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Kto sa mi dostal
pod kožu
Naše Dubovské noviny nemali nikdy
ambíciu byť „mienkotvorným médiom“,
alebo predĺženou rukou obecného úradu
pri informovaní občanov.
Vždy sme ich brali ako také naše malé
novinky, kde sa prezentujú pekné veci
a milé udalosti z našej malej dedinky. Pár
listov o tom, čo sa udialo, pár fotiek, spomienok, poďakovaní, upozornení a trocha
informácií. Ani šokujúci klebetník, ani
odborný špecializovaný mesačník – taký
našský
občasník.
O našej obci, farnosti,
organizáciách, športe
a kultúre. Sem tam
vážnejšia téma.
Trochu mi akokeby „prischla“ úloha písať úvodníky,
no niekedy je ťažké
nájsť tému vhodnú
a ešte o nej napísať
pár súvislých viet☺
tak, aby korešpondovali s témou novín:
Nový rok, Veľká noc,
Cyrilometodské slávnosti, Hody, Vianoce.
Väčšinou sa upnem k tomu, čo sa mi stalo
a od toho sa odvinie nejaký „príbeh“. Teraz
sa však deje toho toľko, že nenachádzam
nejakú ústrednú tému, okolo ktorej by som
splietol niečo zmysluplného – hodového.
Stále sa mi však vracia a premieta pred
očami jedno video – reportáž. Vždy mi
vženie slzy do očí a prebehnú mi po chrbte
zimomriavky – skúste pozrieť na https://
www.youtube.com/watch?v=A6FlMLyf0yk
alebo si dajte do Google. V tomto roku
1. júla zomrel vo veku 106 rokov Sir Ni-
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Nepredajné

cholas Winton. V marci a auguste 1939 sa
mu podarilo zorganizovať útek – evakuáciu
669 detí z vtedajšieho Československa do
Anglicka, ktoré by inak skončili v koncentrákoch. Až v roku 1988, po tom, čo jeho
žena objavila na povale fotografie a zoznamy detí, sa jeho snaha stala svetoznámou
a dostalo sa jej najvyšších ocenení. V priamom prenose stanice BBC sa mu „jeho“
zachránené deti – už pomaly dôchodcovia,
poďakovali za záchranu. Veľmi silným zážitkom sú aj filmové spracovania tohto príbehu, napríklad Sila ľudskosti. Jeho myš-

lienka: „Myslím si, že veľa ľudí hovorí,
že niečo nejde urobiť, pretože to nikdy ani
neskúsili. Je to len zámienka. Väčšina vecí
aj zdanlivo nemožných tvrdou prácou dosiahnuť možno. Myslím, že je to vôľa, čo
ľuďom často chýba“ – ide až pod kožu, do
hĺbky duše, tam, kde máme skryté svoje
najtajnejšie vedomie o svojich vlastných
chybách a nedostatkoch, kde máme skrytý
svoj strach z budúcnosti. Každý deň, každú
sekundu zomrie obrovské množstvo vzácnych a nenahraditeľných ľudí, aj našich
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blízkych a drahých. Príbeh Sira Wintona sa
mi však vracia ako vzácny príklad, kedy sa
za vykonanému dobru dostalo zaslúženého
ocenenia.
Vracia sa mi však aj preto, že dookola
počúvam aktuálne informácie o európskej
utečeneckej kríze. Neviem, či sa dá situácia pozrovnávať, neviem vyhodnotiť, či
sú rizikom, či nás idú ovládnuť, či zmenia
tvár Európy tak, že prestane byť európskou
civilizáciou, či budú hodnotnou pracovnou
silou, či zapadnú a pomôžu prestarnutej
populácii... Keď od seba odoženiem všetky „žvásty“ z médií,
vidím len valiacu sa
masu ľudských bytostí
a svoj vlastný strach
z budúcnosti. Možno prišiel čas vyskúšať, či naše základné
hodnoty – ľudskosť,
humanita, kresťanská
morálka a etika budú
silnejšie a dokážu zachovať európsku civilizáciu, alebo budú jej
labuťou piesňou.
Aby som však nekončil tak pesimisticky, dovolím si ešte
jeden citát od Sira
Wintona: „...láska je
veľmi dôležitá. Je to
jediná vec, ktorá je
skutočne dôležitá. Je to umenie kompromisu. Je to umenie spolužitia. Umenie, keď
už nie zdieľať rovnaké záujmy, tak aspoň
tolerovať záujmy toho druhého. Mojej žene
Grete teraz ani nevadí, keď idem na bridž
a mne nevadí, keď ona ide na tie svoje dámske stretnutia.“
Príjemné hodovanie všetkým
praje starosta – aj na kolotočoch,
aj na zábave, aj na futbale, aj doma...
nech nám chvíľu nevadí...

2

október – november 2015
Oznamy
Z činnosti obecného úradu:

V priebehu leta zadal obecný úrad spracovanie archívnych a registratúrnych záznamov odborne spôsobilej osobe, ktorá
nám spracovala a archivovala dokumentáciu rokov 2005 – 2014. Síce nič nevieme nájsť☺, ale splnili sme si zákonnú
povinnosť a všetko je v úhľadných škatuliach.
● Spracovávame dosť zložitý problém
daňových nedoplatkov a daňových priznaní najmä poľnohospodárskej pôdy.
Chceme dať vlastníkom do pozornosti
informáciu, že za poľnohospodársku
pôdu si musí zaplatiť daň vlastník, výnimkou sú pozemky štátu v správe SPF,
alebo Lesov SR a nájomné zmluvy zapísané do katastra nehnuteľností.
V týchto prípadoch môže platiť daň za
pozemky nájomca.
● Ďakujeme občanom za trpezlivosť
a porozumenie pri výpadkoch verejného osvetlenia – hľadáme miesta skratov,
ktoré spôsobujú výpadky najmä pri vetre
(stromy prerastené vo vedení elektriny
verejného osvetlenia) a daždi (pravdepodobne časť kabeláže zakopanej na hlavnej ulici).
● Po troch neúspešných obchodných verejných súťažiach sa podarilo podpísať
nájomnú zmluvu na chatu Fúgelka – pán
Hrabovský s manželkou založili sro-čku
a chcú pokračovať v podnikaní s doterajšou náplňou: detské tábory, školy v prírode, podujatia... Vítame ich na Dubovej
a tešíme sa na spoluprácu.
● Uskutočnilo sa ďalšie (už tretie) stretnutie vlastníkov pozemkov v lokalite Za
kaplnkou a Horné lúky s veľmi malou
účasťou, na ktorej sa prerokovala konečná podoba Urbanistickej štúdie týchto
lokalít. Ďakujeme vytrvalcom, ktorí počkali na meškajúcich riešiteľov.
● Konečne sa nám podarilo „zlegalizovať“ stavebnú úpravu v základnej škole –
zmena účelu využitia priestorov (kancelária a jednoizbový byt) a po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutí začneme dávať
do poriadku nájomné vzťahy.
●

Z činnosti Obecného zastupiteľstva
Na svojich rokovaniach sa poslanci zaoberali viacerými témami – nájom chaty,
predaj obecného pozemku v Novosa-

●

doch, žiadosti občanov o vysporiadanie
pozemkov pod nehnuteľnosťami a vo
dvoroch, kontrolnými zisteniami Hlavnej
kontrolórky, podaniami a návrhmi občanov a najmä prípravou aktualizácie všeobecne záväzných nariadení k tohtoročnej
jeseni, ku ktorým nám prišiel aj prípis
prokurátora.
● Zápisnice si môžete pozrieť aj na našej webovej stránke, kde ich zverejnenie
má niekedy sklz z dôvodu, že čakáme na
podpísanie zápisníc overovateľmi.
Z regionálnej spolupráce
OOCR: Na svojich septembrových
rokovaniach mali obecné zastupiteľstvá
v regióne prerokovať a prípadne schváliť
založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorú pripravujeme už
dva roky. Verím, že sa dobrá myšlienka
podarí a umožní obciam v spolupráci
s podnikateľskými subjektmi cestovného ruchu ďalej budovať túto perspektívnu oblasť hospodárskeho rozvoja, pracovných príležitostí a príjmov do regiónu.
Staviame na vinohradníckej a vinárskej
tradícii a skúsenostiach Malokarpatskej
vínnej cesty, potrebujeme však na tento
segment nabaľovať ďalšie témy: prírodu
a krajinu, hlinu a keramiku, cyklo a pešiu
turistiku...
● OZ MR: Občianske združenie Malokarpatský región, ktoré pracuje na stratégii rozvoja regiónu, sa snaží získať štatút
Miestnej akčnej skupiny a získať možnosť čerpať prostriedky z Programu rozvoja vidieka – program LEADER (more
skratiek: OZ MR – MAS – PRV ). Prezentovali sme jej založenie a spoluprácu aj na Festivale scískaníc na Dubovej
a podobne aj na podujatiach inde v regióne. Pozývame Vás 10. 10. 2015 do
Modry (KDĽŠ) na celodenný seminár,
kde očakávame najmä všetkých, ktorí už
majú v hlave projekt, ktorý by sa mohol
z eurofondov realizovať. Podnikateľov,
občianske združenia aj nápady pre samosprávu.
● ZMOMR: Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu bolo od svojho
založenia po roku 1992 reprezentatívnym
zástupcom záujmov samospráv v našom
okrese a najmä v roku 1998 spoluzakladateľom Malokarpatskej vínnej cesty. Po
zvolení starostu obce Píla za predsedu
združenia sa zaktivizovalo najmä v oblasti plnenia svojich základných funkcií
●
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– spolupráci pri riešení samosprávnych
funkcií a na pravidelných stretnutiach
riešime problematike informatizácie,
daňovej politike, čerpaniu eurofondov,
školstvu, doprave a legislatíve.
● MČK: Mikroregión Červený Kameň,
ktorý je kostrou spolupráce v našej časti
okresu od roku 2005, hľadá po založení
OOCR (cestovný ruch), OZ MR (všestranný hospodársky rozvoj) a oživení činnosti
ZMOMR (samospráva) svoju cestu. Témou by mohla byť užšia spolupráca obcí
v oblasti výkonu samosprávnych funkcií
– t.j. spájanie obecných činností (máme
spoločné stavebné úrady, ale môžeme
mať spoločný školský úrad, sociálne oddelenie, právnikov, správu budov, ošetrovanie zelene,... ale vieme si predstaviť
aj spoločné mikroregionálne školstvo
s jedným riaditeľom, komunálny podnik,
stavebnú firmu,... a v konečnom dôsledku by mohol na celom území fungovať
jeden spoločný obecný úrad, spoločných
účtovníkov, daňovákov, personalistov,...
s podmienkou samozrejme zachovania
obecných úradov a služieb pre občana
v mieste bydliska. V podmienkach elektronizácie to nie je nereálne a dokázalo by
to pri ušetrení cca 5% doterajších nákladov ušetriť regiónu cca 200.000 € ročne.)
Prípadne sa témou môže stať vytvorenie
MČK ako konkrétneho produktu cestovného ruchu – zosieťovanie služieb,
vytvorenie programu pre návštevníka
na tri až 10 dní s ubytovaním a ponuka
zľavovej – užívateľskej karty, alebo pasu
a možno aj s vlastnou cestovnoruchárskou vinárskou menou (trebárs jeden
okov – žajdeľ – pokál – hrnček) v hodnote prerátanej na cenu fľaše vína ☺
Z činnosti skládky odpadov
Personálne a finančne spoločnosť zabezpečila vypracovanie projektovej
dokumentácie pre územné konanie na
výstavbu separačného dvora a centra
pre separáciu a zhodnocovanie odpadov
v lokalite pri smetisku (medzi smetiskom a cestou na Častú). Momentálne sa
v procese územného konania získavajú
súhlasy dotknutých orgánov, zadáva sa
posudzovanie vplyvov na životné prostredie a pripravuje sa celý proces územného konania.

●

Šéf je človek, ktorý príde neskoro do práce, keď ja prídem skoro
a skoro, keď ja prídem neskoro.

starosta
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oz malokarpatský región: Spojme sily pre rozvoj nášho regiónu.
Zrealizujme dobré nápady pre lepší život na vidieku.

OZ Malokarpatský región
OZ Malokapratský región je občianske
združenie, ktoré vzniklo v októbri 2014.
Združuje mestá a obce, podnikateľov,
mimovládne organizácie a fyzické osoby
z katastrálneho územia miest Modra
a Svätý Jur a obcí Báhoň, Budmerice,
Častá, Doľany, Dubová, Chorvátsky
Grob, Jablonec, Píla, Slovenský Grob,
Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady,
Vištuk.
Rozvoj regiónu je našou prioritou
Spojili sme sa, aby sme zrealizovali
projekty a myšlienky, ktoré majú obyvatelia regiónu. Aby sa dali projekty zrealizovať, poväčšine chýba jedna podstatná vec – financie. Občianske združenie
je cesta, ako tieto prostriedky získať.
V minulosti mestá a obce v Bratislavskom kraji nemali možnosť takto čerpať
finančné prostriedky. Súčasné programové obdobie však prináša príležitosť aj pre
nás. Inšpirovať sa môžeme v ostatných
regiónoch Slovenska. Investície do poľnohospodárstva, vinársta a vinohradníctva, vybudované alebo zrekonštruované
športové plochy, sprístupnené vyhliadkové veže, propagácia regiónu cez regionálne značky a produkty, podpora cestovného ruchu prostredníctvom autentických
lokálnych podujatí. To všetko vytvára
pracovné príležitosti, podporuje zamestanosť a prosperitu pre podnikateľov a oby-

vateľov v regióne. Prostredníctvom OZ
Malokarpatský región sa otvára priestor
pre ľudí, ktorí majú dobré nápady aktívne sa podieľať na formovaní prostredia,
v ktorom žijú a pracujú.
Ako funguje OZ Malokarpatský
región
Združenie je založené na princípoch
miestneho partnerstva za účelom podpory a rozvoja vidieckeho regiónu. Ide
o spojenie občanov, mimovládnych organizácií, podnikateľov a verejnej správy (miest a obcí), ktorí spolupracujú na
rozvoji územia a pri získavaní finančných
prostriedkov z EÚ a z národných programov pre svoj región.
OZ Malokarpatský región má ambíciu
v najbližšom období získať štatút MAS
(Miestna akčná skupina), čo oprávňuje
subjekty v území čerpať finančné prostriedky z uvedených zdrojov.
Úlohou MAS je následne koordinovať
rozvoj územia vytvorením integrovanej
stratégie rozvoja územia s ohľadom na
miestne potreby a potenciál. Na základe
vypracovanej stratégie potom MAS vyhlasuje, posudzuje a vyberá jednotlivé
typy aktivít a projektov. Následne zabezpečuje financovanie z uvedených zdrojov. Žiadosti o financovanie projektov
a aktivít môžu podávať organizácie, podnikatelia, samosprávy pôsobiace v meste
alebo obci, ktorá je rozhodnutím zastupiteľstva členom OZ MR.

OZ Malokarpatský región v číslach
Počet miest a obcí v území: 16
Počet obyvateľov v území: 41 202
Rozloha územia: 302,5 km2
Počet členov združenia: 40
Z toho verejný sektor: 16
Súkromný sektor: 12
Neziskové organizácie a fyzické osoby: 12
Príďte a zapojte sa
Chcete sa dozvedieť viac? Angažujete
sa v regióne a očakávate podporu? Máte
dobrý nápad, projekt? Príďte na stretnutie, predstavte svoj projekt a spolu budeme hľadať ako ho prefinancujeme a zrealizujeme. Staňte sa súčasťou tímu rozvoja
regiónu.
Pozývame Vás na informatívne stretnutie, ktoré sa bude konať 23. 9. 2015
o 18:00 v Kultúrnom dome v Šenkviciach. Pracovné stretnutie sa bude konať
10. 10. 2015 od 9:00 – 18:00 v Kultúrnom dome v Modre.
Súťažte s nami
OZ Malokarpatský región vyhlasuje
súťaž o grafické spracovanie loga združenia. Zapojiť sa môže široká verejnosť.
Odborná porota vyberie to najvýstižnejšie
logo. Víťaz si odnesie odmenu 100eur.
Bližšie informácie nájdete na web stránke mesta/obce, sociálnych sieťach a na
www.malokarpatskyregion.sk

Poďakovanie

Jesenný zber úrody,

V mene všetkých kolegov, detí a „stravníkov“ sa chcem poďakovať pani Márii
Ševčíkovej, ktorá pracovala v našej obci ako vedúca školskej jedálne. Nepracovala
medzi nami desiatky rokov, ale svojou usmievavou a milou povahou si našla miesto
v našich srdciach. V neposlednom rade však aj svojou ráznosťou a cieľavedomosťou, usilovnosťou a pracovitosťou posunula školskú jedáleň kvalitatívne vpred.
Odišla za lepšou pracovnou príležitosťou a my jej prajeme veľa úspechov v pracovnom aj rodinnom živote.
starosta

kroje, vinobrania,

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
rod. Jakubcová, rod. Manduľáková, rod. Kralovičová, Miloš Gloznek.

ĎAKUJEME!

oberačkové slávnosti,

hody...

To všetko nám pripomína ustupujúce leto a príchod jesene. Hrozno, plod
viniča, je považované za jedno z najzdravších druhov ovocia. Je výborné
na jesennú detoxikačnú kúru a pomôže nám aj prekonať nostalgiu za letom,
pretože zmierňuje depresiu a zlepšuje
náladu.
Mária Polčicová
Potrebujeme takých
svätcov, ktorí majú radi
kino, divadlo, muziku,
tanec a šport.
(Sv. Otec František)
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Stolpersteine
v Dubovej

spomienka na rodinu Grossovú

Od augusta nájdete v chodníku na
Hlavnej ulici osadené pamätné kamene
– Stolpersteine.
Obsahujú meno, rok narodenia, dátum
a miesto smrti obete holokaustu. Obec
Dubová si nimi bude pripomínať rodinu
Grossovú. 51-ročného Samuela a jeho
dve dcéry 19-ročnú Lauru a 13-ročnú
Eriku – teda Dubovanov, ktorí žili v obci
a boli kvôli svojmu židovskému pôvodu
obeťami holokaustu.
Stolpersteine prišiel do Dubovej osadiť
osobne ich autor, nemecký umelec, Günter Demnig. Stalo sa tak 8. augusta 2015
a súčasťou osadenia pamätných kociek
bola aj pietna spomienka na zavraždených Grossovcov. Počas nej si prítomní
Dubovania zaspomínali na rodinu Grossovú a odznela i poviedka Vincenta Šikulu Erikine ľalie, ktorá je literárnou spomienkou na Eriku Grossovú. Po inštalovaní pamätných kociek si prítomní uctili
pamiatku obetí minútou ticha a položením ľalií k pamätníčkom.
„Nejde o prvé miesto v Malokarpatskom regióne, s osádzaním Stolpersteine
sme začali minulý rok v Častej. Na námestí boli osadené tri kocky pripomínajúce Terku Beckovú a manželov Spitzových. Obetí z Častej bolo viac, no tieto tri
obete symbolicky pripomínajú tragédiu
židovskej komunity v Častej. Tento rok
sme po ústretovej dohode so starostom
Ružičkom pokračovali v pripomínaní obetí holokaustu z nášho kraja práve
v Dubovej. A budúci rok by mali pribudnúť ďalšie dve mestá či obce,“ hovorí Adam Herceg, iniciátor osádzania
Stolpersteine v Malokarpatskom regióne
a člen OZ Červenokamenské panstvo.

Osadenie Stolpersteine v obci Dubová
podporil starosta obce Ľ. Ružička, obec
Dubová a občianske združenie Červenokamenské panstvo. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli
k dôstojnému priebehu pietnej spomienky.
Reportáž Západoslovenskej televízie
z osádzania Stolpersteine si môžete pozrieťna webe: http://zapadoslovenska.
sk/?p=797 alebo na youtube.
OZ ČKP
Zopár slov o rodine Grossovej
Rodina Grossová sa usadila v Dubovej
približne v polovici 19. storočia.
Samuel Gross sa narodil 25. júna
1891 v rodine Miksu Grossa, pôvodom
z okolia Nitry a Júlie Grossovej, rodenej
Pretzelmayerovej, pôvodom z Píly. Samuel Gross bol deportovaný v r. 1942 do
Auschwitzu VI. transportom cez Žilinu.
Zavraždený bol ako 51-ročný v r. 1942
v KL Auschwitz (pozn. pre označenie
koncentračných a vyhladzovacích táborov sa používajú pôvodné nemecké
názvy). Živil sa poľnohospodárstvom
a obchodom s rozličným tovarom. Spolu
s manželkou Elzou /Alžbetou/ Grossovou, rod. Beckovou (nar. 1903), ktorá pochádzala z Častej, bola dcérou Hermana
Becka a Lenny Beckovej, rod. Bergerovej, mali dcéry Eriku a Lauru. Elza bola
taktiež násilne vyvezená VI. transportom
zo Žiliny do KL Auschwitz. V tomto
transporte bola okrem nej a Samuela i ich
dcéra Erika. Kedy bola Elza Grossová
zavraždená sa nepodarilo s istotou zistiť,
pravdepodobne to bolo tiež v r. 1942.
Erika Grossová (nar. 1929) bola deportovaná v r. 1942 do Auschwitzu VI. transportom zo Žiliny. Podľa oficiálnych dokumentov bola zavraždená ako 13-ročná
1942 v KL Auschwitz. No podľa ústneho
svedectva jednej preživšej, ktorá s ňou

bola na jednom baraku v KL Auschwitz
Erika zomrela až pred oslobodením tábora v r. 1945. Jej pamiatke je venovaná
poviedka od Vincenta Šikulu – Erikine
ľalie.
Laura Grossová (nar. 1923) bola deportovaná v r. 1942 transportom č. 3 do
KL Auschwitz. V tom istom transporte sa
nachádzala i Terka Becková (nar. 1922)
z Častej, ktorá má od minulého roku
Stolperstein v Častej na námestí, pred
domom, v ktorom žila. Laura Grossová
bola zavraždená ako 19-ročná v r.1942
v KL Auschwitz.
Násilný transport rodiny Grossovej zabezpečovala z Dubovej na jar 1942 Hlinkova garda. Podľa spomienok pamätníkov boli Grossovci naložení na nákladné
auto. Elza podľa spomienok pamätníčky
s veľkým plačom hovorila: “Čo sme vám
spravili, keď nás beriete?!”
Laura by dnes mala 92 rokov, Erika 86
rokov. Ešte dnes žijú v Dubovej ľudia,
ktorí si na ne pamätajú.
PaedDr. Adam Herceg
OZ ČKP
foto: L. Izakovičová
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„Keď Krištof Kolumbus
objavil Ameriku,
Dubovania
tam už šteky kálali.“

Toto bola kedysi bežná poznámka, keď
sa dubovskí chlapi utvrdzovali vo svojej
zručnosti a pracovitosti.
Výroba štekov bolo jedno z remesiel,
ktorému sa v minulosti v našej obci darilo. Šteky sú koly k viniču, ktoré sa kálali
/štiepali/ prevažne z agátového dreva. Vyrábali sa z čerstvého dreva a vo zväzkoch
po 20 kusov sa vysúšali a potom predávali na jarmokoch. Najviac štekov sa predávalo na Moravu. Pre vlastnú potrebu si
každý vyrábal šteky sám. Z rozprávania
je známe, že sa tejto výrobe venovali:
Alexin Valentovič /Elek/, Alexin Šikula
/Gico/, Ján Tomašovič /Labanička/.
Ďalším remeslom aj dubovských mužov bolo debnárstvo. Debnárstvo je technika skladania nádob z drevených dielov
stiahnutých kovovými obručami. Toto
remeslo bolo známe takmer na celom
Slovensku a veľké zastúpenie malo v oblastiach, kde sa dorábalo víno. Debnárske
výrobky ako sudy, kade, škopky/šafle/,
hrotky, vedrá, múteľnice, gelety, putne
a špricne boli bežným inventárom skoro v každej dedinskej domácnosti. Sudy
a kade sa vyrábali z dubového dreva
a ostatné nádoby prevažne z jedľového
a smrekového dreva. Tomuto remeslu
sa na Dubovej venovali: Michal Školek,
rodák z Plaveckého Podhradia. Ten ako
mladý debnársky tovariš chodil po robotách. Keď pracoval v Modre u vinára
Ružeka zoznámil sa s Annou Soldánovou
z Dubovej, ktorú si zobral za manželku
a usadil sa na Dubovej. Remeslu sa vy-

Marcel Magát
a Barborka Šuláková
kráčajú za svojimi snami.

Kvalitné umenie osloví ľudí nielen
v kamennej galérií. Obyvatelia Vašej
obce sa mali možnosť s ním stretnúť, na
tých najrôznejších miestach. Mladí ľudia,
z Dubovej Marcel Magát, z Častej Barborka Šuláková, svoju umeleckú tvorbu
predstavujú pri rôznych príležitostiach
a na rôznych miestach. Za pár hodín dokázali tento rok premeniť priestor na Ihrisku Dubová na výstavný priestor. Sviatok
Cyrila a Metoda 5. 7. 2015 urobili ešte
sviatočnejším svojou tvorbou z keramiky,
porcelánu, obrazmi a reliéfmi.
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učil aj jeho švagor Jozef Soldán /Sulino/
a jeho dvaja synovia Štefan a Jozef. Posledným debnárom na Dubovej bol Justín
Palkovič ml.
Na Dubovej boli tiež kolári. Základom
kolárstva je výroba drevených kolies. Na
ich výrobu sa vyberalo najkvalitnejšie
drevo, poriadne vysušené. Sušiť sa muselo najmenej tri roky. Najlepší bol jaseň,
dub alebo agát. Z nekvalitného dreva by
sa kolesá rýchlo polámali, alebo by ich
zničili škodcovia. Kolári úzko spolupracovali s kováčmi, ktorých práca bola pri
výrobe kolies a súčastí vozov potrebná.
Kolárstvo bolo kedysi pomerne rozšírené remeslo. Z rozprávania viem, že kolárom na Dubovej bol František Oškera
/Mititin/. Hovorilo sa, že bol vychýreným
majstrom a tiež sa posmeškovalo, že jeho
robota mala historickú hodnotu, lebo trvala celú večnosť. A že preto, keď si
u tohto majstra Oškeru dal gazda vyhotoviť voz, tak si hneď objednal aj náhradné
koleso.
Kováči na Dubovej. Kováčska vyhňa,
ktorú si ešte my skôr narodený pamätáme bola pri ceste za bývalou požiarnou
zbrojnicou na Novosadskej ulici. Kováči
vyrábali také významné a pre každodenný život nevyhnutné predmety, ako sekery, nože, motyky, čakany, vidly, kopále,
klčovnice, reťaze a iné poľnohospodárske
nástroje. V starších dejinách ľudstva bolo
kováčstvo najvýznamnejším remeslom.
Najčastejšie spracúvaným kovom bolo
železo. V dedine bol obyčajne len jeden
kováč a niekedy slúžil aj pre viaceré dediny. Kováč v obci si svojou jedinečnosťou
udržiaval zvláštne postavenie a rešpekt.
Dubovským kováčom bol Jozef Konig
/Cifra/ a jeho syn Fratišek /Francko/.
Jožo Kováč ako ho všetci volali bol na

slovo vzatým odborníkom a toto remeslo vykonával celý svoj život. Nevyrábal
vždy iba nové veci, ale aj opravil, prerobil a ako sa dalo, tak vždy pomohol. Jednu chybičku však mal aj tento náš majster
a to takú, že keď začal mulatovať /veseliť
sa/ a tancovať tak aj tri dni vyhňu nerozdúchal. Pri tanci vždy cifroval a preto sa
mu aj hovorilo Cifra. Raz keď si dal zahrať sólo a začal spievať „hop čižmičky
moje, šak mám doma ešte troje“ a vtedy
mu nemenovaný kamarát spevom odpovedal „no keď máš doma ešte troje, tak si
vyzuj tie moje“. No myslím si, že aj takéto počínanie dubovského kováča neubralo na vážnosti jeho postavenia i keď ľudia
veľmi často používali /starší aj používajú/
slogany ako: „tancuješ jak Jožo Kováč“,
alebo “pretancuješ každú korunu jak Jožo
Kováč“. Neskôr bola kováčska vyhňa
v JRD a kováčom bol pán Rudolf Oškera.
Teraz má na Dubovej kováčstvo pán Peter Paučo. Myslím si, že práca dnešného
kováča je úplne iná ako bola pred sto rokmi, keď bol majstrom kováčom pán Jozef
Konig.

Obaja sú študentmi ŠUV Jozefa Vydru
v Bratislave odbor keramiky a tvarovania porcelánu, nemuseli, ale chceli, preto
vystavovali aj u Vás. Súčasne totiž ich
práce boli vystavené v Malokarpatskom
múzeum v Pezinku od júna do augusta,
kde bola predstavená tvorba študentov
a pedagógov tohto odboru. Najväčšiu pozornosť pútala miestnosť „svetlo v tme“,
kde boli práve svetelné objekty Barborky Šulákovej, pár kusov prezentovala aj
v Elesku Dubová na výstave Salón výtvarníkov organizovaných MOS Modra.
Atmosféra, ktorú so svojimi kamarátmi
dokázali vykúzliť, ma nesmierne potešila,
dojala. Spolupracovala som s desiatkami
výtvarníkov, zrealizovala som množstvo

výstav, doma aj v zahraničí, ale výstava
na Ihrisku Dubová ma dostala svojou
úprimnosťou. Odhodlanosť týchto mladých ľudí je to, čo im získava sympatie
a podporu ľudí. Lampy od Barborky sú
tak dokonalé, prekrásne, vypracované do
najmenších detailov, že sa mi zastavuje
pri nich dych. Nie sú to študentské práce,
sú to umelecké diela na vysokej dizajnérskej úrovni. Je v nich zakódovaný čas
a Barborka ho musela do nich investovať
veľmi veľa. Sú v nich hodiny odriekania,
hodiny odsedené v ateliéri, hodiny strávené ináč, ako ich „trávia“ a „strávia“ jej
rovesníci.

Mária Polčicová
Prosím čitateľov, ktorí by vedeli doplniť remeselníkov, alebo iné údaje, nech
sa prihlásia v redakcii. Ďakujeme.
Nikdy nebude vynájdený taký systém,
ktorý by úplne odstránil
nutnosť pracovať.
Henry Ford (1863 – 1947)
Otec ma neučil láske k práci.
Naučil ma pracovať.
Abraham Lincoln (1809 – 1865)

(Pokračovanie na str. 6)

6

október – november 2015

(Pokračovanie zo str. 5)
Zaujímavé je, že nadanie a nesmierna
vytrvalosť sú jej dané asi génmi, lebo
keď som pred 4 rokmi videla v našom
múzeu jej práce zo ZUŠ-ky na výstave
MUŠKY Z NAŠEJ ZUŠKY zostala som
v nemom úžase nad jej technickými znalosťami, ktoré často presahujú úroveň už
absolventov VŠVU, na ktorú sa dostala
teraz do prvého ročníka.
Marcel Magát je všade, kde sa niečo
deje. Vždy ho stretnem s plnými rukami,
ako niečo niekam nesie, skladá, pomáha,
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robí. Jeho modelované figúrky si pamätám ešte z výstavy MUŠKY Z NAŠEJ
ZUŠKY, jeho vázy sú rovné ako on; stabilné, otvorené, odhodlané. Tvarová jednoduchosť ich posúva k praobrazom, ktoré si nesieme v sebe a tým sú nadčasové
a pohybujú sa mimo trendov. Jeho svietilo, v ktorom dokázal skĺbiť niekoľko
ideových rovín a materiálov, by obstálo
na dizajnérskej súťaži v konkurencii významných a etablovaných profesionálov.
Želám týmto mladým ľuďom, aby si
zachovali čistotu srdca a svojich zámerov, vráti sa im to vždy a všade, že sú pra-

covití, úprimní, čestní. Rodinné zázemie
je kolískou charakteru a tie ich boli veľmi
starostlivo ustlané.
Ďakujem za krásne chvíle poslankyni
za kultúru Renáte Jakubcovej, ktorá ma
k Vám pozvala, jej dcére Kataríne, ktorá
sa starala o občerstvenie a Vám, všetkým
návštevníkom výstavy a najmä pánovi
starostovi Ružičkovi za spríjemnenie atmosféry.

zviazanými nohami. Všetky deti dostali
sladkú odmenu za každú vykonanú disciplínu. Tie, ktoré sa zapísali a mali riadny
súťažný lístok, boli odmenené aj vecnými cenami. Všetky deti chválim, pretože sa úplne skvelo zapájali do všetkých
disciplín a zvládali hravou, ale súperivou
formou súťaže. Bolo úžasné sa im venovať. Prvé vyhodnotenie sme mali pred
ukážkou prvej pomoci, kde jednoznačne
vyhrávali deti spod našej fúgelky a to: nerada by som niekoho zabudla, ale určite
musím spomenúť Henku, dievčatá Miš-

kolcové, Lucku, Peťka, ktorí sa poctivo
zapojili do každej súťaže.
Od 12:00 do 16:00 hodiny prebiehali
ukážky prvej pomoci, kde si deti mohli
vyskúšať vlastnými ručičkami oživovanie figúriny ľudskej veľkosti stláčaním
hrudníka a vdychovaním z úst do úst.
Ešte to stláčanie hrudníka deťom celkom
išlo, ale vdychovanie sa im asi trošičku
niežeby hnusilo, ale jednoducho masáž
srdca im bola milšia. Ďalšou ukážkou nás
sprevádzali vojaci teda armáda slovenskej
republiky, ktorí nám ukázali viacero druhov ich oblečenia a zbraní, ktoré si mohli
deti popozerať a vojaci im vysvetlili, čo
sa načo používa. Poslednou ukážkou nás
sprevádzali príslušníci policajného zboru
z Modry a to pán Pavol Pukančík a Jakub
Ochodnický. Páni pustili deťom majáky
a húkačku, tiež si mohli vyskúšať nepriestrelnú vestu a popozerať si interiér
policajného vozidla. Hasiči z Pezinka
nám predviedli svoje vozidlo ako ho nepoznáme. Ukázali deťom čo všetko sa
v ňom skrýva, aby nás mohli prísť zachrániť, keď to bude treba. Deti si mohli
sadnúť do auta a pustiť húkačku a svetlá.
Popri policajtoch, záchranároch, hasičoch a vojakoch nám predvádzal svoje
pretekárske auto Lukáš Koník so svojím
synom, ktorý tiež preteká na motokáre

Eva Trilecová,
kurátorka výstavy

Rozlúčka s letom
2015

Leto v nás vyvoláva pocit voľna a dovoleniek – no proste prázdniny. Prázdniny – to je asi vysnívaná časť roka všetkých tých, ktorí navštevujú školu. Ale aj
tie sa po krátkom čase skončia a práve
preto sa s nimi treba riadne rozlúčiť.
U nás v Dubovej sme mali už druhý ročník „Rozlúčky s letom“, konkrétne to
bola sobota 29. augusta 2015, ktorá sa
konala na ihrisku.
Program otváral o 10:00 hod. „kynologický klub Bramonk zo Šenkvíc“ pod
vedením Branislava Bartoša, ktorý nám
predviedol viacero ukážok ako psa vycvičiť nielen na svoju obranu, ale aj ako
sa pred ním správať a brániť.
Nasledovali súťaže pre deti. Súťažili
v šiestich športových disciplínach a to:
– hod plyšovou hračkou, – prenos pingpongovej loptičky na raketke alebo na
lyžičke, – hádzanie tenisovej loptičky do
vedra, – zhadzovanie fliaš lietajúcim tanierom, – triafanie sa perom do hrdla
fľaše, – súperenie medzi dvojicami so

Dubovské noviny
z firmy STEELDESIGN zaoberajúcou sa
zákazkovou výrobou produktov z nerezovej a čiernej ocele.
Okolo 16:30 hod sme ukončili a vyhodnotili druhú časť súťaže pre deti, v ktorej
sme opäť rozdávali sladké odmeny ako aj
vecné ceny. Všetky deti chcem pochváliť
za účasť pri hrách, mali sme disciplíny
pre deti od najútlejšieho veku až po tínedžerov a týmto vyslovujem veľkú vďaku
trom super dievčatám, ktoré nám najviac
pomáhali a to: Emke Polčicovej, Vanesske Schwarzovej a Evičke Dolníkovej
a samozrejme aj ockovi Mirkovi, ktorý
s deťmi celý deň súťažil.
Po vyčerpávajúcom súťažení nám úplne výborne padlo, keď prišli dobrovoľní
hasiči, ktorí nám tento horúci deň osviežili
svojim postrekovaním nielen detí... Decká mali úžasnú radosť z toho, ako mohli
pobehovať po ihrisku striekaní hasičmi –
radosť im až tak kričala z očí. Hasiči si
odišli načerpať vodu a ešte boli privolaní
k horiacemu domu. Dom bol podpálený
mimo ihriska, aby si deti vedeli predstaviť aké nebezpečné je hrať sa s ohňom
a čo robiť, keď začne horieť. Dom horí
– telefonicky sa volá pomoc 150 – hasiči
sa obliekajú a nasadajú do auta – húkajú,
blikajú a idú rýchlo na pomoc volaného.
Hasiči prišli k horiacemu domu, začali
hasiť a niektoré časti museli ešte od seba
oddeliť kvôli kontrole následného vzniku
horenia a všetko riadne zahasili. Náhodou
im zostala voda v cisterne a deti dostali
ešte dávku osvieženia ako odmenu za to,
že ich pozorne sledovali pri akcii. Ďakujem všetkým hasičom ako aj hasičke.
Napokon uzavrel celý program pre
deti kúzelník pán Peter Šesták, ktorý
svojím milým vystúpením očaril mnohé
deti, ktoré s ním dokonca spolupracovali
v jeho kúzlení. Deťom sa veľmi páčil
a za jeho vystúpenie mu ďakujeme.
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V priebehu dňa si deti mohli pozrieť
remeselné ukážky ako napríklad pracuje
majster kováč – Peter Pavčo. Ísť si zaskákať na skákací hrad, a tiež sa dať pomaľovať na tvár.
Počas celého dňa sme sa mohli občerstviť v bufete, v ktorom nás obsluhovali šarmantné slečny Katka a Majka, kde
mali všetko, na čo ste mali chuť, aby ste
si osviežili horúci deň. Vedľa bufetu nám
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vypekali chlapci voňavú a chutnú cigánsku. Po 20:00 hod. sa bufet premiestnil
do vnútorných priestorov viacúčelovej
haly, kde následne pokračovala zábava so
skupinou Senátor.
Som veľmi rada, že sú medzi nami
ľudia, ktorí dokážu myslieť aj na iných,
pretože zorganizovať celodennú akciu
pre deti s množstvom odborných, ale pútavých ukážok, množstva atrakcií, súťaží
a zábavy pre deti nie je jednoduché. Treba si to vopred premyslieť a naplánovať,
osloviť ďalších ľudí a tak ďalej. Jednoducho chválim a ďakujem všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom nezištne zúčastnili tejto skvelej letnej akcie. Nerada by
som niekoho zabudla a preto v mene detí
ďakujem iba Zuzke a Miškovi, ktorí toto
všetko zorganizovali a dúfam, že takéto
zanietenie pre dobrú vec im zostane aj
naďalej a budú v tom pokračovať aj v treťom ročníku na budúci rok. Ďakujeme za
rozlúčku s letom a všetkým prajem krásny a pohodový školský rok 2015/2016.

Bc. Eva Dolníková
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Pripomienka zosnulých
október – november 2015
80 rokov:
Anna Glozneková + 14. 10. 1935

dcéra Pavla a Hermíny rod. Dubanovej (1,5 r.)

Mária Pokojná + 15. 11. 1935
vdova po Pavlovi, rod. Čaputová (86 r.)

Bernardína Valentovičová

Tomáš Klvač

30 rokov:

70 rokov:
Mária Jakubcová + 31. 10. 1945

Viliam Polčic + 2. 10. 1985

Agnesa Nemčeková + 11. 11. 1945

Serafína Pretzelmayerová + 2. 11. 1985

dcéra Františka a Márie rod. Valentovičovej (24 dní)
dcéra Jozefa a Márie rod. Jakubcovej (1 r.)

50 rokov:

manžel Justíny rod. Svrčkovej (69 r.)

vdova po Jozefovi, rod. Zagajecová (71 r.)

Alojz Pokojný + 28. 11. 1985
manžel Terézie rod. Švorcovej (74 r.)

Ján Peško + 25. 11. 1965

Rozália Hrdlovičová

manžel Angely rod. Hunadyovej (84 r.)

10 rokov:

40 rokov:

Ján Polčič + 17. 10. 2005

František Špoták + 29. 10. 1975

manžel Anny rod. Izakovičovej (79 r.)

Emília Polakovičová + 3. 11. 2005

manžel Márie rod. Hrdlovičovej (79 r.)

Terézia Krchnáková + 30. 10. 1975

dcéra Františka (63 r.)

manželka Vendelína, rod. Jakubcová (34 r.)

Bernardína Valentovičová + 1. 11. 1975

Serafína Pretzelmayerová

vdova po Jánovi, rod. Tajcnárová (85 r.)

Alojz Pokojný

Peter Polčič + 11. 11. 2005
manžel Zlatice rod. Bojkovskej (56 r.)

Ladislav Šikula + 28. 11. 2005

20 rokov:

Jozef Geršic + 28. 11. 1975
manžel Kataríny rod. Heldovej (67 r.)

Vilma Tomašovičová

rodák z Dubovej, Pezinok (47 r.)

Tomáš Klváč + 5. 10. 1995

vdovec po Anne rod. Kolekovej (70 r.)

Vilma Tomašovičová + 16. 10. 1995
vdova po Viktorovi, rod. Dubanová (69 r.)

Rozália Hrdlovičová + 29. 11. 1995
vdova po Jozefovi, rod. Slezáková (76 r.)

Ján Polčič
František Špoták

Peter Polčič

Terézia Krchnáková

Dňa 16. 10. 2015 uplynulo päť rokov
a 17. 10. 2015 desať rokov,
čo nás predišli do večnosti naši drahí rodičia
Anna a Ján Polčičoví.
Kto ste ich poznali, prosím venujte im tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti a vnúčatá.

Už len kyticu ruží môžeme na hrob dať, za všetko ďakovať
a s láskou v srdci na vás spomínať.
Dňa 20. októbra si pripomíname 25. výročie úmrtia
nášho otca, dedka, pradedka
Alojza Lukačoviča
a 2. apríla uplynuli 3 roky od smrti
našej mamy, babky, prababky
Alojzie Lukačovičovej.
Odišli ste, no vždy budete žiť v našich srdciach.
Spomínajú najbližší.

Dubovské noviny
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Dňa 4. septembra 2015
sme si pripomenuli nedožité
40-te narodeniny nášho syna

Dňa 20. augusta sme si pripomenuli
nedožité 85. narodeniny
našej mamy, babky, prababky

Mariana Jakubca (Majo),

Františky Gloznekovej.

ktorý nás náhle opustil
vo veku 25 rokov.
S láskou spomínajú rodičia
Šaňo a Marta, bratia Alino, Peter
a sestra Naďa s rodinami,
krstná mama a priatelia.

Všetci, ktorí ste ju mali radi,
venujte jej, prosím, tichú spomienku.
S úctou rodina.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Pamätaj, Bože, na duše
svojich služobníkov...
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Jozefína Slintáková *15. 10. 1925
Nedožitých 90 rokov.
So spomienkou v srdci si na ňu
s láskou spomínajú
dcéra Zuzana
a syn Eduard s rodinami.

Konferencia svätého Vincenta de Paul

1.9 Empatia

Vincentíni sa snažia si vybudovať vzťahy na základe dôvery a priateľstva. Vedomí
si svojej vlastnej krehkosti a slabosti, ich srdcia bijú s tepom núdznych. Nesúdia
tých, ktorým slúžia. Skôr sa snažia pochopiť ich ako by boli bratom alebo sestrou.
Komentár
Zdieľanie nie je možné bez priateľstva. Rozšírenie Kráľovstva nie je možné, ak
nie sme vedomí svojej vlastnej slabosti. Ďakujme za našu vieru; za volanie, ktoré
dostávame; za možnosť stať sa blízkymi Kristovi v núdznych, ktorým slúžime; za
schopnosť vyhnúť sa posudzovaniu; za možnosť byť vždy k dispozícii navštíviť našich bratov v núdzi.
„...člen spája svoje slzy so slzami núdznych a trpezlivosťou a láskou dáva vzniknúť
kresťanskému priateľstvu v srdci.“ (Úvod do manuálu 1845).

Naši jubilanti

október – november 2015

„Rozlúčkový koncert„

60 rokov:

5. júla 2015 o 17:00 hodine sa deti z OZ Talentárium rozlúčili so školským rokom
v priestoroch haly na ihrisku v Dubovej.
Radosť na tvárach detí, rodičov, starých rodičov, ale aj ďalších hostí nebola spôsobená len očakávaním vytúžených prázdninových dní. Deti hudobného a výtvarného odboru z OZ Talentárium boli plné vzrušenia z momentu, kedy vystúpia na
pódium a prednesú kúsok toho „svojho“ umenia. Malí klaviristi zahrali klavírne
skladby od svetových aj slovenských skladateľov, ktoré „pristali“ ich veku a možnostiam. Gitaristky nám okrem prednesových skladbičiek zahrali aj ľudové piesne
a pár svetových melódií. Aj napriek faktu, že vek malých hudobníkov je ešte nízky, zvládli svoje vystúpenia naozaj kvalitne a dokázali, že opäť vykonali kus práce
a nebáli sa ju hrdo odprezentovať. Pastvou pre oči bolo vizuálne doplnenie melódií
a rytmov. Výstava prác výtvarného odboru ponúkla prierez rôznych tematických prác
spracovaných rôznymi výtvarnými technikami. Práca s detailom a farbou zaujala
prítomných a vyslúžili pochvalné uznania, ktoré ich veľmi potešili. V závere všetky
deti obdržali pamätné diplomy za školský rok 2014/2015 spolu s malým darčekom
za odmenu.
Veľké „ĎAKUJEM“ na záver patrí rodičom za dôveru vo výučbu, obecnému úradu
za ľudskú aj finančnú podporu a deťom za ich vytrvalosť a snahu. Naše dvere sú otvorené pre všetky deti, ktoré chcú privoňať k práci s umením s radosťou a potešením!
Tešíme sa na Vás!!!
člen OZ Talentárium Dubová

Jaroslav Havlas
(* 13. 10. 1955)
Anna Hozlárová
(* 21. 10. 1955)
Alexander Moravčík
(* 2. 11. 1955)
Vladimír Jakubec
(* 4. 11. 1955)
Irena Lukačovičová
(* 16. 11. 1955)
Antónia Matovičová
(* 22. 11. 1955)
Ing. Miroslav Demčák
(* 24. 11. 1955)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

10
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KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA
Dňa 26. júna 2015 sme sa rozlúčili s predškolákmi, ktorí na budúci školský rok už pôjdu do 1. ročníka ZŠ.
Predškoláci najskôr svojim mladším kamarátom predniesli básničky a zaspievali piesne. Veľkolepá rozlúčka so sladkou tortou,
detským šampanským a dobrou náladou sa konala aj za prítomnosti zamestnancov OÚ. Pani riaditeľka zaželala „budúcim“ školákom veľa trpezlivosti a snahy pri učení.
Tento školský rok sme sa v MŠ lúčili s 10 predškolákmi: Vivienkou Dubanovou, Marekom Križanom, Timejkou Stankovenovou,
Boriskom Valentšíkom, Alexkom Polčičom, Miškom Kerestešom, Sofkou Polčicovou, Jurkom Šikulom, Eliškou Baňovičovou, Miškom Brezinom.

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
Po dvoch mesiacoch plných pohody, slnka a nových zážitkov sme sa
opäť stretli v materskej škole. Tí, ktorí do materskej školy chodili, sa
vrátili k svojim kamarátom, hračkám, pani učiteľkám, pani kuchárkam
i pani upratovačke. No veľa je i detí, ktoré k nám zavítali po prvý krát.
Všetci sme zvedaví, čo nám nový školský rok prinesie. Tešíme sa na
Vás a urobíme všetko preto, aby ste boli v našej materskej škole spokojní.

Škola volá...
Po dvoch mesiacoch prázdnin prišiel ten deň, keď sa opäť otvorili brány našej školy.
Privítali sme všetkých našich žiakov, no najmä našich prváčikov, pre ktorých je tento
september novou etapou ich života.
Milí prváci, želám Vám veľa chuti a radosti do práce, nech Vás učenie baví a aj keď prídu počas školského roka ťažšie chvíle, nech Vás teší fakt, že si budete môcť na konci roka
prečítať svoju prvú knižku, veľmi veľa sa naučíte, nájdete si kamarátov a budete chodiť
radi do školy. Veľa chuti a entuziazmu želám aj našim ostatným žiakom, ktorí sa budú môcť
modernejšie vzdelávať.
Počas prázdnin sa naša škola zmodernizovala. Vďaka poslancom obecného zastupiteľstva
a starostovi obce máme v triedach nové stoly a stoličky a v jednej triede interaktívnu tabuľu. Vyučovací proces je zaujímavejší a efektívnejší. Okrem učebníc a pracovných zošitov
na žiakov čaká množstvo interaktívnych úloh, cvičení, aplikačných úloh, kde môžu žiaci
zapojiť svoje bunky a rozvinúť svoje možnosti. Od prvého ročníka sa na škole vyučuje
anglický jazyk. V druhom a štvrtom ročníku prebieha vyučovanie matematiky a prírodovedy pomocou metódy CLIL. Žiaci dostávajú informácie v anglickom jazyku a ten sa stáva
súčasťou procesu učenia. Na konci štvrtého ročníka budú mať žiaci väčšiu aktívnu slovnú
zásobu a lepšie vzdelávacie výsledky vo všetkých komunikačných zručnostiach.

Dubovské noviny
Naďalej budeme spolupracovať so
základnou školou v Taliansku, s ktorej
žiakmi štvrtého ročníka si naši žiaci
2., 3. a 4. ročníka píšu. Komunikácia prebieha v anglickom jazyku. Tento projekt
E-Twinning ich v minulom školskom
roku veľmi nadchol a preto budeme
v ňom pokračovať ďalej.
September sa rozbehol a beží veľmi
rýchlymi krokmi a nám sa už od začiatku školského roka podarilo zorganizovať
niekoľko podujatí. V rámci Európskeho
týždňa športu sme zorganizovali CYKLO-TÚRU. Naši žiaci absolvovali trasu
od základnej školy do Budmeríc a späť.
Akcia bola vydarená a všetci žiaci športovo unavení sa s novými zážitkami vrátili do školy.
Naši rodičia sa zapojili do brigády, kde
skrášlili detské ihrisko. Ďakujeme pekne
rodinám Polčičovej, Nádaskej, Stankovenovej a Tomáškovej.
Čo nás čaká ďalej? Veľmi veľa pekných
a zaujímavých podujatí, o ktorých sa môžete dozvedieť z našej webovej stránky:
www.skoladubova.edupage.org.
Naši
žiaci však ďalej budú informovať širokú
verejnosť prostredníctvom noviniek.
Nasledujúce podujatia: Zber papiera,
pochod svetlonosov, rok Ľudovíta Štúra,
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deň zdravej výživy, švihadlová olympiáda, tvorivé dielne, Mikulášske predstavenie, divadelné predstavenie, vianočné vystúpenie, matematická pytagoriáda,
prednes poézie a prózy, matematický
klokan, beseda o knihách, Noc s Andersenom, Deň Zeme, čistenie obce, akadémia ku Dňu matiek, plavecký výcvik,
exkurzia, súťaž v spelovaní, výlet, škola
v prírode vo Vysokých Tatrách, športová
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olympiáda, dopoludnie malotriednych
škôl, rozlúčka so štvrtákmi.
Zaželajme si, aby tento školský rok
bol lepší ako ten minulý, aby vzdelávací proces bol efektívny a naši žiaci boli
tvorivejší, aktívnejší a aby boli pripravení na všetky výzvy, ktoré im naša škola
poskytne.
Mgr. Marcela Benčuriková,
riaditeľka ZŠ Dubová
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Dubovská scískačka
Starosta obce p. Ľudovít Ružička už
po tretíkrát pozval Dubovanov, ale aj
obyvateľov okolitých dediniek a miest
na Dubovský festival scískaníc, ktorého
cieľom je podporiť spoločenský život
v obci, prezentovať jedinečné zručnosti
miestnych obyvateľov a tiež jedinečný
prvok miestnej gastronómie – sciskanice, ktoré má obec registrované.
Už skoro celý týždeň rozvoniavala
Dubová pečúcimi sa scískanicami, ktoré
gazdinky vypekali doma. Ochutnávka sa
začala o 16. hodine v spoločenskej sále
na ihrisku, kde bolo možné ochutnať rôzne druhy našej špeciality, aké sa robili
a robia v jednotlivých rodinách. Boli napečené sladké i slané, chutili i škoricové,
makové, tvarohové, ale aj oškvarkové
a korenisté. Každý si mohol ochutnať
podľa svojho gusta či mu šmakujú slané, alebo sladké. Veď prihlásených bolo
až 12 družstiev, takže výber bol veľký.
Okrem toho bola pre všetkých navarená
kyslá polievka, ku ktorej sa scískanice jedávali. Ochutnávačov bola plná sála a len
čo starosta prestrihol pásku, začalo veľké
ochutnávanie.
Mali sme jedinečnú možnosť vrátiť sa
do minulosti, kedy sa scískanice robievali častejšie a hlavne možnosť stretnúť sa
s priateľmi a známymi a v priateľskom
duchu posedieť i poskákať pri dobrej
hudbe, ktorá vyhrávala až do dlhej noci
podľa želania návštevníkov. Takže sa tešíme opäť o rok.
Ing. Magdaléna Grellnethová
Bližšie informácie na adrese:
starosta@dubova.sk

Dubovské noviny
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Máme za sebou ďalší – tretí ročník
úspešného podujatia s názvom Dubovská scískačka.
Dostala som otázku, že prečo scískačka a prečo nie scískanička. Musíme to
chápať tak, že scískačka je iba názov podujatia a základom všetkého je ozaj naša
pravá dubovská scískanica a na tom sa
nič nezmení. Bola som milo prekvapená,
koľko rodinných tímov sa zúčastnilo tohtoročnej scískačky. Menovite sa chcem
všetkým poďakovať a súčasne ich poprosiť, aby prípadný nedostatok zo strany
organizátorov ich neodradil od pečenia
scískaníc pre nás všetkých aj na budúci
rok.
Ďakujem tímu – priateľkám Evičke Durdovanskej, Majke Zemanovej
a Majke Fedorovej, rodine Kosecovej,
Vierke Vlkovej (Frčinej), rodine Heldovej (Gumačke), Štefke Svrčkovej, rodine
Geršicovej, rodine Dubanovej, rodine Valentovičovej (Zoskom), rodine Fandlovej
(Chovane), rodine Miklovičovej, rodine
Gajdošíkovej a rodine Polčičovej v podaní najmladších členiek rodiny.
Cieľom tohto podujatia je priblížiť
Dubovanom, ale i rodákom z Dubovej
a priaznivcom dubovskej scískanice tradíciu jej pečenia v rôznych tvaroch a
podobách, ako sa to robievalo a robí v
jednotlivých rodinách. Tento rok sme
ochutnávali scískanice klasické na slano
s oškvarkami, s cesnakom, ale mali sme
na výber aj širokú paletu scískanic slad-
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kých. Boli plnené škoricou, makom, orechami, ale i slivkovým lekvárom. Slané
scískanice sa jedávali s kyslou polievkou,
čo sme mohli vychutnať aj tento rok s fazuľovicou.
Počas tohto podujatia som chcela získať informácie aj o zabudnutej hre „čamprdle“. Veľmi ma mrzí, že sme sa k tomu
po ukončení festivalu scískanic nedostali... Žiaľ, tí, od ktorých som chcela informácie získať, už nezostali na túto debatu.
Touto cestou prosím všetkých bývalých
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hráčov „čamprdle“, aby dali o sebe vedieť a kontaktovali ma. Bola by som rada,
keby sme spoločne zostavili pravidlá tejto
už skoro zabudnutej hry a na budúci rok
zorganizovali čamprdlový turnaj. Verím,
že sa nám to spoločne podarí.
Opätovne ďakujem všetkým zúčastneným tohtoročnej „scískačky“ za aktívny
prístup k tomuto podujatiu a želám si, aby
sme sa na ňom stretávali ešte veľa, veľa
rokov.
Renáta Jakubcová

14
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TÚÚR DUBOVÁ FRÍWALD
7. ROČNÍK

Po počiatočných dohodách, kedy, kde,
kadiaľ, na koľko, ako, s kým a prečo,
vyrazilo sedem statočných zhavranelých
bratov, cez sedem hôr a sedem dolín,
aby videlo, zažilo, sedem divov sveta,
počas siedmych rokov v Tibete, krížom
tajomným karpatským lesom, kde ani
samotný duch lesov PAN, nevedel kde
sme, ale napokon, keď nás našiel, poslal
na nás dušu pomsty zahalenú plášťom
a ten praskol spolu s ňou, keď narazili
na kameň.
Z tejto galiby nás vytiahla donášková
služba Duban expres. Po veselých karpatských zážitkoch, sme radšej pokračovali po istejších záhoráckych cestách, kde
sme sa úspešne vyhýbali záhoráckym,
kopaničiarskym a ostatným šoférskym
špecialistom, ktorí si určite mysleli, že
chceme spáchať hromadnú samovraždu,
keď sme sa vybrali s bicyklami na cesty.
Vytešovali sa ako najlepšie a najtesnejšie nás ofúknuť, prípadne úplne zmiesť
z cesty. Po prežití týchto nástrah sme prišli do doliny popod Čachtickým hradom,
pod ochranu samotnej majiteľky krásnej
Alžbety Báthory, ktorá dúfala, že si pochutí na našej mladíckej krvi, ale my sme
boli pripravení. Našu krv sme počarovali špeciálnymi miešanými nápojmi a tak
sme zostali nedotknuteľní.
Cieľ prvej etapy TDF bol na Zelenej
vode. Naozaj bola taká zelená, že sme ju

nechceli špiniť a radšej sme ju len z diaľky obdivovali. Po prvom dni a prejdení 100 km, po horách a nehorách, druhý
deň bol naplánovaný ako oddychovejší,
ukončenie etapy sa nachádzalo v Tren-

čianskych Tepliciach vzdialených 50 km.
Ovlažili sme sa v liečivých prameňoch,
pozreli most slávy, kde práve umiestňoval svoju tabuľku herec J. Kukura. Po
krátkom relaxačnom a kultúrnom zážit-
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ku, na nás na tretí deň túúr čakal cieľ cesty
Fríwald. Táto etapa čo sa týka prevýšenia,
bola najnáročnejšia, prechádzala cez sedlo popri najvyššom vrchole Strážovského pohoria Strážov vysokého cca 1200
m.n.m. Stúpanie sa tiahlo cez 20 km. Po
minulých ročníkoch pre nás nič neobvyklé a nezdolateľné aj vďaka tomu, že bol
vybratý vhodný termín, keď ešte neudreli
35 stupňové horúčavy ako po iné ročníky,
čoho sa niektorí jazdci obávali, že im bude
cestou zima. Cieľovú hranicu sme prekonali v čase neskoršej siesty. Po cieľových
fotografiách nás čakala slávnostná večera,
rozhovory a zaslúžený oddych. Návrat
domov bol ako po iné roky bicyklom do
Považskej Bystrice, vlakom do Trnavy a
z Trnavy znovu bicyklom, čo je spolu 50
km na ideálne vystrečingovanie. Po preťatí pásky pri tabuli Dubová, vysilení, ale
šťastní, že sme v zdraví dorazili, odobrali
sa na Kocku vyhodnotiť Túúr.
Týmto by som v mene všetkých chcel
poďakovať obci Dubová, Kocka bar
a tiež ukončiť sedemročný cyklus, po ktorom príde nový o niečo náročnejší. Prvá
etapa povedie na vrchol Inovec...
S pozdravom za organizačný výbor
M.D.G.

FUTBALOVÉ LETO
Prípravu na nový ročník odštartoval
tradičný futbalový turnaj o putovný "pohár starostu obce".
Víťazom sa stal Slovan Modra, na druhom mieste sa umiestnil FK Dubová, ako
tretí skončili futbalisti z Budmeríc a štvrté miesto patrilo mužstvu z Bukovca (okr.
Senica). Turnaj a prípravné zápasy absolvoval oslabený káder (veľa hráčov odišlo
alebo sú zranení), ktorý bol doplnený dorastencami. V majstrovských zápasoch sa
zatiaľ nedarí. Zo 6. kôl sa nám podarilo

iba jedenkrát vyhrať. Musíme byť trpezliví a káder počas zimy doplniť. Prosíme
fanúšikov, aby nám pomohli v ťažkých
chvíľach, pretože sme presvedčení, že to
bude lepšie.
Dorast po 4. mieste v minulom roku
má tentokrát oveľa vyššie ciele. Sú v ňom
hráči, ktorí hrali veľmi úspešne v družstve žiakov. Odohrali tieto majstrovské
zápasy:
Stupava – Dubová
Rovinka – Dubová
Dubová – Jakubov

1:5
1:1
8:0

Slov. Grob – Dubová 0 : 1
Dubová – Vištuk
12 : 0
Žiaci minulý rok skončili na 4. mieste a
teraz odohrali 3 kolá:
Budmerice – Dubová 1 : 1
Dubová – Častá
3:3
Báhoň – Dubová
3:2
Chceme, aby sa naše mužstvá zlepšovali a robili radosť našim fanúšikom.
Preto potrebujeme ich pomoc. Spolu to
určite zvládneme!
Libor Koník st.

Kalendár podujatí november – december 2015
Termín
november
1. 11.
3. 11.
29. 11.
december
6. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
31. 12.

Podujatie
Deň otvorených pivníc
Sviatok všetkých svätých
Sv. Hubert – sv. omša patróna
Zapálenie adventnej sviece
CREDO pri Betleheme
Sv. Mikuláš na Dubovej
Jasličková slávnosť
Stolnotenisový turnaj
Silvestrovský výstup na Kuklu
Polnočný ohňostroj

Organizátor
MVC
ČČ
RKC
KRKVAŠ
KSS CREDO
KsvJK
RKC
Valentovič
turisti
starosta
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Stali ste sa svedkom
kriminálneho činu?

Ak už ste sa niekedy svedkom trestného činu stali, určite viete, že máte určité
práva a povinnosti. Žiaľ svedčiť chce
v dnešnej dobe málokto, každý má takpovediac svojich starostí vyše hlavy. Je
to škoda, pretože mnoho kriminálnych
činov zostáva vďaka tomu neobjasnených a kriminálnici si behajú veselo na
slobode.
Takzvaná dobrá štvrť
Hovorí sa, že rodičov a susedov si človek nevyberie. Je to pravda. Tichá lokalita
sa môže nasťahovaním jednej neprispôsobivej rodiny zmeniť na hlučné údolie.
Kriminalitu ovplyvňujú aj architektúra
a veková skladba obyvateľov. Kedysi
uniformné sídliská nahradila kreativita
za každú cenu. Výsledkom sú príliš vysoké budovy nezapadajúce do rázu okolia,
temné zákutia a zapustené vchody, tmavé podchody, monotónne okolie stavieb
a sídlisk bez známok zelene. V kombinácii so zvyšujúcou sa nezamestnanosťou,
zvyšujúcou sa hustotou obyvateľstva na
meter štvorcový a frustráciou, sú ideálnym podhubím pre kriminalitu. Takýmto miestam je lepšie sa vyhnúť a ak to je
možné, ani v nich nebývať.
Naopak, architekti a špecialisti na
bezpečnosť radia, aby ste si ako bydlisko vyberali bytové domy, paneláky alebo sídliská s rôznorodou demografiou
s príjemnou vyhliadkou alebo aspoň so
zeleňou. Z praktického hľadiska tam totiž bývajú jednak vaši rovesníci s deťmi
približne vo veku vašich detí, mládež
a seniori. Často ide o známe „dôchodkyne za záclonou“, teda rezidentov, ktorí
tam bývajú dlhé roky a veľmi dobre poznajú susedov či život v okolí. V prípade
svedectiev kriminálnych činov všímaví
susedia môžu zaznamenať vozidlá s ne-
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známym evidenčným číslom alebo podozrivé osoby, zvuky a nezvyčajnú činnosť
v nezvyčajnú hodinu. Často sú nápomocní pri zabezpečovaní miesta činu, napríklad v prípade dažďa alebo sneženia, jeho
prikrytím. „Ideálnym a nestranným svedkom sú mestské kamerové systémy, ktoré
monitorujú rôzne exponované miesta.
V mnohých mestách ich už polícia s úspechom využíva,“ hovorí Daniel Štubniak,
špecialista na bezpečnosť a konateľ spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o.
Negatívne sociálne javy
Sociálny psychológ Robert B. Cialdini
píše o zaujímavom jave „pluralitnej ignorancie“, ktorý vysvetľuje to, že svedkovia kriminálneho činu sa spoliehajú jeden
na druhého a v podstate nerobia nič, aby
trestnej činnosti zabránili. Dokonca čím
viac svedkov, najmä takých, ktorí sa navzájom nepoznajú, tým sa znižuje osobná
zodpovednosť každého z nich. Obetiam
kriminálnych činov napríklad krádeže
alebo pri autohavárii odporúča, aby vždy
menovite požiadali o pomoc a ukázali na
toho, kto im má pomôcť. Paradoxne viac
vám pomôže náhodný chodec, ako celý
dav svedkov. V krajnom prípade si tak
napadnutý musí vedieť poradiť sám.
Práva a povinnosti svedka
Mnoho svedkov sa oficiálnymi svedkami udalostí radšej stať nechce. Prečo?
Dôvodom sú administratívne prieťahy,
výsluch, opakované predvolania, označenie páchateľov, vyšetrovací pokus,
zdĺhavé rekonštrukcie trestných činov,
vyhrážky zo strany páchateľov a podobne. Tu snáď len jedna poznámka: Medzi
obeťou a svedkom je niekedy tenká hranica a nikdy neviete, kedy budete svedectvo potrebovať vy. Nezabúdajte prosím,
že výsluch a následná výpoveď svedka
sú najčastejšie dôkazové prostriedky
v rukách polície.

Vypočúvaný ako svedok môže byť i poškodený, napríklad majiteľ vykradnutého
bytu. Vedzte, že ako svedok máte svoje
práva a polícia ich musí rešpektovať.
Najmä ide o právo na primerané zaobchádzanie, zdvorilé a dôstojné správanie
polície a rešpektovanie základných práv
a s slobôd zakotvených v Ústave, ako aj
o právo na právnu pomoc. Ako svedok
máte práve odoprieť výpoveď, ale iba za
istých okolností, napríklad ako ste v príbuzenskom vzťahu s obvineným, ak by
ste ohrozili seba a svojich príbuzných (tu
môžete vystupovať ako utajený svedok),
alebo ak by ste boli kňaz a porušili výpoveďou spovedné tajomstvo.
Medzi povinnosti svedka patrí spomínané dostavenie sa na základe riadneho
predvolania a povinnosť svedčiť, teda
vypovedať o tom, čo je mu známe, o páchateľovi alebo okolnostiach súvisiacich
s trestným činom. Polícia si môže overiť
dôveryhodnosť svedka odberom krvi,
urobiť telesnú prehliadku alebo žiadať
o napísanie niekoľkých slov, kvôli overeniu rukopisu. Povinnosťou svedka je najmä vypovedať pravdu a nič nezamlčať.
Viete, že...
...ako svedok máte nárok na tzv. svedočné? Ide o náhradu nevyhnutných výdavkov na cestovné, stravné a nocľažné
a ušlej mzdy za prácu alebo iný príjem.
Vaši špecialisti na bezpečnosť
www.specialistinabezpecnost.sk
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