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rešlo leto, hlási sa jeseň a to je pre Dubovú ako aj
pre celý región čas oberačiek, burčiaku a vinobraní. Túto jeseň ako aj celé leto to bude iné. Máme tu
pandémiu vo väčšom meradle ako na jar a s ňou spojené obmedzenia, nariadenia a zákazy. Od jari bolo
iba jedno a to veľmi vydarené Obecné podujatie a to
Tajoný les, kde sa nám vyšantilo asi sto detí. Zrušili sme
varenie gulášu aj festival scískaníc a šípkobranie bude
asi trochu inak ako vlani. Teraz nás čakajú hody, ktoré
tiež oslávime iba tak skromne a potichu, teda bez zábav, možno s nejakým kolotočom pre deti, ale dúfajme,
že s tradičným futbalovým zápasom. Ľudia sa aj pred
pandémiou stretali málo a teraz ešte menej. Nikto nevie ako a kedy sa to stalo, ale nikto nič nestíha, nikto
nemá čas, ani dospelí ani deti. Čas akoby sa zrýchľoval.
Keď sme boli malí videli sme svet v plnej kráse. On je
krásny aj teraz, len si to nechceme všímať. Vytráca sa
z nás obyčajná človečina a tou je radosť z maličkosti,
všedných okamihov, stretnutí a záujmu o toho druhého.
Aby nás myšlienky nedobehli vložíme si do uší slúchadla
a každú chvíľu ideme na facebok ako do chladničky aj
keď vieme, že tam nič nie je. Bojíme sa byť sami, ale
v spoločnosti sa pozeráme do telefónu. Denne prídeme do styku s mnohými ľuďmi či už v práci v obchode,
alebo cestou domov. Každý pozná každého, ale nikto
nikoho. Bojíme sa byť sami sebou, hanbíme sa za svoje nedokonalosti a pritom si neuvedomujeme, že bez
masky a pretvárky sa nám ľahšie dýcha. Veď taký je
svet. Tvrdý nekompromisný, ale aj láskavý, štedrý a neopakovateľný. Sem tam nám hodí nejaké to poleno pod
nohy, ale nikdy to nie je také zlé ako to vyzerá. No povedzte, kde by ste sa mohli takto radovať, zabávať sa,
smiať prípadne si vypiť a pošpásovať ak nie na tomto
krásnom svete.

NdLbLb

V našej krásnej dedinke bolo vždy veselo a dobre, tak
si to nenechajme vziať. Udržujme priateľstvá a dobré
susedské vzťahy. Buďme voči sebe tolerantní a ohľaduplní. Lebo len takto zachováme odkaz našich predkov.
Určite každý z nás si v živote povedal, že keby sa to dalo
vrátiť späť zachoval by som sa inak. Lenže o tom to je.
Včerajšok zhltla história, zajtrajška sa bojíme, ale dnešok je dar. Z minulosti si zoberme len to, čo nás naučila.
Prítomnosť nás rozvíja a keď jej pomôžeme otvorí nám
nové obzory a pocit šťastia, v ktorom urobíme správne
rozhodnutia pre našu budúcnosť. Nežiadajme od druhých, aby robili to, čo sami nerobíme. Snažme sa žiť
tak, aby sme nič neľutovali. Nech každý nový deň je jedinečný, veď príde iba raz a už nikdy sa nezopakuje. Ak
spravíme chybný krok nevzdávajme sa, stačí sa len vrátiť
o ten krok späť a znova to skúsiť. Uvidíte, že ten krok
bude úspešnejší a že budete bližšie k cieľu, ale môže sa
tiež stať, že budete netrpezlivý, pošmyknete sa a ocitnete sa zasa na samom začiatku. Aj keby sme chceli
prevrátiť stranu, vygumovať a prepísať obsah, nedá sa,
lebo žijeme iba raz. Repríza je nemožná. Život nám nič
neodpúšťa a každý z nás musí absolvovať tú neskutočne
dlhú cestu za úspechom, alebo ocenením svojej snahy
niečo v živote dosiahnuť. Čo napísať na záver? Možno
bude dobrá jedna rada. Povedzme si každý deň, len tak
pre seba „snažím sa byť najlepším človekom ako dokážem, nechcem ublížiť nikomu v mojom okolí, chcem
hľadať v ľuďoch a vo svete len to dobré.“
Do ďalšieho života Vám v mene starostu obce, v mene
redakcie Obecných novín, ako aj v mene mojom,
želám všetky dni n aplnené radosťou.
Mária Polčicová
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1. sväté prijímanie

P

resne pred rokom, o takomto čase, začínal náš pán farár
s prípravou vtedajších tretiakov na tohtoročné 1. sväté prijímanie. Pripravoval ich v škole na hodinách náboženstva, ale
najmä na fare spoločnými stretnutiami s deťmi a s rodičmi. Na
fare bývalo veselo, pán farár sa s deťmi veľa rozprával, veľa
im vysvetľoval, premietal im hravé, ale zároveň poučné detské
filmy, ktorými nenútene zasieval do detských hlávok kresťanské
zásady a hodnoty. Deti túto prípravu ukončili prijatím sviatosti
pokánia, kedy pristúpili k svätaj spovedi.
Nedeľa 14. júna 2020 bola tým sviatočným dňom, kedy
prvýkrát Danko, Dominika, Esterka, Filipko, Marek, Rudko
a Vaško pristúpili k 1. svätému prijatiu Kristovho tela.
V tento deň slúžil svätú omšu spolu s našim pánom farárom,
aj úplne po prvýkrát, novokňaz Daniel Kremnický, ktorý nás
všetkých požehnal vzácnym novokňazským požehnaním, čo
nám znásobilo sviatočnosť a výnimočnosť tohto dňa.
Ďakujeme pánovi farárovi Rastislavovi Zelenayovi, že nás,
rodičov, ale najmä deti, i napriek množstvu preventívnych
opatrení a nariadení, ktoré sme museli pre koronavírus všetci
dodržiavať a rešpektovať, previedol týmto obdobím príprav
s pokojom a láskou.
Za deti a rodičov Ivana Špačková

Omša novokňaza v Dubovej

13.

6. 2020 bol vysvätený za novokňaza Daniel Kremnický. Je to Danko, ktorý chodieval k nám do Dubovej na občasné návštevy, či už na výlety
s pánom farárom a mladými z farnosti a tiež si tu odminištroval zopár svätých omší. Poslednou návštevou 14. 6. 2020 už omšu odslúžil
ako úplne čerstvý novokňaz, ktorého vysvätil deň pred tým otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Svoju primičnú sv. omšu mal 20. 6. 2020 v Skalici
v kostole Svätého Michala Archanjela.
Srdečná vďaka patrí osobám, ktoré už dávno začali takýchto mladých chlapcov povzbudzovať a podporovať v ich povolaní. U nás v Dubovej je takouto zakladateľkou pani Mária Valentovičová (teta Marka Zoskova), ktorá sa pričinila a rozbehla akési pravidelné obdarúvanie
týchto budúcich kňazov darmi, ktoré spolu s ostatnými farníkmi počas roka nazbierali. Samozrejme, že v tom nebola sama a pomáhala jej aj
pani Mária Lukačovičová (teta Marka Bankova). V ich krásne začatej podpore pokračuje dnes pani Magda Polčicová. Všetkým patrí obrovská
vďaka za akúkoľvek podporu
pre budúcich kňazov, ktorí sa
o nás budú s láskou starať.
Otec Danko Kremnický –
novokňaz bol obdarovaný
od ľudí z Dubovej nielen peniazmi, ale novým ornátom
a albou, ktoré mu náš pán farár Rastislav Zelenay hneď aj
posvätil. Okrem iných darov
dostal aj pieseň zaspievanú
manželmi Betkou a Tiborom
Polčičovými, ktorí nádherne
zaspievali počas omše pieseň
kňaz.
Prajeme mu mnoho energie od Pána, aby s úsmevom
na tvári privádzal ľudí k Bohu
ako to aj povedal on sám po
svojej primičnej omši: "Kňaz
má prinášať Boha ľuďom
a nakoniec všetkých ľudí má
priviesť do neba".
Budúci kňazi, na ktorých sa prispieva, prišli zablahoželať Pani Márie Valentovičovej.

Bc. Eva Dolníková DiS.

Dubovské NOVINY
Život seniorov
v ob dobí pandémie

Z

ačiatkom marca tohto roku sme boli na
liečebno-relaxačnom pobyte v Trenčianskych Tepliciach. Po návrate domov sme
rovnými nohami vhupli do neľahkej situácie
nástupu pandémie koronavírusu COVID-19.
Všetci sme prijali nariadenia vlády a obce
a absolvovali sme domácu izoláciu, aby sme
chránili vlastné zdravie a zdravie ostatných.
Boli zrušené všetky aktivity, ktoré sme mali
naplánované. Každý si čas strávený v domácej karanténe vypĺňal rôznym spôsobom.
Niektoré z nás šili tak potrebné rúška pre
seba, rodinu alebo známych, iní si čas krátili
upratovaním všetkého, čo doteraz odkladali, iní sa pustili do varenia a pečenia koláčov
alebo chleba. Cez mobil sme si vzájomne
vymieňali recepty, ale hlavne vynahrádzali
naše osobné stretnutia. Po zlepšení počasia
prišiel čas aj na naše obľúbené činnosti v záhradách. Konečne sme si mohli užiť čas na
čerstvom vzduchu, aj keď každý samostatne.
Takto bez osobného kontaktu sme prežili aj
Veľkonočné sviatky, bez zvyčajných návštev
bohoslužieb, príbuzných a priateľov. Všetko
dobré sme si mohli popriať len cez mobilné
siete. V tomto období každého dôchodcu
potešil kvietok – muškát, ktorý sme dostali
od Obecného úradu Dubová, aby nás aspoň takto potešili a pripomenuli príchod jari.
Oceňujeme aj pomoc obecného úradu pri
zabezpečovaní stravy a liekov pre našich seniorov. Ďakujeme aj za zabezpečenie rúška
pre každého z nás, zabezpečenie dezinfekcie
na verejných priestorov obce.
Postupom času pri zlepšovaní situácie
pandémie sa nariadenia a zákazy začali
uvoľňovať a my sme sa zase pri dodržiavaní
bezpečnostných opatrení mohli začať znovu
osobne stretávať. Od 18. 6. 2020 sme obnovili posedenia v bare KOCKA, na ktoré Vás
srdečne pozývame.
V spolupráci so ZO JDS Častá sme sa dňa
29. 7. 2020 zúčastnili poznávacieho zájazdu
v obciach Podolie – Beckov – Čičmany – Rajecká Lesná. V Podolí sme si prezreli krásnu
expozíciu miniatúr hradov a zámkov, v Beckove nás sprievodca previedol a vysvetlil nám
históriu hradu Beckov, v Čičmanoch sme si
prezreli jedinečnú ľudovú architektúru a v Rajeckej Lesnej unikátny Slovenský Betlehem,
ktorý vyhotovil majster Jozef Pekár. Nádherná expozícia nepredstavuje iba Kristovo
narodenie a jeho život, ale aj dejiny slovenského národa. Scéna božieho narodenia sa
nachádza uprostred diela a je začlenená do
obce Rajecká Lesná. Okolo nej sú zastúpené
všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami. Hrady Devín,
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Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre,
Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a ďalšie.
V pozadí sa týči Kriváň, jeden z tatranských
štítov, ktorý je symbolom slovenskej krajiny.
Celé dielo je dlhé 8,5 metra, 2,5 metra široké a 3 metre vysoké a patrí medzi najväčšie
vyrezávané betlehemy v Európe. Spolu je tu
rozmiestnených cca 300 postáv, z ktorých sa
polovica pohybuje.
Dňa 18. 6. 2020 sme sa vybrali pozrieť si
zrekonštruovaný zámok ŠIMAK v Pezinku. Je
zrekonštruovaný s veľkou citlivosťou. Zámkom nás previedla sprievodkyňa, ktorá nám
porozprávala jeho celú históriu od jeho bývalých až po súčasných majiteľov. Komnaty
grófa Pálffyho sú zariadené ako v čase najväčšej slávy tohto rodu. Obrazy, vyrezávaný
originálny barokový nábytok uhorskej aristokratickej vrstvy a nádherné stropy, dvere
i okná.
Súčasťou expozície, okrem krásneho nábytku, obrazov, malieb je aj unikátna výstava umeleckého skla svetového významu.
Neopakovateľná krehká krása jednotlivých
tvarov je farebná, jemná i monumentálna
zároveň.
Prezreli sme si aj zbierku motoriek JAWA
Štefana Šimáka ml., ktorá je zameraná
predovšetkým na cestné motorky a najmä
unikátne kúsky svetoznámej československej
a teraz českej značky motocyklov. Videli sem
tu 22 jedinečných strojov, dokonca aj jeden
prototyp.
Dozvedeli a videli sme veľa nových vecí
a strávili sme zase spoločne jeden veľmi pekný deň.
V tomto období sa na poľutovanie zase
začína dvíhať počet ľudí, ktorí sú pozitívny na koronavírus, preto sa obávame, či sa
zase opatrenia na ochranu zdravia nesprísnia. Podľa vývinu udalosti budeme aj náš
program pre seniorov prispôsobovať danej
situácií. Ak to bude možné o ďalších pripravovaných akciách Vás oboznámime obecným rozhlasom alebo zaslaním SMS správy. Prajem Vám, aby ste všetci zostali zdraví
a mohli sme spoločne zažiť ešte nejeden príjemný deň.
Adamcová,
predseda ZO JDS Dubová
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Ďalší ročník akcie Tajomný les !!

V

sobotu 4. 7. sme mali na Dubovej znovu plný les najmenších
turistov, ktorí plnili rôzne úlohy rozprávkových bytostí a zbierali
pečiatky. Priznám sa, že kvôli aktuálnej situácii a teple sme nevedeli
odhadnúť účasť, ale nakoniec prišlo okolo 60 detí a spolu asi 100 ľudí,
čo nás milo potešilo. Nakoniec všetci prišli po 5km na Chatu Fugelka
opečiatkovaní a hladní. Niečo sa opieklo, deti sa pohrali a povozili na
koňoch a dúfam, že spokojní sa pobrali domov.
Poďakovanie patrí Deťom noci za program na stanovištiach, Chate
Fugelka za priestory a pitný režim pre deti, sprievodcom v skupinách
Vilovi Valentovičovi, Matejovi Polčicovi, Petrovi Žigovi, že dorazil taký
istý počet detí, ako vyrazil, Ive Majekovej za kone z Farmy pri potoku,
Márie Moravčíkovej a Pavlovi Moravčíkovi za pomoc pri organizovaní
a obci Dubová za finančnú pomoc.
Tešíme sa na vás v budúcom roku, opäť na novej trase.
Mária Lujza Moravčíková

... Mária vám ďakuje...

C

hcela by som touto cestou poďakovať tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri obnove lavičiek pri jaskynke Panny Márie na Vítkovom vŕšku. A tiež za občasné – sezónne
prácičky a návštevy, aby sa Panna Mária necítila sama a smutná.
Vďaka za čas a ochotu patrí Evičke Dolníkovej mladšej, Nellke Manduľákovej, Esterke
Špačkovej, Mirkovi Dolníkovi staršiemu aj mladšiemu, taktiež všetkým nemenovaným, ktorí
sa pričiňujú o príjemné prostredie v okolí jaskyne. A v neposlednom rade za finančnú podporu
na nákup materiálu obecnému úradu a pánovi Miroslavovi Dolníkovi staršiemu. Panna Mária sa raduje a všetkým vyprosuje milosť u Pána...
Bc. Eva Dolníková, DiS.

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských
novín:
Marta Jakubcová, Mária Polakovičová, rod. Márie Moravčíkovej
Lackovej, rod. Evy Manduľákovej,
Štefan Peško, rod. Jakubcová.
ĎAKUJEME!

„Len jeden div je väčší
než more a tým je nebo.
Len jeden div je väčší než nebo
a tým je vnútro ľudskej duše.“

Dubovské NOVINY
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...časť roka prežili
s blahoslavenou Ankou Kolesárovou...

O

päť sa pustil pán farár do nahrávania druhého hraného filmu
s farníkmi i cezpoľnými o blahoslavenej Anke Kolesárovej.
Tentokrát to trvalo trochu dlhšie ako letné prázdniny – no napriek
nepriaznivej situácii, ktorá občas pretrvávala sa im podarilo natočiť
film, kde sa nielen deti dozvedajú nové informácie o živote a smrti
Anky. Získavajú nové poznatky o tom ako sa žilo vtedy a môžu si to
porovnať s dnešným svetom a životom v ňom.
Takže počas roka sa v dohodnutom čase stretávali deti nielen na
fare, ale aj na rôznych miestach v blízkosti Dubovej, ale aj na opačnom konci Slovenska vo Vysokej nad Uhom, či počas nakrúcania
zimnej scenérie v Kremnických vrchoch pod vedením pána farára.
Nebola som priamo účastná natáčania scénok, ale z rozprávania
detí, ktoré mi vždy oduševnene opisovali, som cítila, že robia dobrú

Materská škola
U nás v MŠ.

M

aterskú školu po dlhšej prestávke kvôli korone začali niektoré deti navštevovať za prísnych hygienických opatrení 1. júna. Hoci v užšom kruhu, ale predsa
sme na záver školského roka pripravili rozlúčkovú slávnosť
s predškolákmi. Vzhľadom na opatrenia pandémie koronavírusu.Samohláskovou piesňou na písmená abecedy,
básňami a tančekmi sa predškoláci prihovorili personálu
MŠ a svojim kamarátom. Ani torta a darčeky na rozlúčku
nemohli chýbať.
A hop a sme v novom školskom roku 2020/2021 s viacerými preventívnymi opatreniami a odporúčaniami, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR. Deti sa tešili na svojich
kamarátov, prostredie MŠ, pani učiteľky a celý personál.
Všetci sme sa zdraví a spokojní vrátili do MŠ a dúfame,
že to tak aj zostane. Držme si palce.
Za MŠ Jana Jamborová

45

vec. Ale hlavne ich to bavilo a svoj čas trávili veľmi užitočne. Čas utiekol ako voda a hraný 61 minútový film je na svete. Nie je žiadnym
dokumentárnym, nudným, ale naozaj prekvapujúco – zábavným
zdrojom pre inšpiráciu našich detí. Oficiálnu premiéru mal vo vonkajších priestoroch Hoštáckej viechy v prítomnosti rodín zúčastnených
hercov a všetkých asistencov. Po úspešnom odpremietaní je možné si
ho pozrieť na youtube, alebo na dvd.
Poďakovanie za výborne strávený čas a evanjelizáciu patrí hlavne
pánovi farárovi PhLic. Rastislavovi Zelenayovi a všetkým, ktorí film
pripravovali, v ňom účinkovali, hudobne, zvučne, či akokoľvek ho
doladili, umožnili priestory na nakrúcanie. Srdečná vďaka patrí ako
vravia decká „tete Alenke“, ktorá s nimi trávila množstvo času nielen priamo, ale aj prípravou kostýmov, či záživným rozprávaním sa.
Ak som na niekoho zabudla, tak aj vám ďakujem a prajem mnoho
nových síl a myšlienok na výrobu ďalšieho takéhoto skvelého filmu
v podaní detí a mládeže.
Bc. Eva Dolníková, DiS.
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Pripomienka zosnulých
júl – november 2020

40 rokov:
Pavol Šajda + 26. 9. 1980
manžel Alojzie rod. Tomašovičovej (59 r.)

80 rokov:

20 rokov:
Augustín Pokojný + 21. 8. 2000
manžel Márie rod. Jakubčíkovej (86 r.)

Mária Jelemenská + 11. 10. 2000
vdova po Jánovi, rod. Nováková (79 r.)

Anna Švarcová + 15. 10. 2000

Anna Pokojná + 5. 8. 1940

vdova po Michalovi, rod. Podstrelená (82 r.)

vdova po Augustínovi, rod. Tajcnárová (76 r.)

Vincent Jakubec + 9. 11. 2000

Dominik Koník + 21. 8. 1940

vdovec po Jozefíne rod. Valentovičovej (77 r.)

manžel Serafíny rod. Koníkovej (33 r.)

Jozef Valentovič + 21. 8. 1940

syn Alexína a Hermíny rod. Lošonskej (26 r.)

František Šlachta + 21. 8. 1940
syn Františka a Márie rod. Dubanovej (25 r.)

Jozef Palkovič + 21. 8. 1940

Pavol Šajda

30 rokov:

syn Františka a Františky rod. Vydrovej (20 r.)

Paulína Gavorníková + 7. 9. 1940
vdova, rod. Hutterová (54 r.)

Alexej Pokojný + 23. 9. 1940
vdovec po Anne rod. Koníkovej (53 r.)

Teodor Hrdlovič + 6. 11. 1940
manžel Anny rod. Hrdlovičovej (80 r.)

Mária Jakubcová + 11. 11. 1940

vdova po Františkovi, rod. Hrdlovičová (70 r.)

František Geršic + 26. 11. 1940
manžel Magdalény rod. Kolekovej (76 r.)

70 rokov:
Magdaléna Palkovičová + 8. 8. 1950

Ján Hrdlovič + 2. 7. 1990
manžel Márie rod. Oškerovej (47 r.)

Terézia Hirnerová + 22. 8. 1990

Augustín Pokojný

Mária Jelemenská

Anna Švarcová

Vincent Jakubec

dcéra Františka a Márie rod. Kernovej (78 r.)

Štefánia Matovičová + 13. 9. 1990
vdova po Teodorovi, rod. Pešková (82 r.)

Alojz Lukačovič + 20. 10. 1990
manžel Alojzie rod. Koníkovej (63 r.)

Vincent Koník + 13. 11. 1990

manžel Heleny rod. Gašparovičovej (68 r.)

František Havlas + 22. 11. 1990
manžel Márie rod. Horváthovej (61 r.)

manželka Pavla, rod. Svrčková (74 r.)

Ján Peško + 22. 10. 1950

10 rokov

manžel Františky rod. Tajcnárovej (58 r.)

Ľudovít Matovič + 25. 8. 2010

60 rokov:

manžel Františky rod. Svrčkovej (82 r.)

Anna Polčičová + 16. 10. 2010

Serafína Kanichová + 3. 11. 1960

vdova po Jánovi, rod. Izakovičová (71 r.)

vdova po Jozefovi, rod. Polčicová (62 r.)

Mária Švorcová + 10. 11. 1960

manželka Ferdinanda, rod. Gavorníková (73 r.)

Františka Drinková + 2. 11. 2010
Ján Hrdlovič

Terézia Hirnerová

vdova po Jozefovi, vdova po Štefanovi Kolekovi,
rod. Slintáková (81 r.)

Mária Heldová + 20. 11. 2010

50 rokov:

vdova po Alojzovi, rod. Pinkasová (86 r.)

Apolónia Hrdlovičová + 7. 10. 1970
vdova po Františkovi, rod. Heribanová (95 r.)

Bernardína Pokojná + 28. 10. 1970
dcéra Alexína a Anny rod. Koníkovej (42 r.)

Ján Palkovič + 19. 11. 1970
manžel Márie rod. Stipulovej (63 r.)

Štefánia Matovičová

Apolónia Hrdlovičová

Alojz Lukačovič
Anna Polčičová

Františka Drinková

Mária Heldová

Bernardína Pokojná
Vincent Koník

František Havlas

Zhliadni, Pane, milostivo
na duše našich zosnulých
a voveď ich do večenj radosti.
Ján Palkovič

Ľudovít Matovič

Verím, že môj Vykupiteľ žije...

Dubovské NOVINY
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Dňa 23. 7. 2020 sme si pripomenuli nedožité 100. narodeniny
nášho drahého Jána Moravčíka
a dňa 8. 9. 2020 by sa dožila 98 rokov jeho manželka a naša milovaná
Alojzia Moravčíková, rod. Špotáková.
Zároveň sme si dňa 12. 8. 2020 pripomenuli 1 rok,
čo nás navždy opustil do večnosti ich syn a náš drahý manžel, otec, dedko
Ladislav Moravčík.
S úctou, vďakou a láskou spomínajú najbližší.

Dňa 4. 9. 2020
sme si pripomenuli nedožité
45. narodeniny nášho drahého
Mariana Jakubca (Majo),
ktorý nás vo veku 25 rokov
náhle a nečakane opustil.
S láskou spomína mama
Marta, bratia Alex, Peter, sestra Naďa s rodinami. Krstná
mama Štefka a priatelia.
Dňa 16. 10. 2020 uplynulo desať rokov a 17. 10. 2020 pätnásť
rokov, čo nás predišli do večnosti naši drahí rodičia
Anna a Ján Polčič.
Kto ste ich poznali, prosím, venujte im tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti a vnúčatá.

Tých, ktorých milujeme, neodchádzajú,
žijú v našich srdciach každý deň.
Dňa 20. 10. 2020 uplynie 30 rokov od úmrtia
nášho otca, dedka a pradedka
Alojza Lukačoviča
a 8 rokov uplynulo 2. 4. 2020 od úmrtia
našej mamy, babky a prababky
Alojzie Lukačovičovej.
S láskou a vďakou spomínajú
na všetky vzácne chvíle spoločného života ich najbližší.

Konferencia svätého Vincenta de Paul
4.1.1 Modlitba ako základ priateľstva

Z

dvojenie podporuje duchovnosť, hlboké priateľstvo, solidaritu
a vzájomnú pomoc. Fondy a iné materiálne prostriedky môžu
byť poskytnuté, aby umožnili konferencii alebo rade pomôcť miestnym rodinám. Finačná, technická, medicínska podpora a podpora
vzdelávania je ustanovená v projektoch, ktoré sú navrhované Spolkom na miestnej úrovni a ktoré povzbudzujú k sebestačnosti. Oveľa
dôležitejšia je podpora daná skrze modlitbu ako aj cez vzájomnú
komunikáciu o tom, čo bolo dokončené a čo sa deje medzi vincentínmi v každej oblasti, vrátane správ o osobách a rodinách.
Komentár
Tak ako je potrebný akýkoľvek druh ekonomickej pomoci, tak je
potrebná aj duchovná pomoc cez modlitbu. Nikto z nás nie je tak
chudobný, že nemôžeme pomôcť niekomu inému, a toto sa ečte
viac vzťahuje na modlitbu, na malé osobné obete, na pomoc našim spolučlenom s ktorými sa nepoznáme. Nepoznáme ich, ale cítime sa spojení s nimi univerzálnym dielom prinášania Božej Lásky
všetkým ľuďom.

4.1.2 Osobná vernosť vincentínov

Spolok povzbudzuje vincentínov, aby zvažovali zaviazať sa na určitú dobu k osobnej oddanosti pre prácu s vincentínmi v iných krajinách alebo aby rozširovali konferencie.
Komentár
Niektorí vincentíni, ak si nájdu čas a prostriedky, robia dobrovoľnícku prácu, aby priniesli svoju skúsenosť a vedomosti na iné miesta vo
svete. Volajú sa „Vincentíni pre pokoj“. Tieto skupiny členov Spolku,
v rozličnom veku, sa zaviažu na určitý čas buď pomáhať konferenciám vo všeobecnosti, alebo k práci na špecifických projektoch
pre rozvoj istých v iných krajinách. Toto je druh zdvojenia, kde dar
štedro ponúknutý je osobná skúsenosť a vernosť.
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90 rokov

Anastázia Hrdlovičová
(* 25. 7. 1930)

80 rokov

Mária Koníková
(* 5. 9. 1940)
Alžbeta Glozneková
(* 11. 11. 1940)
Juraj Vika
(* 28. 11. 1940)

70 rokov

Zuzana Polčicová
(* 14. 8. 1950)
Bohumil Hrdlovič
(* 5. 9. 1950)
Mária Koníková
(* 20. 9. 1950)
Karol Pokojný
(* 7. 10. 1950)
Rudolf Rehuš
(* 14. 10. 1950)
Anastázia Fialová
(* 24. 11. 1950)

60 rokov

RNDr. Roman Severín
(* 23. 7. 1960)
Elena Lukačovičová
(* 9. 8. 1960)
PaedDr. Mária Moravčíková
(* 17. 8. 1960)
Mgr. Vladislav Manduľák
(* 30. 11. 1960)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Dňa 25. 7. 2020 sa dožila krásneho jubilea
rokov, naša drahá mama, babka,
prababka a praprababička

90

Anastázia Hrdlovičová.
K tvojmu výnimočnému sviatku Ti celá rodina
prajeme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.

Netreba more slov, netreba rieku viet,
úmysel prezradí aj malý skromný kvet.
Jedno – dve slovíčka, maličkú kytičku,
čo presne zapadnú do miesta v srdiečku...
Dňa 5. 9. 2020 sa dožila krásneho životného jubilea
rokov naša drahá

80

Mária Koníková

Všetko najlepšie, veľa zdravia,
šťastia, radosti a Božieho požehnania
Ti zo srdca želajú rodina a priatelia.

60

Dňa 20. 4. 2020 oslávila krásne
životné jubileum
rokov

Janka Jamborová

K narodeninám jej prajeme pevné zdravie,
veľa lásky, spokojnosť a pohodu,
šťastný život bez starostí a vždy dobrú náladu.
Všetko najlepšie k narodeninám
želá celý kolektív MŠ a ŠJ, Obecného úradu
a všetci priatelia a známy.

Dubovské NOVINY
Žili medzi nami
TECINA, volala sa Anna Koníková, rodená
Guštafiková. Jej manžel bol Florian Koník, bol
vojnový invalid, mal problémy zo žalúdkom aj
dýchaním. Od štátu dostával nejaký dôchodok čo im zabezpečovalo vyššiu životnú úroveň. Bol kostolníkom. Deti nemali. Jeho brat
František mal za ženu sestru Florianovej ženy
Máriu. Teda dvaja bratia si zobrali za ženy
dve sestry. Títo manželia mali na rozdiel od
Floriana a Anny veľa detí a tak jednu dcéru
dali na chovanie Florianovi a Anne. Volala sa
Rozália a vtedy mala štyri roky. Preto ju celý
život volali Rozina Chovana a jej dcéru Jozefínu nikto ináč nevolal iba Joja Chovana. Ako
som už spomínala Florián bol kostolníkom
a keď bol už veľmi chorý, hovoril svojmu zaťovi Ferdovi, že chce počuť, keď bude zomierať,
ako mu zvonia zvony na Dubovskom kostole.
Nadišiel ten čas, že kostolník zomieral tak mu
zať povedal, aby počúval, že mu ide do kostola zazvoniť. No, ale to ste mali vidieť, keď
Tecina počula tie zvony vyzváňať. Tá vám tak
začala pišťať, behať a vykrikovať, že sa kostolník prebral a žil potom ešte tri dni.
Ako vidíte Tecina bola expert. Bývala
v dome číslo 25, kde teraz býva Lojšík a Zuzka Jakubcoví. Lojšík je syn jej adoptovanej
dcéry Rózky. V stene na dome bol malý výklenok, v ktorom bola soška madony. Tecina
mala najkrajšie maľované vedierka, s ktorými
chodila na Riziko pre vodu. Keď ju niečo bo-
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lelo, čo bolo často, tak si zavolala Margetu
Tirolovu, miestnu žobráčku, aby ju prišla masírovať. Pri masírovaní tak pišťala a ježiškala,
že aj tretí susedia ju počuli a vyprávali si, že
„Tecina sa zas masci“. Ľúbila požičiavať ľuďom peniaze a dlhy si zapisovala na stenu.
Tecina nevymeškala žiadnu púť, ktorá sa
v dedine organizovala. S púte nosila deťom
pátričky v takých sklenených krabičkách, alebo „cukrové“. Peniaze darovala aj na kostol.
Ešte pred druhou svetovou vojnou zakúpila
do kostola monštranciu, ktorá sa používa až
doteraz. Pred koncom vojny miestny kňaz navrhol Tecine, že monštranciu by mala z kostola zobrať k nej, lebo ak by prišlo k rabovaniu
kostolov, mohli by o ňu prísť. Tecina teda poslala svoju vnučku Máriu (moju mamu), ktorá
chodila vyzdobovať kostol, aby monštranciu
priniesla. Toto neviem či sa v dedine vedelo,
ale niekto ich udal na polícii. Policajti prišli
pre Máriu a musela ukázať kam monštranciu
schovala a pod ich dohľadom ju musela odniesť späť do kostola.
Po druhej svetovej vojne asi v roku 1946
kúpila do kostola sochu Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je umiestnená z čelného pohľadu na ľavej strane na malom oltári. Jedná
sa o pomerne vzácnu sochu, lebo na Slovensku sa vraj nachádzajú iba štyri kusy.
Cez vojnu u nej bývali Nemci. Keď front
postupoval, Nemci odišli, ale zabudli u nej
ruksak aj s nábojmi. Tecina sa bála, tak ho
chcela niekam schovať. Behala s ním po dvo-

Podhorskastreetparty

L

etné prázdniny skončili a hoci nám súčasná situácia okolo
Covid-19 nedovoľovala cestovať za hranice, užili sme si leto
po svojom. A že to ide aj doma a so susedmi, sme potvrdili my,
obyvatelia Podhorskej ulice. Okrem Vianočnej párty, ktorú sa
nám podarilo zorganizovať už dvakrát, sme sa plynulo preniesli
do jej letnej verzie. Nazvali sme si ju familiárne – „Ulicovica“. Tento nový koncept stretávania bol, na rozdiel od zimnej verzie, veľmi
náhodný a vopred neorganizovaný. Kto mal chuť a čas, alebo
zrovna išiel okolo, mohol nás pozdraviť, priamo sa pripojiť a možno dostal aj „deci“ vínka. Hovorí sa „Kde sú deti, tam je život.“ –
a tu to platí presne. „Som rada, že naša ulica takto cez leto žila.
Ako keď som ja bola malá a všetky deti z ulice sme sa spolu hrali,
teraz to bolo podobné a bolo to super leto," myslí si Eva Dolníková.
Radosť z letných párty na ulici však nemali iba škôlkari, ale
aj my dospeláci. Deti hrali rôzne hry, tie staršie sme menovali
hlavnými animátormi tých menších. Fúkali sa balóny, jazdilo na
bicykloch aj kolobežkách, kreslilo sa na cestu kriedami. Dokonca sa aj spievalo, ale to len s mierou, pretože rešpektovať dobré
susedské vzťahy sa oplatí.☺ Letné dlhé slnečné dni vystriedalo
chladnejšie počasie a rýchly západ Slnka. Ale aj napriek tomu
nás ešte môžete sem-tam zahliadnuť počas krajších večerov „Babieho leta“. Ak nás uvidíte, pridajte sa. A ak už túto letnú sezónu
nestihnete, čakáme vás opäť o rok!
Ing. Petra Moravčíková

49
re a hovorila tu by ho našli, aj tu by ho našli
a ako s ním behala, náboje z neho padali po
dvore. Akurát bola u nej stará Drinka a tá jej
hovorí „čúj Anula, nejaké klajbasky (ceruzky)
ci otál padajú“.
Spomínané sestry Mária a Anna (Tecina)
mali veľmi šikovnú a rozhľadenú mamu. Myslím, že tiež sa volala Mária a bola Guštafiková rod. Jakubcová z toho rodu ako (Bibuci
a Pecni). O jej manželovi som nepočula, ale
Mária bola podnikavá, vedela obchodovať,
počítať aj liečiť. Chodila s koňmi a na voze
prevážala sezónny tovar na trhy do Bratislavy, alebo do Trnavy. Raz kúpila celú slivkovú aleju pri Borovej. Slivky chodila v noci
strážiť. Hovorievala, že sa nebojí, ale, že raz
k nej prišiel strašne veľký pes a pozeral sa jej
do očí. Inokedy tovar zas preskupovala, alebo dopestovala. Jej šikovnosť jej spoluobčania nevedeli odpustiť a preto o nej hovorili,
že je bosorka. Túto šikovnosť po nej zdedila
jej vnučka Jozefa, ktorá zhodou okolnosti
aj bývala v jej dome. (Dom č. 27, teraz sú
vlastníkmi Eman a Betka Hrdlovičoví. Betka
je vnučka tetky Jozefy). Takto sa niekedy žilo
a Tí, čo robili niečo ináč ako ostatní zostali
v našich spomienkach. Ak poznáte nejaký
príbeh s ktorým by ste sa s nami podelili napíšte, prípadne Vám s tým pomôžeme.
Mária Polčicová
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Základná škola
Ako sa lúčili naši štvrtáci

K

oncom júna sa na našej škole lúčili
s nami naši štvrtáci. Rozlúčková sa konala v ich triede. Štvrtáci povedali ďakovnú
reč, zaspievali prekrásnu pesničku a dali
všetkým učiteľom krásne darčeky. Potom
pani riaditeľka odovzdala štvrtákom cenné
rady do života a dala im darčeky. Všetci sme
si pochutnali na čokoládovo-ovocnej torte.
Po dobrom občerstvení sme tancovali a hrali rôzne hry. Rozlúčka bola krásna. Želáme
našim už teraz piatakom, aby sa im v škole
darilo, aby využili všetky poznatky, ktoré získali a napredovali tak ďalej v zdraví, radosti,
šťastí za svojimi snami.

ONLINE vyučovanie

Vzdelávanie učiteľov Erasmus+

P

V

očas COVID pandémie a uzavretia našej školy sme nelenili a hneď od pondelka sme
začali s online výučbou. Zo začiatku sme využívali edupage, skype, no plynulo sme
všetci prešli na videohovory prostredníctvom špeciálnej aplikácie ZOOM, ktorú mali žiaci
stiahnutú vo svojom počítači alebo notebooku. Všetci sme sa mohli vidieť a počuť. Žiaci sa
tešili, veď to bolo niečo nové, ešte nevyskúšané a tak každý deň bol zaujímavý. Učivo sme
prebrali podľa plánov už koncom mája. Po nástupe do školy 1. júna 2020 sme často chodili
do prírody a opakovali celoročné účivo. Niektorí žiaci sa však z viacerých dôvodov do online vyučovania nezapojili. Týmto žiakom boli úlohy zasielané cez edupage, alebo osobne
v papierovej podobe formou pracovných listov.
Nesmierne si vážime ochotu a spoluprácu rodičov, ktorí sa spolupodieľali na domácom
vzdelávaní. Určite to bolo pre nich náročné, pre nás však tiež, preto sme pristupovali zodpovedne a ústretovo k žiakom a aj hodnotenie úloh malo motivačný charakter.
Vďaka aj pedagógom za to, že sa rýchlo dokázali prispôsobiť situácii a v pravidelných
časových intervaloch mohla prebiehať výučba. V súčasnosti sme všetci pripravení na takúto
online formu vzdelávania. Želáme si však, aby sme mohli našich žiakov vzdelávať v školskom prostredí, pretože osobný kontakt, či vzájomnú spoluprácu v triede nenahradí žiadna
počítačová aplikácia.
Mgr. Marcela Benčuriková,
riaditeľka ZŠ

Náučný chodník

V

rámci projektu Nadácie Volkswagen Slovakia, projektu
Nadácie Tatra banky zamestnaneckého programu Dobré
srdce, 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, záhradné pexeso a dendrofón, ktoré nám budú slúžiť
aj ako vyučovacie pomôcky. 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, vtáky, zmeny rastlín
a drevín počas každého ročného obdobia. Priestor pred školou
je nielen náučný, ale i estetický. Náučný chodníček je prínosným
prvkom pri skvalitnení vyučovacieho procesu.
Poďakovanie za pravidelnú údržbu trávnika od apríla až do
augusta patrí rodine Tomáškovej.

termíne od 27. 7. 2020-7. 8. 2020 učitelia našej školy absolvovali jazykový
vzdelávací kurz na Malte. Vzdelávací kurz
bol zameraný na zdokonaľovanie svojich
komunikačných znalostí v anglickom jazyku
v projekte ,,S angličtinou to ide lepšie´´. Učitelia tak každý deň napredovali v gramatike,
počúvaní a komunikácií a vymieňali si skúseností so študentmi z rôznych krajín (Kolumbia, Taliansko, Japonsko, Francúzsko, Írsko,
Švajčiarsko, Peru).
Vďaka projektu Erasmus+ sa učitelia zdokonalili v anglickom jazyku, ktorý využijú nielen v praxi, ale i v osobnom živote.
Romana Galambošová,
ZŠ Dubová

Dubovské NOVINY
Vzdelávanie učiteľov e-Twinning

V

dňoch 18. 8.-21.8.2020 sa učitelia z našej školy
zúčastnili Letnej dielne v Poděbradoch. Letná dielňa bola podaná zážitkovou formou učenia. Na štyri
dni sa ocitli v koži žiakov- vymýšľali rôzne úlohy pre
partnerov, plnili zadania, dozvedeli sa nové informácie o meste, spolupracovali v tímoch, učili sa nové
aplikácie. V rámci Letnej dielne si pod vedením skúsených ambasádorov eTwinningu, prakticky vyskúšali
spoluprácu na projekte od začiatku až po koniec. Taktiež si vyskúšali prácu s rôznymi digitálnymi technológiami (Voki, Puzzle Maker, Movie Maker, Padlet,Pizap, Wordart, Kizoa, Collagemaker, Thinklink...), ktoré
budú neskôr používať aj v praxi. Dozvedeli sa aj ako
úspešne projekt prezentovať.
Letná dielňa bola pre nás veľkým prínosom ako osobne tak i pre našu profesiu. Ďakujeme eTwinningu, že
sme mali možnosť sa vzdelávať v krásnych Poděbradoch.
Romana Galambošová, ZŠ Dubová
Etwinning ambasádor
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Štart do nového školského roka 2020/2021
V našej škole sa znova učí

Z

ačiatok nového školského roka sa u nás niesol v duchu nariadení Ministerstva
školstva – v rúškach na školskom dvore. Práve tu prebehlo slávnostné otvorenie
školského roka, kde sa prváčikom prihovorila pani riaditeľka. Potom deti odišli do
triedy so svojím pánom učiteľom.
V priestoroch školy dodržiavame všetky nariadenia a pravidlá. Nosíme rúška
nielen v triedach, ale aj v spoločných priestoroch. Taktiež si po príchode do školy
meriame teplotu a dezinfikujeme ruky.
Počas prvých dvoch týždňov sme mali projektové vyučovanie. Vyrábali sme
s deťmi rôzne projekty, zamerané na enviromentálnu a regionálnu tematiku. Často
sme boli aj v prírode a v lese.
Štart do nového roka je veľmi dobrý. Atmosféra v škole je rodinná, s pozitívnou klímou. Ku každému žiakovi pristupujeme individuálne, podľa jeho schopností
a potrieb. Od tohto roka u nás pracuje aj špeciálna pedagogička, ktorá sa venuje
deťom so špecifickými potrebami.
V škole sa učia štyri ročníky. Každý ročník má svoju triedu. V prípade nutnej
karantény, sme dobre pripravení na online vyučovanie, a to po technickej, ale aj
metodickej stránke.
Denno-denne sa staráme o ochranu zdravia a bezpečnosť žiakov. Želáme si,
aby život v našej škole išiel takto dobre aj naďalej.
Mgr. Stanislava Hutterová,
učiteľka ZŠ

VOLEJBALOVÉ IHRISKO
OBNOVENÉ

K

omisia pre šport a vzdelávanie, v rámci
rozširovania a obnovovania športových
možností na Dubovej, obnovila volejbalové
ihrisko a pridala aj bránky na plážový futbal.
Vďaka patrí všetkým čo pomohli a hlavne
Rii Hutterovej za zorganizovanie brigády
a zabezpečenie piesku a bránok.
Ihrisko je prístupné pre všetkých, len poprosíme, keď dohráte alebo deti tam vykopú jamy, aby ste po sebe upravili trochu
piesok. Tak vám prajem príjemné leto na
Dubofskej pláži.
Peter Moravčík

Tour Dubová - Fríwald
12. ročník 2020

V

dňoch 25. - 28. 6. sa uskutočnil 12. ročník TDF.
Itineár trasy:
1. deň: Dubová - Bojnice 140km
2. deň: Bojnice - Rajecká Lesná
(Friwald) 40km
3. deň: Rajecká lesná – Piešťany
120km
4. deň: Piešťany – Dubová 60km
Spolu 360km , počet cyklistov 11
S pozdravom
Marian Grellneth
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MALOKARPATSKÝ POHÁR 2020

T

ohto roku sa o víkende 4. až 6. septembra 2020 uskutočnil už XI.
ročník Malokarpatského pohára RC historických leteckých modelov. Súťaž sa uskutočnila opäť na súkromnom letisku Ing. Hanulu
v Dubovej.
Súťaž aj v tomto roku organizačne zabezpečovala dubnická skupina SAM 119 a členovia Leteckomodelárskeho klubu Bratislava za
sponzorstva p. Jozefa Jaššu z Bratislavy, dubovskej firmy JOSLIK,
predajne modelárskych potrieb RC SVET.SK z Bratislavy, Michala
Žitňana a samozrejme ako už tradične aj samotného riaditeľa súťaže
Št. Mokráňa. Patronát nad súťažou prevzal aj v tomto roku starosta
obce Dubová p. Ľudovít Ružička so svojim dielom sponzorstva.
Po vlaňajšom, daždivom počasí sa tento rok na nás usmialo slniečko a v piatok si mohli prítomní pretekári zalietať v krásnom podvečeri
nesúťažné lety . V sobotu sa lietalo za síce slnečného, ale turbulentného počasia čo v konečnom dôsledku zapríčinilo, že pár modelov
skončilo na stromoch. To, čo si pretekári vybrali z počasia v sobotu,
v nedeľu bolo horšie a v premenlivom počasí sa už nedalo lietať a tak
nedeľné lietanie kategórii „Cross“ boli zrušené.
Piatkové poobedie bolo venované zabezpečenie zázemia súťaže.
Stavali sa stany, prístrešky pretekárov, ale aj „sekretariátu“ súťaže.
Tento rok sa v hojnejšom počte prezentovali pretekári, ktorí prišli vo
svojich karavanoch a kempovali priamo pri remízke.
V sobotu do deviatej sa dokončila prezentácia a tak v zmysle rozpisu súťaže o 09:00 boli pozvaní pretekári na nástup a XI. ročník
Malokarpatského pohára bol slávnostne otvorený. Pri nástupe pretekárov starosta p. Ľudovít Ružička privítal účastníkov na pôde Dubovej a zaželal všetkým príjemný pobyt a veľa úspechov z lietania pod
Karpatami.
Po privítaní a vydaných pokynoch súťažiacim riaditeľom súťaže Št.
Mokráňom prišlo aj na slávnostné chvíľky. Pani Alicka Čamajová,
manželka nášho najstaršieho účastníka, Mirka Čamaja z B. Bystrice,
dostala k nedeľným meninám svoju sviatočnú tortu.
Potom sa už začalo s vlastným lietaním. Na súťaži sa prezentovalo
celkom 29 pretekárov, ktorí priviezli 67 modelov. Aj tento rok bol najstarším účastníkom pán Miroslav Čamaj z Banskej Bystrice a najvzdialenejším účastníkom Vojtech Antoňák z klubu VSŽ Košice. Medzi súťažiacimi sa objavili nové mená a tými boli: P. Baláž, M. Juhásová,
D. Kozová, O. Mezeyová, V. Šípková a B. Koza jr. Vzhľadom na
krásne počasie nebol vydaný časový program ale každý pilot mal
možnosť slobodne sa rozhodnúť pre príslušnú kategóriu, ktorú si zvolil
a išiel lietať. Všetky kategórie stihli odlietať svoje lety v sobotu.

Kamil Horáček s Putovným pohárom za vítažstvo v kategórii OTVR - vetrone

V jednotlivých kategóriách zvíťazili:
V kategórii 1/2 A ELECTRIC OT štartovalo 11 pretekárov. Víťazom
sa stal L. Učnay s modelom KL-51 pred M. Ďurišom (KL-51) a J. Barčíkom (Ciclone).
V kategórii ELOT (striedavé motory) štartovalo 11 pretekárov
a vzhľadom na dosiahnuté výsledky o poradí na prvých troch miestach rozhodlo rozlietavanie. Víťazom sa stal L. Učnay s modelom
Play Boy pred J. Jaššom (Fubar) a V. Antoňákom (Eros).
V kategórii ½ TEXACO nakoniec štartovali 3 pretekári. Víťazom
sa stal P. Rábek s modelom Meteor pred M. Ďurišom (Top Banana)
a M. Jurkovičom (Fubar).
V kategórii OTVR Gliders (vetrone) štartovalo 10 pretekárov. Víťazom sa stal K. Horáček s modelom Uranio, ktorý vo fly off prelietal
J. Csörgő (Delfin). Ako tretí sa umiestnil Ľ. Pec (Sokolov).
Víťaz tejto kategórie K. Horáček si zároveň prevzal aj „Putovný pohár“ a stal sa jeho držiteľom na jeden rok.
V kategórii RC Poštolka štartovalo rekordných 18 pretekárov. Víťazom sa stal Št. Mokráň pred nováčikom V. Šípkovou a Vl. Mojžišom
Po vyhlásení výsledkov dostali všetci pretekári účastnícke listy a riaditeľ súťaže Št. Mokráň poďakoval všetkým účastníkom, že prispeli
k pohode a dobrému priebehu súťaže
Tak ako som už v úvode uviedol. V nedeľu, vzhľadom na premenlivé počasie bola celá súťaž „Cross“ v kategórii 1/2 A ELECTRIC OT
ako aj OTVR zrušená.
Na záver by som rád poďakoval p. Štefanovi Mokráňovi za prípravu a organizáciu tohto XI. ročníka Malokarpatského pohára, ktorý
vynaložil veľa síl a času pre jeho zdarný priebeh.
Ing. Jozef Sedlár,
športový komisár súťaže

Dubovské NOVINY

júljanuár
– november
- marec2020
2017

143

Neuveriteľný príbeh z 12-teho ročníka
Tour Dubová Fríwald 2020

K

desi v útrobách nekonečného vesmíru,
má svoj hviezdny kútik pán Čas. Pozerá sa na nekonečné presýpacie hodiny ako
plynú v jeho časovom kráľovstve. Raz v zrnkách piesku presýpacích hodín preletelo čosi
zvláštne, obrovskou rýchlosťou a ako to len
svetlo dokáže. Pozrel sa bližšie a zbadal cyklistov ako hmýria prach šírou širinou. Tak toto
nesmiem dopustiť, aby sa mi v hodinách večného času premávali dubovskí cyklisti, povedal sekundovej ručičke a pomyslel si, musím
ich zastaviť. Fúkol do hodín, do zrnka piesku,
to vystrelilo z hodín a začalo putovať vesmírom na planétu Zem. Preletelo okolo planéty
Ocherogencov, cez galaxiu Andromedy, až
ku Mliečnej ceste na planétu Zem. Zrnko
piesku prefrčalo atmosférou zeme a zmenilo
sa na magický prach. Ten dopadol do púšte Gobi a aby zmiatol všetkých pátračov po
vesmírnych telesách, sa vesmírny prach premenoval podľa púšte na Covi. (zle si prečítalo
tabuľku, ktorá bola napísaná pred začiatkom
púšte, C si pomýlilo s G ). Dopad vesmírneho
prachu do púšte, prebudil strašného červa,
požierača ľudí Olgoja Chorchoja. Ten, keď sa
dozvedel o poslaní vesmírneho prachu, potešil sa a ukázal mu cestu, kde je najkrajší kút,
v šírom svete, tam leží rodná zem dubovských
cyklistov. Olgoj Chorchoj mu pomohol rozpútať strašnú covi víchricu, kde všetky zrnká púšte sa rozleteli po celom svete zničiť ľudstvo.
O tomto ich čine sa našťastie pre ľudí, dozvedel čínsky boh srandy, ktorý bol schovaný
pod listom lotosu. Povedal ľudom čo sa na

nich chystá. Poradil im, aby sa poschovávali
do domov, tváre si zahalili rúškami, aby zrnká piesku nenašli dubovských cyklistov tak ľahko. Tí zatiaľ rýchlosťou svetla spájali slnečné
lúče a vytvárali z nich ochranné štíty. Prvý štít
vytvárali celých dvanásť rokov, keď na hodinách sveta urobili celý okruh od jednotky po
dvanástku (12. ročník). Druhý ochranný štít
bol vytvorený po uzatvorení okruhu od Dubovej po Dubovú, celú trasu museli prejsť na
bicykloch tam aj späť. Tretí ochranný štít sa
uzatvoril v geometrickej dimenzii, keď prešli
360km, ako je stupňov a uzatvorí sa kruh,
kolobeh života. Svet bol načas ochránený.
Zrnká piesku neprestávali útočiť na ochranné
bariéry a postupne ich nahlodávali. Keď už
boli všetky tri ochranné bariéry skoro zničené,

spod prvých slnečných paprskov, od rannej
zory z hviezdy menom Zornička, priletel malý
bíly andel Marcelko a svojimi krídlami rozvíril nebeský vietor, ktorý odohnal všetky zrnká
piesku do vesmíru a tým zachránil ľudstvo
načas pred katastrofou. Ak chcete aj vy, aby
malý anjel Marcelko mohol ďalej chrániť ľudstvo, prispejte mu svojou troškou, na udržiavanie jeho unavených krídel.
Číslo účtu Marcelka:
SK53 8360 5207 0042 0593 7938
https://www.facebook.com/marcelkunetka
S vďakou za dubovských cyklistov Dudo
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KAM NA VÝLET
Rio de Klin – svetové a predsa naše
Tam na kopci, nad dedinou Klin, belie sa socha Ježiša Krista.
Na celom svete sú len tri podobné sochy.
Najznámejšia je nad mestom Rio de Janeiro, druhá v portugalskom
Lisabone a tretia práve tu.

U

ž od roku 2008 sa totiž na kopci Grapa nad dedinou, vo výške 686
m.n.m., nachádza socha Ježiša Krista. Je vysoká 9,5 metra, rozpätie jej rúk má sedem metrov a váži 23 ton. Jej autorom je miestny ľudový
rezbár, Peter Ganobjak, pričom jej výstavbu financoval Jozef Sroka.
Už v momente, keď vystúpite z auta a začnete kráčať nahor, začne sa
vám otvárať scenéria okolitých polí a lánov. Asi sto metrov pred sochou
začína Bolestná cesta Sedembolestnej Panny Márie, ktorú tvorí deväť zastavení s modlitbami. Tie naznačujú, že smerujete k duchovnému
miestu.
Pri príchode do areálu vás privíta upravená zeleň, ticho a po pravej
strane Kaplnka Božieho Milosrdenstva. Ako kráčate vyššie, naľavo môžete vidieť sochu blahoslavenej Zdenky Schelingovej. Na ďalšej úrovni
uvidíte sochu kľačiaceho pápeža Jána Pavla II. a samotnú sochu Ježiša
Krista. Je tu vytvorená príjemná oddychová zóna s lavičkami, hojdačkami pre deti, altánkami a upravenou zeleňou. Máte odtiaľto výhľad na
okolité dediny, Oravskú priehradu i Roháče. S rozpoznaním jednotlivých
kopcov vám pomôže nainštalovaný horopis v najvyššej časti.

Je to miesto, ktoré dýcha duchovným pokojom.
Nie je to len o sochách, nie. Pri výstupe sme pocítili taký pocit
zadosťučinenia. Keď sme si sadli na lavičku či už pri pri soche
Ježiša Krista, alebo pri kľačiacom Jánovi Pavlovi II.
z nás akosi opadli problémy a stres.
Je to naozaj miesto, kde na chvíľu môžete zastaviť čas.
Navyše, pri pohľade na Oravskú priehradu i Roháče sme pocítili
kúsok dojatia. Bolo to krásne.

Digitalizácia kultúrnej krajiny
a pamiatok Malokarpatského kraja
PhDr. Agáta Petrakovičová,
Mgr. Viera Tarkayová

H

lavné ciele digitalizácie
Digitalizácia kultúrnej krajiny a pamiatok Malokarpatského kraja zahŕňa pre Bratislavský samosprávny kraj jedinečnú príležitosť
na sprostredkovanie kultúrneho bohatstva
pre súčasné a budúce generácie.

Hlavným cieľom digitalizácie je zber a archivovanie vytypovaného materiálu a zefektívnenie prístupu odbornej a laickej verejnosti
ku kultúrnym objektom.
Zdigitalizovaný materiál zameraný na kultúrnu krajinu a pamätihodností má široké
využitie:
• Umožňuje rýchle prehľadávanie a vyhľadávanie.
• Napomáha vzdelávaniu a skúmaniu ťažko
dostupných materiálov.
• Umožňuje využívať skúmanie objektu pro-

stredníctvom zlepšenej kvality obrazu.
• Napomáha pri prezentácii miest a obcí.
• Pomáha rozvíjať regionálnu kultúru.
Vytypované územie
Digitalizácia sa vykonáva na vytypovanom území Bratislavského samosprávneho
kraja s výnimkou Bratislavy, kde pôsobia viaceré inštitúcie a združenia venujúce sa obdobnej problematike. Územie zahŕňa mestá
a obce rozprestierajúce sa severovýchodne
od Bratislavy.
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Objekty a predmety
podliehajúce digitalizácii
Najdôležitejšou súčasťou výskumu je terénny výskum, ktorý identifikuje a dokumentuje
materiál in situ. Osobné prezretie každého
relevantného objektu je nenahraditeľným
krokom pri získavaní podkladov pre „kabinetný“ výskum a digitalizáciu.
Pri výbere objektov určených k digitalizácii sa berie do úvahy kultúrna a spoločenská
hodnota vybraného objektu, pričom sa sledujú dva aspekty:
1. Význam objektu z pohľadu mesta/obce.
2. Význam objektu z hľadiska celospoločenského.
Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby
sa digitalizácii venovali odborníci disponujúci
určitými znalosťami z oblasti histórie, etnológie, dejín umenia, architektúry a environmentalistiky.
Osobitné miesto v rámci sledovaného úze-

mia zastáva kultúrna krajina, prírodná krajina premenená činnosťou človeka, kultúrne
dedičstvo premietnuté do krajiny.
Fyzický stav krajiny je reálnou pamäťou
vývoja kultúrnej krajiny a dodnes je svedectvom vývoja najmä stavebníctva, architektúry, technickej vyspelosti, záhradníctva
a vinohradníctva.
Zdokumentovaný materiál slúži na poskytnutie informácií, ktoré umožnia pochopiť kultúrno-historický vývoj danej lokality.

Športovci z Dubovej

som sa budovať vzťahy vo väčšej skupine ľudí,
čo som využil v práci aj v bežnom živote.

D

obrý deň, prinášame vám už druhý
článok o športovcoch z Dubovej. Dnes
sa porozprávame s Vladimírom Manduľákom, ktorý dlhoročne pôsobí ako predseda
Futbalového klubu Dubová.

Výskum a digitalizácia v mestách
a obciach
Pri zbere materiálu určeného k digitalizácii
zaraďujeme zdokumentovaný materiál do
okruhov podľa nasledujúcich kategórií.
1. Architektúra
2. Etnológia
3. História
4. Kultúrna krajina

Kolektív chýba v dnešnej dobe sociálnych
médií asi všetkým deťom, máte pocit, že sa
za tie roky deti zmenili?
Áno mám pocit, že to ide k horšiemu. Deti
majú málo pohybu. Aj na svojich vnukoch vidím, že na telesnú, na ktorú sme sa my vždy
tešili, oni o nej nechcú ani rozprávať. Preto
každá možnosť pohybu pre deti je dobrá
a na Dubovej je to práve futbal, volejbal
a cez zimu aj stolný tenis. Je dobré keď deti
ovládajú viac športov a potom si môžu vybrať, ktorému sa budú venovať aktívne.
Vy ste viedli syna k športu, hrával futbal za
Dubovú. Pokračuje v tom a vedie aj on svoje deti k športu?
Staršia vnučka k športu neinklinuje, mladší
vnuci vyzerajú aktívnejšie, tak uvidíme k akému športu sa priklonia.

Dobrý deň, odkedy sa venujete športu
a ako dlho ste ho robili aktívne?
Športu sa venujem od mala, od prvej triedy, ako som prišiel do kolektívu som hral
futbal, rád som behával cezpoľné behy a od
druhého stupňa som hrával volejbal a basketbal. Na strednej škole som hrával hádzanú, takže sa dá povedať, že všetky loptové
hry. Ale vždy to bol najviac futbal.
Čo vám dal šport do bežného života?
Tým, že som robil športy v kolektíve, naučil

Čo plánujete na čele FK Dubová a v osobnom živote?
Rád by som futbal na Dubovej odovzdal
mladším, pretože my, čo sme boli pre futbal
zapálení, Jožo Jakubec, Jožo Tirinda, Edo
Moravčík, Štefan Duban a ďalší, aj tí, na
ktorých už len spomíname, sme boli hlavne
dobrí kamaráti a spolu sme zveľaďovali areál
a futbal na Dubovej. A takáto partia mladších ľudí tu dnes chýba.
Bol by som samozrejme rád, aby sa rozvíjal
mládežnícky futbal s deťmi na Dubovej. Som
nesmierne potešený, že sa Ria Hutterová
s ďalšími rodičmi chytili príležitosti a venujú
sa prípravke. Dokonca v minulom súťažnom
ročníku sme mali dve družstva. Touto cestou
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Využitie zdigitalizovaného materiálu
Dôležitou úlohou vyplývajúcou z činnosti
digitalizačného centra je prezentácia zdigitalizovaného materiálu a propagácia kultúrno-historických hodnôt Bratislavského samosprávneho kraja ako aj jednotlivých miest
a obcí, ktorým umožňuje využiť materiál pri
zostavovaní publikácií, rekonštrukcií pamiatok a obnove krajiny.
Spracovaný zdigitalizovaný materiál je
pripravený na publikovanie. Publikovanie je
možné v elektronickej forme na domovských
stránkach a prostredníctvom odborných
a popularizačných publikácií, filmov a formou tematických výstav.
Publikačná činnosť digitalizačného strediska je ďalším z hlavných cieľov digitalizačného
strediska.

by som sa rád poďakoval všetkým rodičom,
že venujú svoj čas a aj finančné prostriedky
na zabezpečenie súťažných zápasov prípravkárov.
Máte už nejakého svojho nástupcu?
Zatiaľ nie, ale hodil by sa niekto z mladšej
generácie, ktorý by spravil stránku a propagoval futbal aj na sociálnych sieťach, tak ako
to funguje aj v iných obciach. Do dnešného
dňa dokonca nemáme ani logo.
Kde si myslíte, že sa stala chyba, keď sa nikto z mladšej generácie nechce toho ujať.
Keď sa za našich čias niečo robilo, tak
obec síce niečo zafinancovala ale tú prácu
robili členovia klubu a dobrovoľníci z obce,
tým pádom si to do dnešného dňa vážime
a pracujeme na tom ďalej. Stačí si len spomenúť na výstavbu spoločenskej haly, ktorá je
v športovom areály. Do 48 hodín sme kancelárie pri Výskumnom ústave liečiv v Modre
rozmontovali a previezli na Dubovú. Každá
rodina v obci považovala za povinnosť poslať na brigádu aspoň jedného člena. Dnes
sú mladí zvyknutí, že všetko niekto spraví
a zaplatí. A veci, ktoré máme, berú ako samozrejmosť.
Napriek tomu si myslím, že v každej generácii sa našli zanietenci, ktorí potiahli ostatných pre spoločný záujem a nájdu sa aj teraz,
predovšetkým v radoch rodičov, ktorí majú
záujem, aby ich deti sa venovali športu.
Ďakujem vám za rozhovor a prajem vám
veľa zdravia, síl a trpezlivosti s mládežou.
Peter Moravčík

júl – november 2020
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Verní naši fanúšikovia

V

šetci dobre vieme, že jarná sezóna sa neodohrala, prečo – no COVID 19.
Ale musím spomänúť, že sme mali celkom úspešnú jesennú sezónu (posledné tri zápasy výhra – jupiiii). A ani v zime sme nezaháľali,
tréning každú sobotu v hale. Dokonca sme absolvovali jeden halový turnaj (druhé miesto).

No a keď sa mohlo začať hrať, boli sme nútení dať si pauzu.
Hneď, ako bolo povolené trénovať, začali sme sa stretávať na
ihrisku a postupne začali behávať viac a viac a ešte viac.

No a tak ako býva zvykom mať po skončení sezóny rozlúčkovú párty,
mali sme ju aj tentokrát, hrali sme ako inak futbal, ale troška inak...v
nafúkaných guliach – bubblefutbal. Nechýbala pizza, kofolka a torta,
dokonca dve, jednu nám daroval pán starosta.

V lete sme neleňošili a okrem dvoch týždňov trénovali a odohrali
dva prípravné zápasy, raz výhra a raz remíza.
A teraz by som vás chcela poprosiť – DRŽTE NÁM PALCE.
S pozdravom malí futbalisti
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