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Myslím, teda som

			

Cogito ergo sum

M

yslenie sa pokladá za najvyšší stupeň poznávacích
procesov. Pri myslení prenikáme k podstate skutočnosti a odkrývame jej vzájomné súvislosti...
Myslením objavujeme nové poznatky...
Myslenie zahŕňa rozumové procesy a funkcie...
Myslenie je proces riešenia problémov...
Myslenie je proces spracúvania a využívania informácií...
Myslenie je v psychológii súbor operácií tvorby obrazu skutočnosti v takých jej objektívnych vlastnostiach, súvislostiach
a vzťahoch, do ktorých sa zahrňujú aj objekty nedostupné
bezprostrednému zmyslovému vnímaniu.
(zdroj: Wikipédia – výber)
Názor – chápanie skutočnosti
• úsudok (výsledok uvažovania): urobiť si vlastný úsudok
o veci
• predstava (obraz utvorený rozumovou činnosťou, skúsenosťou): mať o niečom jasnú predstavu
• stanovisko • postoj (východisko posudzovania): Aké je vaše
stanovisko, váš postoj k celej veci?
• pohľad: realistický pohľad na udalosti
(zdroj: synonymický slovník – výber)
Diskusia – výmena názorov medzi ľuďmi na nejakú tému,
ktorá má obyčajne za cieľ vyjasniť alebo vyriešiť nejaký problém
(zdroj: Wikipédia – výber)
S nadpisom, ktorý všetci poznáme, sa určite vieme všetci
stotožniť, pretože vyjadruje našu jedinečnosť, vyjadruje osobitosť a výnimočnosť každého z nás. K tomu pridáme svoje
skúsenosti a vedomosti, no a na tomto základe budujeme
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svoje názory. A tie zasa určujú kým sme, akí sme, kým budeme.
Autorom je René Descartes, ktorý v 17-stom storočí svojou
teóriou myslenia spustil spochybňovanie mnohých dovtedy
zaužívaných právd a dôsledné držanie sa jeho metódy pochybností mnohých priviedlo až k „paralýze“ rozhodovania.
Napriek tomu však tento filozof – matematik (dnes by sme
povedali možno kockatá hlava), posunul spôsob racionálneho poznávania sveta okolo nás, kritického myslenia a hľadania základných právd.
Veľakrát som písal, že k životu, vzťahom a citom sa nedá
pristupovať podľa striktných fyzikálno-chemických, technických a finančných pravidiel. Nemôžem dieťa brať ako investíciu a odpísať ju ako nevydarenú, ani rodiča ako amortizovaný výrobný prostriedok, ani priateľov, rodinu, komunitu...
zrušiť ako nepotrebný účet, či zbúrať ako zastaranú stavbu.
Tu je potrebné mať optiku lásky a láskavosti, citov a pozitívnej emócie.
No rovnako sa stáva, že k vyhodnocovaniu materiálnej
reality používame emocionálnu skratku, pocity bez potreby informácií, úsudok bez uvažovania, predstavy bez rozumovej činnosti a skúsenosti, stanoviská a odsúdenie bez
procesu posudzovania, pohľad bez skúmania reality. V tejto
uponáhľanej dobe je to asi jednoduchšie a dáva nám to
pocit, že sme urobili správnu vec...
Nie som filozof, len obyčajný knihovník. Snažím sa predložiť svoj názor a hľadám racionálne dôvody prečo sa tak
deje. Nerozbil som si ani optiku pozitívnych emócií. Na čo
použiť okuliare „tvrdej“ racionality a na čo okuliare „slepej“
emócie?... Hľadanie odpovedi – to je asi život.
Ale aj tak sa vrátim k Descartovi: racionálne zdôvodnený
názor – dovolím si doplniť také knihovnícke: nebuďme leniví
hľadať overené informácie – a také ľudské: v diskusiách buďme k sebe slušní.
Divné k sv.Cyrilovi a Metodovi? Asi trochu áno.
starosta
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Oznamy obecného úradu
• Vlastníkov nehnuteľností, ktoré nie sú pripojené na verejnú kanalizáciu upozorňujeme na platnosť a účinnosť nariadenia – VZN
č. 51. Boli povinní pri vyúčtovaní spotreby vody od BVS doručiť
na Obecný úrad Dubová čestné prehlásenie o nakladaní s odpadovými vodami aj s prílohami podľa VZN. Na túto povinnosť sme
upozorňovali v predchádzajúcich číslach novín, nariadenie bolo
prerokovávané v zastupiteľstve (zverejnené zápisnice OZ) a zverejnené a vyhlásené bolo aj VZN.
• Do 15. 2. mali všetky podnikateľské subjekty v obci povinnosť
podať obci hlásenie podľa zákona o ochrane ovzdušia a VZN č. 48
– nahlásenie množstva vypúšťaných emisií podľa veľkosti kotla.
Povinnosť sa netýka domácností, týka sa však všetkých prevádzok a nehnuteľností, ktoré fyzické osoby oprávnené na podnikanie využívajú na podnikateľskú činnosť. Podrobnosti vo VZN
č. 48.
• Tiež chceme upozorniť občanov, že od tohto roku pristúpila
obec k systému vývozu odpadu na základe preukázania, že občan
zaplatil príslušnú daň – formou samolepiek. Tieto samolepky si
občan nalepí na smetnú nádobu a ak ju nebude mať nalepenú,
smetná nádoba nebude od 1. júna vyvezená. Odporúčame samolepku podpísať, alebo označiť číslom domu.
• Rozhodnutia o vyrubení daní z nehnuteľností a poplatku za odpad sa doručujú od 15. 3. 2018 so SPLATNOSŤOU 15 dní odo
dňa právoplatnosti, čo je 30 dní od doručenia v prípade, že sa
daňovník neodvolá v lehote podľa zákona.
• Stále ponúkame občanom možnosť pridať sa do systému sms,
ktorým obec rozosiela informácie podľa výberu. Cieľom je dosiahnuť minimálne 80% zapojenosti domácností pre lepšiu informovanosť občanov a následne aj obmedzenie rozhlasových relácií,
ktoré viacerých občanov obťažujú. Tlačivo na prihlásenie sa nájdete na webovej stránke a na obecnom úrade.
• V záujme kvalitného poskytovania poštových služieb vyzývame, žiadame a aj prosíme občanov v mene Slovenskej pošty, aby
si tak, ako je to zaužívané a aj povinné, zabezpečili k svojej nehnuteľnosti POŠTOVÚ SCHRÁNKU. ĎAKUJEME.
Z činnosti obce
• Na rokovanie obecného zastupiteľstva sú pripravené nové žiadané návrhy nariadení – o používaní pyrotechniky, zvýšenie poplatku za rozvoj (od roku 2019), umiestňovaní reklamných zariadení.
• V obci vykonávame prostredníctvom odborných pracovníkov
zdravotné rezy líp okolo kostola, moruše pri obecnom úrade a pokúsime sa podoprieť lipu pri sv. Jánovi, ktorej hrozí zlomenie.
• Z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, na ktorú vyčlenil
finančné prostriedky Bratislavský samosprávny kraj, sme na rekonštrukciu chodníka ku Kalvárii a úpravu okolia studničky získali čiastku 6000 Eur.

Poďakovanie darcovi,

ktorý v predchádzajúcom období finančne podporil tvorbu Dubovských novín:
Štefan Švorc
ĎAKUJEME!

• Veríme, že sa nám v priebehu prázdnin podarí zrealizovať rekonštrukciu elektriny v Dome smútku a nádeje Dubová, dažďové
zvody na budove ZŠ a hygienické zariadenia v MŠ – potešíme sa
spolupráci pri následnom upratovaní.
• Našej obci zamietli projekt na budovanie cyklopointov z programu rozvoja vidieka a neschválili nám ani zateplenie MŠ z Envirofondu.
Z regionálnej spolupráce
• RUNIA – pohybový a oddychový park pracuje na zosieťovaní
obcí v okolí Hradu Červený Kameň s hradom a medzi sebou základnou bežeckou trasou v spolupráci s bežcami v jednotlivých
obciach.
• Mikroregión Červený Kameň (MČK) – združenie požiadalo
o NFP na riešenie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) na
území štyroch členských obcí – jednou z nich je aj naša obec –
grant sme získali a v tomto roku bude realizovaný nákupom profi
kompostérov.
• OZ Malokarpatsko (MAS) – do konca novembra musí združenie vyčerpať prvú finančnú alokáciu – podnikatelia s projektami
na regionány rozvoj, ktoré sa dajú zrealizovať ešte v tomto roku
– kontaktujte združenie.
• Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Malé Karpaty
chystá propagačnú brožúru o obciach okolia Hradu Červený Kameň, spustila aplikáciu a propaguje náš región.
• Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu (ZMOMR)
aktuálne rieši spoločne potreby obcí – aktualizáciu PHSR, Plánu odpadového hospodárstva, nové ustanovenia smernice GDPR,
Komunitného plánu sociálnych služieb... Žiadosť o NFP na nákup
elektrických kompostérov pre školské jedálne v regióne nám neschválili.
Z činnosti Skládky odpadov Dubová s.r.o.
• Na základe požiadavky obce Skládka odpadov Dubová s.r.o.
bude pre potreby obyvateľov našej obce otvorená každú prvú sobotu v mesiaci od 9:00 do 12:00 hod. Občania môžu využiť prevádzku zberného dvora na vývoz separátov (papier, plasty, sklo,
kovy, stavebný odpad, drevo, nadrozmerné odpady, elektroniku,
drevo a lepenku, tvrdené plasty, polystyrén) bezplatne okrem stavebných odpadov. Oprávnenosť je potrebné doložiť dokladom
o trvalom (prechodnom) pobyte v obci. Pri väčších množstvách
stavebného odpadu bude obec na základe evidencie skúmať, či
stavebný odpad vzniká pri povolených a legálnych stavebných
a rekonštrukčných prácach.
• Dozorná rada skládky na základe požiadavky obce zakúpila
techniku na zlepšenie verejných služieb v obci – drvička BRO,
zametanie, posyp a zimná údržba... spoločne s obcou chystá zmluvu, podľa ktorej bude obec túto techniku môcť využívať.

Z dlhodobého hľadiska
má možno pesimista pravdu,
ale optimista sa za ten čas príjemne baví.
(Daniel L. Reardon)
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Aj seniori majú svoje aktivity

Z

áhradkárska a vinohradnícka sezóna je v plnom prúde, takže všetci máme
stále čo robiť. To však neznamená, že okrem práce nepoznáme nič iné.
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Dubovej pripravila pre
svojich členov (aj nečlenov) niekoľko aktivít, aby sme sa stretli na užitočných,
krajších, oddychových a športových aktivitách.
Rok dôchodcov začal výročnou členskou schôdzou, ešte pod vedením pána
Rudolfa Oškeru, ktorý svojou činnosťou vlastne zaktivizoval dôchodcov
v celej obci. Jeho prácu ocenili nielen členovia JDS v Dubovej (srdečným
potleskom), starosta p. Ružička (cenou starostu obce), ale aj podpredsedníčka
okresnej JDS v Pezinku Mgr. Konečná (čestným uznaním).
Prvou úlohou nového výboru bolo zabezpečiť lepšiu informovanosť všetkých členov. S využitím techniky obecného úradu a jeho spoluprácou bola
vytvorená skupina dôchodcov, kde sú informovaní prostredníctvom SMS
a obecným rozhlasom. Okrem toho vo vstupnej chodbe na obecný úrad je
dôchodcom k dispozícií informačná tabuľa.
20. 04. 2018 sa niektoré členky zúčastnili na skrášľovaní našej obce výpomocou pri udržiavaní parkovej zelene pri „kocke“. V tento istý deň sme sa
zúčastnili tiež na podujatí ZŠ v Dubovej „Deň zeme“, kde sme pomáhali pri
dozore deti, ktoré sa aktívne zapájali pri zbieraní odpadkov na Hlavnej ulici.
V pekný slnečný deň 10. 05. 2018 sa organizoval autobusový zájazd na predajnú výstavu kvetín v Trnave. Podujatie sa vydarilo a všetci účastníci boli
spokojní. Výstava bola veľmi dobre organizovaná, bolo čo vidieť, čo kúpiť,
kde si oddýchnuť, dať si dobrý obed, či kávičku.
Pred odchodom na výstavu kvetín.
Už tradične v druhú májovú nedeľu sa konalo posedenie pri príležitosti osláv
Dňa matiek. Krásny program nám predviedli detičky z materskej a základnej školy. Na vystúpenie svojich vnúčat sa prišli pozrieť aj
ich babičky a dedkovia. Nejednej z nás pri vystúpení aj slzička vypadla. Deti, ako poďakovanie za všetky básničky, ktoré sa museli so
svojimi pani učiteľkami naučiť, dostali od JDS v Dubovej malé sladké odmeny.
Dňa 01. 06. 2018 sa konali XV. Športové hry seniorov okresu
Pezinok na Základnej škole Na bielenisku v Pezinku. Celkom
sa na nich zúčastnilo 97 športovcov a veľké množstvo povzbudzujúcich. Za našu ZO súťažilo 6 členov. Jakubec Rudolf – vrh
guľou, hod granátom, Jakubcová Eva – hod valčekom, hod granátom, Grellneth Marián – streľba zo vzduchovky, hod granátom, Grellnethová Magdaléna – hod granátom, hod valčekom,
Cigánek Alojz – streľba zo vzduchovky. A náš najúspešnejší
športovec Eduard Moravčík, ktorý získal ocenenie v každej disciplíne, v ktorej pretekal – beh na 100 metrov – 1. miesto, stolný
tenis – 2. miesto, hod granátom – 2. miesto. Našich súťažiacich
boli podporiť aj niektorí naši členovia: Adamcová Agnesa, Urbanovičová Viera, Svrčková Štefánia, Jakubčíková Anna, Jakubčík
Jozef, Moravčíková Anna, Krpelanová Edita, Heldová Agnesa.
Prežili sme krásny deň, plný zážitkov a stretnutí. Všetkým športovcom patrí obdiv a vďaka.
Naši dôchodcovia sa zúčastňovali aj iných aktivít, ktoré sa konali v našej obci. Či to už bola účasť na „babskej zábave“, účasť
na divadelnom predstavení pri príležitosti MDŽ, na „richtárskej
vareche“. Okrem toho sa mnohí individuálne alebo spoločne
zúčastňujú na rôznych kultúrnych podujatiach, ako je návšteva
divadelných predstavení, speváckych vystúpení alebo akcií organizovaných ZO susedných obcí.
Život dôchodcov je pestrý, koná sa veľa zaujímavých akcií,
len sa treba zaktivizovať a prísť sa zabaviť, spoločne sa porozprávať, ponúknuť nové nápady. Pri aktívnom odpočinku aj telo
lepšie poslúcha aj myseľ je životaschopnejšia.
Všetkým, ktorí sa zapájali (dúfam, že aj naďalej budú) do doterajších akcií posielam veľké ĎAKUJEM.
XV. Športové hry seniorov okresu Pezinok

predsedníčka JDS Dubová.
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Prvé sväté prijímanie
Pane Ježišu, Ty si povedal:
„Blažení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha."
Vo sviatosti zmierenia si nás zbavil ťarchy,
ktorú sme nosili v sebe. Sme radi, že si nás
zbavil toho, čo nás trápilo.
Prvé sväté prijímanie je dôležitou udalosťou v živote každého veriaceho človeka. V nedeľu 20. mája 2018 sa v kostole na
Dubovej uskutočnilo prvé sväté prijímanie
4 detí z Dubovej.
Na ich tvárach žiarili šťastné úsmevy,
ktoré vyjadrovali „konečne sme sa dočkali, konečne sa aj nás dotkne Božie kráľovstvo". Bol to krásny a vzácny deň s nezabudnuteľnou atmosférou, ktorý s radosťou
prežívali ako deti, tak aj ich rodičia, starí
rodiča a vlastne celé rodiny. Kiež ich spomienky na tento sviatočný deň sprevádzajú
po zvyšok života.
Dojímavý bol už samotný začiatok slávnostnej svätej omše, keď do krásne vyzdobeného kostola, veľmi dôstojne vošiel
sprievod detí odetých do bielych slávnostných rúch, na čele s krížom, miništrantmi a s pánom farárom. Pán farár v kázni
s vrúcnosťou a láskou hovoril do sŕdc detí,
rodičov i ostatných prítomných, aby si aj
po skončení tejto slávnosti zachovali svoje
čisté srdiečka, ktorých sa práve v tento deň
dôverne dotkol Ježiš svojou prítomnosťou
v Eucharistii a oni precítili jeho lásku. Vyjadril túžbu, aby tejto láske zostali verné po
celý život.

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí
akoukoľvek troškou prispeli na prípravu
a priebeh tejto krásnej slávnosti, speváckemu zboru CRÉDO, ktoré vnieslo jedinečnú
atmosféru tejto veľkej slávnosti, ale poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa podieľali
počas celej prípravy detí na tom, že si uvedomili, čo prežívajú a že odchádzali s pocitom radosti, lásky a hrdosti na to, že sú
kresťania. V tejto súvislosti menovite treba
vyzdvihnúť nášho pána farára Rastislava
Zelenaya a poďakovať mu za jeho duchovnú prípravu detí na prvé sväté prijímanie
a dôstojné vyslúženie svätej omše.
Našim prvoprijímajucim deťom želáme,
aby si pocity z tohto okamihu navždy zapamätali, aby si ich hlboko zapísali do svojich
sŕdc s tým, že čokoľvek ich v živote postih-

ne, môžu sa spoliehať na Pána Ježiša, ktorý
ich bude v Eucharistii sprevádzať po celý
život. Aby v budúcnosti s rovnakou radosťou a láskou ako v tento deň, pristupovali
ku každej svätej omši a ku každému svätému prijímaniu.
Prvoprijímajúce deti:
Sofinka Polčicová
Nellka Manduľáková
Vivien Dubanová
Timejka Stankovenová
"Nebráňte maličkým prísť ku mne,
lebo takých je kráľovstvo Pánove."
Eva Manduľáková
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Richtárska varecha

T

ak ako každý rok, i tento, sa na priestranstve pri sv.
Jánovi, pri príležitosti stavania mája, konala súťaž vo
varení gulášu s názvom "Richtárska varecha".
Tento rok sa do súťaže prihlásilo 12 družstiev: Poľovníci, Východňáre, DMPM, Fešáci, Švagerko, Neupauer Paiser, Deti noci, Gurmáni, Sme rodina, Inžinierý, Trpaslíci
a Tri mangalice. Družstvo Fešákov však svoju účasť v súťaži z dôvodu choroby členov zrušilio.
V posledný aprílový deň, krátko po obede, družstvá začínali s prípravami... rozkladali kotle, zakladali
oheň, zvážali suroviny, aby mali po ruke všetko potrebné čo do dobrého gulášu patrí a o chvíľu už okolie   zaplnila vôňa smaženej cibule. S pribúdajúcim časom sa
vône menili a zakrátko sa už dedinou niesla omamná
vôňa gulášu. Tá svojou rastúcou intenzitou vábila ostatných, aby prišli podporiť súťažiacich, predegustovať
11 gulášových chutí a vybrať si z nich svojho favorita. Na spríjemnenie atmosféry hrala celé popoludnie skupina Bukasový masiv,
s ktorou si mnohí veselo zaspievali, ba aj zatancovali. Po 18. hodine prišiel čas vyhlásenia výsledkov a starosta obce nakoniec odovzadal
tú "víťaznú" richtársku varechu každému družstvu, veď Poľovníci navarili ten najlepší poľovnícky guláš, Východňáre najlepší východňársky chuláš, DMPM najlepší DMPM guláš, Švagerko najlepší švagerkovský, Neupauer Paiser najlepší neupauerpaiserovský, Deti
noci najlepší detský, Gurmáni najlepší gurmánsky, Sme rodina najlepší rodinný, Inžinierý najlepší inžiniersky, Trpaslíci najlepší trpasličí
a Tri mangalice najlepší mangalicový.
Rok od roku sa stáva toto podujatie atraktívnejším čoho je dôkazom aj tohtoročná hojná účasť družstiev (aj "cezpoľných") ale i "ochutnávačov" a ostatných prítomných. Veď dobrý guláš, studené pivko, fajn muzika a okolo skvelá partia... kto by odolal?
Členom Kultúrnej komisie patrí veľká vďaka za prípravu tohto tradičného podujatia, taktiež veľké ďakujem patrí i ostatným, ktorí
sa podieľali na jeho prípravách ale i za to, že nám postavili taký vysoký a krásny máj – Igorovi Vrankovi, Liborovi Koníkovi, Jojovi
Zubajovi, Mirkovi Bacigalovi, Rudkovi Dubanovi a Drahošovi a Štefanovi Drefkovým a tiež obrovská vďaka spolu so "zlatou vareškou"
patrí všetkým členom družstiev za navarenie chutného gulášu a tiež za to, že do varenia vložili svoj čas, energiu ale najmä dobrú náladu,
ktorú rozdávali všetkým naokolo.
Ivana Špačková

Naši jubilanti
júl – september 2018

60 rokov

Najlepšie je v šírom svete v náručí matky,
ktorá ľúbi a miluje svoje malé dietky.
Piesňou tichou ich uspáva, ukladá na noc,
keď ona spí, dietky chráni veliká božia moc.
Ruka matky sladko hľadí, keď je v duši žiaľ,
jej oči Ťa sprevádzajú, keď ideš v šíru diaľ.

Dňa 20. júla sa dožíva
krásneho životného jubilea

,,85“ rokov
naša drahá mamička, svokra,
babička, prababička

Ruženka Tomašovičová
Zo srdca Ti prajú všetko najlepšie
dcéra Elenka, synovia
Ján a Peťo s rodinami
a pravnúčatká Eliaško a Saška.
Ľúbime Ťa

František Horváth
(* 6. 9. 1958)
Alojz Zajíček
(* 16. 9. 1958)
Miroslav Polčič
(* 29. 9. 1958)

70 rokov
Jozefa Tomašovičová
(* 5. 9. 1948)
Rudolf Jakubec
(* 30. 9. 1948)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.
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Pripomienka zosnulých
júl – september 2018
80 rokov
Ružena Jelemenská + 1. 8. 1938

dcéra Jozefa a Terézie rod. Kerákovej (1 deň)

70 rokov:

30 rokov:
Ján Valo + 6. 7. 1988

manžel Márie rod. Peškovej (68 r.)

Alojz Drefko + 31. 7. 1988

syn Štefana a Serafíny rod. Setnickej (53 r.)

Anastázia Kučerová + 21. 8. 1988
manželka Františka, rod. Jakubcová (85 r.)

Viliam Svrček + 2. 9. 1988
manžel Anny rod. Nemčekovej (73 r.)

Štefánia Nemčeková + 12. 9. 1948
dcéra Jozefa a Anastázie rod. Jakubcovej (34 r.)

60 rokov:
Ján Soldán + 9. 9. 1958

"Opustil si všetkých, čo radi Ťa mali,
život je krehký, len spomienky zostali."

vdovec po Františke rod. Jakubcovej (89 r.)

50 rokov:
Štefan Drefko + 19. 7. 1968

Anastázia Kučerová

manžel Serafíny rod. Setnickej (69 r.)

Jozef Gavorník + 12. 8. 1968
manžel Anastázie rod. Koníkovej

20 rokov:
Peter Valentovič + 15. 7. 1998

Alexander König + 3. 9. 1968

manžel Márie rod. Bednárikovej (78 r.)

Justína Hrdlovičová + 7. 9. 1968

vdovec po Elene rod. Polčicovej (50 r.)

syn Jaroslava a Agnesy rod. Šikulovej (2 r.)
vdova po Alojzovi, rod. Heldová (73 r.)

Dňa 2. augusta 2018
si pripomíname 1 rok, čo nás navždy
opustil do večnosti náš drahý
Dušan Bugár.

Viliam Svrček

Dušan Koník + 5. 8. 1998

S láskou, vďakou a úctou
spomínajú najbližší.

Anna Pokojná + 12. 9. 1998

dcéra Gabriela a Kataríny rod. Jakubcovej (72 r.)

Štefan Drefko

Justína Hrdlovičová

40 rokov:

Peter Valentovič

Dušan Koník

Tomáš Navračič + 6. 7. 1978
(77 r.)

Peter Zubaj + 17. 8. 1978

manžel Magdalény rod. Gavorníkovej (78 r.)

Štefánia Gavorníková + 22. 8. 1978

Dňa 26. 7. 2018 si pripomíname nedožité 100. narodeniny našej milovanej
Anny Švarcovej.

vdova po Gabrielovi, rod. Moravčíková (72 r.)

Anna Hrdlovičová + 25. 9. 1978
vdova po Jánovi, rod. Klimová (75 r.)

Anna Pokojná

Odpočinutie večné,
		
daj im, Pane.
Peter Zubaj

Nech ju Pán obdarí
svojou večnou láskou
a nech jej dá naveky vidieť svoju tvár.
S vďakou a láskou spomína
syn a celá rodina.

Štefánia Gavorníková

Dňa 3. 7. 2018 si pripomíname nedožitých 70 rokov
Dušana Koníka
a 5. 8. 2018 si pripomíname 20. výročie úmrtia.
Anna Hrdlovičová

S úctou spomínajú deti s rodinami
a ostatná rodina.

Dubovské NOVINY
Spomíname

O

dišla od nás naša rodáčka Mária Haštová, spisovateľka pre deti a mládež.
Posledná rozlúčka bola 21. júna na cintoríne v Ružinove.

Rodným menom Hilda Grellnethová. Narodila sa 21. septembra 1922 na Píle (Častá) v rodine horára. Vyrastala v prostredí
Malých Karpát v horárni na Fúgelke a od
detstva si utvárala citlivý vzťah k prírode.
Meštiansku školu vychodila v Modre (1936
– 1940). V rokoch 1942 – 1946 pracovala
v Ústave pre telesne postihnutých v Bratislave. V rokoch 1946 – 1949 pracovala
ako účtovníčka v Štátnom úrade pre vojnových poškodencov, v rokoch 1953 – 1959
v Štátnom pedagogickom nakladateľstve.
Od roku 1951 bola vo vydavateľstve Smena redaktorkou časopisu pre deti Zornička.

Tajomný les

D

ňa 2. júna sa ako každoročne konal
program pre deti pod názvom "Tajomný les". Deti sa mohli vžiť do kúziel lesa
a čarovných bytostí v ňom. Mohli stretnúť
elfov, čarodejníkov, trpaslíkov a škriatkov.
Svoju energiu vyčerpali pri boji medzi červeným a modrým týmom. Ich boj skrížila
temná garda podlesia a deti museli spojiť
svoje sily a postaviť sa proti zlu.
Celú hru sme zavŕšili opekačkou a menšími súťažami. Deti si mohli z tohto dňa
odniesť nielen sladké odmeny, ale aj ponaučenie, že priateľstvo a dobro vždy zvíťazí
nad zlom.
Ďakujeme za hojnú účasť.
Deti Noci  

- marec 2017
júljanuár
– september
2018
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Od roku 1959 bola na invalidnom dôchodku. Žila v Bratislave v posledných rokoch
v dome pre seniorov.
Pre deti a mládež napísala tieto rozprávky: O veľkej repe (1951), Kvietky (1952),
Veselá škola (1953), Dva stolčeky (1955),
Zo starej horárne (1955), Do desať (1958),
Zrkadielko (1958), Juro Buro (1962), Kto
aké dvierka má (1963), Keď pôjdeš lúkami (1967), Koza rohatá a jež (1967), Hore,
hore, už sú biele zore (1968), O medveďovi ženíchovi (1968), Zlatovláska (1968),
Hop, cup na nôžky (1971), Kamarát Cézar
(1974), O starenke z Ostrého vrchu (1976),
Ohromná vec (1984).
Naši školáci si čítali rozprávky z jej diela
a sú radi, že prežila svoje detstvo na Dubovej v horárni na Fúgelke.
Česť jej pamiatke.
Ing. Magdaléna Grellnethová

8

júl – september 2018

Základná škola
Rozprávková noc v škole

K

aždý rok mávame v škole rozprávkovú noc. Deti si priniesli
spacáky a rozložili si ich do tried. Pani riaditeľka si pre nás
pripravila rôzne súťaže. Boli sme rozdelení do družstiev a zbierali sme
indície. Ktorá skupina prvá odhalila názov rozprávky, zvíťazila. Potom
sme sa navečerali a čakali sme na Jožka Mrkvičku. Keď prišiel Jožko
Mrkvička, porozprával nám o sebe a veľmi pútavým spôsobom nám čítal z rôznych kníh. Veľmi sme sa nasmiali. Bol veľmi zábavný. Bolo to
skvelé. Potom sme išli spať. Ráno, keď sme sa naraňajkovali sme mali
besedu o knihách. Aj takto sme oslávili marec – mesiac knihy.
Maxim Koník, 4. ročník

Čítanie s rodičmi

V

o štvrtok k nám do školy prišla moja mama. Priniesla nám sladké
dobroty, porozprávala sa s nami a potom nám čítala Medové rozprávky. Všetky deti sa zhŕkli na koberec okolo nej a počúvali. Medové
rozprávky nám boli blízke, lebo sme boli v múzeu na Tisícročnej včele
a tam sme sa už veľa vecí o včelách dozvedeli. Nasledoval príbeh za
príbehom a my sme ani nedýchali. Veľmi sa mi to páčilo.

Cvičenie v prírode

Ján Špaček, 4. ročník

V

pondelok 21. mája sme boli v prírode. Vybrali sme sa do lesa, kde
sme pozorovali zvieratá, hmyz a bylinky. Sofiin oco nám opäť
pripravil opekačku a tak sme si všetci opekali špekáčiky. Boli veľmi dobré. V lese sme strávili ešte nejaký čas. Bolo veľmi teplo
a tak sme sa okolo obeda vybrali späť do školy.
Richard Peško, 4. ročník

Deň Zeme

V

šetci žiaci našej školy oslavujú tento Deň tým,
že ideme vyčistiť našu obec. Tento rok sa
k nám pridali aj tety dôchodkyne, ktoré nám pomáhali. Prešli sme celou dedinou a vyzbierali sme
nečistoty a odpadky voľne ležiace na chodníkoch,
či v tráve. Potom sme si v škole vyrobili čelenky
a rozprávali sa o tom, aké je veľmi dôležité chrániť
naše životné prostredie.
Richard Peško, 4. ročník

Plávanie

ento rok chodievame od apríla až do júna každú stredu na plávanie
T
s našimi pani učiteľkami. Na začiatok nás pani riaditeľka rozdelila
na dve skupiny. Prvá skupina sú tí, ktorí vedia plávať a druhá skupina sú

neplavci. Ja som v prvej skupine. Pani riaditeľka nám počas plávania
vysvetlila správnu techniku plávania a dýchania. Vždy nás opravovala
a povedala nám, na čom máme popracovať a čo zlepšiť. Pani vychovávateľka sa venovala deťom, ktoré sa boja vody, alebo ešte nevedia plávať. Pomocou dosky sa učili kopať nohami. Pani učiteľky sa
v bazéne striedali a tak to bolo super. Už pomaly môžeme pozorovať
pokroky, ktoré sme urobili. Plávanie je super a ja ďakujem pani učiteľkám, že sa nám takto venujú.
Jakub Fiala, 4. ročník
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MDD

V

ýlet k MDD bol super. Najprv sme išli
do Abelandu do Lozorna, kde mali
zvieratá: ovce, kravy, psy, mačky, sliepky,
prasatá, morky. Vybudované tam boli domy
z hliny a kamenia ako v rozprávke O troch
prasiatkach. Videli sme, ako kedysi pracovali ľudia v minulom storočí. Potom nám
pani učiteľka urobila prekvapenie a vybrali
sme sa na biofarmu do Stupavy. Boli tam
kone, ovce, sliepky, zajace, kozy a husi.
Kúpili sme si aj výrobky z mlieka a nanuky.
Výlet bol super a veľmi sa mi páčil.
Jakub Fiala, 4. ročník

Výlet k MDD

D

ňa 1. júna sme išli na ranč Abeland. Boli tam sliepky, husi, kačky, psy, kravy, mačky a kone. Mali pre nás pripravenú prehliadku
ranča. Videli sme krásny mlyn, slamené domy aj pstruhový rybník. Najviac sa mi páčil kôň Mico, ktorý mal krásnu čiernu srsť
a hrivu. Po prehliadke sme išli na biofarmu do Stupavy. Tam bolo tiež veľa zvierat. Kozičky, ovečky, koníky, morky, sliepky a dokonca
aj králiky a morčatá. Výlet sa nám vydaril.
Laura Tomášková, 4. ročník

Dravé vtáky

3.

mája sme o 10:00 hodiny išli na ihrisko, kde nás čakal pán, ktorý vlastní vtáky. Porozprával nám o každom jednom napríklad, kde
žije, kde ho môžeme vidieť a čím sa živí a veľa ďalších zaujímavých informácií. Potom si vždy pripravil nejakú aktivitu pre nás
a vtáky za nami lietali a sadali nám na rukavicu. Boli to rôzne druhy sovy, krkavec, sokol, orol. Všetkých nás to bavilo. Bolo to super.
Nakoniec sme sa mohli s nimi odfotiť.
Anton Kenderessy, 4. ročník
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Deň matiek

K

aždý rok sa pripravujeme na tento sviatok. Máme
radi naše mamičky a tak sme im chceli pripraviť
ten najlepší a najkrajší program. Mali sme však menej
času ako obvykle. Nacvičovali sme iba 2 týždne. Prišla
nedeľa 13. máj a my sme ukázali všetko, čo sme sa naučili. Niektoré mamy plakali, pri niektorých scénkach
sa zasa smiali. Myslím, že to bol pre ne zážitok.
Anton Kenderessy, 4. ročník

Brigáda detí

Anglická súťaž

V

V

jeden májový pondelok sme sa zúčastnili brigády. Všetci sme pekne pracovali. Vyčistili sme celý dvor a zasadili sme kvety do drevených záhonov. Urobili sme veľa práce a skrášlili sme si naše okolie.
Bola to zábava.
Maxim Koník, 4. ročník

Materská škola

júni sme sa zúčastnili súťaže v anglickom jazyku. Súťažili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Overenie našich vedomostí sa skladalo z dvoch častí. Jedna časť
bola interaktívna, kde sme si vyberali otázky od 100 bodov
do 500 bodov a druhá časť bola testová. Všetky body sa
zrátali a vyhodnotili sa najlepší z každého ročníka. Najlepší
z druhákov bol Bartolomej Polčic, z tretiakov Sofia Polčicová a zo štvrtákov Laura Tomášková. Všetci súťažiaci získali
diplom a sladkú odmenu.

Deň matiek
Tebe mamička.
Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za st arosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku
na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.
Každý rok v máji sa mamičky, babičky tešia na Deň matiek. Aj tento rok určite neboli
sklamané. Deti z MŠ a ZŠ pripravili krásne vystúpenie, pásmo básní, piesní, scénok
i tančekov. Mnohé mamičky a babičky vyronili nejednu slzu od dojatia. Každá mama
bola pyšná na svoje dieťa, ktoré nesmierne
miluje. Ďakujeme Vám, mamy, že ste.
J.Fandlová
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Deň detí

D

eň detí v našej materskej škole bol plný radosti, smiechu
a darčekov.
Ráno deti vítala hudba a diskotéka, potom im pani kuchárky
ugrilovali špekačky až sa všetci zalizovali. Vonku v školskej
záhrade deti čakali rôzne prekvapenia, najprv hľadali stratené
kvietky, potom súťažili v skákaní vo vreci, v hádzaní loptičiek na
cieľ, v závere bežali pomedzi prekážky, samozrejme zapojila sa
aj pani učiteľka Janka, ktorú všetci povzbudzovali. Za odmenu
pani kuchárky deti osviežili nanukmi.
Za účasť všetky deti dostali medaily, sladkosti a set vedierka
s tvorítkami. Poobede všetci spokojní odchádzali domov.
J. Jamborová

Leto

U

ž je to tu, to vysnívané leto, ktoré chceme, aby bolo plné slnka, oddychu a pohody. Deti sa tešia na prázdniny, dospelí na dovolenku
a plánujú dni relaxu. Mnohí spoznávajú krásy sveta a mnohí len tak leňošia doma. Gazdinky čaká etapa zavárania, zúročiť, čo si
dopestovali v záhradke. Deti sa vyšantia na bicykloch, na ihriskách a nemusia myslieť na školské povinnosti.
Preto Vám želám krásne leto plné zážitkov, užívajte si spoločné dni plným priehrštím, tešte sa a načerpajte veľa nových síl a hlavne si
oddýchnite! Lebo...lebo leto a dovolenka ubehne ako voda a znovu nás čaká práca a povinnosti.
Jarmila Fandlová
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Letecký deň Dubová 2018

J

e už tradíciou, že posledná májová sobota patrí
fanúšikom lietania a letectva. Dňa 26. mája 2018
sa konal na Letisku Dubová piaty ročník podujatia Letecký deň Dubová 2018.
Pekné slnečné počasie a avizovaný program podujatia prilákali aj tento rok tisíce návštevníkov. Diváci si
mali možnosť pozrieť letové a akrobatické letové ukážky
rôznych typov lietadiel a vrtuľníkov, prezrieť si statické
ukážky lietadiel, využiť pripravený sprievodný program,
občerstviť sa v niektorom z pripravených stánkov alebo
si zalietať na lietadle či vrtuľníku.
Podujatie sa konalo pod záštitou Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu, ktorý spolu so
starostom Ľudovítom Ružičkom Letecký deň oficiálne
otvorili.
Tohtoročný Letecký deň sa niesol v duchu leteckej akrobacie. Práve špeciálne akrobatické letecké vystúpenia boli veľkým lákadlom
pre leteckých fanúšikov.
Počas hlavného programu sa striedali vystúpenia akrobatických pilotov so sólo a skupinovými letovými ukážkami pilotov. Na programe boli sólo vystúpenia akrobatických pilotov Zoltána Veresa (HU) na lietadle Zlín 526F (SK) a Františka Pytlíka (SK) na lietadle
Extra 300. Skupinové akrobatické vystúpenia skupín nám predviedli Flying Bull (CZ) a skupina Očovských bačov (SR) na 4 vetroňoch.
Ukážku teamového lietania nám predviedol Shark display team (SK) a ďalší. Špecifikom tohtoročného Leteckého dňa bolo akrobatické
vystúpenie RedBull helikoptéry Messerschmitt BO 105 (A), ktorá vystupovala na Slovensku po prvýkrát. Hlavný program dopĺňali  
ukážky Zásahovej jednotky Polície SR pri zaistení páchateľa, letové ukážky a ukážka autorotácie vírnikov a paravýsadky.
Okrem leteckých vystúpení a prehliadky leteckej techniky, bol súčasťou podujatia zábavný program pre deti, bohatá ponuka občerstvenia a dobrej kávy. Nechýbali ani neodmysliteľné suveníry a hračky s leteckou tematikou. Lietadielka si deti mohli tiež samé vyrobiť
a vyskúšať ich v pripravených súťažiach.
Aj tento rok prijali
pozvanie na Letecký
deň od obce Dubová
vzácni hostia, zástupcovia verejných a spoločenských inštitúcií
a samosprávy.
Ako
organizátori
podujatia sa touto cestou chceme poďakovať za podporu a spoluprácu všetkým, ktorí
toto podujatie podporili, podieľali sa na
jeho organizácii a na
jeho plynulom a bezpečnom priebehu.
Občianske združenie
Letecký klub Dubová
Dátum vydania ďalšieho čísla: 1. október 2018, uzávierka pre textové a obrazové príspevky: 3. september 2018
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