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Vianoce, čas zázrakov

P

richádza čas zázrakov, čas stretnutí, čas nádejí i naplnených prianí. Pre tých, ktorí milujú život, pre tých,
ktorí vedia ľúbiť, pre tých, ktorí sa vedia usmievať, pre
tých, ktorí vedia odpustiť, pre tých, ktorí vedia snívať
s otvorenými očami a pre tých, ktorí vedia, že Vianoce
nie sú len jeden deň, ale po celý rok.
Predvianočný čas začína zapálením prvej sviečky na
adventnom venci. S príchodom Vianoc sa mení nielen
celá príroda, ale aj mestá a dediny, ktoré postupne odkrývajú svoje čaro. Vtáčiky sa presťahovali do našich
dvorov a záhrad, krajinu prikryla biela perina a na domoch svietia farebné vianočné svetielka. Vonku sa ozýva
detský smiech a my sa v mysliach vraciame do obdobia,
keď sme sami boli deťmi a malým kúskom srdca sme
dúfali že Ježiško nám prinesie aspoň jeden darček. Áno
je to tak najkrajšie sviatky roka sa blížia tak rýchlo, že
už môžeme dni ich príchodu rátať na prstoch. Vianoce
si doposiaľ uchovali svoje neopísateľné tajomné čaro,
umocnené mnohými pradávnymi zvykmi, prekrásnymi
koledami či betlehemskými hrami. Sú to sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na zemi, či už je dieťa, stará mama alebo starý otec. Vieme, že Ježiško sa narodil
v chudobnej maštaľke, no pri jeho mene sa zohne každé
koleno kresťana. Či už bohatého alebo chudobného. Aj
pre toto malé dieťa by sme si mali viac vážiť ľudí okolo nás, ich hodnoty lásku, úsmev, trpezlivosť, podporu
a ľudskosť, ktorej je už medzi nami tak málo. Skúsme sa
menej hádať a viacej si odpúšťať.
Viem, že mnohí z nás mali na tento čas iné plány. Žiaľ,
prišla nepríjemná choroba, ktorá skomplikovala plány
celého sveta. Preto je dôležité byť disciplinovaní, zodpovední a všímaví voči ľudom v našom okolí. Som presvedčená, že vírus spoločne porazíme. Možno táto skúška
prišla preto, aby sme si uvedomili, že nič nie je samozrejmosť. Ani zdravie, ani naši blízky a ani samotný život. Sú
dni, keď sa človek potrebuje stretnúť s človekom, ktorý
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ho pochopí, vypočuje a v dobrom pohladí. Sú dni, keď
s blízkymi sedíme za stolom a cítime vôňu nefalšovaného
medovníka a vôňu ihličia. Sú to chvíle, keď každý potrebuje vedieť, že nie je sám, žiada sa mu ľudské teplo, aby
si na ňom ohrial svoju ľudskú dušu. To sú Vianoce, ktoré
dokážu urobiť zázrak a vyčariť obyčajný, no tak vzácny
úsmev. Tešme sa z každej chvíle, ktorú môžeme prežiť
so svojimi blízkymi a pri spoločnej modlitbe si spomeňme na tých, ktorí sú v nemocniciach, alebo sami doma.
Spomeňme si aj na tých, ktorí sa modlia za to, čo my
už dávno máme. S úctou si spomeňme aj na tých, ktorí
nás predišli do večnosti a veľmi nám chýbajú. Doprajme
pokoj svojej duši a prežime toto čarovné obdobie bez
strachu a pretvárky, lebo ten, kto nemá Vianoce v srdci,
nikdy ich nenájde pod stromčekom.
V mene starostu obce, obecného zastupiteľstva,
redakcie Dubovských novín ako aj v mojom mene, Vám
želáme radosť z každého prežitého dňa, majte doma
pohodu, porozumenie, vnútornú silu, stály zmysel pre
radosť z malých i veľkých vecí života. Tiež veľa zdravia,
životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a Vám
srdcu blízkych.
Mária Polčicová
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Čaro Vianoc

Vítkov vŕšok

Č

V

as neúprosne beží a ani sme sa nenazdali prešiel rok a znovu je tu ten čas
čarovný, vianočný.
Predvianočné obdobie je pre mnohých
uponáhľané, veď na Vianoce musí byť
všetko po čom človek zatúži – množstvo
darčekov, zákuskov od výmyslu sveta, byt
sa musí ligotať čistotou, výzdobou. Sústreďujeme sa na hmotu a zabúdame, aký
je skutočný význam predvianočných dní.
Toto obdobie môže byť rovnako krásne
a obohacujúce pre každého človeka. Jedným zo symbolom je aj adventný veniec,
ktorý je z kresťanského hľadiska prejavom
úcty a dôstojnosti. Štyri sviečky predstavujú symboliku: nádej, mier, priateľstvo,
láska. V tomto čarovnom období by mala
v našich rodinách vládnuť vzájomná láska
a porozumenie. Aj v tejto neľahkej dobe si
vážme, že sme zdraví, máme úžasnú rodinu, priateľov, ktorí nás podržia v ťažkých
chvíľach. Vôňa domova, milý úsmev, rozžiarené detské očká – sú tie najcennejšie
dary. Buďme šťastní a rozdávajme lásku.
Je svätou pravdou, že človeku sa vždy
všetko mnohonásobne vráti – dobré i zlé.
Prajeme vám krásne požehnané sviatky,
plné lásky, porozumenia a hlavne zdravia.
Jarmila Fandlová a redakcia DN

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období
finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
rod. Františka Polčiča, Anna Nemčeková, Štefan Švorc, Marda
Pešková, rod. Rudolfa Jakubca,
rod. Rudolfa Oškeru.
Ďakujeme.

roku 1966 sa rozhodli manželia Jozef
a Mária Valentovičoví, že prehĺbia
jestvujúcu jaskyňku na Vítkovom vŕšku
a vložia do nej sochu panny Márie. S ich
zámerom sa podelili s niektorými spoluobčanmi, ktorí im pomohli s úpravou terénu, tak aby sa pred jaskyňou vytvorila
rovná plocha. Jozef Valentovič za pomoci
syna Viliama a kolegu Eduarda /Edunka/
Slintáka upravili kamenný otvor. Ženy,
ktoré pracovali v miestnom JRD v stavebnej skupine a iste aj iné pomohli upraviť
priestor pred jaskyňou. Dievčatá, ktoré
prišli s maminami posadili okolo kvety
a mach. Sochu ponúkol miestny kňaz Július Foltán z kostola. Socha mala vystreté
ruky. V roku 1967 bola na vrchole Vítkoveho vŕšku vybudovaná kalvária – tri kríže. Sochu ukrižovaného daroval pán Ján
Zachar, ktorý ju doniesol zo šrotoviska
a mal ju doma na povale. Toto miesto sa
stalo pre obyvateľov veľmi obľúbeným.
V nedeľu sem chodili ľudia na prechádzky, alebo sa zastavili cestou z vinohradu.
Pre zaujímavosť: Túto božiu muku manželia Valentovičoví budovali za tuhého
komunizmu, bez nejakého povolenia, či
súhlasu obce. Jednoducho to urobili.
V roku 1976 dňa 10. februára deti sochu
rozbili na malé kúsky a postupne sa prepadol aj strop jaskyne. Miesto spustlo.
V roku 1990 rodina Valentovičová znovu zorganizovala obnovenie tohto miesta.
Pán Valentovič za pomoci syna Viliama
a murára Šaňa Jakubca zabetónovali strop
jaskyňky, bridlicou spevnili okraje a vrch
zaviezli zemou. Sochu Ružencovej Panny
Márie do jaskyne darovala Mária Valentovičová.
Dňa 9. Septembra 1990 sochu a toto
miesto posvätil miestny kňaz Štefan Žák.
Neskôr Rudolf Oškera urobil pred sochou lavičky. Teraz je na jaskyni urobená
mreža. V auguste v roku 1998 boli vymenené kríže na kalvárii. /Myslím, že tieto
práce boli urobené v réžii OÚ Dubová/.
Prvú krížovú cestu na Vítkovom vŕšku
urobil Janko Polčič /Janišto/ so svojim
zaťom Ladislavom Valčekom. Krížovú
cestu urobil pri príležitosti svojich 60. na-

rodenín ako vďaku za dar života.
V roku 2002 pán Ján Pretzelmayer spolu
s manželkou Evou krížovú cestu upravili.
Pôvodné železné kríže vymenili za drevené, ktoré prispôsobili krížom na Kalvárii.
Kríže staval a natieral pán Ján Pretzelmayer s pracovníkmi z jeho vinárskej firmy.
Kovové úchyty mu vyrobil František Bacigál. V októbri boli na kríže pripevné tabule. Krížovu cestu posvätil miestny kňaz
Mário Orbán.
Pán Valentovič vtedy zapísal do svojej
súkromnej kroniky toto: Pevné kríže urobil – ktoré budú navždy.
Kalváriu udržiaval z vlastnej iniciatívy pán Oto Štefanička zo Šenkvíc, ktorý
v roku 2017 zomrel.
V roku 2019 bola na kalvárii vymenená socha ukrižovaného. Sochu posvätil
miestny kňaz Rastislav Zelenay.
V roku 2020 boli ponatierané lavičky,
upravený terén a taká celková údržba.
Toto zorganizovala pani Eva Dolníková
s deťmi z Podhorskej ulice.
Toto miesto sa opäť stalo súčasťou
nedeľných prechádzok. Ľudia toto miesto stále udržiavajú. Vždy keď prídete na
Vítkov vŕšok niekoho stretnete. Na Veľký
piatok tu býva krížová cesta.
Pre zaujímavosť: „Jestvujúcu jaskyňku“ – takýchto jaskyniek bolo na Vítkovom vŕšku viacej. Ešte aj teraz sú vidieť
priehlbiny po celej hôrke. Tieto sa využívali počas vojny ako úkryty a ľudia si ich
podľa potreby upravovali. Niektorí ľudia
mali pivnice a tam ukrývali počas vojny
väčšinou ženy a deti. Takáto pivnica bola
aj u Jána Koníka /Šucho mu hovorili/,
ktorý vďačne každého kto to potreboval
prichýlil. Je to dom Františka Dékányho
č. 199.
Spracovala: v roku 2021 Mária Polčicová, dcéra manželov Valentovičovích. Pamätám si veľa ľudí, ktorí sa o toto dielo
pričinili, alebo toto miesto udržiavali, ale
nechcem nikoho menovať, aby som na
niekoho nezabudla. Prosím tých, ktorí si
pamätajú ešte nejaké zaujímavosti nech
nám napíšu, prípadne to urobíme spolu.
Ďakujem.

Cez Vianoce hovorí mamička Jožkovi:
„Jožko, zapáľ vianočný stromček.“
Za chvíľu príde Jožko a pýta sa: “Aj sviečky?“

Mamiiii, ja by som chcela na Vianoce psa...
Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !!!
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Okienko do života seniorov

T

ento rok sa v mnohom nelíši od toho
predošlého. Zachytila nás ďalšia vlna
pandémie a náš život na začiatku roka ide
inak ako sme boli zvyknutí. Málo, alebo
žiadne osobné stretnutia sa nekonali. Ešteže máme tie záhradky, v ktorých sme sa
mohli začať realizovať. Postupne sa však
opatrenia začali uvoľňovať a život sa zase
priblížil k normálu.
Preto sme aj v lete 22. 7. až 27. 7. 2021
mohli zorganizovať relaxačno-liečebný pobyt v rezorte HARMONY v Piešťanoch.
Niektorí členovia však mali stále obavy
z ochorenia, tak nás bolo tentokrát iba devätnásť. Pobyt splnil naše očakávania, oddýchli sme si a užili krásne počasie, zabavili a trošku zabudli na neutešenú situáciu.
Všetci sme sa v zdraví vrátili späť.
Niektoré naše členky sa zúčastnili poznávacieho zájazdu, ktorý organizovala ZO
JDS Častá. Navštívili sme naše krásne mestá ako Banskú Štiavnicu, Kremnicu, Banskú Bystricu, Hronsek, Zvolen, kde sme pri
prehliadkach videli a počuli veľa z histórie
našich miest a videli sme veľa zaujímavých
vecí.
Dňa 19. 9. 2021 sa konala výročná členská schôdza, ktorú sme spojili so slávnostnou členskou schôdzou pri príležitosti
Mesiaca úcty ku starším. Bol to posledný
možný termín, lebo pandemická situácia sa
začala zhoršovať. Na členskej schôdzi sme
v netradičnom termíne zhodnotili priebeh
činnosti, hospodárenie a celkovú prácu našej organizácie za rok 2020.
Na slávnostnej schôdzi konanej pri príležitosti Mesiaca úcty ku starším, bola najstarším členom našej ZO JDS v Dubovej
odovzdaná kytica kvetov, ako poďakovanie, že ostávajú našimi členmi aj vo vyššom veku. Sú to:
● Pani Helena DUBANOVÁ, ktorá sa dožíva krásnych 89 rokov a členom našej ZO

je od roku 2007, kedy naša ZO vznikla,
● Pán Ján JAKUBEC má tiež krásnych 84
rokov a je tiež členom od založenia našej
ZO,
● Pán Vladimír VOBER, ktorý sa dožil 81
rokov a členom našej ZO je od roku 2011.
Keďže dnešná situácia nám nedovoľuje
uskutočniť naplánované akcie, je sa treba
prispôsobiť situácii. Každoročné pečenie
vianočných perníkov s deťmi Základnej
školy v Dubovej sme museli zrušiť. Ale
niektoré naše členky sa rozhodli, že nechcú
deti ukrátiť aspoň o zážitok ich zdobenia,
tak sa rozhodli, že perníky im napečú doma
a odovzdajú ich deťom v škole. Preto patrí
vďaka pani Márii Hutterovej, Magdaléne
Polčicovej, Márií Palkovičovej, Márii Geršicovej, Elene Tešinskej a Agnese Adamcovej, že boli ochotné venovať svoj čas pre
potešenie našich detí.
Perníkov a iného vianočného pečiva bolo
dostatok, tak sme časť z neho venovali aj
do našej materskej škôlky, aby sme aj tu urobili
deťom trochu radosti.
Ani v tomto roku sa
nedá uskutočniť vianočné posedenie pod
jedličkou, kde nám deti
z materskej školy a zo
základnej školy vždy
pripravili kultúrny program a všetci sme sa
spoločne zabavili, odovzdali malé darčeky
a popriali krásne prežitie vianočných sviatkov.

Detičky v materskej škôlke a základnej
škole však na svojich starých a prastarých
rodičov nezabúdajú. S pomocou svojich
pani učiteliek pripravili pre dôchodcov milé
darčeky. Aj Výbor ZO JDS v Dubovej pripravil pre svojich členov malú odmenu, či
už na upevnenie zdravia alebo pre potechu
tela. Dúfam, že Vás všetkých potešia malé
darčeky od nás aj od detičiek, ktoré Vám
do vianočných sviatkov roznesieme. Užite
si ich v zdraví a spokojnosti. Taktiež Vám
prajem v mene svojom aj v mene Výboru
ZO JDS Dubová láskyplné prežitie vianočných sviatkov s nádejou, že na budúci rok
sa stretneme aj osobne.
Agnesa Adamcová,
predseda ZO JDS Dubová
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Naši jubilanti
december

70 rokov
Eva Jakubcová
(* 10. 12. 1951)
Kvetoslav Hudek
(* 26. 12. 1951)

80 rokov

JUDr. Stanislav Málik
(* 3. 12. 1941)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

* 10. 12. 1951 Eva Jakubcová
Vďaka Bohu za tie krásne roky,
nech aj naďalej vedie Tvoje kroky,
Božia milosť nech ťa chráni,
nech splní každé z Tvojich prianí.
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Ti k Tvojmu sviatku zaželať.
Manžel Rudolf, synovia Rastík, Mário,
Rudko s rodinami, dcéry Evička s rodinou
a Marienka s priateľom, krstný syn Štefanko
a ostatná rodina a známi.
Za všetkých Babku bozkávajú
Benjaminko a Jakubko najmladší vnúčikovia.

"Nepozerajte sa zbytočne dozadu. Nejdete tým smerom."

Kam na výlet...?
pohojdať sa na Molpír...

K

eď sa vyberiete do Smoleníc, ktoré sú na skok od Dubovej a zaparkujete pred kostolom – tak sa nevydajte cestou
doprava k Zámku, ale vykročte smerom doľava od kostola na
malý kopček zvaný Molpír.
Je to vyvýšenina na okraji Malých Karpát nad Smolenicami nad Hlbočianskou dolinou s bralnými svahmi, ktorá
je významnou archeologickou lokalitou. Na jej vrcholovej
plošine a východne orientovanom pomerne strmom svahu
s výškovým rozpätím vyše 100m sa našli zvyšky opevneného
keltského hradiska, ktoré sa tu rozkladalo na ploche 12ha. Znie
to tak celkom náročne na kondíciu, ale je to presne naopak.
Ak si nahodíte prechádzkové
tempo, tak vám
to po celom náučnom chodníku
potrvá maximálne 50 minút aj so
zaparkovaním.
Počas kráčania sa Vám otvoria nádherné výhľady a to najlepšie – môžete sa pohojdať na
pohodlnej hojdačke, z ktorej si ich užijete o to viac, najmä deti.
Molpír vznikol na križovatke obchodných ciest a plnil funkciu centrálneho hradiska s rozvinutým hospodárskym a nábožensko-kultovým životom. Významné postavenie malo najmä
v halštatskej dobe s ťažiskom osídlenia v 8. – 7. až 1. polovici 6. storočia pred Kr. Od roku 1963
je hradisko Molpír národnou kultúrnou pamiatkou. V teréne je vybudovaný náučný chodník a prezentácia častí opevnenia, brány, kultového objektu a cisterny. V budove starej fary
v Smoleniciach je sezónne otvorené Múzeum Molpír.
Bc. Eva Dolníková , DiS.
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Pripomienka zosnulých

"Nastane čas, keď sa život končí
a prídu spomienky."

december 2021
120 rokov:

Terézia Ochabová + 13. 12. 1901

manželka Jozefa, rod. Kocsnárová (52 r.)

110 rokov:
Ján Kolek + 23. 12. 1911

syn Jozefa a Anny rod. Jelemenskej (6 mes.)

90 rokov:

Dňa 27. novembra 2021 si pripomíname
nedožitých 113 rokov a 50. výročie, ako dotĺklo
šľachetné srdce nášho starostlivého otca
IGNÁCA LEDERLEITNERA.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú
dcéra Margita, synovia Jozef
a Eugen s rodinami a ostatní členovia rodiny.
Venujte mu tichú spomienku.

Serafína Horvátová + 14. 12. 1931

manželka Štefana, rod. Pokojná (29 r.)

Anna Gavorníková + 22. 12. 1931
vdova po Františkovi, rod. Cíferská (67 r.)

80 rokov:
Rudolf Valachovič + 6. 12. 1941
manžel Rozálie rod. Huňavej (34 r.)

Anna Polčicová + 25. 12. 1941
družka Alexina (29 r.)

40 rokov:

Dňa 11. 12. 2021 sme si pripomenuli
nedožité 75. narodeniny
našej drahej mamy, babky, prababky,
sestry a švagrinej
Ireny Žofčíkovej.

Margita Glozneková + 24. 12. 1981

S láskou spomíname.

vdova po Dominikovi, rod. Farkašová (76 r.)

30 rokov:
Jozefína Lipnická + 17. 12. 1991

(82 r.)

Ján Čierny + 29. 12. 1991
(62 r.)

sr. Pavla Foltánová + 30. 12. 1991
(75 r.)

Dňa 13. 11. 2021 sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia nášho drahého
Virgila Nemčeka.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Jozefína Lipnická

Ján Čierny

sr. Pavla Foltánová

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

Neplačte, že sme odišli,
pokoj a mier nám prajte.
Len večné svetlo spomienky
nám v srdciach zanechajte.
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Základná škola
Zelená škola

N

aša škola je už
druhý školský rok
zapojená v medzinárodnom certifikačnom
výchovno-vzdelávacom programe Zelená
škola. Našou víziou je prostredníctvom zážitku, tvorivého a kritického myslenia realizovať inšpiratívne riešenia environmentálnych výziev, zmeniť seba a svoje okolie. V
rámci tohto programu sa uskutočnili v mesiacoch október a november aktivity: Jedz
to, čo práve dozrelo, Zachráň včelu, hra
Kráľovstvo včiel, Svet včiel so včelárom,
Šípkobranie.
Deti veľmi zaujala beseda s pánom včelárom, kde sa dozvedeli veľa zaujímavých
informácií zo sveta včiel. Získané vedomosti využili v hre Kráľovstvo včiel, ktorú sa
hrali na hodinách prvouky a prírodovedy.
Obľúbený bol aj zber šípok v jesennej prírode. Z nazbieraných šípok sme si časť nechali na sušenie a varenie lekváru. Ostatné sme
odovzdali členom KRKaCR pri OZ Dubová na ďalšie spracovanie.
V zážitkových environmentálnych aktivitách budeme pokračovať aj v nasledujúcom období.
Peter Žigo

Aj prváci vedia, čo je to land art

V

onku síce už nie je najteplejšie, no kde by sa lepšie premýšľalo a tvorilo, ak nie na čerstvom vzduchu? Výtvarná výchova nie je len
o štetcoch a vodových farbách. Fantázii sa medze nekladú, a tak sme sa vybrali von, poobzerali sme sa a nápady sa začali hrnúť.
Simona Lukačovičová

47

december
2021
január
- marec
2017

Dubovské NOVINY

Kráľovstvo včiel

V

čely sú fascinujúce stvorenia. Sú významnými opeľovačmi, bez ktorých by príroda
nemohla existovať. Svojou usilovnou prácou produkujú potravu vhodnú pre človeka,
vzácny med. Učivo venované včelám sme našim žiakom sprostredkovali prostredníctvom
odborníka Milana Kozického, ktorého rodina sa dlhé roky venuje tomuto krásnemu povolaniu.
Pán včelár veľmi pútavo rozprával o včelách, o včelárení. Priniesol niekoľko nástrojov
a pomôcok, ktoré si žiaci mali možnosť vyskúšať. Ochutnali dva druhy medu a dostali
medovú lízanku. Pozoruhodné pre pána včelára bolo to, že naši žiaci mali veľa vedomostí
o mede a včelách. Pekne odpovedali na jeho otázky a zapájali sa do debaty.
Sme radi, že žijú medzi nami ľudia, ktorí sú ochotní svoje vedomosti a zručnosti veľmi
zaujímavou a atraktívnou formou žiakom sprostredkovať.

Pochod
svetlonosov

K

aždoročne si žiaci so
svojimi rodičmi vyrezávajú z tekvíc svetlonosov,
do ktorých vložia malé svetielko, alebo sviečku. Vedieť
vyrezať do tekvice nejaké
zviera, či strašidlo, je istý
druh umenia. Našim žiakom
sa to podarilo a na pochod
svetlonosov sa vybrali aj
krásne vyzdobené tekvice.
Niektorí prišli v krásnych
kostýmoch. Samotný pochod po dedine bol pekný, aj
keď ešte nebola tma. Detičky
si pochutnali na gumených
zuboch, cukríkoch a dostali
peknú medailu. Spoločný
pochod potešil všetkých zúčastnených.

8
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Deň zdravej výživy

T

radícia tohto podujatia potvrdzuje, že
deti možno nadchnúť aj pre takú tému,
akou je vyvážená strava a význam domácich potravín v našom jedálničku.
Celoslovenský projekt Hovorme o jedle má cieľ: vzdelávať detí o potravinách
a správnych stravovacích návykoch, o úlohe
potravín pri ochrane zdravia a ich význame
pre tvorbu a ochranu životného prostredia
a aj budovaní zdravého životného štýlu.
Tento projekt vedie deti k zodpovednosti
k sebe, k svojmu zdraviu. Učitelia spoločne
so žiakmi vyrábali zeleninové a ovocné šaláty, nátierky, rôzne zdravé pochúťky.
Osvedčilo sa, že interaktívna a zábavná forma vzdelávania pomáha žiakom pochopiť a uvedomiť si, ako sa správne stravovať,
prečo je dôležité konzumovať domáce potraviny a akú cestu musí
prejsť potravina, kým sa dostane na stôl.

Súťaž v pexese

V

školskom klube pani vychovávateľky pripravili pre deti súťaž
v pexese. Súťaž bola zameraná na rozvoj pamäti a šikovnosti.
Deti súťažili s veľkým nasadením. Na záver vyhodnotili najlepších
súťažiacich. Tí, ktorí nevyhrali, nezostali smutní, pretože sa dobre
zabavili pri spoločenskej hre.

Tvorivé dielne

V

rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa snažíme našim žiakom priblížiť tradície nášho regiónu. Navštívili sme Slovenskú
ľudovú majoliku v Modre. Tu majstri remesla rozvíjajú zdedené
tradície, rukami a srdcom tvoria keramickú dušu regiónu. Modranská majolika a majoliková ornamentika sú zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Na úvod tvorivých dielní nás majstri previedli procesom výroby
keramiky. Dozvedeli sme sa niečo o histórii Majoliky, o základných
farebných prevedeniach, o technike výroby. Videli sme, ako pod
rukami umelcov vznikali nádherné keramické výrobky. Najväčšiu
radosť však žiaci mali zo samotnej tvorby - maľovania umeleckých
diel. V maliarni mal každý žiak pripravený kruh s keramikou, farby
a štetce. Tu si každý vyskúšal maľovanie. Po namaľovaní nám výrobky vypálili v peciach. Keď boli výrobky hotové, priniesli nám ich
do školy. Tvorivou formou sme objavovali krásy tradičného ľudového remesla.

Šarkaniáda

K

aždý rok s deťmi na ihrisku púšťame šarkany. Žiaci si priniesli svoje šarkany, ktoré sme na ihrisku poskladali. Šarkaniáda sa mohla
začať. Tento rok nám fúkal silný vietor a niektoré šarkany odniesol niekoľko sto metrov ďaleko. Šarkany boli veľké, malé, usmievavé, ako vtáky lietajúce po oblohe. Niektorí sa tešili, niektorí boli smutní. Záležalo to od druhu šarkana. Niektorým sa nechcelo lietať,
aj keď sme im dohovárali. Všetci sme sa zabavili i zašportovali.

Krásne vianočné sviatky

Krásne a pohodové vianočné sviatky prežité v zdraví, láske
a radosti. V novom roku 2022 Vám želáme pevné zdravie,
veľa radosti, batoh šťastia a more lásky.
Kolektív zamestnancov základnej školy
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Materská škola
Turistická poznávacia
vychádzka

V

mesiaci október sa deti z Materskej
školy rôznymi aktivitami oboznamovali s jesennou prírodou. Poznávali
stromy, kríky, plody v lese. Na vychádzke na Vítkov vŕšok deti pozorovali farebnosť prírody. Určovali šípky, trnky,
žalude, známe stromy – dub, buk, tvary
a farby listov. Počúvali štebot vtákov,
v diaľke sa ozýval ďateľ – lekár stromov.
Deti z nazbieraných listov a plodov vyrábali jesenné variácie.
Jana Jamborová

Celý rok sme poslúchali..

T

vrdia všetky deti, keď sa blíži sviatok Mikuláša. Očakávajú
od neho sladkú odmenu, či malý darček. Keďže Mikuláš je
už niekoľko storočí považovaný za patróna detí, je tento cirkevný
sviatok výnimočný najmä pre nich. Preto si v predvečer sviatku
Svätého Mikuláša vložia do okna umyté čižmičky, do ktorej im
Mikuláš nadelí sladké balíčky, či iné drobnosti.
Deti v MŠ si nedávali čižmičky do okna, ale krásne vyzdobili
stromček. A Mikuláš nesklamal. Pod stromčekom si našli krásny
darček i sladký balíček. Ďalším prekvapením bol milý balíček zo
školskej jedálne.
Deti si s radosťou odniesli domov darčeky a tešili sa znovu o rok
na Mikuláša.
Jarmila Fandlová
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Športovci z Dubovej

D

nes sa opäť porozprávame s Ľubicou
Polkorábovou, ktorej sa podarilo získať v októbri bronzovú medailu na majstrovstvách sveta v tlaku na lavičke.

Ahoj Ľubica, gratulujeme Ti k tomuto
veľkému úspechu, povedz nám, kde sa
tieto majstrovstvá sveta uskutočnili a ako
súťaž prebiehala.
Súťaž sa konala v Litve, v meste Vilnius,
bola to moja prvá veľká medzinárodná súťaž a stalo sa na nej veľa kuriozít. ☺
Aké napríklad?
V deň odchodu mal štátny tréner pozitívny test na korona vírus, takže sme išli iba
s asistentom trénera, pre ktorého to bola
tiež prvá veľká súťaž a bol nervóznejší ako
my pretekári. Keď sme tam dorazili, tak ma
nechceli ubytovať, pretože kvôli časovému
posunu, som mala pol hodinu neplatný test,
takže sme nakoniec niekoľko hodín hľadali
miesto, kde ma otestujú, vzhľadom na to, že
bol večer sme skončili až na letisku. Nakoniec to ale dobre dopadlo.
Vzhľadom na to, že to bola tvoja prvá
veľká súťaž, bola si aj nervózna?
Nepociťovala som žiaden zvýšený stres.
Pravdou však je, že mi tam chýbal tréner,
ktorý by mi dohliadol na všetky náležitosti,
ktoré sú potrebné absolvovať pred súťažou,
taktiež správne načasovanú rozcvičku aj
priebeh súťaže. Ale aspoň som si uvedomila, aké dobré zázemie mám u nás v ŠK SPC
Častá.
Prípravu na túto súťaž si mala štandardnú?
Rozhodne nie, ešte v septembri som si
zranila predlaktie a dostala som tam silný
zápal. Doteraz to nemám vyliečené. Celú
prípravu sme museli tomu prispôsobovať

a netrénovala som tak, ako by bolo treba
a ako by som si predstavovala. Je to škoda,
pretože umiestnenie by mohlo byť lepšie.
A ako si liečiš to zranenie?
Nakoľko som športovec a sú veľmi prísne
antidopingové pravidlá, tak lekár skúša iba
nejaké alternatívne metódy, pretože s bežnými postupmi by mohol byť problém na
dopingovej kontrole.
Aký výkon si podala na tejto súťaži?
Na súťaži bola iná lavička ako som zvyknutá, bola veľmi nízka, pri prvom pokuse
na 112,5kg som kvôli tomu nadvihla zadok,
čo sa nesmie. Pokus som mala neplatný, pri
druhom pokuse som to b ez problémov vytlačila a mohli sme pretekať ďalej. Keď sa v
tretích pokusoch na mňa súperky nedotiahli, tak sme naložili 130kg na druhé miesto,
ale, žiaľ, pokus bol neplatný. Takže výkon

som zapísala 112,5kg.
Pokiaľ viem, 130kg by bol nový slovenský rekord, čo sa stalo?
Áno, momentálne držím slovenský rekord
s váhou 125kg, tento rekord som dosiahla
na septembrovej súťaži a stalo sa to, že som
nedokázala dotlačiť tú zranenú ruku. Ale to
sa mi stávalo už na tréningu.
S akými národnosťami si pretekala?
Ja vôbec neviem, ja sa na súťaži sústredím iba na seba, priebeh súťaže sleduje tréner. (Najväčšie súperky boli Ruska, Nórka
a Estónka)
Aké máš ambície na budúci rok?
Keď si doliečim ruku, tak sa chcem nominovať na majstrovstvá sveta a Európy,
ktoré budú v Maďarsku a Kazachstane.
Je to naozaj obrovský úspech, myslíš, že
môže tento tvoj výsledok niekoho motivovať k športu?
Ja si myslím, že keď to má mať zmysel
a aby to bolo dlhodobo udržateľné, tak si
každý musí nájsť svoju motiváciu v sebe,
nie v športových vzoroch.
Ľubica ešte raz Ti gratulujeme k tomuto
tvojmu úspechu a držíme palce na ďalších
súťažiach. Chceš ešte niečo dodať?
Aj napriek tomu, že som pre Slovensko
získala po viacerých rokoch medailu žien
z majstrovstiev sveta v tlaku na lavičke
a prvú medailu od žien pre náš klub ŠK
ŠPC Častá, nepovažujem to za môj osobný
veľký úspech. Skôr naopak, lebo viem, že
dokážem podať aj lepšie súťažné výkony.
Touto cestou by som rada vyjadrila veľkú
vďaku aj môjmu trénerovi Pavlovi Kovalčíkovi, ktorý ma trpezlivo trénuje už viac
rokov a s jeho pomocou sa mi darí napredovať.
Peter Moravčík
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Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod
na oslavu aj naša Zem

Ako správne zatočiť s odpadom,
ktorý vznikne počas sviatkov?

ianočné sviatky sú obdobím hojnosti, radosti a pokoja.
Trávime spolu viac času, viac nakupujeme, obdarúvame
sa, a tým pádom tvoríme aj viac odpadu. Vianoce by nemali
byť o plytvaní, zbytočných darčekoch a nadmernej spotrebe
jedla. Skôr o spoločne strávených chvíľach s rodinou a blízkymi a nemali by sme pri tom zabúdať ani na svoje okolie,
prírodu, životné prostredie.
Prinášame vám zopár praktických tipov, ako si užiť Vianoce
a pritom zamedziť vzniku prebytočného odpadu a urobiť niečo pre
životné prostredie.
Vianočné nákupy
Menej je niekedy viac. Pustite uzdu svojej fantázii a skúste obdariť svojich blízkych vlastnoručne vyrobeným darčekom, ekologickou kozmetikou či zaujímavou knihou. Vhodnou alternatívou
sú nehmotné darčeky v podobe zážitkov (vstupenka do divadla či
fitness centra, jazykový kurz, wellness pobyt a pod.). Ak ste sa rozhodli pre hmotný darček, vyhnite sa kope drobností a kúpte skutočne užitočnú vec, ktorá bude mať dlhodobejšie využitie.
Jedlo na vianočnom stole/predvianočné nákupy
Odpad vzniká už pri nákupoch. Preto si ich vopred premyslite
a urobte si zoznam. Vedeli ste, že skoro 50 % komunálneho odpadu tvorí bioodpad? Nakupujte preto len to, čo naozaj spotrebujete.
Vyberajte si trvanlivejšie potraviny a dajte prednosť lokálnym výrobkom alebo bezobalovým potravinám.
Na nákupy sa vyberte s vlastnou opakovane použiteľnou taškou
a vreckami. Vyhnete sa tak nepotrebným obalom, ktoré sa po vybalení pečiva, ovocia či zeleniny stávajú okamžite odpadom.
Vianočný stromček, ozdoby a osvetlenie
Dajte prednosť prírodným materiálom, kúpte si živý stromček
v kvetináči, alebo si naaranžujte vetvičky do vázy. Za uváženie
stojí kúpa izbového ihličnanu, ktorý je celoročne krásny a práve
na Vianoce mu môžete dať vianočný šat. Originálny a jedinečný
stromček sa dá vyrobiť z konárov alebo z kníh, ktoré je možné
spestriť ozdobami alebo osvetlením.
Ozdoby a vianočné dekorácie si môžete vyrobiť z prírodných
materiálov (drevo, ihličie, šišky, šípky, škorica, sušené ovocie
a podobne), ktoré budú určite jedinečné a s vôňou prírody. Ideálnou a úspornou formou vianočného osvetlenia sú LED žiarovky,
spotrebujú totiž oveľa menej energie a vydržia dlhšie oproti klasickým. Darček odporúčame zabaliť do recyklovaného papiera alebo
papiera a tašiek z minulých Vianoc.
Balenie darčekov nemusíte obmedziť len na papier, môžete skúsiť napríklad aj látku.
Vianočné pozdravy
Využite SMS, e-mail alebo Whatsapp či Messenger. A ak do
pozdravu vložíte kúsok seba a zakomponujete nejakú milú fotku,
určite príjemne potešíte rodinu či priateľov. Sú rovnako osobné
ako pohľadnice.

Živý stromček:
každoročná dilema. Dekorovanie domácností živým vianočným
stromčekom je tradíciou už od nepamäti. Jednou z najväčších nevýhod je však jeho trvácnosť. A ako sa ho zbaviť po Vianociach?
Nechajte ho voľne položený pri stojiskách odpadových nádob
(vedľa kontajnera). Väčšina miest zabezpečuje od januára zvoz
stromčekov a postará sa o jeho recykláciu. Aj nábytkársky koncern
IKEA každoročne zbiera vianočné stromčeky, ktoré využíva na biomasu. Vedeli ste, že z nich na Slovensku tento rok prvýkrát vyrobili nový nábytok? Aj použitý vianočný stromček môže mať príbeh
so šťastným koncom. Nezabudnime ho zbaviť všetkých ozdôb.
Papierové obaly z darčekov, papierové krabice, letáky, obaly
z múky:
patria do modrého kontajnera či vreca na papier, pokiaľ nie sú
znečistené, mokré a mastné. A nezabudnite odpad pred vyhodením
stlačiť.
Plastové obaly z potravín, darčekov, kozmetiky, plastové fľaše,
tégliky z jogurtov:
patria do žltého kontajnera alebo vreca určeného na plasty. Aj tu
platí, že obaly je potrebné zošliapnuť a zmenšiť ich objem. Nesmú
obsahovať zvyšky tekutín, jedla či kozmetiky.
Zaváraninové poháre, sklenené črepy, fľaše:
patria do zeleného kontajnera, prípadne vreca. Fľaše a obaly nie
je nutné umývať, stačí len dôkladne odstrániť ich obsah.
Žiarovky, batérie z hračiek či svetelných dekorácií:
môžete ich odovzdať v obchodoch, kde sa tieto výrobky predávajú.
Svetlá a svetielka, pokazené domáce spotrebiče:
zber elektroodpadu ponúkajú nielen zberné dvory či mobilné
zbery, ale aj predajne elektrospotrebičov, ktoré prevezmú elektroodpad bezplatne.
Zvyšky jedla:
šupky z ovocia či zeleniny, škrupiny z vajec, vrecká z čaju a podobne patria do bioodpadu alebo sa dajú kompostovať v domácich
kompostéroch,
pokazené potraviny alebo zvyšky vareného jedla či potraviny živočíšneho pôvodu treba vytriediť do kuchynského odpadu.
Použitý kuchynský olej:
dá sa odovzdať v uzatvorenej nádobe na niektorej z čerpacích
staníc, v blízkosti niektorých supermarketov, prípadne na zbernom
dvore. V niektorých obciach je možné nájsť kontajner na použitý
olej priamo pri stojiskách triedeného zberu.
Textil a obuv
môžete posunúť známym, ktorí ich využijú, darovať charite,
odovzdať na zbernom dvore alebo vhodiť do kontajnerov určených
na šatstvo.
Staré alebo nepotrebné hračky:
darujte niekomu, komu ešte urobia radosť.

V

Dubovské NOVINY
AKO SA VYHNÚŤ POŽIAROM V OBDOBÍ VIANOC
A NOVÉHO ROKU

Č

as beží ako voda a Vianoce i Nový rok
sú opäť predo dvermi. Prichádza jedno z najkrajších období roka a prináša do
našich rodín sviatočnú atmosféru pokoja
a rodinnej pohody. Dovoľte preto aj príslušníkom Hasičského a záchranného zboru,
aby Vám zaželali ich príjemné prežitie. Zároveň si Vám dovoľujeme dať aj niekoľko
dobrých rád, aby ste tieto sviatky prežili
v pokoji a pohode a vyhli sa požiaru:
- ak máte živý stromček, zabezpečte mu
dostatok vody, aby rýchlo nevysychal
a pevný stojan, aby sa neprevrátil,
- umiestnite stromček, v bezpečnej vzdialenosti od vykurovacích zariadení, krbu,
- nezapaľujte na ňom sviečky ani prskavky,
- používajte iba certifikované vianočné

Vykurovacia sezóna

Ch

ladné dni a ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť
upozorňujú na čas skontrolovať technický
stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu
požiarov najmä v rodinných domoch, ale
aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené
tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5% celkového počtu požiarov za
rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký
podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa,
prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok
a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná
konštrukcia komína patria k najčastejším
príčinám vzniku požiarov od vykurovacích
telies.
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osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu
osvetlenia, nerobte žiadne neodborné zásahy,
- pri odchode z domu, osvetlenie stromčeka vypnite,
- adventný veniec majte položený na pevnom podklade, v dostatočnej vzdialenosti
od rýchlo horiacich materiálov ako sú záclony, závesy. Sviečky na ňom dobre zaistite, aby sa nemohli prevrátiť,
- ak odchádzate z domu, nikdy nenechajte
horieť sviečky na adventnom venci, taktiež
ich nenechávajte horieť bez dozoru, alebo
v prítomnosti samotných detí, či zvieratiek.
Počas sviatkov nezabúdajte ani na Vaše
deti. Snažte sa im venovať viac času a dohliadnite, aby pri svojich hrách nespôsobili
ujmu sebe a ani nikomu inému. Najrozličnejšie druhy delobuchov, pirátov, svetlíc,
rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fontán a podobných ohňostrojových telies sú
pomerne ľahko dostupné v predaji. Mno-

hokrát ich deťom zadovažujeme aj my samotní rodičia. Tieto predmety môžu byť pri
neodbornej manipulácii veľmi nebezpečné
a dokážu veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na
zdraví, či požiar. A preto nenechávajme
deti bez dozoru, výbušniny do rúk deťom
nepatria.
Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné. Tieto dni sú charakteristické zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Každoročne do nich pribúda neradostný počet
varovných čísel, pod ktoré sa v mnohých
prípadoch podpisuje ľudský činiteľ: nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika, pri používaní otvoreného ohňa.
I počas najkrajších sviatkov roka budú
nad Vašou bezpečnosťou bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade núdze môžete obrátiť. V ktorúkoľvek
dennú aj nočnú hodinu na tel. 150 nájdete
pomoc v núdzi.
pplk. Ing. Jarmila Bartošová

Technické podmienky a požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a
prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní
komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia
a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV
SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne:
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné
palivá do 50 kW – 1 x za 4 mesiace,
• komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW – 1 x za 12 mesiacov,
• komíny bez vložky pre spotrebiče na
plynné palivá do 50 kW – 1 x za 6 mesiacov,
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné
palivá nad 50 kW – 1 x za 2 mesiace,
• komíny pre spotrebiče na plynné palivá
nad 50 kW – 1 x za 6 mesiacov.
Pred vykurovacou sezónou je dôležité vyčistiť vykurovací spotrebič, nastaviť

ho na správny režim prevádzky. Aby spotrebič a komín neboli pri prvom zakúrení
v sezóne príliš namáhané, je potrebné kúriť
s menšou intenzitou.
Počas vykurovacej sezóny je potrebné
udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať
sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou,
neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť
a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. Vykurovacie telesá sa musia umiestňovať na nehorľavé podložky daných
rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu
a čistenie komínov doporučujeme zveriť
odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu
bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa
Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.
mjr. Ing. Dana Škvarková,
OR HaZZ v Pezinku
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