
Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro. Pre 
každého, kto sa nepozerá iba očami, ale 

i srdcom je tento čas príležitosťou zastaviť sa, poz-
rieť sa do hĺbky svojej duše tam, kde sú skryté naše 
najtajnejšie túžby a želania.

Odhliadnuc od zbožnej úcty, ktorá prináleží Via-
nociam pre ich pôvod, berieme ich ako nádherný 
čas porozumenia a lásky k blížnemu. Myslíme na 
zraniteľné dieťa v jasliach, ktorého údel je nám tak 
dôverne známy a predsa nás nikdy neprestane 
dojímať. V dlhom rade uponáhľaných dní celého 
roka je to jediný čas, kedy ľudia majú k sebe bliž-
šie i mimo svojich rodín. Je to čas, kedy počujeme 
jemne tikať našu prostú ľudskú dušu. Tú dušu, na 
ktorú toľkokrát nebolo času. Doprajme jej pokoj 
a objavme sami seba a tým aj podstatu nášho 
bytia. Vráťme sa k tradíciám Vianoc, vráťme sa 
k jabĺčku, k orechovej škrupinke a k modlitbe. Za 
svojich blízkych, za tých, ktorí sa už nemôžu te-
šiť s nami a nesmierne nám chýbajú. Za všetky 
deti bez rodín, za všetkých ľudí bez domova. Za 
všetkých bezbranných ľudí v krajinách, kde ani 
dnešná noc nebude tichou a pokojnou. Raz som 
počula príbeh, alebo to bola rozprávka, ktorá mi 
v tomto čase už viackrát prešla mysľou a chcem sa 
o ňu s Vami podeliť. Je o tom, ako Boh stvoril zem. 
Územia začal prerozdeľovať národom, ale zabu-
dol na Slovákov. Čo teraz? Pomyslel si. Nemôžem 
predsa teraz niekomu uberať z toho, čo som už 
daroval. A tak sa Boh rozhodol, že Slovákom 

daruje kus raja. A naozaj, Slovensko je, akoby raj 
v celej svojej kráse. Máme vysoké vrchy, ktoré sa 
týčia až po nebo. Máme hory, pastviny aj šíre 
úrodné polia. Máme čistú priezračnú vodu ako 
kryštál. V tejto Bohom požehnanej zemi žijú pra-
covití a múdri ľudia. Môžeme si ešte viacej želať?  
Asi nie, ale mali by sme si to začať viacej vážiť. 
Každý podľa svojich možností by mal chrániť to, 
čo máme, ale nie výkrikmi v dave, alebo v krčme. 
Naučme naše deti, že keď chceme mať na stole 
jablká, musíme najprv posadiť jabloň, že za chle-
bíkom na stole je tvrdá práca poľnohospodárov, 
mlynárov, pekárov aj predavačov. Naučme ich, 
že úspech dosiahneme iba zodpovednosťou, či 
už doma, v kolektíve alebo v práci. Že ten človek 
vedľa mňa je tiež človekom, ktorého si máme vá-
žiť. A verme, že takto sa ten kúsok krajiny, v ktorej 
žijeme stane lepším kúskom sveta. Vianoce sú tu 
a s nimi ruka v ruke prichádza aj Nový rok. Pre-
žite tieto nastavajúce sviatky s radosťou, pokorou 
a iskrou nádeje, že ten ďalší rok bude lepší ako 
ten, čo odchádza.  

V mene starostu obce, redakcie Dubovských 
novín ako aj v mene mojom, Vám želám do 

ďalších dní a rokov veľa lásky, ktorá hory prená-
ša, veľa šťastia, ktoré dušu povznáša, úspech 

v práci, ktorá chlieb prináša, veľa zdravia, 
ktoré sa kúpiť nedá a veľa Božieho požehnania. 

Mária Polčicová



Ako sme sa testovali...

Médiá a sociálne siete sú plné úvah, ná-
zorov zo širokého spektra, návrhov rie-

šení, diskusií aj zvád až na hranicu nenávisti. 
Od marca sme bombardovaní emóciami 
a informáciami, s ktorými sa ťažko vysporia-
dať. Viac ako polrok neistoty a strachu z ne-
známeho a nezažitého sa podpisuje na naše 
rodiny, vzťahy, názory, myslenie, správanie...

Nebudem písať o správnosti, alebo ne-
správnosti celoplošného testovania, pretože 
jeho účelnosť, či nezmyselnosť vyhodnotí až 
čas a dlhodobo zbierané údaje. Budem písať 
o úlohe, pred ktorú nás postavila súčasná si-
tuácia. Myslím nás – samosprávu.

Informácia o tom, že musíme zabez-
pečiť aj v našej obci celoplošné testovanie 
v termíne 30. 10. a 1. 11. 2020 nás nezastih-
la nepripravených. Ako každá obec máme 
aj my spracované určité postupy k riešeniu 
krízových situácií a mimoriadnych udalos-
tí. Z analýzy nášho územia vyplývajú tri 
najväčšie riziká – lesný požiar (dramaticky 
ohrozená lokalita Fugelka a Hydrostav ob-
kolesená lesmi), povodeň (menšieho rozsahu 
lebo nemáme veľké povodie potokov) a pre-
voz nebezpečných látok cez obec (havária 
cisterny na Hlavnej ceste). Povinne máme 
aj pripravené postupy na dočasnú a trvalú 
evakuáciu, núdzové ubytovanie, zásobova-
nie potravinami a vodou, ukrytie... Všetky 
tieto postupy boli a sú spracované tak, aby 
boli prispôsobené našim podmienkam. Ne-
skromne môžem napísať, že viaceré obce 
pri aktualizácii svojich materiálov krízového 

riadenia boli konzultovať u nás, prípadne vy-
užili naše materiály ako dobrý príklad. Takže 
sme použili navrhované procesy z evakuácie, 
núdzového ubytovania a modifikovali ich na 
riešenie celoplošného testovania. Kto bol na 
testovaní, môže mať aspoň trochu predsta-
vu, ako by to mohlo vyzerať aj pri niektorých 
iných krízových situáciách.

Čo však bolo problémom, bola chaotická 
komunikácia s organizátormi testovania, nad- 
riadenými a súčinnými orgánmi. Až keď sa 
do procesov zapojil ZMOS (združenie miest 
a obcí Slovenska), dostalo množstvo pokynov 
a informácií ucelený obraz o priebehu testo-
vania (metodika procesov a materiálno tech-
nického zabezpečenia), ktoré nakoniec dva 
dni pred testovaním akceptovali všetci. Dov-
tedy boli len videá, rozporuplné usmernenia 
a vyhlášky. Nejdem obviňovať armádu, vnú-
tro, hygienu, okres, vládu... Postupy riadenia 
každého menovaného subjektu sú úplne iné 
a zosúladiť to za dva týždne je nemysliteľné. 
Podarilo sa to s „odretými ušami“. 

V našej obci sme museli prijímať rozhodnu-
tia rýchlo, zodpovedne a s rozmyslom. Naši 
poslanci a krízový štáb boli v ťažkej situácii 
– museli sme spoločne diskutovať a stretávať 
sa aj za zložitých podmienok (poslanci pra-
cujú, starajú sa o rodiny, nie všetci sú zruční 
v používaní moderných komunikačných pro-
striedkov a nemajú všetci k dispozícii rovnakú 
techniku...) Toto sa odohrávalo už od marca 
v situácii zákazov stretávania, obmedzení 
zhromažďovania, právnej a existenčnej neis-
toty a aj pocitu ohrozenia seba a svojich ro-
dín. O právnej neistote píšem preto, lebo ako 

starosta a predseda krízo-
vého štábu som musel prijí-
mať rozhodnutia na hrane 
svojich kompetencií, o kto-
rých som mohol len dúfať, 
že poslanci ich následne 
podporia. Našťastie po-
slanci pristúpili ku všetkým 
riešeniam kladne a veľmi 
pomohli návrhmi a nako- 
niec aj osobnou účasťou. 

Pri príprave testovania 
bola napríklad diskusia 
o mieste testovania, kde sa 
diskutovalo a zodpovedne 
zvažovalo, kde sa bude 
testovať – aj tu bolo cítiť 
najmä záujem o ochra-
nu ľudí, ktorí sa zúčastnia. 
So zástupcami armády 
a hygieny sme prešli viace-
ré návrhy – škola, krčma, 
obecný úrad, kabíny, ihris-
ko, sála... Priestor musel 
spĺňať určité kritériá – ko-

nečná dohoda bola sála na ihrisku, kde však 
bolo potrebné urobiť ďalší vchod. Podarilo sa 
nám „zabiť“ tri muchy jednou ranou – prie-
chodnosť objektu, aby sa ľudia nemiešali pri 
testovaní, technikom požiarnej ochrany dlho 
navrhovaný druhý únikový východ a mani-
pulačný vstup na pódium pre organizátorov 
podujatí a účinkujúcich (ozvučovacia techni-
ka, kapely, divadlo...). 

A teraz by mala byť ďakovačka – a aj 
bude ☺. Nebude odstupňovaná podľa mie-
ry zásluh, ale pokúsim sa postupne, ako sa 
zapájali.
- Marek Huttera a Stano Kyrinovič v re-
kordnom čase a v daždivom počasí prerobili 
rozvod plynu a zabudovali dvere, Libo Ko-
ník s Jožom Zubajom dobetónovali schod.
- Naši zamestnanci podľa návrhu zabezpe-
čili vypratanie priestorov, priestorové uspo- 
riadanie a umiestnenie stanov, košov...
- Fero Gavorník bol ochotný poskytnúť svoj 
pohľad a skúsenosti pri príprave priestoru 
a zabezpečenie epidemiologických bariér 
a použitých dezinfekčných prostriedkov.
- MUDr. Stanko bol v predstihu skontrolovať 
pracovisko zdravotníkov a poskytol nám tiež 
neoceniteľné rady zo svojich dlhoročných skú-
seností.
- Využili sme kontakt od starostu Šenkvíc 
na zodpovednú firmu DAMITO, ktorá 
v krátkom čase bola schopná dodať potrebné 
materiálno technické zabezpečenie (obleky, 
stojany, prostriedky na plošnú dezinfekciu). 
- Lekáreň TRINITAS v Častej nám ponúkla 
a obratom zabezpečila dezinfekčné pro- 
striedky na ruky.
- Chata Fugelka sama ponúkla a zabezpe-
čila stravu.
- Ochranné pomôcky sme dostali aj od Jož-
ka Tirindu ml. a Viliama Zachara st.
- Pracovníčky obecného úradu objednali, 
nakúpili a dodali obratom množstvo drob-
ností, potrebných na úspešný chod testova-
nia za aktívnej pomoci firmy Kancelária SK 
a jej zamestnanca Jána Špačka.
- Potom sa začali hlásiť dobrovoľníci a ná-
sledne všetci ďalší oslovení reagovali kladne 
a dali sme ich do dvojíc: Simona Stanková 
(dedko bol u nás zdravotník) a Adam Hoz-
lár ml., Samuel Šimko a Ema Gavorníková 
(poslankyňa), Mária Zajíčková s manželom 
Jožkom, Ivana Špačková a Renáta Jakub-
cová, Simona Jakubcová s dcérou Micha-
elou, Eva Dolníková s dcérou Evkou – ako 
administratívni pracovníci, ako dobrovoľníci 
na pomoc v exteriéri pri usmerňovaní testo-
vania: Miroslav Dolník, Jozef Zubaj a po-
slanci Peter Moravčík a Marcel Magát st.
- Zdravotníci, ktorí sa prihlásili na pomoc pri 
testovaní: lekár MUDr. Stanko (býval svojho 
času na Dubovej v bývalom B-clube, teraz 
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pôsobí v Pezinku), zdravotné sestry Marcelka 
Pešková, Alenka Krchnáková, Betka Ky-
rinovičová a pridala sa v piatok aj MUDr. 
Marieta Petrovská (pre našincov Maruška, 
vnučka od Lanákov).
- Za armádu npor. Ing. Paulína Horvátho-
vá (veliteľka testovania) a za políciu npor. 
Mgr. Peter Štolc v tom boli s nami a veru 
ich nemal kto vystriedať, ako nás ostatných, 
ktorí sme sa zúčastnili zabezpečovania tes-
tovania. Najmä pani Horváthová nielen že 
tam musela byť prvá a posledná odchádzať, 
ale znášala celý tlak problémov a nedoko-
nalej logistiky počas testovania, mala osobnú 
zodpovednosť za počty testov a certifikátov 
a zviezla sa na ňu aj nespokojnosť v čase, 
kedy sa nám míňali testy a dodávka viazla 
cestou...
- Spomeniem aj Skládku odpadov Dubo-
vá, ktorá osobou konateľa PhDr. Romana 
Oškeru zabezpečila do dvoch dní nákup 
a dodávku stanového prístrešku a zábran 
do priestoru testovania a tiež zásobu rúšok 
a rukavíc.
- Firma RadioLan nám dokázala do 24 ho-
dín zriadiť samostatné wifi pripojenie, ktoré 
bolo v metodike od RUVZ požadovaná, ale 
využili sme ju aspoň na celodenné premieta-
nie správ z TA3-ky na stenu sály na ihrisku.
- Spracovali sme odporúčanie – harmono-
gramu testovania obyvateľov podľa ulíc, 
ktoré sme vyhodnotili ako praktickejšie oproti 
odporúčaniu, aby sa testovalo podľa abece-
dy priezviska. Tu vstúpili do akcie aj zamest-
nanci skládky s rodinnými príslušníkmi a ich 

kamarátmi – distribuovali zároveň harmono-
gram, aj dar od skládky – respirátory v počte 
10 ks pre obyvateľov obce, ktorý odsúhlasila 
dozorná rada Skládky odpadov Dubová na 
návrh konateľa.
- Počas testovania sme dostali viacero dar-
čekov od obyvateľov – sciskanice, cesneká-
če, koláče, mafiny, rožteky, pagáče, jablká, 
štrúdľu, sladkosti a dokonca list s poďakova-
ním. Ďakujem všetkým, ktorí priniesli nášmu 
„personálu“ tieto pozornosti a aj tým, ktorých 
ponuku sme nevyužili, lebo toho bolo veľmi 
veľa...  Ak som na niekoho zabudol, nehne-
vajte sa prosím...
- A samozrejme ĎAKUJEME VÁM VŠET-
KÝM, ktorí ste sa zúčastnili testovania za to, 
že svojou disciplínou, pokojným prístupom 
a trpezlivosťou, ste nám pomohli zvládnuť 
tento náročný víkend. 

Povzbudili nás nielen Vaše pozitívne reak-
cie priamo na mieste, ale aj komenty na FB: 
„parádna akcia, už len cigánska a muzika 
tam chýba...“, „všetko ide hladko“, „veľmi dob-
re zvládnuté a pripravené“, „milý a ohľadupl-
ný personál“...

Na záver ešte niekoľko postrehov a čísel:
- Otestovaných bolo 997 občanov (nie všetci 
obyvatelia Dubovej, medzi 10 a 65 rokom 
máme 879 obyvateľov).
- Bolo identifikovaných 5 infikovaných (po-
dotknem – našich kamarátov a známych, 
ktorým treba vyjadriť podporu a ponúknuť 
pomoc pri karanténe).
- Dostali sme na začiatku 600 testov (pia- 

tok), následne dodávku 400 (sobota) 
a v nedeľu ďalších 500. Ak by nebola lo-
gistika rozvozu takto nezmyselne nastavená 
a bolo by v piatok dodaných 1000 testov 
tak, ako sme žiadali, ušetrili by sme si množ-
stvo stresu a nervov a už nehovorím o čase 
a PHM... No po boji je každý generál... ale 
nedá mi nespomenúť to.
- Nedokázali sme zabezpečiť „klinickú“ steri-
litu a absolútnu bezpečnosť testovaných, ale 
podľa vyjadrení všetkých odborne spôsobi-
lých osôb (myslím so skúsenosťami zo zdra-
votníctva, hygieny a epidemiológie) sme sa 
jej priblížili v maximálnej miere.
- Tiež rozbor návštevnosti v sobotu a nedeľu 
vypovedá, že ak by občania dodržali vo väč-
šej miere odporúčaný harmonogram, bola 
by práca testovacieho miesta ešte plynulej-
šia a efektívnejšia – je to možno poučenie 
pre všetkých, že má zmysel viac dodržiavať 
aj odporúčania vo vlastnom záujme. A zasa 
možno, keby bolo v sobotu menej ľudí, tak by 
bolo viac „cudzích“ a aj tak by sa dlho stá-
lo...  
- Identifikovali sme výdavky na prípravu 
a prevádzku testovacieho miesta vo výške 
5240,88 € (bez úpravy plynu a výstavby 
dverí – toto nás upozornili, že nepreplatia 
a bez darov od skládky) a do 4. decembra 
by nám mali preplatiť 4.832,13 €, ktoré nám 
verifikovali ako oprávnené výdavky. (infor-
mácia z 20. 11. 2020 ).

starosta
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Moje spomienky na Vianoce.

Z času na čas ma niekedy prepadne nostalgia a spomínam na 
zážitky zo svojho detstva a samozrejme blížiacimi sviatkami 

spomínam na svoje "detské" vianoce, ako to bolo u nás. Pamätám 
si, že na Štedrý večer už od rána u nás vládla sviatočná nálada. 
Púšťali sa platne s vianočnými piesňami a koledami, mama sa 
zvŕtala v kuchyni, otec varil hriatô – bol to biely alkohol varený 
s medom. Ja ako dieťa som sa nevedela dočkať večera a obdi-
vovala som stromček klasicky vyzdobený sklenenými ozdobami, 
kolekciou, ktorú rodičia dostali z roboty a salonkami.Boli fondá-
nové, tie som nemala rada a potom nugátové, ktoré sme robili. 
Mama v Modre v obchodnom dome kúpila vážené nugátové 
kocky a doma sme ich balili do lesklých papierikov ako salonky. 
Potajomky s bratmi sme ich vyjedali a namiesto zjedeného nu-
gátu sme vložili kocku cukru, aby si nikto nič nevšimol. Pred veče-
rou sme sa pekne obliekli a sadli k prestretému štedrovečernému 
stolu patrične hladní, lebo sme držali pôst. Na večeru sme mali 
oplátky s medom, hríbovú kyslú polievku, vypražaného kapra, 
pupáky. Mama s otcom vždy povedali nábožný verš o príchode 
Ježiša, mama hádzala orechy do kútov, aby ich obdarovala. Na 
čelo nám spravila s medom krížik, aby sme mali dobrý, sladký 
celý rok. Každý sme dostali jabĺčko a orech. Prekrojením jablka 
sme zisťovali, akí budeme zdraví cez rok. Modlili sme sa otčenáš 
aj za tých, ktorí nás opustili. Po večeri sme sa ponáhľali k stromče-
ku, ale najskôr sme sa znovu pomodlili. Spomínam, že som vždy 
mala pod stromčekom knihu (veľmi rada som čítala a mala rada 
knižky) a potom podľa veku nejakú hračku a oblečenie. Mama 
vždy uhádla, čo ma poteší. Keď som mala štyri roky, dostala som 
veľkú chodiacu bábiku, z ktorej som bola nadšená. Pamätám si 
aj na detský šijací stroj, na ktorom sa dalo normálne šiť. Pred pol-
nocou sme išli do Modry do kostola na polnočnú omšu. Niekedy 
sme išli z Kráľovej na posledný autobus, alebo sme išli peši, ale 
naspäť sme väčšinou chodili peši. Často býval sneh, ktorý nám 
vrzgal pod nohami, ale boli sme v takej sviatočnej, radostnej ná-
lade, že nám nevadilla ani dlhá cesta. No stalo sa, že nás niekto 
zviezol domov, ak mal voľné miesto v aute.

Sviatky boli pre mňa ako dieťa dňami sviatočnosti a pokoja, 
radosti a šťastia. Niekedy by som chcela vrátiť čas.

Jarmila Fandlová

Naši jubilanti
december 2020

80 rokov
Alojzia Polčičová
(* 17. 12. 1940)

Mária Matonogová
(* 25. 12. 1940)

Jubilantkám srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Dňa 17. 12. 2020 sa dožíva

krásneho jubilea 80 rokov
naša mama, babka a prababka 

Alojzia Polčičová. 

Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia
a Božieho požehnania zo srdca želá celá rodina.

Dubová je naša obec
nepozná ju niekto vôbec?
Vinárska to malá obec,
Pije sa tu? No to “vôbec“!
Bohatá je na kultúru,
Šmidli boysi mali šnúru,
na každú svadbu, i tú moju,
prišli masky s tetu Joju.
Zahrali nám na tie trúby,
neboli tí samoľúbi.
Narobili hrmot, srandu,
nikto nemal takú bandu.
Na Babskej keď začli hrať
nohy začli vystierať
všetky babky mladice
zahodili palice.
Máme tu tiež smetisko
aj športové letisko.
Z letiska už Anton letí,
mávajú mu všetky deti.
Kuknem z okna – za zvuk čo to?
nestalo sa ešte toto.
Vyliezam na parapetu,
zrak mi padne na lafetu,
usudzujem z výšky letu,
že to rany z guľometu
Anton letel spoza školy,
náboje však slepé boli.
Predstavím si teda holo
Tak to za tej vojny bolo.
Skládka nám tu sem tam horí,
zadymené máme dvory,
vraj včul buchla baterka
vravel hasič Vaverka.
Čo to bolo za podliaka,

čo ju hodil do smetiaka?
Ešteže tu máme hory,
na fejzbuku rozhovory:
o tom,  prečo, zač a jak?
No hotový zabijak.
Pre takéto prípady
Treba triediť odpady.
Nedávno tu Fico volil,
občiansky on v ruke žmolil,
"Dobrý deň" – nás pozdravil,
"ja som sa sem dostavil,
aby som tu vybavil
tú občiansku povinnosť,
bo vínka tu máte dosť".
Daroval nám úsmev milý
potom rýchlo šup na Pily
na dáku schôdzu v Papierničke
fotku s ním mám na poličke.
A že žien tu máme perných
z toho Cechu roduverných
Dubovaniek pochabých
žienok starších aj mladých.
A tie naše scískanice!
dnes ich kúpiš od Alice,
predáva ich na ulice.
Výborné sú od nej – skvelé,
čemer z nich mám! Do prdele!
Že Dubová nie je kláštor
vravieval aj ujo Ištor
vetu už skoro ľudovú:
"Kto nepozná Dubovú",
obec čo je z obcí kvet,
"ten nepozná ani svet"!

Ivana Špačková
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KAM NA VÝLET
Hlbočianska dolina pri Smoleniciach...

je niečo ako malý Slovenský raj. Veľa ľudí ani nevie, že aj taký Smolenický kras oplýva 
veľmi podobnými krásami ako tiesňavy a rokliny v Slovenskom raji. Zalesnené kaňo-

novité územie obohatené o najrozličnejšie skalnaté útvary a všade navôkol divoká príroda 
takmer bez zásahu ľudskej činnosti.

Hlbočianska dolina, nazývaná tiež Hlboča, je od roku 1995 národnou prírodnou re-
zerváciou s najvyšším stupňom ochrany. Na skalných trávnych okrajoch doliny rastú naj-
vzácnejšie druhy rastlín a okolité dubovo hrabové lesy sa stali domovom mnohých druhov 
živočíchov.

Jedným z najúchvatnejších geomorfologických útvarov, ako sú rôzne skalné dutiny, obrie 
hrnce či bralá, tu môžete obdivovať aj Hlbočiansky vodopád. Často je nazývaný aj ako 
Občasný vodopád, pretože v čase sucha v ňom nie je žiadna voda. Ak ho chcete vidieť vo 
svojej plnej kráse, odporúčame návštevu hlavne na jar, či po výdatných dažďoch.

Do Hlbočianskej doliny sa dostanete po modro značenom turistickom chodníku, ktorý 
začína v obce Smolenice pred obecným úradom. Lokalitou prechádza aj náučný chodník. 
Trasa nie je dlhá a ani náročná, a tak je ideálna aj pre rodiny s deťmi, či rekreačných 
turistov. 

My sme boli na výlete začiatkom novembra a tento občasný vodopád sa nám predvie-
dol v plnej kráse. Voda tiekla aj keď nie ako v Tatrách, ale je to skutočný zážitok. Cesta od 
kostola až k vodopádu vám nezaberie viac ako pohodlných 40 minút v nádhernej prírode, 
kde môžete obdivovať nielen rozprávkové tvary stromov, ale aj jaskynku so sochou Panny 
Márie, kde si môžete oddýchnuť na lavičke.

Bc. Eva Dolníková DiS.

Trošku netradičný Mikuláš
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sa na nikoho nezabudlo. Spolu s anjelmi a čertmi už od rána chodil od domu k domu 
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Tak sa vidíme zase o rok. Ďakujeme.

Vaše Deti Noci.
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Pripomienka zosnulých
december 2020

40 rokov:

Pavlína Špotáková  + 12. 12. 1980
vdova po Jozefovi (82 r.)

Anastázia Polčicová  + 20. 12. 1980
rod. Tajcnárová (79 r.)

20 rokov:

Marcela Mojžišová  + 29. 12. 2000
dcéra Bohumila a Alojzie rod. Hrdlovičovej (22 r.)

Justín Palkovič  + 29. 12. 2000
manžel Štefánie rod. Lenivej (61 r.)

Justín PalkovičMarcela Mojžišová
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60 rokov:

Vladimír Zubaj  + 20. 12. 1960
syn Alojza a Rozálie rod. Hahnovej (3 r.) 

Vilma Lukačovičová  + 31. 12. 1960
manželka Vincenta, rod. Macháčková (51 r.)

50 rokov:

Vincencia Švorčíková  + 10. 12. 1970
manželka Imricha, rod. Heldová (76 r.)

Jaroslav König  + 22. 12. 1970
manžel Agnesi rod. Šikulovej (47 r.)

Dňa 13. 1. 2021 uplynie 20 rokov
od úmrtia našej matky, babky, prababky

Anastázie Jakubčíkovej.

S láskou a vďakou spomína celá rodina.

Zhliadni, Pane, milostivo
na duše našich zosnulých

a voveď ich do večenj radosti.

Anastázia PolčicováPavlína Špotáková

Vincencia Švorčíková Jaroslav König

Dňa 11. 12. 2020 sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás náhle opustil

Peter Minárik.

S úctou a láskou spomína
otec, rodina a všetci priatelia a známy.
 Prosím, venujte mu tichú spomienku.

Čo máš v ruke? Spomienky. Prečo ich držíš tak silno? Pretože sú to jediné čo mi ostalo.
Začiatok novembra sa nerozlučne spája so sviatkom všetkých svätých a dušičiek. Tie-

to dni prichádzame na cintoríny a zastavujeme sa pri miestach spočinutia našich blízkych. 
Niektorí ešte pred nedávnom žili medzi nami. Potom zapálime sviečku tým, ktorých krv koluje 
v našich žilách, ale spomienky na nich už úplne vybledli. Opadané lístie nám šuští pod noha-
mi a umocňuje ticho tohto posvätného miesta. V duchu sa zamýšľame nad životmi tých, ktorí 
nás na svojej púti predbehli do večnosti a hodnotíme aj svoj život, svoje počínanie. V takých-
to chvíľach si viac ako inokedy pripomíname vlastnú krehkosť a smrteľnosť. To nie je dôvod 
k strachu, ale určite k precitnutiu, aby sme si uvedomili, že i smrť je súčasťou života. Práve pre-
to, že nevieme, kedy nás Boh povolá, mali by sme si vážiť vlastný život i životy tých druhých. 
Pre túto krehkosť žime svoj život naplno a dávajme druhým zo seba to najlepšie, čo v nás je. 
A rovnako sa snažme napraviť krivdy, ktoré sme spáchali. Neodkladajme to na neskôr, lebo 
nevieme, či nám bude darovaný čas.  

Tichu spomienku darujme naším spoluobčanom, ktorí nás predišli za posledný rok do več-
nosti. Peter Minárik, Ing. Ľudovít Priecel, Karol Pokojný, Júlia Glozneková, Ladislav Ovčiarik, 
Mária Fandlová, Božena Rojková, Alojz Jakubec a Marek Jakubec. Odpočívajte v pokoji nech 
Vás rodná zem ako milujúca matka príjme do svojho náručia.

Mária Polčicová

Dňa 14. 9. 2020 sme si pripomenuli
nedožité 100. narodeniny

našich drahých sestier
Anny Holkovičovej
a Márie Špotákovej

rodených Polčicových.

S láskou spomína najbližšia rodina.

So stálou spomienkou v srdci sme si 
dňa 30. 10. 2020 pripomenuli

nedožité 80. narodeniny
nášho manžela, otca, dedka a pradedka

Ladislava Peška,
ktorý nás opustil 20. 12. 2005.

Buď, Pane, milostivý jeho duši.
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Žili medzi nami

Milí čitatelia. Dnes Vám rozpoviem príbeh o mojom dedovi. Ur-
čite nie každého takéto príbehy zaujímajú, ale s pánom sta-

rostom sme sa dohodli, že v tejto neľahkej dobe, keď celý svet bojuje 
s pandémiou možno tento úsmevný príbeh odľahčí napätie a prinesie 
na naše tváre úsmev. Príbeh nie je o Vianociach, ale o živote ľudí, ktorí 
tu žili s nami a medzi nami. 

Ferdinand /Ferdo/ Jakubec bol Tecinin zať, o ktorej som písala 
v minulom čísle. Bol manžel Roziny Chovany a môj dedko z maminej 
strany. Mali tri deti. Máriu, Alojza a Jozefínu. Keď sa narodila moja 
mama Mária, tak dedko ju išiel zapísať do matriky v Častej. V tom 
čase sa o zápise nevydával žiadny dokument iba sa nahlásili údaje, 
ktoré vyžadoval matrikár. Keď mala Mariška osemnásť rokov povolali 
k „asentirke“ Ferdinanda Jakubca, lenže taký neexistoval. Prišli žandá-
ri a hľadali osemnásť ročného Ferdinanda. Po dlhých perepetiách pri-
šli na to, že Marišku zapísali ako Fedinanda. V matrike je poznámka 
nie je chlapec, je dievča volá sa Mária. Dedko hovoril, že stalo sa to 
asi tak, že matrikár sa ho opýtal, že aké meno? A on nahlásil svoje. 
A možno že to bolo aj trochu ináč, že dedko mal trochu pod čapicou 
a potom sa stávajú čudné veci. Napríklad Martikin dedko Ambróz 
Valentovič od radosti, že sa mu narodila dcéra napísal do kasne na 
dvere, že Vilmuška sa narodila 32. septembra. 

Niekedy, keď sme boli u starých rodičov, alebo dedo Ferdo prišiel 
k nám, rozprával všelijaké príbehy. Raz hovoril, že keď bol na vojne 
mali jedného vojaka takého čo sa veľmi bál. Kamaráti to tak brali, že 
však každý máme niečo a tak keď chlap potreboval na záchod tak 
niektorý s kamarátov šiel s ním von na latrínu. Raz keď dedo spre-
vádzal kamaráta tam, kde aj pán kráľ chodí pešo, tak sa okolo pre-
chádzal a hovorí „jak je jasno“ a ten zo záchodu sa pýtal „čo?, niečo 
prasklo?“ a dedo mu späť hovorí „ale nič, len ser“ a zo záchodu sa 
ozvalo „čo? Už to ide sem?“ a chlap vybehol zo záchodu s gaťami 
v hrsti a utekal do vnútra, že skoro dvere vyvalil. 

Inokedy nám zas vyprával o chlapcovi, ktorému hovorili, že „Ne-
zdara Žákova“. Volal sa Ján Žák a bol brat Františka /Tura/ Žáka. 
Bol to chlapec asi tak v dedových rokoch. Dedo sa narodil v roku 
1906. V tej dobe, keď sa narodilo dieťa, žena musela šesť týždňov le-
žať na posteli za plachtou. Plachtu cez povraz uchytený pod stropom 
prehodila pôrodná babica v kúte izby. Tak vlastne vytvorila rodičke 
určité súkromie. Hovorilo sa, že je v kúte, alebo, že je „kútnica“. A vraj 
Jankova mama porušila tento zvyk, vyšla z kúta skôr ako sa patrilo 
a zatiaľ jej vraj čerti dieťa vymenili. Bývali v treťom dome od terajšie-
ho cintorína. Dedo si ho pamätal tak, že vždy pozeral spoza plota, 

nič nehovoril a bol dosť malý. Chlapci do neho hádzavali kamene 
a samozrejme sa mu posmievali.

Chlapec nieže iba nehovoril, ale on ani, keď doma ostatní jedli on 
nejedol, ale keď prišli z poľa bolo všetko pojedené, hoci jedlo bolo 
vyložené na polici až pod stropom. Jedného dňa si rodičia povedali, 
že sa budú tváriť ako že idú na pole, ale hneď sa vrátili, aby videli 
čo doma Janko robí. Cez okno pozerali dovnútra a neverili vlastným 
očiam. Chlapec sa natiahol tak navysoko, že bol až po strop a vyjedol 
všetko čo bolo navarené. Čo videli išli povedať miestnemu kňazovi. 
Kňaz po zvážení poradil takto: zoberte trojkráľovú posvätenú kriedu 
a na zem nakreslite kruh. Do kruhu dajte škrupiny z vajec a do každej 
škrupinky dajte jednu fazuľu. Ako farár poradil, tak dobrí ľudia na 
druhý deň urobili. Zasa akože odišli na pole a pozerali cez okno do-
vnútra čo sa bude diať. Ján chodil okolo kruhu, krútil hlavou a hovoril 
si „starý čert som, ale v takých hrncoch variť nevidel som“. Čo videli 
a počuli išli povedať zasa pánovi farárovi. No a pán farár im poradil 
takto: Zoberte chlapca do Ompitála na púť k svätému Leonardovi. 
Ako pán farár poradil, tak zbožní ľudia urobili. V nedeľu ráno, keď 
bola v Ompitáli púť, rodičia sa vychystali, ale sa s chlapcom hanbili 
ísť po ulici. Rozhodli sa, že chlapca dajú do putne a do Ompitála ho 
odnesú. Cesta im pomaly ubiehala, lebo putňa s chlapcom bola taká 
ťažká, že ju ledva niesli. Keď prišli ku Gidre, tak sa rozhodli, že si chvíľu 
na moste oddýchnu. Tatko pofajčieval, mama možno trošku zdriemla 
a tu zrazu spod mosta sa niekto hrubým hlasom spýtal „Jano, kam 
ideš?“ a chlapec z putne odpovedal „Lenharti puti Ompitál“. Keď 
toto tatko počul strašne sa nahneval, lebo doma nikdy nič nehovoril 
a milého chlapca vysypal z putne do Gidry. Keď sa spamätal smutný, 
nahnevaný aj nešťastný sa pobral domov. Žena ho s plačom nasle-
dovala. Keď prišli domov, chlapec bol doma uložený v rakve.

Keď nám toto dedo porozprával bolo možno desať hodín večer 
a rodičia neboli doma. Dedko povedal deti dobrú noc ja už musím 
ísť. Hádam do rána sme nespali.

Raz, mala som asi desať rokov a bola som u spomínaných starých 
rodičov. Babka hovorila dedkovi, že niekto umrel, nejaký chlap v de-
dine. A babka zase začala „už štvrtý chlap za sebu a ešče nebol ani 
taký starý“. Za chvíľu babka zasa povedala “no teda nevím čo sa to 
robí, že tí chlapi tak umírajú“. A dedko jej len sucho odpovedal, „veru 
chlapi mrú, lebo Pánbo čeká až sa ženy polepšá.“

Dedo mal aj bratov, všetkým im hovorili aj ich potomkom hovoria, 
že „Hochláci“. Túto prezývku mali preto, lebo ich praprababka bola 
rodená Hochelová. 

Mária Polčicová

Naši seniori

Všetko je inak. V októbri minulého roka sme sa spoločne so starostom a ostatými hosťami stretli vo viacúčelovej hale na ihrisku pri príležitosti 
Mesiaca úcty ku starším. Život sa mení a tento rok sa musíme prispôsobiť danej situácií. Osobné stretnutia momentálne neprichádzajú do 

úvahy, preto sa pristúpilo k náhradným alternatívam. Úctu k starším občanom – dôchodcom nám prejavil aj obecný úrad v Dubovej tým, že 
každého dôchodcu potešil darovaný kvietok – tentoraz vres. Sme vďační, že ani v tejto zvláštnej dobe sa na nás dôchodcov nezabúda. 

Blížia sa vianočné sviatky, na ktoré sa všetci tešíme, aj keď ich nemôžeme osláviť tak, ako sme boli zvyknutí. Radi sme sa stretli na posedení 
pod jedličkou, kde nám deti z materskej školy a zo základnej školy pripravili kultúrny program. Aby sme sa aspoň trošku potešili pripravili nám 
deti zo Základnej školy v Dubovej iné prekvapenie. Do schránok sme dostali listy – pozdravy od detí, v ktorých nám prajú všetko najlepšie, 
krásne prežitie vianočných sviatkov a mnohé z nich pripojili aj krásne kresbičky. Verím tomu, že oči nejednej babičky alebo deduška pri ich 
čítaní zvlhli. Deťom a ich pedagógom všetci úprimne zo srdca ďakujeme a tešíme sa znovu na spoločné osobné stretnutia. 

Aj Výbor ZO JDS v Dubovej pripravil pre svojich členov malú odmenu, či už na upevnenie zdravia alebo pre potechu tela. Dúfam, že Vás 
všetkých potešili malé darčeky, ktoré sme Vám rozniesli. Užite si ich v zdraví a spokojnosti. Taktiež Vám prajem v mene svojom aj v mene Vý-
boru ZO JDS Dubová láskyplné prežitie vianočných sviatkov s nádejou, že na budúci rok sa znovu stretneme. 

Adamcová,
predseda ZO JDS Dubová
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Športovci z Dubovej

Dobrý deň, v dnešnom rozhovore sa presunieme zo zeleného tráv-
nika až nad oblaky s Alexandrom (Alinom) Jakubcom a jeho 

rodinou.

Ahojte, Alexander, akému športu sa venuješ? 
Ja by som to ani nenazval športom, venujem sa vysokohorskej tu-

ristike.
Aké kopce ste vyliezli a ktoré si najviac ceníte?
Prešiel som toho veľa, po horách som začal chodiť v 14 rokoch 

a teraz chodíme celá rodinka. Takou perličkou je rozhodne Mont 
Blanc, najvyšší vrch Európy a najvyššie kopce okolitých štátov: Gross-
glockner v Rakúsku, Zugspitze v Nemecku, Gerlach u nás na Sloven-
sku, pokúšal som sa aj o Matterhorn, ktorý mi nevyšiel, takže je stále 
v príprave. Ale už viem, čo ma na ňom čaká, ako môj kamarát hovorí 
„Ešte som na neho vtedy nedorástol“. Problém bol, že sa mi točila 
hlava a nemal som vodu, keby som tieto veci podcenil, nemuselo to 
dobre dopadnúť.

Takže na turistiku chodíte celá rodina?
Áno, chodíme celá rodina, s kamarátmi a sme v turistickom klube 

Lozorno, kde je okolo 150 členov.
Čo vás naučila turistika do rodinného života? 
Turistika nám dala lásku k rodine, lásku k prírode, lásku k štátu, ale 

to vám potvrdí každý človek, ktorý chodí do prírody.
V čom spočíva príprava napríklad na Mont Blanc?
Príprava trvá v podstate aj niekoľko rokov. Posledný rok sa chodia 

už ťažšie túry, väčšie vzdialenosti kvôli kondícii, je dobré keď sa vylezú 
aj nejaké skaly a posledné týždne sa chodí denno denne aspoň s 15kg 
ruksakom.

Ako je to s aklimatizáciou na nadmorskú výšku?
Keď sme išli na Mont Blanc, tak sme mali v Rakúsku jednu aklima-

tizačnú túru. Ona spočíva v tom, že výjdete do vysokej nadmorskej 
výšky, zídete dole, telo si vytvorí viac červených krviniek a následne 
vás pustí aj o 1000m vyššie, ako ste boli na aklimatizačnej túre. Slo-
váci práve toto veľmi podceňujú, veľakrát na to nemajú ani čas, ani 
peniaze, práve preto som mal problémy na Matterhorne. 

Teda Mont Blanc bol najťažší výstup aký ste išli?
Nie, Mont Blanc je relatívne ľahký kopec, je ťažký nedostatkom 

kyslíka v tej nadmorskej výške, ale veľa sa tam ide po snehových po- 
liach a technicky nie je moc náročný. 

Tak, ktorý výstup bol pre teba najnáročnejší?
To bol práve ten Matterhorn.
Aké kuriozity ste pozažívali na tých túrach a chatách?
Kuriozity sú hlavne v komunite turistov (smiech), keď po ťažkej celo-

dennej túre, to s nami chatár o druhej ráno vzdal, dal nám papierik 
aby sme si robili čiarky kto čo mal a išiel spať. 

Zažili ste na horách aj nejaké krízové situácie?
Áno samozrejme, padala pár metrov od nás kamenná lavína, čo je 

veľmi nebezpečné, lebo kamene vážiace aj 5kg okolo vás lietajú ako 
vystrelené z pušky. Zažili sme aj nejaké zranenia, dokonca v partii aj 

Záruby 768m – jeseň 2019

Výstup na Mont Blanc
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smrteľné. „Však si spadol do trhliny“ doplnila manželka Zuzka, na čo 
Alexander flegmaticky odpovedal: Jaaj, no spadol som aj do trhliny. 
To bolo pod najvyššou horou Rakúska, stalo sa to až pri zostupe, keď 
už prejde eufória z vrcholu a človek nie je taký ostražitý. Oblečenie 
a laná má nahádzané v ruksaku a tá ostražitosť už klesá. Ale kama-
rát zavelil „Obliecť sa a naviazať sa na lano“ a o 5m na to, spadol 
prvý kamarát do rokliny a o ďalších 10m ja. Keď je človek na lane, tak 
ho doslova to lano spája so životom.

Čo ti dala turistika do bežného života?
Vytrvalosť, dosahovať stanovené ciele, spraviť ťažký kopec je nesku-

točná eufória, pretože tam ide o život, čo človeka naučí aj pokore.
Odkedy ste viedli dcéru k tomuto športu?
Úplne od malička, už ako polročná spala v stane. Keď bola ešte 

malá a musela sa každý deň kúpať, tak sme na čundre brávali kočík 
a vaničku.

Aké máte tu v Karpatoch obľúbené kopce?
Jednoznačne Kukla, to je náš tréningový kopec, pred Mont Blan-

com som na neho chodil každý deň. Alexandra má srdcový kopec 
Skalnatú.

Aké kopce máte vylezené v Tatrách?
Gerlach máme dosiahnutý všetci traja, ale je to skôr o tom mať ho 

v zbierke, dlhú dobu nás dokonca ani nelákal. Ale keď som tam stál, 
uvedomil som si, aký je krásny a som rád, že som na neho vyliezol. 
Teraz lezieme hlavne mimo značiek, máme svojho inštruktora, kurzy, 

preukazy a chodíme aj menej známe kopce.
Počas korony začali ľudia chodiť viac do 

prírody, aké miesta by ste v okolí našim Du-
bovanom odporučili?

Malé Karpaty sú krásne a máme ich hneď 
za záhradou. Konkrétne miesta sa ani nedajú 
odporučiť, každý si ich musí nájsť sám. Dob-
ré je, že do prírody začali chodiť celé rodiny 
s malými deťmi a práve z týchto detí vyrastú 
turisti, ktorí pôjdu v našich šľapajách. 

Čomu sa venujete v práci?
Ja robím remeslo, ktoré robím dlhé roky, 

opravára. Zuzana robí výrobnú robotníčku 
v Termope, zváračka plastov. Alexandra v Ly-
recu na marketingovom oddelení.

Aké máte záľuby okrem turistiky? Viem 
o tebe, že hráš na rôznych hudobných ná-
strojoch.

Áno, hudba je asi môj najväčší koníček 
okrem turistiky. Hrám na gitaru, mandolínu, 
kontrabas, mám aj fujaru, rôzne hrkálky a iné 
drobnosti. Mám svoju chajdu, kde trávim veľa 
času a relaxujem. Alexandra chodí liezť na le-
zeckú stenu, veľa chodí na bicykli a hlavne sa 
snažíme byť čo najviac v prírode. 

Čo plánujete v budúcom roku? Máš tam 
aj ten svoj Matterhorn? 

Uvidíme aká bude budúci rok situácia, aký 
bude harmonogram klubu, ale Matterhorn 
vidím reálne až za dva - tri roky.

Ďakujem vám za rozhovor a prajem vám veľa 
našlapaných kilometrov, veľa príjemných zá-
žitkov z hôr a aby si pokoril ten svoj Matter-
horn.

Peter Moravčík
Gerlachovský štít 2 655m – jeseň 2020
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Základná škola
Šarkaniáda

Každoročne v septembri chodievame púšťať šar-
kany. Aj v tomto školskom roku sa nám toto po-

dujatie veľmi podarilo. Počasie bolo pekné a tak nám 
šarkany lietali vysoko-prevysoko. Niektoré šarkany sa 
nám vybrali na výlet a odleteli. Hľadali sme ich a dva 
sme veru aj našli o ulicu ďalej. Niektoré šarkany boli 
lenivé a nechcelo sa im vzlietnuť. Vybehali sme sa, za-
bavili sme sa a bolo nám super. Púšťanie šarkanov je 
skvelou tradíciou, na ktorú sa vždy veľmi tešíme.

Dopravné ihrisko

Veľmi sme sa potešili, že sa nám aj tento rok podarilo dostať na dopravné ihrisko v Tr-
nave. Chodievame naň niekoľko rokov a je to výborná náhrada dopravnej výchovy v 

škole. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb 
v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov.  Deti sa naučia pozorovať svoje okolie, 
vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania 
sa v cestnej premávke v praktickom živote. Zvládnu techniku chôdze a jazdy na bicykli, 
osvoja si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci. Zábavnou formou pochopia funkcie 
dopravy ako riadeného systému.

Muzikoterapia

Muzikoterapia alebo hudob-
ná terapia je založená na 

liečení hudbou. Je to spôsob, ktorý podporuje navodenie zmien v správaní človeka. 
Ponúka široké možnosti symbolického, neverbálneho vyjadrenia pocitov. Cieľom mu-
zikoterapie je rozvoj sociálnych interakcií a komunikácie, sebarealizácia, zvládanie 
stresu, motivácia. Začiatkom októbra sa nám podarilo zabezpečiť odborníka v tejto 
oblasti, ktorý našich žiakov veľmi zaujal zaujímavou prednáškou a hlavne samotným 
predvedením praktických ukážok, kde mohli všetci relaxovať, užívať si zvuky. Po re-
laxácií sa oboznámili s nástrojmi, ktoré si vyskúšali. Hudba poskytuje veľa možností 
na prežívanie radosti, pozitívnych pocitov, slúži k naplneniu emocionálnych, sociál-
nych, kognitívnych, telesných či spirituálnych potrieb jedincov. 

Deň zdravej výživy

V rámci projektu Hovorme o jedle sme sa chystali na Deň zdravej výživy. Okrem teórie, zvládli sme aj prax. Podarilo sa to prvákom 
a druhákom. Pripravili veľmi chutné nátierky, šalátiky a iné dobroty z ovocia a zeleniny. Pre nepriaznivú situáciu a nové nariadenia nebolo 

možné pokračovať aj v ostatných ročníkoch. Teší nás, že aspoň naši najmladší žiaci získali super zážitky z tohto dňa.
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Certifikát ,,Škola eTwinning,,

Naša škola, vďaka snahe učiteľov a žiakov školy, získala prestížne ocenenie ,,Škola eTwin-
ning´´.

Za rok 2020/21 bol tento titul udelený 30 slovenským školám a 2139 školám v Európe. 
Titul eTwinning School sa udeľuje v Bruseli top školám zapojeným v projekte eTwinning, ktoré 
sú vo svojej krajine lídrom v:
*digitálnych postupoch,
*postupoch v oblasti e-bezpečnosti,
*inovatívnych a tvorivých prístupoch k pedagogike,
*podpore kontinuálneho profesionálneho rozvoja zamestnancov,
*podpore spoločného učenia sa učiteľov aj žiakov.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie úspešné projekty.
Romana Galambošová,

eTwinning ambasádor

Krásne vianočné sviatky a v Novom roku 2021 zdravie, šťastie, radosť a pohodu
želajú žiaci a kolektív zamestnancov ZŠ Dubová.

Mikuláš nás neobišiel ani počas korony.

Prvý decembrový týždeň deti v MŠ zdobili vianočné stromčeky vo svojich triedach a pripravo-
vali sa na príchod Mikuláša. Vyrábali vianočné ozdoby, nacvičovali piesne, básne a tančeky. 

Zdobili sme interiér MŠ k vianočným sviatkom. Pani učiteľka Jarka Fandlová zhotovila vianočnú 
výzdobu, ktorá upúta už pri vstupe do MŠ. svojou nápaditosťou, krásou nám pripomenie čaro 
Vianoc. I v tomto náročnom období sa možno pozastavíme a pokocháme pohľadom na krásne 
vyzdobenú škôlku, čo nám vnesie pokoj v duši v tejto neľahkej situácii.

Mikuláš nás milo prekvapil, deti v oboch skupinách dostali darčeky pod stromček. Dievčatá 
bábiku, chlapci autobus a nezabudol ani na malý balíček sladkostí. Deti si pod stromčekom 
zaspievali, zatancovali, pozdravili všetkých zamestnancov MŠ. Aj tí od Mikuláša dostali malú 
drobnosť ako poďakovanie za trpezlivosť, prácu a lásku s akou sa starajú o deti. Síce kvôli korone 
sa Mikuláš nemohol zdržiavať v priestoroch MŠ, ale zastavil sa pred budovov a deti pozdravil.

Jana Jamborová

Materská škola
Poďakovanie darcom,

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

Jozefína Pešková, Natália Miší-
ková, Mariana Zemková, Paľo 
Miro Minárik, rod. Janky Valče-
kovej, Ľudmila Zubajová, Sta-
nislav Jakubčík, Jozef Jakubčík, 
Anna Niková.

ĎAKUJEME!
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Jesenná sezóna trojbojárov

Ako každý šport na svete aj silový trojboj zasiahla epidémia CO-
VID 19 v plnom rozsahu. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo 

odsúťažiť skoro kompletný kalendár domácich súťaží. Zahraničné 
súťaže sa všetky zrušili, majstrovstvá sveta a Európy sa niekoľko krát 
prekladali a nakoniec boli tiež zrušené.

Je neskutočne ťažké sa v tejto situácii pripraviť na súťaž. Tréning 
máme zameraný 16 týždňov dopredu na presný dátum súťaže a po-
sunutie o 1-2 týždne môže 
znamenať katastrofu. 
Niektoré súťaže sa presú-
vali aj 2-3 krát a nakoniec 
sa uskutočnili aj niekoľko 
mesiacov po plánovanom 
termíne. Nariadenia vlády 
sa menili zo dňa na deň 
a zorganizovať v týchto 
podmienkach súťaž bolo 
skoro nemožné. Ďalšie 
prekážky boli v tom, že 
na trojboj sa nepripravíte 
doma na záhrade a už 
vôbec nie sám. Posilovňa 
bola žiaľ chvíľu zavretá, 
a pretekári aj keď dobre 
rozbehnutí v príprave ju 
museli prerušiť a niektorí aj 
skončili na celý rok. 

Avšak nie nadarmo sme 
ŠK SPC Častá celú deká-
du najúspešnejším klubom 
na Slovensku. Podarilo sa 
nám zorganizovať tradič- 
nú súťaž Grand Prix Slova-
kia. Tento rok síce nebola 
medzinárodná, ale otvorili 
sme ju pre všetky vekové 
kategórie a s výrazne zre-
dukovaným realizačným 
tímom (kvôli nariadeniam vlády). Umožnili sme súťažiť hlavne repre-
zentantom, ktorí sa v trojboji od jari nemohli nikde predstaviť. Reali-
začný tým tvorili vo veľkej miere naši členovia z Dubovej, ktorým patrí 
veľká vďaka. Miroslav Vršek, Samo Tomašovič, Marek Hrdlovič, To-
máš Bacigál a Peter Moravčík nezištne prišli a zabezpečili perfektný 
chod súťaže. Ale poďme už k predvedeným výkonom.

Najlepšie zo všetkých žien na Slovensku sa s touto situáciou popa-
sovala Ľubica Polkorábová, ktorá súťaž Grand Prix Slovakia s prehľa-

dom vyhrala výkonom: 160kg v drepe, 122,5kg v tlaku na lavičke, 
čo je nový slovenský rekord!!! a 135kg v mŕtvom ťahu. Trojbojom 
417,5kg nedala šancu nikomu a hlavne v tlaku zaznamenala výraz-
né napredovanie. Na tej istej súťaži sa predstavil junior Kristián Filip 
Jakubec (s koreňmi na Dubovej), ktorý vyhral zlúčenú kategóriu nad 
83kg výkonom: 715kg v trojboji (277,5+167,5+270). Celkovo skončil na 
2. mieste z pomedzi všetkých juniorov.

Na preložených majstrovských súťažiach v tlaku na lavičke, opäť 
hviezdila táto naša dvojica. Keď Ľubica výkonom 120kg získala ti-

tul majsterky Slovenska 
v kategórií do 63kg a zo 
všetkých žien, bez rozdielu 
hmotnosti ,ju porazila iba 
Monika Beer, ktorá má 
niekoľko medailí z majs-
trovstiev sveta a Európy. 
Kristián vyhral juniorský 
titul v kategórií do 93kg 
výkonom 165kg.

Ľubica potvrdila svoju 
výkonnosť na Majstrovst-
vách Slovenska v klasickom 
tlaku na lavičke, kde opäť 
vyhrala svoju kategóriu do 
63kg a zo všetkých žien ju 
opäť porazila iba Monika 
Beer zo Senice.

Kristián sa zúčastnil aj 
letnej univerziády, kde 
štartujú študenti všetkých 
vekových kategórii. Kristián 
sa nestratil ani v mužskej 
konkurencii, dokonca aj 
o 9 rokov starších prete-
károv a obsadil 2. miesto 
v kategórií do 93kg 
výkonom 600kg 
(240+135+225). Drep 
240kg je novým sloven-
ským juniorským rekordom  

v klasickom drepe bez dresu a bandáží.
Aj v tomto roku, ktorý bude bohužiaľ pre mnohé športové kluby 

likvidačný, obec Dubová podporila svojich silákov. Sme za to veľmi 
vďační a dúfame, že budúci rok, ktorý bude pre všetky malé športové 
zväzy a kluby finančne veľmi náročný, vybojujeme opäť veľa titulov 
a medailí do našej krásnej obce. 

Peter Moravčík
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