scískač-
ky bol tradične (z môjho pohľadu) vydarený a bol netradičný 
v tom, že nám prialo počasie. Oživením celého podujatia bolo aj 
vystúpenie Folklórnej skupiny Lipka, ktorá všetkých rozospievala 
a roztancovala.

Našim spoločným cieľom pri organizovaní Festivalu scískaníc 
je snaha o stretávanie sa rodín, občanov obce i rodákov obce, aby 
sme spoločne vyzdvihli to, čo roky živilo našich starých rodičov 
a aby sme spoločne strávili príjemné chvíle v kruhu svojich blíz-
kych a známych. Do budúceho ročníka Vám všetkým želám, aby 
Váš život bol ako tá pravá dubovská scískanica: s láskou hnetený, 
zdravou masťou mazaný, pikantným korením korenený a keď Vás 
poriadne vysmädí, tak aj dobrým dubovským vínkom zapíjaný.

Renáta Jakubcová
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Stretávka sedemdesiatnikov

Pred ozaj mnohými rokmi začali spolu navštevovať prvú triedu národnej školy v Dubovej, kde ich bolo vtedy nádherných 41 detí - 
žiakov.

Dnes t.j. 9. júna 2018 sa stretli na svätej omši o 17:00 hodine v kostole Ružencovej Panny Márie v Dubovej už ako úctyhodní sedem-
desiatníci v stále krásnom počte 24 už nie detí, ale žien a mužov, z ktorých sa stali nielen rodičia, starí rodičia, ale aj prastarí rodičia.

Svorne si spolu kráčali v sprievode na občerstvenie do Hoštáckej viechy, kde spolu opäť trávili spoločný čas ako kedysi a zaspomínali 
si na zlaté staré časy, ale si aj posťažovali na aké-také boľačky...

Eva Oškerová

október – november 20184 Dubovské NOVINY január - marec 2017 45október – november 2018



Naši jubilanti
október – november 2018

60 rokov
Štefan Lukačovič
(* 18. 10. 1958)

Ľudmila Vydrová
(* 9. 11. 1958)
Jozef Slivka

(* 14. 11. 1958)

70 rokov
Eduard Ružička
(* 31. 10. 1948)

80 rokov
Augustin Jakubec

(* 27. 11. 1938)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky 

dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Kam na výlet

Za ďalším poznávaním krás sa zatúlame na Moravu do obce Lednice. Najskôr chcem upo-
zorniť na unikátnu výstavu sôch z morského piesku, ktoré sú detailne vypracované. Až ne-

uveriteľné vysoké sochy zobrazujú výjavy z mytológie, tento rok sa autori nechali inšpirovať 
božstvami zo všetkých kútov sveta. Z 500 ton piesku je zhotovených 16 sôch. Táto výstava trvá 
do 15. októbra. Ak by ste nestihli výstavu, určite neobanujete, ak navštívite krásny, majestátny 
Lednický zámok. Zámok v novogotickom štýle s rozľahlou záhradou patrí medzi najkrajšie pa-
miatkové komplexy v Česku. K zámku patrí aj skleník s rôznymi subtropickými a tropickými 
rastlinami. Zámocké záhrady hýria farbami, farebné kvety sú vysadené v krásne upravených tva-
roch. Pre deti i dospelých sa tu konajú sokoliarske predstavenia. Návštevu tohto miesta každému 
vrele odporúčam.

Jarmila Fandlová
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Rudolf Jakubec  *30. 9. 2048

Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti 
a Božieho požehnania do ďalších rokov života Ti prajú 

manželka Eva, synovia Rastík, Mário, Rudko, dcéry 
Evička a Marienka s rodinami a krstný syn Štefanko. 

Za všetkých gratulantov nášho jubilanta bozkávajú 
vnuci Kristián a Samko a vnučky Karin, Julka a Miška.

Ži v zdraví ešte dlho mendzi nami.



Viliam Kučera

Pripomienka zosnulých
október – november 2018

80 rokov

Marta Špačková  + 12. 10. 1938
dcéra Františka a Anastázie rod. Pokojnej (4 mes.)

Mária Jurkovičová  + 27. 11. 1938
vdova po Štefanovi, rod. Čaputová (66 r.)

30 rokov:

Štefan Moravčík  + 28. 10. 1988
manžel (74 r.)

Ján Moravčík  + 29. 10. 1988
vdovec po Alojzii rod. Špotákovej (65 r.)

Alžbeta Švorcová  + 23. 11. 1988
manželka Ferdinanda, (87 r.)

50 rokov:

Vincent Peško  + 23. 11. 1968
manžel Jozefíny rod. Švarcovej (63 r.)

40 rokov:

Štefánia Koníková  + 17. 11. 1978
vdova po Ferdinandovi, rod. Mináriková (77 r.)

Štefan Oškera Vojtech Gajdošík

Vincent Peško

70 rokov:

Apolónia Šajdová  + 20. 10. 1948
vdova po Vincentovi, rod. Šimovičová (80 r.)

Viliam Kučera  + 16. 11. 1948
manžel Anny rod. Moravčíkovej (62 r.)

60 rokov:

Marek Jurkovič  + 18. 11. 1958
syn Petra a Márie rod. Krchnákovej (27 r.)

Apolónia Tajcnárová  + 21. 11. 1958
vdova po Marcelovi, rod. Pokojná (76 r.)

20 rokov:

Štefan Oškera  + 19. 10. 1998
manžel Františky rod. Vengovej (85 r.)

František Drin  + 3. 11. 1998
syn Gabriela a Márie (48 r.)

Vojtech Gajdošík  + 10. 11. 1998
manžel Anny rod. Polčicovej (81 r.)

Mária ValentovičováAnna Lauerová

Alojz Nemček Viliam Ružička

Mária Jurkovičová

Ján Moravčík

Marek Jurkovič

Štefan Jakubčík

Spi sladko svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.

Nedožitých 70 rokov (10. novembra)
a 6. výročie úmrtia (13. decembra)

si pripomínajú manželka Etela,
synovia Branislav a Štefan
a dcéra Andrea s rodinami.

Dňa 28. 10. 2018 si pripomíname
nedožité 100. narodeniny nášho otca

Jozefa Rehuša.

S úctou a vďakou
spomínajú jeho najbližší.

Zhliadni, Pane, milostivo na duše našich zosnulých
a voveď ich do večnej radosti.

10 rokov:

Anna Lauerová  + 21. 10. 2008
vdova po Júliusovi, rod. Buzášová (85 r.)

Mária Valentovičová  + 30. 10. 2008
vdova po Petrovi, rod. Bednáriková (87 r.)

Alojz Nemček  + 26. 11. 2008
vdovec po Elene rod. Čižmárikovej (60 r.)

Viliam Ružička  + 27. 11. 2008
manžel Magdalény rod. Macejákovej (70 r.)
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Vykurovacia sezóna

Zima sa opäť hlási a to je čas, keď treba naše domovy vyhriať. 
Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy do-

chádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, 
ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotre-
bičmi a komínmi predstavujú cca 5% celkového počtu požiarov za 
rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celko-
vej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies 
možno zaradiť: nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, horľavé 
látky v blízkosti vykurovacieho telesa, používanie plynných a kva-
palných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia 
a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu 
a nevhodná konštrukcia komína.

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpeč-
nosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elek-
trotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri 
výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia 
a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny pred-
pis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  
stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne:
• Komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 
1x za 4 mesiace,

• komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 
1x za 12 mesiacov,
• komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 
1x za 6 mesiacov,
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 
1x za 2 mesiace,
• komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 
1x za 6 mesiacov.

Aby sa predišlo zbytočným požiarom v rodinných i bytových 
domov je nutné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom 
stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar 
vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, nepre-
kurovať Vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti 
horľavé materiály. vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé 
podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať 
zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vyku-
rovacích telies doporučujeme zveriť vždy odborníkom.

Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebič-
mi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni 
zdravie a majetok.

mjr. Ing. Dana Škvarková
OR HaZZ v Pezinku
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Stanovy Konferencie svätého Vincenta de Paul

3.5 Zachovávať ducha

Členovia každého veku sa snažia zachovať ducha mladosti, kto-
rý je charakteristický zápalom, schopnosťou prispôsobiť sa a tvo-
rivou predstavivosťou. Sú ochotní robiť obete a podstúpiť riziko 
pre dobro núdznych, kdekoľvek sa môžu nachádzať: zdieľaním ich 
nepohodlia, potrieb a žiaľov a bránením ich práv. 

Komentár
Už sme napísali o potrebe snívania pri bode 2.5. Mladosť je ob-

dobie so schopnosťou „snívania s otvorenými očami“. Buďme všet-
ci mladými a nikdy nestraťme schopnosť byť prekvapení, snažiac 
sa objaviť nové spôsoby v službe potrebnej pre núdznych: vážne! 
Utrpenie je niečo, čo nemôžeme prijať bez snahy o jeho vykorene-
nie: vždy s láskou ale bez toho, aby sme prestali byť jendoznační. 

Ľudia sa stávajú starými len vtedy, keď stratili schopnosť učiť 
alebo učiť sa.  Nestaňme sa starými v službe núdznym (pozri tiež 
1.9, 2.2 a 2.3).

3.6 Rady

 Konferencie sú zoskupené pod rôznymi úrovňami rád. 
Rady exitujú na to, aby slúžili všetkým konferenciám, ktoré ko-

ordinujú. Pomáhajú konferenciám rozvíjať ich duchovný život, 
zintenzívniť ich službu a dávať rozmanitosť ich aktivitám, aby 
vždy odpovedali na potreby tých, ktorí trpia. 

Rady na rôznych úrovňach sú volané k: vytváraniu nových kon-
ferencií, k napomáhaniu rastu už existujúcich konferencií, pod-
porovať špeciálne diela, pripravovať tréningy a povzbudzovať 
vincentínov, aby ich navštevovali, živiť záujem o spoluprácu s vin-
centínskou rodinou, podporovať spoluprácu s inými organizáciami 
a inštitúciami, rozvíjať priateľstvo medzi členmi v rovnakej ob-
lasti, sprostredkovať komunikáciu medzi konferenciami a vyššími 

radami. V zhrnutí, podporovať zmysel spolupatričnosti k Spolku, 
ktorý obklopuje svet.

Komentár
Rady majú nesmiernu dôležitosť na zintenzívnení života kon-

ferencií a ich rozvoji. Tento článok má byť čítaný pozorne. Rady 
existujú, aby slúžili a požadovaná služba je výborne vyjadrená 
v článku. Rady nech sú usilovné v ich úlohách a nech nechajú kon-
ferencie ohodnotiť ich snahu slúžiť; „... ak existuje Rada v svojej 
službe, je to preto, že prevažuje dôvera k nej a nikto nechce vlád-
nuť nad ostatnými. Jedno srdce a jedna duša“ (Úvod do Manuálu 
SVdP 1845).

3.7 Mladí členovia

Mladí členovia udržiavajú Spolok mladým. Oni vidia novými 
očami a často pozerajú ďaleko napred. Spolok nepretržite pracuje 
na formovaní nových konferencií a víta mladých členov vo všet-
kých konferenciách. Ich skúsenosť v spoločenstve viery a lásky 
a ich vystavenie sa chudobe prehlbuje ich duchovnosť, poháňa ich 
k činnosti a pomáha im rásť ako ľuďom. Starší členovia si berú 
zodpovednosť asistovať im počas ich obdobia tréningu, rešpektuj-
úc ich osobné voľby a ich úsilie o vincentínsku službu.

Komentár
Aká úžasná úloha pre starších členov: slúžiť najmladším! Nie je 

to o ich riadení. Nie je to o rozkazovaní im. Je to o službe pre nich, 
byť užitočnými pre nich na ceste, ktorou začínajú ísť – ich vlast-
ným životom – a ktorá má byť nimi objavená za podpory, príkladu 
a pokory starších členov: tak ako to bolo, keď sme boli založení.  
Bailly, prvý Generálny prezident, bol blízky mladým členom, ktorí 
snívali a túžili po založení konferencií. Bol to jeho príklad, jeho 
dobrá práca, ktoré presvedčili študentov vstúpiť do prvej konfe-
rencie. Robme to isté. Buďme im k dispozícii; dávajúc jasný názor 
na ich pochybnosti a ich snahy, ale umožniac im nájsť ich vlastný 
spôsob. 



Základná škola
Škola v prírode

Každoročne v júni sa naši žiaci zúčast-
ňujú školy v prírode vo Vysokých Ta-

trách. Na túrach a vychádzkach spoznávajú 
naše veľhory a prekonávajú svoje možnosti, 
rozvíja sa u nich prirodzený vzťah k príro-
de. Žiaci odlúčení od rodičov objavujú sami 
seba, ale aj iných a skúšajú svoje vlastné 
predpoklady na fungovanie v spoločnosti. 
Začínajú prežívať dôsledky svojho kona-
nia, budujú si zodpovednosť a to všetko 
je umocnené odhaľovaním zaujímavých 
miest, či úkazov. Emocionálne sa nabíjajú 
a udržujú v motivácii vzdelávať sa. Každá 
škola v prírode je iná, výnimočná, neopako-
vateľná. V ostatnej škole v prírode sme zdo-
lali Tatranskú magistrálu, viezli sa lanovkou na Skalnaté pleso, objavovali sme vodopády Studeného potoka, zmapovali sme Tatranskú 
Lomnicu, navštívili Aquacity Poprad, kde sme sa dosýta vyšantili a mohli tak využiť všetko, čo sme sa naučili v škole na plávaní. Starý 
Smokovec nás očaril svojou architektúrou a železničkou. Tatry sú krásne, navštevujú ich turisti z celého sveta a sme radi, že aj naši žiaci 
majú túto možnosť ich navštíviť, spoznať a odniesť si krásne zážitky.

Rozlúčka so štvrtákmi

V júni sme sa rozlúčili s našimi najstar-
šími žiakmi školy. Tvorili jeden liaty 

celok a vo vzdelávaní boli skvelí. Želáme 
Vám: Tonko, Riško, Kubko, Janko, Maxik 
a Laurika nech sa Vám v 5. triede darí. Nech 
ďalej rastiete a vyvíjate sa a všetky poznat-
ky využijete v živote. Nech ste spokojní 
a šťastní.

Želáme Vám všetko len to najlepšie!
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Materská škola

Poďakovanie

Kolektív MŠ v Dubovej sa chce poďakovať pani Olšo-
vej za krásnu a chutnú tortu, ktorú upiekla pre deti na 

rozlúčkovú slávnosť s predškolákmi. Pri zveľadovaní are-
álu záhrady a MŠ pomocnú ruku podali: p. Peter Ružič-
ka pri renovácii pieskoviska, p. Erik Hagara, ktorý osadil 
a zabetónoval multifunkčný domček v záhrade, p. Libor 
Koník, ktorý natrel farbou drevený domček. Pri natieraní 
plotu, brány, húpačky pomohli: p. Adelka Lukačovičová, 
p. Stanka Tomašovičová, p. Eva Kenderessyová, p. Lucia 
Ružičková a p. Klaudia Voberová. Všetkým patrí veľké 
ĎAKUJEM.

Ďakujeme, že ste svojou ochotou spríjemnili pobyt de-
ťom v MŠ.

Kolektív MŠ

A už sme vhupli do nového školského roka 
2018/2019

Ešte sme sa ani poriadne nestihli rozlúčiť so 17 predško-
lákmi, ktorí krátkym programom a darčekmi na záver 

školského roka upútali nielen deti z mladšej vekovej sku-
piny, personál MŠ, ale aj pána starostu a pracovníčky OÚ 
Dubová. Tančekom "Leto", básňami a piesňou "Hej soko-
li" poďakovali za krásne chvíle strávené v materskej škole. 
Pani učiteľky ostužkovali preškolákov a popriali im veľa 
úspechov. Potom si všetky deti pochutnali na torte, ktorú 
upiekla pani Olšová, za čo jej patrí veľká vďaka.

A už sme v novom školskom roku 2018/2019 na miesto 
nastúpili nové deti do mladšej vekovej skupiny i nová pani 
učiteľka Halačová Jarka. Plný elánu púšťame sa do mrav-
čej práce s našimi deťmi. V umyvárkach a toaletách, kto-
ré sa počas prázdnin zmenili po prerobení na nepoznanie 
a vyupratovanými triedami, si uvedomujeme zodpoved-
nosť pri výchove a vzdelávaní našich detí.

Jamborová Jana
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Nový školský rok 2018/2019

3. septembra sme v hale na ihrisku slávnostne otvorili nový 
školský rok. Privítali sme našich nových prváčikov, kto-

rých nám do školy prišlo 16. Veľmi sme sa potešili, že sa naša 
škola rozrastá a profiluje podľa svojho motta a zabezpečuje kva-
litný výchovno-vzdelávací proces spojený s rozvojom osobnosti 
dieťaťa. Už od prvého ročníka kladieme dôraz na výučbu anglic-
kého jazyka. Považujeme to za dôležité, aby sa žiak vedel presadiť 
v náročnom medzinárodnom prostredí. Matematiku učíme Hej-
ného metódou, ktorá rozvíja logické a kritické myslenie, nabáda 
k spolupráci, prináša radosť z matematiky a objavovania. Ostat-
né predmety sú vyučované v tvorivej atmosfére objavovaním 
a skúmaním. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu na-
šej školy sú krátkodobé i dlhodobé projekty. Hľadanie informácií, 
ich triedenie a spracovanie sú zručnosti, ktoré podporujú samostat-
nosť detí, kritické myslenie a kreativitu. Pri práci na projektových 
úlohách sa deti učia využívať moderné informačné technológie, 
prezentovať vlastnú prácu, spájať nové informácie s už nadobud-

nutými vedomosťami a hľadať súvislosti. Edukačný proces na 
škole sa riadi školským vzdelávacím programom, ktorý vychádza 
zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Úzko spolupracu-
jeme s rodičmi, OZ RZ pri ZŠ, MŠ v Dubovej, Obecným úradom, 
Skládkou odpadov s.r.o a Spolkom dôchodcov. Počas školského 
roka uskutočníme množstvo podujatí, seminárnych dní a exkur-
zií. Budeme sa snažiť prepojiť teóriu s praxou, rozvinúť záujmy 
žiakov aj v školskom klube, či záujmových krúžkoch: športovom, 
keramickom, anglickej konverzácií, matematickom. Snahou tímu 
pedagógov je vytvorenie príjemného prostredia, ktoré prijíma kaž-
dého človeka ako nositeľa špecifického kultúrneho zázemia, oso-
bitnej tradície či osobnej histórie. Chceme vytvárať v škole kultúru 
vzťahov postavenú na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej ko-
munikácii. 

Želám všetkým úspešný školský rok 2018/2019. 

Mgr. Marcela Benčuriková,
riaditeľka ZŠ Dubová



TúúrDubová - Frívald 10-te výročie.

Pri 10-tom výročí TúúrDubová-Frívald sa tento 
ročník niesol v znamení návratov legiend, filmo-

vých hrdinov a dobrých holubov, ktorí sa vracajú na 
miesta dávnych dní, kdesi v čase stratených.

Ako prvý a hlavný hrdina slávnych návratov sa stal 
Casio vládca času. Po 10-tich rokoch vytiahol svoj 
stroj času a začal s ním čarovať. Zvuk stroja času 
privolal bosorky spod Kúgla, prezývanými “kuk-
láčske strigy“. Tie s pomocou kúziel a mágie, ktorú 
poznajú len oni a niektorí vinohradníci, ktorí doká-
žu bez hrozna víno urobiť, premenili pretekárov na 
bájne postavy histórie, prítomnosti a fantázie. Zrazu 
na štartovej čiare stál požiarnik Sam, Ivan z Mrázi-
ka ,Maťko a Kubko, Bud Spencer s Terence Hillom, 
Pat a Mat. Kurátorom tohto zvláštneho zoskupenia 
sa stal herec zo samotného SND Tomáš Maštalír.

Len čo sa tento zvláštny súbor pohol z Dubovej, 
v neďalekej dedine, kde si víno s kyselinou mýlia, 
pod Zabitým bývajú a hompitálčanmi sa prezýva-
jú, sa ich zľakli a radšej pre nich občerstvenie pri-
chystali. Chlieb so soľou a vodou im podali, len aby 
im neublížili a ďalej sa poberali. Družina “10-tich 
začarovaných“ pozvanie neodmietla, pohostila sa 
a pobrala sa ďalej, do tajomných karpatských lesov 
cez Zabité do Smoleníc a na Dobrú Vodu. Na Dobrej 
Vode sa im z hmly histórie vynoril Ján Hollý ako si pripíja dubovským vínkom s Ľudevítom Štúrom a ten ho tak opil, že súhlasil s tým, 
aby sa už rečou našou tvrdou nehovorilo, ale akým si nárečím mäkkým zo stredu Slovenska. Sklamaní sa ďalej pobrali, po ceste, po 
ktorej už malí ísť pretekári na prvom ročníku TDF, ale vtedy si ju poplietli s inou. Išli cez samoty, krížom cez Karpaty, popod Čachtice, 
kde kvílili víly, čo pannami za života boli a životom za to zaplatili. Z Čachtíc to už bol len kúsok na Zelenú Vodu, kde sa na prvú noc 
k spánku uložili. Druhý deň sa družina 10-tich začarovaných pobrala pokračovať ďalej, hľadaním sa v stratenom čase. V Trenčíne, kde 
sa história láme na veľa kúskov, Casio zatočil strojom času a družina zrazu stála pred Marcusom Auréliom, zahĺbená do čítania jeho pa- 
mätí. Ponúkli mu dubovské vínko, slnkom spálené, z kameňa vyrastené. Marcus po ochutnaní tohto nápoja bohov, navrhol im, že na pa-
miatku tejto nevšednej udalosti by mali aj zápis pre budúce generácie urobiť. Tak, do skaly pod hradom vryli písmo, čo o tomto stretnutí 
hovorí. Marcus ustatý po rytí do kameňa, poslal ich ďalej, nech sa na noc uchýlia u jeho priateľa, zakladateľa rodu puch starého Pucha. 
Po ňom aj mesto na Považí doposiaľ meno má. Pucha stretli v kúpeľoch Nimnica, kde si už pre svoj pokročilí vek liečil svoje staré kĺby, 
spolu so svojimi manželkami, keďže ešte v časoch jeho života, v dobách pohanských, bolo mnohoženstvo povolené, čo vzhľadom na 
jeho vek a vek jeho manželiek, družina začarovaných mu moc nezávidela.

Ráno sa družina ponáhľala preč z tejto púchovskej doliny, ale 
bez troch členov. Tí sa stratili kdesi vo vlnách Váhu a objavili 
sa až na konci tohto neuveriteľného príbehu. Zostatok družiny 
pokračoval blúdením v čase, keďže Casio bol stratený a nik čas 
nevedel zastaviť. Šliapali pustým lesom a zrazu počujú „stoj 
tristo hrmených“, ozvalo sa z diaľky pred nimi. Pričupení sa 
blížia k tomu miestu a vidia ako dvaja zbojníci farára prepadli. 
Zhúkli na nich, farára zbojníci pustili a do lesa sa rozutekali. 
Farár bol z Domaniže, čo im ešte z posledných síl rozpovedal, 
keď mu tvár z neďalekej studničky pokropili, ale už s ním bolo 
zle nedobre. Poradil im, že ak chcú svoju pôvodnú podobu náj-
sť, v najbližšom potoku, čo po raji meno má, sa musia okúpať. 
Družina dala na jeho radu a v Rajčianke sa okúpali a svoju pravú 
podobu späť nadobudli. Natešení sa do slávnostných tričiek ob-
liekli a medovinou kliatbu zapili, aby ju viac neprivolali. Štvrtý 
deň bol dňom návratov domov po železnici aj na kolesách. Po 
desiatich rokoch nám verní fanúšikovia pohostenie pri príchode 
domov na Dubovú pripravili a o zábavu sa postarali, za čo im 
zo srdca ďakujeme. 

Za členov TDF
Marian ,,Dudo,“ Grellneth

Horný rad zľava: Patrik Hrdlovič, Števo Duban S Chriskom, Juraj Jakubec, Martin 
Cichý, Roman Buček, Peter Jančovič, Štefan Macho

Dolný rad zľava: Dudo Marián Grellneth, Michal Duban, Miloš Casio Svrček
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Malokarpatská jazda priateľstva – Trasa – Bratislava Rača – Dubová 18. 8. 2018 

Dňa 18. 8. 2018 som aj s priateľmi cyklistiky 
zorganizoval dlhodobo pripravovaný 0-tý roč-

ník „Malokarpatskej jazdy priateľstva“. Trasa tejto 
nádhernej a náročnej etapy viedla po hrebeni Malých 
Karpát, resp. vrstevniciach. 

Cieľom tejto cyklo akcie, ktorú budem-e organi-
zovať pravidelne každý rok v augustovom období, je 
v prvom rade spropagovať krásne zákutia Malých 
Karpát – po náročných cyklistických chodníkoch 
a spropagovať aj touto formou našu rodnú obec Du-
bová.

Cyklo akcia bola zároveň spomienkou na August 
1968 - Vpád - inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do 
Česko-Slovenska a následnú okupáciu ČSSR. Pričom 
les medzi Dubovou a Častou (Lindava) bol jedným 
z centier okupačných vojsk. 

Trasu 0-tého ročníka sme vytýčili/postavili nasle-
dovne: 

Štart: 18. 8. 2018, čas: 08:30 – Bratislava Rača 
(nemecký dom)
• Bratislava Rača (nemecký dom) 
• Biely kríž (1. zastávka)
• Pezinská Baba (chata pod Korenným vrchom, 2. za-
stávka)
• Zochová chata (Čermák – resp. Modranská baba, 
3. zastávka)
• Medvedia skala – Fúgelka 
Cieľ: 18. 8. 2018, čas: 16:00: Dubová

V cieli si účastníci (25 jazdcov + pozvaní hostia) v neformálnych debatách vymenili dojmy z náročnej etapy, nadviazali sa nové pria-
teľstvá, čo je vždy live motívom takýchto akcií. Účastníci hodnotili akciu veľmi pozitívne – čo je pre nás, organizátorov, veľký záväzok 
do budúcna – už teraz sa teším-e na 1.-ročník tejto úspešnej akcie. Úspešnosť akcie po každej stránke potvrdili všetci účastníci, vyjadrili 
presvedčenie, že o rok sa v termíne augustových udalostí na Dubovú radi a vo väčšom počte vrátime!

Zakončím to známym sloganom: „Kto nepozná Dubovú nepozná svet"
Miloš Gloznek
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Futbalové "nádeje"

Mnohí fanúšikovia dubovského futbalu už určite zaregistrovali novinku, že túto sezónu vo futbalovej súťaži bojujú za Dubovú ni-
elen muži, ale aj prípravka. Tréner našich mužov, Libor Koník, cez prázdniny zostavil "mužstvo" prípravky a spolu s ich novým 

trénerom Vladimírom Voberom počas horúcich letných dní rozbiehali tréningy. Chalani toho natrénovať ešte veľa nestihli a zakrátko 
už na ihrisku čelili súperovi v naozajstnom majstrovskom zápase. Spoločne s trénerom prekonávajú prvé prehry, ale aj úspechy, spolu 
s trénerom prežívajú obrovskú radosť z prvých gólov, z gólov, ktoré sú pre nich naozaj tie úplne prvé v ich "futbalovej kariére". Tréner 
Vlado pristupuje k chlapcom s obrovskou trpezlivosťou (sem-tam musí počas zápasu zaviazať šnúrky na kopačkách, niekedy šnúrku na 
trenkách, aby ich špunti počas futbalového boja nestratili). A že to s chlapcami vie, vidno na pozitívnych zmenách, ktoré sú zápas od 
zápasu viditeľnejšie. Chalani bojujú celou dušou a srdcom. Nech im ich zápal pre futbal vydrží čo najdlhšie a trénerovi prajeme, nech 
mu je raz odmenou za čas a energiu, ktoré chlapcom dáva, ich prvé miesto v súťaži.☺

Ak by ste chceli prísť povzbudiť naše skvelé futbalové "nádeje", v hodovú nedeľu 7. 10. 2018 hráme o 13:00 hod. doma.

Ivana Špačková

október – november 201812


