
Keď padajú tichučko vločky a vonia ihličie a mrazivý vzduch, keď sa noc rozžaruje hviezdami, 
keď pod nohami tak zvláštne vŕzga sneh... to neznamená, že sú Vianoce. To je len zima.

Keď všade svietia svetielka a trblietajú sa ozdoby, keď cinkajú zvončeky na kovovom kolotoči 
poháňané horiacimi sviečkami... to neznamená, že sú Vianoce. To je len výzdoba.

Keď sa na koberci váľa kopec darčekov, keď na stole ležia vedľa seba koláče, ovocie 
a oriešky, keď z kuchyne vonia večera, keď sa posadíš k prestretému stolu....  to neznamená, že 
sú Vianoce. To je len hojnosť.

Často nám to stačí. Často nám stačí premiešať ingrediencie našej bežnej hojnosti o pár prísad 
a navaríme si vianoce. Pred dom zavesíme šnúrku svetielok, k sviečke pridáme anjelika, vytia-
hneme stromček z garáže, dokúpime medovníky, oplátky a med, vypražíme kapra, pustíme si 
tematický hudobný podmaz, dva filmy a šup – vianoce ako vyšité. Zhltneme večeru a čudujeme 
sa, ako to rýchlo skončilo a čudujeme sa tej prázdnote v duši.  

Prajem Vám iné Vianoce. Vianoce, kde stromček svieti na rodinnú pohodu a radosť so stret-
nutia s blízkymi. Vianoce, kde si spolu zaspievame Tichú noc na polnočnej. Vianoce, kde budete 
mať na stole tanier navyše a srdce plné dobrosrdečnosti. Vianoce, počas ktorých si s láskou 
a vďačnosťou spomenieme na tých, ktorí sú ďaleko, alebo nás opustili. Vianoce posplietané 
okolo radostného príbehu narodenia Božieho dieťaťa. Vianoce voňavé, trblietavé a rozžiarené 
– očami detí, úsmevmi rodiny a priateľov, spolupatričnosťou, pohodou a radosťou zo života... 
Majte toho plnú dušu a rozdávajte. 

Požehnané Vianočné sviatky praje starosta.
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Voľby v roku 2022
Dňa 29. októbra 2022 sa konali spojené voľby – Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávneho kraja. 

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Aj v našej obci sme volili starostu a poslancov, ktorí budú nasledujúce štyri roky spolupracovať pri rozvoji našej obce. 

Volieb sa zúčastnilo 612 voličov z celkovo oprávnených 941, čo je 65,04 % (okres Pezinok 47,91 %, za celú SR 46,19 %). Bolo vyda-
ných 612 obálok, odovzdaných bolo 610 obálok. Na voľbu poslancov bolo odovzdaných 567 platných lístkov. Na voľbu starostu bolo 
odovzdaných 586 platných lístkov.

Za poslancov do obecného zastupiteľstva bolo zvolených 7 kandidátov:
Poradie Meno, priezvisko, titul Politický subjekt Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v %
1. Peter Moravčík nezávislý kandidát  342  60,31
2 Martin Vika nezávislý kandidát  292  51,49
3. Jozefína Žáková, JUDr. nezávislá kandidátka  290  51,14
4. Marcel Magát nezávislý kandidát  285  50,26
5. Kamila Stankovenová, Mgr. nezávislá kandidátka  254  44,79
6. Tomáš Gašparovič, Mgr. nezávislý kandidát  253  44,62
7. Ema Gavorníková, Bc. Spolu – občianska demokracia  245  43,20

Náhradníkom sa stal (pri zániku mandátu niektorého zvoleného kandidáta) nezávislý kandidát Jozef Tirinda s počtom platných hlasov 
241 (42,50 %).
Za starostu obce bol zvolený  Ľudovít Ružička  388 hlasov 66,21 %  nezávislý kandidát
Na starostu obce kandidoval Marcel Magát  198 hlasov 33,78 %  nezávislý kandidát

Voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja
Volieb sa zúčastnilo 609 voličov z celkovo oprávnených 941, čo je 64,72 % (okres Pezinok 51,77 %, za celú SR 43,74 %). Bolo vyda-

ných 609 obálok, odovzdaných bolo 608. Pre voľby do zastupiteľstva bolo odovzdaných 518 platných lístkov. Pre voľby predsedu BSK 
odovzdaných 473 platných lístkov.

Voľby na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v obci Dubová:

 Meno, priezvisko, titul Politický subjekt 

1. Ivan Bošňák, Ing., Demokratická strana,
  Ods – občianski demokrati Slovenska,
  Spolu – občianska demokracia, Šanca 50 10,57
2. Juraj Droba, Mgr. MBA, MA, Sloboda a solidarita,
  Progresívne Slovensko,
  Team Bratislava 254 53,69
3. Milan Lopašovský, PharmDr., Strana moderného Slovenska  12 2,53
4. Ján Mažgút, Mgr., Smer – sociálna demokracia,
  Slovenská národná strana 86 18,18
5. Magdaléna Sulanová, Ing., Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko  12 2,53
6. Andrej Trnovec, RNDr., Slovenská ľudová strana 10 2,11
7. Dušan Velič, prof. Ing. DrSc. Za ľudí, Sme rodina,
  Kresťanskodemokratické hnutie,
  Magyar Fórum – Maďarské fórum 33 6,97
8. Štefan Zima, Mgr. art., Republika 16 3,38

Za predsedu Bratislavského samosprávneho kraja bol zvolený  Juraj Droba, Mgr. MBA, MA. 
Voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v obci Dubová:

  Meno, priezvisko, titul    Politický subjekt 
1. František Kašický, PhDr., Mgr., PhD., MBA., LL.M   Smer - sociálna demokracia,
   Slovenská národná strana    111 21,42
2. Radovan Mičunek, RNDr. INg., Mgr. PhD.  nezávislý kandidát     326 62,93
3. Ivan Patoprstý, Ing. Za ľudí, SME RODINA,
  Kresťanskodemokratické hnutie,
  Magyar Fórum- Maďarské fórum   17 3,28
4. Lucia Rímešová, Mgr. Demokratická strana,        
  ODS - Občianski demokrati Slovenska,
  ŠANCA, Spolu-občianska    19 3,66
5. Jozef Savkuliak, PhDr., MBA Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO  45 8,68
Za poslanca do zastupiteľstva BSK bol vo volebnom obvode č. 20 zvolený Jozef Savkuliak, PhDr. MBA. 
 

Slávnostné rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 22. 11. 2022 a zvolení kandidáti si prevzali svoje mandáty.

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Poradie
na hlas.lístku Počet plat.

lístkov

Podiel
platných 
hlasov v %

Poradie
na hlas.lístku Počet plat.

lístkov

Podiel
platných 
hlasov v %
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Hodová slávnosť

Hodová slávnosť je pre každú farnosť 
významný a sviatočný deň. Inak tomu 

nebolo ani v našej farnosti, kedy sme si dňa 
9. októbra 2022 pripomenuli deň posvätenia 
nášho kostola a jeho patrónku Ružencovú 
Pannu Máriu. V tento deň sa konala hodová 
svätá omša, ktorú slúžil domáci kňaz vdp.
Rastislav Zelenay, za čo mu patrí vďaka. 

Vždy je to slávnosť, ktorej sú účastní 
nielen farníci našej obce, ale aj mnohí rodá-
ci a známi.

Je už niekoľkoročnou tradíciou, že hodová slávnosť je oživená krojovancami. A tak, vďaka Bohu, tento rok tomu nič nestálo v ceste. 
Počas svätej omše boli v krojoch účastní nielen dospelí otcovia, mamy, staré mamy, ale aj ich deti a vnúčatá. Za prípravu a zabezpečenie 
krojov patrí vďaka Pani Betke Polčičovej a jej rodine. Verím, že ako pre nás, ktorí sme túto krásu a odkaz v krojovom odeve videli, tak 
o to viac si tieto skutočnosti uvedomovali naše deti, ktoré ich mali na sebe.

Málokto vie, že kroj je považovaný za najvyššie postavené spoločenské oblečenie. Keď si ich ľudia obliekajú, vyjadrujú tým zdravú 
hrdosť na svoj národ. Mnohí si ani neuvedomujú, že je to zároveň úcta k našim predkom, k tým, ktorí v tomto kraji a dedine v minulosti 
žili. Preto vďaka, rodičia, že svojim deťom a vnúčatám ukazujete aj túto cestu. 

Po svätej omši sa farníci stretli v kostolnej záhrade na malom agapé. Pri dobrom vínku, chutných koláčikoch a tradičných dubovských 
scískaniciach sa tak stretli rovesníci, kamaráti a známi, ktorí sa dlhšiu dobu nevideli. Vďaka Bohu za tento krásny čas a možnosť sa opäť 
spojiť v jednej krásnej akcii.

Veľa vecí je nám skrytých, ale za prípravou slávnosti a mnohými materiálnymi darmi ste vy, dubovskí farníci a rodáci. Vďaka patrí, 
našim dôchodcom, dôchodkyniam, ale aj mladým rodinám, ktorí prispeli sladkými, či slanými dobrotami k agapé stretnutiu po svätej 
omši, či k obetným darom, dubovským vinárom, kvetinárkam, aranžérkam, majiteľom potravín, obecnému úradu, skládke Dubová, zbo-
ru Credo, miništrantom, pani kostolníčke a vám všetkým, ktorí ste svoj čas venovali k príprave tejto slávnosti. 

Monika Tomášková
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Interný výber z dokumentácie
Geomagnetická prospekcia

Dňa 2. 6. 2022. v katastrálnom úze-
mí obce Dubová bola uskutočnená 

geofyzikálna prospekcia. Odborné terén-
ne práce boli vykonávané pracovníkmi 
Ústavu archeológie a muzeológie Filo-
zofickej fakulty Masarykovej univerzity. 

Prospekcia mala za úlohu overiť exis-
tenciu staršej lokácie súčasnej obce Du-
bová. Tá sa mala potenciálne nachádzať 
na ploche nadväzujúcej z juhu na intra-
vilán obce. 

Geometrickou prospekciou bola 
preskúmaná plocha o výmere 10,6 ha. 
Na výslednom magnetograme je možné 
identifikovať množstvo magnetických 
anomálií. Pozitívne anomálie sú charak-
terizované prevažne pozitívnymi hod-
notami zmeny intenzity magnetického 
pola, pričom do tejto kategórie sú väč-
šinou zaraďované potenciálne archeolo-
gické zahĺbené objekty. U negatívnych 
anomálií prevažujú hodnoty negatívne 
a patria sem prevažne štruktúry geolo-
gického a pedologického charakteru ale-
bo úlomky hornín, recentnej štruktúry 
a terénnej depresie (napr. brázdy). Rov-
nako tak však môže ísť o archeologické 
objekty vyplnené slabo magnetickým 
materiálom (napr. popolovité vrstvy).

Na ploche sa nachádza aj množstvo výrazných bipolárnych anomálií. Výrazne sú v nich zastúpené pozitívne i negatívne hodnoty 
zmeny intenzity magnetického pola. Identifikácia archeologických objektov v blízkosti týchto štruktúr je veľmi komplikovaná. Drobné 
bipolárne anomálie predstavujú spravidla rôzne recentné magnetické objekty či úlomky magnetických hornín. Často sú ale spôsobené 
recentnými železnými predmetmi nachádzajúcimi sa na povrchu či tesne pod ním. Koncentráciu týchto anomálií môžeme pozorovať 
predovšetkým v blízkosti recentných štruktúr (hranice polí, recentné stavby, ploty, cesty a podobne). Oblasti so zvýšenou koncentráciou 
drobných bipolárnych anomálií však môžu indikovať aj prítomnosť archeologických štruktúr, respektíve aktivít (napríklad pohrebisko, 
výrobný areál a podobne). Vzhľadom na prítomnosti silného rušenia (odpad, ploty atd.) nebolo možné žiadnu takúto situáciu presne 
identifikovať či interpretovať.

Aj napriek geologickému podložiu tvorenému proluviálnymi a fluviálnymi sedimentmi sme úspešne identifikovali archeologický po-
tenciál skúmanej plochy. Na skúmanej ploche bolo zachytených 21 koncentrácií magnetických anomálií, ktoré možno interpretovať ako 
miesta potenciálnych udalostí. V rámci týchto areálov sa nachádza 78 anomálií, medzi ktorými možno interpretovať 17 potenciálnych 
domov a 61 ďalších objektov sídliskového charakteru. Časť z nich sa prejavuje bipolárnymi hodnotami čo predstavuje predpokladať, že 
daný objekt zanikol pôsobením ohňa.

Domy v južnej polovici zaniknutej dediny sa vyznačujú silným kontrastom, v severej časti panuje úplne iná situácia, a potenciálne 
domy tu splývajú so širšími areálmi usadlostí. Na základe prieskumu tak bohužiaľ nie je možné presne určiť počet jednotlivých domov. 
Je pravdepodobné, že niektoré usadlosti od seba nemožno na základe interpretácie magnetogramu odlíšiť a ich počet, ako aj jednotlivých 
domov a menších objektov, bol v skutočnosti vyšší. 

Z geofyzikálnym prieskumom boli zachytené aj dve inžinierske siete, z ktorých jedna kopíruje kraj súčasnej obce a druhý pretína 
severný okraj zaniknutej dediny. 

Geomagnetická prospekcia odhalila archeologický potenciál skúmaného územia. Potvrdila predpoklad o existencii pôvodnej stredo-
vekej lokácie v skúmanom priestore. 

Identifikovali sme 20 areálov potenciálnych usadlostí, 17 potenciálnych domov a ďalších 61 zahĺbených archeologických objektov. 
Počet archeologických objektov na ploche bude odlišný, pretože prospekciou neboli zachytené drobné archeologické objekty, ktoré sa 
nachádzajú spravidla v blízkosti väčších objektov. Taktiež je možné predpokladať existenciu domov a ďalších objektov v rámci areálu 
predpokladaných usadlostí a taktiež v severozápadnom rohu.

„Buďte sami sebou. Všetky ostatné roly sú aj tak obsadené.“ Oscar Wilde



december 2022 4 Dubovské NOVINY január - marec 2017 45december 2022

Naši jubilanti
december 2022 

70 rokov
Ján Jakubec

(* 27. 12. 1952)

60 rokov
Ladislav Speváček

(* 1. 12. 1962)
Ing. Eva Vidová
(* 17. 12. 1962)

Jubilantom srdečne
blahoželáme.

Vyprosujeme im od Pána
všetky dary neba,
veľa duchovného

i telesného zdravia.

Dňa 26. októbra 2022 sa dožila krásneho

životného jubilea 90 rokov naša milovaná

mama, babka a prababka

Helena Dubanová.
Veľa zdravia, lásky a spokojnosti zo srdca želá celá rodina.

Za všetkých babičku Helenku bozkávajú pravnúčatá.

Dňa 8. 11. 2022 sa dožila krásneho životného jubilea

80 rokov naša drahá mama, babka a prababka

Jozefína Pešková.
Všetko najlepšie k narodeninám,

veľa zdravia, šťastia a lásky Ti zo srdca

prajú deti s rodinami.

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom období 
finančne podporili tvorbu Dubov-
ských novín:

Anežka Vrábelová, Mária Po-
lakovičová, rodina Nádaská 
z Dubovej, rodina Nádaská z Tr-
navy, Jozefína Pešková a dvaja 
bohuznámi darcovia.

Ďakujeme.

Schody k Panne Márii...

Na Vítkovom vŕšku v smere k Panenke Márie sa 
nám oveľa ľahšie kráča ako doteraz. Schody, kto-

ré tam teraz máme sú prispôsobené nielen k lesnému 
terénu, ale hlavne tomu, aby každý, kto sa tam vyberie 
mohol pohodlne výjsť k jaskynke Panny Márie a tiež 
pokračovať ďalej po Krížovej ceste. 

Za tieto príjemne schodné schody so zábradlím 
vďačíme firme Octopia.sk, ktorá ich s láskou a funkč-
nosťou bezpečného kráčania po nich vybudovala po-
čas prelomu leta a jesene, aby mohli ľudia rôznych 
vekových kategórii s radosťou navštevovať toto tak 
skvostné miesto. A samozrejme ďakujeme za financo-
vanie tohto projektu - Skládke odpadov Dubová.

Vraví sa: - Kde je vôľa, tam je cesta. - Preto ešte raz 
zo srdca ďakujem chlapcom z Octopia.sk a konateľo-
vi Skládky Dubová za ich ústretovosť a snahu zrea-
lizovať projekt, ktorý bude mnoho rokov potešením 
pre nás všetkých...a zároveň im vyprosujem hojnosť 
Božích milostí cez orodovanie nebeskej Matky Márie, 
pri ktorej nám zveľadili prístup k nej. 

Bc. Eva Dolníková, DiS.,
U nás v lese pri okraji
máme krásnu sochu panny.
Uložená v skale vŕška
dostať sa sem vieme zľahka.
Nové schody vedú k nej,
kráčať po nich je ako v rozprávke.
Starší si pomôže zábradlím 
a tí menší popod ním.

Milá Mirka!
K Tvojmu krásnemu životnému jubileu

Ti želáme pevné zdravie, veľa lásky, šťastia,
radosti, spokojnosti a hojnosti.

Zo srdca želá kolektív ZŠ v Dubovej.

Milá Milka!
K Tvojmu krásnemu životnému jubileu

Ti želáme pevné zdravie, veľa lásky, šťastia,
radosti, spokojnosti a hojnosti.

Zo srdca želá kolektív ZŠ v Dubovej.
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Zhliadni, Pane, milostivo na duše našich zosnulých
a voveď ich do večenej radosti.

Pripomienka zosnulých
december 2022

Dňa 2. 12. 2022 by sa dožil pekného
životného jubilea 50 rokov

Peter Minárik,
ktorý nás opustil dňa 12. 12. 2019.

 
S úctou a vďakou spomína
najbližšia rodina a známi.

"Človek odchádza,
ale všetko krásne,

čo nám dal, ostáva v nás."
 

Dňa 10. 11. 2022 sme sa rozlúčili 
s našou mamou, babkou

MÁRIOU MORAVČÍKOVOU,
rod.Gajarovou ,

ktorá nás opustila dňa 6. 11. 2022.

Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

40 rokov

František Gróf  + 17. 12. 1982
vdovec po Kristíne rod. Hirnerovej (79 r.)

Serafína Drefková  + 19. 12. 1982
manželka Štefana, rod. Setnická (81 r.)

František Gašparovič  + 25. 12. 1982
manžel Štefánie rod. Horváthovej (68 r.)

František Gróf

František Gašparovič

60 rokov

Jozef Jakubčík  + 4. 12. 1962
manžel Elizabeth rod. Koníkovej (74 r.)

50 rokov

Štefan Schwarz  + 25. 12. 1972
manžel Márie rod. Klimovej (74 r.)

Mária Nemčeková  + 26. 12. 1972
manželka Jozefa, rod. Jakubcová (53 r.)

Serafína Drefková

Mária Nemčeková

30 rokov

Jozef Haverl  + 5. 12. 1992
vdovec po Jozefíne (66 r.)

Jozef Hrdlovič  + 12. 12. 1992
manžel Rozálie (80 r.)

Helena Kosecová  + 21. 12. 1992
vdova po Jozefovi, rod. Stojkovičová (77 r.)

Anna Izakovičová  + 31. 12. 1992

20 rokov

Jolana Kudriová  + 20. 12. 2002
vdova po Alexandrovi, rod. Polakovičová (70 r.)

Rozália Polčicová  + 23. 12. 2002
vdova po Štefanovi, rod. Svrčková (92 r.)

Jolana Kudriová

Jozef Hrdlovič

70 rokov

Mária Haverlová  + 6. 12. 1952
manželka Rudolfa, rod. Macháčková (31 r.)

Helena Kosecová

Verím, že môj Vykupiteľ žije...

Pamiatka zosnulých 2022

Keď som prechádzala cez cintorín, 
videla som okolo seba veľa životov 

a ambícií, no i veľa snov, ktoré skončili 
predčasne. Pri spomienkach na našich 
blízkych, ktorí nás opustili si uvedomu-
jeme, aký neúprosný je beh času. Náhli-
me sa a často objavíme hodnoty človeka, 
až keď sa pominie. Ani sme si nestačili 
uvedomiť, že boli pri nás, správali sa ako 
obyčajní, skromní ľudia, ktorí zdieľali 
naše osudy. Dokázali smútiť s tými, čo 
smútili a smiať sa s tými, čo smiechom 
smútok porážali. Nenachádzam vhodné 
slová, neviem čo povedať.

Vonku opäť poletuje lístie a vo vzdu-
chu cítiť vôňu jesene. Prichádza obdo-
bie, keď si spomíname na svojich naj-
drahších, ktorých sme stratili na svojej 
pozemskej púti. Keď sa skončil ich ži-
vot, aj oni akoby odleteli, podobne ako 
to lístie padajúce zo stromov.

Každý rok začiatok novembra patrí 
sviatku Všetkých svätých. Ľudovo ten-
to sviatok voláme „Dušičky“. Aj tento 
rok sme si pripomenuli v tento sviatok 
spomienkovou slávnosťou na miestnom 
cintoríne všetkých, ktorí nás predišli do 
večnosti za posledný rok. Túto spomien-
ku sme zapálením sviečky darovali 18. 
našim spoluobčanom. 

Poslednú sviečku zapálil pán starosta 
na pamiatku všetkých, ktorí sa na Du-
bovej narodili, žili, alebo tu pracovali, 
či iba radi sem chodili a tento rok nás 
opustili. Odpočinutie večné daj im pane 
a uteš tých, ktorí smútia, lebo ich ešte 
stále bolí rozlúčka s tými, ktorých mali 
radi.

Mária Polčicová

10 rokov

Štefan Jakubčík  + 13. 12. 2012
manžel Etely rod. Batovičovej (64 r.)

Fridolín Jakubec  + 22. 12. 2012
manžel Anežky rod. Vrbinkovičovej (67 r.)

Štefan Jakubčík Fridolín Jakubec
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Žili medzi nami...

Anastázia Nemčeková bola sestra môj-
ho dedka a hovorili sme jej babka Ne-

mčečka.
Ako mladá rúča dievka sa páčila Jozefovi 

Nemčekovi. Zrejme bol z bohatšej rodiny 
a preto rodičia šuhajovi tento vzťah bránili, 
ale Anastázia otehotnela čo svokre už nao-
zaj nijako nevyhovovalo. Prvé dieťa mladá 
Anastázia porodila ako slobodná. Chlapec 
sa volal Ján. Potom akosi svokra sobáš 
povolila, ale Anastázia ju musela prísť od-
prosiť. Keď som sa jej opýtala, že začo ju 
mala odprosiť, tak mi povedala „Víš, šak 
ani ja som hube zadarmo jest nedávala, též 
som jej bárčo povedzela“. Keď som prišla 
budúcu svokru odprosovať „friško sem si 
klekla na kolená, povedzela som čo som 
mala a utekala som hore Hoštáky domo“. 
Potom asi bola svadba a narodilo sa im de-
sať detí. V manželstve sa nikdy nehádali, 
často spolu nahlas čítavali jeden druhému 
a neskôr aj deťom. Jedno z detí, dievčatko 
Štefánia, keď malo asi štyri roky, ochorelo. 
Anastázia hovorievala, že asi prechladla, 
keď raz zaspala na podstienke. Boli s ňou 
u doktora Lamoša v Častej a ten im naor-
dinoval asi litrovú fľašu medecíny, ktorú 
mala Štefka využívať. Doktor hneď pove-
dal, že keď jej to od toho neprejde, tak už 
nič sa nedá robiť. Štefke choroba neprešla 

a tak vyše tridsať rokov ležala, hovorila 
málo a nezrozumiteľne, skôr gestikulovala, 
ani sa neposadila, ale pamätala si komu čo 
požičali, alebo kto u nich bol. Keď chceli 
zistiť, tak jej hovorili mená a ona buď pri-
kývla, alebo ukazovala, že nie. Jej posteľ 
vždy na jar vyniesli pod úkol. Kde ležala až 
do jesene. Cez vojnu, keď prechádzal front 
cez dedinu, všetci z domu boli v úkryte, len 
Štefinu /tak jej hovorili/ nechali pod bránou. 
Otec jej chodil dávať jesť a asi aj obriadiť. 
V dedine bolo rušno, strieľalo sa, ľudia boli 
v úkrytoch. Keď sa vrátili domov pýtali sa 
jej, že či sa nebála. Štefka ukazovala, že nie 
a že ani nič nepočula a ukazovala na ob-
rázok Panny Márie, ktorá stojí na mesiaci 
a šliape hlavu hada. Obrázok bol zavesený 
na stene pod úkolom a potom jej ho dali aj 
na náhrobok.

Raz veriaci v dedine organizovali púť 
do Marianky „Marietálu„ a babka si takto 
nevinne vzdychla „Aj ja by som rada išla, 
choda aj o vode a o chlebe, ale čo, keď mám 
túto“. Ešte v ten týždeň sa Štefka zadusila 
pri nedeľnom obede. Babka Nemčečka na 
tú púť išla a veru o vode a o chlebe. Keď 
išli vybavovať úmrtný list, tak doktor La-
moš sa opýtal „to doteraz ona žila?“

Ešte sa im stala takáto perlička. Keď naj-
starší syn Ján dovŕšil osemnásty rok povo-
lávali k „asentírke“ Jána Jakubca, lenže na 
Dubovej nikto takého nepoznal. Nakoniec 

vysvitlo, že ich prvorodený syn sa narodil 
babke za slobodna, tak mu na matrike zapí-
sali priezvisko po mame. 

A potom mi ešte raz babka vyprávala, že 
niektoré z deti sa chcelo ženiť, alebo vydá-
vať. Hovorili, že im je pilno, /to znamena-
lo, že nevesta je tehotná/ ale peniažky na 
svadbu neboli. "Tak som si vypožičala xxx 
korún, kúpila som mladé teľa a vystrojili 
sme svadbu. Potom sme mali dobrú úrodu 
hrozna, že aj som „penáze oplacila“ a aj 
vínko sme si doma spravili. Raz večer sa 
ma muž pýtal, že kam som dala z úrody pe-
niaze? Tak som mu povedala, „nepýtal si 
sa ma odkál sem zala, tak sa ma nepýtaj 
kam sem dala“. Babka si pamätala všeli-
jaké príhody, ktoré sme radi počúvali. Raz, 
keď som bola u nej a hovorila, že je chorá 
a musí brať aj lieky a keď som sa jej opý-
tala, že aké lieky berie, tak mi povedala, že 
„také ružové promincle“. A ešte hovorila, 
že už pije len vodu a že „keby sem bola 
vedzela jaká je tá voda dobrá, kolkého vína 
sem mohla zašanuvat“.

Nuž, ťažko sa žilo, ale myslím si, že ľudia 
boli šťastní a žili radi. Veď ako sa hovorí, 
že ak je človek odhodlaný niečo dokázať 
a je disciplinovaný a odhodlaný konať na-
miesto toho, aby siahol hneď po tom, čo je 
pre neho jednoduchšia voľba, dokáže veľa.

Mária Polčicová

Jubilanti „na parádu“

Býva dobrým zvykom, že obec organi-
zuje každý rok stretnutie s tými občan-

mi obce, ktorí dosiahli v danom roku okrú- 
hle jubileum 70, 80 alebo 90 rokov. Až do 
vypuknutia kovidu sa s týmito jubilantmi 
starosta pravidelne stretával na spoločnej 
večeri vo vinárni u Joslika.

Počas dvoch turbulentných rokov sa celý 
svet kvôli kovidu akoby zastavil – ľudia sa 
nemohli voľne pohybovať, cestovať, pro-
blém bol aj chodiť do práce a všetci, ktorí 
mohli, pracovali radšej z domu. Keď sme 
sa aj stretli, tak hlavne v obchode a aj to iba 
s rúškami na tvári. Boli zakázané stretnutia 
viac ako päť ľudí, neorganizovali sa pohre-
by a kary a tobôž nie oslavy jubileí. 

Informácie o jubilantoch za roky 2020 
a 2O21 však obecný úrad zhromažďoval 
a čakal na príležitosť. Tá nastala v tom-
to roku vďaka ústupu pandémie a teda aj 
uvoľneniu hygienických opatrení. Množ-
stvo jubilantov a znovuzískaná „sloboda 
stretávania“ viedlo starostu k tomu, aby 
tentokrát zorganizoval stretnutie s jubi-
lantmi inak ako „len“ obvyklou spoločnou 

večerou. Na deň 14. októbra 2022 pripravil 
podujatie vo veľkej sále na ihrisku s pohos-
tením a folklórnou muzikou. Obecný úrad 
vyslal pozvania pre viac ako 50 našich spo-
luobčanov. 

Okolnosti však nepriali tomu, aby akcia 
prebehla bez prekážok. Prvou prekážkou 
bol paradoxne opäť kovid. Tentokrát zasia- 
hol priamo starostu a to len 3 dni pred plá-
novaným podujatím. Z toho dôvodu bolo 
treba improvizovať a preto som starostu 
pri blahoželaniach zastúpila ja ako jeho 
zástupkyňa. Musím spomenúť, že to bolo 
za významnej účasti Petry Fandlovej, sálu 
pripravil p. Vladimír Mesík a servírovanie 
jedla, pripraveného na Fúgelke, bravúrne 
zvládli Andrea Polčicová s dcérou.

Druhou prekážkou úspešnej a zmyslupl-
nej akcie bolo, že z toho relatívne veľkého 
množstva pozvaných jubilantov prijalo po-
zvanie iba 23 z nich a reálne sa zúčastnilo 
iba 17, z toho štyria osemdesiatnici Zuzka 
Jakubcová, Mária Hrnčárová, Miško Fan-
del a Elena Svrčková a zvyšok boli sedem- 
desiatnici. Priznám sa, že ma to veľmi za-
skočilo a spolu s ľuďmi z obecného úradu 
sme hľadali príčiny takéhoto nezáujmu. 

Bola chyba v propagácii alebo v spôsobe 
pozývania alebo jednoducho nie je o akti-
vity takéhoto druhu záujem? Obecný úrad 
určite ocení, ak sa dozvie Váš názor.

Napriek malému množstvu prítomných 
jubilantov ma na tejto akcii milo prekvapi-
la priateľská atmosféra medzi samotnými 
jubilantmi. Mala som pocit, že stretnutie 
si užívali a to o to viac, že to bolo podpo-
rené folklórnou skupinou Radosť z Pezin-
ka, ktorá bola neprekonateľná. Sú to ľudia 
v dôchodkovom veku, ktorí majú reperto-
ár zo známych aj menej známych piesní 
z regiónu. Spievali a hrali strhujúco, veselo 
a zabávali tak nielen našich jubilantov, ale 
aj sami seba. Dokonca aj po konci svojho 
dohodnutého vystúpenia zabávali spoloč-
nosť, hrali a spievali na želanie a páni zo 
súboru dokonca aj povykrúcali niektoré 
mladšie jubilantky – sedemdesiatničky. 
Osemdesiatnici spolu s mladšími sedemde-
siatnikmi si s kapelou aj schuti zaspievali 
viaceré hity svojej mladosti. 

Bola to skrátka výborná a zmysluplná 
akcia.

JUDr. Jozefína Žáková
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Základná škola
Filmové predstavenie

8. novembra sme sa všetci žiaci zúčastnili na filmovom predstavení v Mod-
re. Ešte predtým sme navštívili modranskú knižnicu, kde nám pani kni-

hovníčka čítala rozprávku. Pozreli sme si knižnicu, nadesiatovali sme sa 
a vybrali sa do kina. Keď sme sa usadili, pozreli sme si slovenský film pre deti Web-
sterovci vo filme. Bolo to veľmi poučné. Keď skončilo predstavenie presunuli sme sa 
do Kinečka, kde nás čakal veľmi chutný obed. Mali sme rajčinovú polievku, kolienka 
s mäskom na šťave. Malinovku a každý dostal lízanku. Ďakujeme pánovi starostovi 
a aj našim učiteľom, že sme mohli prežiť tak bohaté dopoludnie.

Michaela Lukačovičová a Soňa Smolková, 3. ročník

Deň zdravej výživy

V škole sme 24. 10. 2022 robili všelijaké pochúťky. Mali sme Deň zdravej výživy. Pri-
niesli sme si ovocie, zeleninu, niekto aj hotové nátierky, či chutný zdravý koláčik. 

Keď sme mali všetko pripravené, vystavili sme naše pochúťky na chodbu. Pripravili sme aj 
papierové tanieriky a poháriky. Každý si zobral tanierik a naložil si, čo sa mu páčilo, alebo 

na čo mal chuť. Kto 
mal chuť, tak si mohol naložiť viackrát. Dobre sme si tam pochutili 
a veľmi sa mi to páčilo.

Lenka Trískalová a Emília Šikulová, 3. ročník

Súťaž v pexese

V školskom klube sme mali súťaž v pexese. Každá trieda súťa-
žila samostatne. Vyžrebovali sa prvé dvojice a potom z každej 

dvojice víťaz postúpil do ďalšieho kola až kým nezostali najlepší 
traja.
1. ročník 2. ročník
1. miesto: Matyaško 1. miesto: Jurko
2. miesto: Zoe 2. miesto: Elianka
3. miesto: Aninka 3. miesto: Klárka
 
3. ročník 4. ročník
1. miesto: Nikolas 1. miesto: Andrejka
2. miesto: Lenka 2. miesto: Tomáš
3. miesto: Miška 3. miesto: Adam

Súťaž sa mi páčila, pretože sme si rozvíjali pamäť, pozornosť, 
trénovali sme sústredenie a našu šikovnosť.

Dominik Čvirik, 3. ročník

Pochod svetlonosov

Každý rok máme v škole pochod svetlonosov. Stretli sme sa 
3. novembra o 17-tej hodine pred školou. Prišli skoro všet-

ky deti. Priniesli sme si rôzne svetielka, tekvičky a niektorí boli aj 
v kostýmoch. Prešli sme skoro celú dedinu. My, chalani sme si 
trochu pobehali aj po parku. Bolo to zábavné. Prebehlo to veľmi 
rýchlo. Chceli sme sa hrať ešte v parku, ale bola už tma, tak sme sa 
s rodičmi pobrali domov.

Šaňko Šikula, 3. ročník
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Mikuláš v MŠ
 

Na 6. december sa tešia všetky deti. 
Vedia, že znovu do našej škôlky 

zavíta Mikuláš so svojím pomocníkom 
anjelom. Tak aj tento rok netrpezlivo 
čakali na jeho príchod. V hlave im ví-
rili otázky: dostanú darček? Poslúcha-
li? Očká sa im rozžiarili, keď do triedy 
vstúpil krásny anjel. Spoločne si zahra-
li, zaspievali, zatancovali a vybláznili 
s bublinkami. Potom prišel Mikuláš, 
ktorý deťom rozdal krásne balíčky so 
sladkosťami a hračkou. Deti boli šťast-
né, veselé a tešili sa zase o rok na Mi-
kuláša a anjela.

Jarmila Fandlová

Jesenné tvorenie v MŠ s rodičmi.
Jeseň pani bohatá,
farbí listy do zlata.

Nielen listy sú krásne farebné, ale aj celá jesenná príroda hýri farbami. Preto sme sa roz-
hodli, že rodičia spolu so svojimi deťmi využijú plody jesene a vyrobia si pre potešenie 

rôzne dekorácie. Tak sa v jeden októbrový deň popoludní zišli v MŠ s materiálom i dobrou 
náladou. Fantázii sa medze nekládli a tak vznikli krásne venčeky, ozdobené tekvičky, rôzne 
aranžmá a jesenné ozdoby. Využili prírodný materiál, šípky, šišky, halúzky, kvety a rôzne veci 
na tvorenie. Krásne výtvory sme vystavili pred budovou MŠ, aby sa každý pokochal šikovnos-
ťou detí a rodičov. 

Jarmila Fandlová

Materská škola

Zelená škola 

Najlepšie sa deťom učí vonku v prírode. Aj keď svet včiel už veľmi dobre poznáme, využili sme možnosť navštíviť (12. októbra) 
areál plný kvetov, zelene a rozmanitého hmyzu – Včelovinu Smolenice. V peknom prostredí sme spoznali nové zaujímavosti zo 

života včiel. Zážitkové putovanie bolo ukončené vlastnoručne vyrobenou sviečkou.
O týždeň neskôr sme sa ocitli v príbehu stromov v okolí hradu Červený Kameň, do ktorého nás preniesla pútavým rozprávaním pani 

Monika Tomášková. Dozvedeli sme sa veľa o starých stromoch. Pekné jesenné divadlo nám ponúkli aj Malé Karpaty pestro sfarbenými 
listami stromov. Originálne bolo aj pozorovanie okolia cez farebné sklíčka. Na zimu sa pripravujeme aj zberom šípok. V okolí Dubovej 
ich rastie veľmi veľa. Zbieranie bolo náročné, ale deti to svojou usilovnosťou a trpezlivosťou  zvládli. Do školy sme si priniesli dostatok 
vitamínu C na prípravu čaju a výrobu džemu. 

Mgr. Peter Žigo
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U13 – zhodnotenie

Po skončení minuloročnej sezóny a jej záverečnom hodnotení, 
kedy sme skončili tretí v tabuľke sa po otázke trénera, aké sú 

očakávania do ďalšej sezóny veľa hráčov vyjadrilo, že cieľom je 
byť prvý a preskočiť tak najväčších rivalov Slovenský Grob a Svä-
tý Jur. 

Nová sezóna však bola oproti tej predošlej o niečo iná a trošku 
zamiešala karty. Tým že sa spájali rôzne futbalové oblasti pribud-
li nové mužstvá ako Kráľová pri Senci, Senec, Kaplná a Doľany. 
Dalo by sa povedať teraz už aj po odohratých zápasoch, že kva-
lita súperov sa tým zvýšila a konkurencia bola väčšia. O to ťaž-
šie je potom dosiahnuť vytúžený cieľ. Už prvé tri zápasy hneď 
na začiatku naznačili, že to vôbec nebude ľahké. Získali sme 
v úvodzovkách len tri body so Sencom. Ako sa však neskôr uká-
zalo boli to veľmi vzácne tri body. Potom sa ale mužstvo dalo do-
kopy, zohrali sa a opadla aj úvodná nervozita. Po sérii víťazstiev sme sa postupne prepracovali medzi prvých v tabuľke. Dalo by sa 
povedať že sa nám darilo a doma sme boli neporaziteľní. Vyhrávali sme všetko až na jednu remízu s Pezinkom v poslednom jesen-
nom zápase. So Slovenským Grobom a Kráľovou pri Senci vonku, sa nám však nepodarilo vyhrať a tak sme po jesennej časti na-
koniec skončili v tabuľke štvrtý. Čo je ale veľký úspech medzi tak silnými súpermi a keď zoberieme do úvahy, že strata na prvého 
v tabuľke sú len štyri body, tak všetko je do jarnej časti ešte otvorené a môžeme si ešte polepšiť.

Dôležité je, že chlapcov 
futbal zatiaľ stále baví, nikto 
sa vážnejšie zatiaľ nezranil 
a takisto chodia na nich radi 
pozerať aj dospeláci. Máme 
dobrého a skúseného tréne-
ra, s ktorým si chlapci dobre 
navzájom rozumejú. Treba 
sa na jarnú časť teda dob-
re pripraviť a pokračovať 
v tom, čo sme už rozohrali 
a prípadne sa ešte posunúť 
v tabuľke vyššie. Nebude to 
ale ľahké.
 

Ria Hutterová

STARÉ STROMY

Dnes si povieme o posledných štyroch okrasných čerešniach, ktoré nám vždy na jar bohato zakvitnú na hornej strane Hlavnej ulice. 
V šesťdesiatych rokoch minulého storočia obec a za výdatnej pomoci brigádnikov vybudovala chodníky vedľa Hlavnej cesty a od 

Jednoty S.D. /teraz pizzéria/ popod oknami rodinných domov. Chodník sa začal zhruba pri kostole a skončil pri odbočke na Fúgeľku. 
Pred každým domom vybudovali park, ktorý si ľudia udržiavali. V parku pred každý dom obec vysadila okrasnú čerešňu. Spolu ich bolo 
asi tridsať päť kusov. Po niekoľkých rokoch čerešne začali kvitnúť a stali sa pýchou celej Dubovej. Nie len domáci sa radi poprechádzali 
pod rozkvitnutou alejou, ale aj ľudia z okolitých dedín sa radi pokochali tou krásou. Dodnes nám zostali už iba štyri z týchto čerešní. 
Jedna je pred domom č. 210, druhá pred domom č. 199 tretia pred domom č. 197 štvrtá pred domom č. 196. Vymyslime zasa niečo také 
úžasné, ako vtedy vymysleli naši otcovia, aby tá naša obec bola zasa iná ako každá iná.

Mária Polčicová



S E N I O R I – 2022

Vstúpili sme do druhého polroku 2022. 
Začali sme ho návštevou relaxačno-

liečebného pobytu v rezorte HARMONY 
v Piešťanoch, ktorý organizovala ZO JDS 
Častá, takže nás bolo menej, ako v minu-
lé roky. Bolo krásne počasie, tak sme si 
to naplno užili. Aj ďalšie akcie sme robili 
v spolupráci so ZO JDS Častá. Bol to výlet 
loďou do Viedne, návšteva zámku v Milo-
ticiach a púť do skalného sanktuária Božie-
ho milosrdenstva a kríž pod horou Butkou, 
ktoré je pútnickym miestom od roku 2013. 
Zúčastnili sme sa na spoločnej svätej omši, 
krížovej ceste a vypočuli sme si výklad 
o vzniku pútnického miesta na Budkove. 
Výhľad, aj keď sme si ho dosť náročným 
výstupom museli zaslúžiť, je impozantný. 
Ďalšou akciou bola návšteva divadelného 
predstavenia s názvom Celé zle. Je to vlast-
ne paródia na dedinské ochotnícke divadlá. 
Zaujímavou akciou bolo aj agapé, ktoré sa 
konalo v záhrade kostola na dubovské hody 
po svätej omši. Aj naše členky priložili ruku 
k dielu a napiekli koláče na malé pohoste-
nie. Touto cestou chcem všetkým členkám, 
ktoré prispeli k úspechu tohto podujatia 
veľmi pekne poďakovať, že boli ochotné 
venovať svoj čas a energiu a pomôcť pri 
tomto krásnom podujatí. 

Dňa 6. 10. 2022 sa konala Celoslovenská 
výstava ručných prác Jednoty dôchodcov 
na Slovensku. Výstava bola inštalovaná 
v Nových Zámkoch, kde boli vystavované 
ručné práce, ktoré vytvorili dôchodci z ce-
lého Slovenska. Okresná organizácia JDS 
Pezinok organizovala zájazd na toto podu-
jatie a Dubová mala pridelené 3 miesta. Re-
prezentovali nás tam pani Maria Geršicová, 
Janka Lederleitnerová a Anna Vendlerová. 
Za ich účasť im pekne ďakujeme. 

Aj tento rok sme si 20. 10. 2022 slávnost-
nou schôdzou uctili Mesiac úcty ku star-
ším. Prítomných pozdravil starosta obce 
pán Ružička a prihovoril sa im pár slova-
mi. Poukázal na to, že starších spoluobča-
nov si netreba vážiť len v tomto mesiaci, 
ale vyzdvihnúť a ohodnotiť ich skúsenosti 

a prínos pre obec. Oboznámil ich s pripra-
vovaným programom pre starších, ktorý 
bude pod záštitou VÚC Bratislavský kraj. 
Bude sa zaoberať napojením starších ľudí 
alebo ich rodinných príslušníkov na linku 
telefónnej siete pre pomoc seniorom v nú- 
dzi. Zhodnotil pomoc obce pre seniorov 
v období pandémie. Účastníkom schôdze 
zaželal pevné zdravie a veľa aktivít, aby ich 
život bol ešte pestrejší a zaujímavejší.

Odbornú prednášku z oblasti ochrany se-
niorov pred krádežami, domácim násilím 
predniesla prezidentka organizácie Fórum 
pre pomoc starším pani Gálisová. Upozor-
nila zúčastnených, aby neboli príliš dôver-
čiví k cudzím ľudom. Uviedla príklady, keď 
podvodníci vymámili od seniorov veľké 
množstvo peňazí, alebo ich pri vpustení do 
bytu okradli. Rozprávala aj o podvodoch 
prostredníctvom telefónov alebo mailov. 
Zdôraznila, aby sme nikdy neposkytovali 
cudziemu človeku svoje osobné údaje, aj 
keď sa predstavia ako zástupcovia banky, 
alebo štátnej inštitúcie. Ide o podvodní-
kov, ktorí zneužívajú dôverčivosť seniorov. 
Taktiež nás upozornila, aby sme si všímali, 
či nie sú seniori vystavovaní domácemu 
násiliu. 

Na tejto schôdzi boli našim seniorom 
odovzdané aj blahoprajné pohľadnice 
s malou sladkosťou, ktoré z lásky venovali 
naši najmenší z materskej školy. Chceme sa 

krásne poďakovať pani učiteľ-
kám, ktoré pripomínajú deťom, 
aby sa k starším správali s úctou 
a pochopením. Oceňujeme ich 
snahu a trpezlivosť pri vytvára-
ní darčekov. 

Aj výbor Jednoty dôchodcov 
Slovenska, základná organizá-
cia v Dubovej odovzdal všet-
kým členom spomienkový dar-
ček – je to šálka na kávu alebo 
čaj s emblémom JDS Dubová. 

Veríme, že sa všetci potešili. 
Dňa 7. 11. 2022 nastal deň, keď sme sa 

rozhodli upratať si dočasný klub dôchod-
cov v bare KOCKA. Generálneho upra-
tovania sa zúčastnilo asi 20 členov našej 
organizácie, ktorým sa chcem touto cestou 
veľmi pekne poďakovať, za ochotu po- 
môcť v dobrej veci. Verím, že sa obnovia 
príjemné posedenia v tomto klube. 

Dňa 13. 11. 2022 sme sa stretli na cin-
toríne obce, kde sa uskutočnila pietna spo- 
mienka na veteránov 1. svetovej vojny. Ten-
to rok sme si 11. 11. 2022 pripomenuli 104. 
výročie ukončenia tejto vojny. Pani Mária 
Polčicová v krásnom príhovore pripomenu-
la, že mierový stav si musíme veľmi vážiť, 
lebo nástrahy vojny sú stále. Uctili sme si 
pamiatku našich rodákov, ktorí v tejto voj-
ne bojovali. Niektorí sa už do rodnej de-
diny nevrátili. Iní sa vrátili zranení, alebo 
s poškodeným zdravím. Na ich úctu sme 
sa pomodlili, zapálili sviečku a v tichosti 
poďakovali, že položili životy, aby sme my 
mohli žiť v mieri.

Poobede v pondelok 14. 11. 2022 sa 
konalo stretnutie dôchodcov v dočasnom 
klube dôchodcov v KOCKE. Zišli sme sa 
tu v hojnom počte. Každý priniesol nejaký 
koláč alebo sladkosť a nálada bola vynika- 
júca. Vo veselej nálade sme sa porozprá-
vali, zabavili a spriadali plány na budúce 
akcie. Celú spoločnosť bol pozdraviť aj 
starosta obce, ktorý kladne ohodnotil našu 
snahu spoločne sa stretávať a pospomínať 
na všetko dobré, alebo aj horšie, čo sme za-
žili. Tí, ktorí ste sa z akéhokoľvek dôvodu 
tohto stretnutia nezúčastnili, máte možnosť 
to napraviť každý pondelok o 14:00 hodine 
sa stretnutia budú opakovať. Všetkým ďa-
kujem za účasť a pomoc.

Adamcová Agnesa,
predseda JDS Dubová
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Kam na výlet... Hrad Korlátka

Vedeli ste, že hrad s romantickým názvom ukrýva poklad, ktorý strážia čerti?
Je to zrúcanina hradu pri obci Cerová-časti Rozbehy, situovaná na skalnom zube 

v okrajovej polohe Malých Karpát. Pomerne zachovalé zvyšky spodného hradu štvorstennou 
budovou, obvodových múrov, priekopou, múrom padacej brány. Badateľné sú zvyšky 
obvodových múrov horného hradu a zvyšky kruhovej veže. Na východ od hradu dominuje 
štvorica vrtúľ veternej mini elektrárne. Výhľadom z hradu je vidieť Borskú nížinu a obec 
Cerová. Aj keď sú z hradu len ruiny, stále je čo obdivovať a návštevu si môžete spríjemniť 

legendou alebo povesťou.
Povesť o hrade.
Kto by sa chcel prekopať k pokladom 

v zavalených pivniciach hradu, musí po celý 
čas odriekať bez mýlky očenáš a nech by sa 
dialo čokoľvek, nesmie hlasno preriecť ani 
slovo.

Kedysi slúžil na stráženie tzv. Českej 
cesty. Pochádza z 13. storočia, opustený bol v 18. storočí.
Hrad Korlátka odporúčam ako skvelý tip na výlet, vďaka svojej vynikajúcej dostupnosti 
a nenáročnosti. Je vhodný pre všetky vekové kategórie. Dá sa zaparkovať autom asi 10 
minút peši od hradu. Stále pokračuje obnova hradu. Pracovité ruky dobrovoľníkov tak 
prispievajú ku kultivácii hradu, k uchovaniu pamiatky a tak aj k väčšej návštevnosti.

Jarmila Fandlová
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Pozor na požiare
v období Vianoc a Nového roku.

Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí. 
Aj keď je vonku poľadovica a padá 

sneh, najviac nástrah na nás vo vianočnom 
období striehne doma. Podľa štatistík je na-
príklad pravdepodobnosť domáceho požia-
ru počas Vianoc až o 50 percent vyššia.

Čas Vianoc a príchod Nového roka je 
predo dvermi. Toto jedno z najkrajších ob-
dobí roka prináša do našich rodín sviatočnú 
atmosféru pokoja a rodinnej pohody. Do-
voľte preto aj nám hasičom, aby sme Vám 
zaželali ich príjemné prežitie. Zároveň si 
Vám dovoľujeme dať aj niekoľko dobrých 
rád, aby ste tieto sviatky prežili v pokoji, 
pohode a vyhli sa požiaru:
- ak máte živý stromček, zabezpečte mu 
dostatok vody, aby rýchlo nevysychal 
a pevný stojan, aby sa neprevrátil,
- umiestnite stromček, v bezpečnej vzdia-
lenosti od vykurovacích zariadení, krbu,

- nezapaľujte na ňom sviečky ani prskav-
ky,
- používajte iba certifikované vianočné 
osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu 
osvetlenia, nerobte žiadne neodborné zása-
hy,
- pri odchode z domu, osvetlenie stromče-
ka vypnite,
- adventný veniec majte položený na pev-
nom podklade, v dostatočnej vzdialenosti 
od rýchlo horiacich materiálov ako sú zá-
clony, závesy...
- sviečky na ňom dobre zaistite, aby sa ne-
mohli prevrátiť,
- ak odchádzate z domu, nikdy nenechajte 
horieť sviečky na adventnom venci, taktiež 
ich nenechávajte horieť bez dozoru, alebo 
v prítomnosti samotných detí, či zvieratiek

Počas vítania Nového roka sa vyvaruj-
te neodbornej manipulácie so zábavnou 
pyrotechnikou:
- nezapaľujte zábavnú pyrotechniku pria-

mo v ruke a v blízkosti tváre,
- neodpaľujte ju v sklenených fľašiach 
a iných nádobách,
- v prípade, že zábavná pyrotechnika ne-
vybuchla po zapálení, je potrebné poliať ju 
dostatočným množstvom vody,
- zapálenú pyrotechniku nevyhadzujte 
z okien, balkónov a terás, pretože by mohol 
vzniknúť požiar bytu, poprípade požiar za-
parkovaných vozidiel, 
- zabráňte priamemu kontaktu s deťmi 
a zvieratami.

Na záver tak, ako každý rok, aj tento  
budú nad Vašou bezpečnosťou počas ce-
lých sviatkov bdieť profesionálni hasiči 
záchranári, na ktorých sa v prípade núdze 
alebo ohrozenia môžete s dôverou obrátiť. 
Veríme však, že ich pomoc potrebovať ne-
budete a nič nenaruší to nádherné čaro Via-
noc a Nového roka.

pplk. Ing. Jarmila Bartošová,
OR HaZZ v Pezinku


