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ilí moji spoluobčania, čitatelia Dubovských novín
a kamaráti. Zasa je tu čas, keď sa Vám môžem
prihovoriť prostredníctvom našich novín. Po daždivom
a chladnom máji sme sa konečne dočkali aj pekného
slnečného počasia. S pribúdajúcimi dňami pribúdajú
aj čísla na teplomeroch. Vonku prevláda úmorné počasie, ale čo už, veď sme sa naň už dlho tešili. Včas
ráno nás zobúdzajú slnečné lúče. Deti sa tešia na
prázdniny. Príroda stále mení svoj šat a vie nás očariť
v každom ročnom období svojou krásou a vôňou. Život
bez nej si ani nevieme predstaviť, lebo nám dáva všetko, čo potrebujeme. Momentálne žijeme veľmi ťažké
obdobie. Ešte nám neskončila pandémia a už začala
vojna na Ukrajine, čo spôsobilo infláciu. Ľudia sa už
začínajú cítiť vcelku unavene, stále nejaké negatívne
správy, príkazy, zákazy a nariadenia, ktoré ľudí oberajú o energiu. Neprospieva nám ani doťahovanie sa
a urážanie politikov a političiek v diskusiách. Ale toto
sú veci, ktoré mi na Dubovej nevyriešime a verme, že
všetko dobre dopadne. Tešme sa z každého dňa, ktorý nám je dopriate prežiť medzi tými, ktorých máme
radi. Každý z nás má nejaké sny, túžby, plány a snažíme sa, aspoň niektoré dosiahnuť, aby po nás zostala
nejaká stopa. Niečo, čo môže zostať iba po človeku.
Obklopme sa peknými vecami, čítajme knihy, pokúšajme sa vidieť krásu všade vo všetkých činnostiach,
v stretnutiach, ale aj v zodpovednosti, ktorá nám bola
zverená a tá prežiari celý náš život. Je dôležité vedieť
sa radovať a aj riskovať, no rovnako dôležité je byť
zodpovedný. Veľa ľudí, hlavne tí mladí, berú svoj život
a svoje zdravie ako samozrejmosť a často hazardujú
s tým najcennejším čo majú. Nerozmýšľajú nad tým,
že niekedy stačí iba sekunda na to, aby sa ich život
otočil naruby. Buďme zodpovední, lebo naše životy, naše deti a blízky sú pre nás šťastím. Nedávno
bola v našej obci súťaž vo varení gulášu a súťažilo sa
o „Richtársku varechu“. Bola som veľmi milo prekvapená koľko sa nás tam zišlo a potom z o súdržnosti
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a radosti, ktorá tam vládla. Úsmev, pekné slovo, stretnutia pri zábave, tanec, to všetko sú veci, o ktoré
nás okradla pandémia. Preto začnime tam, kde sme
prestali. Začnime úsmevom tak, ako nám to odkázal
pán Ján Werich. „Úsmev nestojí nič a prináša mnoho.
Obohacuje toho, kto ho prijíma bez toho, že by ochudobňoval toho, kto ho dáva. Trvá chvíľku, ale spomienka naň je niekedy večná. Nikto nie je taký bohatý, aby sa bez neho obišiel – a nikto nie je taký
chudobný, aby ho nemohol darovať.“
Pred nami sú prázdniny, dovolenky, leňošenie, ale aj
práca v záhrade a okolo domu, kde je vždy treba niečo vylepšiť a opraviť. Nechajme si čas aj na oddych,
stretnutia s kamarátmi, zapájajme sa do akcií, ktoré
organizuje obec, zaujímajme sa o dianie v našej obci
a buďme jej súčasťou. Netvárme sa, že však v obývačke máme všetko, čo potrebujeme. Predsa tam máme
televízor, počítač, plesteišn, telefón a ešte aj slúchadla
do uší. Sú to síce naši dobrí „kámoši“ a neopustia nás
kým nezomrú, teda nepokazia sa, ale myslím si, že
človek je tvor spoločenský a samota mu uberá z radostí. V praxi to znamená, že o šťastí si rozhodujeme
my sami. Nenechajme sa ovplyvniť cudzími názormi
a rečami o tom, čo kto a ako má robiť, alebo hovoriť,
ale čerpajme z vlastnej skúsenosti a zo skúsenosti našich predkov. Žime svoj vlastný vedomý život a dajme
si tú námahu vidieť veci z toho krajšieho uhla pohľadu.
Do ďalšieho života v tomto rozhádanom svete Vám
v mene Starostu obce, Obecného zastupiteľstva,
redakcie Obecných novín ako aj v mene mojom,
želám dobré zdravie, veselú myseľ
a všetky dni naplnené radosťou.
Mária Polčicová
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Deň matiek

Poďakovanie
Tento školský rok končí svoje pôsobenie
v školských službách a odchádza
na zaslúžený odpočinok

Janka Jamborová.

Kolektív MŠ, ŠJ a OÚ vyslovuje veľké
poďakovanie za dlhoročnú prácu v našej MŠ,
za 43 rokov zodpovednej práce učiteľky.
Milá Janka, ďakujeme za všetko a želáme Ti,
aby si si chvíle dôchodku užila
v plnom zdraví a s úsmevom na tvári.

Poďakovanie

T Ruženke Tomašovičovej

ento rok sa dostalo veľkej pocty našej drahej mamičke

(88 r.), ktorú obec
ocenila nádhernou kyticou ruží a malým darčekom ako
roduvernú Dubovanku, ktorá v obci žije a pôsobí celý svoj
život.
Prešla si náročnú cestu a po tom, ako mladá ovdovela,
sama vychovala 4 deti a dostavala rodinný dom.
Bola samoživiteľkou rodiny, stíhala naraz niekoľko zamestnaní, starostlivosť o domácnosť, záhradu, prácu vo
vinohrade na tovarichoch aj chov hospodárskych zvierat,
pričom neraz musela obracať každú korunku. Z čoho má
dnes, ako sama hovorí: ,,už zedrané šecky špiky.“
Učí nás, že život je boj, ale ona sa napriek okolnostiam
nikdy nevzdala a za svoju pracovitosť a humor je stále
veľmi obľúbená v kolektívoch ľudí, v ktorých pracovala
a kde sa dodnes smejú na jej legendárnych ,,frkoch”.
Je to silná a inšpiratívna žena.
Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať obci,
že pri príležitosti ,,Dňa matiek” vždy potešia a rozžiaria
srdce jednej úžasnej matke.
- NT -

D

ňa 8. mája sme v našej obci oslávili
Deň matiek. Tento sviatok pripadá
vždy na druhú májovú nedeľu.
V spoločenskej sále na ihrisku sa stretli
naše deti z Materskej školy a zo Základnej
školy, aby predniesli svojím mamám, babkám a tetám program, ktorý si pod vedením učiteľského zboru starostlivo pripravili. Program bol naozaj bohatý a rozmanitý.
Šikovné decká viackrát rozosmiali celú
sálu. Ľudia sa tešili, boli radostní zo svojich ratolestí aj zo stretnutí, ktorých bolo za
posledné dva roky veľmi málo. Nakoniec,
ako býva zvykom Pán starosta symbolicky
daroval kyticu kvetov jednej z prítomných
žien. Tento rok si kyticu kvetov odniesla
pani Rozália Tomašovičová. Pri gratulácii
sme spomenuli jej ťažký život, keď po narodení štvrtého dieťaťa jej tragicky zomrel
manžel a sama dokončila rozostavaný dom
a vychovala deti. Pani Tomašovičovej, ako
aj všetkým naším mamám a babkám, želáme do ďalšieho života dobré zdravie, pohodu a radosť v kruhu svojich blízkych.
Za toto krásne popoludnie ďakujeme naším trpezlivým učiteľom, pánovi starostovi, Jednote dôchodcov Dubová a všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o vytvorenie tohto krásneho podujatia.
Mária Polčicová
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Krížová cesta na Veľký piatok... a Veľká noc u nás...

Aj

napriek nie veľmi vydarenému počasiu sa nám podarila tradične aj tento rok odslúžiť krížovú cestu na Veľký piatok na Vítkovom vŕšku. Účasť bola hojná – občas
nám poprchalo - no pri dvanástom zastavení „ Pán Ježiš na kríži zomiera“ sa to začalo
rozpršiavať až tak akoby nám nebeský otec chcel dať znamenie z neba, že je s nami
a nikdy nás neopustí. Pri zakončení na mieste pri jaskynke Panny Márie už ozaj pekne
pršalo a nikto z prítomných skôr neodišiel domov až sa všetko ukončilo a pán farár nás
požehnal.
Bolo nádherné ako celé spoločenstvo, ktoré sa tam zišlo vydržalo aj napriek nepriazni
počasia a úplne najkrajšie, ako tí najmenší kade tade pobehovali a tiež sa predmodlievali
ako Klárka.
Vďaka zabezpečenému ozvučeniu (pánom Petrom Zajíčkom) mohli všetci počuť, aj
keď neboli v úplnej blízkosti. V neposlednom rade patrí vďaka všetkým tým, ktorí sa
chodili modliť krížovú cestu aj počas pôstu každú nedeľu popoludní. A obrovské ďakujem vyslovujem kresťanskej speváckej skupine Credo – za to, že tieto sviatky povzniesli
počas omší v kostole na úroveň nadpozemskú a dotvárali svojim spevom celú atmosféru
umučeného a zmŕtvychvstalého Krista.
Taktiež patrí srdečné ďakujem kostolníčkam, ktoré všetko potrebné okolo veľkonočných sviatkov zabezpečovali a obetovali tak veľké množstvo svojho času. Všetkým zainteresovaným osobám ďakujeme a vyprosujeme hojnosť božích milostí.
Bc. Eva Dolníková, DiS.

Prvé sväté prijímanie

S

lávnosť Prvého svätého prijímania jev
každej farnosti veľkým sviatkom a to
nielen pre prvoprijímajúce deti, ale zároveň
je aj duchovnou obnovou pre nás všetkých
veriacich a taktiež aj spytovaním svedomia,
aký vzťah máme po rokoch k Eucharistii
my dospelí. Veď aj my sme kedysi boli
deťmi, ktoré si s nadšením, ale aj s trémou
obnovovali krstné sľuby.
Posledná májová nedeľa 29. mája 2022
bola pre štyroch tretiakov výnimočná.
V Kostole Ružencovej Panny Márie sa
konalo Prvé sväté prijímanie. Príprava na
tento veľký deň začala už pred niekoľkými mesiacmi. Spolu s pánom farárom Rastislavom Zelenayom, ktorý dohliadal na
celú prípravu, sa deti tešili na prijatie tejto
sviatosti. Do prípravy boli zapojení aj rodičia. Pravidelne sa stretávali na fare, kde im
pán farár premietal poučné duchovné filmy
a pomocou Desatora Božích prikázaní ich
nasmeroval na cestu viery. V piatok deti po

prvýkrát pristúpili k svätej spovedi a v nedeľu k prijatiu Eucharistie.

rého duchovnom živote im rozprával počas
spoločných stretnutí.

Už samotný začiatok slávnostnej svätej
omše bol dojímavý, keď do vyzdobeného
kostola vošiel sprievod prvoprijímajúcich
detí spolu s pánom farárom. Pán farár sa
v kázni s láskou prihováral deťom, rodičom, starým rodičom, krstným rodičom
a ostatným zúčastneným, aby si aj po skončení slávnosti zachovali svoje srdcia čisté
a naplnené Ježišovou prítomnosťou a láskou. Deti sa takisto zapájali do slávenia
svätej omše – prednášali prosby, prinášali
obetné dary a modlili sa k Pánovi Ježišovi.
Po obnovení krstných sľubov vo vyznaní
viery, zrieknutí sa zlého ducha sa začala
sláviť Bohoslužba obety, ktorá vyvrcholila
prijatím Eucharistie.
Na záver odovzdal pán farár deťom
darček – pamätný list, ktorý im má pripomínať, že týmto dňom sa nič nekončí, ale
život s Ježišom práve začína a pokračuje
každý deň. Venoval im aj obraz s fotografiou blahoslaveného Carla Acutisa, o kto-

Naším prvoprijímajúcim deťom želáme,
aby vždy pri stretnutí s Ježišom bol ich
život plný čistoty a úprimnosti. Nech vás
spomienka na Prvé sväté prijímanie vedie
celým vaším životom.
Úprimná vďaka patrí pánovi farárovi
Rastislavovi Zelenayovi za jeho obetavosť
a starostlivosť pri príprave detí na slávnosť
Prvého svätého prijímania. Taktiež ďakujeme speváckemu zboru za krásne a dojímavé
piesne, ktorými sprevádzali deti počas tohto významného dňa. A samozrejme veľká
vďaka patrí aj rodičom detí a ostatným príbuzným, ktorí ich prišli s láskou podporiť
a požehnať im.
Prvoprijímajúce deti:
Dominika Boďová
Adam Olša
Simon Hozlár
Alex Hozlár

Renata Olšová

Šadlavarka

R

oľa medzi Dubovou a Kráľovou smerom k Dolnej hradskej sa volá Šadlavarka. Na tejto roli je odjakživa veľmi veľa kamenia. Futbalisti, zväzáci aj družstevníci celé roky organizovali brigády na zber kamenia z tejto lokality. Po každej brigáde zostala roľa pekne
vyčistená, ale po orbe sa znova a znova vyorávali aj doteraz sa stále vyorávajú kamene. Všetky domy, ktoré sa na Dubovej postavili
po vojne majú v základoch kamene práve z tejto role. Starí ľudia, ktorí tu žili spomínali, že na tomto mieste bolo postavené opevnenie
Šátlava a z toho je aj odvodený názov Šadlavarka. Šátlava sa nazývali kamenné väznice, niekedy spojené s mučiarňou. Tiež slúžili aj ako
katov príbytok – dom. Šátlavy sa zvykli stavať pri opevneniach mesta.
Ktovie čo je na tejto povedačke pravda.
Zapísala z rozprávania svojej mamy Mária Polčicová
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Náš rodák, pán Ernest Svrček –
športovec, aforista, tvorca epigramov
a kolážista, sa dožíva v týchto dňoch
krásneho životného jubilea – 80-tich
narodenín. Pri tejto príležitosti mu starosta
obce pripravil exteriérovú výstavu jeho prác
v zeleni stromov nášho parku.
Aj keď do sveta odišiel vo svojich 19.
rokoch, na rodnú Dubovú nikdy neprestal
spomínať a vždy sa k nej hrdo hlásiť. Všetkým nám posiela svoj pozdrav a ako inak,
spôsobom jemu vlastným...

Kolíska
Ja, z Božej vôle Dubovan,
s rodnou hrudou navždy spätý,
po dosť chotároch som blúdil...
Však len ten jej, je mi svätý.
odmena
Keď sme v detstve po strniskách
nazbierali za hrsť kláskov,
sliepkam, tak nás vďačne mama
pohládzala za ne s láskou.

ZÁRUKA
Od Dubovej, keď sa blýska,
však iba smerom na Častú,
nastanú vraj lepšie časy...
Kto však vie, pre ktorú kastu?!

SPOLUÚČASŤ
umieračik na Dubovej
žalostnejšie kvíli,
ako iné na okolí
v neblahej nám chvíli.

návod
Bolo azda možné nebyť
fajčiarom a kravy pásť?!
Chvála Bohu, odvtedy viem,
že to veru nie je slasť.

NARUBY
V Dubovej, keď bola pre mňa
centrom všetkých dianí,
mal som menej reálnejších,
ako mám dnes prianí.

EXPLÓZIA
Z dubového súdka dúšok
dubovského vína,
napĺňa mi dušu silou,
akú má len mína.

výzva
Na jeseň, keď šarkanov sme
púšťali a ušli nám,
vedel som, že za jedným z nich
pôjdem raz, hoc neviem kam.

ÚMERA
Nad Dubovou v mojom detstve
vírili vzduch bosorky,
na metlách azda v pomere
ako prach dnes motorky.

SAMORASTY
Dubová je kochlík, v ktorom
vzklíčilo už zopár kvetov,
samorasty, ktoré chýry
šíriť o nej sú ich métou.

metropoly
Na dubovskom letisku, vraj,
Ufóni už bežne
pristávajú, zavše sa však
zastavia aj v Brezne.

SVÄTOSTÁNOK
Náš kostol je Dubovanom,
čo Notre Dame Parížu,
Pane Bože, kde už milšiu
postavil ti ľud chyžu?!

OČISTA
Božské ticho, ktoré je snáď
na Dubovej hmatateľné,
oblaží ma na duši vždy,
ako výzva z kazateľne.

CHVÁLOSPEV
Kukučky vraj Dubovanom
z Kukly nakúkajú,
do ich dvorov, kukajúc si:
Ty sa ale majú.

ZÁSAH
Vítkov vŕšok, epicentrum
magického blaha,
ak ťa jeho duch ovanie,
už ťa tam vždy ťahá.

OÁZA
Z Bratislavy cez Dubovú
doputuješ do Trnavy,
tam sa dozvieš toto: Spátky
nedonúciš ít už tavy!

ZÁŠTITA
Svätý Urban, patrón viníc
a božského moku z nich,
v Ochtále im z piedestálu
žehná hlavne v dobách zlých.

ZÁVEREČNÁ
Kamaráti, spolužiaci,
kdeže ste sa podeli,
kto sa s touto všetkou krásou
so mnou u nás podelí?!

PRESTÍŽ
Ufóni už s Dubovanmi
uzavreli dohodu,
o dodávkach vín! Do Modry
budú lietať po vodu.

PREDPEKLIE
Na Dubovej spodné vody
v cintoríne šarapatia...
Tí na víne odkojení,
v mukách sa na prach obratia.
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ZDANIE
Vinná cesta nie je potok,
ako mnohým zdá sa,
nad ktorý sa stačí skloniť
a spiť sa jak prasa.

NÁVRAT
Hviezdy, ktoré nad Dubovou
svietili mi na cesty,
vedú ma už naspäť domov
z vydláždených námestí.

PRIVILÉGIUM
Majestátna Kukla dala
privilégium tomu ľudu,
ktorý pod ňou nielen zdieľať
hodlal jej úrodnú hrudu.

UNIKÁT
Kto chce chutnať scískanice,
hoci by bol z Ugandy,
má šancu len na Dubovej
po nich lízať si gamby.

PREVENCIA
Keď sme cestou z vinohradov
na smrť smädní z rizika,
pili vodu ako ťavy,
kto dbal na jej riziká?!

TIK-TAK
Na Dubovej odjakživa
hodiny vraj tykali,
hoc aj hlavám pomazaným;
ťažko si snáď zvykali.

INTEGRÁCIA
Majestátnosť Kukly netkvie
v jej mohutnosti, ale v tom,
že je večne zadumaná
a taký je každý jej strom.

IN VINO VERITAS
Na Dubovej v šenku
majú aj pálenku,
však len vo vitríne
krčmárka ju trime.

ZÁSADA
Dubovanom nikdy líšky
nedávali dobrú noc,
aj keď sliepky občas pre ne
zvali gazdov na pomoc.

ZA SÚMRAKU
Na Dubovej, keď sa stmieva,
v Brezne je už tma,
v rodnej obci slávik spieva,
na Hron sadá hmla.

KALAMITA
Keď na Kuklu z Čertovice
v rámci družby z dávnych dôb,
jej čerti sa prídu jašiť
s našimi, to je vždy škôd!

POCTA V. Š.
Na Dubovej šikulov je
akých koľko chcete...
Vinco bol však iba jeden,
to vedia v pol svete.

ODOZVA
Som ti dosť vďačný, Dubová,
najmilšia z obcí obec;
či ešte sa ti za syna
pokladať môžem vôbec?!

ĽUBICA POLKORÁBOVÁ
– MAJSTERKA EURÓPY
V TLAKU NA LAVIČKE

Ľ

ubica sa dňa 7. mája zúčastnila Majstrovstiev Európy v silovom trojboji.
Výkonom 410kg v trojboji (160+115+135)
obsadila 6. miesto v kategórii do 63kg.
Avšak v tlaku na lavičke, po ťažkom boji,
všetkých prekonala a z Plzne si odnáša titul
majsterky Európy v tlaku.
Peter Moravčík

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období
finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
pani Mária, rod. Lujzy Polčičovej, bohuznámy darca.
Ďakujeme.

KIEŽBY
Vo víne je pravda, vieme,
na Dubovej v koľkých sudoch
v pivniciach jej hriešne drieme?!
Och, keby tak bdela v ľuďoch.
ÓPIUM
Všetky moje slnká
nad Dubovou vyšli,
každé mi z nich dodnes
hreje všetky zmysly.
DUBOVANKY
Dubovanky, vnadné víly,
krv, mlieko – a oheň,
ktorým vôkol pália nudu...
Polienko daj podeň.

Rímsko-katolícka mníška,
ktorá žila v rokoch
1910 – 1997 povedala:
„Hlad na svete nie je
preto, že nedokážeme
nasýtiť chudobných,
ale preto, že nedokážeme
nasýtiť bohatých.“
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Základná škola
Zelená škola – aktivity

N

a jar deti aktívne pracovali v projekte Zelená škola.
Učili sa vonku, kde pozorovali rýchlo sa meniacu
prírodu v okolí školy a obce. Objavovali prvé jarné kvety, prvé kvitnúce ovocné stromy a kríky. Sledovali včely
– samotárky (murárky) pri hmyzom domčeku. Včela – samotárka je veľmi
dôležitým jarným opeľovačom ovocných stromov.

Čítajme si

Štvrtáci porýľovali kúsok políčka na školskom dvore, kde
sa založila kvetinová lúka. Veľmi pomohlo priaznivé počasie,
striedanie dažďa a slnečných dní. Postupne začalo všetko klíčiť a rásť. Deti pozorne čakali na prvé kvety a dočkali sa pestro rozkvitnutej lúčky. Kvety prilákali včely, čmeliaky, motýle
a iné druhy hmyzu. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť „živú“
učebnicu prvouky a prírodovedy.
22. apríla sme oslávili Deň Zeme spoznávaním zaujímavých
informácií o vtákoch, ktoré nám porozprával pán Peter Fock.
Po besede nás čakali členky Jednoty dôchodcov a spoločne
sme čistili obec od odpadkov.
V nasledujúcom školskom roku
2022/2023 budeme v projekte Zelená
škola pokračovať.

N

aša škola sa v dňoch 20. 6. – 24. 6. 2022 zúčastnila celoslovenského čitateľského maratónu “Čítajme si...“.
Cieľom podujatia je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do čitateľského maratónu čo
najväčší počet detí, ktoré budú čítať súčasne v danom termíne na viacerých miestach po celom Slovensku.

ENGLISHSTAR

Mgr. Peter Žigo

D

ňa 5. 5. 2022 sa na našej škole konala súťaž v anglickom jazyku Englishstar, ktorej sa zúčastnili 2.- 4. ročník. ENGLISH STAR je
medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje
vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.
Úspešní riešitelia:
2.A: Dominik Čvirik (99b), Nelka Lennerová (86b), Miška Lukačovičová (85b), Timotej Moravčík (94b), Marko Podhorský (83b),
Lenka Trískalová (95b), Alexander Šikula (91b) a Emka Šikulová (89b).
3.A: Zojka Galášová (99b), Simon Hozlár (82b), Adamko Olša (89b), Ninka Gašpariková (92b), Andrejka Hrdlovičová (89b).
4.A: Emil Kenderessy (82b), Karolínka Grigerová (86b), Slávka Hasíková (81b), Dorotka Navarová (89b), Mikuláš Smolka (93b),
Lukáš Tóth (87b), Matúš Stankoven (88b), Ella Martinkovičová (92b), Alexandra Stahová (85b), Matejko Held (92b), Mateo Zhivkov
(95b), Stanko Ravas (89b), Ľuboško Šmahovský (83b).
Všetkým výhercom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Deň matiek

D

ňa 8. 5. 2022 sme zorganizovali na ihrisku Deň
matiek. Pripravili sme si rôzne piesne, básne, scénky, ale
aj darčeky ktoré sme s láskou
pripravili a venovali našim mamičkám a babičkám. Ďakujeme
za všetko a hlavne za to, že Vás
máme. Krásny Deň matiek.

Deti z MŠ

Dubovské NOVINY
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Exkurzia Motýle a chrobáky

Z

účastnili sme sa exkurzie u pani Valentovičovej, ktorá nám porozprávala
veľa o motýľoch, chrobákoch, ale aj o morských živočíchoch. Exkurzia
bola veľmi zaujímavá. Taktiež tam mala aj rôzne druhy slameničiek. Ďakujeme veľmi pekne pani Valentovičovej za krásnu exkurziu a za veľa cenných
informácií.

Beseda s Braňom Jóbusom

19.

5. 2022 sa konala beseda so spisovateľom a spevákom Branislavom Jóbusom. Je autorom
rozprávkových kníh pre deti, zakladateľ hudobného festivalu Vrbovské vetry, zakladateľ
a člen hudobných skupín Karpatské Chrbáty, Vrbovskí víťazi a Abusus. Zaspieval nám zaujímavé
piesne, porozprával nám príbehy z jeho kníh a nakoniec sme mali autogramiádu. Besedu sme si
veľmi užili.
Bc. Romana Galambošová

Výlet na Devín

V

júnovú stredu sme sa vybrali na
koncoročný výlet. Autobusom sme
sa prepravili do Bratislavy. Tam sme sa
nalodili na loď a plavili sme sa po Dunaji. Na lodi nám sprievodca rozprával
zaujímavosti o Bratislave. Keď sme vystúpili z lode prešli sme vydláždenou
cestičkou na hrad Devín, kde nás už čakala pani sprievodkyňa. Porozprávala
nám veľa z histórie Hradu, prezreli sme si studňu a celú zrúcaninu. Niektorí
sme si kúpili na pamiatku magnetku, mapku, alebo nejakú drobnosť. Potom
sme sa zastavili na zmrzlinu. Plavili sme sa späť dolu prúdom do prístavu.
Tam nás už čakal autobus, ktorý nás doviezol rovno pred školu. Výlet bol
pekný a plavba loďou bola zábavná.
Žiaci 4.A
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Rekonštrukcia toaliet

V

marci sa u nás v škole konala kompletná rekonštrukcia toaliet. Vyučovanie
prebiehalo v obmedzenej forme na ihrisku
a na hornej chodbe v škole. Školský klub
bol taktiež v obmedzenej forme, ale spoločnými silami a vytrvalosťou pedagógov,
rodičov a žiakov sme to zvládli. Ďakujeme
za porozumenie a podporu. Teraz máme
v škole nové, čisté, funkčné a krásne sociálne zariadenia.

Poďakovanie

Š

kolský rok končí odovzdaním vysvedčení žiakom. Vysvedčenie za vynikajúcu spoluprácu patrí aj rodičom, ktorí nás počas celého
roka podporovali a pomáhali nám.

Ďakujem pani Evke Kenderessy, ktorá pracovala ako pokladník a člen Rady školy za jej aktivitu,
pomoc pri príprave rôznych podujatí a za jej tvorivý prístup a podporu pri riešení rôznych úloh.
Ďakujem pánovi Hainzlovi a pani Halešovej za aktívnu pomoc, ktorá nás viditeľne posunula vpred,
za ochotu a chuť byť nápomocný, keď to bolo potrebné.
Ďakujem rodine Podhorskej. Vďaka Vám sme toho mohli zažiť v škole oveľa viac.
Ďakujem rodine Tomáškovej za celoročnú starostlivosť o trávnik.
Ďakujem rodine Lukačovičovej za vtáčie kŕmidlá, medaily a cukríky pre deti.
Ďakujem rodine Grigerovej za zeminu a ošetrovanie ovocných kríkov.
Ďakujem rodine Šmahovskej za kamene na maľovanie.
Ďakujem Výboru ZRPŠ, pani Čvirikovej a pani Šmahovskej za aktivity v rámci projektu Zelená škola.
Ďakujem pedagógom a pani školníčke za vykonanú prácu v náročnom čase a v sťažených podmienkach.
Ďakujem pánovi starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu a podporu.
Ďakujem
Želám všetkým krásne bezstarostné leto, veľa oddychu a načerpan ie nových síl a energie do nového školského roka.
Riaditeľka školy

Materská škola

Návšteva ZŠ - Deň otvorených dverí

N

a návštevu ZŠ sa naši predškoláci veľmi tešili. Boli zvedaví, čo ich čaká po letných prázdninách. Najskôr ich privítal pán učiteľ
Peter Žigo s druhákmi. Ukázali nám ako vedia čítať, písať a pracovať podľa zadanej úlohy. Do plnení úloh sa zapájali aj naše deti,
odpovedali na otázky, spolupracovali s ostatnými deťmi a vyskúšali si sedieť v školskej lavici. Potom deti privítala pani riaditeľka Benčuriková a pani učiteľka Romana Galambošová. V jej triede boli vytvorené jednotlivé stanovištia, v ktorých si hravou formou za pomoci
školákov predškoláci vyskúšali úlohy z matematiky, logické a pracovné činnosti, vyfarbovanie obrázkov s využitím anglických slovíčok.
Ukázali, ako sú dobre pripravení do prvej triedy. Deťom sa to veľmi páčilo, bavilo ich to a už sa tešia do školy. Za šikovnosť dostali
pochvalný diplom a sladkú odmenu.
Jarmila Fandlová

júl január
– september
2022
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Turistická vychádzka

N

a jar, keď už slniečko hrejivými lúčmi
prebúdza prírodu sme sa rozhodli, že
deti strávia dopoludnie turistickou vychádzkou v objatí prírody. Cestou na Vítkov vŕšok
k panenke Márii si deti názorne utvrdzovali
poznatky o rastlinách, hmyze a prírode o ktorej sme si veľa rozprávali. S ruksakmi na chrbte veselo vykračovali k cieľu. Tam si zjedli
a vypili občerstvenie, ktoré si priniesli, porozprávali si zážitky, ktoré nadobudli počas
cesty a o dôležitosti ochrany životného prostredia. Na malej lúčke blízko terás si voľne
pobehali i súťažili v behu do mierneho kopca. Nakoniec inou cestou sa pobrali do MŠ na
chutný obed. Unavené, ale aj šťastné a obohatené o nové poznatky.
Jarmila Fandlová

MDD

D

eň detí – zbožňujú všetky deti. Je to ich
deň, ich sviatok, ich oslava a veľmi sa
tešia. Aj v našej MŠ sme chystali pre deti
prekvapko. Od rána sa zabávali, tancovali
a dobre bavili. Potom prišla tá veľká chvíľa
– šašo s veselým programom. Deťom žiarili očká od radosti, ozýval sa veselý smiech
a radosť. Šašo deti zapájal do účinkovania,
spievali, tancovali, kúzlili a hrali v rozprávkach. Nakoniec mali bublinkovú šou. Po zábavnom programe mali ešte ďalšie prekvapenie, pochutnali si na nanukoch a domov
si odniesli pekný darček – detskú fľašu na
vodu, farbičky, dievčatá švihadlo a chlapci
loptu. Na tvárach detí bolo vidieť, že oslava
sa im páčila a boli spokojné. Tak o rok znovu zase oslávime prvý jún ako sa patrí.
Jarmila Fandlová
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Výlet škôlkarov

J

ún je mesiac rôznych podujatí a zážitkov.
Aj my v našej MŠ sme naším malým
škôlkarom pripravili prekvapenie formou
celodenného výletu do ZOO MalkiaParku –
Orechová Pôtoň. Deti sa od rána tešili kedy
príde autobus. trochu nám zrána neprialo
počasie, ale ako sme sa blížili do Orechovej
Pôtoni do ZOO dážď ustával. Deti natešené
v sprievode pani učiteliek si prezerali klietku za klietkou, ohradu za ohradou, kde
mohli v bezprostrednej blízkosti pozorovať
exotické zvieratá. S nadšením ich zaujali
levy, zebry, tigre, opice, lamy, ťavy, vlci,
surikaty, papagáje, napodobeniny dinosaurov a mnoho ďalších. Pri obedňajšej
prestávke si deti posedeli v Bistre Cezar
na terase, kde s chuťou zjedli polievku,
kuracie nugetky s hranolkami a ako dezert palacinky.
Plní zážitkov za spevu v autobuse,
poniektorími aj spiacimi deťmi sme sa
vrátili do materskej školy. Tam nás už
s radosťou očakávali rodičia.
Jana Jamborová

Poďakovanie MŠ

Ď

akujeme Dominikovej mamičke Monike Martinčíkovej, ktorá sponzorsky
darovala našim deťom predstavenie divadla Agape s názvom Kapitán Kotvička.
Predstavenie bolo úžasné a deťom sa veľmi páčilo. Ďakujeme za perfektný nápad
a estetický zážitok.
Jarmila Fandlová

Kam na výlet...
ThermalPark Nitrava

L

eto sa neudržateľne blíži, teploty stúpajú a ľudia sa
tešia na oddych, vodu, dovolenku. Uniknite už teraz z každodennej rutiny a vychutnajte si chvíle oddychu a relaxu. Ponorte sa do termálnej vody a objavte jej
blahodárne účinky v ThermalParku Nitrava v Poľnom
Kesove. Tento jedinečný vodný park má 6 celoročných
bazénov. Termálna voda má blahodárny vplyv nielen
na pohybové ústrojenstvo, osteoporózu, kĺby, centrálny nervový systém a reumu, ale aj na pokožku, vlasy a cievny systém. Občerstviť sa môžete v hotelovej
reštaurácii, v malej cukrárničke. ThermalPark je otvorený celý rok, v lete je k dispozícii viac bazénov. Vonku
sa nachádza aj jazierko, po ktorom sa môžete plaviť na
člne. Príďte načerpať sily a zrelaxovať telo do pekného
prostredia spojeného s prírodou.
Jarmila Fandlová

Naši jubilanti

Krásneho životného jubilea
85. narodenín sa dožila
naša mama, babka,
prababka a sestra

júl – september 2022

60 rokov

Ján Tomašovič
(* 13 . 7. 1962)
Alena Kalinovská
(* 19 . 7. 1962)
Jaroslav Kintler
(* 30 . 7. 1962)
Ing. Jakubec Peter
(* 19 . 8. 1962)
Jana Bečárová
(* 26 . 8. 1962)

70 rokov

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

(* 2. 7. 1952)
Mária Moravčíková
(* 3. 7. 1952)
Ing. Alexander Polkoráb
(* 9. 7. 1952)
Alojz Hozlár
(* 18. 7. 1952)
Helena Suchovská
(* 25. 8. 1952)
Mária Palkovičová
(* 30. 8. 1952)
Jozef Tirinda
(* 22. 9. 1952)

80 rokov
Mária Ružičková
(* 13. 7. 1942)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

,,Priateľstvo je
kvetom okamihu
a plodom času!´´
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Lujza Polčičová.

Dobré zdravie, pohodu
a radosť zo svojich blízkych
jej želajú synovia
Tibor a Rudolf s rodinami.
Milí Dubovčania

Ch

cela by som v našich Dubovských
novinách založiť rubriku, v ktorej by
sme si odfotografovali a popísali staré stromy, ktoré rastú v našej dedine. Mnohí máme
v záhradách staré stromy, ktoré posadili ešte
naši predkovia a ich vek odhadujeme na celé
desaťročia, dokonca lipy pri kostole majú už
stopätnásť rokov. Lipa pri Sv. Jánovi je vraj
ešte staršia. Poprosila by som našich spoluobčanov, ktorí majú doma, alebo niekde v
chotári taký strom, že by porozmýšľali kto
a kedy ho mohol posadiť a postupne by sme
ich uverejňovali v novinách.
Dnes nám o strome, ktorý posadil Pán Valent Gloznek napísali jeho blízky.
Prichádza jar, všetko sa prebúdza, a tak
ako každý človek, tak aj každý strom, zviera
či kvietok má v tomto svete nejakú úlohu.
Na Dubovej v nejednej záhrade majú ľudia posadené stromy, kvety a s láskou sa
o ne starajú. V jednej takej záhrade rastie
strom už 88 rokov. Nebolo by na tom nič
zvláštne, veď takých stromov môže byť
v našich záhradách niekoľko, ale tento je pre
zopár ľudí špeciálny.
Zasadil ho Valentín Gloznek, keď mal desať rokov a iste vôbec netušil, aký dôležitý bude tento strom v spomienkach ďalších
ľudí.
Príroda je nemá svedkyňa ľudských životov. Škoda, že nemôže hovoriť.
Náš orech rástol a bol svedkom rôznych
opekačiek a zábav pod širákom. Schádzali
sa ľudia zo susedstva, kamaráti aj rodina.
Opekalo sa, spievalo a hrali sa kolky. Deti aj
dospelí zaspávali pod korunami tohto stromu nad ránom.
Počas obyčajných dní bol útočiskom pre
detské hry. Spolu so susedkami zo spoločného dvora sme tam prežili množstvo krásnych dní. Pod orechom sa stavali bunkre,

hrali sa všakovaké hry, ale bol svedkom aj
rôznych detských zvád, na ktoré teraz už len
s láskou spomínam. T oto miesto bolo pre
nás štyri v detskom veku natoľko dôležité,
že sme sa rozhodli zakopať pri našom orechu časovú schránku. Vložili sme do nej
naše spomienky a priania a nechali čas ísť.
Tak ako čas menil nás, tak aj strom starol
a my sme sa po dvadsiatich rokoch rozhodli, že sa pozrieme, čo sa stalo s našou časovou schránkou pod našim stromom. Znova
nás nachvíľku spojil a my sme so smiechom
spomínali, čo všetko sme si pod ním zažili.
Vnímam tento strom ako živú bytosť, ktorá
mi napriek tomu, že je to orech bola veľakrát
bútľavou vŕbou, keď mi bolo ťažko. Ťažko
by si môj dedko mohol predstaviť, čo všetko
bude tento strom znamenať pre ľudí v jeho
okolí.
Vysádzajme stromy, chráňme prírodu, nedáva nám len kyslík, ale pohládza aj dušu
a je večným pamätníkom našich spomienok.
Ďakujem ti dedko Valent, tam hore do
neba, za to, že si vytvoril tak krásne miesto.
Deti a vnúčatá Heleny a Valenta Glozneka.
Zapísala vnučka Simona Lukačovičová.
Mária Polčicová
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Pripomienka zosnulých
júl – september 2022

40 rokov:
Stanislav Polčic + 24. 7. 1982
syn Gabriela (76 r.)

Felix Zachar + 12. 7. 1942

Július Foltán, kňaz + 8. 7. 2002
správca dubovskej farnosti (88 r.)

Mária Gavorníková + 19. 8. 1942
dcéra Františka a Ireny rod. Kadlecovej (27 dní)

Ján Ružička + 21. 9. 1942

vdovec po Rozálii rod. Valentovičovej (91 r.)

Július Foltán

10 rokov:
František Gavorník + 3. 8. 2012

Ján Ružička

79 r.

70 rokov:
Mária Lederleitnerová + 30. 7. 1952

manželka Jána (78 r.)

Júlia Lukačovičová + 1. 9. 1952

Amália Magálová + 14. 8. 2012
79 r.

Ernestína Moravčíková + 30. 9. 2012
86 r.

manželka Ľudovíta, rod. Beberová (21 r.)

60 rokov:
dcéra Ladislava a Jozefíny rod. Kosecovej (8 m.)

Mária Fandlová + 4. 9. 1962
vdova po Gašparovi, rod. Nemcová (80 r.)

Ernestína Moravčíková

Michal Švarc + 1. 8. 1972

manžel Anny rod. Podstrelenej (62 r.)

Vincent Lukačovič + 16. 8. 1972
vdovec po Vilme rod. Macháčkovej (67 r.)

Anna Lukačovičová + 18. 9. 1972
manželka Hieronyma, rod. Šafáriková (71 r.)

Štefan Gavorník + 26. 9. 1972
manžel Márie rod. Babirátovej (41 r.)

Michal Švarc

Vincent Lukačovič

K

eď sa objavia katastrofy, vojna alebo vačšia nehoda, Spolok spustí
núdzové aktivity na danom mieste a poskytne zdroje pre lokálny Spolok na pomoc obetiam.
Komentár
Spolok, cez Generálnu radu, má vždy
bankové účty zahŕňajúc Fondy na pomoc
v núdzi. Konferencie a rady po celom
svete majú vždy povinnosť prispievať na
tieto účty, aby mohla Generálna rada
čeliac nedpredvídaným situáciám núdze,
na účet celého Spolku poslať potrebnú
pomoc konferenciám alebo radám, ktorú
ju potrebujú. V takýchto krízových situáciách bude úloha konferencií vždy pomôcť núdznym, keď väčšie organizácie
nie sú schopné naplniť ich individuálne
potreby.

Božie Telo 2022

Alena Pešková + 24. 8. 1962

50 rokov:

4.2 Pomoc v núdzi

20 rokov:

80 rokov:

manžel Márie rod. Drevkovej (58 r.)

Konferencia
Svätého Vincenta de Paul

Dňa 4. 8. 2022 si pripomíname
nedožité jubileum 100 rokov
nášho drahého
Velentína Jakubčíka.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú
najbližší.

Štefan Gavorník

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

Dubovské NOVINY
Stavanie mája

V

sobotu 30. apríla na priestranstve pri
Sv. Jánovi sa už ráno vypínal vysoký
májový strom vyzdobený farebnými stuhami. Všetci sme tušili, že to je predzvesť
krásneho dňa naplneného stretnutiami so
spoluobčanmi a kamarátmi pri veselej
hudbe a pri vôni gulášu a iných špecialít.
Ako vieme súťaž vo varení gulášu „Richtárska varecha“ býva spojená s touto tradíciou. Do súťaže sa nám prihlásilo sedem
družstiev, ktoré navarili výborné guláše.
Každý si mohol vybrať podľa chuti, lebo
sme mali guláš hovädzí, bravčový aj guláš
z diviny. Počas varenia sa mohli prítomní
občerstviť v bufete a tiež s koláčikmi, ktoré
sme mali na stoloch od neznámeho darcu.
Darcovi srdečne ďakujeme. Tiež chcem
poďakovať šikovným výrobcom domácich
produktov ako sú „Dubovské scískanice“,
chutné domáce lekváre a koláče. O osemnástej hodine sa dovarili guláše, na ktoré
sme od poobedia čakali. Boli výborné takže sme si mohli vyberať. Keď sme guláše
zjedli pán starosta sa poďakoval každému družstvu a odmenil ich „Richtárskou
varechou“. Prítomní sa tešili zo stretnutí
s priateľmi, s ktorými sa po dlhom čase
zasa zabávali pri guláši a pri dobrej hudbe
až do neskorého večera. Bola to vydarená
akcia, ktorú si o rok určite zopakujeme.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na uskutočnení tejto
skvelej akcie. Dubovčania, Ste super.
Mária Polčicová

júl január
– september
2022
- marec 2017
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júl – september 2022

Tajomný les

M

áme za sebou 4. ročník Tajomného lesa. Po prvýkrát sme prekročili
Hranicu 200 detí, čo nás teší a budúci rok
sa pokúsime úroveň akcie dvihnúť ešte
vyššie.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa
na tejto akcii podieľajú pravidelne, ale aj
novým posilám v tíme, ktorý sa stále rozrastá, za čo sme veľmi vďační. Takže všetkým jedno veľké ďakujem.
Peter Moravčík

Dubovské NOVINY
Základná organizácia

Jednoty dôchodcov Dubová

Z

ase sme o rok starší, ale radosť zo života máme stále. Staráme sa nielen
o svoje rodiny, domovy, záhrady, ale snažíme sa zúčastňovať spoločenského života
a tak si ho spríjemniť.
22. 4. 2022 sa niektoré členky zúčastnili na podujatí ZŠ v Dubovej „Deň zeme“.
Boli sme rozdelení do skupín a spolu s deťmi sme prešli skoro celú dedinu po jednotlivých uliciach. Deti sa aktívne zapájali pri
zbieraní odpadkov, ktoré znečisťujú našu
krásnu dedinu. Nielen, že sme pozbierali
nečistoty, ale sme zistili, že deti sú o probléme znečisťovania životného prostredia
veľmi dobre informované a ovládajú aj

D

ňa 27. 5. 2022 sa naši členovia Jednoty dôchodcov Dubová, zúčastnili na letných športových hrách v Pezinku na ZŠ Bielenisko. V dobrej nálade od
rána si sem prišli zmerať sily a stále dobrú kondíciu spolu so svojimi priateľmi
z okolitých obcí. Súťažilo sa vo viacerých
disciplínach: rýchla chôdza (nordic walking), hod granátom, vrh guľou, stolný tenis a streľba.
Za silnej podpory svojich fanúšikov sa
im podarilo vybojovať aj krásne medajle:
1. miesto, rýchla chôdza – Anna Moravčíková,
2. miesto, rýchla chôdza – Eduard Moravčík,
3. miesto, hod granátom – Eduard Moravčík,
4. miesto, vrh guľou – Rudolf Jakubec.
Počas dňa mali pripravené chutné domáce občerstvenie a na záver ich čakal spoločný obed.
Organizácia pretekov bola pripravená na
vysokej úrovni a pomáhali aj žiaci zo základnej školy.
Je super vidieť, že aj v dôchodkovom
veku sa vedia spolu tešiť, bojovať, povzbudiť sa navzájom, pomôcť si. Jednota dôchodcov na Dubovej má veľké zastúpenie a organizuje rôzne činnosti na
vyplnenie voľného času svojim členom.
Neváhajte aj ostatní členovia pridať sa
a tráviť tak čas spolu, prídete na iné úžasné
myšlienky a zabudnete tak na starosti bežného dňa. Prajem Vám, veľa spoločných
aktivít a pevné zdravie.
Športu zdar.
Beata Mináriková

júl január
– september
2022
- marec 2017
problematiku triedenia odpadu. Je zrejmé,
že majú dobré základy od svojich pedagógov.
Dňa 20. 5. 2022 sme organizovali výlet
na výstavu kvetín – MÁJOVÝ KVET Trnava. Bola nás veľká skupina. Nakúpili sme si
rôzne priesady, kvety a užili sme si konečne
zase spoločne jeden krásny slnečný deň.
Dňa 27. 5. 2022 sme sa zúčastnili XVII.
Športových hier seniorov okresu Pezinok.
Športové hry sa konali v ZŠ Na bielenisku
v Pezinku. Dubovú aktívne reprezentovali
štyria pretekajúci účastníci, ktorí krásne zabojovali a pre našu organizáciu získali:
1. miesto – severská chôdza s paličkami
pani Anna Moravčíková,
2. miesto – severská chôdza s paličkami
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pán Eduard Moravčík – náš stále najúspešnejší pretekár,
3. miesto – hod granátom pán Eduard Moravčík,
4. miesto – vrh guľou pán Rudolf Jakubec.
Patrí im naša vďaka za úsilie a úspešnú
reprezentáciu našej ZO. Vďaka patrí aj
ostaným členom, ktorí tiež obetovali svoj
voľný čas a prišli ich povzbudiť. Úspešný deň sme zakončili spoločným obedom
a stretnutiami s ostatnými zúčastnenými
z okolitých ZO JDS Slovensko.
Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.
Adamcová Agnesa,
predseda ZO Dubová

16

júl – september 2022

Kukla

V

sobotu, dňa 7. 5. 2022 sa skupinka dobrovoľníkov vydala na všetkým nám známu
turistickú cestičku na vrch Kukla. Nešli tam však rekreovať ako je dnes v móde,
ale urobiť krok k tomu, aby sa na našej milovanej Kukle, čo najskôr obnovila rozhľadňa. Organizátorom bol pán Viliam Zachar a spolu s ním robili poriadok na vrchu páni
Janček Jakubec, Ján Geršic a Jaroslav Gloznek.
Dôležité bolo odpratať nebezpečné kusy zo starej rozhľadne, ktoré zostali visieť
medzi konármi. Chlapi tiež rozobrali šponovacie laná, rozpílili a uložili na kopu staré
dosky a na Kukle je hneď o čosi krajšie a bezpečnejšie. Chýba už len krásny výhľad,
pre ktorý turisti Kuklu tiež navštevovali.
Teraz už nič nebráni tomu, aby sa postavila nová rozhľadňa.
„Dúfame, že si ľudia už vybrali, a že výstavba novej rozhľadne bude už čoskoro.
Jaroslav Gloznek

Letné horúčavy zvyšujú riziko

požiarov v prírode.

O

päť je tu čas letných prázdnin, dovoleniek, ale i obdobie teplého dlhotrvajúceho suchého počasia. Toto obdobie
je vždy spojené s prácami na poliach, ale
i s obavami hasičov z rozsiahlych požiarov.
Taktiež sa tento letný čas využíva na dovolenky a rekreáciu nielen doma, ale aj v zahraničí a to za účelom oddychu. Spoločne
môžeme obdobie leta charakterizovať ako
obdobie, počas ktorého prevládajú vysoké
teploty, tropické noci.
Ľudia čoraz častejšie túžia po tichu
a pokoji. Podnikajú rôzne výlety do prírody, turistiku, prechádzky a iné voľnočasové
aktivity. Je dôležité, aspoň nachvíľu zastaviť sa pri jednej z najobľúbenejších aktivít
- návšteva lesa a s ňou spojené zakladanie
ohňa. Všetci dobre poznáme výrok: „oheň
je dobrý sluha, ale zlý pán“. Z malého oh-

níka sa razom môže stať nezastaviteľný
živel, spôsobujúci obrovské materiálne
i nemateriálne škody. Hasiči upozorňujú,
že je zakázané najmä fajčiť alebo používať
otvorený oheň .
Práve v tomto období príroda ukazuje
svoje čaro, kedy dozrieva obilie, plodiny
a iné siatiny. Poľnohospodári využívajú na
ich zber a spracovanie nielen ľudskú, ale
čoraz častejšie technickú silu. Tá dokáže
urýchliť a zefektívniť ťažko vykonávanú
prácu ľuďmi. Všetky výrobné zariadenia
a stroje sa musia udržiavať v určenom
technickom stave, aby neboli príčinou
vzniku požiaru napríklad pri žatevných
prácach, kde sa intenzívne využíva ich univerzálna pomoc. Je potrebné si uvedomiť,
že ochrana úrody pred požiarmi sa týka
všetkých nás. Preto by sme mali byť v tomto období mimoriadne opatrní a ostražití.
Na zvýšené požiarne nebezpečenstvo
treba upozorniť aj deti. Tie sa práve počas
prázdnin pohybujú v blízkosti polí, stohov,

pasienok a lúk bez dozoru. Častokrát sa
pritom ich konanie stáva príčinou vzniku
požiaru a následne sa oni sami môžu stať
obeťou svojho konania. V snahe rýchleho
uhasenia požiaru dochádza k ujme na ich
zdraví. V horšom scenári aj k úmrtiu následkom popálenín alebo udusenia sa.
V závere je potrebné zdôrazniť predovšetkým v tomto letnom období, že je potrebné
správať sa zodpovedne voči svojmu okoliu.
Či už sa človek nachádza v lese, na poliach alebo lúkach, je dôležité uvedomiť si
dôsledky svojho úmyselného i neúmyselného konania. Veríme, že všetci si prajeme
vidieť v našom chotári krásne zlatisté lány
obilia, žlté strniská a lesy plné života.
Príjemné prežitie letných prázdnin Vám
želajú príslušníci Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Pezinku.
kolektív požiarnej prevencie
OR HaZZ v Pezinku
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