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Hurá na prázdniny.

Ako to bolo kedysi?

áme leto. Jemne pofukuje vetrík, slnko tróni vysoko na
oblohe, lastovičky v kŕdľoch poletujú sem a tam, ráno
sa v tráve leskne rosa, v záhradách dozrievajú jahody, maliny, hrášok a iné dobroty. Hovorí sa, že kto nemiluje leto, na
iné ročné obdobie asi chuť nenájde. Leto sa spája s teplom,
vodou, prázdninami, dovolenkami pri mori a letnými láskami.
Čo je horšie, že letné lásky vydržia zvyčajne iba cez leto. Potom si povedia, že to asi nebol ten pravý, alebo pravá a že
na budúce leto to už určite vyjde. (To bol iba žart). Počas letných prázdnin rodiny častejšie chodia do lesa, kde na lúkach
plných fialových zvončekov, margaretiek, na belaso kvitnúcej
veroniky, repíka, šafránu a mnoho iných kvietkov a liečivých
bylín rozprestrú deky a počúvajú milé čvirikanie sýkoriek. Les
má svoje čaro, svoju špecifickú vôňu a neobmedzené možnosti na zábavu. S prírodou treba žiť a riadiť sa jej zákonmi.
V Škole sme sa učili, že vesmír je nekonečný a že len na planéte
Zem je život. Chráňme a vážme si našu planétu. Chráňme si
životné prostredie, čo v preklade znamená, že sa budeme starať o rastliny, živočíchy, vzduch, vodu a pôdu. Najnovšie však
máme takú módu, že lastovičkám pozhadzujeme hniezda, lebo
nám špatia fasády. Keď nemáme lastovičky štípu nás komáre,
tak okolo seba striekame chémiu. Muškáty v oknách už nepestujeme, tráva na priedomiach a kvetinové záhradky ustúpili
betónu. Ľudia sa málo stretávajú a keď sa stretnú tak sa iba
sťažujú.
Prestali sme sa radovať. Neuvedomujeme si, že najväčšie
bohatstvo je vzťah k životu a bytiu ako takému. Že stretávať
sa s deťmi, súrodencami, rodičmi a kamarátmi je bohatstvo,
ktoré nám nemôže nikto vziať. Dokážme si vytvoriť vlastný svet,
ktorý môže byť taký bohatý aký si ho len vieme spraviť. Na to
nepotrebuje postavenie, peniaze, ani svetskú moc, ani násilie
či aroganciu voči iným. Šťastie je byť sám sebou. Šťastie je byť
zdravý.

Dom a dvor každej rodiny tvoril základný priestor, v ktorom sa
začínal aj končil každý deň. Tu sa odohrávali všetky rozhodnutia, tu sa riešili všetky starosti a radosti. V domoch žili spoločne
viaceré generácie. Najväčšou autoritou bol otec. Mamky často
deťom hovorili “počkaj keď príde otec“. O dieťa sa od narodenia
starala matka. Nosila ho všade, kde sa pohybovala, či už varila,
alebo prala v potoku, či pracovala na poli. Každodennou starosťou človeka, žijúceho na dedine, bolo nasýtenie rodiny. Základnou zložkou obživy dedinského človeka bola práca na poli
a chov hospodárskych zvierat. Dobre sa najesť znamenalo, najesť sa dosýta. Jedávalo sa najmä mlieko, mliečne výrobky, chlieb
a zemiaky, prípadne mäso z hydiny a vajíčka. Doplnková strava
bolo ovocie zo záhrady, zelenina a lesné ovocie. Naša obec bola
chudobná na oráčiny. Pôda bola ťažká, kamenistá a neúrodná.
Na poliach sa pestovala najčastejšie pšenica, ovos, raž a jačmeň.
Pri domoch sa pestovali zemiaky a cibuľa. Vtedy museli pracovať aj deti. Nenudili sa, ani nemali čas na hranie. Museli pásť
husi a dobytok, starší pracovali s rodičmi na poli, alebo sa starali
o mladších súrodencov. Pracovalo sa vždy toľko, koľko bolo potrebné. Roľníka neobmedzovali hodiny, ani minúty, ale striktne
sa dodržiavala nedeľa ako deň odpočinku. Toto, čo píšem nebolo tak dávno, mnohí si to dobre pamätajú. Aj vtedy ľudia žili
tak, ako vedeli, niektorí boli spokojní a šťastní, iní zasa hundrali.
Vážme si svoj život, svoju rodinu a ľudí okolo nás. Žijeme v mieri,
máme dostatok potravy, pekné oblečenie a okolo nás krásnu
prírodu. Skúsme vrátiť do našich životov smiech a radosť.

M

V mene redakcie a vedenia obce Vám želám leto plné
krásnych spomienok, zábavy, oddychu a dobrých rozhodnutí.
Mária Polčicová
„Mnoho ľudí v skutočnosti nevie, čo vlastne chce,
vieme len to, čo nechceme.
Začnime myslieť na to, čo chceme,
aby sa to stalo skutočnosťou.“
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Voľby do Európskeho parlamentu

V

sobotu 25. mája 2019 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. V našej
obci sa volebná miestnosť otvorila o 7:00 hod. ráno a o 22:00 hod. bolo hlasovanie ukončené. V zozname voličov pre tieto voľby bolo zapísaných 930 voličov,
z ktorých sa 265 zúčastnilo na hlasovaní. Z tohto počtu miestna volebná komisia
označila 9 hlasovacích lístkov za neplatné. Priebeh volieb bol počas celého dňa
pokojný a bezproblémový.
Výsledky hlasovania:
Smer – sociálna demokracia
Kresťanská demokracia – Život a prosperita
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
KOREKTÚRA – Andrej Hryc
Slovenská národná strana
SME RODINA – Boris Kollár
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti ( OĽANO )
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana zelených Slovenska
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
Koalícia Komunistická strana Slovensko, VZDOR – strana práce
Sloboda a Solidarita
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Kresťanská únia
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
NÁRODNÁ KOALÍCIA

34 hlasov
7 hlasov
41 hlasov
1 hlas
11 hlasov
20 hlasov
11 hlasov
1 hlas
21 hlasov
3 hlasy
1 hlas
1 hlas
26 hlasov
1 hlas
13 hlasov
62 hlasov
2 hlasy

Nový Kristus
na Vítkovom vŕšku...

N

a Kalvárii Vítkového vŕška máme osadenú
novú sochu Ježiša Krista, ku ktorému sa
môžeme utiekať kedykoľvek sa nám zachce
ísť do prírody. Stará socha sa rozpadala a kvôli
bezpečnosti aj obnove našich kresťanských pamiatok rímskokatolícka farnosť zakúpila novú
sochu Ježiša Krista, ktorú následne vymenil pán
Rudolf Oškera so svojimi mladými z rodiny.
Ďakujeme za zakúpenie novej sochy a samozrejme veľká vďaka patrí tímu pána Oškeru za
ich ochotu tento dobročinný skutok vykonať.
Ďakujem za všetkých, ktorí Kalváriu navštevujú...
Bc. Eva Dolníková DiS.

PhDr. Ivana Špačková

Všetci dospelí boli deťmi, ale málokto sa na to pamätá.
Antoine de Saint-Exupéry

Krížová cesta na Veľký piatok

B

ol 19. apríl pól siedmej večer a my sme sa schádzali pri prvom zastavení krížovej cesty na Kalvárii. Počasie nám prialo
a možno aj vďaka tomu nás bolo také krásne množstvo ľudí, ktoré prišlo odbaviť pobožnosť krížovej cesty na Veľký piatok – ako
nejaké zadosťučinenie veľkonočných sviatkov a skutku, ktorý pre
nás obetoval Kristus pred viac ako 2000 rokmi.
Celá pobožnosť sa niesla v úžasnej atmosfére prítomného veľkonočného tajomstva. Spievala sa pieseň pod vedením gitaristky

Martinky a pri zastaveniach sa predmodlievali mladí aj mladší zo
zúčastnených. Pán farár Zelenay ukončil pobožnosť požehnaním
na záver krížovej cesty pri jaskyni sochy Panny Márie.
Bc. Eva Dolníková DiS.
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Zo života dôchodcov

Z

ase sme o rok starší, ale zato bohatší o zážitky, ktoré sme spolu prežili.
Rok 2019 sme začali slávnostne výročnou
členskou schôdzou. Tu ste mohli zhodnotiť
prvý rok pôsobenia nového výboru Jednoty
dôchodcov v Dubovej. Snažili sme sa, aby
bol každý aspoň trošku spokojný.
Začali sme ho malou pomocou, ale hlavne účasťou na „babskej zábave“. Je to vždy
úspešné podujatie, na ktorom sa zabavia
či už mladí alebo aj my seniori. Tak ako
každoročne sa veľa z nás zúčastnilo na vystúpení amatérskeho divadla v našej obci
pri príležitosti spomínania si osláv MDŽ.
Tento deň sme si tiež pripomenuli aj návštevou vystúpenia Andreji Zimányovej
a Heleny Vondráčkovej v bratislavskom národnom tenisovom centre.
Krásny sviatok „Dňa matiek“ nám seniorom pripomenuli naši vnuci a vnučky
na svojom vystúpení. Pripravili si pre nás
krásny program. Preplnená sála nešetrila
potleskom a na nejednej tvári bolo vidieť
dojatie.
Niektoré naše členky sa zúčastnili poznávacieho zájazdu do Prahy v spolupráci so
ZO JSD v Častej. Hoci nám počasie veľmi
neprialo, výlet sa podaril a odniesli sme si
množstvo historických poznatkov a spoločných zážitkov.
Ešte sme sa ani poriadne nevybalili a už
sme na druhý deň cestovali na predajnú
výstavu kvetín, ktorá sa každoročne koná
v Trnave. Strávili sme spoločne krásny deň,
videli a kúpili sme si množstvo krásnych
kvetín, ktoré nás budú tešiť až do neskorej
jesene.
Nedá mi nespomenúť úspešné reprezentovanie našej obce na športových hrách
seniorov okresu Pezinok, ktoré sa konali
dňa 25. 5. 2019 v areály Strednej vinárskoovocinárskej školy v Modre. Pri povolenom
počte 6 pretekárov za našu základnú orga-

nizáciu sme zaznamenali veľký úspech.
Získali sme spoločne 5 medailí. Pán Eduard Moravčík bol ako vždy veľmi úspešný.
Získal dve zlaté medaily: v hode granátom
na cieľ a v kope loptou na bránku cez prekážku. Okrem toho pridal ešte jednu bronzovú medailu na beh na 100 metrov. Ďalšiu
zlatú medailu získal pán Rudolf Jakubec
v kope loptou na bránku cez prekážku v kategórii K2. Ani dámy sa nenechali zahanbiť
a pani Anna Moravčíková získala 1. miesto
v hode loptou na basketbalový kôš. Okrem
nich súťažili ešte p. Rudolf Oškera, p. Jozef Jakubčík a pani Eva Jakubcová. Počasie podujatiu prialo, tak zažili krásny deň
nielen naši súťažiaci, ale aj my všetci, ktorí
sme ich boli v hojnom množstve povzbudzovať. Všetkým zúčastneným na tejto akcie
patrí naše úprimné poďakovanie. Pán Eduard Moravčík nás bude reprezentovať aj
na X. ročníku Krajských športových hrách
v Malackách.
Ďalší sen našich senioriek sme si splnili
návštevou metropoly východného Slovenska, Košíc. Videli sme množstvo krásnych
historických pamiatok, obdivovali sme prekrásnu fontánu, utužili priateľstvo a zúčast-

nili sme sa aj bohoslužby v chráme svätej
Alžbety. Tento zážitok bol umocnený prekrásnou orgánovou hudbou. Sľúbili sme si,
že navštívime aj iné miesta v našej krásnej
domovine.
Reprezentovať našu základnú organizáciu v prednese poézie a prózy sa rozhodol
aj náš člen pán Alojz Cigánek. Vystúpil
s vlastnou tvorbou nielen prózy, ale aj poézie. Jeho články si môžete prečítať aj v predošlých číslach našich Dubovských novín.
Musím pochváliť aj všetky členky, ktoré
navštevujú rôzne kultúrne podujatia, ako je
napríklad divadlo, hudobné koncerty, klubové posedenia na „kocke“ a rôzne iné podujatia. Verím, že aj naďalej budete spolupracovať pri výbere nových akcií, aby sme
si spestrili časť nášho života, ktorý teraz
prežívame.
Ešte raz chcem všetkým, ktorí sa zaslúžili o čosi pestrejší život našich seniorov, poďakovať nielen za seba ale aj za celý výbor
našej základnej organizácie.
Agnesa Adamcová,
predseda ZO JDS Dubová
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Pokrm života

Ja som chlieb života.
Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať,
a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
Jn 6, 35

S

lávnosť prvého svätého prijímania sa v našej farnosti konala 5. mája 2019. Bol to deň, ktorý bol
veľkým medzníkom v životoch našich detí – Karin
Podhorskej, Sofii Kuchtovej, Tamary Tomáškovej,
Maxa Hutteru, Patrika Lukačoviča, Chrisa Dubana
a Bartolomeja Polčica.
Deti spolu s rodičmi sa pravidelne stretávali od
septembra 2018 na fare a za duchovného vedenia
vdp. Rastislava Zelenaya sa na tento veľký okamih
pripravovali. Samotnú duchovnú prípravu zavŕšilo
prijatie sviatosti zmierenia pred prvým svätým prijímaním. Bolo vidieť u detí s akým veľkým zápaľom
a zároveň s bázňou pristupujú ku všetkým krokom
a svojim povinnostiam, ktoré predchádzali k prijatiu eucharistie.
Napriek nepriazni počasia bola slávnosť prvého svätého prijímania nesená
v duchu radosti a bola momentom, na
ktorý nezabudneme. Veľkosť a dôležitosť tejto sviatosti bola počas svätej omše zdôrazňovaná ako v slovách
nášho duchovného otca, tak sa niesla aj
v oslavných piesňach prvoprijímajúcich
detí a príhovoroch.
K slávnostnému priebehu svätej omše
prispeli i naši Créďaci a organový doprovod pani Cibulovej. Radi by sme sa
poďakovali všetkým, ktorí pomáhali pri
príprave slávnostného dňa akoukoľvek
formou.
Dobre si uvedomujeme, hlavne my rodičia, že jedným dňom, jedným prijímaním by sa duchovný život našich detí nemal končiť.
Je teraz hlavne na nás rodičoch, aby sme v našich deťoch rozvíjali dar viery. Nielen v duchovej oblasti, ale celkovo v našich životoch
platí, že kto chce iných pre niečo zapaľovať, musí sám horieť.
Monika Tomášková

Stretnutie spolužiakov

v obci Dubová už po tretíkrát

V

roku 2014 sme mali prvé stretnutie
spolužiakov pri príležitosti 60. výročia od prijatia prvého svätého prijímania. Bolo neobvyklé, ale výnimočné. Dohodli sme sa, že si stretnutie zopakujeme
o 3 roky, kedy budeme 70. roční. V novembri 2017 na spoločnom stretnutí vo Vieche
u Joslíka v Dubovej (už ako 70. roční) sme
si sľúbili, že sa znovu stretneme približne
o 2 roky.
Tretie stretnutie (tak ako aj prvé v roku
2014 i druhé v roku 2017) zorganizoval
Rudolf Oškera na deň 14. 6. 2019 o 17:00

hod. Včas písomne objednal v zakristii
svätú omšu. Pozvánky boli odoslané spolužiakom do Púchova, Pečeniad, Bratislavy,
Grinavy, Pezinka, Modry ako aj do Častej-Píly. Bývajúci v Dubovej sú iba štyria.
Všetci potvrdili účasť na stretnutí v kostole
v Dubovej na svätej omši. V nedeľu pred
stretnutím nastal problém. Náš duchovný
správca na svätej omši oznámil, že celý
týždeň nebude v obci, nakoľko bude odcestovaný. Na niektoré dni v týždni zabezpečil
na celebrovanie svätých omší náhradných
kňazov, ale na 14. 6. 2019 ako náhradu za
svätú omšu sme sa mali pomodliť spoločne
svätý ruženec.
Naše stretnutia spolužiakov sa odvíjajú
od prvého neobvyklého stretnutia a to od

prijatia prvého svätého prijímania. Toto
sme prijali v kostole Ružencovej Panny
Márie v Dubovej. Vždy začíname stretnutia
svätou omšou a prijatím svätého prijímania
a potom až priateľským posedením. Veľká
vďaka patrí organizátorovi Rudolfovi Oškerovi a spolužiačke Terke Moravčíkovej
rod. Kolekovej za rýchle zabezpečenie zastupujúceho kňaza z Pezinka. Svätá omša
bola obetovaná za prítomných ako aj zosnulých spolužiakov. Po svätej omši bola
urobená spoločná fotografia v kostole pred
oltárom.
Po svätej omši sme spoločne navštívili
cintorín. So slzami v očiach a modlitbou
na perách sme sa najskôr zastavili a zapálili
sviečky pri hrobe Stazky Kolekovej, rod.
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Moravčíkovej a Irenky Žofčíkovej, rod. Koníkovej. Tieto spolužiačky nás predišli do večnosti
počas našich spoločných stretnutí. Zapálili sme
sviečky aj pri hrobe vdp. Júliusa Foltána, ktorý
nás pripravil a priviedol k prvému svätému prijímaniu. Zastavili sme sa aj pri hrobe Ernesta Palkoviča, Viliama Pastuchu a Milky Rehušovej,
rod. Polčicovej. Potom sme zapálili sviečky pri
hlavnom kríži tým spolužiakom, ktorí nie sú na
cintoríne v Dubovej a to Rudolf Peško a Mária
Suchovská, rod. Jakubcová.
Z cintorína sme spoločne odišli do Viechy
u Joslíka, kde sa o nás dobre postarali. Znovu
musím napísať, že sme sa cítili ako vlastní súrodenci v harmonickom spolužití. Veľmi sme sa
pobavili aj na otázke: „Splnilo sa nám to, čo sme
chceli v živote dosiahnuť?“
Veľmi zaujímavé aj veselé odpovede zazneli aj z úst niektorých spolužiakov. O tom až na
stretnutí o rok. Dúfajme, že sa všetci stretneme.
Roky pribúdajú a nikto z nás nevie, čo bude
o rok. Za toto radostne prežité popoludnie ďakujeme aj vdp. z Pezinka, miništrantom, kostolníčke a samozrejme aj p. Marekovi Jakubcovi
– majiteľovi Viechy u Joslíka a jeho šikovnému
personálu.
Marta Lániková, rod. Jakubcová

Zlatá svadba

Stalo sa to prvého mája roku Pána 1969
bolo to presne pred 50-timi rokmi.
Drahí naši rodičia, ste spolu 50 rokov.
Pol storočia jeden spolu s druhým, tešíte sa spoločne,
starosti si delíte, pomáhate si. Váš život nebol vždy ľahký,
všelijaké ťažkosti sa museli prekonať.
Však sami najlepšie viete. No Vy ste sa im nepoddali.
Mali ste totiž jeden druhého.
Ste ako dva stromy, čo zrástli spolu a vytvorili mohutný kmeň,
silný. A my všetci sme radi a sme Vám nesmierne vďační,
že sa o ten kmeň môžeme oprieť a čerpať z neho energiu.
A tak sa my, Vaše deti a vnúčatá, chyťme za ruky, aby sme tento
veľký strom, stojaci 5 desaťročí objali a vyjadrili tak našu lásku,
poďakovanie... ale aj sľub, že Vás budeme chrániť a starať sa
o Vás, pretože Vás máme radi, pretože si to zaslúžite.
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Pripomienka zosnulých
júl – september 2019

30 rokov:
Rozália Valentovičová + 6. 8. 1989

10 rokov:
Peter Rajnoha + 3. 7. 2009

vdova po Františkovi, rod. Valentovičová (69 r.)

syn Petra a Márie rod. Tomaškovičovej (32 r.)

manžel Ireny rod. Horváthovej (66 r.)

vdova po Vojtechovi, rod. Polčičová (87 r.)

Magdaléna Polčicová + 26. 7. 1939

manželka Jána, rod. Nemčeková (34 r.)

vdova po Antonovi, rod. Gašparovičová (92 r.)

Lukačovičová + 9. 9. 1939

syn Františka a Ireny rod. Kadlečíkovej (45 r.)

manžel Alžbety rod. Moravčíkovej (92 r.)

80 rokov
vdova po Františkovi, rod. Moravčíková (64 r.)

Alojz Fandel + 21. 8. 1989

Anna Gajdošíková + 17. 7. 2009

Ľubomíra Kalinovská + 26. 8. 1989

Mária Polčicová + 18. 7. 2009

František Gavorník + 11. 9. 1989

Ľudovít Pánik + 26. 8. 2009

dcéra Františka a Paulíny rod. Dobšovičovej (1 deň)

Eva Magalová + 2. 9. 2009

manželka Ivana, rod. Polakovičová (49 r.)

70 rokov:
Rozália Polčicová + 5. 8. 1949
vdova po Michalovi, rod. Kosecová (70 r.)

60 rokov:
Hermína Valentovičová + 4. 8. 1959
vdova po Alexínovi, rod. Lošonská (74 r.)

Rozália Valentovičová

Alojz Fandel

Agnesa Polčicová + 3. 9. 1959
vdova po Rudolfovi, rod. Švorcová (67 r.)

Anna Gajdošíková

Mária Polčicová

Ľudovít Pánik

Eva Magalová

Ján Svrček + 22. 9. 1959

manžel Márie rod. Tlaničíkovej (58 r.)

Ľubomíra Kalinovská

20 rokov:
Hermína Valentovičová

Agnesa Polčicová

50 rokov:
Michal Tomašovič + 15. 8. 1969
vdovec po Márii rod. Peškovej (62 r.)

40 rokov:

Juliana Náprstková + 12. 7. 1999

vdova po Františkovi, rod. Tuchyňová (84 r.)

Vilma Hamarová + 31. 7. 1999
vdova po Jánovi, rod. Hrdlovičová (72 r.)

Anna Lukačovičová + 17. 8. 1999

Oprava z predošlého čísla. Zároveň sa
ospravedlňujem za vzniknutú chybu. S.T.

vdova po Petrovi, rod. Hutterová (73 r.)

Štefan Holkovič + 9. 9. 1999
manžel Anny rod. Polčicovej (83 r.)

Mária Drinová + 21. 7. 1979
manželka Gabriela, rod. Speváková (69 r.)

Jana Magalová + 3. 8. 1979

dcéra Emila a Amálie rod. Peškovej (25 r.)

Alexander Grellneth + 17. 8. 1979
manžel Ernestíny rod. Kučerovej (66 r.)

Juliana Palkovičová + 19. 9. 1979
vdova po Jozefovi, rod. Moravčíková (60 r.)

Juliana Náprstková

Mária Drinová

Vilma Hamarová

Dňa 12. 4. 2019 sme si pripomenuli
20 rokov, čo nás navždy predišli
do večnosti naši milovaní
Anastázia Mináriková
a jej brat Jozef Valentovič.
S úctou a láskou spomína
najbližšia rodina.

Jana Magalová
Anna Lukačovičová

Štefan Holkovič

Smútiaca rodina ďakuje všetkým priateľom, futbalistom a známym,
že sa prišli rozlúčiť s naším bratom, švagrom a strýkom
MILANOM HRDLOVIČOM.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary.
Alexander Grellneth

Juliana Palkovičová
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Dňa 15. 6. 2019
sme si pripomenuli 5. výročie,
čo nás navždy opustil do večnosti
náš milovaný
manžel, dedko a pradedko

Dňa 5. 6. 2019
sme si pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustil náš
milovaný otec, dedko, manžel
Ján Polčič.

Bernard Hrdlička.

S láskou, úctou a vďakou
spomína manželka,
dcéra a synovia s rodinami.

Dňa 26. 7. 2019 by sa dožila
100 rokov naša drahá

S láskou, s úctou a vďakou spomína
manželka Mária a dcéry s rodinami.

Dňa 21. 8. 2019 si pripomíname
30 rokov, čo nás naveky opustil
náš milovaný

Dňa 26. 8. 2019 si pripomíname
30. výročie úmrtia našej milovanej

Alojz Fandel.

Ľubomíry Kalinovskej.

S úctou a vďakou
spomína najbližšia rodina.

S úctou spomína celá rodina.

Helena Palkovičová.
S úctou spomína celá rodina.
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Nezomrel ten,
kto zostáva v ľudských srdciach...
Dňa 3. 7. 2019 sme si pripomenuli
25. výročie úmrtia našej milovanej
mamy, babky a prababky
Jozefíny Jakubcovej.
S láskou a úctou na ňu spomínajú
synovia Rudolf, Vincent a Peter
s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 3. 7. 2019
sme si pripomenuli
nedožitých 70 rokov
Rudolfa Nemčeka.
Spomína manželka
a deti s rodinami.

S láskou a vďakou
spomíname na
Jozefa Nemčeka
a jeho manželku
Máriu, rod. Jakubcovú
z príležitosti
nedožitých 100. narodenín.
Spomína najbližšia rodina.

S láskou spomíname na babičku Aničku.
Deti s rodinami a vnúčatá.

júl – september 2019

Naši jubilanti

80

júl – september

60 rokov

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka
pre našu babi od Pána z nebíčka.

Ing. Miloš Koník
(* 2. 7. 1959)
Jarmila Ružičková
(* 24. 7. 1959)
Jaromír Kralovič
(* 11. 8. 1959)
Mária Fedorová
(* 18. 9. 1959)

70 rokov

Mária Hutterová
(* 3. 8. 1949)
Mária Moravčíková
(* 27. 9. 1949)

80 rokov
Mária Šikulová
(* 2. 7. 1939)
Helena Kosecová
(* 11. 9. 1939)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období
finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
Anna Nemčeková, Peter Koník,
rod. Dušana Hrdlovičová, rod.
Kratochvílová, rod. Valčeková.
ĎAKUJEME!

V drobných veciach
sa spoľahni na rozum,
vo veľkých ver srdcu.
Sigmund Freud

Čas mladosť odniesol, ale nie srdce,
všetci dnes na teba myslíme vrúcne.
Zo srdca želá celá rodina.

Deň detí a Tajomný les

D

ňa 8. 6. 2019 do nášho lesa na Dubovej zavítali
rôzne rozprávkové bytosti, na podujatie Tajomný
les – turistika s deťmi, ktoré sa konalo k oslave Dňa
detí.
Tieto bytosti boli stelesnením našej histórie, rôznych
povestí a príbehov starých mám. Boli to Bátorička, Domový a Lesný škriatok, Drevorubač, Lesná víla, Čarodejnica, Vodník a Krajčírka. Bytosti boli rozmiestnené
v Tajomnom lese nad Dubovou, po trase dlhej 6,5 km.
Tam mali pre deti pripravené rôzne úlohy, za ktoré dostávali stužky a na konci odmenu. :)
Trasa začínala na priestranstve pri sv. Jánovi, prechádzala cez vinohrady, lúky, terasy a les, až skončila
na lúke pri chate Fugelka, kde už bolo pre deti pripravené občerstvenie, rozložený oheň, hudba, trampolína
a nemohli chýbať ani krásne kone, na ktorých sa mohli
deti povoziť.
Podujatie Tajomný les – turistika s deťmi bolo prepojenie turistiky, prírody, histórie, tvorivosti detí a samozrejme zábavy. Veľmi milo nás prekvapila
účasť na podujatí, na ktorom sa zúčastnilo 110 ľudí a z toho 60 detí. Všetci úspešne prešli celú
trasu, vrátane najmladšieho „pešochodca“, ktorý mal necelé 2 roky a celú trasu prešiel sám. :)
Tým si všetci zaslúžili vychutnať si príjemnú atmosféru s rodinou a priateľmi, na lúke pri ohni
a opiecť si chutné špekačky.
Chceme sa poďakovať Deťom noci za program pre deti na stanovištiach, chate Fugelka za
sponzorské poskytnutie areálu, Farme pri potoku za krásne 4 kone, obci Dubová za finančnú
pomoc pri organizovaní podujatia a všetkým zúčastneným dobrovoľníkom a účastníkom. To,
ako akcia dopadla, nás motivuje, aby sa ďalší ročník posunul ešte ďalej a aby deti odchádzali
s ešte viac zážitkami.
Mária Lujza Moravčíková
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Sviatok Božieho tela

Kam na výlet

S

blížiacou sa dovolenkou vám odporúčam navštíviť v Bachledovej
doline Chodník korunami stromov.
Nachádza sa v Pieninskom národnom
parku. Trasa chodníka meria 603m.
Z informačných tabúľ sa dozviete
zaujímavé poznatky o faune, flóre,
o miestnych lesoch. No nezabuditeľný je nádherný výhľad z chodníka. Úplne si vás získa výhľad z 32m
vysokej veže, vďaka ktorému budete
mať ako na dlani štíty Belianskych
Tatier, unikátnu scenériu Pienin i malebné Zamagurie. Je to krásny výlet
v krásnom lone prírody.

viatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
(Božie telo) je prikázaný sviatok. Sviatok
je oslavou daru eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba
a vína vo Sviatosti oltárnej. Viera v skutočnú
prítomnosť Krista vo Sviatosti oltárnej bola
v 11. a 12. storočí napádaná rozličnými heretickými výhradami, na vyvrátenie týchto bludov
bol zvolaný všeobecný Štvrtý lateránsky koncil, ktorý v r. 1215 opätovne potvrdil a slávnostne vyhlásil, že Kristus je skutočne prítomný
v chlebe a víne, ktoré sa premieňa na jeho telo a krv, keď kňaz nad nimi vysloví slová premenenia. V tej dobe sa v niektorých kláštoroch ujal obrad pozdvihovania, ktorý sa neskôr
rozšíril v celej Európe. Svätá Juliana z Liége (1192-1258), sestra a neskôr opátka kláštora Mt.
Cornillon, bola hlavnou predstaviteľkou hnutia za zavedenie sviatku Božieho tela. Pre svoje
snahy získala mnohých kňazov i biskupa Roberta de Thourote, ktorý v roku 1246 dal súhlas
na slávenie tohto sviatku v diecéze Liége. Jedným z arcidiakonov v katedrále v Liége bol aj
Jacques Panteleon, ktorý sa stal v r. 1261 pápežom Urbanom IV. Encyklikou Transiturus de
hoc mundo v roku 1264 rozšíril slávenie tohto sviatku na celú cirkev.
Omšové texty a hymnické piesne pre liturgiu zložil sv. Tomáš Akvinský (1225-1274).
Sviatok znova potvrdil Klement V. na koncile vo Vienne (1311-1312). Spočiatku sa slávnosť
konala len v chrámoch. Pápež Ján XXII. ju upravil tak, že sa má konať so sprievodom, pri
ktorom sa má niesť ulicami Sviatosť oltárna.
Popri sviatku Božieho tela sa od 17. storočia slávil aj sviatok Predrahej krvi. Pius IX. v roku
1849 rozšíril tento sviatok na celú cirkev a ustanovil, aby sa svätil na prvú nedeľu mesiaca júl.
V roku 1914 Pius X. zmenil jeho slávenie na 1. júla. Posledná reforma liturgického kalendára
spojila oba sviatky a zaviedla spoločné slávenie Božieho tela a krvi na štvrtok po sviatku
Najsvätejšej Trojice alebo v nasledujúcu nedeľu.
Tradícia procesií odpradávna sprevádza jeden z najväčších cirkevných sviatkov, ľudovo
nazývaný Božie telo. Tajomstvo Ježišovho tela a krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno, veriaci v procesii na čele s kňazom symbolicky oznamujú svetu nosením
monštrancie s kúskom premeneného chleba ulicami dedín a miest. Postupne sa zastavujú pri
štyroch oltároch, symbolizujúcich štyri svetové strany. Sprievod tak naznačuje Božiu ochotu
a ústretovosť aj voči tým, čo ho nepoznajú. „Oltáriky“ vytvoria rodiny zo zelene, kvetov
a domácich devocionálií (predmety, ktoré sa používajú na prehĺbenie nábožnosti: obrázky,
krížiky, ruženec, medailóny) pred svojimi domami. Deti na znak úcty a lásky k Bohu sypú na
cestu lupene kvetov.
S týmto sviatkom súvisí aj viacero ľudových múdrostí. Napríklad: Ak je na sviatok Božieho tela dážď, aj žatva bude daždivá. Ak sa na tento sviatok zadaždí, môže byť pomenej
orechov. Hovorí sa tiež, že ak na Božie telo zmoknú na oltároch venčeky, na lúkach budú
moknúť devečky – hrabačky. Naopak, pekné a jasné počasie na sviatok Božieho tela prináša
veľa radosti a signalizuje vraj dobrý rok – Jasný deň na Telo Pána vždy poteší hospodára. Na
sviatok Božieho tela sa začína už aj s kúpaním, k čomu nás nabáda pranostika Na Božie telo
skoč do vody smelo.
Tu u nás v Dubovej sme oslávili sviatok Božieho tela taktiež procesiou po dedine – po oltárikoch, ktoré nám pripravili štyri rodiny, ktorým za to patrí obrovská vďaka. Po miništrantoch
s krížom kráčali menšie detičky, ktoré sypali cestu z kvetinkových lupienkov pre kňaza, ktorý
niesol monštranciu v skrytosti pod baldachýnom nesením chlapmi z kostola. Tiež ďakujeme pánom, ktorí nám zabezpečili bezpečné prechádzanie
cez cestu. Počas sprievodu nás
sprevádzal sviatočný spev a po
návrate do kostola slávnostne
požehnanie...
Všetkým zúčastneným ďakujeme za akúkoľvek pomoc
a vyprosujeme hojné Božie
milosti...
Bc. Eva Dolníková DiS.

S

Jarmila Fandlová

Cyklistické preteky
pre deti na Dubovej

D

ňa 18. 5. 2019 sa na Dubovej
konali cyklistické preteky pre
deti. Pretekali na ulici popri našom
parku. Deti si mohli zapretekať so
svojimi kamarátmi a získať medaile a diplomy. Taktiež po skončení
pretekov dostali starší pretekári test,
ktorý sa týkal zodpovednosti na ceste
s bicyklom, za ktorý dostali sladkú
odmenu. Zapretekať si prišli deti základnej školy, ale aj škôlkari, či detičky len na odrážadlách.
Ďakujeme že ste prišli.
Vaše DETI NOCI.
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Základná škola
Kynológovia

Z

o školy sme išli na ihrisko, kde nás čakali kynológovia s 2 psami. Jeden pes sa volal Cent
a druhý bola Aby. Sedeli sme na stoličkách a psovodi nám ukazovali ako im psíky pomáhajú pri svojej
práci – odhaľovaní ľudí, ktorí nelegálne cez hranice
prevážajú zakázaný tovar. Psíkovi skryli do nádoby
cigarety a psík určil presnú nádobu, kde boli schované. Aj pomedzi nás ukryli peniaze a psík určil, kde
sú. Potom sme sa s nimi vonku odfotili. Je super, že
naši najlepší kamaráti – psíci nám vedia pomáhať aj
v takej náročnej práci.
Dominika Pisoňová, 2. ročník

Prehadzovaná trojíc

V

Bratislave sa v máji uskutočnila prehadzovaná trojíc. Cestovali sme
vlakom. Súťažili sme ako tím. Boli sme označení farbami. Modrý,
červený a biely tím. Vyskúšali sme si našu obratnosť a zručnosť a zasúťažili sme si s inými školami. Skončili sme na 3. mieste. Nazbierali sme veľa
skúseností a nabudúce budeme lepší.
Tamarka Tomášková, 3. ročník

Divadielko

V

škole sme mali divadielko s názvom Autobus. Bol to autobus, ktorý cestoval rôznymi
krajinami. Navštívili sme Čínu, Afriku, Francúzsko. Videli sme Eifelovú vežu a hrali sme veľmi zaujímavé hry. V každej krajine sme spievali inú pieseň. Bolo to zábavné
a pekné. Najkrajšie!
Laura Tomašovičová a Vivien Dubanová

Deň matiek

V

druhú májovú nedeľu sme mali
vystúpenie v hale na ihrisku. Pripravený sme mali pekný program. Spievali sme,
tancovali a pripravené sme mali aj scénky.
Najlepšia scénka boli Oteckovia. Aj tanček
bol veľmi pekný. Mamy boli veľmi šťastné
a to bolo super. Keď sme dovystupovali,
tak sme dostali desiatový box a sladkosť.
Maminy nás chválili. Tešíme sa na ďalší
deň matiek.
Chris Duban
a Karin Podhorská, 3. ročník

Brigáda

V

júni sa uskutočnila brigáda. Prišlo veľa rodičov a zapojili
sme sa aj my, deti. Natierali sme plot, zametali a čistili
dvor, namaľovali sme čiary na ihrisko, kde sa hrá vybíjaná.
Zasadili sme ovocný strom a ošetrili rastliny rastúce v parku
pred školou. My deti sme hrali aj futbal. Brigáda splnila svoj
účel.
Timea Stankovenová
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Minifarma Lubina

V

júni sme išli autobusom na výlet. Cesta bola dlhá. Keď
sme prišli na minifarmu, privítal nás veliký zajačik.
Videli sme tam aj iné zvieratká. Mali sme animátorku,
ktorá nás celou minifarmou sprevádzala. Rozprávala
nám o každom zvieratku veľa zaujímavých vecí. Najviac
sa mi páčili lamy. Niektoré deti sa vozili na koni. Mohli
sme kŕmiť ovce, kozy a lamy. Cestou späť sme sa zastavili
v kolibke na chutný obed. Výlet sa mi veľmi páčil.
Marek Šikula, 2. ročník

Didaktické cvičenie

K

oncom júna sme mali didaktické cvičenie. Išli
sme na naše letisko, ktoré máme na Dubovej.
Keď sme tam prišli, rozdelili nás do 2 skupín. Ukázali
nám lietadlá. Sedeli sme vo vrtulníku. Ukázali nám,
ako sa poskytuje prvá pomoc, čo sa môže stať, keď
parašutista zle doskočí a tak sme mali možnosť
vyskúšať si ošetrenie rany. Niektorí obviazaní
obväzmi prišli aj späť do školy. Mali sme súťaž
v hádzaní lietadielok, ktorú vyhrala Karin Podhorská.
Všetci sme dostali magnetky. Na obed sme mali
cigánsku. Bolo to super didaktické cvičenie.
Danko Kenderessy
a Dominika Pisoňová, 2. ročník

Atlantis

V

júni sme išli autobusom do náučno-zábavného centra Atlantis v Leviciach.
Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o vesmíre a o dinosauroch. Pustili
nám krátke video o vesmíre. Pani riaditeľka sa tešila, že sme vedeli odpovedať
na otázky a mali sme veľmi veľa informácií. Bola tam napodobenina rakety,
skafandre, do ktorých sme sa obliekli. Veľmi dobre sme sa zabavili v oddelení
s bublinami. Bolo to zábavné a moc sme si to užili.
Sofia Polčicová, 4. ročník

Športové hry

Jaslovské Bohunice
6. 2019 sme išli do Jaslovských
6.
Bohuníc. Viezli nás naši rodičia. Keď
sme prišli na štadión, dali sme si dresy.

Boli tam rôzne športy: futbal, atletika – beh
a skok do diaľky. Vo futbale sme súťažili
s Vlkovcami: prehrali sme 3:0. Potom sme
hrali s Rakoviciami a aj tam sa nám nedarilo
a prehrali sme 4:0. V atletike sme boli
úspešní. Timea získala 1. miesto, Vivien
2. miesto a ja som získal 3. miesto. Bolo to
super, Zabavili sme sa. Boli tam aj atrakcie.
Teším sa na ďalšie športové hry.
Chris Duban, 3. ročník
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Škola v prírode

V

pondelok sme cestovali vlakom do Tatranskej Lomnice. Ubytovali sme sa v penzióne Volga. Ubytovanie bolo super. Aj v kuchyni veľmi dobre varili a mohli sme
ísť na prídavok. V pondelok sme boli v tricklandií v Starom Smokovci a to bola super
zábava. V utorok sme išli lanovkou na Skalnaté pleso, kde sme si pozreli krásne výhľady
na Poprad a zabavili sme sa v svištej krajine. Potom sme spoločne išli turistickou cestou
cez Magistrálu až k Hrebienku. Tam sme sa zviezli lanovkou do Starého Smokovca.
Bola to celodenná túra. V stredu sme si prešli celé Štrbské pleso a po dobrom obede
sme navštívili Múzeum Tanapu, kde nám premietli film o kamzíkoch. Pozreli sme si aj
vystavené zvieratá. Potom sme išli na lezeckú stienku. Bolo to zábavné. Vo štvrtok sme
sa veľmi tešili, pretože sme boli v aquacity v Poprade. Neplavci boli v detskom bazéne
a my plavci sme si dobre zaplávali. V piatok sme sa pobalili a išli sme domov. Najviac
ma očarila krásna príroda a zvieratká, ktoré sme mohli kŕmiť. Denne k nám chodili
veľké a malé srnky. Škola v prírode bola super. Ďakujem za krásne zážitky.

Rozlúčka so štvrtáčkami

26.

júna sa na našej škole lúčili
s nami naše štvrtáčky. Prebiehalo
to v triede. Štvrtáčky povedali ďakovnú reč
a dali všetkým učiteľom kvety. Potom pani
riaditeľka a pán starosta povedali štvrtáčkam
cenné rady do života a dali im darčeky.
Všetci sme si pochutnali na čokoládovej
a ovocnej torte. Po dobrom občerstvení sme
tancovali a hrali rôzne hry. Rozlúčka bola
pekná.
Timea Stankovenová

Zápis do prvého ročníka

V

apríli sa na našej škole uskutočnil zápis do 1. ročníka. Na zápis prišlo 15 detí. Traja rodičia požiadali o odklad.
V septembri k nám nastúpi 12 prváčikov, na ktorých sa veľmi tešíme. A tak v septembri otvárame novú triedu a na našej škole bude
každý ročník samostatný. Veľmi pekne ďakujem pánovi starostovi a poslancom Obecného zastupiteľstva, že nám umožnili zriadiť novú
triedu. Teší nás, že sa naša škola pomaly rozrastá.
Mgr. Marcela Benčuriková, riaditeľka ZŠ Dubová

Študijná návšteva vo Švédsku

N

árodná agentúra Erasmus plus umožňuje riaditeľom škôl a pedagogickým pracovníkom vycestovať do zahraničia
a získať nové poznatky a informácie, ktoré by pomohli rozšíriť ich profesionálny rozvoj. Pani riaditeľka sa zúčastnila konferencie,
ktorá bola prínosná nie len pre ňu, ale i pre náš celý pedagogický zbor. Počas konferencie navštevovali Švédske školy a pozorovali
ich systém, sieť škôl a ich edukačný proces. Pani riaditeľka nadobudla nové informácie, motivácie ba i nové skúseností ako lepšie
pracovať nie len s deťmi, ale i s pracovníkmi v škole. Nadobudnuté poznatky nám odprezentovala a niektoré z nich budeme aplikovať
vo výchovno – vzdelávacom procese.
za pedagogický zbor Romana Galambošová

iaditeľka základnej školy v Dubovej ďakuje pani Ing. Hane Hlubockej a celému tímu Letiska v Dubovej za skvelé zabezpečenie
didaktického cvičenia. Ďakujeme, že naši žiaci mali možnosť vyskúšať si pilotovanie lietadla, dozvedeli sa veľa nových informácií, videli a vyskúšali si ako podať prvú pomoc, boli zapojení do množstva súťaží a získali nové zručnosti. Ďakujeme za
celú prípravu a realizáciu. Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia.

R

Riaditeľka základnej školy ďakuje starostovi obce Ľudovítovi Ružičkovi, poslancom OZ, zamestnancom Oú Dubová, všetkým rodičom
a priateľom školy, ktorí nám počas školského roka 2018/2019 pomáhali a podporovali nás. ĎAKUJEME!!!
Kolektív ZŠ v Dubovej želá všetkým krásne prežitie letných prázdnin,
veľa zážitkov a načerpanie nových síl k novému školskému roku. :)
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Výlet do ZOO

Deň matiek

ko sa blížil koniec školského roku, tak sme sa rozhodovali, aký výlet uskutočníme
s deťmi MŠ. Bolo veľa nápadov, ale nakoniec vyhrala návšteva ZOO v Bratislave.
V deň výletu deti s ruksakmi na chrbte nedočkavo čakali na autobus. Cesta rýchlo ubehla
a ocitli sme sa v ZOO. Deti celé šťastné putovali celým areálom a spoznávali zvieratká,
o ktorých sa predtým učili v MŠ. Veľmi sa im páčilo medzi dinosaurami, ktoré svojím
zvukom i pohybom niektoré trošku vystrašili. AJ keď unavené, ale šťastné z pekne prežitého dňa sa vrátili do MŠ. Už sa tešíme na výlet o rok.
J. Fandlová

"K

eď narastiem budem ako moja
mama usilovná, šikovná, všetkým
známa, veselá a pekná presne ako ona, tak
sa vidím v zrkadle, keď sama som doma." –
piesňami, básňami a tancami, tak sa niesol
Deň matiek na ihrisku druhú májovú nedeľu. Deti z mladšej i staršej vekovej skupiny poďakovali mamám za starostlivosť
a lásku. Popriali všetko len to najlepšie,
lebo: "Mamine srdce je výnimočné miesto,
ktoré zostane navždy domovom jej detí."

A

Jana Jamborová

Rozlúčka s predškolákmi

A

MDD

D

eň s veľkým D je pre deti 1. jún. Na
tento deň sa tešia všetky deti. Vedia,
že ich čaká zábava, prekvapenia i darčeky.
Aj v našej MŠ sa deti nevedeli dočkať na
Deň detí. Tentokrát mali prekvapenie, prišli
animátori, ktorí im deň spestrili zábavným
programom, do ktorého zapájali aj samotné deti. Škôlkou sa ozýval smiech, potlesk
a dobrá nálada. Nakoniec si užili bublinkovú šou. Deťom žiarili očká z vydarenej
oslavy. Domov si odniesli okrem zážitku aj
malý darček.
J. Fandlová

ko ten čas letí. Ani sme sa nenazdali a už je koniec školského
roka. Nastal čas lúčenia s predškolákmi a so škôlkou. Ešte nedávno nesmelo, niektorí s obavami, či so slzičkami
v očiach po prvykrát vstúpili do MŠ
a teraz oveľa šikovnejší, s mnohými poznatkami a kamarátmi sa lúčia
a opúšťajú bránu škôlky. Čakajú ich
školské povinnosti. Na svoju rozlúčkovú slávnosť si pozvali všetkých kamarátov, zamestnancov MŠ a Obecného
úradu. Vo svojom krátkom programe
básní, piesní a tancov sa takto chceli za všetko poďakovať. Na pamiatku dostali milé darčeky zo škôlky i Obecného úradu. Potom si všetci pochutnali na krásnej a výbornej torte,
ktorú upiekla mamička, pani Olšová.
Prajeme všetkým predškolákom úspešný štart v škole, mnoho radostí z učenia a z nadobúdania vedomostí.
J. Fandlová
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Ďalšia úspešná jarná sezóna

silových
trojbojárov
z Dubovej

S

ezónu sme odštartovali na Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji
2. 3. v Častej, kde sa predstavili traja pretekári z Dubovej. V kategórii do 83kg
vybojoval 4. miesto Miroslav Vršek s výkonom 635kg (drep 235kg + tlak 165kg
+ ťah 235kg). Miro sa postupne zlepšuje
a približuje sa k špičke nabitej kategórie do
83kg. Svoj životný výsledok vybojoval Marek Hrdlovič, ktorý získal titul v kategórii
do 120kg výkonom 670kg (260+145+265).
Hlavnou hviezdou súťaže, ale bola Ľubica Polkorábová, ktorá s prehľadom vyhrala kategóriu do 63kg výkonom 387,5kg Miroslav Vršek
(155+105+127,5) a vyhrala aj absolútny
titul Majsterky Slovenska na wilksove body spomedzi všetkých kategórií. Ľubica sa stala najsilnejšou Slovenkou a budúci rok môže
pomýšľať na veľké medzinárodné súťaže. Ľubica vo víťaznej nálade
pokračovala aj na Majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavičke 16.
3. v Zlatníkoch, kde výkonom 102,5kg vyhrala kategóriu do 63kg
a v absolútnom poradí obsadila 2. miesto. Miroslav Vršek výkonom
167,5 kg obsadil 6. miesto v kategórii do 83kg.
Jedinú premožiteľku v kategórii našla Ľubica na Majstrovstvách
Slovenska v klasickom tlaku na lavičke RAW a iba kvôli nepodarenému poslednému pokusu obsadila 2. miesto v kategórii do 63kg.

Ľubica Polkorábová

Marek Hrdlovič
Tradične na záver jarnej časti sezóny
sa konala medzinárodná pohárová súťaž v mŕtvom ťahu CEDRON CUP 15. 6.
v Cerovej, na ktorej sa súťaží bez váhových
kategórií na wilksove body. Medzi mužmi
sa predstavili Marek Hrdlovič, ktorý obsadil 5. miesto výkonom 250kg a Peter Moravčík, ktorý sa vrátil po ročnej prestávke
a osobným rekordom 285kg sa prebojoval
na stupne víťazov 2. miestom.
Rád by som spomenul ešte jedného pretekára s koreňmi na Dubovej, a ním je Kristián Filip Jakubec (Čvalanov vnuk).
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Medzi dorastencami na Slovensku vyhral skoro všetko, čo sa dalo: absolútny titul
Dorasteneckého majstra Slovenska v silovom trojboji, v tlaku ho od absolútneho
prvenstva delili stotiny wilksového bodu, ale konkurenciu v kategórii deklasoval
o 35kg, vyhral CEDRON CUP medzi dorastencami, ale na pódium by sa dostal aj medzi mužmi. Jeho veľká chvíľa, ale prišla začiatkom mája v Plzni na
Majstrovstvách Európy v silovom trojboji, kde pod vedením Petra Moravčíka a Pavla Kovalčíka získal titul vicemajstra Európy v kategórii do 83kg.
Celkovo priniesol z tejto súťaže 4 medaile: za tlak 142,5kg získal bronz
a aj za drep 245kg, ťah 235kg a trojboj 622,5kg získal strieborné medaile. Tento mladý pretekár má nadpriemerné študijné výsledky na gymnáziu a svedomito

Kristián Filip Jakubec
sa pripravuje na štúdium medicíny. Momentálne tvrdo trénuje na septembrové Majstrovstvá sveta, ktoré budú v Kanade a zabojuje
o ďalšie medaile.
Veľmi sa chceme poďakovať Obecnému úradu v Dubovej, za dlhoročnú podporu našich
pretekárov, vďaka ktorej môžeme dosahovať
výsledky na medzinárodnej úrovni.
Peter Moravčík

Neobvyklí turisti
v Malých Karpatoch

K

aždoročne usporiada jeden športový klub nevidiacich a slabozrakých
Celoslovenský turistický zraz. Tento rok
organizoval Celoslovenský turistický zraz
náš ŠK DINOSAURUS Bratislava. Za najvhodnejšiu lokalitu sme si vybrali Modru –
Dubovú chatu Fugelka. Dňa 27. 6. 2019 sa
zišlo 50 turistov z ôsmych športových klubov (Bratislava, Nitra, Šaľa, Šintava, Martin, Vrútky, Levoča a Košice). Pán starosta
z Dubovej nás skontaktoval s miestnymi
turistami za čo sme mu veľmi vďační. Mali

sme pripravené tri trasy na dva dni. Trasa
A – cca 20 km, trasa B – cca 13 km a trasa C – cca 7 km. Úplne skvelo sa zhostil
tejto úlohy Peter Moravčík. Viedol trasu A.
Prvý deň bolo na trase A 21 turistov a druhý deň 19 turistov. Napriek tomu, že boli
medzi nami aj úplne nevidiaci, či prakticky
nevidiaci, bol náš trasér „Peťo“ spokojný.
Za odmenu nám porozprával o zaujímavostiach počas túr. Pre trasu B nám zabezpečil
trasérov pánov Viliama Zachara a Viliama
Valentoviča a bonbónikom bola trasérka na
trase C pani Moravčíková aj s ich 9 mesačným synčekom. Za to im patrí veľký obdiv.
Chata Fugelka splnila naše očakávanie,

Peter Moravčík

za čo patrí vďaka pánovi Hrabovskému
s manželkou. Cítili sme sa všetci príjemne
a boli sme spokojní aj so stravou a ústretovosťou personálu. Druhý večer sme mali
plánované opekanie pri táboráku, kde sme
si aj zaspievali pri doprovode gitary. Tretí
večer bol rozlúčkový za doprovodu hudobnej skupiny Rokoko, v ktorej hrajú aj naši
zrakovo postihnutí hudobníci.
27. Celoslovenský zraz sa ukončil 30. 6.
2019 obedom. Všetci odchádzali plní dojmov z prekrásnej a čarovnej prírody Malých Karpát. Celý dojem umocnilo prekrásne počasie počas celého pobytu. Ešte raz
by som chcela vysloviť vďaku za ochotu
a ústretovosť ľudí, akí sú u Vás v Dubovej.
Ďakujem za všetkých.
Viera Bulková,
usporiadateľka CTZ
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Rozlúčka so sezónou

F

anúšikovia Dubovského futbalu vedia, že jarná futbalová sezóna je už za
nami. Býva zvykom, že mužstvá ju ukončujú spoločnou párty, posedením, na ktorom si zaspomínajú na vydarené zápasy,
na zbytočné prehry a v neposlednom rade
spoločne utužia silu športového ducha.
Naši chlapci z prípravky mali túto sezónu
o čosi vydarenejšiu ako tú minulú a my, rodičia, sme im za ich snahu sľúbili, že raz si
spoločne zahráme futbalový zápas. Deťom
bola táto predstava ohromne smiešna a preto nám tento sľub neodpustili a nevedeli sa
dočkať, kedy táto chvíľa príde.
V jednu horúcu stredu sa o pol šiestej
na našom ihrisku začalo futbalové derby
Prípravka Dubová verzus rodičia. Do bránky sme postavili trénera a my rodičia sme
obsadili pozície, ktoré hrajú naše deti, môj
Janko je obranca – našťastie, ja som bola
teda spokojná, horšie to mali však mamy
útočníkov, behať po tom ihrisku s našimi
kondičkami nie je vôbec žiadna sranda. ☺
Nám, mamám, prišli preto na pomoc aj

oteckovia, jeden hral síce v šľapkách, jeden
naboso, ale nikomu to neprekážalo. Hrali sme zápas, ktorý bol trochu netradičný
a bola z toho jedna veľká sranda. Po vyhratom zápase čakalo na deti pohostenie – kofča, pizza, torta a všelijaké iné dobroty a na
záver sa im prihovoril pán starosta, ktorý
bol prítomný počas celého zápasu, ocenil
ich snahu a poprial im do budúcej sezóny
mnoho športových úspechov a aby zostali
stále taká fajn partia mladých futbalových
nadšencov. Ocenil ich malým, ale vzácnym
darčekom, na ktorý boli deti nesmierne
hrdé.
My, rodičia, sme okúsili, aké to je, keď
na naše deti počas zápasov pokrikujeme
a dohovárame im, ako majú hrať futbal.☺
Strávili sme všetci spolu s našimi prípravkármi jeden fantastický futbalový podvečer, z ktorého boli nadšené nielen deti, ale
i my, rodičia.
Za všetkých rodičov, ale i za deti vyslovujem poďakovanie trénerovi Vladovi
Vóberovi, ktorý sa deťom zodpovedne
a trpezlivo venuje a drží našu prípravku
pohromade. Vďaka patrí aj asistentke tré-

nera Rii Hutterovej, ktorá zabezpečuje najmä administratívu súvisiacu so zápasmi,
ale v pohode zastúpi aj trénera počas jeho
neprítomnosti. My vieme, že roboty okolo
toho je dosť a vy ju robíte pre našich chalanov (vlastne v tíme máme aj jedno dievča) aj na úkor svojich rodín. A preto Vlado,
Ria, ĎAKUJEME !
Za rodičov
PhDr. Ivana Špačková

Dátum vydania ďalšieho čísla: 1. október 2019, uzávierka pre textové a obrazové príspevky: 1. september 2019
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