
Vážený čitateľ
V jednej piesni sa spievajú slová: „Čas 

mizne, letia hodiny, ktože ich zastaví...“
Žijeme v čase a čas je vlastne pre nás 

darom. Darom „na čas“. Nie je tomu tak 
dávno, čo sme spievali „Tichá noc“ a teraz 
si pripomíname Veľkú noc. Aj pri speve 
Tichej noci nám rezonovali slová anjelov 
o pokoji a prvé slová hlavného hrdinu Veľ-
kej noci bol pozdrav: „Pokoj vám!“ Asi 
dobre vedeli, čo vtedy ľudia najviac potre-
bovali. A my dodajme, že nikdy neprestali 
potrebovať. Lenže po pozdrave im dáva 
vysvetlenie o pokoji: “nie ako svet dáva, 
ja vám dávam...“ Nebude pokoj vo svete 
medzi ľudmi, pokiaľ nebude pokoj v člo-
veku, v jeho vnútri, 
v jeho duši. Ten pokoj 
sa nedá ani kúpiť, ani 
korupčne zadovážiť. 
Ten pokoj je treba 
prijať za tých podmi-
enok, ktoré určil ten, 
ktorý o sebe povedal, 
že bez neho nič nemô-
žeme urobiť. Kdesi 
som vyčítal krátky, 
ale krásny úsmevný 
príbeh. Pani učiteľka 
spomína, ako upro-
stred školského roka 
im do triedy prišiel 
nový žiak. Volal sa 
Daniel. Jeho príchod, 
vraví pani učiteľka, 
priniesom do triedy 
kúsok svetla. Jedné-
ho dňa po vyučovaní 
podišiel ku stolu pani 
učiteľky a povedal: 
„Pani učiteľka, mám 
pre vás lístoček od 
mojej bývalej pani 
učiteľky. Nie je na-
písaný na papieri, 
mám ho len v hlave.“ 

Uklonil sa a pokračoval: „Chcela vám po-
vedať, aké máte šťastie, že som vo vašej 
triede.“ Potial príbeh. A my si ho aplikujme 
na hrdinu Veľkej noci: Aké šťastie, že Ježiš 
Kristus je v našom kostole! Aké šťastie, že 
aj pre nás vstal z mŕtvych! Aké šťastie, že 
nás každého pozná a osobitne nás má rád! 
Aké šťastie, že nikoho neuprednostňuje, ale 
každého láskou volá. A je len a len na nás, 
ako sa k nemu postavíme, či čelom alebo 
chrbátom. Či sa nastavíme na jeho „vlno-
vú dĺžku“, alebo svoj prijímač vypneme, či 
preladíme na svetské frekvencie. V cirkvi 
prežívame Rok viery. Na Slovensku pre-
žívame Rok Sv. Cyrila a Metoda z príleži-
tosti 1150. výročia. Ich príchodu ku naším 
predkom. Jedno i druhé možno krásne spo-

jiť. Spojivom nech je poznanie našej viery 
a naších Solúnskych vierozvestov. Oni 
mohli vo svojej krajine kariérne postupo-
vať, ale dali prednosť Ježišovej výzve a tak 
z kariérneho postupu sa stáva obetavý vý-
stup na tú ich horu Kalvárie. Cyril predčas-
ne zomiera, Metod je väznený, ale obidvaja 
počúvali Toho, ktorý ich oslovil. Nielen po-
čúvali, ale podľa Jeho slov aj konali.

Všetci máme svoju úlohu v živote, či 
v spoločnosti. Nechajme sa nimi inšpiro-
vať, aby sa generácie po nás nemuseli za 
nás hanbiť. Naopak, aby sa na nás odvolá-
vali a boli na nás hrdí.

Požehnané Veľkonočné dni praje
a od Boha vyprosuje vdp. farár P. Flajžík.
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Z rokovaní obecné-
ho zastupiteľstva 
(výber, zápisnice na web 

stránke obce)

Obecné zastupiteľstvo na svojom tohto-
ročnom rokovaní schválilo:

● Záverečný účet za rok 2012.
● Vyhodnotenie Programového rozpočtu.
● Správu o kontrolnej činnosti za rok 
2012.
● Vyhlásenie obecného zastupiteľstva 
k listu pána Alexandra Lukačoviča, kto-
rý bol doručený do schránok v obci kon-
com minulého roka.
● Zmluvy so spoločnosťou RIS o spolu-
práci pri dobudovaní inžinierskych sietí 
v lokalite Novosady.
● Nezmenilo pôvodné zadanie na aktua-
lizáciu územného plánu podľa návrhov 
vlastníkov pozemkov okrem opráv grafi-
ky a úprav v rámci doteraz vymedzeného 
územia.
● Na základe požiadaviek občanov určilo 
výšku nájmu za rezervované parkovacie 
miesta na 70 €/ rok.
● Vzalo na vedomie list a odpoveď na list 

pána Horvátha z dolnej ulice.
● Začalo sa zaoberať možnosťou zakrytia 
časti melioračného kanála v lokalite Za 
Hoštáky.

Z činnosti obce

● Naplno sa venujeme možnosti vyba-
viť stavebné povolenie na kanalizáciu 
v obci. Ide o náročný administratívny 
proces. 12. 3. 2013 sa uskutočnilo stret-
nutie s vlastníkmi pozemkov, ktorí budú 
dotknutí výstavbou kanalizácie. Opätov-
ne žiadame a prosíme všetkých zainte-
resovaných, aby podporili túto aktivitu, 
pretože umožní v obci vyriešiť dlhoročné 
problémy s likvidáciou splaškových vôd. 
Najmä žiadame tých, ktorí nemajú v obci 
stavebné pozemky, aby nebránili odkana-
lizovaniu existujúcej zástavby podmieňo-
vaním napr. vytvorením stavebných po-
zemkov, alebo spájaním odkanalizovania 
obce s inými (susedskými) problémami, 
prípadne snahou niečo za niečo vynútiť 
na obci ústupky v iných záležitostiach. 
Ďakujem.
● Pokračuje aj proces Zmien a doplnkov 
územného plánu obce 1/2011, kde sme 

čakali na výsledok a výstupy z územné-
ho plánu Bratislavského samosprávneho 
kraja, ale pre časovú náročnosť a pravde-
podobné podstatné doplnenie územného 
plánu, tieto zmeny a doplnky dokončíme 
a budeme musieť začať novým zada-
ním ďalšie zmeny a doplnky (asi v roku 
2014).
● Na stretnutí s občanmi 19. 3. 2013 bol 
predstavený aj prvý návrh Urbanistickej 
štúdie Dolné humná, ktorá má navrhnúť 
riešenie zástavby v humnách od ihriska 
po cintorín (predpokladáme potrebu ná-
sledných jednoduchých pozemkových 
úprav).
● V najbližšom období vyhlási obec výber 
dodávateľa aj na riešenie Urbanistickej 
štúdie lokality Za kaplnkou – od kríža po 
staré smetisko popod potok v humnách 
Hlavnej a Novosadskej ulice.
● Pripravujeme návrh nového VZN 
o odpadoch (novela zákona), návrh VZN 
o financovaní školstva (novela zákona), 
výmery na miestne dane, výsadba pri 
skládke – estetika, vetrolam...

(Pokračovanie na str. 7)
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(Pokračovanie zo str. 6) 

● Pripravujeme rekonštrukciu chodní-
ka od kostola po koniec obce na Častú, 
druhú etapu dobudovania dopravného 
značenia (aj s očakávanými retardérmi 
na spomalenie dopravy a novými zrka-
dlami), riešime rozvoj športového areálu, 
projektovú dokumentáciu na separačný 
a recyklačný dvor a... priznám sa, že na 
stole mám kôpku „malých“ i väčších 
projektov a zámerov, ktoré máme tento 
rok riešiť podľa programového rozpočtu 
(je ich 45).
● Na záver chcem ešte raz požiadať 
všetkých o spoluprácu a súčinnosť 
najmä pri projekte KANALIZÁCIE 
V OBCI DUBOVÁ. Takáto príležitosť 
sa nám ako spoločenstvu a obci na-
skytne možno o ďalších 30 rokov.

starosta obce

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:

Anton Suchovský, rod. Manduľáková, rod. Jána Polčiča, rod. Augustína 
Jakubca, rod. Antona Kratochvílu, rod. Alojza Pešku, rod. Terézie 
Jakubcovej, rod. Jozefíny Nádaskej, rod. Richarda Nádaskeho, rod. 
Štefánie Svrčkovej, rod. Márie Nemcovej, Lekáreň Salvator (Modra), Naďa 
Fialová (Modra), rod. Lániková.

ĎAKUJEME!

Tabule v obci

Ako sme si určite všetci všimli, v obci nám pribudli dve nové tabule s mapami 
Malých Karpát. Ešte jeden takýto pútač je umiestnený na Troch Kopcoch.

Tieto pútače by mali do našej obce prilákať viacej turistov. Ako všetci vieme 
vrch Kukla navštívia v priebehu roka stovky turistov, ktorí nechávajú odkazy 
a pozdravy v knihe, ktorá je na vrchu Kukla umiestnená v kovovej schránke. Vy-
písané knihy, v ktorých sa nachádzajú záznamy turistov aj zo zahraničia, celého 
Slovenska ako i okolia sú uložené na Obecnom úrade Dubová.

Návrh na vyhotovenie týchto tabúľ spracovali Viliam Zachar, Silvester Žofčík 
a Róbert Peško. Tabule vyhotovil Peter Ružička z Novosadskej ulice. Táto akcia 
bola financovaná z prostriedkov Obecného úradu Dubová.

Silvester Žofčík

Divadelný
zážitok

Tak, ako po iné roky, aj tento rok 
k sviatku žien pozval pán starosta 
Ľ. Ružička na Dubovú ochotnícke 
divadlo z Budmeríc.

Títo divadelní nadšenci nás pobavi-
li hrou: U nás taká obyčaj, alebo, aby 
sme v hanbe neostali, pod režisérskou 
taktovkou pána Petra Minárika. Hra 
plná vtipu, nadsázky, starých zvykov 
i novodobých názorov všetkých prí-
tomných skvele pobavila.

Ďakujeme za pekný umelecký zá-
žitok a o rok sa tešíme znova.

Fandlová Jarmila

Poďakovanie

Spolok sv. Jána Krstiteľa, jej členo-

via, vyslovujú úprimné poďakovanie 

pani Jožke Hrdlovičovej, Monike Va-

lentovičovej a Ferkovi Zajíčkovi za 

ich dlhoročnú činnosť, pracovný elán 

a obetavú pomoc pri tvorení Dubov-

ských novín i pôsobenie v spolku.

Ananásový
koláč

Potrebujeme:
400 g hladkej múky,
2 kávova lyž. sódy bicarbóny,
2 vajcia,
250 g cukru /aký máš/,
1 konzerva ananásu.

Plnka:
100g hery/másla čo máš/,
100g cukru,
1 vanilka,
1,5 dcl. sladkej smotany,
50-70 g sekaných orechov,
50-70 g kokosu,
1 šľahačka + ostatok z tej,
čo dáš do plnky

Ja to robím takto:

Do misky dám múku, cukor, vajcia, sódu 
bic. a ananás aj so šťavou, ktorý pokrá-
jam na menšie kúsky. Toto zamiešam 
a vylejem na pomastený a pomúčený 
plech. Pečiem pri 180-200 stup. asi 20-
25 minút.

Zatiaľ uvarím maslo, smotanu, cukor, 
vanilku, 1,5 dcl. smotany a pridám ore-
chy s kokosom. Toto natriem na horúci 
upečený koláč a nechám vychladnúť. Po 
vychladnutí potriem šľahačkou a pokrá-
jam.

Koláč nie je náročný na suroviny, čas 
ani zručnosť a chutí výborne. Prípravu 
zvládnu aj začiatočníci. Dobrú chuť.

Mária Polčicová

Tak vykroč s krížom,
poď so mnou tou trpkou Golgotou,

tak vykroč s krížom,
pomôž mi svet zbaviť nárekov.

(úryvok z básne Vykroč s krížom od M. V.)
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Pripomienka zosnulých
apríl – jún 2013

80 rokov:

Katarína Tomašovičová  + 14. 5. 1933
manželka Pavla, rod. Gavorníková (64 r.)

70 rokov:

František Lukačovič  + 11. 5. 1943
vdovec po Kláre rod. Pokojnej (75 r.)

30 rokov:

Apolónia Fandlová  + 28. 4. 1983
vdova po Imrichovi, rod. Lederleitnerová (69 r.)

Miroslav Koník  + 28. 4. 1983
manžel Rozálie rod. Krajčírovej (36 r.)

Jozef Peško  + 3. 5. 1983
manžel Anny (61 r.)

Anna Pešková  + 30. 5. 1983
vdova (77 r.)

Vladimír Lukačovič

90 rokov:

Vincent Gloznek  + 13. 4. 1923
syn Štefana a Kláry rod. Ružičkovej (6 dní)

Terézia Haverlová  + 27. 4. 1923
dcéra Rudolfa a Františky rod. Palkovičovej (3 dni)

František Jakubčík  + 24. 5. 1923
manžel Kataríny rod. Kolekovej (61 r.)

Anastázia Hrdlovičová  + 26. 6. 1923
dcéra Vendelína a Márie rod. Mečkovej (6 mes.)

Stanislav Horváth  + 21. 12. 1923
syn Jozefa a Roziny rod. Kollarovičovej (23 r.)

50 rokov:

Jozef König  + 2. 4. 1963
manžel Márie rod. Ružičkovej (68 r.)

40 rokov:

Viliam Lukačovič  + 13. 4. 1973
manžel Márie rod. Chraustovej (43 r.)

Apolónia Valentovičová  + 13. 4. 1973
vdova po Ambrózovi, rod. Polčicová (70 r.)

Zdeno Lukačovič  + 10. 5. 1973
syn Vincenta a Vilmy rod. Macháčkovej (23 r.)

Mária Svrčková  + 21. 5. 1973
vdova po Jánovi, rod. Podstrelená (71 r.)

Maška Moravčíková

20 rokov:

Štefan Duban  + 16. 5. 1993
manžel Heleny rod. Fandlovej (66 r.)

Mária Jakubcová  + 16. 6. 1993
rod. Pokojná (99 r.)

10 rokov:
Pavol Hasík
manžel Viery

Juraj Jurčo  + 5. 5. 2003
(93 r.)

Maška Moravčíková  + 24. 6. 2003
manželka Rudolfa, rod. Polčicová

60 rokov:

František Svrček  + 10. 4. 1953
manžel Jozefíny rod. Koníkovej (60 r.)

Vladimír Lukačovič  + 16. 6. 1953
syn Vincenta a Vilmy rod. Macháčkovej (21 r.)

Mária Jelemenská  + 22. 6. 1953
manželka Františka, rod. Gážiová (71 r.)

Juraj Jurčo

Mária JakubcováŠtefan Duban

Miroslav Koník

Zdeno Lukačovič

Apolónia ValentovičováViliam Lukačovič

Jozef König

16. mája 2013 uplynie už 20 rokov, 
čo odišiel do večnosti náš drahý 

Štefan Duban.

S láskou a úctov spomína
manželka Ila, deti s rodinami,

vnúčatá a pravnúčatá.

5. mája 2013 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil milovaný otec 

Juraj Jurčo,

bývalý učiteľ a čestný občan
Dubovej. Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú dcéry
Naďa a Vilma s rodinami.

Verím, že môj Vykupiteľ žije.
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Ako ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom živote,

veľká vo svojej láske a dobrote.

V máji si pripomenieme
nedožité 60. narodeniny a 5. 4. 2013

5 rokov od náhlej smrti
našej kolegyne a priateľky

Mgr. Janky Navarovej,
rod. Schilbergerovej.

S úctou spomínajú kolegyne
z lekárne Salvator Modra.

Mária Polčicová

Nedožité 100. narodeniny

* 16. 3. 1913
+ 8. 11. 1986

Štefan Valentovič

Nedožité 100. narodeniny

* 13. 7. 1913
+ 24. 3. 1976

Diamantová
svadba

Viliam a Terézia Jakubcovi
si dňa 09. 05. 2013 pripomenú

60. výročie manželstva.

Dnes, po 60. rokoch šťastného 
manželstva sa s nimi stretáme, 

ich šťastné deti so svojimi
rodinami, aby sme sa im

poďakovali za výchovu a lásku, 
ktorú nám po celý život rozdávali. 
Prajeme im, aby im Pán Boh aj 

po ďalšie roky života doprial veľa 
zdravia, spokojnosti, trpezlivosti, 

aby im naša Patrónka kostola 
Panna Mária Ružencová

vyprosila šťastne a spokojne 
prežiť medzi nami.

Toto im zo srdca prajú
dcéry Elenka a Veronika,
synovia Jozef a Vladimír,

nevesty, zaťovia. Deväť vnúčat 
a šesť pravnúčat dedka a babku 

vrele objímajú.

80 rokov:
Mária Hrdličková

(* 2. 5. 1933)
Kristína Ružičková

(* 19. 6. 1933)
Františka Matovičová

(* 28. 6. 1933)

70 rokov:
Mária Potočná
(* 26. 4. 1943)

60 rokov:
Rudolf Navara
(* 5. 6. 1953)

Naši jubilanti
apríl – jún 2013

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

i telesného zdravia.
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Pupácky ples 2013 
Tento rok sme 2. februára na Pupác-

kom plese opäť plesali do roztrhania 
tela.

O slávnostné otvorenie sa programom 
postarala ohňová šou (agentúra Historic-
ké eventy), ktorá síce zapadla do tohto- 
ročnej tématiky výzdoby – Benátska noc, 
ale dosť nás vystrašila živým ohňom, po-
trápila dymom a nakoniec zabrzdila po-
kračovanie plesu olejovými kalužami na 
podlahe.

Následne historická postava (cech-
majstrová sa zasa vyhovorila a musel 
som zaskakovať) pripomenula všetkým 
včerajšie výročie obce – prvú písomnú 
zmienku o obci Dubová z 1. 2. 1287 
formou vedomostnej súťaže – jej víťaz 
s pani manželkou nám po spoločnom prí-
pitku otvoril ples.

Výbornú atmosféru podčiarkovala sku-
pina Senátor, ktorá lákala hostí na par- 
ket, mladá a sympatická obsluha (boli 
trošku aj kiksy pri zbieraní prázdnych po-
hárov ☺), výborná večera, svieže Joslí-
kove vínko a dobre zásobený bufet, ktorý 
nám zabezpečili naši futbalisti a vytvorili 
dohromady kulisu dobrej nálady a dobrej 

zábavy. Tombola nás trošku síce uspala, 
ale vydržali sme. Niektorí až do avízo-
vanej štvrtej hodiny rannej. Ešte spo-
meniem, že po polnoci sme mali k téme 
Benátska noc aj niekoľko „gondoliérov“. 
Topiaci sa sneh zo studní nám totiž za-
plavil odpad a voda nám začala záchodmi 
stúpať do sály. Našťastie to bola naozaj 
len voda a do hodinky sa nám podarilo 
problém zvládnuť.

Ďakujem všetkým zábavychtivým 
hosťom, organizátorom, účinkujúcim, 
obsluhe, kuchárkam, futbalistom, hudob-
níkom, pomocníkom pri výzdobe a „gon-
doliérom“ a tiež sponzorom. Žiaľ, sála 
sa nedá nafúknuť a preto na ďalší ročník 
Pupáckeho plesu 2014 pozývam len 100 
zo 120 tohtoročných hostí. Zvyšných po-
zývam na Valentínsky ples 2014.

Valentínsky ples
v OPEREní 2013.

Operených hostí vítala maska Benátča-
na v operení, prípitok zasa historická po-
stava 13-steho storočia, ktoré je spojené 
s prvou písomnou zmienkou o obci 
a ples otváral tiež víťaz „vedomostnej 
súťaže“.

Historické eventy nám predviedli nie 
ohňovú, ale svetelnú šou (ešte jedno zady-
menie a môžeme maľovať sálu) a úspech 
mala aj orientálna tanečnica s brušnými 
tancami. 62 hostí si vychutnávalo vý-
bornú zábavu s DJ Lacim Czengelom, 
veľkolepou atmosférou a ako obvykle 
s uspávajúcou tombolou. Po polnoci oži-
vili atmosféru plesu neplánovaným, no 
o to milším vystúpením „naši“ folkloristi 
z Lipky, ku ktorým sa spevom pridal kaž-
dý, kto ustál na nohách.

Autor jednej mojej obľúbenej rady 
sci-fi kníh ústami svojej postavy vyjadril 
presvedčenie, že sa dá historicky doká-
zať takýto názor: ak tí, čo sa raz stretnú, 
neostanú v kontakte a neostanú spojení, 
vesmír nebude fungovať tak, ako má, 
bude sa kaziť, nastanú problémy. Dúfam, 
že to platí aj pre hostí na našich plesoch. 
Ostaneme v kontakte, ostaneme spojení 
putom pekných spomienok a tým pomô-
žeme vesmíru fungovať tak, ako má.

Ďakujem.

starosta

Karneval v materskej škole



 Dubovské noviny apríl – jún 2013 11

V pondelok 4. 2. 2013 si deti v našej škôlke poobedie naplno užívali – bol u nás 
karneval.

Karneval v našej škôlke má už dlhodobú tradíciu. Deti sa v predstihu zoznámili s Fa-
šiangovými oslavami. Ešte pred začiatkom karnevalu sa všetci zapojili do výzdoby tried 
v materskej škole a v deň "D" sa premenili na víly, spidermanov, princezné a iné rôzne 
rozprávkové postavičky. Veľmi si vážime spoluprácu s rodičmi, ktorí deťom priniesli 
chutné občerstvenie v podobe rôznych koláčikov a iných dobrôt. Programom, tančekmi 
a spevom potešili deti nielen seba, ale aj všetkých dospelých, ktorí sa karnevalu zúčast-
nili. Každú masku čakala na konci milá odmena.Tešíme sa o rok opäť.

Eva Kerestešová
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ĽUDOVÉ MISIE
Na Dubovej budú opäť ľudové misie. 

Po takmer 70. rokoch k nám zavítajú ka-
pucíni s nejakým cieľom. Aký presne je 
ten cieľ? Čo nám dajú tieto dni naplne-
né niečím novým, čo nás chce zmeniť? 
Máme vôbec očakávať zmenu?

Takéto otázky zneli v mysliach ľudí, 
ktorí sa dozvedeli o týchto misiách. 
A možno práve naopak niekto tejto in-
formácii nevenoval pozornosť, alebo sa 
jednoducho nad ňou ďalej nezamýšľal. 
Ľudia však tak, či onak prišli do kostola 
a veľakrát s úžasom otvorenými ústami 
počúvali vážne témy, rady, svedectvá, no 
takmer neustále aj žarty, vtipy a piesne, 
ktoré k nám vniesli niečo nové a povzná-
šajúce. 

Odpoveď na otázku, či máme očaká-
vať zmenu, zrazu existuje. Zmena veľká, 
či malá sa udiala v každom z nás. Nie-
len jednotlivo, ale aj v našej Cirkvi – v 
našom spoločenstve. Zázrakom je, že to, 
čo sme zažili cez týždeň misií nezostáva 
za dverami kostola. Nezostáva to len v 
nás, ale môžeme a odovzdávame to ďa-
lej. Či už si to uvedomujeme alebo nie. 
Veľa otázok bolo zodpovedaných. Dosta-

li sme mnoho informácií, ktoré sa nám 
akosi samé zapisovali do nás a našich 
sŕdc. Nepotrebovali sme papier a pero na 
zaznačenie myšlienok. Pero, ktorým bolo 
všetko navždy zapísané do nás bol ús-
mev na našich tvárach a radosť v našich 

očiach. Týždeň misií sa začal témou Boh 
Ťa miluje, preniesol sa aj cez ťažké témy 
ako Hriech, Spása v Ježišovi Kristovi, 
Viera a obrátenie, Ježiš je Pán, Duch Svä-
tý, Cirkev – spoločenstvo a napokon Rast 
a premena v Kristovi. Výrazným momen-



tom bolo obnovovanie manželských sľu-
bov, kedy každý zúčastnený pár pristúpil 
k oltáru a vyjadril znovu po rokoch sľub 
lásky.

Oslavou a odpoveďou na všetky výni-
močné chvíle bol koncert kapely Kapu-
cíni a Stanley. Radosť, spev, smiech, po-
tlesk a úprimné slová piesní zneli v našom 
chráme do neskorého večera. Táto kapela 
akoby vyjadrila všetky pocity, ktoré ľu-
dia účastní na misiách prežívali a teraz 
po ich oficiálnom ukončení môžu rozdá-
vať ďalej a tak zabezpečiť, aby múdrosť, 
ktorú načerpali sa rozvíjala navždy nielen 
v nich. 

Toto nám pripomína misijný kríž, ktorý 
bol posvätený ako ukončenie toho neoby-
čajného týždňa.

Na záver už len pár slov vďaky. Ďakuj-
me Bohu za požehnanie, ktoré sme dosta-
li počas svätých misií na Dubovej, nášmu 
pánu Farárovi, ktorý to celé sprostredko-
val a samozrejme Kapucínom, ktorí obe-
tovali svoj čas, modlitby a ešte oveľa viac 
práve kvôli nám.

„Hľa stojím pri dverách a klopem.
Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere,
k tomu vojdem a budem s ním večerať

a on so mnou. ″
Zjv 3, 20

Pavlína Zajíčková
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Babská zábava 2013

Tohtoročný fašiang bol veľmi krátky, 
ale my sme sa dokázali zorganizovať 
a pripraviť šestnástu Babskú zábavu.

I napriek nepriazni počasia sme sa opäť 
stretli v posledný fašiangový deň v mas-
kách pri soche sv. Jána, aby sme ukončili 
fašiangové obdobie. Chlad sme odohnali 
pohárom dobrého vareného. Touto cestou 
sa chcem za všetky tie roky poďakovať 
našim gazdinkám, ktoré nás vždy prekva-
pia dobrotami zo svojej kuchyne. Nebu-
dem ich menovať osobitne, ale verím, že 
každá jedna, ktorá prispela svojimi špe- 
cialitami na „Dubovskú roládu“, sa tam 
nájde. Verím, že na nás nikdy nezanevrie- 
te a opäť sa môžeme tešiť na nezabud-
nuteľné šišky, fánky i koláčiky. Osobitne 
tiež ďakujem prispievateľom do tombo-
ly, bez ktorých by ste sa nemohli tešiť na 
pekné darčeky. Ešte raz: srdečná vďaka. 
My, dievčatá z Cechu roduverných Du-
bovaniek, sa budeme každý rok zase 
snažiť pre nás, všetky dobré ženičky, zor-
ganizovať toto Vami obľúbené podujatie 
– Babskú zábavu.

Veríme, že ste sa dobre zabavili i na 
programe. Pesničky z „Pomády“ roztan-
covali celú sálu, basu sme dôstojne po-
chovali a hudba počas celého poobedia 
hrala do zbláznenia, roláda všetkým chu-
tila a v bufete sa tiež museli dobre obra-
cať, aby sa o nás všetky postarali a stíhali 
nalievať a nakladať do tanierov. Za čo im 
patrí tiež naše ďakujem.

Renáta Jakubcová
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V lete 2009 prišiel do tréningovej haly 
Stolnotenisového klubu ZŠ Na bielenis-
ku Pezinok Dávid Jakubec so slovami, 
že by chcel začať hrávať stolný tenis.

Ako tréner som rozmýšľal, či má zmy-
sel začínať u neho trénovať výkonnostný 
stolný tenis a či ho rovno nezaradiť medzi 
rekreačných hráčov, pretože už mal dosť 
rokov. Zaradil som ho do tréningových 
plánov medzi výkonnostných hráčov. 
Dávid začal napredovať veľmi rýchlo. 
Čoskoro sa ukázalo, že má mimoriadne 
dobrý cit v ruke a pri troche dobrej vôle 
môže byť hráčom s veľmi dobrou tech-
nikou. Začiatky boli ťažké, ale vyplatilo 
sa s Dávidom pracovať. Už prvý rok tré-
novania mu priniesol takú výkonnosť, že 
sme ho mohli prihlásiť na celoslovenské 
turnaje. Výsledok, ktorý iné deti dosahu-
jú po 3-4 rokoch tréningu on dosiahol po 
dvoch rokoch.

V roku 2012 končil kategóriu starších 
žiakov na 17. priečke, avšak už sa za-
čal objavovať ako starší žiak i v rebríč-
koch dorastencov. Na začiatku sezóny 
2012/2013 bol na 40. mieste rebríčka 
dorastencov, v aktuálnom rebríčku 
k 1. 3. 2013 už obsadzuje 23. priečku, čo 
ho oprávňuje, pokiaľ si toto miesto udr-
ží, aby štartoval na Majstrovstvách SR 

jednotlivcov, na ktoré má právo prihlásiť 
sa len 32 najlepších juniorov Slovenska. 
Jeho najlepším výsledkom doposiaľ je 
zisk titulu vicemajster Slovenska v sú-
ťaži družstiev starších žiakov v sezóne 
2011/2012, kedy spoločne s Adamom 
Bratom a Matúšom Sklenárom vyhra-
li najprv krajskú kvalifikáciu na MSR, 
kde obsadili pre klub historicky najlepšie 
umiestnenie v tejto mládežníckej súťaži – 
druhé miesto. Okrem toho v tejto sezóne 
Dávid suverénne vyhral seriál turnajov 
Bratislavsko – Trnavského regiónu a bol 
vyhodnotený ako najlepší hráč v kategó-
rii starší žiaci, čo mu zároveň prinieslo 
zisk pohára Bratislavského – Trnavské-
ho regiónu. Začali sa dostavovať aj prvé 
úspechy na medzinárodných turnajoch. 
Napríklad na Grand Prix Praha sa umiest-
nil z Pezinskej výpravy najlepšie, keď sa 
v silnej medzinárodnej konkurencii pre-
bojoval ako jediný Slovák medzi osem 
najlepších starších žiakov na turnaji. 

Okrem mládežníckych súťaží začal Dá-
vid hrávať aj mužské krajské ligy. V tejto 
sezóne sme ho na základe jeho dobrých 
výsledkov zaradili na najvyššej krajskej 
súťaže, do druhej ligy mužov, kde mal 
plniť úlohu učiaceho sa hráča. Namiesto 
„len zbierania skúseností“ sa od začiatku 

stal platným hráčom družstva a hneď po 
prvých kolách sa zaradil do základu zosta-
vy. Ako nováčik druhej ligy sa po polovi-
ci hracej sezóny stal najlepšie hrajúcim 
hráčom Pezinského klubu a je aktuálnou 
„mužskou“ jednotkou Stolnotenisového 
klubu ZŠ Na bielenisku Pezinok.

Okrem jeho úspechov v súťažiach 
je potrebné povedať, že Dávid zostáva 
skromným mladým mužom, ochotným 
pomôcť, ochotným trénovať s mladší-
mi začínajúcimi hráčmi a samozrejme, 
ochotným naďalej na sebe pracovať. Ako 
tréner som rád, že som mu dal šancu aj 
keď začal na tento šport v pomerne vy-
sokom veku. Juniorskú kategóriu v tomto 
roku len začína a bude v nej môcť súťa-
žiť ďalšie tri roky. Dúfam, že tempo rastu 
jeho výkonnosti mu vydrží a bude môcť 
pre seba, ale aj pre klub, v ktorom pôsobí 
získavať ďalšie úspechy. Dávid Jakubec 
rozhodne robí dobré meno klubu ale aj 
stolnotenisovému športu svojim prístu-
pom k tréningu, k zápasom, svojou bo-
jovnosťou a nasadením v súťažiach ale 
aj zmyslom pre fair play a poctivú prácu.

Pavol Alexy,
tréner mládeže a predseda klubu 

Stolnotenisový talent z Dubovej – Dávid Jakubec
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Ako býva každý rok zvykom, aj tento 
rok sa dňa 17. 2. 2013 uskutočnila vý-
ročná schôdza výboru TJ Dubová, na 
ktorej sa hodnotil uplynulý rok telový-
chovnej jednoty po stránke športovej, 
organizačnej a finančnej.

V sezóne 2012/2013 Dubovú reprezen-
tujú družstvá seniorov v 5. lige, skupina 
B a žiaci v skupine BA – vidiek – PK, 
Oblastného futbalového zväzu Bratisla-
va – vidiek. Družstvo mužov po jesennej 
časti ligy figuruje na 5. mieste s 25 bodmi 
pričom na postupové druhé miesto stráca 
1 bod. Takýto stav bol z hľadiska postu-
pových cieľov vyhodnotený ako uspoko-
jivý, ale po úspešnej jarnej časti minulej 
sezóny boli očakávania vyššie. V kádri 
seniorov po jeseni nastali mierne zmeny, 
ktoré by však nemali mať zásadný vplyv 
na výkonnosť mužstva. Družstvo žia-
kov obsadilo po jesennej časti tak isto 5. 
miesto so 16 bodmi, pričom na 1. miesto 
stráca 9 bodov. Káder žiakov je po jesen-
nej časti oslabený vplyvom dlhodobých 

zranení, ale bohužial aj upadajúcim zá-
ujmom detí o futbal. Zo športového, ale 
aj výchovného hľadiska je to problém, 
ktorý telovýchovnú jednotu najviac trápi. 
Preto aj touto cestou by som chcel popro-
siť rodičov a ostatných dospelých, aby 
zvážili prihlásenie svojich detí do TJ Du-
bová, kde im bude prostredníctvom skú-
seného trénera L. Koníka st. zabezpečený 
športový, ale aj osobnostný rast. Hlavnou 
výzvou pre TJ Dubová v dlhodobom ho-
rizonte bude udržať družstvá seniorov 
a žiakov, ale aj prihlásiť družstvo doras-
tencov.

Medzi ďalšiu činnosť TJ Dubová v ro- 
ku 2012 môžme zaradiť kontinuálne 
zveľadovanie športového areálu. Boli vy- 
budované ihriská na beachvolejbal za 
hlavným ihriskom a na nohejbal na as-
faltovej ploche pred spoločenskou halou. 
Vďaka úsiliu V. Manduľáka, L. Koníka st. 
a ďalších sa tiež podarilo zrenovovať šat-
ňu seniorov a šatňu hostí aj so sprchami. 
V tomto roku si TJ stanovila v tejto oblas-

ti aj ďalšie ciele a to konkrétne renováciu 
vstupu do areálu ihriska, vybudovanie 
chodníka pozdĺž kabín, či renovácia det-
ského ihriska vedľa tribúny. Keďže tieto 
ciele v sebe zahŕňajú vysokú finančnú ná-
ročnosť, samozrejmosťou bude spoluprá-
ca s obecným úradom, inými investormi, 
či dobrovoľníkmi. 

Vo finančnej oblasti nastali viaceré 
zmeny vedúce k zprehľadneniu financo-
vania TJ z pohľadu obce, či iných autorít. 
TJ odbremenila obecný úrad a prebrala 
zodpovednosť za vlastné účtovníctvo. 
Ďalej sa TJ zaregistrovala na príjem 2 % 
z daní fyzických a právnických osôb.

Telovýchovnú jednotu Dubová čakajú 
v roku 2013 nové výzvy, ktorých uskuto-
čnenie prinesie osoh nielen futbalistom, 
ale aj fanúšikom a ostatným obyvateľom 
obce Dubová, ktorý si nájdu cestu na 
ihrisko.

Peter Žák

Výročná schôdza výboru TJ Dubová

Termín
 marec – apríl
 29. 3 – 1. 4.
 5. 4.

Podujatie
 McDonald Cup – minifutbal.turnaj žiakov 1. stupňa ZŠ 
 Veľkonočné sviatky 
 Noc s Andersenom 

 10. – 13. 4.  Trenčín – Záhradkár 2013 

Kalendár podujatí apríl – jún 2013

Organizátor
 ZŠ
 RKC, CREDO
 OKVŠ-OK
 JDS

 20. 4.
 30. 4.
 apríl – máj

 Vínny festival ČK panstva
 Richtárska varecha – stavanie mája 
 Plavecký výcvik detí ZŠ (MŠ) 

 4. 5.  sv. Florián – sv. omša patróna 

 Satyr, MČK
 KRKVaŠ
 ZŠ
 RKC

 11. 5.
 12. 5.
 24. – 25. 5

 Branné hry seniorov
 Deň matiek 
 Deň otvorených pivníc na sv. Urbana

 25. 5.  sv. Urban – sv. omša patróna 

 JDS
 KsvJK
 MVC
 RKC

 jún
 jún
 2. 6.

 Školský výlet detí
 Športové popoludnie malotriedok okresu Pezinok
 Deň detí

 7. – 9. 6.  Keramické trhy Pezinok 

 ZŠ
 ZŠ
 KRKVAŠ
 CRD


