
Očakávania
Každý začiatok roka prináša nové ná-

deje, nové predsavzatia, nový štart, nové 
výzvy, očakávania...

Každý z Vás, kto číta celé noviny si ur-
čite aj v minulých číslach prečítal rubriku 
Z činnosti obecného úradu, obce, regiónu... 
Kto si to prečítal, určite chápe, aký široký 
záber obec musí riešiť a niekedy - v prípade 
urbanistických štúdií a pozemkových úprav 
nemusí, ale chce riešiť. Mnohokrát som 
spomínal a písal o množstve práce, ktorú 
vidieť nie je, práce mravenčej, drobnej, prí-
pravnej, „papierovej“, koncepčnej..., ktorú 
vykonáva úrad, komisie, poslanci a staros-
ta. Bez nej však nie je možné robiť takmer 
nič pre rozvoj obce, jednotlivých oblastí 
jej života, región a spätne pre obyvateľov 
obce. 

Rok 2014, najmä jeho začiatok, sa bude 
niesť v očakávaní, či „nám schvália“ ka-
nalizáciu. Bolo by veľkým sklamaním, ak 
by sa to nepodarilo. Je to na dobrej ceste 
a držíme si palce. Výsledkom by malo byť 
vybudovanie kanalizácie v našej obci s na-
pojením na modranskú čističku. To však 

nie je všetko. Budeme musieť (ako som 
spomínal aj na verejných stretnutiach ku 
kanalizácii minulý rok) vyriešiť 1000-ce 
„drobných“ problémov s pripojením jed-
notlivých nehnuteľností občanov, ale aj 
obecných budov, riešiť mnoho problémov 
s tzv. dažďovou kanalizáciou v obci, hala-
bala ponaťahovaných inžinierskych sietí, 
dávať pozor ako sa uvedú komunikácie 
a priestranstvá „do pôvodného stavu“, a tak 
ďalej a tak ďalej... V týchto súvislostiach 
sa musíme zamýšľať nielen nad dopravnou 
obsluhou jednotlivých ulíc (záchranka, ha-
siči, rozvoz obedov, peší prístup pre star-
ších, parkovanie...), ale aj dopravy do práce 
a na nákupy do Modry, Pezinka a Bratisla-
vy (veď kopať sa bude v Modre aj Kráľo-
vej). Len jedno očakávanie roka 2014 sme 
začali preberať a už sa zdá, že problémov 
je nad hlavu. Verím však, že spoločným 
úsilím, spoločným záujmom a spoločným 
pokojným prístupom všetko prekonáme 
a v dobrom zdraví sa dožijeme ďalšieho 
prelomu v kvalite bývania v našej obci, ku 
kvalitatívnemu skoku vpred. 

Zahrňme preto do svojich osobných oča-
kávaní, predsavzatí a nádejí – pokoj, roz-

vahu a spoluprácu pri riešení problémov, 
ktoré nám rok 2014 prinesie nielen pri 
kanalizácii, ale pri riešení všetkých – ma-
lých aj veľkých, osobných aj spoločných 
výziev.

Poprajem Vám teda do nadchádzajúceho 
roka kombináciou prianí, ktoré som dostal 

Zdravie
(vraj všetko ostatné si kúpime, a ak by 

sme na to nemali, tak sa uskromníme)

Šťastie
(na Titaniku boli vraj všetci zdraví

a nepomohlo)

Lásku
(lebo je jej vo svete málo)

Božie požehnanie
(lebo bez Božieho požehnania

márne naše namáhania)

Veľa síl
(lebo sa hovorí – pomôž si človeče

a aj Pán Boh Ti pomôže)

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

stránke obce)

Obecné zastupiteľstvo na svojom posled-
nom rokovaní v roku 2013 schválilo 

● Zrušenie súťaže na Fúgelku – nikto sa 
neprihlásil.
● Dodatok k VZN č. 41 – územný plán 
obce sa schváli až po zaslaní tzv. §25 
z krajského stavebného úradu.
● Dodatok k VZN č. 30 – prevádzkový 
poriadok pohrebiska – úprava cien na 
eurá a vytvorenie urnových miest.
● Príloha B k VZN o miestnych daniach 
a poplatku za odpad – daň z nehnuteľ-
ností sa nemení, ostáva ako minulý rok, 
poplatok za odpad sa musí každoročne 
prepočítať podľa nákladov predchádzajú-
ceho roka, (vyprodukovalo sa síce o cca 
20 ton odpadu menej, ale jeho preprava 
a preprava separátov sa zvýšila, napriek 
tomu, že obecné zastupiteľstvo znížilo 
sadzbu poplatku pre množstvový zber 
v obci o 35 %), poplatok za smetnú ná-
dobu sa zvýšil o 4,60 € ročne pri 240 
litrovej nádobe vyvážanej 2x mesačne, 
o 2,30 € ročne pri 240 litrovej nádobe vy-
vážanej 1x mesačne a 120 litrovej nádobe 
vyvážanej 2x mesačne a o 1,15 € ročne 
za 120 litrovú nádobu vyvážanú 1x mesa-
čne. Občanov, ktorým sa zdá cena za od-
pad vysoká, vyzývame k vyššej separácii 
a výmene smetnej nádoby za menšiu.
● Založenie a vstup obce do občianskeho 
združenia Región Červený Kameň, ktoré 
sa bude usilovať o získanie štatútu MAS 
– miestnej akčnej skupiny a uchádzať sa 
o čerpanie prostriedkov z Programu roz-
voja vidieka – LEADER (ide o cca 1,8 
milióna Eur).
● Založenie a vstup obce do Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu – Brati-
slavský vidiek, ktorá môže od roku 2016 
čerpať prostriedky zo štátneho rozpočtu 
na rozvoj cestovného ruchu.

● Schválilo čiastkové zadanie následných 
zmien a doplnkov územného plánu obce
● Schválilo úpravu rozpočtu obce roz-
počtovým opatrením č.7/2013 – čerpanie 
rezervného fondu na haváriu plynového 
kotla v Materskej škole Dubová a presun 
finančných prostriedkov medzi jednotli-
vými programami rozpočtu – nedočerpa-
né prostriedky, vyššie náklady v iných..., 
pričom ostal zachovaný prebytkový roz-
počet obce – vyššie príjmy ako výdaje.

Z činnosti obce

● Ukončil sa proces Zmien a doplnkov 
územného plánu obce 1/2011, čakáme na 
súhlas podľa §25 stavebného zákona.
● Uskutočnilo sa stretnutie s občanmi, 
kde boli predstavené návrhy urbanistic-
kých štúdií – Dolné humná, Za kaplnkou 
a Horné lúky, návrhy a výsledky stretnu-
tia sú na webe obce.
● Pripravujeme návrh Záverečného účtu 
obce a návrh Rozpočtu obce Dubová na 
rok 2014 s výhľadom na roky 2015 – 
2016, kde musíme zohľadniť predpokla-
dané náklady na riešenie kanalizácie (po 
schválení – realizácia pripojenia obec-
ných budov), prípravu územného konania 
na druhú etapu kanalizácie (Novosady, 
Za Hoštáky a ostatné ešte nezastavané 
územie) dokončenie a zaplatenie urbanis-
tických štúdií, EIA a možných pozemko-
vých úprav v rozvojových lokalitách, do-
budovanie značenia ulíc, naprojektovanie 
a vybudovanie kamerového systému 
v obci (bezpečnosť a najmä vandaliz-
mus), projekt miestnych komunikácií 
v obci a dodatočné stavebné povolenie na 
niektoré cestné objekty.
● Starosta obce začal v roku 2013 pra-
videlné pracovné porady s vedúcimi 
školských zariadení (riaditelia ZŠ a MŠ, 
vedúca školskej jedálne, školský úrad, 
možnosť zúčastniť sa majú zástupcovia 
Rady školy a ZRPŠ, poslanci, aktivisti), 
kde sa riešia koncepčné otázky, kontrol-
né mechanizmy, kvalitatívne ukazovate-

le, akútne i dlhodobé problémy školstva 
v obci.
● V obci sa realizujú dvoje pozemko-
vé úpravy – lokalita Za Hoštáky je pred 
ukončením a financuje ju obec, lokalita 
Od chotáre sa opakuje proces na zákla-
de nesúhlasu niektorých vlastníkov a ich 
pripomienok – financuje Land-Trading 
s.r.o.
● Zimná údržba sa nám trochu vymkla 
spod kontroly, boli sme pripravení na 
sneh a ťažká poľadovica nás zastihla 
bez kamennej drte, ktorú sme nakoniec 
operatívne získali od pána Palkoviča, ale 
„utieklo“ nám 4-6 hodín, kedy bola situá-
cia vážna.
● Riešime škodovú udalosť na Hlavnej 
ulici, kedy len vďaka šťastiu nedošlo 
k smrteľnej nehode pri značných škodách 
na verejnom aj súkromnom majetku

Z činnosti skládky

● V roku 2013 bolo vykonaných viacero 
základných prác pri rekultivácii, odhliad-
nuc od výberu dodávateľa (v hre boli nie-
len výška ceny, ale aj záruky, čas a kvalita 
práce) bolo celé teleso skládky zhutnené, 
upravené a pripravené na položenie izo-
lačných vrstiev a v korune telesa bola 
vybudovaná nádrž, kam sa bude „prepo-
lievať“ priesaková voda z odpadu.
● V roku 2014 nás čaká prekrytie tzv. geo- 
kompozitom, zeminou a zatrávnenie, na 
čo je potrebných cca 30 súvislých pracov-
ných dní so stálym počasím, takže práce 
sa vykonajú v neskoro jarnom termíne.
● O ponuku na likvidáciu stavebného od-
padu (a jeho následné podrvenie) nebol 
veľký záujem, navyše drvič po poruche 
nezačal prácu, ako sme mali sľúbené, tak-
že ponuka na likvidáciu takéhoto odpadu 
– aj betónové stĺpiky, stále trvá. Môžete 
sa obrátiť na riaditeľa, pána Oškeru: 0903 
771 767.

starosta obce

Silvestrovský výstup na Kuklu

Aký by to bol Silvester, keby sme neboli na Kukle?
Niekto si povie, že dobrý, iní zasa povie, ale čo keď musím ísť do roboty a tí ostatní sa tam aj v nepriazni poča-

sia vyberú. Na Silvestra 2013 ráno pršalo. Nie že by lialo, ale drobné kvapky vytrvalo padali až do 11-tej hodiny. Ces-
ty a chodníky boli blatové, ale išlo sa pomerne dobre. Po príchode na Kuklu nás čakal veľký oheň, ktorí pre nás nachysta-
li, tak ako aj po iné roky, turisti z Dubovej. Okolo ohňa sa ľudia ohrievali, opekali si dobroty čo si so sebou priniesli, 
iní si zasa pripíjali na Nový rok s nádejou, že bude lepší ako ten, ktorí sme prežili. Tí ktorí mali odvahu vyšli na rozhľadňu 
a popozerali sa na svet zvysoka. Tentoraz zase Kuklu zdolali stovky mužov, žien a detí. Takže za rok dovidenia.

Mária Polčicová
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Rok 2013 u hasičov
Pôsobnosť Okresného riaditeľstva 

HaZZ v Pezinku sú obce okresov Pe-
zinok a Senec, čo predstavuje 46 obcí 
a miest. Dôležitým ukazovateľom náro-
čnej práce hasičov sú štatistické údaje 
o vykonaných zásahoch a výjazdoch 
k mimoriadnym udalostiam.

Za obdobie roka 2013 uskutočnili 
príslušníci okresného riaditeľstva zo svo-
jich hasičských staníc v Pezinku a v Sen- 
ci spolu 684 výjazdov (okres Pezinok 
319, okres Senec 365). Z celkového po-
čtu výjazdov bolo 244 k požiarom (okres 
Pezinok 110, okres Senec 134), 199 
k technickým zásahom – dopravným ne-
hodám (okres Pezinok 85, okres Senec 
114), k 15 ekologickým zásahom (okres 
Pezinok 8, okres Senec 7), 12 výjazdov 
bolo k planým poplachom. Pri požia-
roch vznikla škoda 257 350 €. Rýchlym 
a účinným zásahom hasičov pri požiaroch 
sa uchránili hodnoty vo výške 1 129 600 
€. Najväčší počet výjazdov v uplynulom 
roku bol rovnako ako v predchádzajúcich 
rokoch k dopravným nehodám a k požia-
rom v prírodnom prostredí (vypaľovanie 

trávnatých a krovinatých porastov, lesných 
porastov). Oddelenie požiarnej prevencie 
ako súčasť okresného riaditeľstva HaZZ 
vykonáva kontrolnú činnosť, v obciach 
a mestách vo veciach zvereného výkonu 
štátnej správy na úseku ochrany pred po-
žiarmi. Posudzuje dokumentáciu stavieb 
z hľadiska požiarnej bezpečnosti (územ-
né, stavebné, kolaudačné konanie), vy-
konáva preventívno-výchovnú činnosť, 
rieši priestupky zo strany občanov a tiež 
ukladá pokuty za porušenie predpisov na 
úseku ochrany pred požiarmi právnic-
kým osobám a fyzickým osobám pod-
nikateľom. Za obdobie roka 2013 bolo 
vykonaných spolu 206 protipožiarnych 
kontrol, pri ktorých bolo zistených 1043 
nedostatkov.

V oblasti preventívno-výchovnej 
okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne 
akcie pre deti, mládež a verejnosť. V me-
siaci máj bol zorganizovaný v spolupráci 
s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Pezi-
nok, Malokarpatským múzeom v Pezin-
ku, Policajným zborom SR a Mestskou 
políciou Pezinok deň hasičov – oslavy 
svätého Floriána – patróna hasičov na ná-
mestí v Pezinku, kde bola prezentovaná 

práca hasičov a hasičská technika a ukáž-
ky polície. Podujatie spestrilo vystúpenie 
mladých mažoretiek z Modry. Vykonáva-
né boli aj besedy s deťmi na vybraných 
základných školách v rámci okresov Pe-
zinok a Senec. Hasiči robili exkurzie na 
hasičských staniciach v Pezinku a v Sen-
ci za účelom prezentovania práce hasičov 
a hasičskej techniky. Na týchto akciách sa 
zúčastnilo spolu asi 900 detí. V Šenkvi-
ciach, Budmericiach, Senci a v Pezinku 
okresné riaditeľstvo urobilo stretnutia 
s dôchodcami. V mesiaci jún sa usku-
točnilo krajské kolo súťaže v hasičskom 
športe a v mesiaci september sa v spolu-
práci s dobrovoľnými hasičmi uskutočni-
la hasičská súťaž o Pohár mesta Pezinok. 

Takýmito a podobnými akciami by 
sme chceli prispieť k informovanosti de- 
tí a občanov o náročnej práci hasičov 
a taktiež preventívne pôsobiť v oblasti 
predchádzania vzniku požiarov a iných 
mimoriadnych udalostí.

Všetkým občanom prajeme do nového 
roka veľa zdravia, šťastia, lásky a poro-
zumenia a aby pomoc hasičov potrebova-
li čo najmenej. 

e.o.

Výchova alebo
dedičný hriech

v praxi

Nemám záujem o pochmúrne úvahy. 
Chcela by som, aby ste sa dokázali uvoľ-
niť a brať život s nadhľadom a s úsme-
vom. Rada by som vám ukázala, že svet 
nemusí byť len absurdný a že život stojí 
za to, aby sa žil. Chcela by som, aby ste 
sa dokázali pozerať široko, mali veľký 
záber a ctižiadosť do tohto postoja.

Viete, že človek vlastne nepremýšľa 
vedome a že počas dňa vlastne vôbec 
cieľavedome nemyslí? Ovládajú ho pudy 
a podvedomé, často choré reakcie okolia. 
Výsledkom je impulzívne správanie sa, 
povrchnosť a ľahostajnosť. Pravdaže, je 
omnoho ľahšie jednať inštinktívne, im-
pulzívne a pod vplyvom žiadostí, než 
premýšľať. Vedomé myslenie a jednanie 
je však nesmierne dôležité...

Pozrime sa na našu výchovu. Ak bude-
te mať v rodine vytvorené dobré životné 
podmienky, pod čím je myslená nielen 
pokojná a vyrovnaná rodinná atmosféra, 
ale tiež aj dobré sociálne podmienky, tak 
máte v živote z polovice vyhrané. Pokojná 
a harmonická atmosféra vám napomôže 

k vytvoreniu a rozvinutiu kladných osob-
nostných vlastností, prispeje k psychickej 
vyrovnanosti a zdravej emocionálnej cit-
livosti. Dobré sociálne podmienky vám 
umožnia oveľa ľahšie sa zaradiť do pra-
covného prostredia a života. Práca je pre 
človeka nesmierne dôležitá, nielen preto, 
že v nej strávi veľké množstvo času.

Vzor, podľa ktorého sa vyvinieme, je 
väčšinou v rodine. Ak dieťa vidí, že jeho 
rodičia sa tešia na svoju prácu, radi vy-
tvárajú pracovné hodnoty a tešia sa zo 
svojho osobného rastu, tak bude od ma-
lička vedené príkladom svojich rodičov 
k rovnakému počínaniu. Ak sa však rodi-
čia ťahajú z práce unavení a znechutení, 
dieťa začne mať negatívny vzťah k práci 
a presne tak bude vyzerať i jeho postoj 
k životu.

Veľmi veľa závisí na našich rodičoch. 
Ich postoje, to ako sa stavajú k životu, 
ako veľa alkoholu vypijú za deň, ako veľ-
mi nadávajú na život a na každého okolo, 
akí sú radostní, akí sú neradostní, ako sú 
labilní a koľko stabilní. To, ako veľmi 
nás kŕmili čokoládami, aby sme neplakali 
a boli ticho, aby oni mali od nás pokoj, 
môže napríklad u nás vytvoriť problémy 
so slinivkou a nábeh na cukrovku. Chcem 
tým len povedať, že akýkoľvek úpadok 

má vždy za následok zhoršenie život-
ných a osobnostných podmienok v živote 
jedinca. To ho privedie iba k jednému – 
k zastaveniu vývoja.

Človek by sa mal vyvíjať stále a ni-
kdy by nemal stagnovať, lebo život 
je pohyb. Jasným príkladom je, keď 
človek odíde do dôchodku. Ak si po-
vie – teraz mám už konečne pokoj a už 
konečne nemusím nič robiť, tak možno 
v priebehu dvoch-troch rokov odíde 
z tohto sveta. Prečo? Jednoducho preto, 
že sa prestane vyvíjať a podvedomie si 
povie: keď už nemám čo robiť, tak už 
tu ani nemusím byť. Mali by sme teda 
byť ochotní sa stále vyvíjať a keď ukon-
číme jednu etapu vývoja, začať vývoj 
nový. Nie kvôli strachu zo smrti, či pre 
nemožnosť večnej existencie v hmotnom 
tele, ale jednoducho preto, aby sme boli 
ľuďmi a snažili sa posúvať vývoj ďalej, 
nie aby sme sa stali príživníkmi spoloč-
nosti. Rozvíjať sa, zdokonaľovať a hľa-
dať múdrosť, pravdu a lásku, by mala byť 
naša absolútna priorita, lebo len tak sa 
môže posunúť život k lepšiemu...

leila
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Prevencia kriminality 2
10 rád pred odchodom

alebo zlodeji nedovolenkujú 
(časť 1.)

Štatistiky sú neúprosné. Nadpolovič-
ný podiel na celkovom koláči trestných 
činov, si ukrojí majetková kriminalita. 
Zlodeji navyše nemajú ani letnú, ani 
zimnú dovolenku. Pre nich naopak za-
čína obdobie intenzívnej „práce“. Pri-
nášame vám zaručené a odskúšané 
rady, ako sa po návrate nestať súčasťou 
smutných štatistík.

Čím viac, tým lepšie

Určite vo svojom okolí poznáte nie-
koho, komu sa počas jeho dovolenky 
vykradli dom, byt alebo chatu. My ako 
modelový príklad uvádzame tri skupiny 
dovolenkárov:
1. Nehnuteľnosť opúšťajú v stave, v akom 
je doteraz, teda počas bežného roka. S vy-
sokou pravdepodobnosťou nespĺňa štan-
dardy bezpečnosti a je ľahkým terčom 
pre zlodejov. Často vďaka ľahkovážnosti 
a zábudlivosti majiteľov a nájomníkov.
2. Nehnuteľnosť si dovolenkári pred od-
chodom zabezpečili alebo hodlajú zabez-
pečiť. Vyhľadajú odborníkov, odbornú 
radu a znížia riziko krádeže. Veľa tipov 
prináša tento a nasledujúci článok.
3. Tretia skupina zvolí vysoký stupeň 
zabezpečenia. Odborne nainštalované 
elektronické bezpečnostné systémy a iné 
prvky znížia riziko krádeže na minimum.

Zabezpečte vstupy do objektu

Odchádzate na dovolenku alebo na 
dlhú služobnú cestu a nestíhate nehnuteľ-
nosť zabezpečiť inak, než s tými súčasťa-
mi, ktoré má momentálne nainštalované? 
Patríte medzi väčšinu Slovákov a zlodeji 
to dobre vedia. Čakajú len na vhodnú prí-
ležitosť. V prvom rade dobre zabezpečte 

všetky okná (aj strešné a pivničné) a veľké 
vetracie otvory, pretože tieto patria medzi 
najčastejšie miesta, kade zlodeji vniknú 
do vášho obydlia. Paradoxne druhým 
spôsobom vlámania sa, sú jednoducho 
vchodové dvere. Na ďalších priečkach 
v štatistike sú tiež dvere – zadné dve-
re, dvere na chodbách, balkónové dvere 
a dvere z pivnice, lodžie alebo terasy. 
Uistite sa, že sú dobre uzamknuté. Zaria-
denie v domácnosti by tiež nemalo zostať 
„na obdiv“ na cez okná viditeľných 
miestach. Sú doslova pozvánkou pre zlo-
dejov. Výpočtovú techniku, elektroniku, 
hodnotné náradie ukryté do uzamykateľ-
ných skriniek. Hotovosť, platobné karty, 
doklady, dokumenty a cennosti patria do 
trezoru. Aj bicykle spútajte navzájom 
a ešte aj o pevné súčasti odkladacích pries-
torov. Všetko „voľne položené“ a cenné 
je ľahkou korisťou zlodejov.

Zvyšujte bezpečnosť, znižujte riziko

Najjednoduchší spôsob je požiadať 
o pravidelné návštevy susedov, známych, 
rodinu, ale s dôrazom na ich dôveryhod-
nosť. Babička, ktorá chodí iba „polievať 
kvety“, riziko krádeže príliš nezvyšuje. 
Váš známy by mal kontrolovať, či sú všet-
ky zámky neporušené, pozorovať okolie, 
či sa v ňom nepohybujú podozrivé osoby. 
Zlodeji veľmi často „kontrolujú“, či sa 
v domácnosti niekto nachádza vyzváňa-
ním na zvončeky, volaním na pevnú linku 
(vyvarujte sa odkazu na záznamníku, kto-
rý informuje o Vašej neprítomnosti). Pre-
to radšej na schránku píšte len priezvisko, 
poštovým doručovateľom to stačí a pre 
zlodejov je ťažšie zistiť si o Vás viac, na-
príklad v prostredí sociálnych sietí. Cez 
siete typu Foursquare alebo Facebook je 
veľmi ľahké zistiť Vašu geografickú po-
lohu, preto si dobre preštudujte nastave-
nia. Ako signál vašej neprítomnosti však 
stačia nevybrané schránky, nalepený leták 
na dvere alebo pohodené odpadky pred 
vchodové dvere. Za bežných okolností by 
ste ich totiž odniesli alebo odtrhli, čo by 
mal robiť Váš známy, ktorému ste zve-
rili kľúče. Ten by mal tiež manipulovať 
so žalúziami. Neodporúča sa, nechávať 
ich stále zatiahnuté. „Hodenou rukavi-
cou“ pre zlodejov sú i škatule od nových 
spotrebičov v nevynesenom smetí pred 
domom, rovnako ako chválenie sa ma-
jetkom,“ hovorí Daniel Štubniak, kona-

teľ spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o. 
„Zlodeji pracujú prevažne v noci. Dbajte, 
aby ste mali funkčné pouličné osvetle-
nie, osvetlenie dvora i vchodových dverí 
a aby sa dvere a okná od ulice neskrývali 
za husté kríky či stromy. Vhodným rie-
šením je osvetlenie, ktoré sa zapína pri 
zaregistrovaní pohybu,“ dodáva.

Viete, že...

Štatisticky najvyšší počet poistných 
udalostí je evidovaných počas mesiacov 
júl a august, kedy dovolenková sezóna 
vrcholí? Pritom z roka na rok sa zvyšuje 
nielen počet prípadov, ale i poistné plne-
nie a výška škôd, lebo stúpa hodnota od-
cudzených vecí.

10 rád pred odchodom z domu či bytu

1. O presnom čase Vašej neprítomnosti 
hovorte len úzkemu okruhu ľudí.
2. Dvakrát skontrolujte, či sú všetky oblo-
ky a dvere zatvorené a uzamknuté.
3. Nenechávajte kľúče pod rohožkou 
a akékoľvek odkazy o Vašej neprítom-
nosti.
4. Pravidelne si vyberajte poštovú schrán-
ku a odstraňujte letáky. Prípadne využite 
službu uschovania zásielok na najbližšej 
pobočke pošty.
5. Požiadajte dôveryhodnú osobu, aby 
počas Vašej neprítomnosti, dohliadala na 
odvoz komunálneho odpadu a poriadok 
na dvore, či v predzáhrade.
6. Veľmi cenné veci patria do trezoru ale-
bo sejfu, ideálne v banke. Ostatné cennos-
ti a dokumenty označte, vyfoťte a ukryte. 
Po návrate si všetky veci skontrolujte, aj 
v garáži a pivnici.
7. Vaše vozidlo zaparkujte na stráženom 
mieste alebo u dôveryhodných ľudí.
8. Obstarajte si mechanické zábrany: 
kvalitné zámky, bezpečnostné dvere či 
mreže.
9. Obstarajte si elektronické bezpečnost-
né systémy, napríklad digitálne alebo 
analógové kamery, alarmy a senzory.
10. Aktivujte si SMS notifikácie a on-li-
ne vzdialený prístup k Vašim bezpečnost-
ným systémom, prípadne napojenie na 
Pult centralizovanej ochrany.

Vaši špecialisti na bezpečnosť
www.specialistinabezpecnost.sk

Dva roky potrebujeme, kým sa naučíme hovoriť a päťdesiat, kým sa naučíme mlčať.
(Hemingway)
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Včely, včelári, med
V minulých číslach sme uverejnili 

zaujímavé články o včelároch na Dubo-
vej. Teraz si povieme o mede a včelách, 
v budúcich číslach sa pozrieme na liečivé 
účinky medu, o včelároch na Slovensku 
a tiež o histórii tohto nepochybne vzác-
neho produktu, lebo podľa Biblie už 
Mojžiš v knihe Exodus vedie Izraelitov 
do zasľúbenej zeme oplývajúcej medom 
a mliekom. 

Včelárstvo na Slovensku má veľkú tra-
díciu. Už r. 448 po Kr. píše byzantínsky 
rétor Priskos o ľude na strednom Duna-
ji v Panónskej panve, ktorý mu ponúka 
nápoj zvaný medos terajšia medovina. 
Lesné včelárenie, teda brtníctvo, na úze-
mí Slovenska je historicky doložené od 5. 
stor. po Kr. Včelárenie je jedným z typic-
kých znakov Slovenska, ale aj Slovanov 
vôbec. Oblastný med – v určitých oblas- 
tiach, kde má včelárska rastlina prirodze-
ný biotop, vhodné chránené podmienky, 
vznikla dlhá tradícia dorábania medu, 
s výnimočnými kvalitami, med sa stá-
va známym vo svete ako oblastný med, 
takýto med je vysoko cenený. Sloven-
ské medy patria medzi najlepšie na svete 
a na medzinárodných súťažiach obsadzu-
jú najvyššie priečky napríklad Montpel-
lier 2009 /Francúzko/.

Včela je jediný hmyz a najstarší živo-
čích domestikovaný človekom cca pred 
20 000 rokmi pred Kr., čo vypovedá o sa-
mom úžitku včiel a ich hodnote pre nás. 

Odvekosť tohto spojenia vyjadruje napr. 
aj všeobecný, spoločný slovanský výraz 
„medveď“, kde je „med“ slovotvorným 
prvkom.

Tradičným jedlom starých Slovanov 
boli kaše sladené medom. Medzi tradič-
né slovenské výrobky patria medovní-
ky. Starobylé jedlo kalkíš sa v niekto-
rých regiónoch Slovenska sladí medom. 
Bežný spôsob prípravy čaju s medom 
a citrónom. Teplé mlieko s medom.

Pre včelstvo je med zásobou energe-
ticky bohatej potravy. Počas roka silné 
včelstvo vyrobí a z väčšej časti i spotre-
buje rádovo stovky kilogramov medu. Na 
prečkanie zimy včelstvu stačí približne 1 
kg na mesiac.

Druhy včelieho medu môžeme v zá-
sade určiť podľa nasledovných krité-
rií, alebo ich kombinácií:
● Podľa zdroja, z ktorého včely dorábajú 
med; včelárska rastlina.
● Podľa prostredia, v ktorom včely dorá-
bajú med; skalný med, brtnícky med atď.
● Podľa daného rodu, druhu a poddruhu 
včiel dorábajúcich med; včela medonos-
ná, bezžihadlová včela Meliponula ferru-
ginea atď.
● Podľa spôsobu spracovania medu člo-
vekom; stáčaný med, pastovaný med, le-
kárnický med atď.

Med je viskózna, sladká a lepkavá te-
kutina, ktorú vytvárajú včely, prípadne 
iné druhy hmyzu zberom a zahusťovaním 

sladkých štiav – predovšetkým nektáru 
kvetov. Med má zvláštnu chuť, pre ktorú 
mu niektorí ľudia dávajú prednosť pred 
cukrom a inými sladidlami. Má aj vhodné 
chemické vlastnosti pre pečenie. Typické 
zloženie medu je: fruktóza 38%, glukó-
za 31%, galaktóza 3,1%, maltóza 5%, 
sacharóza 1%, iné sacharidy 1%, voda 
17%, popol 0,17%, bielkoviny 0,15%. 
Med ďalej obsahuje vitamíny, minerálne 
látky, enzýmy, hormóny, inhibítory, peľ 
a organické farbivá.

Med ako superpotravina, so všetkých 
prírodných produktov má najvyšší a vy-
vážený obsah základných cukrov a širokú 
škálu zložených cukrov, ktoré sú pre živý 
organizmus nevyhnutné a zároveň ob-
sahuje nespočetné množstvo vitamínov, 
minerálov, enzýmov a liečivých látok, 
s antibakterálnym, antioxidačným, imu-
nostimulačným a revitalizujúcim účin-
kom. Med je sám osebe sterilnou látkou, 
lebo svojim zložením znemožňuje mno-
ženie mikroorganizmov, preto je jednou 
z mála prirodzene trvanlivých potravín. 
Med je potravina, bez ktorej si moderný 
človek snáď ani nevie život predstaviť. 
Napríklad Vianoce bez medu a medovní-
kov by určite stratili svoje čaro, tradičný 
jarmok bez medovníkových sŕdc, plných 
vyznaní by nebol jarmok, a nemohli by 
sme povedať, že ten, alebo onen je dobrý 
ako med. 

Internet,
spracovala: Mária Polčicová

Príďte si s nami
zacvičiť

V Dubovej sa začalo s cvičením pre 
dospelých v roku 2006 a dodnes sa pri 
ňom postupne vystriedalo približne 80 
žien a dievčat (dokonca s nami dlhodobo 
cvičil aj jeden muž) vo veku od šestnásť 
do 55 rokov.

Zamerané je na aeróbne cviky a po-
silnenie svalstva celého tela. Dnešná 
doba nám prináša množstvo stresu a civi-
lizačných chorôb.

Pravidelné cvičenie:
● Znižuje cholesterol. 
● Zlepšuje metabolizmus cukrov, čím 
zníži riziko obezity.
● Zlepší kondíciu – dlhšie potrvá, kým 
budete unavení.
● Zlepší zdravie a odolnosť voči choro-
bám.

● Zlepší činnosť srdca a cievneho systé-
mu.
● Zmierni niektoré problémy, napríklad 
bolesti chrbta, zlepší držanie tela.
● Zlepší stav kĺbov.
● Cvičenie posilní kosti, takže máte men-
šie riziko vzniku osteoporózy.
● Vylepší celkovú náladu.
● Zlepší sebavedomie, pribudnú nové zá-
žitky, možno noví priatelia.
● Odstraňuje psychickú únavu.
● Zlepšuje zaspávanie.

Preto neváhajte, prineste si karimat-
ku, uterák, fľašku s vodou a pridajte sa k 
nám. Cvičíme vždy v pondelok, utorok 
a štvrtok, v telocvični Základnej školy 
v Dubovej od 19:00 do 20:00 hod. Cvi-
čenie je bezplatné za čo ďakujeme vede-
niu obce.

Monika Setnická,
Zuzana Jakubcová

Poďakovanie 
darcom,

ktorí v predchádzajúcom ob- 
dobí finančne podporili tvorbu 
Dubovských novín:

Anton Suchovský, Karol Pokoj- 
ný, rod. Jozefa Lederleitnera, 
Stanislav Jakubčík, Jozef 
Jakubčík, rod. Terézie Jakub- 
covej (Zámocká ulica), rod. 
Horváthova (Nové Zámky), rod. 
Jaromíra Polčiča, František 
Polčič, A. Nemčeková, rod. 
Nemčeková (Dunajská Lužná), 
naša rodáčka Mária Žitná rod. 
Svrčková.

ĎAKUJEME!
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Povedali si "áno"

Ing. Michal Šikula a Mária Lederleitnerová

Mário Jakubec a Anna Malíková

Martin Provazník a Adela Polčičová – 6. 4. 2013
Jonathan Daniel Eptas a Lívia Kyrinovičová – 6. 7. 2013

Mgr. Alexander Šikula a Ing. Lucia Víznerová – 10. 8. 2013
Mário Jakubec a Anna Malíková – 24. 8. 2013
Peter Fedor a Katarína Medveová – 14. 9. 2013

Martin Peško a Daniela Šándorová – 28. 9. 2013
Ivan Polčič a Dominika Gábrišová – 30. 11. 2013

Ing. Michal Šikula a Mária Lederleitnerová – 30. 11. 2013

Co priniesol rok 2013 ?

Martin Peško a Daniela Šándorová

Peter Fedor a Katarína Medveová

Pre lásku nie je dôležité,
aby sa k sebe ľudia hodili,
ale aby boli spolu šťastní.

(Brigite Bardot)
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Emily Polcicová

Tomáš Polcic

Karin Kosecová

Simon Hozlár

Nina Gašpariková

Marko Podhorský
Alexander Šikula

Matúš Brezina

Matúš  Brezina  
(*9. 3. 2013)
rodičia: Rudolf a Emília rod. Lukáčová

Marko Podhorský
(*16. 5. 2013)
rodičia: Pavol a Petra rod. Koníková

Simon Hozlár
(*18. 6. 2013)
rodičia: Andrej a Zuzana rod. Urbanovičová

Emily Polčičová 
(*3. 7. 2013)
rodičia: Ivan a Dominika rod. Gábrišová

Narodené deti

Terézia Chylá rod. Lederleitnerová  (+ 26. 1. 2013), 79 r.
Terézia Polčicová rod. Koníková  (+ 6. 2. 2013), 86 r.
Mária Zajíčková rod. Šajdová  (+ 19. 2. 2013), 87 r.
Jozef Held  (+ 8. 3. 2013)
Anna Melová rod. Luptáková  (+ 10. 3. 2013), 89 r.
Alojz Zubaj  (+ 18. 5. 2013), 83 r. 
Mária Heldová rod. Zvolenská  (+ 3. 6. 2013)
Jozef Horváth  (+ 20. 6. 2013), 77 r. 
Viktória Fandlová rod. Hozlárová  (+ 24. 6. 2013), 88 r. 
Valéria Gašparovičová rod. Baričičová  (+ 28. 6. 2013)
Mária Špotáková rod. Polčičová  (+ 9. 8. 2013), 93 r. 
Štefan Soldán  (+ 20. 9. 2013), 63 r. – pochovaný v Pezinku
Jarmila Matovičová  (+ 17. 12. 2013)
Františka Matovičová  (+ 20. 12. 2013)

Predišli nás

Terézia Chylá Terézia Polčicová

Františka MatovičováŠtefan Soldán

Jozef HorváthMária Heldová

Jarmila Matovičová

Viktória Fandlová Mária Špotáková

Mária Zajíčková Jozef Held Anna Melová Alojz Zubaj

I keby som mal ísť tmavou 
dolinou, nebudem sa báť zlého,

lebo ty si so mnou.

Verím, že môj
Vykupiteľ žije...

Nina Gašpariková 
(*5. 8. 2013)
rodičia: Tomáš Gašparik a Stanislava Tomašovičová

Alexander Šikula 
(*25. 9. 2013)
rodičia: Alexander a Lucia rod. Víznerová

Tomáš Polčič 
(*27. 9. 2013)
rodičia: Anton Polčič a Lenka Michalčová

Karin Kosecová 
(*8. 12. 2013)
rodičia: Michaela Kosecová

Jedine deti vedia, čo hľadajú.
(Antoine de Saint - Exupéry)
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Štefan Lukačovič

Dňa 2. 2. 2014 by sa dožil
100 rokov náš otec

Augustín Pokojný

S úctou a láskou v srdci a modlitbou 
spomínajú deti s rodinami.

Dňa 15. 1. 2014 uplynolo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý

manžel, otec a starý otec

František Nemček
z Dunajskej Lužnej, rodák z Dubovej.

Zo spomienkou v srdci na neho spomínajú
manželka, syn, nevesta a vnúčatá.

Ty už nie si tam, kde si bol.
Si ale všade tam, kde sme my.

Ladislav Markusek

Pripomienka zosnulých
január – marec 2014

80 rokov:

Štefan Drefko  + 3. 1. 1934
syn Štefana a Serafíny rod. Setnickej (15 mes.)

Terézia Setnická  + 30. 1. 1934
dcéra Vojtecha a Márie rod. Mičkovej (14 dní)

Mária Pokojná  + 28. 2. 1934
dcéra Jána a Anny rod. Hrdličkovej (1 rok)

70 rokov:

Anna Koníková  + 19. 2. 1944
vdova po Jozefovi, rod. Vrábelová (69 r.)

Mária Palkovičová  + 13. 3. 1944
dcéra Alojza a Anny rod. Hrdlovičovej (7 mes.)

Jozef Drimal  + 17. 3. 1944
syn Anny (14 dní)

30 rokov:

Anna Hrdlovičová  + 11. 1. 1984
rod. Ružičková (64 r.)

Štefánia Königová  + 18. 1. 1984
(80 r.)

Katarína Soldanová  + 21. 1. 1984
(72 r.)

Ferdinand Schwarz  + 13. 2. 1984
manžel Elizabety rod. Kováčovej (94 r.)

Viliam Gloznek  + 2. 3. 1984
adoptívny syn Róberta a Júlie rod. Šlajferčíkovej (13 r.)

Vilma Nemčeková

50 rokov:

František Gavorník  + 5. 1. 1964
syn Františka a Vilmy rod. Martinkovičovej (3 r.)

Marta Moravčíková  + 12. 1. 1964
manželka Jána, rod. Polčicová (72 r.)

Pavol Palkovič  + 31. 1. 1964
manžel Heleny rod. Antalekovej (49 r.)

Magdaléna Svrčková  + 6. 3. 1964
vdova po Severínovi, rod. Polčicová (60 r.)

Vincent Ružička  + 31. 3. 1964
vdovec po Gabriele rod. Lukačovičovej (70 r.)

40 rokov:

Teofil Šikula  + 17. 1. 1974
manžel Anny rod. Moravčíkovej (71 r.)

Mária Krchnáková  + 21. 1. 1974
vdova po Pavlovi, rod. Pešková (62 r.)

Florián Hrdlovič  + 6. 2. 1974
manžel Anny rod. Tajcnárovej (67 r.)

Štefan Lukačovič  + 27. 2. 1974
manžel Márie rod. Garmekovej (52 r.)

20 rokov:

Vincent Ružička  + 3. 1. 1994
manžel Alojzie rod. Valentovičovej (78 r.)

Ladislav Markusek  + 10. 1. 1994
Manžel Vilmy rod. Hutterovej (76 r.)

Ľudmila Rehušová  + 4. 3. 1994
vdova po Ivanovi Šajdovi,
manželka Viliama, rod. Polčicová (47 r.)

Vilma Nemčeková  + 19. 3. 1994
vdova po Štefanovi, rod. Jakubcová (66 r.)

10 rokov:

František Nemček  + 15. 1. 2004
manžel Terézie rod. Hozlárovej (64 r.)

60 rokov:

Anna Drinová  + 3. 2. 1954
vdova po Pavlovi (87 r.)

Matúš Baxa  + 12. 2. 1954
manžel Anny rod. Kullovej (79 r.)

Jozef Palkovič  + 20. 2. 1954
vdovec po Eve rod. Štrbíkovej (86 r.)

Františka Polčicová  + 6. 3. 1954
vdova po Gabrielovi (72 r.)

Vincent RužičkaPavel Palkovič

František Nemček

Viliam Gloznek

Florián Hrdlovič

100 rokov:

Helena Kosecová  + 3. 2. 1914
vdova po Jánovi, rod. Valentovičová (67 r.)

Katarína Pešková  + 11. 2. 1914
dcéra Jána a Angely rod. Huňadyovej (6,5 r.)

Vilma Mináriková  + 16. 2. 1914
dcéra Jozefa a Heleny rod. Kollarovičovej (7 mes.)

Ľudmila Rehušová

90 rokov:

Apolónia Ružičková  + 18. 2. 1924
vdova po Martinovi, rod. Valentovičová (60 r.)
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14. 2. 2014 sa dožíva krásneho životného jubilea
50. narodenín náš drahý

Jaromír Polčič

Všetko najlepšie k Tvojmu krásnemu jubileu,
hojnosť Božieho požehnania, veľa úprimnej lásky,

pevné zdravie pre Teba a všetkých Tvojich blízkych,
život plný naplnených snov

a každý deň úsmev žiariaci na tvári Ti želá
manželka, deti, rodičia, ostatná blízka rodina a známi.

„A tak prišli k nám“
1. časť

Je večer a pozerám správy. Práve uka-
zujú zábery z Palestíny ako izraelské 
tanky rolujú po palestýnskych cestách, 
po mestách a dedinách a bezbranní ľu-
dia rezignovane stoja na chodníkoch.

Po celom tele mi naskakujú zimo-
mriavky. Zrazu sa mi v mysli začínajú 
vynárať nemilé spomienky. Písal sa 21. 
august 1968. Bolo tiché príjemné ráno 
a ešte sme pospávali. Spolu so sestrou 
sme po raňajkách chceli vyraziť na šípky 
na Biely vŕšok. Naše leňošenie prerušil 
mamin krik a plač. Práve sa rýchlo vrá-
tila z obchodu, z ranného nákupu. „Deti 
vstávajte, je vojna!“ kričala na nás. „Čo? 
O čom to rozprávaš...aká vojna?“ pýtal 
som sa v nemom úžase. Pustili sme rá-
dio a počúvali ako nás práve obsadzovali 
Rusi. Neverili sme tomu, čo sme počuli. 
Ako je to možné? Veď oni sú naši bratia 
a osloboditelia. Ale zlý sen sa stal sku-
točnosťou. Vzrušené hlasy hlásateľov 
oboznamovali verejnosť so situáciou. So-
vieti obsadzovali letisko a potom všetky 
kľúčové budovy a zatýkali verejné osob-
nosti. Mali sme uši pritlačené k rádiu 
a dychtivo sme zbierali vedomosti o situ-
ácii, ktorá sa menila z minúty na minútu. 
Už zatkli Dubčeka, Svobodu, celú vládu 
Smrkovského. Vzrušené hlasy hlásateľov 
boli v pozadí prerušované výstrelmi. 
„Tanky sa blížia k nášmu štúdiu...už pri-
chádzajú....už sú tu!“ a zrazu zostalo hro-
zivé ticho. Stanica zmĺkla, po nej ďalšia a 
ďalšia. Zmĺkla i televízia. Pýtali sme sa: 
„Čo teraz?“ Mama vravela, že v prvom 
rade treba nakúpiť potraviny do zásoby. 
Kým sme sa však dostali do obchodu, 
bol tam už poriadny dav ľudí. Ľudia ku-
povali všetko, čo im prišlo pod ruku. Po 
niekoľkých hodinách neostalo v obchode 

nič – iba prázdne police. Malé hlúčiky 
ľudí postávali po dedine. Šírili sa rôzne 
zvesti, no v skutočnosti nikto nevedel, čo 
sa vlastne dialo. Takto prešlo skoro celé 
dopoludnie a zrazu, ako blesk z jasného 
neba, boli tu. Tanky, nákladné autá s voj-
skom, cisterny a rôzna vojenská technika 
sa valila po ceste od Kráľovej na Častú. 
Kolóne áut nebolo konca kraja. Po nie-
koľkých hodinách konečne prešli posled-
né tanky. To sme si však mysleli iba my, že 
posledné. Asi o hodinu prišla nová kolóna 
a celá situácia sa opakovala. Smutne, re-
zignovaní, so slzami v očiach sme mlčky 
stáli na okraji cesty. Čo sme mohli robiť? 
Azda hodiť kameň do tanku? Bol to hroz-
ný pocit znásilnenia. V našich detských 
hlavách sa to všetko miešalo. Naše krátke 
životy sme prežili v klamstve. Všetko, čo 
sme sa učili v škole, čo nám nahovárali 
v televízii a v novinách, čo nám navráva-
la strana a vláda o diktatúre proletariátu 
a o nezištnom priateľstve a bratstve So-
vietskeho zväzu, boli iba veľký klam. 
“Prišli nás zachrániť“, lebo po rokoch 
diktatúry sme zdvihli hlavu a chceli sme 
byť sami sebou. Chceli sme budovať 
socializmus s ľudskou tvárou. Chceli 
sme sa odkloniť od socializmu a komu-
nizmu, ktorý bol v Sovietskom zväze 
a vo všetkých komunistických krajinách, 
postavený na terore, násilí, zkonštruova-
ných procesoch, politických vraždách, 
pracovných táboroch, kostiach a hroboch 
miliónov ľudí. Bol to pre nás hrozný šok. 
Konečne okolo štvrtej poobede sa jedna 
kolóna zastavila a ruštinou, ktorú sme sa 
povinne učili v škole, sme sa pustili do 
vojakov. Väčšinou ľudia nadávali a pý-
tali sa vojakov, čo tu hľadajú. Ale boli 
i takí čo utekali do pivníc a vínom vítali 
víťazov. No dočkali sa nedôvery a aj tak 
vojaci väčšinou nepili lebo sa báli, že ich 
ľudia otrávia. Po niekoľkých dňoch sme 
sa dostali z prvotného šoku. „Musíme 

niečo robiť“ – povedali sme si a s pria-
teľmi sme dali hlavy dokopy. V jednej 
starej rozostavanej izbe sme si zriadili 
ateliér na výrobu plagátov. Tu sme moh-
li naplno uplatniť našu ruštinu. Z našej 
pracovne vyšiel plagát ako napr. „Ruskie, 
kde vaša družba?“ alebo „Ruskie sabaky, 
pochodite damoj!“. Taktiež na podporu 
našich legálnych predstaviteľov, ktorí 
boli odvlečení do Moskvy, sme urobili 
asi 5m dlhé plagáty s menami Dubček 
a Svoboda, ktoré sme v noci umiestnili na 
autobusovú zastávku, ktorá bola v strede 
dediny. Pri vešaní týchto plagátov sme 
zažili nepríjemnú príhodu. Na zavesenie 
týchto obrov sa podujala moja sestra s ka-
marátom. Čakali dlho do noci, hoci bolo 
vyhlásené stanné právo, chceli si byť istí, 
že nestretnú nikoho na ulici. Potom vnikli 
do parku a v tôni krov a stromov pomaly 
niesli plagáty k zastávke. Celú akciu spod 
brány pozoroval môj otec. Keď boli asi 
v polovičke cesty, od Kráľovej sa prirútil 
gázik, prešiel pomaly cez dedinu, pri kos-
tole postál a veľkou rýchlosťou sa vrátil 
na Kráľovú. V zápätí sa začala cez dedinu 
valiť kolóna vojenskej techniky. Trvalo to 
vyše dvoch hodín. Keďže sa moja sestra 
s kamarátom nevrátili, otec si bol viac 
než istý, že ich chytila ruská hliadka. 
Chudák, prežíval ťažké chvíle a len len, 
že nedostal srdcový infarkt. Pol hodiny 
po prechode kolóny sa však sestra s ka-
marátom našťastie vrátili.

Neskôr, keď už sa situácia trochu sta-
bilizovala, sme pripravovali a čistili kos-
tol k hodom. Bolo vtedy krásne slnečné 
popoludnie, na lúke pri kostole skupina 
detí a žien prášili koberce. Keď sme boli 
v plnom švungu, zavítali k nám ruskí ofi-
cieri. Boli dvaja, jeden mladý a druhý asi 
päťdesiatnik. Dali sa s nami do reči.My 
sme im dali do rúk prakery, aby nám tro-
chu pomohli. Mladší odmietol s tým, že 
on je „komsomol“ a on veru pre kostol 

Nestrácam čas
premýšľaním

nad problémom,
ktorý nemôžem

priamo ovplyvniť.
(Honoré de Balzac)
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robiť nebude. Ja mladý (a najmúdrejší☺) 
som sa doňho poriadne pustil. Zasypal 
som ho otázkami: Prečo ste prišli?, Čo tu 
hľadáte?, Prečo do nás strieľate? Najprv si 
oficier zachoval chladnú hlavu, ale potom 
sa pomaly začal rozohňovať. Pri zmienke 
o strieľaní vytiahol z púzdra pištoľ, z nej 
zásobník a ukazoval mi, že on má patró-
ny všetky, že on nikoho nezastrelil. Pri 
mojej argumentácii, že je ľahké dobiť si 
zásobník a mať ho opäť plný, sa situácia 
vyhrotila. Oficierova tvár a krk sčervene-
li, na krku mu vystúpili žily. Kričal tak, 
že na ústa mu vystúpila pena. Zásobník 
zasunul do pištole a ňou mi potom šermo-
val pred tvárou... zašiel som priďaleko. 
Našťastie niektorá zo žien zaregistrovala, 
čo sa deje, vstúpila medzi mňa a oficiera, 
druhá ma odtiahla do úzadia a hovorila: 
„utekaj!“. Kto boli tie ženy, to si už nepa-
mätám, lebo to bolo dávno, ale pravdepo-
dobne im môžem ďakovať, že som dnes 
ešte tu, na tomto svete.

Po týchto mojich skúsenostiach som 
začal viacej počúvať rodičov a veriť 
ľuďom, ktorí prežili II. svetovú vojnu 
a mali skúsenosť so Sovietmi. Počas 
vojny Nemci budovali letisko na Junčo-
vine a v boroviciach boli vybudované 
bunkre, ktoré boli plné munície a bômb.
Letisko bolo vybudované len ako zálož-
né. Našťastie fronta postupovala rýchlo 
a letisko bolo rozbahnené jarnými daž-
ďami, takže Nemci nemali ani príležitosť 
letisko využiť. A tak pred ich ústupom 
povyhadzovali všetky muničné sklady 
do vzduchu. Dubová sa od výbuchov 
otriasala niekoľko dní. Nemci boli jed-
noducho okupanti a nemali tu čo robiť. 
Hoci tu boli vtedy dlhší čas, nestalo sa, 
aby niekomu na Dubovej ublížili, ukradli 
niečo alebo znásilnili niekoho. Za stravu 
alebo prácu, ktorú Dubovania vykonávali 
pri budovaní letiska alebo kopaní záko-
pov vždy zaplatili. Ľudia na Dubovej im 
natoľko dôverovali, že keď niekedy ne-
boli doma, vojaci vedeli kde sú kľúče od 
domu. Zobrali si vajcia alebo stravu a na 
stole nechali peniaze, prípadne poopatro-
vali dobytok.

Dubová bola oslobodená 4. apríla 
1945. Prvé ruské auto prichádzalo po 
ceste od Vištuka. Keď bolo neďaleko 
cintorína, dostalo zásah z kanóna, ktorý 
bol umiestnený na ulici pred majerom. 
Na to Nemci narýchlo opustili Dubovú 
a neskôr našli Dubovania štyroch mŕt- 
vych vojakov v rozbitom náklaďáku 
a opodiaľ ležala mŕtva bárišňa. Okrem 
mŕtvol našli opodiaľ naložené auto 
s ukradnutými vecami, napr. hrnce s mas-
ťou, šunky a podobné veci. Mŕtvi vojaci 

boli pochovaní na dubovskom cintorín, 
no a neskôr boli preložení na Slavín.

Počas prechodu fronty boli Dubovania 
na Fúgeľke a v horách. Po oslobodení sa 
vrátili do svojich domovov, kde privítali 
osloboditeľov. Tí zabrali faru, na ktorej si 
spravili veliteľstvo a dôstojnícku kuchy-
ňu. Hneď dali vybubnovať, že z každého 
domu musia ľudia priniesť kýbeľ vína 
a 50 vajec. Po obsadení letiska – Junčovi-
ny, si neboli Rusi istí, či nie je letisko za-
mínované. Preto začali odminovacie prá-
ce. Zoradili ľudí z Dubovej a z okolitých 
obcí, z Kráľovej, z Vištuka a z Pudmeríc. 
Každý dostal do rúk poleno – sahovicu 
a ním museli hľadať míny. Robilo sa to 
tak, že okolo seba tĺkli drevom do zeme. 
Samopalníci z bezpečnej vzdialenosti do-
zerali na odmínovanie. Tak prešli cez celú 
dĺžku letiska, od hája až po dolnú cestu. 
Našťastie sa žiadne míny nenašli a míno-
hľadači sa v zdraví mohli vrátiť domov.

Naši ľudia sa rýchlo naučili po rusky 
a prvé slovo, ktoré sa naučili bolo slovo 
„davaj“. Ruskí vojaci rabovali, ale naj- 
viac sa im páčili bycikle, hodinky a bater-
ky. Niektorí vojaci mali hodinky naveša- 
né na oboch rukách a keď už nemali na 
rukách miesto, efektívne na to využívali 
kotníky na nohách. No i stala sa prího-
da (jedna z mnohých), že v nedeľu ráno 
sa chystala rodina do kostola a otec ako 
invalid, kvôli zraneniu z I. svetovej voj-
ny, sedel za stolom a holil sa britvou. Tu 
z ničoho nič vošiel ruský vojak a bez slo-
va začal rabovať v kredenci. Zobral bater-
ku, holiace potreby, brúsky, britvy a pod. 
Tu Jozef naňho kričí od stola: „Čo tam 
chceš, čo si si tam nechal?“ Rus odpo-
vedal: „Ja vojoval.“ Jozef na to: „Ja som 
tiež bojoval v prvej svetovej vojne a pozri 
– stratil som nohu. Vtedy sme si Rusov 
vážili ako čestných a bohabojných ľudí 
a teraz sú z vás kmíni a neznabohovia. Ty 
ideš okrádať vojaka? Invalida?“ Rus na 
to: „Čo to noga, máš ešte glavu.“ To už 
Jozefa načisto rozčertilo a kričal: „Daj mi 
moju britvu!“ Tu Rus pritlačil Jozefovi na 
hruď samopal. Na to už zareagovala Jo- 
zefova žena a deti. Hodila sa Jozefovi 
okolo krku a kričala: „Nechaj, nech si 
zoberie britvu, to ti nestojí za to, aby ťa 
zabil a ja s deťmi zostanem vdova!“ Jozef 
nemal iné východisko ako nechať Rusa 
ísť i s jeho britvou.

Taktiež ženy a dievčatá sa museli scho-
vávať, aby ich Rusi neznásilnili. Raz sa 
stalo, že Rusi pili a zabávali sa v jednom 
dome a to tak, že ľudia na nich museli za-
volať Dubovskú poriadkovú službu, ktorá 
bola zložená z vyslúžilých vojakov, bez 
zbraní. Stanovisko mali v starej požiarnej 

zbrojnici. Po príchode poriadkovej služ-
by chceli naši chlapci utíšiť rozjarených 
vojakov. Tu jeden z Rusov vytiahol pištoľ 
a strelil Vincovi do hrude. Guľka preletela 
cez pľúca a chrbtom von. O niekoľko dní 
na to ťažko zranený Vinco zomrel v Trna-
ve v nemocnici. Správa rýchlo prebehla 
po dedine a rozhorčení ľudia sa zhromaž-
dili v strede dediny pred richtárovým do-
mom. Kričali jeden cez druhého. My sme 
na vás čakali ako na osloboditeľov a vy 
do nás strieľate! Rozhorčenie bolo veľké. 
Ruský veliteľ, keď videl čo sa robí, roz-
kázal obstúpiť ľudí a kričal: „Rozchodite 
sa!“ Keď na to ľudia nereagovali a kričali 
ešte viac rozkázal samopalníkom strielať 
ponad hlavy ľudí. Na to sa už rozhorčení 
ľudia rozišli, ale veľa nechýbalo a mohlo 
sa to skončiť masakrom. Samozrejme, ka-
pitánovi čo zastrelil Vinca sa nič nestalo, 
iba ho presunuli do druhého rajónu. Bol 
to hrdina, ktorý sa vyznamenal niekde v 
boji v Maďarsku, kde sám udržal nejaký 
významný bod, keď jeho spolubojovníci 
padli. Neviem, či poznáte Dubovský cin-
torín a či viete kde ten Vincent leží? Jeho 
hrob je v starej zadnej časti cintorína, na-
pravo od hlavného kríža. Na mohyle je 
napísané:

Život svoj mladý stratil,
keď chránil česť blížneho.

Ty ho Bože za to príjmi
do života večného.

Obec Dubová

Nemilé spomienky na Rusov majú 
i Modrania. Po oslobodení bola Modra 
vyhlásená za lazaretné a rekreačné mesto 
pre Malinovského armádu. Po niekoľko-
hodinovej výzve sa museli všetci ľudia 
vysťahovať a evakuovať celé mesto. Tak 
si stihli zobrať len tie najpotrebnejšie 
veci do kufrov a všetko museli nechať za 
sebou. Po troch mesiacoch, keď sa mohli 
už vrátiť do svojich domovov, celé mesto 
bolo vykradnuté a spustošené. “Hrdinom“ 
sa nechcelo chodiť z domu do domu na-
okolo, cez bránu a tak si jednodnoducho 
výbušninami v stenách a kde sa im za-
chcelo porobili dvere. No a to nehovorím 
o pivniciach. Tam si prišli na svoje.Sudy 
si otvárali pištoľou alebo granátom. Po-
tom pili do nemoty. Zbytok vína nechali 
len tak vytiecť do kanála alebo na zem 
v pivnici. Stali sa i prípady, že sa unavení 
geroji utopili vo víne. Víno z kanalizácie 
sa dostalo do fontány a tak z fontány tiek-
lo víno.

S. P.
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Betlehém u Joslíka

Je dlhoročnou tradíciou, že si sprítomňujeme očakávanie 
na narodenie Ježiška nielen v kostole, ale aj v domácnostiach 
výzdobou, adventnými vencami a betlehemčekmi.

Stáva sa peknou tradíciou na Dubovej, že u Joslíka máme 
veľmi tradičný starodávny adventný veniec (na vozom kole) 
a „moderný“ akoby barokový betlehem v tradičnom vidieckom 
prostredí. Pri prvom slávnostnom predstavení tohto betlehema 
som prítomným pred troma rokmi povedal, že nám má tento 
honosný betlehem pripomínať, že žijeme v bohatom kraji, má 
nás nabádať uvedomiť si, že žijeme v omnoho lepších podmien-
kach ako naši prarodičia a má nám tiež poukázať na to, že máme 
vyhľadávať vo svojom okolí potrebných a núdznych.

Tento rok pribudli k betlehemu vtáčiky, ktoré nám tiež pri-
niesli posolstvo. Keďže vianočné obdobie je obdobím naplne-
ným láskou, lásku k blížnemu prejavujeme skutkami. Skutkami 
telesného a duševného milosrdenstva. A práve tieto skutky nies-
li vtáčiky k betlehemu. Mnohí si ich všimli, mnohí možno nie. 
Nájdete ich v každej modlitebnej knižke (modlitebnom spevní-
ku) na začiatku.

Aj keď sme už betlehem zbalili, verím, že skutky, ktorými 
prejavujeme svoju lásku k našim blížnym, neostanú v krabici 
ako výzdoba k budúcemu roku.

Ďakujem Marekovi Jakubcovi za poskytnutie priestorov, Re-
nátke Jakubcovej za nádherné naaranžovanie, pánovi farárovi 
za vysvätenie venca (nedal sa priniesť do kostola), Katke Ur-
banovičovej za celoadventnú starostlivosť, Petrovi Balagovi 
za pomoc s inštaláciou osvetlenia a Vám všetkým za záujem 
a skutky...

starosta obce

Patríte medzi odvážlivcov, ktorí si dovolili v predvianoč-
nom zhone odložiť prachovku, okenu, či iný pracovný nástroj 
a rozhodli sa vychutnať si príjemnú atmosféru so svojimi pri-
ateľmi? 

Ak ste tak urobili v poslednú adventnú nedeľu a navštívili Ste 
Betlehem v Hoštáckej vieche, mali ste možnosť nielen vypočuť 
si niekoľko vianočných pesničiek, či kolied od našich „kréďa-
kov“, ale aj pochutnať si na sladkých koláčikoch voňajúcich va-

nilkou a varenom vínku s príchuťou škorice. Každý, kto prišiel, 
urobil dobre. Je príjemné stretnúť sa i keď len na krátku chvíľu. 
Je príjemné „prehodiť“ pár slov s priateľom, susedom a len tak 
jednoducho si oddýchnuť. A zmysel, či vlastne posolstvo Via-
noc sme tam našli – v pekne pripravenom Betleheme zatiaľ bez 
Ježiška, s čakajúcou Máriou a Jozefom. Pri krátkom zastavení 
sa pri nich, myšlienka každého z nás smerovala asi inam. Tak 
ako pri jasličkách v kostole: niekto prosil, niekto ďakoval, iný 
obetoval a ďalší možno prehrýzol vlastnú zatrpknutosť a od-
pustil...

Verím, že nikto, kto prišiel, neľutoval a odchádzal povzbude-
ný, s príjemným pocitom. A možno nám nakoniec už ani tak ne-
vadili „čmuhy“ doma na okne, či to, že namiesto plánovaných 
desať druhov vianočného pečiva máme upečených len osem, 
hoci suseda má dvanásť. Všetkých nás spájala radosť z blížia-
ceho sa niečoho čarovného, jedinečného, po celý rok tak očaká-
vaného. Toho, čo malo čoskoro prísť – nielen tisíce svetielok, 
ale aj jedno veľké svetlo – pokoj, pohoda, nádej a hlavne láska. 
Láska, ako prvý vianočný darček.

Prajem sebe a aj Vám všetkým, častejšiu príležitosť zúčastniť 
sa takto vydareného popoludnia. 

Jana

Konferencia svätého
Vincenta de Paul

1.1 Pôvod
Spolok sv. Vincenta de Paul je celo-

svetová kresťanská komunita, založená 
v Paríži v roku 1833 skupinou mladých 
katolíckych laikov a staršej osoby, ktorí 
sa spojili, aby vytvorili prvú konferen-
ciu.

Spolok si praje, aby sa pamätalo na nich 
všetkých s vďačnosťou, keďže oni dali 
príklad oddanosti biednym a Cirkvi. Od 
Le Taillandiera po blahoslaveného Frede-
rika Ozanama, Paula Lamache, Francoisa 
Lalliera, Julesa Deveauxa, Félixa Clavé, 
všetci vo svojej pokore vedeli ako hľadať 
múdru radu a podporu toho, ktorý sa stal 

prvým Generálnym prezidentom prekvi-
tajúceho Spolku, Emmanuela Baillyho. 
Duch Svätý bol nepochybne prítomný 
v nich všetkých pri založení Spolku, pod-
porujúc charizmu v každom z nich. Medzi 
nimi bol Frederik Ozanam jasným zdro-
jom inšpirácie. Spolok bol katolícky od 
jeho začiatkov. Zostáva medzinárodnou 
katolíckou dobrovoľníckou organizáciou 
laikov, mužov a žien.

Komentár

Prvý článok sa snaží okrem urobenia 
pevného vyhlásenia jeho kresťanskej 
a katolíckej viery od jeho začiatkov, tak-
tiež urobiť hymnus na oslavu laickej ka-
pacity, na oslavu záväzkov obsiahnutých 

v krste. Tí mladí ľudia, ktorých mená sú 
prvýkrát uvedené v Stanovách, boli viac 
ako sto rokov pred svojou dobou zvažu- 
júc povinnosť laikov na šírení Kráľov-
stva, ktorú bude neskôr zdôrazňovať 
Druhý vatikánsky koncil. Duch Svätý 
bol tiež prítomný v prvej konferencii ako 
v skupine, nielen v každom jednotlivcovi, 
ako puto ich jednoty, uisťujúc, že rôzne 
charizmy, ktoré dostali, boli práve tými, 
ktoré boli potrebné pre konferenciu, aby 
dosiahla misiu chcenú Bohom. Je to od-
poveď zakladateľov na inšpiráciu Ducha 
Svätého, ktorá umožňuje Spolku pomôcť 
nás, v našom čase, aby sme každý deň 
rástli ako ľudské osoby a duchovne v od-
danosti núdznym. 
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Sezóna v silovom trojboji v roku 2013 
bola opäť úspešná.

Medzi dorastencami veľmi úspešne bo-
doval Filip Czédl, ktorý získal medailu 
na všetkých piatich súťažiach, ktorých 
sa zúčastnil. Okrem domáceho titulu 
v silovom trojboji a striebra za trojboj 
na Majstrovstvách Čiech a doma v tla-
ku na lavičke, zapísal aj vzácny bronz 
z Majstrovstiev Európy v silovom troj- 
boji. Bronz za disciplínu drep v hodno-
te 255 kg je veľký úspech slovenského 
trojboja. Na jeseň sa darilo aj ďalšiemu 
dorastencovi Marekovi Krchnákovi, kto-
rý na medzinárodnej súťaži Grand Prix 
Slovakia v silovom trojboji vybojoval 
striebro a na medzinárodnej súťaži v Če-
chách v silovom trojboji slušné a tesné 
štvrté miesto. 

O veľký úspech v mužskej kategórií sa 
postaral Peter Moravčík. Peter dvakrát 
reprezentoval Slovensko ako člen repre-
zentačného družstva na medzinárodných 
súťažiach. Či na Dunajskom pohári v ma-
ďarskom Ráckeve, alebo na Športfestiva-
le v Trenčíne pomohol vybojovať striebro 
pre slovenskú reprezentáciu. Obe súťaže 
„robil“ vo svojich osobných rekordoch. 

Ten posledný je 720 kg v trojboji (285 
drep; 167,5 tlak na lavičke; 267,5 mŕtvy 
ťah).

Na jeseň sa predviedol vo výbornej for-
me aj absolútny dorastenecký a juniorský 
šampión Samo Tomašovič. Samo už ve-
kovo prešiel do kategórie mužov a tiež 
prešiel do vyššej hmotnostnej kategórie. 
Samo súťažil na prestížnych Majstrov- 

stvách Slovenska družstiev mužov ako 
člen 4-členného družstva. Napriek zápa-
lu priedušiek, ktorý pokazil záverečnú 
prípravu, Samo zvládol súťaž ako pro-
fesionál a utvoril nové osobné rekordy. 
V drepe zdolal 320 kg, v tlaku na lavičke 
200 kg a v mŕtvom ťahu 300 kg. V troj-
boji celkovo 820 kg, čo je najlepší vý-
kon šampionátu a aj dubovana v silovom 
trojboji vôbec. V súťaži jednotlivcov bez 
rozdielu hmotnostnej kategórie, Samo 
vybojoval výborné druhé miesto.

Takže spolu 10 medailí (2+6+2) na 
významných pódiách to je známka za 
vysokú športovú úroveň dubovských 
trojbojárov. Na záver treba poďakovať 
starostovi obce Ľudovi Ružičkovi a po-
slancom obecného zastupiteľstva za 
podporu silových trojbojárov v sezóne 
2013.

Pavol Kovalčík,
prezident ŠK SPC Častá

Dubovskí trojbojári
v sezóne 2013
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Mikuláš v našej materskej škole

Sviatok sv. Mikuláša je najobľúbenejším sviatkom práve tých najmenších. Prináša im radosť a pocit očakávania a je pre nich 
symbolom blížiacich sa Vianoc.

A ako to už býva zvykom v našej škôlke, ani tentokrát nás Mikuláš neobišiel a prišiel nás potešiť spolu s bábkovým divadlom 
manželov Stražanovcov. Deti zas potešili Mikuláša krásnymi básničkami a pesničkami a hneď potom za Mikulášovej pomoci  
spolu vyčarovali pod stromčekom krásne darčeky v podobe hračiek pre deti. To bolo radosti. Mikuláš ešte stihol všetkým deťom 
porozdávať sladké balíčky a sľúbil, že o rok príde opäť. Budeme sa tešiť, Mikuláš.

Kerestešová

Spoločne sme
privítali narodeného 

Ježiška v jasličkách

Prvý sviatok vianočný je dňom, kedy 
všetci slávime narodeného Spasiteľa. 
Prežili sme tieto chvíle spolu, v našom 
kostolíku v Dubovej.

Obetavé deti z Talentária, ktoré chce-
li spoznať pravdivý príbeh narodenia 
Božieho syna si pripravili pre všetkých 
Jasličkovú slávnosť: „Fanfáry pre Ježiš-
ka“. Chór malých dobrých anjelikov sa 
nenechal pomýliť padlým anjelom a jeho 
pokušeniami. Pevne hájili posolstvo na-
rodeného Ježiška. Ani archanjel Gabriel 
nezaháľal a poctivo splnil svoju úlohu 
zvestovateľa radostnej noviny. Ani Má-
ria, ani Jozef nepodľahli zvodom pad-
lého anjela a jeho ponuke na tú ľahšiu 
a nekomplikovanú cestu. Anjelský chór 
sa  neustále snažil presvedčiť padlého 
anjela, že nemá šancu vyhrať. Ale on stá-
le skúšal a skúšal. Keď neuspel u Márie 
ani u Jozefa, pustil sa do mudrcov, ktorí 
sa išli pokloniť Ježiškovi. Aj Tí sa však 
rozhodli vydať na cestu pravdy a poklo-
nili sa narodenému Kráľovi a odovzdali 
mu svoje dary. Padlý anjel sa na vlastnej 
koži presvedčil, že jediná správna voľba 

je uveriť Jezuliatku a jeho Božej láske 
a pravde. Preto v závere odhodí odev 
padlého anjela a v bielej čistote ducha sa 
obráti k Bohu a spolu s ostatnými sa po-
kloní nerodenému Ježiškovi.

Všetky deti, ktoré sa zapojili do Jas-
ličkovej slávnosti skutočne prežili tento 
zázrak. Neváhali prísť na prípravu vo 
svojom voľnom čase, aby sa pokúsili po-
chopiť aké dôležité je porozumieť zázra-
ku Božieho narodenia. Všetci sme si užili 
výchovu padlého anjela a potešili sa jeho 
obráteniu. Veď to predsa môže byť aj 
o nás. A preto sa radujeme, že aj my všet-

ci máme šancu na zlepšenie a vždy bu-
deme mať šancu na biele anjelske rúcho. 
A nezáleží na tom, či máme 6 alebo 16 
alebo 60 rokov.

Krásna hudba klavíra a priečnej flauty 
doplnila spoločné chvíle prežité v našom 
chráme a dodala chuť na spoločnú záve-
rečnú „Tichú a svätú noc“, do ktorej sme 
sa spokojní vracali do svojich domovov 
aj so sladkými odmenami, ktoré nám na 
cestu rozdal náš pán farár. Touto cestou 
mu ďakujeme za povzbudenie a láska-
vosť.
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Mikuláš na Dubovej

Na večer siedmeho decembra 2013 sme sa stretli v našom 
kostolíku pri večernej svätej omši s krátkou pobožnosťou s po-
žehnaním, kde nám pán farár priblížil osobnosť sv. Mikuláša 
– kým bol a čo robil.

Zrazu nastal v celom kostole rozruch a zo sakrisitie k nám 
prišli detičky spolu s anjelikmi privolať sv. Mikuláša, ktorý aj 
naozaj prišiel – zastavil sa a strávil s nami chvíľku zo svojho 
drahocenného času.

Deti predniesli sv. Mikulášovi svoj vopred pripravený pro-
gram, ktorý bohužiaľ nebol úplný pre dosť veľkú chorobnosť 
tohoto obdobia avšak aj napriek tomu chodili k nemu, vraveli 
mu básničky, spievali pesničky, za ktoré dostali sladkú odmenu. 
Potom tým, ktorí nemali tú odvahu prísť až k Mikulášovi vzali 
anjeli naplnené koše a porozdávali darčeky.

Nakoniec sme všetci spolu vyšli pred kostol, kde nám Miku-
láš chcel rozžiariť svetlo stromčeka, ktoré nám má pripomínať 
Mikuláša a radostné čakanie na Ježiška – žiaľ sa to nepodarilo 
pre nepriazeň elektriny, ale to vôbec nevadí, pretože v našich 
a najmä detských srdiečkach horí také silné svetielko, ktoré ur-
čite poteší Ježiška.

text: Eva Dolníková,
foto: Petra Dubanová
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Vianočná besiedka 
pre dôchodcov

Dňa 19. 12. 2013 všetky srdcia prítom-
ných spojilo krásne vianočné predstave-
nie detí z materskej a základnej školy.

Básňami, piesňami a tančekami na-
vodili deti tú správnu vianočnú atmo-
sféru. Deti boli odmenené nielen dlhým 
potleskom, ale aj sladkými odmenami. 
Veľká vďaka patrí aj celému pedagogic-
kému zboru za ich obetavosť pri prípra-
ve kultúrneho programu. Tešíme sa opäť 
o rok.

Kerestešová
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Stolnotenisový turnaj

Dňa 26. 12. 2013 sa opäť konal v športovej hale na ihrisku Štefanský stolnotenisový turnaj. 
O ceny bojovalo spolu 28 hráčov (26 mužov a 2 ženy) z Dubovej, Častej, Bolerázu, Cífera, Smoleníc, Suchej nad Parnou, Vode-

rád, Dlhej, Vištuka a Modry. Na turnaji vládla príjemná vianočná atmosféra. Hostia si mohli pochutnať na dobrom vínku, ktoré nám 
poskytli vinárstva JOSLIK a PRETZELMAYER. V závere turnaja sa z prvenstva najviac tešil Ľuboš Mišík z Modry, na druhom 
mieste skončil tiež vynikajúco hrajúci Roman Kormúth z Bolerázu a posledné tretie miesto obsadil Rudolf Izakovič z Dlhej.

Dubovania sa do záverečných kôl neprebojovali. Dúfame, že po pravidelných tréningoch sa to zmení a o rok uvidíme na stu- 
spienkoch víťazov niektorého z našich hráčov.

Valentovič, Moravčík

Termín
 15. 2.
 1. 3.
 4. 3.

Podujatie
 Valentínsky ples
 Pupácky ples
 Babská zábava – pochovávanie basy

 9. 3.  Divadelné vystúpenie KRKVAŠ

Kalendár podujatí február – apríl 2013

Organizátor
 starosta
 starosta
 CRD
 KRKVAŠ

 9. 3. 
 marec – apríl
 apríl

 MDŽ
 McDonald Cup – minifutbalový turnaj žiakov 1. st. ZŠ
 Trenčín – Záhradkár 2014

 apríl  Vínny festival ČK panstva Satyr

 JDS
 ZŠ
 JDS
 MČK

 4. 4.
 20. 4.
 18. – 21. 4.

 Noc s Andersenom
 Šibačková zábava
 Veľkonočné sviatky

 30. 4.  Richtárska varecha – stavanie mája

 OKVŠ-OK
 ?
 RKC, CREDO
 KRKVAŠ


