
Hody

Skončilo leto a po 
upršaných oberačkách 
(vďaka Bohu za tú vodu) 
snáď príde to dlhé babie 
leto, ktoré nám už me-
siac sľubujú meteoroló-
govia.
Leto bolo zvláštne. Keď 

sa obzriem, pamätám si 
veľké teplo, slnko, krás-
ny čas strávený s rodinou 
a priateľmi, úľavné večer-
né ochladenia, rozhovory 
a zážitky z dovolenky, ná-
vrat do práce a spomienky, 
nový pohľad na bežné veci, 
krása Slovenska a sveta... 
Už sme dávno v plnom na-
sadení vo svojich zamest-
naniach, už nás pomaly 
prestáva bolieť aj chrbát 
po zbere úrody na poli, 
v záhrade a vo vinohrade. 
Prešli vinobrania a otvore-
nie školského roka. 
Prichádza ďalší zvláštny 

čas. Jeseň so svojim oso-
bitným čarom, vlastnými 
farbami slnečných lúčov 
a padajúceho lístia, vôňou 
húb a tlejúcej pahreby so 
zemiakmi, šuchotom bur-

čiaku v súdkoch a svišťom 
šarkanov na lúke, svetiel-
kami cintorínskych sviečok 
a svetlonosov, tajomnými 
rannými hmlami, večerným 
ručaním jeleňov a šteko-
tom srncov... A na Dubo-
vej samozrejme aj vôňou 
pečeného mäsa, lokšov 
a sciskaníc. Veď budú Ho- 
dy. Výročie vysviacky náš- 
ho farského kostola do-
pĺňa našu jesennú atmo-
sféru a obohacuje ju aj 
o duchovný rozmer. O po-
trebu podeliť sa s ostatný-
mi nielen o pozemské da- 
ry, ktoré zaťažia naše sto-
ly a žalúdky, ale najmä 
o spoločne prežívané chví-
le, o múdrosť starších 
a opojnú radosť zo života 
mladých, o smiech detí na 
kolotoči aj tichú modlitbu 
v kostole, o tanečky na zá-
bave aj pokojný oddych na 
lavičke v parku, o spoločný 
výkrik „gól!“ aj spoločne za-
spievaný „Otčenáš“, o spo- 
mienky aj nádeje, o objatie 
aj chvíľku samoty, o sta-
rosti aj radosti,... O seba 
samého. Naša Patrónka 
aj Ukrižovaný nám dávajú 

vzor v tom našom kostolí-
ku pod lipami už 110 rokov. 
Od svadby v Káne Galilej-
skej až po Getsemanskú 
záhradu, od Golgoty k ra-
dostnej zvesti, od nechajte 
maličkých ku mne prísť po 
večeru u mýtnika, od roz-
množenia rýb po štvrtkový 
kalich. Podelili sa a dovolili 
nám všetko zdieľať s nimi. 
Nie sme takí dokonalí, ale 
aj my sa môžeme podeliť. 
O svoj čas, o svoju nedo-
konalosť, smiech aj slzu, 
úspech aj omyl, o kus života 
stráveného spolu v týchto 
zvláštnych jesenných ča-
soch, takých pestrých, vo-
ňavých, smutnokrásnych, 
žiarivozádumčivých, po-
skladaných z čriepkov kaž-
dého z nás.
Želám pekné počasie, 

burčiak taký akurát – slad-
ký, čo už trošku štípe na 
jazyku, kondíciu vydr-
žať tancovať až do rána 
a dobrý hlas do kostola 
a na ihrisko. A najmä po-
cit, že sem spolu patríme 
„jak riť na šerbeľ“. ☺ 

starosta
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Dubovská scískačka
Máme za sebou ďalší – piaty ročník 

úspešného podujatia s názvom Dubov-
ská scískačka.

Tohto roku sa tohtoročnej scískačky zú-
častnilo 9 rodinných tímov a desiaty tím 
tvoril „Cech roduverných dubovaniek“. 
Menovite sa chcem všetkým poďakovať 
a súčasne ich poprosiť, aby prípadný ne-
dostatok zo strany organizátorov neodra-
dil od pečenia scískaníc pre nás všetkých 
aj na budúci rok.

Ďakujem tímu – priateľkám Evičke 
Durdovanskej, Majke Zemanovej a Maj-
ke Fedorovej, rodine Kosecovej, rodine 
Hagarovej, rodine Geršicovej, rodine 
Valentovičovej (Zoskom), rodine Fand-

lovej (Chovane), rodine Gajdošíkovej a 
rodine Polčicovej v podaní najmladších 
členiek rodiny, tiež ďakujem pani Aloj-
zii Mojžišovej a samozrejme dievčatám 
z „Cechu“.

Cieľom tohto podujatia je priblížiť 
Dubovanom, ale i rodákom z Dubovej 
a priaznivcom dubovskej scískanice 
tradíciu jej pečenia v rôznych tvaroch 
a podobách, ako sa to robievalo a robí 
v jednotlivých rodinách. Tento rok sme 
ochutnávali scískanice klasické na slano 
s oškvarkami, s cesnakom, ale mali sme 
na výber aj širokú paletu scískanic slad-
kých. Boli plnené škoricou, makom, ore-
chami, ale i slivkovým lekvárom. Tento 
rok boli najviac žiadané sladké scískani-
ce, najmä makové. Slané scískanice sa 

jedávali s kyslou polievkou, čo sme moh-
li vychutnať aj tento rok s fazuľovicou, 
ktorú nám pripravili dievčatá z Cechu 
roduverných dubovaniek.

Tento ročník z môjho pohľadu bol opäť 
vydarený. Scískaníc bolo tentokrát dosta-
tok, polievka tiež všetkým chutila. Podu-
jatie ocenil aj Bratislavský župan Pavol 
Frešo, ktorý nechýbal na Scískačke ani 
tento rok. 

Opätovne ďakujem všetkým zúčastne-
ným tohtoročnej „scískačky“ za aktívny 
prístup k tomuto podujatiu a želám si, aby 
sme sa na ňom stretávali ešte veľa, veľa 
rokov.

text: Renáta Jakubcová
foto: Petra Dubanová Grellnethová
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Škola v prírode

V júni sme zorganizovali školu v prírode vo Vysokých Ta-
trách. Navštívili sme Múzeum Tatranského národného parku 
v Tatranskej Lomnici a Tricklandiu v Starom Smokovci. Na tu-
ristiku sme sa vybrali Magistrálou lanovkou na Skalnaté pleso 
a pešo na Hrebienok. Zvládli to všetci naši žiaci aj prváci. Na 
Skalnatom plese sme stretli nevestu so ženíchom, obdivovali 
sme nádherný výhľad a lanovkou sme sa zviezli do Smokovca. 
Ďalší deň sme sa vybrali na Štrbské pleso. Celodenný výlet 
do Košíc, bol veľmi zaujímavý, kde sme svoje zručnosti a ve-
domosti otestovali v Steel parku. Prešli sme si mesto, kochali 
sa krásnou fontánou. Svoje plavecké kvality sme si otestovali 
v aquacity. Škola v prírode splnila svoj cieľ a všetci odchádzali 
s nezabudnuteľnými zážitkami.

Olympiáda malotriednych škôl

Olympiády vo futbale a vybíjanej sa zúčastnili štyri družstvá: ZŠ Limbach, ZŠ Vinosady, ZŠ Viničné a ZŠ Dubová. Súťažili 
sme vo vybíjanej a naše zmiešané družstvo získalo 2. miesto. Aj chlapcom vo futbale sa veľmi darilo a taktiež získali 2. miesto. 
Veľmi dobre sme si zasúťažili, zabavili sa a získali nových kamarátov.

Výlet 

Na koncoročný výlet sa 
k nám pridali niektorí rodi-
čia a spoločne sme navštívili 
až tri lokality. Jelku a starý 
vodný mlyn, včelársku pase-
ku, kde sa naši žiaci dozve-
deli všetko o výrobe medu 
a nakoniec sme navštívili 
tigre v Kráľovej pri Senci. 
Počasie nám prialo, nálada 
bola skvelá a popoludní sme 
sa spokojní vrátili domov.

Dopravné ihrisko

V rámci dopravnej výchovy sme v septembri navštívili dopravné ihris-
ko v Trnave. Po teoretickej časti dostali naši žiaci vodičské preukazy 
a tak mohli absolvovať praktickú časť. Rozdelení v troch skupinách si pre-
cvičovali úlohu chodcov, cyklistov a vodičov. Naučili sa, ako sa vstupuje 
na kruhový objazd, dôležité dopravné značky, kedy musia zastaviť a ako 
správne prechádzať cez cestu. Dopravná výchova je veľmi dôležitá nielen 
pre deti. Dopravné ihrisko prináša tie najlepšie služby v oblasti výchovy, 
vzdelávania a výcviku budúcich vodičov a priamo tak podporuje bezpeč-
nosť detí na cestách.



Nový školský rok 2017/2018

4. septembra sa otvorili brány našej školičky. S láskou sme privítali všetkých našich žiakov a hlavne našich malých prváčikov. 
Majú svoju samostatnú triedu, v ktorej sa už učia písmenká, počítajú, učia sa po anglicky, o prírode, kreslia a cvičia, spievajú. 
Samostatnú triedu majú aj naši druháci. Tretiaci sa učia spoločne so štvrtákmi a navzájom si pomáhajú. Tento školský rok bude pre 
všetkých našich žiakov zaujímavý, plný rôznych aktivít, projektov, získajú potrebné vedomosti a zručnosti. Na škole môžu popo-
ludní navštevovať školský klub detí a krúžky: výtvarný a anglický. Mottom našej školy je „Kvalitný výchovnovzdelávací proces 
a všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.“

Podujatia, ktoré máme naplánované a je ich veľmi veľa, môžete nájsť na našej webovej stránke: www.skoladubova.edupage.org/ 
o škole/aktivity. 

Veľmi pekne ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva a pánovi starostovi Ľudovítovi Ružičkovi, že nám umožnili otvoriť 
samostatnú triedu a za ich ochotu pri materiálno-technickom zabezpečení našej školy. 

Mgr. Marcela Benčuriková
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Rozlúčka so štvrtákmi

Posledný týždeň bol plný rôznych aktivít. No najväč-
šou udalosťou bola rozlúčka s našimi štvrtákmi. Roz-
lúčku pripravili veľmi pekne a treba povedať, že nám 
bude za nimi smutno. Boli skvelí. Tak ako vo výchov-
no-vzdelávacích výsledkoch, tak aj v správaní. Boli vzo-
rom všetkým žiakom. Môžeme už teraz skonštatovať, že 
budú robiť dobré meno aj našej dubovskej škole. Želáme 
im, aby sa im darilo tak dobre ako u nás a aby ďalej na-
predovali a rozvíjali svoje možnosti, aby si našli nových 
kamarátov a chodili do školy tak radi ako do našej. Radi 
Vás uvidíme na našich podujatiach.

Rozlúčka s predškolákmi

Tak ako sa blížil koniec školského roka, tak sa blížil aj deň 30. jún, 
v ktorom sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi. Deti plné očakávania 
i napätia predviedli krátky program svojím kamarátom, zamestnancom MŠ 
a OÚ. Predškoláci na pamiatku dostali krásne knižky s venovaním, balíčky 
s farbičkami i sladkosťami a osvedčenie o absolvovaní MŠ. Každý pred-
školák dostal stužku v tvare mašličky. Popriali sme im veľa krásnych chvíľ 
v škole, mnoho nových vedomostí a radosť z učenia. Na záver rozdali malé 
darčeky, ktoré samy vyrobili ostatným deťom, ktoré v škôlke ešte zostávajú. 
Všetky deti si pochutnali na krásnej a výbornej torte.

V novom školskom roku 2017/2018 sme privítali v MŠ spolu 37 detí.Praje-
me im krásne zážitky, veľa nových kamarátov, radosť zo získavania zručností 
a poznatkov.

Jarmila Fandlová

Poďakovanie.
Kolektív MŠ a OÚ sa chce poďakovať pani učiteľke Ivanke Križanikovej, 
ktorá z dôvodu sťahovania odišla z našej MŠ za zodpovednú a obetavú 

prácu, za ochotu, láskavosť a milý prístup k deťom. V novom pôsobisku jej 
želáme veľa zdravia, síl, elánu a vodopád nápadov.

 
Celý kolektív

Ak nájdeš v živote 
cestu bez prekážok, 

určite nevedie nikam.
(Maxim Gorkij)
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40 rokov:

Anastázia Polakovičová  + 20. 10. 1977
vdova po Františkovi, rod. Danišová (65 r.)

Jozef Palkovič  + 22. 11. 1977
manžel Júlie rod. Moravčíkovej (65 r.)

Anna Biličová  + 28. 11. 1977
vdova po Jozefovi, rod. Jakubcová (74 r.)

50 rokov:

Martin Lukačovič  + 19. 10. 1967
manžel Serafíny rod. Šlachtovej (72 r.)

30 rokov:

Magdaléna Hrnčárová  + 1. 10. 1987
manželka Štefana, rod. Gavorníková (80 r.)

Jozefína Haverlová  + 14. 10. 1987
manželka Jozefa, rod. Krchnáková (57 r.)

Mária Polčicová  + 23. 10. 1987
manželka Ernesta, rod. Šidlíková (57 r.)

90 rokov:

Mária Polčicová  + 10. 11. 1927
vdova po Štefanovi, rod. Kloknerová (72 r.)

20 rokov:

Uršuľa Nemcová  + 5. 10. 1997
vdova po Jozefovi, rod. Polčicová (83 r.)

Cecília Jakubcová  + 17. 11. 1997
vdova po Ervínovi, rod. Moravčíková (67 r.)

Marta Kosecová  + 25. 11. 1997
vdova po Jozefovi, rod. Polčicová (86 r.)

Cecília Jakubcová

Magdaléna Hrnčárová

10 rokov:

Viktor Polčič  + 20. 11. 2007
manžel Magdalény rod. Bednarovskej (67 r.)

Viktor Polčič

Uršuľa Nemcová

Pamätaj, Bože, na duše
svojich služobníkov...

70 rokov:

Mikuláš Weber  + 2. 10. 1947
manžel Márie rod. Tandlmayerovej (68 r.)

Štefan Polčic  + 8. 10. 1947
manžel Terézie rod. Gavorníkovej (67 r.)

Gašpar Sklenár  + 25. 10. 1947
manžel Vilmy rod. Hrdlovičovej (25 r.)

Ľudovít Pokojný  + 11. 11. 1947
syn Alojza a Terézie rod. Švorcovej (1 r.)

Emil Koník  + 22. 11. 1947
syn Vojtecha a Anny rod. Tučnovičovej (9 mes.)
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80 rokov:

Terézia Lukačovičová  + 20. 10. 1937
dcéra Martina a Serafíny rod. Šlachtovej (11 r.)

Virgil Valentovič  + 24. 10. 1937
syn Ambróza a Apolónie rod. Polčicovej (9 dní)

Vendelín Moravčík  + 11. 11. 1937
manžel Anny rod. Hrozanovej (58 r.)

Viktor Koník  + 30. 11. 1937
syn Ferdinanda a Štefánie rod. Minárikovej (13 mes.)

Marta Kosecová

Dňa 11. 7. 2017
sme si pripomenuli

nedožité 100. narodeniny 
našej drahej 

Márie Polčičovej.

S úctou a vďakou spomína
celá rodina.

Gašpar Sklenár

Dňa 14. júla 2017 zomrel pán Oto Štefanička
v Šenkviciach vo veku 76 rokov.

Raz som sa stretol s pánom Štefaničkom pred kostolom, keď 
sa dozvedel, že budem obnovovať Kalváriu. Povedal, že tiež 
bude nápomocný pri obnove. Obec poskytla drevo na schody 
a lavice. Vždy sa zastavil u mňa, keď natieral všetky kríže na 
Krížovej ceste. Navrhol aj obnovu hlavného kríža, bočných 
krížov Kalvárie a sochy Ježiša Krista, ktorá bola vo veľmi 
zlom stave. Tiež opravil aj jaskyňku, kde je umiestnená Panna 
Mária. Pri kostole urobil tabuľky, kde sú napísané roky, kedy 
boli vo farnosti misie. Dal zhotoviť aj obrázky na krížovú ces-
tu, ktoré boli poškodené. Nikdy nechcel žiadnu odmenu za 
prácu. Povedal, že to robí z lásky k Bohu a Panne Márii.

Je mi veľmi ľúto, že osobne mu nebolo povedané veľké ďakujem 
v kostole, ani na obecnom úrade. Je smutné, že som bol sám 
z celej obce na pohrebe, keď smútočné oznámenie bolo na 
kostole.

Silvester Žofčík

Ospravedlnenie – oprava

V predošlom čísle DN na str. 7 v sekcii "Pripomienka 
zosnulých" bola fotografia zosnulej Márie Polčičovej ne-
dopatrením nesprávne pridelená.

Ospravedlňujem sa pozostalým ako i čitateľom za túto 
nepresnosť.

Stanislava Tomašovičová
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Dňa 26. 11. 2017 si pripomenieme
nedožité 100. narodeniny

našej drahej mamy 

Anny Lukačovičovej.

S láskou, úctou a vďakou
spomínajú deti s rodinami.

Bez lásky sa nedá nič. 
Ani umrieť sa nedá

bez lásky.
(V. Holan)

Konferencia
svätého Vincenta de Paul

2.4 Duchovnosť blahoslaveného 
Frederika Ozanama

Duchovnosť jedného zo zakladateľov úplne inšpiruje vincen-
tínov. Blahoslavený Frederik Ozanam:
Hľadal obnovu viery medzi všetkými ľuďmi, v Kristovi a v ci-
vilizačnom efekte učenia Cirkvi vo všetkých časoch.

• Predvídal založenie siete lásky a sociálnej spravodlivosti obo-
pínajúcej svet.
• Dospel k svätosti ako laik skrze život Evanjelia vo všetkých 
črtách jeho života.
• Mal zanietenie pre pravdu, demokraciu a vzdelanie.

Komentár
Konferencie by mali ťažiť z učenia jedného z našich zaklada-
teľov, môžno najviac dôležitého pre vincentínsku duchovnosť 
a ktorého život dokonalosti bol potvrdený Svätou Cirkvou. Laik, 
muž v rodine, vzorný manžel, profesionál a priateľ. Nesmieme 
zabudnúť na osvietenie, ktoré nám náš Pán dal v prítomnosti 
Frederika Ozanama.

„Hľadal obnovu viery... v Kristovi“
Ozanamove slovo a príklad priviedli iných ku Kristovi. Vincen-
tíni sú volaní vyznávať Dobrú zvesť slovom a skutkom (pozri 
komentár k 1.11).

„sieť lásky obopínajúca svet“
Členovia zdieľajú túto snahu Ozanama podporovaním Generál-
nej rady. Jedna z jej základných funkcií je napomáhať Spolku 
vo všetkých národoch zakladať nové konferencie a rady, posky-
tujúc finančnú pomoc, dobrovoľníkov a vždy modlitbu (pozri 
Stanovy 4.1.2),

2.5 Duchovnosť svätého Vincenta

Daní našimi zakladateľmi pod ochranu svätého Vincenta de 
Paul, členovia Spolku sú inšpirovaní jeho duchovnosťou, jas-
nou z jeho postojov, jeho myšlienok, jeho príkladu a jeho slov.
Kľúčovými aspektami duchovnosti sv. Vincenta sú pre vincen-
tínov:
• Milovať Boha, nášho Otca, potom nášho tela a silou našich 
ramien.
• Vidieť Krista v núdznych a núdznych v Kristovi.
• Zdieľať súcitnú a oslobodzujúcu lásku Krista Evanjelizátora 
a Služobníka núdznych.
• Všímať si inšpiráciu Ducha Svätého.

Komentár
Zakladatelia vybrali svätého Vincenta de Paul ako svätého pa-
tróna a životný vzor: veľkého svätého lásky. Ako môžeme na 
neho zabudnúť? Ako nemôžeme poznať jeho diela do hĺbky 
a snažiť sa nasledovať jeho stopy? Vincetova svätá odvaha 
a tvorivosť by mali byť trvalým príkladom ore vincentínov, keď 
čelia ťažkostiam, ktoré sú niekedy špecifické pri pomoci ľuďom 
v núdzi. Buďme vynaliezaví v pomoci. Snívajme o nových rie-
šeniach, ktoré nám umožnia pomocť im pozdvihnúť sa cez ich 
súčasnú situáciu. Snívajme ako to robil svätý Vincent, keď zalo-
žil Dcéry kresťanskej lásky a poslal ich do sveta, bez toho, aby 
boli zviazané ku kláštoru. Boli len zaviazané slúžiť núdznym, 
v ktorých mohli nájsť Krista.

„Všímať si inšpiráciu Ducha Svätého“
Cez tento text a tie o charizmách (1.1.3.11) a modlitbe (1.7, 3.9) 
Stanovy vyzývajú Spolok stať sa viac otvoreným pre duchovné 
svetlo a energiu Ducha Svätého. Nebudeme zažívať hojnejší ži-
vot, ktorý nám prišiel dať Ježiš (porov. Jn 10, 10), ak nie sme ot-
vorení vyliatiu Ducha Svätého, vyjadreniu Ducha Svätého, ktoré 
sa často stáva v skromných daroch bežne nepokladaných za ne-
obvyklé milosti. Napriek tomu táto intervencia a tieto skromné 
a jednoduché dary vynikajúco zlepšia našu službu núdznym.

Uršuľa Nemcová, 
rod. Polčicová

20-ročné
výročie úmrtia.

Jozef Nemec
25-ročné

výročie úmrtia.

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom období finančne 
podporili tvorbu Dubovských novín:
Pani Wilflingová.

ĎAKUJEME!
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Po náročnom ôsmom ročníku TDF, 
kde sme prvý deň prešli skoro celý hre-
beň Považského Inovca, fošna, pardón, 
latka, bola postavená v poriadnej výške 
a podliesť ju nie je dovolené.

V prvý deň štartovací, 12 pretekárov 
postavených na štartovej čiare, po vypo-
čutí hymny pre túto túúr "9-tej symfónie 
Óda na radosť", ktorú pre túto príležitosť 
zložil L. W. Bethowen, vyrazilo smer 
Duchonka. Nasadené bolo rýchle tempo, 
lebo nás čakalo 100km do cieľa a ako tvz. 
doping sa mohol používať len špeciálny 
nápoj, ktorý neobsahoval nič okrem taj-
ných prísad, sme boli už na obed v Pieš-
ťanoch, kde nám búrka trochu zmenila 
časový harmonogram. Po jej skončení 
sa začala prvá horská prémia, končiaca 
v Hornej Dolnej, v dedinke skovanej 
v pohorí Považského Inovca. Tu nasta-
li prvé vážne situácie pretekov. Len čo 
sme sa vyškriabali do dediny, zbadal nás 
miestny šéf hliadky Bistro a hneď si pýtal 
od nás povolenie na vstup, čo sme nema-
li, tak sme museli podstúpiť ťažkú výzvu. 
Tá spočívala vo vypití z jeho domácej 
99,9% Orechovice, urobiť 9 kolečiek 
okolo kakaovníka a prísť do cieľa, krč-
my (po našom šenku). Vetrom ošľahaní 
jazdci, po ôsmych ročníkoch TDF to bez  

problémov zvládli. Bistro ostal v úža-
se, lebo toto sa ešte nikomu nepodarilo, 
nás nechal za odmenu zaplatiť celý cech 
v krčme, ktorý tam nechal počas toho, 
kým my sme pretekali. Asi sa v ňom 
ozvali výčitky svedomia a nechcel, aby 
sme na neho zle spomínali a tak nám da-
roval na pamiatku Belu (kozu). Aby sme 
ho neurazili, naložili sme ju na pakosic 
a začali sa poberať smer Duchonka. Ale 
čo čert nechcel, nám sa stalo. Zrazu sa za 
nami rozvíril prach, nastal buchot, tres-
kot, bum a prásk v siluete mraku z prachu 
sme zbadali červenú rapidečku a v nej 
namosúreného Brmbalíka. Vtedy nám 
zaplo, Bistro Belu ukradol Brmbalíkovi 
a ten ju chcel späť. Ako sme boli otočení 
dolu kopcom, z toho vetra po rapidečke 
sa nám rozbehli bicykle a s Belou na pa-
koseci sme leteli preč z dediny. Brmbalík 
nám bol v pätách, zachránil nás kozí roh, 
ktorý odpadol Bele. Brmbalíkovi prepi-
chol pneumatiku a my sme so šťastím 
utiekli. Pri trielení dolu kopcom sme mi-
nuli odbočku a tak namiesto pohodových 
15km, sme museli prejsť 30 po takzvanej 
húsenkovej dráhe hore, dolu, hore, dolu 
a dolu hore kopcom. Na Duchonku sme 
prišli zničení hlavne po psychologickej 
stránke a tiež aj trochu fyzickej. Na dru-

hý deň zo strachu, že nás Brmbalík bude 
naháňať, sme Belu nechali na recepcii 
hotela s menom majiteľa a pre istotu sme 
nešli po hlavných cestách, ale po takých, 
ktoré ani členovia turistických oddielov 
nepoznajú, oprašovali sme staré turistic-
ké značky z čias Márie Terézie a keď aj 
tie skončili, nakreslili sme nové. Hore 
a lesom sme sa tak zapáčili, že nás ne-
púšťali zo svojej náruče po celý deň. Až 
podvečer, keď už aj medvede zaspávali, 
nás prepustili. Pred nami sa otvorila do-
linka, kde končia všetky cesty – neces-
ty, v nej osada menom Gápel, sme sa na 
noc uchýlili, pod poslednými kopčiskami 
pred Rajeckou Lesnou, cieľom pretekov. 
Tretí deň, takzvaný finišový, sme zača-
li zľahka, vykročením do posledného 
stúpania k Homôlke, vrchom čnejúcim sa 
nad Čičmanmi. V Čičmanoch sme sa po-
silnili, pozreli si bábkovú divadelnú hru 
o svadbe v Gápli a vyrazili na záverečný 
špurt. Na ceste dlhej 15km plnej taktic-
kých manévrov od niektorých jazdcov, 
sme preťali cieľovú pásku skoro všetci 
rovnako, plus mínus. Teplota ovzdušia 
bola blízka bodu varu a niektorým prete-
károm začali horieť tretry, tak museli na-
skákať do Rajčianky (horského potoka), 
kde ich uhasili. Po uhasení tretier nasle-

9. ROČNÍK TÚÚR DUBOVÁ – FRÍVALD.

Zľava: Marian Grellneth, Vlado Durgala, Marek Huttera, Juro Jakubec, Martin Cichý, Peter Palkovič, Paťo Hrdlovič,
Andrej Hozlár, Peter Jančovič, Štefan Macho, Štefan Duban, Michal Duban.



dovalo vyhodnotenie, každý pretekár do-
stal cenu, akú si zaslúžil. Víťazné tričko 
vo farbách dubovských, keďže je práve 
730. výročie písma dubovského. Oslava 
víťazov pohárov (PVP) prebehla prime-
rane podmienkam a našim možnostiam. 
Zvládli sme ju na 120‰. Posledný, štvrtý 
deň býva výklusový do Považskej Bys- 
trice na vlak do Trnavy. Ako som uviedol 
pred tým, celú túúr sme objavovali nové 
cesty, tak ani tento deň sme nevynechali. 
Dopočuli sme sa o skratke cez les, ktorá 
nám mala zmenšiť dĺžku trasy. Skratka sa 

nestala skratkou, v temnom lese zablúdil 
aj večne blúdiaci Holanďan, ktorý sa nám 
pokúsil nájsť cestu von. Tlačúci bicykle, 
sme vyšli na vrchol kopca, ktorý nepo-
znajú ani kresliči máp, sme sa v duchu 
tešili, že naše trápenie s tlačením bicy-
klov sa skončí. Neskončilo, z vrchu cesta 
pokračovala rigolom, po ktorom spúšťali 
drevo v rozprávke o pyšnej princeznej. 
Horko ťažko sa tade dalo prejsť pešo, 
nieto ešte s naloženými bicyklami. Aj 
dolu kopcom sme ich tlačili. Táto skrat-
ka nám predĺžila cestu a nestihli sme 

plánované vlakové spojenie. Na Dubovú 
sme prišli o niečo neskôr, po absolvova-
ní oslavnej jazdy na dubovskom okruhu 
sme zakončili náročnú, ale čím ďalej 
uznávanejšiu túúr na Kocke.

Týmto gratulujem všetkým preteká-
rom, naše poďakovanie za pomoc patrí 
obci Dubová, kocka bar-u, Petre Dubano-
vej Grellnethovej – fotografke.

S pozdravom
Marian Dudo Grellneth
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60 rokov:
Ľubomír Slinták
(* 24. 10. 1957)

Peter Litvin
(* 25. 10. 1957)

70 rokov:
Anna Schwarzová

(* 6. 10. 1947)
Ing. Magdaléna Grellnethová

(* 15. 11. 1947)
Agnesa Heldová
(* 27. 11. 1947)

90 rokov:
Antónia Palkovičová

(* 11. 11. 1927)

Naši jubilanti
október–november 2017

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

„Naša najmilšia mamička a babička,
k Tvojim krásnym narodeninám

Ti prajeme všetko len to najlepšie,
zdravie, šťastie a Božie požehnanie.

Tvoja milujúca rodina – Marian,
deti s rodinami, vnúčikovia Chrisko a Riško

a ostatná rodina a priatelia.„

Kam na výlet...
Čičmany

Ak chce niekto spoznať niečo rá-
zovité, ľudové, nezvyklé, stačí prísť 
do Čičmian.

Obec leží v kotline Strážovských 
vrchov v Žilinskom okrese. Je zná-
ma starobylou a unikátnou archi-
tektúrou – maľovanými zrubovými 
drevenicami. Pripomína perníkové 
domčeky a to hlavne pre geomet-
rickú ornamentálnu výzdobu von-
kajších stien domov, ktorá začala 
asi pred 200 rokmi. Sú dokladom 
technickej vyspelosti, zručnosti 
a estetického cítenia obyvateľov. 
Gazdinky väčšinou zdobia domy 
podľa vzorov, ktoré sú vyšité na 
miestnych krojoch. Kedysi sa maľo-
vali vápnom, dnes už trvácnymi 
farbami. V obci sa nachádza náro-
dopisná expozícia, kaštieľ a kostol. 
Z murovanej architektúry stojí za 
pozornosť barokový kostol zasvä-
tený Nájdeniu sv. Kríža, ktorý bol 
postavený na základoch staršej stav-
by – pravdepodobne zvonice s mod-
litebňou. V roku 1977 bola dolná 
časť obce vyhlásená za pamiatkovú 
rezerváciu so 110 objektami, z toho 
36 národných kultúrnych pamiatok.

Čičmiansku tradíciu prezentuje aj 
štýlová reštaurácia, v ktorej si po-
chutnáte na dobrej kávičke či zmrz-
line.

V Čičmanoch je krásne, človek sa 
tam cíti ako v rozprávke.

Jarmila Fandlová
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Denný tábor Bobrík 

31. 7. 2017 Deti noci chceli spraviť niečo nové. Tentokrát 
to ale nebola nejaká jednodňová akcia alebo prespávačka 
v škole. Rozhodli sme sa otvoriť denný tábor.Denný tábor 
Bobrík.

Uskutočnil sa na ihrisku. Od 8:00 do 17-18:00. Každý deň 
bol založený na iných aktivitách tak, aby si deti zobrali čo naj-
viac skúseností, ale aj perfektných zážitkov zo sebou. Zbierali 
za každú vyhratú hru alebo dosiahnutý cieľ daných bobríkov. 
Napríklad Bobrík hladača pokladov alebo Bobrík poslušnos-
ti. Jeden z výletov bola túra na chajdu, kde si dali desiatu 
a cestou odtiaľ sme zbierali rôzne rastliny a listy, aby sme 
mohli vyrobiť herbár alebo keď sme išli do lesa a postavili 
sme namakané bunkre len z dreva a lístia. K tomu bola aj 
vodná vojna so 600 vodnými balónikmi. Taktiež sme pre deti 
spravili grilovačku a po nej diskotéku a stanovačku. Tiež sme 
hrali rôzne hry, napr. ovocie alebo vlajky. Obľúbené hry boli 
stoličkový tanec a sochy. Taktiež sme deti naučili 5 choreogra-
fií na terajšie top pesničky, ktoré sa deti naučili veľmi rýchlo. 
Perfektný pohyb pri pesničkách a aj pri každodennej rannej 
rozcvičke. V posledný deň tábora bolo vyhodnotenie tábora, 
kto nazbieral najviac bobríkov za všetky aktivity, ktoré sa dali 
urobiť a stihnúť a vybrali sme výhercu. Tento tábor bol aj pre 
nás poriadnou zábavou, ale aj drinou. Pre deti noci to bola 
ďalšia nová skúsenosť.

A pre nás padli aj otázky: „Ďalší tábor bude o týždeň?” Ale-
bo: „Bude aj budúce leto tábor?“ Chcel by som odpovedať 
takto verejne. Bude. Tábor Bobrík bude aj v lete 2018 dokon-
ca nie iba jeden turnus. Všetky informácie a podrobnosti budú 
v ten správny čas vonku. Ďakujeme Vám za všetko a tešíme 
sa na leto.

Vaše Deti noci
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