
Milí spoluobčania, dovoľte mi, prihovoriť sa Vám v čase 
najkrajších sviatkov, sviatkov pokoja, lásky a porozu-

menia.

Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo ča-
káme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi 
šťastia, pohody a harmónie. Tieto dni sú plné spomienok 
i očakávaní. Nič nie je bežné, nič nie je všedné a to i nap-
riek tomu, že Vianoce sú každý rok. Ich okúzľujúce čaro sa 
nedá ničím nahradiť. Je to čas, kedy ľudia majú k sebe bliž-
šie s atmosférou pokory a srdečnosti. To preto, že zhrbenú 
každodennosť vymeníme aspoň na chvíľu za snívanie, spo-
mienky, vzájomnú úctu, prekvapenia a radosť. Veď už starí 
Slovania v dávnej minulosti Štedrý deň uctievali ako sviatok 
zimného slnovratu. Dňa pomaly pribúdalo a noc sa krátila. 
Vtedy slnko nadobúda svoju moc, ktorej výsledkom bude 
jar a vznik nového  života. Pre našich predkov v tom čase 
nastal čas radovánok, preto nebolo náhodou, že sa práve 
v tento výnimočný čas znovuzrodenia slniečka začal u kres-
ťanov oslavovať Štedrý večer ako sviatok narodenia Ježiška. 
Očakávaný najkrajší večer roka je už predo dvermi. V tento 
sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že i napriek 
dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, 
ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečer-
ný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, ktoré 
nás pod ním čakajú. No však nezabudnime, že Ježiško sa 
narodil v skromnej chudobnej maštaľke a predsa sa pri jeho 
mene zohne každé koleno kresťana. Či už chudobného ale-
bo bohatého. Preto by sme si mali viac vážiť ľudské hodnoty 
a sami seba. Rozhlas a televízia sú v tieto dni osláv 30. vý-
ročia od nežnej revolúcie plné volaní po slobode. Vieme vô-
bec čo je sloboda? Sloboda je, keď sme sami sebou, keď nie 
sme otrokmi módy, naj vecí, prejedania sa, alkoholu, drog 
a dokazovania si, že na to máme. Sloboda je uvedomenie 
si ako málo človek potrebuje k šťastnému životu. Je to lás-
ka, pohladenie, úsmev, ochota, trpezlivosť, chuť do roboty 

a spolupatričnosť. Človek sa musí vedieť tešiť aj zo šťastia 
toho druhého, svojím postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný 
vzťah k životu, k ľuďom a tak dokázať, že je naozaj človekom. 
Skúsme si viac pomáhať ako kritizovať, tešiť sa z úspechov 
druhých, otvoriť srdcia pre všetko dobré a spoločne zveľa-
ďovať našu krásnu obec. Je potrebné stavať na tom dobrom 
a pozitívnom. Pokúsme sa každý nasledujúci deň prežiť lep-
šie, ohľaduplnejšie a plnohodnotnejšie.

V mene starostu obce, pracovníkov Obecného úradu, po-
slancov OZ ako aj v mene svojom Vám všetkým želám, mi-
losti plné Vianočné sviatky. Želám Vám, aby ste boli obklo-
pení ľuďmi, ktorí Vás majú radi a ste pre nich dôležití. Prajem 
Vám, aby ste mali rodinu, na ktorú sa môžete kedykoľvek 
obrátiť a spoľahnúť, susedov, ktorí pomôžu a priateľov, ktorí 
Vás vypočujú. Nech Tichá noc stíši vaše trápenia a pozve 
k sviatočnému stolu radosť a pokoj. Tiež Vám želáme, aby 
rok 2020 bol šťastný, radostný a úspešný.

Mária Polčicová

Pre zaujímavosť:

Vianočná ruža
Krásne žiarivá červená „hviezda“ možno, že v čase Vianoc 

zdobí aj Váš domov. Vianočná ruža v prírode kvitne po celý 
rok a je známa aj pod menom Poinsettia. Tieto rastliny sú 
inak nazývané i "rastliny krátkych dní", pretože kvitnú iba 
vtedy, ak nie sú vystavené svetlu viac ako 12 hodín V byto-
vých podmienkach sa jej veľmi nedarí. Vianočné ruže nezná-
šajú vlhkosť, preto by ste ich nemali často zalievať. V čase 
Aztékov bola symbolom nového života pre bojovníkov, ktorí 
padli. Krík vianočnej ruže pochádza z Mexika, kde ho indi-
áni volali „kvetom s listami pevnými sťa koža.“ Rozširovali ho 
brazílski misionári, ktorí ho vysádzali pri kostoloch.



Prázdniny
s Dominikom Saviom
 

Počas letných horúčav sa 
okrem kúpania a šantenia 

– kedy deti nemajú žiadne 
školské povinnosti a mô- 
žu mať voľnejší režim sa zaují-
mali o život svätého Dominka 
Savia. A to takým spôsobom, 
že pán farár Rastislav Zelenay 
si zaumienil natočiť o ňom 
hraný film, kde budú deti 
účinkujúcimi aj počúvajúcimi. 

Takže počas letných prázd-
nin v dohodnutom čase sa stre-
távali deti nielen na fare, ale aj 
na rôznych miestach v blízkos- 
ti Dubovej pod vedením pána 
farára a natáčali hraný film 
o Dominikovi Saviovi. Nebola 
som priamo účastná natáčania 
scénok, ale z rozprávania detí, 
ktoré mi vždy oduševnene 
opisovali, som cítila, že robia 
dobrú vec, kde sa podrobne 
dozvedia nielen o živote chlap-
ca v ich veku, ktorý sa stal 
svätým. Ale hlavne ich to bavilo a ich voľný čas trávili veľmi 
užitočne. 

Prázdniny utiekli ako voda a hraný 45 minútový film je na 
svete. Nie je žiadnym dokumentárnym, nudným, ale naozaj 
prekvapujúco – zábavným zdrojom pre inšpiráciu našich detí. 
Oficiálnu premiéru mal v sakristii nášho kostola v prítomností 
rodín zúčastnených detí. Po úspešnom odpremietaní je možné si 
ho pozrieť na youtube, alebo na dvd. 

Ja osobne som čakala, že to bude iba taká letná zábava zo strany 
pána farára, aby sa počas prázdnin dozvedeli aj niečo po stránke 

evanjelizácie. Ale tento nápad mu naozaj vyšiel. Deti trávili čas 
plnohodnotne, dozvedeli sa množstvo informácií ako sa žilo kedysi 
a ako lepšie by sme mohli žiť teraz my.  

Poďakovanie za výborne strávený čas a evanjelizáciu patrí 
hlavne pánovi farárovi PhLic. Rastislavovi Zelenayovi a všetkým, 
ktorí film pripravovali, v ňom účinkovali, hudobne ho doladili, 
umožnili priestory na nakrúcanie. Ak som na niekoho zabudla, 
tak aj vám ďakujem a prajem mnoho nových síl a myšlienok na 
výrobu ďalšieho takéhoto skvelého filmu a svätom v podaní detí 
a mládeže.

Bc. Eva Dolníková, DiS.
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Dubovská scískačka

Už siedmykrát sa na Dubovej vo veľkom 
„scískalo“. 

7. septembra 2019 od poobedia v sále na 
ihrisku rozvoniavali vychýrené dubovské 
scískanice na Festivale scíkaníc pod ná-
zvom Dubovská scískačka.

Tento rok sa do pečenia scískaníc zapojili 
tieto rodinné tímy:
rodina Alice Kosecovej, rodina Majky 
Geršicovej, rodina Valentovičová – Zoski, 
rodina Ivky Polčičovej – mladá Chovanka, 
rodina Gajdošíková, rodina Terky Polčičo-
vej, rodina Moravčíková, kamarátky Eva 
Durdovanská a Majka Zemanová a tento 
krát aj hostia z Píly.

Do pečenia sa zapojil aj Cech roduver-
ných Dubovaniek a jeho členky ku scís-
kaniciam navarili už povestnú fazuľovú 

polievku. Nevieme vyhodnotiť, či hosťom 
viac chutili scískanice alebo polievka. My 
však vieme, že na Dubovej sú scískanice 
a fazulovica nerozlučná dvojica. 

Festivalu prialo aj počasie, bolo príjemné 
aj na počúvanie dychovej hudby „Grina-
vanka“, ktorá nám dotvorila celé toto po-
dujatie.

27. septembra 2019 sa v Malokarpatskom 
múzeu v Pezinku konal workshop tradič-
ných remesiel v spolupráci s Bratislavským 
samosprávnym krajom, Malokarpatským 
osvetovým strediskom a rakúskym Nie-
derösterreich, kde dievčatá z Cechu ro-
duverných Dubovaaniek priblížili širokej 
domácej i zahraničnej verejnosti naše scís-
kanice. Ukázali spôsob prípravy a pečenia 
a nakoniec bola ochutnávka. Môžete si byť 
istí, že nezostalo ani smietko na tanieri. 

Starosta obce každoročne udeľuje záu-
jemcom licenciu na pečenie dubovských 

scískaníc. Cech roduverných Dubovaniek 
vlastní licenciu od jej počiatočného udeľo-
vania a na každom podujatí dôstojne repre-
zentuje Dubovú a Dubovské scískanice. Je 
to tým, že kopírujú tradičný postup výro-
by, tradičný dizajn a hlavne tradičnú chuť 
– ako od babičky. Už aj konzumenti scís-
kaníc rozoznávajú rôzne chute. Dievčatá 
z „Cechu“ môžu byť právom pyšné na svo-
je scískanice, lebo na trhu sú veľmi žiadané 
a vysoko hodnotené. Na festivale scískaníc 
sa môže experimentovať s chuťami i tva-
rom, ale tradičná dubovská scískanica musí 
spĺňať podmienky registračnej známky, na 
ktorú má obec právo. 

Všetkým zúčastneným tímom tohtoročnej 
„scískačky“ ďakujeme za aktívny prístup 
k tomuto podujatiu a želám si, aby sme sa 
na ňom stretávali ešte veľa, veľa rokov.

Renáta Jakubcová
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Hody na Dubovej

Veľmi často sa dnes hovorí o dôležitosti 
poznania svojich koreňov, o dôležitosti 

dodržiavania tradícií. Prečo? Pretože pros-
tredníctvom nich sa spájame s predchádza-
júcimi generáciami a preberáme ich odkaz 
pre nás. A našou úlohou je zachovať toto 
dedičstvo aj s naším odkazom pre ďalšie 
generácie.

Výročie vysvätenia nášho Kostola Ru- 
žencovej Panny Márie, ako stredobodu 
duchovného života našej obce, patrilo 
a patrí k najväčším sviatkom. A tomu 
samozrejme zodpovedali aj prípravy. 
Duchovné a aj tie materiálne. Umyť okná, 
vyupratovať dom a aj okolo, nachystať 
lokše, husi.., zábava, kolotoče a v nedeľu 
slávnostné bohoslužby. Výnimočnosť tejto 

udalosti a úctu vyjadrovali ľudia aj svojím 
slávnostným oblečením – krojmi.
A ako tomu bolo tento rok? Tiež prišli 
niektoré deti, ženy a aj muži v krojoch. 
A bolo ich o niečo viac ako minulý rok. 
A tak, ako to bývalo niekedy, ženy uro-
bili oltár s ovocím, zeleninou a kvetmi ako 
poďakovanie za úrodu. A pán farár odslúžil 
slávnostnú bohoslužbu.

Verím, že my všetci sme tohtoročnou 
hodovou slávnosťou niečo pridali k nášmu 
odkazu pre budúce generácie.

Všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do 
príprav a realizácie tohtoročnej hodovej 
slávnosti, patrí poďakovanie. Špeciálne 
pani Betke Polčicovej.

V kostole sedela vedľa mňa v lavici 
neznáma pani. Nahla sa ku mne a pove- 
dala, že je nadšená, unesená, prekvapená 

...A že je vnučkou pani Ambrušovej, ktorá 
navrhla vitrážové okná v našom kostole...

Za organizačný tím Eva Šefčíková

Dušičky 2019

Na sviatok všetkých Svätých sme sa zišli na 
miestnom cintoríne, aby sme si spoločne 

uctili pamiatku všetkých tých, ktorí nás už 
opustili. 

Opäť je tu čas, keď akosi zvláštne vonia zem. 
Skrásnela vznešenosťou a vôňou chryzantém 
a tisíckami plamienkov sviečok sa stala 
úžasnou. 

Pane, daj, aby sa náš cintorín stal miestom 
nádeje a útechy pre všetkých, ktorí tu chodia 
navštevovať hroby svojich blízkych. Utri slzy 
smútiacim, ktorých ešte stále bolí rozlúčenie 
s tými, ktorých mali radi. Za posledný rok zom-
relo 13 ľudí, ktorí žili v našej obci a 7 našich 
rodákov. Každého z nich sme si uctili krátkou 
spomienkou a zapálením sviečky.

Mária Polčicová
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Šípkobranie na Dubovej

Jesenné prechádzky po dubovskom chotári vedú cestami a chodníkmi okolo 
opatrených a pooberaných vinohradov, ale aj popri medziach, briežkoch a úho-

roch, kde sa najlepšie darí šípovým ružiam. Pokrútime nad nimi hlavami, veď je 
ich primnoho, nepotrebných a pichľavých. Lenže tie ich jesenné ozdoby – šípky 
– vedia dať okrem krásy aj množstvo zdravých dobrôt. A preto sme si v obecnej 
kultúrnej a športovej komisii povedali, že načim urobiť z popolušky princeznú 
a využiť to množstvo darov prírody pre potešenie aj dobrú vec. V sobotu 19. 
októbra sme teda zorganizovali prvý ročník dubovského Šípkobrania. 

Peter a Mária Moravčíkovi pripravili plagáty, etikety, vrecúška, fľaštič-
ky, hrnce, variče aj varechy. Zberači šípok sa stretli v sobotu o jednej, síce 

v skromnom počte, no s o to väčšou zberačskou ver-
vou a vyrazili do okolia dediny. S plnými košíkmi sa 
o štvrtej opäť zišli v Hoštáckej vieche – majiteľom 
za útulné a prajné prichýlenie podujatia ďakujeme! 
–, kde sa už varil džem a pripravené boli aj medaily 
a dielničky pre malých zberačov. S detskými hrami 
vypomohli Deti noci a u Joslika sa napokon predsa len 



stretlo veľa malých aj veľkých záujemcov 
o vlastnú fľaštičku džemu či zdobený ven-
ček, alebo šípkové zvieratko. V tomto, ale aj 
v nasledujúcich dňoch dobrovoľníci a dob-
rovoľníčky navarili vyše sto fľašiek džemu 
a nasušili sto vrecúšok šípok. S počiatoč-
nými obavami o osud výrobkov sa však na 
naše prekvapenie džem vypredal za tri dni. 
Zisk z jeho predaja, ale aj z niekoľkých dob-
rovoľných príspevkov – zatiaľ je to 671,50 
eura – poputuje na rozšírenie detského ihris-
ka na obecnom „štadióne“.

Veríme, že Šípkobranie, pekná komunitná 
akcia, ktorá nás vyláka do prírody a združí 
nad hrncami so sladkou dobrotou, sa spolu 
s oberačkami, hodmi, Dušičkami stane sú-
časťou voňavej dubovskej jesene. 

Eva Kenderessy za všetkých
organizátorov a priaznivcov Šípkobrania
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Pripomienka zosnulých
október – december 2019

90 rokov

Ján Drefko  + 7. 11. 1929
syn Štefana a Serafíny rod. Setnickej (6 mes.)

Rozina Šlachtová  + 18. 11. 1929
vdova po Michalovi, rod. Miková (81 r.)

Rozina Dubanová  + 19. 11. 1929
vdova po Floriánovi, rod. Koleková (70 r.)

Mária Hozlárová  + 27. 11. 1929
vdova po Štefanovi, rod. Slezáková (79 r.)

Viktória Gašparovičová  + 28. 11. 1929
dcéra Petra a Terézie rod. Belicovej (1,5 r.)

Anna Vrábelová  + 2. 12. 1929
vdova po Jozefovi, rod. Valentovičová (88 r.)

Jozef Jakubec  + 12. 12. 1929
manžel Márie rod. Horváthovej (60 r.)

Štefan Krchnák  + 30. 12. 1929
syn Jozefa a Celestíny rod. Horváthovej (1 deň)

40 rokov:

Anna Pokojná  + 4. 10. 1979
vdova po Jánovi, rod. Hrdličková (78 r.)

Katarína Pešková  + 22. 10. 1979
manželka Štefana, rod. Hrdlovičová (79 r.)

Florián Fandel  + 29. 10. 1979
manžel Márie rod. Moravčíkovej (69 r.)

Sidónia Maderičová  + 2. 11. 1979
vdova po Štefanovi, rod. Horváthová (69 r.)

Pavol Gloznek  + 23. 11. 1979
syn Pavla a Hermíny rod. Dubanovej (63 r.)

Štefan Hrnčár  + 26. 11. 1979
manžel Magdalény rod. Gavorníkovej (72 r.) 

Katarína Pešková

20 rokov:

Ervín Novomeský  + 17. 11. 1999
manžel Zuzany rod. Kučerovej (66 r.)

Štefan Valentovič  + 8. 12. 1999
syn Alexína a Hermíny rod. Lošonskej (76 r.)

Štefan Valentovič

Mária Slintáková Mária Hozlárová

10 rokov:

Mária Hozlárová  + 15. 10. 2009
dcéra Augustína a Anny rod. Štrbíkovej (75 r.)

Mária Slintáková  + 3. 11. 2009
vdova po Floriánovi, rod. Šikulová (78 r.)
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Dňa 6. 9. 2019 sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás navždy opustil náš 

milovaný otec, dedko a manžel
Alexander Jakubec.

S láskou a vďakou spomína
manželka Marta, synovia Alexander

a Peter, dcéra Naďa s rodinami.

60 rokov:

Štefan Oškera  + 9. 12. 1959
vdovec po Františke rod. Valentovičovej (85 r.)

Katarína Oškerová  + 25. 12. 1959
vdova po Františkovi, rod. Gavorníková (53 r.)

Ambróz Jelemenský  + 28. 12. 1959
manžel Kataríny rod. Navračičovej (64 r.)

50 rokov:

Štefan Polčic  + 28. 10. 1969
manžel Ruženy rod. Svrčkovej (64 r.)

Jozef Lukačovič  + 20. 12. 1969
manžel Márie rod. Švorcovej (71 r.)

Pavel Palkovič  + 26. 12. 1969
manžel Márie rod. Gloznekovej (76 r.)

Roman Duban  + 26. 12. 1969
syn Jána a Štefánie rod. Žákovej (3 r.)

30 rokov:

Alojz Šikula  + 18. 10. 1989
manžel Šáriky rod. Bratislavskej (64 r.)

Ernest Palkovič  + 21. 10. 1989
syn Alojza a Anny rod. Hrdlovičovej (42 r.)

Anastázia Pokojná  + 8. 11. 1989
dcéra Gabriela a Kataríny rod. Jakubcovej (67 r.)

Anastázia Pokojná

Dňa 1. 10. 2019 sme si pripomenuli
nedožitých 90 rokov našej drahej 

Anastázie Jakubčíkovej.

S úctou a vďakou
spomína najbližšia rodina.

Dňa 8. 12. 2019 sme si pripomenuli 
20. výročie úmrtia nášho strýka

Štefana Valentoviča.

Spomínajú neter Božena s rodinou
a rodina synovca Tibora.

80 rokov

Mária Tarabová  + 21. 10. 1939
manželka Alberta, rod. Valentovičová (65 r.)

Rozália Hrdlovičová  + 1. 11. 1939
manželka Štefana, rod. Oškerová (65 r.)

Alojzia Švorcová  + 2. 11. 1939
dcéra Ferdinanda a Márie rod. Gavorníkovej (14 r.)

Anastázia Moravčíková  + 5. 12. 1939
dcéra Lenharta a Jozefíny rod. Hutterovej (2 dni)

František Huttera  + 28. 12. 1939
syn Martina a Márie rod. Kolekovej (65 r.)

Zhliadni, Pane, milostivo
na duše našich zosnulých

a voveď ich do večenj radosti.
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Dňa 1. 11. 2019
sme si pripomenuli

1. výročie úmrtia našej drahej
Terézie Nemčekovej,
rodáčky z Dubovej.

Už len kyticu ruží
môžeme na hrob dať,

za všetko ďakovať a s láskou
v srdci na Teba spomínať.

S láskou a vďakou spomína
syn František s rodinou

a ostatná rodina.

Dňa 15. 10. 2019
si pripomíname 10. výročie,

čo nás navždy opustila
naša drahá

Mária Hozlárová.

Opustila si všetkých,
čo Ťa radi mali,
život je krehký,

len spomienky ostali.

S úctou a láskou
spomína celá rodina.

Konferencie svätého Vincenta de Paul
3.9 Podriadenosť a sloboda činnosti
Spolok obsahuje princíp podriadenosti 

nakoľko to je základný štandard fungova-
nia. Rozhodnutia sa robia tak blízko ako je 
to možné k oblasti činnosti, aby sme sa uis-
tili, že je vzaté v úvahu miestne prostredie 
a okolnosti (kultúrne, sociálne, politické 
atď.). Týmto spôsobom Spolok podporuje 
miestne iniciatívy v jeho duchu. Táto slo-
boda činnosti konferencií a rád, ktorá sa 
poctivo zachovávala od založenia Spolku, 
im umožňuje pomáhať núdznym spontánne 
a efektívnejšie, oslobodeným od neúmer-
nej byrokracie. V prežívaní tejto sloboby 
činnosti, čeliac výzve chudoby v ich ob-
lasti, vincentíni sa cítia povolaní k spolo-
čnej modlitbe za vedenie a silu a za tvorivú 
predstavivosť, ktorá je sľúbeným darom 
Ducha Svätého: „Vaši starci budú mávať 
sny a vaši mládenci budú mať videnia“ 
(Joel 3,1).

Komentár
Istá autorita a isté funkčné pravidlá sú 

bezpochyby potrebné pre medzinárodnú 
organizáciu. Ale oveľa dôležitejším je, že 
princíp podriadenosti bol oceňovaný kon-
ferenciami od ich začiatkov. Kde sú potreby 
trpiacich najviac poznané? V miestnej ob-
lasti. Preto majú všetky konferencie úplnú 
slobodu slúžiť zanedbávaným ako najlepšie 
myslia, v duchu Stanov. 

Ale toto neznamená, že konferencie 
a rady sú autonómne vo všetkých oblas- 
tiach. Konferencie a rady majú povinnosť 
prispôsobiť sa svetským zákonom, držať sa 
Stanov Spolku a plánu a stratégie národe-
nej rady. Je tiež podstatným pre dobré meno 
a transparentnosť Spolku, že Národná rada 
žiada vernosť dobrým, ale jednoduchým 
zvyklostiam účtovníctva a kontroly, ak je to 
vhodné, centrálne bankovníctvo a konsoli-
dované účty pre celý Spolok. 

3.10 Demokracia
Všetky rozhodnutia sú robené konsen-

zom po potrebnej modlitbe, reflexii a kon-
zultácii. Demokratický duch je dôležitý na 
všetkých úrovniach Spolku a ak je to vhod-
né, záležitosti sú rozhodované hlasovaním.

 Komentár
„konzultácia“
Je niekto čistejší a svätejší ako iní členo-

via? Nemôžeme si byť istí, cez koho bude 
hovoriť Duch Svätý. Sme si istí, že my ako 
Boh, vieme vidieť hlboko do srdca každej 
osoby? Určite nie. Raďme sa, diskutujme, 
s láskou a jasnosťou, o všetkých problé-
moch. Svetlo sa často zjaví u toho, od 
ktorého najmenej očakávame. Pán osvieti 
toho, koho si On praje. Dominujúci vodca 
niektorých ľudí demotivuje, je zdrojom kon-
fliktu a koniec-koncov zraňuje Spolok. 

„konsenzus“
Robme naše rozhodnutia po vypočutí kaž-

dého. Konsenzus zahŕňa všeobecný súhlas 
kde sa nikto necíti dostatočne silný, aby po-
kračoval obhajovanie iného pohľadu.

3.11 Prezidenti ako slúžiaci vodcovia
Nasledujúc Kristov príklad, prezidenti na 

všetkých urovniach Spolku sa snažia byť 
slúžiacimi vodcami. Vytvárajú povzbudzu-
júcu atmosféru, v ktorej sú talenty, schop-
nosti a duchovné charizmy členov nájde-
né a rozvíjané a dané do služby núdznym 
a Spolku sv. Vincenta de Paul. Prezident 
konferencie alebo rady bude mať špeciálnu 
zodpovednosť za podporovanie vincentín-
skej duchovnosti. 

Komentár
Čo je misiou prezidenta? Slúžiť. Je to tak 

jednoduché.
Aký je prezident, taká je konferencia. 

Naša tradícia hovorí, že konferencie sú ta-
kými, akými sú ich prezidenti. Toto je nie 
pretože oni ich riadia, ani nie preto, čo vy-
žadujú, ani nie preto, čo vedia. Je to preto, 

čo dokážu dostať z každého z členov ich po-
čúvaním, ich povzbudzovaním a ich spre-
vádzaním, upriamením sa na nich, všetko, 
aby sa dosiahla lepšia služba núdznym. 
Prezidenti sú kľúčovými postavami v kon-
ferenciách, ale zvyčajne to nie je zrejmé pre 
ich poníženosť. „Prezident je označený ako 
sluha ostatných, aby viedol a usmerňoval 
kresťanské spoločenstvo. Spája v sebe po-
trebné vedomosti a úprimné praktizovanie 
svojej viery s veľkých duchom múdrosti 
a vyrovnanosti“ (E. Bailly, 1.Generálny 
prezident, obežník 1.3.1844). Slúžiaci vod-
ca byť mal mať hlbokú vieru, ktorá je ti-
chým vplyvom pre dobro.

3.12 Formácia členov
Pre Spolok je podstatná neustála podpora 

formácie a tréningu členov a úradníkov na 
prehĺbenie ich poznania Spolku a ich du-
chovnosti, na zlepšenie citlivosti, kvality 
a efektívnosti ich služby núdznym a pomá-
hať im, aby si boli vedomí výhod, zdrojov 
a príležitostí, ktoré sú dostupné núdznym. 
Spolok tiež ponúka členom vyšší tréning, 
aby sa lepšie pomohlo pozdvihnúť kultúrnu 
a sociálnu úroveň tých, ktorí požadujú túto 
podporu.

Komentár
Pokračujúci tréning je požiadavka v ži-

vote každej konferencie. Pokračujúce so-
ciálne zmeny, nová legislatíva, nové zdro-
je, ktoré sa stali dostupnými, si vyžadujú 
námahu od každého vincentína držať krok 
a zlepšovať svoju formáciu. Nie je mož-
ným zľaviť z tohto takmer denného obno-
vovania, ktoré umožňuje lepšie slúžiť tým, 
ktorí trpia. „Nie je pravda, že musíme stále 
študovať, ak chceme úspešne uskutočňovať 
naše diela?“ (Úvod do Manuálu 1845).

„podstatný“ je silné slovo, ktoré nazna-
čuje, že každá Národná rada by mala roz-
vinúť program formácie a tréningu, buď sa-
mostatne alebo s podporou zvyšku Spolku.
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Naši jubilanti
október – december

60 rokov
Ľubica Mezešová
(* 17. 10. 1959)

Peter Paulík 
(* 7. 11. 1959)

Ing. Eva Severínová
(* 3. 12. 1959)

70 rokov
Zdena Valentovičová

(* 1. 11. 1949)
Magdaléna Jakubcová

(* 5. 11. 1949)
Stanislav Polčic 
(* 9. 11. 1949)

Viera Urbanovičová
(* 25. 11. 1949)

Magdaléna Miklovičová 
(* 2. 12. 1949)

Mgr. Mária Myslíková 
(* 5. 12. 1949)

80 rokov
Mária Polakovičová

(* 28. 10. 1939)

90 rokov
Mária Valentovičová

(* 1. 10. 1929)

95 rokov
Mária Lukačovičová

(* 5. 10. 1924)

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:
Mária Polakovičová, rodená Pešková; rod. Františka Polčica, Stanislav Jakubčík, Jozef 
Jakubčík, rod. Viková, rod. Jakubcová, manželia Oškeroví, spolužiaci zo stretávky, rod. 
Jakubcová, Mária Valentovičová, Jožka Valentovičová.

ĎAKUJEME!

Dňa 1. októbra 2019 sa dožila naša mama 
Mária Valentovičová 

požehnaných 90 rokov,
ktoré jej Boh doprial prežiť medzi nami.

Pri tejto príležitosti jej želáme všetko
dobré, hlavne zdravie a Božie požehnanie.

Ku gratulácii sa pridávajú vnuci,
brat s rodinou, kmotor, krstné deti, netere, 

synovci a ostatná rodina.

90 

Sušienky
Potrebujeme:
3 bielky
11 dkg práškového cukru 
11 dkg hladkej múky 
1 balík lieskových orechov
Formu na srnčí chrbát.

Postup:
– Bielka s cukrom vyšľaháme, pridáme múku a lieskovce.
– Srnčí chrbát vymastíme a vysypeme múkou. Nalejeme cesto a pečieme v predhriatej rúre pri 
teplote 200 °C.
– Upečené po vychladnutí nakrájame na tenké plátky a sušíme v rúre na 50°C.

Prichádza sviatočný čas,
na ktorý sa dlho teší každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,

vianočnej nálade
každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok,

zanechajme z vady,
buďme k sebe milí , dobrí

a majme sa radi . 

          Prajeme krásne Vianoce .
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Šarkaniáda

V septembri sme si do školy priniesli 
šarkany. Išli sme na ihrisko, 

poskladali sme si ich. Behali sme aj 
s kamarátmi, aby nám šarkany lietali. 
Podarilo sa mi zamotať sa s kamarátom. 
Bartík mi držal šarkana a ja som sa rozbehol. Potom mi už vysoko lietal. Bolo to super. Šarkany ostatných detí boli tiež veľmi pekné. 
Počasie nám prialo. Slniečko svietilo a vetrík pofukoval. Púšťanie šarkanov bolo veselé.

Vaško Hasík, 3. ročník

Exkurzia Majolika

V októbri sme navštívili Slovenskú ľudovú Majoliku v Modre. Sprevádzala nás 
veľmi milá pani, ktorá nám rozprávala o histórii majoliky a previedla nás celou 

prevádzkou. Jeden mladík nám ukázal, ako sa z hliny vyrobí akýkoľvek predmet, že 
je potrebné byť iba zručný. Videli sme pece, kde sa potom vypália výrobky a aj ako sa 
glazujú. Mohli sme vidieť aj tety, ktoré maľovali na keramiku. Pustili nám aj krátky 
film, ktorý sa mi páčil. Kúpil som si aj malé keramické prasiatko. Bol to pre mňa 
zážitok.

Kristian Rybecký, 3. ročník

Deň zdravej výživy

Každoročne mávame na našej škole 
Deň zdravej výživy. Tento rok sme ho 

mali spojený s projektom Hovorme o jedle. 
Každá trieda si so svojim triednym učiteľom 
pripravila chutné a zdravé jedlá. Pripravovali 
sme pomazánky, šalátiky, ovocné a zeleninové 
misy, vyrábali sme ovocnú kyticu, uvarili 
bylinkový čaj. Keď sme mali všetko pekne 
pripravené, nastreli sme na chodbu všetky 
dobroty. Zavolali sme aj tety, ktoré nám 
pomáhali pri pečení medovníčkov a aj pána 
starostu. Potom sme ochutnávali. Veľmi mi 
chutila cviklová a avokádová nátierka, ovocná 
kytica, jablkový koláčik a bylinkový čaj. Všetky deti ochutnávali a ochutnávali. Takto sme mohli 
vidieť a aj sa presvedčiť, že aj zdravé potraviny, dobre pripravené zeleninové pochúťky môžu byť 
oveľa chutnejšie než rôzne sladkosti.

Dopravné ihrisko

Na dopravné ihrisko do Trnavy chodíme každý rok. Je tam veľa 
zábavy. Jazdili sme na motokárach, na bicykloch a robili sme aj 

chodcov. Boli sme rozdelení na tri skupiny a tak sme sa striedali a mohli 
sme si všetko vyskúšať. Učili sme sa dopravné značky a pravidlá cestnej 
premávky. Dobre sme sa zabavili. Na dopravné ihrisko chodím veľmi 
rada.

Laura Tomašovičová, 3. ročník

Základná škola
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Brigáda – náučný chodník

Dňa 22. 10. 2019 po vyučovaní sa v parku pred školou uskutočnila 
brigáda na vytvorenie náučného chodníka. Pomôcť pani riaditeľke 

a pánovi učiteľovi prišli deti, dospelí, dokonca aj celé rodiny. Práca nám 
trvala viac ako štyri hodiny a večer bolo po nás vidieť kus dobrej práce. 
Vysadené boli kríky a stromčeky a posadený bol i domček pre hmyz, 
dendrofón a záhradné pexeso.

Tamara Tomášková, 4. ročník

Pochod svetlonosov

Koncom októbra sa teším na pochod svetlonosov. Pripravím si tekvicu, ktorú s rodičmi vyrezávam. Niektoré deti si prinesú lampášiky, 
alebo svetielka. Páči sa mi, že príde veľa rodičov aj s deťmi a všetci sa ideme prejsť po dedine. Bolo to tak aj tento rok, ale bolo nás 

oveľa viac. Nastúpime si pred školu na schody a každý si nás chce odfotiť. Tento rok sme dostali gumené zuby a medailu tekvičky. Keď 
sme sa vracali z prechádzky až vtedy sa stmievalo. Všetko sa vtedy rozsvietilo. Bolo to pekné. Tekvicu si zoberiem domov a necháme ju  
vonku pred dverami. Ešte dlho mi vydrží svietiť. 

Súťaž v pexese

Každý rok mávame súťaž v pexese. Súťažili obidve oddelenia 
v školskom klube detí. Z nášho oddelenia som získal prvé miesto. Môj 

kamarát Rudko bol druhý. Tretie miesto nebolo udelené, pretože súťažiaci 
mali málo bodov.
Z prvého ročníka 1. miesto získal: Alex Hozlár, 2. miesto: Simon Hozlár
Z druhého ročníka: 1. miesto Ľuboško Šmahovský, 2. miesto: Slávka 
Hasíková, 3. miesto: Stanko Ravas
Z tretieho ročníka: 1. miesto: Marek Šikula, 2. miesto: Rudko Nemček

Marek Šikula, 3. ročník

Pečenie medovníčkov

Na našej škole máme projekt Učíme sa pre život a v rámci tohto 
projektu sme spolu s tetami z klubu dôchodcov piekli medovníky. 

V piatok sme po druhej hodine išli na ihrisko, kde nás čakali tieto milé 
tety. Rozdelili sme sa do skupín. Každá skupina išla k inému stolu. Váľkali 
sme cesto a potom sme všetci vykrajovali. Niektorí robili medovníky, iní 
orechové rohlíky, alebo linecké kolieska. Potom sme ich poukladali na 
plech a upiekli. Keď boli upečené, tak sme aj ochutnávali. Veľmi nám 
chutilo. Bolo to super. 

Dominika Pisoňová, 3. ročník,
Bartolomej Polčic, 4.ročník

Počas školského vyučovania sme boli celá škola piecť medovníky. Medovník je vianočné a veľmi chutné pečivo. Všetci sme sa veľmi 
tešili a ešte viac sa tešíme na ozdobovanie. Boli sme v skupinách. Robili sme medovníky bledšie a tmavšie. Niektorí vaľkali cesto 

a ostatní s vianočnými formičkami vykrajovali krásne medovníčky. Vykrajované medovníky sme dávali na plechy a tety, ktoré nám 
pomáhali, ich dávali 
do rúry. Počas pečenia 
sme nacvičovali tanec 
mažoretiek. Neskôr sme 
dostali medovníky na 
ochutnávku a musím 
povedať, že boli výborné. 
Chcem sa veľmi 
poďakovať pani učiteľ- 
kám a pánovi učiteľovi 
a tetám za pekný zážitok.

Chiara Kleyna, 4. ročník



Ľudové piesne, tance a nástroje

Do školy k nám prišli dvaja mladí ľudia, ktorí nám priniesli 
ukázať niekoľko ľudových hudobných nástrojov. 

Zaspievali nám pesničky tak, ako sa spievali kedysi pri práci 
a ukázali nám ako sa tancovalo. Potom sme sa aj my naučili 
ako sa tancuje ľudový tanec. Tancovali sme ho radi. Bola to 
veľká zábava. Veľa z týchto hudobných nástrojov sa dodnes 
používa v ľudových kapelách. Celé predstavenie bolo poučné 
a zaujímavé.

Tvorivé dielne

Každý rok mávame tvorivé dielne. V tomto roku prišlo veľa rodičov aj 
detí. Vyrábali sme krásne vence, svietniky, ozdoby na vianočný stromček 

a množstvo iných krásnych drobností. Atmosféra bola veľmi príjemná. Výrobky sa 
dajú zakúpiť na vianočnej besiedke. Výťažok bude použitý na koncoročný výlet.

Projekt E-Twinning

Na základnej škole vždy v stredu popoludní navštevujú naši žiaci krúžok s názvom E-Twinning, anglická konverzácia. Pracujeme 
na projektoch a obohacujeme svoju slovnú zásobu v anglickom jazyku. V ostatnom čase sme so žiakmi pracovali na projekte 

Discovering a New Island (Nájdi nový ostrov). Partnerské krajiny, s ktorými sme spolupracovali boli 
Litva a Česká republika. Žiaci si vytvorili vlastné logo a pravidlá ostrova. Každý žiak sa predstavil 
našim partnerským školám cez online nástroj VOKI. Projekt bol zameraný na spoluprácu, komunikáciu, 
rešpekt a nové priateľstvá. Žiaci sa zdokonalili nielen v anglickom jazyku a v informatike, ale pochopili 
i význam slov priateľstvo a ľudské práva. Po ukončení projektu sme získali Európsky certifikát kvality. 
Úspech nás veľmi potešil a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Romana Galambošová, triedna učiteľka 3.A
Ambasádor eTwinnning

Na našej škole máme krúžok E-twinning. Pani učiteľka na ňom rozpráva iba po anglicky a tak sa učíme rozprávať po anglicky. 
Hráme bingo a robíme rôzne projekty. Teraz sme robili pohľadnice k Vianociam. Za naše projekty sme získali národný certifikát 

kvality. Je to veľmi dobrý krúžok. Mávame ho v stredu. Chodím naňho veľmi rád.
Chris Duban, 4. ročník

Športová akadémia Mateja Tótha

Dvakrát v týždni máme športový krúžok. Na krúžku 
nás učí pán učiteľ. Je to môj najobľúbenejší krúžok. 

Beháme, učíme sa rôzne športy, súťažíme. Trénujeme 
prekážkový beh, hádžeme, skáčeme cez švihadlo, skáčeme 
do diaľky a drepujeme. Dostali sme aj tričká. Má na nás 
prísť pozrieť aj Matej Tóth. Veľmi sa na to teším.

Christian Duban, 4. ročník,
Daniel Kenderessy, 3. ročník

Nadácia Volkswagen
Slovakia

V rámci projektu Nadácie Volkswagen Slovakia, vďaka rodičom, podpory obecného úradu v Dubovej sa nám podarilo vytvoriť pred 
školou v parku Náučný chodníček. Vysadili sme živý plot, ovocné dreviny, osadili sme domček pre hmyz. Rodičia veľmi aktívne 

pomáhali a spoločne sme pred školou vytvorili krásny náučný chodníček so živým plotom a ovocnými kríkmi, ktoré budú môcť naši žiaci 
ochutnávať a počas roka sa o ne starať. Vo výchovno-vzdelávacom procese môžu pozorovať hmyz a robiť rôzne pozorovania. Priestor 
pred školou je nielen náučný, ale i estetický. Náučný chodníček je prínosným prvkom pri skvalitnení vyučovacieho procesu. 
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Želanie
Šťastné a veselé vianočné sviatky prežité v zdraví, láske, porozumení a radosti.

V Novom roku 2020 veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody a úsmevných chvíľ
želajú žiaci a kolektív Základnej školy v Dubovej.
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10. titul pre ŠK SPC Častá v rade!!!

26. 10. 2019 sa konali v Sabinove Majstrovstvá 
Slovenska družstiev v silovom trojboji. V tíme 

ŠK SPC Častá „B“ súťažili Miroslav Vršek a Ľubica 
Polkorábová. Miro si spravil osobný rekord v trojbo-
ji 660kg (260+170+230) a tento progres by mal na-
plno ukázať v budúcom roku. Ľubica znova posúvala 
osobné rekordy a v trojboji tentokrát zvládla 410kg 
(162,5+112,5+135). Ľubica vyhrala súťaž jednotlivcov 
medzi ženami na wilksove body a tím ŠK SPC Čas-
tá „B“ obsadil 8. miesto. V tíme ŠK SPC Častá „A“ 
súťažil po dvoch rokoch v trojboji Peter Moravčík. 
Peter spravil všetky osobné rekordy, drep 332,5kg, 
tlak 197,5kg a mŕtvy ťah 292,5kg. Trojboj 822,5kg 
mu stačil na 3. miesto medzi jednotlivcami v kategórii 
ťažkí muži. Tím ŠK SPC Častá „A“ vyhral súťaž Maj- 
strovstvá Slovenska družstiev 10. krát po sebe. Takáto 
dominancia jedného tímu je na Slovensku výnimočná 
v akomkoľvek športe. 

Dubovania majú na tomto úspechu veľkú zásluhu. 
V roku 2002 boli Radoslav Hudek a Štefan Jakubčík 
súčasťou družstva, ktoré vyhralo 1. ligu a postúpili do 
najvyššej súťaže: Extraliga, ktorá sa neskôr premeno-
vala na Majstrovstvá Slovenska družstiev. Tu už exce-
lovali Samuel Tomašovič, ktorý bol pri štyroch tituloch 
v roku 2012, 2013, 2014, 2015 a Peter Moravčík, ktorý bol členom víťazného družstva tiež štyri krát v rokoch 2015, 2016, 2017 a 2019. 
Už teraz tvrdo trénujeme, aby sme budúci rok načali druhú desiatku titulov.

3. 8. 2019 sa konala súťaž Pohár SNP v tlaku na lavičke, kde sa predstavil ďalší rodák z Dubovej Marek Gavorník, ktorý sa po dlhej 
prestávke vracia už ako muž Masters (nad 40 rokov) a výkonom 160kg obsadil 7. miesto. Viac sa darilo Ľubici Polkorábovej, ktorá 
s tlakom 107,5kg obsadila medzi ženami 2. miesto. 

28. 9. 2019 Ľubica excelovala aj na domácej medzinárodnej súťaži v Častej – Grand Prix Slovensko, kde absolútne dominovala 
a trojbojom 400kg (drep 160 + tlak 107,5 + ťah 132,5) s prehľadom zvíťazila aj na wilksove body s pomedzi všetkých žien.

Premiéru zažil Adam Moravčík, ktorý výkonom 300kg (100+60+140) obsadil 4. miesto v kategórii nad 93kg.

Miroslav Vršek

Peter Moravčík



Kristián Filip Jaku-
bec medzi dorastenca-
mi po krásnom súbo-
ji viacerých Českých 
a Slovenských repre-
zentantov ovládol súťaž 
a výkonom 670kg (252,5 
+ 157,5 + 260) vyhral 
kategóriu do 83kg aj 
celú súťaž na wilksove 
body.

Kristián ale najväč-
ší úspech dosiahol na 
Majstrovstvách sveta 
v Kanade, kde sa stal vi-
cemajstrom sveta v tla- 
ku na lavičke (155kg) 
ako aj v mŕtvom ťahu 
(247,5) a bronzovú 
medailu si vybojoval 
v drepe (245) aj v troj-
boji 647,5 kg. 

Trojbojári z Dubovej 
zažili ďalší skvelý rok 
plný titulov, medailí a veľkých výkonov. Dubovania získali v roku 2019 šesť titulov majstrov Slovenska dokopy desať medailí z majs-
trovských súťaží. Z medzinárodných súťaží sme priniesli 11 medailí a dokopy zo všetkých súťaží 23 medailí. Za dlhoročnú podporu 
ďakujeme obci Dubová, ktorá nám každoročne pomáha a váži si svojich športovcov.

Peter Moravčík

október – december 201912 Dubovské NOVINY január - marec 2017 413október – december 2019

Ľubica Polkorábová
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Poslední budú prví a prví poslední, lebo 
mnoho je povolaných, ale málo vyvo-

lených.
Tak ako k hodom patrí hus, kačka u nie-

koho morka a scískanice, tak musá byť aj 
na stole Dubovské noviny a v nich článok 
o najvačších pretekoch cyklistických, aké 
ani Fantocci nezažil. Prehupli sme sa cez 
magickú 10 a ideme na jednotkový ročník. 
Keďže jedna jednotka je nám málo, tak sme 
si zobrali hneď dve. Každý sebe lepší počtár, 
keď si to spočíta malo by mu vychádzať 2, 
ale omyl, my sme ich postavili vedľa seba 
a to je koľko..? Jedenásť, to je to správne 
číslo, ale toľko nás tento rok nebolo. Odvá-
žilo sa ísť len päť vyvolených, ako rúk na 
prstoch či naopak. Päťka v žiackej nič moc, 
ale na bicyklovanie to stačí a o tom by mal 
byť tento príbeh, ale koho to zaujíma čítať 
o cyklistike, tak radšej vám ešte napíšem 
jeden skutočný neuveriteľný príbeh, ktorý 
sa viaže aj na náš. Tento rok vyhral Stanley 
Cup team, ktorému nikto neveril, že sa vô-
bec dostane do play off. Na začiatku roka 
bol posledný a o päť mesiacov postúpil 
z posledného miesta do play off, hral proti 
prvému a vyhral. Vyhral ďalší aj posledný 
zápas. Verili si a nevzdávali sa. Z posled-
ných sa stali prví. Neuveriteľné.. a neuveri-
teľné je aj to, že mi sa už jedenásť rokov trá-
pime na bicykloch ako jeden. Pribudli nám 
svaly, múdrosť, výdrž, sila, rozvaha, ubud-
la lenivosť, pomalosť, zlá nálada...a rozum. 
Niekedy príde otázka má to zmysel? Kto 
vie, raz možno príde odpoveď. Časom to 
možno už budeme brať ako samozrejmosť, 

že začiatkom letných prázdnin sa vyráža 
na tour, tak ako Sagana budeme volať vod-
ník, lebo stále chodí v zelenom drese, tiež 
samozrejmosťou bude cyklotrasa smerom 
na Pílu, poza bývalú lesnícku chatu, ale 
to skôr bude urobený tunel Višňové. Táto 
cesta by mohla byť využívaná namiesto ne-
bezpečnej hlavnej cesty cez háj. Po tej sme 
sa vybrali smer Píšťany, odtiaľ popri Váhu 
do Trenčína a do Teplíc. Boli 35 stupňové 
teploty a my sa trepeme do Teplíc... asi 
nie sme normálni... asi je to tak. No ďalej 
k cyklistike. Ako hovorí Bolek Polívka vo 
filme Dedictví... v autobuse pojedeme 120, 
tak aj my sme prvý deň dali 120km. Druhý 
deň nás čakala túra na chatu pod Javorní-
kom, v nadmorskej výške vyššej ako Kuk-

la, kde sme sa dotkli pohoria, ktoré pretína  
spoločná hranica s Českom, na pamiatku 
k 100-mu výročiu vzniku Československej 
republiky. Pred týmto stúpaním nás ako 
hladných a smädných pútnikov prichýlili 
Helenka a Milanko z Papradna. Za sebou 
sme mali 190 km s horskou prémiou. Deň 
tretí je jazdou do cieľa Frívaldu – Rajeckej 
Lesnej. Nesmel chýbať už povinný očistný 
kúpeľ v riečke Rajčianka, ktorá bola ale tak 
studená, že klarinety a hoboje čo sme mali 
zo sebou sa zmenili na trojdierkové píšťal-
ky. Možno raz po nás pomenujú aj nový 
nápoj Cyklofola, ale zatiaľ z tejto vody ro-
bia len Kofču (na zdravie). Na slávnostné 
vyhodnotenie sme so sebou priniesli kole-
so z Pálfyho voza z Červeného Kameňa, 

ale tam majú iba polovicu, lebo 
zvyšok dolámal jeleň, tak druhú 
časť z kolesa nám poskytol Sagan 
z jeho prvého bicykla za to, že 
o ňom tak pekne píšeme. Domov 
sme prišli výnimočne zo Šen-
kvíc, kde sme prišli vlakom z Po-
važskej Bystrice. Tak a to je ko-
nec, dobrú chuť nech Vám kosti 
z kačky, husi a norky nezabehnú, 
z burčáku prehánky nedostanete, 
ďalších hodov sa v zdraví doži-
jete a my ďakujeme všetkým čo 
nám pomohli. Simonke, Norkovi, 
Štefanovi a ďalším za závereč-
né kamerúvanie, pohostenie, za 
odštartovanie a zväčšenie tým 
zázračným prístrojom fotografic-
kým.

 
Za šeckých cyklistof TDF

Dudo
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MALOKARPATSKÝ
POHÁR 2019

Tohto roku sa o víkende 6. až 8. sep-
tembra 2019 uskutočnil už X. ročník 

Malokarpatského pohára RC historických 
leteckých modelov. Súťaž sa uskutočnila 
na súkromnom letisku Ing. Hanulu v Du-
bovej.

Súťaž aj v tomto roku organizačne za-
bezpečovala dubnická skupina SAM 119 
a členovia Leteckomodelárskeho klubu 
Bratislava za sponzorstva p. Jozefa Jaššu z 
Bratislavy, dubovskej firmy JOSLIK a pre-
dajne modelárskych potrieb RC SVET.SK 
z Bratislavy. Patronát nad súťažou prevzal 
aj v tomto roku starosta obce Dubová p. 
Ľudovít Ružička. 

Po vlaňajšom, slnečnom ročníku a prísľu-
be meteorológov sme chovali nádej, že aj v 
tomto roku si budú môcť pretekári užiť po-
hodové počasie a v ňom aj také lietanie.

Piatkové poobedie bolo venované zabez-
pečenie zázemia súťaže. Stavali sa stany, 
prístrešky pretekárov, ale aj „sekretariátu“ 
súťaže. Lenže doobeda sa prevalila nad Zá-
padným Slovenskom studená vlna a tak v 
sobotu doobeda sa stihli pretekári iba od-
prezentovať a museli čakať ako aj celý or-
ganizačný tím až sa umúdri počasie. Bolo 
11:00 keď konečne dážď ustal a mohlo sa 
začať s vlastnou súťažou. Pri nástupe prete-
károv starosta obce Dubová p. Ľudovít Ru-
žička privítal účastníkov a zaželal všetkým 
príjemný pobyt a veľa úspechov z lietania 
pod Karpatami.

Po privítaní a vydaných pokynoch súťa-
žiacim riaditeľom súťaže Št. Mokráňom 
prišlo aj na slávnostné chvíľky v našom 
športe. Peter Priečinský sa dožil jubilea 80 
rokov, Janko Labaš a Jozef Barčík 60-ky. 
Všetci jubilanti dostali svoju sviatočnú tor-

tu a riaditeľ súťaže tortu k jubilejnému 10. 
ročníku súťaže. 

Potom sa konečne mohlo začať s lieta-
ním. Treba pripomenúť, že prezentovalo sa 
26 pretekárov so 63 modelmi. 

Aj tento rok bol najstarším účastníkom 
pán Miroslav Čamaj z Banskej Bystrice 
a najvzdialenejším účastníkom Vojtech 
Antoňák z klubu VSŽ Košice. Medzi súťa-
žiacimi sa objavili nové mená a tými boli: 
P. Baláž, M. Juhásová, D. Kozová, Ľ. Ivan 
a M. Žitňan jr.  

Vzhľadom na to, že čakaním na zlepšené 
počasie sme sa dostali do časovej tiesne, 
nebol vydaný časový program, ale každý 
pilot mal možnosť slobodne sa rozhod-
núť pre príslušnú kategóriu, ktorú si zvolil 
a išiel lietať. Potešiteľné je že napriek zlo-
žitým poveternostným podmienkam nebol 
rozbitý ani jeden model. Všetky kategórie 
stihli odlietať svoje lety v sobotu a tak nám 
na nedeľu zostali iba kategórie Cross v ka-
tegórii OTVR a ½ A ELECTRIC OT.

V jednotlivých kategóriách zvíťazili:

V kategórii 1/2 A ELECTRIC OT štarto-
valo 10 pretekárov. Víťazom sa stal L. Uč-
nay s modelom KL-61 pred M. Žitňanom 
(Fubar) a D. Sedlárom (Top Banana).

V kategórii ELOT (striedavé motory)  
štartovalo 11 pretekárov a vzhľadom na 
dosiahnuté výsledky o poradí na prvých 
piatich miestach rozhodlo rozlietavanie. 
Víťazom sa stal L. Učnay s modelom Play 
Boy pred M Žitňanom (Super Antares) a V. 
Antoňákom (Eros).

V kategórii ½ TEXACO štartovali 4 pre-
tekári. Víťazom sa stal P. Rábek s modelom 
Meteor pred Vl. Mojžišom (Top Banana) 
a Št. Mokráňom (Top Banana).

V kategórii OTVR Gliders (vetrone) štar-

tovalo 17 pretekárov. Víťazom sa stal M. 
Ďuriš s modelom Žehrovice 2, ktorý v roz-
lietaní zdolal K. Horáčka (Volavka). Ako 
tretí sa umiestnil P. Priečinský (Žehrovice). 
Víťaz tejto kategórie M. Ďuriš si zároveň 
prevzal aj „Putovný Malokarpatský pohár“ 
a stal sa jeho držiteľom na jeden rok.

V kategórii RC Poštolka štartovalo 10 
pretekárov. Víťazom sa stal Št. Mokráň pred 
P. Kotrym a D. Sedlárom. Zaujímavosťou 
tejto kategórie bolo, že obidvaja pretekári 
na 1. a 2. mieste dosiahli zhodne 2x ma-
ximum po 120s a o konečnom umiestnení 
rozhodol lepší 3. let. V ktorom dosiahol Št. 
Mokráň 118 s a P. Kotry 83 s..

V nedeľu sa odlietala celá súťaž „Cross“ 
v kategórii 1/2 A ELECTRIC OT. Súťaže 
sa zúčastnilo 10 pretekárov a podľa reakcií 
pretekárov opäť dosiahla veľký ohlas. Bolo 
zaujímavé sledovať jednotlivých preteká-
rov s akým zaujatím lietali túto kategóriu. 
Viťazom sa stal L. Učnay s modelom KL 
- 61 pred M. Žitňanom (Fubar) a K. Horáč-
kom (Fubar).

V kategórii OTVR štartovalo 8 preteká-
rov. Víťazom sa stal P. Kotry s modelom 
Luňák pred J. Kadlecom (Kvapka) a K. Ho-
ráček (Sokol). Tak ako minulý rok, tak isto 
aj v tomto roku sa pretekári dočkali najväč-
šieho povzbudzovania spod prístreškov od 
pretekárov, ktorí nelietali.

Na záver dostali všetci pretekári účast-
nícke listy a riaditeľ súťaže Št. Mokráň po-
ďakoval všetkým účastníkom, že prispeli 
k pohode a dobrému priebehu súťaže.

Zvláštne poďakovanie patrí p. Štefanovi 
Mokráňovi za prípravu a organizáciu tohto 
10. ročníka súťaže, ktorý vynaložil veľa síl 
a času pre jeho zdarný priebeh. 

Ing. Jozef Sedlár,
Športový komisár súťaže
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Aktivity v radoch seniorov

Aj v druhom polroku 2019 vyvíjali naši 
seniori rôzne aktivity. Je uspokojujúce 

konštatovať, že aj v pokročilejšom veku je 
možnosť spestriť si prežitie dní nielen prá-
cou, ale aj poznávaním, zoznamovaním sa, 
návštevou kultúrnych podujatí a spoločný-
mi stretnutiami. 

Takto by sa dal hodnotiť aj zájazd členov 
ZO JDS Dubová na poznávanie nášho hlav-
ného mesta Bratislavy. Aj keď si myslíme, 
že ho poznáme, lebo sme tam mnohí ces-
tovali za prácou, nie je na škodu pozrieť si 
a pripomenúť veci, na ktoré sme vo všedné 
dni akosi pozabudli. Skupina dôchodcov 
z našej obce sa oboznámila s históriou 
Bratislavy prostredníctvom odborného vý-
kladu – tzv. historického vláčiku. Bolo to 
veľmi poučné a hlavne fyzicky nenáročné. 
Potom sme sa presunuli na Bratislavský 
hrad, kde sme obdivovali nádherné záhra-
dy a prekrásny výhľad na nábrežie Dunaja. 
Napokon sme navštívili parlament NR SR. 
Tento zážitok je nezabudnuteľný. Prešli 
sme sa po celej budove a zavítali sme aj 
do rokovacej miestnosti, aby sme precítili 
atmosféru tohto miesta, kde poslanci roz-
hodujú aj o našej budúcnosti. Za tento záži-
tok ďakujeme dcére jednej z našich členiek 
pani Sylvii Halešovej. 

Dňa 14. 10. 2019 sme mali slávnostnú 
členskú schôdzu pri príležitosti mesiaca 
úcty ku starším. Okrem odbornej prednášky 
„ako sa nestať obeťou podvodníkov a trest-
nej činnosti“ a prednášky zástupcov Po- 
žiarneho zboru v Pezinku „o predchádzaní 
požiarov v nadchádzajúcej vykurovacej se-
zóne“ sme sa porozprávali a v príjemnom 
prostredí spolu posedeli. Pán starosta nás 
všetkých pozval na akciu „Šípkobranie“, 
kde sa zberali šípky spoločne s deťmi a ich 
rodičmi. Aj tejto akcie sa zúčastnili niektorí 
naši členovia. 

Časť našich členov sa stretla aj v Základ-
nej škole v Dubovej, kde nás deti pozvali, na 
ochutnávku ich výrobkov, ktoré pripravili v 
rámci „Dňa zdravej výživy“. Vypočuli sme 

si prednášku, aká je zdravá výživa dôležitá. 
Deti pripravili množstvo najrozličnejších 
chlebíčkov, nátierok, zdravých sladkostí a 
veľa ovocia, ktoré dokonca umelecky tva-
rovali. Spolupráca seniorov a detí je veľmi 
úspešná. Potvrdzuje to aj spoločná akcia 
„pečenia vianočných sladkostí“, ktorá sa 
uskutočnila 22. 11. 2019 vo viacúčelovej 
hale. Deti sa tu s radosťou a zanietením ve-
nujú vykrajovaniu vianočného pečiva, kto-
ré si potom aj následne v škole vyzdobia. 

Dňa 10. 11. 2019 sa na miestnom cin-
toríne konala pietna spomienka na padlých 
hrdinov 1. svetovej vojny Po príhovore 
pani Márie Polčicovej a starostu obce pána 
Ružičku sme na ich počesť zapálili sviečky 
a venovali im krátku modlitbu ako po-
ďakovanie za ich obete pre našu lepšiu 
budúcnosť. Za uspokojujúcu účasť všet-
kým ďakujem.

Tento mesiac sa už po druhýkrát vyberie-
me  na relaxačný pobyt do hotela ALEGRO 
v Piešťanoch. Tu si po práci v záhradkách 
či vinohradoch oddýchneme, zrelaxujeme 
a spoločne zabavíme.

Veľa našich členov navštevuje kultúrne 
podujatia, či už divadelné predstavenia ale-
bo koncerty. Zaujímavé koncerty sme na-
vštívili v Doľanoch. Boli to kapely Heligo-

nika alebo Progress. Zažili sme tam pekné 
nedeľné popoludnia. 

Naďalej pretrvávajú klubové posede-
nia na „KOCKE“, na ktoré Vás všetkých 
srdečne pozývame. Stretneme sa, poroz-
právame a prežijeme príjemnú hodinku so 
svojimi priateľmi. 

Do konca roku sa ešte stretneme na tra-
dičnom vianočnom posedení. Aj touto 
cestou Vás chcem poprosiť o hojnú účasť. 
Pozrime si spoločne vystúpenia našich detí 
a vnúčat. 

Som vďačná každému členovi ZO JDS 
Dubová, ktorý sa zúčastní ktorejkoľvek ak-
tivity organizovanej našou základnou orga-
nizáciou, ale treba sa ešte viac zapájať, aby 
náš život bol aktívnejší, pestrejší a tým aj 
radostnejší. 

Prajem Vám všetkým radostné, šťastné 
a pokojné prežitie prichádzajúcich vianoč-
ných sviatkov. Prežite ich spoločne so svo-
jimi najbližšími, priateľmi a spoluobčanmi. 
Verím, že aj v budúcom roku sa znovu zapo-
jíte do života seniorov v našej obci. 

Agnesa Adamcová,
predseda ZO JDS Dubová 



Skalka nad Váhom

Pútnické miesto Skalka sa nachádza 
na území farnosti Skalka nad Váhom 

v Nitrianskej diecéze. História pútnického 
miesta Skalka pri Trenčíne siaha do 11. 
storočia a spája sa so životom sv. pus-
tovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí 
na tomto svätom mieste nejaký čas žili. 
Pozostáva z dvoch objektov – Diecéznej 
svätyne Sv. Andreja-Svorada a Beňadika 
na tzv. Malej Skalke, ktorý je postavený na 
skale, z ktorej bol sv. Beňadik zhodený do 

Váhu a z tzv. 
Veľkej Skalky 
– pozostatkov 
bened ik t ín -
skeho opátstva 
z roku 1224, 
v ktorom sa 
nachádza aj Beňadikova jaskyňa. Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, ktorých si na tomto pútnickom mieste 
uctievame, sú hlavnými patrónmi nitrianskej diecézy.

Okolitá príroda benediktínskeho opátstva dýcha neskutočnou atmosférou jedinečnej pohody a pritom 
úžasnej tajomnej legendy. Ak chcete načerpať energiu pre telo aj myseľ odporúčam toto skvostné miesto 
navštíviť. Je len neďaleko a stojí to zato. 

Bc. Eva Dolníková, DiS.

Materská škola
Opäť v škôlke

S radosťou, obavou a očakavaním išli 
naše deti druhého septembra niektoré 

prvýkrát do materskej školy. Vyzdobená 
škôlka, pani učiteľky ako aj personál MŠ 
bol pripravaný na milé privítanie detí, aby 
im uľahčil rozlúčku od mamy a otca.Čaka-
lo ich pripravené školkárske prostredie 
tried plných hračiek, nových kamarátov 
a hier.

Jana Jamborová

Tvorenie z jesenných plodov

V treťom októbrovom týždni popoludní rodičia spolu 
s deťmi v MŠ sa zišli pri zhotovovaní jesenných 

dekorácií. Všetko sa hýrilo farbami a plodmi jesene. Vy-
rezávalo sa, dozdobovalo, lepilo z tekvíc, jabĺk, šišiek, 
šípok atď. Pod rukami šikovných mamičiek, otcov a detí 
vznikali krásne svetlonosy, panáčikovia, ježkovia, vtáci 
a iné výrobky. Bolo úžasné pozorovať ako deti a ich ro-
dičia spolupracovali. S radosťou, uspokojení z krásnych 
jesenných výtvorov si ich naše deti vystavili pred budo-
vou MŠ, kde ich mohli všetci obdivovať.

Za MŠ Jamborová Janka
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Žili medzi nami
Krajčíri, krajčírky, šičky 

Šitie ako také má históriu dlhú viac ako 
dvadsaťtisíc rokov. Prvé ihly na šitie boli 

vyrobené z kostí a zvieracích rohov a prvé 
nite zasa zo zvieracích šliach a koží. Prvé 
ihly zo železa boli vyrobené až v 14. storočí 
a ihly s očkom až sto rokov neskôr.

Krajčíri v minulosti boli vysoko cenený-
mi a váženými remeselníkmi a veľmi aktív-
ne sa zapájali aj do mestského života a do 
riadenia celej mestskej komunity. Svojich 
zákazníkov dobre poznali a mali ich očami 
zmeraných od hlavy až po päty. Krajčírske 
remeslo bolo prevažne výsadou mužov 
a ženy šičky väčšinou len opravovali star-
šie odevy, prípadne aj šili jednoduché ode-
vy. Okrem krajčírstiev existovalo aj šitie 
a vyšívanie posteľnej bielizne a bytového 
textilu, ktoré vykonávali takmer výhradne 
ženy – švačky.

Stredovek bol viac naklonený zákazní-
kovi. Ak zákazník prejavil nespokojnosť 
s prácou krajčírskeho majstra, mohol ho 
žalovať pred cechovou radou, ktorá vec 
rýchlo prešetrila, aby udržala dobré meno 
krajčírskej komunity.

Rozvoj krajčírstva ovplyvnil v 19. storočí 
vynález šijacieho stroja. Stroje sa spočiatku 
využívali v remeselnej a priemyselnej sfére 
a neskôr sa šijacie stroje stali pomocníkom 
takmer v každej domácnosti. Pre mnohé 
ženy sú aj dnes nenahraditeľnou súčasťou 
ich domácnosti. Šijacie stroje sa stali moc-
ným nástrojom na vyjadrenie vlastnej ori-
ginality každého krajčíra či krajčírky. V 19. 
storočí sa krajčírstvo začalo špecializovať 
na mužské a ženské krajčírstva a na šitie bi-
elizne. Roku 1930 bolo na Slovensku 3861 
mužských krajčírstiev, ktoré zamestnávali 
7476 pomocníkov a učňov a 1963 dám-
skych krajčírstiev so 4301 zamestnanými 
osobami. V päťdesiatych rokoch minulého 
storočia sa toto povolanie začalo vyučovať 
na stredných odborných školách, so zame-
raním na výrobu a opravu odevov. Krajčí-
ri boli aj sú odevnými poradcami a vedia 
poradiť pri výbere vhodného odevného 
materiálu. Každý krajčír má svoje overené 
a špecifické postupy pri vyhotovovaní ode-
vov.

Patrónom krajčírov je sv. Ján Krstiteľ
a Sv. Martin z Tours.

 
V našej obci sa týmto remeslom živilo 

a živí viacej žien ako mužov. Skúsim vy-
menovať:
Anna Ružičková, Michal Švorc, Anastázia 
Palkovičová (Stazina), Mária Palkovičová 

(Marča), Klára Nemčeková, Alžbeta Van-
dová, Terézia Jakubcová, Františka Luka-
čovičová, Helena Glozneková (Ilonka), 
Anna Polčicová, František Havlas, Anna 
Urbanovičová, Mária Palkovičová (Set-
nická), Zlatica Polčičová, Eva Vranková, 
Marek Jakubec, Alojzia Križanová, Ivana 
Polčičová, Denisa Mojžišová, Silvia Jakub-
číková, Miriam Lániková,...

Určite som všetky dámy a pánov nevy-
menovala a poprosím, aby ma na to upo-
zornili, lebo tejto téme sa budeme venovať 
asi dlhšie. Prosím touto cestou, aby rodinní 
príslušníci, alebo samotní krajčíri poskytli 
informácie o ich začiatkoch ako aj o cel-
kovom pôsobení v tomto remesle. Dnes 
nám takéto informácie poskytla rodina pani 
Františky Lukačovičovej teda tety Fanky.

Pani Františka Lukačovičová sa narodila 
10. apríla 1930 v rodine Alberta na Mag-
dalény Oškerovích. Po skončení meštian-
skej školy u sestričiek v kláštore v Modre 
sa začala učiť za krajčírku taktiež v Mod-
re. Bolo to krátko po vojne a ako to vtedy 
bývalo zvykom, šéfka svoje zverenkyne 
zamestnávala upratovaním, prácami v do-
mácnosti a v záhrade no a na šitie neostá-
val čas. Na dievčatá bola zlá a šiť ich učila 
len veľmi málo. Preto mladú Fanku mama 
z učenia v Modre zobrala a našla jej vyho-
vujúcejšie prostredie. V štúdiu pokračovala 

v krajčírskom salóne v Bratislave na Ob-
chodnej ulici. Majiteľom salónu bol pán 
Škoda. Tam sa naučila merať, strihať aj 
šiť najprv jednoduchšie a potom aj zložité 
odevy. Mama jej kúpila šijací stroj Miner-
va. (Pre zaujímavosť uvediem, že tieto stro-
je sa vyrábali v susedných Čechách a boli 
to veľmi vydarené mechanizmy). Na tomto 
stroji šila dlhé roky a neskôr si kúpila šijací 
stroj nemeckej výroby Veritas. Vydala sa za 
Rudolfa Lukačoviča a v manželstve sa im 
narodili štyri dcéry a jeden syn. Popri prá-
ci v domácnosti, vo vinohrade a v Jednot-
nom roľníckom družstve ešte aj veľa šila. 
Ušila veľa šiat pre svoje deti, známych, ale 
aj pre cudzích. Okrem zákazníkov z našej 
dediny mala klientov aj z Častej, Kráľovej 
a z Modry. Šila kostýmy, šaty, blúzky, no-
havice, ale aj záclony, posteľnú bielizeň 
a všetko, čo ľudia potrebovali. Dcéra Ma-
rianna s nadšením spomína ako mama šila 
krásne svadobné šaty, šatky pre dievčatka 
k prvému svätému prijímaniu, šaty na stuž-
kové či iné slávnostné príležitosti.

Pani Lukačovičová naučila šiť aj svo-
ju dcéru Boženku a vnučku Beatku. Šila 
takmer do konca života a dievčatá ešte stále 
nosia šaty, ktoré im ušila mama. Zomrela 
3. októbra 2003.

Mária Polčicová
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Vykurovacia sezóna

Prichádzajúca jeseň prináša chladné dni a ochladenie v našich 
domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas 

skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vy-
kurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza 
k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj 
v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi 
a komínmi predstavujú cca 5% celkového počtu požiarov za rok. 
I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej 
štatistiky, nemožno ho podceňovať.

Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých 
látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok 
a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vyku-
rovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná kon-
štrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od 
vykurovacích telies.

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
– 1 x za 4 mesiace.
• Komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
– 1 x za 12 mesiacov.
• Komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
– 1 x za 6 mesiacov.
• Komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW
– 1 x za 2 mesiace.
• Komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW
– 1 x za 6 mesiacov.

Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá 
v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze 
z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy 
nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a ne-
skladovať v ich blízkosti horľavé materiály, vykurovacie tele-
sá umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol 
z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvá-
rateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celko-
vého technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť 
odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii 
so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia 
Vám ochráni zdravie a majetok.

mjr. Ing. Dana Škvarková
OR HaZZ v Pezinku
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Pozor na požiare
v období Vianoc a nového roku.

Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. Mnohí z nás sú v predvia-
nočnom čase citlivejší, vnímavejší a je v nás viac pozitívnych 

prejavov k ľuďom. A práve v tomto čase, keď si ľudia v domácnos-
tiach zapaľujú sviečky na adventných vencoch, zdobia vianočné 
stromčeky a pripravujú sa na príchod nového roka, táto nádhera  
veľakrát súvisí s príčinou požiaru. Za žiarivou idylkou sa môže 
skrývať veľké nebezpečenstvo. Štatistiky požiarovosti sú aj v tom-
to období neúprosné.

Preto prichádzame s niekoľkými dobrými radami, ako sa 
vyhnúť požiaru počas vianočných sviatkov. Pri zapaľova-
ní sviečok na adventných vencoch dbajte, aby sviečky boli 
umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich mate- 
riálov a aby sa nemohli prevrátiť. Nenechávajte horieť sviečky, 
keď odchádzate z domu. Na vianočnom stromčeku nikdy neza-
paľujte sviečky ani prskavky, používajte iba certifikované osvet-
lenie, rešpektujte pokyny výrobcu. Pokiaľ odchádzate z domu, 
vypnite vianočné osvetlenie na stromčeku z elektrického zdro-
ja. Vianočný stromček umiestňujte v bezpečnej vzdialenosti od 

vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa. Majte ho osadený 
v dostatočne pevnom stojane, aby ho deti alebo domáce zvieratká 
neprevrátili. Počas vítania nového roka sa vyvarujte neodbornej 
manipulácie so zábavnou pyrotechnikou. Nezapaľujte ju priamo 
v ruke, môže byť pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečná 
a dokáže veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel 
spôsobiť ujmu na zdraví. V prípade, keď Vám zábavná pyrotech-
nika nevybuchne, polejte ju dostatočným množstvom vody. Zapá-
lenú pyrotechniku nevyhadzujte z okien, balkónov a terás, pretože 
by mohla spôsobiť ťažký úraz alebo zapríčiniť vznik požiaru. Tak-
tiež buďte opatrní aj v kuchyni počas príprav vianočných dobrôt, 
aby Vám chvíľa nepozornosti nepokazila tieto najkrajšie sviatky 
roka.

Na záver tak ako každý rok, aj tento budú nad Vašou bezpečnos-
ťou počas celých sviatkov bdieť profesionálni hasiči záchranári, 
na ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia môžete s dôverou 
obrátiť. Veríme však, že ich pomoc potrebovať nebudete a nič ne-
naruší to nádherné čaro Vianoc a Nového roka.

pplk. Ing. Jarmila Bartošová
OR HaZZ v Pezinku 



Nápojové kartóny

Nápojové kartóny, napríklad obaly 
z mlieka či džúsu, sú kompozitným 

obalovým materiálom. To znamená, že nie 
sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastej-
šie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu 
(polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. 
Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.

Prvým spôsobom je tzv. mokrá cesta, 
pri ktorej sa máčaním oddeľuje papierová 
hmota od ostatných zložiek. Vírivým roz-
vlákňovaním sa z nápojových kartónov 
získa celulózové vlákno. Zvyšky hliní-
ka a polyetylénu je možné využiť priamo 
v papierňach pri výrobe pary alebo na 
ohrev vody, zvyšky sa dajú využiť pri vý-
robe paliet.

Druhou možnosťou spracovania je tak-
zvaná suchá forma. Zlisované nápojo-

vé kartóny sa drvia na malé fragmenty 
v drviacom zariadení, nasleduje ich rov-
nomerné vsypanie do formy a lisova-
nie pomocou tepla a tlaku. Pri pôsobení 
teploty a tlaku dochádza k prelisovaniu 
materiálu a vďaka roztavenému polye-
tylénu prichádza k spojeniu vlákien s fó- 
liou. Medzi dve takéto dosky sa spravidla 
pridáva izolant. Dosky sú vzhľadom po-
dobné sadrokartónu a niektoré vlastnosti 
majú dokonca lepšie – nižšia nasiakavosť 
a hmotnosť, vyššia pevnosť a pružnosť. 
Z týchto dosiek je možné vytvoriť celý 
systém stavebných prvkov – izolačné 
a obkladové dosky či samonosné panely 
na rôzne typy priečok a iných konštrukcií. 

Nápojový kartón má teda po recyklácii 
široké využitie:
– stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, 

lepenkové krabice, obaly 
na vajíčka, toaletný pa-
pier, kuchynské utierky. 

Nápojové kartóny je 
potrebné pred ich vy-
hodením vypláchnuť 
a zmenšiť ich objem napr. 
zošliapnutím. Nestlačený 
odpad v zberných nádo-
bách zaberá veľa miesta, 
čo zvyšuje frekvenciu 
vývozov kontajnerov 
a v konečnom dôsledku 
sa vyváža vzduch.

Vďaka recyklácii sa od-
pad znovu využíva na 
výrobu nových produk-
tov.

Z 2 nápojových kartó-
nov sa dá vyrobiť 1 m² 
kuchynských utierok.

Ďalšie ukážky recyklá-
tov z nápojových kartó-
nov:
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