
SPOMAĽ SA, MÁŠ
PRIVYSOKÚ RÝCHLOSŤ. 

Milí  Dubovčania a čitatelia Dubovských novín. Keď mi 
naša Jarka zavolala, aby som za tri, či štyri dni napí-

sala úvodník, tak sa úprimne priznám, že dva dni mi nebolo 
jasné, čo v tejto nezvyčajnej dobe napísať. V hlave milión 
myšlienok, v televízii zákazy, príkazy a nariadenia. Nuž je to 
ťažké. Za našimi oknami sa ponúka jar, pripravujeme sa na 
Veľkonočné sviatky, riešime problémy s pandémiou. Zastavil 
sa čas. Od pondelka sa väčšina ľudí zdržiava doma. Ľudia 
sú zvyknutí ponáhľať sa do práce a potom z práce domov. 
Cestou niečo nakúpiť, v obchode sa vytočiť do nepríčetna 
v dlhom rade pri pokladni, potom zase v kolóne na diaľnici. 
Večer niečo uvariť pre rodinu, skontrolovať deti, pozrieť niečo 
v telke, alebo v smartfóne. V lepšom prípade sa ide spať. 
Alebo horší model, keď vyrobíme nejaký nezmyselný konflikt 
asi takto: „To čo si tu zasa nechal tie ponožky?“, „tú zubnú 
pastu čo si nezatvoril, mám ti ju otrepať o hlavu?“, to čo za 
blbinu si zase kúpila?“. No a pokazený večer je na svete, ale 
čo už. A asi takto to ide deň za dňom. Ľudia riešia existenč-
né problémy, sú podráždení, unavení, nevážia si jeden dru-
hého a čo je najhoršie, že ani sami seba. Žijeme v dobe, keď  
vidíme len to, čo vyprodukujeme. To, čo sa dá zrátať, zmerať 
a ekonomicky vyhodnotiť. Mnohé mamy si myslia, že keď 
vyupratujú byt, ktorý deti následne dajú do pôvodného sta-
vu, že je to premárnený čas. Alebo celé popoludnie mama 
pripravuje dobré jedlo, ktoré rodina skonzumuje akoby bi-
čom švihol, že je to premárnený čas, lebo nie je výsledok. 
Lenže táto činnosť má vyšší potenciál. Spôsobuje radosť, 
harmóniu a vnútorný pokoj. Keď máme vnútorný pokoj mô-
žeme ho vysielať do svojho okolia a ľudia v našej prítomnosti 
sa budú cítiť dobre. Tu už nechýbajú výsledky. Je tu pohoda, 
spolupatričnosť a úcta. Sú to ľudia, ktorí nás počúvajú, keď 

sa s malou dušičkou sťažujeme ako sme sa sklamali aj keď 
vieme, že nás na to upozorňovali. Tíško sedia pri nás a je im 
smutno s nami. Sú to ľudia, s ktorými sa tak dobre smeje, 
je to také ozajstné, že nikým iným sa tak nedá smiať ako 
s ľuďmi, ktorých máme radi. Milujem tento pocit. Mať pri 
sebe takéhoto človeka je dar. Je jedno či je jeden, dvaja, ale-
bo je ich sto. Každý z nich je jedinečný a mi máme šťastie, 
že sme ich mohli stretnúť. A toto je presne ten dôvod prečo 
je na svete tak krásne. 

Zasa som trochu odbočila. Sme v období očakávania Veľ-
kej noci. Popolcovou stredou sa pre kresťanov začal veľký 
pôst, teda čas pokánia a prípravy na najvýznamnejšie sviat-
ky cirkevného roka, Veľkú noc. „Vtedy si pripomíname utrpe-
nie, smrť a najmä zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Je to oslava 
víťazstva života nad smrťou,“ vysvetľuje historik a dodáva: 
„Pôst trval 40 bežných dní, je to šesť nedelí a táto tradícia 
zrejme vznikla z toho, že Kristus po svojom krste v Jordáne 
sa postil 40 dní a takú istú dobu sa postil aj Mojžiš na hore 
Sinaj.“

Veľká noc je silno prepojená so starými, ešte predkresťan-
skými tradíciami. Je to pohyblivý sviatok, ktorý vychádza 
vždy na prvú nedeľu po prvom splne, ktorý nasleduje po 
jarnej rovnodennosti.

Aj v tomto nestálom období si krásne vyzdobme naše prí-
bytky. Vráťme sa späť k tradíciám a urobme si pekné ozdoby 
do váz, v ktorých si na vetvičky bahniatok zavesíme maľova-
né vajíčka. Tiež do nich vložme kvety, aby nám pripomenuli 
príchod jari. 

Milí spoluobčania, v mene pána starostu,
redakcie Dubovských novín ako aj v mene svojom Vám 

želám láskyplné a požehnané Veľkonočné sviatky
ako aj ostatné dní Vášho života.

Mária Polčicová
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Pupácky bál

Plesová sezóna po odmlke opäť zavítala 
i do obce Dubová. V piatok 21. marca 

2020 sa v spoločenskej sále na ihrisku 
uskutočnil 0. ročník Pupáckeho bálu.

Bálu sa na prekvapenie organizátorov 
zúčastnili v hodnom počte ľudia z okolitých 
obcí, čo určite prispelo k uvoľnenejšej 
zábave a možno i k nadviazaniu nových 
známostí. Zo začiatku usporiadateľov  
zaskočil malý záujem Dubovčanov, 
ale nakoniec bola účasť pomerne silná. 
Celkový počet bolo 73 hostí. Pupácky bál 
odštartoval svojim vystúpením Folklórny 
súbor Lipka, ktorý zaspieval a zatancoval 
známe ľudové piesne a naladil všetkých 
do tanca. O zábavu sa staral modranský 
DJ Šarp, ktorý zároveň aj akciu moderov-
al. Každému hral podľa nôty čo viedlo 
k tomu, že tanečný parket bol zaplnený 
až do samého konca bálu. Plesy sa nesú 
vždy v duchu charitatívneho účelu a preto 
nebol výnimkou ani tento. Výťažok 300,- 
EUR bol venovaný mladým dubovským 
futbalistom, ktorí trénujú pod vedením 
pána Vobera a pani Hutterovej. Slávnostné 
menu pripravila reštaurácia Bowling 
Modra-Harmónia a bolo naozaj štedré. 
O polnoci čakala na hostí naozaj boha-
tá tombola, o ktorú bol veľký záujem. 
Hlavnými cenami boli napríklad LED TV, 
víkendový pobyt pre dve osoby, motorová 
píla, smartfón...

Vďaka taktiež patrí všetkým sponzo-
rom, ktorí akciu podporili, zúčastneným 
hosťom a hlavne usporiadateľom ktorý-
mi boli Michal Oškera, Michal Polčič 
a Martin Pračko. 

Sára Romana Pračková

Vnímanie a poďakovanie sa za všetko dobré, čo už v živote máte, je základ hojnosti.
Eckhart Tolle
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Babská zábava

Aj Vy ste unavení, ubolení po dlhých zimných večeroch? Chce to zmenu k lepšiemu? Chce to vniesť do života trošku radosti a pohy-
bu? Dievčatá z Cechu roduverných Dubovaniek sa cítili podobne, a preto pre Vás opäť pripravili tradičnú babskú zábavu...

Tohtoročné ukončenie fašiangov sa konalo v utorok 25. februára 2020, už tradične v predvečer škaredej stredy. Začínali sme sprievo-
dom masiek od sochy sv. Jána. Tentokrát sa zišla „Šmolkovská rodinka“ pozvali sme aj „smrtku“, ktorú sme uplácali, nech nám všetkým 
dá ešte dlhý čas pokoj...a hlavne nech nás neotravuje. Masky počas presunu do viacúčelovej haly na ihrisku ponúkali pocestným fašian-
gové dobroty – šišky a pagáčiky z kuchyne Majky Peškovej, Jožky Valentovičovej a Ivanky Polčičovej.

Za výborného hudobného sprievodu sa opäť potvrdilo pravidlo, že hudba a tanec lieči. Všetci sme mali možnosť vidieť na vlastné oči, 
ako sa zo starých ubolených dôchodkýň razom stali mladé ohybné bohyne tanca. A zabralo to na všetkých prítomných...v hale bol stále 
plný parket detí, mladých ľudí, ale i tých „v rokoch“, ktorí vôbec nezaostávali... 

Počas losovania tomboly sme si trošku oddýchli, nabrali síl do ďalšej zábavy a tanca. Pred polnocou sme veľmi dôstojne odprevadili 
„Basu“ na jej 40-dňový odpočinok a o polnoci ukončili celú zábavu... Žiaľ, nikto z nás v tej chvíli ani netušil, že tohtoročná zábava bude 
ozaj symbolom ukončenia stretávania a spoločného zabávania sa. Všetci veríme, že to bude naozaj iba tých pôstnych 40 dní.........a 40 
dní v maskách.

Renáta Jakubcová

Jednota dôchodcov Slovenska – 
Základná organizácia Dubová

Ako každý rok, aj tento sme my, seniori, otvorili výročnou 
členskou schôdzou, ktorá sa konala 16. 2. 2020 o 15:00 hod. 

vo viacúčelovej hale na ihrisku. Účasť bola veľmi dobrá, čomu sa 
veľmi tešíme, lebo sa zaujímate, čo sa bude diať v budúcom roku 
a aké akcie nás čakajú. Na tejto schôdzi sme zhodnotili priebeh 
činnosti, hospodárenie a celkovú prácu našej organizácie za rok 
2019. Po ukončení schôdze sme v diskusií spoločne pouvažovali 
nad novými možnosťami, ktorými by sme si spestrili náš 
spoločenský život. 

Chcem sa preto poďa-  
kovať, že ste podporili 
a zúčastnili sa na akciách 
organizovaných ZO JDS 
Dubová.

Prvou už v minulom 
roku naplánovanou 
akciou bola účasť na 
l iečebno-relaxačnom 
pobyte v Trenčianskych 
Tepliciach v hotely 
ADRIA. Každým rokom 
stúpa záujem o takéto 
pobyty a tento rok sa 
nás nazbieralo až 31 
účastníkov. Pobyt sa 
začal veľmi úspešne. 
Všetci boli spokojní 
s ubytovaním, stravou 
aj procedúrami. Bola 
tu možnosť navštíviť 
procedúry aj v iných 
liečebných domoch 
a tak si užiť starostlivosť 
o svoje telo. V hotely 
sme mali zabezpečenú aj 
zábavu. Vypočuli sme si 
krásne piesne, niektorí 
aj zatancovali a zasp-
ievali spoločne s har-
monikárom. V priebehu 

pobytu sa však už začali opatrenia pred šírením obávaného koro-
navírusu. S obavami sme očakávali, čo sa bude diať. Náš pobyt 
sa však skončil úspešne, nikto neochorel a všetci sme sa vrátili 
spokojní domov. 

Hneď po našom príchode nastali však zmeny, ktoré sa nás 
všetkých bytostne dotýkajú. Treba však plniť všetky nariadenia 
doporučené lekármi, vládou a vedením obce. Musíme si pomáhať, 
aby sme to všetko prežili. Obávam sa však, že to zmení aj naše 
stretávania sa na rôznych akciách a podujatiach. Máme však 
možnosť popremýšľať, čo by sme všetko mohli podniknúť, keď sa 
hrozba nákazy pominie. Prajem Vám všetkým hlavne veľa zdravia 
a vzájomnej súdržnosti. 

Agneša Adamcová
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KORONA verzus KOMUNITA

Je pomalé informovať prostredníctvom 
novín, plagátov a letákov. Využívame 

našťastie aj sms systém (tuším ako prví 
v okrese), rozhlas, web stránku obce a Fa-
cebook, spustili sme aj aplikáciu cez telefón 
(tie novšie s internetom a prehliadačom). 
Pravdepodobne v čase, keď toto čítate, sa 
mnohé informácie už zmenili. A tiež mnohé 
informácie už máte, prípadne máte podrob-
nejšie, presnejšie, odbornejšie... 

Myslím, že je potrebné si stále uvedomo-
vať, že vyhlásené TVRDÉ opatrenia v boji 
proti vírusu sa týkajú 
VŠETKÝCH, detí 
a mládeže, dospelých, 
seniorov. „Nemám 
paniku z toho, že 
zomriem - mám však 
veľký strach, že mô-
žem zapríčiniť smrť 
niekoho iného. Svojou 
ľahostajnosťou, alebo 
nedbalosťou.“ Tak-
to by mali uvažovať 
všetci - aj tí, ktorí nie 
sú medzi ohrozenými 
skupinami. Mali by 
sme sa zžiť s nutnými 
zmenami správania 
a prijať ich. Veľa 
z toho sme sa mali 
naučiť už dávno - pri 
každoročných chríp-
kových vlnách.
• BEŽNÉ proti epi-
demické opatrenia 
(pri kvapôčkových 
nákazách – sem patrí 
aj COVID-19):
o Prísna osobná hy- 
giena – časté a 
dôkladné umývanie 
rúk. Kašľanie, kýcha-
nie, smrkanie do hy-
gienických vreckoviek. Tváre, očí, nosa, 
uší, obočia, úst sa nedotýkame – len čer-
stvo umytými rukami, alebo hygienickou 
vreckovkou. Každá ranka a vyrážka na 
odkrytom povrchu tela je otvorenou ces-
tou pre vírus – dôkladne dezinfikujeme 
a prekryjeme podľa druhu ranky. Pri čas-
tom umývaní rúk a používaní dezinfekč-
ných prostriedkov je nutné aj používanie 
regeneračných krémov (pozor, krémy môžu 
poškodzovať gumené rukavice – počkajte, 
kým krém vsiakne do pokožky). 
o Zabezpečenie domácnosti – ideálne 
hneď pri vstupe odložiť zvršky, topánky, 
čiapky, rukavice... a ísť si dôkladne umyť 
ruky, tvár a nepokryté časti tela. Častejšia 

údržba povrchov v domácnosti, podláh, 
stolov, ale aj predmetov dennej potreby 
a najpoužívanejších predmetov (telefóny, 
kľúče, tašky, počítače, ovládače, - všímajte 
si, čo používate a ako často to dezinfiku-
jete). Predmety donesené do domácnosti 
tiež môžu byť kontaminované – aj obaly 
potravín a nápojov, ovocie a zelenia. Do-
mácnosť upratujem „na mokro“, ale je po-
trebné nechať všetko dôkladne vyschnúť 
a pravidelne vetrať. Použité papierové 
vreckovky a utierky nehádžem do bežných 
odpadkov – dám ich do papierovej tašky 
a raz denne vyhodím do záhrady (na kom-

post, alebo spálim v krbe). Snažím sa oble-
čenie, prádlo, obrusy, vreckovky... prať na 
vyššej teplote a žehliť. Osobitnou kapitolou 
je udržiavanie povrchov v osobnom aute 
a na pracovisku.
o Pohyb na verejnosti – Ak som chorý, 
alebo mám podozrenie na ochorenie, no-
sím rúško a ľahké rukavice, aby som ne-
šíril nákazu. Ak sa pohybujem v prostredí 
s podozrením na vírusové ochorenia pou-
žijem dostupné osobné ochranné prostried- 
ky (OOP) - nosím rúško, ľahkú čiapku 
a rukavice, okuliare a ďalšiu ľahkú vonkaj-
šiu vrstvu oblečenia (po použití operiem). 
Dodržiavam odstup od ostatných, snažím 
sa čo najmenej pohybovať v budovách 

s inými osobami, nezúčastňujem sa spo-
ločných aktivít, snažím sa všetko vybaviť 
telefónom, mailom. 
o  Zdravie a zdravý životný štýl – je 
jedným zo základných predpokladov ako 
úspešne čeliť epidémiám, virózam a zdra-
votným komplikáciám. Celoživotná snaha 
o posilnenie imunity, racionálna výživa, 
pohyb a otužovanie, pobyt na slnku – má 
byť prirodzenou snahou každého jednotliv-
ca zachovať si čo najdlhšie vitalitu, ener-
giu a schopnosť postarať sa o seba samého 
a ostatných. Vitamíny, tekutiny, ovocie, ze-
lenina... všetci vieme.

• TVRDÉ proti 
epidemické opatre-
nia – všetko vyššie 
uvedené a NAVYŠE:
o Častejšia  prísna 
osobná hygiena.
o V domácnosti 
používam aj dezin-
fekciu (podľa návo-
du!! – koncentráty 
môžu byť nebezpeč-
né a rovnako aj niek-
toré výpary)
o Bez OOP 
(či už profesio-
nálnych, alebo 
z domácnosti) nevy-
chádzam von, použí-
vam gumové rukavi-
ce a podľa možnosti 
impregnované von-
kajšie oblečenie, za-
bezpečím ich dennú 
dezinfekciu, alebo 
výmenu.
o Dodržiavam po-
kyny orgánov verej-
ného zdravotníctva 
prenášané prostred-
níctvom verejno-
právnych médií – TV, 

rozhlas, prípadne prenášaných prostred-
níctvom obcí. (V súčasnosti je zákaz ve-
rejných podujatí, zatvorené sú prevádzky, 
v prípade choroby je potrebné kontaktovať 
lekára telefonicky... a ostatné Vám známe 
opatrenia.).
o V rodine sa dohodneme na zabezpečení 
nevyhnutného kontaktu s okolím na zabez-
pečenie chodu domácnosti – nevyhnutné 
platby, nákupy, preberanie pošty... Musí za-
bezpečovať len JEDEN člen domácnosti. 
o  Dvere zamykáme a otvárame návštevám 
len s rúškom a s rukavicami (pošta, doručo-
vateľ...).
o Použité kombinované (buničina + plast) 
a gumové OOP ukladáme do plastových 

#ZOSTANDOMA Šírte túto správu, nie vírus.

Tvoj rozum!
Najefektívnejší liek
na COVID-19
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vriec mimo domácnosť a do komunálu ich 
vkladáme až po troch dňoch – papierové 
likvidujeme spálením (v krbe, pri kúrení 
v peci) – v žiadnom prípade ich nedávame 
do separátov.
o V obci Dubová môžete v prípade, ak 
žiadny člen domácnosti nedokáže zabez- 
pečiť stravovanie, ZÁKLADNÉ potravi-
ny a NEVYHNUTNÉ lieky, volať dopo-
ludnia počas pracovných dní:
– Na zabezpečenie stravovania a nákupu 
potravín – 033/642 9324
– Na zabezpečenie liekov – 033/640 9700

o Karanténa môže byť dobrovoľná (ak 
máte podozrenie, že ste prišli do kontaktu 
s osobou, u ktorej je podozrenie z nákazy, 
alebo patríte k ohrozenej skupine obyva-
teľov), alebo nariadená (ak vám karanté-
nu nariadi ošetrujúci lekár, alebo iný orgán 
verejného zdravotníctva). Karanténu by 
ste mali podstúpiť s celou domácnosťou. 
Ošetrujúci lekár Vám vydá pokyny, ktoré 
je potrebné dodržiavať. V prípade, že po-
trebujete podrobnejšie informácie, ako sa 
správať – nájdete ich v Usmernení hlavné-
ho hygienika na www.uvzsr.sk, ak nemáte 
prístup na internet, požiadajte telefonicky 
o ich písomné doručenie z obecného úradu. 
Môžete využiť vyššie uvedené kontak-
ty na poskytnutie podpory a pomoci. Je 
vhodné označiť vstup do domácnosti in-
formáciou, že ste v dobrovoľnej karanténe 
– zabezpečenie pred náhodným vstupom 
cudzích osôb.

o Základné služby sú všetky kľúčové čin-
nosti v štáte (aj v obci), ktoré musia fun-
govať v každej, aj mimoriadnej a krízo-
vej situácii. Je niekedy ťažké si uvedomiť 
a zmieriť sa s tým, že štát musí poskytnúť 
ochranu NAJPRV kľúčovým zamestnan-
com – zabezpečenie vody, elektriny, plynu, 
telekomunikačné služby, zdravotníctvo, 
polícia, pošta, obchodná sieť, železnica, 
cesty, vojsko, štátne úrady..., aby celá maši-
néria FUNGOVALA a mohla POMÁHAŤ 
obyvateľom. Niekedy môžeme mať dojem, 
že nám nikto nepomáha, že sme na dru-
hej koľaji. Každá mašinéria je ťažkopád-
na a čím je väčšia, tým je pomalšia. Preto 
nemôžeme očakávať, že o každého jedného 
z nás sa OKAMŽITE a vo VŠETKÝCH 
OHĽADOCH postará štát. Musíme si uve-
domiť, že každý jeden z nás sa DOKÁŽE 
POSTARAŤ O SEBA A SVOJICH BLÍZ-
KYCH – ak bude fungovať systém. 

o Rodina je a musí aj v týchto krízových 
časoch ostať tým základným kameňom 
spoločnosti. Každý si musí uvedomiť svo-
je miesto a úlohu v rodine. Nie súboj ge-

nerácií a rolí, ale uznanie autority, ktorá 
prevezme zodpovednosť a rieši problémy. 
Nie ponorka, nervozita a presadzovanie si 
ega, ale spolupráca a zmysluplný spoločný 
cieľ – previesť celú rodinu ťažkou situá- 
ciou. Hľadanie toho, čo nás spája a čo vie-
me spolu vytvoriť – ďalší spoločný deň, 
týždeň, mesiac... – dnes vytvárať spoločnú 
budúcnosť. Výchova detí a prideľovanie 
domácich prác, vnášanie pokoja a poho-
dy do domácnosti, starostlivosť o starších 
a vytváranie ovzdušia spolupatričnosti 
a bezpečia.. 

o Moja úloha – robím čo viem, čo neviem 
sa naučím – NIE SOM BEZMOCNÝ. Viem 
sa racionálne stravovať, viem ovplyvniť 
zdravý životný štýl svojej rodiny, viem 
zabezpečiť hygienu, viem zabezpečiť pro-
ti epidemické opatrenia aj z toho čo mám 
doma, viem usmerniť správanie seba a svo-
jej rodiny, viem nakúpiť a navariť, viem 
vybaviť najnutnejšie záležitosti telefonicky 
a internetom, viem zabezpečiť základné 
potreby svojich blízkych, viem zmysluplne 
žiť so svojou rodinou aj pri tvrdých opatre-
niach, viem byť oporou a povzbudením pre 
svojich blízkych a viem aj podať pomocnú 
ruku ľuďom vo svojom okolí. Toto sú úlohy 
KAŽDÉHO člena rodiny a dnes je tá úloha 
a povinnosť ešte dôležitejšia ako inokedy.

o Poučenie – v tomto období vidíme veľa 
drobností, ale aj podstatných vecí, ktoré 
sme zanedbali a ktoré boli na okraji nášho 
záujmu: aké dôležité je viditeľné označe-
nie nehnuteľnosti číslami domov a aj ulíc, 
aké dôležité je mať pre každú domácnosť 
poriadnu poštovú schránku s identifiká- 
ciou adresáta, ako nám dokážu pomôcť te-
lekomunikačné siete a internet, aké dôležité 
je vedieť používať internet na platby, mať 
účet v banke, platobnú kartu, mať trvalé 
bankové príkazy, aké dôležité je umožniť 
klientom bezhotovostné platby, aké potreb-
né je mať doma počítač a moderný mobil 
s prístupom na internet, vedieť spojiť sa 
s ľuďmi prostredníctvom virtuálnych si-
etí, vedieť komunikovať so štátom a sa-
mosprávou elektronicky, byť zapojený do 
informačných systémov obce, mať doma 
kus úžitkovej záhrady, kde môžem rela-
xovať prácou, aké dôležité je netvoriť od-
padky a separovať, aké dôležité je vedieť 
sa uskromniť a neplytvať, aké dôležité je 
zdravo žiť a rozumne sa správať, aké po-
trebné je mať dobré vzťahy v rodine, na uli-
ci a v komunite. Aké dôležité je nehľadieť 
na seba cez zväčšovacie sklo egocentrizmu, 
ale pozrieť sa na svet okolo seba cez optiku 
sebadisciplíny. Všetci sa musíme stále učiť, 
musíme vedieť, musíme sa zlepšovať. 

Netuším, aká je situácia v čase vydania 
Dubovských novín. Sme stále v nádeji 
postupného malého nárastu chorých a po-
stupného liečenia nakazených? Alebo už 
vieme, že to bude mnohomesačný tvrdý boj 
so zákernou chorobou, ktorá rozvráti eko-
nomiku? Neviem. No viem, že ak budeme 
držať spolu ako rodiny, ako dedina, ako ko-
munita - podarí sa nám prekonať ťažkosti 
a problémy. Opatrujme si svojich, starajme sa 
o nich. O svojho rodiča, partnera, súroden-
ca, dieťa, vnúča..., ale aj o svojho poštára 
a doručovateľa, obchodníka, sestričku 
a lekára, smetiara, elektrikára, kvetinára, 
zamestnávateľa a podnikateľa, vodoinšta-
latéra, šoféra autobusu, automechanika, 
kuriéra, hasiča a policajta, vinohradníka 
a vinára, cukrára a pekára,... 

Pravdepodobne sa zmení náš prístup, prio- 
rity, aktivity. Zmenia sa naše nákupné prio-
rity, vytratia sa mnohé luxusné a nepotreb-
né tovary, bude sa menej cestovať, budeme 
konzervatívny v investíciách, vytvoríme si 
väčšie finančné rezervy, budeme sa snažiť 
byť sebestačnejší v potravinách, budeme 
viac chovať a pestovať? Podnikatelia budú 
hľadať iné príležitosti s ohľadom na nové 
trendy? Zmení sa prístup zamestnávateľov 
k zamestnancom a naopak? Nájdeme v sebe 
dosť skromnosti, pokory a sebapoznania, 
aby sme stvorili novú budúcnosť? 

Ak sa modlíte - modlime sa a pamätajme: 
„Pomôž si človeče a aj Boh ti pomôže“. Ak 
sa nemodlíte, začnite, aby sa ľudia stali lep-
šími, aby sme sa poučili z týchto ťažkých 
čias.

Možno píšem ako „veľký biely náčelník 
k neznalým domorodcom“, ale berte to ako 
návod na súboj našej komunity s koronou. 
A berte to tak, že v tom nie ste sami. Svet 
nekončí, len máme ešte veľa roboty.

Na tomto mieste je potrebné sa aj poďa-
kovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu 
a pomáhali. Krajčírkam a rodinám, ktoré 
šili rúška, darovali textílie, zháňali gumič-
ky a šnúrky, poslankyniam a poslancom za 
prácu, vecné dary a roznášanie informá-
cií a rúšok, zamestnancom obce za prácu 
v „prvej línii“ , balíčkovanie a aj telefonic-
ký servis, prevádzkovateľom potravín, le-
kárničkám, reštauráciám – za ochotu nájsť 
spôsob, ako v spolupráci s obcou zabezpe-
čiť služby potrebným. Vám všetkým za po-
zitívny prístup a povzbudivé reakcie.

Veľkonočný odkaz víťazného Krista 
nech nám všetkým vlieva do myslí, duší 
a sŕdc nádej, optimizmus a silu

starosta



Pripomienka zosnulých
apríl – jún 2020

40 rokov:

Serafína Macháčková  + 6. 4. 1980
vdova po Františkovi, rod. Ružičková (92 r.)

František Peško  + 14. 5. 1980
manžel Barbory rod. Šlachtovej (70 r.)

Anna Ružičková  + 2. 6. 1980
dcéra Jána a Apolónie rod. Valentovičovej (96 r.)

Františka Denkóciová  + 13. 6. 1980
vdova po Jozefovi (74 r.)

Mária Hrdlovičová  + 20. 6. 1980
manželka Michala, rod. Balúchová (67 r.)

Mária Hrdlovičová

20 rokov:

Mária Hrdlovičová  + 10. 4. 2000
manželka Jána, rod. Oškerová (72 r.)

Jozef Rehuš  + 31. 5. 2000
manžel Ireny rod. Jakubcovej (81 r.)

Štefan Gáži  + 3. 6. 2000
manžel Anny rod. Ružičkovej (56 r.)

Ján Nemček

Anna RužičkováFrantišek Peško

10 rokov:

Alojz Koník  + 17. 5. 2010
manžel Dagmary rod. Tomašovičovej (75 r.)
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Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.

Odišiel si navždy, túžil si žiť,
len osud to tak zariadil, že musel

si nás tak nečakane a navždy opustiť.
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami,

v našich srdciach zostaneš stále s nami.

Dňa 7. 4. 2020 uplynul 1 rok od úmrtia nášho syna 
Martina Pudmarčíka.

S láskou v srdci spomínajú
rodičia, sestry s rodinami a ostatná rodina.

60 rokov:

Pavol Palkovič  + 29. 4. 1960
vdovec po Magdaléne rod. Svrčkovej (90 r.) 

Rudolf Schwarz  + 3. 5. 1960
manžel Márie rod. Horváthovej (70 r.)

50 rokov:

Ján Nemček  + 2. 4. 1970
manžel Heleny rod. Polčicovej (58 r.)

Františka Velecká  + 23. 4. 1970
vdova po Františkovi, rod. Tomašovičová (74 r.)

Dominik Gloznek  + 24. 4. 1970
manžel Margity rod. Farkašovej (80 r.)

Ján Tomašovič  + 17. 6. 1970
vdovec po Františke rod. Hrdlovičovej (69 r.) 

30 rokov:

Michal Lipnický  + 16. 4. 1990
manžel Jozefíny rod. Svrčkovej (62 r.)

Mikuláš Koník  + 28. 5. 1990
manžel Melánie rod. Janečkovej (68 r.)

Eduard Slinták  + 6. 6. 1990
manžel Jozefíny rod. Jelemenskej (66 r.)

Eduard Slinták

Pred tridsiatimi rokmi dotĺklo
šľachetné srdce nášho dobrého 

a starostlivého otca
Eduarda Slintáka.

S láskou si na neho spomínajú 
dcéra Zuzana a syn Eduard s rodinami. 

Kto ste ho mali radi,
venujte mu tichú spomienku.

Dňa 16. 5. 2020 si pripomíname
nedožitých 70 rokov nášho drahého 

Pavela Svrčka.
S láskou a vďakou spomínajú

manželka s deťmi a vnúčatami.

Zhliadni, Pane, milostivo
na duše našich zosnulých

a voveď ich do večenj radosti.

Mikuláš KoníkMichal Lipnický

Jozef RehušMária Hrdlovičová

Alojz Koník
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Poďakovanie

V súčasnosti, keď ľudia bojujú s koronavírusom, je ťažké písať o zábave, radostiach...
Stále počúvame, čítame i vidíme nelichotivé stúpajúce čísla nakazených. Človek 

si práve vtedy uvedomuje, ako všetko sme automaticky príjmali a využívali bez strachu 
a obavy. Išli sme kam sme chceli, stretávali sme sa, ako a s kým sme chceli, nakupova-
li sme, kedy sme chceli. Nastal čas, ktorý to zmenil, žiaľ oveľa k horšiemu. Neviem, keď 
budete čítať tieto noviny, čo sa zmení. Ale teraz sa chcem všetkým poďakovať za obe-
tavosť, súdržnosť, podporu a riešenie ťažkej situácie: pánu starostovi, zamestnankyni-
am Obecného úradu, zamestnancom obce, Pošty, poslankyniam a poslancom OZ, rozvoz-
com stravy a predavačom potravín, krajčírkam za ušitie rúšok, darcom za látky a gumičky 
a všetkým dobrovoľným ochotným občanom, ktorí sa pričinili a podali pomocnú ruku 
v obci pre jej chod a pre jej obyvateľov. Veľmi si vážim solidaritu a vzájomnú "susedskú" vý-
pomoc. A vám všetkým za dodržiavanie opatrení, aby sme sa mohli aj naďalej tešiť zo života, 
radostí, hlavne zdravia a vzájomnej úcty. VEĽKÉ ĎAKUJEM.

Jarmila Fandlová

Coronavírusový "otčenáš"

Chrániť seba trochu lepšie
- napadli mi tieto verše,

o rukavičkách, šatkách, rúškach
nech vám zneje vo vašich uškách.

Rúškom chrániť nos a ústa
nie je veta bohapustá.
Použité daj hneď prať,

nie že budeš na to "srať"!

Rúško nie je na parádu
- dávam ti len dobrú radu.

Aby mohlo chrániť teba
- bez hygieny sa to nedá.

Aby mohlo chrániť nás,
prídeš domov, vyper zas!

Nemáš rúško, nos hoc šatku,
nech neleží "na pamiatku".

Využiť ju môžeš plodne,
vidieť ľudí takto hodne.
Rukavice ruky chránia,
nie je to vec iba zdania.

Gumené sú praktické,
nie je to nič taktické.
Ak máš také z textilu,
nosiť môžeš na chvíľu.

Potom vyper, prežehli zase,
ochránia ťa v plnej kráse. 

Ochranné prostriedky všade vždy použi
veď dostať koronu nikto z nás netúži

Ivana Špačková

Žili medzi nami
V posledných číslach som v tejto rubrike 

písala o krajčíroch. Keďže sa neprihlá-
sila žiadna rodina, v ktorej žili títo reme-
selníci, aby sme pokračovali v tejto téme, 
možno sa potešíte aj takémuto príbehu. 

Pre Dubovú, ako aj pre iné dediny, bol 
charakteristický kostol a božie muky, ktoré 
boli hlavne na poliach a vo vinohradoch. 
V tvári starej dediny bola čitateľná druž-
nosť, ústretovosť a úprimnosť. Tá úprim-
nosť veľakrát aj bolela, ale prebolela a člo-
vek vedel na čom je. Každý sa určite aspoň 
raz dostal do centra pozornosti, kedy sa 
z neho robili posmešky. či ináč odsúdili 
jeho inakosť. Bolelo a prebolelo, nikto sa 
s nikým nesúdil ani sa dlho nehneval.

Mititín, vlastným menom František Oš-
kera. Bol majster kolár. Hovorilo sa, že 

každé vozové koleso, ktoré vyrobil malo 
historickú hodnotu. Že mu to vraj trvalo 
celú večnosť, kým ho vyrobil a ešte hovori-
lo, že keď si niekto u majstra objednal voz, 
tak si hneď dal vyrobiť aj náhradné koleso. 
Robiť si takéto žarty bolo asi vlastnosťou 
každej dediny. Inak bol vyhľadávaným 
majstrom, robil pomalšie, ale odviedol 
dobrú robotu. Po druhej svetovej vojne bol 
v obci richtárom. Bol nižšej postavy, nosil 
dlhé zatočené fúzy, fajčil fajku a rozprával 
pomaly. Kým sa k niečomu vyjadri, hovo-
ril, že si to musí dobre premyslieť. Keď si 
to premyslel nehovoril zle, mal dobré nápa-
dy a vedel sa orientovať. Keď bol starý asi 
počúval Slobodnú Európu, lebo keď sme 
čakávali pred obchodom na chlieb, lebo 
v minulosti nemali kedykoľvek v obchode 
chlieb, tak rozprával ako je v Amerike dob-
re. V Amerike tam veru na chlieb nemusia 

čakať v rade, ale ani na iné veci. V Amerike 
si ľudia môžu kúpiť všetko, čo chcú, tam je 
v obchodoch „šeckéko nadostač“. „A vite, 
že v Amerike je taká móda, že tam aj ženy 
môžu chodziť v galotách.“ No a v Ameri-
ke majú také veľké domy, že by v jednom 
mohla bývať aj celá Dubová. Keď už toho 
dosť navyprával teta Čičmačka mu hovo-
rila: „Počúvaj, Ty múdry, na nejdeš si ten 
chleba kúpit do Ameriky, aby sme ca tu ne-
moseli počúvat.“ Ale dedko si to nenechal, 
pobafkal fajku a povedal: “No čo už Tebe 
budem ja vyprávat, ked si ešče z Dubovej 
nigdze nebola.“

Bol vdovec a často si takto vzdychol: 
„Pätadvacet roky sem za tú moju banuval 
a ščul banujem, že som banuval.“

Z mojich spomienok na Dubovčanov, 
ktorí nežili nadarmo.

 Mária Polčicová

Konferencia svätého Vincenta de Paul
4. Vzťahy vo vincentínskej a katolíckej sieti lásky – 4.1 Zdvojenie

Konerencie a rady pomáhajú iným v núdzi, na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Toto 
je jedna z aktivít, o ktoré má Spolok najviac na srdci. Uvedomenie si akútnej chudoby 

vo veľkom množstve krajín a vincentínska preferencia pre núdznych povzdudzuje konferencie 
a rady pomáhať iným s menej prostriedkami alebo v danej situácii. 
Toto priame spojenie medzi dvoma konferenciami alebo radami, zahŕňajúce zdieľanie modlit-
by, úprimného priateľstva a materiálnych zdrojov, na nazýva zdvojenie. Táto činnosť prispieva 
k pokoju vo svete a k pochopeniu kultúrnych zmien medzi ľuďmi. 
Komentár
Môže kresťan, vidiac iného člena svojej komunity v absolútnej chudobe, odmietnuť mu pomô-
cť? Záporná odpoveď, vychádzajúca z viery v nášho Pána Ježiša Krista, nás núti byť veľmi 
pozornými v dávaní pomoci konferenciám, ktoré ju potrebujú. Suma každoročne poslaná vin-
centínmi inými chudobnejším vincentínom, aby im pomohla v ich úlohe, je obrovská. Nemôže 
to byť inak, ak naozaj chápeme výzvu globálnej chudoby, za zmiernenie ktorej sme my zodpo-
vední. Konferencie sa neobmedzujú len na starostlivosť o chudobu vo svojom okolí. Naopak, tie 
konferencie, ktoré naozaj cítia pravú povahu ich misie, sú vždy pripravené poslať potrebnú po-
moc, aby boli členovia v iných častiach sveta s menšími ekonomickými zdrojmi schopní pômocť 
najviac utláčaným, aby ich oslobodili od chudoby. Toto je pravdepodobne jeden z najkrajších 
znakov nesebeckej lásky: pomáhať núdznym, ktorých vidíme len očami viery skrze prácu iných 
členov v odľahlých miestach sveta.



Dodatočne 
dopĺňame toto číslo 
o narodené bábätko 
v roku 2019.

Emma Fajerová
(*21. 4. 2019)
rodičia:	 Ing.	Martin	Fajer 
a	Mgr.	Nikola	Nemčeková
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Naši jubilanti
apríl – jún

60 rokov
Jozef Gajdošík
(* 22. 4. 1960)

Ján Farkaš 
(* 25. 5. 1960)

Božena Zajíčková
(* 27. 5. 1960)

Jaroslav Gloznek
(* 5. 6. 1960)

Anna Krchníková 
(* 12. 6. 1960)

Jarmila Izakovičová
(* 24. 6. 1960)

70 rokov
Alojz Peško

(* 18. 5. 1950)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Dňa 24. 6. 2020 oslávi
krásne životné jubileum           rokov

Jarmila Izakovičová.

Každý rok, ktorý prežijeme v zdraví
je veľkým darom, za ktorý treba
poďakovať a zároveň ho osláviť. 

Ku krásnemu jubileu všetko najlepšie
a do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, lásky,

spokojnosti a Božieho požehnania zo srdca želá
manžel Ľubomír, dcéra Lucka s rodinou,

syn Peťko s Eliškou.
Vnúčatká Marek a Sofinka babičku bozkávajú.

Športovci z Dubovej

Dobrý deň, v nasledujúcich mesiacoch by som vám rád priblí-
žil výrazné osobnosti športu na Dubovej a začal by som špor-

tom mne najbližším, silovým trojbojom a mojim veľmi dobrým 
priateľom Samuelom Tomašovičom.

Ahoj Samo, povedz nám prosím ťa, aký šport si robil a aké vý-
sledky si dosiahol?

Robil som silový trojboj a získal som 12 titulov majstra Sloven-
ska, niekoľkokrát som vyhral medzinárodnú súťaž Grand prix Slo-
vakia a najväčší výsledok som dosiahol na MS v Sofii v Bulharsku, 
v roku 2006, kde som vybojoval bronzovú medailu v mŕtvom ťahu. 
Takisto som držiteľom niekoľkých slovenských rekordov.

Aké najväčšie váhy si zdvihol, či už na súťaži alebo v tréningu?
Na súťaži drep 380kg, tlak na lavičke 240kg a mŕtvy ťah 330kg. 

Na tréningu drep 401kg, tlak na lavičke 300kg a mŕtvy ťah 330kg. 
A mimo trojboj som sa napríklad 75krát zdvihol na hrazde, pri 
telesnej váhe 93kg a tiež na hrazde som robil sériu so 100kg na 
opasku. A bežne cvičím so 100kg biceps v stoji, 4 série po 10 opa-
kovaní.

Je o tebe známe, že si multitalent na športy, prečo ťa oslovil práve 
silový trojboj?

Pretože silový výkon je ľahko merateľný, vždy viete na čom ste, 
záleží iba na vás, či to zdvihnete. V iných športoch sú vždy vonkaj-
šie faktory, pri činkách ste v tom samy a nemôžete sa na nikoho 
a na nič vyhovoriť. Vždy mi inklinovala sila a aj preto sa stále 
trojboju venujem aj keď už nie súťažne. 

60

MS v Sofii 2007

Emma Fajerová

Poďakovanie darcom,

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

rod. Izakovičová, rod. Moravčíko-
vá, Zdena Heldová, Lujza Polčičo-
vá, rod. Kráľovičová.

ĎAKUJEME!



Čo ti dal šport do bežného života? 
Hlavne ma šport naučil disciplíne, po-

kore, úcte, vytrvalosti a doťahovať veci do 
konca. Disciplína mi mimoriadne pomohla 
pri vysokej škole a šport mi ako mladému 
človeku pomohol usporiadať hodnotový 
rebríček, ktorý nie je založený na materiál-
nych veciach.

Vďaka trojboju som spoznal aj veľa kra-
jín a zaujímavých miest. Bol som v Talian-
sku, Grécku, Turecku, Bulharsku, Portoriku 
a samozrejme sme pochodili celé Slovensko 
a Česko.

Na akej vysokej škole si študoval a čomu 
sa venuješ dnes?

Technickú univerzitu vo Zvolene lesnícku 
fakultu, túto školu som si vybral, pretože 
mám veľmi blízko k prírode. V súčasnosti 
robím hasiča v súkromnej firme. Momentál-
ne mi to vyhovuje, ale v budúcnosti by som 
sa chcel venovať lesníctvu.

Čo plánuješ v osobnom živote?
Posunúť sa aj v iných veciach, s pria-

teľkou riešime bývanie, neskôr plánujeme 
rodinu a pokiaľ mi to zdravie dovolí, stále 
športovať. Je to môj životný štýl a hlavne 
činky mi pomáhajú fyzicky aj psychicky. 
A samozrejme sa naďalej angažovať v silo-
vom trojboji a to hlavne v práci s mládežou 
na súťažiach a odovzdávať im dlhoročné 
skúsenosti.

Deti môžu začať silovú prípravu už v 13 
rokoch, čo im dá, podľa teba, tento tré-
ning do života? 

Športovať by som odporučil každému, 
pretože ako som spomínal, naučí vás to dis-
ciplíne, pokore a vytrvalosti. Konkrétne pri 
silovom trojboji telo silnie a naberá svaly, 
čo je rozhodne benefit. Človek tým všetkým 
nadobúda sebavedomie a ľahšie zvláda aj 
situácie v súkromnom a pracovnom živote. 
Ľudia sa zbytočne boja činiek, sú mimo- 

riadne telu prospešné. Veľa mladých ľudí 
má dnes deformácie chrbtice a svalový kor-
zet im pri tom mimoriadne pomáha.

Ty si mal za svoju aktívnu kariéru nejaké 
zranenie?

Nie, nemal som žiadne. Párkrát niečo na-
tiahnuté, ale to je zanedbateľné.

My v SPC ČASTÁ razíme cestu bez dopin-
gu a preto svaly, kosti, kĺby a šľachy silnejú 
súčasne a preto je to mimoriadne bezpečné. 
Za 27 rokov fungovania klubu sme nemali 
ani jeden prípad dopingu. 

Samo, tak ja ti ďakujem za rozhovor 
a prajem ti šťastie do športového aj osob-
ného života.

Peter Moravčík
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Materská škola
Karneval v MŠ

Karneval v našej škôlke bol tento rok trochu netra-
dičný. To preto, že medzi veľa krásnych masiek 

prišiel veselý šašo s princeznou. O zábavu nebola nú- 
dza. Deti masky si pod taktovkou animátorov užívali 
svoj deň. Kúzlili, tancovali, chytali bublinky, ale hlav-
ne sa veľa, veľa smiali a bavili. Po veselých chvíľach 
sa pohostili na dobrých koláčikoch, ktoré napiekli ši-
kovné mamičky. Už teraz sa tešia na ďalší karneval.

 Jarmila Fandlová

Zavŕšenie štúdia červeným diplomom.

Sústredenie SPC Častá 2017, Pompeje.Sústredenie SPC Častá 2012, Termopyly.
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ETWINNING – PARTNERSTVÁ ŠKÔL V EURÓPE 

Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning. Program eTwinning sa 
zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev 

európskych škôl. Umožňuje nám nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania 
v bezpečnom virtuálnom prostredí. ETwinning rozvíja množstvo žiackych kompetencií, podporuje inovatívne vzdelávanie formou 
projektového vyučovania, komunikácie v anglickom jazyku a využívania informačných a komunikačných technológií.

NAŠA ŠKOLA ZÍSKALA PRESTÍŽNY TITUL „ŠKOLA ETWINNING“ 2020/2021 
Tento veľký úspech sa nám podarilo dosiahnuť VĎAKA AKTÍVNEJ PRÁCI V PROGRAME eTWINNING, vzájomnej 
spolupráci, chuti využívať nové, moderné metódy vzdelávania, ale aj vďaka dodržiavaniu zásad e-bezpečnosti v škole 
a podpore profesijného vzdelávania zamestnancov zo strany vedenia školy. Toto všetko zreteľne dokazuje, že je naša 
škola na európskej úrovni.

Prednes poézie a prózy

Na našej škole sa vo februári konali triedne kolá prednesu poézie a prózy. 
Žiaci si pripravili kratšie, či dlhšie texty, ktoré v triedach prednášali. 

Porotu tvorili všetci spolužiaci. Najlepší z tried postúpili do školského kola. 
V školskom kole súťažilo 12 súťažiacich. Takéto bolo rozhodnutie poroty:
1. miesto – Mikuláš Smolka
2. miesto – Tamara Tomášková, Laura Tomašovičová, Tomáš Vober
3. miesto – Mateo Zhivkov, Matej Held
Gratulujeme! 

Prehadzovaná

Naši žiaci sa zapojili aj do okresného kola 
v prehadzovanej, ktorá sa konala v Modre. 

Naši žiaci pekne reprezentovali našu školu 
a získali 3. miesto. Ďakujeme a gratulujeme!

Beseda s policajtkou

V rámci projektu Učíme sa pre život a v rámci 
preventívnych programov mávame besedy 

s policajtkou. Každá beseda má inú tému, kde žiaci spolupracujú na rôznych 
problémových situáciách. Pre žiakov je to veľmi prínosné a potrebné vedieť 
o tom, ako sa chrániť vo svete rôznych nástrah. Všetky stretnutia sú iné, 
interaktívne a zaujímavé.

Učíme sa pre život – hasiči

V školskom klube sa deti oboznámili s poslaním hasiča. Veľa  toho naše deti  vedeli o tejto 
náročnej a zodpovednej profesii. Dozvedeli sa ako chrániť okolie, ako predchádzať 

nešťastiam, požiarom a iným tragédiám  a čo všetko je potrebné pri výkone tohto povolania. 
Beseda bola veľmi poučná a zaujímavá. Sme radi, že do našej školy prijímajú pozvanie 
odborníci z praxe, ktorí majú najviac skúseností a tie môžu ďalej odovzdávať deťom.

Mgr. Marcela Benčuriková
Riaditeľka ZŠ Dubová 

Základná škola

Naša záhradka

V Dubovej my sadiť vieme
3. A sa z okna smeje.

Danko sadí paradajky, že si spraví k tomu hrianky.
Dominika rozpráva, tymian už presádza.

Laura rada mrkvu papá a chce k tomu snehuliaka.
Esterka sa usmeje, slnečnicu zaseje.

Vaško petržlenik rád , so šalátom nie je kamarát.
,,Špenát je moc zelený!´´, vraví Tomáš veselý.

Marekova cuketa, to je veľká dobrota.
Rudko jedlo nemá rád, s kapustou chce fucik hrať.

Chlebík, salám, uhorka Filipkova dobrotka.
Kristián sa usmieva a kochlíky polieva.

A tú našu žeruchu na chlebíku juchuchu.
Mäta, kôpor, rukola, nemôžu ísť do poľa!

To všetko my poznáme, veď záhradku v triede máme!
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Dental alarm

V rámci projektu Učíme sa pre život sa 
naši žiaci zúčastnili štyroch prednášok 

o správnej dentálnej hygiene a čistení si 
zúbkov. 
1. Dentálna hygiena. Žiaci sa naučili 
správnu techniku čistenia zubov. Dozvedeli  
sa tiež, aké vlastnosti by mala mať správna 
zubná kefka a prečo. Každé dieťa dostalo 
plastový pohárik, 2 zubné kefky.
2. Anatómia. Študenti zubného lekárstva  
pracovali s modelom chrupu. Deti sa naučili nielen stavbu zubov, ale pochopili tiež úlohu ďasien, 
jazyka a pier. 
3. Patogenita. Žiaci sa dozvedeli súvislosti medzi zubným povlakom a ochoreniami zubov. Naučili sa 
tiež, ako týmto ochoreniam predchádzať.
4. Výživa. Študenti deťom vysvetlili správne stravovacie návyky, ktoré pomáhajú predchádzať 
problémom so zubami. Naučili ich, akým potravinám či nápojom sa majú vyhýbať.

MAŠKARÁK 2020

Stalo sa už dobrým zvykom, že sa v našej Spoločenskej sále kaž-
dý rok vo fašiangovom období stretnú veselé „maškarky“. Aj 

22. 2. 2020 od 16:00 ste mohli stretnúť roztomilé masky našich 
malinkých škôlkarov, ktoré doplnili staršie deti spolu s rodičmi, 
priateľmi, či starými rodičmi. 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 ostatných hostí. Po úvodnom maľovaní na tvár, sme rozprúdili 
zábavu výdatným tancom. Na veľké prekvapenie detí nás navštívil 
aj kúzelník. Ten deťom pripravil super program a súťaže, ktoré 
rozosmiali všetkých prítomných. Deti nemohli odtrhnúť oči od 
kúzlenia a nedočkavo očakávali ďalšie prekvapenie od pána kúzel-
níka. Ako to už býva, vrcholom podvečera bola tombola. Ale kaž-

dý si balíček musel „vyslúžiť“ disco – maratónom. Deti nedočkavo 
obzerali balíčky, ktorých bolo neúrekom a naozaj sa ušlo každému. 
Špičkou napätia bol záverečný „rozstrel“ o školskú tašku. Po celý 
čas nám naše „bufetárky“ zabezpečovali občerstvenie a milým ús-
mevom tešili svojich zákazníkov, za čo im veľmi ďakujeme. Na 
záver úprimné poďakovanie patrí obecnému úradu v Dubovej za 
podporu akcie aj podporu činnosti OZ Talentárium, ktoré ponúka 
deťom umelecké vzdelanie v našej obci. Ďakujeme všetkým rodi-
čom aj priateľom umenia, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili 
realizáciu nášho tradičného karnevalu.

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI NA 
ĎALŠOM NAŠOM KONCERTE ALEBO VÝSTAVE!!!

členka OZ Talentárium

Jarné obdobie a lesné požiare

Jar je obdobie tradične spojené so zvýšeným výskytom požia-
rov suchých porastov, suchej trávy, pálením haluziny. Vo väč-

šine prípadov sa stáva, že tieto malé požiare predchádzajú vzniku 
veľkých lesných (pozemných, korunových –  rýchlo sa šíriacich, 
alebo podzemných dlho trvajúcich) požiarov. Najčastejšou príči-
nou vzniku požiaru takéhoto druhu je človek a jeho nezodpovedné 
sa správanie. 

V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína sezóna spojená s odstra-
ňovaním opadaného lístia, či suchej trávy, strihaním stromčekov 
a všeobecne starostlivosťou o svoje záhrady. Mnohí pritom oheň 
využívajú ako prostriedok pomoci pri vykonávaní spomínaných 
činností. Ten však v tomto období veľmi ľahko dokáže prerásť 
v požiar a tým začne platiť porekadlo „Oheň je dobrý sluha, ale 
zlý pán!“ Opadané lístie sa ľahko zapáli a holé konáre stromov len 
veľmi krátko odolajú plameňom požiaru. Suchá tráva predstavuje 
ideálnu „živnú pôdu“ pre začínajúci, ale aj plne rozvinutý požiar. 
Preto sa spaľovať môže len za splnenia určitých požiadaviek. Vy-
paľovanie je za každých okolností zakázané a trestne sankcionova-
né! Na druhej strane medzi najnebezpečnejšie požiare patria lesné 
požiare. Tie vznikajú najskôr horením pôdneho pokrytia. Prízemný 
požiar sa postupne rozšíri, čoho výsledkom je korunový požiar, 
ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť rýchlosťou 25 km/h. Vietor 

postupne šíri horiace čiastočky do okolia, čím dochádza k vzniku 
nových ohnísk požiaru. Pre takýto typ požiaru je charakteristické: 
rýchle sa šírenie v smere vetra a v závislosti od množstva horľa-
vých látok, zložitosť vedenia zásahu z hľadiska ťažko dostupného 
terénu, nutnosti využitia veľkého množstva síl a prostriedkov na 
jeho likvidáciu, nedostatok zdrojov vody potrebnej na hasiace prá-
ce, častokrát nutnosť využitia špeciálnej (leteckej) techniky.

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred 
požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, 
ohrozujú okrem seba aj svoje okolie. 

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto 
sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochra-
ne pred požiarmi a žiada tým občanov, aby: Nevypaľovali trávu ani 
iné suché porasty! Nezakladali oheň v prírode na miestach, kde to 
nie je dovolené! Nefajčiť v lesoch! Dodržiavať príslušné príkazy 
a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa! Pri spozorova-
ní požiaru ho ihneď ohlásiť na linku tiesňového volania!

Výchovné pôsobenie na občanov k dodržaniu zásad protipožiar-
nej bezpečnosti je hlavným nástrojom požiarnej prevencie. Zo šta-
tistiky požiarovosti vyplýva, že je dôležitá preventívno-výchovná 
činnosť najmä v obdobiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiarov.

OR HaZZ v Pezinku



Siláci z Dubovej
na Majstrovstvách Slovenska 

získali 5 medailí !!!

15. februára sa v Rovensku konali 
Majstrovstvá Slovenska dorasten-

cov a juniorov v silovom trojboji. Medzi 
dorastencami sa predstavil Adam Morav-
čík, ktorý medzi dorastencami v kategórii 
do 105kg obsadil 2. miesto za výkon 330kg 
(drep 105 + tlak na lavičke 70 + mŕtvy ťah 
155). Medzi juniormi Kristián Filip Ja-
kubec vyhral kategóriu do 93kg výkonom 
700kg (270 + 165 + 265).

7. marca sme v Častej organizovali už tra-
dične Majstrovstvá Slovenska mužov, žien 
a masters. Rodák z Dubovej Marek Gavor-
ník získal titul medzi mužmi masters (nad 
40 rokov) v kategórii do 120kg výkonom 
590kg (205 + 155 + 230) a medzi mužmi obsadil pekné 5. miesto. Marek Hrdlovič v kategórii do 105kg obsadil 6. miesto výkonom 
640kg (245 + 135 + 260). Prelomový rok zažil Miroslav Vršek, ktorý získal svoj prvý titul Majstra Slovenska medzi mužmi v kategórii 
do 83kg. Miro drepol 255kg potlačil 157,5kg a mŕtvym ťahom dvihol 225kg, čo je spolu trojboj 637,5kg. 

Svoju výnimočnú silu ukázala opäť Ľubica Polkorábová, ktorá aj napriek tomu, že bola po chorobe, nedala nikomu šancu a vyhrala 
nielen kategóriu do 63kg, ale výkonom 410kg (160 + 112 + 137,5) vyhrala aj medzi všetk ými ženami bez rozdielu váhy na takzvané IPF 
body a zaslúžene jej patrí titul absolútnej majsterky Slovenska.

Tak ako aj iné športy, aj silový trojboj zasiahol korona vírus a po majstrovstvách Slovenska sme museli prerušiť jarnú sezónu. Medai-
lovú zbierku tak budeme môcť rozšíriť opäť na jeseň, tak nám držte palce, aby sme prešli týmito ťažkými časmi čo najsilnejší a aby sme 
čo najskôr mohli opäť reprezentovať našu obec na súťažných pódiách v zahraničí aj na Slovensku. Za podporu ďakujeme a držte sa.

Peter Moravčík
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