
Priniesli nám svetlo

Priniesli nám svetlo viery a svetlo civi-
lizácie. Je krásne ako na Vianoce prine-
sú do kostola Betlehemské svetlo a všetci 
si prinesieme lampášik, zapálime si ho 
a chránime a udržiavame počas Vianoc.

Patróni Európy nám priniesli nielen svet-
lo viery, ale aj svetlo civilizácie. Na rozkla-
dajúcich sa zvyškoch rímskeho impéria sa 
začala „na nohy“ stavať civilizácia zalo-
žená na iných princípoch, tápajúca a s bo- 
liestkami teokracie, ale chrániaca jedno- 
tlivca, určujúca a vyzdvihujúca jeho hod-
notu, vyznávajúca iné všeobecné hodnoty 
lásky k blížnemu, spolupatričnosti spolo-
čenstva a zmyslu života. Pred 1150-timi 
rokmi naši predkovia prijali to svetielko. 
Za tisícročie sa svetielko rozhorelo vo vat-
ru, ktorá nám má svietiť na ceste ku šťastiu, 
sebarealizácii a spokojnosti.

Hovoríme, že žijeme v civilizovanej 
spoločnosti – v demokracii. Aj tá má však 
veľa podôb. Naj demokraciou je takzvaná 
priama demokracia. Vtedy rozhodnutia ro-
bia skutočne všetci ľudia – úplná demokra-
cia. To by znamenalo, že všetci rozhodujú 
o všetkom. V reáli by to bolo tak, že každý 
volič bude natoľko vzdelaný, zodpovedný 
a uvedomelý, že každý večer sadne k tre-
bárs internetu (hlasovaciemu lístku, dotaz-
níku) a bude hlasovať o otázkach obecných, 
regionálnych, štátnych aj celoeurópskych 
a samozrejme aj o otázkach globálnych. 
Cca 15 minút by stačilo. Každý večer. Ale 
ak má byť volič nielen uvedomelý, ale aj 
zodpovedný, mal by si každú vec poriadne 
naštudovať. (Vymyslený príklad: Aký bude 
mať vplyv 5 % dodatočného zdanenia do-
vozu z Číny – na zamestnanosť v Číne a po-
stoj čínskeho robotníka, ktorý tiež hlasuje, 
na Európu: 3 -, vplyv na rozpočet EÚ: 3+, 
vplyv na rozpočet SR: 1+, vplyv na rozpo-
čet obce: 2-, vplyv na rozpočet podniku na 
Slovensku: 2- a vplyv na rozpočet mojej do-
mácnosti: 3-, ...). Takže z 15 minútového 
hlasovania je týždňové štúdium, aby volič 

bol aj vzdelaný a kompetentný. Možno raz 
bude demokracia fungovať takto, zatiaľ 
však musíme skonštatovať, že tento typ de-
mokracie je ideálom, ku ktorému sa máme 
snažiť približovať. Preto máme rôzne klony 
demokracie – nepriamu, sprostredkovanú, 
prenesenú, t.j., že výkon našich demokra-
tických práv prenesieme na prezidenta, 
parlament, senát s rôznymi kombináciami 
rozdelenia moci. Tí potom vytvárajú výkon 
moci – políciu, súdy, prokuratúry... a samo-
zrejme k nim prislúchajúcu kontrolu, riade-
nie... Prednáška končí, začína myšlienka. 

Svetlo svieti a cestou zdravého rozumu, 
dobra, zodpovednosti, uvedomelosti a ci-
vilizovanosti nás vedie k našej budúcnos-
ti. Všetci veríme, že je to správna cesta. 
Prekonávame prekážky a zákruty na tejto 
ceste, nepáči sa nám, že je demokracia taká 
„drahá“, výkon a prenos moci zhltne polo-
vicu toho, čo zarobíme, pravidlá a zákony 
sa dovedú ad absurdum pri kľukatení para-
grafov a slovíčkarení v nariadeniach, hľa-
dáme takú formu demokracie, ktorá by nie-
len uspokojila väčšinu, ale bola aj v súlade 
s dobrom pre jednotlivca. Hľadáme stále 
taký spôsob, ktorý bude „lacný“, jednodu-
chý a prístupný všetkým bez nadmerného 

úsilia každého z nás. Hľadáme ideál.
Niekedy mám však pocit, že na ceste 

k ideálu si sami dosť zachádzame, že nej- 
deme za tým svetlom, že nám vetry zloby 
a egoizmu to naše osobné svetielko sfúknu. 
Potom už nejdeme cestou zdravého rozu-
mu, zodpovednosti a uvedomenia si ná-
sledkov a súvislostí ku krásnemu ideálu, 
ale tápeme v kruhu svojej nenávisti, závis-
ti, zloby, nespokojnosti a hnevu. Už nehľa-
dáme dobro pre všetkých. Už sa nechceme 
pridať k putovaniu za niečím lepším. Ne-
chceme zodpovednosť, nechceme kráčať 
ďalej. Sadneme si, rezignujeme a ešte sem 
tam niekoho potkneme. 

Máme však stále možnosť to svoje 
sfúknuté svetielko zapáliť. Stačí sa zamy- 
slieť, otvoriť oči, znovu objaviť aj dobré, 
čo okolo nás je, hľadať v ľuďoch aj dobré 
stránky a nájsť to svetlo rozžaté pred 1150-
timi rokmi, svetlo civilizácie. Potom stačí 
za ním vykročiť. A netreba pritom ani niko-
ho pošliapať, kopnúť ani odstrčiť, pretože 
to je naša spoločná cesta. Máme stále mož-
nosť stať sa idealistami a začať svietiť.

starosta obce
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Z rokovaní obecné-
ho zastupiteľstva
(výber, zápisnice na web 

stránke obce)

Obecné zastupiteľstvo na svojich 
ostatných rokovaniach schválilo:

● Všeobecne záväzné nariadenie č. 42 o fi- 
nancovaní školských zariadení a o práci 
s mládežou. Týmto VZN zákon zavia-
zal obce vypočítať a odvádzať školským 
a vzdelávacím zariadeniam stanovené 
finančné prostriedky. V médiách najmä 
diskutované centrá voľného času. V obci
Dubová to nebolo potrebné, pretože 
školské zariadenia nie sú samostatnými 
právnickými osobami, ale organizačný-
mi zložkami obce a v územnej pôsob-
nosti obce nemáme centrum voľného 
času. Poslanci OZ však prejavili vôľu 
na jednej strane presne v rozpočte vyčís-
liť financie určené na školské zariadenia 
z podielových daní a na strane druhej 
chcú podporiť záujmové aktivity našich 
detí a mládeže aj v okolí. Preto v rámci 
tohto VZN vytvorili samostatný podpro-
gram na podporu práce s mládežou. Fi-
nančné prostriedky z tohto podprogramu 
môžu v zmysle zákona čerpať občianske 
združenia a organizácie, ktoré organizujú 
prácu s deťmi a mládežou z našej obce.
● Poslanci sa zaoberali hodnotením prá-
ce starostu obce, ako im to ukladá zákon 
o odmeňovaní a právnom postavení sta-
rostov obcí. Vyjadrili s prácou starostu 
spokojnosť a ponechali mu 35% navýše-
nie platu ako doteraz. Keďže priemerný 
plat v národnom hospodárstve sa zvýšil, 
celková suma platu starostu oproti mi-
nulému roku sa zvýšila na 1793 € v hru-
bom.
● Na základe požiadavky hasičského 
zboru v Častej poslanci navrhli zvýšenie 
podpory Spoločného hasičského zboru na 
500 € ročne (z pôvodných 166).
● Poslanci odsúhlasili zakrytie meliorač-
ného kanála v lokalite Za Hoštáky pop-
ri poľnej ceste na zabezpečenie prístupu 
vlastníkov na budúce stavebné pozemky
● Na základe ponuky obecné zastupi-
teľstvo súhlasilo s odpredajom 20% po-
dielu v spoločnosti RIS-Dubová s.r.o. 
spoločnosti, ktorá stavala infraštruktúru 
v lokalite Novosady.
● Zastupiteľstvo odsúhlasilo postúpenie 
práv nájomcu na pozemkoch, kde stojí 
pohostinské zariadenie „Kocka“. Verí-
me, že noví prevádzkovatelia si budú 
lepšie strážiť prevádzkové hodiny a naj-
mä návštevníci tohto zariadenia nebudú 

pokračovať v obťažovaní spoluobčanov 
po záverečnej a vandalských činoch na 
majetku obce. V opačnom prípade môže 
prísť k vypovedaniu zmluvy alebo ne-
predĺženiu nájmu. 
● Rozpočtovým opatrením obecné zastu-
piteľstvo ošetrilo čerpanie rezervného 
fondu na investície v obci – najmä na kry-
tie nákladov na prebiehajúce urbanistické 
štúdie a stavebné povolenie na kanalizá-
ciu.
● Poslanci odsúhlasili založenie občian- 
skeho združenia obcí, podnikateľov a tre- 
tieho sektora, ktoré sa bude uchádzať 
o štatút MAS (miestnej akčnej skupiny) 
v programe podpory rozvoja vidieka 
LEADER.
● Poslanci vzali na vedomie prípravu 
memoranda o spolupráci s BVS a.s. pri 
realizácii kanalizácie, vzali na vedomie 
zmluvu o spoločnom postupe s vlast-
níkom nehnuteľnosti na konci Dolnej 
ulice pri zabezpečení budúcej výstavby 
cesty – pokračovania Dolnej ulice a tiež 
realizáciu uznesenia OZ o odpredaji čas- 
ti pozemkov v Novosadskej ulici vlastní-
kovi nehnuteľnosti, ktorému pri výstavbe 
omylom nezapísali v katastri pozemok 
štátu pod domom a tento následne prešiel 
na obec.

Z činnosti obce

● Stále sa venujeme príprave realizácie 
kanalizácie v obci. V najbližšom období 
musíme pripraviť usmernenie pre vlastní-
kov nehnuteľností, ako sa pripojiť na bu-
dovanú kanalizáciu – ohlásenie drobnej 
stavby – povolenie drobnej stavby – hľa-
danie cenovo prístupných typizovaných 
šachtičiek – spôsob pripojenia a podob-
ne.
● Prebieha návrh urbanistickej štúdie 
Dolné humná, začala príprava štúdie Za 
kaplnkou a Horné lúky, konečná ver-
zia štúdie Za Hoštáky sa dostane na stôl 
obecnému zastupiteľstvu, v záverečnej 
fáze je ostatná aktualizácia územného 
plánu, prebiehajú Jednoduché pozemko-
vé úpravy Za Hoštáky a znova začal pro-
ces JPÚ Od chotáre.
● Zrealizovala sa prvá etapa obnovy do-
pravného značenia, čaká nás ešte 1-2 
podľa dostupných prostriedkov, pripra-
vujeme pasport miestnych komuniká-
cií, ktorý dúfame odštartuje dlhoročný 
proces vysporiadavania pozemkov pod 
miestnymi komunikáciami a po ulože-
ní kanalizácie aj proces naprojektovania 
ciest, chodníkov a dažďových kanalizá-
cií vo všetkých uliciach obce (nie len na 

hlavnej ako počúvame ohlasy občanov).
● Začíname podnikať kroky na projekto-
vanie a realizáciu kamerového systému 
v obci z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, 
predchádzaniu a objasňovaniu vandaliz-
mu a kriminality. Išlo by o cca 8 nezávis-
lých kamier s príslušenstvom a archivá- 
ciou v odhadovanom náklade 30 tisíc €.
● Veríme, že sa nám podarí zabezpe-
čiť vymaľovanie škôlky počas prázdnin 
a obraciame sa na sponzorov a rodičov 
s prosbou o pomoc finančnú a najmä pra-
covnú.
● V čase distribúcie novín by mal byť 
dokončený chodník od kostola po ko- 
niec obce. Časť z neho bude dotknutá ná-
slednou výstavbou kanalizácie, ale obec- 
né zastupiteľstvo rozhodlo o jeho rekon-
štrukcii ako o priorite, pretože cestná 
dažďová kanalizácia popri chodníku 
utrpela poškodenie (nevieme, či vekom, 
ťažkou dopravou, alebo nekvalitným 
zásahom pri budovaní plynu či pokla-
daní elektriny) a už nielen povrch, ale aj 
okolité pozemky sa začali prepadávať. 
V niektorých častiach chodníka nebude 
možné zachovať ideálnu rovinu z dôvo-
du existencie práve dažďovej kanalizácie 
a iných sietí v týchto miestach. Bude to 
iste útok na estetiku a zdravý rozum, ale 
naozaj nedisponujeme takými prostried-
kami, aby sme v týchto miestach úplne 
prerobili všetky siete, ktoré tam sú. Ďa-
kujeme obyvateľom za trpezlivosť a aj 
za upozornenia a pripomienky k výstav-
be. Sme presvedčení, že napriek nedo-
statkom sa opäť zlepšila kvalita bývania 
v našej obci a vytvorenie pozdĺžneho par-
kovania pred škôlkou zvýšilo bezpečnosť 
detí aj rodičov.
● Pripravujeme úpravu spodnej stra-
ny parku – poslanci a stavebná komisia 
navrhli zmenu, nebudeme pokračovať 
obrubníkom, ale pravdepodobne (podľa 
ceny) zatrávňovacími tvárnicami, aby 
bolo umožnené pozdĺžne parkovanie 
osobnými automobilmi. Podobné rieše-
nie zvažujeme použiť, ak sa osvedčí, pri 
vytvorení chodníka do Novosadov.
● Spracováva sa projektová dokumentá-
cia na vytvorenie ostrovčekov na Hlav-
nej ulici v miestach, kde sú prechody 
pre chodcov na zvýšenie bezpečnosti 
a spomalenie dopravy. Túto stavbu by 
mali stavať regionálne cesty.

Z oblasti spolupráce v regióne

● Pripravujeme v spolupráci s okolitými 
obcami a Malokarpatskou vínnou cestou 
cyklotrasu z Bratislavy po Smolenice. 
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Trasa je načrtnutá ponad ELESKO cez 
Horné lúky, križovanie cesty na Fúgelku, 
ponad Noviny na Podhorskú ulicu, Zá-
mockou ulicou a popod Ochtále ku „ko-
níčkárom“, odtiaľ ďalej na Pílu a Častú 
ku kaplnke. Postupne budeme identifiko-
vať vlastníkov pozemkov pod účelový-
mi komunikáciami a žiadať ich o súhlas 
s vedením cyklotrasy. Tiež pristúpime 
k ich úprave v spolupráci s vinohradník-
mi a subjektami cestovného ruchu. Verí-
me, že všetci pochopia prínos cyklotrás 
k rozvoju obce a regiónu.
● Obec Dubová je členom Mikroregiónu 
Červený Kameň (máme predsedníctvo 
v združení), Združenia miest a obcí Malé 
Karpaty (regionálne združenie ZMOS-u) 
a Malokarpatskej vínnej cesty. Vo všet-
kých pracujeme aktívne a zodpovedne, 
o čom svedčí účasť na rokovaniach, stret-
nutiach a aj delegovanie ako zástupcu 
za región na snem ZMOS-u. Vystúpenie 
delegáta z Dubovej malo veľmi pozi-
tívny ohlas a môžete si záznam pozrieť 
aj na webe http://www.infonet.tv/ludo-
vit-Ruzicka---starosta-obce-Dubova.
html?vid=84376
● V regióne zvažujeme založenie Miest-
nej akčnej skupiny (MAS) pre čerpanie 
prostriedkov programu rozvoja vidieka 
LEADER. Doteraz interpretácia európ-
skych pravidiel vyčleňovala Bratislavský 
kraj z možnosti čerpania, v tomto roku sa 
však na náš podnet vyjasnili a obce re-
giónu zvažujú založenie partnerstva obcí, 
podnikateľov a tretieho sektora s cieľom 
rozvíjať región.
● Tiež zvažujeme založenie oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu, kde taktiež 
musí fungovať partnerstvo samospráv 
a podnikateľov s cieľom rozvoja a podpo-
ry cestovného ruchu, ktorý je samostat-
ným odvetvím hospodárstva s vysokou 
pridanou hodnotou a veľkým rozvojo-
vým potenciálom.

Z činnosti skládky

● Určite ste si všimli minuloročné a tohto-
ročné aktivity pri úpravách v okolí sme-
tiska. Obecné zastupiteľstvo aj dozorná 

rada skládky sa stále snažia minimalizo-
vať nepriaznivé vplyvy, ktoré existencia 
skládky spôsobuje. Pristúpilo sa k úprave 
a vyčisteniu kanála, výsadbe rýchlo ras-
túcich vysokých stromov (jelše a topole) 
a začala rekultivácia „kopy“, ktorá by už 
na budúci rok mala byť zeleným zatráv-
neným kopcom.
● V priebehu zimy a jari prišlo k nadmer-
ným úletom pri silných vetroch do lesa, 
avšak ako náhle to poveternostné pod- 
mienky dovolili (dlho sa držal sneh, veľ-
mi daždivý a veterný koniec jari), začal 
sa zber úletov. Aj pravidelná kontrola 
ObÚ životného prostredia skonštatovala 
výrazné zlepšenie stavu.
● Vo výberovom konaní na vývoz odpa-
du z Pezinka skládka odmietla dovážať 
pezinský odpad za menej ako od ostat-
ných obcí, ukončila úzku spoluprácu so 
spoločnosťou Marius Pedersen a.s. pri 
súťaži, stanovila si limit, pod ktorý nebu-
de „klikať“ pri elektronickej aukcii a sú-
ťaž o odpad „nevyhrala“. Zatiaľ nemáme  
výsledky súťaže písomne. Spoločnosti sa 
tým pádom znížia príjmy, ostanú určité 
konštantné náklady a sťaží sa finančná 
situácia, ale spoločnosť sa s týmito pro-
blémami určite vysporiada.
● Skládka odpadov Dubová v spolupráci 
s obcou pripravuje niekoľko štúdií – pro-
jekt triedičky na komunálny odpad, pro-
jekt separačného dvora a projekt zberné-
ho dvora na stavebný odpad, z ktorého 
môže produkovať stavebný materiál.
● Spoločnosť sa rozhodla, že kompletne 
zrekonštruuje detské ihrisko v športovom 
areáli v súlade s pripomienkovanou štú-
diou rozvoja športového areálu. Detské 
ihrisko po rokoch doslúžilo, stalo sa obe-
ťou poveternostných vplyvov a aj vanda-
lizmu a stalo sa nebezpečným. Celkový 
náklad cez 14 tisíc € bude slúžiť deťom 
aj mamičkám a zlepší využitie športové-
ho areálu.
● Spoločnosť tiež odsúhlasila preplatenie 
vymaľovania materskej školy, kde sa stá-
le potýkame s opätovným návratom ples-
ní a je nutné na zachovanie zdravia detí 
a personálu v škôlke.

Neuverejňujeme tieto informácie s cie- 
ľom chváliť sa (a robiť si celoročnú vo-
lebnú kampaň), ale deklarovať činnos-
ti obce okrem bežných a priblížiť ob-
čanom, čo sa na obci deje. Rokovania 
obecných zastupiteľstiev sú pre občanov 
nezaujímavé, pretože tam prebiehajú na-
jmä rozhodovacie procesy zastupiteľstva 
a dodržanie všetkých zákonných usta-
novení a pravidiel, aby boli rozhodnutia 
právoplatné a urobí z každého rokovania 
nudný dvojhodinový proces (samozrejme 
okrem bodu rôzne:) ). Tu chcem znova 
a opäť vyzdvihnúť prácu poslancov a ak-
tivistov obecného zastupiteľstva a aj pra-
covníkov obce, ktorých prácu, obetovaný 
čas a úsilie pri žiadnom rokovaní nie je 
vidieť.

Zároveň je mi smutno z činností a ak-
tivít niekoľkých občanov obce, ktorí pri 
domnelej ochrane svojich záujmov za-
chádzajú až do extrémov podávania trest-
ných oznámení (starosta behá po kostole 
so zlatou reťazou, míňa obecné prostried- 
ky účasťou a reprezentáciou obce na po-
hrebe kňaza, ktorý tu pôsobil 20 rokov, 
je rasista, pácha priestupky, trestné činy 
a zločiny...), podnetov na prokuratúru, 
podnetov ochrancovi ľudských práv, od-
volávania sa v rôznych konaniach a pod. 
Čas venovaný predkladaniu spisov a vý-
poveďami na kriminálke nie je možné 
venovať práci pre obec. A roboty je veľa. 
Kam sa pozriete, je čo zlepšovať. Nevy-
zývam nikoho, aby nechránil svoje zákon-
né a zákonom chránené záujmy, apelujem 
však na zamyslenie sa a na prehodnotenie 
svojich postojov a možno aj názorov. Ja 
som to musel urobiť mnoho krát. 

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 naskyt-
ne možno o ďalších 30 rokov.

starosta obce

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:

Anton Suchovský, Anna Lukačovičová, rod. Jozefa Horvátha, Magda Polčičová, Veronika Lederleitnerová (Častá), Mária 
Koníková, súrodenci Jakubčíkovi, rod. Zuzany Kralovičovej a jeden Bohuznámy darca.

ĎAKUJEME!
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Zasej lásku,
zalievaj dobrotou
a vykvitne šťastie

Touto krásnou myšlienkou výstižne 
charakterizoval rehoľné sestry vo svo-
jej homílii náš duchovný otec P. Flajžík 
v sobotu 6. apríla 2013.

Vo Farskom kostole Štefana Kráľa 
v Modre sa stretli ľudia, ktorým minu-
losť prenasledovaných rehoľných sestier 
komunistickým režimom má čo pripo-
menúť. Slová Antona Srholca, politic-
kého väzňa, pri slávnostnom odhalení 
pamätnej tabule na stene kláštora Uršu-
línok (Claudianum) sú mementom aj do 
dnešných dní a nemôžu nechať človeka 
ľahostajným. Slávnosť pokračovala spo-
mienkovým stretnutí v sále kláštora Ur-
šulínok autentickým svedectvom rehoľ-
ných sestier. Toto pútavé rozprávanie by 
určite zaujalo i bývalé absolventky z Du-
bovej, ktoré kedysi dávno túto katolícku 
školu navštevovali.

O tom, že rehoľné sestričky boli nada-
né na hudbu aj literatúru, svedčili piesne 
a básne, ktoré si poskladali v čase per-
zekúcie. My sme si ich po toľkých ro-
koch mohli vypočuť v podaní spevákov 
a recitátorov ZUŠ pod vedením Janky 
Neščákovej. Konfederácia politických 

väzňov nezabúda, nezabúdajme ani my. 
Aspoň si všimnime pamätnú tabuľu ve-
novanú rehoľným sestrám internovaných 
komunistickým režimom v centralizač-
nom kláštore. Veď tento režim ich nútil 
ťažko pracovať v nehostinných podmi-
enkach, pri rozbitých oknách, v prievane, 
v silných mrazoch. Ale niečo radostné 
v nich stále žilo a pomáhalo im prežiť.

Zo spomienkovej slávnosti ľudia od-
chádzali s dobrým pocitom, akoby sa 

všetko zhodovalo so známym refrénom 
mystičky Juliany z Norwichu – „Všetko 
bude dobré, všetky veci budú dobré.“

V takomto duchu sa niesli i slová vdp. 
P. Flajžíka adresované všetkým nám prí-
tomným v kostole, ale hlavne rehoľným 
sestričkám. Povzbudivé, obranné a lásky-
plné slová zapôsobili na ne ako satisfak-
cia za prežitú strastiplnú minulosť.

Mária Fandlová

Absolventky Dievčenskej meštianskej školy a veľké priateľky
Viktória Lihotská (Fandlová)   2013 a Mária Šajdová (Zajíčková)   2013.
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Drahé ctihodné
sestričky,

milí spolubratia kňazi,
drahí bratia a sestry.

Ktosi múdry sa vyslovil, že: „Každé 
stretnutie s blížnym je veľkou zodpo-
vednosťou.“ Nuž a keď mi vdp. dekan 
povedal, že sa mám Vám prihovoriť, pri-
znám sa, že som dosť zaváhal.

Začnem troška osobne. V našej rodine 
sme mali príbuznú ctihodnú rehoľnú se-
stričku Vincentku, sestru Firmínu. Duša 
zbožná, jej telesná schránka, to bola ukáž-
ka asketiky, do nej akoby duša chodila len 
prenocovať. Ale pohľad do jej očí, na ten 
sa nedá zabudnúť. To bol pohľad priamy, 
ale skromný. Pohľad hlboký a pokorný. 
Až neskôr, som si uvedomil jej krásne 
obetavé poslanie, keď som sa podozve-
dal, čo si všetko vytrpela, ale o čom nám 
nikdy ona sama vo svojej pokore neroz-
právala. Ako prežila Barbarskú noc, ako 
bola šikanovaná, ako sa dala k dispozícii 
vedome a dobrovoľne slúžiť ako zdravot-
ná sestra v Martinskej nemocnici na od-
delení, kde nikto nechcel slúžiť. Prečo? 
Lebo na tom oddelení mali ľudí, pohryz-
nutých besnými psami a o personál bola 
veľká núdza. Toľko na úvod, spomienka 

na moju príbuznú ctihodnú sestričku Fir-
mínu.

Ctihodné sestričky, zvlášť Vy, skôr na-
rodené, Vy by ste mohli vydať premnoho 
krásnych podobných príbehov, ktoré ste 
písali svojím obetavým a pritom nená-
padným životom. A tie mladšie, chvála 
Bohu, majú vo Vás starších, krásny, po-
vzbudivý a motivujúci vzor. Ďakujem 
Vám, že ste tu, medzi nami, že svedčíte 
a svietite. Dnešný človek potrebuje svetlo 
na cestu a svedkov, ktorí mu budú sme-
rovníkmi na tejto ceste. Platí o Vás krás-
ny výrok: „Zasej lásku, zalievaj dobrotou 
a vykvitne šťastie.“ A ja si dovolím dopl-
niť, že to šťastie bude večné. O tom bola, 
o tom je a o tom aj bude tá Vaša cesta 
Vaším poslaním. Ktosi veľmi krásne po-
vedal: „Keď si na ceste za Ježišom, ne-
mysli na to, že je úzka a strmá – mysli na 
to, kam vedie!“ A nájdeme krajší vzor, na 
tej ceste, ako je vzor našej nebeskej bo-
lestnej Matky? Ona vedela, na akú cestu 
sa dáva. Ona to vedela od zvestovania, až 
do zverenia jej Synom do Jánovej opate-
ry. Vzor máme všetci, to znamená, že sa 
nemôžeme vyhovárať. Všetci sme na ces-
te. Na svojej ceste, na ktorej máme svoje 
poslanie. Celá sv. Cirkev je na ceste so 
svojím a za svojím poslaním. Málokedy 

tá cesta bola posiata ružami. Ako Veľký 
týždeň, len Kvetná nedeľa by nám ešte 
ako tak ľudsky dobre padla, že? A po-
tom prichádza Veľký týždeň, prvé tri dni 
zákulisných jednaní o zrade, zapredaní, 
o zatknutí,... V skrytosti! Nasledujúce tri 
dni sú drámou na verejnosti.

Ctihodné sestričky. Nemusíme ani cho-
diť ďaleko do histórie, pred 200 rokmi Jo-
zef II. nariadil zatvoriť kláštory, zabaviť, 
zhabať kláštorný majetok. Koľko vzác-
nych obrazov, knižných diel vtedy padlo 
na oltár tohto tzv. reformátora, pravda? 
Alebo si všimnime revolúcie, ktoré sa sa-
mourčujúco nazvali Veľkými. Či to bola 
francúzska alebo októbrová, prívlastok si 
dali „veľké“ s tak prízemnými, malými 
barbarskými hodnotami. Každá revolú-
cia končí búraním. A búranie nevytvá-
ra hodnoty, búranie znevažuje hodnoty 
a zväčša obracia naruby hodnotovú stup-
nicu. Lenže pravdu nemožno utopiť, či 
potopiť, pravdu možno len na čas pono-
riť. Ona znova vypláva na Božie svetlo, 
ona je „nepotopiteľná“. Že to mal ťažké 
so svojou Božou pravdou sám Pán Ježiš, 
poznáme z jeho zajatia otázku vojakovi: 
„Ak som zle hovoril, vydaj svedectvo 
o pravde. Ale ak dobre, prečo ma biješ?“ 

(Pokračovanie na str. 6)

Žiačky III. triedy Dievčenskej meštianskej školy v Modre. Túto školu navštevovali aj rodáčky z Dubovej. Poznáte ich?
V treťom rade zľava: Grácia Glozneková (Polkorábová), Mária Šajdová (Zajíčková), Jozefa Jurkovičová (Hupková), Viktória Lihotská (Fandlová), Anna Pokojná, Mária Kučerová,

V druhom rade zľava: Anna Hutterová (Lukačovičová), Mária Bednáriková (Valentovičová), Mária Dubanová (Lukačovičová).
Písal sa školský rok 1939/1940
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(Pokračovanie zo str. 5)

Odpovede sa nedočkal, ale nie vojak mal 
pravdu, ale Pán Ježiš.

Drahé ctihodné sestričky – Vás si v prí-
hovore zvlášť všímam – lebo sa mi tak 
zdá, ako by sa na Vás troška pri dejinnom 
komunistickom terore, akoby spoločen-
sky zabúdalo. Drahé sestričky, Vy by ste 
sa tiež mohli spýtať napr.: „Ak sme zle 
vyučovali deti a mládež... Ak sme sa zle 
starali o chorých, postihnutých,... Ak sme 
zle svedčili o láske k blížnemu: VYDAJ-
TE SVEDECTVO O ZLE! – Ale ak dob-
re PREČO??? Napadá ma: Mýliť sa je 
ľudské, ale zotrvať v omyle je neľudské 
a barbarské. A konať vedome a dobrovoľ-
ne zlo je aké? Nie, nepoviem, že zviera, 
to by som urážal zvieratá. A znova ma 
napadlo: „Že by sa patrilo, slušalo, že by 
bolo namieste, keby sa Vám ktosi z vte-
dajších predstaviteľov, alebo ich pohrob-
kov, udavačov, agentov, či dôverníkov, 
keby oficiálne zaujal charakterný postoj 
a povedal Vám: „Stala sa na Vás krivda, 
mrzí nás to, prepáčte nám to.“ Drahé se-
stričky, že by Vám to dobre padlo? Do-

čkáte sa toho? Dočká sa toho aspoň po 
smrti bl. c. s. Zdenka? Dočká sa toho – 
čoskoro oficiálne ohlásený – ctihodný 
Janko Havlík?

Keď som pár mesiacov pred smrťou 
viackrát navštívil p. Kordovú, spoluvä-
zenkyňu sestričky Zdenky, o. i. mi ho-
vorí: „Sestrička Zdenka mi hovorila, že 
to bolo ešte ťažšie, horšie a hroznejšie, 
ako sa o tom vie a hovorí.“ Svojho času 
sa Pilát pýtal: „Čo je pravda?“ A vedel, 
čo a kde je pravda. Nedal priestor pravde 
a sám tak nešťastne skončil. Len pravda 
nás vyslobodí, to poznáme. Avšak pravda 
o sebe samom je vraj ťažko stráviteľná, 
preto mnohí zachovávajú prísnu diétu. 
Prečo – Vraj – lebo pravdivé slová nebý-
vajú príjemné, ale naopak, príjemné slo-
vá nebývajú pravdivé.

Už staroveký Tacitus sa vyslovil, že: 
„Vzácne sú časy, keď si môžeš myslieť, 
čo chceš a hovoriť, čo si myslíš.“ A toto 
nebolo nikdy povôli žiadnej diktatúre, 
žiadnemu duchovnému teroru. Komu-
nizmus videl človeka ako problém, ktorý 
treba riešiť, kresťanstvo vidí človeka ako 
bytosť, ktorú treba milovať. Jedna rehoľ-

ná sestrička, ktorú nedávno v Afrike za-
strelili vzbúrenci, vo svojom poslednom 
dopise o. i. napísala: „Boh niekedy potre-
buje mučeníkov, aby u vlažných ľudí oži-
la viera.“ A tak, ako to bolo vo Veľkom 
týždni, po Veľkom piatku prichádza 
Veľká noc. A c. s. Zdenka to vyjadrila 
svojím krásnym citátom, že za mrakmi 
je jej milované slnko. Teda aj po noci tej 
barbarskej, vyšlo to slnko Božej priazne. 
Nezabúdajme na noci, ale vážme si rána 
a využime dňa, aby sme raz všetci obstáli 
pred Tým, ktorý premohol smrť.

„Pane Ježišu, ďakujem – a ďakujeme 
všetci – za krásny, príkladný a obetavý 
vzor našich sestričiek, rehoľníčok a re-
hoľníkov, odmeň ich za ich pevné postoje 
v skúškach a na príhovor Tvojej Matky, 
našej Sedembolestnej Patrónky, požehná-
vaj ich už tu na zemi a buď im Ty sám 
odmenou vo večnosti. Amen.“

vdp. P. Flajžík,
katolícky kňaz

/Kázeň 6. IV. 2013 v Modre
u ctihodných sestričiek/

Chov včiel má veľký celospoločenský 
význam, pretože poskytuje priamy i ne-
priamy úžitok. Vplýva i na výchovu člo-
veka.

Život včiel je príkladom presnosti, tr-
pezlivosti a iných pozitívnych vlastností. 
Získava sa vnútorné uspokojenie a vedo-
mie užitočnosti pre celú prírodu, rastlinnú 
i živočíšnu ríšu. Opeľujú rastliny a ovoc-
né stromy. Prinášajú i priamy úžitok pre 
človeka. Ich produkty sú nenahraditeľné. 
Používajú sa v domácnostiach ako med, 
v medicíne, kozmetike, v potravinárskom 
a inom priemysle vosk, med, peľ, propo-
lis, materská kašička, jed.

Je veľká škoda, že v dnešnej dobe sa 
tomuto chovu nevenuje dostatočná po-
zornosť. Preto aj z roka na rok včelstiev 
ubúda a to v celosvetovom meradle. Prí-
čin však je viac. Vyžaduje si veľa času 
a značné finančné náklady. Okrem toho 
ich napádajú rôzne choroby a škodcovia. 
Taktiež im škodia aj chemické prostried-
ky používané na ochranu lesov, poľno-
hospodárskych plodín, viniča a ovocných 
stromov.

Pre priaznivcov je aj táto záľuba ko-
níčkom, ktorému venujú svoj voľný čas. 
Dnes v našej obci nemám vedomosť 
o tom, že by niekto včeláril. Dôležité je, 

aby človek mal záujem o včely, aby nebol 
alergický na včelí jed a mal priestor na 
chov.

Pamätám si, že v minulosti sa v obci 
chovu včiel venovali páni Jakubec Jozef, 
Pokojný August a Grob František. V našej 
rodine chovali včely snáď celé storočie. 
Venoval sa im údajne starý otec môjho 
manžela Svrček Florián. Postupne sa táto 
záľuba prenášala z generácie na generá-
ciu. Po odchode do vojny pokračoval jeho 
syn František. Najprv ich mal umiestnené 
na pozemku pod Fúgelkou, čo pamätníci 
ešte poznajú názov „Pri včelíne“. V blíz-
kosti bol les, porast agátu, ovocné stromy 
a iné plodiny. Potravy mali dosť. Neskôr 
boli premiestnené do záhrady za domom. 
Úle si zhotovovali sami.

Po Františkovej smrti pokračoval v tom 
niekoľko rokov manželov otec Jakubec 
Ján. Po prestávke sa začal v osemdesia-
tych rokoch zo záľuby venovať manžel 
Ivan, čo trvalo asi 20 rokov. Na začiatku 
si pár rojov kúpil a potom asi 5 rodín do-
stal od strýka. Postupne si dochoval od-
chytom vlastných rojov. Najviac mal asi 
15 rodín. Postupne ich ubúdalo z dôvodu 
napadnutia klieštikom a tým oslabením 
sa stalo, že neprezimovali. Poväčšine sa 
získaný med používal iba pre potreby 

rodiny. Chovu, aj keď malému, venoval 
dosť času. Popri pracovných povinnos-
tiach študoval odbornú literatúru a prak-
tické vedomosti získaval návštevami od 
starších, skúsených chovateľov. Úle naj- 
prv používal staršie, stojaté. Zachovali 
sa ešte 2 ks starých (dnes asi 90 ročné) 
s letáčovým otvorom v hornej časti, po-
tom 1 ks ležaný a potom už ďalšie kupo-
val, aj náradie, v predajniach.

Včelárenie je zaujímavé, má osobitné 
čaro a stále prináša nové prekvapenia.

Ľudové porekadlo:
Keď chceš byť šťastný 1 deň – vypi si.
Keď chceš byť šťastný 1 rok – ožeň sa.
Keď chceš byť šťastný celý život – venuj 
sa včeláreniu.

Zo spomienok pani
Celky Jakubcovej

Včelárstvo na Dubovej – 1. časť
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Sv. Florián

Patrón hasičov a záchranárov. Uctili sme si ho pri slávnostnej omši 4. mája 2013. Pán farár bol ochotný túto omšu odslúžiť 
za spásu zomrelých a požehnanie žijúcich hasičov z našej obce.

Škoda, že v našej obci nemáme dobrovoľný hasičský zbor, ale hasičov a požiarnikov tu máme neúrekom. Nevyčítam im, že na 
omšu neprišli. Je však na počudovanie, že bola na omši o šiestej večer taká malá účasť. Kázeň bola veľmi obohacujúca, výzdoba 
veľmi pekná a napriek tomu poloprázdny kostol. Koľko máme rodín, v ktorých nebol otec, dedo, strýko... hasičom. Nie je možné, 
aby všetci zomreli tak dávno a bezdetní. Táto milá slávnosť bola možnosťou spomenúť si na nich a pomodliť sa za ich spásu. Na 
koľkých sa nedostane na omšu cez rok a teraz takáto prepásnutá príležitosť. Asi by bolo vhodné urobiť verejný zoznam týchto 
zomrelých hasičov a zviditeľniť ho a tak zosobniť týchto zomrelých, za ktorých sa omša slúži.

Mohol by sa niektorý dlhoročný hasič podujať na vytvorenie zoznamu? Skúsime k budúcemu roku.

-rrr-

Naša mama -
babka Rózka!

Pochádzala z Vištuka, narodila sa ako 
najmladšia zo 7 detí v robotníckej rodine. 
Ako 18-ročná sa vydala za Jozefa Hrdlo-
viča a presťahovala sa do Dubovej.

Vo vojnových rokoch nemala obec 
pôrodnú asistentku, preto Obecný úrad 
prostredníctvom bubeníka vyhlásil, aby 
sa ženy, ktoré by túto prácu chceli vy-
konávať prihlásili a obec im poskytne fi-
nancie na toto štúdium. Preto naša mama, 
ktorá vždy túžila po vzdelaní, ale pre 
chudobu rodičov jej to nebolo umožnené, 
využila príležitosť a ako matka 3 detí, po 
dohode s naším otcom, sa na toto štúdium 
prihlásila. Odišla do internátu do Bratisla-
vy. Domov mohla prísť iba každý druhý 
týždeň. Toto náročné obdobie s pomocou 
manžela úspešne zvládla a po úspešnom 
ukončení štúdia ju obec zamestnala ako 
diplomovanú pôrodnú asistentku.

Spolupracovala s obvodným lekárom 
MUDr.Lamošom z Častej. Raz za týž-
deň chodila do jeho ambulancie, kde bola 
aj poradňa pre tehotné ženy z Dubovej. 
O tieto ženy sa starala pred pôrodom, ale 
aj po pôrode. Mamičky vtedy rodili doma, 
navštevovala ich po pôrode a starala sa aj 
o novorodencov. Učila mamičky ako die-
ťatko dojčiť, kúpať, ošetrovať a iné zá-
kladné hygienické návyky. Zvyčajne do 
dvoch týždňov pripravila detičky ku krstu 
a spolu s krstnými rodičmi asistovala pri 
tomto obrade v dubovskom kostole. Keď 
sa v Modre otvorila pôrodnica, musela 

naša mama, už matka 7 detí, absolvovať 
doškolovací kurz, ktorý trval 3 mesiace 
a konal sa v Trenčíne. Opäť, s pomocou 
nášho otca a celej rodiny, všetko zvládla. 
Potom pracovala ešte určitý čas ako ob-
vodná pôrodná asistentka a súčasne pra-
covala aj v pôrodnici v Modre. Neskôr 
pracovala už iba v modranskej nemocnici 
a zotrvala tam až do jej zrušenia. Odišla 
do dôchodku, no i napriek tomu nezostala 
doma oddychovať. Začala pracovať ako 
opatrovateľka v Stanici opatrovateľskej 
služby v Modre. Vzhľadom k tomu, že 
v Dubovej nebol nikdy obvodný lekár, ľu-
dom ochotne poskytovala prvú pomoc pri 

menších úrazoch, drobné ošetrovateľské 
úkony a rady. Bola pracovitá, tolerantná, 
obetavá, ochotná a bola ľuďom k dispo-
zícii vo dne aj v noci.

Vychovala 8 detí a doopatrovala ťažko 
chorého manžela do jeho 80 rokov. Mama 
zomrela v novembri v roku 1995 ako 76 
ročná. Žila pre svoju prácu, rodinu, deti 
a vnúčatá, ktorých mala požehnane – 21. 
Dôkazom jej obetavosti bolo aj to, že po-
čas letných prázdnin nemala nikdy prázd-
ny dom. Starala sa naraz aj o viac vnúčat, 
vedela sa s nimi zahrať, oboznamovala 
ich s prírodou, kvetmi, zvieratkami. Všet-
ci ju mali radi. Aj keď sme sa my, deti, 
osamostatnili a odišli postupne z domu, 
cez víkendy bolo u nás vždy veselo 
a dobrá pohoda, ktorú okolo seba vytvá- 
rala naša mama – večný optimista. Spo-
míname na ňu len s láskou a vďačnos-
ťou.

A ešte jedna perlička:
Keď sa jedna z dcér ako 14 – roč-

ná opýtala: "Mama, prečo si nás toľko 
mala?", mama odpovedala: "Detičky som 
nosila po celej dedine a keď niektoré ni-
kto nechcel, tak som ho nemohla nechať 
niekde pod bránou, ale doniesla som ho 
domov. A ako by to bolo, keby sme ne- 
mali teba, niektorého z tvojich bratov ale-
bo sestier?"

Taká bola naša mama, pre mnohých 
Dubovanov "RÓZA BABA".

Žili medzi nami...
Otvárame novú rubriku a prosíme čitateľov DN, aby tiež prispeli príbehmi o ľuďoch, ktorí tu žili. Ak by Ste potrebovali so 

spracovaním príspevku pomôcť, stačí sa obrátiť na pani Polčicovú z Obecného úradu, ktorá rada pomôže. Prípadne môžete 
navrhnúť niektoré osoby, ktoré podľa Vás treba pripomenúť.
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"Chlapče,
nebolo to prv."

(Spomienky pána Stanka Pokojného, 
ktorý dlhé roky žije v Amerike)

Už dávno nebývam na Dubovej, ale 
stále sa cítim byť jedným z vás a tak si 
vždy s veľkým záujmom prečítam Du-
bovské noviny. Keď som vyrastal, rád 
som si vypočul rôzne dubovské historky 
od starších ľudí, o ktoré by som sa chcel 
s vami podeliť.

Moja tetka, ktorá sa dožila úctyhodné-
ho veku, sa rada rozrozprávala pri pohári 
čaju alebo pri poháriku "Dubovského"... 
Tak ako všetci viete, naši predkovia sa 
živili vinohradníctvom, roľníctvom a fur- 
manstvom. Taktiež chodili na sezónne 
práce "do repy" do Rakús, no a na jeseň 
a cez zimu pytliačili a mäso dávali do 
klobás. Počas 1. svetovej vojny bola vä- 
čšina mužskej populácie narukovaná 
v Uhorskej armáde. Po skončení vojny 
sa tí, čo prežili, vrátili domov a podo-
nášali pušky a muníciu. Rakúsko-uhor-
ská monarchia sa rozpadla a vytárala sa 
prvá ČSSR. V tomto období neexistova-
la 2 týždne žiadna vláda a tak sa tomuto 
obdobiu hovorilo "dva týždne nijako". 
Bolo nedostatok potravín a tak sa kradlo, 
rabovalo a pytliačilo. Naši vyslúžil-
ci dali večer v šenku hlavy dohromady 
a tak sa ráno konala pytliacka poľovačka. 
Ráno sa zišlo do 50 chlapov s puškami 
a prázdnymi batohmi-ruscokmi pri ho-
rách. Tam sa rozostúpili po 50 m a začali 
prečesávať hory cez Kuklu, Vyvieračku 
a Bielu skalu. Čo vyskočilo, to sa strieľa- 
lo. Keď naplnili ruscoky mäsom, poľo-
vačka skončila a ťažko naložení sa cez 
Pílu vracali domov. No a jeden z nich 
strelil jeleňa s krásnym parožím. Chcel si 
ho zobrať domov a tak si hlavu s parožím 
pripevnil na vrch batoha, takže parožie 
mu vyčnievalo ponad hlavu. Takto pocho-
doval dolu Pílou až domov. Tak vznikla 
nová dubovská prezývka "ČERT".

V tom období bývali hody. Tak ako 
každý rok, konala sa hodová zábava. 
Keď sa už v najlepšom tancovalo, rozsy-
pal nejaký chytrák po parkete prášok zo 
slzotvornej dymovnice. Viete si to pred-
staviť, čo tam bolo škrabania. Najviac si 
to odniesli dievčatá, ktoré vtedy chodili 
v dlhých krojových sukniach, samozrej-
me bez nohavičiek. Na zábave bolo tiež 
veľa prespolných Pudmeričanov. Tí sa 
odtiaľ vykradli a poďho rabovať našich 
židovských spoluobčanov, ktorým sa po-
darilo zavčasu v pyžamách utiecť. Správa 
o rabovaní sa rýchlo rozniesla po dedine. 
Chlapi zo zábavy rýchlo utekali domov 

a narýchlo sa ozbrojili. Niektorí povyťa-
hovali jehlice – oceľové tyčky z jarma, 
iní pochytali pušky. Zakrátko už Pudme-
ričanov hnali. Tí utekali cez ulicu dolu 
dvormi, do dolných humien. Prenasle-
dovatelia ich hnali až po okraj kukurice, 
ktorá bola nasadená pod dolnými humna-
mi. Potom sa začala streľba ponad hlavy 
utekajúcich. Na vojnovej porade v šenku 
sa Dubovania rozhodli, že toto nemôžu 
nechať len tak a treba pripraviť odvetu. 
A tak celá partia išla v noci na Biely vŕ-
šok, kde Pudmerický židia vlastnili majer 
a chovali tam býky na mäso. Tri, či štyri 
z nich odviedli do Dubovských hôr. Naj- 
prv ich však obuli do čižiem, aby ich ne-
mohli domáci vystopovať. V horách sa 
potom konala zabíjačka.

Cez zimu, keď neboli práce v poli a vo 
vinohrade, chodili Dubovania na fur-
manku do hôr. Pracovali pre pána grófa 
Pálffyho. Väčšinou používali do záprahu 
ťažné voly, iba zámožnejší kone. Pokiaľ 
nebol sneh, chodili na vozoch, neskôr, 
keď napadol sneh, chodili na saniach. 
Vstávali už o druhej hodine ráno, aby 
nakŕmili a pripravili zvieratá. Z domu vy-
razili už okolo štvrtej, pretože mali pred 
sebou dlhú cestu. Chodili cez Pílu, poza 
Vyvieračku alebo Bielu skalu. Väčšinou 
sa chodilo vedľa saní pešo, aby nezamrz-
li. Vo vačku kabáta nosili horúce pečené 
zemiaky, ktoré ich hriali a zároveň tiež 
nasýtili. Miesto, kde brali kláty dreva sa 
volalo Šlóg. Do Šlógu prichádzali až za 
svetla. Tam museli kláty povyťahovať 
z lesa na zjazdnú cestu a potom ich na-
ložiť na voz alebo sane. K tomu použí-
vali zdvihák, ktorý sa odborne nazýval 
"Barbora“. Bol to kus okovaného dreva 
so sústavou dier. Keď bolo všetko nalo-
žené, pohli sa pomaly domov. Po ceste sa 
stavili na Pílach v šenku "U Fanuši" na 
pol deci. Ak bol Šlóg blízko, doma vylo-
žili drevo pred domom a ponáhľali sa do 
hôr naložiť drevo ešte raz. Ak stihli, do 
večera zaviezli drevo do Šenkvíc, ak nie, 
urobili tak ráno. Na koniec mesiaca cho-
dili pre výplatu. Buď na Červený Kameň 
alebo do Častej na Základinu. Po ceste 
domov sa zastavili "U Fanuši" na pivo, 
prípadne vyrovnať dlh.

V tomto čase boli domy zhotovené 
z kameňa, ale hlavne zo surovej tehly. 
Tehly sa vyrábali na Pažiti, kde sa kopa-
la hlina, ktorá sa miešala s vodou a ple-
vami. Hlina sa miesila bosými nohami. 
Hlavnými výrobcami tehál boli Janko 
a Julča Lukačoviči. Dobre vymiešaná hli-
na sa plnila do foriem. Hotové tehly sa 
sušili na tráve na slnku. Strechy boli zho-
tovené zo slamy. Nečudo, že v dedine boli 

časté požiare. Vo väčšine prípadov boli 
zapríčinené neopatrnosťou, ale stávalo 
sa i, že boli založené zámerne. Podpaľači 
často pálili stodoli tak, že zapálili svieč-
ku, ktorú postavili do slamy a aby nebolo 
vidno svetlo, prikryli ju deravým hrn-
com. Potom išli do šenku, kde hrali karty. 
Po hodine sviečka prehorela až do slamy 
a vznikol požiar. Ale podpaľači mali ali-
bi. No a tak sa stalo, že na hornej strane 
v strede dediny začala horieť kopa sena 
so zámerom, aby sa oheň rozšíril na oko-
lité stohy a stodoly, ktorých bolo naokolo 
niekoľko. O chvíľu sa zbehla celá dedina  
a spoločnými silami a veľkým šťastím 
sa podarilo požiar uhasiť a tak našťastie 
zhorela len tá kopa sena. Na druhý deň 
niekto našiel na neďalekom chodníku 
zdrap papiera a na ňom napísané: "Na 
chodníku som sedel, škaredo som hľadel, 
srdce ma bolelo, že málo zhorelo".

V dedine bol problém s pitnou vodou. 
Mali sme niekoľko obecných studní. 
Jedna bola pred Špačkami pri kostole, 
druhá bola na Hoštákoch pri Svrčkoch 
a ešte jedna bola poniže cintorína. Samo-
zrejme, že studne boli hocikde v domoch 
ale väčšinou v nich nebola voda vhodná 
na pitie. Preto z tohto dôvodu, ale i kvôli 
požiarom, zhotovili naši predkovia vod-
nú nádrž, tzv. "RIZIKO“. Bola to nádrž 
zhotovená z betónu, 5m x 5m a asi 1,5 m 
vysoká. V strede na podstavci bola socha 
sv. Floriána – patróna hasičov. Z podstav-
ca sochy trčala oceľová rúra, ktorej ne-
prestajne tiekla čerstvá voda. "RIZIKO" 
sa nachádzala pred Lederlajtnerami pri 
potoku. Voda bola rúrou odvedená zo 
žriedla, ktoré sa nachádzalo v horných 
humnách za obchodom. No a ako som už 
spomínal, "RIZIKO" slúžilo na niekoľko 
účelov:
1. Ako zdroj pitnej vody.
2. Ako vodná nádrž pre hasičov.
3. Ako kúpalisko pre deti počas letných 
horúčav.
4. "RIZIKO" bolo dôležitým miestom, 
kde mládenci na Šibačku kúpavali diev-
čatá.

A tak sa stalo, že raz mládenci do vody  
"RIZIKA" hodili mladú Jožku, ktorá po-
riadne kopala, ako sa na dobrú dievku 
patrilo. Stratila topánky no a keď bosou 
nohou stúpila na dno nádrže, voda sa za-
farbila krvou. Rozrezala si celú šľapu na 
skle a črepinách, ktorých tam bolo neú-
rekom. Tak kúpačka skoro skončila tra-
gédiou.

Pokračovanie v budúcom
čísle Dubovských novín.
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Prvé sväté príjmanie
na Dubovej

Pane Ježišu, Ty si povedal:
„Blažení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha.“

Vo sviatosti zmierenia si nás
zbavil ťarchy, ktorú sme nosili v sebe.

Sme radi, že si nás zbavil toho,
čo nás trápilo.

V nedeľu 5. mája 2013 sa v kostole na 
Dubovej uskutočnilo prvé sväté príjma-
nie 11 detí.

Bol čas, keď sme svoje deti niesli na 
rukách, aby prijali sviatosť krstu. Bol čas, 
keď nám prvýkrát povedali mama, otec... 
Zrazu nastal čas, keď sme ich priviedli 
pred oltár, aby prvýkrát prijali Telo nášho 
pána. Prvé sväté príjmanie je krásny  

a vzácny deň s nezabudnuteľnou atmo-
sférou, ktorý s radosťou očakávali nielen 
deti, ale aj ich rodičia, starí rodičia a celé 
rodiny.

Dojímavý bol už samotný začiatok 
slávnostnej omše, keď do krásne vyzdo-
beného kostola dôstojne vošiel sprie-
vod detí s duchovným otcom. Pán farár 
s vrúcnosťou a láskou hovoril do sŕdc 
detí, rodičov i ostatných prítomných 
a apeloval na nich, aby si aj po skonče-
ní tejto sviatosti zachovali čisté srdiečka, 
ktorých sa práve tento deň dotkol Ježiš. 
Na záver pán farár odovzdal deťom na 
pamiatku pamätné listy.

Úprimné poďakovanie patrí dôstojné-
mu pánovi farárovi za to, že rodičom po-
mohol pripraviť deti k prvej svätej spove-
di a k prvému svätému príjmaniu. Vrúcna 
vďaka patrí aj všetkým, ktorí akoukoľvek 
troškou prispeli na prípravu a priebeh tej-
to krásnej slávnosti. Menovite treba vy-
zdvihnúť pani Cibulovú, ktorá sa s ocho-
tou a trpezlivosťou venovala deťom pri 
nácvikoch piesní.

Monika Miklovičová
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Pripomienka zosnulých
júl – september 2013

80 rokov:

Leopold Hrdlovič  + 26. 7. 1933
manžel Magdalény rod. Morvayovej (65 r.)

Jozef Gloznek  + 29. 7. 1933
syn Pavla a Hermíny rod. Dubanovej (1 rok)

Františka Oškerová  + 3. 9. 1933
manželka Štefana, rod. Valentovičová (55 r.)

70 rokov:

Terézia Dubanová  + 17. 9. 1943
vdova po Petrovi (83 r.)

Pavol Gavorník  + 25. 9. 1943
manžel Anny rod. Dobšovičovej (76 r.)

30 rokov:

Helena Heldová  + 9. 7. 1983
vdova po Marcelovi, rod. Koníková (77 r.)

Matej Salajka  + 1. 8. 1983
vdovec po Rozálii rod. Huňavej (57 r.)

Alžbeta Jakubčíková  + 21. 9. 1983
vdova, rod. Koníková (87 r.)

Jozefína Slintáková

90 rokov:

Anna Pokojná  + 3. 7. 1923
vdova po Františkovi, rod. Jakubčíková (64 r.)

Jozefína Palkovičová  + 14. 8. 1923
dcéra Františka a Františky rod. Vydrovej (5 dní)

Alžbeta Švorčíková  + 15. 8. 1923
dcéra Imricha a Apolónie rod. Hozlárovej (10 mes.)

Karol Pokojný  + 15. 8. 1923
syn Jána a Anny rod. Hrdličkovej (1 rok)

Mária Gullerová  + 4. 9. 1923
vdova po Antonovi, rod. Doskočilová (88 r.)

Františka Svrčková  + 11. 9. 1923
dcéra Štefana a Hermíny rod. Heltovej (3 mes.)

Rozália Ružičková  + 14. 9. 1923
manželka Jána, rod. Valentovičová (66 r.)

50 rokov:

Magdaléna Gavorníková  + 23. 7. 1963
vdova, rod. Hrdlovičová (82 r.)

Martin Novák  + 25. 7. 1963
manžel Heleny rod. Oškerovej (64 r.)

40 rokov:

Magdaléna Šikulová  + 12. 8. 1973
vdova po Antonovi, rod. Benciová (87 r.)

Mária Špotáková  + 18. 8. 1973
manželka Františka, rod. Hrdlovičová (79 r.)

20 rokov:

Ľuboš Střítecký  + 20. 9. 1993
syn Jozefa a Boženy rod. Rojkovej (23 r.)

Rudolf Lukačovič  + 27. 9. 1993
syn Štefana a Márie rod. Germekovej (40 r.)

10 rokov:

Jozefína Slintáková  + 11. 7. 2003
vdova po Eduardovi, rod. Jelemenská

60 rokov:

František Koník  + 17. 7. 1953
manžel Márie rod. Guštafíkovej (84 r.)

Rudolf LukačovičĽuboš Střítecký

Magdaléna Šikulová

Alžbeta Jakubčíková

Matej SalajkaHelena Heldová

100 rokov:

Mária Jakubcová  + 30. 7. 1913
manželka Františka, rod. Koleková (21 r.)

20 rokov uplynulo dňa 16. 6. 2013 
od chvíle, keď nás do večnosti

predišla naša ujčiná
MÁRIA  JAKUBCOVÁ

2. 6. 2013 sme si pripomenuli aj jej 
nedožitých 119 rokov.

S modlitbou na perách, láskou, vďa-
kou a úctou spomína celá rodina.

Eduard Slinták

Nedožité 90. narodeniny
26. 8. 1923

Spomínajú dcéra Zuzana
a syn Eduard s rodinami.

Anton Polčič

Nedožité 100. narodeniny
nar. 11. 7. 1913
zom. 25. 9. 1991

S vďakou, láskou, úctou a modlitbou 
si naň spomínajú najbližší.



 Dubovské noviny júl – september 2013 11

„Ani veľké vody lásku neuhasia.“
(Veľpieseň 8,7)

Dňa 11. mája 2013, vo veku 67 rokov a po 40 rokoch vernej
a obetavej kňazskej služby, v kruhu milosrdných sestier Svätého kríža,

priateľov z Hnutia fokoláre a rodiny, prešiel z pozemskej púte
do Večného domova Kristov kňaz

Vladimír Mária Kotes.

Obec zakúpila veniec a pán farár ho zaniesol na poslednú rozlúčku do Čataja.

Pobyt vdp. Vladimíra Kotesa na Dubovej bol od 11. mesiaca 2003 do 3. mesiaca 
2004. Počas jeho účinkovania bola kostolníčka pani Mária Koníková.

Keď bol na zdravotnom liečení na miestnej fare v Súľove, navštívila ho aj s man-
želom Pavlom.

Zomrel vdp. dekan Štefan Žák

Dňa 25. marca 2013 bol v rodnej obci Závod pochovaný kňaz

Štefan Žák,

ktorý v našej obci pôsobil od 1. 1. 1981 do 1. 7. 1999.

Za jeho pôsobenia bola na kostole urobená rekonštrukcia, kostol bol v roku 1993 
vymaľovaný a všetky maľby, sochy a krížová cesta boli zreštaurované. Urobená bola 
nová fasáda na kostole, opravili sa schody a v spolupráci s OÚ bola okolo kostola uro-
bená dlažba. V roku 2003 bolo vdp. Štefanovi Žákovi udelené čestné občianstvo obce 
Dubová.

Veľa farníkov Dubovej doteraz na dôstojného pána v dobrom spomína. Hoci v deň 
jeho pohrebu bolo veľmi zlé počasie, cesty boli na mnohých úsekoch neprejazdné, ob-
čania Dubovej v sprievode starostu obce pána Ružičku odprevadili dôstojného pána 
Štefana Žáka na poslednej ceste a poklonili sa nad jeho hrobom.

Česť jeho pamiatke.

Mária Polčicová

Sv. Urban, patrón
vinohradníkov a vinárov

25. mája je v kalendári meno Urban. Tí, ktorých zaujíma 
história, alebo sú vinohradníci, vinári, alebo obidve profesie 
dokopy vedia, sv.Urban je ich patrónom.

Tento rok na sviatok sv. Urbana bola Malokarpatská vínna 
cesta, do ktorej sa zapojili aj dvaja vinári a pestovatelia hrozna 
z Dubovej. Veľa účastníkov sa zastavovalo v modrom domčeku, 
teda v Dubovskej vieche u Mareka Jakubca, ktorý ponúkal tie 
najlepšie vína zo svojej bohatej produkcie. V príjemnom pro-
stredí nasiaknutom ľudovou tradíciou, umom a šikovnosťou 
ľudských rúk sa mnohým návštevníkom tak zapáčilo, že sa roz-
lúčili s pozdravom do skorého videnia.

Ďalšou otvorenou pivnicou bola pivnica Jána a Reného Pret-
zelmaierových, ktorá bola otvorená v koniarni na hrade Červený 
kameň. Toto vinárstvo je známe aj výrobou omšového vína. Pri 
tejto príležitosti zložili vinári sľub na výrobu tohto vína do rúk 
Vikára Bartoša z ordinátu ozbrojených síl MV. Riaditeľ hradu 
Červený Kameň PhDr. Ing. Jaroslav Hajíček a kňaz vdp. Pavel 
Flajžík vážnosť tohto aktu umocnili svojimi duchaplnými prí-
hovormi. Pri bohatom programe a širokej ponuke ochutnávky 
vínneho moku vinárstva Jána a Reného Pretzelmaiera navštívilo 
túto pivnicu taktiež veľa ochutnávačov.

Večer o osemnástej hodine bola v kostole sv. omša za všet-
kých žijúcich aj zomrelých vinárov a vinohradníkov v obci.

Mária Polčicová



Pri Tvojom krásnom výročí,
slzy sa tisnú do očí,

srdce sa láskou rozbúši,
radosť nám vchádza do duší,

bozky sa snúbia s objatím 
a pery šepkajú dojatím. 

Ži ešte dlho medzi nami, 
kým Teba máme, nie sme sami.

Všetko najlepšie k Tvojím
80. narodeninám,

ktorých sa dožívaš 20. júla
Ti prajú veľa zdravia, šťastia, lásky

synovia a dcéra s rodinami.
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80 rokov:
Rozália Tomašovičová

(* 20. 7. 1933)
Rozália Lukačovičová

(* 7. 8. 1933)
Pavel Koník

(* 23. 9. 1933)

70 rokov:
Edita Heldová
(* 20. 7. 1943)

60 rokov:
Igor Vranko

(* 15. 7. 1953)
Mária Pešková
(* 28. 8. 1953)

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

i telesného zdravia.

Naši jubilanti
júl – september 2013

Pavel Koník,

„Čas plynie ako voda, už ho niet.
Ty spomínaš na krásu mladých liet.

A teraz, keď si už dospelý,
hľadáš cestu vyšších mét.“

K jeho 80-tinám mu vyprosujú veľa zdravia,
optimizmu a Božieho požehnania manželka Mária, 
dcéra Hanka s manželom, syn Juraj s manželkou, 

vnučky Anička, Monika a ostatná rodina.

Ružena Tomašovičová

Edita Heldová

Viem, že sa vďačnosti sotva dosť nájde,
za dni radosti vo chvíli každej.

Za šťastie dopriate, za tie dni lásky.
Za ruky zodraté, za všetky vrásky.

Pre teba mama, dnes máme kyticu vďaky.
Poďakovanie za všetko krásne

vložili sme do tejto básne.

S láskou a vďakou Ti prajú veľa zdravia, šťastia, lásky
a Božieho požehnania ku krásnemu

životnému jubileu – 70 rokov – Tvoji najbližší.
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2. 5. 2013 sa dožila požehnaných
a plodných 80. rokov života

Mária Hrdličková,
manželka, mama, babka, prababka.

Daj jej Pane Bože ešte dlhé roky
a žehnaj všetky jej životné kroky!

80 rokov je krásny vek.
Vek nie je to, čo staroba snáď,

keď ešte v očiach žiari večná mlaď.
A keď sa srdce pousmeje,

tých osemdesiat rokov poznať nie je.

Jej dve deti s rodinami ďakujú mame
za život, výchovu i lásku.

Do ďalších rokov života jej z celého srdca prajú veľa 
zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania, spokojnosti. 
Úsmev v tvári, radosť v oku, úspech v každom žitia kroku. 

Toto všetko Ti vyprosujú manžel Bernard,
dcéry Mária i Jana s manželmi, štyri vnučky s rodinami.

Natálka, Šimonko a Števko
za všetkých prababku bozkávajú!

K blahoželaniu sa pripája aj ostatná blízka rodina,
priatelia i známi.

Pavol Flajžík,

náš duchovný otec a správca 
našej farnosti tento rok oslávil 

30 rokov kňazstva.

Detstvo strávil aj so svojimi 
rodičmi a piatimi bratmi v obci 
Radošovce.

Za kňaza bol vysvätený 
v roku 1983. Najskôr pôsobil 
ako kaplán vo farnostiach Le-
vice, Pezinok, Bratislava-Blu-
mentál, neskôr ako správca 
farnosti v Lozorne a ako kňaz 
v Dolnom Ohaji a vo farnosti 
Jablonica. V súčasnosti pôsobí 
už tri roky v našej obci. 

Do ďalšieho života duchovného aj osobného Vám želáme
veľa síl, radosti, zdravia a pokoja.

Farníci obce Dubová.

„MUSICA SACRA
BEZ HRANÍC“ 2013

Otvorené a priateľské stretnutie bez pred-
sudkov – taká je hlavná myšlienka hudobné-
ho festivalu speváckych zborov z Česka, Slo-
venska a Rakúska.

Súčasťou 18. ročníka sa stala aj naša obec. 
Pri sv. omši sme si mohli vypočuť malých 
speváčikov z Viedne, ktorí spievali na slávu 
Božiu. Otvárací koncert festivalu začal v kato-
líckom kostole sv. Štefana Kráľa v Modre 21. 
apríla. Predstavilo sa tu šesť speváckych zbo-
rov, ktoré prezentovali sacrálne umenie.

V priebehu letných mesiacov sa uskutočnia 
ďalšie vystúpenia v Rakúsku a Česku. Záve-
rečný koncert festivalového ročníka 2013 bude 
vo farskom kostole v Eggenburgu 27. októbra.

Po páde ostnatého drôtu viera a ľudová kul-
túra týchto troch susedných krajín spojila veľa 
dobrých ľudí a vyústila v hudbe „Musica sacra 
bez hraníc“.

Mária Fandlová

Ani jeden človek nie je taký nešikovný, aby nedospel k úspechu
aspoň v jednej veci, ak je vytrvalý.

(Leonardo Da Vinci)
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Deň Matiek
Dnes je u nás veľký zhon,
jedni dnuká, druhí von,

deti krásne oblečené
a mamičky natešené.
Pýtate sa, čo to zas?

Prišiel už ten správny čas – sviatok všetkých mamičiek?
Vitajte nám, naše mamy, 

buďte šťastné a my s vami.

Takto deti zo ZŠ a MŠ vítali v sobotu 25. 5. 2013 svoje mamy, mamky, 
mamulienky, mamičky.

Deti rozdávali detské úsmevy plné čistých a úprimných citov, lásky 
a vďačnosti prostredníctvom básní, piesní, ľudových tancov, aby potešili 
svoje mamky. Mama si zaslúži našej úcty najviac. Veď mama je prvá veľká 
istota, ktorú v živote dieťa má. Mať dobrú mamu je poklad nad všetky pokla-
dy sveta. Slovo mama je veľké. Je život, láska, pre deti radosť, je trpezlivá, 
chápavá, milá, obetavá, nedá sa ničím nahradiť.

„Ďakujeme Ti mama za dar života, za lásku, ktorou si ma zahŕňala, za sta-
rostlivosť a opateru za nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.“

V tento deň, ale nepatrila veľká vďaka len mamičkám našich detí, ale veľké 
ĎAKUJEM bolo povedané aj pani učiteľke Janke Jamborovej za jej dlhoroč-
nú obetavú prácu v našej materskej škole. Týmto jej prajeme ešte veľa síl pri 
jej práci.
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Deň detí
v Materskej škole

Jún... nielen mesiac, kedy slnko hreje o niečo 
teplejšie, ale hlavne je to mesiac, kedy majú svia- 
tok naši najmenší.

Preto sme sa aj my, v materskej škole, rozhod-
li prichystať pre naše deti milé prekvapenie a to 
výletom na farmu Ábeland do Lozorna. Aj keď 
nám počasie trošku neprialo, deti si z výletu od-
niesli plno zážitkov vďaka zvieratkám na farme 
a koníkovi, ktorý deťom pri vození vyčaril úsmev 
na tvárach. A po chutnom obede nás unavených 
čakala už len cesta späť do škôlky.
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Dňa 11. mája 2013 sa uskutočnil 
X. ročník okresných športových hier 
Jednoty dôchodcov na Slovensku. Podu-
jatie sa konalo v peknom prostredí úpetí 
Malých Karpát na horskej chate Fúgel-
ka v dedinke Dubová.

Súťažiaci v hojnom počte 92 účastní-
kov si zmerali svoju fyzickú zdatnosť 
v šiestich športových disciplínach roz-
delených do kategórií podľa veku a po-
hlavia: – Chôdza na jeden kilometer 
ženy do 65 rokov a nad 65 rokov, muži 
taktiež v dvoch kategóriach do 75-tich 
rokov a muži nad 75 rokov súťažili spo-
lu so ženami nad 65 rokov. – Vrh guľou 
s hmotnosťou 3 kg muži do 70 a nad 70 
rokov. – Hod granátom na cieľ pre ženy 
na 10 metrov a pre mužov na 15 metrov. 
– Streľba zo vzduchovky na 10 metrov 
s piatimi zásahmi rozdelená na ženy 
a mužov bez veku. – Stolný tenis muži 
do 70 a nad 70 rokov, ženy mali jednu 
kategóriu. – Hod valčekom do diaľky 
výsostne iba ženy bez veku. Súťaž bola 
zahájená príhovorom hlavného rozhodcu 
pánom Alojzom Cigánkom a po prího-
vore o zhodnotení doterajších deviatich 
ročníkov, ktorý predniesla predsedníčka 
okresnej organizácie J.D.S. pani Mgr. 
Mária Miškiríková. Starosta obce Dubo-
vá pán Ľudovít Ružička poprial súťažia-
cim mnoho úspechov.

Zápolenie prebiehalo pokojne za mier-
neho, ba povedala by som živého súpere-

nia medzi sebou. Našťastie nám počasie 
doprialo, aby sa všetky disciplíny moh-
li uskutočniť do úplnych rozstrelov, až 
k víťazstvu. Po skončení zápolenia mu-
žov a žien, ktorí sa naplno oddávali 
svojim výkonom bolo o 14-tej hodine 
slávnostne vyhlásenie víťazov. Všetkým 
súťažiacim srdečne blahoželáme. Nie je 
dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nájsť 
tú odvahu a silu pripraviť sa na súťaženie 
s ostatnými. Z každej disciplíny a kate-
górie boli ohodnotené prvé štyri miesta. 
Dostali samozrejme diplom a fľašu kva-
litného vína od vinárov z okolia, ktorí 
nám darovali zo svojich značkových 
vín. Týmto by sme chceli poďakovať 
vinárom, ktorým vďačíme za ich dary: 

Vladimír Soldán – Častá, František Ga-
vorník – Dubová, Chateau Modra, Milan 
Moravčík – Budmerice, Myslík – Častá, 
Vináreň u Ludvika – Modra, Vinárstvo 
JM – Doľany, Pegas – Častá, Ján a René 
Pretzelmayer – Dubová, Milan Sodoma – 
Modra-Kráľová, Víno Repa.

Našim seniorom z obce Dubová sa po-
darilo získať tieto miesta:

Stolný tenis muži do 70. rokov –
4. miesto Ján Minárik.

Vrh guľou muži do 70. rokov –
2. miesto Rudolf Jakubec.

Hod granátom ženy –
4. miesto Magdaléna Grellnethová.
Hod granátom muži do 70. rokov –

3. miesto Alojz Peško.

X. ročník okresných športových hier
Jednoty dôchodcov na Slovensku.



Streľba zo vzduchovky muži –
1. miesto Peter Suchovský.

Chôdza ženy na 1 km do 65. rokov –
2. miesto Eva Jakubcová.

Chôdza muži do 70. rokov –
2. miesto Rudolf Oškera.

Chôdza muži nad 70. rokov –
2. miesto Valent Gloznek.

Hod valčekom ženy nad 65. rokov –
3. miesto Jozefína Hrdlovičová.

Je úžasné, ako sa vedia aj naši seniori 
zapojiť do športových aktivít pre osvetu 
našej obce, ale aj pre zábavu a zápole-
nie medzi sebou. Klobúk dolu pred nimi 
všetkými. Boli úplne super – ďakujeme 
im za ich skvelé výkony a prajeme veľa 
úspechov do budúcna.

Počas súťaže bola podávaná káva, čaj 
a domáce buchty, ktoré napiekli na chate 
Fúgelka a tiež bolo podávané ako občer-
stvenie aj pagáče od darcu pána Róberta 
Krátkeho z Pezinka z výrobkov stude-
nej kuchyne. Obed nám navaril kolektív 
chaty Fúgelka. Areál na súťaženie nám 
poskytla bez náhrady chata Fúgelka. Ná-
radie na stolný tenis nám zapožičal obec-

ný úrad Dubová, granát a guľu základná 
škola Vajanského Modra.

O pokojný priebeh celého športového 
podujatia sa staralo 25 členov. Okrem 
priamych členov J.D.S. Dubová boli za-
pojení do organizácie aj mladí našej obce, 

ktorí sa starali o tento pokojný a spravod-
livý priebeh celej akcie, ktorými boli: 
Michal Oškera, Michal Remenár, Marek 
Budinský, Marek Krchnák, Tomáš Peško, 
Marek Moravčík, Viliam Valentovič, Filip 
Czédl a manželia Dolníkovci. Vďaka pa-
trí aj zdravotnému dozoru – Alenke Krch-
nákovej a Zuzke Jakubcovej. Ďakujeme 
aj tým, ktorí sa postarali o zapisovanie pri 
registrácií aj pri písaní diplomov. Hudob-
né zátišie nám celým dňom vytváral náš 
rodák Jožko Duban /Šutrik/. Po skončení 
súťaže sa pri ňom roztancoval nejeden zo 
súťažiacich.

Ďakujeme aj našim spoluobčanom, že 
prišli povzbudiť svojich najbližších, či 
známych. Všetkým zúčastneným patrí 
srdečná vďaka za pokojný priebeh celej 
akcie. Veríme, že o rok sa stretneme na 
XI. ročníku okresných športových hier 
jednoty dôchodcov na Slovensku. Kde to 
bude – necháme sa prekvapiť?!

Eva Dolníková
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Zo života Jednoty dôchodcov v Dubovej

Začiatkom apríla sme si urobili jednodňový výlet do Trenčína na záhradkársku výstavu. Záujem bol veľký a tak sme sa šty-
ridsiati piati členovia vypravili na výstavu.

Naši členovia si vybrali každý svoje obľúbené miesta podľa toho, kto mal o čo záujem. Výber bol bohatý a tak sme mali z čoho 
vyberať. Mohli sme si zakúpiť sadenice kvetov, ovocné stromčeky, či už postreky na vinič, aj na kvety. Taktiež tu bola možnosť 
zakúpenia náradia, ktoré potrebujeme vo svojich záhradkách.

Nálada bola výborná. O bezpečnú prepravu do Trenčína a späť sa postaral náš dlhodobý, spoľahlivý vodič dôchodcov, pán Štefko 
Moravčík. Vyslovujeme mu týmto veľkú vďaku. Ba dokonca, aby nás mohol dopraviť na tento výlet, tak si vzal dovolenku z práce. 
Všetci členovia – účastníci zájazdu, boli veľmi disciplinovaní. Za to im treba tiež poďakovať. Verím, že si každý účastník našiel to, 
o čo mal záujem. Všetkým treba poďakovať. V zdraví sme odchádzali a v zdraví sme sa vrátili späť domov.

Rudolf Oškera



 18 júl – september 2013 Dubovské noviny

Škôlkari u policajtov

V spolupráci s rodičmi a pani Soňou Heldovou, deti MŠ Dubová zažili skvelé dopoludnie na OŠPUPZ v Pezinku. Za doprovodu 
policajtky Lenky po areály školy mali deti možnosť povoziť sa na služobnom aute polície s majákmi, pozreli si ukážku práce pso-
vodov – útok na páchateľa. Pozreli si rôzne druhy zbraní a streliva aj s primeraným výkladom. Vyskúšali si daktyloskopiu, pozreli 
strelnicu. Zacvičili si a vyšantili sa v telocvični na rôznom náradí. Z dopoludnia deti odchádzali plné dojmom, odmenené cukríkmi 
a hviezdičkami od polície.

Jana Jamborová
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Medonosné rastliny

Najznámejšími sú agát a lipa. Samo-
zrejme všetky naše okrasné, ovocné, úžit-
kové a liečivé rastliny a stromy. Z agátu 
je najhodnotnejší med, musí však byť čis-
tý agátový. V posledných rokoch ale agát 
kvitne v rovnakom čase s repkou a repko-
vý med znehodnocuje agátový. Vraj, keď 
odkvitne lipa, včely už nemajú v prírode 
z čoho vyrábať med, ak im nenasejeme 
iné rastliny, ktoré kvitnú neskôr, alebo 
neprispôsobíme vysiatie týchto rastlín 
tak, aby kvitli až po lipe. Tu je niekoľko 
„starodávnych“ a skoro zabudnutých 
a pre zaujímavosť aj jedna úplne nová.

Komonica lekárska

okrem toho, že je medonosná, je vý-
borná liečivka. Má protizápalové účin-
ky, zároveň pôsobí na cievy; zvyšuje 
v nich prietok krvi a znižuje ich priepust-
nosť. Zvyšuje lymfatickú cirkuláciu, čím 
urýchľuje vstrebávanie opuchov. Rast-
linka vďaka flavonoidom zmierňuje prí-
znaky cievnej nedostatočnosti. Komonici 
sa priznávajú upokojujúce, uspávacie, 
močopudné a mierne protizrážavé účin-
ky. Hoci chráni cievy, odporúča sa vý-
hradne na nezávažné obehové poruchy 
a praskajúce podkožné vlásočnice. Po-
užíva sa aj pri neurózach, nespavosti, 
hystérii, klimakterických ťažkostiach 
a bolestiach hlavy, pri zápaloch horných 
dýchacích ciest a zápaloch močové-
ho mechúra. Pri vonkajšej aplikácii sa 
prejavuje odkrvovacia schopnosť, čo sa 
využíva najmä pri podráždených očiach. 
Vo forme kúpeľov a obkladov pri boles- 
tiach kĺbov, vredoch a zápaloch stredného 
ucha. Keď sa vloží do skrine, odpudzuje 
hmyz a bielizeň nasiakne jej vôňou.

Na kŕčové žily: Komonicu lekársku za-
lejeme červeným sudovým vínom a ne-
cháme postáť tri týždne. Zlejeme do fľaše 

a užívame 3x denne jednu polievkovú ly-
žicu. Komonicu by nemali užívať pacien-
ti, ktorí majú lieky proti tvorbe krvných 
zrazenín.

Požlt farbiarsky

hovoria mu aj nepravý šafrán, jeho 
okvetné lístky nádherne zafarbia vývar 
a je veľmi dekoratívny aj do suchých ky-
tíc. Pozor je pichľavý.

Vičenec

sa tiež používal na prekyprenie pôdy 
pred výsadbou vinohradu namiesto hl-
bokej orby a regulácie, pretože svojimi 
hlbokými a hrubými koreňmi dokáže 
skypriť pôdu ako traktor, prípadne stabi-
lizovať príkre svahy. Tiež je vhodný ako 
rastlina na zelené hnojenie.

Štetka lesná

nám známy bodliak (nie repič – lo-
púch) je zaujímavou rastlinou aj tým, že 
jeho malé semienka sú pochúťkou pre 
stehlíky – naše najkrajšie lúčne vtáčiky 
a aj tým, že v lete po daždi v pazuchách 
svojich listov dokáže zadržať viac ako 
dva litre vody, ktoré sa na lúkach stávajú 
napájadlami pre hmyz a vtáky.

Facelia vratičolistá

je aj veľmi hodnotnou krmovinou, 
pretože pri jej pridávaní do ďateliny sa 
znižuje množstvo dusíkatých látok v stra-
ve dobytka a predchádza to nadúvaniu, 
zlepšuje zdravotný stav zvierat a zlepšuje 
kvalitu mäsa. Vhodná aj na zelené hno-
jenie.

Krídlatka – pohánkovec
je hodnotnou medonosnou rastlinou 

(kvitne 2x za rok) a je aj veľmi dekora-
tívny. Je to však invazívna rastlina, ktorá 
priam pohlcuje povodia potokov, okolia 
riek a ciest a je ju potrebné podľa záko-
na likvidovať. Je však veľmi húževnatá, 
rozmnožuje sa semienkami, odrezkami 
a korienkami horšie ako pýr. (Je otázka, 
či ho na naše územie zavliekli vtáky, vče-
lári, alebo kvetinári. ☺)

Emmka Šuplatová a jej kamaráti Šimon Hrdlovič
a Matúš Hrdlovič postavili na Veľkú noc

velikánske vajce zo snehu.
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Termín
 júl
 5. 7.
 31. 8.

Podujatie
 Futbalový turnaj
 CM výstup na Kuklu
 Festival sciskanic

 13. – 15. 9.  Vinobranie Modra

Kalendár podujatí júl – september 2013

Organizátor
 TJ
 KRKVaŠ
 KRKVaŠ
 KRKVaŠ

 20. – 22. 9.  Vinobranie Pezinok  CRD
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Každý človek máva občas pocit, že ho 
zradila pamäť a nevie si spomenúť ani na 
banálne veci. Pritom sa jedná o celkom 
bežný dôsledok stresu, rozptýlenia, nad- 
merného množstva povinností a starnu-
tia. Bežnej zábudlivosti spojenej so star-
nutím sa netreba obávať. Dobrou sprá-
vou je, že vždy máme k dispozícií množstvo 
pre mozog prospešných potravín, ktoré 
s týmto problémom nekompromisne za-
točia.

Mozgové bunky počas života pocho-
piteľne odumierajú, čo má za následok 
úbytok neurotransmiterov – chemických 
látok prenášajúcich správy z jednej ner-
vovej bunky do druhej. Tými najlepšími 
potravinami pre mozog sú vo všeobec-
nosti ryby, ovocie a zelenina, dokonca 
i niektoré koreniny. Nasledovné suroviny 
by preto určite nemali chýbať na vašom 
tanieri, a to nielen vtedy, keď až pričasto 
zabúdate.

Vajcia
Jedna z mála potravín obsahujúca cho-

lín, čiže zlúčeninu podobnú vitamínom, 
ktorú bunky potrebujú k normálnej čin-
nosti. Vajcia sú dôležité hlavne v strave 
tehotných žien, pretože ich deťom sa 
v tomto štádiu vyvíja mozog. Vajíčka 
obsahujú i veľa vitamínu B12, ktorý zas 
znižuje hladinu homocysteínu. Vysoká 
hladina tejto látky je spájaná so srdcovo-
cievnymi ochoreniami, ktoré môžu napo-
kon viesť až k oslabeniu pamäti.

Čučoriedky
Chutné bobuľovité ovocie by ani mimo 

sezóny nemalo chýbať vo vašom jedál-
ničku. Čoraz viac gazdiniek ho zvykne 
v tomto období skladovať v mrazničke. 
A vedia prečo. Čučoriedky disponujú fy-
tochemikáliami, teda zlúčeninami dodá-
vajúcimi im ich charakteristické sfarbe-
nie. Účinkujú tiež ako silné antioxidanty 
a podľa viacerých výskumov majú priaz-
nivý vplyv na ľudskú pamäť.
Losos, sardinky a iné ryby s obsahom 

omega-3 mastných kyselín
Mozog obsahuje obrovské množstvo 

tukov, preto nie je žiadnym prekvapením, 
že zdravé tuky v strave bývajú pre pamäť 
viac ako potrebné. Mozgové bunky sú 
obalené omega-3 mastnými kyselinami, 
ktoré zmierňujú zápal. Tie isté tuky ale 
pomáhajú aj udržať elasticitu krvných 
ciev, aby sa kyslík a živiny bez problé-
mov dostávali do mozgu. 

Jablká
Dokáže jedno jablko denne pomôcť 

v rozvoji pamäťových schopností? Je to 
možné, najmä, ak ho jedávate so šup-
kou, kde sa nachádza najviac kvercetínu. 
Tento antioxidant chráni mozgové bun-
ky pred poškodením vplyvom oxidácie 
a ešte efektívnejší býva v kombinácii 
s vitamínom C.

Cesnak
Keď je reč o cesnaku a zdraví, zrejme 

vás ako prvá napadne liečba chrípky, 
avšak i mozog má z tejto aromatickej 
potraviny nemalý úžitok. Cesnak výraz-
ne znižuje hladinu cholesterolu, vysoký 
krvný tlak a zmierňuje zápal, čo sú tri 
základné faktory zodpovedné za zvýšené 
riziko vzniku demencie. 

Škorica
Nabudúce, keď budete potrebovať pa-

mäť o čosi viac ako obvykle, spomeňte 
si na škoricovú žuvačku. Jedna štúdia do-
kázala, že dobrovoľníci žuvajúci škorico-
vé žuvačky predtým, než boli testovaní 
pomocou rôznych úloh, dosiahli lepšie 
výsledky ako respondenti, ktorí žuvačku 
nežuli (respektíve zvolili inú príchuť).

Ovos, raňajkové obilniny
Pokiaľ ide o úžitok pre pamäť, najlep-

šie raňajky predstavuje stará dobrá ovse-
ná kaša. Výskum amerických vedcov zis-
til, že akonáhle deti, zvyknuté raňajkovať 
biely chlieb alebo neraňajkovať vôbec, 
začali jedávať ovsenú kašu, ich pamäťové 
schopnosti sa zlepšili o 5 až 12%. Vedci 
predpokladajú, že vláknina a bielkoviny 
obsiahnuté v ovsenej kaši spomaľujú trá-
venie, čím zabezpečujú plynulejšie uvoľ-
ňovanie glukózy do krvného obehu. Mo-
zog využíva glukózu ako zdroj energie 
a jej stály prísun mu pomáha udržiavať 
informácie potrebné pri úlohách testujú-
cich pamäťové zručnosti. 

Potraviny s vysokým
obsahom železa

Prehľad potravín dôležitých pre správ-
ne fungovanie pamäte ukončíme jedlami 
s vysokým obsahom železa. Práve od 
neho je totiž závislá krv, dopravujúca 
kyslík do mozgu. Ľudia trpiaci nedostat-
kom železa môžu mať preto výrazné pro-
blémy s pamäťou. 

Zdroj: Internet,
Spracovala Mária Polčicová

Zabúdate až pričasto? Pomôžu vám tieto potraviny!


