
Milí spoluobčania, kamaráti a čitatelia Dubovských 
novín, dovoľte mi, aby som sa Vám opätovne 

prihovorila z tohto miesta a zaželala Vám všetko len 
to dobré. S pribúdajúcimi stupňami na teplomere sa 
nám zlepšuje nálada a chuť do práce v našich dvoroch, 
záhradkách a všetkých oázach pokoja. Po dlhej zime 
a pandémii sme unavení a vyčerpaní. Vďaka Bohu, už 
aj z médií sa nešíria zlé správy o chorobe, takže dý-
chame ľahšie. Príroda je úplne zahalená zelenou farbou 
stromov a kvety hrajú všetkými farbami. Vtáčie meló-
die, ktoré sa rozliehajú po okolí nám pohládzajú dušu 
a tento rok sa k nám prisťahovala aj rodina bocianov, 
ktorá nás teší svojou prítomnosťou.

Doteraz ako vieme bol zákaz stretávania sa a preto 
naša obec nemohla zorganizovať už zabehané podu-
jatia, na ktorých sme sa s radosťou stretali a na ktoré 
sme potom dlho spomínali, „samozrejme okrem pravi-
delného testovania“. Teraz sa nám naskytá príležitosť, 
aby sme vymysleli niečo pre spoločné stretnutie. Preto 
sme sa rozhodli, pozvať Vás všetkých na naše ihrisko 
dňa 3. júla 2021, kde privítame leto, uvaríme guláš, na-
pečieme scískanice a iné dobroty. Pre deti pripravíme 
rôzne atrakcie a súťaže a pre nás veľkých kántry hudbu 
a možnosť stretnúť sa s kamarátmi. Ale toto všetko sa 
včas dozviete. Týmto som Vám len chcela pripomenúť 
aká dôležitá je spolupatričnosť ľudskej komunity a únik 
od reality strachu a obáv z budúcnosti. Nedávno som 
sa stretla s človekom, ktorý mi naznačil, ako má každý 
z nás blízko k tomu, aby podľahol predsudkom iných. 
Ani si neuvedomujeme, že počas života sme si osvojili 
a uverili mnohým prísloviam či pravidlám, v ktorých bez 
uvažovania zotrvávame. Spomeniem len dve, napr. 
„chlapi neplačú“, alebo „peniaze krivia charakter“. No, 
ale chlapi predsa plačú, prečo si to nepriznať. „Plač je 

kúpeľom duše“. Takisto peniaze nekrivia charakter, lebo 
nie všetci bohatí sú nepoctiví a tak isto, nie všetci chu-
dobní sú čestní a spravodliví. Človek vďaka svojej inteli-
gencii často žije život podľa svojich predstáv. Obyčajne 
smerujú k dobru, ale často po našich činoch a slovách 
zostáva spúšť. Preto si uvedomme, že nemáme slúžiť ro-
zumu, ale ho máme zmysluplne využívať. Nenechajme 
sa ovplyvniť cudzími názormi a kvetnatými rečami, ale 
čerpajme z vlastnej skúsenosti a rozhodujme sa sami 
čo je pre nás najlepšie. Keď toto píšem napadol ma 
príbeh, ktorý som si nedávno prečítala a celkom sa hodí 
k téme, o ktorej píšem. Dovoľte mi teraz sa s Vami oň 
podeliť.

...Bohatý muž zo Severu sa pohoršil, keď uvidel rybára 
z juhu, ako lenivo vylihuje vedľa svojej loďky a fajčí fajku. 
„Prečo nechytáš ryby?“ pýta sa továrnik. „Pretože som 
už dnes chytil dosť,“ odpovedá rybár. „A prečo nenalo-
víš viac?“ „Prečo by som to mal robiť?“ „Mohol by si viac 
zarobiť,“ znela odpoveď. „A potom si napríklad kúpiť 
k loďke motor, loviť v hlbších vodách a naloviť viac. Tak 
by si zarobil viac a mohol si nakúpiť siete. S nimi by si 
nachytal viac rýb a zarobil viac peňazí. Čoskoro by si 
mal dosť, aby si mohol kúpiť dve rybárske lode a možno 
aj celú flotilu. Potom by si bol bohatý ako ja.“ „A čo by 
bolo potom?“, pýta sa rybár. „Potom by si si mohol sku-
točne užívať život.“ „A čo myslíte, že práve robím???“, 
opýtal sa rybár.

Pán starosta a redakcia Dubovských novín
Vám želáme dobré zdravie a krásne leto.

Mária Polčicová
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Deň matiek

Ako dobre vieme, druhú májovú nedeľu oslavujeme deň matiek. Tento rok sme ne-
mohli pozdraviť naše mamičky a babičky krásnym programom, ktorý každoročne 

pripravia naše deti z MŠ a ZŠ k ich sviatku. V tento deň sa vždy sála na ihrisku zaplní 
rodičmi a starými rodičmi, aby videli, čo si ich deti a vnúčatá pod vedením pedagógov 
pripravili a ako to vedia s radosťou odovzdať a nás prítomných potešiť. Každý rok pri 
tejto príležitosti pán starosta odovzdá jednej žene kyticu kvetov s blahoželaním a spo-
menie niečo, čo dobré a milé v živote urobila. V nedeľu 9. mája pán starosta a ja sme pri 
príležitosti dňa matiek navštívili dve ženy – matky, ktoré okrem toho, že vychovali svoje 
deti postarali sa aj o svojich chorých bratov. Navštívili sme pani Agnešu Šimončičovú 
a pani Teréziu Vóberovú. Bolo to krásne a úprimné stretnutie, kde sme sa porozprávali 
o ich starostiach a pospomínali aj časy dávno minulé. Prežili sme s nimi pekný deň 
a dámy, ktoré sme navštívili mali očividne radosť. 

Všetkým mamám a babkám chcem v mene starostu obce a Obecného zastupiteľstva 
dodatočne zaželať všetko dobré a popriať Vám pevné zdravie, veselú myseľ a Božie po-
žehnanie.

Mária Polčicová

Prvé sväté prijímanie

V nedeľu 30. mája sa náš Kostol Ru-
žencovej Panny Márie naplnil prvo-

prijímajúcimi deťmi, ich rodičmi, súroden-
cami, starými i krstnými rodičmi. Naplniť 
sa mohol kvôli situácii ani nie spolovice, 
no to hlavné zostalo: bol až po vrch plný 
radosti, očakávania, čistoty detských duší 
trinástich tretiačok a tretiakov, symbolicky 
oblečených do bielych šiat a habitov, ktorí 
prostredníctvom kňaza Rastislava Zelenaya 
a s pomocou rodičov pristúpili k sviatosti 
Eucharistie. Deti sa na prvé sväté prijíma-
nie z veľkej časti nachystali ešte na jeseň 
a po vynútenej, ale nevyhnutnej pauze sa 
mohli opäť stretávať v menších skupinkách 
až od apríla. Pán farár im prostredníctvom 
slov, kresleného filmu, príkladov mladých 
svätcov vysvetlil kresťanské hodnoty, desať 
Božích prikázaní, ale i najväčšie prikázanie lásky k blížnemu. Takto poučené mohli deti v piatok pristúpiť k svätej spovedi a v nedeľu 
za krásneho spevu Creda k prijatiu Eucharistie. Kňazovi, miništrantom, pani kostolníčke, Credu, Petrovi Zajíčkovi aj fotografke Evičke 
Kerestešovej ďakujeme a prosíme za nich aj za naše deti: Nech Vás požehnáva Pán!

Eva Kenderessy

50
31. 7. 2021

Šťastné výročie zlatej svadby želajú 
dcéry s rodinami a vnúčatá.
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Najsvätejšie Kristovo
Telo a Krv (Božie telo)

Tento sviatok sa slávi  vo štvrtok po ne-
deli Najsvätejšej Trojice (druhý štvr-

tok po Turiciach – Zoslaní Ducha Svätého). 
A u nás to ešte vyšlo v týždni po prvom 
svätom prijímaní, kde deti sprevádzali pri 
procesii cez dedinu sviatosť oltárnu – pred 
ktorú sypali lupienky z kvetov. 

Bolo to tak krásne sviatočné a pritom tak 
žiarivo veselé.

Bc. Eva Dolníková, DiS.

Mám tu aj ja svoj korienok?...

Veľa ľudí z Dubovej odišlo do sveta 
z rozličných dôvodov..., ale na domov 

nezanevreli, naopak, vyhľadávajú kontak-
ty, sledujú dianie dnes už vďaka internetu 
a ďalším technickým vymoženostiam, aby si 
tú svoju obec s milými obyvateľmi neustále 
pripomínali...upevňujú si tak svoj korienok. 
Sú aj takí, ktorí sa po rokoch strávených 
v inom mieste Slovenska, ba aj sveta predsa 
len vrátili naspäť do dedinky pod Kuklu.

Aj ja som si tak pripadala, keď som sa po 
dlhom čase prešla cez Dubovú hoci len auto-
busom spolu so škôlkarmi smerom na hrad Červený Kameň. Ne-
dalo mi, predsa som len ukázala kolegyniam domy, kde vyrastali 
mojej mamy otec aj mama, jej krstní rodičia, kde asi býva jej teta, 
ďalšia a ďalšia teta so strýcom, tak isto aj cestu vedúcu do záhrady 
mojej babky (ktorú dostala od svojej mamy). Do nej som chodila 
každú sobotu pomáhať rodičom aj starým rodičom až do mojich 23 
rokov. Cestou na hrad som ich zabávala rozprávaním o svadbách, 
na ktorých som tu bola, aká zorganizovaná skupinka zabávačov 
na čele s tetou Jojkou Fandlovou (tá ma nesmierne uchvátila svo-
jimi oscarovými výkonmi) bavila všetkých svadobčanov vtipný-
mi scénkami zo života, až nám slzy tiekli. Ešteže vtedy nemávali 
ženy výrazné make-upy, lebo tie by boli úplne roztečené a bolo by 
možno ďalšie divadlo. Neskutočne som na tejto zábavnej skupinke 
obdivovala to, že zahodili všetky starosti a dokázali sa ,,zhova-
diť”...ako moja babka hovorievala, jednoducho sa bavili, ba aj celú 
svadobnú spoločnosť, a tá bola riadne veľká! Kolegyne neverili, 
,,nikdy si sa nepochválila, že to tu poznáš!“ Tak už viete! Cestou 
som si premietala v hlave, čo spravím, keď by autobus nedajbo-
že dostal defekt a my s 50-timi škôlkarmi ďaleko od Bratislavy 
a hrad Červený Kameň ešte v nedohľadne. Našla by som v Dubo-
vej niekoho z mojej rodiny, kto by si na mňa ešte pamätal? Bývajú 
vôbec ešte v tých domoch ako za mojich dievčenských čias? Mož-
no áno. Ale určite si ich za posledné štvrťstoročie opravili, vyno-
vili novými fasádami, verandami, altánkami...nie som si istá, či by 
som k mojej vzdialenej rodine už trafila. Ale našťastie to ostalo len 
v rovine mojich predstáv. Hrad sme si s deťmi pozreli a cestou späť 
cez Dubovú som si už len pre seba pohľadom vyhľadala tie domy, 
do ktorých by mohol siahať aj môj korienok. Znova mi padol zrak 
na cestu vedúcu do babkinej záhrady a  vyvolal tak spomienky, 
ako som babke ,,pomohla“ pri trhaní zeliny. ,,Babkááá, táto ze-

lina krásne rozvoniava, prečo ju mám 
trhať?“- volám po záhrade. ,,Ideš odtál, 
to je majoránka! Tam je kuračka! (zeli-
na veľmi podobná majoránke) Tam som 
ťa poslala“! Ako stredoškoláčka som už 
bola rozumnejšia a stihla sa od nej nau-
čiť, ako sa ,,školia“ jahody, rozpoznávať 
ich druhy, aké rastliny je vhodné vedľa 
seba posadiť... Po nejakom čase som do 
babkinej záhrady doviedla stráviť sobo-
tu svojho, vtedy ešte len frajera - ako na 
panské. Nezľakol sa. Po rokoch sme si 
spoločne vybudovali vlastnú záhradu, 

kde som zúročila poznatky a rady mojej 
babky. Informácie o rodine, o živote v Dubovej som vnímala cez 
moju mamu Oľgu Cigánkovú rod. Valentovičovú, takže stručný 
prehľad o dianí v dedine mám doteraz. Ešteže už vymysleli mobily 
a maily. Podarilo sa mi vďaka nim vytvoriť si svoj kontakt.

Aký dôvod vôbec mám v Dubovej hľadať svoj korienok? Babka 
aj dedko boli rodáci z tejto dediny. Ako mladých manželov ich 
zavialo do Bratislavy, kde dedko dostal prácu na pošte. Ich život 
pokračoval a aj sa ukončil tam. Teraz odpočívajú v Slávičom údolí. 
Ale na Dubovú chodievali do spomínanej záhrady aj neskôr spolu 
s vnučkami...vlastne so mnou a sestrou Radkou.
Mám tu teda aj ja svoj korienok?...

Jaroslava Koková, rod. Cigánková
vnučka Ireny Valentovičovej,

rod. Koníkovej a Rudolfa Valentoviča

V záhrade s babkou.

V záhrade s mamou a sestrou
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Dňa 9. mája 2021 sa dožila krásneho jubilea,
požehnaných 90 rokov

naša drahá mama, babka a prababka
Terézia Jakubcová.

Vek nie je to, čo staroba snáď,
keď v očiach žiari večná mlaď,

a keď srdce sa pousmeje,
tých 90 rokov poznať nie je.

K Tvojmu výnimočnému sviatku a do ďalších
rokov života Ti celá rodina prajeme veľa zdravia, 

šťastia a Božieho požehnania.
Svojim požehnaním nech Ťa ochraňuje

Ružencová Panna Mária.

Dňa 20. júla 2021 oslávi

88. narodeniny naša drahá,
 milovaná mamička,  babička a prababička

Ruženka Tomašovičová.
Srdečne Ti blahoželáme a prajeme veľa zdravia.

Ľúbime Ťa.

Sivá holubienka 

Sivá holubienka kdes bola,
kde si svoje popelavé perie,

kde si svoje popelavé perie stratila...

Stratila som ho ja na poli,
to pre Teba môj švárny šuhajko,

to pre Teba môj švárny šuhajko navzdory...

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili 
tvorbu Dubovských novín:

rod. Nádaská (Trnava), rod. Nádaská (Dubová), 
Eva Polčičová, pani Mária, Jozefína Žáková, Teré-
zia Jakubcová, rod. Jarka Moravčíka z Pezinka.

ĎAKUJEME!

Naši jubilanti
júl – september

60 rokov
Alojz Tomašovič
(* 12. 7. 1961)

Ružena Baxová
(* 5. 9. 1961)

70 rokov
František Dékány

(* 2. 7. 1951)
Anna Nemčeková

(* 25. 7. 1951)
Agneša Adamcová

(* 10. 8. 1951)
Viera Vlková

(* 12. 8. 1951)
Peter Lukačovič
(* 24. 8. 1951)

Mária Hrdlovičová
(* 12. 9. 1951)

Mária Mináriková
(* 14. 9. 1951)

Mária Hudeková
(* 30. 9. 1951)

80 rokov
Michal Fandel
(* 22. 9. 1941)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Dodatočné uverejne-
nie fotografií manželov 
Zechmeisterových a ich 
syna Timmyho z rubriky 
"Čo priniesol rok 2020?".

Timmy Zechmeister
(*17. 1. 2020)

Marián Zechmeister a Barbora Župnyková
4. 7. 2020

„Myslime na to,
že dobré slová
a dobré skutky 

robia dobré
vzťahy.“



júl – september 20214 Dubovské NOVINY január - marec 2017 45júl – september 2021

Deň matiek v MŠ

Každý rok sa deti z MŠ pripravujú na vystúpenie s programom 
pre mamičku ku Dňu matiek. Ani tento rok sa na ihrisku osla-

va nekonala, kvôli pandémii, ale deti sa aj tak naučili krásne bás-
ničky a pesničky pre mamičky, ktoré im doma predniesli. Z lásky 
im urobili trblietavé srdiečko a podarovali im maľovaný hrnček.

Tiež urobili radosť aj babičkám. Maličký darček pre radosť sme 
odovzdali pani Adamcovej, ktorá zabezpečila, aby sa srdiečko od 
detí dostalo všekým dôchodkyňam a potešilo ich,

J. Fandlová

Turistická vychádzka

Počasie sa trochu umúdrilo, prestalo pršať a slniečko začalo hri-
ať. Rozhodli sme sa s deťmi MŠ urobiť si krásnu turistickú 

vychádzku spojenú s poznávaním a pozorovaním prírody, rastlín. 
Vybrali sme sa na Vítkov vŕšok k Panenke Márii. Tam sa deti ob-
čerstvili a napili, čo si priniesli v batohoch. Potom na neďalekej 
lúčke si deti pobehali a taktiež súťažili medzi sebou v behu hore 
kopčekom po ceste. Nakoniec sme si porozprávali o lese a jeho 
obyvateľoch, o stromoch, rastlinách, hmyze a rôznych chrobáči-
koch. Klárka ich dokonca pozorovala aj s lupou. Nezabudli sme aj 
na slušné správanie sa v prírode a o ochrane znečistenia prostredia. 
Deťom sa vychádzka veľmi páčila, aj keď sa vrátili do MŠ unave-
ní, už sa tešia na ďalšiu. Po dobrom obede si odpočinuli, pospali 
a tešili sa domov, aby mohli rodičom porozprávať svoje zážitky.
 

J. Fandlová

Návšteva predškolákov v Základnej škole

V máji boli pozvaní naši predškoláci na návštevu do Základnej 
školy. Tak sme sa tam vybrali na vyučovaciu hodinu do prvej 

triedy, kde nás veľmi milo privítal pán učiteľ Peter Žigo. Prváci 
nám najskôr predviedli ako vedia pekne čítať. Pán učiteľ zapájal 
do činností aj predškolákov. Nesklamali a hravo vedeli určovať 
začiatočné písmená v slovách. Potom zábavnou formou vytvárali 
vety prostredníctvom slov na kartičkách s rozprávkovým motí-
vom. Tiež si precvičili aj počítanie, vedomosti o číslach. Všetky 
aktivity mal pán učiteľ pripravené tak, aby zaujali prvákov aj pred-
školákov. Za príjemne a poučne strávený čas u prvákov mu veľmi 
pekne ďakujeme.

Potom pani riaditeľka Benčuriková povodila deti po celej ško-
le, ukázala každú triedu so žiakmi a pani učiteľkami. Nakoniec 
na školskom dvore spolu s tretiakmi sa rozdelili na dve skupi-

ny, striedali sa v pohybovej hre 
a v kreslení s kriedou na betóne.

Deťom sa v základnej škole 
veľmi páčilo a už sa tešia, kedy 
po letných prázdninách prídu do 
prvej triedy.

J. Fandlová

Deň detí v našej MŠ

1. júna ako vždy deti vítali 
vyzdobené triedy škôlky. 

Hudba sa ozývala z tried, tancom 
deti začali oslavovať svoj deň. 
Po desiatej všetky deti vyšli do 
školskej záhrady, kde ich čakali pripravené súťaže. Deti skákali 
vo vreciach opreteky, hádzali loptičkami do kruhu, bežali opreteky 
s fúrikom a loptou, ktorá nesmela vypadnúť, namotávali cukrík na 
špagátík. Nosili cukrík na lyžičke okolo danej méty, liezli tunelom 
a mali rôzne súťaživé hry. Všetky deti plné radosti a vzajomného 
povzbudzovania dostali za odmenu medaile, sladké balíčky a ako 
darček skladaciu stoličku. Pani kuchárky im pripravili nanuky na 
osvieženie a tiež ich prekvapili čokoládkami a ovocím.

Deti si svoj deň užili s radosťou a veselou zábavou.
 J. Jamborová

Darček od mamičky

Naše deti v MŠ dostali dňa 7. júna ešte jeden nezvyčajný dar-
ček k MDD. Mamička Miška, pani Juríčková, prekvapila 

deti a zabezpečila im návštevu zmrzlinárskeho auta so zmrzlinou. 
A tak zrazu, čo deti vôbec netušili, prišlo do škôlky pravé zmrz-
linárske auto s výbor-
nou zmzlinou a s pánom 
Juríčkom, ktorý deťom 
rozdával túto mrazenú 
pochúťku. Deťom zmrz-
lina veľmi chutila a bola 
dobrým osviežením v ho-
rúcom dni.

Ďakujeme rodine Juríč-
kovej za sponzorský dar 
a za úžasný nápad, ktorý 
deti prekvapil a hlavne 
potešil.

J. Fandlová



Pripomienka zosnulých
júl – september 2021

40 rokov:

Valent Jakubčík  + 26. 7. 1981
manžel Anastázie rod. Švorcovej (59 r.)

Mária Koníková  + 16. 8. 1981
vdova po Štefanovi, rod. Zelinková (74 r.)

20 rokov:

Irena Koleková  + 20. 7. 2001
vdova po Františkovi, rod. Gavorníková (84 r.)

Valéria Krchnáková  + 13. 8. 2001
(58 r.)

František Kučera  + 22. 8. 2001
manžel Márie rod. Slintákovej (76 r.)
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50 rokov:

Michal Školek  + 27. 7. 1971
manžel Anny rod. Soldánovej (66 r.)

S láskou v srdci a vďakou spomíname
na našich drahých rodičov.

Dňa 6. 4. 2021 uplynulo 35 rokov od úmrtia 
nášho otca, dedka a pradedka

Františka Koleka.
Dňa 20. 7. 2021 si pripomenieme 20 rokov, čo 
nás opustila naša mama, babka a prababka

Irenka Koleková.
A dňa 1. 10. 2021 si pripomíname 30 rokov, čo 

nás opustil ich syn a náš brat Igor Kolek.

O tichú spomienku prosí najbližšia rodina...  

Zhliadni, Pane, milostivo
na duše našich zosnulých

a voveď ich do večenej radosti.

Vincent Šikula
nar. 19. 9. 1936 
+ 16. 6. 2001
 

V júni uplynulo 20 rokov od smrti nášho 
rodáka prozaika, básnika, autora litera-

túry pre deti a mládež, muzikanta a človeka 
s dobrým srdcom Vincenta Šikulu.

Pochovaný je v našom cintoríne, v jeho 
rodnej obci, ku ktorej mal vždy hlboký 
vzťah a kam sa veľmi rád vracal. Bol rodá-
kom a čestným občanom našej obce a tiež 
jeho meno nesie aj miestna knižnica. 

Ako spomienku na vzácneho človeka 
si pečítajme úryvok z jeho knižky pamätí 
"Požehnaná taktovka", ktorý znie: „Ak má 
niekto Božiu iskru, keby z akej chudoby vy-
šiel, ukáže svetu, že sila poézie pretrváva, 
prekračuje hranice každodennosti, ba vie 
byť večná.“

S úctou spomínajú Dubovčania.Irena Koleková

Michal Školek

30 rokov:

Gabriel Oškera  + 14. 7. 1991
(69 r.)

Dominik Gloznek  + 24. 7. 1991
(54 r.)

Štefánia Belicová  + 12. 8. 1991
rod. Pokojná (78 r.)

František Moravčík  + 7. 9. 1991
manžel Márie rod. Lukačovičovej (43 r.)

Anton Polčic  + 25. 9. 1991
(78 r.)

Mária Koníková  + 30. 9. 1991
rod. Setnická (82 r.) František Kučera

Mária Koníková

Gabriel Oškera

Valent Jakubčík

Mária Koníková

Štefánia Belicová

František Moravčík Anton Polčic

20 rokov:

Vladimír Lukačovič  (+ 8. 8. 2011)
syn Kvetoslavy Lukačovičovej (56 r.)

Elena Polkorábová  (+ 18. 8. 2011)
manželka Alexandra, rod. Malinovská (57 r.)

Elena PolkorábováVladimír Lukačovič
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Bola najstaršia
v dedine

1. mája 2021 by mala 99 rokov.

Dňa 3. februára 2021 zomrela naša 
mama, babka a prababka Terézia Pol-

čicova (Vincova), rod Koníková vo veku 
nedožitých 99 rokov. To, že “Pán Boh ju 
požehnal“ vysokým vekom a dobrým zdra-
vím pripisovala mama tomu, že jej tým 
chcel vynahradiť to, že jej rodičov si povo-
lal takých veľmi mladých.

Keď sa dožila okrúhlych 90 rokov, sama 
si napísala do Dubovských novín svoj ži-
votný príbeh, v ktorom popísala svoje po-
hnuté detstvo, príbeh nešťastnej mladej ro-
diny, ktorý by nevymyslel ani románopisec 
s bujnou fantáziou.

Z tohto jej príbehu vyberám:
„Môj tatenko bol Vincent Koník a mamen-
ka Serafína, rodená Pokojná, ktorí sa zo-
brali v roku 1920. Bolo to len 2 roky po 
prvej svetovej vojne , keď situácia v kraji-
ne bola ešte nestabilná a napätá. Babka mi 
často rozprávala, ako sa po vzniku Česko-
slovenskej republiky „v jednadvadsiatom 
roku Maďari (ktorí sa nechceli zmieriť 
s rozpadom Uhorska) búrili a tatenko musel 
ako záložák narukovať. Slúžil u vodákov – 
“mornárov” - a ženistov. V januári 1920 
bola na Dunaji veľká povodeň a vojaci sa na 
loďke prevrátili do vody. Tatenko tak silno 
prechladol, že zostal chorý. Keďže vtedy 
nebola prakticky  žiadna lekárska starostli-
vosť - tak v dôsledku silného prechladnutia 
chradol a do dvoch rokov chorobe podľa-
hol. V januári roku 1922 mal 23 rokov a 18 
apríla toho istého roku zomrel.“

Malá Terezka sa narodila 1. mája, teda 
dva týždne po jeho smrti, ako “pohrobok”. 
Mamenka Serafína bola 2 roky vdova 
a potom sa vydala za slobodného Štefa-
na Horvátha, s ktorým prežili spolu iba 
7 a pol roka. Za ten čas mali spolu 4 deti, 
jedno zomrelo. Serafína však nečakane 
umrela ako 29 ročná na tuberu a do hrobu 
si zobrala aj svoje v poradí už šieste die-
ťa, ktoré sa malo o mesiac narodiť. Po jej 
smrti zostali vdovcovi Štefanovi na krku 
4 deti – Terezka, ktorá bola z prvého man- 
želstva Serafíny (v tom čase mala 9 a pol 
roka a tri deti zdruhého manželstva Sera-
fíny - teda vlastné Štefanove deti - 6 ročná 
Irenka, neskôr vydatá za Alojzka Fandla, 
4 ročný Alojz, ktorý zomrel ako 14 ročný 
a 3 ročný Ernest, ktorý neskôr žil a zomrel  
v Bratislave.

Ihneď po mamenkinej smrti si starí rodi-
čia Koníkoví zobrali Terezku k nim, a ona 

často spomínala, ako cez ulicu pozerala na 
svojich bratov a sestru, ku ktorým som už 
nepatrila. Vtedy však nikto nemal čas riešiť 
citové rozpoloženie malej siroty. 

Vdovec Štefan Horváth sa po vyše roku 
znovu oženil a zobral si Máriu Zelinkovú 
z Častej, s ktorou mal syna Jožka, ktorý žil  
spolu so svojou manželkou Irenkou v dome 
po svojich rodičoch na Hlavnej ulici.

Napriek tomu, že s nimi nevyrástla, so 
všetkými týmito nevlastnými súrodenca-
mi, polovičnými (Irena, Ernest) aj úplne 
nevlastným Jožkom, udržiavala naša mama 
po celý život veľmi úzke rodinné vzťahy. 
Aj keď bola z nich najstaršia, všetci ju 
predbehli do večnosti.

Tatenko Vincent pochádzal z rodiny Jo-
zefa Koníka a jeho manželky Anny, ktorá 
bola rodená Vráblová. Vráblovcom patril 
dom, ktorý neskôr zdedila a v ktorom bý-
vala až do svojej smrti a dnes tam bývajú 
jej dcéry Eva Severínová a Zuzana Polčico-
vá. Okrem Vincenta mali títo manželia ešte 
syna Libora, ktorý žil v dome na mieste, 
kde teraz stojí dom jeho vnuka, tiež Libora 
Koníka. V tomto dome prežila Terézia po 
smrti starých rodičov, u svojho strýka Libo-
ra svoje detstvo a mladosť spolu s jeho deť-
mi. Najstaršia z nich bola Irena, neskôr vy-
datá Branišová, ktorá žila v Častej – jeden 
z jej vnukov je napr. Marcel Zelinka, zná-
my ako majster všetkých remesiel. Druhým 
v poradí bol Vincko, ktorý sa neskôr ože-
nil s Helenou Gašparovičovou – ktorí boli  
rodičmi aj Libora mladšieho. Najmladšia 
Alojzia sa vydala za Alojza Lukačoviča 
(Bumbaja) a mali deti Šaňa a Evu, vydatú 
Manduľákovú. 

„Strýco Libor“ bol pre našu mamu ná-
hradným otcom, jeho deti boli vlastne ma-
mini bratranci a sesternice a aj tých pova-
žovala za svojich nevlastných súrodencov 
a až do ich smrti (všetci zomreli skôr ako 
ona) považovala za svoju blízku rodinu.

Mamenka Serafína bola najmladšou dcé-
rou Augustína Pokojného a jeho manželky 
Anny, rodenej Tajcnárovej. Mamenka bola 
z 10 tich detí, z toho bolo 7 bratov a 3 sest-
ry. Z tejto veľkej rodiny dnes na Dubovej 
žijú ich vnuci, pravnuci a prapravnuci, 
možno najznámejší je z nich vďaka svojej 
výbornej vinárni a cukrárni Marek Jakubec 
– Joslík, ktorý je vnukom maminej sester-
nice Štefánie Valentovičovej (Joslíkovej)

Naša mama sa ako 24 ročná vydala za 
Vincenta Polčica, ktorý  zomrel ako 74 
ročný v roku 1993. Prežili spolu 47 rokov 
a mali spolu 4 dcéry, Mariannu (Zemkovú), 
Jozefínu (Žákovú), Zuzku a Evu (Severí-

novú). Manžel Vincent bol synom Rudolfa, 
ktorý pochádzal zo širokého „Polčicovské-
ho klanu“, ale on sám mal „iba“ štyroch 
synov. Jeden z nich zomrel ako bábätko 
a ďalší (Štefan) padol vo vojne ako vojak 
slovenskej armády v Tarvíziu v Taliansku. 
Zostal mu iba jediný brat Rudolf, ktorý sa 
oženil s Lujzou Polčicovou (z vetvy Loj-
žikov) a mali spolu dvoch synov – Tibora 
a Rudolfa – dnes známeho ako majiteľa po-
travín v Dubovej.

Mama žiaľ zomrela v čase vrcholiacej 
pandémie Covid 19, čo prakticky zname-
nalo, že pohreb bolo možné realizovať iba 
v kruhu najbližšej rodiny. Nám pozosta-
lým z toho bolo veľmi smutno, pretože 
ona osobne vyprevadila na poslednej ces-
te hádam každého Dubovana, keďže bola 
speváčkou tzv. skupiny Cinter, kde sa vy-
striedali mnohé speváčky a speváci – Anna 
Gajdošíková, Helena Koníková, Maška 
Moravčíková a neskôr Jojka Chovana- 
Fandlová, Lojšik – Lojzko Jakubec, Marka 
Zozkova – Valentovičová, Terezka Vikova 
– Jakubcová. Nikdy nezabudnem, aká ve-
selá a rozšafná vedela byť táto skupinka 
pohrebných spevákov pri inej príležitosti 
– napr. pri oslave 8O tych narodenín našej 
mamy keď niekoľko hodín dokázali spie-
vať veselé aj vážne pesničky, o ktorých sme 
pred tým ani nepočuli. Vedeli sa s plným 
nasadením baviť aj smútiť.

Posledné roky svojho života naša mama  
vyzývala každého známeho – „a potom 
mi dojdzi na pohreb aj na karminu“ a nás 
- svoje dcéry, poučovala, aby sme nezabud-
li zavolať na karminu „šeckých, čo dojdu 
na pohreb“. O to viac nám bolo smutno, 
keď sme na cintoríne pri rakve mohli stáť 
iba my 4 dcéry, už iba jeden zať, 7 vnúčat 
s partnermi a 9 pravnúčat a kar sme si nedo-
volili urobiť ani v tejto zostave. Po pohre-
be sme sa rozišli každý domov a obligátny 
rezeň so šalátom a pohár vína sme si dali 
v rovnakom čase, ale každý sám vo svojej 
úzkej rodine.

Verím, že sa nám podarí v lepších časoch, 
teda keď odznie pandémia, zorganizovať 
stretnutie a dodatočnú „karminu“ pre všet-
kých tých, ktorí by inak prišli na pohreb (aj 
tých, ktorí tam napriek pandemickým pro-
blémom prišli). Vyzerá to tak, že najskôr to 
bude možné pri spomienke na nedožité 100 
narodeniny – teda 1. 5. 2022. 

Ak sa to podarí, budete srdečne vítaní 
všetci, ktorí si budete chcieť na našu mamu 
spomenúť.

Jozefína Žáková, rod. Polčicová
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Športovci z Dubovej

Dobrý deň, v dnešnom rozhovore sa presunieme z tvrdého troj-
boja k nežným mažoretkám. Porozprávali sme sa s Klárou 

Zajíčkovou a Tamarou Tomáškovou.

Ahojte, akému športu sa venujete a čo to obnáša? 
Klára: Venujeme sa mažoretkovému športu a obnáša to krútenie 
s paličkou, tancovanie a pohyb s pomponami (strapaté útvary☺).
Koľko máte rokov, ako dlho sa venujete tomuto športu a aké 
úspechy ste dosiahli?
Tamara: Mám 12 a mažoretkám sa venujem 4 roky. Teraz sme boli 
aj na nejakých medzinárodných súťažiach v Česku a získali sme 
tam strieborné medaile. Veľmi ma baví spolupráca s inými športa-
mi na štadiónoch. 
Klára: Mám 19 rokov, súťažila som 8 rokov a teraz sa mažoretkám 
venujem ako trénerka. Môj najväčší úspech je druhá vicemajsterka 
Európy a za 8 rokov mám 37 medailí, z toho najviac zlatých.
Mažoretky sa hodnotia ako individuálny alebo kolektívny šport?
Klára: Aj, aj. Je viacero disciplín, sólo, duo, trio, mini formácia 
a veľká formácia. Ja som najviac medailí získala v mini formácii 
a trio. 
Tamara: Ja najviac súťažím vo veľkej formácii.
Kde trénujete, v čom spočíva mažoretkový tréning a ako často 
trénujete? 
Tamara: Trénujeme v Centre voľného času v Modre. Samozrejme 
sa musíme najskôr dobre rozcvičiť a potom trénujeme v rôznych 
formáciách chareografiu a triky. Trénujeme trikrát do týždňa.
Klára: Trénerky sú tam hlavne na to, aby vymysleli choreografiu 
a dohliadali na detaily držania tela, napríklad vystreté ruky.
Obidve sa venujete trénovaniu, baví vás to?
Tamara: Ja som teraz začala trénovať tie najmenšie detičky, se-
dem ročné a je to veľmi zaujímavé.
Klára: Ja by som rada ešte súťažila, ale dlhšie som bola mimo 
súťaží a sú tam rôzne novinky, ktoré by som musela dotrénovať 
a popri práci už nemám toľko času. Ale baví ma moje skúsenosti 

odovzdávať ďalej a vystríhať mladšie baby pred chybami v tech-
nike a tréningu.
Monika (Tamarkina mama): Ja by som vyzdvihla aký sú silný tím, 
držia spolu od najmenších dievčat, až po trénerky. Pomáhajú si aj 
mimo šport a sú výborná partia.
Prečo by ste odporúčali tento šport?
Klára: V nás to vzbudilo veľkú vášeň, my sme pre tento šport nie-
koľko rokov žili a možno práve preto sme boli také dobré. Spoznala 
som tam veľmi veľa ľudí a mám veľmi veľa dobrých zážitkov. Člo-
vek si tam aj trošku vybije temperament ☺.
Kde študujete a aké máte výsledky?
Tamara:  Ja som ešte na základnej škole a výsledky mám dobré.
Klára: Ja som už zmaturovala a momentálne neštudujem, ale školy 
som sa trošku bála a mažoretky som mala ako taký únik a nechcela 
som, aby to skončilo. S kamarátkami sme s tým tak žili, že sme 
s paličkami aj spávali, riešili hudbu k choreografii a skúšali aj 
nemožné.
Čomu by ste sa chceli venovať v dospelosti?
Tamara: Rada by som zostala pri mažoretkách. Baví ma kynológia 
a rada by som sa stala grafičkou. A teraz som začala s fotografo-
vaním.
Klára: Ja by som sa chcela vrátiť do Ameriky a otvoriť si kaviareň 
alebo robiť niečo s ľuďmi, napríklad organizovanie teembuildin-
gov.
Čo tento šport obnáša pre rodiča?
Monika: Zo začiatku nám to zaberalo trošku viac času, voziť ju na 
tréningy a byť tam aj s ňou, pretože bola v novom prostredí, ale 
teraz si to už všetko rieši sama.
Posunul tento šport tvoju dcéru aj v osobnom živote? 
Monika: Už len to, že za niečím musí ísť, je veľký benefit. Učí sa 
zodpovednosti, pracovať v tíme a pre tím, že to čo dosiahne je zá-
sluha nielen jej, ale aj kolektívu. Ja na nich obdivujem pamäť, že si 
dokážu zapamätať tú zostavu ☺. My rodičia sme na ňu veľmi hrdí 
a aj ostatné deti sa budeme snažiť viesť ku kolektívnemu športu.
Čo na súťažiach rozhodcovia posudzujú?
Klára: Na súťaži je 4 až 6 rozhodcov, v choreografii máš predpí-
sané prvky a rozhodcovia hodnotia chyby a technické prevedenie. 
Napríklad palička nemôže spadnúť na zem, za to strhávajú body.
Čo vás priviedlo k mažoretkám a aké iné športy ste skúšali?
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Tamara: Sestrina kamarátka chodila na mažoretky a mňa to zau-
jalo ☺.
Klára: Ja som si myslela, že ja ☺ (smiech) Ja som skúšala rôzne 
športy, od ľudových tancov, cez hip hop, až som v škole zbadala 
plagát na mažoretky a vedela som, že to je niečo pre mňa.
Tamara: Ja som skúšala cez akadémiu Mateja Tótha hádzanú, plá-
vanie a jednu hodinu baletu.
Tamarka ty si prostredná z troch sestier, aj ich nejak motivuješ 
k tomuto športu?
Tamara: Moja mladšia sestra robí gymnastiku, ale rada by sa sta-
la mažoretkou.
Čo kuriózne sa Vám vybaví práve so súťažami?
Klára: Mne vôňa laku na vlasy, mažoretky si dávajú do drdolu 
vlasy, lebo ti nemôže nikde trčať ani vlások a lakujú to, až kým 
to nemajú ako helmu a potom ťa z toho bolí celá hlava. Ďalej sa 
mi vybaví ako všetci kričia, keď sa povedal názov nášho súboru, 
kričali rodičia, mažoretky, tréneri ☺.
Keď sa povie mažoretka, tak si hneď predstavím paličku, majú 
všetky mažoretky rovnakú?
Klára: Palička je podľa ruky, keď narovnáš ruku, tak taká dlhá 
musí byť palička. 
Vyzerá to ako bezpečný šport, stalo sa vám nejaké zranenie?
Klára: Samozrejme, v Prahe mi jedna kamarátka hodila paličku do 
hlavy a potom som chodila po celej Prahe ako jednorožec. Babám 
to niekedy aj vytrhne nechty, keď zle chytia paličku. Keď je slabo 
vystretá ruka, tak je veľa modrín. A teda doma som porozbíjala 
lampy, všetky rohy sú otlčené a tak ☺.
Tamara: Jednej kamarátke spadla palička na nos a sa jej zlomil. 
Monika: A teda treba povedať, že všetci rodinní príslušníci majú 
doma prekážkovú dráhu, pretože všade sú paličky a sadrokartón 
tiež dostal dosť zabrať ☺.
Kostýmy sú nejako  predpísané a kto vám ich šil?
Klára: Kostýmy nám navrhovala trénerka a dávala ich šiť kraj-
čírke. Každý detail bol navrhnutý podľa choreografie a hudby. Na 

veľkých súťažiach nemôže byť odhalené brucho a musia byť čiž-
mičky.
Mažoretky sa všetkým asi spájajú hlavne s americkými filmami, 
kde vystupujú pri rôznych zápasoch, je to tak aj na Slovensku?
Tamara: Chodíme vystupovať na futbal a baby boli aj na hokeji.
Klára: Keď myslíš cheerleaderky na schodoch, tak to nie, väčšinou 
máme vyhradené nejaké miesto na choreografiu a skôr chodíme na 
sprievody napríklad na vinobrania, na plesy a dokonca sme boli 
aj u prezidenta.
Ako váš šport zasiahla korona? 
Tamara: Na pol roka sme prestali trénovať a na rok sa zrušili súťa-
že. Veľa dievčat aj skončilo úplne, ale snáď sa to znovu rozbehne.

Ďakujem Vám za rozhovor a prajem Vám veľa úspechov v špor-
tovej aj trénerskej kariére a čo najmenej dier v sadrokartóne. ☺

Peter Moravčík
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Základná škola
Výlet do Bojníc

V stredu sme išli na výlet do Bojníc. Veľmi dlho sme cestovali. 
Keď sme tam prišli, nadesiatovali sme sa a potom sme išli 

do ZOO. Videli sme tam rôzne zvieratká. Opice, vlky, kozorož-
ce, hady, žaby, rysa, ktorý sa latinsky povie lynx-lynx. Slony sme 
nevideli, pretože boli presťahované do nového pavilónu, ktorý 
ešte nie je zverejnený pre návštevníkov. Cestou späť sme si kúpili 
niekoľko suvenírov. Domov sme prišli o 17:00 hodine. Výlet bol 
super.

Marek Šikula, 4. ročník

Výlet bol super. Videl som šimpanza. Páčila sa mi piraňa. Bola 
tam aj obrovská šiška. Kúpil som si zmrzlinu a dva náhrdel-

níky. Videl som aj mravenisko, ktoré bolo väčšie ako ja. Boli tam 
dve levice a jeden lev, hnedý medveď, vlci. V ZOO Bojnice sa dá 
adoptovať zvieratko. Mne sa páčili surikaty. Pekný bol aj kozoro-
žec s obrovskými rohami. Na zemi som našiel pekný kameň. Cesta 
trvala dve a pol hodiny.

Matej Held, 3. ročník

Pre niektorých to bola normálna streda, ale pre mňa nie! Bola to 
super streda, pretože sme išli na výlet do ZOO a veľmi som sa 

tešila. V autobuse som sedela s mojou super kamarátkou Dorotkou. 
Vymýšľali sme si bláznivé hry. V ZOO bolo veľa zvierat. Mohli 
sme si adoptovať zvieratko. OOO to by bolo supiš, ale žiaľ sme si 
ho nemohli adoptovať, rodičia by nesúhlasili. Najviac ma zaujali 
vlci. Vlkov zbožňujem. Veľa sme sa fotili. Ach, bolo to skvelé. 
Som rada, že som mohla byť na takom skvelom výlete.

Nelka Hainzlová, 3. ročník

Cesta trvala dve a pol hodiny. Boli tam rôzne zvieratá ako vtá-
ky, hady, jašterice, vlky, opice a veľa ďalších. Boli tam rôzne 

stánky, dokonca som si tam niečo kúpil. Mohli sme si adoptovať 
zviera! Napríklad orla. Bol fakt veľmi veľký. Aj surikaty sme si 
mohli adoptovať. Bol to najlepší výlet.

Emil Kenderessy, 3. ročník

Exkurzia na Červený Kameň

Na Červený Kameň sme išli autobusom. V hrade nás privíta-
la veľmi milá zamestnankyňa Dominika. Porozprávala nám 

veľa zaujímavých veci o hrade. Videli sme krásne staré sedačky, 
trón, kde si ukrývali mince, alebo iné vzácne veci. Hľadali sme 

erby, ktorých bolo dvanásť. Boli tam veľmi zvláštne obrazy a na 
strope fresky. Veľa truhlíc na šaty, alebo na nádoby. Vonku pred 
hradom boli stánky, v ktorých sme si mohli niečo kúpiť. Ďakujem 
pani učiteľkám za krásnu exkurziu.

Dominika Pisoňová a Ester Špačková,
4. ročník

Tešil som sa na exkurziu. Červený Kameň poznám a veľmi rád 
sa sem vraciam. Zaujímave na hrade je to, že má na stropoch 

niekoľko malieb nazývané fresky. Tieto maľby sú veľmi staré 
a veľmi dobre zachované, najmä kvôli tomu, že sa maľovali na 
čerstvo natretý strop. Zaujímavé je, že skoro v každej miestnosti je 
tajne ukrytý erb. V hrade Červený Kameň býval gróf Pálfy. Legen-
da hovorí, že gróf Pálfy šiel v noci v koči a cez cestu im prebehol 
jeleň. Na koči sa zlomilo koleso a museli tam prespať. Ráno zistili, 
že jeleň im zachránil život, pretože koč stál rovno pred veľkou 
jamou. Tak aj vznikol erb pre hrad Červený Kameň.

Mikuláš Smolka, 3. ročník

MDD súťaže

1. 6. 2021 sme oslavovali Deň detí. Pripravené sme mali pek-
né súťaže. Súťažili sme ako jednotlivé triedy na štyroch sta-

novištiach. Trojskok do diaľky, hádzanie šípok, hod loptičkou do 
kruhu, kľučkovanie s loptou medzi nohami. V skoku som skončila 
na 3. mieste. V tento deň sme mali tortu a detské šampanské. Tortu 
upiekla Timkova mama. Dostali sme aj sladkosti a balónik. Užili 
sme si pekný deň detí.

Dorotka Navarová, 3. ročník



Pytagoriáda

Vo februári sme sa zúčastnili obvodného kola v pytagoriáde, 
kde som postúpila do okresného kola. Okresné kolo sa konalo 

v apríli a súťaž sme robili v škole online. Mali sme tam 15 úloh. 
Nebolo to ani ťažké, ani ľahké. Súťažili deti z celého Slovenska. 
Bola som úspešná riešiteľka aj v okresnom kole a skončila som na 
26. mieste. Bola to super súťaž. Lepšej súťaži niet!
Úspešní žiaci z našej triedy boli: Emil Kenderessy, Stanislav Ra-
vas, Karolína Grigerová, Matej Held, Mikuláš Smolka.
Úspešný žiak zo 4. triedy bol: Marek Šikula

Karolína Grigerová, 3. ročník

Matematický klokan

Na škole sme sa zapojili do súťaže matematický klokan. Súťa-
žili všetci žiaci našej školy. Súťaž sa mi páčila, lebo som bolo 

najlepšia z našej triedy. Boli tam rôzne úlohy, ktoré neboli ťažké. 
Veľmi ma to bavilo. Myslela som si, že ma Marek predbehne, ale 
nepredbehol. Najlepší žiaci z našej školy sú: Mikuláš Smolka, Ka-
rolína Grigerová, Laura Tomašovičová. Ostatní žiaci dostali účast-
nícky diplom, my traja sme dostali diplom úspešného šampióna 
a pekné ceny.

Laura Tomašovičová, 4. ročník

Múzeum Ľ. 
Štúra

Jednu májovú stre-
du sme navštívili 

Múzeum Ľudovíta 
Štúra. Bolo to v rám-
ci vyučovania, preto-
že to súvisí s učivom 
z vlastivedy. Celé mú-
zeum sme si prezreli 
a pani učiteľky nám 
porozprávali o živote 
Ľ. Štúra. Videli sme 
dom, v ktorom žil, ob-
lečenie, ktoré sa v tom 
čase nosilo aj nábytok a zariadenie izby. Vrátili sme sa tak trošku 
do histórie. Pri soche, ktorá je na námestí sme sa odfotili. Ochutna-
li sme v Modre aj zmrzlinu a autobusom sme sa vrátili do školy.

Saška Stahová, 3. ročník

Hry pre deti z materskej školy

Koncom mája k nám prišli predškoláci z materskej školy aj 
s pani učiteľkou. Zapojili sa do vyučovania s našimi prvák- 

mi. Ukázali nám, čo všetko už vedia, čo sa naučili a ako sa tešia do 
školy. Na školskom dvore sme im pripravili zábavné súťaže a hry. 
Pripravili sme im malý darček a sladkú odmenu.

Deň Zeme

Vo štvrtok 22. apríla sa uskutočnil projektový deň ku Dňu 
Zeme. Celý deň bol venovaný ochrane planéty, separovaniu,  

prostredníctvom zaujímavých zážitkových aktivít, ktorých cieľom 
je vytvárať pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu. Žiaci si 
tak zábavnou formou prehlbujú znalosti o ochrane životného pro-
stredia a osvojujú si zásady ekologického správania sa v ich kaž-
dodennom živote. 

Zelená škola

V tomto roku sme sa zapojili do projektu Zelená škola. Zele-
ná škola je environmentálny výchovno-vzdelávací program. 

Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného 
prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj vý-
učbe. Využívame metodiku 7 krokov, ktorá je účinným nástrojom 
k tomu, aby deti pracovali systematicky od jednorázových akcií 
k reálnym zmenám a novému fungovaniu nielen v oblasti životné-
ho prostredia a spôsobe výučby, ale aj vzájomných vzťahov, spo-
lupráce a celkovej atmosfére v škole.

Rozlúčka so školským rokom

Školský rok 2020/2021 bol náročný a vyčerpávajúci pre deti, 
rodičov a pedagógov. Museli sme sa prispôsobiť novým pod-

mienkam online výučby, pri príprave nových materiálov, novému 
spôsobu učenia a komunikácie. Návrat žiakov do škôl bol spre-
vádzaný rôznymi náladami. Niektorí sa do školy tešili, niektorí 
boli plní obáv a niektorí sa určitý čas učili z domu. Postupne sa 
však škola zaplnila a vyučovanie mohlo pokračovať v bežnom re-
žime pri dodržiavaní všetkých opatrení a nariadení. Učivo bolo vo 
všetkých ročníkoch prebraté a aj preopakované. Tešilo nás, že sa 
uvoľnili opatrenia a mohli sme ísť na exkurzie, či na výlet, osláviť 
s deťmi MDD. 

Naši štvrtáci opúšťajú školu a čaká ich niečo nové, ďalší stupeň 
vzdelávania. Želám všetkým štvrtákom, aby sa im v novej škole 
páčilo, aby preukázali svoje vedomosti, našli si dobrých kamará-
tov a reprezentovali seba v tom najlepšom svetle. Nech sa Vám 
v novej škole darí nech ste spokojní a šťastní.

Želám všetkým našim žiakom krásne prázdniny plné slnka, rado-
sti a oddychu pri dobrej knižke. Rodičom ďakujem za spoluprácu 
a želám Vám oddych, pohodu a príjemné strávené leto. Pedagó-
gom želám načerpanie nových síl, veľa oddychu a relaxu.

Ďakujem pánovi starostovi a poslancom za pomoc a podporu.
Všetci majte krásne leto prežité v zdraví!

Mgr. Marcela Benčuriková,
riaditeľka ZŠ
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Kam na výlet – Trenčín

Trenčín nám toho ponúka mnoho – ako svoje krásne historické centrum s príjemnými 
kaviarničkami či plavbou po Váhu. No ja vám chcem ponúknuť tip na výlet na Tren-

čiansky hrad. 
Na hrad v Trenčíne môžete ísť uličkami vedľa romantickej reštaurácie Fatima, alebo si 

to odkráčate drevenými hradnými schodmi, ktoré dýchajú romantickou atmosférou pod-
hradia. Hrad veľmi pekne poopravovali a stále ho opravujú. Hneď od vstupného turniketu, 
ktorým vás prevedie hradný pán s informáciami čo, ako, kde bez sprievodcu môžete obja-
vovať zákutia rozprávkového prostredia, alebo ísť so sprievodcom a dozviete sa množstvo 
zaujímavostí.

Dnes sa na hrade nachádzajú stále expozície, vzťahujúce sa na dejiny regiónu a samot-
ného hradu. Jedinečný je výhľad z Matúšovej veže.

Z hradu sa oplatí prejsť lesoparkom Brezina, v ktorom je zopár zastávok pre malých aj 
veľkých ako napr. prelievacie hodiny, ktoré môžete sami napumpovať vodou a potom hor 
sa do historickej časti mesta na dobrý obed či kávičku.

Bc. Eva Dolníková , DiS. 

Jarná brigáda pre našu obec

Keď sa už trošku oteplilo a roztopil sa všetok sneh, v okolí našej obce za-
čali „vykúkať“ rôzne predmety, ktoré tam nepatria. Smetie sa povaľovalo 

vo vinohradoch, v lese, na lúkach, aj po uliciach. Rozhodli sme sa usporiadať 
zber odpadu, ktorý sa uskutočnil 24. apríla. Počet zúčastnených nás veľmi 
milo prekvapil, prišlo 23 ľudí a z toho 6 detí. Vyzbierali sme 350kg odpadu 
(26 vriec) a našli sme rôzne "zaujímavé" predmety: záchodovú misu v lese, 10 
pneumatík, kúsok strechy a podobné. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc pri tejto "brigáde" a zároveň 
prosíme občanov o udržiavanie čistoty v našej malebnej obci. ☺

Mária Lujza Moravčíková

Decká, ďakujeme...

Chcela by som touto oficiálnou cestou poďakovať deťom z Podhorskej ulice, kto-
ré niekoľkokrát za rok poupratujú priestrantvo pri jaskynke našej Panny Márie 

a taktiež jej okolie. Som vďačná za to, že idú so mnou, ale aj bezo mňa, keď vidia, že 
treba znova poupratovať v tomto krásnom prostredí, aby sme sa tam všetci príjemne cítili.  
– DECKÁ VEĽMI PEKNE VÁM ĎAKUJEM ZA TÚTO AKTIVITU, KTORÚ VYKO-
NÁVATE BEZ TOHO, ŽE BY STE ZA TO NIEČO ČAKALI. VĎAKA patrí Mirkovi, 
Miškovi, Nellke, Esterke a najmä Evke a Šimonkovi.

A ďakujem aj môjmu manželovi, ktorý odstránil zlomený strom pri 14. zastavení, kde 
nám pomohli aj mamičky z modlitieb matiek. A aj pani Geršičovej, ktorá tiež prispieva 
svojou starostlivosťou.

Ešte raz všetkým ďakujem a vyprosujem hojnosť darov Ducha svätého

Bc. Eva Dolníková, DiS.


