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ilí moji spoluobčania, čitatelia Dubovských novín
a kamaráti. Zima sa s nami už definitívne rozlúčila a jej studené žezlo prebrala okúzľujúca jar. Pribúda
teplých slnečných dní. Začínajú sa prebúdzať prvé jarné
kvietky, tráva sa začína čoraz viac zelenať. Spolu s jarou
prichádzajú Veľkonočné sviatky. Obdobie Veľkej noci je
v kresťanstve najdôležitejším sviatkom cirkevného roka.
Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v srdciach
veriacich ostáva odkaz ukrižovaného Ježiša.
Veľká noc sa stretla s Veľkou nocou a my ľudia stále ešte bojujeme s pandémiou. Neutíchajú zlé správy
ohľadne chorých a zomierajúcich. Ani tí najstarší ľudia si
nepamätajú takúto hrôzu, s ktorou teraz žijeme a bojujeme. Je to zlyhanie? Je to skúška? Je to zdvihnutý prst?
Nevieme, ale určite je to čas, kedy sa musíme zastaviť,
uvedomiť si zmysel a hodnotu svojho života. Stále sa
niekam ponáhľame a nerozmýšľame nad tým, čo sa
s nami deje. Čo nás núti hnať sa dopredu a pritom
nepozerať na cestu, po ktorej ideme? Zastavme sa
a začnime vnímať túto krutú realitu okolo nás. Zo života sa vytratila sila prítomného okamihu. Sme necitliví,
nevšímaví, sme ako stroje. Veď kto sa dnes pozastaví
nad tým, že každý deň je v správach ukázaná nejaká
vražda? Nikto. Koho trápi, že dvanásťročné deti fajčia, pijú alkohol, alebo berú drogy? Nikoho. Každý to
vníma ako súčasť dnešného sveta. Jedno z najhorších
previnení tejto doby je nevďačnosť. Všetko berieme ako
samozrejmosť a vďačnosť, tá už pomaly ani nevieme
ako sa prejavuje. Nevieme sa úprimne zasmiať a poďakovať, ani tešiť sa z maličkostí. Problémy iných? A čo nás
po nich, nech si ich každý rieši ako vie. Možno práve pre
toto sa musíme zastaviť, s pokorou skloniť hlavu, uve-
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domiť si prečo žijeme a ďakovať za to, čo máme. Táto
doba je pre nás veľkou skúškou. Mamy a otcovia pracujú z domu, pritom sa učia s deťmi, robia im program,
pripravujú jedlo a starajú sa o chod domácnosti. Často
toto všetko zvládajú v malom byte. Neponosujú sa ani
neprotestujú. Toto sú hrdinovia tejto doby. Snažme sa
zobrať si príklad práve z nich. Nehádžme zodpovednosť na iných, ale robme to, čo je v našich silách. Mňa
osobne veľmi teší ako sa vedia v našej dedine zomknúť
Tí, ktorí týždeň čo týždeň zabezpečujú testovanie. Uvedomme si, aká je to drina a koľko času strávia títo obetavci v nebezpečnom prostredí. Ale vidíte, na Dubovej
je to tak. Žijú tu úžasní a dobrí ľudia, ktorí vedia, kde je
ich miesto. Zasa musím pripomenúť, že kto nepozná
Dubovú... Ale za toto všetko sa musíme v prvom rade
poďakovať pánovi starostovi. Za jeho prístup, zvládanie
situácie, obetavosť a čas. Za Vás aj za seba posielam
pánovi Ľudovítovi Ružičkovi veľké Ďakujem.
Snažme sa tieto nastavajúce sviatky prežiť najkrajšie
ako vieme. Aj keď budeme doma a bez návštev našich
blízkych venujme im patričnú úctu. Vyzdobme si naše
príbytky bahniatkami, kraslicami a kvetmi. Pôvodným
symbolom Veľkej noci bola palmová ratolesť, ktorou vítali Ježiša po zmŕtvychvstaní, no keďže u nás tento strom
nerastie, našim symbolom sa stali bahniatka.
Milí čitatelia Dubovských novín, do ďalších dní a rokov
vám želám v mene starostu obce,
redakcie Dubovských novín ako aj v mene mojom
veľa zdravia, dobrej pohody, trpezlivosti
a spoločnosť tých, ktorých máte radi.
Mária Polčicová
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Ako sa na Dubovej
Babská zábava narodila.

B

olo to v roku 1998, v čase, keď bol starostom pán Alojz Koník. Bola to jeho myšlienka. Vždy spomínal, že dievčatá
z jeho predošlého pracoviska každoročne pred škaredou stredou
robili zábavu iba pre ženy. A tak pracovníčkam pani prednostke
Marte Lánikovej a pracovníčke Márii Polčicovej (mne) čoraz častejšie pripomínal, že by to mali nejako vymyslieť. To vtedy ešte
netušil akými nápadmi vysršíme do reality. Z Martikou (pani prednostka) sme sa dohodli, že na kotúče papiera z klasických starých
pokladní napíšeme prezývky, ktoré majú ľudia v obci. Najlepší
zdroj informácii bola Martikina mama. Tá si pamätala prezývky
asi od malička, ale veľa nám pomohli aj iné babky a mládež. Keď
pán starosta vytiahol päty z úradu už sme písali farebnými fixkami
nové trofeje. Potom sme ešte popísali všelijaké hlášky, ktoré sa
kedy v obci povedali. A potom ešte, že ako sa na Dubovej skloňovalo meno Mária.
Keď sa už blížila škaredá streda a po nej štyridsaťdňový pôst
museli sme sa poponáhľať a na utorok všetko pripraviť. Miestny rozhlas pozýval Dubovské ženy na nevšednú zábavu s tým, že
chlapov majú nechať doma varovať deti a že až od 19:00 sú na
zábavu pozvaní aj muži.
Oslovili sme mladé dôchodkyne, aby nám prišli na pomoc pri
prípravách. Samé sme nechceli veriť koľko sa nás v sále zišlo.
Výzdoba bola krásna a okrem nej na stenách bolo nalepených
244 metrov prezývok, ktoré patrili naším občanom. Ľudia počas zábavy čítali a hľadali svoje prezývky a boli aj takí, ktorí nás
upozornili, že ale nám sa aj takto hovorilo a prezývku si dopísali.
Túto akciu patrične podporili aj miestny vinári a tak pri vstupe do
sály každý návštevník dostal pohár vína. Medzi prvými prišla pani
Danka Koníková, manželka pána starostu s veľkým plechom koláčov. Pán starosta prišiel ako sa patrilo až o 19-tej hodine. Pamätám
si, že pán Koník, kým žil, na túto zábavu prišiel každý rok. Darmo,
bola to jeho srdcovka.
Do tanca a na počúvanie nám hrala Dubovská pozberanka. Pamätám si Stana Polčiča s manželkou Ivanou, Loto, Marko Valentovič, Fredo Lánik, Tono Polčič ?????? Moderátorka bola Renáta
Jakubcová. V reklame bolo povedané, že moderátorku a masky
oblieka (hura – povala Joja Chovana). Zábava bola úplne perfektná, celá sála tancovala. Deti tam bolo síce neúrekom, ale chlapov
sme do 19:00 vyháňali metlou. S Martikou sme si pritakávali, že
takto sa už dávno Dubovania spolu netešili.
Asi o 22:00 hodine prišli herci z Častovského divadla na kolene,
aby nám pochovali basu. Tak toto sa ešte na Dubovej nekonalo.

Ako sa na Dubovej
skloňuje meno Mária
Mária
Marienka
Mariška
Mrška, Mrša
Maja
Maruška
Marka
Marča
Marica
Marusia

Marína
Marifka
Marana
Manda
Marišanka
Merišečka
Maringula
Majana
Mancina
Majča

Sama som to zažila prvýkrát. Pri pochovávaní basy masky hovoria všelijaké prúpovitky a za tým zaspievajú: „Dolóres, Dolóres
naučá ca v pekle móres, Dolóres in férny naučá ca v pekle súkat
cverny“.
Smiech a radosť, ktoré toto podujatie sprevádzali boli neopakovateľné. Nakoniec veľadôstojný pán Janko prítomných pokropil
s hajzlovou kefou a basu vyprevadili. V ľuďoch vládla pohoda. Tešili sa z výhier z bohatej tomboly a hovorili si, že tak toto sa musí
o rok zopakovať. O pol noci zábava definitívne skončila a nastal
40-dňový pôst. Ráno, keď som prišla do roboty a zbadala som tie
schody, zdalo sa mi, že sú vyššie ako Kukla. Takú svalovicu som
už dávno nemala. Lenže robota nečaká a spolu s Martikou sme sa
vybrali na ihrisko upratať sálu po zábave. Pri upratovaní sme začali plánovať ako vylepšíme druhý ročník.
Táto zábava sa odvtedy koná každý rok. Dokonca sme ju stihli aj
v roku 2020 a potom prišla KORONA a zákaz stretávania sa.
Toto som opísala celkom prvú babskú zábavu ako si to pamätám.
Ak si niekto pamätá ešte niečo, nech sa prihlási – doplníme. Ďalšie
ročníky sme organizovali už spoločne s viacerými dobrovoľníčkami. (Nechcem menovať, aby som na niekoho nezabudla), ale boli
a sú to veľmi šikovné a ochotné dámy. Ešte som zabudla napísať,
že babky boli za každú srandu. Veľkú stopu na týchto podujatiach
zanechala Renatka Jakubcová.
Stretnutia masiek sa začali robiť pri Sv. Jánovi, kde pani Magda
Polčičová (Ištorka) s Ankou Jakubčíkovou napečú a ponúkajú šišky, fánky a varené víno. Odtiaľ v sprievode hudby masky a zábavychtiví účastníci prechádzajú tanečným krokom do sály. Teraz už
má každá zábava tému, napr.: Slnko, seno..., kde raz na posteli do
sály viezli tetku Helenu Koníkovú zadrchlanú v starodávnej duchne. Posteľ aj duchnu nám požičala Martikina mama a Fero Lánik
na ňu pripevnil kolesá. Potom ešte v nej Peťo Zajíček porodil zajaca. Inokedy sme boli baletky, kominári či ježibaby.
Zaužívalo sa, že ženy napečú koláče a prinesú ich do sály. Koláče sa ukladajú na lavice a vzniká z nich dlhá roláda, ktorej dĺžka
sa vždy odmeria. Koláče sa potom dajú na stoly, aby po tanci bolo
do čoho zahryznúť. Tombolu tiež darujú ľudia. Neodmysliteľnou
súčasťou zábavy sú návštevy masiek z Píly a veselých dievčat
v Kráľovej, ktoré vždy prídu s nejakým programom. Zábavu každoročne navštívi aj známa výtvarníčka Dana Poláková, ktorá príde
vždy s veselou partiou a samozrejme v maske.
Tento rok sa zábava nekonala nakoľko bol zákaz stretávania sa
z dôvodu pandémie. Veríme, že situácia sa upokojí a na budúci
rok sa spolu potešíme na babskej zábave a výnimočne pozveme
manželov, chlapov a chlapcov hneď od poobedia.
Mária Polčicová

Poďakovanie darcom,
Marísa
Maška
Marda
Marika
Barienka
Majina
Marieňa
Madlena

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín: Monika Velentovičová, Mária Hrdličková, rod. Petra Koníka,
Blažka Koníková, Alojz Valentovič, Marko Valentovič, Mária Valentovičová, Anna Nemčeková, Štefan Švorc a dvaja Bohuznámi darci.
ĎAKUJEME!

Keď si žiadaš
rozumnú odpoveď,
musíš položiť
rozumnú otázku.

Johann Wolfgang von Goethe

Dubovské NOVINY

Naši jubilanti
január – jún

60 rokov

Václav Hasík
(* 19. 1. 1961)
Ivan Magala
(* 10. 2. 1961)
Lýdia Hutterová
(* 23. 2. 1961)
Ing. Ľubomír Garaj
(* 18. 3. 1961)
Jozef Gloznek
(* 21. 3. 1961)
Peter Koník
(* 27. 3. 1961)
Roman Jánoš
(* 2. 5. 1961)
Darina Kľúčiková
(* 16. 5. 1961)
Eva Manduľáková
(* 14. 6. 1961)

70 rokov

Eva Polčičová
(* 11. 6. 1951)
Mgr. Mária Fandlová
(* 12. 6. 1951)
Etela Jakubčíková
(* 28. 6. 1951)

80 rokov

Mária Hrnčárová
(*30. 1. 1941)
Magdaléna Lackovičová
(* 25. 2. 1941)
Jozefína Hrdlovičová
(* 5. 4. 1941)

90 rokov

Viktor Lukačovič
(*23. 2. 1931)
Terézia Jakubcová
(* 9. 5. 1931)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.
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90

Dňa 23. 2. 2021 sa dožil krásneho
životného jubilea 90 rokov náš drahý

Viktor Lukačovič.
Všetko najlepšie k narodeninám,
veľa zdravia, šťastia a lásky
Ti zo srdca praje
manželka a deti s rodinami.

Dňa 5. 4. 2021 sa dožíva
krásneho životného jubilea
80 rokov naša
dlhoročná kolegyňa

Jozefína Hrdlovičová.

80

Milá Jožka, úprimne Vám prajeme do ďalších rokov
života hlavne pevné zdravie, vitalitu, šťastie, Božie
požehnanie a veľa prežitých radostných okamihov.
S úctou a vďakou redakcia Dubovských novín.
Veľkosť človeka rastie tou mierou,
akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych.
Mahátma Gándhí

Poďakovanie
Kolektív MŠ, ŠJ a OÚ sa chce srdečne poďakovať
pani Gabike Hrdlovičovej za dlhoročnú prácu
v školskej jedálni. Pracovný pomer ukončila
v mesiaci február 2021 po 22 rokoch pôsobenia
a dobre vykonanej práce.
Prajeme jej hlavne veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti v živote.
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Čo priniesol rok 2020?
Povedali si "áno"

Ing. Ján Kukučka a Zuzana Zemková – 29. 5. 2020
Peter Izakovič a Eliška Húsková – 26. 6. 2020
Ľuboš Novák a Patrícia Nemcová – 27. 6. 2020
Marián Zechmeister a Barbora Župnyková– 4. 7. 2020
Ing. Jozef Braniša a Mgr. Tatiana Ženišová – 11. 7. 2020
Martin Lindtner a Lenka Valčeková – 8. 8. 2020
Lukáš Bako a Miroslava Kozárová – 15. 8. 2020
Viktor Wercholák a Kristína Kovalčíková – 26. 9. 2020
Lukáš Baxa a Veronika Galovičová – 10. 10. 2020
Ľuboš Novák & Patrícia Nemcová

Ing. Ján Kukučka & Zuzana Zemková

Peter Izakovič & Eliška Húsková

Ing. Jozef Braniša & Mgr. Tatiana Ženišová

Martin Lindtner & Lenka Valčeková

Viktor Wercholák & Kristína Kovalčíková

Lukáš Baxa & Veronika Galovičová
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Narodené deti
Tatiana Gašpariková

Daniel Kučera

Timmy Zechmeister
(*17. 1. 2020)

rodičia: Marián Zechmeister a Barbora, rod. Župnyková

Daniel Kučera
(*30. 1. 2020)

rodičia: Martin Kučera a Viktória Pajpachová

Tatiana Gašpariková
(*17. 5. 2020)

rodičia: Tomáš Gašparik a Stanislava Tomašovičová

Martin Griger
(*18. 5. 2020)

rodičia: Pavol Griger a Eva, rod. Juríčková

Kryštof Martin Pohrebovič
(*19. 6. 2020)

Martin Griger

Ema Kukučková
Kryštof Martin Pohrebovič

rodičia: Martin Pohrebovič a Zuzana, rod. Zubajová

Ema Kukučková
(*18. 7. 2020)

rodičia: Ján Kukučka a Zuzana, rod. Zemková

Peter Olša
(*16. 8. 2020)

„Deti viac potrebujú
vzory ako kritiku.“

rodičia: Jozef a Renata Olšoví

Natália Máťušová
(*7. 9. 2020)

rodičia: Tomáš Máťuš a Michaela Oškerová

Ján Kubica
(*24. 9. 2020)

Joseph Joubert

Peter Olša

Ján Kubica

rodičia: Ján Kubica a Petra, rod. Glozneková

Samuel Morávek
(*5. 10. 2020)

rodičia: Andrej Morávek a Hana, rod. Severínová

Samuel Koleno
(*11. 11. 2020)

rodičia: Mgr. art. Marek Koleno a Pavla, rod. Zajíčková

Jerguš Konuš
(*11. 11. 2020)

rodičia: Bohuslav Konuš a Lenka, rod. Červenáková

Samuel Morávek

Jerguš Konuš

Samuel Koleno

Predišli nás...

Karol Pokojný + 30. 3. 2020
syn Augustína a Márie (69 r.)

Júlia Glozneková + 6. 5. 2020
vdova po Róbertovi, rod. Šlajferčíková (86 r.)

Ladislav Ovčiarik + 25. 6. 2020
manžel Evy rod. Čižmarikovej (75 r.)

Mária Fandlová + 1. 8. 2020

vdova po Františkovi /Fraňovi/, rod. Jakubcová (82 r.)

Karol Pokojný

Júlia Glozneková

Ladislav Ovčiarik

Mária Fandlová

Božena Rojková + 12. 8. 2020
manželka Petra, rod. Starinská (68 r.)

Alojz Jakubec + 15. 10. 2020
manžel Zuzany rod. Hrdlovičovej (84 r.)

Marko Jakubec + 5. 12. 2020
manžel Gabriely rod. Šimončičovej (60 r.)

František Vacula + 24. 12. 2020
(72 r.)

Božena Rojková

Alojz Jakubec

Marko Jakubec
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Pripomienka zosnulých
január – jún 2021
70 rokov:

Viola Polkorábová + 13. 1. 1951

dcéra Františka a Grácie rod. Gloznekovej (3 m.)

Rozália Glozneková + 24. 1. 1951
manželka Jána, rod. Tomašovičová (51 r.)

Rozália Horváthová + 18. 2. 1951

dcéra Jozefa a Ludviky rod. Lederleitnerovej (24 r.)

Augustín Hutera + 10. 3. 1951
manžel Kataríny rod. Kvasnicovej (63 r.)

Rozália Špotáková + 22. 3. 1951
vdova po Georgiusovi, rod. Koleková (83 r.)

Mária Koníková + 4. 5. 1951
vdova po Štefanovi, rod. Vrábelová (83 r.)

50 rokov:
Rudolf Oškera + 15. 1. 1971

syn Vojtecha a Magdalény rod. Svrčkovej (37 r.)

Jozef Chynoranský + 3. 2. 1971
manžel Márie rod. Palkovičovej (33 r.)

Anna Kučerová + 4. 2. 1971

vdova po Viliamovi, rod. Moravčíková (69 r.)

Ferdinand Peško + 12. 2. 1971
manžel Anny rod. Peškovej (69 r.)

Ludvika Horváthová + 1. 4. 1971
vdova po Jozefovi, rod. Lederleitnerová (70 r.)

Anna Palkovičová

Vladimír Kollár

Ján Jelemenský

Mária Lukačovičová

Ján Šajda

Štefánia Valentovičová

Vincent Hrdlovič

Štefan Koník

Alexander Hrdlovič + 16. 4. 1971
vdovec po Paulíne rod. Jelemenskej (74 r.)

Jozef Krchňák + 30. 4. 1971
manžel Celestíny rod. Horváthovej (70 r.)

Mária Švarcová + 8. 6. 1971

vdova po Rudolfovi, rod. Horváthová (71 r.)

Helena Kosecová + 13. 6. 1971
vdova po Pavlovi, rod. Gašparovičová (79 r.)

Mária Koníková

60 rokov:
Alojz Kosec + 27. 1. 1961

Rudolf Oškera

Jozef Chynoranský

manžel Heleny rod. Malinovskej (33 r.)

Kristína Grófová + 4. 4. 1961
manželka Františka, rod. Hirnerová (58 r.)

Agneša Koníková + 30. 5. 1961
manželka Jána, rod. Jurkovičová (68 r.)

Ludvig Lukačovič + 4. 6. 1961
manžel Márie rod. Jakubcovej (64 r.)

Paulína Hrdlovičová + 22. 6. 1961
manželka Alexandra, rod. Jelemenská (56 r.)

Anna Kučerová

Alexander Hrdlovič

30 rokov:
Martin Lukačovič + 28. 1. 1991
Magdaléna Zubajová + 3. 2. 1991
rod. Gavorníková (82 r.)

Jozef Madaj + 14. 3. 1991
Alojz Kosec

Kristína Grófová

manžel Anny rod. Mičunkovej (60 r.)

Miloš Matias + 24. 3. 1991

Helena Kosecová

40 rokov:
Anna Palkovičová + 15. 1. 1981

manžel Heleny rod. Fandlovej

Štefan Weingärtnerr + 6. 6. 1991, (35 r.)

manželka Alojza, rod. Hrdlovičová (72 r.)

Vladimír Kollár + 2. 2. 1981
manžel Dany rod. Lehotskej (33 r.)

Ján Jelemenský + 6. 2. 1981
manžel Márie rod. Novákovej (68 r.)
Agneša Koníková

Ludvig Lukačovič

Mária Lukačovičová + 23. 2. 1981
vdova po Ľudovítovi, rod. Jakubcová (80 r.)

Ján Šajda + 8. 3. 1981

vdovec po Márie rod. Sečkárovej (86 r.)

Štefánia Valentovičová + 30. 4. 1981

Martin Lukačovič

Jozef Madaj

Miloš Matias

Štefan Weingärtnerr

vdova po Štefanovi, rod. Pokojná (63 r.)

František Valentovič + 13. 5. 1981
syn Paulíny (84 r.)

Vincent Hrdlovič + 25. 5. 1981
(50 r.)

Štefan Koník + 26. 5. 1981
Paulína Hrdlovičová

manžel Márie rod. Zelinkovej (80 r.)

Jozefína Svrčková + 19. 6. 1981
vdova po Františkovi, rod. Koníková (83 r.)
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20 rokov:

10 rokov:

Anastázia Jakubčíková + 13. 1. 2001

Rudolf Nemček (+ 6. 1. 2011)

Štefánia Soldánová + 12. 2. 2001

Ján Gloznek (+ 13. 1. 2011)

vdova po Valentovi, rod. Švorcová (71 r.)
rod. Hanulová (65 r.)

Anna Svrčková + 16. 3. 2001

manžel Anny rod. Palkovičovej (61 r.)
manžel Alžbety rod. Holgye (75 r.)

Eva Belianska (+ 19. 1. 2011)

vdova po Viliamovi, rod. Nemčeková (79 r.)

Anastázia Gajdošová + 28. 5. 2001
rod. Palkovičová

Marián Jakubec + 10. 6. 2001

manželka Mariána, rod. Laurincová (61 r.)

Paulína Lukačovičová (+ 2. 3. 2011)
vdova po Ľudovítovi, rod. Špačková (83 r.)

Jozef Matovič (+ 7. 3. 2011)

syn Alexandra a Marty rod. Matovičovej (25 r.)

Jozef Matovič

Zuzana Haverlová

Kvetoslava Lukačovičová

Vilma Markuseková

syn Jozefa a Antónie rod. Prutkayovej (33 r.)

Vincent Šikula + 16. 6. 2001

Zuzana Haverlová (+ 20. 3. 2011)

manžel Anny rod. Blahovej (64 r.)

vdova po Rudolfovi, rod. Blaščáková (95 r.)

Kvetoslava Lukačovičová (+ 29. 3. 2011)
dcéra Vincenta a Vilmy rod. Macháčkovej (77 r.)

Vilma Markuseková (+ 8. 4. 2011)
vdova po Ladislavovi, rod. Hutterová (82 r.)

Ján Špaček (+ 5. 6. 2011)

syn Vincenta a Vilhelmíny rod. Hrdlovičová (80 r.)

Anastázia Jakubčíková

Štefánia Soldánová

Rudolf Nemček

Ján Gloznek
Ján Špaček

Anna Svrčková

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

Marián Jakubec

Eva Belianska

Paulína Lukačovičová

Vincent Šikula

Dňa 12. 2. 2021 sme si pripomenuli 3. výročie,
čo nás navždy opustila
Melánia Mináriková.
S láskou a úctou spomína manžel a celá rodina.

Na fotografii je Kristína Grofová
s dcérou Annou.

Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach...
Dňa 6. 1. 2021 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia
Rudolfa Nemčeka.
S úctou a vďakou spomína manželka a deti s rodinami.

Dňa 4. 4. 2021 sme si pripomenuli
60 rokov od úmrtia manželky a mamy
Kristíny Grofovej, rod. Hirnerovej.
S láskou a vďakou si spomína
dcéra Anna Valentovičová.
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Športovci z Dubovej
obrý deň, dnes sa vrátime k môjmu srdcovému športu, silovému trojboju, ale dnes sa na to pozrieme z tej nežnejšej strany
a porozprávame sa s momentálne najsilnejšou ženou Slovenska Ľubicou
Polkorábovou.

D

Ahoj Ľubica, povedz nám odkedy sa venuješ silovému trojboju a aké
najlepšie výsledky si dosiahla?
Ahojte, silovému trojboju sa venujem od roku 2017 a získala som viacero titulov majsterky Slovenska. Za tých pár rokov sa mi podarilo získať 11
zlatých, 3 strieborné a 2 bronzové medaile.
Aké máš osobné rekordy? Hlavne nás zaujíma tlak na lavičke, kde si
obrovský talent.
Drep na súťaži mám 162,5kg, mŕtvy ťah 137,5kg, kde som limitovaná
kratšími rukami, čo mi ale robí výhodu v tlaku na lavičke, kde mám osobný
rekord 122,5kg (čo je viac ako dvojnásobok Ľubicinej hmotnosti).

Ľubica s priateľom Miroslavom Vrškom (vľavo) a trénerom Paľom Kovalčíkom (vpravo).

Povedz nám, koľko si potlačila na prvej súťaži a kam by si sa s váhou chcela dostať?
Na prvej súťaži v roku 2017 som potlačila 55kg a konkrétne ciele vôbec nemám, ale najviac ma ženie práve tá zvedavosť, kam sa až
môžem dostať.
Čo plánuješ najbližšie v športe a ako ti covid zmenil plány?
Rozhodne by som sa chcela dostať na majstrovstvá Európy a sveta, tie boli minulý rok zrušené a tento rok sú zatiaľ nejasné termíny,
uvidíme, či sa nakoniec vôbec uskutočnia. Covid nám hlavne komplikuje tréningový proces, keďže príprava na súťaž trvá niekoľko
mesiacov a veľkú časť posledného roka sme museli byť zavretí alebo sa trénovalo iba improvizovane. Takže uvidíme aká bude tento rok
výkonnosť a beriem to skôr ako prechodný rok k ďalším métam.
Ako si sa dostala k silovému trojboju?
Môj priateľ tiež robí silový trojboj (Miroslav Vršek) a trávil v ŠK SPC Častá veľa času, tak som začala cvičiť aj ja a moja vrodená
zvedavosť a cieľavedomosť sa už postarali o zvyšok.
Bavíte sa doma s Mirom aj o trojboji a aj sa vo výkonoch pretekáte?
Nie, moc na to reč nepadne. Čo sa výkonov týka, Miro dvíha samozrejme väčšie váhy, ale na wilksové body (ktoré zohľadňujú telesnú
váhu a pohlavie) som výrazne lepšia. ☺ Miro ma však podporuje a minimálne sa tvári, že mu to nevadí. ☺
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Predsa len je trojboj vnímaný viac
ako mužský šport, nestretla si sa s predsudkami?
Trochu áno, hlavne staršie ženy sa na
to pozerajú s predsudkami a je vidieť aj
na niektorých pretekároch, že im nie je
príjemné, keď zdvíham viac ako oni. Ale
väčšina sa nad tým pousmeje, celkovo je
v trojboji výborný kolektív.
Ty si začala s trojbojom v relatívne
vysokom veku, naučil ťa napriek tomu
niečo aj do bežného života?
Áno, napríklad to, že ťažká drina
a zodpovedná príprava, nezaručuje vždy
úspech.
Robila si niekedy aj iné športy?
Na základnej škole som hrávala hádzanú, dva roky som chodila na karate, behávala som
a dodnes mám veľmi rada turistiku, kde musím šliapať 50km pochody sama, lebo nikto
so mnou nechce chodiť. ☺
Čomu sa venuješ v pracovnom živote?
Robila som v detskom domove a vychovávateľku v špeciálnej základnej škole. Teraz po
doštudovaní špeciálnej pedagogiky, pracujem ako učiteľka s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Teraz premostím, pretože v klube si ťa doberáme za to, čo si si dopriala po vyštudovaní
vysokej školy, môžeš nám to priblížiť a povedať, čomu sa venuješ vo voľnom čase? ☺

Návrat do detstva...
onečne napadol sneh a priniesol mnoho nových zážitkov. Keď sme boli
ešte deti, tak ako sú teraz naše deti – chodili sme sa sánkovať a bobovať nielen
z kopčeka pri našej Panne Márii, ale aj
z vrchu terás od posedu poľovníkov.
Na terasách je úžasný výhľad na celú
Dubovú a okolitý svet a ešte sa odtiaľ neskutočne dobre spúšťa po snehu. Tak sme
sa rozhodli to znovu vyskúšať. Nakoľko
našej veľkosti sánky ani boby neulahodili
a nedalo sa poslať dieťa s cudzími deťmi
pre pandemické opatrenia – zobrali sme
si igelitový mech s výplňou z molitanu
a šup sa s ním pustiť dolu briežkom.
Prežili sme opätovné spomienky na
detstvo s čerstvou skúsenosťou a veľkou
zábavou sa znova spúšťať na mechu po
snehu ako to bolo pred už viac ako skoro
30 rokmi. No proste nádhera. Tá zábava
a radosť nielen moja, ale mojich detí stála
za to. Že sme oprášili nezvyčajné sánkovacie náradie, bolo super a dúfam, že na
ďalší sneh nepôjdeme ako rodinná bublina, ale ako celá dedina.

K

Bc. Eva Dolníková DiS.

☺Áno, kúpila som si po štátniciach traktorovú kosačku. Záhradkárčenie ma veľmi baví,
mám dosť veľkú záhradu, kde si sadím a pestujem. Veľmi rada pečiem a vždy niečo napečené prinesiem aj na súťaž.
Prezradíš nám aj nejaké plány do budúcnosti?
Nie som človek, ktorý moc plánuje dopredu, uvidíme čo život prinesie a kde budeme za
pár rokov.
Ľubka, ďakujem za rozhovor a želám Ti veľa úspechov v športe aj živote a nech Ti
život prinesie len to dobré.
Peter Moravčík

Šťastie nie je niečo hotové.
Pochádza z tvojich
vlastných skutkov.
Dalajláma
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Keby som videla i v najskrytejšom sníčku,
kde na zemi je toľko dobrých slov,
zložila by som z nich modlitbu za mamičku.
Veď ona sama je už modlitbou.
Milan Rúfus, Modlitbičky

Utíchlo srdce,
odišiel si navždy.
V našich srdciach
a spomienkach
zostaneš stále s nami.

Dňa 10. mája 2021 si pripomíname
nedožitých 100 rokov našej drahej
Márie Pokojnej
a 6. mája 2021 si pripomíname 13. výročie od jej úmrtia.

Dňa 30. marca 2021 si pripomíname 1. výročie úmrtia
Karola Pokojného,
ktorý nás opustil vo veku nedožitých 70 rokov.
Prosíme o tichú spomienku.
Sestra Marta a brat Jozef s rodinami
a ostatní členovia rodiny.

S vďakou, úctou a láskou spomínajú dcéra Marta
a syn Jozef s rodinami a ostatní členovia rodiny.
Venujeme jej pri tejto príležitosti spomienku
a želanie veľkej milosrdnej božej lásky.

Dňa 16. marca sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia našej mamy,
svokry, babky a prababky
Anny Svrčkovej
a tiež si uctime pamiatku jej manžela
Viliama Svrčku.
S láskou spomínajú
nevesta s deťmi, vnukmi
a pravnukmi.

Dňa 30. 12. 2020 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
otec, manžel, syn a kamarát
Alojz Hrdlovič.

Dňa 8. marca uplynulo
15 rokov ako nás opustil
vzácny človek
Jozef Valentovič
vo veku nedožitých 81 rokov.
S láskou spomínajú manželka, deti
s rodinami, krstné deti
a ostatná rodina.

S láskou spomínajú manželka s dcérami,
mama, brat a sestra s rodinami.

Dňa 28. 4. 2021 si pripomíname nedožitých
90 rokov nášho otca a dedka
Jána Špačka.
Zároveň dňa 5. 6. 2021 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil do večnosti.
S láskou a vďakou spomínajú deti s rodinami.

Život je len krátko otvorenie a zatvorenie očí.
Je len na Tebe, čo za túto chvíľu uvidíš.
Marcus Aurelius

Dňa 25. 2. 2021 by sa bol dožil
90 rokov môj manžel, otec,
dedko a pradedko
Bernard Hrdlička.
Čas plynie ako rieky prúd, no kto
ťa mal rád, nevie zabudnúť.
Spomína manželka, dcéry
a vnučky s rodinami.
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Konferencie
svätého Vincenta de Paul

Otec neumiera
Pri úsvite si slnečný lúč, ktorý mi ožiari cestu.
Za dňa si mršný vánok, čo dáva mi ochrannú vestu.
Za súmraku si tieň, čo za mnou vždy blízko kráča.
A v hlbokej noci sme tvoje ovečky, ty náš bača.
Aj keď ťa pri sebe už nevidíme,
vždy pri nás stojíš a v to my veríme.
Dňa 4. 2. 2021 sme si pripomenuli nedožité
70. narodeniny nášho drahého
Mgr. Juraja Schwarza,
ktorý nás vo veku 65 rokov náhle a nečakane opustil. Dňa 14. 4. 2021 si pripomíname
piate výročie od úmrtia nášho manžela, otca, dedka, brata a priateľa.
S láskou a vďakou spomínajú na všetky vzácne chvíle spoločného života
jeho najbližší. Navždy zostávaš v našich srdciach.

Prehľad činnosti OR HaZZ v Pezinku za rok 2020

U

plynulý rok bol pre nás všetkých celkom iný ako tie predchádzajúce. Vyžiadala si to
situácia s výskytom nového vírusu, nielen na Slovensku, ale na celom svete, pre ktorý
všetci občania museli dodržiavať rôzne epidemiologické opatrenia. Ale i napriek tomu
činnosť hasičov nepoľavila. Práve naopak, lebo hasiči okrem toho, že vykonávali výjazdy
k požiarom, dopravným nehodám a iným udalostiam, pomáhali aj pri zavedení karanténnych
opatrení v prvej vlne pandémie, ale i pri celoplošnom testovaní občanov.
Do územnej pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku
patria okresy Pezinok (17 obcí) a Senec (29 obcí). V uplynulom roku vykonali hasiči v týchto
dvoch okresoch spolu 717 výjazdov k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasahovali 132 krát
v okrese Pezinok a 121 krát v okrese Senec. Výjazdov k dopravným nehodám bolo spolu 210
výjazdov (66 v okrese Pezinok a 144 v okrese Senec). Zásahov, pri ktorých bola poskytnutá technická pomoc – odstraňovanie padnutých stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, bolo spolu
191. Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 27 krát.
Celková priama škoda pri požiaroch v oboch okresoch bola 475 330 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch 4 197 800 €.
Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej vypaľovanie trávy a suchých porastov,
spaľovanie odpadov a odpadkov.
Súčasťou okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré vykonáva kontrolnú
činnosť u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu
štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb
z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa kolaudačných konaní, prejednáva priestupky voči
fyzickým osobám a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.
V uplynulom roku bolo vykonaných spolu 156 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo
zistených 819 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti v roku 2020 bol výkon
protipožiarnych kontrol v školských zariadeniach. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na
Slovensku bolo v týchto zariadeniach vykonaných iba päť komplexných protipožiarnych kontrol,
pri kontrolách nebola uložená žiadna sankcia. Okresné riaditeľstvo uložilo 3 blokové pokuty
a vydalo deväť rozkazov na uloženie sankcie za porušenie predpisov o ochrane pred požiarmi
občanmi. V oblasti stavebnej prevencie (územné, stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné
riaditeľstvo 1094 stanovísk. Na obciach boli vykonané 3 kontroly.
Rok 2020 bol iný aj v preventívno – výchovnej oblasti, všetky akcie určené pre verejnosť, pre
deti a mládež boli z dôvodu pandemických opatrení pozastavené. Okresné riaditeľstvo zabezpečilo
v spolupráci s DHZ mesta Pezinok v mesiaci február pre verejnosť ukážku ako správne používať
prenosné hasiace prístroje, ktorá bola zorganizovaná na podnet občanov v súvislosti s požiarom
obývanej chaty v Kučišdorfskej doline a iba niekoľko exkurzií v letných mesiacoch pre deti
z letných táborov.
Profesionálni hasiči prajú občanom v nadchádzajúcom roku veľa zdravia, šťastia a dúfajú, že sa
v roku 2021 vrátime do života bez rôznych opatrení a obmedzení.
e. o.

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

S

polok 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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Jarné obdobie a lesné požiare.

P

richádzajúce jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová
vegetácia začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej
trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku
požiarov a najmä ich šírenie.
Mnohí za najjednoduchší spôsob považujú vypaľovanie
v záhradkách, na poli i pasienkoch. Vypaľujú priekopy pri cestách
i železničné násypy. Opadané lístie sa ľahko zapáli a holé konáre
stromov tiež len veľmi krátko odolávajú plameňom. Spaľovať
sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov. Preto sa
spaľovať môže len za splnenia určitých požiadaviek. Vypaľovanie
je za každých okolností zakázané a trestne sankcionované! Na
druhej strane medzi najnebezpečnejšie požiare patria lesné požiare.
Lesné požiare začínajú horením pôdneho pokrytia a rýchlosť
šírenia sa požiaru je závislá od druhu, stavu rastlinného pokrytia,
vlhkosti vzduchu, teploty, vetra a charakteru reliéfu. Prízemný
požiar sa postupne rozšíri, vzniká korunový požiar, ktorý sa pri
silnom vetre môže šíriť rýchlosťou 25km/h. Vietor postupne
šíri horiace čiastočky do okolia, čím dochádza k vzniku nových
ohnísk požiaru. Pre takýto typ požiaru je charakteristické: rýchle
sa šírenie v smere vetra a v závislosti od množstva horľavých
látok, zložitosť vedenia zásahu z hľadiska ťažko dostupného teré-

nu, nutnosti využitia veľkého množstva síl a prostriedkov na jeho
likvidáciu, nedostatok zdrojov vody potrebnej na hasiace práce,
častokrát nutnosť využitia špeciálnej (leteckej) techniky.
Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred
požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním,
ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.
Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto
sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon
o ochrane pred požiarmi a žiada tým občanov, aby: Nevypaľovali
trávu ani iné suché porasty! Nezakladali oheň v prírode na
miestach, kde to nie je dovolené! Nefajčiť v lesoch! Dodržiavať
príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do
lesa! Pri spozorovaní požiaru ho ihneď ohlásiť na linku tiesňového
volania!
Lesy sú našim azda najväčším bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú
funkciu.
Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zastaveniu nepriaznivého vývoja požiarovosti na tomto úseku a tým i nežiaducich
morálnych a ekonomických strát.
OR HaZZ v Pezinku
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