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Čie sú hody? – NAŠE!
Tie NAŠE hody sú o výročí NÁŠHO
kostola, ale tiež o čase stretnutí s rodinou
a priateľmi, oslavovaní, radosti, zábave,
ukončení jesennej roboty vo vinohrade.
Máme ich v čase, kedy naokolo končia
oberačkové slávnosti – vinobrania, vrcholí
zhon okolo burčiaku a tento rok aj sklamanie z úrody hrozna.
Niekto má hody v čase šalátu, jabĺk, jahôd, čerešní, pažítky, prvého snehu, snežienok... a tie NAŠE – v čase burčiaku. Keď
toto píšem, rozmýšľam, aký tohtoročný
burčiak bude. Trpký sklamaním z úrody,
sladký poctivou prácou, odspodu hustý
nádejou na kvalitné vínko, plný bubliniek
dobrej nálady, iskrivý, kyslastý,... Keď čítate tento článok, už šumí a ožíva, preberá
sa ku svojmu krátkemu životu jedinečného
moku, ktorý rýchle skončí rampášom a postupne sa prerodí vo víno.
Pri otváraní Malokarpatského vinobrania
v Modre vyzdvihovali rečníci prácu vinárov. Burčiak je však niekde na polceste.
Spája vinára s vinohradníkom. Nie je k nemu potrebný až taký kumšt ako k dorobeniu kvalitného vína, ale je to výsledok kumštu a tvrdej pretvrdej práce vinohradníka.
Bez nej by nebolo ani burčiaku, ani vína,
ani vinára. Poviete si, že dovezú – a lacno.
Ale v tom burčiaku nie sú skaly našich vinohradov a slnko našich letných dní. Chýba
im v chuti tá slinovica s bridlicou, čo sa tak
ťažko obrába, zvláštna naša rodná hruda.
Tú pozná len NÁŠ vinohradník v NAŠOM
vinohrade. Veď Dubová je tou NAŠOU kameňovou a ťažkou zemou známa po celom
okolí. Ten NÁŠ chotár a tá NAŠA dedina
je taká, aká je možno práve pre tie kamene
a slinovicu, ťažkú prácu a neľahké dorábanie hrozna a všetkého ostatného.
Na tie NAŠE hody, prijmite Vy – NAŠI
vinohradníci, hlbokú poklonu za to, že Ste
stále ešte vinohradníkmi, že aj keď je to
neľahké a tento rok o to ťažšie, napriek

NÁŠ chotár,
NAŠE vinohrady,
NAŠA Dubová...

stratám a ťažkej práci – ostávate verní vinohradu. Každý z Vás, či už obrábate NAŠE
hektáre, alebo áre.
Možno sa pýtate, prečo stále to veľkými
písmenami písané NAŠE. Je to zvláštne
slovo, na hony vzdialené slovu MOJE. Slovo NAŠE vyjadruje, že si niečo privlastňujeme bez toho, aby sme si to nárokovali len
pre seba. Čítal som, že ak si niečo privlastníme, máme k tomu iný, lepší vzťah. Teraz
nemyslím toho zlodeja, čo nám ukradol na
obecnom úrade kosačku, susedovi peniaze
a doklady a vylomil okno na úrade - a jemu
podobných (bodaj ich...), ale privlastniť si
niečo „ochraniteľským a sprajným“ spôsobom. V duchu, v srdci si povedať – nie
MOJA roľa, ale NÁŠ chotár, nie MOJE dva
metre štvorcové, ale NAŠA ulica, nie terasa

v Kuklách, ale NAŠE vinohrady, nie nová
fasáda na úrade, ale NÁŠ obecný úrad, nie
chodník na cintoríne, ale NÁŠ cintorín, nie
umelé sedačky na ihrisku, ale NAŠA tribúna, nie detské hojdačky, ale NAŠE ihrisko,
nie kamenistá zem, ale NAŠA rodná, nie
obec pri Modre, ale NAŠA Dubová, nie
len tak hocijaký burčiak, ale NÁŠ burčiak,
a nie len tak hocijaké hody, ale NAŠE hody.
Nie len MOJE, ale NAŠE. Pre všetkých. To
nie je komunizmus, to je úcta.
Čie sú teda tie hody na Dubovej? NAŠE.
Tak si ich privlastnime, stretnime sa, či
v kostole, či na ulici, či na futbale, či na zábave a veselo a v spokojnosti ich spoločne
užime.
Ľudovít Ružička
starosta (NAŠEJ) obce
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Oznamy obecného úradu
Z rokovania Obecného zastupiteľstva
• Obecné zastupiteľstvo schválilo nové
VZN o vylepovaní volebných plagátov
v obci pre potreby všetkých typov volieb
(voľby prezidenta, poslancov NR SR,
Európskeho parlamentu, samosprávnych
krajov, orgánov samosprávy a referenda)
• Tiež schválilo počet poslancov na ďalšie volebné obdobie (tak ako doteraz – sedem), úväzok starostu na ďalšie volebné
obdobie (plný úväzok), počet volebných
obvodov (jeden).
• Obecné zastupiteľstvo schválilo aj
nové VZN o peňažných fondoch obce
Dubová, kde okrem povinných fondov
zo zákona (rezervný a sociálny) ustanovilo aj odpadový fond, kam presunulo
59000,- €. Tento fond je určený na vykrytie nákladov za likvidáciu a nakladanie
s odpadmi – rozdielu medzi zaplatenými
poplatkami za odpad od občanov a skutočnými nákladmi za nakladanie s odpadmi a likvidáciu odpadu v našej obci.
(viď VZN č. 36 o odpadoch a VZN č. 35
o dani + príloha)
• Zastupiteľstvo schválilo aj Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií. Tieto zásady
sme po zrušení uznesením nemali od roku
2007, poslanci tri roky nedostávali za
svoju prácu ani cent (na rozdiel od členov
zastupiteľstiev ostatných obcí) napriek
tomu, že s výkonom funkcie poslancov
sú spojené nemalé výdavky. Napríklad
v rámci dohody nedostávajú materiály na
rokovania a porady v papierovej forme,
ale elektronicky a niektoré si tlačia sami
doma. Aj preto starosta navrhol v zásadách doterajším poslancom jednorazovú
odmenu.
• Obecné zastupiteľstvo tiež prerokováva VZN o sociálnych službách, ktoré
pravdepodobne schváli na svojom poslednom – slávnostnom rokovaní.
• Poslanci sa tiež venovali už po druhýkrát vyhodnoteniu a aktualizácii Programu hospodársko-sociálneho rozvoja našej obce

Z rokovania Krízového štábu
a Miestnej povodňovej komisie
• Starosta obce oboznámil členov so súhlasom Obvodného úradu životného prostredia Pezinok s vyčistením koryta Berínskeho potoka (potok od priehrady po
kríž), ktorý sa podarilo získať až po roku
rokovaní s vlastníkom stavby (Hydromeliorácie – ktorý nemá na čistenie peniaze) a ostatnými kompetentnými orgánmi.
K čisteniu pristúpime za dobrého počasia
v najbližších týždňoch.
Iné oznamy
• Žiadame občanov, aby mali v stálej
pozornosti čistenie kanálov a priekop na
svojich pozemkoch a v ich okolí, pred domami a pri cestách, pretože nepriaznivý
vývoj počasia s častými dažďami stále
trvá.
• Pred hodami (v čase písania článku sa
realizuje) ako každoročne robíme zber
nadrozmerného odpadu, nebezpečného
odpadu a deratizáciu. Žiadame občanov, súkromne hospodáriacich roľníkov,
podnikateľov a firmy, aby sa zapájali do
celoplošnej deratizácie, pretože má tým
väčší účinok, čím viac subjektov sa pridá. Ak ste prehliadli výzvu na plagátoch
a vyhlásenia v rozhlase, pripojte sa aspoň
v najbližších dňoch položením nástrah na
hlodavce do kôlní, hospodárskych budov,
skladov, garáží a pivníc.
• Blížia sa voľby do orgánov samosprávy obcí (starostu a poslancov), ktoré sa
uskutočnia 27. novembra 2010. Upozorňujeme, že odovzdanie kandidátnych
listín kandidátov na poslancov a starostu obce zapisovateľke miestnej volebnej
komisie, aby ich zaregistrovala na kandidátske listiny, musí byť do 3. októbra
2010 (dovtedy treba delegovať aj členov
do volebnej komisie). Volebná kampaň
sa začína 10. novembra 2010 a končí 24.
novembra 2010 o polnoci.
• Od polovice septembra je k dispozícii na internete (aj cez www.dubova.sk)

spracovaný, zdokumentovaný a nafotený cintorín v našej obci – www.virtualnycintorin.sk. Fotografie náhrobkov boli
spracované koncom augusta na čo sme
občanov upozorňovali vyhláškami miestneho rozhlasu (úprava hrobových miest).
Na internete si môžete pozrieť verejne
dostupné informácie o pochovaných
s dátumami narodenia a úmrtia (ak sú na
náhrobku – mali by byť), obrázkom náhrobku (hrobového miesta) a od budúceho roku tam bude aj informácia, ktoré
hrobové miesta sú zaplatené, ktoré sú
v procese likvidácie a pod.
• Radi by sme po vzore iných obcí vytvorili tzv. skanzen, alebo expozíciu starých pomníkov na cintoríne. Za novým
chodníkom kamenné a za spodným chodníkom kovové. Podmienkou umiestnenia
pomníka do skanzenu bude jeho hodnota
(umelecká a materiálová). Máme niekoľko hodnotných pomníkov, ktoré obec
chce zachovať aj napriek tomu, že sa
o ne nikto nestará, prípadne len sporadicky. Ide o pieskovcové a kamenné pomníky a kovové kríže. Záujemcovia o presunutie starého pomníka do skanzenu nech
svoj záujem prejednajú na budúci rok so
správcom cintorína pri obnovovaní prenájmu hrobových miest.
• Nadviazali sme spoluprácu s pánom
Salejim, ktorý sa zaviazal, že pre obec za
veľmi výhodnú cenu zreštauruje sochu
sv. Jána Nepomuckého, sochu sv. Urbana (bez ruky), hlavný kríž na cintoríne
(praskliny v pieskovci) a dva pieskovcové pomníky v starej časti cintorína ešte
do Sviatku všetkých svätých. Záujemcovia môžu naňho kontakt získať na obecnom úrade.

starosta obce ďakuje
za spoluprácu a pochopenie

Civilná ochrana informuje 4.
ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA
4. ČO ROBIŤ, KEĎ
ZAZNIE SIRÉNA?

(mimo doby pravidelného
preskúšania sirén)

• Pri pobyte mimo budovy vyhľadajte čo
najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do
najbližšej budovy,
• Ak sa nachádzate v domácnosti, zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,

• Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl
a predškolských zariadení, bude o ne postarané,
(Pokračovanie na str. 3)
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(Pokračovanie zo str. 2)
• Vytvorte izolovaný uzavretý priestor.
Uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky,
odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte
páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť
tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného
ohrozenia,
• Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie
zariadenia,
• Sledujte vysielanie miestneho rozhlasu
(SRo – Slovensko 1, STV 1) a riaďte sa
podľa vysielaných pokynov,
• Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte
čísla tiesňového volania,
• Postarajte sa o domáce a hospodárske
zvieratá,
• Čakajte doma na ďalšie pokyny.
POZNÁMKA:
Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú
ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu! Postarajte sa o deti bez dozoru! Pri
akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj
a rozvahu.

5. ČINNOSŤ V OBLASTI
OHROZENEJ ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
Nebezpečné látky sú prírodné alebo
syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo
biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť
ohrozenie života, zdravia alebo majetku.
Všeobecne pod nebezpečnými látkami
rozumieme chemické, rádioaktívne alebo
biologické látky.
Únik nebezpečných látok môže byť
spôsobený deštrukciou stacionárneho
zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium (napr. chladiarenské zariadenie), alebo z dopravného prostriedku pri preprave nebezpečnej
látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).
Ohrozenie nebezpečnými látkami môže
byť spôsobené aj teroristickým útokom.
a) V prípade úniku nebezpečnej chemickej látky (alebo v prípade chemického terorizmu)
Keď zaznie varovný signál sirény:
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Pri pobyte v budove:
• zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte
v úkryte (ak je dostupný),
• vytvorte izolovaný uzavretý priestor.
Uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky,
odstavte klimatizáciu,
• pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
• zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
• riaďte sa podľa vysielaných pokynov,
nepodceňujte riziko,
• pripravte si evakuačnú batožinu,
• telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
• poskytnite pomoc chorým, postihnutým
osobám, osobám neschopným pohybu,
starším osobám, postarajte sa o deti bez
dozoru,
• zachovávajte rozvahu a pokoj,
• budovu opustite len na pokyn.
Pri pobyte mimo budovu:
• zachovajte rozvahu, zorientujte sa
podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou
chemickou látkou,
• vaše rozhodnutie je závislé od smeru
vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate
v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.
b) V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky (alebo v prípade bioterorizmu)
Pri podozrení z úniku alebo pri úniku
biologickej látky resp. pri použití biologických prostriedkov postupujte tak, ako
pri úniku nebezpečnej chemickej látky.
Zvlášť treba:
• dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, proti epidemiologické, proti epizootické opatrenia vyhlásené OcÚ, zdravotníckou a hygienickou službou,
• sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,
• pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,
• hlásiť podozrenie z ochorenia, alebo
zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat
orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom
civilnej ochrany,
• obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutný čas (napríklad nákup základných životných potrieb),
• priebežne uskutočňovať v rámci svojich
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možností dezinfekciu vo svojich bytoch
a v domoch.
Pri vyhlásení karantény platí zákaz
zhromažďovania sa osôb a zákaz voľného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.
c) V prípade úniku rádioaktívnej látky
(alebo pri havárii jadrovej elektrárne)
Čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch), pokiaľ ste mohli prísť do styku
s rádioaktívnymi látkami v čase, než ste
sa stačili ukryť:
• pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do neprievzdušného obalu a nepoužívajte kontaminovaný odev a obuv,
• dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy,
vypláchnite si oči, ústa, vyčistite si nos
a uši,
• ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte
si bielizeň,
• uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite
ventilačné a klimatizačné zariadenia,
• sledujte informácie v hromadných oznamovacích prostriedkoch,
• pripravte si prostriedky improvizovanej
ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
• jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu o vzniku radiačnej havárie atómovej elektrárne. Dávkovanie
a spôsob použitia je uvedený v návode na
krabičke alebo v informačnom letáčiku,
(jódové tabletky),
• zabezpečte svoje potraviny a zásoby
vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov a uložiť do chladničky,
mrazničky alebo komory,
Nepoužívajte nechránené potraviny,
ovocie a zeleninu,
• pripravte si evakuačnú batožinu,
• čakajte na ďalšie pokyny,
• postarajte sa o hospodárske zvieratá:
zatvorte ich a dajte im zásobu krmovín
a vody na dva dni. Zásoby krmiva a vody
zabezpečte pred kontamináciou prekrytím plachtou alebo fóliou z plastu a pod.
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Referendum 2010

Ďalšia havária

Dňa 18. septembra 2010 sa konalo aj v našej obci referendum
vyhlásené prezidentom republiky
z podnetu petície občanov.
Voliči mali možnosť odpovedať
na šesť otázok, ktoré (priznajme si)
neboli všetky jasné a zrozumiteľné aj nám obyčajným ľuďom. Medializácia neúspešnosti ešte pred
začatím referenda a malý záujem
o propagáciu sa podpísali pod volebnú účasť, ktorá bola nízka a referendum nie je v zmysle zákona platné,
aj keď by napriek tomu mali politici
brať na jeho výsledky ohľad.

V závere školského roka sa „prevalila“ ďalšia havária v našej obci. Pri
intenzívnych dažďoch zatiekla strecha
materskej školy a následne sa katastrofálnym spôsobom rozšírila na stropoch
pleseň – najmä v kuchyni.
Obec musela v prvom rade vyriešiť
opravu strechy, ktorú sme riešili výberovým konaním a následnou objednávkou
u firmy pána Bartoša (ktorý opravu zrealizoval za veľmi prijateľnú sumu a vo
vysokej kvalite). Zároveň sa výberovým
konaním a následnou objednávkou u firmy Fort Stav s. r. o. riešila likvidácia
plesní a vymaľovanie časti priestorov
tak, aby sa zabránilo opätovnému rastu
plesní. Výber dodávateľa však pri vyšších položkách zaberá istý čas. Medzitým dosiahla havária takých rozmerov,
že bolo potrebné o týždeň skrátiť dobu
otvorenia materskej školy pred prázd-

Volebná účasť
SR
Bratislavský kraj
Okres Pezinok
Obec Dubová

22,84 %
28,61 %
27,68 %
25,76 %
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ninami, čo spôsobilo určite problémy
rodičom, ktorí museli promptne riešiť
otázku dovoleniek a voľna. Obec ako
zriaďovateľ materskej školy a zamestnávateľ zamestnancov v škôlke a školskej jedálni však nenašla iné východisko, pretože havária a jej následky ohrozovali zdravie zamestnancov a detí.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí
pomohli pri odstraňovaní havárie,
jej následkov a upratovaní škôlky po
maľovke – najmä zamestnancom škôlky
a školskej jedálne, a tiež za trpezlivosť
a pochopenie tejto neľahkej situácie.
Žiaľ nikto nám na túto haváriu neprispeje (havarijný fond v školstve sa týka
len základných škôl a základných škôl
spojených s materskou školou s právnou
subjektivitou), takže obecné zastupiteľstvo musí celú haváriu ošetriť výdavkom z rezervného fondu.
Starosta obce

(201 voličov)

Ďakujem členom miestnej referendovej (volebnej) komisie, ktorí
sa opäť pod vedením pani Lánikovej
zhostili svojej úlohy bez problémov
a v priateľskej atmosfére.
Starosta obce

Viditeľné premeny.
V súlade s uzneseniami Obecného zastupiteľstva v Dubovej a Programovým
rozpočtom na rok 2010, pristúpili sme
v tomto roku k rekonštrukcii chodníka
na cintoríne a k zatepleniu budovy obecného úradu.
V rámci rekonštrukcie chodníka obec
reflektovala na návrhy od občanov a rozšírila sieť vodovodných ventilov na polievanie aj z hornej strany chodníka, aby
mali občania vyšší komfort pri starostlivosti o hrobové miesta. Veľké poďakovanie patrí firme BDM Častá, ktorá odviedla
kvalitnú prácu pri búraní a príprave podkladu a tiež pánovi Zacharovi Viliamovi
st. za položenie dlažby. Nezanedbateľnú
pomoc nám poskytol pán Šuplata, ktorý nezištne pomohol vo svojom voľnom
čase s vodovodom.
Po zateplení budovy obecného úradu rátame s úsporami za vykurovanie,
ktoré muselo byť v zimných mesiacoch
doplňované elektrickými radiátormi.
Stará budova z betónových dielcov mala
obrovské úniky tepla a veríme, že sa

v najbližšej zime preukáže tento racionalizačný krok obce ako prospešný. Práce
a náklady súvisiace so zateplením boli
tiež nemalé. Predĺženie ramien „nástrešákov“ elektriny a rozhlasu, preverenie
a prerobenie kabeláže poplašného zariadenia a elektrického vedenia, odstránenie
prehrdzavenej búdy – skladu, prerobenie
mreží, presunutie úradnej tabule obce,
demontáž a montáž nových držiakov
na zástavy, demontáž a montáž nových
smaltovaných tabúľ, nové oplechovanie
strechy a nové dažďové zvody (vyspádované dozadu do kanála a nie pod nohy na
chodník).
Naši domáci majstri: páni Jakubec,

Koník, Tomašovič a Cichý odviedli vynikajúcu prácu, poďakovanie patrí aj
pánovi Štefanovi Jakubčíkovi ml., Jozefovi Jakubčíkovi a Stanovi Kyrinovičovi
za mreže a držiaky, pánovi Balagovi za
pomoc s elektrinou, pánovi Vrankovi
a ostatným zamestnancom obce za pomocné a iné práce. Všetci na obecnom
úrade veríme, že sa nová tvár úradu občanom páči a dúfame, že sa nestane obeťou
vandalizmu.
Zvolili sme farby nášho obecného erbu
a zástavy, ktoré sú trocha výrazné, ale časom určite dostanú pastelovejší odtieň.
Starosta obce

Dubovské noviny
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Oslava 70-ich rokov
Dňa 5. 9. 2010 sa krásneho životného jubilea, 70 rokov života dožila naša
spoluobčianka p. Mária Koníková. K tomuto jej životnému jubileu
ju čo najsrdečnejšie pozdravuje jej manžel s rodinou a priatelia.
Do ďalšieho života jej želajú dobré zdravie a k tomu vyprosujú Božie požehnanie.

Aj vdp. Pavol Flajžík zagratuloval oslávenkyni
k jej 70-tym narodeninám.

Na svätej omši slávenej pri príležitosti dožitia sa krásneho jubilea nechýbali najbližší oslávenkyne
a to manžel, deti s rodinami, priatelia a bývalí kolegovia.

5.septembra bola obetovaná sv. omša
za zdravie a Božie požehnanie za našu
kostolníčku – pani Máriu Koníkovú,
pri príležitosti jej 70-tín.
Ako sa stalo celkom milým novým
zvykom pri týchto príležitostiach v kostole, poprial jej pán farár a aj pán starosta mnoho zdravia, šťastia v kruhu
rodiny a známych a veľa Božích milostí
do ďalších dní. Pripojilo sa aj veľa prítomných podpisom do pamätnej knihy
obce a osobnými prianiami. Pripájame
sa aj my z redakcie Dubovských novín
a prajeme jej najmä veľa síl do ďalšej
práce kostolníčky, ktorú zvláda napriek
„siedmim krížikom“, ktoré si nesie na
pleciach.
Redakcia Dubovských novín

Naši jubilanti

Poďakovanie darcom
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
Anton
Suchovský,
František
König (Kráľová), Jendo Peško,
rodina Hudeková, rodina Terézie
Nemčekovej (Dunajská Lužná), rodina Terézie Saturyovej (r. Jelemenská), Mária Havlasová, Štefan
Švorc, rodina Libora Koníka, Mária
Koníková, rodina Ruženy Cíferskej
(Pezinok), Magdaléna Polčičová,
Terézia Polčicová, Mária Žitná,
Štefánia Nagyová (Pezinok).
ĎAKUJEME!
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70 rokov:

60 rokov:

Rozália Baxová
(* 17. 10. 1940)
Mária Nemcová
(* 19. 10. 1940)
Alžbeta Glozneková
(* 11. 11. 1940)
Juraj Vika
(* 28. 11. 1940)

Karol Pokojný
(* 7. 10. 1950)
Mária Neumahr
(* 8. 10. 1950)
Rudolf Rehuš
(* 14. 10. 1950)
Anastázia Fialová
(* 24. 11. 1950)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky dary neba,
veľa duchovného i telesného zdravia.
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Nedožité 100. narodeniny nášho otca a dedka
Pavla Jakubca
sme si pripomenuli 30. júna 2010
a nedožité 70. narodeniny našej drahej
Jozefíny Nemcovej
si pripomenieme 13. októbra 2010.
S láskou spomína najbližšia rodina.
Odpočinutie večné daj im Pane.

Dňa 19. 8. 2010 sme si pripomenuli
stodesiate výročie narodenia nášho otca
Štefana Peška
narodeného v roku 1900. Narodil sa v obci
Dubová, kde žil aj zomrel v roku 1983
a tu je aj pochovaný.
S úctou si spomína jeho
päť dcér a syn Štefan (Jendo) s rodinami.

Dňa 5. 11. 2010 by sa náš otec
Dňa 19. 10. 2010 by sa bol dožil 70 rokov
v kruhu svojich blízkych
manžel, otec, dedko...
Viktor Polčič
V tento deň budeme svoju modlitbu zaň odriekať
a s láskou a úctou spomínať.

Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí 15. júna 2010 odprevadili
na poslednej ceste môjho milovaného otecka,
Vincenta Polčica
a svojou účasťou zmiernili môj žiaľ.
Zachovajte mu navždy krásnu spomienku.
Syn Ľubomír

Teodor Matovič
dožil 100 rokov.
V tomto roku sme si v auguste
tiež pripomenuli 33 rokov od jeho
úmrtia.
S láskou na neho spomínajú
dcéry Štefánia a Marta s rodinami
a syn Jozef s rodinou.

Jeseň – druhá jar,
keď každý list
je kvetom.
(A. Camus)

Dubovské noviny
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Pripomienka zosnulých
október - november 2010
100 rokov:
Imrich Gruber + 6. 10. 1910
syn Jána a Roziny rod. Svrčkovej (11 mes.)

Mária Valentovičová + 11. 10. 1910
dcéra Alexína a Hermíny rod. Lošonskej (1,5 r.)

Apolónia Hrdlovičová

Bernardína Pokojná

František Havlas

10 rokov:

Mária Gruberová + 17. 10. 1910
dcéra Jána a Roziny rod. Svrčkovej (4 r.)

Mária Jelemenská + 11. 10. 2000

90 rokov:

vdova po Jánovi, rod. Nováková (79 r.)

Anna Švarcová + 15. 10. 2000

Mária Tajcnárová + 24. 11. 1920

vdova po Michalovi, rod. Podstrelená (82 r.)

Vincent Jakubec + 9. 11. 2000

vdova po Lenhardovi, rod. Pokojná (73 r.)

vdovec po Jozefíne rod. Valentovičovej (77 r.)

70 rokov:
Teodor Hrdlovič + 6. 11. 1940

Ján Palkovič

manžel Anny rod. Hrdlovičovej (80 r.)

20 rokov:

Mária Jakubcová + 11. 11. 1940
vdova po Františkovi, rod. Hrdlovičová (70 r.)

František Geršic + 26. 11. 1940
manžel Magdalény rod. Kolekovej (76 r.)

Alojz Lukačovič + 20. 10. 1990
manžel Alojzie rod. Koníkovej (63 r.)

Vincent Koník + 13. 11. 1990
manžel Heleny rod. Gašparovičovej (68 r.)

60 rokov:

František Havlas + 22. 11. 1990

Ján Peško + 22. 10. 1950

manžel Márie rod. Horváthovej (61 r.)

Anna Švarcová

Mária Jelemenská

manžel Františky rod. Tajcnárovej (58 r.)

50 rokov:
Serafína Kanichová + 3. 11. 1960

vdova po Jozefovi, rod. Polčicová (62 r.)

Mária Švorcová + 10. 11. 1960
manželka Ferdinanda, rod. Gavorníková (73 r.)

40 rokov:
Apolónia Hrdlovičová + 7. 10. 1970

Alojz Lukačovič

Vincent Koník

Vincent Jakubec

vdova po Františkovi, rod. Heribanová (95 r.)

Bernardína Pokojná + 28. 10. 1970
dcéra Alexína a Anny rod. Koníkovej (42 r.)

Ján Palkovič + 19. 11. 1970

Verím, že môj Vykupiteľ žije...

manžel Márie rod. Stipulovej (63 r.)

Dňa 20. augusta 2010 sme si
pripomenuli 80. výročie
narodenia našej mamy
Františky Gloznekovej,
rod. Polčicovej.
Spomíname na ňu
s láskou a vďakou.
Zároveň si pripomíname

Jozef Gloznek
* 21. 2. 1927
+ 19. 1. 1993

Františka Glozneková,
rod. Polčicová
* 20. 8. 1930
+ 12. 4. 1997

Igor Gloznek
* 6. 12. 1956
+ 20. 1. 1996

otca
Jozefa Glozneka
a brata
Igora Glozneka,
ktorí nás tiež predišli do večnosti.
Nech ich Pán navždy zahŕňa
svojou nepochopiteľnou
nekonečnou milosrdnou láskou.
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Rozlúčka s predškolákmi
v MŠ
Ako sa blížil koniec školského roka,
tak sa blížil okamih rozlúčky s našimi
predškolákmi, ktorí sa tešili do prvej
triedy. Sedem detí sa po veľkých prázdninách v septembri stane žiakmi. Ale
ako sa patrí, najskôr sa chceli rozlúčiť
so svojimi kamarátmi a všetkými zamestnancami MŠ a OÚ.
Veľký deň nastal 28. júna. Už od rána
panovala v MŠ slávnostná nálada i malé
napätie. Keď všetky deti a dospelí sedeli v triede, budúci prváci – predškoláci
predviedli krátky program z básní, piesní i tanca. Potom boli slávnostne ostužkovaní a na pamiatku dostali diplom
a peknú knihu s venovaním. Všetkým
prítomným rozdali vlastnoručne vyrobené darčeky – brošne. Pán starosta a zamestnankyne OÚ popriali predškolákom
veľa síl a úspechov v škole a rozdali im
sladkú odmenu. Nakoniec budúci školáci sfúkli sviečky na velikánskej torte
a všetci si na nej pochutili a zapili detským šampanským. Bolo to všetko milé
a dojímavé a v nejednom oku sa zaleskla
aj slzička.
Všetkým dnešným prvákom prajeme
úspešný štart v školskom roku, prajeme
im samé včeličky a jednotky a budeme
sa tešiť, keď nás prídu navštíviť a pochváliť sa, akí sú šikovní.

Matúško Hrdlovič

Samko Polčič

Šimonko Hrdlovič

Martinko Miklovič

Emmka Šuplatová

Emka Polčičová

Dominika Večerková

Dubovské noviny

Škola opäť ožila.
Skončili sa nie príliš príjemné prázdniny. Počasie sa s nami zahralo. V letných
mesiacoch nám ukázalo rôzne tváre.
Po prežitých dvoch štátnych sviatkoch
sa do školy nahrnulo 20 detí spravidla
s rozžiarenými tvárami. Boli medzi nimi
5 prváci, z toho 2 dievčatá a 3 chlapci.
Za prítomnosti rodičov, učiteľov a žiakov prijali pozvanie na slávnostné otvorenie školského roka pán starosta Ľudovít Ružička a dôstojný pán farár Pavel
Flajžík. Prítomným sa prihovoril riaditeľ
školy. Svoje slová adresoval najmä deťom, privítal ich opäť v škole, hlavne
žiakov najvzácnejších – prvákov. Pripomenul im, že sladké ničnerobenie už
skončilo a všetkých čaká 10 mesiacov
tvrdej školskej práce na poli zbierania
vedomostí, zručností a návykov slušného správania – lebo ruka v ruke prebieha
v škole výchova a vzdelávanie.
Krédom práce pedagogických pracovníkov tunajšej školy je pripraviť žiakov
tak, aby boli lepší v piatom ročníku po
skončení tunajšej školy ako ich noví spolužiaci z Modry a taktiež niektorí žiaci
z Dubovej, ktorých rodičia zapísali už
do 1. ročníka v Modre, napriek tomu, že
školu v Dubovej máme pre všetky deti.
Z toho dôvodu, že naše deti prakticky súťažia s tými „modranskými“, naše krédo
je pripraviť ich vo všetkých oblastiach na
takej úrovni, aby boli najlepší v ústnom

Vernisáž výstavy
výtvarných prác detí
Dňa 27. 6. 2010 bola pri príležitosti
ukončenia školského roka a privítania
prázdnin otvorená výstava výtvarných
prác detí zo Základnej školy a z Materskej školy v Dubovej.
Výstava bola nainštalovaná v priestoroch spoločenskej sály na ihrisku.
Práce detí zo Základnej školy boli zoradené podľa ročných období a rôznych
spracovávaných tém. Vystavených bolo
okolo 200 prác, pri ktorých boli použité rozmanité techniky - maľby temperou
a akvarelom, perokresby, koláže, vosk, tuž
a mnohé iné. Materská škola vystavovala
práce 38 detí. Každé dieťa malo vystavené
najmenej dve práce.
Okrem koláží a malieb nám ukázali aj
iné ručne vyrobené práce, napr. krásny
hrad, vláčik separáčik a rôzne iné modely
z hliny, prírodných a iných materiálov.
Túto výstavu nám prišiel otvoriť a vy-
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i písomnom prejave, samostatnej práci,
v tvorbe projektov, výtvarnej oblasti či
v športovej výkonnosti.
V tomto školskom roku pripravíme
pre deti aj kultúrne podujatia: divadelné
predstavenia, návštevu kúzelníka, živého
Mikuláša, vianočnú besiedku, stretnutie
s dôchodcami, pre mamičky kultúrne vystúpenie ku „Dňu matiek“,; taktiež sa zúčastníme súťaží: Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, výtvarne súťaže, športové
súťaže. Z nich najprestížnejšia je súťaž
„O putovný pohár málotriednych škôl“.
Zúčastníme sa plaveckého výcviku a pripravíme atraktívny školský výlet.
Pod vedením kvalitných externých učiteľov pracujeme už od 1. ročníka s počítačmi v počítačovej učebni. V rámci vyučovania sa deti v 2. a 3. ročníku zdokonaľujú v informatickej výchove a tvorbe
projektov. Tretiaci a štvrtáci stavajú základy anglického jazyka. Žiaci dosahujú každoročne úspechy aj vo výtvarnej
oblasti – ich práce ste si mohli pozrieť
v závere školských rokov v kultúrno –
spoločenskej sále na ihrisku. Teda práca
v škole je náročná, pestrá a zaujímavá.
Oddýchnuť si deti môžu v školskom
klube detí, ktorý je v prevádzke od rána
6:30 hod do popoludnia 16:30.
Po dobre vykonanej práci budú mať
deti v školskom roku v nasledujúcich termínoch:

hodnotiť náš rodák a čestný občan, kolážista Ernest Svrček, ktorý práce dubovských detí hodnotil ako úžasné a nečakane
zaujímavé a vyzdvihol aj prácu pedagógov, ktorí s deťmi pracujú. Riaditeľka materskej školy Mgr. Jakubcová predstavila
práce najmenších a riaditeľ školy Mgr.
Schwarz zasa práce väčších výtvarníkov
našej obce.
Pán Svrček vybral s každej skupiny šesť
detí, ktoré spolu so starostom obce ocenil
diplomami a sladkou odmenou a dodal, že
výber bol veľmi ťažký, nakoľko práce sú
na vysokej úrovni a verí, že na Dubovej
bude mať nie jedného, ale viac pokračovateľov.
Dúfame, že sa nám takéto krásne podujatie podarí zorganizovať aj na budúci rok
a za vyššej návštevnosti občanov obce,
ktorí môžu byť právom hrdí na výsledky
našich detí.
Mária Polčicová
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29. 10. - 2. 11. 2010 – jesenné prázdniny
– 2 pracovné dni
23. 12. - 7. 1. 2011 – vianočné prázdniny
– 10 pracovných dní
31. 1. 2010 – polročné prázdniny – 1 deň
21. 2. - 25. 2. 2011 – jarné prázdniny
– 5 pracovných dní
21. 4. - 26. 4. 2011 – veľkonočné prázdniny – 2 pracovné dni
1. 7. - 31. 8. 2011 – letné prázdniny
Práca v škole je krásna tým, že pravidelnou činnosťou deti robia kroky k lepšej
budúcnosti v duchu hlbokej myšlienky:
„Neceníme si nikoho kto nie je dnes
múdrejší ako včera“.
Po príhovore riaditeľa školy sa prihovoril pán starosta, ocenil prácu detí
v škole, taktiež pedagógov a ostatných
pracovníkov školy. Vyslovil nádej, že sa
nám bude všetkým dariť práca na požadovanej úrovni.
Na záver sa prihovoril prítomným
dôstojný pán farár, zaspomínal si aj na
svoje školské letá, svojej mladosti a poprial všetkým úspechy v našej spoločnej
práci. Na záver požehnal všetkým prítomným.
Po slávnostnom otvorení sme sa rozišli
do tried za každodennými školskými pohostinnosťami.
Mgr. Juraj Schwarz,
riaditeľ školy

10

október - november 2010

Festival MČK 2010

4. septembra 2010 sa už po šiestykrát
stretli obce Mikroregiónu Červený Kameň tentokrát v obci Doľany na svojom
festivale.
Ako každoročne bol zameraný na prezentáciu tradičných remesiel, zvykov,
folklóru, vín, jedál, služieb a najmä turistických atraktivít našich malebných obcí.
V programe nás reprezentovala cimbálka
FS Lipka, vínami firma JR Pretzelmayer
a dubovské scískanice a medovníky pripravila pani Kosecová. Úlohy vincúra sa
zhostil Pavol Jakubec, ktorý spolu s pani
Kosecovou v krojoch veľmi pekne reprezentovali našu obec.
Podujatie bolo v úvode poznačené intenzívnym dažďom, ktorý však neodradil ani organizátorov, ani účinkujúcich.
Odmenou im bolo vyčasenie a hojná
návšteva domácich a aj cezpoľných návštevníkov. Podujatie bolo zaujímavé
najmä bohatým programom, ktorý zaujal prítomných do neskorých večerných
hodín.
Ďakujem všetkým organizátorom, spoluorganizátorom, pomocníkom, účinkujúcim a sponzorom našej prezentácie na
festivale.
Starosta obce

Výstup na Kuklu
Dňa 5. júla na sviatok sv. Cyrila a sv.
Metoda sa uskutočnil turistický výstup
na Kuklu.
Výstup bol individuálny, ľudia prichádzali a odchádzali. Skupinky prichádzali z Dubovej, Častej, Píly, Dolian, Vinosad, z Modry a nechýbali ani členovia
Modranského turistického spolku. Prví
turisti založili oheň, aby si návštevníci,
ktorí postupne prichádzali, mohli poopekať slaninu a iné dobroty, ktoré si
poprinášali. Nakoľko nám počasie prialo, bol aj veľmi dobrý výhľad z rozhľadne, na ktorú sa odvážili na moje prekvapenie aj niektorí malí turisti.
O 15:OO hod. bolo na Kukle 25 ľudí.
Člen Modranského turistického spolku

Ján Ružek zarecitoval báseň „Štefánikova matka“. Pri príležitosti tohto vydareného stretnutia sme do knihy návštev
urobili zápis a napísali sme aj časť básne, ktorá tam odznela.
Asi o 17:00 hod. sme uhasili oheň
a zišli sme do osady Dolina, kde sme si
oddýchli a pokračovali sme smerom do
dediny, kde sme sa rozišli s tým, že za
rok si to zopakujeme.
Mária Polčicová

Dubovské noviny
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MALOKARPATSKÝ POHÁR 2010
Uplynulý víkend 17. - 19. septembra
2010 sa uskutočnil na súkromnom letisku Ing. Hanulu v Dubovej 3. ročník
súťaže o Malokarpatský pohár RC historických leteckých modelov.
Aj v tomto roku súťaž organizačne zabezpečila bratislavská skupina SAM 119
za sponzorstva ZO JUNIOR Bratislava
Dúbravka vedenej p. Miroslavom Rybanským, súkromnej firmy p. Jozefa Jaššu
z Bratislavy a firmy MUREXIN. Patronát
nad súťažou prevzal starosta obce Dubová p. Ľudovít Ružička.
Podobne ako vlani aj tento rok sme
sa tešili z účasti rakúskych historických
modelárov pod vedením ich prezidenta p.
Friedl Pinsolitscha a prvýkrát sme mohli
privítať na súťaži aj českých modelárov
na čele so Zdeňkom Raškom, významným to konštruktérom historických leteckých modelov.
Napriek tomu, že piatkové doobedie
bolo poznačené prehánkami, poobede sa
už počasie umúdrilo a umožnilo uskutočniť bohatý sprievodný program. Predvedené boli „obrie“ modely p. Olina Vitáska (Cesna 177) a akrobat Ing. Ľubomíra
Sládka. Vrtuľníkovú šou predviedol p.
Peter Šmidovič. Pár šťastlivcom sa ušli
aj vyhliadkové lety nad Dubovú a nad
Malé Karpaty na lietadle kategórie ultralight ZENAIR STOL, čo malo aj patričný

ohlas medzi účastníkmi. Prišiel sa na nás
pozrieť zase najstarší modelár Bratislavy,
p. Michal Hlbocký, čo sme využili k neformálnej oslave jeho narodenín (81 r.).
Vlastná súťaž sa uskutočnila v sobotu
18. septembra 2010 v troch kategóriách
SAM (OTVR Gliders, 1/2 A ELECTRIC
OT a ELOT). Celkove štartovalo 32 pretekárov (6 z Rakúska, 3 z Čiech a 23 zo
Slovenska).
V kategórii vetroňov štartovalo 15 pretekárov s 20 modelmi. Súťažilo sa podľa
rakúskych pravidiel. Tri štarty z jednotného „gumicugu“, 5 min. let a následné
pristátie do vytýčených priestorov 30 x
30, resp. 10 x 10 m pre 10, alebo 20 bodovú bonifikáciu a zápočtom dvoch najlepších výkonov. Víťazom sa stal M. Čamaj
s modelom Luňák pred P. Rábekom (Albatros 1948) a L. Wylegalom (Balestruccio). Tento rok si odniesol putovný pohár
do B. Bystrice M. Čamaj.
V kategórii ½A ELECTRIC OT štartovalo 12 pretekárov. Do záverečného
rozlietavania sa prepracovali traja piloti
po zhodnom nalietaní dvojnásobných
maxím – 10 min. Víťazom rozlietavania
a víťazom kategórie sa stal Ing. D. Sedlár s modelom Centaur pred Št. Turzom
(President) a Ing. I. Brezánym (Viking).
V kategórii ELOT štartovalo 14 pretekárov. Tu sa prebojovalo do záverečného

rozlietavania 5 pilotov. Víťazom kategórie sa stal P. Sudor s modelom Playboy
pred B. Heczkom (Ichabod) a L. Wylegalom (Playboy). Potešiteľné je, že súťaž
sa obišla bez mimoriadností a protestov.
Škoda, že sme zaznamenali jeden uletený
model p. Zdeňka Rašku.
Osobitné poďakovanie a uznanie patrí najstarším súťažiacim p. Ing. Ivanovi Brezánymu a Ing. Ivanovi Ponecovi
z Antik Klubu Žilina, Mirkovi Čamajovi
z B. Bystrice a najvzdialenejšiemu účastníkovi p. Vl. Švecovi z Bardejova. Všetci
priviezli krásne modely a merali kusisko
cesty na slnkom zaliate svahy Malých
Karpát. Št. Mokráňovi za prípravu súťaže
a tu treba ešte oceniť aktívny prístup domáceho p. Št. Jakubčíka, ktorý bol nápomocný celému organizačnému výboru.
Všetci, ktorí sa rozhodli prísť, mali
možnosť vidieť v piatok ukážky z iných
odborností modelárstva a v sobotu prežiť
utešený súťažný deň pod Malými Karpatami a v nedeľu zostalo ešte dosť času na
návštevu hradu Červený Kameň.
Už dnes pripravujeme 4. ročník Malokarpatského pohára a teda dovidenia
v r. 2011.

účastníci pred súťažou

účastníci s modelmi

víťazi kategórie 1/2 A Electric OT

Havarovaný Ichabod Ing. Brezányho

Ing. Jozef Sedlár,
športový komisár súťaže
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Život seniorov v Dubovej
28. mája 2010 sa konali športové hry
seniorov v Pezinku, kde po slávnostnom
otvorení o 9:00 sa začalo súperiť v šiestich disciplínach a dvoch kategóriách
a podľa jasných platných pravidiel, na
ktoré dohliadal organizačný výbor.
Naši seniori sa nedali zahanbiť a predviedli im, akí sú vynikajúci. Rudolf Oškera získal v chôdzi na dva kilometre 4.
miesto, Rudolf Jakubec v hode granátom
3. miesto a vo vrhu guľou 3. miesto a Ing.
Marián Grellneth v streľbe zo vzduchovky 2. miesto. Som rád, že sa nájdu títo
odvážlivci, ktorí si idú smelo pomerať
svoje sily s ostatnými našimi kolegami
z iných miest.
Agrokomplex v Nitre, na ktorý sme
sa vybrali 20. augusta 2010, sa neobišiel

bez návštevy, počas ktorej sme si nielen odskočili na výlet od každodenných
starostí, ale aj sa spolu zabavili a zistili,
čo je nové v našom poľnohospodárstve
a potravinárstve. Bolo nás celkom hojne,
v počte 36 členov sme ráno vycestovali
a v popoludňajších hodinách sa v tom istom počte vrátili späť.
Kedže nám akosi počasie neprialo
a opekačka, ktorá bola plánovaná na 27.
augusta, kde nás mala svojou príjemnou
hudbou sprevádzať hudobná skupina
„lesný šramot“, sa odložila na neurčito
a nakoniec sa konala 1. septembra 2010,
s účasťou asi 15 členov JDS a 35 deťmi.
O občerstvenie bolo postarané zo strany
JDS a chutné vínko nám daroval Janko
Pretzelmayer.

Všetkým by som ešte rád poďakoval
za účasť na akciách, ktoré sme vykonali
a teším sa na ďalšie stretnutia.
Oznam ku krížovej ceste
Ešte by som veľmi rád dal do pozornosti oznam, ktorý nám vždy ochotne
vyhlasuje náš pán farár Flajžík, že prvé
nedele v mesiaci budú aj naďalej patriť
krížovej ceste na Vítkovom vŕšku, kde sa
pravidelne stretávame o 17:00 hodine pri
prvom zastavení. Samozrejme, že pozývame aj všetkých ostatných, ktorí sa chcú
s nami priblížiť k Pánovi.
Rudo Oškera

Oznam
Knižnica Vincenta Šikulu bude od októbra 2010
otvorená každú stredu od 18:00 do 20:00.
Poplatok za vypožičanie kníh je 1€ ročne.
Zároveň Vás srdečne pozývam do našej knižnice.
Určite tu nájdete veľa kníh rôzneho zamerania od
rozprávok pre našich najmenších až po detektívky, encyklopédie, romány pre ženy, odporúčanú
a povinnú literatúru pre študujúcu mládež alebo
poéziu. Neváhajte a príďte si vybrať knihu, ktorou si
spríjemnite dlhé, voľné večery, doplníte vedomosti
alebo slovnú zásobu o nové slovíčka.
Stanka Tomašovičová :)

Kalendár podujatí október - november 2010
Termín
Podujatie
1. a 2. 10.
Hodové veselice
3. 10.
Dubovské hody
1. 11.
Sviatok všetkých svätých - slávnosť na cintoríne
19. - 20. 11.
Deň otvorených pivníc - zabíjačka
Rokovania OZ Dubová október - november 2010: 28. 10.
Podujatie nie je potvrdené organizátorom

Organizátor
?
RK cirkev
ZPOZ
MVC/KRKVaŠ
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