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Hody 2013
Znova je tu jeseň – hody, za rohom Všetkých svätých, za nimi sv. Mikuláš, Advent
a Vianoce – povedzte, kedy prebehol ten
rok. Múdri hovoria, že ak nás niečo nebaví, tak sa čas vlečie. To znamená, že nás to
baví... keď to tak letí. Alebo...?
Keď počúvam svojich kolegov starostov,
s ktorými diskutujeme o smerovaní regiónu, o spolupráci, o tom, kto čo v obci robí,
kde sa čo realizuje, buduje, rekonštruuje,
opravuje a rozvíja, vždy si poviem v duchu, ale aj nahlas – ďakujem Ti Pane Bože
za zastupiteľstvo, ktoré máme na Dubovej.
Ale malo by sa asi povedať – ďakujem
Vám občania za zastupiteľstvo, ktoré Ste
zvolili (Hlas ľudu – hlas Boží?). Nemienim
to ako pochlebovanie Vašim zástupcom
v obecnom zastupiteľstve (v nádeji, že mi
schvália vyšší plat☺), ale ako úprimné
zhodnotenie – keď porovnávam situáciu
z rokovaní zastupiteľstiev mnohých obcí
na Slovensku, kde vládne napätie a spolupráca je na bode mrazu. Presne takto si
povzdychnem.
Pritom nemôžem povedať, že v tých zastupiteľstvách sú zlí, alebo nebodaj hlúpi
ľudia. Veru nie. Sú skúsení, rozhľadení,
múdri, vzdelaní a sú zanietení pre verejný
záujem. Ktovie, v čom je zádrhel. Možno
niekde je priveľa mladých. Štatisticky je
dokázané, že ak v štáte dosiahne množstvo
mladých mužov určité percento populácie,
tak zákonite sa strhnú nepokoje, alebo vojna (myslím, že aj na Dubovej čím viac mladých chalanov by hralo futbal, tým menej
rozbitých tabúľ a smetiakov by bolo). Možno euro komisárka pre rovnosť pohlaví,
keď žiada, aby v každom zastupiteľskom
zbore bolo 40 % žien, tak presne vie
o čom hovorí. Možno láka miesto poslanca v obecnom zastupiteľstve ambicióznych
ľudí, ktorí chcú urobiť veľa dobrého pre
celé spoločenstvo, ale nedokážu udržať tlak
svojich ambícií na uzde pri predsa len pomalom a rozvážnom postupe rozhodovania

v zastupiteľstve. Možno je svet, v ktorom
žijeme prirýchly a obec vo svojich krokoch
konzervatívna a pomalá. Možno sú obecné
úrady paralyzované všeobecnou nedôverou
a zablokované neustálym papierovým dokazovaním, že ich postup je „čistý“ a v súlade so všetkými predstaviteľnými aj ťažko
uveriteľnými predpismi a tým pádom vzniká v zastupiteľstve napätie, lebo poslanci
chcú výsledky hneď. Možno starostovia
z pracovného prepätia prestávajú s poslancami komunikovať o niekedy na prvý
pohľad maličkostiach, ktoré však môžu
mať ďalekosiahle dôsledky. Možno sa len
prestali navzájom rešpektovať a stavajú sa
navzájom do pozície „dirigentov“. Prestali
sa „kamarátiť“. A možno kombinácie týchto a mnohých iných vplyvov. Neviem. Ale
výsledkom je zaručene problém, stagnácia,
napätie a možno aj horšie – boj.
Rovnako je to s každou pracovnou partiou, každou záujmovou skupinou a spoločenstvom, aj s rodinou, susedmi, s partiou
kamarátov. Aj s obcou ako celkom. Niekedy sa začne zhoršovať atmosféra v obci,
vzniká nespokojnosť, nepokoj, napätie a tie
môžu prerastať do agresivity, škodoradosti,
vandalizmu, odcudzeniu... Hľadáme príčiny a niekedy ich nájdeme a pokúsime sa

s nimi niečo urobiť, napraviť ich. Niekedy
označíme za vinníka prvého, kto nám príde
pod ruku.
Je niekoľko míľnikov v každom roku –
pôst a Veľká noc, prázdniny, hody, Vianoce a Nový rok – kedy sa môžeme a nielen
môžeme, ale musíme nadýchnuť, povinne
pookriať na duši, upratať si doma, v záhrade, pred domom a najmä v hlave, veď sme
normálni, múdri a vzdelaní ľudia. Možno
máme len priveľa požiadaviek, ambícií,
možno sme primladí, moc rýchli, netrpezliví, nedôverčiví, či uštvaní a uponáhľaní.
Ak máme pocit, že niečo nie je v poriadku,
možno sme sa len prestali kamarátiť navzájom a možno aj sami so sebou.
Poďte na hody pookriať na duši, snáď
nám pán farár pripraví kázeň, ktorou nám
pohladí dušu a futbalisti možno na ihrisku
namiešajú akurátny burčiak, ktorým nám
povzbudia ducha. Zatvorme oči na chvíľu
pred problémami (veď neutečú) a otvorme
si srdcia pre dobrých ľudí okolo nás – kamarátov.
Pohodové hodové oslavy výročia vysviacky
nášho kostola Vám praje starosta.
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
(výber, zápisnice na web
stránke obce)
Obecné zastupiteľstvo sa na
svojich ostatných rokovaniach
zaoberalo a schválilo:
Kúpnu zmluvu na cesty a spevnené
plochy, verejné osvetlenie a pozemky pod
týmito stavbami v lokalite Novosady za
dohromady 2 € (slovom dve eurá). Jedná
sa o bežnú prax, kedy investor v lokalite odpredá za symbolickú cenu verejné
komunikácie a verejné osvetlenie obci,
ktorá ich prevezme do správy. Zastupiteľstvo zatiaľ neodporúča verejné osvetlenie sprevádzkovať, pokiaľ nie je aspoň
20% zastavanosť stavebných pozemkov,
respektíve tam zatiaľ nikto nebýva (kolaudácia). Spevnené plochy a cesty sú
kritizované, ako nekvalitné, obec to rieši v spolupráci so stavebným úradom
v rámci reklamácií, treba však upozorniť
aj stavebníkov, že miestne komunikácie
nie sú stavané na x-tonové mechanizmy
a preťažené návesy s materiálom.
● Po doslova rokoch skončilo súdne konanie o určenie vlastníctva pozemkov
„pod starým smetiskom“, ktorého výsledkom je, že obec Dubová nie je vlastníkom
týchto pozemkov. Ako vlastník bol označený neexistujúci spolok urbarialistov
a teda je povinnosťou likvidátora PDP
Dubová, ako nástupcu JRD Dubová si
dať tieto pozemky napísať na list vlastníctva. Netušíme, ako sa s tým likvidátor
vysporiada a ako s pozemkami naloží.
● Keďže sa podarilo napriek všetkým
„peripetiám a problémom“ zabezpečiť
právoplatné stavebné povolenie na kanalizáciu v našej obci, zastupiteľstvo schválilo konečné znenia zmluvy o spolupráci
a kúpnych zmlúv s BVS a.s., na základe
ktorých mohla byť 9. septembra podaná
žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z Operačného programu životné prostredie na výstavbu kanalizácie. Držme si
palce, aby žiadosť bola schválená.
● Zastupiteľstvo v rámci ustanovení zákona o stavebnom poriadku a územnom
plánovaní a tiež cestného zákona vzalo na
vedomie a schválilo ako podklad pre ďalšie stavebné konania urbanistické štúdie
lokalít „Za Hoštákmi“ a pre poriadok aj
upravenú UŠ lokalitu „Novosady“. Pre
informáciu – spracováva sa aj lokalita Dolné humná a lokality Za kaplnkou
a Horné lúky.
● Jedno mimoriadne rokovanie zastupiteľstva zvolali poslanci (starosta bol
●

zhodou okolností na dovolenke – si dovolil☺) z dôvodu riešenia akútneho
problému pri podávaní žiadosti na kanalizáciu – vysporiadanie pozemku pod
prečerpávacou stanicou. Tento pozemok
SPF delimitovalo obci a obec sa zaviazala ho predať pri výstavbe BVS.
● Zastupiteľstvo prijalo ponuku spoločnosti RETEP SLOVAKIA na odkúpenie
20% podielu obce, ktorý obec Dubová
vlastní v spoločnosti RIS-Dubová s.r.o.
Táto spoločnosť stavala Novosady. Na
základe súdnoznaleckého posudku bol
vlastnícky podiel obce ohodnotený na cca
20.570 €. Zároveň zastupiteľstvo prijalo
ponuku na odkúpenie pozemkov, ktoré
spoločnosť RIS-Dubová vlastní v katastri
obce, mimo Novosád. Pozemky (vyše 9
hektárov v rôznych častiach obce) boli
kvalifikovaným odhadom ohodnotené na
cca 90.000 €. Zastupiteľstvo zhodnotilo
ponuky ako výhodné pre obec a schválilo
ich ako významné zhodnotenie a zväčšenie majetku obce.
● Zastupiteľstvo sa zaoberalo niekoľkými
návrhmi na zmenu územného plánu obce.
Keďže práve prebieha proces zmien
a doplnkov územného plánu, ktorého zadanie bolo urobené v roku 2011 a dopĺňanie nových požiadaviek by znamenalo
opakovanie celého procesu od začiatku,
schválilo stanovisko, že sa týmito návrhmi bude zaoberať pri neskoršej aktualizácii územného plánu.
● Zastupiteľstvo
schválilo vyhlásenie
Obchodnej verejnej súťaže na nového
nájomcu chaty Fúgelka. Terajší nájomca,
pani Mešková, po vyše dvadsaťročnom
pôsobení v našej obci odchádza a chce si
užiť pokojný dôchodok s vnúčatami.
Z činnosti obce
Po schválení výstavby kanalizácie pripravíme usmernenie pre vlastníkov nehnuteľností, ako sa pripojiť na budovanú
kanalizáciu – ohlásenie drobnej stavby
– povolenie drobnej stavby – hľadanie
cenovo prístupných typizovaných šachtičiek – spôsob pripojenia a podobne.
● Prebieha spracovávanie návrhu urbanistickej štúdie Dolné humná, začala príprava štúdie Za kaplnkou a Horné lúky,
v záverečnej fáze je ostatná aktualizácia
územného plánu, prebiehajú Jednoduché
pozemkové úpravy Za Hoštáky a znova
začal proces JPÚ Od chotáre.
● Pripravujeme pasport miestnych komunikácií, ktorý dúfame odštartuje dlhoročný proces vysporiadavania pozemkov pod
miestnymi komunikáciami a po uložení
kanalizácie aj proces naprojektovania
●

Dubovské noviny
ciest, chodníkov a dažďových kanalizácií vo všetkých uliciach obce (nie len na
hlavnej ako počúvame ohlasy občanov).
● Začíname podnikať kroky na projektovanie a realizáciu kamerového systému
v obci z dôvodu zvýšenia bezpečnosti,
predchádzaniu a objasňovaniu vandalizmu a kriminality. Hľadáme dostupné riešenia.
● V čase prázdnin sa podarilo zrealizovať
vymaľovanie škôlky – sponzor Skládka
odpadov Dubová. Obec musela v objekte sanovať dve havárie – kanalizačné
potrubie a porucha vodovodných rozvodov. Objednali sme aj výmenu 30 rokov
starých osvetľovacích telies. Z prostriedkov škôlky boli zakúpené nové koberce
a škôlka je prekrásnym miestom pre hry
a vzdelávanie najmenších, veď vraj „všetko čo vieš, si sa naučil v škôlke“.
● Chodník od kostola popred ZŠ a MŠ je
dokončený, má estetické nedostatky, ale
plní svoju funkciu a je výrazným zlepšením doterajšieho stavu. Poruchy – prepady sú spôsobené poškodenou cestnou
kanalizáciou, budeme ich odstraňovať
a vstúpili sme do rokovaní s Regionálnymi cestami o spolupodieľaní sa na opravách, resp. o náhrade za opravy.
Z oblasti spolupráce v regióne
Pri príprave cyklochodníkov sme v štádiu reálneho prepojenia (po vysporiadaných pozemkoch) Bratislavy a Modry, od
Kráľovej po Orešany momentálne identifikujeme vlastníkov pozemkov, pretože
v obciach neprebehli pozemkové úpravy.
Následne sa budeme snažiť s vlastníkmi
nadviazať spoluprácu pri realizácii cyklotrás.
● Založenie Miestnej akčnej skupiny
(MAS) pre čerpanie prostriedkov programu rozvoja vidieka LEADER pripravujeme podklady, ktoré dúfame sa podarí
predložiť v decembrových rokovaniach
zastupiteľstiev v celom regióne a týka sa
to aj prípravy založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu.
●

Z činnosti skládky
Spoločnosť pripravuje veľkokapacitný
kontajner s ochranou pred dažďom na
zber papiera, ktorý bude umiestnený vo
dvore ZŠ
● Zamestnanci zbierajú úlety v Lindave
a snažia sa vyzbierať úlety aj vo väčšej
diaľke (až po Webrovu záhradu) ak
by niekto chcel pomôcť, zabezpečíme
ochranné pomôcky, mechy a občerstvenie.
●

Dubovské noviny
Stále je možnosť BEZPLATNE odovzdať kovy, sklo a elektroniku aj mimo
vývozných dní, ak sa Vám doma tieto
odpady hromadia alebo Ste zmeškali deň
vývozu.
● Skládka umožňuje od októbra občanom
obce vyviesť betóny a aj betónové stĺpiky
za cenu 6€/ tona (toto nie sú drobné stavebné odpady). Je to možné len v pracovných dňoch a každú prvú sobotu v mesiaci, keď je skládka otvorená a za asistencie
zamestnancov.
● Spoločnosť dala spracovať pre obec
Dubová a aj okolité obce štúdiu nakladania s odpadmi, ktorá bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie Plánu odpadového
hospodárstva. Už z predbežných údajov
vyplývajú zaujímavé informácie o miere
separácie, množstvách odpadov a nákladoch na odpady v jednotlivých obciach
a tiež návrhy na zlepšenie systému zberu
odpadov. Štúdiu spoločnosť odovzdá obciam a tie ju zverejnia.
●
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Keďže účasť občanov na rokovaniach
obecného zastupiteľstva je veľmi malá,
pozývam Vás (napriek myslím dosť veľkej vyťaženosti a na úkor svojho osobného voľna) na pravidelné každomesačné
stretnutia. Keďže zámerom nie je konfrontácia a hádanie sa, ale informovanie
zainteresovanej verejnosti, výmena názorov na rôznorodú problematiku a hľadanie riešenia spoločných problémov, pracovne ho budeme volať „Čaj o siedmej
(varí starosta)“. Skúsim navrhnúť termín
približne každý druhý pondelok v mesiaci – takže prvýkrát to bude 14. októbra 2013 o 19:00 hod v spoločenskej sále.
Ak bude účasť veľká, ostaneme na ihrisku, ak bude menšia, presunieme sa postupne do komornejšieho prostredia obecného úradu. Pozývam poslancov, aktivistov
komisií, mládež, dôchodcov, podnikateľov, nezamestnaných, rodičov,... a celú
– hovorí sa „zainteresovanú“ verejnosť
na stretnutie. Keďže nepôjde o verejné

zhromaždenie ani rokovanie obecného
zastupiteľstva, nebude oficiálna zápisnica, nebudú sa prijímať oficiálne sťažnosti
a stavebné podania ani rozhodnutia, máme šancu v priateľskej atmosfére diskutovať o väčších, či menších problémoch
nielen obce, ale aj jednotlivcov. Stretnutia
sa môžu stať impulzom na riešenie vecí,
ktoré nás z pohľadu obhajovania najmä
verejných záujmov nenapadnú, alebo sa
k nám informácie o nich nedostanú a naopak môžu slúžiť občanom na získavanie
informácií o veciach obecných, podelíme
sa s Vami o naše skúsenosti a môžeme
aj poradiť v rôznych oblastiach života.
V prípade záujmu môžeme stretnutia pripraviť ako tematické k rôznym okruhom
života obce, alebo ich spojiť s prezentáciami rôznych materiálov.

rov a nadôvažok nám ušila nové závesy
do šatní a triedy i poobšívala a vyžehlila
oblečenie pre bábiky. Veľká vďaka patrí p. Radkovi Kerestešovi, p. Jožkovi
Jakubčíkovi a p. Liborovi Koníkovi st.,
ktorí obetovali svoj voľný čas a poskladali nám nový nábytok i umiestnili do
tried, položili nové koberce, zmontovali
regále do skladu a pomohli so všetkým,
čo my ženy sme nevládali, či nevedeli.

Týmto všetkým obetavým ľuďom ešte
raz patrí veľké ĎAKUJEM. Aj ich zásluhou sme mohli spokojne privítať nový
školský rok. Zároveň ďakujeme všetkým
rodičom, ktorí finančne prispeli na kúpu
kobercov do jednotlivých tried MŠ.

starosta obce

POĎAKOVANIE
V novom školskom roku 2013/2014
privítala MŠ deti – škôlkárov celá zmenená a vynovená. Cez leto totiž pod vedením Štefana Jajcaya boli všetky priestory v MŠ i vchod vymaľované vo veselých
farbách.
Týmto sa chceme poďakovať celému
tímu za dobre odvedenú prácu. Roboty po
maľovke bolo dosť (veď to dobre poznáte
aj z vlastných skúseností) a preto zamestnankyne MŠ a Školskej jedálne mali čo
robiť, aby 2. septembra mohli privítať
všetkých škôlkárov. Okrem upratovania,
sťahovania starého nábytku, sa v MŠ dávali nové koberce i skladal nový nábytok
do obidvoch tried. Preto kolektív MŠ a
ŠJ sa chce poďakovať p. Marekovi Polčičovi a Miroslavovi Vrškovi za sťahovanie a vynášanie starého nábytku.Vďaka
patrí p. Silvii Rášovej, ktorá ako jediná
mamička na výzvu z rozhlasu prišla pomôcť pri umývaní a upratovaní priesto-

Zamestnankyne
MŠ a Školskej jedálne
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"Chlapče,
nebolo to prv."

(Spomienky pána Stanka Pokojného,
ktorý dlhé roky žije v Amerike)
Pokračovanie z minulého čísla

Kvôli ohňom sa v našej dedine, ako
jednej z prvých, založila dobrovoľná hasičská organizácia.
Najprv si zaobstarali ručnú striekačku, až neskôr motorovú. Každú nedeľu,
po malej omši, si hasiči nacvičovali zásah alebo čistili a sušili hadice. Požiarna
zbrojnica bola oproti sv. Jánovi. No a ako
sa na poriadnych požiarnikov patrí, zúčastňovali sa pretekov, ktoré sa najčastejšie konali na Červenom kameni. Za úlohu
mali natiahnuť hadice a dopraviť vodu z Gidry na nádvorie zámku. Medzi
súťažiacimi vynikali najmä Častovania,
ktorí mali najlepšie podmienky na výcvik.
Raz ako prví natiahli hadice, ale mali
problém s vodou. Akosi "záhadne" im
stará handra ucpala nasávací kôš a kým
sa im túto technickú záhadu podarilo odstrániť, Dubovania už dávno na nádvorí
striekali vodu a odniesli si prvenstvo.
Taktiež sme mali dedinského hlásnika,
ktorý chodil v noci po dedine a dával pozor na požiare a každú hodinu trúbil na
roh a ohlasoval koľká hodina odbila. Na
Vianoce, na polnočnú omšu, sa hlásnik
postavil ku kostolu a mocným hlasom
spieval: "Hľa, odbila dvanásta hodina,
každá duša chváľ Hospodina." Strýco
Vendo Jelemenský bol jedným z najlepších hlásnikov pre jeho mocný hlas. Dedinským hlásnikom bol aj Janko Peško,
ktorý bol bez ruky. Ten hlásaval: "Odbila.......hódzina, oroduj za nás Panna
Mária." Raz niekto cez polnočnú omšu
vykradol faru. Dubovania obvinili práve
Janka a tak musel v kostole odprisahať,
že on faru nevykradol.
Na Dubovej bolo niekoľko šenkov. Tak
ako dnes, slúžili na občerstvenie, ale tiež
sa tam konali tancovačky a rôzne kultúrne podujatia, napr. hrávalo sa tam divadlo alebo tam vystupovali komedianti.
Tí chodili po dedine a bubnovali: "Dáva
sa na verejnú známosť, že dnes večer
o 19-tej hodine sa bude konať umelecký
výstup. Tento výstup sa bude konať v šenku u pani Jakubcovej." A tak sa tam večer
zbehla celá dedina, na provizórnom pódiu sa začalo hrať na harmoniku a spievať
rôzne odrhovačky, napr.: " Tá moje Manda, to je štramanda, má hezké oči, každý
ji závidí, na jedno má belmo, na druhé
nevidí..." V obecenstve sedela Mariška,
ktorá nosila okuliare s hrubými sklami.
A už nebolo nikomu viacej treba, nejaký

dobrák skríkol: "Mariška, šak to spívajú
o tebe." Odvtedy už nik nevolal Marišku
Mariškou, ale každý ju volal Manda. Táto
prezývka jej už zostala celý život. Neskôr
predávala mlieko v mliekarni, ktorá bola
vzadu vo dvore družstva. V malej predajni predávala chleba a mlieko, ktoré
nalievala odmerkou z 50 litrového hrnca
do kanvičiek, ktoré si kupujúci musel priniesť. Cez letné prázdniny tiež vykupovala slimáky, ktoré boli určené na export
do Francie. Ako deti sme ich chodili zbierať na okraj hôr, kde ich bolo neúrekom,
hlavne po búrke. No a potom sme ich zaniesli do mliekárne, kde ich tetka Manda
dávala do drevených debien. Raz sa stalo,
že tie bedne dobre nezavrela a ráno, keď
otvorila mliekareň boli slimáky rozlezené
po stenách a chlebe na policiach. Chudera Manda, mala veľa roboty pochytať ich
a poukladať naspäť do debien.
Veľkou udalosťou v dedine bývali odvody. Branci, na čele so starostom, skoro ráno odišli do Pezinka alebo do Bratislavy k odvodovej komisii alebo k tzv.
"asentirke". Na konci dňa si odvedenci
pripli stužky, tzv. "sabašáky" a vlakom
sa vrátili do Šenkvíc, kde na nich čakal
záprah s koňmi a ovenčeným rebrinákom. Po návrate domov sa odvedenci
špacírovali po dedine. Pochytali sa okolo
krku, rozostúpili sa po celej šírke cesty
a podgurážení vínom spievali až sa celá
dedina triasla. Ak chcelo tadiaľ vtedy
prejsť auto, šofér nemal na výber, musel
pomaly nasledovať odvedencov a až na
konci dediny mu uvoľnili cestu. Ak sa
náhodou šofér začal rozčuľovať a vytrubovať na nich, odvedenci obstúpili auto
a spoločne ho zdvihli a otočili na bok
a šoférovi povedali, že keď sa tak ponáhľa, nech sa mu len páči, môže ísť. A keď
sa šofér ani potom neprestal rozčuľovať,
tak mu auto zaparkovali medzi dva stromy tak, že sa nemohol pohnúť ani dopredu, ani dozadu. Až keď sa šofér prestal
rozčuľovať a prešla ho zlosť na odvedencov, mohol ísť za nimi do šenku a pekne
ich poprosiť, aby mu s autom pomohli.
Samozrejme, že každému musel zaplatiť
pol deci pálenky na posilnenie a až potom
sa išlo vyslobodzovať zakliesnené auto.
Neskôr, 1. októbra sa rukovalo na vojnu.
Budúcich vojakov vyprevádzala celá dedina. Niektorí so slzami v očiach, hlavne
dievčatá. Chlapci boli roztrúsený po posádkach po celých Čechách – Chomutov, Tachov, Plzeň, Aš, Praha, Pardubice...
Naša dedina nebola bohatá. Náš chotár bol plný kamenia ako keby sa tu čerti
ženili. Preto bol každý krajec chleba za-
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slúžený ťažkou prácou. Gazdovia, ktorí
si nadobudli zopár hektárov pôdy, mali
väčšinou kopu detí a tak keď deti dedili,
každý dostal iba kúsok role a preto bol
celý chotár rozkúskovaný a preto tiež na
Dubovej nebolo extrémne bohatého človeka. Ľudia sa živili vinohradníctvom,
roľníctvom a prilepšovali si furmanstvom. Chodili tiež na sezónne práce "do
repy" do Rakús. Keď prišiel čas, odchádzali tam celé skupiny na niekoľko mesiacov. Mali sme tam zopár predákov,
ktorí dojednávali prácu a podmienky
s bohatými rakúskymi sedliakmi. Naši
furmani sa tiež podieľali na vyvážaní
zeme z Viedenského kanála. Cez žatvu
sa zase chodilo za prácou "na dolniaky". Ľudia dostávali za prácu plat a tiež
"zbožie", ktoré si potom doma popredali.
Ženy tam zasa chodili kupčiť s husacím
perím. Perie tam buď kupovali alebo ho
vymieňali za víno. Túlali sa po dedinách
i niekoľko dní, prespávali u známych
a keď mali "nošky" naplnené perím, vracali sa domov. Tam už na ne čakali kupci,
ktorí od nich to perie kupovali. Boli to
prevažne mamky, ktoré mali dospievajúce dcéry a ktorým bolo treba pripraviť
výbavu. A tak keď skončili práce na poli
a prišla zima, začalo sa i obdobie párania
peria. Babky sa schádzali v niektorom
z domov a páralo sa tam perie po celý
deň až do neskorej noci. Popíjali pri tom
čaj zosilnený vínom a ako to už zvyčajne býva, celý čas sa klebetilo. Popreberala sa celá dedina, hlavne dievky, ktorá
s kým chodí, ktorá sa bude vydávať a za
koho. Keď už každého dostatočne, aspoň
3 krát popreberali, prišiel čas na hrôzostrašné historky a príhody o duchoch
a bosorkách. Navymýšľali si také strašné
príbehy, že im až krv tuhla v žilách keď
mali ísť za tmy samé domov. Za každým
rohom videli čerta a všetko sa im na čerta
podobalo. Ale na druhý deň sa začínalo
od začiatku – pretriasanie dediny, klebety
a večerné strašidelné rozprávanie.
Zima so sebou prinášala aj obdobie
zakáľačiek. Pravá zabíjačka začínala už
o piatej či šiestej hodine ráno a trvala po
celý deň. V prvom rade bolo treba ráno
poriadne zakúriť pod kotlom, v ktorom
sa zohrievala voda na obáranie prasaťa.
Kým chlapi vyšli ku chlievom, potúžili
sa dobrou slivovicou. Keď už to mala
svinka úspešne "za sebou“, išli sa do
domu zahriať vareným vínkom a až potom začali prasa čistiť a vešať na rám.
Vtedy sa ujal práce mäsiar a začal prasa
porciovať na menšie časti, na mäso. Vnútornosti sa dali variť do kotla, niektoré
sa čistili a ženy začali prať črevá. Mäso
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sa po častiach nosilo do domu, tam sa
vykosťovalo a krájalo na potrebné kusy.
Mäsiar popri tom rozhodoval, ktoré mäso
sa nechá na údenie, ktoré pôjde do klobás, ktoré do kotla na jaternice a jelitá
a ktoré na tlačenku – "presburšt". Pri zabíjačke bola do práce zapojená celá rodina, od najmladšieho až po najstaršieho člena. U mojej babky zbíjaval strýco Hochlák. On i dedko boli vyslúžilci
z 1. svetovej vojny a preto sa u nás pri
zabíjačke bojovalo a spomínalo po celý
deň. Popri robote sa pojedalo, najprv
mozgy, neskôr kotlovina a všetko sa to
zapíjalo dobrým vínom. Zabíjačka končila až za tmy. Babka nás vystrojila s výslužkou pre susedov a pre rodinu a my
sme išli roznášať. Keď už bolo všetko
urobené a výslužky roznesené, rozišli
sme sa domov. O hodinu sa ale opäť zišla
celá rodina na tzv. "zatanec". Babka už
mala pripravenú dobrú polievku, pečené
mäso a samozrejme všetky zakáľačkové
špeciality. Všetko sa náležite vychutnávalo a ako inak, zapíjalo sa to dedkovým
vínkom. V pohode a dobrej nálade čas
veľmi rýchlo utekal a okolo polnoci sme
sa rozišli domov.
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V dávnejších časoch Dubová vyzerala
celkom inak ako dnes. Bolo menej domov, v dedine bolo niekoľko verejných
studní a v strede dediny bolo "RIZIKO".
Cez dedinu tiekol potok, pri ktorom stál
jeden osamelý dom, v ktorom bývali Biliči. Pred domami mali ľudia vysadené
ovocné stromy, pod ktorými mali postavené lavičky alebo iba veľký kameň, ktorý slúžil na sedenie namiesto lavičky. Na
jednom z týchto kameňov sedával starček s dlhými bielymi vlasmi a v ústach
mal dlhú fajku. Keď chodili okolo jeho
domu chlapci, robievali mu zle. Ťahali
ho za tie jeho dlhé biele vlasy alebo sa
mu chichotali, že mu v tej jeho fajke nehorí. Starček ich potom rozháňal širákom
alebo palicou a chlapci sa na tom dobre
zabávali. Ani jednému z nich však vôbec
nenapadlo, že starček kedysi patril k obávanému gangu vykrádačov vlakov. Tento
gang vykrádal vlaky po celom Uhorsku,
hlavne v Budapešti. Postupne sa uhorským žandárom podarilo členov gangu
pochytať, aj nášho starčeka. Zatkli ho
v jeho dome na Dubovej, ktorý slúžil
ako skrýša na ulúpené veci. Tieto potom
žandári odviezli až na siedmych furman-
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ských vozoch. Starček sa po odpykaní
trestu v žalári – "árešte" vrátil žiť na Dubovú, kde žil po celý zbytok svojho života.
Tak ako sa menil výzor a tvar Dubovej,
tak sa v nej menili aj ľudia. Ak niekedy
zablúdite na cintorín, všimnite si priezviská na mohylách. Nájdete tam také,
ktoré dnes už na Dubovej nenájdete, ale
zasa naopak, dnes sa tu vyskytujú priezviská, ktoré tu nikdy predtým neboli
a prevládajú tu i také, ktoré existujú už
oddávna až dodnes. Na Dubovej žilo tiež
mnoho ľudí, na ktorých si dnes už nikto
ani nespomenie a mnohí z nás ani nevedia, že tu takí žili. A pritom mnohí boli
súčasťou Dubovej a podieľali sa na jej
ráze. Teraz mi prišli na rozum mená: Jožko Hečko, Jožko Štavalka, Margeta Tyrolová alebo Fero Žák. Možno vás, práve
teraz, pri čítaní týchto riadkov napadli aj
iní. Pospomínajte si a podeľte sa so svojimi spomienkami aj s mladou generáciou, aby spoznala históriu a ľudí Dubovej a možno aj vy im pri tomto rozprávaní
poviete: " Nebolo to prv".
Stanko Pokojný

Včelárstvo na Dubovej – 2. časť
Otec Jozef Jakubec ml. začal včeláriť
ako 27-ročný, predtým včeláril dedko
Jozef Jakubec st., on ako ôsme dieťa
chcel zachovať tradíciu.
Keď dedkove včely padli – vyhynuli
v roku 1934, kúpil si jeden roj a v roku
1979, keď zomrel, mal 56 rodín.
Najstaršie úle boli slamené, neskôr
drevené, ktoré si vyrábal aj sám. Úle
bolo dostať aj kúpiť, ale tie boli drahé.
V Bratislave bola predajňa „Včelárske
potreby“, kde predávali rôzne veci pre
včelárov. Niektorí susedia sa báli včiel,
iní nie – viď priloženú fotografiu, na ktorej sú otec a suseda Rozália Valentovičová – fotka z roku 1945.
Včelín sme mali v humne a okolo záhradku. Včely sme získavali rojením
vlastných včiel. Včely nám hynuli na
mor, vtedy sa museli spáliť aj úle.
Živili sa najmä na kvetoch kvetín ďateliny, ovocných stromov a sadili sme aj
Faceliu – medonosnú rastlinu s modrým
kvetom.
Včelie produkty boli najmä na domáci
konzum a niečo sa aj predalo. Prikrmovali sa cukrom prevareným s vodou, ale základom bolo, ponechať im určité množstvo medu na zimu.

Kto sa nepotil, toho včely vraj nepoštípu a vždy pred dažďom a búrkou boli
podráždené a štípali viac. Keď nás uštipla
včela, otec hovorieval, že to je injekcia
proti reume.
Včela než vletí do úľa, 3 krát ho v tvare
kríža obletí – prežehná.
Zo spomienok pani Šimončičovej

Cestu sme mali
spoločnú,
ale nohy
ma bolia vlastné.
(Milan Lasica)

Poďakovanie
darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu
Dubovských novín:
Anton Suchovský, rod. Márie Minárikovej, rod. Štefánie Gašparovičovej, pani Krajčovičová a jeden Bohuznámy
darca.

ĎAKUJEME!
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Rozlúčka s predškolákmi

Koniec školského roku oslávili naši predškoláci rozlúčkovou
slávnosťou, kde ukázali, čo sa v materskej škole naučili.
Všetko bolo slávnostne pripravené a za účasti pracovníkov
OÚ Dubová, zamestnancov MŠ a všetkých detí sa lúčili piesňami i básňami: Held Šimonko, Dolník Mirko, Moravčík Tomáško,
Nádaská Paťka, Valentšík Viktorko, Staňa Matúško. Nechýbala
ani torta v tvare školskej aktovky a detské šampanské. Tak ako
v škole aj naši škôlkari slávnostným ostužkovaním ukončili pobyt v materskej škole. Domov si niesli doklad predprimárneho
vzdelávania, darčeky a knihu, ktorá im bude pripomínať chvíle
strávené v MŠ. V prvej triede im prajeme veľa úspechov a samé
jednotky!
Jana Jamborová

Dubovské noviny

Dubovské noviny

Začal sa nový
školský rok...
Keď sa začnú lastovičky zhromažďovať na elektrických drôtoch, čo je pravidelný septembrový úkaz, aj nám školákom, veľkým i malým, začne svietiť
zelená – treba ísť do školy.
Slávnostné otvorenie školského roka
2013/2014 sme začali štátnou hymnou.
Postupne sa prítomným hosťom, rodičom
a žiakom prihovorili riaditeľ školy Mgr.
Juraj Schwarz, pán starosta Ľudovít Ružička a vdp. farár Pavel Flajžík.
Najprv sme zhodnotili minulý školský
rok. Zhodnotili sme školskú prácu žiakov, kde deti dosiahli výborné výsledky
a taktiež mimoškolskú činnosť, kde sme
na rôznych frontoch reprezentovali našu
školu a obec Dubovú. Zúčastnili sme sa
súťaží v matematike – Pytagoriáda, slovenskom jazyku – Hviezdoslavov Kubín,
výtvarných súťaží – Európa v škole, súťaže s hasičskou tematikou a športových
súťaží.
Veľmi pekne sme sa prezentovali
v súťaži škôl Malokarpatského regiónu
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v Ružindole za účasti 48 škôl a 800 žiakov. Aj v tejto konkurencii dosiahli
chlapci v atletických súťažiach Samuel
Polčič 4. miesto, Šimon a Matúš Hrdlovičovci obsadili 1. a 2. miesto. Diplomy
im odovzdával minister školstva SR. Ani
vo futbalovom turnaji na tomto podujatí sme sa nestratili, ale do záverečných
kôl sme nepostúpili. Ešte prenikavejšie
úspechy sme dosiahli vo Viničnom v súťaži málotriednych škôl okresu Pezinok.
Takmer vo všetkých súťažiach sme hrali
prvé husle! Tento raz zabrali aj dievčatá
Ema Polčičová, Laura Polčičová a Karin Kerestejšová. Všetky sa umiestnili na
medailových pozíciách a samozrejme aj
chlapci Samuel Polčič, Matúš a Šimon
Hrdlovičovci. Deti sa prezentovali aj
kultúrnym programom pred Vianocami
pri stretnutí s dôchodcami pri vianočnom
stromčeku a v máji pri oslavách „Dňa matiek“. Program nacvičený pod vedením
pedagogických pracovníčok pani Paed.
Dr. Hoššovou a pani Fellingerovou mal
vysokú hodnotu, už tradične sa objavili
u pozorných divákoch aj slzy dojatia.
Slávnosti sa skončili spontánnym potleskom.
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Ak hodnotíme predchádzajúci školský
rok pozitívne, ten, ktorý 2. septembra otvárame, keď sa počet žiakov zvyšuje na
20, by mal prirodzene dopadnúť ešte lepšie. Ak usilovnosť v príprave našich detí
na vyučovanie nepoklesne a rodičia budú
mať o ich prácu záujem ako je tomu spravidla každý školský rok. V nasledujúcom
období je predpoklad ďalšieho nárastu detí v našich školských zariadeniach
v súvislosti s budovaním nových obydlí
v intraviláne obce. Tak by sme sa mali
vyhnúť aj myšlienkam o prežití školy
v zložitých krízových časoch celej Európy. Za masívnej podpory nášho zriaďovateľa obce Dubová a finančných injekciách zvládame štandardnú prevádzku
školy.
Zostáva veriť, že aj v budúcnosti budú
naše deti úspešné tak vo vedomostnej
oblasti, aby plynule pokračovali a boli
úspešní v plnoorganizovaných školách
od 5. ročníka a taktiež v mimoškolských
aktivitách pri reprezentácií školy a obce
v súťažiach s inými školami s regiónu.
Mgr. Juraj Schwarz,
riaditeľ školy
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Pripomienka zosnulých
október – november 2013
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50 rokov:
František König + 9. 10. 1963
manžel Anny rod. Švorčíkovej (44 r.)

100 rokov:
Paulína Svrčková + 7. 10. 1913

dcéra Františka a Františky rod. Tarabovej (1 deň)

Alojz Koník + 9. 10. 1913

Ivan Moravčík

syn Leonarda a Márie rod. Zrubanovej (6 mes.)

Róbert Gloznek

Terézia Huterová + 13. 11. 1913
dcéra Jozefa a Márie rod. Heribanovej (20 r.)

Vincent Jelemenský + 26. 11. 1913

syn Vendelína a Apolónie rod. Valentovičovej (27 mes.)

František König

80 rokov:
Vendelín Jelemenský + 21. 10. 1933

vdovec po Apolónii rod. Valentovičovej (76 r.)

Vincent Šajda + 4. 11. 1933
manžel Apolónie rod. Šimovičovej (65 r.)

Anton Tajcnár + 12. 11. 1933
manžel Žofie rod. Gavorníkovej (29 r.)

40 rokov:
Alexander Šikula + 24. 10. 1973
manžel Ludoviky rod. Slintákovej (75 r.)

Pavol Krchnák + 30. 10. 1973
manžel Márie rod. Peškovej (63 r.)

vdova po Michalovi, rod. Kukumbergová (69 r.)

Anna Koníková + 12. 10. 1993
rod. Tučnovičová (78 r.)

Mária Čierna + 6. 11. 1993

Gabriel Pokojný + 29. 10. 1943

rod. Bauerová (78 r.)

manžel Kataríny rod. Jakubcovej (61 r.)

10 rokov:

60 rokov:

Františka Lukačovičová + 3. 10. 2003

Pavol Bednárik + 24. 11. 1953

vdova po Rudolfovi, rod. Oškerová

manžel Anny rod. Jakubcovej (65 r.)

manžel Márie rod. Valentovičovej (39 r.)

20 rokov:

Jozefína Tomašovičová + 2. 11. 1973

70 rokov:

František Jakubec + 26. 11. 1953

Štefan Peško

Mária Soldánová + 19. 11. 2003
vdova po Štefanovi, rod. Parobková

Alexander Šikula

30 rokov:
Ivan Moravčík + 2. 10. 1983

manžel Anny rod. Strapákovej (41 r.)

Agneša Jakubcová + 15. 10. 1983
vdova po Martinovi, rod. Kučerová (94 r.)

Róbert Gloznek + 17. 10. 1983
manžel Júlie rod. Šlajferčíkovej (55 r.)
František Jakubec

Ako ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.

Dňa 30. 9. 2013 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia našej drahej mamy,
babky a prababky
Ernestíny Moravčíkovej
S vďakou, láskou a modlitbou na
perách si stále spomínajú jej najbližší.

Štefan Peško + 22. 10. 1983
vdovec po Kataríne (83 r.)

Dňa 22. 10. 2013 uplynie 30 rokov
od smrti nášho otca
Štefana Peška
S láskou v srdci a modlitbou
spomínajú najbližší.

Františka Lukačovičová

Mária Soldánová

Dňa 29. 11. 1913 si pripomíname
nedožité 100. narodeniny
Uršule Nemcovej
S láskou spomíname.
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Naši jubilanti
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90 rokov:

Gabriela Dubanová
(* 14. 10. 1923)

80 rokov:

Júlia Glozneková
(* 29. 10. 1933)

60 rokov:

Alojz Valentovič
(* 10. 10. 1953)
Edita Krpelanová
(* 5. 11. 1953)
Jozef Matovič
(* 16. 11. 1953)
JUDr. Mária Lukačovičová
(* 22. 11. 1953)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme
im od Pána všetky dary neba,
veľa duchovného
i telesného zdravia.

Nie je choroba milovať,
ale nemilovať
(Sokrates)
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Za svoj život
vďačíme svojím rodičom.
Oni rozhodujú o tom, či sa vôbec narodíme, učia nás prvé kroky, prvé slová
a pripravujú nás na okamih, kedy už budeme musieť kráčať po svojej životnej
púti sami, bez ich pomoci a ktorú si bude
musieť riadiť už každý sám.
Vraví sa, že svoj osud máme už dávno
vopred napísaný a záleží len na nás ako
sa mu zoči-voči postavíme a ako ho prijmeme. Niekto sa poddá, niekto zabojuje.
Avšak nie každý sa v ňom vie popasovať
z viac, či menej zložitými životnými prekážkami. Niekto nechce, niekto nemá silu,
niekto nevie. Ale každý sa však snaží žiť
najlepšie ako to len vie. Niekto žije v prepychu, v luxuse, niekto v chudobe. Jedno
máme však všetci spoločné, chceme byť
šťastní, zdraví a mať okolo seba ľudí,
ktorí nás majú radi a ktorým môžeme svoju lásku opätovať.
V živote sa však stáva, že z rôznych
dôvodov nevieme, nie sme schopní alebo
pripravení žiť podľa spoločenských noriem. Niektorí nás za to odsúdia, niektorí
sa iba nečinne prizerajú a niektorí nám podajú pomocnú ruku a pomôžu nám pri udržiavaní si dôstojného žitia. Mnohí to berieme ako samozrejmosť, veď pomáhať sa
má, ale žiaľ, často ostáva len pri slovách,
od ktorých majú skutočné činy naozaj veľ-
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mi ďaleko. Toto moje zamyslenie mi natíska otázku, či sa vôbec dá zmerať hodnota
pomoci človeka človeku a zároveň chcem
a verím, že i za mnohých vás, vzdať úctu
a obdiv ľuďom, ktorí túto pomoc poskytujú... nezištne, z láskou, z lásky k blížnemu
svojmu.
Ja poznám takýchto ľudí i v našej obci.
Pomáhajú človeku, ktorý občas potrebuje
pomoc, najmä v tých bitkách so životom,
pretože zostal na ne sám a ich výhry mu
pomáhajú zlepšovať jeho súčasnú a hlavne budúcu existenciu, prehry prinášajú,
snáď, ponaučenie. Hoci občas im z jeho
konania vystúpia vrásky na čele, občas sa
objaví i úsmev na tvári. Nemôžeme nikoho súdiť, každý sme nejaký a každý si
nesieme na pleciach ten svoj kríž. Ale všetci sme ľudia a najzákladnejšou ľudskou
hodnotou je dôstojnosť. Oni sa snažia,
aby on ten svoj život žil čo najdôstojnejšie. A preto vďaka Ti, pán starosta Ľudo a
vďaka Ti, Madlenka naša, za to, že nie ako
pracovníci Obecného úradu, ale ako ľudia
s otvoreným srdcom pomáhate vytrvalo,
trpezlivo a nezištne človeku, ktorý vďaka
vám „v tej kaši“ nie je sám.
Možno už tušíte kto je onen ON... ON
nám svojím zametaním ciest robí tú našu
Dubovú ešte krajšou než je.
Vaša priaznivkyňa

Výsadba pri smetisku
Určite ste si všimli minuloročné a tohtoročné aktivity pri úpravách v okolí smetiska. Obecné zastupiteľstvo aj dozorná rada
skládky sa stále snažia minimalizovať nepriaznivé vplyvy, ktoré existencia skládky spôsobuje. Pristúpilo sa k úprave a vyčisteniu
kanála, výsadbe rýchlo rastúcich vysokých stromov (jelše a topole) a začala rekultivácia „kopy“, ktorá by už na budúci rok mala
byť zeleným zatrávneným kopcom.
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Richtárska varecha
Už tradične sa pred prvým májom koná podujatie „Richtárska varecha“.
Máj bol postavený už predpoludním, aby sa všetci zúčastnení,
ktorí mali chuť a guráž variť guľáš, mohli pokochať nad krásnym májom, ktorí postavili Dubovčania možno najvätší z okolitých obcí. Prichystaných bolo síce len sedem kotlíkov, ale vôňa
z nich lákala i návštevníkov z okolitých obcí. Kuchári prikladali
polienka pod kotlíky s guľášom na našom malom námestíčku
pred sochou sv. Jána a dochucovali podľa svojej chuti potrebnými špéciami. Bolo možnosť si vybrať ten najlepší, ktorý ulahodí
našim chutiam. Počasíčko nám prialo, svietilo slniečko a k dobrej pohode prispela i živá hudba. Akurát sa Dubovania sťažovali
na bufet, kde museli vystáť dlhé rady na pivo, alebo iné alko
i nelako nápoje a ceny sa im zdali neprimerane predražené, nakoľko neboli nápoje ani vychladené a porovnávali ich s cenami
v Bratislave. Úspešnosť podujatia ale bola vydarené, tancovalo
sa až do polnoci a nálada bola perfektná. Veríme, že všetci ste
zažili dobrý pocit zážitkov a tešíme sa na vás i na budúci rok,
kedy bude naša tradícia znovu ožívať.
Ale nakoniec, všetky guláše boli vynikajúce, akurát, starosta,
teda richtár obce mal povinnosť udeliť svoju „Richtársku varechu“ tomu, komu jeho chuťové bunky najviac vyhovovali. Po
dlhom ochutnávaní ju vyhrali „Poštárky“, ktorým gratulujeme
a tešíme sa opäť na ich guľáš na budúci rok.
Magdaléna Grellnethová

foto: Petra Dubanová

foto: Petra Dubanová
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foto: Stano Kyrinovič

foto: Stano Kyrinovič

foto: Petra Dubanová
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Festival scískaníc
Starosta obce Dubová pozval všetkých
Dubovanov, susedné obce, ako aj našich
známych a príbuzných na náš Festival
scískaníc, ktorého cieľom je podporiť
spoločenský život v obci, prezentovať
jedinečné zručnosti miestnych obyvateľov a tiež jedinečný prvok miestnej
gastronómie – sciskanice, ktoré má obec
registrované.
Podujatie sa uskutočnilo dňa 31. augusta o 16. hodine v spoločenskej sále na
ihrisku v Dubovej, kde sme mohli ochutnať rôzne druhy našej špeciality, aké sa
robili a robia v jednotlivých rodinách.
Prihlásilo sa až 11 družstiev – rodín,
u ktorých sa táto tradícia zachováva už
od prababičiek, babiek, mamín a prenáša

október – november 2013
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sa na dcéry a vnučky. Scískanice neboli
len typické oškvarkové, ale aj sladké makové, orechové, tvarohové a smotanové.
Festival otvoril náš starosta Ľudovít
Ružička spolu so županom BSK p. Pavlom Frešom. Potom spolu ochutnali naše
scískanice, ktoré im veľmi chutili. Družstvá napiekli 40 scískaníc, ktoré si mohli
návštevníci ochutnať. Za chvíľu ale bolo
po ochutnávke, lebo takú dobrotu si nikto nenechal ujsť. Ďalšia návšteva z našich politikov a súčasne kandidátky na
post predsedníčky BSK bola p. Monika
Flašíková Beňová, ktorá si pochutila i na
našej kyslej fazuľovej polievke, ku ktorej
sa scískanice jedávali. Žiaľ, scískanice sa
za chvíľu popredali a mnohí odchádzali
sklamaní, že sa im už scískanice neušli
Počasie nám prialo, vonku pred športo-
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vou halou boli vyložené stoly s lavicami,
ktoré boli plne obsadené veseliacimi sa
návštevníkmi a tiež Dubovanmi s rodinami. Detičky sa hrali na novovybudovanom detskom ihrisku, kde šantili spolu
s rodičmi a kamarátmi. Po zotmení, keď
už drobné ratolesti išli oddychovať, začala zábava pre dospelých, ktorá trvala
až do skorých ranných hodín. Prispela
k tomu aj živá muzika, ktorá pozývala
hostí do tanca. Tiež bol zabezpečený bufet, ktorý ponúkal občerstvenie pre malých, ale aj dospelákov.
Festival sa vydaril a tešíme sa opäť
o rok na to, čo naše gazdinky upečú.
Magdaléna Grellnethová
foto: Petra Dubanová
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Turisti

Dubovské deti majú nové ihrisko

Obec Dubová sa stala v tomto roku jednou z mála, ktoré
navštívili turisti z celého Slovenska a aj zo zahraničia.
5. až 6. júla 2013 v rámci jubilejného 60-teho Celoslovenského zrazu turistov našou obcou prechádzala jedna z turisticky atraktívnych trás pripravených Klubom slovenských
turistov. Trasa začínala pri sv. Jánovi a pokračovala rozhľadňou na Kukle a Zochovou chatou do Modry. V rámci tohto
podujatia starosta obce privítal na našej pôde v Hoštáckej vieche delegátov Klubu slovenských turistov a vedúcich predstaviteľov spriatelených turistických organizácií z Čiech,
Poľska a Maďarska a tiež prezidentku európskej turistickej
organizácie pani Lis Nielsen z Holandska. Delegátom starosta predstavil našu obec v kontexte Malokarpatskej oblasti
oplývajúcej veľkým turistickým potenciálom na pešiu turistiku a tiež ako vinohradnícku obec. Vyzdvihol významnú
úlohu „našich“ miestnych turistov, ktorí v spolupráci s obcou
zrekonštruovali rozhľadňu a rozmiestnili aj nové turistické
tabule. Po ochutnávke výborných vín firmy Joslík a drobnom
občerstvení, ktoré pozostávalo najmä z tradičných dubovských sciskanic a kozieho syra, odovzdal starosta delegátom
propagačné materiály o obci a Malokarpatskej vínnej ceste.
Delegáti pokračovali v programe návštevou Hradu Červený Kameň, ale odchádzali plný dobrých dojmov a s milými
spomienkami na našu obec

Všetci dobre vieme, že deti nevychovávajú iba rodičia, ale
pôsobí na ne aj okolie, prostredie, v ktorom žijú.
Preto ako rodič nesmierne vítam čin obce a investora,
že nám a našim deťom vybudovali veľmi pekné, funkčné
a bezpečné ihrisko. Ihrisko je drevené, dobre zapadá do okolitého prostredia, je hravo farebné, čo k nemu pritiahne nielen pohľad, ale aj túžbu hrať sa. Štandardným vybavením
detských ihrísk sú hracie prvky pre najmenšie deti – hojdačky, hojdacie koníky, preliezačky, šmykľavky; obrovským
prínosom nášho ihriska je, že obsahuje aj prvky pre staršie
deti – hrazdu, pohyblivú kladinu, vodorovnú rebrinu. Kopček ako nájazd na šmykľavku využívajú aj malý cyklisti
ako prekážkovú trať. Myslelo sa tiež na rodičov, starých rodičov, pestúnov, ihrisko dopĺňa posedenie a je dobrým miestom na oddych, uhasenie smädu, hladu malých hráčov. V horúcich letných dňoch sme tu však postrádali tieň, možno by
stála za zamyslenie výsadba tieňotvornej zelene.
Ihrisko je súčasťou väčšieho športového areálu, stretávajú sa na ňom rôzne vekové kategórie športovcov, či hráčov
a je len dobre, že deti vidia rôzne spôsoby športového vyžitia. Nech je im toto miesto stretnutí prínosom, nech ich povznáša na tele aj na duchu a nech zasa ich prítomnosť kultivuje a teší starších športovcov.

-rrr-
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Marianka
Jedno krásne sviatočné ráno presnejšie ôsmeho septembra 2013 sme sa vybrali ráno o siedmej hodine na sviatočný
výlet – do Marianky.
Konala sa tu pravidelná národná púť
k Panne Márii, našej patrónke Slovenska,
ktorej je zasvätený aj náš krásny kostolík.
Do Marianky sa nám podarilo prísť medzi
prvými pútnikmi. Nakoľko sme vykonali
z môjho pohľadu úžasnú krížovú cestu po
kalvárii, ktorú nám predmodlievali mladší z nášho rodu – konkrétne spomeňme
aspoň jednu slečnu, ktorou bola Evička
Dolníková. Spoločnými modlitbami, či
už pod krížom na Kalvárii, kde sme si aj
zaspievali pod vedením babičky Hildy
Moravčíkovej, sa nám možno trošku aj
ťažko kráčalo, ale napriek ťažkostiam terénu krížovej cesty, s ktorým som mala aj
ja čo robiť, sme si odniesli hrejivý pocit
čohosi naplneného vnútorným pokojom.
Po vykonaní krížovej cesty sme mali
voľný program, počas ktorého sa mnohí
išli vyspovedať, najesť či niečo pekné
kúpiť pre svojich najbližších. O 10:30
bola slávnostná sv. omša pred jaskyňou
Panny Márie, pri ktorej asistoval aj jeden
kňaz, ktorý pochádza z našich rodákov –
Ludino Pokojný.

A nielen deti!

Domov sme sa vrátili v plnom počte bez
akýchkoľvek nepríjemností. Touto cestou
by som veľmi rada poďakovala vodičovi
autobusu Štefkovi Moravčíkovi, že opäť
našiel čas, aby mohol našich seniorov
a záujemcov o púť prepraviť tam aj späť
s bezprostrednou ochotou – vďaka. Taktiež chcem poďakovať predsedovi jednoty dôchodcov v Dubovej, že organizuje
výlety, na ktorých sa dá duševne obnoviť
a získať určitý pokoj do srdiečka. Som
veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť
tejto púti, na ktorej sme sa pomodlili nielen za seba a svojich najbližších, ale aj za
našu obec ako takú, aby nad nami Mária
držala láskavu ruku matkinu.
Bc. Eva Dolníková
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Prebudenie Sagana
alebo Tour de Frivald.
Pri príležitosti 5. ročníka TDF by som
chcel zoznámiť širokú dubovskú verejnosť s našimi cyklistickými začiatkami,
stredmi a koncami tejto dlhej a zatiaľ
neprekonanej Tour-y.
V časoch, keď Sagan ešte brázdil kopčeky v okolí Žiliny, my sme rozmýšľali
nad niečím, čo ešte skoro nik neurobil.
Vybrali sme sa z našej dedinky pod Karpatmi do šíreho sveta na bicykloch, do
Frivaldu v okrese Žilina. Na štartovaciu
listinu sa prihlásilo päť odvážnych pretekárov, ktorí nevedeli čo ich čaká, inak by
svoju účasť odriekli z dôvodov chorôb,
prác vo vinohradoch a iných činností.
Prvý ročník, prvý deň bol asi najťažší.
Čakalo nás veselých 100 kilometrov cez
hory a (ne)doly, s naloženými batohmi na
chrbtoch, ktoré boli po pár kilometroch
také ťažké, akoby boli plné žehličiek,
koľajníc a celých vlakových súprav. Naše
zadné časti tiel, dlho spomínali... Po troch
dňoch a prejdení 300 km, s vypätím po-

Zľava: Štefan Pišta Macho, Andrej Bača Hozlár, Martin Cicháč Cichý, Marian Dudo Grellneth,
Marek Huťo Hutera, Peter Šveco Tomašovič.

sledných kúskov energie, dodanej v rámci
povoleného dopingu, sme konečne dorazili do cieľa, kde sme spoločné víťazstvo
oslávili ako sa patrí. Ďalšie tour-y sa konali v podobnom duchu, len my sme si po

skúsenostiach z predchádzajúceho ročníka, zaobstarali nosiče na bicykle, menej
zbytočností a viac skúseností. Nastala aj
situácia, že sa tretí ročník skoro nekonal,
pre nepriazeň poveternostných vplyvov
a ďalších nepredvídaných okolností. TDF
zachraňovali traja pretekári tri dni. Na
piatej sa zúčastnili šiesti nabrúsení cyklisti, s nohami nastavenými podľa motorov
hondy a s použitím rozrážačov vzduchu,
ktorý bol pri štarte a počas celej tour poriadne horúci. Chýbal nám len pretekár,
otec začiatočník Michal, ktorý vynechal
prvý krát, z dôvodov prvo-otcovských.
Týmto by som ukončil predstavenie
TDF v skratke a tešíme sa na ďalší ročník. Pre ostatných ,,bicyklochtivých,, odkaz od J. Kráľa:
Povedali mnohí, že pôjdu za nami
a teraz si po kútoch nôtia so svrčkami.
P.S. Sagan po tom, čo sa o nás dozvedel
v roku 2012, sa prvýkrát tiež zúčastnil na
TDF.

Zľava: Miloš Casio Svrček, Mišo Duban, Štefan Pišta Macho,
Marián Dudo Grellneth, Andrej Bača Hozlár.

Príjemné popoludnie.
Dňa 29. augusta 2013 nám príjemne spestrilo sviatočné popoludnie milé vystúpenie Bratislavského letného folklórneho súboru, mladých ľudí, ktorí boli na
sústredení na Fúgelke. Na priestranstve pri sv. Jánovi
sa niesli tóny hudby rôznych žánrov i spev jednotlivcov. Ďakujeme členom i vedúcemu Muziky vor Bratislava za pekný umelecký zážitok.
Jarmila Fandlová

Marián Dudo Grellneth
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Futbalové leto

V rámci prípravy na nový ročník
majstrovskej súťaže sa odohral 28. júla
na ihrisku Dubová 1. ročník Futbalového turnaja o putovný pohár starostu
obce Dubová 2013.
Zúčastnili sa spriatelené družstvá:
Slovan Častá, Slovan Modra, FC Budmerice a naši domáci futbalisti. Zápasy
sa odohrali v úmorných horúčavách,
ale napriek tomu mali dobrú úroveň.
Rovnako na výbornej úrovni bolo aj zabezpečenie podujatia – guláš z diviny,
cigánsku a dobré vínko si mohli diváci
vychutnať až do záveru turnaja.
Odohrané zápasy: Dubová – Modra 4:0,
Budmerice – Častá 2:1, Modra – Častá 2:0
a finále Dubová – Budmerice 2:2 a na
pokutové kopy 5:3. Poradie: Dubová,
Budmerice, Modra, Častá. Najlepší
brankár: Pokojný (Slovan Častá), najlepší strelec: Vika (TJ Dubová). Ceny odovzdával starosta obce s funkcionármi TJ
pánmi Manduľákom a Koníkom. Tešíme
sa z víťazstva v priateľskej atmosfére
a samozrejme sa tešíme aj na budúcoročný 2. ročník turnaja.

Dubovské noviny
Oznam

Mužstvá mužov a žiakov už vstúpili do
nového ročníka súťaže.

Knižnica Vincenta Šikulu oznamuje občanom, ktorí si požičali knihy a zabudli na ne, aby ich v najbližšej dobe doma pohľadali a vrátili.
Prosím, urobte tak najneskôr do konca roka. Jedná sa hlavne o čitateľov,
ktorí sa dlhú dobu neukázali. Pokuta
za oneskorené vrátenie nebude (od
roku 2014 však áno) a keď už budete
v knižnici, možno sa vo vás prebudí čitateľská mánia a prispejete tým
k zvýšeniu návštevnosti. ;)

Muži odohrali 6 zápasov:
Dubová – Modra 6:2
Dubová – Nová Dedinka 1:1
Dubová – Doľany 2:2
Dubová – Kráľová pri Senci 11:5
Dubová – Blatné 3:1
Dubová – Slovenský Grob 1:3
Žiaci:
Baník Pezinok – Dubová 0:3
Šenkvice – Dubová 0:1
Prajeme našim futbalistom „veľkým aj
malým“, aby sa im podarilo splniť svoje
predsavzatia a ciele a držíme im palce.
Výbor TJ

Stanislava Tomašovičová

S pomocou kníh sa
mnohí stávajú učenými i mimo školy.
Bez kníh ale nebýva
učený nikto ani
v škole.
(Ján Amos Komenský)

Kalendár podujatí október – december 2013
Termín
október
5. 10.
6. 10.
12. 10.
18. 10.
1. 11.
3. 11.
15. – 16. 11.
1. 12.
6. 12.
19. 12.
22. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
31. 12.

Podujatie
Mesiac úcty k starším
Hodová zábava
Hody – slávnostná sv. omša
Jablkové hodovanie
Sretnutie s jubilantami
Sviatok všetkých svätých
Sv. Hubert – sv. omša patróna
Deň otvorených pivníc
Zapálenie adventnej sviece u Joslíka
Sv. Mikuláš na Dubovej
Vianočný program ZŠ, MŠ
CREDO pri Betleheme
Jasličková slávnosť
Stolnotenisový turnaj
Silvestrovský výstup na Kuklu
Polnočný ohňostroj

Organizátor
JDS
TJ
RKC
KRKVAŠ
starosta
ČČ
RKC
MVC
KRKVAŠ
KsvJK
JDS
CREDO
RKC
Valentovič
turisti
starosta
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