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Jar, slnko a svetlo

Akosi ťažko sa zobúdzam zo zimného
spánku, slnko ešte skôr pichá do očí a večerný chlad stále tečie z hôr.
No „do Ducha, nespúšťaj sa kožucha“
stále platí. Ale nie je to len príroda. Akoby
sa z duše ťažko lámal zimný chlad, mraky
v tvárach nezaženie obyčajné jarné svetlo
a chmáry temných myšlienok nerozfúka
chladný vetrík. Asi už poznám mnoho
mŕtvych, za ktorými je mi clivo, ľudí, okolo
ktorých vyrastali rodiny a siete priateľstiev
a bez nich strácame korene a kotvy našich
životov, ľudí, ktorých vráskavé úsmevy
boli plné láskavosti a oči žiarili poznaním
skutočných hodnôt...
Až keď pozriem do tvárí ich detí a vnukov nachádzam ich opäť, pri spomienkach
na príhody a zážitky s nimi mi ožívajú pred
očami a najmä keď oprášim pavučiny z nádeje na stretnutie tam v jase Božej tváre,
až potom začne aj slnko prehrievať stuhnuté telo a dušu a svieži jarný vánok pri-

nesie vôňu slnečných lúčov, rašiacej trávy,
machu a fialiek. Nezomreli len tak, stali sa
živými koreňmi našej súčasnosti, zúrodnili
naše životy, sú zauzlení v našich mysliach.
Až z tejto nádeje, viery a lásky, ako viniču
po tuhej zime, začne človeku prúdiť miazga v žilách, otáča tvár k slnku a tiene sa
strácajú za ním. Zdá sa mi, že jar samotná
nestačí. Že nestačí len slnko. Na ozajstnú
jarnú a veľkonočnú náladu je treba aj nádej
a svetlo zvnútra. Svetlo láskavosti, pokoja
a porozumenia.
Načerpajme spoločne z tohto obdobia
silu byť o trochu lepšími, pokúsme sa dať
iným tie dary, ktoré sme dostali, podeľme
sa o to dobré v nás, čo zasiali iní, nebuďme
skúpi na úsmev a pekné slová, pridajme sa
k radosti iných, prajme si navzájom šťastie. Sme tu len chvíľku. Sami sme sa stali
koreňmi, z ktorých vyrastá naša prítomnosť
a budúcnosť. Kým príde zima, máme vydať
dobrú úrodu. Máme kopec roboty.
Požehnané, radostné a aj veselé
Veľkonočné sviatky praje starosta.
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Odtiene
Ďalšie odtiene. Tento krát však prózy Odtiene aj s prózami Z obloka od Veroniky Šikulovej. Pri príležitosti jej životného jubilea
vydavateľstvo Slovart pripravilo reedíciu jej spisovateľského debutu z roku 1997, za ktorý dostala Cenu Ivana Kraska.
Kultúrny dom Ľudovíta Štúra v Modre bol plný dychtivých čitateľov, priaznivcov a najmä priateľov, keď v piatok 17. marca 2017 o 19:00 začalo scénické čítanie textov jubilantky Dámskou divadelnou spoločnosťou pod názvom Berona. Zanechalo
v prítomných hlboký umelecký zážitok a osobne ma dojímali spomienky z detstva viažuce sa k chvíľam strávených s rodinou na
Dubovej. Nasledovalo uvedenie reedície a krst knihy maliarskym terpentínom s osobnými vyznaniami Veroniky a jej priateľov. Na
záver veľký potlesk a dlhé, dlhé rady gratulantov.
Uctili sme si Veroniku Šikulovú aj za našu obec kyticou ruží a osobným prianím.
-rrr-

Plesová sezóna
Ako býva na Dubovej dobrým zvykom,
aj my sme prispeli svojou troškou do
spoločenskej plesovej sezóny.
6. ročník Plesu v opere-ní sa niesol
v štýle retro. Krásna výzdoba, priestory
chaty Fúgelka, prekrásne vystúpenie FS
Klnka, Senátor a DJ Gusto, zlosovanie
vstupeniek, výborná nálada...
11. ročník Pupáckeho plesu tiež na Fúgelke, úvodné vystúpenie pána Bangu...
Samozrejme sme si pripomenuli aj 730.
výročie prvej písomnej zmienky o našej
obci a spoločenskou hrou – čo prípitok,
to jeden rok, sme sa úspešne prebojovali
z trinásteho storočia až do budúcnosti.☺
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave týchto pre mňa úžasných po-

Mikuláš na Dubovej
V nedeľu 4. decembra do našej obce
zavítal sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi.
Ako každý rok, ani tento rok, Dubovú neobišiel. Začali sme už poobede,
aby sme to všetko stihli. Mikuláš prešiel postupne celú dedinu a neskoro večer pokračoval do ďalších obcí. Deti ho
poctivo čakali so svetielkami v oknách.
V každom dome vládlo ticho, no nadšenie a radosť v detských očiach prišla
hneď po zazvonení zvončeka pri dverách. Deti zarecitovali Mikulášovi krásne básničky, za ktoré dostali od anjelov
balíčky plné sladkostí. Mikuláš tak isto
neostal bez odmeny. Dostal od detí vlastnoručne vyrobené darčeky, ktoré ho veľmi potešili.
Týmto by im chcel srdečne poďakovať
a sľúbil im, že sa zastaví aj budúci rok.
Mikulášovi pomocníci – anjeli a čerti

dujatí a samozrejme aj všetkým hosťom
za super atmosféru a dobrú náladu. Počet
hostí na Pupáckom plese rok od roka klesá – asi nám pribúdajú rôčky, alebo len
množstvo spoločenských podujatí. Lipkárska partia je skoro celá na materských

dovolenkách, zasiahli do termínu aj jarné prázdniny, viacerým bolo na Fúgelku
ďaleko. Verím, že budúci rok sa opäť
zídeme v dobrom zdraví, hojnom počte
a s veselou mysľou.
-rrr-
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Naši jubilanti
apríl – jún 2017

60 rokov:

Ľubomír Krchník
(* 22. 5. 1957)

70 rokov:
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70 rokov – Mária Hrdlovičová – 12. 6. 2017
Zlatých kvetov plnú náruč
k Tvojmu sviatku chceme Ti, mama, dať,
veľa zdravia, šťastia, lásky
ešte k tomu Ti chceme priať.
Ži dlho, mama, medzi nami,
kým Teba máme, nie sme sami.
Za Tvoju lásku, obetavosť a trpezlivosť
Ti ďakujú manžel a deti s rodinami.

Alojzia Mojžišová
(* 3. 5. 1947)
Marta Lániková
(* 12. 6. 1947)
Mária Hrdlovičová
(* 12. 6. 1947)

12. júna 2017 oslavuje naša drahá mama a babka

80 rokov:

Jozefa Lukačovičová
(* 10. 4. 1937)
Lujza Polčičová
(* 21. 5. 1937)
Ján Jakubec
(* 16. 6. 1937)

Marta Lániková
okrúhle životné jubileum.
K jej 70. narodeninám hojnosť Božieho požehnania
a zdravia prajú jej najbližší – manžel Ferdinand,
syn František a dcéra Andrea s rodinami.

95 rokov:

Terézia Polčicová
(* 1. 5. 1922)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Vinco na cestách
Cesty Vincenta Šikulu – výstava
o živote a diele nášho rodáka a čestného občana obce, priputovala do
Banskej Bystrice.
7. 3. 2017 o 17:00 hod. v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice privítali Vinca ako priateľa a kamaráta.
Spomínali na neho s láskou a úctou
členovia Spolku slovenských spisovateľov, rodina aj priatelia. Vernisáž
sa nezaobišla bez našich scískaníc
a Joslíkovho rizlingu.
Ďakujeme za podporu Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici,
Fondu na podporu umenia a firme
Tempest.
starosta

Dňa 29. 4. 1967 prijali sviatosť manželstva naši milovaní rodičia
Marta a Ferdinand Lánikoví v kostole Ružencovej Panny Márie v Dubovej.
Pri tejto príležitosti im za lásku a výchovu zo srdca ďakujú a do ďalších rokov života
hojnosť zdravia a Božieho požehnania vyprosujú
dcéra Andrea a syn František s rodinami.
Maminka a ocino, nech láska, ktorá spojila Vaše životy
je ako záhrada, v ktorej stále kvitnú kvety.

Hľadieť nahor a nie dolu, pozerať dopredu a nie späť,
hľadieť vôkol seba a nie do seba a podať pomocnú ruku.
(Edward Everett Hale)
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Ako sa Dubované do bulváru dostali
Pod záštitou pána starostu, pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej
zmienky o obci a medzinárodného dňa
žien, k nám v nedeľu 12. marca zavítala
divadelná formácia TEATRO ORLUS
z Trnavy a odpremiérovala historický
príbeh, údajne doposiaľ nikdy nezverejnený v médiách.
Dej príbehu sa odohráva v dedinke
Dubová, kam po vyše 400 rokoch znovu zavítal majiteľ hradu Červený kameň,
gróf Mikuláš II. Pálffy. Celým predstavením divákov sprevádzala investigatívna novinárka a moderátorka Erža, ktorej
hlavnou ambíciou bolo získať exkluzívny rozhovor práve s Mikulášom P. Ten
sa prišiel pozrieť ako sa Dubovanom darí
a čo sa za ten čas v jeho panstve zmenilo. Dozvedel sa, že Dubované sú stále
široko-ďaleko známi kvalitným vínkom,
devami ľúbeznými ako ruže kvet, origoš
scískanicami, na ktoré majú dokonca
patent a aj tým, že podľa Ompytalanóf
z neďalekého chotára hovoria nakratko!
☺ Medzi obyvateľmi obce sa traduje, že
na Dubovej, v časti Grefty, vraj kedysi
stál uprostred poľa veľký kameň, v ktorom bol odtlačok ľudskej nohy, palice
a odtlačok kopýtka. Mala to byť noha
Krista Pána, jeho palice a ovečky. Preto
sa v obci hovorí, že tam kde Kristus Pán
stúpil, tam sa kameň narodil. A toto všetko mu objasnili a uviedli na pravú mieru
3 slúžky z červenokamenského panstva,

ktoré sa práve chystali pripravovať jedlá na hostinu podľa aktuálnych kulinárskych trendov. Konkrétne Bio jedlá,
podľa Bio receptov bez cholesterolu na
čisto prírodnej, bezlepkovej a makrobiotickej báze. K tomu im dopomohla podomová dealerka ocenená čestným titulom
vekslák roka a ponúkla im na predaj wok
panvicu, švajčiarske nožíky z nehrdzavejúcej ocele, kolenný pás Dr. Levina,
kosmodisk a bambusové ponožky. A to
všetko na splátky bez navýšenia s nulovou akontáciou. Mikuláš P. sa nestačil
čudovať. Na kus reči sa zastavila aj krvavá grófka Alžbeta Báthory. V kuloároch

sa pošuškáva, že na svoje omladzovacie
procedúry už nevyužíva krv mladých
panien, ale sa pravidelne objednáva na
drakuloterapiu do Ústavu lekárskej kozmetiky, kde to rovno skombinuje s faceliftingom a botoxovými injekciami. Dlho
sa síce nezdržala, no stihla prehodiť zopár slov s kráľom Ladislavom, ktorý prišiel v saku značky Dolce & Gabbana za
3,500 €. Pozvanie na oslavu výročia založenia obce a následnú afterku nemohla odmietnuť ani šoubiznisová hviezdička Sissi, v spoločnosti cisára Ruda
a ešte dve prominentné hosťky, Madame
de Pompadour a jej kitchen manažérka
Dora. Oslavu výročia sprevádzali prísne
bezpečnostné opatrenia, ale zvedavému
oku kamery nič neuniklo. Moderátorka
Erža po tom, čo konečne našla Mikuláša P., prizvala na exkluzívny rozhovor
ďalšiu z pozvaných hostí a síce Máriu
Antoinettu, o ktorej francúzske tajné
služby v spolupráci s TASR, agentúrou
SITA a Dubovskými novinami pred
dávnym časom priniesli šokujúcu správu o jej údajnom zatknutí a následnom
vzatí do väzby. Hrozil jej trest odňatia
slobody alebo poprava gilotínou. Počas
niekoľko minútovej reportáže, im moderátorka položila zvedavé otázky a diváci sa dozvedeli okrem iného aj to, čo
bolo predmetom Mikulášovej vzácnej
návštevy a či je spokojný s aktuálnym
dianím v obci. V predvolebnom období
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v rozhovore prisľúbil, že spraví všetko
pre to, aby táto krásna dedinka v srdci
Malých Karpát zdobila aj naďalej titulku novín (dubovských) a aby mala čoraz
viac priaznivcov. Pretože si je vedomý,
že kto nepozná Dubovú, nepozná svet.
To je tutovka.
Na premiére tohto divadelného predstavenia, multifunkčná hala na ihrisku
doslova praskala vo švíkoch a miestami to tam vyzeralo ako vo vypredanej
newyorskej Madison Squere Garden. Po
vystúpení starosta obce Ľudovít Ružička
daroval každej dievke, žienke, mamke,
babke, tetke – tulipán, pretože si to skrátka zaslúžia.
Týmto sa chcem v mene celého hereckého, produkčného a realizačného tímu
poďakovať, že ste prišli v takom hojnom
počte a svojou účasťou podporili toto
milé podujatie.
Snad někdy příště!
Nicole Tomašovičová
HERECKÉ OBSADENIE:
Mikuláš II. Pálffy – Michal Lukáč
slúžky: – Dominika Orthová Rašová
– Mariana Schmidtová
– Janka Lukáčová
Sissi – Zuzana Fajnorová
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cisár Rudolf – Michal Lukáč
dealerka – Nicole Tomašovičová
Alžbeta Báthory – Patrícia Orthová
kráľ Ladislav – Michal Lukáč
Mária Antoinetta – Mariana Schmidtová
Madame de Pompadour – Zuzana Fajnorová
slúžka Dora – Patrícia Orthová
moderátorka – Nicole Tomašovičová
Viac fotiek z vystúpenia nájdete na stránke
divadla:
www.teatroorlus.sk
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Pripomienka zosnulých
apríl – jún 2017
100 rokov:
Mária Fandlová + 18. 5. 1917

vdova po Štefanovi, rod. Dubanová (62 r.)

Viktor Tomašovič

František Gavorník

Dňa 12. 4. 2017
sme si pripomenuli 20 rokov,
čo nás navždy opustila
naša mama, babka, prababka
Františka Glozneková
Mária Fandlová

90 rokov:
Helena Koníková + 28. 5. 1927

dcéra Ferdinanda a Štefánie rod. Minárikovej (24 dní)

František Palkovič + 30. 5. 1927
syn Františka a Františky rod. Vydrovej (6 dní)

Jozef Střítecký

Marta Dubravcová

S úctou a vďakou spomína rodina.

30 rokov:
Ján Tajcnár + 6. 6. 1987

manžel Veroniky rod. Tibenskej (56 r.)

70 rokov:
Karol Martinka + 19. 4. 1947

manžel Márie rod. Modrovskej (63 r.)

60 rokov:
Rozália Krchnáková + 15. 6. 1957

vdova po Blažejovi (77 r.)

Ján Tajcnár

50 rokov:
Helena Nováková + 24. 4. 1967

vdova po Martinovi, rod. Oškerová (78 r.)

40 rokov:
Helena Dobšovičová + 13. 4. 1977

20 rokov:
Františka Glozneková + 12. 4. 1997
vdova po Jozefovi, rod. Polčicová (66 r.)

Emília Moravčíková + 19. 6. 1997
manželka Jozefa, rod. Grzinová (71 r.)

vdova po Štefanovi, rod. Oravcová (83 r.)

Štefan Jakubec + 2. 5. 1977
Michal Gavorník + 12. 5. 1977
manžel Štefánie rod. Hrdlovičovej (74 r.)

Viktor Tomašovič + 22. 5. 1977
manžel Vilmy rod. Dubanovej (50 r.)

František Gavorník + 27. 5. 1977
Jozef Střítecký + 4. 6. 1977
syn Jozefa a Boženy rod. Rojkovej (4 r.)

Marta Dubravcová + 10. 6. 1977
manželka Štefana, rod. Jelemenská (53 r.)

Františka Glozneková

Peter Šajda + 10. 5. 2007

Štefan Jakubec

Pamätaj, Bože, na duše
svojich služobníkov...

Ospravedlnenie – oprava

10 rokov:
manžel Márie rod. Pokojnej (57 r.)

Helena Dobšovičová

Dňa 14. apríla uplynul rok
od úmrtia nášho drahého
Mgr. Juraja Schwartza,
ktorý nás opustil vo veku 65 rokov.
S úctou a láskou spomína
manželka Lýdia, synovia Marek
a Martin s rodinami,
ostatná rodina a priatelia.

manžel Márie rod. Hrdlovičovej (71 r.)

manžel Ireny rod. Kadlecovej (62 r.)

Utíchol Tvoj hlas, srdce prestalo biť
a my už len so spomienkou
musíme žiť.

Peter Šajda

V predošlom
čísle DN na str.
6 v sekcii "Predišli nás" bola
fotografia zosnulej Marty
Marta Džubinová
Džubinovej
nedopatrením nesprávne označená
ako Katarína Švorcová.
Ospravedlňujem sa pozostalým
rodinám oboch zosnulých žien ako
i čitateľom za túto nepresnosť.
Stanislava Tomašovičová

Dubovské NOVINY
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Čo ostane z človeka, čo tak ľúbil svet? Pár úsmevov na fotkách, na hrobe biely kvet.
Veľa krásnych spomienkov, z ktorých slza páli, v očiach Vašich blízkych,
čo vás tak milovali.
Dňa 2. apríla uplynulo 5 rokov a 20. októbra uplynie 27 rokov,
čo nás predišli do večnosti naši drahí rodičia
Alojzia a Alojz Lukačovičoví.
Zároveň 29. októbra si pripomenieme nedožitých 90 rokov nášho otca.
Všetci, ktorí ste ich mali radi, venujte im tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú najbližší.

Konferencia
svätého Vincenta de Paul

2.2 Spoločná cesta v ústrety svätosti
Vincentíni sú volaní na cestu v ústrety svätosti, pretože pravá
svätosť je dokonalá jednota s Kristom a dokonalosť v láske, ktorá je ústrednou v ich povolaní a zdrojom ich plodnosti. Usilujú
sa horieť Božou láskou zjavenou v Kristovi a prehĺbiť si svoju
vlastnú vieru a vernosť.
Vincentíni sú si vedomí svojej vlastnej porušiteľnosti a potreby Božej milosti. Hľadajú Jeho slávu, nie ich vlastnú. Ich
ideálom je pomáhať zmierňovať utrpenie pre lásku samotnú,
bez pomyslenia na akúkoľvek odmenu alebo výhodu pre nich
samých.
Približujú sa ku Kristovi, slúžiac mu v núdznych a sebe navzájom. Rastú v dokonalej láske vyjadrovaním súcitu a vľúdnej
lásky k núdznym a k sebe navzájom.
Preto ich spoločná cesta v ústrety svätosti je skrze:
• Návštevu a oddanosť ich samých núdznym, ktorých viera
a odvaha často učí vincentínov ako žiť. Vincentíni považujú potreby núdznych za svoje vlastné.
• Navštevovaním konferencie alebo rady, kde zdieľaná bratská
duchovnosť je zdrojom inšpirácie.
• Podporovaním života modlitby a meditácie, na individuálnej
ako aj komunitnej úrovni, zdieľaním sa so spolučlenmi. Meditácia nad ich vincentínskymi skúsenosťami im ponúka vnútornú
duchovnú skúsenosť ich samých, iných a Božej dobroty.
• Premenou ich zámerov v skutky a ich súcitu na praktickú
a efektívnu lásku.

Dňa 24. 6. 2017 si pripomenieme
nedožité 90. narodeniny
našej mamy, babky a prababky
Ireny Rehúšovej, rod. Jakubčíkovej,
ktorá nás opustila 25. 3. 2017.
S úctou a láskou spomínajú
deti, vnúčatá, pravnúčatá.

Ich spoločná cesta v ústrety svätosti bude plodnejšia, ak ich
osobný život bude charakterizovaný modlitbou, meditáciou
Svätého Písma a iných inšpirovaných textov a vernosťou Eucharistii a Panne Márii, ktorej ochranu sme vždy hľadali a učeniu Cirkvi.
Komentár
„spoločná cesta“
Toto je bez pochyby jeden z najzákladnejších článkov Stanov.
Má sa čítať veľmi pomaly, uvažovať nad ním hlboko v srdci
a zdieľať ho s našimi spolučlenmi. Nekráčame sami. Nie sme
povolaní byť zachránení sami. Každý člen kráča vedľa svojich
bratov a sestier v ústrety dokonalosti. Je zodpovedný za svoje
vlastné skutky a keď je to vhodné, za príklad a pomoc, ktorú
poskytuje svojim bratom a sestrám. Nič dobré nie je dosiahnuté
mimo konferenciu, ak sa členovia navzájom nemilujú. Neexistuje žiadna služba núdznym, pokiaľ my členovia si nie sme vedomí služby, ktorú dlžíme jeden druhému. Zapálenie našej lásky
v konferencii je palivom, ktoré nám neskôr dovolí oddať sa tým,
ktorí trpia. Nikto nemôže dať to, čo nemá.
„pravá svätosť je dokonalá jednota s Kristom
a dokonalosť v láske“
Definícia svätosti pochádza z 2. vatikánskeho koncilu. „Budeme schopní dospieť k dokonalej jednote s Kristom, čiže
k svätosti,“ (LG 50) ktorá je „vyjadrená tými, ktorí ... sa usilujú
o dokonalosť v láske“ (LG 39). Volanie stať sa niekým, kto vyžaruje dokonalú lásku, nie je nič menej ako volanie ku svätosti.
„Pretože toto je Božia vôľa, vaše posvätenie“ (1 Tim 4:3, Ef
1:4). Vincentíni sú volaní stať sa svätými!
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Karneval v škôlke
Veselo bolo deťom v Materskej škole, keď sa dňa 8. 2. 2017 zabávali na svojom maškarnom plese. Deti sa od rána nevedeli
dočkať, kedy sa prezlečú do svojich masiek a ukážu sa v nich svojim kamarátom. Po desiate sa dievčatá v triedach začali meniť
na víly, princezné, chlapci zas na policajtov, hasičov, kuchárov, bojovníkov a ďalšie rozprávkové postavy. Deti sa na tancovačke
vyšantili a vyskákali. Po tanci si posadali na krátky oddych a pohostenie, ktoré im zabezpečili rodičia. Každá maska dostala sladkú
odmenu.
I. Križaníková

Divadlo
20. marca 2017 sa deti v MŠ veľmi tešili na milé divadielko v podaní manželov Stražanovcov, ktorí sú častými hosťami. Krásne
kulisy a bábky ešte viac upevňovali umelecký zážitok. Tentokrát si pripravili rozprávku "Červená čiapočka". Aj keď deti rozprávku
poznajú, predstavenie s bábkami sa im veľmi páčilo. Na záver si deti samé vyskúšali ovládanie bábok – marionet. Už sa tešia na
ďalšie divadlo.
J. Fandlová

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu
Dubovských novín:

Jozefína Žáková, rod. Manduľáková,Andrea Polčičová,
rod. Idešicová (Kráľová) a jeden Bohuznámy darca.
ĎAKUJEME!

Som iba jeden – jediný.
No stále som jeden. Nemôžem urobiť všetko.
No vždy môžem urobiť niečo.
A keďže nemôžem urobiť všetko,
neodmietnem urobiť niečo, čo môžem.
(Edward Everett Hale)
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Rozprávková noc v škole
Keď sme prišli do školy rozdelili nás do skupín. Podľa toho,
kto si akú farbu vybral. Oranžový, ružový, fialový, biely a žltý
tím. Súťažili sme a museli sme získať 10 indícií. Na prvom
stanovišti sme skladali puzzle. Na druhom stanovišti sme vymýšľali básničku. Potom sme mali strely do bránky. Mali sme
3 pokusy. Ja som dala jeden. Na ďalšom stanovišti sme kreslili
Nema. Nakoniec sme na chodbe mali beh cez prekážky a trojskok. Potom sme sa navečerali a išli sme spať. Pozreli sme si
rozprávku. Ja som spala vedľa Katky. Bolo to dobré.
Timea Stankovenová, 2. ročník
Prišli sme o 18:00 hodine do školy. Uložili sme si veci a rozdelili sme sa do tímov. Začali sme súťažiť. Bolo 5 stanovíšť.
Každé sme museli prejsť 2 krát. Keď sme skončili, tak sme sa
navečerali. Potom prišla teta so psíkmi. Veľa nám o psíkoch
porozprávala. Ako sa máme o ne starať, ako ich kŕmiť a mohli
sme si ich aj pohladkať. Keď odišla, tak sme si išli ľahnúť. Pani
učiteľka nám pustila rozprávku. Boli sme dlho hore. Ráno sme
sa naraňajkovali, upratali sme si veci, zložili spacáky. Potom
nám pani riaditeľka rozdala diplomy a sladkosti. Celá rozprávková noc bola super a páčilo sa nám tam.
Šimon Held, 4. ročník
Mali sme súťaže, za ktoré sme dostávali indície. Po získaní všetkých indícií sme museli zložiť názov rozprávky. Každé
družstvo malo inú rozprávku. Po súťažiach bola beseda, na
ktorú pani učiteľka pozvala hosťa. Bola to veľmi milá pani,
ktorá priniesla troch pudlíkov. Boli to fenky a volali sa Ema,
Arven a Anita. Títo pudlíci vyhrali na súťažiach zlaté poháre.
Mohli sme ich pohladkať a dať im pamlsok. Večer nám pani
riaditeľka čítala rozprávky, pri ktorých sme zaspali. Všetko sa
mi páčilo.
Laura Tomášková, 3. ročník

Čo priniesol
rok 2016?
Doplnenie
Povedali si "áno"

Lenka Jakubcová & Ľuboš Wenzl – 25. 6. 2016

Film Balerína
V marci sme navštívili kino Mier
v Modre, kde sme si pozreli krásny kreslený film.
Film rozpráva príbeh Felicie, mladého
osirelého dievčaťa, ktorej najväčšou vášňou je tanec. S pomocou svojho najlepšieho priateľa Victora sa jej podarí utiecť
zo sirotinca a vydať sa na dlhú cestu do
Paríža, kde na ňu čaká mnoho neľahkých
úloh a zaujímavých stretnutí. Je ukážkou
toho, ako možno splniť svoje sny, keď sa
nebojíme a prekonávame prekážky, ktoré
nám prídu do cesty. Veľmi sa nám všetkým film páčil.
Naučili sme sa, že pri prvom neúspechu sa nemáme vzdávať. Musíme sa postaviť na nohy a pokračovať ďalej. Tak
môžeme dosiahnúť svoj cieľ.
Mgr. Marcela Benčuriková
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Kam na výlet...

Ranč pod Babicou
Ďalším tipom na výlet, bola som tam
najmenej päťkrát, je Ranč pod Babicou
Nachádza sa v obci Bojná, 10 km od
Topoľčian. Je to ideálne miesto pre rodiny s deťmi a pre všetkých, ktorí sa
chcú odpútať od starostí všedných dní.
Zaujímavosťou ranča sú dva rybníky
s možnosťou športového rybolovu. Čakátu na Vás skvelá rybačka pre rybárov,
nerybárov a pre deti. Úlovok sa tam dá aj
pripraviť, alebo si zobrať domov. Ako sa
na správny ranč patrí, ani na tomto nechýbajú zvieratá. Mini ZOO ponúka na priehliadku viac ako 120 zvierat z 30 druhov
zo 6 kontinentov. Deti sa môžu povoziť
na koni. Prostredie dopĺňajú krásne sochy
vyrezané z dreva. Na relax v prírode sú
rozmiestnené lavičky, poteší Vás krásna
kvetinová výzdoba a malý vodný mlyn.
Priestranná reštaurácia ponúka príjemné posedenie s dobrým jedlom, výborná
je pečená údená ryba. Kto si chce vypiť
kávičku vonku, má možnosť posedieť si
na terase, kde sa nachádzajú aj bufety
s rýchlym občerstvením. V letnom období na spestrenie hrá vonku živá hudba.
Aj keď rozlohou nie je ranč veľký,
ponúka príjemné prostredie na oddych.
J.Fandlová
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Guláš párty na
podhorskej ulici
Jedného krásneho decembrového dňa
sme sa rozhodli urobiť si uličnú párty, ako kedysi, keď sa konali stretnutia
na utužovanie kolektívu. Tak sme len
tak 30. decembra ráno vytiahli za dom
veľkú kotlovinu na guláš a kotlík na varené vínko.
Pustili sme si rádio a pomaličky začali
variť. Mirko poctivo dusil cibuľu a miešal
všetko postupne čo do gulášu patrí. Evička varila vínko a spolu udržiavali oheň.
Drevo si chlapci nachystali deň vopred
a teraz už iba prikladali. Priebežne počas
dňa až do neskorého večera sa naši uliční
susedia z celej ulice pri nás pristavili troška si zajedli a čo to popili. Dobrý gulášik
bol navarený a to chutné vínečko, taktiež
bol čaj pre deti.
Niektorí sme vydržali od rána až do
tmavej noci. Iní prišli, pobavili sa a každý niečo dobré priniesol... Počasie nám
krásne prialo a večer, keď sa začalo
ochladzovať, sme priložili na ohník trochu viac dreva, aby nás rozohrial. Deti si
pozapaľovali prskavky a okrem zohrievania pri ohni sa spolu krásne hrali a vôbec
im nevadilo, že je vôkol tma a chladno.
Nebáli sa ani tí najmenší ako Esterka, Simonko, Mateo, pretože tí starší ako Mirko, Janko, Šimonko, Miško a Evička na
nich dohliadali a spolu sa zabávali.
Som veľmi rada, že sme túto akciu –
guláš párty zorganizovali, už len preto, že

sme sa spolu stretli aj tí, ktorí sa bežne
denne nestretávame. Všetkým chcem poďakovať za hojnú účasť – bolo nás vyše
tridsať susedov z ulice plus deti a dúfam,
že túto vydarenú akciu s ešte väčším počtom uličných susedov niekto ešte zorga-

nizuje a tým budeme mať prvý ročník guláš párty za sebou a môžeme sa tešiť na
druhý ročník.
Bc. Eva Dolníková
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Pupácky jarmok.
V sobotu 25. marca 2017 sa na priestranstve pri sv. Jánovi konal prvý Pupácky jarmok. Ľudia mali možnosť predstaviť a predať
svoje výrobky, rôzny tovar, kvety, bylinky. Aj keď účasť nebola veľmi veľká, ďakujeme všetkým predávajúcim a organizátorom.
Tešíme sa na ďalší jarmok a na hojnú účasť.
text: Jarmila Fandlová, foto: Petra Dubanová
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