
Ďalšie leto je už v nenávratne za nami a po krásnych, 
teplých a slnečných dňoch sa k slovu prihlásila jeseň. 

Deti už zasadli do školských lavíc. Štebotavé lastovičky 
opustili hniezda a posadali si na drôty, aby si vychut-
návali posledné dni pred odletom do teplejších krajín. 
Slniečko je už trochu skúpejšie a noc dňu uberá čas. 

Jeseň v minulosti bola obdobím zberu úrody, hodov 
a jarmokov. Úroda sa zvážala z polí do sýpok. Dožinkové 
slávnosti a vinobranie vždy patrili a patria k oslavám 
celoročnej usilovnej práce roľníkov a vinohradníkov, ktorí 
zabezpečili zásoby na nadchádzajúce obdobie. Hody 
boli a sú zasa oslavy patróna, ktorému je zasvätený 
miestny kostol. K jeseni neodmysliteľne patrí aj Sviatok 
všetkých svätých, ktorý dnes zachovávame ako pamiatku 
na zosnulých. Je spätý so zvykom navštevovania hrobov 
a vzdania úcty mŕtvym. Na hroboch sa zapaľujú sviečky. 
Kladenie vencov a kvetinová výzdoba na cintorínoch pa-
trí k novším tradíciám.

Po slnečných letných prázdninách sa otvorili brány 
škôl. Deti zasadli do školských lavíc, postretali sa so spo-
lužiakmi a naplno začali nasávať vedomosti. Škôlkari sa 
zasa tešili na svojich kamarátov, aby mohli pokračovať 
v začatej hre. A my ostatní akosi len prežívame, nič sa 
nám nechce a prestali sme sa tešiť. Vychádzam z toho, 
že počas leta sme pre našich občanov pripravili viace-
ro akcií, ale tie ostali akosi bez odozvy. Na divadelné 
predstavenie „Vek je iba číslo“ prišlo iba trinásť ľudí. 
Na vítanie leta, na ktoré sme pre Vás pripravili dob-
ré občerstvenie a posedenie pri hudbe prišlo pre radosť 
nás všetkých veľmi veľa deti, až som bola prekvapená, 
že toľko ich máme, ale naši dospeláci nás odignoro-
vali. Naposledy sme pre Vás pripravili „Festival scíska-
níc“, kde sa do súťaže prihlásilo iba sedem družstiev 
a pritom si myslím, že scískanice vedia piecť všetky ženy 
z Dubovej. Festival zasa navštívili prevažne rodáci na-
šej obce a potom ľudia z okolia. Ozajstných Dubovanov 
s trvalým pobytom prišlo naozaj veľmi málo. A toto sú 
veci, ktoré ma naozaj trápia. V tejto obci žijem celý život 
a mnoho rokov sa snažím do nej vnášať radosť a zvi-
diteľňovať ju všade, kde sa to dá. Minulý týždeň sa mi 

dostal do rúk zošit, v ktorom som mala poznámky k pí-
saniu kroniky. Zošit bol z roku 1992 a zostala som v ne-
mom úžase koľko skupín, zborov a zväzov pôsobilo vtedy 
v našej obci. Boli záhradkári, Dychovka Dubovanka, spe-
vácka skupina Credo, tanečná skupina Strapček, Šmyd-
li Boys, Poľovníci, či hudobná skupina Čierne tulipány 
a samozrejme futbalisti. Popritom sa konali cyklistické 
preteky, robili sa vatry a požiarne súťaže. Neviem, kde 
sa podel ten záujem niečomu sa venovať, stretávať sa 
a byť súčasťou diania v našej obci. Neberte to ako výčit-
ku, ale ako výzvu podieľať sa na veselšom a krajšom žití 
v našej obci. Aby aj na Dubovej platilo príslovie „všade 
dobre, doma najlepšie“. 

V septembri v rámci apoštolskej cesty prišiel pozrieť 
našu krásnu zem a ľudí v nej pápež František, hlava 
Katolíckej cirkvi. V našej vlasti strávil štyri dni, navští-
vil známe pútnické miesta aj sídlisko Luník v Košiciach. 
Prostredníctvom médií sa prihováral ľuďom všetkých 
vekových kategórií a všetkých vierovyznaní. Od po-
slednej návštevy pápeža na Slovensku prešlo zhruba 
osemnásť rokov. Každá takáto návšteva má oficiálny 
a pastoračný charakter a je zároveň zviditeľnením našej 
krajiny vo svete. Ďakujeme, že sme mohli byť pri tom.

Jesenné práce sú v plnom prúde. Poľnohospodári 
zbierajú ovocie a zeleninu, ktoré nám budú dávať vi-
tamíny počas zimy a ochránia nás pred pazúrmi neže-
laných chorôb. Vinári zasa zberajú úrodu z viníc. Vôňa 
burčiaku sa šíri z pivníc gazdov a vinárov čo je vizitka 
ich tvrdej celoročnej práce. A keď sa za oknami začne 
udomácňovať jesenný dážď a teplota začne neúprosne 
klesať, nech nám slnko a jeho stopy pripomenie misa 
ovocia z našich záhrad a šálka šípkového čaju s me- 
dom. Želajme si nech je Dubová naším domovom 
a miestom pre spokojný život nás a našich detí.

Starosta obce a redakcia Dubovských novín Vám želá 
jeseň plnú dní naplnených radosťou a šťastím.

Mária Polčicová 



Máriina légia

Máriina légia je modlitbové a apo-
štolské spoločenstvo katolíckych 

laikov. Vo farnosti Pezinok pôsobí už 29 
rokov. Vznikla 7. septembra 1921 v Dub-
line v Írsku, kde má dodnes svoje centrum. 
Je „O pravej úcte k Panne Márii“. Légia je 
zastúpená takmer v každej krajine, má viac 
ako tri milióny aktívnych členov a viacná-
sobný počet pomocných – modliacich sa 
členov. Naše prezídium Matky Božej mi-
losti v Pezinku má v súčasnosti 10 aktív-
nych členov a 155 pomocných, modliacich 
sa členov.

Cieľom légie je prehlbovanie nábo-
ženského života, posväcovanie vlastných 
členov a duchovný rast vo farnosti. Légia 
slúži cirkvi a pod cirkevným vedením v jej 
trvalom boji o spásu sveta proti temným si-
lám zla. Mnohí legionári sa zasväcujú Pánu 
Ježišovi rukami Panny Márie v úkone tzv.  
„úplného odovzdania“ (totus tuus), ktoré 
bolo aj heslom pontifikátu svätého Otca 
Jána Pavla II. 

Pomocným – modliacim sa členom 
môže byť každý kresťan katolík, bez ohľa- 
du na vek, ktorý sa pripája k Légii tak, že 
preberá službu modlitby na jej úmysel. 
Denne sa modlí päť desiatkov posvätného 
ruženca a modlitbu legionára – Tesseru. 
Aktívnym členom môže byť každý kres-

ťan katolík, ktorý verne praktizuje svoje 
náboženstvo a má túžbu plniť svoju úlo- 
hu v apoštoláte katolíckej cirkvi. Zlože-
niu sľubu aktívneho legionára predchádza 
3 mesačné skúšobné obdobie. Sľub aktív-
neho legionára sa koná za účasti pána fa-
rára, ktorý udelí legionárovi osobitné po-
žehnanie. Aktívny člen sa pravidelne raz 
týždenne zúčastňuje na stretnutí prezídia, 
vykonáva týždenne  apoštolát v dĺžke 2 ho-
diny a denne sa modlí modlitby z Tessery.

Srdečne pozývame každého kresťana 
katolíka, ktorý má lásku k Panne Márii 
a túžbu byť tu aj pre iných ľudí, aby medzi 
nás prišiel a mohol tak pri spoločnej mod-
litbe a apoštoláte skúmať, či práve on nemá 
povolanie pre túto náročnú, ale krásnu služ-
bu. Ďakujeme, že aj u nás v Dubovej máme 
členky Máriinej légie.

Bc. Eva Dolníková DiS.  
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Sviatosť birmovania 

20. júna bola u nás birmovka. 
Spolu bolo 21 birmovancov, 

ktorí sa rok pripravovali a aj nap-
riek nezvyčajnej situácii to zvládli 
a ukončili krásnou slávnosťou v kos-
tole Ružencovej Panny Márie. Od-
birmoval ich otec arcibiskup Zvo-
lenský a celú slávnosť spríjemňovali 
svojim spevom Créďaci.

Všetkým zainteresovaným ďaku-
jem a vyprosujem hojnosť Božích 
milostí

Bc. Eva Doníková DiS.

Divadelné predstavenie: „VEK JE LEN ČÍSLO“

V našej obci býva zvykom, že v nedeľu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pán starosta pozve do našej obce divadlo. Predstave-
nie býva vždy ako darček pre všetky ženy z obce a ešte každú ženu, ktorá príde do divadla obdaruje kvetinou. Tento rok z dôvodu 

pandémie sa divadlo na MDŽ konať nemohlo, tak sme využili letnú ponuku divadla SELAVÍ. Dňa 15. augusta 2021 sme pripravili všet-
ko, aby naši občania mohli navštíviť toto kultúrne podujatie. Divadelná hra mala názov „VEK JE LEN ČÍSLO“ a zahrali nám ju herci 
z divadla SELAVÍ.  

Divadlo si prišlo pozrieť iba pätnásť ľudí a z toho bolo iba trinásť ľudí z Dubovej. Toto sú veci, z ktorých som smutná, lebo si nevieme 
vážiť snahu a čas, ktorý sa musí vynaložiť na prípravu každého podujatia.

Mária Polčicová
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Spomienky

Hoci od útleho veku žijem s prestávkou 
15 rokov (pôsobila som na Záhorí) 

v hlavnom meste, k Dubovej ma via-
žu milé spomienky. Obaja rodičia totiž 
odtiaľ pochádzali. Mama Irena rod. Koní-
ková z horného konca a otec Rudolf Va-
lentovič z dolného. V Dubovej sme trávili 
každé leto. Mama s mojím bratom a sestrou 
bývali u Koníkovcov, ja u Valentovičov- 
cov. Pomáhali sme vo vinohrade, či pri žat- 
ve a mlatbe.

Eleková
Raz ma babka poslali do obchodu. Vráti-

la som sa rozčarovaná. Keď som sa zjavila 
v obchode, hneď ma zaregistrovali, že som 
cudzia. ,,Čije si dzífča?“- pýtala sa ma jed-
na zo žien. Odpovedám: ,,Valentovičová“. 
Ďalšia vysvetľuje ostatným: ,,Rudova, Ele-
ková“. Prišla som domov a všetko som roz-
povedala babke, že ja som Valentovičová 
a nie Eleková. Vtedy mi babka vysvetlili, 
že na dedine je viac rovnakých priezvisk, 
a tak majú jednotlivé rodiny prezývky. Môj 
dedo sa volal Alexín t.j. Elek, tak preto som 
Eleková.

Dedko
Boli zvláštny fenomén. Mali asi silnú reu-

mu, lebo bez palice si ich nepamätám a ťaž-
ko sa pohybovali. Boli dni, keď len ležali, 
ale boli aj veľmi veselé chvíle s nimi.

Zabíjačka
Na zabíjačku sa schádzala celá veľká ro-

dina. Keď bolo všetko porobené a jaternice 
už aj upečené, zišli sa synovia: môj otec, 
krstný Fero, strýkovia Peter, Jožo, Alek. 
Bola nás plná izba a bolo veselo. Synovia 
nabádali svojho otca, aby porozprával, ako 
sa zoznámil s ich mamou. To rozprávanie 
bolo také, že sme sa od smiechu za bruchá 
chytali. A to sme vedeli už vopred, že bude 
veselo, lebo dedko mali šilt na čiapke na-
bok, to znamená ,,mali pod čapicou“- mali 
vypité.

Terkelica
Ako dieťa som nevedela, čo to je, ale 

bola som nechtiac účastná jej výroby. Ded-
ko kúrili v šporáku pod ,,úkolom“. Na špo-
ráku stál hrniec, na ňom lavór, do ktorého 
z krhly nalievali vodu. Sedeli pri tom aj celé 
doobedie. Mne prikázali: ,,Olča, zarigluj 
a nikomu neotváraj vráta“. Nevedela som 
prečo, až keď som bola staršia, dozvedela 
som sa, že dedko pálili ,,terkelicu“, čo bolo 
zakázané.

Dedko boli veľký kluďas. Nikdy som ich 
nevidela, že by nadávali, alebo sa s babkou 
vadili.

Babka
Babka Stázina rod. Dubanová boli po-

božná a pracovitá žena. Veľmi sa báli búr-

ky. Keď sa kopili mračná nad Korunami 
(časť chotára), kde sme viazali vo vinohra-
de, babka sa schytili, nošku vzali na plecia 
a daváj domov. Kým sme my ostatní prišli, 
babka kľačali pri posteli, hlava zavŕtaná 
v perine a modlili sa. Všetky okná poza-
tvárané. V izbe som sa cítila ako v bunk-
ri. S babkou sa mi spája nezabudnuteľná 
chuť. Chuť čerstvo nadojeného mlieka 
a krajec bieleho voňavého chleba. Vždy 
som čakala s hrnčekom s červenými bodka-
mi na babku, kým mi z ,,hrotka“ naliali spe-
nené mlieko a dali kus chleba. To bola moja 
prázdninová každodenná večera. Ešte dnes 
cítim tú chuť a vôňu. S babkou som cho-
dila nielen do vinohradu, ale ako najstaršia 
vnučka robila som aj veľké upratovanie 
v dome – čistila okná, drhla dlážku, natie-
rala farbou okná a dvere. Chodievala som 
s bratom a Margitou (mamina sestra) na 
drevo do hája. Ja pre Valentovičovcov a oni 
dvaja pre Koníkovcov (Šomodíkovcov). 
Vždy v sobotu som zametala ulicu a dvor, 
aby bolo na nedeľu všetko OK.

Na hríboch
Keď sa strýco Jožo oženil, prišla do domu 

teta Marka, s ktorou som si veľmi ,,sadla“. 
Bola mi ako staršia kamarátka. Viackrát 
som bola s ňou a strýkom na hríboch. Tete 
sa veľmi darilo, ja som nenachádzala nič. 
Škrelo ma to a bola som smutná. Keď teta 
našla hríb, hovorí mi: ,,Oľa, najdzi mu ka-
maráda“. Tak sa plnil košík aj mne a bola 
som šťastná, že aj ja som našla hríby. Keď 
som bola staršia, varovala som jej dvoch 
synov, aby ona mohla ísť do vinohradu. Pri 
zabíjačke som jej pomáhala prepierať čre-
vá, pri mlátení sme boli obe pri plevách – 
na najhoršom poste pri mláťačke. S tetou 
Markou si rozumieme doteraz, hoci nie sme 
pokrvné príbuzné. Ona je už jediná, ktorá 
z mojich strýkov a tiet z Valentovičovskej 
vetvy žije.

Pod holým nebom
K mlatbe sa mi viaže ešte jedna spomien-

ka. Prvýkrát som spala pod holým nebom. 
Večer pred mlátením priviezli mláťačku ku 
stohu obilia a bolo treba strážiť pred pod-
paľačmi a zlodejmi. Môj otec šiel vartovať 
a ja s ním. Pamätám si tmavú oblohu posia-
tu hviezdami a príjemnú letnú vôňu – vôňa 
zbožia, jemného vánku a vyhrávanie cvrč-
kov, toto bolo pre mňa nezabudnuteľné.

U Koníkovcov
Občas som zašla aj za mamou a súroden-

cami ku Koníkovcom. Najmä, keď mali 
upečené buchty. Po sobotách som chodila 
s maminou vtedy slobodnou sestrou Lyd-
kou po dedine a zberali sme od ľudí kvety 
na výzdobu oltárov v kostole.

Pripitý Rudino
Mama s mojimi súrodencami chodila do 

vinohradu pomáhať svojim rodičom. Ru-
dino a Marta boli ešte malí na robotu, tak 
sa vo vinohrade zabávali po svojom. Raz 
sa stalo, že po obede ostalo nejaké víno vo 
fľaškách a štvorročný Rudino ho podopíjal. 
Bol ticho, mama s ,,tovarichármi“ robila. 
Až keď šli podvečer domov, ukázalo sa, 
prečo bol Rudino tak ticho. Mama vliekla 
nošu zeliny a za ruku ťahala šarvanca, ktorý 
,,kňučal“: ,,mama, neponáhľaj sa tak, mne 
sa podlamujú kolenká“! Tak sa môj brat 
prvý raz opil. Keď dorástol, aj jemu sa ušla 
práca vo vinohrade - ,,škrabačka“. Takto 
sme prežívali prázdniny pri práci. Nechodi-
li sme na rekreácie, či do detských táborov. 
Neľutujem to, pretože viem, ako sa dorába 
víno a chlieb. Získala som vzťah k zemi, 
k prírode.

Som rada, že tento vzťah majú v sebe za-
kódovaný aj obe moje dcéry.

Mgr. Oľga Cigánková
rod. Valentovičová

Dom Koníkovcov.
Oľga Cigánková, rod. Valentovičová v okne. Lydka Koníková vonku.
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Kam na výlet – Gazdovský dvor "Náš sen"

Kto hľadá oázu oddychu v peknom prostredí stačí navštíviť Gazdovský 
dvor v Pustých Úľanoch. Vytvorila ho rodina nadšencov pre zvieratká, 

kde sa budú cítiť príjemne. Rozsiahlý areál s jazierkom, upravenými ces-
tičkami, s drevenými vyrezávanými lavičkami, húpačkami, priam lákajú 
k prechádzke a k relaxácií. Pre deti sú zaujímavé domáce zvieratká, ktoré 
môžu kŕmiť, hladkať a kozičky dokonca aj česať. Takto priamo si môžu vy-
tvárať kladný vzťah k zvieratám a prírode vôbec. V rybníčku je množstvo 
rýb, ktoré pri kŕmení sa mihajú pod hladinou vody. Pre malé deti majú rodi-
čia pripravené drevené vozíky, v ktorých ich vozia po areáli a v nich môžu 
absolvovať prehliadku. Na spestrenie pobytu sa môže celá rodina previesť na 
koči ťahanom koňmi, alebo deti povoziť na koni. Na dvore sa dá občerstviť 
v bufete. Ako bonus pre detských návštevníkov je maľovanie na tvár ako 
darček majiteľov.

V Gazdovskom dvore sme sa cítili príjemne a určite sa tam ešte vrátime 
relaxovať.

Jarmila Fandlová

Dnes Vám rozpoviem jeden úsmevný príbeh o nezabudnuteľnom dedkovi, ktorý žil medzi nami.

Mititín, vlastným menom František Oškera. Bol majster kolár. Hovorilo sa, že každé vozové koleso, ktoré vyrobil malo historickú 
hodnotu. Že mu to vraj trvalo celú večnosť, kým ho vyrobil a ešte hovorilo, že keď si niekto u majstra objednal voz, tak si hneď dal 

vyrobiť aj náhradné koleso. Robiť si takéto žarty bolo asi vlastnosťou každej dediny. Inak bol vyhľadávaným majstrom, robil pomalšie, 
ale odviedol dobrú robotu. Po druhej svetovej vojne bol v obci richtárom. Bol nižšej postavy, nosil dlhé zatočené fúzy, fajčil fajku a roz-
prával pomaly. Kým sa k niečomu vyjadril, hovoril, že si to musí dobre premyslieť. Keď si to premyslel nehovoril zle, mal dobré nápady 
a vedel sa orientovať. Keď bol starý asi počúval Slobodnú Európu, lebo keď sme čakávali pred obchodom na chlieb, lebo v minulosti 
nemali kedykoľvek v obchode chlieb, tak rozprával ako je v Amerike dobre. A to sa nám deťom páčilo, lebo  Amerika „ šak to boli žuvač-
ky na né.“ A dedko spustil a vy „víte že v Amerike tam veru ludé na chléb nemosa čekat v rade“, ale ani na iné veci. V Amerike si ľudia 
môžu kúpiť všetko čo chcú, tam je v obchodoch „šeckéko nadostač.“ „A vite, že v Amerike je taká móda, že tam aj ženy môžu chodziť 
v galotách“. No a víte, že v Amerike majú také veľké domy, že by v jednom mohla bývať aj celá Dubová. Keď už toho dosť navyprával 
teta Čičmačka mu hovorila „počúvaj Ty múdry na nejdeš si ten chleba kúpit do Ameriky, aby sme ca tu nemoseli počúvat“. Ale dedko si 
to nenechal, pobafkal fajku a povedal “No čo už Tebe budem ja vyprávat, ked si ešče z Dubovej nigdze nebola.“

Bol vdovec a často si takto vzdychol: „Pätadvacet roky sem za tú moju banuval a ščul banujem, že som banuval.“
Aj v týchto neľahkých časoch si zachovajme veselú myseľ, dobrosrdečnosť a vážme si jeden druhého.

Mária Polčicová

 „Nikto nie je taký zlý, ako o ňom hovoria
a nikto nie je taký dobrý, ako si o sebe myslí.“
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Ako na Dubovej separujeme

Milí spoluobčania, chcela by som s vami zdieľať výsled-
ky dotazníka týkajúceho sa separovania v našej obci. Do-

tazník som zdieľala na facebookovej skupine koncom minulého 
roka. Moja práca sa blíži ku koncu, a preto vás chcem informovať 
s vyhodnotením Dotazníka k separácií odpadu – Dubová, a tak 
možno spoločne zlepšiť návyky spojené s triedením. Táto dobro-
voľná činnosť nie je len tak náhodná. Vybrala som si ju ako časť 
mimoškolského projektu DofE, ktorému sa venujem tretím rokom 
na najvyššej zlatej úrovni. 

Motivácia do tejto činnosti bola v podstate jednoduchá, a to 
zlepšiť separovanie, upovedomiť občanov na túto tému hlavne 
kuchynského odpadu, ktorý robí na smetisku veľkú šarapatu. Vo 
svojej správe OSN vyhlásila, že 17% jedla určeného na ľudskú 
spotrebu skončilo v roku 2019 v koši. Ako som na začiatku dotaz-
níka ľudí „vyskúšala“, najväčší podiel na tomto množstve odpadu 
majú domácnosti a to 53%. Paradoxom je, že 700 miliónov ľudí 
nemalo v roku 2019 dostatok jedla. Preto si myslím, že by sme 
s jedlom mali zaobchádzať zodpovednejšie. V otázke, či si mys-
líte, že doma plytváte potravinami 64,7% uviedlo, že potravinami 
neplytvá. Naopak 35,3% áno. Dôležitú úlohu v plytvaní potravín 
hrá dátum spotreby. Keď som sa pýtala, či mu venujete dostatočnú 
pozornosť, 60% uviedlo, že áno vždy, 38,8% niekedy a 1,2% ni-
kdy. Zaujímavý výsledok priniesla otázka, či viete aké množstvo 
potravín je potrebné na spotrebu vo Vašej domácnosti na týždeň. 
Až 51,8% uviedlo - nie vždy mi to vyjde, 44,7% áno a možnosť nie 
uviedlo 3,5% respondentov.

 Na základnú otázku či triedite odpad, 97,6% uviedlo áno. A sa-
motné separáty si môžete pozrieť v grafe.

Plast 100%, papier 98,8%, sklo 91,6%, kov 73,5%, BRKO (bio- 
logicky rozložiteľný kuchynský odpad) 71,1%, použitý jedlý olej 
57,8%, tetrapack 50,6%. 

Respondentov, ktorí uviedli, že neseparujú, som sa pýtala na 
dôvod. Traja respondenti odpovedali, že na to nemajú čas, dvoch 
to nezaujíma a dvaja nemajú dostatok informácií ako na to. Práve 
preto ma zaujímalo, či si myslíte, že máte dostatočné informácie 
ohľadom triedenia odpadov, čo priamo ovplyvňuje separáciu. Iba 
67,1% ľudí uviedlo, že áno. Myslím, že internet prináša neobme- 
dzené množstvo informácií aj rád, ktoré môžeme ďalej posúvať aj 
našim starším spoluobčanom, ktorých to tiež zaujíma.  

Dotazník som robila v každej obci patriacej do mikroregiónu 
Červený kameň (Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jab-
lonec, Píla, Štefanová, Vištuk). Z výsledkov som zistila, že spolu 
s Doľanmi a Vištukom patríme medzi najlepšie obce v triedení ku-
chynského odpadu.

Používam ako krmivo pre zvieratá 62,4%, dávam do kompostu 
62,4%, dávam do kontajnera na BRKO (biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad) 20%, dávam do smetiaka na komunálny odpad 
21,2%

Pozornosť som tiež venovala použitému jedlému oleju, ktorého 
v priemere vyprodukuje každý Dubovan cca 0,9 litra za mesiac. Je 
výborné, že na Dubovej máme k dispozícií kontajnery na použitý 
olej, ktoré využíva z našej vzorky 52,9% obyvateľov. 28,8% vylie-
va olej do kompostu a 18,8% do kanalizácie (čo by sa nemalo).

Pri otázke aký kontajner vám na verejnom priestranstve chýba, 
ste mali voľnú odpoveď. Medzi vaše odpovede patrili napr.: nad-
rozmerný kov, papier, plast, textil, biologický odpad (lístie, tráva, 
konáre). Tento problém by vyriešil zberný dvor, ktorý žiaľ nemá-
me. Často ste však písali, že kontajnery bývajú preplnené. Nedo-
statok informácie len potvrdzuje, že medzi vaše odpovede patrili 
názvy kontajnerov, ktoré sa u nás už nachádzajú. 

Moje poďakovanie patrí všetkým obyvateľov Dubovej, ktorí sa 
zapojili do dotazníka a pravdivo odpovedali a tiež všetkým, ktorí 
separujú a robia kroky k zlepšeniu nášho životného prostredia.☺

Stella Pražáková 

Verím, že keď sa otvorím
akejkoľvek činnosti,
 srdcom vytvorím

úžasnú vec.
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Angela Jakubcová Gabriela Koníková

Magdaléna Oškerová

Jozef Drinka

Igor Kolek Štefan Križan

Marta GeršicováVladislav Balaga

60 rokov:

Jozef Soldán  + 22. 10. 1961
syn Jozefa a Štefánie rod. Hanulovej (5 dní)

Magdaléna Oškerová  + 31. 10. 1961
vdova po Adalbertovi, rod. Svrčková (56 r.)

Terézia Heldová  + 5. 11. 1961
vdova po Jozefovi, rod. Tomašovičová (92 r.)

Anastázia Svrčková  + 6. 11. 1961
manželka Ernesta, rod. Jurkovičová (55 r.)

50 rokov:

Serafína Schmidtová  + 19. 11. 1971
manželka Štefana, rod. Krchňáková (64 r.)

Ignác Lederleitner  + 27. 11. 1971
manžel Márie rod. Hutterovej (63 r.)

40 rokov:

Angela Jakubcová  + 7. 10. 1981
vdova po Jozefovi, rod. Baďuríková (71 r.)

Gabriela Koníková  + 6. 11. 1981
vdova, rod. Jakubcová (85 r.)

30 rokov:

Igor Kolek  + 1. 10. 1991
(39 r.)

Štefan Križan  + 13. 10. 1991
manžel Alojzie rod. Pokojnej (33 r.)

Jozef Drinka  + 7. 11. 1991
(52 r.)

10 rokov:

Vladislav Balaga  (+ 7. 10. 2011)
vdovec po Františke rod. Tajcnárovej (64 r.)

Marta Geršicová  (+ 9. 10. 2011)
dcéra Jozefa a Kataríny rod. Heldovej (56 r.)

Otcovi
"Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo,

ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú."
1 Kor. 2;9

Túžim hľadieť na čo Ty už hľadíš
počuť, čo prichádza k Tvojmu sluchu
a prežívať blaženosť v srdci, na ktorú

tu na zemi nieto vhodných slov.

Verím, že Tvoj kríž mal zmysel
a niekoľkoročné mlčanie Ti Pán 
vynahradil velebou Jeho mena.

A ak to ešte tak nie je,
ja dúfam a moja nádej mi dáva silu ísť ďalej – po novom.

Vďaka, že si tu bol.

Dňa 29. 7. 2021 sme vyprevadili na večnosť nášho manžela, otca, dedka...
Alexandra Valentoviča,

ktorý nás opustil vo veku 79 rokov po vyše 27 ročnom utrpení.
Ešte raz touto cestou v mene celej r odiny ďakujem za prejavenú sústrasť,

modlitby a kvetinové dary. Pán Vám odplať potrebnými darmi.
dcéra Monika Valentovičová

Zhliadni, Pane, milostivo
na duše našich zosnulých

a voveď ich do večenej radosti.

Verím, že môj Vykupiteľ žije...



október – november 20216 Dubovské NOVINY január - marec 2017 47október – november 2021

Carlo Acutis – a jeho diaľnica do neba

Už po tretí raz natočil pán farár s deťmi a mladými z Dubovej hraný film. Tentokrát je to o blahoslavenom Carlovi Acutisovi, ktorý 
zomrel ako 15 ročný. Aj napriek tomu, že jeho rodičia boli bohatí – on radšej všetko rozdával a veľmi rád sa staral o druhých. Mal 

rád zvieratá – sám mal štyroch psov a dve mačky. Rád sa hrával s rovesníkmi no vždy ich  dokázal stiahnuť do kostola na spoveď a svätú 
omšu. 

Piateho septembra bola premiéra tohto filmu v hale na ihrisku, kde sa stretli všetci herci aj so svojimi najbližšími. Ďakujeme obecnému 
úradu za tento priestor. 

Všetkým zúčastneným vyprosujem hojnosť Božích milostí a ďakujem za obetavosť pri nakrúcaní, pri ktorom zažili množstvo zážit-
kov.

Bc Eva Dolníková DiS.

Lanová pyramída
dokončená

Trvalo to dlho (covid atď.), ale ko-
nečne sme dokončili pyramídu zo 

šípkobrania. Džem a šípky sa preda-
li za skoro 800€ a zvyšok doplatila 
obec. Všetkým, ktorí sa zúčastnili 
šípkobrania ako zberači, variči, sušiči 
a konzumáči, ďakujeme. Veľká vďaka 
patrí obci za výraznú finančnú pomoc 
a ochotu. Tento rok so šípkobraním 
zase niečo vymyslíme.

Peter Moravčík

Tam, kde končí
komfortná zóna,

začína život.
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Dňa 25. 7. 2021 sa dožila krásneho
jubilea 70 rokov

Anna Nemčeková.

Nech každý deň je pre Teba slávnostný 
a úsmev nevymizne z pier Ti radostný.

Zdravie nech Ti slúži dlhé roky,
šťastné nech sú všetky Tvoje ďalšie kroky.

Všetko najlepšie pri príležitosti sviatku 
z celého srdca praje syn Rudolf s rodinou,
dcéra Andrea s rodinou, ostatná rodina, 

priatelia a známi.

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom ob-
dobí finančne podporili tvor-
bu Dubovských novín:

rodina MARNUSEKOVÁ, 
Častá; Anastázia Hrdlovičo-
vá, Štefánia Svrčková, rod. 
Viliama Jakubca, Monika 
Valentovičová

Ďakujeme.

Naši jubilanti
október – november

60 rokov
Marta Kralovičová

(* 5. 10. 1961)
Dušan Hrdlovič
(* 26. 10. 1961)
Jana Polčičová
(* 17. 11. 1961)

Ing. Alžbeta Polčičová
(* 18. 11. 1961)

Ing. Žaliová Ivana
(* 23. 11. 1961)

70 rokov
Zuzana Kralovičová

(* 10. 11. 1951)

80 rokov
Vladimír Polčič
(* 24. 11. 1941)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Dňa 27. 9. 2021 sa dožil 85 rokov života
rodák z Dubovej

Viliam Jakubec.

Vďaka Bohu za tie krásne roky
nech aj naďalej vedie Tvoje kroky,

Božia milosť nech Ťa chráni,
nech splní každé z Tvojich prianí.

Do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a Božieho 
požehnania z celého srdca želá manželka, syn, vnuci, 

nevesty, krstná dcéra a celá ostatná rodina.  

Dňa 14. 9. 2021 oslávila
okrúhle narodeniny 70 rokov

Mária Mináriková.

Nech Ti slnko šťastia svieti, 
nech Ti láska srdce hreje, 

nech Ti nikdy smutno nie je 
a nech Ti nebesá doprajú pevné zdravie.

Len to najkrajšie, čo život môže dať, 
chceme Ti pri Tvojom jubileu zaželať.

Manžel Ján, dcéra Janka s rodinou, dcéra 
Katka s rodinou, syn Mirko s rodinou, 

ostatná rodina a známi.

Dve dlhoročné susedky z bytovky oslávili krásne životné jubileum.

Slová dokážu liečiť, vedia inšpirovať dušu
a zmeniť náš život.
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Rozlúčková slávnosť

Na konci júna sa v MŠ predškoláci rozlúčili 
s celou MŠ. Na svoj veľký deň boli pozvaní 

všetci zamestnanci MŠ a OÚ a samozrejme všetky 
deti. Predškoláci sa predviedli pekným programom, 
boli "ostužkovaní", dostali knižku s venovaním 
a milé darčeky z MŠ a OÚ. Po "oficiálnej" časti na 
deti čakala krásna a výborná torta, ktorú upiekla 
pani Olšová. Pani učiteľky a pán starosta popriali 
budúcim prvákom veľa úspechov a radosti v škole, 
aby po prázdninách vykročili správnou nohou do 
nového prváckeho života.
 

Jarmila Fandlová

Začiatok školského roka

Brána MŠ sa tento rok otvorila dňa 2. septembra. Bol to veľký 
deň pre deti, ktoré v sprievode svojich rodičov prvykrát pre-

kročili bránu MŠ. Tí, ktorí už do škôlky chodili, sa zase vrátili 
k svojím kamarátom, hračkám, k pani učiteľkám a zamestnancom. 
V staršej skupine detí čakala vynovená trieda – nové linoleum 
a nové kryty na radiátoroch. V triede mladšej skupiny bola zase 
vymaľovná jedna stena, ktorá zatieka, keď ešte nebola urobená 
nová strecha.

Všetci sme zvedaví, čo nám školský rok prinesie. Tešíme sa 
a urobíme všetko preto, aby sa deti v MŠ dobre cítili a nadobudli 
čo najviac poznatkov.

Jarmila Fandlová

Kuchyňa v MŠ

V mesiaci Júl sa zatvorili brány pre detičky v našej Materskej 
škole, ale v priestoroch bolo rušno. Vypla sa elektrina, na-

stúpili pracovné skupiny šikovných ľudí a začalo sa pracovať na 
novom vzhľade priestorov kuchyne, vstupnej chodby zo zadnej 
strany a prechodnej chodby. Napriek všetkým ťažkostiam, ktoré 

nám rok 2021 priniesol, pán starosta spolu s obecným zastupi-
teľstvom vyčlenili finančné prostriedky na prerábanie kuchyne za 
čo im patrí veľké poďakovanie. Už nám v kuchyni netrčia žiadne 
káble, už nám nevyhadzuje elektrinu, nenájdete vypuklú dlažbu, 
či ocerenú gumu v sklade, ale kuchyňa týmito prácami šikovných 
rúk, prešla postupnými úpravami. Káble už sú v stene, osvetlenie 
vieme využívať podľa potreby, v kuchyni aj v sklade na potravi-
ny nájdete liatu podlahu, obklad v kuchyni či dlažba na chodbe 
je tiež vymenená. Po vymaľovaní priestorov, nastúpil náš tím 
z kuchyne v spolupráci s pracovníkmi obce (pán Zubaj a pán Me-
sík) a začalo sa veľké upratovanie, aby sme v septembri v prerobe-
nom peknom prostredí mohli s radosťou začať variť pre naše de-
tičky. Veľmi pekne chcem v mene svojom, ako aj v mene všetkých 
mojich kolegov poďakovať pánovi Balagovi, Čajkovičovi a jeho 
kolegom za odvedenú prácu, pánovi Rašovi, ktorý nám bezplatne 
na počkanie upravil rozmery stolíka, pánovi Čajkovičovi za dar 
samonamotávacia hadica do kuchyňe, mojim kolegom a ešte raz 
pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu, pretože bez nich by 
sa táto premena našej kuchyne nemohla zrealizovať. 

Zastupujúca vedúca ŠJ

Materská škola
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Základná škola
Hurá do školy

V septembri sa otvorili brány našej školy a všetci sme sa tešili, 
že sa opäť stretneme. Tešili sme sa na spolužiakov, ale aj na 

nových prváčikov. Tých prišlo do školy 9. Majú aj novú, veľmi 
milú pani učiteľku. My sme tento rok v škole najstarší a tešíme sa 
na to, čo všetko spolu zažijeme a čo ešte nové sa naučíme. Želáme 
si, aby sa nám tento školský rok vydaril, aby sme chodili stále do 
školy a mohli sa zúčastniť čo najviac výletov a exkurzií.

Dopravné ihrisko

Na dopravnom ihrisku sa mi veľmi páčilo. Jazdili sme tam na 
motokárach a na bicykli. A najviac sa mi páčilo, keď som bol 

chodec. Lebo som mohol pozerať na autá škoda 2000. Cesta tam 
trvala asi hodinku. Cesta späť sa mi zdala dlhšia. Počasie bolo pek-
né a bolo mi super. Chcel by som tam ísť 5krát do roka.

Ľuboško Šmahovský

Na dopravné ihrisko sme išli autobusom. Najskôr sme išli do 
učebne, kde nám vysvetľovali pravidlá cestnej premávky. Po-

tom sme išli na ihrisko. Boli sme chodci a učili sme sa, ako sa má 
chovať chodec a čo všetko si má všímať. Potom sme jazdili na 
motokárach a nakoniec na bicykli. V altánku sme sa nadesiatovali. 
Autobusom sme išli domov. Cesta trvala asi hodinu. Keď sme pri-
šli do školy išli sme na obed. V ŠKD sme sa hrali a potom sme išli 
von. Celý deň sa mi veľmi páčil.

Saška Stahová

1.A

4.A

3.A

2.A



Koncert ľudových piesní

V škole sme mali koncert. Prišiel chlapec Maťo aj s dievčinou. 
Obaja boli oblečení v kroji. Ukázali nám rôzne hudobné ná-

stroje. Niektoré boli veľmi staré a o niektorých sme ešte nepo-
čuli. Zahrali nám na nich, zaspievali. Jednu pesničku sme vedeli 
a všetci sme ju spievali spoločne s nimi. Potom si pre nás pripravili 
klobúkový tanec. To bolo zábavné. Veľmi sa nám to páčilo.

Exkurzia do hvezdárne

Ahojte, poviem vám, že do Hlohovca som sa veľmi tešila. No 
a po ceste sme videli niečo krásne. Ale čo? Most a na ňom 

bolo zavesené srdce. Nádhera. Jedna hodina v autobuse nebola 
taká hrozná. Dalo sa. S kamoškou sa dá všetko. 

Keď sme prišli do hvezdárne milo nás privítali. Posadali sme si 
ako v kine. Bola to trošku iná miestnosť, lebo sme pozerali hore. 
Ukázali nám rôzne súhvezdia, hviezdy, mesieac, planéty. Potom 
nám pustili krátku rozprávku o kozmonautovi.

Exkurzia bola úžasná.
Nelka Hainzlová

Hvezdáreň v Hlohovci

Autobusom sme cestovali asi jednu hodinu. Počas cesty sme vi-
deli meteor, alebo niečo podobné. Keď sme prišli dovnútra, vi-

deli sme obrazy planét, čiernu dieru a galaxie. Rozprávali sme sa 
o vesmíre. Potom sme si sadli ako v kine, ale pozerali sme hore. 
Videli sme dračie súhvezdie, hviezdy, mliečnu dráhu, veľkú med-
vedicu a ostatné planéty. Každá ide inou rýchlosťou a každá je iná. 
Dostali sme aj pohľadnicu a veľkú mapu. Po ceste späť sme všetci 
videli jadrovú elektráreň. Veľmi sa mi to páčilo.

Mateo Zhivkov a Matej Held

Tvorivé dielne v Majolike

Zo školy sme boli v Modre v majolike. Pozreli sme si krát-
ke video o vzniku majoliky. Videli sme, ako ujo točil vázu. 

Videli sme pece, v ktorých sa vypaľujú výrobky z hliny. Potom 
sme išli maľovať my. Ujo nám povedal, ako maľovať, aby sme to 
mali pekné. Trochu sa mi to pokazilo, pretože sa mi šmykol štetec 
a s červenou farbou som si to počarbala. To, čo sme namaľovali 
nám dajú vypáliť a potom nám to prinesú do školy. Kúpila som si 
tam krásne otváracie srdiečko. V majolike bolo super.

Slávka Hasíková

Majolika Modra

Jedna zo slovenských majolík sa nachádza v Modre. Na hrn- 
čiarských kruhoch, ktoré boli v minulosti poháňané pedálom sa 

dnes vyrábajú misky, vázy, krčahy, taniere a iné. Keď sa vyrobia, 
potom sa namočia do glazúry a môže sa na ne maľovať. Vypália 
sa v peci, ktorá má 200 stupňov a potom sa dlho ochladzuje. My 
sme mali pripravené kachličky, na ktoré sme sa snažili niečo pekné 
namaľovať. Mohli sme sa inšpirovať aj vzormi, ktoré boli všade 
okolo nás. Po namaľovaní sme sa obliekli a mohli sme si niečo 
kúpiť. Bolo to veľmi super.

Miki Smolka a Dorotka Navarová
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Festival „Dubovských scískaníc“ 2021

Dňa 11. septembra 2021 Obecný úrad Dubová v spolupráci s komisiou Kultúry zorganizoval Festival „Dubovských scískaníc“ 2021. 
Do súťaže sa prihlásilo sedem družstiev, ktoré napiekli stovky scískaníc. Dievčatá z Cechu roduverných okrem toho, že napiekli 

scískanice navarili nám aj fazuľovú polievku s údeným mäsom. Takáto polievka sa aj v minulosti zvykla variť, keď gazdiná piekla 
scískanice. Festival navštívilo veľa rodákov z našej obce, ktorí sa tu postretali s príbuznými a kamarátmi, s ktorými strávili pekné po-
poludnie. Pre deti sme zasa pripravili skákacie hrady a celým popoludním nás sprevádzala hudba. S ľútosťou musím zasa pripomenúť, 
že Dubovanov prišlo zasa veľmi málo.

Mária Polčicová



Tajomný les

Dňa 12. 6. 2021 sa na priestranstve pri 
sv. Jánovi zišlo neobvykle veľa ľudí. 

Deti malé, väčšie s rodičmi a priateľmi sa 
po dlhom čase stretli, aby sa zúčastnili tu-
risticko-poznávacej a zábavnej akcie pre 
deti pod názvom Tajomný les. Uskutočnila 
sa po tretíkrát a účasť bola zatiaľ najväč-
šia – prišlo takmer 150 účastníkov. Pre deti 
bola pripravená nová trasa dlhá približne 5 
kilometrov, na ktorej sa deti zabavili a na-
učili nové veci. Po skupinkách a v istých 
časových intervaloch sa družstvá so svojimi 
sprievodcami vydali objavovať tajomstvá 
lesa. Na jednotlivých stanoviskách boli pre deti pripravené tajomstvá športové, 
poznávacie, zábavné. Deti si vyskúšali streľbu z luku, zacvičili si, vyšplhali po 
lane, učili sa rozlišovať stopy zvierat, spoznávali liečivé bylinky i listy stromov, 
prekonávali prekážky a chodili po náročnom teréne. Všetci sa tešili na pirátov, ktorí 
im nič nezobrali, ale deti pre seba ukoristili zlaté dukáty. V cieli – na Chate Fugelka 
ich čakal skákací hrad, jazda na koníkoch aj šikovné dievčatá, ktoré deťom veľmi 
pekne maľovali tváričky. Deti si po namáhavej a zaujímavej prechádzke dopriali 
občerstvenie – opiekli si pripravené špekačky, dospelí sa osviežili pivkom, kofolou 
a cigánskou pečienkou.

Bola radosť vidieť šantiace deti na lúke, skupin-
ky rodičov, ktorí sa po dlhom čase stretli a pode-
batovali. Počasie nám prialo a prežili sme veľmi 
pekný deň.

Ďakujeme za pomoc a podporu pánovi starosto-
vi, rodine Hrabovskej, rodine Moravčíkovej, rodi-
ne Maťa Polčica, pirátovi Oliverovi Baňovičovi, 
skupinke Deti noci, vedúcim družstiev a všetkým, 
ktorí svojim pričinením prispeli k vydarenej akcii.
Tešíme sa na Tajomný les aj na budúci rok.

Mária Moravčíková
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V piatok 20. 8. 2021 nám v Dubovej pra-
covníci Prírodovedeckej fakulty Uni-

verzity Komenského za pomoci Starostu 
a samosprávy zorganizovali letné stretnutie 
na Vítkovom vršku. Cieľom stretnutia bolo 
spoznať prírodu v našom najbližšom okolí  
a ukázať nám, čo všetko okolo nás rastie 
alebo žije. 

Stretli sme sa na lúčke nad Vítkovým 
vŕškom a po krátkom uvítaní sme začali 
krátkou botanickou prechádzkou, kde sme 
spoznávali naše rastlinky a dreviny. Jednou 
z krásnych rastlín bol zákonom chránený 
jasenec biely, ktorý má na Dubovej aj 
prezývku boží oheň, nakoľko rastie v okolí 
našej kalvárie a pri dotyku vám dokáže spá-
liť ruky. Veľmi výnimočne dokáže dokonca 
aj sám začať horieť. 

V druhej časti, po krátkom občerstvení 
v podobe výborných Dubovských scískaníc, 
sme spoznávali život v pôde a to ako pôda vzniká. Videli sme rôzne bystrušky, lajniaky, zlatone, pavúky, stonožky, mnohonôžky, chvos-
toskoky... a mnoho iných. Človek by až neveril, čo nám všetko pod tými nohami žije. Ale ešte zaujímavejšie je, že všetka táto „háveď“ 
nám tu našu pôdu svojim životom spoluvytvára a preto je veľmi dôležité ju chrániť a kŕmiť. Áno aj pôda potrebuje jesť a to nevedel 
takmer nikto. V lesoch to najlepšie zabezpečujú opadané listy, ale doma v záhradkách alebo na poliach je tou najlepšou pochúťkou faj-
nový voňavý hnoj ☺ alebo kompost. 

Po pohľadoch na našu zem, sme zdvih-
li zrak a zamierili s ním do nebies a korún 
stromov spoznávať to naše vtáctvo nebeské. 
Zistili sme, že sýkorka nie je len jedna, ale že 
ich je viacej sesterníc. Počuli sme ako húka 
sova a spoznali lesného banditu brhlíka, kto-
rý ako jediný vie chodiť po kmeni smerom 
dole. Smutnou správou bolo, že vtákov nám 
v prírode rapídne ubúda a že z veľkej časti 
za to môžeme aj my, ľudia. 

Napriek tomu a relatívne nízkej účasti sa 
celé stretnutie nieslo v príjemnom duchu 
a potešili aj veselé historky s pozorovania 
vtákov alebo nahliadnutie do našich miest-
nych bahenných kúpeľov. Verím, že sa ex-
kurzia páčila a prispela k spoznaniu našej 
prírody a tým aj jej ochrane. 

Matej Polčic,
OZ Človek a krajina



Športovci z Dubovej

Dnes budeme robiť rozhovor s našimi 
malými futbalistami Peťom Strezenic-

kým a Maximom Hutterom. Tiež sa poroz-
právame s ich trénerkou Riou Hutterovou.

Ahojte, na začiatok sa nám predstavte 
a povedzte, akú úlohu máte vo svojom 
tíme. 

Ja som Peter Strezenický, mám 11 rokov 
a som brankár. 

Ja som Maxim Huttera, mám 11 rokov 
a som pravá alebo ľavá záloha a kapitán. 

Peťo, ako si sa dostal k tomu, že si bran-
kár? Väčšina chalanov chce byť skôr 
v útoku. Čo ťa najviac baví na futbale? 
A robíš aj iné športy? 

Baví ma byť v bránke a najviac ma baví 
chytanie. Hrávam súťažne okrem futbalu aj 
floorbal a hádzanú.

 Maxim, ako si sa stal kapitánom a čo 
ťa najviac baví na futbale? Chodíš aj na 
iné športy?

Neviem ani, jednoducho ma dali za kapi-
tána. Najviac ma baví tá hra.

Ako často trénujete? A je mama prísna 
trénerka?

Maxim: Trénujeme každý utorok a štvr-
tok, ja ešte chodím na ďalšie tréningy. Áno 
je :)

Peťo: Ja trénujem celý týždeň.
Ako bojujete s inými tímami, aj im pre-

beráte taktiku?
Maxim: Áno niekedy a väčšinou vyhrá-

vame.

To je super. Máte v tíme aj nejakú rivali-
tu alebo ste tímoví hráči aj mimo ihriska?

Nie, nemáme žiadnu rivalitu. Sme kamoši 
a chodíme aj spolu von. 

Takže ste silný tím, to je dobré. Aký máte 
futbalový vzor, koho tak najviac sleduje-
te?

Určite Cristiano Ronaldo.
Ako sa vám darí v škole? Už aj viete kam 

by ste išli študovať na strednú?
Peťo: V škole dobre, samé jednotky. 

Chcem ísť na strednú športovú školu.
Maxim: Tiež dobre v škole, samé jednot-

ky. Na strednú jedine tam, kde budem hrať 
futbal, inak neviem.

Aké máte iné hobby okrem futbalu?
Peťo: Ja mám hlavne futbal, hokej, floor-

bal a hádzanú.
Maxim: Ja chodím rád na ryby, už som 

ich aj niekoľko chytil, napr. 2 metrových 
sumcov.

Posledná otázka chalani, vedú vás rodi-
čia k športu?

Peťo: Ani nie, ja mám šport rád a chcem 
chodiť.

Maxim: Áno, hlavne mama :)

Tak ahoj Ria. Čo ťa ako ženu priviedlo 
k futbalu?

Bola som do toho trošku dokopaná a teda 
tieto naše deti ma držia a motivujú, aby 
som sa vzdelávala, učila a posúvala ďalej, 
aby som ich vedela niečo naučiť.

Kde hľadáš informácie o trénovaní fut-
balu?

Chodila som na rôzne trénerské kurzy, na 

iné tréningy do iných klubov a odtiaľ som 
brala informácie a inšpiráciu a veľmi mi 
pomohol internet.

Aké máš plány d o budúcna s dubov-
ským futbalom?

Posunúť ich čo najviac a najlepšie, ako 
sa bude dať.

Keď ti odrastie syn (Maxim), chceš sa 
tomu aj naďalej venovať?

To je vec budúcnosti, naozaj neviem, čo 
bude potom. Zatiaľ ma to baví a drží, dr-
žia ma tieto deti, robím pre nich maximum, 
snažím sa im vybaviť všetko, čo sa dá – vy-
sokú kvalitu tréningov, pozývam si starších 
kvalitných aj aktívnych hráčov, oni im uro-
bia iný druh tréningu, nech majú zmenu 
a aby ich motivovali a hlavne povzbudili.

Je vidieť aj v tabuľke, že sa vám darí? 
Hrajú dobre chalani?

Dokonca po prvom zápase mali na-
strieľaných najviac gólov, boli prví. Teraz 
sme prvýkrát prehrali po piatich zápasoch, 
keď teda rátam aj prípravné, so Sloven-
ským Grobom. Ale potrápili oni nás a my 
ich, prehrali sme 6:3, ale Grobu ešte nikto 
nestrelil 3 góly, takže to bolo pre nás moti-
vujúce. Momentálne sme tretí v tabuľke.

Pomáha ti niekto s tréningami alebo tré-
nuješ sama?

Chodí Vlado Vober aj Martin Hozlár 
a  mám aj externých trénerov, ktorí prinesú 
zmenu na tréning.

Máš trénovanie aj nejako zaplatené ale-
bo to funguje na dobrovoľnej báze?

Je to úplne charitatívna oblasť a skôr 
tam vkladám vlastné prostriedky.

Aké je tvoje zamestnanie, čomu sa ve-
nuješ?

Pracujem v mužovej firme ako ekonóm-
ka.

Venovala si sa osobne nejakému športu? 
A čomu sa venuješ teraz?

Ako dieťa som non-stop športovala, vždy 
som bola v nejakom športe, dokonca som 
robila karate na základnej škole. Aj keď 
som už bola vydatá a mala deti, tak som 
športovala, či už to bola zumba, aerobik 
alebo iné cvičenia. Teraz robím hlavne 
futbal, bicyklovanie, lyžovanie, turistika, 
dokonca za krátky čas som prešla všetkých 
jedenásť 700-viek tu v Malých Karpatoch, 
takže turistika vo veľkom. :)

Ako ste trénovali cez koronu? Ovplyvni-
lo vás to?

Bolo to veľmi cítiť tým, že sme sa nemoh-
li stretávať, boli iba individuálne tréningy 
doma. Dokonca som Maxíka nahovorila 
a robili sme také vtipné videá, kde cvičil 
a poslala som to rodičom „Tak toto si od-
makajte“ (smiech :)) a následne som ich 
vyzývala, aby aj oni robili takéto smiešne 
videá, aby tá kondička nešla dole. A ako-
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náhle sa mohli dať nejaké individuálne tré-
ningy, tak sme behali po trávniku.

Rodičia detí ti aj nejako pomáhajú? 
Sú ochotní. Keď ich požiadam, tak sú na-

príklad aj v bufete, lebo už mávame počas 
zápasov aj bufet otvorený, ja to tam všet-
ko zabezpečím, ale predávať už nemôžem, 
lebo som na trávniku, tak tam je vždy niekto 
z rodičov.

Radíš deťom aj vo výžive?
Áno, hlavne čo a ako by mali papať pred 

zápasom, podľa toho koľko je hodín do zá-
pasu. Čoho by mali koľko spapať aj počas 
bežných dní.

To je veľmi dobré, v dnešnej dobe sa táto 
stránka športu veľmi zanedbáva.

My sa pravidelne bavíme aj o jedení, aj 
keď máme napríklad zápas o 12:30, tak 
vyslovene ich požiadam, aby si dali iba 
nejakú polievočku a cestovinu, prípadne 
niečo ľahké.

Ako ich motivuješ do zápasov aj počas 
tréningu?

Oni sú vcelku dobre motivovaní aj sami, 
chcú vyhrávať. Ja si zakladám na disciplí-
ne, čiže disciplína je tu na prvom mieste, 
aby všetko fungovalo, ako má a motivácia 
je to, že oni chcú postúpiť, chcú byť lepší 
a o to intenzívnejšie makajú. Tréningy sú z 
týždňa na týždeň náročnejšie a berú to úpl-
ne perfektne. Musím ich chváliť ☺

Dbáš aj na prospech v škole?
Som v kontakte s rodičmi a keď ma na-

príklad nejaký rodič poprosí, že si nechcú 
robiť úlohy, tak na to smeruje moja prvá 
otázka na tréningu „Úlohy si si spravil?“. 
Takže áno. Ja to aj deťom tak hovorím, že 
šport je super, ale rodina je na prvom mies-
te a tak isto aj vzdelanie a potom sa môže-
me venovať futbalu alebo iným športovým 
aktivitám.

Vidíš, že deťom k niečomu pomáha fut-
bal ako kolektívny šport?

Určite, oni sú skvelá partia nielen na 
ihrisku, ale aj mimo. Napríklad po tréningu 
vedia byť ešte hodinu na whatsap-e a pí-

sať si alebo telefonovať, chodia spolu von 
a určite aj v budúcnosti, keď sa budú cho-
diť niekam poflakovať, budú chodiť všetci 
spolu.

Starší syn robil individuálny šport mo-
tokros a bolo vidieť, že ťažšie zapadol do 
nejakej partie, má svoju partiu tu na Dubo-
vej, ale pre tieto deti z futbalu je to určite 
jednoduchšie.

Na záver by som chcela povedať, že som 
veľmi rada, že mám takýto skvelý tím, aký 
mám, ako kolektív sú neskutočne úžasní, 
súdržní, vôbec sa nehádajú, podržia sa. Aj 
keď sa niečo nepodarí, napriek tomu sa za 
seba postavia a držia spolu ako jeden TÍM 
a sú aj kamaráti mimo ihriska.

Ja ďakujem za rozhovor a prajem Vám 
všetkým veľa futbalových aj osobných 
úspechov. ☺

Peter Moravčík
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Vítanie leta v našej obci.

Pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda našich vierozvestcov, Komisia kultúry v spolupráci s Obecným úradom Dubová zorganizovala dňa 
3. júla 2021 na ihrisku obecnú slávnosť, kde sme spoločne privítali leto.

Zabezpečili sme pre deti kultúrny program, skákacie hrady, imitátorky, ktoré s deťmi absolvovali rôzne preteky a súťaže a maľovanie 
na tvár. V bufete nám šikovné ženičky z Cechu roduverných pripravili všelijaké dobroty. Pred budovou zasa Dubovské gazdinky predá-
vali čerstvo napečené koláče, pagáče a štrúdle. Počas celého popoludnia nám do tanca a na počúvanie hrala hudba. Už od poobedia prišli 
deti. Bolo ich neúrekom, až som bola prekvapená, že koľko ich máme. Tie sa vyšantili ako sa patrí a do večera mali všetky pomaľované 
tváre. Bolo to naozaj milé sledovať tie ich rozžiarené očká. Večer sme očakávali, že za pripravené stoly zasadnú naši dospeláci, ale Tí 
až na niekoľko výnimiek neprišli. Pripravený guláš sme podarovali sociálnym zariadeniam a my sme sa sklamaní z nezáujmu našich 
občanov rozišli.

V pondelok 5. júla 2021 na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa konal individuálny výstup na Kuklu. Toto podujatie dopadlo nad očakávanie 
dobre.

Mária Polčicová
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Trojbojárska
sezóna 2021

Rok 2021 bol v silovom trojboji mimo-
riadne hektický. Kvôli pandemickej 

situácii bola jarná a jesenná časť spojená 
do bláznivého leta. V podstate každý týž-
deň bola súťaž. 

Tento blázinec sme odštartovali v Čas-
tej na Majstrovstvách Slovenska mužov a 
žien. Miro Vršek v kategórii do 83kg vy-
hral svoj premiérový titul medzi mužmi 
s výkonom 630kg (drep 250kg, tlak 155kg 
a ťah 225kg). Avšak, najväčšia hviezda, 
nielen tejto súťaže, ale celej sezóny, bola 
Ľubica Polkorábová z Dubovej. Ovlád-
la kategóriu do 63kg s výkonom 407,5kg 
(drep 150kg, tlak 120kg a ťah 137,5kg) 
a v celkovom poradí obsadila 2. miesto.

Ľubici však výkon v tlaku nestačil a na 
Majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavič-

ke potlačila 123kg, čo bol nový národný 
rekord v kategórii do 63kg, ktorú poľah-
ky vyhrala a ovládla aj celkové poradie na 
GL body. Na tejto súťaži štartoval aj ďalší 
pretekár s koreňmi na Dubovej, Kristián 
Filip Jakubec, ktorý vyhral aj na Majstrov-
stvách Slovenska dorastencov v Rovensku 
s výkonom 705 kg (drep 270kg, tlak 175kg 
a ťah 260kg) a nominoval sa na majstrov-

stvá Európy aj Sveta. Na Majstrovstvách 
Európy v Česku, vybojoval štyri bronzové 
medaile výkonom 715kg (drep 275kg, tlak 
180kg a ťah 260kg). A na Majstrovstvách 
Sveta v Rumunsku sa ešte zlepšil na 735 kg 
a vybojoval striebornú medailu v mŕtvom 
ťahu.

V septembri si Ľubica odbehla na pohár 
SNP v tlaku na lavičke, kde jej stačil iba 
jeden pokus (115 kg) na celkové víťaz-
stvo. Tu sa na súťažné pódia vrátil Tomáš 
Bacigál, ktorý sa po prvotnom neúspechu 
svedomito venoval zlepšovaniu techniky 

a tromi krásnymi pokusmi obsadil medzi 
mužmi 4. miesto s výkonom 150kg. Za ním 
sa umiestnil Marek Hrdlovič s výkonom 
135kg na 6. mieste.

V Častej sa konala v septembri ďalšia sú-
ťaž v silovom trojboji. Tu Ľubica opäť pre-
pisovala slovenský rekord v kategórii do 
63kg zapísala 427,5kg (drep 162,5kg, tlak 
125kg a ťah 140kg). Vyhrala nielen kate-

góriu, ale aj celkové poradie na GL body. 
Výkon 125kg v tlaku jej zabezpečil slo-
venský rekord aj nomináciu na seniorské 
majstrovstvá sveta v tlaku na lavičke, ktoré 
budú v októbri v Litve. Držíme jej palce, 
aby sa umiestnila čo najlepšie.

Ako každý rok, aj tento nám pomohla 
obec Dubová finančnou podporou a aj kvô-
li nej sme mohli podať tieto výkony. Ďa-
kujeme!

Peter Moravčík
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Malokarpatská
jazda priateľstva

„Malokarpatská jazda priateľstva 
2021“ sa uskutočnila tretíkrát, po 

ročnej (pandemickej prestávke).
Zámerom tejto cyklo akcie je spozná-

vanie krásnych zákutí Malých Karpát zo 
sediel dvojkolesných tátošov – po nádher-
ne náročných cyklistických chodníkoch 
s cieľom v našej rodnej obci. 

Zároveň je spomienkou na August 21. 
1968: Vpád – inváziu vojsk Varšavskej 
zmluvy do Česko-Slovenska. 
Štart: 21. 8. 2021 09:00 – Partizánska lúka 
– Bratislava
Trasa: Partizánska Lúka - Biely kríž - Pe-
zinská Baba - Zochova chata - Fúgelka - 
Dubová (po hrebeni Malých Karpát, resp. 
vrstevniciach) 
Cieľ: Dubová – „cyklo Šopa u Miloša“ prí-
chod cca 16:00

Tohto ročníka sa zúčastnilo 27 jazdcov 
(z toho 6 žien) aj so slušným zastúpením 
Dubovej (6).

Uvedenú trasu (s malými obmenami) sme 
„poväčšine“ odjazdili tretíkrát a TRASA 
Nám opäť ponúkla náročne pasáže Malých 
Karpát – vrátane nádherných výhľadov. Jazda nadobudla punc 
medzinárodná – vďaka Alici z ČR. Verím, že šrámy z jazdy (Miloš 
– čas zahojí) a únavu vystriedal dobrý pocit z vydarenej akcie. 

V cieli už čakalo na všetkých účastníkov aj hostí tradične občer-
stvenie: divinový guláš – od Šeborovcov, Štejine scískanice, čapo-
vané pivko a klasické dobroty od Joslika (koláčiky, vínko).

No a čo si možno na záver viac priať, ako si v rodnom chotári, 
pri vínku, ohníku a nádhernom mesiačiku zaspievať. 

Véééľke ďakujem patrí rodákovi Jozefovi Kudrymu, ktorý svo-
jou prítomnosťou s harmonikou a krásnymi ľudovými piesňami 
pomohol „spláchnuť“ fyzickú únavu z tejto tak náročno-krásnej 
akcie DUBOVÁ 2021.

Účastníci sa podľa ich spätnej väzby cítili na trase super, ešte 
lepšie v cieli, čo je takou správnou satisfakciou a zároveň výzvou 
pre organizovanie takýchto podujatí. 

Chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pris-
peli k zdarnému priebehu tejto už tradičnej akcie.  

Vzhľadom k tomu, že akcia naberá na popularite, dozrel čas na 
jej oficiálne pomenovanie, čiže od roku 2022 JU budem-e prezen-
tovať ako „Dubovská68-ka“ s termínom 20. 8. 2022.

Zakončím to tradičným sloganom: „Kto nepozná Dubovú, ne-
pozná svet"
Organizátor: Miloš Gloznek 0902/895 375
mailto: Charlie36m3@gmail.com

Miloš Gloznek 
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Rozlúštenie
tajomného symbolu,

alebo 13. ročník TDF

Počas noci svätojánskej, keď zem sa 
otvára a poklady skryté v zemi odkrý-

va, žrecovi čo v medvedej jaskyni prebýva, 
zjavilo sa znamenie. Guľový blesk rýchlos-
ťou svetla narazil na stenu jaskyne a vypálil 
na ňu tajomný symbol. Žrec celý preľaknu-
tý, nevedel čo to znamená, rozhodol sa pre 
nečakané riešenie. Pri svojich potulkách po 
okolí vedel, že na Dubovej víno majú, čo 
rozumu dodá, ak ho piješ s mierou a keď 
nie, tak ti ho odoberie. Vybral sa on tam, 
tajným vlakom čo pod zemou viedol. Vo 
vlaku vyhrávala harmonika, ktorá mala 
uspávajúci účinok a žrec vo vlaku zaspal 
a zabudol vystúpiť na stanici, za zvuku har-
moniky v Harmónii. Zobudil sa až v Mod-
re, odkiaľ musel šliapať do kopca modran-
ského, po úzkej rokline, ktorú modrania 
Širokým nazývajú, aby zmiatli nepriateľov, 
ale aj samých seba, keď sa tou svojou ky-
selkou napoja. Na Dubovej pri víne, stretli 
dumajúceho žreca slávni dubovskí cyklisti, 
prihovorili sa mu a spýtali sa ho, prečo je 
taký zadumaný, čo ho trápi. Rozpovedal im 
príhodu s tajomným znamením, ktoré neve-
del rozlúštiť. Dubovskí cyklisti tiež hútali, 
ale odpoveď nepoznali. Rozpomenuli si, že 

počuli pri svojich potulkách svetom o člo-
veku, čo je veľmi bystrý a aj sa tak volá, 
Bistro. Vedeli len, že býva na mieste, ktoré 
nie je ani hore, ani dolu. Nasadli na svoje 
zo železa ukuté tátoše a vybrali sa po praš-
ných cestách, medzi východom a západom 
hľadať Bistra. Šli celé dopoludnie, k veľkej 
rieke a váhali kadiaľ ísť. Obďaleč uvideli 
muža, ako palice v bahne láme a teší sa 
z pevného zdravia. Podišli k nemu, aby sa 
na cestu a na miesto čo leží hore aj dolu po-
pýtali. On im čudným pískajúcim nárečím 
odpovedal, že ak mu oni pomôžu, tak aj on 
im radu dá. Chcel nájsť meno pre to mies-
to, kde sa v bahne máčal a svoje polámané 
nohy vyliečil. Ak mu pomôžu, ukáže im 
cestu, ak nie, nikdy ju nenájdu. Cyklisti po-
túžení vínkom dubovským, ale len do mie-
ry rozumnej, napadlo ich, že keď tak krásne 
pískajúco hovorí, nech to miesto Píšťanmi 
nazve a tá rieka nech sa Váhom prezýva, 
keď tak pri nej váhali ako ďalej. Zapáčilo 
sa to lámačovi barlí a od vtedy sa to miesto 
aj rieka tak volá. Na oplátku im cestu do 
hôr, kde je miesto hore aj dolu ukázal. Po-
kračovali cyklisti v ceste do lesov, až kým 
prišli na miesto čo Horná Dolná sa volalo. 
Potešili sa, že už sú na konci svojej túry, 
ale mýlili sa. V Hornej Dolnej, ani vtáčika 
nebolo chyrovať, nieto aby Bistra stretli. 
V strede dediny len studnička vyvierala 
a našich tulákov na bicykloch napiť láka-

la. Vysmädnutí cyklisti sa jej napili, ale 
o jej čarovných účinkoch doposiaľ nevede- 
li. Po napití sa vody čarovnej, skrsla im 
v hlavách myšlienka, že duchovia vraj na 
druhej strane hôr žijú a tí im poradia. Po-
čarovaní nádejou blízkeho stretnutia s oso-
bami tretieho druhu, skratkou čo skratkou 
možno ani nebola, do ďalšieho kopca čo 
Smutným vŕškom nazvali, ťahali svo-
je železné kone, ktoré smutno kráčali. Po 
prejdení vrcholu sa dolu do miesta duchov 
dostali. Na Duchonke o polnoci, keď du-
chovia noci vládnu, džin z flašky vyšiel 
a prehovoril k prekvapeným cyklistom. 
Vaša púť tu nekončí, ďalej musíte ísť. Do 
kraja uhorkového, na miesto, kde sa je-
den duch po vašej dedine volá a ten druhý, 
sa v susednej postrelil. Nevedeli oni kam 
z konope, ale šli a šli až do Uhrovca do-
šli. Čuduj sa svete, našli dom čo im Džin 
z flaše spomínal. Prišli k rodnému domu 
Dubčeka a Štúra. Pochopili, že Dubček 
podľa dubu meno má, ako Dubová sa 
volá a ten druhý, Štúr si z nevysvetliteľ-
ných príčin na život možno siahol, keďže 
  v Modre pobýval. Pravdu sa už nedozvie-
me, ale my sme potrebovali vylúštiť symbol 
a vnútri v dome nikoho nebolo, len svrčky 
si po kútoch húdli ,,hovorili mnohí, že vraj 
pôjdu s nami,,. Začudovane sme sa na seba 
pozreli, že rozumieme reči svrčkov, ale do-
hodli sme sa, že s nimi pôjdeme, ak nám 

s rébusom pomôžu. Šli sme 
s nimi tam, kde svrčky cho-
dia späť, na Čierny vrch. Tam 
nás svrčky opustili a radu nám 
dali. Prespite tam, kde matka 
tretej rieky slovenskej plače 
a v rude si svoje brehy máča. 
Na druhý deň, ďalej hneď sa 
poberajte a raj v srdciach náj- 
dete. Potešení, že cieľ našej 
cesty je už na dosah, spustili 
sme sa dolu z Čierneho vrchu. 
Zbadali sme priehradu a dúfali 
sme, že náš dnešný cieľ je spl-
nený. Bolo to tak, svrčky sa 
nemýlili, miesto sa volalo Nit-
rianske Rudno a Nitrica matka 
Nitry odtiaľ vyteká, pod ním ju 
obúva a slávnou robí. Na druhý 
deň, keď nás slnečné lúče pre-
budili, k rodisku Nitrice sme 
pokračovali až kým na nás ko-
hút nezakikiríkal. Počúvli sme 
jeho hlas a nasledovali ho jeho 
dolinou, až do dedinky s vy-
čačkanými domčekmi. V de-
dinke vrabce čvirikali a mačky 
im kontrovali, tak sa len ozý-
valo po chotári čič-mačara a 



mnau. My, keď sme ten huriavk počuli, 
tak sme to miesto Čičmanmi pomenova-
li. Domáci, keď začuli ako ich voláme, 
začali po nás papuče hádzať, čo doma 
po nociach vyrábali. Utekali sme kade 
ľahšie, popri riečke čo cez osadu tiek-
la. Pri potôčiku za dedinou, štyri vŕby 
rástli, tam sme si unavení, na zem sadli, 
 z batôžka vybrali, to jediné čo sme mali, 
rohlík makový. Ten sme na deväť kúskov 
rozlúpali a odvtedy sa v niektorých kra- 
joch makovému rožku, lúpačka sa vraví. 
Odrobinky z rožka, prilákali vtáčka a za-
cifoval hláskom svojim nám, raj nehľa-
dajte, ale v srdciach nachádzajte. Tými-
to slovami sa s nami rozlúčil, do nebies 
odletel a to miesto, dolinou Rajeckou 
označil. Vrátili sme sa domov za žrecom 
s nevyriešeným rébusom, ale plní zážit-
kov. Žrec už na nás doma čakal a potme- 
húdsky sa usmieval. Vyriešil som sym-
bol tajomný a pošepkal im význam jeho 
čarovný. Tak a takto sa skončil 13. roč-
ník TDF.

za cyklistov
Dudo 
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Pohár oslobodenia mesta Pezinok

V dňoch 11. – 12. septembra 2021 usporiadal Klub orientačného behu 
Sokol Pezinok v lokalite Dubová-Fúgelka už 64. ročník "Pohára oslo-

bodenia mesta Pezinok" v orientačnom behu. Preteky na stredných tratiach 
boli zaradené do Slovenského rebríčka jednotlivcov v orientačnom behu 
na rok 2021. Celkom sme videli v lesoch v okolí Dubovej po oba dni vyše 
200 pretekárov od najmladších detí po veteránov, ktorí už dosiahli vek 70 
rokov.

Vďaka pomoci pána starostu Ľudovíta Ružičku a predsedu športovej ko-
misie pána Petra Moravčíka odchádzali všetci športovci z Fúgelky nadmie-
ru spokojní,

 Pavol Poláček,
riaditeľ pretekov
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Letná #podhorskastreet párty

Letnú sezónu na Podhorskej nezačíname prázdninami, ale 
vhodným počasím. A to toho roku bolo už koncom mája 

a trvá dodnes. Víkendové „ulicovice“ sa stali už pravidlom 
a počas prázdnin sme ich nie raz rozšírili aj o bežné pracov-
né dni.

Dobré susedské vzťahy sú základ spoločného spolužitia. 
Na takú ulicovicu nepotrebujete nič špeciálne. Lavičku, sta-
rý podsedák alebo starú stoličku, dobrú náladu a chuť kon-
verzovať. Pristaviť na kus reči sa môže každý, nemusí byť 
ani z Podhorskej a môže byť hoci len víkendový hosť. ;)

Deti máme v ponuke aj malé aj veľké, niekedy sú aj veselé 
aj umrnčané. Máme aj veľkých psov aj malých psov. Niek-
toré vedia všelijaké kúsky, niektoré iba zavíjajú za bránou. 
Aby sme to prehlušili, púšťame si aj pesničky na želanie 
a deti môžu spievať do mikrofónu. Niekedy aj tí veľkí, zá-
visí od počasia. :)

Skúsili sme si aj 1 oslavu narodenín. Takzvanú #podhor-
skaBdayparty. Chlebíčky, koláče aj nanuky, v ponuke bolo 
všetko. A teda už dnes vieme, že zagratulovať sa dá aj pria-
mo na ulici. 

Keď nás tam najbližšie uvidíte, zastavte sa na kus reči. 
Budeme tam aj na jeseň.

Petra Moravčíková 


