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Ako začať...?
Fakt, ani neviem, lebo ľahko sa – ako
vraví ktosi múdry – ľahko sa rozbehne,
ťažšie sa dobehne.
Začali sme nový rok 2012. V kostole
o polnoci s Božím požehnaním a potom
pred kostolom pestrým ohňostrojom, áno
tak pekne, po poriadku. Koľko žičení, blahoprianí, esemesiek a všakovakých iných
foriem pozdravov sme dostali a poslali,
že? Ťažko to spočítať. Avšak, aby sme nezostali len pri slovách, treba pokračovať
v skutkoch.
Ľudský život, to nie len sumár rokov, ale
mozaika skutkov. A všetko sa to deje v čase.
V čase prítomnom, ktorý je vlastne neustále unikajúcim okamžikom z budúceho do
minulého času. Grécka bájka hovorí o prvom gréckom bohu, ktorý mal meno Chronos–Čas. Bol to vraj všemocný pán, ktorý
pojedal svoje vlastné deti, ktoré porodil. Na
starých etruských maľbách ho predstavovali ako hada stočeného do kruhu, ktorý si
obhrýza svoj vlastný chvost. Tak sa podľa
bájky vo svete všetko rodí a mizne. Avšak,
aký by bol z toho úžitok?
Ľudia od nepamäti rozmýšľali o čase,
zvlášť filozofi filozofovali, vraveli o večných pravdách... Akého dosiahli výsledku?
Tajomstvo času nikdy nepochopíme, ak
nehľadáme odpoveď u Pána času i večnosti, ktorý sa nám prihovára vo svojom slove, vo Sv. písme. Už na prvých stránkach
Sv. písma čítame, ako Boh, keď tvorí svet,
všetkému určuje i čas. Každá osoba, či vec
je ako plamienok lampy. Plamienok horí,
chveje sa, svieti – až dohorí. Čas je spojený so životom. Vidíme to krásne v prírode, pozorujeme ako kvety vädnú, zvieratká
umierajú... A čo človek? Keďže je stvorený
z dvoch zložiek a jedna z nich je telesná,
i človek to pozoruje, že podlieha tomuto
zákonu. Avšak Boh dal obmedzený čas jeho
telu, no neobmedzený čas jeho duši.
Vstúpili sme do nového roka. Plameň
nášho časného života ešte horí, či aspoň
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Nepredajné

bliká, vďaka Bohu, že? Ale badáme, že postupom času slabne a – ktovie – kedy úplne zhasne?! A tu nám prichádza na pomoc
Boží Syn Ježiš Kristus. Stal sa človekom,
aby nám ukázal ako s nami cíti, preto
vstúpil do času. Narodil sa za cisára Augusta a zomrel za vlády Poncia Piláta. A predsa, jeho narodenie i smrť sa stali večnými.
Možno neuškodí už „zastaviť“ toto teologické polemizovanie, prípadne „uzemniť“
naše konštatovanie. Píšem to preto, že všetci vieme, koľko času sme už prežili, ale nikto nevie, koľko nám ho ešte bude Bohom
dopriate prežiť. Možno sme v tých „starých
rokoch“ zaváhali, či odbočili. Čo robiť?
Múdrosť z Čiernej Hory hovorí:
„Lepšie je z polcesty sa vrátiť,
než zlou cestou do konca ísť.“
Aj to je múdrosť, ktorá nás chce nasmerovať do večnosti. Preto dbajme o to, aby
nám staroba neurobila vrásky nielen na
tele, ale aby nám neurobila vrásky na duši.
Hodiny odbíjajú čas, hodinu za hodinou.
Naši predkovia nám hodiny umiestnili na
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kostolnej veži. Nie na „hospodskej“ veži,
ale na kostolnej. Je na ne z diaľky vidieť
a z diaľky je ich počuť. Oni sú vyššie ako
tie krčmové, oni aj na vyšší cieľ poukazujú
ako tie...
Zverme svoj čas Božej múdrosti a prozreteľnej láske. On – Boh – nevie sklamať
naše očakávania, len my vieme sklamať
jeho pozvanie. Sv. Konštantín – Cyril býva
zobrazovaný s doskou, na ktorú ukazuje
svojím prstom. Na doske je napísané Božie
slovo v reči našich otcov, prvé slová vôbec
v staroslovanskom jazyku. A tie slová sú
nasledovné:
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo
u Boha a to Slovo bol Boh.“
Vážený čitateľ, "dosť bolo mojich slov",
zverme náš slovník i naše skutky tomu Božiemu Slovu a neobanujeme nikdy.
Ešte raz požehnaný nielen Nový, ale celý
rok praje a od Boha vyprosuje
vdp. Pavol Flajžík
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Novoročný príhovor
starostu
Pozerám z okna a mám pocit, že by
bol na mieste skôr veľkonočný ako novoročný príhovor. Dúfam, že sa nezopakuje rok 1987, kedy bolo jarné počasie
cez Vianoce a v polovici januára udreli
extrémne mrazy a prišla kalamita.
Čo v úvode roku 2012 si priať a želať.
Čakajú nás stále neľahké časy – niektorí
hovoria, že kríza pominie, ale veľa hlasov
vystríha pred priveľkým optimizmom
a nabáda k opatrnosti. Najmä čo sa týka
udržania zamestnania a nakladania s peniazmi. Viem, že zamestnávatelia by na
zamestnancoch aj „orali“ a chceli by mať
veľa muziky za málo peňazí, ale zasa nám
vyskočila nezamestnanosť (aj v obci) na
hodnoty najhlbšej krízy. Skúste vydržať.
Tiež pri braní pôžičiek odporúčam zohľadniť nielen nízke úroky (teraz sú dobré sadzby), ale najmä trvalosť vašich príjmov a viazanosť úrokových sadzieb na
obdobie, alebo na zmeny ekonomiky.

počet nezamestnaných v obci Dubová
% nezamestnanosti

Čakajú nás tiež voľby. 26 politických
strán sa uchádza o našu priazeň a keď
sledujeme správy, rôzne kauzy a kydanie
jedných na druhých, veru ťažko si vybrať. Ktovie, čo sa do volieb ešte prevalí,
čo sa dozvieme. Najaktuálnejšia kauza

Darujte krv
Chcel by som sa prostredníctvom Dubovských novín prihovoriť všetkým občanom Dubovej a hlavne mladšej generácii.
Som dlhoročným darcom krvi a potešilo by ma, keby si tento článok zobrali
k srdcu hlavne mladí ľudia, ktorí môžu,
ale veľmi nechcú, urobiť dobrý skutok,
ktorý raz možno budeme potrebovať všetci. Je to tekutina, ktorú nie je možné nahradiť ničím iným a preto je taká vzácna.
Chcel by som vyzvať všetkých občanov
(hlavne tých neskôr narodených), aby to
išli skúsiť a podeliť sa o ten dobrý pocit,

„Gorila“ (prepisy odpočúvania politikov
pri privatizácii štátnych podnikov) človeku zoberie aj posledné záblesky dôvery
v kohokoľvek.
Očakávania vo vzťahu k roku 2012
sú rôzne. Koncom roka 2011 napríklad
schválil parlament opäť novelu zákona
o slobodnom prístupe k informáciám –
novelizovali znova to slávne zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Na tomto
príklade by som chcel predostrieť svoju
novoročnú myšlienku. Nič proti zverejňovaniu, transparentnosti a otvorenosti
nakladania s verejnými financiami, peniazmi daňových poplatníkov – Vašimi
peniazmi. Na jednej strane ich nechceme
míňať neúčelne, na druhej strane každým zákonom, ktorý si ktosi vymyslí sa
ukladajú nové a nové povinnosti obciam
a nie ledajaké povinnosti, ale povinnosti,
ktorých plnenie nás stojí čím ďalej, tým
viacej peňazí. Príkladom môže byť povinnosť odchytávať túlavé mačky a psy
a to „odborne spôsobilou osobou“. Čiže
nemôžeme túlavého psa a mačku v chotári dať odstreliť, ale musíme zavolať napr.
Slobodu zvierat, ktorá nám vyúčtuje 20 €
za výjazd, 20 € za zdravotnú prehliadku
a neviem koľko za ďalšie chovanie zvieratka. Priemerne môže byť v našom
chotári ročne vyhodených 10 psov a 30
túlavých mačiek? Zaplatíme 1600 € za
ich odchyt a zdravotnú prehliadku a zrušíme čo? Polovicu kultúrnych podujatí,
knižnicu,... Peniaze nám nikto nepridá.
A to som spomenul len jednu jedinú novelu zákona. Vrátim sa k zverejňovaniu.
Ročne musíme zverejniť cca 2000 strán.
Už sme museli doobjednať virtuálny
priestor na internete, museli sme zakúpiť
techniku, aby sme splnili zákonnú povinnosť a nikto nechce hovoriť o čase, ktorý
scanovanie, úpravy dokumentov a zverejňovanie zaberie zamestnancom obce.
že som niekomu mohol pomôcť alebo zachrániť život. Nechcem nikoho nútiť, ani
nahovárať, treba len vyskúšať, aký je to
pocit. Zvlášť v dnešnej unáhlenej dobe,
kedy na každom kroku číha na nás alebo
na našich blízkych nejaká tragédia alebo
zákerná choroba.
Dúfam, že som týmito pár riadkami
oživil v našich srdciach trošku aj toho
krásneho, pomôcť nejakému malému
alebo veľkému tvorovi – človekovi. Za
pochopenie a porozumenie ĎAKUJEM
a prajem všetkým hlavne veľa zdravia
a rodinnej pohody.
S pozdravom Norbert Koník.
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Zverejňovanie má byť verejnou kontrolou. Pritom kontrola u nás na obci je
krížová a niekoľkonásobná podľa iných
zákonov. Výdavky a príjmy schvaľuje
(a následne kontroluje) zastupiteľstvo –
poslanci a zároveň aj členovia komisií
obecného zastupiteľstva. Máme obecnú
kontrolórku, vnútornú kontrolu zabezpečuje aj starosta tým, že všetko sám podpisuje. Zo zákona vykonávame (a platíme)
aj každoročný audit nezávislým audítorom. Ďalšia kontrola zverejňovaním?
Len materiál pre novinárov a biznis plány
niektorých podnikateľov, ktorí tým získajú buď témy do správ, alebo podklady
k možným podnikateľským zámerom.
Zdá sa mi a to už je tá moja novoročná
myšlienka, že sa isté skupiny ľudí snažia
nahradiť normálnu slušnosť a morálku
byrokratickými postupmi. Je to na pohľad pekné a zrealizovateľné, ale je to pre
nás všetkých veľmi drahé. Myslím si, že
uplatňovaním ďalších a ďalších byrokratických postupov sa z konania inštitúcií
a aj z konania v spoločnosti ešte viac vytratí logika, slušnosť a morálka, lebo sa
každý bude báť urobiť aj správnu vec zo
strachu, že poruší nejaký postup alebo
nejaké byrokratické pravidlo. (Napríklad
by sme radšej dali zarobiť našim podnikateľom a ľuďom v obci, ale všetko musí
byť obstarané a transparentné do takej
miery, že súťaže vyhrá niekto, koho by
sme tu radšej nikdy nevideli.)
Preto by som do roku 2012 nám všetkým spoločne poprial, aby v nás a v našom okolí rástla slušnosť, ľudskosť, morálka a rozumnosť. To spojené s podporou a spolupatričnosťou v našej obci nám
určite pomôže prekonať akékoľvek nástrahy nasledujúcich rokov.
starosta obce

Aké nádherné je to,
čomu rozumiem!
Aké nádherné
musí byť to,
čomu nerozumiem!
(Herakleitos)
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Triedenie odpadu
Vážení obyvatelia, týmto by sme Vás
radi upozornili na zmenu systému triedenia odpadu vo Vašej obci. Kým doposiaľ ste papier a plasty zbierali spolu
do jedného vreca, od nového roka sme
pristúpili k dokonalejšej separácii odpadu priamo v mieste jeho vzniku – teda
vo Vašich domácnostiach. Preto sa od
januára roku 2012 budú plasty zbierať
zvlášť do žltého vreca a papier zvlášť do
modrého vreca.
Určite ste sa s takýmto spôsobom triedenia odpadu už stretli, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Dôvodom tejto
zmeny je čo najlepšie využitie odpadu
ako druhotnej suroviny. Doteraz sa na dotrieďovaciu linku dostával Vami vytriedený odpad ako zmes plastov a papiera, kde
bol ručne dotrieďovaný. Tento systém bol
časovo a preto aj energeticky náročný.
Okrem toho pri zmiešaní plastov s papierom dochádzalo k miernemu znehodnoteniu papiera, keďže PET fľaše niekedy
obsahovali zvyšky nápojov. Rozdelením
týchto dvoch zložiek odpadu dosiahneme
skvalitnenie papiera ako druhotnej suroviny, a aj vyšší podiel vytriedeného odpadu vhodného na zhodnotenie.
To, že triedenie odpadu je prospešné
pre životné prostredie aj naše peňaženky
je všeobecne známe. Jednou z hlavných
výhod je znižovanie odpadu ukladaného
na skládke. Pri skládkovaní odpadov dochádza k zmiešavaniu veľkého množstva
najrozličnejších látok a materiálov, ktoré
medzi sebou vytvárajú zložité reakcie,
čím sa spúšťa nekontrolovateľný chemicko-fyzikálny proces. Pri rozklade odpadu
na skládkach vzniká z dôvodu nedostatku kyslíka tzv. skleníkový plyn, ktorého
hlavnou zložkou sú metán a oxid uhličitý.
Uložením jednej tony odpadu na skládke unikne do ovzdušia následkom vzájomných reakcií priemerne 328 kg CO2.
Ďalšími nepriaznivými vplyvmi sú záber
pôdy, vplyv skládky na obyvateľov (výpary, zápach, premnoženie hlodavcov,...),
poškodzovanie miestnych druhov rastlín
a zvierat (a naopak rozširovanie inváznych druhov rastlín), nezvratná likvidácia
zdrojov (skládkujeme využiteľné druhotné suroviny), ekonomické straty (náklady
na vybudovanie a rekultiváciu skládky,
zníženie estetickej kvality prírody, straty
druhotných surovín). Ďalším prínosom
separácie odpadu je úspora energie pri
výrobe z druhotných surovín oproti prvovýrobe. Pri jednotlivých komoditách ide
o nasledovnú úsporu: papier 26 % ušetrenej energie, hliník 97 %, oceľ 61 %, sklo
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43 % a plasty až 94 % ušetrenej energie.
Pozitívnym vplyvom separácie je tiež
úspora primárnych surovín, ktoré sú pri
prvovýrobe ťažené z prírody.
O výhodách separácie odpadu pre životné prostredie nás všetkých by sa toho
dalo popísať veľa, to je každému jasné.
Každý z nás má možnosť odpad triediť
a teda aj reálne k zlepšeniu životného
prostredia prispieť. Vo Vašej obci môžete
triediť nasledovné druhy odpadu:
Papier – Jeho spotreba neustále narastá.
Kým v r. 1890 bola celosvetová spotreba
papiera 3,3 mil. ton, v súčasnosti je to už
okolo 400 miliónov ton. Pritom 110 ton
vyseparovaného papiera zachráni v priemere 1 ha 80-ročného lesa.
Plasty – Primárnou surovinou pri výrobe plastov sú polyméry získavané z ropy.
4 % z každého barelu ropy na Zemi (barel
= 159 litrov) sa premieňa na plasty. Veľkú
časť plastov z komunálnej sféry tvoria
PET fľaše, ktoré za považujú za dobre
recyklovateľný odpad.
Sklo – Je jedinou zložkou komunálneho
odpadu, ktorú môžeme recyklovať donekonečna a pritom nestratí svoje pôvodné
vlastnosti. Na skládke sa ale rozkladá
niekoľko tisíc rokov.
Elektroodpad – Je zdrojom cenných druhotných surovín, hlavne kovov, nachádza
sa v nich meď, zlato, platina, striebro
a iné vzácne kovy.
Nebezpečné odpady – Ich uložením na
skládke dochádza postupným vplyvom
počasia k úniku nebezpečných látok do
okolitého prostredia.
Rastlinný odpad – Pri uložení odpadu
na skládku vzniká pri jeho rozklade bez
prístupu kyslíka metán, ktorý uniká do
atmosféry. Metán je niekoľkonásobne
škodlivejší ako CO2. Pritom sa tento odpad dá kompostovať a výsledkom tohto
zhodnotenia odpadu je kompost, ktorý
podporuje úrodnosť pôdy.
Kovy – Pri zhodnocovaní kovov dochádza k obrovskej úspore energie. Málokto
z nás si pri kúpe nápoja v plechovke uvedomí, že za plechovku zaplatil väčšiu
časť sumy ako za nápoj v nej.
Ako naložiť s týmito zložkami
odpadu vo Vašej obci?
Papier a plasty ukladajte zvlášť do
jednotlivých vriec, ako sme už vyššie
spomenuli. Vrecia budú poskytnuté obyvateľom na výmenu pri každom vývoze
odpadu podľa pravidla – prázdne vrece za
plné vrece. Na zber skla slúžia vo Vašej
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obci veľké zelené kontajnery rozmiestnené na území celej obce. Zber elektroodpadov od obyvateľov zabezpečuje obec.
Ten sa vykonáva aj niekoľkokrát do roka.
Jednotlivé obecné úrady budú svojich
obyvateľov dopredu informovať o termínoch zberu.
ZBER ELEKTROODPADOV VYKONÁVA LEN SPOLOČNOSŤ NA TO
OPRÁVNENÁ. V ŽIADNOM PRÍPADE ELEKTROODPAD NEODOVZDÁVAJTE PODOMOVÝM KUPUJÚCIM.
TÍTO Z NEHO ODSTRÁNIA LEN KOVOVÉ ČASTI A ZBYTOK SKONČÍ
NA ČIERNEJ SKLÁDKE VO VAŠEJ
OBCI, KTORÁ JU BUDE MUSIEŤ NA
VLASTNÉ NÁKLADY ODSTRÁNIŤ.
Toto je zvlášť dôležité pri chladničkách, keďže v niektorých starších typoch
sa stále nachádzajú freóny. Pri neodbornom rozobratí starej chladničky unikajú
do ovzdušia a poškodzujú ozónovú vrstvu Zeme. Rastlinný odpad môžete kompostovať sami doma, príp. pri požiadavke
väčšieho počtu obyvateľov, môže byť
tento taktiež separovanou zložkou. Tu sa
treba obrátiť na obecný úrad, ktorý môže
so zberovou spoločnosťou dohodnúť
jednotlivé podmienky zberu. Zber nebezpečných odpadov, podobne ako elektroodpadov, zabezpečuje obec. Kovy sa
v niektorých obciach už úspešne zbierajú,
na čo slúžia červené kontajnery umiestnené v blízkosti kontajnerov určených na
zber skla. V prípade, že sa vo Vašej obci
takýto kontajner ešte nenachádza, taktiež
je potrebné hlásiť požiadavku na tento separovaný zber obecnému úradu. Ide hlavne o drobné kovové zložky komunálneho
odpadu – plechovky a konzervy, ktoré
nemá zmysel nosiť do výkupní kovov.
Čo patrí medzi jednotlivé separované
zložky a čo naopak nie, sa dozviete na
vytlačenom kalendári vývozov odpadu,
ktorý ste dostali do schránky. V prípade,
že sa k Vám tento kalendár nedopatrením
nedostal, určite ho nájdete na internetových stránkach jednotlivých obcí,
alebo Vám bude poskytnutý na obecnom
úrade.
Dúfame, že nový spôsob triedenia odpadu Vám nespôsobí veľké komplikácie,
a separovaný zber vo Vašej obci bude minimálne tak úspešný ako je v súčasnosti.
Kolektív spoločnosti
Marius Pedersen, a.s.
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Otvorený list pre starostu
Vážený pán starosta, dovoľujem si
požiadať Ťa o odpoveď na nasledujúce
otázky:
1. Jedným z Tvojich predvolebných
sľubov bolo, že zrušíš skládku odpadov.
Do dnešného dňa si tak neurobil a neustále sa vyhováraš, že za všetko môžem
ja, ako predchádzajúci starosta. Prečo si
nevyužil zákonné možnosti a nezrušil
si zmluvy o vývoze odpadov, ktoré boli
pouzatvárané za môjho starostovania?
Zrejme Ti vyhovuje skutočnosť, že skládka odpadov prináša do rozpočtu obce
veľké peniaze. Kým za môjho starostovania sa skládka odpadu iba budovala a boli
vynakladané náklady na jej dobudovanie.
Už od Tvojho prvého volebného obdobia
skládka začala vynášať. Do dnešného
dňa si spoluobčanov neinformoval koľko
peňazí, za celé obdobie čo si starostom
našej obce, bolo poukázaných zo skládky
odpadov na účet obce. Pretože za každú
tonu uloženého odpadu prislúcha obci zákonom stanovený poplatok. Verím, že určite máš o tom prehľad a túto informáciu
zverejníš v Dubovských novinách.
2. Taktiež by bolo vhodné informovať
občanov ako je konkrétne realizované finančné krytie nákladov na vybudovanie
spodnej časti ulice Hlavná. Pretože podľa

Silvester na Kukle
Ako každý rok i na Silvestra sa koná
tradičný Silvestrovský výstup na Kuklu.
Aby všetci, ktorí si sem prídu zaželať Nový rok mali prichystané drevo
na ohník, nad ktorým si budú opekať
klobásky, slaninku alebo špekačky, je
potrebné prichystať veľa drevka. Naši
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mojich informácií, ktoré som dostal od
niektorých poslancov obec hradí 10%
z rozpočtových nákladov a ostatné náklady majú byť hradené z EÚ avšak ani
jeden z opýtaných poslancov mi nevedel
povedať celkovú výšku rozpočtových nákladov, z ktorých sa 10%, ktoré má hradiť
obec, počíta.
3. Prečo nezverejníš v Dubovských novinách počet občanov v našej obci a výšku Tvojho poslancami odsúhlaseného
platu.
4. V Dubovských novinách z decembra
2011 na str. 3 v článku Z rokovaní obecného zastupiteľstva v článku Z činnosti
obce uvádzaš, že Krajský stavebný úrad
požaduje zmeny a doplnky územného
plánu obce. Neuvádzaš však, aké zmeny
a doplnky Krajský stavebný úrad požaduje. Myslím si, že toto je dôležitá informácia, ktorú by si mal tiež v novinách
zverejniť. Vo vyššie uvedenom článku
uvádzaš v 10. riadku tretieho stĺpca „EIA
Za Hoštáky, pripravovaná „EIA Dolné
Humná, pripravovaná EIA Za kaplnkou.
Môžeš mi, prosím Ťa, vysvetliť čo to je
EIA, pretože to neviem a pri tejto príležitosti by som Ťa chcel poprosiť, aby
pri písaní zápisníc z Obecného zastupiteľstva neboli používané rôzne skratky,
ktorých význam je niekedy veľmi nezrozumiteľný alebo nerozlúštiteľný, aby ľu-

dia nemuseli pri čítaní zápisníc používať
„ťahák“ so zoznamom skratiek, ktoré si
uverejnil na internete. Pretože podľa tohto Vášho zoznamu použitých skratiek
skratka PPP znamená prevádzkový poriadok pohrebiska. Ďalej v tomto stĺpciv
17. riadku píšeš: „O rekonštrukcii chodníka na Hlavnej ulici nechcem ani písať,
lebo mi je do plaču (poznámka starostu).“
Na zlý stav chodníka na Hlavnej, hlavne
pred materskou škôlkou a smerom von na
Častú, som asi pred polrokom na obecnom zastupiteľstve upozornil: Ty si mi
odpovedal, že tadiaľ pôjde pravdepodobne kanalizácia. Keď som Ti oponoval, že
to bude možno najskôr až za 20 rokov
Ty si ma odbil s tým, že si mi povedal,
že teraz to nebudeme riešiť a odňal si mi
slovo. Verím, že na účte Obce Dubová je
dostatočné množstvo financií, aby sa mohol dať tento chodník, hlavne pred MŠ,
opraviť, pokiaľ si tam niekto neublíži.
5. Z akého dôvodu do dnešného dňa nie
sú na internete uverejnené Zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva zo dňa
16. 11. 2011 a 15. 12. 2011 i napriek tomu,
že dochádzka poslancov OZ Dubová za
r. 2011 a hlasovanie o rokovaní obecného
zastupiteľstva zo dňa 15. 12. 2011 sú tam
už uverejnené.

turisti, ktorí sa o rozhľadňu na Kukle pričinili, či už jej výstavbou alebo
udržiavaním, teda nátermi a krásnymi
nápismi starajú, prišli pred Silvestrom
a nakáľali plno dreva, aby sa Silvestrovský ohník mohol zapáliť. Nebudem menovať ich mená, veď každý ich pozná
podľa fotografie Mariána Duda Grellnetha. Nebyť ich, tak by sme asi na Silvestra

nemali takú pohodu, akú sme mali všetci,
ktorí sa na takú turistickú túru podujali.
Silvester sa vydaril i počasie nám prialo, takže vitaj rok 2012 a zaželajme si
veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania v tomto novom roku.

Alexander Lukačovič

Ing. Magdaléna Grellnethová
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Betlehem u Joslíka
Druhú adventnú nedeľu sa uskutočnilo ďalšie milé podujatie v našej obci.
Starosta obce slávnostne sprístupnil Dubovský betlehem. Je umiestnený v Hoštáckej vieche vo dvore, kde si ho môžu
záujemci pozrieť a potešiť sa vianočnou
atmosférou vždy, keď je viecha otvorená.
Starosta obce pri slávnostnom otvorení
prítomným predstavil nielen betlehem,
ale aj vianočnú myšlienku: Dubovský
betlehem je trošku atypický, nie sú to
chudobné postavičky slovenských pastierov oviec, je skôr „barokový“, postavičky sú bohato odeté a honosté. Majú
nám pripomínať, že aj keď sa nám to nezdá, žijeme v bohatej Európe, sme oproti
90 % obyvateľov planéty veľmi dobre
situovaní, zámožní a bohatí. A Vianoce
sú nielen čas radostného očakávania narodenia Ježiška, ale aj čas na zamyslenie sa, zhodnotenie svojho života a tiež
sveta okolo nás. Práve Vianoce a príbeh
putovania a hľadania prístrešia svätej rodiny by nás mali inšpirovať k hlbšiemu
sociálnemu cíteniu, väčšej štedrosti k potrebným a nachádzaniu všetkých druhov
chudoby v našom okolí. Práve k tomuto

Predvianočné posedenie
Čas vianočný, čas sviatočný, čas plný
vôní sladkého pečiva, ihličia, krásnych
stužiek, baliaceho papiera, vianočných
ozdôb a čas večierkov a príjemných
stretnutí.
Jeden takýto príjemný večer, dňa 10.
12., si užili aj speváci,"Créďaci". A nielen večer, ale aj podvečer. Príjemnú atmosféru Vianoc sme si najprv umocnili
v Častej, kde Nás pozvali, aby sme im
zaspievali pri živom Betleheme. Zážitok
bol úžasný, návštevníci spokojní, a aj
preto Nás "počastovali" hriešne dobrými pagáčikmi a vareným vínkom. A ešte
Nám aj zabalili, aby sme tú ďalekú cestu
domov vydržali. :)
Takto naladení sme pokračovali v priestore školy (za ktorý pánovi riaditeľovi
ďakujeme) do skorých ranných hodín. :)
Pri dobrom pohostení, ktoré sme si pripravili, sme si okrem iného zaspomínali
na retro-časy Creda. Na časy, keď dievčatá ešte nosili sukne, účesy a lá kučeravá
trvalá, keď sa hudobná aparatúra nosila
do kostola na káričke, a keď reproduktory mali dva metre. Pri spätnom pohľade na nedávne či dávne časy, keď čo-to
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vyzval prítomných. Aby našli vo vianočnom období vo svojom okolí niekoho, kto
potrebuje pomoc, niekedy súcit a niekedy
stačí ozajstný ľudský záujem a urobili čo
je potrebné, aby vianočný čas bol v našej
obci časom radosti a pohody.
V závere poďakoval tým, ktorí sa zaslúžili o zrealizovanie tohto pekného
počinu – firme Joslík, ktorá poskytla
priestory, pani Renáte Jakubcovej za inštaláciu a aranžovanie betlehemu a členom Okresnej rady Slovenskej národnej strany zastúpeným pánom Jozefom
Štolcom a krajskému predsedovi SNS

JUDr. Andrejovi Kucekovi za pomoc pri
zakúpení betlehemu v duchu hlavného
hesla strany: Za Boha a za národ (nech
im to vydrží).
Na záver poznámka – v tomto roku
sa nám nepodarilo z časových dôvodov
zorganizovať zároveň aj slávnostné vysvätenie nového betlehemu. Urobíme tak
v spolupráci s naším pánom farárom pri
najbližšej príležitosti – v úvode adventu
2012, na ktorý sa už teraz tešíme.

porovnáme zistíme, že sme vlastne králi,
a ako sa máme úžasne. Veď len tých áut
na koľkých prídeme pred vystúpením do
kostola, kúrenie v kostole,... a nehovoriac
o ostatnom. Na spomienkových záberoch
sa s nami pobavil aj vpd. farár Flajžík,
ktorý prijal pozvanie a prišiel medzi nás.
Hoci už začal s predvianočným "gruntovaním" našich duší, našiel si čas a potešil
nás svojou prítomnosťou. No a takto dobre naladení, najedení a pobavení sme sa
nakoniec rozišli domov.

I keď v dnešnej rýchlej dobe máme
akosi málo času, iste sme radi, že sme si
kúsok toho "kúzelného" užili ako CRÉĎACKA "PARTIČKA"! Čas strávený
s milými, dobrými, úprimnými a veselými ľuďmi je dar. A bol to pre každého
z Nás prvý vianočný, vlastne predvianočný darček. A hneď ten druhý, vianočný,
bola láska.

-rrr-

Jana Gregoričková
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Pripomienka zosnulých
január – marec 2012
100 rokov:
Antónia Polakovičová + 6. 1. 1912

dcéra Tomáša a Terézie rod. Čambálovej (7 mes.)

Vít Gavorník + 31. 1. 1912

syn Matúša a Márie rod. Holladyovej (5 mes.)

Dubovské noviny

30 rokov:
František Náprstok + 6. 2. 1982
manžel Júlie rod. Tuchyňovej (62 r.)

Ľubica Lukačovičová + 28. 2. 1982
dcéra Jozefa a Rozálie rod. Polčičovej (27 r.)

Emil Školek + 23. 3. 1982
syn Michala a Anny (46 r.)

Alojz Palkovič + 24. 3. 1982
vdovec po Anne rod. Hrdlovičovej (77 r.)

Mária Valentovičová + 28. 3. 1912
dcéra Jána a Bernardíny rod. Tajcnárovej (14 mes.)

90 rokov:
Alexin Valentovič + 1. 1. 1922

syn Alexina a Hermíny rod. Lošonskej (5 mes.)

Martin Žák + 1. 1. 1922

Spomíname

manžel Roziny rod. Kosecovej (71 r.)

Imrich Svrček + 1. 1. 1922
manžel Márie rod. Mrvecovej (80 r.)

Ľubica Lukačovičová

Anton Šlachta + 10. 1. 1922

20 rokov:
Uršula Šikulová + 11. 1. 1992

Dňa 25. 1. 2012 si pripomíname
40. výročie úmrtia našej drahej
mamy, svokry, babky, prababičky

Michal Heriban + 10. 1. 1922

Ľubomír Hozlár + 12. 1. 1992

Rozálie Jakubcovej.

Viktor Koník + 3. 3. 1922

Pavlína Lukačovičová + 24. 1. 1992

Mária Dubanová + 7. 1. 1922

dcéra Gabriela a Andely rod. Koníkovej (3 mes.)
manžel Márie rod. Gavorníkovej (65 r.)
manžel Anny rod. Gavorníkovej (71 r.)

syn Jána a Agneši rod. Jurkovičovej (3 mes.)

(76 r.)

manžel Anny rod. Ilavskej (37 r.)
rod. Dobšovičová (83 r.)

Agneša Koleková + 30. 3. 1922

S vďakou, láskou a s modlitbou na
perách všetci na ňu spomíname.

manželka Štefana, rod. Pokojná (74 r.)

80 rokov:
Marta Lukačovičová + 20. 1. 1932

manželka Hieronyma, rod. Geršicová (31 r.)

Anastázia Pešková + 8. 2. 1932
manželka Vincenta, rod. Jelemenská (25 r.)

Mária Haralyiová + 11. 2. 1932
vdova po Andrejovi, rod. Švorcová (70 r.)

Ľubomír Hozlár

70 rokov:
Alexin Valentovič + 25. 1. 1942

10 rokov:
Ján Lukačovič + 21. 2. 2002

druh Hermíny rod. Lošonskej (64 r.)

manžel Márie rod. Dubanovej (78 r.)

60 rokov:
Marián Palkovič + 17. 1. 1952

manžel Márie rod. Valentovičovej (50 r.)

syn Anastázie Palkovičovej (17 dní)

Miroslav Polčic + 19. 3. 2002
Ivan Lukačovič + 22. 3. 2002
manžel Terézie rod. Kosecovej (67 r.)

Štefan Dobšovič + 31. 1. 1952
manžel Heleny rod. Oravcovej (62 r.)

Helena Žiaková + 11. 3. 1952

Spomienka

manželka Františka, rod. Velecká (49 r.)

Florian Kosec + 17. 3. 1952

Dňa 2. 3. 2012 uplynie rok,
kedy nás v deň svojich narodenín
opustila naša mama, babka, svokra

manžel Serafíny rod. Macákovej (80 r.)

40 rokov:
Paulína Palkovičová + 1. 1. 1972

vdova po Pavlovi, rod. Glozneková (76 r.)

Rozália Jakubcová + 25. 1. 1972

Ján Lukačovič

Miroslav Polčic

vdova po Augustínovi, rod. Štrbíková (71 r.)

Paulína Lukačovičová.
S láskou, úctou a vďakou si na ňu
spomína najbližšia rodina.

František Polčic + 17. 2. 1972
manžel Anastázie rod. Tajcnárovej (70 r.)

Jozef Špoták + 20. 3. 1972

syn Františka a Márie rod. Hrdlovičovej (39 r.)

Ivan Lukačovič

Rozália Jakubcová

František Polčic

Pamätaj, Bože,
na duše svojich služobníkov
a daj im spásu.

Je to cesta kríža, bôľu,
ktorá skúša tvoju vôľu,
ale je to cesta viťazná.
(M. V.)

Dubovské noviny
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Dňa 26. 2. 2012 by sa dožil 86 rokov náš otec
Štefan Kolek
a dňa 24. 1. 2012 by sa dožila 83 rokov naša mama
Františka Drinková.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Veronika
a syn František s rodinami.
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka vám za všetkých nás.

Dňa 10. 6. 2011 uplynul 1 rok
odo dňa, keď nás vo veku
nedožitých 77 rokov
navždy opustil rodák z Dubovej
a milovaný otecko,
Vincent Polčic
Zároveň si pripomíname

Martuška Polčicová
rod. Maňová
+ 31. 8. 2007
(70 rokov)

Vincent Polčic
+ 10. 6. 2010
(77 rokov)

Ing. Radomír Polčic
+ 2. 8. 1997
(36 rokov)

Venujte im, prosím, tichú spomienku.
Syn a brat Ing. Ľubomír Polčic

mamičku
Martušku Polčicovú,
rod. Maňovú
a brata
Ing. Radomíra Polčica,
ktorí nás tiež predišli do večnosti.

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu
Dubovských novín:
Anton Suchovský, Andrea Marošová, rod. Lukačovičová, rod. Jakubcová, rod. Königová (Kráľová) a jeden Bohuznámy darca.

ĎAKUJEME!
Dňa 30. 12. 2011 uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš milovaný otec,
manžel, syn a kamarát
Alojz Hrdlovič.
S láskou spomínajú
manželka s dcérami,
mama, brat a sestra s rodinami.

Nedožité jubileum
100 rokov života by sa 16. 3.
tohto roku dožila naša „babka“
Terézia Hirnerová.
Na jej úsmev a ochotu pomôcť, si
spomínajú tí, s ktorými prežila
časť života.
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Povedali si "áno"

5. 3. 2011 / Miroslava Kováčová & Miloš Svrček

4. 6. 2011 / Bc. Naďa Jakubcová & Ing. Boris Held

11. 6. 2011 / Viera Schleimerová & Jozef Tomašovič

25. 6. 2011 / Adela Jakubcová & Andrej Bartoš

Dubovské noviny

január – marec 2012

9

9. 7. 2011 / Anna Adamčiaková & Michal Geršič

3. 9. 2011 / Ing. Zuzana Jakubcová & Miroslav Oprendek

3. 9. 2011 / Dorota Vaverková & Peter Polčič

19. 11. 2011 / Ing. Zuzana Žakovičová & Karol Huttera

Novomanželom srdečne blahoželáme.

Nie je nič vznešenejšie a nádhernejšie, ako dvaja
manželia, ktorí sú vnútorne jednotní.
(Homér)

10
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Rodičom blahoželáme
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My všetci
sme stvorení
pre neho.
(Don Bosco)

Narodené deti
Laura Tomašovičová
(*11. 1. 2011)

Lea Svrčková
(*21. 7. 2011)

Dorota Šikulová
(*21. 1. 2011)

Ester Špačková
(*13. 8. 2011)

rodičia: Jozef a Viera rod. Schleimerová

rodičia: Juraj a Silvia rod. Huťová

Nina Vrtíková
(* 11. 3. 2011)

rodičia: Jozef a Veronika rod. Bátovičová
(bytom Modra)

Natália Vranková
(*28. 3. 2011)

rodičia: Marek a Petra rod. Štibrányiová
(bytom Doľany)

Dominika Pisoňová
(*2. 4. 2011)

rodičia: Radomír a Lenka rod. Pešková

Viliam Zachar
(*15. 4. 2011)

rodičia: Viliam Zachar a Bibiána Turlíková

Christian Duban
(*6. 7. 2011)

rodičia: Štefan a Petra rod. Grellnethová

Ema Gerhátová
(*11. 7. 2011)

rodičia: Martin Gerhát a Jana Cichá rod. Jakubcová

Predišli nás

itz

e Ursch

ngeli
Vivien A

rodičia: Miloš a Miroslava rod. Kováčová
(bytom Bratislava)

rodičia: Ján a Ivana rod. Kaštýlová

Štefan Šalak
(*18. 8. 2011)

rodičia: Rastislav a Marcela rod. Jakubcová
(bytom Dunajská Lužná)

Theodor Motýľ
(*18. 8. 2011)

rodičia: Jozef a Ingrid rod. Blaščáková

Rudolf Nemček (+ 6. 1. 2011)
manžel Anny rod. Palkovičovej (61 r.)

Ján Gloznek (+ 13. 1. 2011)
manžel Alžbety rod. Holgye (75 r.)

Eva Belianska (+ 19. 1. 2011)
manželka Mariána, rod. Laurincová (61 r.)

Paulína Lukačovičová (+ 2. 3. 2011)
vdova po Ľudovítovi, rod. Špačková (83 r.)

Jozef Matovič (+ 7. 3. 2011)

syn Jozefa a Antónie rod. Prutkayovej (33 r.)

Zuzana Haverlová (+ 20. 3. 2011)
vdova po Rudolfovi, rod. Blaščáková (95 r.)

Kvetoslava Lukačovičová (+ 29. 3. 2011)
dcéra Vincenta a Vilmy rod. Macháčkovej (77 r.)

Radoslav Polčič
(*27. 10. 2011)

Vilma Markuseková (+ 8. 4. 2011)

Michal Polčič
(*29. 10. 2011)

(80 r.)

rodičia: Juraj a Zuzana rod. Pudmarčíková

rodičia: Michal Polčič a Lenka Dubanová rod. Gážová
(bytom Modra)

Vivien Angelie Urschitz
(*16. 12. 2011)

rodičia: Martin a Lucia rod. Fandlová
(krajina pobytu: Rakúsko)

vdova po Ladislavovi, rod. Hutterová (82 r.)

Ján Špaček (+ 5. 6. 2011)

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

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

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

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

Dubovské noviny
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Paulína Lukačovičová

Eva Belianska

Jozef Matovič

Zuzana Haverlová

Verím, že môj
Vykupiteľ žije...

Kvetoslava Lukačovičová

Vilma Markuseková

Ján Špaček

Vladimír Lukačovič

Pane, buď milostivý k dušiam
týchto ľudí, prijmi ich
do svojho Kráľovstva
a nám, pozostalým, daj dosť sily
prijať z Tvojich rúk
toto dočasné odlúčenie.
Elena Polkorábová

Naši jubilanti
január – marec 2012
80 rokov:
Amália Fedorová
(* 24. 1. 1932)
Alojz Jakubec
(* 19. 2. 1932)
70 rokov:
Marián Beliansky
(* 13. 1. 1942)
Milan Krajčovič
(* 12. 3. 1942)
Mária Kovačovičová
(* 23. 3. 1942)
60 rokov:
Elena Tomašovičová
(* 30. 1. 1952)
Ladislav Moravčík
(* 28. 3. 1952)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Vladislav Balaga

Marta Geršicová

Jubilanti
Aj v tomto roku chcem na jeho úvode popriať všetkým našim jubilantom veľa zdravia, šťastia, pokoja a rodinnej pohody a zároveň ich chcem aj touto cestou pozvať
na slávnostné stretnutie v októbri – mesiaci úcty k starším. Pozvánka príde každému
osobitne.
Verím, že sa tohto dátumu všetci v zdraví dožijeme a strávime spolu príjemné chvíle.
70
Beliansky Marián
Horváthová Irena
Jakubcová Zuzana
Kovačovičová Mária
Krajčovič Milan
Kyrinovičová Irena
Poláková Helena
Ružičková Mária
Svrčková Helena
Tomašovič Viliam
Valentovič Alexander
Žofčík Silvester

80
Dubanová Helena
Fedorová Amália
Jakubec Alojz
Ružičková Mária
Tvarožková Mária
90
Polčicová Terézia

Ak by sa nedopatrením stalo, že nám zákon schválnosti niekoho z evidencie vymazal, prosím Vás o doplnenie jubilanta na obecnom úrade. Tiež prosím Vás – rodinní
príslušníci jubilantov, nahláste nám na obecný úrad minuloročných a tohtoročných jubilantov – manželov, ktorí slávili v roku 2011 a ktorí budú v tomto roku 2012 sláviť
výročie sobáša. Ďakujem.
starosta
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Jasličková slávnosť
Každoročne sa v našej farnosti uskutočňuje Jasličková slávnosť, ktorou sa
naše deti prišli s prítomnými podeliť
o radosť z narodenia Pána Ježiša.
Bolo tomu tak aj tieto Vianoce, a to
v nedeľu 25. 12. 2011 na Božie narodenie. Cieľom a zmyslom Jasličkovej
slávnosti bolo poukázať na pravý zmysel
vianočných sviatkov – narodenie Ježiša.
Deti si pre nás pripravili duchovné pásmo, scénku a celý rad krásnych vianočných piesní.
Scénka s výbornými hereckými výkonmi bola zameraná na to, ako anjel
Gabriel zvestoval Panne Márii, že počne
a porodí Syna a dá mu meno Ježiš a samozrejme na samotné narodenie Pána
Ježiša. Bola to nádhera sledovať našich
hercov (Katku Oškerovú, Kristiána Koníka, Simonku Heldovú, Samka Polčiča,
Lauriku Polčičovú, Patrika Moravčíka,
súrodencov Šimonka a Matúška Hrdlovičových, Klárku Zajíčkovú, Katku
Valčekovú, rozprávačov – Evičku Dolníkovú a Henku Korčekovú a na klavír
hrajúcu Kristínku Jakubcovú), ktorým
patrí poďakovanie, lebo svoje úlohy zahrali skutočne presvedčivo a čo najlepšie.
Bola to zároveň nádherná oslava Pána
Boha, ktorý dáva ľuďom mnohé talenty
a oni ich vedia použiť na dobro a povzbudenie.
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Človek zväčšuje svoje šťastie
takou mierou, akou ho
preukazuje iným.
(Bentham)
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Na záver mohli prísť Ježiškovi v jasliach zarecitovať a zaspievať aj ostatné deti,
ktoré boli prítomné v kostole, čo využili dvaja odvážlivci (Jakubko Fiala, Tamarka
Schwarzová).

Súčasťou Jasličkovej slávnosti bolo aj vyhodnotenie adventnej súťaže, v ktorej deti za každú účasť na svätej omši k svojmu
pastierikovi pridali jednu ovečku. Na ceste k jasličkám sa objavilo veľké množstvo ovečiek, ale najviac ich k samotnému cieľu –
k jasličkám priviedli: 1-2. Samko a Laurika Polčičoví, 3. Evička Dolníková, 4. Peťko Ružička a 4. Simonka Heldová.
Výhercovia boli vyhlásení a odmenení našim pánom farárom.

Chceli by sme touto cestou poďakovať
Evke Dolníkovej a Andrei Polčičovej,
ktoré s láskou a trpezlivosťou pripravovali naše deti na túto slávnosť a venovali
im veľa svojho voľného času.
Dúfame, že toto vianočné predstavenie oslovilo prítomných divákov i hercov a poukázalo na skutočný význam
Vianoc. Veríme, že nebolo posledné
a tešíme sa na ďalšie vystúpenia detí.
H.J.
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Vianočná besiedka
pre dôchodcov.
Tak ako každý rok, tak ani v tento nemohlo chýbať vianočné posedenie pre starých rodičov, ktoré si ako inak pre nich pripravili
práve tí, ktorí majú z Vianoc najväčšiu radosť-naše deti.
Spevom a tancom, šťastné
a veselé vítajú každý rok najkrajšie
sviatky roka Vianočnou besiedkou deti z našej materskej a základnej školy spolu s ich učiteľmi
a učiteľkami. Tradičným vianočným programom sa predstavili aj
dňa 22. decembra na štadióne
za veľkej účasti starých rodičov
a priateľov školy.
Z detí sa stali koledníci, vinšovníci
a rôzne rozprávkové bytosti. Predstavili sa rôznymi pesničkami, tancom a scénkami, vďaka ktorým
rozdávali okolo seba pocit šťastia
a pravej vianočnej atmosféry za
čo im veľmi pekne ďakujeme.
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Rok 2011 priniesol veľa
medailí pre klub
ŠK SPC Častá
Do klubu ŠK SPC ČASTÁ chodilo
veľa členov, z ktorých sa stali vynikajúci borci a začali súťažiť. Títo súťažiaci
boli aj dubovania ako napríklad Rado
Hudek, Štefan Jakubčík, Martin Kučera, Miro Polčic a taktiež jeho brat Marek
a ženskú časť zastupovala Katka Urbanovičová.
Rok 2011 priniesol veľa medailí a úspechov. Na začiatku sezóny, v marci,
získal Marek Chovanec titul majstra Českej republiky v kategórií dorast do 120
kg. V apríli boli v Častej otvorené majstrovstvá Slovenskej republiky za dorast
a juniorov. Borci, ktorí sa zúčastnili na
týchto majstrovstvách boli Lukáš Baxa
v kategórií do 74 kg s výkonom 440 kg
(drep 155 kg, tlak 90 kg, mŕtvy ťah 195
kg). S týmto výkonom získal 2. miesto. Marek Krchnák v kategórií do 74 kg
s celkovým výkonom 352,5 kg (132,5 kg,
80 kg, 140 kg) vybojoval 3. miesto. Marek Lukačovič v kategórií do 83 kg získal
2. miesto za výkon 345 kg (110 kg, 65 kg,
170 kg). Posledným súťažiacim za dorast
bol Marek Chovanec v kategórií do 120
kg. Marek zdvihol 612,5 kg (240 kg,
142,5 kg, 230 kg) a vďaka tomuto výkonu sa mohol postaviť na prvý stupeň víťazov. Za juniorov súťažil už známy súťažiaci Peter Moravčík v kategórií do 93 kg
s výkonom 652,5 kg (262,5 kg, 142,5 kg,
247,5 kg) a vybojoval titul majstra Slovenska. Medaile sa vybojovali aj v tlaku
na lavičke. Striebro získal Marek Chovanec (-120 kg), Marek Krchnák (-74kg)
bronz, Lukáš Baxa (-74 kg) bol štvrtý.
Na pohárovej súťaži v mŕtvom ťahu CEDRON CUP získal bronzovú medailu
v súboji bez hmotnostných kategórií Peter Moravčík. Na medzinárodnom pohári
v českom Zbyšove vybojoval Marek Chovanec v kategórií dorast do 120 kg krásnu
bronzovú medailu. A opäť Marek Chovanec vybojoval na medzinárodnej súťaži
GRAND PRIX SLOVAKIA v silovom
trojboji striebro v kategórií do 120 kg.
Marekov výkon ma natoľko zaujal, že
mi nedalo sa s ním nestretnúť. A tak sa
Marek Chovanec podelil so svojimi zážitkami a úspechmi v silovom trojboji.
Moja prvá otázka znela:
Prečo si chcel začať cvičiť?
V prvom rade som chcel pribrať na svalovej hmote a mal som problémy s chrb-
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vek môže ísť hore s výkonom a že je tam
najlepší tréner. A tak tu cvičím už skoro
dva roky.
Aké máš pocity zo súťaží?
Pocity sú veľmi dobré a ženie ma to
stále dopredu. Pretože čím je väčšia konkurencia, tým mám väčšiu snahu zlepšovať sa. Aj keď nervozita je zakaždým. Ale
človek si na ten pocit zvykne.
Ktorú medailu si najviac ceníš?
Každú medailu, ktorá je aktuálna. Čím
ďalej som lepší, tým viac mi záleží na podaných výsledkoch. Medaila a trofej pre
mňa nie je podstatná, ale podstatné pre
mňa je môj podaný výkon.
Čím ťa obohacuje cvičenie?
Fyzicky aj psychicky sa cítim lepšie.
Celkovo mám iný pohľad na svet. Za prvé
sa človek ide zrelaxovať. Človek zabudne na všetko. Svoje starosti necháva pred
dverami a vďaka tomu si tam oddýchne.

ticou. Dokonca mi hrozil aj korzet. Odkedy som začal cvičiť problémy s bolesťami chrbta prestali. A časom sa motivácia
zväčšovala, keď som videl, že sa zlepšujem a mám lepšie výkony. Videl som, že
som v niečom dobrý a taktiež som videl
úspech. Je dôležité mať nejaký cieľ, niečo
robiť pre svoje telo.
Ako si sa dozvedel o posilňovni ŠK
SPC ČASTÁ?
Pýtal som sa rôznych ľudí, kde je najlepšie miesto pre cvičenie a zistil som, že
v Častej je najlepšia posilňovňa, kde člo-

Akú radu dávaš čitateľom?
Tí, čo by chceli cvičiť, mali by mať cieľ,
buď, že chcem schudnúť alebo chcem byť
silnejší, cieľ sa zlepšovať. Jednoducho
povedané treba mať cieľ, za ktorým treba
isť. Potom je to relax pre dušu, tým pádom
sa človek cíti a aj vyzerá lepšie. Väčšinou
ľudia odsudzujú tento šport, pretože tomu
nerozumejú. Len počúvajú rôzne hlúposti
a hlavne ľudia si to mýlia s kulturistikou.
Nám ide o to, aby bol človek silný bez
akejkoľvek pomoci dopingu.
(pokračovanie na str. 16)
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(pokračovanie zo str. 15)
Ako športovec máš špeciálny stravníček ako iní ľudia?
Jedávam každé dve hodiny. Keď som
potreboval pribrať jedával som každú
hodinu, aj keď mi niekedy bolo z toho
jedla zle. Prekonal som sa. Práve tu ide
o to, že som mal cieľ a ten som sa snažil
splniť. Diétu som nikdy nedržal.
Čo si robil, keď ti niečo nevyšlo? Keď
si nepodal taký výkon, aký si očakával?
Ak sa mi niečo nepodarilo, bol som
z toho rozhodený a motivovalo ma to
k tomu, aby som čo najskôr mohol na
sebe „makať“. Nerozmýšľal som nad
tým, či budem mať čas, či budem unavený, či sa mi niečo stane. Jednoducho
povedané hlavou proti múru.
Akého máš trénera?
Trénera mám najlepšieho, akého som
mohol mať. Vie človeka veľmi dobre
motivovať a dať radu do života. Keď
som videl iných trénerov zo Slovenska,
z Čiech alebo z iných krajín, tak som
videl, že sa tréneri nestarali o svojich
zverencov dostatočne. Ale náš tréner je
v jednom výnimočný, neberie nás len ako
svojich zverencov, ale stará sa o nás ako
o rodinu.
Alexandra Jakubcová

Nemôžete nikoho nič naučiť. Môžete mu nanajvýš pomôcť, aby to v sebe našiel. (Galileo Galilei)
Kalendár podujatí január – marec 2012
Termín
15. 1.
20. – 22. 1.
4. 2.
11. 2.
21. 2.
26. 2. o 15:00 hod
marec
11. 3.

Podujatie
Benefičný koncert
Slovakiatour Bratislava – prezentácia obce
Pupácky ples
Valentínsky ples
Babská zábava
Divadelné predstavenie – Rodzina veseuá
MDŽ
Divadelné vystúpenie

Organizátor
KsvJK
ZMO MR-MVC
starosta
starosta
Cech
Farský úrad
JDS
KRKVaŠ
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