
Človek, ktorý sa chce pohnúť dopredu, 
musí mať vyriešenú svoju minulosť.

Milí moji spoluobčania, čitatelia Dubovských novín 
a kamaráti. Zase sa mi dostalo cti prihovoriť sa Vám 

prostredníctvom nášho občasníka Dubovských novín.
Horúce leto je už za nami a zostáva nám posledná tre-

tina roka. Prichádza jeseň a s ňou aj chladnejšie počasie, 
ktoré nám dobre padlo po tých nekonečných tropických 
dňoch, ktorých bolo tento rok až priveľa. Ľudia sa vrátili 
z dovoleniek, ktoré väčšinou trávili pri mori a teraz od-
dýchnutí sa venujú svojej práci a povinnostiam. Deti už 
zasadli do školských lavíc a po bezstarostných prázdni-
nách si zvykajú na každodenné povinnosti. Poľnohospo-
dári zbierajú úrodu a vinári zasa napĺňajú sudy sladkým 
muštom. Je čas vinobraní, jarmokov a v našej úžasnej 
dedine zasa chystáme hody. Hody sa slávia každý rok 
na výročie vysvätenia kostola. Tento rok budú hody 
9. októbra a ako vieme náš kostol je zasvätený Ruženco-
vej Panne Márii. Možno aj tento rok navštívia našu obec 
rodáci, ktorí sa sem radi vracajú. A vlastne niektorí sa už 
ani nemajú kam vrátiť. Stará generácia nás už opustila 
a tradície už dodržiavame iba sporadicky.

Žijeme veľmi ťažké obdobie a čas akoby sa stále 
zrýchľoval. Prežívame udalosti, na ktoré nie sme pripra-
vení. Rozpadá sa to, ako sme svet a život doteraz vní-
mali. Veci sa nevyvíjajú k vyriešeniu problémov, ale stále 
sa točíme v akomsi kruhu obmedzení, strachu a neistoty. 
Celým našim životom sa prelínajú zmeny a neuvedomu-
jeme si, že sme iba nemými svedkami udalostí, ktoré sa 
práve dejú a okrádajú nás o našu identitu, o náš pokoj, 
o našu radosť a istotu. Spomaľme a stíšme sa. Uvedom-
me si, že žijeme tu a teraz. Odstrihnime sa od marasu, 
ktorý sa na nás valí z médií. Tí, ktorí by nás mali viesť 
a ochraňovať nás, si nevedia prísť na meno a na ľudí 
akosi zabudli. Ale o tomto nechcem písať.

Každé obdobie a každý deň nám má čo ponúknuť, ak 
si svoj čas a možnosti rozdelíme tak, aby sme sa mohli 
venovať aj aktivitám, ktoré nám prinášajú radosť a po-
koj do našej duše. V dnešnom svete je veľmi dôležité 
vedieť robiť správne rozhodnutia a vedieť sa spoľahnúť 

na svoju vnútornú múdrosť. Prestaňme sa porovnávať 
s hrdinami na sociálnych sieťach a prestaňme žiť ich 
životy. Ich krásne fotografie, oblečenie a kačacie pery 
sú iba leukoplastom na ich nešťastnom živote. Sami sa 
rozhodnime ako chceme žiť a čím chceme byť. Nie preto, 
lebo to tak robia všetci ostatní, ale preto, že ja, Ty, On 
sa tak rozhodol. Je to každého osobná voľba a naše 
očakávania sú obrazom našej jedinečnosti. Žiadny člo-
vek nie je obyčajný, ale každý je niečím výnimočný, teda 
jedinečný. Robme to, čo nás baví. Môžeme hrať futbal, 
kresliť, šiť, tancovať, spievať a tiež sa môžeme zapojiť do 
organizovania rôznych akcií v našej dedine. Mladé rodi-
ny sa môžu podieľať na príprave „Tajomného lesa“, ich 
rodičia na príprave súťaže o „Richtársku varechu“, alebo 
zapojiť sa do pečenia „scískanic“ na Dubovskom festi-
vale. Trávme svoj voľný čas aktívne. Vymýšľajme nové 
podujatia a vedenie obce nás v tom určite podporí. Kre-
ativita je pohyb, ktorý v nás rozohrá každý kúsok nášho 
boľavého tela a duše.

V sobotu 3. septembra bol v obci festival „scískanic“. 
Na podujatí sa stretlo veľa našich občanov, ale aj ro-
dákov a tých čo chceli „scískanice“ ochutnať. V spoloč-
nosti vládla radostná nálada, ľudia sa tešili zo stretnutí 
a deti šantili na skákacich hradoch. Program nám prišla 
spestriť folklórna skupina LIPKA, ktorej členkami sú aj 
Dubovské dievčatá. Ďakujeme za krásne a radostné po-
poludnie.

Ani sme sa nenazdali a prešli štyri roky od posled-
ných Komunálnych volieb. Túto jeseň, presne 29. októbra 
2022 znova pristúpime k volebným urnám, aby sme si 
zvolili svojich zástupcov na ďalšie volebné obdobie. Ne-
podceňujme túto príležitosť a odovzdajme svoju dôveru 
do rúk tým, ktorí nám svoju službu, svoj čas a skúsenosti 
ponúkajú.  

Do ďalších dní a rokov Vám želám v mene starostu 
obce, obecného zastupiteľstva, redakcie Dubovských 

novín ako aj v mojom mene dobré zdravie, a radostné 
žitie v spoločnosti tých, ktorých máte radi.  

 
Mária Polčicová
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Pani učiteľka Janka

Aká bude škôlka bez nej? Po 43 rokoch práce v Materskej škole Dubová sa s kolektívom 
obce, so spolupracovníčkami a s deťmi rozlúčila naša milá pani učiteľka Janka.

Symbolicky sme sa jej za dlhoročnú prácu poďakovali pri príležitosti sviatku Cyrila 
a Metoda 5. júla 2022. Zapísala sa nám do slávnostnej kroniky, prihovorila sa a ešte mala 
aj sladkosť pre deti. Celá naša Janka. Nedá sa v krátkosti popísať 43 rokov života – ra-
dostí, starostí, utretých slzičiek a noštekov, ošetrovania odretých kolienok, vymenených gatí 
a pyžamiek, objatí, rozlúčok s predškolákmi, programov a vystúpení, obliekania, vyzliekania, 
prezliekania... Bolo úžasné, koľko jej bývalých žiakov a mnohí aj so svojimi deťmi, sa prišlo 
pripojiť k tejto slávnosti a pani Janka odchádzala nielen s velikánskou kyticou ruží, ale určite 
aj s pocitom, že jej námaha a práca mali zmysel. Prispela nemalou mierou k tomu, aká je naša 
dedina a akí ľudia v nej sú. Dala každému kus lásky a láskavosti, miloty a radosti.

Pani Janka, budete mať vždy svoje miesto v našich srdciach.

Za všetkých Vám s láskou ďakuje starosta

Poďakovanie členom komisie 

Dovoľte mi, aby som sa aj na tomto mieste poďakoval všetkým 
aktívnym členom komisie pre rozvoj vzdelávania a športu.

Za tieto 4 roky, ktoré boli do veľkej miery poznačenej covidom, 
sme stihli veľa práce a dúfam, že v tom budeme pokračovať aj 
na budúci rok. Menovite sa chcem poďakovať Rii Hutterovej, 
Márii Moravčíkovej, Simone Jakubcovej, Marcele Benčurikovej, 
Vilovi Valentovičovi, Vilovi Zacharovi, Petrovi Žigovi, Vlado-
vi Manduľákovi a za spoluprácu a ústretovosť starostovi Ľudovi 
Ružičkovi, ale aj ďalším dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali pri 
akciách alebo brigádach. Spolu je to cez 50 ľudí, takže naozaj 
veľká vďaka.

Určite si nespomeniem na úplne všetko, ale pokúsim sa ☺, takže 
máme na svedomí:

Akcie:  – Beseda s Jozefom Banášom,
 – Šípkobranie 2x,
 – Tajomný les 4x,
 – Privítanie a sprevádzanie celoslovenského zrazu slabo-
zrakých a nevidiacich turistov,

 – Každoročná spolupráca pri organizovaní medzinárod-
ných cyklistických pretekov, 
 – Pomoc pri organizovaní Majstrovstiev Slovenska 
v orientačnom behu,
 – Futbalový kemp (Ria Hutterová),
Brigády:  – Čistenie obce, 
  – Obnova volejbalového ihriska 3x,
  – Prístrešky na ihrisku, 
  – Striešky na turistické mapy, 
Dokončené projekty:  – Lanová preliezačka pre deti,
    – Workoutové stroje, 
Pripravené projekty:  – Prekládka turistickej trasy, 
    – Workoutové ihrisko
Publikovanie:  – Pravidelné články do Dubovských novín, 
   – Príspevky na obecnom FB, 
   – Rubrika športovci z Dubovej,
+ akcie a brigády, ktoré organizovali pani riaditeľky základnej 
a materskej školy.

Takže ešte raz všetkým ďakujem.

Peter Moravčík, predseda komisie

Príbeh o Zástere:

Na Dubovej sa tomuto kúsku oblečenia 
hovorilo „fertucha“.

Myslím, že veľa detí nevie, čo je zástera. 
Hlavným účelom babkinej zástery bola 

ochrana šiat, pretože ich mala len zopár. 
Aj preto, že zástery sa prali ľahšie ako šaty 
a zástery potrebovali menej materiálu. 

Ale okrem toho slúžila ako ochrana rúk 
na vyťahovanie horúcich panvíc z rúry.

Bola výborná na usušenie detských sĺz 
a často sa používala aj na čistenie špina-
vých uší.

Zástera sa používala na nosenie vajec aj 
kurčiat a káčatiek.

Keď prišla návšteva, tieto zástery boli 
ideálnymi úkrytmi pre hanblivé deti.

A keď bola zima, babka si zásteru ovíjala 
okolo seba. 

Tie veľké staré zástery utreli mnohé spo-

tené čelá, sklonené nad rozpálenou pecou 
pri varení a pečení.

Piliny a kláty dreva sa nosili v tej zástere 
do kuchyne.

Zo záhrady sa v nej nosili všetky druhy 
zeleniny. Takisto vylúskaný hrach.

Na jeseň sa zástera používala na zbiera-
nie jabĺk, ktoré spadli zo stromov.

Keď prišla nečakaná návšteva, bolo úžas-
né, koľko nábytku dokázala táto zástera 
oprášiť v priebehu niekoľkých sekúnd.

Keď bola večera hotová, babička vyšla 
na verandu, zamávala zásterou a muži ve-
deli, že je čas vrátiť sa z poľa na večeru.

Potrvá dlho, kým niekto vymyslí niečo, 
čo by nahradilo tú „staromódnu zásteru“, 
ktorá slúžila toľkým účelom.

Babička dávala svoje horúce pečené ko-
láče na parapet, aby vychladli. 

Jej vnučky kladú svoje na parapet, aby sa 
rozmrazili.

Teraz by sa asi zbláznili, keby zistili, 
koľko bacilov bolo na tej zástere.
Myslím ale, že ja som od zástery nikdy nič 
iné nechytil, len lásku…

Autor neznámy

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom období 
finančne podporili tvorbu Dubov-
ských novín:

spolužiaci zo stretávky,
pán Polčič.

Ďakujeme.
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Stretnutie spolužiakov
v obci Dubová už po štvrtýkrát

V roku 2014 sme mali prvé stretnutie spolužiakov, druhé bolo 
v roku 2017 a tretie v roku 2019. Štvrté stretnutie zorganizo-

val Rudolf Oškera na deň 16. 7. 2022 na 17:00 hod.
V kostole objednal svätú omšu a odoslali sa pozvánky spolu- 

žiakom. S pozvanými sme sa stretli v kostole pred svätou omšou. 
Od posledného stretnutia nám do večnosti odišli dvaja spolužiaci 
– Ľudovít Zubaj a Alojz Duban. So smútkom v očiach sme si na 
zosnulých spolužiakov spomenuli. Svätou omšou sme začali preto, 
lebo v roku 2014 sme mali prvé stretnutie spolužiakov pri príle-
žitosti 60. výročia od prijatia prvého svätého prijímania v našom 
kostole.

Po svätej omši sme odišli do Viechy u Joslíka, kde sa o nás vý-
borne postarali. Znova musím napísať, že sme sa cítili ako vlastní 
súrodenci v harmonickom spolužití. Veľmi sme sa pobavili, keď 
sme si dali otázku: „Splnilo sa nám to, čo sme v živote chceli do-
siahnuť?“

Na túto otázku zodpovedala Vlasta Pavlacová, rodená Königová 
takto: „Keď sa chceš niekomu poďakovať, tak sa zvykne povedať 
– Nech Ti to Pán Boh vynahradí na deťoch. No a mne sa takéto 
poďakovanie doslovne splnilo. Od malička som chcela pracovať 
v kultúre, čo sa mi aj podarilo v amatérskom divadle, kde som pô-
sobila skoro 10 rokov. No a teraz k tým deťom. Môjho syna Petra 
som brávala so sebou do divadla a režisér sa ho ujal až tak, že ho 
pripravil na prijímacie skúšky na Vysokú školu múzických umení. 
Povedal mu, že je hlava otvorená, takže žiadne herectvo, ale dra-
maturgia. V synovi sa splnil môj dávny sen. Dnes po urobení si 
profesúry, učí na škole, kde vyštudoval a pracuje ako dramaturg 
v Slovenskom rozhlase. Ďakujem Pánu Bohu, že ma vyslyšal 
a moje dieťa splnilo môj najtajnejší sen.“

Všetci prítomní súhlasili, že môžem o každom z nich zverejniť, 
koľko rokov je ženatý, vydatá a koľko má detí, vnúčat a pravnú-
čat.
Vlasta Pavlacová, rodená Königová – vydatá som 50 rokov, mám 
2 deti, 1 vnuka, bývam v Pezinku.

Melánia Jurišová, rodená Moravčíková – vydatá som 53 rokov, 
mám 3 deti, 5 vnúčat a 6 pravnúčat, bývam na Pílach.
Alojzia Mojžišová, rodená Hrdlovičová – žijem s priateľom Joze-
fom už 30 rokov, mám 4 dcéry, z ktorých mi 22 ročná dcéra zom-
rela, mám 6 vnukov a 5 pravnukov, bývam na Dubovej.
Vlasta Zemková, rodená Holkovičová – bola som vydatá 46 rokov, 
manžel zomrel pred 6 rokmi, mám 4 deti, z ktorých mi 30 ročná 
dcéra zomrela, mám 4 vnukov, bývam v Pečeňadoch.
Valéria Cisárová, rodená Polkorábová – som vydatá 55 rokov, 
mám 3 dcéry vyštudované pedagogičky a lekárku, 6 vnukov, 
2 pravnukov, bývam v Grinave.
Terézia Moravčíková, rodená Koleková – Pán Boh mi požehnal 
56 rokov spoločného života s manželom, mám 2 dcéry, 5 vnúčat. 
Ing. Marianna Zemková, rodená Polčicová – do rodnej dediny 
som sa vrátila po svadbe, s mužom sme žili 43 rokov, 3 roky som 
vdova, mám 2 dcéry a 2 vnučky, ktoré ma často navštevujú a v ich 
rodnom dome si žijem peknú jeseň života, bývam na Dubovej.
Kamila Sobolčíková, rodená Gajdošíková – bola som vydatá 49 
rokov, manžel mi zomrel pred 7 rokmi, mám 3 dcéry, 5 vnúčat, 
2 pravnúčatá, vo voľnom čase som 45 rokov bola trénerka pláva-
nia, bývam v Púchove.
Marta Lániková, rodená Jakubcová – bola som vydatá 55 rokov, 
manžel mi pred rokom zomrel, mám 2 deti, 4 vnukov a 1 pravnuka, 
bývam v Dubovej.
Rudolf Oškera – som šťastne ženatý 53 rokov, mám 3 deti, 7 vnú-
čat a 2 pravnúčatá, bývam na Dubovej.
Emanuel Hrdlovič – som ženatý 53 rokov, mám 3 synov, 1 vnuč-
ku, bývam v Pezinku.

Všetci sme sa dohodli, že znovu stretnutie urobíme o rok. Dúfaj- 
me, že sa všetci stretneme. Roky pribúdajú a nikto z nás nevie, čo 
bude o rok. Za toto prežité popoludnie ďakujeme vdp., ktorý nám 
odslúžil svätú omšu, miništrantovi, kostolníčke a samozrejme aj p. 
Marekovi Jakubcovi – majiteľovi Viechy u Joslíka a jeho šikovné-
mu personálu.

Marta Lániková,
rodená Jakubcová
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Naši jubilanti
október – november 2022

60 rokov
Emília Zubajová
(* 20. 10. 1962)

80 rokov
Elena Svrčková
(* 15. 10. 1942)

Kyrinovičová Irena
(* 30. 10. 1942)

90 rokov
Helena Dubanová

(* 26. 10. 1932)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Dňa 30. októbra sa dožíva krásneho životného jubilea

80 rokov naša drahá Irena Kyrinovičová.

Čas mladosť odniesol, ale nie srdce,
všetci dnes na Teba myslíme vrúcne.
Chceme Ti popriať radosť a šťastie

do mnohých ďalších rokov,
chceme ti popriať zdravie a radosť

a čas - nech ide krokom.

Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia
a Božieho požehnania zo srdca želá celá rodina.

Len to najkrajšie, čo život môže dať,

chceme Ti pri Tvojom 60-ročnom jubileu priať.

Nech slza bolesti Ti tvár nikdy nezmáča,

žiaľ a smútok nech sa Ti chrbtom otáča.

Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,

sú náplňou ďalších rokov Tvojho života.

Všetko najlepšie k narodeninám Ti prajú manžel Jozef,

dcéra Zuzana s rodinou, dcéra Katarína.

Za všetkých babičku bozkávajú vnuci

Matyáško a Kryštofko.

Dňa 20. októbra 2022 oslávi

krásne životné jubileum 60 rokov

Emília Zubajová.

Informácia o georadarovom prieskume
kostolík sv. Jakuba

Dňa 15. 12. 2021 bolo uskutočnené geofyzikálne meranie – geora-
darový prieskum v intraviláne obce Dubová, okr. Pezinok. Cieľom 

geofyzikálnej prospekcie bolo lokalizovať a identifikovať potencionálne 
podpovrchové štruktúry archeologického charakteru, predovšetkým, ale 
pozostatky stredovekej kaplnky. Skúmaný areál sa nachádza na voľnej 
verejnej ploche medzi ulicami Hlavná, Novosadská a parcelou domu 
s popisným číslom 148/104. Merania boli čiastočne ovplyvnené nežiadu-
cimi recentnými zdrojmi – skúmaný areál bol v minulosti viackrát poru-
šený pri zemných prácach – obecný vodovod, plyn a elektrické siete. 

Cieľom prieskumu bolo skúsiť identifikovať pozostatky murovanej 
kaplnky, ktorá sa v tomto priestore podľa historických prameňov mala 
nachádzať. Objekt takéhoto charakteru sa lokalizovať nepodarilo, ale 
v južnej časti skúmanej plochy bolo identifikované miesto, ktoré má vy-
soký archeologický potenciál. V hĺbke 70 – 300 cm sa javí potencionálny 
murovaný objekt orientovaný približne v smere SV-JZ s rozmermi 4,5 x 
2,5 m. Bližší charakter ani datovanie nepoznáme. Môže ísť o relikt hľa-
danej kaplnky, plne vylúčiť ale nemôžeme ani recentný výkop. 

(poznámka – podľa dobových fotografií tam stála požiarna zbrojnica, 
budeme sa snažiť zrealizovať tam sondu na potvrdenie)
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Základná škola
Rozlúčka so štvrtákmi

V júni sme sa v našej škole rozlúčili so 
štvrtákmi, ktorí odchádzajú za novým 

dobrodružstvom do novej školy. Želáme 
všetkým, veľa skvelých učiteľov, nových 
dobrých kamarátov a nezabudnuteľné zá-
žitky v ďalšom štúdiu. Nech ste spokojní 
a nech sa vám darí!

Škola v prírode

V júni sme navštívili Vysoké Tatry. Týž-
deň v škole v prírode prebehol veľmi 

rýchlo. Navštívili sme Štrbské pleso, Hre-
bienok, Kvantárium, Triklandiu, Tatran-
skú Lomnicu, vykúpali sme sa v Aquacity 
v Poprade a turistickými vychádzkami sme  
navštívili Bilikovú chatu, Zamkovského 
chatu a vodopády Studeného potoka. Ško-
la v prírode bola skvelá a spoznali sme, že 
na našom Slovensku je prekrásna príroda 
a vždy je čo obdivovať.

Zahájenie školského roka v MŠ.

Začiatok školského roka je významnou udalosťou nielen v rodine, ale naj- 
mä detí, ktoré idú do MŠ prvykrát. Vstup do MŠ je prvým krokom do spo-

ločnosti, prvým miestom, kde sa deti stretnú s určitou štruktúrou, s učiteľkami 
a väčšou skupinou detí. Dieťa si v nej rozvíja osobnosť v mnohých oblastiach, 
v sociálnej, rozumovej, emocionálnej, kognitívnej i telesnej. 

Aj v našej škôlke po skončení letných prázdnin sa otvorila školská brána pre 
38 detí. Starí škôlkári sa tešili a noví prišli s očakávaním. Niektorým nováči-
kom vyhŕkli aj slzičky, keď sa museli rozlúčiť s rodičmi. Veríme však, že všet-
kým deťom sa bude v škôlke páčiť, veľa sa naučia, nájdu si nových kamarátov 
a budú sa tešiť z množstva zážitkov.

Prajem všetkým úspešný štart do nového školského roku !

Jarmila Fandlová

Materská škola

Šarkaniáda

V septembri chodíme tradične na šarkaniádu. Na 
futbalovom ihrisku púšťame šarkany. Niekto-

ré letia vysoko, niekomu sa prichytí šarkan o strom 
a niekomu aj uletí. Aj tento rok tomu nebolo inak. 
Počasie nám prialo, vietor fúkal do plachiet a šarka-
ny pekne lietali. Všetci sme sa zabavili.

Cvičenie v prírode

Začiatkom septembra sme sa vybrali do prírody. 
Oboznámili sme sa so správaním sa v prírode 

a aj sme súťažili v behu. V triedach sme videli vi-
deo o nástrahách škodlivých látok a ako sa majú deti 
zachovať, ak sa niečo stane. Bolo to poučné a veľa 
sme sa dozvedeli.
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Pripomienka zosnulých
október – november 2022

90 rokov:

Mária Glozneková  + 10. 10. 1932
dcéra Alberta a Františky rod. Kosecovej (30 r.)

Paulína Hrdlovičová  + 19. 11. 1932
manželka Floriana, rod. Glozneková (19 r.)

Štefan Hrdlovič  + 19. 11. 1932
syn Floriana a Paulíny rod. Gloznekovej (4 mes.)

80 rokov:

Mikuláš Palkovič  + 19. 10. 1942
manžel Kataríny rod. Mojžišovej (79 r.)

Gabriel Hrnčár  + 1. 11. 1942
syn Štefana a Magdalény rod. Gavorníkovej (24 dní)

Jozef Kolek  + 13. 11. 1942
manžel Štefánie rod. Heltovej (60 r.)

Mária Konigová  + 15. 11. 1942
dcéra Karola a Tekly rod. Horákovej (70 r.)

Štefan Tajcnár  + 22. 11. 1942
syn Floriána a Magdalény rod. Mizerovej (1 mes.)

120 rokov:

Katarína Gavorníková  + 21. 10. 1902
dcéra Michala a Anny rod. Mihalčíkovej (4 r.)

Ján Kosec  + 13. 11. 1902
manžel Heleny rod. Valentovičovej (62 r.)

Štefánia Matušeková  + 16. 11. 1902
dcéra Františka a Apolónie rod. Šikulovej (3 mes.)

Bernardína Koleková  + 23. 11. 1902
dcéra Jozefa a Magdalény rod. Michutovej (8 dní)

40 rokov:

Ivan Šajda  + 3. 10. 1982
manžel Ľudmily rod. Polčicovej (37 r.)

Imrich Fandel  + 5. 11. 1982
manžel Apolónie (69 r.)

Rudolf Haverl  + 12. 11. 1982
manžel Zuzany rod. Blaščákovej (82 r.)

Ján Duban  + 20. 11. 1982
manžel Štefánie (49 r.)

Ján Hrdlovič

Imrich Fandel

110 rokov:

Jozef Hrdlovič  + 2. 11. 1912
manžel Terézia rod. Heldovej (74 r.)

100 rokov:

Helena Kittová  + 23. 10. 1922
dcéra Pavla a Paulíny rod. Šimkovičovej (18 r.)

Katarína Šikulová  + 19. 11. 1922
manželka Pavla, rod. Oškerová (85 r.)

Ferdinand Gloznek  + 26. 11. 1922
syn Alberta a Františky rod. Kosecovej (17 r.)

60 rokov:

Mária Jurkovičová  + 7. 10. 1962
manželka P., rod. Krchnáková (63 r.)

Mária Moravčíková  + 26. 11. 1962
manželka Štefana, rod. Dubanová (82 r.)

50 rokov:

Ján Hrdlovič  + 3. 10. 1972
manžel Anny rod. Klimovej (71 r.)

Serafína Lukačovičová  + 7. 10. 1972
manželka Martina, rod. Šlachtová (74 r.)

Mária Schwarzová  + 19. 10. 1972
manželka Štefana, rod. Klimová (70 r.)

Jozef Denkóci  + 7. 11. 1972
manžel Františky rod. Hečkovej (71 r.)

Jozef Bilič  + 18. 11. 1972
manžel Anny rod. Jakubcovej (67 r.)

Serafína Lukačovičová

Ivan Šajda

30 rokov:

Ervín Jakubec  + 3. 11. 1992
manžel Cecílie rod. Moravčíkovej (64 r.)

Ernestína Grellnethová  + 18. 11. 1992
rod. Kučerová (71 r.)

Anastázia Kithová  + 20. 11. 1992
rod. Valentovičová (83 r.)

20 rokov:

Štefan Miklovič  + 1. 10. 2002
manžel Lenky rod. Königovej (58 r.)

Jozef Urbanovič  + 14. 11. 2002
manžel Viktórie rod. Soldánovej (75 r.)

Ervín Jakubec Ernestína Grellnethová

Štefan Miklovič

Zhliadni, Pane, milostivo
na duše našich zosnulých

a voveď ich do večnej radosti. 

Konferencia 
Svätého Vincenta de Paul

4.3 Vincentínska rodina
Členovia po celom svete spolu s ostatný-

mi spoločenstvami inšpirovanými duchov-
nosťou svätého Vincenta de Paul a s tými, 
ktorým pomáhajú, vytvárajú jednu rodinu. 
S vďačnosťou si pamútajúc na podporu 
a povzbudenie, ktoré dostala prvá konfe-
rencia od blahoslavenej Rozálie Rendu, 
Spolok udržuje a rozvíja úzky vzťah s iný-
mi vetvami vincentínskej rodiny, zachová-
vajúc si svoju identitu. Spolupracuje s nimi 
na duchovnom rozvoji a spoločných pro-
jektoch, ako aj s cirkevnými charitatívnymi 
pastoračnými iniciatívami na každej úrov-

ni, kedykoľvek to môže byť vzájomne obo-
hacujúce a užitočné pre tých, ktorí trpia. 

Komentár
Verní prianiu zakladateľov, conferencie 

nezabúdajú na inšpiráciu Vincenta de Paul 
(Stanovy 2.5; 2.5.1). Táto inšpirácia nás 
vedie k zdieľaniu našich námah a výziev 
s cirkevnými inštitúciami, ktoré zdieľajú 
duchovnosť svätca lásky. S nimi (Dcéry 
kresťanskej lásky, Misijná kongregácia, 
Medzinárodná charitná asociácia, Vincen-
tínska mariánska mládež a Misevi – vin-
centínski laickí misionári – medzi inými), 
sa snažíme lepčie slúžiť núdznym koordiná-
ciou medzi zasvútenými osobami a laikmi, 
ktorá je vždy tak veľmi potrebná v živote 
svätej Cirkvi. 

Konferencie nezabúdajú na človeka, kto-
rý môže byť bezpochyby nazvaný prvým 
duchovným radcom: blahoslavená Rozá-
lia Rendu, ktorá vedela ako stáť pri našich 
mladých zakladateľoch na začiatku, so svo-
jou radou a príkladom, neskôr nechajúc ich 
samých kráčať, odpovedajúc na ich laické 
povolanie. Vždy im zostala k dispozícii vo 
všetko, čo mohli od nej potrebovať. Bola 
príkladom matky, ktorá snívala o formálnej 
a zodpovednej nezávislosti detí, ktoré hľa-
dali jej pomoc v prvých chvíľach ich cesty.

10 rokov:

Mária Chynoranská  (+ 19. 10. 2012), 
71 r.
Melánia Koníková  (+ 22. 10. 2012), 
84 r.
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Tip na výlet – Roháčske plesá... 

Samotná Roháčska dolina má profil v tvare 
písmena „U“, ktorý vytvoril 12 km dlhý 

ľadovec. Dolina sa považuje za najpestrejšie 
údolie Západných Tatier. V jej spodnej časti sa 
nachádza východiskový bod turistických túr po 
Roháčoch – chata Zverovka. Tu môžete zapar-
kovať na platenom parkovisku. Najznámejšou 
trasou je Náučný chodník k Roháčskym plesám. 
Náučný chodník je otvorený iba v čase od 31. 
6. do 1. 11. Túra sa začína pri chate Zverovka 
a pokračuje sa po zelenej turistickej značke. 
Ide o stredne náročnú celodennú túru. Trasa je 
vhodná aj pre rodiny s deťmi. Celá trasa je dobre 
označená značkami a udržiavaným chodníkom. 
Približne po 30 minútach chôdze sa objaví vo-
dopád. Počas celej túry budete mať nádherný výhľad na okolité hrebene a vrcholky.

Najväčšie a zároveň aj najspodnejšie Prvé Roháčske pleso zaberá plochu 2,22 hektára a dosahuje hĺbku 6,5 metra. Stojac v malebnej 
kotline roháčskych plies je turista obklopený velikánmi ako sú vrchy Volovec, Ostrý Roháč, Plačlivé, Tri Kopy a Baníkov. Druhé a tretie 
sú tesne nad sebou. Vyznačujú sa terasovitým rozložením. Horné alebo štvrté je umiestnené v najvyššie a zároveň najhlbšie položenom 
bode náučného chodníka. Plesá sú rozmiestnené vo výškovom pásme 1562 až 1718 metrov nad morom. Týmto sa radia medzi najnižšie 
položené plesá v rámci celej Európy. Ešte pre príchodom k Ťatliakovej chate objavíte dve plesá. Spolu zažijete nádheru šiestich roháč-

ských plies, kde sa matka príroda poriadne vyhrala. Vymodelovala strmé 
skalné štíty, trávnaté masívy, s trblietavými priezračnými plesami, ktoré sú 
uložené v terasách nad sebou. Náučný chodník okolo Roháčskych plies patrí 
k najkrajším a najpopulárnejším túram v Západných Tatrách.

A ešte by som podotkla, že ísť na takýto výlet s partiou skvelých ľudí je 
zážitkom na celý život. V dnešnej uponáhľanej dobe, kde závidí sused suse-
dovi je krásne, keď zažijete spolupatričnosť s ľuďmi, ktorých až tak dobre 
nepoznáte. Bolo nás spolu tentokrát šestnásť ľudí s dvomi psami a o zábavu 
bolo postarané... Roháče sú nádherné a tak sme si dovolili reprezentovať 
našu malebnú dedinku aj tam logom na tričkách – ,,Kto nepozná Dubovú 
nepozná svet,,. Mnohí sa nás pýtali, či sme nejaký tábor a odkiaľ sme... tak 
sme im o Dubovej trošku čo to porozprávali.

Bc. Eva Dolníková DiS.

Tieňová operácia ihrisko

Podarilo sa dokončiť prístrešky na detskom a volej-
balovom ihrisku. Použili sa peniaze zo šípkobrania 

361€ a zvyšok doplatila obec. Robilo sa to hlavne bri-
gádne, čím sa chcem poďakovať všetkým ochotným 
dobrovoľníkom: Vilovi Valentovičovi, Paľovi Morav-
číkovi, Petrovi Jakubcovi, Martinovi Žákovi, Filipovi 
Baňovičovi, Jurovi Kovačičovi a hlavne Mišovi Jakub-
covi.

Časom sa dorobia nové lavice a na detskom ihrisku 
bude príjemné posedenie v tieni. ☺

Peter Moravčík
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Podhorská sa lúčila s letom

Pred začiatkom školského roka sme si na Podhorskej ulici 
zorganizovali „Rozlúčkovú párty“. Leto, záhrada a gri-

lovačka idú spolu ruka v ruke. Tradične sa organizácia ocitla 
v rukách rodinky Dolníkovej, pričom o hlavný catering, parád-
ny guľáš, sa postarala tento rok Katka Urbanovičová. Okrem 
10kg hovädzieho mäsa v guľáši sme grilovali kto si čo prinie-
sol. Klobásky, špekačky aj syr. Susedia podonášali aj koláče, 
pomazánky a nápoje. Na dobrú párty netreba ani žiadne špe- 
ciálne dekorácie, stačí vytiahnuť pár záhradných lavíc, stolov 
a je to. Najdôležitejšia je zábava. Do jedla nám hrala parádna 
hudba, deti sa zabavili hrami a susedia spolu poklebeteli o živote, 
o septembrových oberačkách a o začínajúcej škole.
Máte chuť aj na vašej ulici zorganizovať spoločnú párty? Tu je 
pár tipov, ako na to:
 • Vyberte si vhodný termín, vzhľadom na sezónu a počasie. Ideálne je leto, lebo sa dá 
sedieť vonku dlho do noci. Ale ani vianočná kapustnica nie je zlá, akurát je potrebné 
mať k dispozícii prístrešok a ohrievanie.☺
 • Oslovte 2-3 susedov vo vašom okolí, či by nemali chuť sa zapojiť. Keď získate 2-3 
domy, ostatní sa určite radi pridajú.
 • Dohodnite sa na konkrétnom mieste a pripravte si možnosti sedenia a grilovania. 
Nemusíte ani sedieť v záhrade, môžete sa vybrať aj opekať do prírody. Samozrejme na 
vopred na to určenom mieste.☺
 • Rozdeľte si úlohy a finančné možnosti, aby každý vedel, čo a za koľko má zabezpe-
čiť.
 • Pripravte si hudbu a pre deti dostatok hier.
 • Nezabudnite, že hudbu a hlučnú zábavu by ste mali ukončiť do 22. hodiny.  

Veríme, že sme vás inšpirovali a v budúcich číslach sa s nami podelíte o zážitky aj 
z vašej ulice.

Petra Moravčíková

Stromy

Voľné pokračovanie o stromoch, ktoré rastú v našich záhra-
dách.

Dnes Vám napíšem o hruške, ktorá rastie v záhrade mojej susedy 
Anežky Jakubcovej. Pani Jakubcová prišla bývať na Dubovú pred 
55. rokmi a hovorila, že tá hruška už vtedy bola stará. Ja si zasa 
pamätám, že moja svokra spomínala, že keď sa privydala k Pol-
čicom (dom vedľa) to bolo v roku 1946, tá hruška tam už rástla. 
Takže tento strom pravdepodobne posadil Štefan Jakubec niekedy 
v tridsiatich rokoch minulého storočia. Štefan Jakubec sa narodil 
v roku 1906 a spomínaný dom a záhrada patrili ešte jeho rodičom. 
Asi pred piatimi rokmi terajší majiteľ Mário Jakubec strom ošetril 
a opiloval staré konáre (hovorilo sa tomu, že ju omladil). Hruška 
akoby nabrala nový dych a každý rok prinesie bohatú úrodu chut-
ných, sladkých hrušiek vhodných na zaváranie či sušenie.

Spracovala: suseda Mária Polčicová,
Foto: Anka Jakubcová
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Ľubica Polkorábová v sezóne 2022

Ľubica v roku 2022 absolvovala 6 súťaží z toho 3 medzinárodné ako repre-
zentantka Slovenska a z každej jednej priniesla cenný kov.

Sezónu začala 2. 4. v Častej na Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji, 
kde získala 2. miesto výkonom v trojboji 417,5kg (162,5kg drep, 120kg tlak, 
135kg mŕtvy ťah). O dva týždne neskôr vybojovala v Partizánskom titul maj- 
sterky Slovenska v tlaku na lavičke, kde potlačila 115kg a už sa sústredila na 
veľké Európske súťaže, ktoré ju čakali.

Prvá prišla začiatkom mája v Plzni a to Majstrovstvá Európy v silovom troj-
boji. Ľubica tu zapísala životný úspech a to zlatú medailu v tlaku na lavičke, 

kde to bolo mimoriadne tesné 
a napínavé, ale po urputnom 
boji si odnášala víťazstvo 
s výkonom 115kg v tlaku 
a 6. miesto v trojboji za výkon 
410kg (160+115+135).

Medailovú zbierku z európ-
skych súťaží si chcela Ľubica 
rozšíriť v Budapešti na Majs-
trovstvách Európy v tlaku na 
lavičke, kde štartujú veľakrát 
iba špecialistky na tlak, ale výkonom 117,5kg po ďalšom peknom súboji získala 
3. miesto a odnášala si domov bronzovú medailu.

Na ďalšej domácej súťaži GRAND PRIX Slovensko, ktorú organizuje náš klub v Čas-
tej, Ľubica s prehľadom získala prvenstvo medzi všetkými ženami výkonom 417,5kg 
(167,5+115+135).

Ľubka sezónu ukončila ako reprezentantka na súťaži Dunajský pohár 24. 9. v Zlatní-
koch, kde obsadila 1. miesto za výkon 410kg (160+110+140).

Po dvoch improvizovaných rokoch, kde sme kvôli pandémii nevedeli kedy sa súťaže 
uskutočnia a či vôbec, sme konečne mohli absolvovať plnohodnotnú sezónu a tieto 
ťažké roky sme prežili aj vďaka podpore obce Dubová. Teraz sa na nás valí ďalšia kríza 
a to zdražovanie energií, ktorá vo veľkej miere zasiahne samosprávy a ich podporu pre 
rôzne občianske združenia. O to viac si ceníme dlhoročnú podporu od Dubovej a sme 
radi, že ju dokážeme oplácať takýmito športovými výkonmi.
Ďakujeme. 

Peter Moravčík 

Poľovnícky záver prázdnin

Dňa 29. 8. sa na Letisku Dubo-
vá uskutočnila akcia s názvom 

Poľovnícky záver prázdnin so zapá-
lením vatry SNP, ktorú organizovala 
obec Dubová v spolupráci s PZ Mod-
ra pole, PS Valša a PS Lindava. Táto 
akcia slúžila ako osvetová činnosť 
v oblasti poľovníctva a ochrany prí-
rody. Deti mali možnosť vidieť ukáž-
ky vábenia zvery, lesnú pedagogiku 
a vyskúšať si jazdu na koni a streľbu 
zo vzduchovky. Myslíme si, že akcia 
mala veľmi vydarený priebeh o čom 
svedčila hojná účasť širokej verejnos-
ti. Za organizátorov pevne dúfam, že 
z tejto akcie spravíme tradíciu a bude-
me ju organizovať aj v budúcnosti.

 Ing. Vladimír Puškáč,
predseda PZ Modra pole
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Túúr Dubová Frívald 14. ročník
alebo ako sa kameň do Karpát dostal.

Príbeh z čias, keď Dubová slávnou bola 
a červené víno pestovala, na hrad Čer-

vený Kameň dodávala. V dnešných časoch 
sa o červenom víne na Dubovej len vo wi-
kipédii píše, lebo vinohrady kamenné domy 
nahradili.

V Dubovskom šenku, kde slušný člo-
vek po 22. hodine nevkročí, po každoden-
ných bojoch medzi zbojníkmi spod Karpát, 
v dyme z pušiek a spáleného tabaku, prele-
tela obrovská hruda kameňa. Všetko stích-
lo, len kohúti spev naznačil, že už je ráno. 
Odkiaľ a kam skala letela je dlhý a tajomný 
príbeh, kde budúcnosť obehla minulosť, 
spolu sa zmiešali a vytvorili túto kuca pacu. 
Taká silná púštna búrka prišla z východu, 
že všetci diabli z pekla ju museli roztáčať. 
Horúčava najväčšie rieky vysúšala a kraji-
nu na prach premieňala. Zachrániť ju pred 
červeným peklom a teplom mohol len silný 
vietor , ktorý privolá dážď a uhasí dusno, 
ktoré nastalo. V Dubovskom šenku sa mi-
nulo víno a deväť statočných cyklistov, to z neho vyhnalo. Obarila ich horúčava červeného pekla, ktorá všetko na žulu tvrdila, ľudské 
srdcia na kameň menila, ľudia si prestali vážiť životy druhých a za kosti dinosaurie ich vymieňali. Dubovskí cyklisti, ktorí vedeli čas 
zastaviť a svetlo predbehnúť, museli zasiahnuť. Vytiahli z pivníc svoje z najtvrdšieho železa ukuté bicykle a šli za pánom Váhu a Tatier 
na pomoc ho zavolať. V teple, v ktorom sa kuriatka bez sliepky z vajíčok liahli, vyrazili cyklisti k Váhu, ktorý ich ochladzoval a k Čákovi 
viedol. V Trenčíne ich Matúš čakal, mapu a radu im dal: ,,musíte všetkých diablov/čertov k sebe prilákať a do tiesňavy ich zavrieť.“ Na 
druhý deň roztočili cyklisti kolesá na bicykloch, vyvolali vzdušný vír, ktorý pritiahol pozornosť satanových prisluhovačov. Tí boli ako 
tŕne na ruži, bez úžitku, len pichali a ničili všetko čo dušu malo. Rozbehli sa polapiť statočných cyklistov. Tí, keď videli, že už sú im 
v pätách, podľa mapy, ktorú im Matúš nakreslil, zloduchov-maníkov po mamone túžiacich, zaviedli do tiesňavy a do skaly ich uväznili. 
Od tých čias sa tiesňava Manínskou volá, pretože väzní zloduchov, čo po mamone túžia. Na ďalší deň sa pekelné teplo stratilo. Cyklisti 
vedeli, že vyhrali bitku, ale nie vojnu. Diablovi prisluhovači ešte stále ovládali krajinu. Museli prebudiť ochrancov, ktorí im pomôžu 
bojovať proti peklu. Mapa od Matúša Čáka im ukázala cestu k Sv. Marekovi. V sedle, kde prebýval Sv. Marek, (po ňom názov aj teraz 
ešte nesie) patrón okrem iného aj dobrého počasia a úrody, privítal cyklistov svojim nápojom, ktorý im dodal síl a odvahy do ďalšej cesty. 
Prehovoril k nim ,,sami proti zlu nič nezmôžeme, musíme osloviť všetkých svätých“. Ich patrónka a ochrankyňa vo Frívalde prebýva, ak 
dobrú dušu máte, možno sa Vám zjaví. Spustili sa zo sedla ,cez čierne diery prešli do rajeckej záhrady. Tam na modrom nebi sa hviezda 
oslnivá zjavila a takto k nim prehovorila. ,,Keďže ste takú strastiplnú cestu prešli, pomôžem Vám a pekelného tepla Vás zbavím, len dob-

ré skutky konajte a ľuďom pomáhajte. 
Vtedy sa Vám v srdci uľaví a zlé sa od-
plaví“. Potom sa ozval veľký rachot, to 
kameň zo sŕdc ľudí sa odlomil a Karpa-
ty zaplnil. Z tých kameňov v Karpatoch 
vznikli Tri kamenné kopce a Kamenná 
brána, ktorá Vás k nim zavedie. Čerti 
boli zakliaty do Čertovho kopca a kone, 
ktoré na svojich chrbtoch najväčších di-
ablov niesli a hlasným smerom z pekla 
najviac erdžali, sa na Konských hlavách 
do zeme zaryli, tam aj zostanú do vte-
dy, pokiaľ ľudia sa nebudú znovu na zlo 
obracať, k peklu vyvolávať a medzi se-
bou sa hádať. Potom sa dubovskí cyklisti 
späť do dubovského šenku mohli vrátiť 
a do rána bieleho svoj návrat oslavovať. 
A to koniec 14. ročníka TDF.

za cyklistov dubovských
Dudo
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Už desiatykrát sa na Dubovej vo veľkom 

„scískalo“

3. septembra 2022 od poobedia v sále 
na ihrisku rozvoniavali vychýrené 

dubovské scískanice na Festivale scíkaníc 
pod názvom Dubovská scískačka.

Tento rok sa do pečenia scískaníc zapoji-
li tieto rodinné tímy:
rodina Alice Kosecovej, rodina Hagarová, 
rodina Majky Geršicovej, rodina Valento-
vičová – Zoski, Madlenka Polčicová, ro-
dina Ivky Polčičovej – mladá Chovanka, 
rodina Terky Polčičovej – Polčičky a po 
prvýkrát Sandra team. 

Do pečenia sa zapojil aj Cech roduver-
ných Dubovaniek, a jeho členky ku scís-
kaniciam navarili už povestnú fazuľovú 
polievku. Nevieme vyhodnotiť, či hosťom 
viac chutili scískanice alebo polievka. My 
však vieme, že na Dubovej sú scískanice 
a fazulovica nerozlučná dvojica. 

Starosta obce každoročne udeľuje záu-
jemcom licenciu na pečenie dubovských 
scískaníc. Niektoré tímy kopírujú tradičný 
postup výroby, tradičný dizajn a hlavne 
tradičnú chuť - ako od babičky. Na festiva-
le scískaníc sa však môže experimentovať 
s chuťami i tvarom, ale tradičná dubovská 
scískanica musí spĺňať podmienky regis-
tračnej známky, na ktorú má obec právo.

Festivalu prialo aj počasie, bolo príjem-
né aj na počúvanie Folklórneho súboru 
“LIPKA“, ktorá nám dotvorila celé toto 
podujatie. Deti sa mohli vyšantiť na skaka-
cích hradoch, tešili sa aj maľovaniu na tvár 
a rôznym aktivitám v detských dielnič-
kách. 

Všetkým zúčastneným tímom tohto-
ročnej „scískačky“ ďakujeme za aktívny 
prístup k tomuto podujatiu a želám si, aby 
sme sa na ňom stretávali ešte veľa, veľa 
rokov.

Renáta Jakubcová
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