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Desať rokov žijeme
v treťom tisícročí.

Tí skôr narodení si pamätajú špekulácie 
o tom, aké bude to vzdialené tretie tisíc-
ročie – malo byť technické, automatizo-
vané, plné vesmírnych technológií, prelo-
mových objavov, bez chorôb, mali sme žiť 
v dostatku, bezpečí. Na jednej strane múra 
v bipolárnom svete sa tvrdilo, že budeme 
žiť v reálnom komunizme – všetci budú 
mať všetko. Na druhej strane sa tvrdilo, 
že technológie a veda umožnia, aby všetci 
mali rovnaké šance na uplatnenie a sys-
tém globálnej ekonomiky otvorí celý svet - 
umožní každému dôstojne žiť a šikovným 
a usilovným získavať viac majetku podľa 
vlastných schopností. 

Realita je pre nás iná, ako boli vízie a pred- 
povede. Na otázku prečo je to tak, možno 
odpoveď neexistuje, alebo je veľmi zloži-
tá a zodpovedia ju historici vo vzdialenej 
budúcnosti. A my hľadáme odpovede teraz 
a páčia sa nám jednoduché odpovede. Jed-
nu možno mám, ale jej pravdivosť je s.r.o.

Žijeme vo svete fyzikálnej reality. Veda 
rozškatuľkovala vo svojich odboroch ché-
mie, astronómie, matematiky, fyziky, bio-
lógie a iných... lógií a... ík celý náš vesmír 
a pomenovala zákonitosti, podľa ktorých sa 
náš vesmír riadi. Keby sme však rozomleli 
celú planétu aj s priľahlou slnečnou sústa-
vou a všetkých žijúcich ľudí s ňou, nenašli 
by sme ani jeden atóm slušnosti, radosti 
a porozumenia, ani jednu  molekulu šťastia, 
spokojnosti a lásky. Preto vo vede vznikli 
spoločenské vedy, ktoré sa pokúšajú pome-
novať zákonitosti, podľa ktorých fungujú 
ľudia a ich vzťahy.

Avšak vo „fyzikálnych“ vedách sú vlast-
nosti jednotlivých prvkov a ich zlúčenín 
rovnaké (vodík je všade vodík a s kyslíkom 

bude výbušný a pri určitej teplote sa z ply-
nu stane tekutina, sneh bude sneh a pri ur-
čitej teplote sa roztopí) – veda pracuje s ne-
mennými a dopredu danými vlastnosťami 
a pravidlami, ktoré pomenováva a škatuľ-
kuje, nanajvýš zmenou podmienok nachá-
dza vlastnosti a pravidlá nové, ktoré však 
sú tu stále, dopredu dané.

 Naopak spoločenské vedy pracujú s pre-
mennými prvkami veľkej zložitosti – ľuď-
mi. Ak chcú pomenovať nejaké vlastnosti 
a pravidlá, musia vychádzať z priemerov, 
približných a opakovane neoveriteľných 
údajov (nerozosmeje nás vždy to isté 
a každého niečo iné, nenahnevá nás vždy 
to isté a každého niečo iné, každý z nás je 
celý vesmír sám o sebe a každú chvíľu iný, 
každý deň neopakovateľný) – veda tu pra-
cuje s premennými vlastnosťami v premen-
ných pravidlách. Osobne som opatrný pri 
prijímaní výsledkov týchto vied. A vedci 
sa aj tieto výsledky snažia zaškatuľkovať 
podobne ako ich kolegovia vo fyzikálnych 
vedách. A my sa týmito pravidlami snažíme 
riadiť – výsledkami sociológie, politológie, 
psychológie a ďalších... lógií a... ík. Keď sa 

nad tým zamyslíme, môžeme sa až čudo-
vať, že naša spoločnosť takto ešte funguje, 
veď to je ako mágia, sci-fi, fantazy.

Prečo teda funguje naša spoločnosť? 
Asi preto, lebo každý jeden z nás 
má v sebe kus šťastia, kus krásy, 

kus lásky, kus spravodlivosti, kus túžby, 
kus pravdy, kus dobra, kus ľudskosti, 

človečiny...

Veď aj tí smradi, čo postriekali fasády 
domov a tabule v obci vedeli, že nerobia 
dobre, aj tí mamľasi, čo rozbíjajú sklá na 
zastávkach vedia, že nerobia dobre, aj tí 
pľuhavci, čo prevracajú smetiaky po de-
dine a parku vedia, že nerobia dobre, aj tí 
trkvasi, čo vozia smeti do chotára vedia, že 
nerobia dobre, aj ten oplan, čo urobil vtedy 
to a to, aj tá potvora čo povedala vtedy to 
a to - vedia, že neurobili dobre... len v sebe 
ten svoj vlastný kus ľudskosti, ktorý robí 
človeka človekom práve v tej chvíli nena-
šli, alebo ho v afekte, strese, opitosti... na 
chvíľu stratili. Na chvíľu zabudli, že aj my 
ostatní, čo práve spíme, keď sa chcú baviť, 
čo chceme poriadok, čo chceme pokoj, čo 
stávame na zastávke, čo chodíme do školy, 
do práce, do kostola, čo chceme mať pekné 
domy a čistý chotár – aj my sme rovnakí 
ľudia ako oni. 

Veď nemôže existovať šťastie pre mňa, 
ak je niekto naokolo nešťastný, láska pre 
mňa, ak nemám rád všetkých, úcta voči 
mne, ak si ja niekoho nevážim a podceňu-
jem ho, len moja neochvejná pravda – ak 
viacerí hovoria inak, spravodlivosť pre 
mňa – ak som voči niekomu nespravodlivý, 
milosrdenstvo pre mňa – ak som voči nie-
komu nemilosrdný, dobro pre mňa - ktoré 
ubližuje iným, moja spokojnosť – ak tým 
niekto trpí...

(Pokračovanie na str. 2)

Predpokladali, že 
budeme lepší...



(Pokračovanie zo str. 1)

Silné slová? Prázdne reči? Frázy? 
Nesplniteľný ideál? Možno preto ne-
vyšli predpovede futurológov – pred-
pokladali, že sme lepší, alebo že bude-
me lepší, že v nás bude viac človečiny 
a ľudskosti. Že si každý z nás bude viac 
uvedomovať, že každý človek je jedi-
nečná ľudská bytosť.

Aj napriek tomu, že sa predpovede ne-
naplnili a život nie je ideálny, ak budeme 
veriť, že v každom z nás (aj v nás – aj 
v „oplanoch“) sú rovnaké kúsky človeka 
a ľudskosti, sme na ceste k lepšiemu sve-
tu a blížime sa k ideálu. 

Prajem nám spoločne do roku 2010, vá-
žení spoluobčania, veľa šťastia, zdravia, 
Božieho požehnania, úspechov v osob-
nom živote i v práci, spokojnosti v kru-
hu rodiny, priateľov a známych, prajem 
nám rok, ktorý bude opäť priblížením sa 
k predpovedanej budúcnosti, priblížením 
sa k ideálu.

PS: 
Veľmi som sa pobavil na jednej kniž-

ke, kde autor ústami stelesnenej smr-
ti (klasickej kostry s kosou) zhodnotil 
celé ľudské snaženie a život ľudstva 
v porovnaní k životu galaxií a vesmír-
nej prázdnote slovami, že mu pripadá 

ako život čerstvo vyliahnutého káčatka 
s ľahkým otrasom mozgu, lebo sa potáca 
životom s vierou, že svet sa riadi spra-
vodlivosťou, pravdou a láskou a nevidí 
jasne vedeckú realitu vesmíru – entropiu 
a zánik.

Sebe a tým, čo majú pochopenie pre vtip 
preto prajem aj ďalší rok ľahkého otrasu 
mozgu. :)

Ľudovít Ružička,
starosta obce Dubová

Milí čitatelia,
v prvom čísle kalendárneho roka sme Vám vždy predkladali prehľad o finančných 

pohyboch na účte a v pokladni Dubovských novín počas uplynulého roka. V prvom 
čísle minulého roka takýto prehľad chýbal, preto teraz vyčísľujeme údaje za rok 
2008 aj 2009. Obec Dubová naďalej finančne podporuje tvorbu novín, ktoré vydá-
vame takmer stabilne na 12 až 16 stranách v náklade 400 ks. Raz za čas dávame 
robiť dotlač farebných hlavičiek novín. Získané prostriedky sa snažíme využiť na 
dosiahnutie vyššieho štandardu a skvalitnenie našej práce. Ide prevažne o technické 
a softvérové vybavenie na prácu s grafikou a textami. Všetkým darcom, i tým, ktorí 
nám pomáhajú iným spôsobom, úprimne ďakujeme.

Redakcia

Príjmy a výdavky
v rokoch 2008 a 2009

Stav k 31.12.2007: 22 921,04 Sk

Príjmy:

príspevok od obce: 10 000,00 Sk
dary: 40 810,00 Sk
úroky v banke: 23,63 Sk
ostatné príjmy: 12 286,00 Sk

Spolu 63 119,63 Sk

Výdavky:

faktúry za tlač novín: 31 178,00 Sk
počítač a príslušenstvo: 25 023,20 Sk
poplatky banke: 1 637,00 Sk
spracovanie účtovníctva: 0,00 Sk
odborná literatúra: 1 040,00 Sk
software: 2 903,50 Sk
ostatné výdavky: 94,00 Sk

Spolu 61 875,70 Sk

Stav k 31.12.2008: 24 164,97 Sk

 2008

Stav k 31.12.2008: 802,13 €

Príjmy:

príspevok od obce: 1 000,00 €
dary: 774,02 €
úroky v banke: 0,73 €
ostatné príjmy: 49,00 €

Spolu 1 823,75 €

Výdavky:

faktúry za tlač novín: 947,24 €
počítač a príslušenstvo: 0,00 €
poplatky banke: 54,19 €
spracovanie účtovníctva: 80,00 €
odborná literatúra: 0,00 €
software: 137,31 €
ostatné výdavky: 75,34 €

Spolu 1 294,08 €

Stav k 31.12.2009: 1 331,80 €

 2009

Poďakovanie darcom

ktorí v predchádzajúcom obdo-
bí finančne podporili tvorbu Du- 
bovských novín:

Anton Suchovský, Zuzana No- 
vomeská, Alžbeta Vandová so 
sestrou Ilkou, rodina Lanáková, 
rodina Veroniky Lederleitnerovej 
(Častá), rodina Ireneja Jakubca, 
Editka Heldová, rodina Voberová, 
rodina Františka Citteru (Častá), 
rodina Michala Fandla, rodi-
na Štefana Lukačoviča, Betka 
Štrbková a jeden Bohuznámy 
darca.

ĎAKUJEME!

Milí čitatelia,
chceme sa s Vami podeliť o ra-

dosť z toho, že môžeme do nášho 
redakčného tímu privítať nového 
člena, Stanku Tomašovičovú, ktorá 
sa podujala na komplexnú grafickú 
prípravu Dubovských novín do tla-
če. Ak z nejakých dôvodov nezmení 
svoje rozhodnutie, odpadá tým náš 
dočasný problém, ktorý sme v záuj-
me „prežitia“ novín potrebovali vy-
riešiť. Veríme v jej nadšenie, mladý 
vek a dobré srdce. Veríme, že vydrží 
a bude môcť túto službu vykoná-
vať dlhodobo na osoh nás všetkých. 
Nech jej v tom Pán Boh pomáha.

František Zajíček

Dubovské noviny prežijú...
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Dobrý deň,

ďakujem Vám za zverejnenie Dubovských novín. Vďaka tomu sa môžem aj tu vo Švajčiarsku 
informovať, čo nového doma, okolo Dubovej a predovšetkým si čítať po slovensky. Ja som 
študoval v Modre na Vinárskej škole, takže toto okolie mi nie je neznáme. Vašu adresu 
som dostal od Antona Petra Suchovského z Dubovej. On je syn môjho staršieho brata.

Prajem Vám naďalej mnoho úspechov vo Vašej práci
a zostávam so srdečným pozdravom

Peter Suchovsky,
CH-8707 Uetikom am See 
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Kandidáti na predsedov

 1

Číslo kandidáta

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

Vladimír

Meno

Bajan

Priezvisko

 73

Počet hlasov

 9

 1

 48

 1

 2

 2

 22

 3

 0

 23

Róbert

Mária

Pavol

Martin

Juraj

Zdenko

Jaroslav

Peter

Miloslav

Branislav

Beňo

Bertóková

Frešo

Halás

Janošovský

Marton

Paška

Pilinský

Šimkovič

Záhradník

Kandidáti na predsedov

 1

Číslo kandidáta

 2

Vladimír

Meno

Bajan

Priezvisko

 113

Počet hlasov

 44Pavol Frešo

Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva

 1

Číslo kandidáta

 2

 3

 4

 5

 6

 7

Miroslav

Meno

Baxa

Priezvisko

 45

Počet hlasov

 9

 3

 2

 3

 4

 127

Erik

Ivan

Rastislav

Jozef

Ivan

Ľudovít

Bilský

Kočner

Moravec

Nižňan

Patoprstý

Ružička

Voľby do VÚC 2009 v obci Dubová
V roku 2009 sme okrem volieb do Európskeho parlamentu 
a volieb prezidenta SR absolvovali aj voľby do VÚC – vyš-
šieho územného celku , BSK – Bratislavského samosprávneho 
kraja. Ako iste viete, poslancov sme si zvolili už v prvom kole 
14.11.2009 a predsedu – župana až v druhom kole 28.11.2009.

V obci Dubová sme mali možnosť voliť jedného poslanca za 
obvod č. 14 (v obvode sa nachádzajú obce Báhoň, Budmerice, 
Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová a Vištuk – 
ktoré sú zhodou okolností združené v MIKROREGIÓNE ČER-
VENÝ KAMEŇ) do zastupiteľstva BSK.

Priemer volebnej účasti v SR – 19,46 %
Priemer volebnej účasti v našom obvode – 20,71 %
Priemer volebnej účasti v našej obci – 25,32 % 

Výsledky volieb v obci Dubová 1. kolo

Umiestnenie kandidátov na poslanca VÚC za  celý obvod

Miroslav Baxa   - 646 hlasov – je naším poslancom 
   v „parlamente“ BSK
Ivan Patoprstý  - 441
Jozef Nižnan  - 224
Ľudovít Ružička  - 210
Erik Bilský  - 109
Ivan Kočner  - 85
Rastislav Moravec - 52

V druhom kole volieb bol zvolený za predsedu VÚC pán Pavol 
Frešo 60,50 % podielom hlasov zúčastnených voličov

Priemer volebnej účasti v SR – 18,39 %
Priemer volebnej účasti v našom obvode – 15,42 %
Priemer volebnej účasti v našej obci – 20,49 %

Výsledky volieb v obci Dubová 2. kolo 

Ďakujem občanom za veľmi peknú volebnú účasť aj na- 
priek tomu, že sme mali taký „volebný“ rok (päť volebných dní) 
a zároveň patrí poďakovanie aj volebnej komisii a jej zapisova-
teľke za zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Samozrejme blahoželám aj víťazom volieb a držím im palce 
pri zastupovaní našich záujmov v zastupiteľstve BSK.

starosta obce

zdroj: www.volbysr.sk



- Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má 
ľudský život a zdravie a až potom záchra-
na majetku.
- Pamätajte na sebaochranu, poskytnu-
tie prvej pomoci a vzájomnej pomoci 
v tiesni.
- Rešpektujte informácie poskytované 
prostredníctvom rozhlasu a televízie.
- Nerozširujte poplašné a neoverené 
správy.
- Nepodceňujte vzniknutú situáciu a za-
chovajte rozvahu.
- Netelefonujte zbytočne, aby ste počas 
mimoriadnej situácie nepreťažovali tele-
fónnu sieť.
- Pomáhajte ostatným, najmä starým, 
chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte 
sa o deti.
- Dodržiavajte pokyny pracovníkov ci-
vilnej ochrany a ďalších záchranných zlo- 
žiek, orgánov štátnej správy a samosprá-
vy

Čo je ohrozenie?
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého 
sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku 
alebo rozšírenia následkov mimoriadnej 
udalosti.

Čo je mimoriadna udalosť?
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie ži-
velná pohroma, havária alebo katastrofa, 
ktorá ohrozuje život, zdravie alebo ma-
jetok.

Čo je mimoriadna situácia?
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdo-
bie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia 
následkov mimoriadnej udalosti na život, 
zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlá-
sená podľa zákona NR SR č. 42/1994 
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a po- 
čas ktorej sú vykonávané opatrenia na 
znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy 

a činnosti na odstránenie následkov mi-
moriadnej udalosti.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a od- 
voláva prostredníctvom hromadných 
informačných prostriedkov.

Chemické ohrozenie?
Môže byť uskutočnené rozptýlením to-
xických chemických látok do životného 
prostredia v kvapalnom, plynnom, práš-
kovom stave alebo použitím aerosólov, 
najmä v priestoroch vysokej koncentrá-
cie obyvateľstva (dopravné uzly, obytné 
štvrte, futbalové štadióny, amfiteátre, 
nákupné strediská), alebo v objektoch 
a zariadeniach na hromadné zásobova-
nie (vodojemy, vodné zdroje, obilné silá, 
veľkosklady potravín, krmív a pod.). 

Vplyv toxických chemických látok na 
živé organizmy spôsobuje ich poškode-
nie alebo smrť. U ľudí dochádza najmä 
k vyradeniu či poškodeniu centrálneho 
nervového systému, dýchacích orgánov 
alebo zažívacieho traktu. Pľuzgierotvor-
né látky spôsobujú bolestivé, ťažko sa 
hojace rany a odumieranie zasiahnutého 
tkaniva.

Biologické ohrozenie?
Spôsobujú pôvodcovia hromadných pre-
nosných ochorení – baktérie, rickettsie, 
vírusy, pliesne a proteínové toxíny, šíre-
né:
- nainfikovanými prenášačmi (hmyz, 
hlodavce, divokožijúce zvieratá),
- kontaminovanými práškami, kva-
palinami alebo gélmi – pastami, šíre-
nými v tubách, ampulkách, listoch a ba- 
líkoch, injekciách, kontaminovaných po-
travinách, nápojoch a krmivách. Spôso-
bujú nákazlivé prenosné ochorenia ľudí 
a zvierat.

Aké sú príznaky chemického a biolo-
gického terorizmu?
Teroristické použitie toxických chemic-
kých látok a biologických prostriedkov je 
zákerné a ráta s oneskorenou reakciou na 
vzniknutú skutočnosť. Preto je dôležité 
včas rozpoznať príznaky použitia týchto 
prostriedkov.

Akým javom je potrebné venovať zvý-
šenú pozornosť?
- počuteľným a viditeľným tlmeným vý-
buchom munície, po ktorých následne 
vzniká oblak aerosólu, šíriaci sa v smere 
prízemného vetra,
- drobným olejovitým kvapkám, jemné-
mu poprašku, viditeľným na teréne s ve-
getáciou a na rôznych materiáloch,
- zjavnému plošnému poškodeniu a zni-
čeniu vegetácie (nápadná zmena farby, 
uschnutie),
- známemu aj neznámemu hmyzu (vši, 
blchy, muchy, kliešte), ktorý sa v teréne 
pohybuje a šíri v nezvyklom množstve 
a ročnej dobe,  
- uhynutým zvieratám, najmä vtákom 
a hlodavcom, 
- neznámym predmetom a neidentifiko-
vateľným obalom,
- vode v otvorených vodných zdrojoch  
(riekach, potokoch a rybníkoch) ktorá je 
nezvykle číra nakoľko pôsobením toxic-
kej chemickej látky boli zničené bežné 
drobné organizmy (dafnie, vodomerky, 
larvy a pod.),
- náhlym hromadným prenosným ocho-
reniam, ktoré sa bez zjavnej príčiny šíria 
medzi obyvateľmi a zvieratami, prejavu-
jú sa príznakmi otravy (intoxikácie), za-
príčiňujú hromadné poškodenia zdravia, 
úmrtia obyvateľov a úhyn zvierat.

Civilná ochrana informuje 1.
ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA

1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OHROZENÍ
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Monika Baránková-obchodná riaditeľka
Výroba úpravovne vody Anticalc - zmäkčovač vody
na odstránenie vodného kameňa z rozvodov vody, sanity, bojlera, kotla, kúrení a podobne.
Inštaluje sa na prívod vody- do potrubia do domu a na spiatočku kotla.
Podrobné info a katalog volajte na Mobil: 0907 13 99 98,
Alebo píšte na barankova@aquasystem.sk



Sama a jediná.
Prečo som len vybavila

peniaze na skládku
odpadu.

Vážení občania,
nemôžem si nechať dnešný zážitok len 

pre seba, chcem sa oň podeliť s Vami. Iste 
mnohí ani neviete, že dnes 24. 8. 2009 
o 14:00 hod. popoludní bolo na Obecnom 
úrade v Dubovej VEREJNÉ ZASADA-
NIE, na ktoré neprišiel nikto z občanov, 
iba ja jediná, ostatní prítomní boli už len 
zástupcovia nejakej inštitúcie. Trochu 
nezvyklý čas na verejné zasadnutie ob-
čanov. Na verejnom zasadnutí sa rozho-
dovalo a schvalovalo Vaše životné pro-
stredie – skládka odpadov na Dubovej. 
Nevyčítam Vám, že ste neprišli, veď to 
ani rozhlas nevyhlásil, a bolo to o 14:00 
hod., keď mnohí ste ešte v práci.

Písal sa rok myslím 1991-1992, keď 
ma oslovili pracovníci Obecného úradu 
v Dubovej so žiadosťou, aby som po-
mohla vybaviť dotáciu pre obec Dubová 
od Ministerstva financií SR, kde som pra-
covala. Samozrejme som bola ústretová 
a presvedčila som kolegov o nutnosti do-
tácie pre obec Dubová na skládku odpa-
du. V žiadosti a projekte bolo jednozna-
čne uvedené, že skládka sa vybuduje len 
pre potreby obce Dubová. Prvý rok sme 
dostali myslím 5 mil. a druhý rok 4,7 mil. 
Sk. Bohužiaľ, osud skládky som nesledo-
vala, bola som presvedčená, že skládka 
slúži len pre obec Dubová. Neskôr som 
sa dozvedela, že skládku obec predala 
súkromnej osobe, ktorá ju prevádzkuje 
ako s. r. o. za nevýhodných zmluvných 
podmienok pre obec Dubová. Také pre-

kvapenie. Dnes ma ale neminulo ďalšie, 
obec predala skládku, žiadne peniaze ne-
dostala, súkromná osoba – eséročka ich 
vraj investovala do skládky (svojej).

V roku 1991 sa za 10 miliónov Sk dala 
postaviť skládka len pre potreby obce 
Dubová, najmenej pre 2 generácie. Do 
skládky na Dubovú vozí odpad cca 12-15 
obcí oficiálne. Dnes sme svedkami toho, 
že mestá a obce bojujú proti tomu, aby si 
vo svojom chotári urobili skládku čo len 
pre seba, nie umožniť cudzincovi pod-
nikať s odpadom v našom chotári, kde 
skládka je vzdialená 500 – 600 metrov 
od obce. Čo má z toho pospolitý občan 
Dubovej: zápach, hlodavce, karcino- 
génne látky. Kto z mladých si v takejto 
obci postaví dom, kto z podnikateľov prí-
de do takéhoto prostredia podnikať, kto 
z mladých alebo starých by chcel stráviť 
mladosť alebo starobu v penzióne posta-
venom v takomto životnom prostredí. 
Kto je vinný, že sme našu obec predurčili 
k zániku? Ja? Dnes sa hlasovalo, kto je za 
rozšírenie skládky a kto je proti. Všetci 
prítomní hlasovali za rozšírenie skládky, 
len ja jediná som hlasovala proti rozší-
reniu skládky na Dubovej. Pán starosta, 
ktorý má Vašu dôveru a Vaše hlasy, prvý 
hlasoval za rozšírenie skládky s odôvod-
nením, že by platby za odvoz odpadu boli 
pre občanov vyššie. Možno áno, ale ne-
zaplatíme radšej za odvoz smetia o centy 
viac, ako my, naše deti a ich deti budú 
platiť lekárom za lieky a možno so smut-
ným koncom. Ďalej pán starosta uviedol, 
že by platy pracovníkov Obecného úra-
du museli znížiť, ak sa skládka nerozšíri. 
Nie je to na úkor zdravia všetkých obča-
nov Dubovej?

Skládka na Dubovej je moja nočná 
mora. Ľudia ma zastavujú a vyčítajú mi, 

prečo som vybavila peniaze na skládku 
a nie na to, aby v obci boli priestory na or-
dinovanie lekára, ktorý by sem dochádzal 
aspoň dvakrát do týždňa, ďalej lekáreň, 
sociálne služby pre osamelých občanov 
atď., teda tak, ako je to už dnes na iných 
dedinách. Kde je chyba, v občanoch ale-
bo v našich starostoch, ktorí uznávajú len 
cenu hotových peňazí?

Po skončení verejného zasadnutia som 
zostala sama s pánom starostom. Nemô-
žem napísať tie urážky, ktorých sa mi 
dostalo. Presvedčila som sa, že prekvapiť 
svojou prítomnosťou na verejnom zasa-
daní pána starostu sa neoplatí a ja som si 
myslela, že na zdravé životné prostredie 
Dubovej bude potrebný už len jeden hlas 
(odo mňa). Dobre mienený môj zámer, 
aby Dubová mala vlastnú skládku odpa-
du je mi pripisovaný ako zločin spáchaný 
na všetkých občanov bývajúcich na Du-
bovej s výnimkou tých, ktorí profitujú na 
využívaní smetiska a na tzv. verejnom za-
sadnutí občanov bez prítomnosti čo i len 
jediného občana obce Dubová, rozhodnú 
sami v tak závažnej veci, ako je rozši-
rovanie smetiska do budúcnosti. O tom, 
že pán starosta nečakal žiadneho občana 
svedčí i to, že toto verejné zasadnutie sa 
konalo v miestnosti pána starostu, ktorá 
má kapacitu 6-8 ľudí. Sú rozhodnutia 
občanov odsúhlasené na verejnom zhro-
maždení platné aj vtedy, ak tam nie je 
ani jediný občan? Vážení občania, pou-
važujme, ako zastaviť likvidáciu obce 
Dubová. Nebývam na Dubovej, ale môj 
sen bol stráviť starobu v penzióne na Du-
bovej, pod lesom, v zdravom životnom 
prostredí. 

Agneša Gundová,
rod. Gavorníková

Sama a jediná.
Prečo som len vybavila

peniaze na skládku
odpadu.

Reakcia starostu.

Neviem, či redakcia Dubovských novín 
(ktorej som členom) uverejní článok pani 
Gundovej, a ani neviem v akom rozsahu. 
Nedá mi však nereagovať.

Pani Gundová opisuje „dnešný“ zá-
žitok z 24.augusta 2009, kedy sa podľa 
nej malo konať „verejné zasadanie ob-
čanov“. Nebolo to zasadanie občanov, 
ale konanie podľa stavebného zákona, 

ktoré však bolo verejné. Bolo aj vyhlá-
sené v rozhlase, aj zverejnené na úradnej 
tabuli s výzvou na podanie písomných 
pripomienok (ktoré prišli myslím ešte 
dve), dokonca som e-mailom oboznámil 
aj poslancov o stavebnom konaní. Išlo 
o rozšírenie kapacity skládky na Dubovej 
na pozemkoch spoločnosti po oplotenie – 
nie o ďalšiu kazetu.

Ďalej pisateľka opisuje začiatok vý-
stavby skládky na Dubovej len pre Du-
bovú. Je to pravda a veľkou pravdou je, 
že osudy skládky nesledovala. Po prvej 
počiatočnej investícii bola nasledujúca 
podmienená tým, že to nebude skládka 
len pre Dubovú, ale regionálna. Sám sa 
pamätám na verejné rokovanie na ihris-

ku, kde toto občanom vysvetlil vtedajší 
starosta pán Koník a verejné zhromažde-
nie to akceptovalo. 

Z nasledujúcich riadkov je mi jasné, 
že pisateľka sa veľmi ťažko orientuje 
v problematike, lebo píše, že obec sklád-
ku predala. To pravda nie je, obec sklád-
ku vložila do spoločnosti s ručením ob- 
medzeným (s.r.o.) za starostu pána Lu-
kačoviča a podpísala zmluvu o založení 
spoločnosti s partnerom – Retep Slova-
kia s.r.o. Obec vlastní v spoločnosti 65% 
majetkových práv, ale zmluva o založe-
ní s.r.o. udáva pravidlo, že na schvále-
nie  prevažnej väčšiny dôležitých otázok 
je potrebná 2/3 väčšina hlasov – to je 
66,66.
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Preto je momentálne situácia taká, že na 
valnom zhromaždení obec proti partne-
rovi a partner proti obci nič neprehlasujú 
a všetko zostáva tak, ako to odhlasovali 
v minulosti. 

Pisateľka emotívne píše, že za 10 mi-
liónov korún sa dala v roku 1991 posta-
viť skládka pre dve generácie dubova-
nov. Možno áno, ak by prišli naraz a bez 
dodatočných podmienok. Viem o tom, 
koľko trápenia a nervov s tým vtedajší 
starosta mal a neverím, že tie peniaze 
„prešustroval“. Zhltla ich konzervácia 
stavby, následné odkonzervovanie keď 
prišli peniaze a tiež problém s prerába-
ním odvodnenia plochy.

V nasledujúcich riadkoch si pisateľka 
dokonca protirečí – na jednej strane ob-
hajuje skládku a jej existenciu, ktorej 
dopomohla a na druhej strane brojí proti 
nej, lebo obci nič neprináša, len samé ne-
gatíva a predurčuje obec k zániku.

Tvrdí ďalej, že sa hlasovalo o sklád-
ke na Dubovej a ona jediná bola proti 
a starosta prvý hlasoval za. Ani to nie je 
pravda. V rámci tohto stavebného kona-
nia sa predostierali stanoviská – súhlasné 
a nesúhlasné. Jej nesúhlasné stanovisko 
stavebný úrad zamietol ako neodôvodne-
né v súlade so stavebným zákonom. To, 
že som uviedol, že by sa platy pracovní-
kov obecného úradu museli znížiť je číry 
výmysel.

Ak má pani Gundová, ktorá vybavila 
peniaze na skládku na Dubovej nočné 
mory z toho, že je na Dubovej skládka, 
je mi to naozaj ľúto. Len nech následne 
nedáva sugestívne otázky, kde je chyba – 
v občanoch, alebo v starostoch.

Pani Gundová ďalej píše, že ostala 
sama so mnou a nemôže napísať tie uráž-
ky, ktorých sa jej dostalo. Áno ostala. 

Chcela opätovne po už neviem koľký raz 
odo mňa záruku, že v Koligramoch, kde 
má parcelu so svojim synovcom a nete-
rou, bude mať dva stavebné pozemky. 
Po neviem koľký krát som jej vysvetlil, 
že bude mať stavebnú parcelu v línii pod 
poľnou cestou, kde jej vyjde pekný sta-
vebný pozemok na domček. Ona však 
neustále trvá na tom, že obec má na vlast-
né náklady prekopať niekoľko terás, pre-
ložiť všetky poľné cesty, ktoré vybudo-
vali družstevníci na prístup k terasám po 
terénnych úpravách v celej lokalite pred 
mnohými rokmi, lebo ona chce stavať 
niekoľkogeneračné dva domy. Na otázku 
prečo nestavia v Novosadskej ulici, kde 
má niekoľko pozemkov a schátraných 
budov mi odvrkla, že s týmito pozemka-
mi má iné plány. Opakované vysvetľo-
vanie okolo územného plánu a toho, čo 
je a nie je možné sa minulo účinkom 
a ja som ju požiadal, aby odišla, pretože 
nie je ochotná prijať žiadne argumenty 
a logické závery. (Výsledok jej arogantnej 
neprispôsobivosti si môžete ísť sami po-
zrieť do Koligramov, kde dala rozkopať 
poľnú cestu a stavebný úrad bol nútený 
začať proti nej konanie.) K tým urážkam 
len toľko, že málokedy som sa tak poní-
žil, žiadal, premáhal, prosil za obec (nie 
kvôli skládke, ale kvôli záujmom obce 
a pokojnému riešeniu problematiky vý-
stavby) ako pri rozhovoroch a rokovani-
ach s pisateľkou listu, na čo mám svedka. 
Nedá sa brániť obvineniu, že som pani 
v úctyhodnom veku urážal medzi štyrmi 
očami. Len tvrdením, že to nie je pravda 
a toto je pomsta.

V závere pisateľka ľutuje svoj „dobre 
mienený zámer“, obviňuje z profitovania 
zo smetiska bližšie nešpecifikované oso-
by a kladie otázku, či rozšírenie smetiska 
odsúhlasili občania. Odpoveď na otázku 
či zo smetiska profitujem ja znie nie a od-

poveď na otázku, či rozšírenie odsúhlasi-
li občania znie áno. Ešte v roku 2006 za 
starostu pána Lukačoviča. 

Tiež otázka v závere ako zastaviť likvi-
dáciu obce má odpoveď – obec sa nelik-
viduje, myslím, že ak sa obzriete, stále sa 
buduje a zlepšuje. 

Na záver pisateľka predniesla svoj sen 
o strávení staroby v penzióne na Dubovej, 
pod lesom, v zdravom životnom prostre-
dí. Všetci asi chceme dožiť na Dubovej 
v zdravom životnom prostredí. Niektorí 
v kruhu rodín, priateľov a dubovanov. 
Kto vie ako by dopadlo hlasovanie o tom, 
či chceme za susedu pisateľku listu...

Prepáčte, že Vás zaťažujem siahodlhou 
odpoveďou na jeden list, a netvrdím, že 
som dokonalý starosta, dokonalý človek 
a všetko beží na obecnom úrade doko-
nalo. Myslím ale, že je potrebné dávať 
veci na pravú mieru a brániť sa takýmto 
obvineniam. A treba povedať, že sa sna-
žíme pracovať pre obec a pre Vás obča-
nov podľa svojho najlepšieho vedomia 
a svedomia.

Mám pocit, že v tomto roku (na jeseň 
budú voľby poslancov a starostu) si ešte 
v novinách (a možno aj na plagátoch) 
počítame rôzne listy, názory a obvinenia. 
Viacerí, ktorým som nešiel na ruku podľa 
ich predstáv mi pri rôznych príležitosti-
ach, keď som nebol ochotný vyhovieť ich 
premršteným požiadavkám a nárokom 
povedali, ... veď počkaj, o chvíľu sú voľ-
by, ja ti zavarím...

Sama a jediná. Prečo som len
vybavila peniaze na skládku odpadu – 

ozaj, prečo?

starosta obce

Oznamy
obecného úradu

Do 31.1.2010 
- treba nahlásiť zmeny v daňovom prizna-
ní dane z nehnuteľnosti oproti roku 2009 
(ak ste kúpili, alebo predali nehnuteľnosť 
v obci Dubová, urobili prístavbu, zmenili 
charakter stavby a pod.).
- prihlásiť, alebo odhlásiť psa.

Od 1. 1. 2011 bude OÚ Dubová vyberať 
platbu za prenájom hrobového miesta. 
Žiadame Vás, aby ste v priebehu roka 

2010 nahlásili hrobové miesta, ktoré si 
chcete prenajať, aby mohli byť urobené 
nájomné zmluvy. Nahlásenie bude obsa-
hovať meno, priezvisko, bydlisko, dátum 
narodenia, číslo telefónu, číslo OP.

Od 1.1.2010 sú platné nové všeobecne 
záväzné nariadenia:
- VZN č. 35 o miestnej dani a poplatku 
za odpad,
- VZN č. 36 o odpadoch,
- VZN č. 37 o dotácii na prevádzku škol-
ských zariadení,
- VZN č. 38 o dotáciách z rozpočtu obce,
- nová príloha č. 2 VZN č. 31 o výške 

príspevkov v školstve.
(všetky sú prístupné na obecnom úra-
de Dubová, alebo na www.dubova.sk – 
VZN)

Nezvyšovali sa žiadne dane, obecné za-
stupiteľstvo však zvýšilo poplatok za 
odpad a výšku príspevku rodičov v Ma-
terskej škole zo 7 na 10 € pre rodičov 
z trvalým pobytom v obci a na 12,60 pre 
rodičov bez trvalého pobytu v obci.

K odpadom:
Sadzbu poplatku a následný poplatok je 
potrebné podľa zákona o odpadoch vypo-
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čítať podľa nákladov na likvidáciu odpa-
dov z predchádzajúceho roka a tieto roz-
deliť buď na sadzbu na občana, alebo pri 
množstvovom zbere na smetnú nádobu.
Do nákladov na likvidáciu odpadov sa 
zarátavajú:
- vývoz komunálneho odpadu (platby za 
vývoz smetných nádob a kontajnerov 
„Petmasu“ - 8650 € za rok),
- uloženie komunálneho odpadu na sklád-
ke (10300 € za rok),
- vývoz nadrozmerného odpadu (2x do 
roka povinnosť obce zabezpečiť vývoz 
nadrozmerného odpadu vo veľkokapacit-
ných kontajneroch – robievame to pred 
šibačkou a pred hodmi - cca 16 ton za 
rok),
- vývoz a uloženie cintorínskeho odpadu 
(dúfame, že separácia na cintoríne nám 
pomôže znížiť náklady – cca 6 ton),
- vývoz a likvidáciu nebezpečného odpa-
du (robievame raz do roka - cca 400 €),
- vývoz separovaných zložiek odpadu 
(papier, plasty, sklo), za ktorý tiež tre-
ba platiť – od sumy sa odráta príspevok 
z Recyklačného fondu za vyseparované 
zložky odpadu, alebo prípadný zisk za 
predaj druhotnej suroviny,
- likvidácia čiernych skládok odpadu 
v katastri obce (každoročne čistíme a nie 
zadarmo niektoré úseky v katastri, najmä 
cestu na Vištuk),

- vývoz a likvidácia drobného stavebné-
ho odpadu (veľkokapacitné kontajnery 
a zvýhodnené vývozy pre občanov obce 
na skládke - cca 35 ton za rok),
- vývoz a likvidácia biologicky rozlo-
žiteľných odpadov a odpadov z parkov 
a verejných priestranstiev (snažíme sa 
minimalizovať - cca 5 ton za rok),
Vývoz a likvidáciu autobatérií a elektro-
niky robia oprávnené firmy zadarmo.
V roku 2009 sa takto zrealizovali nákla-
dy na vývoz a likvidáciu odpadov z obce 
Dubová vo výške 22.350,- €.

Obecný úrad v priebehu mesiacov január 
a február bude realizovať prieskum medzi 
občanmi o veľkosti smetných nádob 
a intervale vývozu. Prosíme občanov, 
aby sa aktívne do tohto prieskumu za-
pojili.

• Veľkosťou nádoby a intervalom vývo-
zu môžeme ovplyvniť výšku nákladov 
na likvidáciu odpadu v obci, čo by sa 
malo pozitívne odraziť na výške poplat-
ku za odpad – a samozrejme najmä pred-
chádzaním tvorby odpadov, separáciou 
a recykláciou odpadu môžeme podstatne 
znížiť poplatok.
• Zvážte však zodpovedne, či Vám men-
šia nádoba bude stačiť a nebude dôvo-
dom zvýšeného výskytu čiernych skládok 

v chotári obce (na ktoré sa potom poskla-
dáme všetci).
• Zvážte tiež, či dlhší interval vývozu 
nebude Vás a Vašich susedov obťažovať 
v letných mesiacoch zápachom (zapácha-
jú najmä biologicky rozložiteľné odpady 
a kuchynské odpady, ktoré môžete kom-
postovať v záhrade),
• Obec Dubová má zavedený všeobecne 
záväzným nariadením č. 36 o odpadoch 
takzvaný množstvový zber – za zber odpa-
dov sa platí nie na osobu, ale na smetnú 
nádobu. Poplatok za nádobu podľa sku- 
točných nákladov by mal byť 84,24 € pri 
26 vývozoch v roku a 42,12 € pri 13 vý-
vozoch v roku. Obecné zastupiteľstvo zní-
žilo sadzbu o 60 %, t.j. 60 % ceny zaplatí 
obec a 40 % občania v systéme množ-
stvového zberu. Cena za vývoz odpadu 
v obci Dubová na rok 2010 bude opro-
ti skutočným nákladom znížená o 60% 
- pri vývoze raz za 14 dní na 33,69 € na 
smetiak a pri vývoze raz za 28 dní na 
16,84 €. Ak by sme nemali množstvový 
zber, na občana by vyšiel poplatok 22,85 € 
bez zníženia.
• na občanov bez trvalého pobytu v obci, 
ktorí nežijú v spoločnej domácnosti 
s aspoň jedným občanom s trvalým poby-
tom v obci Dubová sa množstvový zber, 
ani zníženie sadzby dane nevzťahuje - je 
22,85 €.

Pre porovnanie – poplatky v okolitých obciach nie sú na smetiak, ale na obyvateľa – „na hlavu“ v domácnosti

 sám bývajúci dvojčlenná domácnosť trojčlenná štvorčlenná

Budmerice 20 € 40 € 60 € 80 €
Báhoň 16 € 32 € 48 € 64 €
Častá 22,63 € 45,26 € 67,89 € 90,52 €
Doľany 13,32 € 26,64 € 39,96 € 53,28 €
Píla 18,25 € 36,50 € 54,75 € 73 €
Jablonec 3,14 € 26,28 € 39,42 € 52,56 €
Štefanová 13,28 €  26,56 € 39,84 € 53,12 €
Vištuk 21,50 € 43 € 64,5 € 86 €
Modra 18,25 € 36,50 € 54,75 € 73 €
Pezinok 25,185 € 53,367 € 75,552 € 100,737 €
Dubová 22,85 € 45,70 € 68,55 € 91,40 € - mimo množstvový zber

(zdroj – zverejnené VZN na internetových stránkach obcí k 12.1.2010)
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Čo priniesol rok 
2009

Petra Štibrányiová / Marek Vranko

Lucia Kulichová / Marián Mališek Bc. Lenka Kulichová / Ing. Jozef Demovič

7. 2. 2009
- Marek Vranko 
- Petra Štibrányiová 
--------------------------------------------
25. 4. 2009
- Marián Mališek 
- Lucia Kulichová 
--------------------------------------------
13. 6. 2009
- Štefan Duban 
- Petra Grellnethová
--------------------------------------------
29. 8. 2009
- Ing. Jozef Demovič
- Bc. Lenka Kulichová

Novomanželom srdečne
blahoželáme.

7. 2. 2009
- Marek Vranko 
 Petra Štibrányiová

Povedali si "áno"

Petra Grellnethová / Štefan Duban

A čo je mladosť? – Dvadsaťpäť rokov?
Ružových tvári hlaď jará?
Či údov sila? Či strmosť krokov?
Toto sa všetko zostará!
Mladosť je túžba živá po kráse,
je hlas nebeský v zemskom ohlase,
je nepokoj duší svätý,
je tá mohutnosť, čo slávu hľadá,
je kvetín lásky rajská záhrada,
je anjel v prachu zaviaty!

(Andrej Sládkovič, Marína)
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Františka Koníková  (+ 22. 4. 2009) 
vdova po Karolovi, rod. Krupicová (82 r.)

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

Alexander Šikula  (+ 13. 6. 2009)
manžel Miliny, rod. Kompišovej (66 r.)

Peter Rajnoha  (+ 3. 7. 2009)
syn Petra a Márie, rod. Tomaškovičovej (32 r.)

Anna Gajdošíková  (+ 17. 7. 2009)
vdova po Vojtechovi, rod. Polčičová (87 r.)

Mária Polčicová  (+ 18. 7. 2009)
vdova po Antonovi, rod. Gašparovičová (92 r.)

Ľudovít Pánik  (+ 26. 8. 2009)
manžel Alžbety, rod. Moravčíkovej (92 r.)

Eva Magalová  (+ 2. 9. 2009)
manželka Ivana, rod. Polakovičová (49 r.)

Mária Hozlárová  (+ 15. 10. 2009)
dcéra Augustína a Anny, rod. Štrbíkovej (75 r.)

Mária Slintáková  (+ 3. 11. 2009)
vdova po Floriánovi, rod. Šikulová (78 r.)

Františka Koníková  (++ 22. 4. 2009)  22. 4. 2009) 
vdova po Karolovi, rod. Krupicová (82 r.)

Mária Motyčiaková  (++ 5. 5. 2009)  5. 5. 2009) 

Predišli nás...

Františka Koníková Alexander Šikula

Anna Gajdošíková Mária Polčicová

Ľudovít Pánik Eva Magálová

Mária Hozlárová Mária Slintáková

Viktorko Šajgalík
(* 12. 1. 2009)
rodičia: Viktor Šajgalík a Zuzana rod. Tirindová
 (bytom Brezno)

Sofia Polčicová
(* 31. 1. 2009)
rodičia: Marek Polčic a Lucia rod. Izakovičová

Šimon Jakubec 
(* 2. 2. 2009)
rodičia: Tomáš Jakubec a Miroslava rod. Horváthová
 (bytom Žilina) 

Alexander Polčič
(* 9. 2. 2009)
rodičia: Ivan Polčič a Dominika Gabrišová 

Diana Zuzana Štefulová
(* 26. 3. 2009)
rodičia: Richard Štefula a Zuzana rod. Lanáková

Timea Stankovenová
(* 22. 6. 2009)
rodičia: Peter Stankoven a Kamila rod. Kulichová
 (bytom Banská Bystrica)

Vivien Dubanová
(* 27. 6. 2009)
rodičia: Mário Duban a Lenka Kovácsová

Leila Kučerová
(* 8. 7. 2009)
rodičia: Roman Kučera a Erika rod. Tabernausová

Lucia Vranková
(* 7. 8. 2009)
rodičia: Marek Vranko a Petra rod. Štibrányiová
 (bytom Doľany)

Patrik Lukačovič 
(* 28. 8. 2009)
rodičia: Viktor Lukačovič a Oľga rod. Oškerová

Tamara Tomášková
(* 1. 9. 2009)
rodičia: Tomáš Tomáška a Monika rod. Zajíčková

Bartolomej Polčic
(* 18. 10. 2009)
rodičia: Rudolf Polčic a Renáta rod. Badinková

Rodičom blahoželáme a vyprosujeme, 
aby im dieťa bolo na radosť a Bohu na 

česť a slávu.

Viktorko Šajgalík
(** 12. 1. 2009)
rodičia: Viktor Šajgalík a Zuzana rod. Tirindová

Naro� né deti

Život má pre človeka
len vtedy cenu,

keď môže z neho
rozdávať.

(Ijla Iljič Mačnikov)
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Viktorko Šajgalík

Diana Zuzana Štefulová

Leila Kučerová

S�  a Polčicová

Timea Stankovenová

Lucia Vranková

Šimon Jaku� c

Vivien Dubanová

Tamara Tomášková

Alexander Polčič

Bartolomej Polčic



Ospravedlnenie
Redakcia Dubovských novín sa ospravedlňuje všetkým čitateľom za výpadok skupiny textov a fotografií, ktoré mali byť a neboli 
uverejnené v minulom čísle. Stalo sa tak nedopatrením v dôsledku neštandardných podmienok, za akých bolo toto číslo pripravo-
vané. Je nám veľmi ľúto, že sa tak stalo. Všetky chýbajúce materiály uverejňujeme preto aspoň dodatočne v tomto čísle. Ďakujeme 
za pochopenie.

za redakciu DN
František Zajíček

6. septembra 2009 oslávil Viliam Jakubec, nádherné životné jubileum,
80 rokov.

Daj mu Pane Bože ešte dlhé roky a žehnaj všetky jeho kroky!
Zachovaj mu veľa zdravia, šťastia, optimizmu a sily, v tvári úsmev navždy milý!

Nech slnko života sa na nášho Vilka smeje a láska nás všetkých ho stále pri srdci hreje!
A Matka Božia, zo svojej štedrej dlane mu denne ulieva Božie požehnanie!

Všetko len to najlepšie mu do ďalšieho života z celého srdca praje manželka Terka, 
deti – Jozef, Vladimír, Elenka, Veronika, nevesty, zaťovia, deväť vnúčat, štyri pravnúčatá 

i celá ostatná rodina. Pravnúčatá ho za všetkých bozkávajú.

Jubilant Viliam Jakubec v kruhu svojich najbližších na oslave narodenín dňa 6. 9. 2009 na dvore Hoštáckej Viechy v Dubovej.

Rómske dievčatko
...krátka poviedka našej mladej prispievateľky

 Bola raz jedna lúka a na tej lúke boli deti. Bolo ich päť, vlastne šesť, ale jedno dievčatko sa vraj nepočítalo. Bola totiž Rómka, 
vraveli jej „cigánka“. Ostatné deti sa hrali, no ona musela byť stále sama pri jednom starom dube. Odháňali ju a nikto sa s ňou 
nechcel hrať. Ale jedného dňa sa deti chceli hrať takú hru, ku ktorej je treba päť hráčov. Mali však problém, jeden chlapec ochorel 
a nemohol prísť. Nezostávalo im nič iné, iba zavolať rómske dievčatko. Ako sa len potešilo, ani chvíľku neváhalo a hneď prišlo 
bližšie. Začala sa hra a rómske dievčatko konečne mohlo ukázať aké je šikovné. V tejto hre sa jej veľmi darilo. A tak ju zavolali aj 
ďalší a ďalší deň, až sa hrali všetci spolu a nerobili medzi sebou rozdiely.

A tak to má byť!

Lenka Valčeková
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20 rokov:

Alojz Šikula  + 18. 10. 1989 
manžel Šáriky rod. Bratislavskej (64 r.)

Ernest Palkovič  + 21. 10. 1989 
syn Alojza a Anny rod. Hrdlovičovej (42 r.)

10 rokov:

Ervín Novomeský  + 17. 11. 1999 
manžel Zuzany rod. Kučerovej (66 r.)

Pripomienka zosnulých
október - december 2009

30 rokov:

Anna Pokojná  + 4. 10. 1979 
vdova po Jánovi rod. Hrdličková (78 r.)

Florián Fandel  + 22. 10. 1979 
manžel Márie rod. Moravčíkovej (69 r.)

Pavol Gloznek  + 23. 11. 1979 
syn Pavla a Hermíny rod. Dubanovej (63 r.)

Štefan Hrnčár  + 26. 11. 1979 
manžel Magdalény rod. Gavorníkovej (72 r.)

Alojz Šikula

Ernest Palkovič Ervín Novomeský

Štefan Hrnčár

Pavol GloznekAnna Pokojná

Dňa 29. októbra 2009 uplynulo 
30 rokov, čo od nás odišiel do 

večnosti náš drahý otec, dedko, 
pradedko a prapradedko

Florián Fandel

S úctou a láskou spomína dcéra 
Ilka s deťmi, vnukmi

a pravnukmi.

Milí čitatelia Dubovských novín, väčši-
nou sa Vám prihováram príspevkami, 
ktoré majú veľa spoločného s našou 
farnosťou, prípadne dianím v našom 
chráme, keďže túto oblasť ako členka 
redakcie DN mám viac-menej na staros-
ti. Dnes sa na Vás obraciam tak trocha 
s výzvou: „Darujte krv!“

Dňa 25. 11. 2009 som sa zúčastnila 
v Kultúrnom dome v Pezinku slávnost-
ného odovzdávania plakiet J. Janského 
a medailí prof. MUDr. J. Kňazovické-
ho za bezpríspevkové darcovstvo krvi. 
Potešila som sa, keď medzi pozvanými 
darcami som spoznala ďalšieho Dubova-

na, Norberta Koníka. Prišiel si prevziať 
v poradí tretiu, čiže Zlatú plaketu J. Jan-
ského. Ja som si domov odniesla bronzo-
vú plaketu.

Týmto príspevkom sa nechcem chváliť, 
rada by som ním oslovila všetkých tých, 
ktorým zdravotný stav dovoľuje a možno 
už aj chceli len ešte akosi stále váhajú ísť 
darovať krv. Za ten dobrý pocit to stojí. 
A napokon, nikdy nevieme, kedy my sami 
budeme potrebovať takúto formu pomoci 
od iných. Kiežby to nebolo nutné.

Na tomto podujatí odznelo veľa krás-
nych slov a myšlienok, ale asi najviac 
na mňa a možno i na ďalších zapôsobila 
veta, ktorú povedal vo svojom príhovore 

zástupca Slovenského Červeného kríža, 
že oceňuje a ďakuje všetkým, ktorí na-
priek tomu, že dnes nemajú také výhody 
aké mali darcovia krvi v minulosti, pri-
chádzajú a darujú túto vzácnu tekutinu.

Monika Valentovičová

DARUJ KRV
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Zdravie je dobro,
o ktorom nevieme, 

pokiaľ ho nestratíme
(Latinské príslovie)
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70 rokov:
Vladimír Vober
(* 11. 1. 1940)
Ferdinand Lánik
(* 5. 2. 1940)
Jozefína Fandlová
(* 16. 3. 1940)
Jozef Hrdlovič
(* 16. 3. 1940)

60 rokov:
Vincent Moravčík
(* 2. 1. 1950)
Anton Suchovský
(* 4. 1. 1950)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky 

dary neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

Naši jubilanti
 január - marec 2010 Všetko najlepšie 70-nikom

Chcela by som popriať všetkým sedemdesiatnikom, 
i tým, ktorí na Dubovej nebývajú, všetko najlepšie k narodeninám, 

veľa šťastia, lásky, elánu, pokoja 
a veľa, veľa zdravia.

Vaša rodáčka a tiež 70-nička

Betka Štrbková

Životné jubileum

Krásneho životného jubilea 70 rokov
sa dňa 11. 1. 2010 dožil

Vladimír Vober.

Do ďalších rokov mu všetko najlepšie, hodne 
zdravia, síl, lásky a pokoja v kruhu blízkych praje 

manželka Terézia a deti Miroslav, Iveta
a Vladimír s rodinami.

Dňa 28. 1. 2010 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná sestra

Vilma Vojačková

S láskou spomínajú sestra Zuzana s rodinou
a brat Eduard s rodinou.

Dňa 2. 2. 2010 uplynulo 15 rokov, čo nás opustil 
náš drahý, nezabudnuteľný

Vilo Šikula

S láskou na neho spomína celá rodina
a zvlášť vnuk Viktorko.



 Dubovské noviny január - marec 2010 13

Pripomienka zosnulých
január - marec 2010

100 rokov:

Uršuľa Polčicová  + 25. 3. 1910
dcéra Štefana a Márie rod. Kloknerovej (16 r.)

Rozália Mičunková  + 28. 3. 1910 
dcéra Alberta a Márie rod. Šimovičovej (1 rok)

80 rokov:

Katarína Palkovičová  + 13. 2. 1930
dcéra Františka a Františky rod. Vydrovej (1/4 hod.)

Ignác Valentovič  + 13. 2. 1930
vdovec po Kataríne rod. Schillerovej (94 r.)

Štefánia Hrdlovičová  + 8. 3. 1930
dcéra Alexína a Paulíny rod. Jelemenskej (4 dni)

Rozina Glozneková  + 16. 3. 1930
manželka Imricha, rod. Kosecová (61 r.)

90 rokov:

Mária Fandlová  + 2. 2. 1920 
dcéra Floriána a Ernestíny rod. Koníkovej (8 mes.)

Štefan Gavorník  + 20. 2. 1920 
manžel Márie rod. Ohákovej (65 r.)

50 rokov:

Tomáš Černý  + 29. 1. 1960
manžel Anastázie rod. Denkovičovej (58 r.) 

Justína Dubanová  + 2. 2. 1960
manželka Františka, rod. Hrdlovičová (30 r.)

Terézia Hečková  + 22. 2. 1960
dcéra Pavla a Rozálie rod. Mikovej (86 r.)

30 rokov:

František Lukačovič  + 17. 1. 1980
manžel Juliany rod. Dobšovičovej (76 r.)

Rozália Heldová  + 23. 1. 1980
vdova po Rafaelovi, rod. Geršicová (64 r.)

Františka Palkovičová  + 26. 1. 1980
vdova po Františkovi, rod. Vydrová (87 r.)

Peter Jurkovič  + 10. 3. 1980
vdovec po Márii rod. Krchnákovej (81 r.)

Peter Polčic  + 10. 3. 1980
manžel Terézie rod. Koníkovej (60 r.)

Augustín Hozlár  + 15. 3. 1980
manžel Anny rod. Štrbíkovej (88 r.)

20 rokov:

Mária Polčicová  + 23. 1. 1990
vdova po Lukáčovi, rod. Nemčeková (60 r.)

Alojz Tomašovič  + 3. 2. 1990
manžel Anny rod. Jakubíkovej (62 r.)

Ľudovít Lukačovič  + 14. 2. 1990
manžel Pauly rod. Špačkovej (63 r.)

Virgil Polčič  + 27. 2. 1990
manžel Agneši rod. Nemčekovej (60 r.)

Mária Lukačovičová  + 11. 3. 1990
vdova po Štefanovi, rod. Germeková (65 r.)

Anna Tomašovičová  + 13. 3. 1990
vdova po Alojzovi, rod. Jakubíková (56 r.)

Mária Kosecová  + 23. 3. 1990
vdova po Pavlovi, rod. Slintáková (73 r.)

Štefan Palkovič  + 28. 3. 1990
syn Františka a Františky rod. Vydrovej (57 r.)

Peter Blaščák  + 31. 3. 1990
brat Zuzany Haverlovej (65 r.)

10 rokov:

Helena Palkovičová  + 13. 2. 2000
vdova po Pavolovi, rod. Antalová (80 r.)

60 rokov:

Anna Tomašovičová  + 22. 1. 1950
vdova po Jánovi, rod. Beganyiová (81 r.)

Alojz Drin  + 1. 3. 1950
syn Gabriela a Márie rod. Spevákovej (21 dní)

Štefan Šikula  + 2. 3. 1950
vdovec po Apolónii rod. Valentovičovej (78 r.)

40 rokov:

František Jelemenský  + 21. 2. 1970
vdovec po Márii rod. Gážiovej (89 r.)

Milan Kolek  + 13. 3. 1970
syn Františka a Terézie rod. Gavorníkovej (37 r.)

Anna Bednáriková  + 15. 3. 1970
vdova po Pavlovi, rod. Jakubcová (77 r.) 

Tomáš Černý

František Jelemenský Anna Bednáriková

Rozália Heldová Augustín Hozlár

Mária Polčicová70 rokov:

Klára Lukačovičová  + 18. 2. 1940
manželka Františka, rod. Pokojná (68 r.)

Vladimír Palkovič  + 18. 2. 1940
syn Pavla a Paulíny rod. Gloznekovej (3 r.)

Helena Palkovičová

Mária LukačovičováĽudovít Lukačovič

Štefan Palkovič

Mária Kosecová

Justína Dubanová

Alojz TomašovičAnna Tomašovičová
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Boh a sladkosti

Jedna mamička sa usilovala dať základy morálky svojmu 
synčekovi a rozhodla sa využiť „zmiznutie“ niekoľkých koláči-
kov, čo boli odložené v obývačke.

„Vieš, že keď si si bral koláčik, Boh bol pri tebe, aj keď ja som 
to nevidela?

„Áno,“ smelo prikývol chlapec.
No koláčiky mizli ďalej.
Matka trpezlivo opakovala:

„Vieš, že Boh ťa v tej chvíli videl?“
„Iste.“
„A čo myslíš, že by povedal, keď si kradol zákusok?“
„Povedal by mi: ,Sme tu len my dvaja, zober si dva.´“

(Príbehy sú prevzaté z knihy „Koľko stojí zázrak?“ od Bruna Ferrera)

Vzácny kameň

Dvaja snúbenci s úžasom obdivovali vzácne 
kamene vystavené v klenotníctve. Diaman-
ty, zafíry a smaragdy ich očarili. Hľadali medzi 
nimi symbol svojej lásky.

Ich pohľad padol na jeden kameň, čo vyze-
ral veľmi skromne, bol tmavý a bez lesku.

Klenotník prečítal otázku v ich očiach 
a začal im vysvetľovať: „Toto je opál. Vzni-
ká z oxidu kremičitého, púštneho prachu 
a piesku a za svoju krásu vďačí skôr ne-
dostatku ako dokonalosti. Opál je kameň 
s rozlámaným srdcom, je plný maličkých štr-
bín, ktoré umožňujú vzduchu preniknúť do-
vnútra. Vzduch potom láme svetlo a vďa- 
ka tomu má opál také očarujúce odtiene, 
že ho nazývajú ohnivým lampášom, ktorý 
má vo svojom vnútri dych Pána.“

Medzitým siahol po kameni, pevne ho zovrel 
v dlani a pokračoval: „Opál stráca lesk, keď je 
na chladnom a tmavom mieste, no znova ho nadobúda, keď ho zohreje teplo ruky a keď je 
na svetle.“

Muž otvoril dlaň. Uvideli záchvev jemného, nežného lesku.
Tento kameň si snúbenci kúpili.

Keď striebro alebo mosadz zoxiduje, vezmeme čistiaci prostriedok a kov drhneme.
Čo máme robiť, keď potrebujeme znova dať lesk nášmu životu?
Môžeme sa prirovnať k opálu.
Získavame „farbu a lesk“, keď nás zohrieva Božia láska.
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Pešiak

Som ako pešiak na šachovnici
poskladanej z čiernych a bielych kociek
nezodpovedám za chyby
nech sa starajú iní!

Čakám kto vyriekne môj ortiel
nemám na tom žiaden podiel
Pohni mnou tak ako figúrkou
svet ma už aj tak odmietol

Na každý ďakší krok 
potrebujem niekoho
kto podrží ma za ruku
a povie: Urob to!

Takto cítim menšiu vinu
keď rútim sa do problému.
Veď to nie je moja vina
ja som o to nežiadala

Musíš nájsť v sebe silu
vzoprieť sa tej večnej ruke osudu
kráčať vlastnou cestou
aj keď zložitou

Vravieť si: Chcem!
a nevzdať sa toho
a možno spadneš
možno až na samé dno
ale aj to zvládneš!

Stačí mať pevnú vôľu
ľahko sa potom priblížiš k cielu
Život ti nikto neriadi 
za všetkým stojíš ty!

Či sa rozhodneš správne a či zle
je len na tebe
možno ti niekto poradí
no za každým rozhodnutím si len ty...

Simonka Glozneková

Ako rozoznáš skutočného priateľa?

Keď ti všetko „klape“, keď sa ti darí,
priateľov sa okolo teba iba hromadí.
Každý chce byť s niekým, čo niečo znamená,
s tým, čo nie je bez mena.
Vtedy byť priateľom veru nič neznamená.

Ale keď človek buchne čelom do múra
priatelia sa za chvíľu rozletia a on sám ostáva.
Ak sa ho však niekto zastane,
čo s inými neodíde, zostane,
potom si našiel ozajstného priateľa.

Priateľ nie je ako iní, jemu veriť môžeš.
Vo dne, v noci kedy treba má
porozumenie pre teba.
S ním nikdy v núdzi bez pomoci nezostaneš.

Takého človeka v srdci maj,
dobre sa ho pridŕžaj.
Lebo až ho stratíš, zistíš,
akú cenu pre teba mal,
akým on bol priateľom.

Pre svet bol možno ničím,
ale pre teba bol celým svetom.

Lucia Moravčíková
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Ako každoročne, už viac ako desať 
rokov (myslím, že od roku 1992) si Sv. 
Mikuláš vďaka dobrým ľuďom našiel 
cestu aj na Dubovú.

Mal so sebou síce menej anjelov ako bol 
zvyknutý zo začiatku, ale radosť detí z dar- 

čekov a radosť rodičov a starých rodi-
čov z detí nebola o to menšia. A kde sú 
tí anjeli? No - mnohí študujú na stred- 
ných a vysokých školách a mnohí 
z nich už chodia do práce. Vyrástli z krí- 
del a z anjelských šiat. Škoda... Ešte šťas-

tie, že sa každý rok nájde ochotný „mi-
kuláško“, pár ochotných „anjelov“ a ich 
pomocníkov a tiež kopa roztomilých a ši-
kovných dubovských detí, ktoré ešte ne-
vyrástli z čara vianočných sviatkov.

-rrr-

Mikulášku, dobrý strýčku...

Dňa 4. 12. 2009 našu ma-
terskú školu navštívil Mikuláš, 
na ktorého sa deti veľmi teši-
li. Doniesol deťom nielen ba-
líčky so sladkosťami, ale i di- 
vadielko o nebojácnom Jan-
kovi a čertoch v podaní Stra-
žanovského bábkového di-
vadla. Aj keď čertíci deťom 
narobili zimomriavky, radosť 
a nadšenie z príchodu Mikulá-
ša však nakoniec predsa len 
vyhrala nad strachom.

Deti sa Mikulášovi poďako- 
vali za prekvapenie a pred- 
viedli mu svoje umenie v po- 
dobe spevu piesní a prednesu 
básní.

Návšteva Mikuláša
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Tí z nás, ktorí sme sa na sviatok Svätej 
rodiny dňa 27. 12. 2009 zúčastnili svätej 
omše o 8:00 hod., boli sme svedkami jed-
nej krásnej a zároveň dojemnej udalosti. 
V závere svätej omše, ešte pred požeh-
naním bola vyzvaná nič netušiaca pani 
kostolníčka Jozefína Fandlová, aby so 
sákristie kostola prišla k oltáru, kde sa jej 
v mene nás všetkých v sprievode Ivana 
Jakubca prihovorila Eva Dolníková tými-
to slovami: „Drahá naša pani kostolníčka, 
nie je ľahké nájsť ani povedať pár slov 
vďačnosti za to všetko, čo ste tu pre nás 
za tie roky urobili. Dalo by sa o tom dlho 
a pekne rozprávať, pretože ste nám nie-
len spríjemňovali a skvalitňovali priebeh 
svätých omší, ale vykonávali ste aj práce 
spojené s kostolom, či farou. Vážime si, 
že ste nám obetovali množstvo svojho 
drahocenného času. Ale ako vy vravieva-
te, že čím viac dávate, tým viac dostáva-
te. A práve preto vám chceme milá naša 
kostolníčka Jojka poďakovať za všetko, 
čo ste do tejto služby vložili, za vás, za 
každú chvíľku, ktorú ste nám s láskou da-
rovali. Za všetko vám úprimne zo srdca 
ďakujeme a vyprosujeme do ďalších ro-
kov života u Pána hojnosť darov Ducha 

Svätého a u Matky Márie zdravia stáleho 
láskou naplneného. Vaši farníci.“

Po týchto slovách si pani kostolníčka 
prevzala dar a to: Sväté písmo, krásny 
kvet Orchideu a finančný obnos, za ktorý 
si mala kúpiť nejaký dar ona sama.
My ostatní sme svoju vďačnosť vyjadrili 
hlasitým potleskom.

Dojatá pani Fandlová sa všetkým za 
milé prekvapenie poďakovala a vláda-

la povedať len toľko, že zo zdravotných 
dôvodov si netrúfa túto prácu naďalej vy-
konávať.
A ja ešte zopár slov na záver.

Milá Jojka, nech Vám nebeský Otec 
udelí v hojnosti zo svojho požehnania 
a mnohé milosti, aby naďalej a ešte dlhé 
roky do Božieho chrámu viedli Vaše kro-
ky.

Monika Valentovičová

Poďakovanie za službu v chráme

26. 12. 2009 sa deti už pred 14:00 hod. 
schádzali v kostole, aby si poslednýkrát 
precvičili vianočné pesničky, ktoré ich 
učil pán farár po nedeľných svätých om-
šiach a inokedy. Pomaly prichádzali ľu-
dia a o 14:30 hod. sa začala Jasličková 
slávnosť.

Najprv pán farár vyzval všetkých na 
modlitbu za rodičov a po modlitbe deti 
s nadšením prinášali svoje “vianočné 
stromčeky“, na ktorých pracovali celý ad-
vent. Na vianočné stromčeky si mohli do-
kresliť ozdoby, len ak urobili niečo dobré, 
zvonček za večernú modlitbu, prskavku 
za dobrý skutok, sviečočku za účasť na 
svätej omši.

Deti začali svoj program pesničkou: 
„Poďme spolu do Betléma“. So záujmom 
prednášali svoje pripravené básničky.
Všetky deti boli veľmi odvážne, za to im 
patrí pochvala.

Milo prekvapili aj tie najmenšie.
Medzi jednotlivými básničkami deti 

sedeli na lavičkách, spievali a pri tom aj 
ukazovali. My starší sme nezostávali za-
hanbení a tiež sme sa postupne pridáva-
li. Každé dieťa dostalo veľkú čokoládu 
a pekný papierový Betlehem.

Po požehnaní sme všetci spoločne za-
spievali: “Tichú noc“. Z tvárí detí žiarila 
radosť a my sme sa v pokoji rozišli.

Snažme sa aj my v našich domovoch pri-
praviť malému Ježiškovi miesto, aby nám 
jeho pokoj a tichá radosť vnikla hlboko do 
sŕdc. Veď to je naša skrytá túžba, tajomné 
čaro Vianoc.

Lucia Moravčíková

Jasličková slávnosť 2009



V dňoch 21. – 24. januára 2010 na vý-
stavisku INCHEBA EXPO Bratislava 
sa konal 16. medzinárodný veľtrh ces-
tovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR. 
V rámci prezentácie spoločného stánku 
Malokarpatského regiónu a Malokar-

patskej vínnej cesty® sa prezentovala aj 
naša obec. Zastupovalo nás vínko firmy 
J&R Pretzelmayer a naše šikovné dámy 
– pani Anna Valentovičová s kvetinový-
mi aranžmánmi a pani Mária Fedorová 
s medovníkmi. Fotoreportáž a tiež nový 

kalendár vinárov na rok 2010 si môžete 
pozrieť na www.mvc.sk.

Touto cestou ďakujem za peknú repre-
zentáciu našej obce na tomto významnom 
medzinárodnom podujatí.

starosta obce

Slovakiatour 2010
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Deň pred Silvestrom dohoda s kama-
rátmi znela: „Ideme ráno spoločne na 
Kuklu“. Prebudili sme sa do krásneho 
slnečného rána a chystali sa na stretnutie 
s priateľmi. Ale počasie skúšalo našu od-
vahu. Zamračilo sa a začala padať hmla. 
Naše rozhodnutie bolo nezlomné: „Ide 
sa“! Naše nohy už za tie roky poznajú 
cestu samé. V družných rozhovoroch sme 
ani nepostrehli a boli sme pod Kuklou, 
kde nás čakalo prekvapenie. Pred nami sa 
z hmly vynáral Červený Kameň. Ten vý-
hľad bol proste pastva pre oči. Pokochali 
sme sa, posilnili a pokračovali ďalej.

Na horách panovala inverzia a inak 
to nebolo ani na našej Kukle. Svietilo 
slniečko, nezadul ani vetríček a pri roz-
hľadni bolo stále viac a viac turistov.

Nikomu sa z toho príjemného pro-
stredia nechcelo odchádzať. V ohnisku 
praskal oheň, bolo príjemne teplo a všet-
ci si mali stále čo rozprávať. Úžasné na 
Silvestrovskom výstupe na Kuklu je prá-
ve toto stretávanie sa so známymi, kde 
s niektorými sa naozaj stretneme iba raz 
za rok, a to práve na Silvestra na Kukle.

Prišla však chvíľa, kedy sa bolo treba 
zberať na odchod a všetci sme si sľubo-

vali opätovné stretnutie, ale tentokrát nie-
len na Silvestra, ale aj na Cyrila a Metoda 
(5. júla). V tento deň pred tromi rokmi 
aktivisti z Dubovej a okolitých obcí do-
končili rekonštrukciu rozhľadne a pán 
starosta za účasti prítomných turistov ju 
slávnostne uviedol do prevádzky.

Naša Kukla a jej okolie vyžaruje množ-
stvo dobrej energie a preto by sa naozaj 
stretnutie dobrých ľudí mohlo usku-
točňovať dvakrát do roka. Raz cez leto 
i cez zimu, lebo každé obdobie má svoje 
osobité čaro.

Renáta Jakubcová

Silvestrovský výstup na Kuklu 2009

Tohtoročný Silvestrovský výstup na 
Kuklu nás potešil nezvyklým poča-
sím. V Dubovej bola hmla - skoro tma 
a „skalní“, ktorých toto počasie neodra-
dilo, boli odmenení nádherným slneč-
ným počasím na Kukle, neobvyklým 
výhľadom na hmlu a mraky pod Kuklou 
a samozrejme výbornou náladou a množ-
stvom priateľských stretnutí a vinšov. 
Ako každoročne (Pán Boh im zachovaj 

dobré zvyky) nám „naši turisti“ celý deň 
udržiavali oheň v ohnisku a dobrú nála-
du a ďakujeme im aj za skrášlenie areálu 
rozhľadne Kukla.

Tešíme sa na ďalšie
spoločné stretnutia...

-rrr-



Milé Dubovanky,
usporiadatelia „Babskej zábavy“, tradičnej fašiangovej slávnosti,

Vás dňa 16. februára (t. j. v utorok) 2010 srdečne

pozývajú
na jej otvorenie o 15. hodine na priestranstvo k soche sv. Jána

a potom do viacúčelovej haly na ihrisku v Dubovej.

Usporiadatelia pre Vás pripravujú kultúrny program, tombolu a už tradične sa spoločne „pochová basa“. V rámci svojich mož-
ností Vás touto cestou prosíme o zapojenie sa do realizácie tohto úspešného podujatia, či už príspevkom do tomboly, upečením 
meraného koláča alebo iba svojou účasťou na babskej zábave. Príďte zabudnúť na starosti všedných dní a spoločne sa zabaviť 
pri tónoch dobrej hudby.

Tešíme sa na Vás...

 Dubovské noviny január - marec 2010 19

Pozvánka do Lipky
Pozývame záujemcov z radov detí a najmä mládeže na zapojenie sa do našich aktivít. Je to samozrejme najmä folklórny tanec 

a spev. Záujemcovia môžu prísť na naše tréningy, ktoré sa konajú v budove Základnej školy Dubová vždy v pondelok o 20.00 
hod. Nebude sa konať konkurz, ale záujemcovia sa k nám môžu pripojiť pri tréningu – nácvikoch tanečných prvkov. Keďže sa 
tréningy konajú v neskorších večerných hodinách, prípadní záujemcovia do 12 rokov musia prísť s rodičmi.

Za Folklórnu skupinu LIPKA – občianske združenie: Michal Mičko

Dňa 26. 12. 2009 sa v Špor-
tovej hale na ihrisku v Dubovej 
konal 4. ročník StolnoteniSo-
vého turnaja. Konal sa pod zá-
štitou Hostinca Mara Dubovská 
a Obecného úradu. Zúčastnilo 
sa ho 31 hráčov z obcí: Dubo-
vá, Častá, Doľany, Dlhá a Suchá 
nad Parnou. Turnaj sa začal rá- 
no o 9:00 a v jeho závere oko-
lo 18:00 večer sa najviac tešil 
víťaz Stano Blecha z Častej. 
Na druhom mieste skončil Pe-
ter Blaho z Častej a na tre- 

ťom mieste sa umiestnil Milan 
Tomašovič zo Suchej nad Par-
nou. Z Dubovských hráčov sa 
najlepšie umiestnil Marek Pol-
čic, a to na štvrtom mieste. Víťa-
zi sa tešili z hodnotných cien 
a dobrého vína, ktoré poskytli 
Marek Jakubec a Daniel Zubaj.

Podujatie malo vysokú športo-
vú úroveň a už teraz sa tešíme na 
5. ročník Stolnotenisového tur-
naja, ktorý sa bude konať opäť 
na Štefana, 26. 12. 2010.

Martin Vika

Stolnotenisový turnaj

Termín
 21. - 24. 1.
 6. 2.
 16. 2.
 7. 3.
 8. 3.
Rokovania OZ Dubová január - marec 2010: 25. 2.

Podujatie
 Slovakiatour Bratislava – prezentácia obce
 Pupácky ples
 Babská zábava
 Divadelné vystúpenie – Divadlo na kolene
 MDŽ

Kalendár podujatí január - marec 2010
Organizátor

 ZMO MR - MVC
 starosta
 Cech
 KRKVaŠ
 JDS

 Podujatie nie je potvrdené organizátorom
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Je to neuveriteľné, ale pred pätnástimi 
rokmi sa Štefan Jakubčík (neskôr repre-
zentant SR a mnohonásobný medailista
z majstrovstiev SR) zúčastnil ako prvý 
dubovan na súťaži v silovom trojboji.
O tri roky už úspešne bojovali na domá-
cich aj zahraničných poliach Katarína Ur-
banovičová a Marek Polčic. O dva roky 
na to sa pridali Radoslav Hudek, Marek 
Gavorník a mnohí ďalší.

Silový trojboj sa na Dubovej slušne 
ujal a vypočítavať jednotlivé úspechy 
by bolo na dlho. Osobne neviem o žiad-
nej obci ani meste, kde sa objavilo toľko 
kvalitných silákov na meter štvorcový. Je 
to predovšetkým o talente, tvrdej drine
a veľkej disciplíne prekonávať seba sa-
mého počas celého roka, potom nasleduje 
ďalší rok a ďalší. Samozrejme, že je to 
všetko nemožné bez dobrého tréningo-
vého zázemia a podpory najbližších, a čo 

si ceníme zvlášť, aj podpory obce, kto-
rá pravidelne prispieva formou dotácie 
podľa svojej možnosti.

Rok 2009 bol veľmi úspešný, čo sa 
odzrkadlilo na drahých kovoch, ktoré na 
Dubovej pribudli. Najväčšia žatva bola na
začiatku mája počas Majstrovstiev Slo-
venska v silovom trojboji juniorov. Dve 
vzácne bronzové medaile priniesli Peter 
Moravčík v kategórii do 90 kg a Mar-
tin Kučera v kategórii do 100 kg. Naj-
výraznejšou postavou šampionátu bol 
Samuel Tomašovič, ktorý vytvoril päť 
nových slovenských rekordov v kate-
górii do 90 kg. Boli to pätnásť rokov 
staré rekordy známeho siláka Jána Ger-
mánusa. Samo výkonmi 300 kg v dre-
pe, 170 kg v tlaku a 280 kg v mŕtvom 
ťahu, čo je 750 kg v trojboji, posunul 
staré rekordy o 20 kg. Sú to veľmi kva-
litné výkony, za ktoré získal nielen zlato

v kategórii, ale aj titul absolútneho majs-
tra Slovenska za najvyšší výkon za rok 
2009. Pre ilustráciu, z týchto výkonov 
by zvíťazil aj medzi mužmi v kvalitne 
obsadenej kategórii do 100 kg. Striebro
z Majstrovstiev Slovenska juniorov v tla-
ku na lavičke priniesol aj Miroslav Polčic. 
Miro sa v poslednom čase etabloval hlav-
ne ako kvalitný a rešpektovaný rozhodca 
v rámci Slovenska. Na záver sezóny 2009 
ešte Peter Moravčík zabojoval ako člen 
víťazného družstva klubu v Prvej Sloven-
skej Národnej lige v silovom trojboji mu-
žov a Martin Kučera úspešne bojoval na 
pohárovej súťaži v mŕtvom ťahu.

Pevne verím, že občania Dubovej sú na 
svojich športovcov, silových trojbojárov, 
hrdí a že im budú držať palce a podpo-
rovať ich aj v sezóne 2010 a možno ešte 
ďalších pätnásť rokov...

Pavol Kovalčík

15 rokov silového trojboja na Dubovej
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