Ročník XIII. l december 2013
Vianoce
Vravíš si Vianoce, asi to má tak byť, ľudia to chcú tak mať, raz do roka sa skryť
za darček pod stromček a spievať o láske...
Tak znie jedna z piesní Créda, ktoré snáď
budeme počuť tento rok na polnočnej. Silné
a kritické. Idú pod kožu. Asi preto, že každá
pravda sa do nás zadrie keď ju počujeme
a zatrasie s nami. A to je dobre. Potrebujeme počúvať pravdu, potrebujeme, aby sa
nám dostávala pod kožu a aby mala možnosť a čas nás o trošku posunúť – zmeniť.

l

Nepredajné

Vianočný čas je práve takým časom. Časom nádejí, zvláštneho očakávania, intenzívnej atmosféry niečoho neopakovateľného. Možno sa len skrývame za darčeky,
aby sme si sami sebe vynahradili to, čo
sme zanedbali počas celého roka. Asi potrebujeme spievať o láske, ktorej cítime, že
máme málo. Potrebujeme a chceme to tak
mať, aby aspoň raz v roku sme sami seba
presvedčili o tom, že sme ušľachtilí, spravodliví, poriadkumilovní, láskaví – že sme
dobrí ľudia.
Je to faloš, alebo čaro Vianoc? Je to pretvárka, alebo to tak má byť? Je to krivé zr-
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kadlo, alebo šanca byť lepšími? My sami
sa musíme rozhodnúť čo sa to na Vianoce s nami stane. Sami vo vlastnom vnútri
musíme nájsť odpovede na otázku akými
sme, akými chceme byť na Vianoce, akými
chceme byť ľuďmi.
Dajme šancu sebe, dajme šancu našim
blízkym, dajme šancu všetkým stať sa lepšími ľuďmi. Poďme na Vianoce spievať
o nádeji, láske a porozumení medzi nami –
lepšími ľuďmi.
Požehnané Vianočné sviatky želá
starosta obce.
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
(výber, zápisnice na web
stránke obce)
Obecné zastupiteľstvo sa na
svojich ostatných rokovaniach
zaoberalo a schválilo:
Opätovné vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na nového nájomcu chaty
Fúgelka, pretože víťaz predchádzajúcej
súťaže odstúpil.
● Správy o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ,
pri ktorých kladne zhodnotilo prácu s našimi deťmi.
● Správu o kontrolnej činnosti nášho kontrolóra a ďalší plán jeho činnosti.
● Zmluvy o zriadení vecných bremien na
vodovod a elektrické rozvody na pozemkoch, ktoré obec kúpila za 1 € v lokalite
Novosady.
● Vyradenie starého a nepoužiteľného
majetku obce (staré kopírky, písacie stroje, časť ešte pôvodnej rozhlasovej ústredne, práce na úprave kanála ešte z roku
1967 a podobne) s odporúčaním komisie
a kontrolóra.
● Schválilo dodatky zmlúv na zabezpečenie vývozu odpadu a separátov.
● Schválilo uznesenie k čiastočnému zadaniu zmien a doplnkov územného plánu
obce č. 2.
● Zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o ďalších realizovaných krokoch
úradu a starostu pri kanalizácii, melioračnom kanáli a dopravnom značení.
● Nové Všeobecne záväzné nariadenie
o pomenovaní ulíc v obci. Na základe
prieskumu medzi vlastníkmi pozemkov v Novosadoch, schválilo názvy ulíc
– odspodu Javorová, Lipová, Agátová
a Gaštanová. Diskutovalo sa aj o budúcom názve prvej ulice Za Hoštákmi (Lúč●

Prežite v zdraví
čas Vianoc

Čas Vianoc a príchod Nového roka je
predo dvermi. Toto jedno z najkrajších
období roka prináša do našich rodín
sviatočnú atmosféru pokoja a rodinnej
pohody.
Dovoľte preto aj nám, aby sme Vám
zaželali ich príjemné prežitie v kruhu
svojich najbližších. Zároveň si Vám dovoľujeme dať niekoľko dobrých rád, aby
sme tieto najkrajšie sviatky roka prežili
v pokoji a pohode. Nezabúdajme však,

na, Slnečná, Hoštácka). Obnovil – vrátil
sa názov ulice pod dolnými humnami (od
ihriska k cintorínu) z Hlavnej (komplikácie so zamieňaním Hlavnej ulice v centre
obce) na Sokolskú. Veríme, že občania,
ktorí si budú musieť postupne zmeniť
občianske preukazy nám to nebudú mať
moc za zlé (budú mať aspoň ako prvý aj
čip s možnosťou zaobstarať si zaručený
elektronický podpis).
Z činnosti obce
Informujeme o stave žiadosti na výstavbu kanalizácie: po administratívnej
kontrole prišiel z ministerstva pokyn na
doplnenie žiadosti, týkal sa projektanta
a žiadateľa – BVS. Od obce nebolo potrebné doplniť nič a máme informáciu, že
doplnenie žiadosti bolo v súlade s pokynom zaslané. Predpoklad vyhodnotenia
druhého kola žiadostí na ministerstve je
vo februári 2014. Stále si držíme palce.
● Kanál Za Hoštákmi obec úspešne skolaudovala, stal sa majetkom obce. Hydromeliorácie š.p. zmenili svoju požiadavku
a pozemok bývalého kanála nežiadajú do
majetku, čím sa zamedzilo budúcim obštrukciám pri výstavbe v záhradách Dolnej ulice.
● Starosta uskutočnil prvýkrát „Čaj o siedmej“ – stretnutie s občanmi. Keďže noviny sa omeškali z dôvodu poruchy počítača a následne „zádrhelom“ v tlačiarňach,
pozvanie občanov bolo formou plagátov a hlásenia. Zúčastnilo sa 5 občanov
a pri naozaj dobrom čaji sa porozprávali o „horúcich“ obecných témach, najmä
o doriešení údržby Sokolskej ulice a budúcej novej ulice v záhradách lokality Za
kaplnkou. Ďalšie stretnutie bude až v januári.
●

Z oblasti spolupráce v regióne
Založenie Miestnej akčnej skupiny
(MAS) pre čerpanie prostriedkov progra●

počas sviatkov na naše deti. Snažme sa
im čo najviac venovať a popri tom dohliadnime, aby pri svojich hrách nespôsobili ujmu sebe alebo niekomu inému.
Naše obchody a trhy sú presýtené najrozličnejšími druhmi delobuchov, pirátov, svetlíc, rakiet, bengálskych ohňov,
ohnivých fontán a podobných ohňostrojných telies. Sú pomerne ľahko dostupné
v predaji a mnohokrát ich aj my samotní
rodičia deťom zadovažujeme. Tieto telesá sú pri neodbornej manipulácii veľmi
nebezpečné a dokážu veľmi ľahko pri
nedodržaní bezpečnostných opatrení spô-
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mu rozvoja vidieka LEADER s názvom
Región Červený Kameň – veríme, že na
decembrových zasadnutiach v regióne
bude založenie schválené, rovnako ako
aj založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu s názvom Bratislavský vidiek. Toto úsilie umožní bližšiu spoluprácu pri rozvoji regiónu (25 000 obyvateľov
a asi 222 km2) a aj jednotlivých obcí.
● Momentálne prebieha prezentovanie
zámeru spolupráce na pracovných poradách a stretnutiach poslancov v celom
regióne (10 obcí a Modra – chodí prezentovať starosta) a preto v decembri nebude
na Dubovej čaj o siedmej so starostom.
Z činnosti skládky
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. Koncom novembra
mali byť betóny už aj podrvené, porucha
stroja na drvenie však oddialila realizáciu.
● Spoločnosť uskutočnila výber dodávateľa a výber stavebného dozoru na rekultiváciu „starej kopy“. Odhadom by rekultivácia mala trvať asi 45 pracovných dní
a jej ukončenie bude samozrejme limitované počasím. Veríme, že na budúcu jar
po uskutočnení výsevu a výsadieb budú
ešte viac minimalizované nepriaznivé
vplyvy existencie skládky v našom chotári.
●

starosta obce

sobiť ujmu na zdraví, či požiar bytu,
domu, alebo iných priestorov.
Aj tento rok tak, ako každý predchádzajúci budú nad Vašou bezpečnosťou
aj počas celých sviatkov bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa
v prípade núdze alebo ohrozenia môžete
s dôverou obrátiť na telefónnom čísle
150, alebo telefónnom čísle integrovaného záchranného systému 112. Veríme
však, že ich pomoc potrebovať nebudete.
npor. Alžbeta Jarošová,
prevencie OR HaZZ v Pezinku
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Voľby do vyšších územných
celkov (VÚC) 2013
Naša obec je pre voľby do VÚC vo volebnom obvode č. 14.
Volili sme spolu s obcami Častá, Píla, Doľany, Budmerice, Štefanová, Vištuk, Jablonec a Báhoň (totožné s Mikroregiónom
Červený Kameň kým nevstúpila aj Modra) predsedu – takzvaného „župana“ a jedného poslanca do zastupiteľstva VÚC, kde
je za celý kraj 44 poslancov. V našom obvode bolo päť kandidátov na poslanca a dvanásť kandidátov na župana.
1. kolo volieb 9. 11. 2013
Obec Dubová má 821 oprávnených voličov, volieb sa zúčastnilo 186 z nich – to je 22,65 % účasť (v Bratislavskom kraji bola
celková účasť 21,65 %, v SR bola celková účasť 20,11 %,).
Výsledky – počty odovzdaných hlasov v prospech kandidátov
na poslanca.
		
Dubová celkovo za obvod
Miroslav Baxa
Smer-SD
19
440
Radovan Mičunek
NEKA
129
794
Jozef Mruškovič
NEKA
11
267
Ivan Patoprstý
SDKÚ....
11
817
– zvolený za poslanca VÚC
Ján Šalát
NOVA
10
215
Výsledky – počty odovzdaných hlasov v prospech kandidátov
na župana.
Zdenka Beňová
ĽSNS
10
Rastislav Blaško
NEKA
6
Anton Čulen
MS
2
Oskar Dobrovodský NaS-NS
9
Monika Flašíková Beňová Smer-SD
– 24,1 % – 2. kolo
Pavol Frešo
SDKÚ...
65
– 48,38 % – 2. kolo
Gabriel Karácsony PD
0
Daniel Krajcer
NOVA
25
Peter Marček
SOSKA
0
Karol Ondriáš
KSS
1
Jaroslav Paška
SNS
2
Roman Ruhig
NP
0

61

57777
388
16205
236
1184
2972
704

Zaujímavosti a postrehy
Znova sa potvrdilo, že ak by menšia obec ako napríklad Dubová, aktivizovala VŠETKÝCH svojich voličov za jedného

dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakoval
všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb do Bratislavského samosprávneho kraja. Osobitne ĎAKUJEM tým,
ktorí mi odovzdali svoj hlas. Musím priznať, že výsledok Dubovej ma veľmi potešil a beriem ho ako záväzok pri čomkoľvek, čo budem môcť pre Vašu obec
urobiť. Vašu podporu si nesmierne vážim.
S vďakou Radovan Mičunek

kandidáta, pri takejto nízkej volebnej účasti, by dokázala presadiť do VÚC svojho kandidáta za poslanca (Ivan Paroprstý bol
zvolený počtom 817 hlasov a Dubová má 821 voličov). Radovi
Mičunkovi chýbalo 23 hlasov (respektíve 24), no napriek tomu
mal o dva hlasy v našej obci viac ako „náš“ starosta vo voľbách
pred štyrmi rokmi.
Pred štyrmi rokmi bola volebná účasť na voľbách do VÚC:
BSK 19,46 % (teraz 21,65) priemer SR 22,90 % (teraz 20,11)
– pokles o 2,79 %, voľby do parlamentu 2002 – 70,06 %, 2012
– 59,11 % to je pokles o 10,95 % takže je podivné, prečo sa
v médiách pretriasa, že je o VÚC nezáujem a treba ich zrušiť
a nepretriasa sa, že o parlament je nezáujem a treba ho zrušiť☺.
Počet nezávislých kandidátov za štyri roky stúpol z 39 v roku
2005 (9,46 %), na 55 v roku 2009 (13,48 %) a na 73 v roku 2013
(17,89 %) takže, ak by sme prirátali aj tých, ktorí išli nezávislí,
alebo nečlenovia s podporou nejakej politickej strany, mohli by
sme povedať, že najúspešnejšou kontinuálne rastúcou politickou silou sú nezávislí kandidáti.
2. kolo volieb 23. 11. 2013
Volebná účasť Dubová – 17,42 % (143 voličov), BSK – 17,89
%, SR – 17,29 %.
Výsledky – počty odovzdaných hlasov v prospech kandidátov
na župana.
Monika Flašíková Beňová Smer-SD
Pavol Frešo
SDKÚ...
– zvolený za župana

56
86

25714 25,75%
74132 74,24%

Zaujímavosti a postrehy
Pavla Freša zvolilo 74.132 hlasov z 563.771 oprávnených voličov kraja, čo je 13,14 % zo všetkých oprávnených voličov,
môžeme teda povedať, že neúčasťou na voľbách nechávame
relatívne malý počet ľudí rozhodovať o tom, ako to v našej krajine, kraji a obci bude fungovať.

1894
1653
1194
6434
28781

Milí Dubovania,
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Na záver patrí poďakovanie občanom, ktorí prišli k voľbám,
že napriek nepriaznivému počasiu a všeobecnému nezáujmu
k urnám prišli a naplnili svoje volebné právo a „volebnú zodpovednosť“. Tiež patrí poďakovanie zapisovateľke volebnej
komisie pani Polčicovej, predsedníčke volebnej komisie pani
Kyrinovičovej a ostatným členom volebnej komisie delegovaným politickými stranami: pani Anežka Jakubcová, pani Ivana
Špačková, slečna Veronika Polčičová, pán Marián Beliansky
a pán Jaroslav Lukačovič za bezproblémové a najmä bezchybové zorganizovanie volieb.
-rrr-

Poďakovanie
darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu
Dubovských novín:
Anton Suchovský, rod. Miklovičová, rod. Moravčíková.

ĎAKUJEME!

Na Bohu sa
mi páči to, že
svoju štedrosť neprejavuje iba na
Vianoce.
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Prevencia kriminality 1
Chráňte si svoje vlastníctvo
zodpovedne

Kriminálne činy spoľahlivo plnia stránky novín a vysielací čas televíznych novín. Žiaľ, drvivá väčšina prípadov sa deje
opakovane aj vďaka tomu, že ľudia robia
stále tie isté chyby. Podceňujú preventívne opatrenia a správajú sa rizikovo, čím
páchateľom ponúkajú príležitosť. Správajte sa zodpovedne a chráňte si svoje
vlastníctvo. Poradíme vám ako. Prevencia je najlacnejšia „Napriek preventívnym aktivitám polície a samospráv sa
právom domnievame, že občania sú stále
slabo informovaní o tom, ako predchádzať kriminálnym činom. Poučenie až na
vlastných chybách je to posledné, čo by si
každý želal. Pripravili sme preto sériu populárne-náučných materiálov, ktoré prispejú k osvete a veríme, že preukázateľne
znížia rizikové správanie ľudí,“ hovorí
a upozorňuje Daniel Štubniak, špecialista
na bezpečnosť a konateľ spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o. a dodáva: „Projekt
prevencie kriminality pre samosprávy
a obyvateľov si kladie za cieľ v spolupráci so samosprávou vzdelávať občanov
a predchádzať rizikovému správaniu, kriminalite a škodovým udalostiam na majetku a zdraví.“ Štatistiky sú neúprosné.
Kriminalita je podľa jedného z posledných prieskumov piatym najvážnejším
spoločenským problémom v Slovenskej
republike. Podľa Odboru osobitného určenia Generálnej prokuratúry trestným
činom dominuje násilná a majetková
kriminalita. Často ide o ich kombináciu,
napríklad v podobe lúpežných prepadnutí. Každá poisťovňa i každé okresné
riaditeľstvo policajného zboru však môžu
potvrdiť, že preventívne opatrenia preukázateľne znižujú riziko spáchania trestného činu, vandalizmus a iné sociopatologické javy. Preventívnymi opatreniami
sa vytvárajú jednak podmienky na to,
aby sa potenciálnym páchateľom ukázala
správna cesta a jednak, aby sa im sťažilo
páchanie trestnej činnosti.
Čo vás v škole nenaučia
Bolo by naivné myslieť si, že len poctivé zamykanie dverí domu, auto zaparkované pod lampu a zložité heslá
v mobilnom telefóne a počítači, dokážu
zlodejov odradiť. Vidinu ľahkého zisku
hodnotných predmetov dokážu pretaviť
do neuveriteľne prešpekulovaných spôsobov ako prekonať zámky, heslá a iné
prekážky. „Občania dobre poznajú linku 158 alebo 112. Mali by však mať čo

možno najširšiu predstavu o ochranných
prostriedkov a zariadeniach, od zložitých
zámok, cez alarmy, imobilizéry, až po
kamerové systémy a Pult centralizovanej
ochrany. Obdobne by mali vedieť, na aké
služby majú nárok a na koho sa v prípade, že sa stanú obeťou kriminálneho činu,
majú obrátiť,“ tvrdí D. Štubniak. Poznať
kedy a za akých podmienok sa najčastejšie dejú krádeže, aké nástroje zlodeji
používajú a akými zbraňami najčastejšie
útočia násilníci, to sú informácie, ktoré sa
v škole bežne nevyučujú.
Zodpovedný občan
Určite je vhodnejšie, ak sa o možnostiach ochrany a obrany dozvedajú občania serióznou cestou od odborníkov a nie
prostredníctvom čiernej kroniky, bulváru
a amerických kriminálnych seriálov. Zodpovedný, poučený a uvedomelý občan
dokáže pôsobiť preventívne i na svoje
okolie. Veľa informácií sa šíri ústnym podaním. Dobrá susedská komunita dokáže
koordinovane postupovať napríklad pri
inštalácii kamerového systému, zodpovedne zamykať vchodové dvere a rýchlejšie odhaľovať podozrivé činy či osoby.
Ucelené materiály týkajúce sa prevencie
sú navyše vhodným podkladom pre rôzne
semináre a workshopy.
Viete, že...
...čím máte majetok poistený na vyššiu poistnú sumu, tým sofistikovanejšie
zabezpečovacie prvky sú poisťovňou
vyžadované? Najprv nastupuje prevencia
a potom až poistenie a represie.
Príležitosť robí zlodeja
Pani Janka s manželom Jozefom sa tešili na dovolenku v Egypte. Počasie im
prialo a tak si užívali výlety, spoznávali
pamätihodnosti a opaľovali sa na pláži.
Jozef sa s radosťou delil o zážitky na sociálnych sieťach a nezabudol ani udávať
súradnice, kde všade bol. Aké bolo ich
rozčarovanie, keď ich zastihol na hoteli
telefonát, že ich dom vykradli. Dovolenka bola v troskách. Muselo sa to prihodiť
práve im? Čo sa vlastne stalo?
Zradné sociálne siete
Až neskôr sa pri vyšetrovaní mnohotisícovej škody zistilo, že pán Jozef mal
medzi „priateľmi“ na sociálnej sieti aj
jedného z obyvateľov ulice, kde bývali.
Mladík však nebol bezúhonný. Závislosť na drogách a nedostatok peňazí na
ich kúpu ho prinútili kradnúť. Keď videl
oboch susedov pred pyramídami v Egypte na fotkách, bol to pre neho jasný sig-
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nál, že dom je práve neobývaný. Janka
s Jozefom nemali svoj objekt zabezpečený, mysleli si, že im stačí iba pozatvárať
obloky, vypnúť plyn a zamknúť na dvakrát. Škody, ktoré spôsobil závislý mladík
aj s jeho partiou chuligánov s podobným
„koníčkom“, sa vyšplhali na takmer 10
000 eur. Zničili dvere, zárubňu, odniesli drahú elektroniku, čo nevedeli odinštalovať, tak násilne povytŕhali zo stien
a podlahy. Bez škrupúľ sa vlámali aj do
auta v garáži. Jana z Jozefom sa už zrejme nadobro môžu rozlúčiť so šperkami
po rodičoch a starých rodičoch. Tie skončili v záložni a u rôznych priekupníkov,
rovnako ako zimné pneumatiky a drahé
elektrické náradie z garáže. Chuligáni navyše sprejom a nožom poškodili dva obrazy, pričom mnohé mali nevyčísliteľnú
sentimentálnu hodnotu. Keďže na ulici
a v dome chýbali monitorovacie zariadenia, z celej partie údajne piatich zlodejov
sa podarilo identifikovať a zadržať len
dvoch.
Nedajte zlodejom šancu
Hovorí sa, že príležitosť robí zlodeja.
Žiaľ denne sa presviedčame z televíznych
správ, že je to tak. „Naši klienti v niektorých prípadoch priam nabádali zločincov.
Obloky otvorené na vetranie, chýbajúce
mreže na pivničných priestoroch, absencia alarmu a kamerových systémov,
„chválenie sa“, že idú na dovolenku,
a to pred cudzími ľuďmi, alebo úplne nepochopiteľné zverovanie kľúčov od bytu
či domu neprevereným osobám,“ hovorí
Daniel Štubniak, konateľ spoločnosti
Kamerové systémy, s.r.o. a dodáva: „Ľudia sú často prekvapení, ako málo stačí
k tomu, aby nemuseli predčasne opúšťať
dovolenkovú destináciu a doma počítať
škody spôsobené zlodejmi. Prevencia je
oveľa lacnejšia, ako neželané investície
do nápravy škôd a zdĺhavé čakanie na
verdikty orgánov činných v trestnom konaní. Všetko to, sa navyše ešte predraží,
ak nemajú svoj majetok poistený.“
Vedeli ste, že...
...celková majetková kriminalita na
Slovensku iba za prvý štvrťrok 2013 zahŕňa 10 806 zistených prípadov a z nich
bolo len 4 802 objasnených? Nenechajte
sa okradnúť a nedajte zlodejom príležitosť! Konkrétne rady a tipy, ktoré vám
môžu ušetriť tisíce eur sa dočítate v ďalších pokračovaniach nášho seriálu.
Vaši Špecialisti na bezpečnosť
www.specialistinabezpecnost.sk
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Separovanie
Podľa štatistického úradu SR bolo
na Slovensku v roku 2012 vyprodukovaných 1 750 775,3 ton komunálneho
odpadu, čo je o 16 215,2 ton menej ako
v roku 2011.
Najviac komunálneho odpadu zaznamenávame v Bratislavskom kraji, na druhom mieste je Nitriansky kraj a tretiu pozíciu v produkcii komunálneho odpadu
obsadil Trnavský kraj. Pozitívnou správou je, že v roku 2012 sa zaznamenal
nárast v materiálovom zhodnocovaní komunálneho odpadu (o 26 956 ton) a pokles skládkovania oproti roku 2011 (o 22
593,7 ton) oproti roku 2011. To znamená,
že stále viac ľudí v domácnostiach separuje odpad, pretože bez separácie odpadu
už na mieste jeho vzniku by nebolo možné jeho ďalšie zhodnotenie.
Každý obyvateľ má možnosť separovať 4 druhy odpadov – papier, plasty,

sklo a kovy. Separácia papiera patrí v západoslovenskom regióne medzi najefektívnejšie. Zber prebieha v našom regióne pravidelne vrecovým systémom od
obyvateľov, ale taktiež sa doňho zapájajú základné a materské školy. Papier zo
školských zberov má vynikajúcu kvalitu,
preto je možné školám za papier poskytnúť finančnú odmenu. Ak máte záujem
o pomoc škole vo Vašej obci, kontaktujte
zástupcov jednotlivých škôl, ktorí Vám
určite radi oznámia termín najbližšieho
zberu. Papier možno recyklovať 7-8 krát,
preto by bola škoda, keby končil nevyužitý na skládkach odpadov. Papier sa však
na skládkach nerozkladá tak dlho ako
plasty, ktoré majú obyvatelia tiež možnosť separovať. Plasty majú rôznorodé
zloženie a preto je ťažké povedať, aká je
doba ich rozkladu. Pri jednotlivých druhoch plastov sa však uvádza v stovkách
rokov. Ich separáciou chránime životné
prostredie aj tým, že šetríme primárnu

Deň otvorených pivníc
Malokarpatského regiónu

Máme za sebou ďalší úspešný ročník Dňa otvorených pivníc, kedy sa vinári Malokarpatského regiónu prezentovali
svojimi pivnicami a hlavne pokladmi v nich ukrytými, svojimi
vínami.
Už štrnástykrát vinári otvorili svoje pivnice, aby nám, konzumentom vína, dali ochutnať tekutú pýchu zo svojich súdkov. Na
domácej pôde v Dubovej sa predstavil vinár Marek Jakubec –
Joslík, ktorý vo svojej „Hoštáckej vieche“ hostí nielen napájal,
ale aj hostil špecialitami zo svojej kuchyne. Z vín sme si najviac

Včelárstvo na Dubovej
3. časť

Včely choval otec František Moravčík v drevených úľoch,
ktoré si sám vyrábal. Ostatné nástroje a príslušenstvo mal
väčšinou kupované: kuklu na tvár, drevené rámiky, medomet,
drôtiky, elektrickú spájkovačku...
Včelín sme mali v záhrade a susedom neprekážali. Včely
mal prevažne od svojej sestry, alebo sa po vyrojení striasli do
nového úľa aj s novou kráľovnou. Hynuli od postrekov – keď
začali družstvá postrekovať, včelieho moru a rôznych parazitov.
Najmenej včielok bolo v úľoch vždy na jar a najviac v lete. Vysádzali sme pre včely medonosné rastliny, v chotári však bolo
hodne medonosných stromov, agátu, líp pod horami ako je teraz
strelnica a sadila sa „medovnica“ s dlhými fialovými kvetmi.
Med vykupoval zväz včelárov a dával za to zľavu na cukor pre
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surovinu, z ktorej sa vyrábajú – ropu.
Plasty spotrebúvajú 8 % svetových zásob
ropy – 4 % na materiál a 4 % pre výrobný proces. Ďalšou zložkou odpadu, ktorú majú obyvatelia možnosť separovať
je sklo. Jeho separácia má na Slovensku
najdlhšiu tradíciu. Spomedzi všetkých
druhov odpadu je jedinečné tým, že ho
môžeme recyklovať donekonečna a pritom nestratí svoje vlastnosti. Jedinečným
druhom odpadu, z hľadiska recyklácie sú
aj kovy. Pri ich recyklácii ušetríme až 97
% energie v porovnaní s prvovýrobou, čo
je najviac zo všetkých druhov odpadu.
Je len na nás, či sa zapojíme do separovaného zberu v našej obci, ktorá na to
podmienky vytvorila. Čísla sú však optimistické a ukazujú, že stále viac obyvateľov dbá na prostredie, v ktorom žije.
Veríme, že v budúcom roku, budú výsledky opäť lepšie.
Marius Pedersen, a.s.

vychutnávali panenský tramín. Hostia odchádzali spokojní, páčilo sa im aj prostredie, v ktorom ochutnávali Marekove vína.
Ďalší vinár z Dubovej Ján Pretzellmayer sa už tradične so
svojimi vínami predstavil na Červenom Kameni. V krásnom
prostredí nádvoria hradu ponúkal vína zo svojej pivnice, kde
ich môžete chutnávať celoročne.
Na záver chcem zaželať našim vinárom nech ich neopúšťa
chuť obrábať ťažkú pôdu dubovských viníc a i napriek ťažkým
skúškam, ktoré im pripravuje počasie, vydržali dorábať aj naďalej také kvalitné vínka.
Renáta Jakubcová

včely, prikrmovali sa cukrovým sirupom. Vosk sa topil a robili
sa z neho nové plásty. Z propolisu sa robili mastičky.
Či sa bál niekto včiel? Samozrejme, najmä kto bol na ne alergický. Aby včely neštípali, keď sa s nimi robilo, zadymovali sa,
vtedy boli kľudné a s krídelkom sa ometali. Bola to taká malá
zadymovačka. Poznám prípad, že včely doštípali tak, čo sa dostal dotyčný až do nemocnice (Joža Soldána otec si liečil reumu,
rozštúral včely a otrčil zadok – popichali ma aj...)
Pomáhala som otcovi a pozorovala som ich denný rituál. Pri
rojení sa mi páčilo, ako si vedeli chrániť svoju kráľovnú. Skryli
ju vždy do stredu „strapca“, ktorý si urobili pri rojení. Tiež sa mi
veľmi páčilo, že ráno si včely najprv upratovali – potom vetrali
a až potom išli lietať. Viem, že aj Laco Šikula – Nácko mával
včely.
Zo spomienok pani Voberovej

Všade znie ozvena vianočného ticha, odkiaľ z tmy mráz do okien dýcha.
Svečka i prskavka v našich očiach žiari.
Prišiel čas obrátiť list v starom kalendári.
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Storočné jubileum dubovskej dychovky
(1913 - 2013)

Neuveriteľne rýchlo prešlo už 10 rokov odvtedy, keď som v Dubovských novinách č. 4/2003 uverejnil článok o vzniku Dubovskej dychovky v roku 1913.
Jej zakladateľom bol mladý, iba asi
dvadsaťročný Ján Šajda (*6. 5. 1894
+8. 3. 1981), ktorý sa ako zanietený ľudový muzikant nechal osloviť želaním
niektorých starších ľudí, či by na Dubovej nemohol založiť vlastnú dychovú
hudbu. Detailne, podľa vlastného ústneho
svedectva Jána Šajdu, som v uvedenom
článku popísal vznik i prvé roky činnosti
dubovskej dychovky, ktorá časom dostala
názov Dubovanka. O rok neskôr napísal
o pokračovaní činnosti v období tzv. novej dychovky jeden z jej najvýraznejších
hráčov a niekoľko pekných rokov aj jej
vedúci, Alexander Šikula. Jeho úprimný
emotívny článok sme uverejnili v Dubovských novinách č. 4/2004. Záverečné
obdobie fungovania Dubovanky po súčasnosť nebolo, myslím, zatiaľ zdoku-

Horný rad (stojaci) zľava: Ján Slinták (heligon), Jozef Kosec (trompeta), Jozef Kosec (trompeta), Štefan
Drefko (trompeta), Štefan Hrdlovič (trompeta), Štefan Duban (basskrídlovka).
Stredný rad (sediaci) zľava: Ján Tajcnár (klarinet), Ján Tomašovič (krídlovka), Ján Šajda – vedúci
dychovky (krídlovka), Vincent Ružička (krídlovka), Alexin Šikula (klarinet).
Spodný rad (ležiaci) zľava: Jozef Polčic (malý bubon), August Hrdlovič (veľký bubon).

rok 1955
Stojaci zľava: Jaroslav Hrdlovič (baskrídlovka), Ľuboš Polčic (Es trúbka), Ľuboš Hrdlovič (Es trúbka), Karol Zubaj (B bas), Štefan Hrdlovič (barytón),
Kveto Hrdlovič (malý bubon), Justo Palkovič (veľký bubon).
V podrepe zľava: Alexander Šikula (I.B krídlovka), Dušan Dubravec (I.B krídlovka), Viliam Šikula – kapelník (B klarinet), Rudolf Held (II.B krídlovka),
Vincent Peško (B klarinet), Laco Pokojný (činely).
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Približne v roku 1973
Zľava horný rad: Viktor Polčič, Jaro Hrdlovič, Vincent Šikula, Peter Polčič, Jozef Duban, Alexander Šikula – kapelník, Karol..., Štefan Miklovič,
Edo Slinták, Ján Tomašovič.
Stredný rad: Peter Hrnčár, Braňo Jakubec.
Dolný rad (kľačiaci): Jozef Lukačovič, Fero Palkovič, Marián Kosec, Jozef Peško, Ivan Magala, Ján Jakubec, Lojzo Tomašovič.

mentované. Verím však, že časom bude
aj toto chýbajúce miesto doplnené.
Sto rokov je nádherné jubileum u jedinej ľudskej bytosti, no možno ešte viac
u telesa, kde sa vystriedalo veľa ľudí,
ktorí venovali hudbe voľný čas i srdce.
Vyslovujem vďaku všetkým, ktorí v du-

bovskej dychovke počas rokov jej existencie a fungovania pôsobili, ako aj tým,
ktorí jej činnosť akýmkoľvek spôsobom
podporovali. V súlade s odvekým Božím
poriadkom mnohí sa už pobrali do večnosti, no mnohí sú stále tu, medzi nami.
Možno by sme toto pekné výročie mohli

vnímať ako jemnú výzvu zájsť s týmito
ľuďmi na krátky rozhovor a vypočuť, prípadne zapísať ich autentické svedectvo
o pôsobení dubovskej dychovky. Veď je
neodmysliteľnou súčasťou histórie našej
Dubovej.
František Zajíček

1. máj 1978 – Zlaté hrozno
V pozadí zľava: Štefan Miklovič, Ján Polčic, Edo Slinták, Liberčan, Juro Vanda, Ján Jakubec, Ivan Magala, Jozef Peško, Alojz Tomašovič, Braňo Jakubec, Peter
Polčič, Jozef Duban, Alexander Šikulu, Vincent Šikula, Viktor Polčič, Jaro Hrdlovič.
V popredí zľava: Fero Palkovič, Marián Kosec.
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Vinohrad

Svoje detstvo som prežil vo vinohrade. Už od útleho detstva sme museli so
sestrou pomáhať mame vo vinohrade.
Pomáhali sme pri škrabaní, viazaní, ale
najmä pri trhaní zeleniny. To bola vždy
naša úloha, natrhať plnú káru zeliny a
cez obedňajšiu prestávku, po odbití dvanástej hodiny na kostolnej veži, sme museli káru zaviesť domov, aby bolo čo dať
prasatám.Nechcem však opisovať svoje
detstvo, ani rozprávať o vinohradoch,
ktoré väčšina z vás pozná v takej podobe v akej sú dnes, ale chcem vám trošku
opísať ako to vyzeralo niekedy dávno.
Naši predkovia zakladali vinohrady na
svahoch Malých Karpát a nížiny a roviny využívali na pestovanie obilnín alebo
vysádzanie ovocných sadov a tak v našom chotári vznikli lokality „Odchotáre“,
„Kukle“, „Koruny“, „Ochtále“, „ Novosady“ a pod.Vinič sa pestoval pri dubových
koloch /štekoch/. Pri zakladaní vinohradu
sa postupovalo tak, že pozemok sa musel pred výsadbou dobre zrygolovať, vykopal sa jarok-rygol cez šírku pozemku
a tak zostal otvorený priestor 1m široký
a 1m hlboký. Ďalší rygol sa kopal vedľa,
a to tak, že vrchná zem sa dávalo do
spodku vykopaného rygola a spodná zem
prišla navrch. Takto sa pokračovalo po
celej dĺžke pozemku. Okrem toho, vykopané kamene, ktorých u nás nebolo málo,
sa utápali do spodku rygola, ukladali sa
a robili sa z nich drenážne kanály. V kopcoch, pri nerovnej pôde, sa z nich stavali steny medzi parcelami,robili sa terasy
alebo medze. Dva vinohrady boli spojené chrbtom a medzi ďalším susedovým
bola medza, po ktorej sa chodilo, ktorá
sa odborne volala „runa“. Runa sa musela udržiavať, musela sa kosiť kosákom
a obsekávať motykou. Za Rakúsko-uhorska sa viniče dorábali „utápaním“. Urobili sa prvokorenáče, výhonky – čiže révy,
ktoré sa počas vegetácie zohli na zem,
zahrabali do zeme a nechali sa zakoreniť. Na jar sa rév odstrihol od materskej
rastliny a vytvoril sa nový jedinec, ktorý sa presadil alebo zostal na pôvodnom
mieste. Takto sa zakladali vinice až do
prelomu storočia, kedy európske vinohrady boli zničené filoxérou. Neskôr ktosi priviezol z Ameriky, zo štátu Michigan,
divo rastúci vinič, ktorý bol voči filoxére
odolný. Tento sa použil na podpníky a tak
vznikli moderné štiepené štepy, tak ako
ich poznáme dnes. Podpníku sa hovorilo
„amerikán“ a ušľachtilej časti „hánky“.
Rakúsko-uhorská vláda mala záujem
o udržiavanie a rozširovanie vinohradov

a tak pri Budapešti vytvorili štátne ovocinárske a vinohradnícke škôlky, ktoré sa
zaoberali pestovaním a šľachtením nových druhov viniča a ovocia. A tak naši
predkovia, Dubovania, posielali svojich
popredných gazdov do týchto centier,
ktorí odtiaľ prinášali do našej dediny
nové odrody viniča, ktoré si neskôr,
v podobe „hánok“ medzi sebou množili.
Takto sa k nám dostali nové vínové odrody, najmä stolové, myslím, že dnes už
zabudnuté – „Štefánske, Dulaj, Kráľovná
viníc, Ferdinand Lesep, Portogéza a iné.
Naša dedina bola takmer celá vinohradnícka a poľnohospodárska. Gazdovia mali od skorej jari do neskorej jesene
plné ruky práce nielen vo vinohradoch.
Neskôr, v zime, zasa štiepali štepy. Vymieňali si „hánky“ a „amerikán“ a vo
veľkom sa štiepalo. Pripravovali si štepy
do „pacu“, aby boli štepy na jar hotové
na zakorenkovanie do škôlky. Práce vo
vinohrade začínali skoro na jar alebo ešte
v zime, v januári a februári. Začínalo sa
so strihačkou. Ako som už spomínal, vinič sa pestoval pri koloch (štekoch). Dolu
sa vytvorila tzv. hlava a strihalo sa na 1 –
3 očká. Postrihané muselo byť prv, než sa
začal vinič prebúdzať zo zimného spánku,
prv, než začal plakať, čiže slziť. Neskôr,
v marci a v apríli nasledovala kopačka.
Najprv sa pokopali vlastné vinohrady
a potom sa chodilo na tovarich na Kráľovú alebo do Modry. Niekedy sa kopalo aj
tridsať dní. Okrem výplaty dostal kopáč
1 liter vína a stravu – frištuk, obed, nešpor. Stravu zvyčajne predstavovala slanina, oškvarky, masť, pečienky, chleba
a slivkový lekvár. K obedu gazdinné navarili trhance, dolky, fazuľovú polievku
alebo iné múčne jedlá, ktoré priniesli do
vinohradu v košíku, ktorý niesli na chrbte
v noške, v trakovici.
Po kopačke sa tĺkli šteky a potom začala plévačka, škrabačka, viazačka... opäť
druhá, niekedy i tretia škrabačka alebo
trhanie zeliny a medzi tým sa striekalo –
niekedy až 5 – 7 krát. Striekalo sa ručne.
Pri potoku sme mali kadu, v ktorej sa zarobil postrek. Striekalo sa z drevenej putne, ktorá sa musela nechať zapučať, inak
postrek tiekol po chrbte, čo teda veľmi
príjemné nebolo. U nás zvyčajne striekala mama. Pokiaľ mohla, prišla po postrek ku kadi, ak však bola kada ďaleko,
po postrek sme jej chodili ja so sestrou
a postrek sme nosili v kanvách – v krhlách.
Mama si kľakla na runu a my sme jej nalievali postrek do putne. Pravdaže niekedy sa jej ušlo i za krk. Na postrek sme
používali modrú skalicu (liadok) a vápno.
V dobrom vinohrade nesmela chýbať ani
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búda, aby sa robotníci mali kde schovať
pred dažďom a pred búrkou. V auguste
sa snímalo a pomaly sa vinice pripravovali k oberačke. Zo skorých odrôd sa
robil burčiak. Ako si ja dobre pamätám,
u mojej babky sa oberalo vždy v pondelok, po dubovských hodoch. Oberači
oberali do kýblov, ktoré sa vysypávali do
putien a tie putnári vynášali z vinohradu
do kadí, ktoré boli uložené na vozoch.
Hrozno sa v kadi utláčalo tĺčkom (kyjaničkou). Doma sa potom hrozno mlelo,
tam sa na to používal prútený kôš bez
dna, ktorý sa volal „zajha“. Odtiaľ sa bral
mušt rovno do sudov. Zbytok hrozna sa
nabíjal do preša na prešovanie.
Myslím si však, že to poznáte... vinohrad, to bola otročina, vinohrad, to
bola živnosť. Celé generácie žili a vyžili
z vinoradov. Okrem výroby vína z neho
sa predávalo i stolové hrozno, ktoré ženy
nosili v batohoch alebo na tragači a pešo
chodili cez hory na Záhorie a na Moravu,
kde hrozno predávali za peniaze alebo
vymieňali za cukor alebo sacharín. Víno
sa predávalo tak, ako i dnes a tak, ako kto
mohol. Čapovalo sa vo viechach alebo
prichádzali kupci, ktorí kupovali víno na
svadby a iné príležitosti. Prichádzali tiež
kupci z „Maďar“, ktorí vymieňali víno za
kukuricu. Po dedine vykrikovali: „kukuricó kúpte!“.
Ako som tu už kdesi spomínal, vinohrad, to bola živnosť, pretože okrem príjmu z hrozna, vo vinohrade bolo tiež veľa
ovocných stromov – jabloní, hrušiek,
broskýň, orechov a čerešní. Nechýbalo
ani drobné ovocie, ako napríklad ríbezle,
egreše a jahody. No a šikovné gazdinky
mali popri potoku záhradku so zeleninou
a medzi kĺčmi pestovali fazuľu, či už
na lusky alebo na sušenie, ktorej bývalo
na desiatky kýl. Fazuľa sa varila počas
zimy, hlavne po zabíjačkách, s klobáskou
alebo s údeným mäsom. No a k vinohradu patril samozrejme i dedinský hájnik. Jeho povinnosťou bolo, aby dozeral
na to, aby sa vo vinohradoch nekradlo.
V mojej pamäti sa mi pod slovom hájnik
vynára v pamäti ujo Drevko, ujo Štefan
Drevko. Pri nehode stratil prsty na ruke.
Na predlaktí mu vysela zahnutá palica,
na krku vysel ďalekohľad. Mal krásneho psa, kóliu, ktorý sa volal Zoro. Ujovi Drevkovi, samozrejme, nechýbala ani
hájnická píšťalka, ktorá bola zhotovená
z kravského rohu, ktorú nosil na krku.
Hájnické obdobie sa začínalo v auguste,
kedy začínalo dozrievať prvé hrozno.
V tomto čase bol vyhlásený zákaz vstupu
do viníc. Ak tam niekto náhodou potreboval ísť, potreboval na to povolenie. Ujo
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Drevko strávil vo viniciach veľa času.
Spolu so svojim psom chodil po chotári, od skorého rána do neskorej noci.
V tieni stromu alebo hôrky pozoroval ďalekohľadom celý chotár. Ak spozoroval,
že sa niečo deje, niečo nelegálne, začal
ulikať na svojej píšťalke. Zvuk píšťalky
sa niesol chotárom a hneď sa každý obzeral čo sa deje a kde sa kradne. Okrem
času dozrievania hrozna bolo treba strážiť
v čase, keď dozrievali čerešne alebo jahody. Ako deti sme chodievali na čerešne,
samozrejme, najmä tam, kde boli akurát
zrelé. Stávalo sa, že kde sa vzal – tam sa
vzal, stál tam ujo Drevko. Na jeho príkaz
museli previnilci skočiť dolu zo stromu,
postaviť sa do kruhu a pod odborným dozorom uja Drevka sa poriadne poťahať
za uši alebo za vlasy a sľúbiť, že viac na
čerešne nepôjdu.
Takto vyzerali vinohrady až do 60-tych
rokov, kedy v roku 1951 založili JRD. Vinohradníci a gazdovia museli „dobrovoľne“ vsúpiť do JRD a odvtedy pracovali

tak, ako predtým vo svojich vinohradoch,
kde im bola vymeraná tzv. záhumienka
a zbytok pôdy obrábalo družstvo. Postupne sa staré vinohrady klčovali a zakladali
sa nové, ktoré boli prispôsobené na mechanické obrábanie, tak ako ich poznáme dnes. Trochu neskôr niekto z vlády
a z okresu prišiel s „brilantným“ nápadom vybudovať malokarpatskú oblasť
s terasami, tak ako to videli na dovolenkách v Taliansku. A tak všetky vinohrady,
medze a hôrky boli niekedy až surovým
spôsobom prevrátené hore nohami a boli
vybudované „terasy“. A tak kamene utopené alebo povynášané našimi predkami
do hôrok a medzí sa dostali na povrch
a tak mnohé z terás sú nepoužiteľné. Urobili dôkladnú prácu. Povytŕhali všetky
ovocné stromy, takže dnes by bol problém nájisť tam čo i len jeden. Niekedy
bola obec v ovocí sebestačná.
Je mi clivo, keď niekedy zablúdim do
nášho chotára a vidím tú spúšť naokolo.
Neobrobené, zarastené a zničené vinice,

ktoré boli niekedy našou pýchou a nielen
v našej obci, ale v celej vinohradníckej
oblasti, pôsobia skľučujúcim dojmom.
Nemôžem to pochopiť ako to môže tak
byť. Až naraz ma to trklo... Naši vinári
mali monopol na víno v celej republike. Aby sa na náš trh mohli dostať vína
z Nemecka, Rakúska a Francie, bolo treba tento monopol rozbiť. A tak, ak my
sami nebudeme dbať o naše dedičstvo,
môže sa stať, že jedného dňa, ak budete chcieť vidieť pekný vinohrad, budete
musieť ísť až ku Viedni. A tak isto naši
vinohradnícky a vinársky špecialisti budú
musieť chodiť za chlebom, podobne ako
naši predkovia chodili na repu, do Rakús.
Preto si vážte vinohrady a snažte sa ich
zachovať pre budúce pokolenia.

Hrozno je pokrm bohov
a vo víne je pravda

ších miestach zakladali svoje vinohrady.
Pri svojich dobyvačných cestách zakladali vinohrady aj v Gálii, na Pyrenejskom
ostrove, v severnej Afrike na území dnešného Maroka, v Alžírsku a Tunisku.
Na Slovensku sa vďaka Rimanom pestovali ušľachtilé odrody viniča. Slovania
pri príchode na naše územie tak objavili
už rodiace viniče. V roku 892 kráľ Svätopluk zaslal priesady viniča do Prahy
vojvodovi Bořivojovi a Ľudmile. Táto
ich nechala vysadiť v okolí Mělníka. Tieto vinice dodnes existujú. Vpádom Tatárov bola väčšia časť viničov pod Malými
Karpatami zničená. Aby sa znovu pozviechali zničení vinohradníci, uhorský
kráľ Ondrej III. dal Bratislave veľké privilégiá, v ktorých spomína už existujúce
vinice na podporu zakladania nových viníc, oslobodzuje ich majiteľov od platenia daní kráľovi a necháva ich mestu.
Internet,
spracovala Mária Polčicová

trvácnosť. V registratúre Červeného kameňa sú čitateľné tieto riadky „jej vína
sú najvítečnejšie v pánstve“. Naši predkovia boli už v dávnej minulosti šikovní
obchodníci, zaoberali sa výrobou a predajom štekov /vinohradníckych kolov/
a na prelome 19. a 20. storočia bola Dubová známym strediskom výroby vyrezávaných vínnych lisov. Ako teraz, tak aj
v minulosti vinohradníkov a poľnohospodárov sužovalo počasie. V roku 1792
boli výdatné dažde a v apríli udreli silné,
jarné mrazy a zničili úrodu ovocia a hrozna, preto vína bolo veľmi málo. V roku
1812 bola zaznamená veľká úroda hrozna, víno nemali do čoho uskladňovať,
cena jedného okovu vína bola 1 flor a 30
den. V roku 1913 z toho istého vína vystúpila cena jedného okovu na 9 flor a 50
den., lebo v júli a v auguste boli katastrofálne letné dažde, že rieka Váh sa vyliala
z koryta. Voda odvliekla veľa ľudí aj celé
stáda s pastiermi. Vína bolo opäť veľmi
málo. Takže teraz, tak ako aj v dávnej
minulosti, ľudia bojovali s nepriazňou
počasia, ale svojim umom, šikovnosťou
a tvrdou prácou zachovali tradíciu pestovania viniča a výrobu vína.
Jedna zo spomienok na vdp. Júliusa Foltána, ktorý hovorieval, že rozum
v hlave mať je dobrá vec, no víno v hlave
mať je lepšia vec, lebo rozum Ťa často
z cesty zvedie, no víno vždy len k pravde
vedie.
Mária Polčicová

Nie je možné presne určiť vek vínnej
révy, ale určite je staršia ako ľudstvo
samo. Našli sa stopy po nej na brehoch
Kaspického mora, v Grónsku, v Severnej Amerike, v Malej Ázii. Jednalo sa
o divoko rastúcu révu.
Vedci sa domnievajú, že VITIS VINIFERA, to znamená vinič hroznorodý,
pochádza z údolia riek Eufrat a Tigris,
kde sa už pred tisíckami rokov vyrábalo
hroznové víno. Trvalo veľmi dlho, kým
sa vinič rozšíril po celom svete. Egyptológovia dokonca objavili v hrobkách
faraónov semená viniča hroznorodého
a z chrámových vyobrazení zisťujú, že
už pred viac ako 3500 rokmi pred našim
letopočtom pestovali Egypťania kultúrne
vínnu révu a vyrábali z jej hrozien vzácny
nápoj, ktorý smeli piť len členovia faraónskych dynastií. Gréci pestovali a starali
sa o vinič podobne ako Egypťania. Víno
si ctili ako "dar bohov". Pili ho málo
a riedili ho vodou. Len nakoniec jedla si
nechali naliať niekoľko pohárov čistého
vína. Treba spomenúť, že už tam začalo
remeslo degustátora. Gréci totiž porovnávali vodu z rôznych prameňov. Rimanom
tiež patrí veľká chvála, lebo pri rozširovaní rímskej ríše sa zároveň rozširovalo
aj pestovanie vinnej révy po celej Európe.
Práve im vďačíme za vinice v povodiach
Dunaja a Rýnu. Len na tých najvhodnej-

Pestovanie viniča
a výroba vína na Dubovej
Dubová je od nepamäti spojená s viničom a vínom. Už v roku 1550 sa spomína ako vinohradnícka osada, ktorá mala
úrodné vinice, ktoré rodili dobré víno.
Mala aj lúky a drevo, bola však veľmi
chudobná na oráčiny. Okolo roku 1736
za pôsobenia Mateja Béla historik zaznamenal, že víno z Dubovej malo najdlhšiu

„Chráňme si dedičstvo našich otcov“.
S.S.
Stolárikov Stano
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Pripomienka zosnulých
december 2013
110rokov:
Mária Koníková + 17. 12. 1903
vdova po Štefanovi, rod. Kosecová (68 r.)

100rokov:
Anna Rafaelová + 8. 12. 1913
dcéra Andreja a Márie rod. Stojkovej (2 dni)

90 rokov:
Eva Herchlová + 8. 12. 1923
manželka Imricha, rod. Špotáková (74 r.)

60 rokov:
Štefan Švorc + 17. 12. 1953
manžel Jozefíny rod. Svrčkovej (79 r.)

Jaroslav Duban + 27. 12. 1953

syn Františka a Justíny rod. Hrdlovičovej (6 mes.)

Dňa 31. 8. 2013 uplynulo 6 rokov
odo dňa, keď nás navždy opustila
milovaná mamička,

Dňa 2. 8. 2013 uplynulo 16 rokov
odo dňa, keď nás vo veku 36 rokov,
navždy opustil milovaný brat

Martuška Polčicová, rod. Maňová
z Prievidze.

Ing. Radomír Polčic z Prievidze.

Mária Nečanová + 30. 12. 1953
manželka Jozefa (50 r.)

Venujte jej, prosím,
tichú spomienku.

40 rokov:

Syn Ing. Ľubomír Polčic

Venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
Brat Ing. Ľubomír Polčic
a priatelia

Štefan Hrdlovič + 4. 12. 1973
manžel Bernardíny rod. Nemčekovej (63 r.)

Marcel Held + 11. 12. 1973
manžel Heleny rod. Koníkovej (72 r.)

Dňa 07. 8. 2013 by sa dožil 80 rokov,
rodák z Dubovej pri Modre,
milovaný otecko,

Angela Soldánová + 13. 12. 1973
dcéra Jána a Františky rod. Pokojnej (65 r.)

Vincent Polčic z Prievidze.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Syn Ing. Ľubomír Polčic, bratia Vladimír
a Ludvik s rodinou a priatelia.
Štefan Hrdlovič

Marcel Held

Rozlúčka

so zosnulými
Ako každý rok 1. novembra, na sviatok Všetkých Svätých sme sa stretli na
cintoríne, aby sme si uctili pamiatku
všetkých zomrelých.
Tohtoročné, priam jarné počasie, tvorilo neopakovateľnú kulisu prekrásne
vyzdobenému miestu posledného odpočinku našich drahých. Dôstojné obrady,
spomienka na tých, ktorí nás predišli do
večnosti za posledné obdobie, spoločné
vrúcne modlitby, hudobná kulisa nášho
Créda, sprievod ku krásne ozdobenému
hlavnému krížu, veniec za všetkých dubovanov a rodákov, Zdravas a požehnanie vytvorili nádhernú a neopakovateľnú
chvíľu v našich životoch, spomienkach,
srdciach.

Do neskorých nočných hodín a aj nasledujúci deň sa na priečelie domu smútku premietala prezentácia – rozlúčka so
zosnulými, s ich fotografiami, spomienkovými textami a citátmi z Písma, ktorá
je aj s predchádzajúcimi rokmi k dispozícii na našej webovej stránke.
„Milostivý Bože, tu na tomto cintoríne
odpočívajú mnohí zosnulí, ktorých sme
poznali, ale aj veľa tých, o ktorých sme
nikdy nepočuli.
Daj, aby sa tento cintorín stal miestom
nádeje a útechy pre všetkých ľudí, ktorí
chodia navštevovať hroby
svojich blízkych.
Uteš tých, ktorí ešte smútia, spomeň si
na tých, ktorí sa starajú o hroby dávno
zomrelých a nám všetkým živým
pripomeň, čo nám zosnulí

svojím životom odkázali.
Daj, nech dokážeme čerpať z koreňov
vrastených do tejto zeme a nech porozumieme posolstvu, ktoré nám tu na tomto
mieste zosnulí odovzdávajú.
Daj, aby ľudia mysleli na to, že aj ich
život sa raz skončí, daruj im svojho
Ducha, nech žijú tak, aby boli
pre druhých požehnaním.“
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave a uskutočnení tejto dôstojnej
slávnosti, výzdobe hlavného kríža, miesta spomienky, prípravou rozlúčky, spevákom, pánu farárovi a Vám všetkým za
prekrásnu úpravu hrobových miest, ktoré
svojim vkusom a eleganciou skutočne
žiaria aj v porovnaní s mnohými okolitými cintorínmi.
starosta obce
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Naši jubilanti
december 2013

90 rokov:

Štefánia Gašparovičová
(* 26. 12. 1923)

70 rokov:

Ľudmila Zubajová
(* 11. 12. 1943)
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Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaných 90 rokov života,
ktorých sa dňa 26. 12. 2013 dožíva naša milovaná
mama, babka, prababka
Štefánia Gašparovičová

Nech jej Pán Boh požehnáva každý čin a každý krok,
aby sme sa s ňou radovali ešte dlho rok čo rok.
Pri tejto príležitosti jej veľa zdravia a neustálu ochranu
Panny Márie vyprosujú a za všetko ďakujú
dcéra Lojzka, nevesta Alena, vnúčatá a pravnúčatá.

60 rokov:

Zuzana Hurbaničová
(* 12. 12. 1953)
Anna Ružičková
(* 2. 12. 1953)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Tichá noc
Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky ticho spí, sní.
Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!
Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v Tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!

Sviatok

svätého Štefana
Po slávnosti Božieho narodenia zaradila cirkev do svojho kalendára spomienku na prvého mučeníka – svätého
Štefana. Tento sviatok sa zaviedol okolo
roku 380, len niekoľko rokov po ustanovení Vianoc, aby zvýšil ich lesk.
Štefan bol prvým kresťanom zabitým
za šírenie Kristovho učenia. Ukameňovali ho Židia okolo roku 31, keď pred
nimi vyhlásil Ježiša Krista za Božieho
syna a povedal im, že zabili Mesiáša.
Vysokopostavení Židia obvinili Štefana
z rúhania, vyhnali ho za mesto a bez súdu

Eduard Moravčík *5. 1. 1954
60 rokov
Všetko najlepšie k narodeninám, veľa šťastia, zdravia
a božského požehnania praje manželka Anka,
deti Beatka s Miroslavom, Soňa, Ľuboš a vnúčatká
Jakub, Simona, Šimon.

25. októbra 2013 sa dožila krásneho jubilea 50 rokov
naša šéfredaktorka
Jarmila Fandlová
Len to najkrajšie, čo Ti život môže dať,
chceme ti k Tvojej 50-tke zaželať:
Pevné zdravie, lásky veľa, spokojnosť a pohodu,
šťastný život bez starostí a vždy dobrú náladu.
Praje redakčný tím Dubovských novín.

ukameňovali. On sa počas kameňovania
za svojich vrahov modlil. Známa je jeho
posledná veta: "Pane, nezapočítaj im tento hriech."
Svätý Štefan mal povesť charizmatického rečníka, kazateľstvo však nebolo
jeho hlavnou úlohou. Patril medzi prvých sedem diakonov, čiže pomocníkov
dvanástich apoštolov, ktorí s pribúdaním
obrátených nestíhali plniť všetky povinnosti. Grécke slovo diakonia znamená
služba. Základnou povinnosťou diakonov
bolo starať sa o chudobných a chorých
a rozdeľovať milodary sirotám a vdovám. Bola to prvá forma cirkevnej sociálnej služby. Dodnes musia byť študen-

ti teológie pred vysvietením za kňaza istý
čas diakonmi, čiže pomocníkmi kňazov.
Ide o nižší strupeň svätenia, na ktorý sa
neviaže povinnosť celibátu. Diakon môže
napríklad pochovávať, krstiť a sobášiť,
nemôže slúžiť omšu.
V našom regióne je sviatok svätého
Štefana dňom návštev, vinšovania, koledovania a zábavy. Vzhľadom na pôstny charakter Adventu vystupuje v tento
deň do popredia uvoľnenosť a radosť.
Popoludní sa na dedinách zvykli hrávať
divadlá, večer patril tradičným svätoštefanským zábavám.
Zdroj: internet
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Ako už pár rokov, aj tento rok pozval
starosta obce jubilantov z radov občanov v mesiaci november, ktorý je mesiacom úcty k starším, na slávnostný (neskorý) obed.
Niektorí sa zo zdravotných a div sa
svete aj pracovných dôvodov ospravedlnili, ale tí, ktorí prišli, si nielen pochutili
na obede, ale si pri aperitíve (vinohradníkove slzy) a joslíkovskom výbornom
vínku príjemne poklábosili a aj zaspievali. Okrem básne a priania od Madlenky, príhovoru a blahoželania od starostu
si vypočuli aj spievané zdravice od Créda, zapísali sa nám do kroniky a dostali
drobné darčeky. Tešíme sa z ich optimizmu, prajeme im veľa zdravia a rodinnej
pohody a želáme ešte veľa rokov.
-rrrP.S: Opäť (ako sa nechtiac stáva) sme
nedostali informáciu o niektorých jubilujúcich. Ide najmä o výročia svadieb,
ktoré nie sú v našej obecnej evidencii
a spoliehame sa na rodinných príslušníkov, známych a aj na samotných
oslávencov, že nás upozornia. Mrzí nás
každé opomenutie a budeme sa ho snažiť napraviť o rok s nádejou, že jubilanti
nám odpustia oneskorené gratulácie.
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Škôlkárske scískanice
Tradícií na Slovensku máme plnú fúru, ale
sciskanice tie sú tradičnou pochúťkou len
v Dubovej a najbližšom okolí.
A keďže by sme boli radi, aby sa tento ľúdový kuchársky zvyk uchovával ešte
veľa rokov, rozhodli sme sa ich spraviť aj
s našimi najmenšími v materskej škole. Za pomoci pani kuchárok malo každé dieťa možnosť
urobiť si jednu vlastnú scískanicu. Práca nám
išla od ruky a výsledok bol veľmi chutný. Veríme, že práve tento dubovský zvyk sa stane aj
u nás v materskej škole už každoročnou tradíciou.
Kerestešová
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Recitačná pocta
Vincentovi Šikulovi
V Modre sa v stredu 13. novembra
po šiesty raz uskutočnilo spomienkové
podujatie venované spisovateľovi Vincentovi Šikulovi. V úvode odzneli pôsobivé klavírne skladby v prevedení Lucie
Moravčíkovej, študentky PaKA Modra.
V príhovoroch prítomných privítali Agáta Petrakovičová, Anna Šikulová, Adam
Herceg a starosta obce Dubová, Ľudovít
Ružička.
Súčasťou pocty boli i recitačné interpretácie literárnych textov, v ktorých bolo
tento rok najviac práve tých Šikulových.
Súťaže v umeleckom prednese prózy
sa zúčastnili študenti z PaKA Modra,
modranského gymnázia a ZUŠ Senica.
Víťazmi oboch kategórií recitálu sa napokon stali študenti zo ZUŠ Senica – Ján
Balga a Natália Plešová.
V dopoludňajšom programe nechýbala
ani diskusia s hosťami. O Šikulovej tvorbe diskutovali Anna Šikulová a spisovatelia Veronika Šikulová, V. Švenková,
Gabriela Rothmayerová, Maroš Bančej.
Z rodinného archívu sme si vypočuli
rozhovor s Vincentom Šikulom o poézii,
ktorý vznikol v 90. rokoch pre Slovenský
rozhlas.
Na záver boli ocenené nielen najlepšie prednesy, ale aj ostatní recitátori,
a to množstvom knižných cien. Za podporu podujatia ďakujeme: mesto Modra,
obec Dubová, SNM – Múzeum Ľ. Štúra
v Modre, OZ Červenokamenské panstvo,
PaKA Modra.
Adam Herceg
foto M. Šefferová:

diskutujúci – sprava: M. Bančej, A. Šikulová, V. Švenková, G. Rothmayerová, V. Šikulová
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Úroda chváli Pána aj hospodára
V obci Báhoň majú „hody“ rovnako ako na Dubovej – kostol zasvätený
sv. Františkovi.
Starosta obce nás pozval po hodoch
na prehliadku kostola, v ktorom už mnoho rokov zaviedli zvyk výzdoby kostola
úrodou z vinice, sadu, záhrady a role.
Preniesli si tento nápad z Novej Bane,
kde táto tradícia trvá už mnoho desaťročí. Keďže máme v rovnakom termíne
slávnosti, dovoľte mi aspoň takto Vás
zobrať na obhliadku tohto krásneho
podujatia, ktoré sa odohráva v kostole,
možno Vás pozvať k roku na návštevu,
alebo inšpirovať.
Celá výzdoba kostola je z ovocia,
zeleniny a kvetín, ktoré dotvárajú náboženské obrazy zo sypaných semienok, semien a múky. Svojimi výtvormi
prispievajú aj deti zo škôl a klienti sociálneho zariadenia vytvorili zaujímavé
sochy zo slamy. Je to krásny zážitok,
ktorý prilákal na obhliadku v tomto
roku, podľa informácií organizátoriek,
vyše 900 ľudí za dva týždne. Pripájam
niekoľko fotografií.
starosta
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Možno Vás bude
Rakovina je v súčasnosti strašiakom
množstva ľudí. V niektorých prípadoch
pri tejto chorobe zohráva veľkú úlohu
dedičnosť, v ďalšej nevedomosť, či ignorancia a inokedy jednoducho neznáme
príčiny. Stovky, ba tisícky vedcov báda
v oblasti liečby alebo prevencie – a viacerí z nich úspešne. Aj vďaka nim dnes
vieme, ktoré potraviny sú proti rakovine
vhodnou prevenciou.

mu ochoreniu až takou novinkou. Za jeho
najvýznamnejší zdroj sa považujú práve
paradajky, ktoré navyše obsahujú nemalé množstvo antioxidantov. Okrem boja
s rakovinou prostaty sú paradajky osožné aj v prípade rakoviny pľúc, maternice
a pŕs. V týchto prípadoch dokážu ovplyvniť zastavenie rastu rakovinových buniek.
Dôležité je však paradajky nekonzumovať iba surové. Vedci prišli totiž na to, že
lykopén sa dokáže lepšie vstrebať do tela
v spracovaných paradajkách – od džúsu
cez lečo až po omáčku, či polievku.

Jablká sú skvelé – len ich nešúpte

Brokolica – zelený zázrak

Jedným jablkom denne proti rakovine,
hovoria vedci a zrejme vedia prečo. Jablká sú podľa mnohých štúdií skvelou prevenciou proti rakovine – najmä tej žalúdka, pečene a prsníkov. Podľa Amerického
inštitútu pre výskum rakoviny vďaka fytochemikáliam chránia bunky pred poškodením a napomáhajú tak prevencii, ale
dokonca dokážu aj zastaviť rast tumoru
a napomáhajú smrti rakovinových buniek. Dôležité však je nielen množstvo,
ale aj forma – jablká musia byť surové
a jedené aj so šupkou.

Brokolica je najbohatším zdrojom sulforafánu, ktorý pôsobí ako antioxidant
a stimulátor prirodzených enzýmov. Tie
majú na starosti detoxikáciu organizmu.
Výskumy dokázali, že u osôb, ktoré konzumujú veľké množstvo hlúbovitej zeleniny, je znížené riziko výskytu rakoviny
– najmä pŕs a prostaty. Okrem protirakovinových účinkov, táto látka znižuje krvný tlak i hladinu cholesterolu. Brokolica
skvele detoxikuje.

Paradajky (nielen) pre prostatu

Tento nápoj je skvelým pre obsah antioxidantov – flavonidov a polyfenolov.
Najmä katechíny, ktorých zelený čaj
obsahuje niekoľkokrát viac ako čierny,
zaujali vedcov v súvislosti s ich antirako-

zaujímať

Priaznivé účinky lykopénu – látky, ktorá ovociu a zelenine dodáva typické červené sfarbenie nie sú v boji proti zákerné-

Patrón
poľovníctva
Aj v tomto roku sme si spoločne pripomenuli slávnostnou svätou omšou patróna poľovníctva – sv. Huberta.
3. novembra za účasti členov poľovného združenia PZ Modra – pole a „trubačov“ zo Smoleníc odslúžil náš pán farár
omšu s prosbou za požehnanie zosnulých
aj žijúcich členov poľovného združenia.
Výzdoba zo symbolov sv. Huberta,
obetné dary a krásne parožie dotvárali
kulisu dôstojnej spomienke patróna –
ochrancu zveri, lesa a prírody a tiež poďakovania poľovníkom za ich náročnú a
zväčša nezištnú prácu v prospech prírodných bohatstiev nášho chotára.
Foto: archív
-rrr-

Zelený čaj má mnoho antioxidantov
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vinovými účinkami. Podľa laboratórnych
skúšok dokáže zelený čaj spomaliť alebo
dokonca zastaviť rast buniek rakoviny
hrubého čreva, pečene, pŕs, ale aj prostaty.
Kurkuma je viac ako korenie
Kurkuma sa využíva najmä ako korenie
je súčasťou kari korenia, podľa vedcov
je však jej potenciál oveľa väčší. Vďaka
svojim protizápalovým vlastnostiam
môže byť považovaná za protirakovinotvornú potravinu. Podľa vedcov totiž má
schopnosť potláčať prežtie a množenie
sa rakovinových buniek, najmä v prípade močového mechúra, žalúdku a čriev.
Niektorí vedci sú však presvedčení o pozitívnych vplyvoch kurkumy aj na rakovinu iných orgánov.
Hrsť vlašských orechov denne
Hrsť vlašských orechov denne je podľa
vedcov z Marshallovej univerzity skvelou prevenciou okrem iného aj proti rakovine prsníka. Tento druh orechov obsahuje množstvo látok, ktoré spomaľujú
rakovinové bujnenie, ako sú omega-3
mastné kyseliny, antioxidanty a fytosteroly. Medzi ďalšie priaznivé vlastnosti
vlašských orechov patrí aj fakt, že znižujú zlý cholesterol.
Zdroj: internet

Šachový turnaj
Oravská obec Sedliacka Dubová pozýva našich občanov – šachistov, aby sa stretli na šachovom
turnaji. Pôjde o amatérske stretnutie šachistov a o spriatelenie sa
obcí. Kto má záujem o priateľské
šachové stretnutie, nech sa prihlási na Obecnom úrade.

POZVÁNKA
Pozývame všetkých priaznivcov stolného tenisu na Štefanský stolnotenisový turnaj, ktorý
sa bude konať dňa 26. 12. 2013
o 9:00 hod. v športovej hale na
ihrisku.
Valentovič, Moravčík
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Poďakovanie
trénerovi Liborovi

Skôr než začnem, chcel by som pár vetami pripomenúť prácu jednej osoby, ktorá sa stará o výchovu našich nádejných malých futbalistov.
Je to jeden človek, ktorý vo futbale niečo dokázal a ešte aj dokáže. Pripomeniem
len to, že teraz mu robia naši najmenší veľkú radosť, ale boli dni a mesiace, že sa
s nimi trápil a úspechy neboli na dennom poriadku. Chlapci nevyhrávali jeden zápas
za druhým, ale dostávali aj „nakladačky“ a dosť vysoké. On to bral všetko s nadhľadom a učil ich všetkých k disciplíne a hlavne k futbalovému kumštu. Je k chlapcom
úprimný a hlavne im všetko vysvetlí, v kľude a s rozvahou.
Chcel by som sa v mene všetkých rodičov našich žiakov poďakovať za jeho úsilie
a veľa voľného času, ktorý im venuje a zapriať mu veľa zdravia a chuti do ďalšej
práce s našimi najmenšími. Sme radi, že ho tu máme a sme hrdí, že môže trénovať
našich chlapcov.
Takže ešte raz ĎAKUJEM trénerovi Libovi alebo ujovi Libovi, ako ho nazývajú
chlapci.
Za všetkých rodičov detí.
Norbert Koník
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Deti a výchova
Ktorý rodič chce zle pre vlastné deti?
Ani jeden, skúsme však odkryť pokrievku na hrnci výchovy. Vieme hlbšie rozoznať dobro od zla? Vieme tieto dva
protipólne pojmy správne definovať?
V prílišnom dobre je skryté rovnako veľa
zla a toto tvrdenie platí aj opačne.
Najhoršie prejavy zlého voči deťom
je u tých rodičov, ktorí potomkom predkladajú materiálne statky doslova na zlatom podnose a zároveň za svoje dieťa
aj všetko vykonajú. Na prvý pohľad sa
takíto rodičia môžu zdať skvelými, veď
sú predsa dobrí! Tieto deti v skutočnosti
ani nemajú tušenia o ničom zlom, sú akoby oslepení slnkom a nevšímajú si ako
sa prepadajú do priepasti. Tak sú nútení
dostávať životné lekcie o tom, že príliš
dobré = príliš zlé. Dieťa by malo poznať
aj horšiu stranu života, len tak sa v ňom
bude cítiť istejšie. Mnoho rodičov vyznáva teóriu „chcem, aby sa moje dieťa malo
lepšie ako ja“. Z dobrého priania nepozorovane vyrastá opačný extrém, prehnaná
starostlivosť a rodičia vlastne začínajú žiť
životom dieťaťa, učia sa za neho úlohy,
pomáhajú im obliekať sa, donekonečna

Sila prítomného
okamihu
Nemôžete zmeniť seba a už vôbec nie
svojho partnera. Prinajlepšom môžete
vytvoriť priestor pre lásku a transformáciu.
V každom okamihu si uvedomujte
svoj vnútorný stav. Bolesť sa tak stane
palivom pre vnútorný plameň vašej pozornosti, ktorý sa jej pôsobením viac
rozhorí. Keď sa hneváte, uvedomujte si
svoj hnev, keď žiarlite, máte chuť sa hádať, keď chcete mať za každú cenu pravdu a vaše vnútorné dieťa vyžaduje lásku a pozornosť, uvedomujte si to.
Ak chcete vniesť do svojho partnerského vzťahu harmóniu, najskôr prestaňte
posudzovať sami seba, potom prestaňte
posudzovať svojho partnera. Najúčinnejším katalyzátorom zmeny vo vzťahu je totálne prijímanie partnera. Ako
náhle prestanete partnera posudzovať,
okamžite prekročíte hranice svojho "ja"
a z vášho vzťahu zmizne obeť aj páchateľ, žalobca i obžalovaný.
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im uväzujú šnúrky na topánkach, umývajú ich, upratujú po nich a pod. U /takzvaných/ milujúcich rodičov môže nadmerná
starostlivosť nadobudnúť tak obrovské
rozmery, až dieťa samotné stráca zmysel života. Ale to už rodičia vyhľadávajú
psychológov a iných odborníkov so sťažnosťami, že ich dieťa je úplne bezmocné
a neschopné sa samostatne rozhodovať
v úplne jednoduchých veciach. Jedine
nadbytočná rozmaznanosť robí človeka
v bežnom živote naivným a bezmocným.
Keď rodičia vychovávajú svoje dieťa len
s vierou v dobré a zlé odmietajú, odsudzujú ho tým do záhuby.
Správny rodič vie dieťaťu vysvetliť
podstatu života, situáciu daného okamžiku, naučiť ho privykať životu a porozumieť výchovnému zmyslu zlého so
zdôraznením, že zlé tu bolo, je a bude,
pretože bez zlého neexistuje dobré. Zlé
neustále čaká na to, aby bolo napravené.
Dieťa potrebuje prekážky, snahu, potrebuje si vyskúšať svoje sily a posúdiť
svoju dôstojnosť. V opačnom prípade
bude pre neho prvá prekážka neprekonateľnou, čím vznikne akýsi nulový stav,
čo je vlastne najnebezpečnejšia situácia,
pretože sa jedná o apatiu, depresiu, stratu
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vôle k životu. /Typickým ochorením tzv.
nulového stavu je roztrúsená skleróza/.
Rodičia sú presvedčení a odvolávajúc
sa aj na zákon, že za každých okolností
musí byť o deti postarané bez toho, aby
museli pohnúť prstom. Deťom chýba
hlavný znak života – pohyb.
Výsledkom pôsobenia falošného „dobra“ vo výchove je „zlé“, úplné uhasínanie,
nemohúcnosť, zničenie. Potom sa my,
rodičia nemôžeme čudovať únikom detí
k drogám, v ktorých nachádzajú blaženosť a útek zo smútku. Podľa naučeného,
povrchného myslenia si rodičia povedia,
že naše dieťa je predsa dobré, len sa dostalo do zlej partie, čiže hľadáme vinníkov
mimo nás, len aby sme nepočuli kričať
pravdu svojho svedomia! Zdravo vychované dieťa ak chce lietať, kúpi si letenku
na boeing, alebo sa zapíše do krúžku parašutistov, zaplatí si bunge-jamping…
Skúsme sa zamyslieť, milí rodičia nad
týmito riadkami a počas Vianočných
sviatkov zhodnotiť čím prispievame
k šťastnému životu našich detí a čím ich
pripravujeme o ich vlastný život.
Milujúca mama
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