Ročník XI. l december 2011
Vážený čitateľ,

že sme znova o rok starší,
dosvedčí nám o pár dní Silvester.
Koľko Silvestrov sme zažili, vieme.
Koľko ešte zažijeme, nikto z nás nevie.
Na Silvestra sa bilancuje, konfrontujú sa
predsavzatia zo začiatku roka s uskutočneniami na konci roka.
Koľko predsavzatí, sľubov, či reklám si
ľudstvo dávalo, pravda, nuž a koľko ich
nedodržalo – nemusíme ani hovoriť. Čo
s tým robiť? Môžeme to my, kresťania nejako ovplyvniť? Pravdaže, aj keď ľuďmi
zostaneme, kresťanstvo kresťansky ponúkajme. Nebolo by krásne, keby sme viac
v živote ponúkali vo svojom okolí radostnú
zvesť Vianoc? Človek tuší, že predsa musí
byť niečo istejšie, ako je svetská istota, že
musí byť väčšie šťastie, ako je svetské šťastie. A o tom sú Vianoce. O kráse, o istote
a o šťastí. V tom – na prvý pohľad tak zraniteľnom dieťati – je odpoveď na zmysel
ľudského života.
Ak človek v dejinách chcel vymazať
Boha zo svojho slovníka a svojho života,
tak na to vždy len človek doplatil. Historici
vypočítali, že za posledných tritisíc rokov
ľudských dejín, bol svet bez vojny len 243
rokov. A to je hrozná štatistika, pravda?!
Avšak, keby ľudia dali na nášho „hlavného
hrdinu Vianoc“, na Pána Ježiša, tak by tie
štatistiky nabrali iný smer. Jeho príchod bol
ohlásený nie ľudskými bytosťami, ale Božími anjelmi zvolaním:
„Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
Máme recept na pokoj. A kde bude pokoj,
tam bude šťastie. Začína to v našej vôli,
v našom rozhodovaní sa pre alebo proti
Kristovi. Vo svojej ľudskej ješitnej pýche
si myslíme, že si vystačíme bez Boha sami.
Nie Boh nás – ale my Boha potrebujeme.
V tom je krása ľudského poznania, že spozná Boží zámer a vedome sa rozhoduje
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Nepredajné

dennodenne prijať Božie slovo a dať mu
prednosť pred svojím – ľudským slovom.
Vtedy vo svete budú vyrastať charaktery,
osobnosti, jedným slovom – tí najpotrebnejší novodobí hrdinovia.
Konštantín Chlorus, otec Konštantína
Veľkého, chcel vyskúšať svojich dvoranov,
ktorí sa hlásili ku kresťanstvu. Predstieral,
že chce zaviesť povinné obetovanie pohanským božstvám a hrozil všetkým, prepustením zo služby, ak tak neurobia. Mnohí
dali prednosť prepusteniu zo služby, akoby
zapreli svoju vieru. A cisár si práve tých ponechal vo svojich službách, vediac, že kto
zradí svojho Boha, ľahko zradí aj svojho
kráľa.
I my, v tomto liberálnom svete, vo svojej slobode vydávajme svedectvo o na-

5/2011
šom kresťanskom postoji. Veď pravdivé
svedectvo je ako záblesk svetla vo tme.
A pravý svedok svedčí na pravom mieste v pravý čas. Aj teraz na Vianoce, nezostaňme len pri citovom sentimentálnom
obdivovaní, ale pokračujme v Jeho nasledovaní. Obdivovať Krista Pána môže
každý, ale nasledovať Ho môže len človek
úprimný.
Požehnané a pokojné Vianočné sviatky
a Božie požehnanie a šťastie do nového
roka Vám i Vašim drahým
praje a od Boha vyprosuje
vdp. farár Pavol Flajžík
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Vianočný čas

Stalo sa mi po niekoľko rokov, že
v zhone povinností som ani poriadne
nevnímal, že sa blížia Vianoce. Keď
prišli, už som sa tešil, že si po Vianociach oddýchnem. Prešli a zrazu tu bol
Silvester a Nový rok, nové povinnosti
a zhon...
Na vlastnej skúsenosti som si odskúšal, že Vianoce, vianočný čas, pohodu
a atmosféru nevytvárajú obchody, svetielka, stromčeky. Vianoce si vytvárame
všetci v sebe samom, vo vlastnej hlave,
v srdci a mysli. Ak ich nemáme v sebe,
nikto nám ich nenanúti, neprinúti nás
prežiť ich v láske, pokoji, porozumení.
Môžeme si navzájom ukázať lásku, pokoj a porozumenie, ale my sami musíme
chcieť ich prežiť takto, sami musíme
byť naplnení láskou, pokojom a poro-

Most medzi obcou
Dubová a Častá
je otvorený.
Od 11. 11. 2011 – 11:00 hod. je v prevádzke most, ktorý zobrala v júni pri
povodni rieka Gidra.
Župan Pavol Frešo a Bratislavský samosprávny kraj splnili, čo sľúbili po
povodni – čo najrýchlejšie opraviť infraštruktúru okresu, ktorá je krvným
obehom života a ekonomiky nášho kraja. Stihli to pred termínom a aj za menej peňazí ako sa naplánovalo. Držíme
palce, aby sa takto darili aj iné projekty
BSK.
Zrútený most na jednej strane utlmil dopravu, čo sme viacerí vnímali
ako pozitívum pre náš komfort bývania, na druhej strane však dostupnosť
obcí „za mostom“ bola katastrofálna.
Čakanie, semafóry (cez Pílu až tri),
cesta do práce, z práce... V súvislosti
s riešením dopravnej situácie – najmä
kamiónovej a ťažkej nákladnej dopravy prebiehala v obciach Mikroregiónu Červený Kameň petícia za jej odklonenie a 22. 11. 2011 bola podaná na
BSK. Budeme spoločne so samosprávnym krajom hľadať odpoveď.
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zumením. Vtedy dokážeme vianočnú
atmosféru prežívať, prijímať a rozdávať ďalej. Dá sa to v tomto svete? Častá
otázka. Podstatnejšia je však otázka, čo
je to ten „svet“. Veď zem, vzduch, voda,
rastliny a zvieratá, slnko a hviezdy nevytvárajú ten svet, ktorý nás naháňa,
stresuje a hnevá. Sú to asi ľudia, sme to
my a mnohokrát my sami, kto naháňa,
stresuje a hnevá. Akí vieme byť k ostatným nezmieriteľní, požadovační, zlostní, nedotkliví, pyšní, arogantní, zákerní,
neprispôsobiví, kritickí, zlí... Kde je ten
„svet“? Vyzerá to, že v nás, ľuďoch.
Prajem Vám preto, vážení spoluobčania, aby sme každý jeden z nás, dokázali nájsť sami v sebe Vianoce, vianočnú
atmosféru, pokoj, lásku a porozumenie
a aby sme ich vedeli prijímať a rozdávať
ďalej.
starosta obce

"Dubovská puma"
Ako Ste sa mohli dozvedieť z masovokomunikačných prostriedkov,
v septembri vzniklo podozrenie, že
v našom chotári sa pohybuje puma.
Našťastie sa ukázalo, že „dubovská
puma“ je klasická „novinárska kačica“. Viacerých občanov našej obce
táto správa natoľko zaujala a pobavila, že na známej sociálnej sieti (FB)
vznikla samostatná skupina Dubovská puma, ktorá sa venuje ďalšiemu
pohybu dubovskej pumy na Slovensku a aj vo svete. Kiežby sa všetky
problémy dali takouto vtipnou a nápaditou formou odľahčiť...
-rrr-

Veľkým pozitívom mosta je, že priestor pod mostom je kapacitne väčší, ostal
tu dostatočný priestor pre biokoridor –
prechod zvierat (povodie Gidry je biokoridorom nadregionálneho významu)
a samozrejme aj väčší priestor pre prípadnú veľkú vodu a údržbu vodného
toku. Ako nedostatok mosta bol ohodnotený chýbajúci prechod pre peších
a cyklistov. Na stretnutiach sa konštatovalo, že bezpečnejší prechod a prejazd
by sa mal riešiť poľnou cestou okolo
rybného hospodárstva a napojením na
menej exponovanú cestu z Píly a následne na rázcestie.

Knižnica Vincenta Šikulu
vyhlasuje súťaž: Vytvor logo pre našu knižnicu.
Na výhercu čaká pekná knižná odmena.
Viac informácií nájdete na stránke www.dubova.sk

starosta obce

Hovorí sa, že deti, blázni a filozofi
hovoria pravdu. Preto deti bijú,
bláznov zatvárajú a filozofov nechápu.
(Niccolò Paganini)
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Z rokovaní obecného
zastupiteľstva
(výber, zápisnice na
web stránke obce)

• Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie Hlavného kontrolóra obce Dubová: pani Editky Heldovej.
Vykonávala túto činnosť pre obec od roku
1999 k veľkej spokojnosti a za vzornej
spolupráce. Obecné zastupiteľstvo a pracovníci obecného úradu jej aj touto cestou ďakujú v mene všetkých občanov za
dlhoročnú poctivú prácu. Zároveň obecné zastupiteľstvo vyhlásilo výber nového
kontrolóra a schválená pola pani Balejčíková – kontrolórka viacerých menších
obcí v okolí
• Na svojom rokovaní po dlhých diskusiách pristúpilo obecné zastupiteľstvo
k ďalšiemu kroku, ktorým chce podporiť rozvoj obce: pri územnom plánovaní
pristúpi aj k financovaniu Jednoduchých
pozemkových úprav vo vybraných rozvojových lokalitách. Územný plán je základný strategický dokument pre rozvoj obce
a Urbanistické štúdie ho rozpracúvajú do
určitých podrobností. Ostáva však otáz-

Tri kríže
Znova sa urobil kus dobrej roboty.
V priebehu leta a jesene páni Klamo
a Žofčík urobili oplechovanie troch
hlavných krížov na Kalvárii za finančnej pomoci obce na materiál a prácu.
V mene návštevníkov „Vítkovho vŕšku“ im ďakujem.
starosta obce
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ka vysporiadania pozemkov, najmä pozemkov neidentifikovaných vlastníkov,
štátnych inštitúcií, neprededené pozemky
a podobne. Jednoduché pozemkové úpravy prevažnú väčšinu týchto problémov
vyriešia a umožnia tak vlastníkom pristúpiť k vlastnému rozvoju územia.
• Pri príležitosti životného jubilea pána
Pretzelmayera sa obecné zastupiteľstvo
jednohlasne zhodlo na udelení čestného
občianstva menovanému za významný
prínos k podpore hospodárskeho rozvoja
obce a zachovávaniu našich tradícií v oblasti vinohradníctva a vinárstva
Z činnosti obce
• Obec a najmä obecný úrad v súčasnosti
čelí veľkým výzvam, pred ktoré ho postavili rozhodnutia obecného zastupiteľstva
a rozvojové projekty obce. Ide o v správnom konaní a podľa ustanovení stavebného zákona a zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie veľmi administratívne náročné procesy s následným intenzívnym procesom oznamovaní,
rokovaní, pripomienkovaní, spracovávaní, dorokovávaní a schvaľovaní:
• Zmien a doplnkov územného plánu,

Deň otvorených pivníc
2011

V tomto roku už 12-sty krát otvorili
vinári svoje pivnice verejnosti pri príležitosti Dňa otvorených pivníc Malokarpatskej vínnej cesty® 2011.
Slávnostné otvorenie podujatia sa
uskutočnilo v zaujímavých priestoroch
zariadenia Zochova chata, za účasti
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja – Pavla Freša, predsedu
Malokarpatskej vínnej cesty a vinára
pána Pavelku, zástupcov miest, obcí,
partnerských organizácií a množstva
hostí. Tradične ho otvárala kráľovná
vína otvorením sektu mečom a spoločným prípitkom.
V našej obci sa tradične prezentovala
firma Joslík vo svojej Hoštáckej vieche
nielen kvalitnými vínami z minuloročnej aj tohtoročnej úrody, ale aj zákuskami a domácimi sciskanicami®.
Ďalší vinár našej obce pán Pretzelmayer sa prezentoval na hrade Červený
Kameň, kde tentokrát využil priestory
jazdiarne s obrazárňou. Tiež tradične
usporiadal svätenie nového vína, ktoré
požehnal pán farár Flajžík. Tento rok
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ktoré požaduje Krajský stavebný úrad.
• Urbanistickej štúdie Za Hoštáky.
• Urbanistickej štúdie Dolné humná.
• Po novom roku plánovanej Urbanistickej štúdie Za kaplnkou.
• Územného konania ku Kanalizácii obce
Dubová.
• 2. realizačného projektu revitalizácie
krajiny.
• EIA Za Hoštáky.
• Pripravovaná EIA Dolné humná.
• Pripravovaná EIA Za kaplnkou.
• Rokovaní o spôsobe rozšírenia skládky
odpadov.
• Možnostiach rozšírenia športového areálu.
• O rekonštrukcii chodníka na Hlavnej
ulici nechcem ani písať, lebo mi je do
plaču (poznámka starostu).
• Stále prebieha proces uzatvárania zmlúv
na hrobové miesta.
• Budeme pravdepodobne nútení meniť
niekoľko všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti s novými zákonmi,
napr. nový zákon o daniach a poplatkoch,
novely infozákona, zákona o veterinárnej
starostlivosti, odpadového zákona a ešte
uvidíme, čo si na nás parlament „vymyslí“.
starosta obce

bol poznačený aj osobným jubileom
pána Pretzelmayera, ktorému pri tejto príležitosti Obecné zastupiteľstvo
v Dubovej udelilo a starosta obce odovzdal Čestné občianstvo obce Dubová
za to, že sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžil o rozvoj a zveľaďovanie obce Dubová, ochranu jej záujmov,
šírenie jej dobrého mena a zachovávanie tradícií v oblasti vinárstva a vinohradníctva. Ešte raz blahoželáme.
-rrr-
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Poďakovanie darcom,

18. novembra
pred 50-timi rokmi
si povedali pred oltárom
svoje „ÁNO“
a vykročili na spoločnú
cestu životom manželia

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu
Dubovských novín:

Alojzia a Ján Polčičovci.
K tomuto krásnemu
výročiu – „zlatej svadbe“
a do ďalších rokov
spoločného života
pevné zdravie, veľa šťastia,
Božie požehnanie, radosť
a pohodu v kruhu najbližších
prajú a vyprosujú
synovia Jaromír a Pavol
a dcéra Jana s rodinami.

Naši jubilanti
december 2011
90 rokov:
Ernestína Dobšovičová
(* 12. 12. 1921)
70 rokov:
JUDr. Stanislav Málik
(* 3. 12. 1941)
Stanislav Kosec
(* 20. 12. 1941)
60 rokov:
Eva Jakubcová
(* 10. 12. 1951)
Kvetoslav Hudek
(* 26. 12. 1951)

Anton Suchovský, rod. Augustína Jakubca, rod. Antona
Kratochvíla, rod. Jána Polčiča,
rod. Ladislava Valčeka, Editka Heldová, Marta Hudeková,
r. Polčičová (Bratislava), Veronika
Lederleitnerová (Častá), Ľudmila Zubajová, rod. Pražáková,
rod. Miroslava Minárika, rod.
JUDr. Stanislava Málika a dve
Bohuznáme darkyne.

ĎAKUJEME!

Dňa 10. 12. 2011 sa dožila a v zdraví oslávila
svoju 60-ku naša drahá
mamička, babička, manželka a krstná mama
Eva Jakubcová.
Všetko najlepšie, veľa zdravia
a Božieho požehnania do ďalších rokov života
jej prajú manžel Rudolf,
synovia Rastík a Mário s manželkami, syn Rudko
a dcéry Evička a Marienka s priateľmi.
Za všetkých gratulantov našu jubilantku bozkáva
vnuk Kristián a vnučky Karin a Julka.
„Ži v zdraví ešte dlho medzi nami.“

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

Smútiaca rodina ďakuje všetkým, príbuzným, priateľom
a známym, ktorí prišli odprevadiť
na poslednej ceste života našu krstnú
Martu Geršicovú,
ktorá nás opustila 9. 10. 2011 vo veku 56 rokov.
Úprimne ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Andrea, Juraj a Vaneska.

Dňa 17. 10. 2011 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustil
náš milujúci otec a dedko
Ján Polčič
a 16. 10. 2011 uplynul rok, čo navždy dotĺklo srdce našej
drahej mamy, babky a prababky
Anny Polčičovej rod. Izakovičovej.
S láskou a úctou spomínajú
deti s rodinami.
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Pripomienka zosnulých
december 2011
110 rokov:
Terézia Ochabová + 13. 12. 1901
manželka Jozefa, rod. Kocsnárová (52 r.)

100 rokov:
Ján Kolek + 23. 12. 1911

syn Jozefa a Anny rod. Jelemenskej (6 mes.)

80 rokov:
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Nezabúdame
15 rokov uplynulo dňa 16. 10. 2011 od chvíle,
keď nás do večnosti predišiel náš drahý
manžel, otec, dedko...
RUDOLF HELD.
26. 10. t. r. sme si pripomenuli aj jeho
nedožité 70. narodeniny.
S modlitbou na perách, láskou, vďakou
a úctou spomína celá rodina.

Serafína Horvátová + 14. 12. 1931

manželka Štefana, rod. Pokojná (29 r.)

Anna Gavorníková + 22. 12. 1931
vdova po Františkovi, rod. Cíferská (67 r.)

70 rokov:
Rudolf Valachovič + 6. 12. 1941
manžel Rozálie rod. Huňavej (34 r.)

Anna Polčicová + 25. 12. 1941
družka Alexina (29 r.)

30 rokov:
Margita Glozneková + 24. 12. 1981

vdova po Dominikovi, rod. Farkašová (76 r.)

20 rokov:

Dňa 17. 11. 2011 by sa dožil 70 rokov
KAROL ZUBAJ.
V tichosti s láskou a vďakou spomínajú na všetky
vzácne chvíle spoločného života jeho najbližší.
Zároveň si dňa 3. 1. 2012 v modlitbách
pripomenieme 25. výročie jeho úmrtia.
Buď, Pane, milostivý jeho duši.

Jozefína Lipnická + 17. 12. 1991

(82 r.)

Ján Čierny + 29. 12. 1991
(62 r.)

sr. Pavla Foltánová + 30. 12. 1991
(75 r.)

Na Štedrý deň by sa dožil 60 rokov
náš otec, manžel a brat
Miroslav Polčic.
Kto ste ho poznali a mali radi
venujte mu tichú spomienku.
Jozefína Lipnická

Ján Čierny

Dňa 2. 11. 2011 sme si pripomenuli 1. výročie
od smrti našej drahej mamy, babky...
Františky Drinkovej.
sr. Pavla Foltánová

Kto verí, nikdy nie je sám –
ani počas života,
ani počas smrti.
(Benedikt XVI.)

Čo ostane z človeka,
čo tak ľúbil svet?
Pár úsmevov na fotkách,
na hrobe biely kvet.
Veľa krásnych spomienok,
z ktorých slza páli,
v očiach tvojich blízkych,
čo ťa tak milovali.
Dcéra Veronika a syn František s rodinou.
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Jubilanti

Október je mesiacom úcty k starším.
Obec Dubová sa pripojila k prejavom tejto úcty aj tým, že v tomto roku po prvýkrát uskutočnila stretnutie s jubilantmi.
(Budú uvedení v inom čísle novín, preto
ich nevymenúvame.)
Zaviedli sme v obci pekný zvyk pogratulovať tým, ktorí sa dožili významného
životného jubilea. Gratulovali sme v posledných rokoch pri sv. omšiach, na súkromných oslavách, či sme navštívili jubilantov doma. Vo viacerých prípadoch sa
však stalo, že termíny, pracovné vyťaženie
a iné príčiny nám nedovolili zareagovať
v slušnom termíne (okolo dátumu narodenia) a naša snaha prispieť k slávnostnej
atmosfére osláv sa stala traumatizujúcou a vyvolávajúcou nepríjemnosti. Preto
sme sa rozhodli nezaťažovať jubilantov
návštevami, ale radšej im pripraviť malú
slávnosť. Na deň 28. októbra sme ich
v predstihu pozvali aj s partnermi (prípadne asistentmi, ak by to pre nich bolo
vhodnejšie) na slávnostné posedenie do
Hoštáckej viechy s programom, gratuláciami a pohostením.
V úvode gratuláciou a spevom prispela
k slávnostnej atmosfére skupina CREDO,
potom starosta obce s pani Polčicovou
pogratulovali jubilantom, odovzdali im
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darčeky a požiadali ich o zápis do Pamätnej knihy obce. Minútou ticha si uctili pamiatku pána Špačka, ktorý zomrel v tomto
roku po svojom výročí. Aj sami jubilanti
sa prihovorili ostatným, ba pani Štefánia
Fandlová si pripravila prekrásnu báseň,
ktorú predniesla spamäti s bravúrou dlhoročnej učiteľky. Po spoločnej modlitbe,
prípitku a spievanom živió si jubilanti vychutnali výbornú večeru, zákusok, kávičku, deci vínka, ale najmä družný rozhovor
a veľa milých spomienok.
Veľmi nás mrzí, že sa nám nepodarilo
do zoznamu jubilantov zahrnúť aj tých
spoluobčanov, ktorí v tomto roku slávili
výročie sobáša. Z obecných podkladov
túto informáciu nevieme zabezpečiť a preto týmto prosím rodinných príslušníkov,
či by nám pre rok 2011 a 2012 a samozrejme aj v nasledujúcich rokoch nemohli
na obecný úrad túto informáciu vždy na
začiatku roka nahlásiť.
V závere chcem poďakovať všetkým,
ktorí prijali naše pozvanie, všetkým, ktorí
pomohli zorganizovať toto milé podujatie a ešte raz všetkým jubilantom popriať
zdravie, šťastie v kruhu rodiny a priateľov
a Božie požehnanie do ďalších rokov, ktoré tu spolu strávime.
starosta obce

Poďakovanie jubilantov
Všetci jubilanti zúčastnení dňa 28.
októbra 2011 slávnostného stretnutia
v Hoštáckej vieche sa touto cestou
túžia srdečne poďakovať starostovi
obce, Ľudovítovi Ružičkovi, pracovníkom OÚ, poslancom a kresťanskej
speváckej skupine CREDO za príjemne prežité chvíle pri slávnostnom
posedení.
Každý jubilant si odniesol domov
milú pozornosť. Prekvapením večera bol príhovor najstaršej jubilantky,
pani Štefánie Fandlovej, ktorá spamäti predniesla všetkým prítomným
báseň od Ferka Šelingera „Môj čln
mieri do prístavu“. Zožala od nás
nielen potlesk, ale aj obdiv. Po spoločne prežitom čase sme sa rozišli do
svojich domovov. Ešte raz, vďaka.
Tohoroční jubilanti
Ferko Šelinger

Môj čln mieri do prístavu
Dal si mi, Bože, darov dosť
a vždy ďalšie mi núkaš.
Vieš, že túžim byť neba hosť,
cestu k nebu mi ukáž.
Môj čln mieri do prístavu,
neberiem schody po dvoch.
Hoc starým slzy pristanú
po mnohoročných hodoch,
netúžim, aby moja tvár
bola kobercom rosy.
Aj opustený samotár
občas o priazeň prosí.
Nuž ostaň pri mne, veď som tvoj,
požičaj očiam jasu
a duše mojej nepokoj
spáľ, prosím, v ohni času.
Až príde chvíľa posledná,
anjela pošli pre mňa,
aby som ešte toho dňa
opustil priestor temna.
Nesúď ma prísne. Svet je zlý,
preťažko sa v ňom žije,
hriech Evin sme si priniesli,
teraz nám stláča šije.
No nechcem skončiť pred bránou
ako slamená rohož.
Buď preto mojou ochranou
a ku spáse mi pomôž.
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Pamiatka zosnulých
Na Sviatok všetkých svätých sa 1. novembra o 15:00 hod., ako je u nás dlhoročnou tradíciou, konala cirkevná slávnosť a aj našská rozlúčka s tými, ktorí
nás opustili od poslednej slávnosti, za
speváckeho doprovodu skupiny CREDO.
Tentokrát bola dlhšia. Do večnosti nás
predišlo 17 spoluobčanov a rodákov, ktorí
spočinuli na našom cintoríne a za ktorých
sme spoločne zapálili pri „paškáli“ – symbole zmŕtvychvstania a nádeje po jednej
sviečke. Slávnosť ukončilo položenie
venca k hlavnému krížu starostom obce
a spoločná modlitba za všetkých zomrelých dubovanov a rodákov pod vedením
nášho pána farára. Rozlúčka (fotografie,
texty a vhodné citáty z Biblie) bola následne prezentovaná do neskorých hodín
projektorom na priečelie Domu smútku.
Celý sviatok a aj následne Pamiatka
zosnulých a nasledujúce dni bol cintorín
nádherným miestom spomienok, smutných, ale aj povznášajúcich. Vysvietený

Maľovali sme v škole
sv. Floriánov
V piatok 11. 11. 2011 sa premenili
priestory Školského klubu detí v našej
Základnej škole v Dubovej na výtvarný
ateliér. Preventívna komisia dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky, zastúpená predsedom Dobrovoľného
hasičského zboru pri SOU v Pezinku pánom Petrom Ronecom, vyhlásila výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl
v okrese Pezinok na tému „Namaľuj sv.
Floriána 2011“. Po dvoch plnoorganizovaných školách v Pezinku sa ako tretia škola zapojila do súťaže naša malo-

Knižnica
Vincenta Šikulu
Vďaka Nadačnému Fondu Slovak Telekom a. s., sme mohli rozšíriť knižný
fond v obecnej Knižnici Vincenta Šikulu
o nové tituly.
Knižnica po rekonštrukcii bola pre verejnosť otvorená v novembri. Obnova
knižného fondu sa odrazila na návštevnosti a záujme čitateľov. Z viac ako sto
noviniek si môžu vybrať dospelí i deti.
Deti najviac zaujali knihy od spisovateľa
Thomasa Brezinu, dospelých zasa upútali
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množstvom sviečok, nádherne vyzdobenými hrobmi, plný pokojnej atmosféry
spomienok a modlitieb.
K slávnostnej atmosfére sme prispeli všetci – obec uprataným cintorínom,
nájomcovia hrobových miest nádhernou
a najmä elegantnou a nie gýčovou úpravou hrobov, cirkev dôstojnou rozlúčkou,
CREDO spevom a všetci vzájomnou spoluprácou pri príprave. Verím, že sme spomienkou a modlitbou viacerým pomohli
prekročiť bránu raja.
Reakcie mnohých príbuzných a návštevníkov cintorína o krásnej slávnosti, úprave cintorína, prezentácii (môžete ju vidieť aj naďalej na webe obce), spracovaní
mapy cintorína a jeho dostupnosti cez internet nás všetkých napĺňajú hrdosťou.
V závere chcem ešte spomenúť, že obec
si uctila samostatne aj zomrelých čestných
občanov obce a dovoľte mi vyjadriť poďakovanie Vám všetkým.
starosta obce

triedna škola. Po súhlase zriaďovateľa
v zastúpení pánom starostom Ľ. Ružičkom, boli dodané sadrové sošky sv. Floriána a naši žiaci od prvákov až po štvrtákov súťažili v čo najkrajšom výtvarnom
stvárnení spravidla temperovými farbami. Do súťaže sa zapojili všetci žiaci
školy. Radili im pani učiteľky a výtvarník
pán Turanský. Práca im išla od ruky, deti
pracovali s nasadením, záujmom a zodpovedne – čoho dôkazom boli ich umelecké výtvory. Všetci boli za svoju prácu
odmenení vecnými cenami. Navyše najlepšie tri dievčatá a najlepší traja chlapci
dostali diplomy. Prvé miesto získali Katka Valčeková a Michal Koník, na druhom mieste skončili Stellka Pražáková

detektívky a novinky od slovenských autorov ako napr. Táňa Keleová-Vasilková
alebo Maxim E. Matkin.
Vzhľadom k tomu, že knižnica nesie
názov známeho spisovateľa, dubovského rodáka Vincenta Šikulu, doplnili sme
knižný fond o všetky jeho diela.
Ďakujem Evke Žiakovej z Modry a Romanovi Vizvárymu za pomoc pri obnove
knižnice. Teším sa zo zväčšeného záujmu
čitateľov o zapožičanie kníh a verím, že aj
v budúcnosti sa nám bude podobnou formou dariť rozširovať knižný fond.
Stanislava Tomašovičová

a Samko Polčič a tretie miesto obsadili
Eva Dolníková a Petrík Ružička. Ocenenia a diplomy odovzdal deťom osobne pán Peter Ronec a riaditeľ školy. Po
krátkej besede s predstaviteľmi hasičského zboru sa deti rozišli s pocitom krásne
vykonanej práce a soškami sv. Floriánov,
ktorí budú ochraňovať ich rodinné domčeky pred nebezpečným „Červeným kohútom“.
Uvidíme akým spôsobom bude pokračovať spolupráca našej školy s predstaviteľmi hasičského zboru v budúcnosti.
Pán Ronec nás vždy dokáže príjemne
prekvapiť.
Mgr. Juraj Schwarz,
riaditeľ školy
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Deň tekvíc

"Jeseň pani bohatá, mení listy do zlata."

Ani sme sa nenazdali a znovu nenápadne k nám prišla jeseň. Svojím typickým počasím, jesennými prácami a bohatou úrodou nám dáva najavo svoju dôležitosť.
Aj v našej materskej škole iniciatívni rodičia zorganizovali "tekvicové" popoludnie. Priniesli si tekvice, šípky, gaštany, žalude, listy a rôzny prírodný materiál a spolu
s deťmi vyrezávali a zdobili tekvice. Nezabudli ani na malé občerstvenie, čaj, koláčiky,
keksíky. Tiež si vyskúšali aj svoje výtvarné umenie v maľovaní na tvár, čím si spestrili
podujatie.
Na záver si deti s rodičmi zatancovali, krásne tekvičky vystavili na okno a nezabudli
v nich zapáliť kahančeky.

Chceme sa poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili jesennej brigády
v školskej záhrade MŠ pri maľovaní záhradného nábytku i plota.
Svojou prácou skrášlili prostredie pre svoje deti.
V decembri deti MŠ spestria najkrajšie sviatky roka – Vianoce
dôchodcom pestrým programom piesní, básní a tanca.
Oprava z predchádzajúceho čísla
Tu sú všetci naši minuloroční predškoláci:
Miško Jakubčík, Natálka Gregušová, Peťko Ružička, Maruška Staňová, Lauruška
Polčičová, Matilka Nicol Kovácsová, Miško Matias, Vaneska Schwarzová.

Nová iniciatíva
v materskej škôlke.
Dovolím si povedať, že iste každému
rodičovi nie je ľahostajné zdravie ich
detí a snažia sa za každých okolností
konať v tento prospech. A to viedlo i dve
mamičky Denisku Kovácsovú a Katku
Ružekovú k realizácii projektu zdravá
škôlka, zdravé dieťa, zdravá rodina ako
iniciatívy združenia rodičov.
Aktívnou iskričkou bol samotný návrh
tohto projektu dňa 19. septembra. Prvou akciou zastrešenou touto iniciatívou
bolo stretnutie s pediatričkou MUDr.
Ivonou Džupovou dňa 6. októbra priamo
v priestoroch materskej škôlky v popoludňajších hodinách. Išlo o neformálne
stretnutie vo veľmi príjemnom prostredí
pri teplom čaji a chutných koláčikoch.
Na začiatok stretnutia samotné iniciátorky Deniska a Katka predstavili túto
iniciáciu a uviedli i dôvody, pre ktoré
vznikla. Prítomní rodičia prejavili záujem o tento druh aktivity, čo sa prejavilo
i v samotnej diskusii s pani doktorkou
a aktívnou účasťou pri ďalšom fungovaní. Debata s pani doktorkou sa tiahla
témami ako sú prevencia voči chorobám, riešenia pri konkrétnych prejavoch
chorôb, ale i technických možnostiach
vytvoriť prostredie v materskej škôlke,
ktoré by znížilo celkovú chorobnosť
detí. Aj napriek tomu, že stretnutie bolo
už mimo pracovného času pani učiteliek,
boli veľmi milé a ostali počas celej debaty spolu s rodičmi a vstupovali do nej
svojimi postrehmi.
Chcem sa touto cestou poďakovať našim dvom mamičkám Deniske a Katke
za ich aktivitu a pani doktorke za jej čas
s nami strávený.
Monika Tomášková
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Pocta Krédu
Chrámová kresťanská spevácka skupina CREDO sa zrodila 7. septembra
1986 o 14:00 hod. v Dubovej. Dnes sa
píše rok 2011 a prešlo teda už neuveriteľných 25 rokov od jej vzniku. Štvrť
storočia nácvikov, prekonávania prekážok, úspechov i neúspechov, radostí
i bolestí, no v každom prípade fungovania tohto pestrého zoskupenia prevažne
mladých ľudí dáva podnet i akési morálne právo pripomenúť si cenné jubileum
vystúpením väčšieho rozsahu, ďakovným koncertom pre celú dubovskú farnosť i hostí z okolitých obcí.
Osobné pozvánky rozoslané internetom,
osobné pozvania, plagáty a informovanie
farníkov v rámci oznamov po nedeľných
omšiach sú vhodnou formou, aby sme sa
všetci, ktorí môžeme a chceme, ďakovného koncertu zúčastnili a vychutnali sme
si skvelé vystúpenie pripravované s láskou a určite i s veľkou dávkou precíznosti
a trpezlivosti...
Podujatie otvára pán farár vdp. Pavol
Flajžík milým príhovorom, z ktorého cítiť jeho úprimnú radosť i hrdosť, že CREDO sa rodí a už celé desaťročia aktívne
pôsobí práve v Dubovej. Tu treba povedať, že obojstranne plodný vzťah medzi
duchovným správcom a spevokolom vo
farnosti nie je vždy samozrejmosť. O to
viac ma teší, že Dubová je v tomto smere
doslova ukážkovou a preto mi dovoľte,
otec Pavol, vysloviť Vám veľké uznanie a vďaku za pozitívny osobný prístup
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a záujem aj o Credo. Ste nesporne veľkým
povzbudením v jeho snahe nenechať sa
prevalcovať časovými, či inými problémami, zostať spolu a spievať.
Evu Dolníkovú poznáme dôverne zo
zapájania sa do liturgických čítaní počas
svätých omší, má výrazný hlas i pekný
prejav. Je tiež bývalou členkou Creda
a tak je veľmi fajn, že práve ju poverili moderovaním celého koncertu. Berie
teda do ruky mikrofón a oficiálne otvára
podujatie. Hneď v úvode si pripomenieme tých bývalých členov, ktorí už prekročili prah večnosti a vrátili sa do Božieho
náručia: Majo Jakubec, Peter Hozlár, Ela
Polkorábová...
Následne dostávam slovo ja, aby som
povedal niečo o úplných začiatkoch, ako
som vôbec prišiel na myšlienku založiť v Dubovej spevokol a prečo názov
CREDO. Spomeniem niekoľko udalostí
z môjho života, ktoré ma na ceste k vzniku Creda ovplyvnili. Spomeniem tiež iné
dubovské spevácke zoskupenia, ktoré mu
predchádzali:
Veľkú spevácku skupinu z Dubovej,
ktorá existovala pomerne krátko, ale
aktívne fungovala cca pred 40 rokmi
a odspievala za hudobného doprovodu
mojich bratov viacero beatových omší
v Dubovej i na okolí (dodnes si s úsmevom spomínam, ako sa veľká skupina
mladých spevákov presúvala na Štefanovú nákladným autom pána Gavorníka)
a potom dubovské „žalmistky“, dievčatá
spievajúce žalmy popri pánovi organistovi Eliášovi, už pomerne krátko pred
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vznikom Creda. Myšlienke založiť v Dubovej mládežnícku spevácku skupinu
bezprostredne predchádzala moja účasť
pri hudobnom doprovode spevokolu
z Ompitála pod vedením Zuzky Konečnej. Potom som už len čakal na dokončenie školy a išiel som do toho...
Ak mám hovoriť o úplných začiatkoch
Creda, spomeniem menovite aspoň prvé
tri zakladajúce členky: Majku Heldovú,
Moniku Fandlovú a Evu Tomašovičovú,
z ktorých prvé dve som náhodne objavil a oslovil na schodoch pred kostolom
(s veľkými mašľami vo vlasoch) týždeň
pred prvou skúškou v malej prístavbe
rodinného domu mojich rodičov v Dubovej. Veľmi rýchlo sa do Creda prihlásili ďalšie speváčky a postupne aj speváci
a za celú dobu jeho činnosti sa tu vystriedalo vyše 100 členov. Názov CREDO
som prevzal od inej podobnej speváckej
skupiny z Ivanky pri Dunaji, ktorá pôsobila už v rokoch 1968-69 a o ktorej som
sa mylne domnieval, že už zanikla. Páčil sa mi slovenský význam tohto názvu,
jeho stručnosť i latinské znenie. (Detailnejšie si o všetkom môžete prečítať
v prvých dvoch číslach Dubovských novín: 1/2001, 2/2001)
K mikrofónom pristupuje konečne
jubilujúce CREDO. Pohodlne usadení
v kostolných laviciach sa započúvame
do pásma 22 piesní, pekne zostaveného
približne podľa postupných časových období existencie skupiny.
(Pokračovanie na str. 10)
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(Pokračovanie zo str. 9)
Vypočujeme si sólové i zborové spevy
s klávesovým doprovodom i bez neho.
Koncert je výborne pripravený, speváci sa pri mikrofónoch striedajú bez najmenšieho zaváhania. Výber skladieb i spevácke obsadenie sú veľmi pestré a spolu
s intonačnou čistotou i dynamikou spevu transformujú celý koncert do skvelého akoby trojrozmerného 3D zážitku.
K „slovu“ sa dostanú všetky zúčastnené
generácie, i tí najmenší. Je nádherné vidieť, ako spievajú spolu matka s dcérou,
či otec so synom. Úsmevy na perách,
jemné pohyby, skvelé moderovanie...
Repertoár zahŕňa známejšie prevzaté
piesne od rôznych autorov, ale aj viacero
piesní z autorskej dielne Moniky Valentovičovej. Zaznie i moja Pieseň o Dubovej, ktorá, ako sa zdá, napriek svojej melodickej i rytmickej ťažkopádnosti našla
miesto v srdciach mnohých Dubovanov.
CREDO mi tiež venuje nádhernú pieseň,
ktorú zložila Monika Valentovičová pred
niekoľkými rokmi ako vyjadrenie vďaky
za 16 rokov, ktoré som mu venoval. Zaspievajú ju mimoriadne pekne, s citom
a predovšetkým s láskou. Vnímam každé slovo, každý takt s veľkým pohnutím
a som za tento zážitok nesmierne vďačný.
Vypočujeme si tiež pieseň Pýtam sa teba,
ktorú pred viacerými rokmi skomponovala Monika Valentovičová v spolupráci
so mnou do medzinárodnej súťaže charitatívnej piesne v Murcii v južnom Španielsku. Pieseň bola úspešná a porota ju
vybrala pre postup do finále. V aktuálnom
čase sme však nedokázali finančne zrealizovať cestu do Španielska, preto sme sa
finálneho večera osobne nezúčastnili.
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Som veľmi rád, že si CREDO menovite
pripomenulo všetkých doterajších svojich
vedúcich poďakovaním a kvetom. Počas
vystúpenia dostáva slovo i náš starosta
Ľudo Ružička, tiež aktívny člen Creda.
V krátkom peknom príhovore vyjadruje
svoju radosť a uznanie tomuto veľkému
dielu i povzbudenie do ďalšej činnosti.
Poďakuje sa všetkým zainteresovaným
za vyvinuté úsilie a všestrannú pomoc.
Koncert dochádza ku koncu, čo odmeníme neutíchajúcim potleskom. Chcú či
nechcú, musia niečo pridať. Pridávajú
jednu pieseň na záver... A ako sa už stalo
pekným zvykom pri podobných podujatiach, pán farár nám po záverečných
spontánnych ďakovných slovách udeľuje ešte požehnanie Oltárnou sviatosťou
ako cenné zakončenie jednej nezabudnuteľnej akcie.
Členovia Creda, súčasní i bývalí, sa
presúvame do sály na ihrisku, kde pokračujeme voľným posedením s občerstvením. Rozprávame sa, spomíname, spievame. Úžasná atmosféra. Po mnohých
rokoch znovu stretám niektorých z prvých členov Creda. Veľmi dobre sa cítim
a som vďačný za každého jedného, koho
stretám. Nie je dosť časového priestoru
porozprávať sa do chuti úplne so všetkými, ale som vďačný za každé slovo...
Ďakujem, CREDO, za skvelé vystúpenie dnes i za celých 25 rokov tvojho
života. Všetci odchádzame z koncertu
nadšení, naplnení radosťou z krásy tvojho spevu, z toho, že si nezaniklo, že stále
existuješ. Nech ťa Pán požehnáva a chráni. Nech vždy spievaš Ad majorem Dei
gloriam!
Vďaka všetkým, ktorí podujatie po
akejkoľvek stránke pripravili. Vďaka Mo-
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nike Valentovičovej, ktorá tento koncert
s veľkou láskou, trpezlivosťou, nadšením
a osobným nasadením pripravovala a zorganizovala po stránke výberu skladieb,
hovoreného slova i celkovej choreografie. Vďaka Macke Šuplatovej a ostatným
súčasným členom Creda, ktorí ho organizačne, umelecky či technicky vedú a rozvíjajú. Vďaka všetkým, ktorí Credu počas
celej jeho existencie akýmkoľvek spôsobom pomohli, ktorí poskytli priestory na
nácviky či nahrávky, ktorí kedykoľvek
zapožičali hudobné nástroje či ozvučovaciu techniku, ktorí zabezpečili či vykonávali ozvučenie alebo nahrávanie, ktorí
zachytili udalosti na fotografie či video,
ktorí pomohli Credu odvozom vlastnými
autami. A vďaka všetkým, ktorí pomohli
dobrým slovom, povzbudením, finančne
či modlitbou.
František Zajíček
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POĎAKOVANIE
Ako mnohí dobre viete, dňa 22. októbra t. r. si kresťanská spevácka skupina
CREDO ďakovným koncertom pripomenula 25. výročie od svojho vzniku.
Pôvodne som mala v pláne písať o „dlhých“ mesiacoch pred samotnou akciou,
o hodinách nácviku, o mnohých skúškach či už sólistov alebo celého zboru,
o „vyrábaní“ hudby k niektorým skladbám. Bolo toho neúrekom. To, čo sme
počas spomínaného koncertu odprezentovali za cca 2 hodiny, na tom sme začali
pracovať už niekedy začiatkom februára.
A popri všetkých tých akciách, ktoré postupne prichádzali ako Veľká noc, Birmovka, slávnosť 1. svätého prijímania,
svadby, krst i hody... myslím, že sa nám
to celé vydarilo. Vďaka Bohu a vďaka
všetkým Créďakom za trpezlivosť, obetavosť a najmä za všetok ten čas, ktorý bolo
treba poskytnúť na prípravu celého koncertu. Trocha som sa rozpísala, však?:)
Dohodli sme sa s Františkom Zajíčkom,
zakladateľom CREDA, že on napíše čosi
o samotnom koncerte a ja budem ďakovať. Tak teda začínam.
I prostredníctvom Dubovských novín
sa chcem v mene Creda poďakovať našim sponzorom. Niektorí boli oslovení,
iní sa ponúkli sami. Ďakujem nášmu známemu a niekoľkoročnému podporovateľovi, pánovi Jankovi Pretzelmayerovi
za „kopec“ dobrého a kvalitného vínka.
Takisto vínkom a koláčikmi prispel na
našu akciu niekdajší člen Marek Jakubec.
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Obrovské „ďakujem“ patrí našej členke
Janke Gregoričkovej, ktorá zabezpečila
a spolu s kuchárom, ktorý mal na starosti porciovanie, dopravila pečené a chutné prasiatko s oblohou a aj ďalší tovar.
Úprimné „Pán Boh zaplať“ chcem tiež
vysloviť našim trom kuchárkam, ktoré nám tiež bezplatne uvarili vynikajúci
guláš a upiekli „parádne“ slané i sladké
osúchy. A mali sa čo oháňať skoro zrána,
keďže chceli byť prítomné aj na koncerte. Za bezplatné zapožičanie Viacúčelovej športovej haly na ihrisku, kde prebiehalo posedenie po skončení koncertu
chcem poďakovať predstavenstvu OÚ.
Tiež za zapožičanie obrusov, pohárov,
príborov..., za možnosť prefotiť texty,
keď bolo treba. A bolo. :) Ďakujem Macke
Šuplatovej za nákup potrebných surovín i
dopravu na miesto a zabezpečenie mnohých vecí. Osobitne chcem poďakovať
Monike Tomáškovej, ktorá popri dvoch
malých deťoch si našla čas na napísanie
a rozposlanie mnohých obálok s pozvánkami po Dubovej i mimo nej. Vďaka
všetkým, ktorí sa zúčastnili výzdoby sály
alebo prispeli materiálom na jej skrášlenie. Najväčší zážitok z výzdoby mali aj
tak asi tí najmenší, ktorí si z jesennej výzdoby urobili „strelivo“, najmä z gaštanov. :) Mnohí si pochutili na cesnekáčoch
od Janky Valčekovej. Vďaka. O mnohých
viem, v akom časovom strese robili veci,
ktoré bolo treba urobiť. O to je to cennejšie. Aj mnohí iní priniesli čo to pod
zub, ale keďže nemám presné informácie
a nechcem na niekoho zabudnúť, všetkým
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vyslovujem úprimné Pán Boh Vám odplať. Vďaka patrí našej klávesistke Lucke
Moravčíkovej a Jozefovi Zajíčkovi, ktorí
mali „pod kontrolou“ hudobný doprovod
i nácvik mnohých piesní. Evke Dolníkovej ďakujem za konferovanie celého koncertu, Mariánovi Kučerovi za ozvučenie,
Rudkovi Zajíčkovi za zapožičanie aparatúry, za zhotovenie záznamu z tejto milej
akcie a za foto vďačím tiež jemu a pánovi
Michalovi Mičkovi. A ešte na záver sa
chcem srdečne poďakovať za milé slová
v príhovoroch počas ďakovného koncertu Františkovi Zajíčkovi, starostovi obce,
Ľudovítovi Ružičkovi a nášmu kňazovi,
vdp. Pavlovi Flajžíkovi.
Všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom, či už materiálne, finančne, svojou
podporou, modlitbou napomohli k uskutočneniu ďakovného koncertu CREDA,
srdečná vďaka.
Monika Valentovičová
Záznam z celého koncertu si môžete objednať u Ing. Michala Mičku
za 10 €. V cene sú 2 CD, na jednom
je zaznamenaný celý koncert a na
druhom sú fotografie.
Kontakt na pána Mičku:
Cintorínska 33, Častá
mobil: 0948 141 230
e-mail: info@digiproduction.sk
www.digiproduction.sk
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V. futbalová liga dospelých
Mužstvo seniorov pod vedením trénerov
Libora Koníka ml., Štefana Dubana ml.
a vedúceho mužstva Štefana Dubana st. dosiahlo počas jesennej súťaže 4. miesto, čo
je dosť dobré, ale keď si vezmeme k srdcu
niektoré zaváhania, mohli sme dosiahnuť aj
lepšie umiestnenie. Do jarnej časti súťaže
je to však veľmi dobrá štartovacia pozícia
a želáme našim chlapcom, aby dosiahli ešte
lepší športový úspech.
1. Nová Dedinka 17 14 1 2
2. Igram
17 14 1 2
3. Svätý Jur B
17 11 1 5
4. Dubová
17 11 0 6
5. Vištuk
17 11 0 6
6. Doľany
17 10 3 4
7. Častá
17 8 5 4
8. Hamuliakovo 17 9 1 7
9. Miloslavov
17 8 2 7
10. Kaplna
17 8 0 9
11. Slov. Grob B
17 7 2 8
12. Čataj
17 7 1 9
13. Modra
17 7 0 10
14. Chorv. Grob
17 5 1 11
15. Jablonec B
17 5 1 11
16. Kráľová p/S B 17 4 2 11
17. Limbach B
17 2 1 14
18. Vinosady
17 0 2 15
• ŠTK odráta po skončení ročníka
Doľanom tri body

74:23
55:16
43:24
52:23
43:27
44:31
42:25
37:42
36:33
34:38
33:41
36:26
33:40
24:36
20:44
24:49
20:64
11:79

43
43
34
33
33
33
29
28
26
24
23
22
21
16
16
14
7
2

Starší žiaci skupina B
Jesenná časť futbalovej súťaže 2011 –
2012 sa skončila a naše dubovské družstvo
žiakov vedené trénerom Liborom Koníkom
a vedúcim mužstva Stanom Polčičom sa
umiestnilo na 11. mieste. Sme optimisti
a vieme, že sme asi najmladší v súťaži.
Naše mladé mužstvo bude dozrievať ako

hrozno vo viniciach ich rodičov, čo vidieť
aj na ich hre od zápasu k zápasu. Brankár
Maťo Zimmerman a hráči Maťo Polčič,
Samo Polčič aj ostatní dávajú do hry celú
svoju detskú dušu, aby dosiahli čo najlepší
výsledok. Do druhej polovice súťaže im želáme veľa úspechov a šťastia v hre.
výbor TJ Dubová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Modra
Limbach
B. Pezinok
Budmerice
Sv. Jur
Slov. Grob
Šenkvice
Doľany
Viničné
Častá
Dubová
Jablonec

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
9
7
7
6
5
4
3
3
2
2
0

0
1
1
0
2
0
2
3
2
3
0
0

0
1
3
4
3
6
5
5
6
6
9
11

63:12
47:7
30:15
24:23
28:13
32:22
25:38
22:34
17:34
22:24
18:37
11:80

Kalendár podujatí december 2011
December
December
6. 12.
26. 12.
31. 12.
31. 12.
31. 12.

Termín

Podujatie
Vianočná besiedka ZŠ – MŠ – dôchodcovia
Jasličková slávnosť
Mikuláš na Dubovej
Stolnotenisový turnaj
Silvestrovský výstup na Kuklu
Ohňostroj
Silvestrovská zábava

Organizátor

JDS
RK cirkev
KRKVaŠ
Mara Dubovská
KRKVaŠ
KRKVaŠ
?
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