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V tieto dni nám začalo pribúdať denné svetlo a s radosťou vnímame, ako sa nám vracia život a sila do prírody a
do našich životov. Nastala jarná rovnodennosť. S údivom
môžeme pozorovať prebúdzajúcu sa prírodu okolo nás, rozkvitanie kvetov, pučanie stromov, či ranný spev vtákov. Tento
zázrak prírody sledujeme rok, čo rok a predsa nás vždy znovu a znovu fascinuje. Jar je určite jedno z najkrajších ročných
období a veľkonočné sviatky sú neodmysliteľnou súčasťou
tohto obdobia. Predovšetkým sú však sviatkami duchovného
pokoja, harmónie a stretnutí sa s rodinou. Možno práve pre
tieto hodnoty si aj v súčasnej modernej dobe udržali svoje
miesto. Kresťanská Veľká noc alebo Pašiový týždeň je obdobie, keď si kresťania pripomínajú posledný týždeň Ježišovho
života na zemi. Veľkou nocou sa myslí tá noc zo soboty na
nedeľu, keď Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Svätým týždňom
sa končí 40-dňový pôst, ktorým človek pracoval na svojom
vnútornom obrodení.
Počas Veľkej noci si príbytky vyzdobujeme typickými symbolmi, opakujeme kroky naučené ešte od našich prarodičov
a pochutnávame si na dobrotách, ktoré sú charakteristické
pre náš kraj. U nás sa najčastejšie na výzdobu používajú
kraslice, kuriatka, zajačiky, bahniatka, alebo zelené ratolesti.
Tradičné jedlá u nás sú vajíčka uvarené na tvrdo, zemiakový šalát, údeniny a koláč v tvare barančeka. Kedysi bolo
zvykom, že po významných sviatkoch sa deň nepracovalo.
Preto je aj dnes Veľkonočný pondelok dňom pracovného pokoja, hoci sa cirkevné sviatky končia v nedeľu.

bol v kostole urobený hrob Pána Ježiša, kde sa celý deň ľudia
chodili modliť. Na Veľkonočnú nedeľu sa do košíka vložilo
kúsok z každého pokrmu a to sa odnieslo do kostola posvätiť. Týmto sa v dedine skončili cirkevné sviatky Veľkej Noci
a začala zábava. Už v nedeľu večer bola sála v Osvetovej
besede plná mladých ľudí pripravených baviť sa až do rána.
Pondelok bol sviatkom všetkých mužov, ktorí museli vyšibať
a pooblievať svoje ženy, mládenci svoje frajerky a všetky
dievky v dedine. Bol to symbol zdravia, ktoré im potom malo
vydržať počas celého roka. Pre dievku, ktorú by mládenci
neprišli vyšibať by to bola hamba a poníženie. Najkrajšie
dievky mali na šnúrach na prádlo navešaných najviac mokrých hábov. Mládenci za odmenu dostali stužku, ktorú dievka priviazala na korbáč, farebné vajíčko a ešte niečo na
potuženie. Obľúbeným miestom na oblievačku bolo Riziko
(bola to vodná nádrž v strede dediny a slúžila ako zdroj pitnej vody), tam mládenci hádzali dievky, ktoré vliekli niekedy aj cez pol dediny. Dievky sa metali, kopali a špliechali
všetkých okolo. V dedine sa zo všetkých strán ozýval smiech,
výskanie, radosť a spev. Raz sa stalo, bolo to v roku 1962, že
do nádrže hodili dievku Jojku Jakubcovú a tá si na sklených
črepinách, ktoré tam boli nahádzané rozrezala celú šľapu.
Aj takto tragicky sa niekedy končili zábavy v našej prísnej
a krásnej dedinke.

Milí spoluobčania a čitatelia našich novín, dovoľte mi popriať Vám v mene redakcie Dubovských novín, v mene vedenia obce ako aj v mene svojom, aby Vás nadchádzajúce
Ako to bolo kedysi? Dni pred Veľkou nocou boli v našej sviatočné dni nabili pozitívnou energiou, radosťou a lásdedine úzko späté s náboženskými tradíciami. Ľudia trávili kou do budúcich dní. Nech Vám životodarná voda prinesie
mnoho času v modlitbách. Dodržiavali zvyky svojich pred- zdravie, pohodu a dobrú myseľ a pestrofarebné kraslice zas
kov. Vo štvrtok sa jedlo zelené jedlo. Vo Veľký piatok bol pôst, hojnosť na stoly nás všetkých, aby sme tieto dni prežili s ranesmela hrať hudba, nesmela sa hýbať zem, teda sa vonku dosťou v kruhu rodiny a priateľov.
nepracovalo, nezvonili zvony. Večer po zotmení pred kostolom urobili oheň, hovorili tomu, že pálili Judáša. V sobotu
Mária Polčicová
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FAŠIANGY

– symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia

F

ašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na
Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Málokto
však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po Fašiangoch Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej
noci prichádzajú turičné sviatky.
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím.
Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby
a zabíjačky. Hlavne posledné tri dni sú vyplnené zábavami, pitím
alkoholu a jedením. Posledný štvrtok pred koncom fašiangov sa
v minulosti nazýval aj tučný štvrtok. Tento deň bol príznačný tým,
že sa ženy začali správať neobvykle – boli agresívne voči mužom,
popíjali v krčmách, tancovali a spievali na uliciach. Jedným slovom – svet je počas fašiangov „hore nohami“. Neodmysliteľnou
súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých
boli predvádzané rôzne magicko – rituálne úkony. Po dedinách išli
v sprievode mladí muži preoblečení v rôznych maskách. Najčastejšie to boli masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará žena, Prespanka
s deckom, Mladucha a Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár, ale aj
maska Medveďa, Kozy, Turoňa a Slameníka, ktoré symbolizovali
plodnosť, ale aj smrť. V ruke držali ražeň alebo šabľu – prastaré
symboly mužskej sily a plodnosti. Na ražeň im ľudia napichovali
slaninu, klobásu, dávali im vajcia a peniaze na spoločné posedenie. Zapichovanie ražňa do povaly symbolizovalo pomyselné spojenie neba so zemou. Muži prezlečení v maskách žobrali, kradli,
predstierali prácu, za ktorú sa dožadovali odmeny. Ich úlohou bolo
zabaviť dedinčanov. Parodovali preto svadobníkov, vysmievali sa
z vydajachtivosti, lenivosti, hlúposti, pýchy a spanštelosti. Jedným
slovom si mohli dovoliť počas fašiangov to, čo si inokedy nemoh-

li. Strašili malé deti, naháňali, štípali ženy, tancovali s nimi. Typickým fašiangovým jedlom boli šišky vyprážané na masti.
Najveselšie obdobie roka však strieda 40 – dňový pôst. Ukončia
sa všetky zábavy a svet sa vráti opäť na rok do starých koľají.
Na poslednej fašiangovej zábave sa preto predvádza symbolické
pochovávanie basy. Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Jedná sa o výrazné komické stvárnenie.
Hlavnými kostýmovanými postavami sú postavy kňaza, rechtora
a smútiacich „pozostalých“. Kňaz paroduje obrad rozlúčky, aká
býva pri cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku prítomných vynášajú von.
Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. Obdobie veľkonočného pôstu začína dňom, ktorý poznáme pod názvom Popolcová
streda alebo Škaredá streda. Je to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa
ráta podľa lunárneho kalendára a pripadá na 40. deň pred Veľkou
nocou. Toho roku pripadla Popolcová streda na 6. marec. Slávenie
Popolcovej stredy bolo zavedené v 7. storočí a tento deň sa stal
dňom pokánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku nájsť cestu k duchovným hodnotám. Veriaci si na prijatie sviatosti v tento deň obliekali v zmysle prvokresťanských tradícií kajúci odev a posýpali
sa popolom. Zvyk posýpať sa popolom pretrval dodnes, avšak už
len symbolicky, kedy kňaz urobí popolom krížik na čelá veriacich.
Odev bol ladený do smútočných farieb. Najčastejším jedlom Popolcovej stredy bola kyslá mliečna polievka. Veľkonočný pôst sa
končí Veľkým piatkom.
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V duchu takýchto tradícii žije aj naša
Dubová. Už 22 rokov sa „Cech roduverných Dubovaniek“ snaží uchovávať zvyky
ukončenia fašiangov zábavou a pochovaním basy. Opäť sme sa stretli v maskách pri
soche sv. Jána, aby sme veselým sprievodom potešili oči i uši spoluobčanov i ľudí
prechádzajúcich cez našu dedinku. Počasie
nám prialo a prípadný chlad sme odohnali pohárom dobrého vareného. Masky boli
rôzne... moderné i tradičné a bolo ich viac
ako minulý rok. Moje poďakovanie patrí
všetkým maskám, ženám, ktoré nás vždy
prekvapia dobrotami zo svojej kuchyne –
nechýbali tradičné šišky i fánky, všetkým
tým, ktorí pre nás pripravujú bohatú tombolu... Naše spoločné úsilie vyvrcholilo
v sále na ihrisku. „Masky“ porozdávali koláčiky, pagáčiky a roztancovali prítomných
v sále. V programe vystúpil zahraničný
hosť – niekoľkonásobný zlatý slávik „Božský Kája“ so svojimi tanečnicami, ktoré
asistovali pri bohatej tombole. Celým večerom nás sprevádzala hudba „Myslíkovci
z Častej“.
Verím, že sme sa všetci spoločne dobre
zabavili, basu sme dôstojne odložili na 40
dní, koláčiky všetkým chutili a obsluha
v bufete sa o nás dobre starala, za čom im
patrí tiež moje veľké ďakujem...
Renáta Jakubcová

MAŠKARÁK 2019

2.

februára 2019 sa v našej Spoločenskej sále obce stretli veselé
„maškarky“, aby oslávili fašiangové obdobie. Roztomilé masky
našich malinkých škôlkarov doplnili staršie deti a odvážlivci, ktorí sa
považujú za dostatočné „masky“ aj v civile – tie to mali s kostýmom najľahšie. Masky boli krásne, pestré a mnohé z detí si ich s rodičmi pripravili úplne sami. O dobrú hudbu sa nám postaral DJ Miro, ktorý potešil
výberom piesní nielen deti, ale aj rodičov a hostí. Po úvodnej promenáde masiek, sme rozprúdili zábavu výdatným tancom. Na veľké prekvapenie detí nás navštívil aj „Šašo Ľuboš“. Ten deťom pripravil super
program a súťaže, ktoré
rozosmiali všetkých prítomných. Počas celého
popoludnia milá pani
maskérka maľovala deťom na tvár hotové umelecké diela. Ako to už býva, vrcholom podvečera bola tombola.
Deti nedočkavo obzerali balíčky, ktorých bolo neúrekom a naozaj sa ušlo každému. Po
celý čas nám naše „bufetárky“ zabezpečovali občerstvenie a milým úsmevom na tvári
tešili svojich zákazníkov.
Na záver úprimne ďakujeme obecnému úradu v Dubovej za podporu akcie aj podporu
činnosti OZ Talentária, ktoré ponúka deťom umelecké vzdelanie v našej obci. Ďakujeme
všetkým rodičom aj priateľom umenia, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili realizáciu
nášho tradičného karnevalu.
ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI NA KVETINKOVOM KONCERTE V APRÍLI!!!
členka OZ Talentárium
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Divadlo Na kolene

V

nedeľu 10. marca zavítalo do našej obce divadlo Na kolene z Častej.
Divadlo pozval pán starosta Ľudovít Ružička pri príležitosti MDŽ. Herci divadla Na kolene sa nám predstavili divadelnou hrou
„Peškovci“, ktorá bola plná humorných scénok a trefných poznámok namierených na terajší konzumný spôsob života. Na divadelné
predstavenie prišlo asi 80 ľudí, ktorí odchádzali spokojní a s úsmevom na tvári. Predstavenie bolo bez vstupného a bol to spolu s tulipánom darček pre všetky ženy, mamy a babky k Medzinárodnému dňu žien. V mene všetkých divákov sa chcem touto cestou poďakovať
pánovi starostovi a vedeniu obce za nevšedný a veľmi milý darček. Ďakujeme a na budúci rok na nás nezabudnite.
Mária Polčicová

Beseda s Jozefom Banášom

D

ňa 31. 3. 2019 sa uskutočnila beseda s Jožkom
Banášom, ktorú organizovala Knižnica Vincenta Šikulu na Dubovej. Dopadla výborne. Bola vynikajúca atmosféra a mimoriadne zaujímavá debata,
okrem iného, aj o jeho najnovšej knihe Prebijem sa!
Štefánik_Muž železnej vôle. Svojou prítomnosťou
nás potešila aj manželka Vinca Šikulu, Anna Šikulová. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.
Peter Moravčík

Dubovské NOVINY
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o dlhej a ťažkej chorobe dotĺklo srdce
jednej z najvýznamnejších osobností
Slovenského ošetrovateľstva.
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme širokej verejnosti, že nás 11. 3. 2019
opustila významná predstaviteľka slovenského moderného ošetrovateľstva
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v našej praxi. V spolupráci s Česko-Slovensko-Švajčiarskou spoločnosťou SPITEX sa spolupodieľala na založení prvých
Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde pôsobila aj ako prvá prezidentka. Obdivuhodný bol jej ľudský a odborný
prístup k pacientom a kolegom. Náročná na

na tvorbe ošetrovateľskej dokumentácie,
prvých národných štandardov, ktoré tiež
uviedla na svojom klinickom pracovisku
v rámci ošetrovateľskej starostlivosti o onkologicky chorých pacientov do praxe.
Bola členkou pracovnej skupiny SKSaPA
pre prípravu kompetencií sestier a pôrodných asistentiek. Mimoriadne záslužnú činnosť vykonávala vo funkcii predsedníčky
Registračného výboru Slovenskej komory
sestier a pôrodných asistentiek.
Zastávala aj čestnú funkciu historicky prvej hlavnej odborníčky Ministerstva
zdravotníctva pre ošetrovateľstvo, kde aktívne presadzovala myšlienky rovnocenného postavenia sestier v zdravotníckom
tíme a záujmy ošetrovateľstva a sestier,
za čo jej bolo udelené rezortné vyznamenanie. Za svoju dlhoročnú aktívnu činnosť
a prínos v ošetrovateľstve získala v roku
2009 ocenenie Sestra roka – Striebornú ružu Alžbety Durínskej za celoživotné
dielo a ocenenie SKSaPA Biele srdce na regionálnej a celoslovenskej úrovni. V roku
2013 jej bolo udelené Mimoriadne ocenenie SKSaPA - Biele srdce za mimoriadny
prínos v ošetrovateľstve.

seba, ale aj na ostatných spolupracovníkov
si uvedomovala, že iba usilovnou prácou
a férovými vzťahmi môže ošetrovateľstvo
napredovať. Veľmi sme si cenili jej úprimnosť, jej schopnosť spájať ľudí pre dosiahnutie cieľa, snahu stále sa učiť, stále prinášať nové veci do praxe, neúnavnú túžbu
po poznaní.
Bola jednou zo zakladateliek Únie stredných zdravotníckych pracovníkov – dnešnej Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek („SKSaPA“). Významný prínos
pre tvorbu legislatívy v ošetrovateľstve
bolo jej pôsobenie v pracovnej skupine
pri vypracovaní a obhajobe prvej Koncepcie ošetrovateľstva. Taktiež sa podieľala

Osobnosť Mgr. Márie Magdalény Kurillovej patrí k významným tvorcom dejín slovenského ošetrovateľstva. Bola
sestrou, vzdelávateľkou, inovátorkou,
manažérkou, ktorá rešpektom k životu,
entuziazmom, zodpovednosťou, húževnatosťou, veľkým osobným potenciálom
prispela k rozvoju profesie sestier na Slovensku a ktorá sa nezmazateľnou stopou
zapíše do dejín moderného Slovenského
ošetrovateľstva.

Mgr. Mária Magdaléna Kurillová
(*6. 7. 1945)
V rámci dlhej profesionálnej kariéry
pôsobila ako sestra na viacerých pracoviskách, kde sa snažila nielen zúročiť svoje
vedomosti a schopnosti, ale hľadala stále
nové a nové cesty pre zlepšenie postavenia sestier a pre zvýšenie ich profesionality. Ako absolventka Strednej zdravotníckej školy začala pracovať na Klinike
balneológie a fyziatrie, neskôr na Internej
klinike v Bratislave. Podstatná časť jej
práce bola venovaná ošetrovateľskej starostlivosti o onkologicky chorých pacientov v Ústave klinickej onkológie, neskôr
svoje odborné vedomosti v onkologickom
ošetrovateľstve a manažérske skúsenosti
využila vo funkcii námestníčky riaditeľa
pre ošetrovateľskú starostlivosť v Národnom onkologickom ústave. Pracovala tiež
na Subkatedre klinickej onkológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vo funkcii odbornej asistentky so
zameraním na ošetrovateľskú starostlivosť
o onkologicky chorých pacientov. Celoživotným vzdelávaním si prehlbovala vedomosti aj získaním vysokoškolského diplomu v odbore ošetrovateľstvo a sústavným
štúdiom zameraným na kardiochirurgiu,
neurológiu, komplexnú ošetrovateľskú
starostlivosť o onkologicky chorých pacientov. Absolvovala rôzne odborné stáže
v Českej republike, Švajčiarsku, Nemecku,
USA, so zameraním na nové trendy v ošetrovateľstve, ktoré sa snažila aplikovať aj

Životabudič jari – Medvedí

T
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Vyslovujeme úprimnú sústrasť jej rodine
a najbližším. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
Česť jej pamiatke.

cesnak

áto bylinka je vraj prvou potravou pre medvede po prebudení zo zimného spánku. Všetci však vieme, že medvedí cesnak nie je len
pre medvede, ale je zdrojom vitamínov a živín aj pre človeka.Medvedí cesnak má jemnejšiu chuť a vôňu ako klasický cesnak. Je
zdrojom éterických olejov s obsahom síry, obsahuje veľa vitamínu C a acilín, ktorý má protizápalové a antibakteriálne účinky, znižuje
krvný tlak, používa sa pri zažívacích problémoch a nechutenstve, čistí cievy a zažívací trakt.
Medvedí cesnak, keďže je plný živín, mali by sme si ho počas sezóny poriadne dopriať. Najjednoduchším receptom z tohto elixíru je
bylinkové maslo, ktoré si pripravíme takto:
- 1/8 masla (125g)
- 1 hrsť potrhaného medvedieho cesnaku
- trošku soli a malú lyž. citrónovej šťavy
Ingrediencie vymixujeme a natierame na chlebík, rožok, alebo bagetu.
Z medvedieho cesnaku si tiež môžeme pripraviť pesto, ktoré v chladničke vydrží veľmi dlho. Pesto si urobíme takto:
Potrhaný medvedí cesnak, olivový olej, soľ, vlašské alebo kešu orechy (množstvo podľa chuti a potreby) vymixujeme na jemnú pastu,
nalejeme do sklenených pohárikov a uložíme do chladničky. Nesterilizujeme.
Mária Polčicová
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Pripomienka zosnulých

10 rokov:
Františka Koníková + 22. 4. 2009

apríl – jún 2019

vdova po Karolovi, rod. Krupicová (82 r.)

Mária Motyčiaková + 5. 5. 2009
vdova po Petrovi, rod. Raková (85 r.)

90 rokov

Alexander Šikula + 13. 6. 2009

Mária Švorcová + 7. 4. 1929

manžel Miliny, rod. Kompišovej (66 r.)

dcéra Ferdinanda a Márie rod. Gavorníkovej (6 mes.)

80 rokov

Rozália Salajková

40 rokov:

Jozef Jakubec + 3. 4. 1939

vdovec po Márii rod. Kolekovej (79 r.)

Štefan Jakubec

Františka Soldánová + 8. 4. 1939

Mária Glozneková + 2. 5. 1979

Paulína Kittová + 24. 6. 1939

Rozália Jakubcová + 15. 5. 1979

manželka Jána, rod. Pokojná (70 r.)

vdova po Pavlovi, rod. Šimkovičová (72 r.)

70 rokov:

manželka Martina, rod. Palkovičová (77 r.)

vdova po Ferdinandovi, rod. Koníková (69 r.)

Ambróz Palkovič + 25. 5. 1979
manžel Kataríny rod. Kolarovičovej (70 r.)

Františka Koníková

Alexander Šikula

Magdaléna Hrdlovičová + 10. 4. 1949
vdova po Leopoldovi, rod. Morvayová (72 r.)

Mária Jakubcová + 25. 4. 1949
vdova po Štefanovi, rod. Jelemenská (84 r.)

Magdaléna Belicová + 16. 5. 1949
manželka Jána, rod. Svrčková (76 r.)

Rozália Jakubcová

30 rokov:
Štefan Nemček + 22. 4. 1989
manžel Vilmy rod. Jakubcovej (64 r.)

Štefan Dúbravec + 18. 5. 1989
manžel Marty rod. Jelemenskej (69 r.)

Magdaléna Belicová

Anna Koníková + 7. 6. 1989
60 rokov:

Barbora Soldánová + 3. 5. 1959

manželka Jozefa, rod. Boďová (67 r.)

Mária Lederleitnerová + 15. 6. 1989
manželka Ignáca, rod. Hutterová (79 r.)

manželka Jozefa, rod. Moravčíková (62 r.)

50 rokov:

"Čas plynie a nevráti, čo osud vzal,
zostali len spomienky
a v srdciach žiaľ."
Dňa 22. apríla 2019 si pripomíname
30. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný otec
Štefan Nemček.

Valentín Koník + 5. 4. 1969

S láskou spomínajú dcéry
Vierka a Aneška s rodinami.

vdovec po Márii rod. Krchnákovej (81 r.)

Ján Gloznek + 7. 4. 1969

vdovec po Rozálii rod. Tomašovičovej (71 r.)

Ernest Svrček + 12. 4. 1969

vdovec po Anastázii rod. Jurkovičovej (60 r.)

Mária Tomašovičová + 20. 4. 1969

Štefan Nemček

vdova po Jánovi, rod. Hrdlovičová (65 r.)

20 rokov:

Augustín Jakubec + 27. 4. 1969
manžel Rozálie rod. Štrbíkovej (70 r.)

Rozália Salajková + 17. 5. 1969
manželka Mateja, rod. Huňavá (48 r.)

Štefan Jakubec + 18. 5. 1969
manžel Márie rod. Pokojnej (77 r.)

Ján Tomašovič + 4. 6. 1969

manžel Rozálie rod. Tomašovičovej (40 r.)

Anastázia Mináriková + 14. 4. 1999

manželka Pavla, rod. Valentovičová (78 r.)

Agnesa Oškerová + 17. 4. 1999

vdova po Gabrielovi, rod. Kukumbergová (75 r.)

Justín Palkovič + 20. 5. 1999
manžel Serafíny rod. Zacharovej (83 r.)

Andrej Koník + 5. 6. 1999
manžel Márie rod. Kočíškovej (69 r.)

Verím, že môj
Vykupiteľ žije...
Valentín Koník

Augustín Jakubec
Anastázia Mináriková

Dňa 12. 4. 2019 sme si pripomenuli
20 rokov, čo nás navždy predišla
do večnosti naša drahá
Anastázia Mináriková.
S úctou a láskou spomína
brat Jozef Valentovič.
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"Už za mnou neplačte,
aj bez sĺz sa dá spomínať.
Na hrob kytičku mi dajte
a nechajte ma tíško spať."

Dňa 10. 5. 2019
si pripomíname 1. výročie,
čo nás navždy opustil náš
otec, dedko, pradedko

S úctou a láskou si 20. 4. 2019
pripomíname nedožité
70-te narodeniny našej drahej

Silvester Žofčík.

Vilmy Vojačkovej.
Spomínajú
sestra a brat s rodinami.

S láskou a vďakou
spomínajú dcéry Silvia,
Beáta a Lucia s rodinami
a syn Peter.

Dňa 10. 5. 2019
by sa dožil 100 rokov

Smútiaca rodina ďakuje všetkým
kamarátom, priateľom, rodine a známym,
že prišli odprevadiť nášho syna a brata

Vincent Polčič.

Martina Pudmarčíka

S úctou a láskou
si na neho spomínajú
manželka, dcéry, zaťovia,
vnúčatá a pravnúčatá.

na poslednej ceste. Ďakujeme Vám za podporu,
prejavy sústrasti ako za kvety, ktorými ste si ho uctili.

Kam na výlet
Kremnica

K
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remnica je mesto ležiace v okrese Žiar nad
Hronom. Už od 10. storočia sa v meste a na
okolí ťažilo zlato. Je to slobodné kráľovské banské
mesto s privilégiom raziť mince a dukáty.Vznik
a dejiny Kremnice úzko súvisia s výskytom zlatonosných rúd na jej území. Od 14. storočia sa prezýva aj Zlatá Kremnica. Dnes je centrom turistiky
a rekreácie. Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie.
Hlavnou dominantou je mestský hrad s gotickým
kostolom sv. Kataríny postavený v 15. storočí. Pýchou kostola je vzácny organ, ktorý si môžete vypočuť na podujatí Kremnický hradný orgán. Veľkolepou ozdobou námestia je barokový trojičný stĺp
a budova najstaršej mincovne na svete. Hlbšie poznanie dejín mincovníctva ponúka Múzeum mincí
a medailý, kde si návštevníci môžu vyskúšať razenie mincí na vlastnej koži. Okrem meštianskych
domov sa na námestí nachádza aj budova tzv. novej radnice. Kremnicu charakterizuje festival humoru a satiry – Kremnické gagy.
Kremnica je mestečko obkolesené krásnou prírodou vhodnou na oddych a rekreáciu. A nakoniec
odporúčam výbornú horúcu čokoládu v miestnej
cukrárni, kde si môžete kúpiť typické zdobené medovníčky.
Jarmila Fandlová

Smútiaca rodina

apríl – jún 2019

Naši jubilanti
apríl – jún

Každé slovo, priania vrelé, dnes 5. 5. 2019
k 70. narodeninám, mama, patria tebe.
Za všetku lásku, obete,
niet veru lepšej mamy na svete.
Každá chvíľka v Tvojom náručí,
na dlhý čas nám šťastie zaručí.

70 rokov

Jozef Nemec
(* 4. 4. 1949)
Bohumír Schleimer
(* 29. 4. 1949)
Alica Kosecová
(* 5. 5. 1949)
Milina Šikulová
(* 30. 5. 1949)

80 rokov
Mária Písecová
(* 15. 4. 1939)
Ľudovít Hrnčár
(* 22. 4. 1939)

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

Materská škola
Karneval je sviatok všetkých,
malých i tých veľkých.

V

šetky masky skáču dokola – tak aj
u nás v MŠ to hýrilo vílami, princeznami, pirátmi, supermanmi, motýľmi, rôznymi zvieratkami, policajtmi,
hasičmi. Deti si zatancovali, zaspievali, predstavili svoje masky, pochutili si
na občerstvení, ktoré priniesli mamičky. Všetky masky boli vyhodnotené
a sladkosťami odmenené. Všetci sme
sa dobre zabavili a nasmiali.
Jamborová Jana

Všetko najlepšie k 70. narodeninám
Ti prajú manžel a dcéry s rodinami.

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
Anastázia Hrdlovičová, rod. Evy Durdovanskej, rod. Idešicová, p. Mária, Rudolf Hrdlovič
(Modra), Alojz Jakubec, Agnesa Adamcová, Viera Urbanovičová, rod. Jakubcová.
ĎAKUJEME!
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Základná škola
E-twinning

K

aždú stredu mávame krúžok anglického jazyka
s pani učiteľkou Romanou Galambošovou. Okrem rôznych hier a súťaží v anglickom jazyku vytvárame rôzne projekty. Je to super, keď sa vieme dorozumieť po anglicky. Teraz sme robili projekt k Veľkej
noci a naše práce sme posielali do zahraničia. Vždy
nás teší, keď aj nám prídu pozdravy z inej krajiny.
Najlepšie však je, keď im aj rozumieme. Anglický
krúžok je super.
Dominika Pisoňová, 2. ročník,
Karin Podhorská a Tamarka Tomášková, 3. ročník

Keramický krúžok

N

a tomto krúžku nás učí pani Tamara, ktorá nám vždy prinesie veľa hliny, s ktorou
pracujeme a vytvárame rôzne poháre, vázičky a iné, rôzne tvary. Potom prinesie
glazúru a tak náš výtvor glazúrujeme. Je to ako lepidlo a tým to potierame. Tieto naše
práce zoberie domov, kde ich vypáli v peci. O týždeň sú už pripravené a my ich môžeme
farbiť farbami na keramiku. To sa zasa dá do pece a až potom máme hotový výrobok,
ktorý si zoberieme domov. Vždy ma to veľmi teší, keď držím v rukách niečo, čo som
sama vyrobila.
Sofia Kuchtová, 3. ročník

Prednes poézie a prózy

N

a našej škole sa každý rok súťaží v prednese poézie a prózy. Všetci žiaci sa naučili
báseň naspamäť. Prebehli triedne kolá. Hodnotili sme všetci a podľa získaných
hlasov tí najlepší postúpili do školského kola. V školskom kole súťažili tí najlepší.
1. miesto: Chris Duban
2. miesto: Tamarka Tomášková, Timejka Stankovenová, Laura Tomašovičová a Sofia
Polčicová
3. miesto: Marek Šikula, Vivien Dubanová, Dominika Pisoňová
Chris bude reprezentovať našu školu v okresnom kole, ktoré bude v Modre. Budeme
mu držať palce!
Marek Šikula, 2. ročník

Športový krúžok

Š

portový krúžok býva každý pondelok a máme ho s pánom učiteľom. Vždy sa naučíme nejaký nový šport a je to veľká zábava. Pripravujeme sa na rôzne športové súťaže a hrávame futbal alebo florbal. Tento krúžok ma veľmi baví.
Rudko Nemček, 2. ročník

Exkurzia do Bratislavy

B

oli sme na exkurzii v Bratislave. Najskôr sme
navštívili výstavu v Mirbachovom paláci, ktorá
bola venovaná Josefovi Ladovi. Boli to pekné obrazy.
Potom sme sa presunuli na interaktívnu výstavu ľudského tela. Prechádzali sme po obchodnom centre na
ďalšie a ďalšie oddelenia výstavy. Zaujal ma ľudský
mozog, ale aj ako funguje srdce. Mal som na hlave
aj plastový mozog. Videli sme veľa vecí a videli sme
z čoho sa naozaj skladá naše ľudské telo. Výstava bola
poučná a páčila sa mi.
Danko Kenderessy, 2. ročník

10
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Rozprávková noc v škole.

V

marci sme sa všetci stretli v škole. Priniesli sme si spacáky
a deky. Všetky veci sme si zložili v triede. Pripravené sme
mali rôzne súťaže na ôsmich stanovištiach. Na každom stanovišti
sme získali indíciu. Po získaní všetkých indícií sme zistili názov
rozprávky. Potom nás čakala večera. Po večeri prišiel náš super
hosť Marek Koleno, člen skupiny S hudbou vesmírnou. Pripravené
mal pre nás 2 rozprávky, súčasťou ktorých sme sa stali aj my. Bubnovali sme na bubon, potom sme vydávali rôzne zvuky. Bolo to
zábavné. Potom sme sa uložili do našich spacích vakov a išli sme
spať. Ešte chvíľu sme počúvali rozprávku Janka a Danka. Rozprávková noc bola super. Už teraz sa teším na budúci rok.

Deň vody

P

o rozprávkovej noci v škole sme mali workshop o vode. Robili sme rôzne
pokusy s vodou. Dozvedeli sme sa aj ako málo pitnej vody je na svete
a preto by sme s ňou mali šetriť. Ako sa starať o lesy a našu prírodu. Ochraňovať
a rešpektovať ju. V zvukovej ukážke sme mali problém rozoznať vodu z potôčika, mora, jazera. Tento workshop bol veľmi zaujímavý a obohacujúci.

Učíme sa pre život:
Workshop s námorníkom

V

marci k nám do školy prišiel skutočný námorník. Keď sme sa usadili, predstavil sa nám a rozprával o tom, čo všetko by mal dobrý
námorník vedieť. Dozvedeli sme sa, aké rôzne druhy lodí existujú, ako sa meria rýchlosť a ako sa vie kapitán orientovať na oceáne
keď nevidí žiadnu pevninu. Potom sme sledovali video, ktoré nakrúcal počas svojej plavby. Videli sme Suezský prieplav a aj 3 komory,
do ktorých lode vplávajú a čakajú, kedy sa voda zdvihne. Videli sme na obzore, že naša Zem nie je rovná, ale guľatá a aj to ako je to
ťažké, keď je búrka. Ako lovia ryby a ktorá ryba je najchutnejšia a aj to, aké zariadenie používajú na to, keď chcú urobiť zo slanej vody
sladkú. Prechádzal cez Panamský prieplav a plával aj cez Bermudský trojuholník. Keď sa nás spýtal, kto by sa chcel stať námorníkom,
nikto sa neprihlásil. Je to povolanie pre odvážnych a pre dobrodruhov. Pozreli sme si aj prekrásne fotografie. Tento námorník Luka oboplával 8 krát celú zemeguľu. Pozoroval množstvo sopiek. Podľa neho je najkrajší Nový Zéland. Je tam krásna príroda a iný život ako
u nás. Najviac času trávi na Malorke. Bolo to skvelé rozprávanie. Sme radi, že sme mali možnosť oboznámiť sa s takýmto zaujímavým
povolaním a vidieť kus sveta.
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Nielen o trúbení

V

rámci spojenia teórie s praxou sa
uskutočnil workshop o prírode a živočíchoch, ktoré žijú v našom regióne.
Žiaci sa naučili rozoznať druhy vysokej
zveri, aké zvuky vydávajú, kde ich môžeme stretnúť a mohli tak vidieť nádherné video živočíšnych druhov. Celý
workshop prebiehal v pútavej diskusii.
Znalci a ochranci našej krásnej prírody,
ktorí sa prišli podeliť o svoje vedomosti, odovzdali našim žiakom veľmi veľa
zaujímavých poznatkov. Veľmi príjemné
dopoludnie bolo aj o poľovníckom trúbení. Sme radi, že v našej obci máme
skvelých ľudí a odborníkov, ktorí sa radi
podelia o svoj čas a svoje poznatky.

Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný.
Ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.
Seneca

Chráňme si našu prírodu.

J

arné obdobie a s ním prichádzajúce
otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov najmä
v prírodnom prostredí.
Záhradkári v tomto čase začínajú robiť
prvé práce vo svojich záhradkách a vinohradoch. Odstraňujú starú vegetáciu, suché lístie, suchú trávu. Za najjednoduchší
spôsob odstránenia odpadu zo záhradiek
a vinohradov mnohí považujú spaľovanie,
pričom pri tejto činnosti častokrát zabúdajú
na dodržiavanie základných požiarnobezpečnostných požiadaviek a že ide o krajné
riešenie ako sa odpadu zbaviť. Je dôležité
si však uvedomiť, že podľa zákona o nakladaní s odpadmi je spaľovanie odpadu
neprípustné.

Opadané lístie, suchá tráva a suché odrezky zo stromov a vinohradov sa ľahko
zapália a pri nekontrolovanom spaľovaní
môže dôjsť aj k rozšíreniu ohňa, čím môžu
vzniknúť veľké materiálne škody a v ojedinelých prípadoch aj k ujme na zdraví. Jeden
z najsmutnejších prípadov sa stal v tomto
roku koncom mesiaca február, kedy pri
spaľovaní takéhoto odpadu v obci Dubová
prišiel o život 86 ročný občan.
Radi by sme Vám preto pripomenuli
základné zásady pri spaľovaní horľavého
odpadu. Spaľovať sa nesmie pri veternom
počasí a pod porastom stromov. Je potrebné horľavé látky ukladať do menších,
upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti, z ktorej neohrozia sálavým teplom,
prípadne odletujúcimi horiacimi časticami
okolité objekty ani porasty. Pri spaľovaní je

potrebné mať vhodné hasiace prostriedky,
pracovné náradie na zabránenie rozšírenia
ohňa a mobilný telefón na privolanie hasičskej jednotky. Miesto spaľovania treba
kontrolovať aj po ukončení spaľovania.
Nikdy nenechávať ohnisko bez dozoru, nezakladať oheň v blízkosti lesných porastov
a nevypaľovať porasty!
Občania v mnohých prípadoch porušujú
zákon o ochrane pred požiarmi a svojim
nezodpovedným a ľahkovážnym konaním,
ohrozujú okrem seba aj svoje okolie. Pri
porušení zákona o ochrane pred požiarmi
môže byť občan riešený v priestupkovom
konaní, kedy mu môže byť uložená pokuta
až do výšky 331 €.
e.o
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