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V mihotavom svetle sviečky sa pomodlili ruženec. Všetci tam boli - otec, mama
i deti. Bola ťažká doba, ale táto chvíľa
pokojnej modlitby ruženca bola veľmi
silná. Opakované Zdravas Mária dávalo príležitosť
zamyslieť sa nad
Pannou Máriou,
nad Ježišom i nad

Ruženec,
naša modlitba
každodenná

vlastným životom.
Pokoj, pocit bezpečia
a akási zvláštna
nádej, nové svetlo
do života, či pokojné
očakávanie niečoho
nového a pekného...
Ťažko popísať pocity a vnemy, ktoré prenikali srdce a spájali
život ľudí s Bohom
a s Pannou Máriou,
keď sa ľudia modlili
ruženec doma, v tichu
kostola, alebo kdesi na
vŕškoch, či v tôni vinohradu...
Modlili sa ho vtedy keď pracovali i vtedy keď odpočívali, keď zúrila vojna, hlad
a bieda, keď prichádzali choroby a ťažkosti,
i vtedy keď bol pokoj, radosť, chvíľka
blaha a šťastia.
Táto krásna modlitba nestratila ani dnes
nič zo svojho lesku a duchovného ovocia.
Je pre nás akýmsi tichým, ale účinným
sprievodcom života. Tí, ktorí sa ju modlia,
vedia o čom tu hovoríme. Ide v nej o vzťah
k Bohu a k Matke Božej, viac než o slová,
ktoré odriekame.
Panna Mária, modlitba ruženca, náš

život - to všetko patrí neoddeliteľne spolu.
Veríme, že aj keď sa dnes túto modlitbu
u nás modlia viac starší ľudia, že si raz nájde
miesto aj v živote a srdci mladších ľudí,
ba aj u mládeže
a v detskej
duši...
Sme vykoľajení dobou,
v ktorej žijeme,
ale nebudeme už
dlho vládať len
bežať a bežať
životom. Bude
veľká túžba
a potreba
nájsť si ticho, načerpať
duchovných
a duševných
síl. A kde inde
ako pri mame,
kde inde ako
v tichom
a pokojnom
rozhovore
s tou, ktorá
nám vždy
rozumie, spolucíti s nami
a účinne nám
pomáha?
V našej farnosti Ružencovej Panny
Márie máme k tomu bližšie a náruč
Božieho požeh-nania milostí je bohatšia
a štedrejšia. Zamyslime sa na chvíľu nad
tou, ktorú si mimoriadne vážime, uctievame a milujeme. Čítajme z Rečí svätého
opáta Bernarda: Meno Panny bolo Mária
- Hviezda morská.
„A meno Panny bolo Mária,“ hovorí
evanjelista. Chceme niečo povedať aj
o tomto mene, ktoré v preklade znamená
Hviezda morská a veľmi priliehavo pristane panenskej matke. Veď ju možno tak
výstižne prirovnať k hviezde! Lebo ako
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hviezda vysiela lúč a neporuší sa, tak aj
Panna porodila Syna bez porušenia svojho panenstva. Lúč neumenšuje jasnosť
hviezdy, ani Syn Panny jej neporušenosť.
Ona je teda tá vznešená hviezda, ktorá
vyšla z Jakuba a jej lúč osvecuje celý svet
a jej jas sa skveje na nebesiach, preniká
do hlbín a rozjasňuje celú zem. Ale ona
rozohrieva viac myseľ ako telo, podporuje
čnosti a ničí neresti. Ona je, hovorím,
tá prejasná, neobyčajná hviezda, nevyhnutne vyvýšená nad týmto veľkým a šírym
morom, kde sa trbliece svojimi zásluhami
a osvetľuje svojím príkladom.
Keď zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš uprostred víchric
a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi,
neodvracaj oči od svetla tejto hviezdy,
ak nechceš, aby ťa zavalili vlny. Keď sa
strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš
medzi úskalia súžení, pozri na hviezdu,
volaj Máriu. Keď tebou zmietajú vlny
pýchy, ctibažnosti, ohovárania, žiarlivosti,
pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď loďkou
tvojej duše otriasa hnev alebo lakomosť
alebo žiadostivosť tela, pozri na Máriu.
Keď ťa desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká
špinavé svedomie, keď sa hrozíš prísneho
súdu a už ťa chce pohltiť pažerák zármutku
a priepasť zúfalstva, mysli na Máriu.
V nebezpečenstvách, v úzkostiach
a v pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj
Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst,
nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si
získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na
príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš
blúdiť. Ju pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš.
Jej sa drž a nepadneš. Pod jej ochranou
nebudeš poznať strach. Keď ťa bude ona
viesť, neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, dosiahneš cieľ. A tak na sebe samom
skúsiš, ako správne evanjelista hovorí:
A meno Panny bolo Mária.
ThDr. Mário Orbán, farár
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Prestrelky
v Dubovských
novinách
Tak by sme mohli označiť situácie,
keď sa v našich novinách objaví príspevok s "príchuťou" konfrontácie,
kritiky až osobného útoku voči inej
osobe či skupine osôb a keď dotknutá
strana následne na článok reaguje.
V lepšom prípade sa vec ukončí
po prvej reakcii, inokedy dochádza
k začarovanému kruhu vzájomných
útokov, obvinení, vysvetľovania a obranných reakcií. Hovoríme, že zúčastnení "si dopisujú" cez noviny...
Predpokladám, že pre väčšinu
z nás je takýto jav nepríjemný, rušivý
a bolestný. Ale čo s tým?
Začnime faktom, že Dubovské noviny nevznikli preto, aby písali len
a len o tom, čo je dobré a bezproblémové. Majú zapisovať život Dubovej
so všetkým, čo so sebou prináša. Aj
keď to občas zabolí.
Na druhej strane treba mať stále
na pamäti, že všetko, čo raz dáme
na papier, už na ňom zostane, a to
nielen v aktuálnom čísle novín, ale
zostáva to v archívoch a bude to
tam aj o sto rokov. Z toho vyplýva
obrovská zodpovednosť pisateľa za
každé slovo, ktoré vrhá tieň na niekoho iného, obzvlášť ak ide o konkrétnu
pomenovanú osobu.
Sme vždy na veľmi tenkom ľade
ak naše tvrdenia niekoho zraňujú, aj
keď sú pravdivé. Ak pravdivé nie sú
a pisateľ to vie, je to katastrófa, ťažký
hriech osočovania, prejav veľkej duševnej biedy. Toto nebezpečie hrozí
na obidvoch zúčastnených stranách.
Ak niekto cíti potrebu ozvať sa
verejne v nejakej nepríjemnej či
ťažkej veci, má právo tak urobiť.
Niekedy máme dokonca povinnosť
ozvať sa. Druhá strana má zasa právo
na svoju obhajobu a ochranu svojho
mena. Nie vždy si ten prvý článok
zaslúži, aby sme reagovali, ale platí
aj naopak, že niekedy reagovať musíme, či chceme alebo nie.
Ak je možné a dokážeme to, skúsme zvážiť možnosť riešiť problémové veci najprv pokojnou cestou, diskusiou. Skôr, než začneme strieľať.
František Zajíček
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Odporúčania pre verejnosť
v súvislosti s prechodom na euro

V súvislosti s blížiacim sa zavedením eura splnomocnenec vlády pre zavedenie eura Igor Barát, Národná banka Slovenska a Prezídium Policajného
zboru SR považujú za potrebné upozorniť verejnosť, že pravidlá, termíny
a možnosti na výmenu slovenských bankoviek a mincí za eurovú hotovosť
po zavedení eura na Slovensku sú nastavené tak, aby občania mali čo
najmenej úloh a povinností. Výmenu korún za eurá budú robiť len banky
priamo vo svojich pobočkách. Týmito službami ani ich sprostredkovaním nebudú poverené žiadne osoby, ktoré by mali navštevovať
obyvateľov v domácnostiach.
Korunové bankovky a mince bude možné od 1. januára 2009 bezplatne
zameniť za eurá:
mince v bankách do 30. júna 2009
bankovky v bankách do 31. decembra 2009
mince v Národnej banke Slovenska do 31. decembra 2013
bankovky v Národnej banke Slovenska bez časového obmedzenia.
S cieľom predísť problémom pri s výmene korunovej hotovosti sa
verejnosti odporúča:
1. Uložte si svoje úspory na účet ešte pred zavedením eura. Koruny na účte
vám banka sama automaticky zmení na eurá, bez akýchkoľvek poplatkov,
bez žiadostí z vašej strany. Slovenské koruny na vašom účte prepočíta banka
na eurá presne podľa oficiálne stanoveného konverzného kurzu. Banka si
nemôže určiť žiaden iný kurz. Ponuky od neznámych osôb na výmenu
„výhodnejším“ kurzom musia byť podozrivé, nakoľko sa s nimi spája
riziko šírenia falošných peňazí.
2. Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo ponukám od osôb vydávajúcich sa
za predstaviteľov bánk, samospráv, alebo iných inštitúcií, ktorí vás môžu
navštíviť u vás doma. Nik nemá právo žiadať od vás informácie o tom,
koľko máte doma peňazí, aké sú sériové čísla vašich bankoviek, alebo ako
a kedy si ich plánujete vymeniť za eurá. Peniaze, ktoré si neuložíte teraz na
účet, je najlepšie vymeniť za eurá vo vašej banke po zavedení eura.
3. Banka od vás nebude požadovať kvôli prechodu na euro žiadne informácie. Nepodávajte nikomu pod zámienkou prechodu na euro informácie o
prístupe k vášmu účtu, ako napr. číslo účtu, heslá, alebo PIN kód!
Ďalšie informácie o zavedení eura: www.euromena.sk, tel.: 0800 103 104

Ak vás niekto rozčúli, najlepší prostriedok
ako nájsť vnútorný pokoj
je pomodliť sa za toho človeka.
(sv. Terezka)
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Z času na čas sa stane, že našu farnosť navštívi mladý novokňaz a obdaruje nás slávením svätej omše i svojím
novokňazským požehnaním. Je to vždy
milé gesto zo strany celebranta
i tých, ktorí
ho k nám pozvali.
Ako sme naznačili už v minulom čísle Dubovských Novín, pred niekoľkými mesiacmi sme boli takýmto spôsobom poctení hneď dvakrát za sebou.
Najprv sme v našom chráme privítali
novokňaza Ľuboša Laškotyho a o dva
dni neskôr novokňaza Ernesta Svrčka.
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Dňa 27. júna 2008 v našom kostole
na Dubovej slúžil prvú svätú omšu Ľuboš Laškoty. Náš Ľuboško, ako sme
ho volali. Jeho túlavé topánky doviedli
ho až k nám z ďalekého východu, z Michaloviec.
Ako mladý bohoslovec zo Spišskej
Kapituly pobudol u nás 1 rok. Jeho
obetavá práca v kostole ako aj na fare
v spolupráci s duchovným otcom Máriom a veľké priateľstvo s miništrantmi
zanechali v nás pocit vďačnosti a veľa
spomienok na neho.
Na jeho prvom kňazskom pôsobisku
v Starej Ľubovni mu prajeme pevné
zdravie, a silnú vieru, aby ruka Pánova viedla jeho kroky náročnou cestou,
ktorú si vyvolil.
Nech Vás všemohúci Boh žehná!
Mária Koníková
a ostatní veriaci
----------------------------------------------Dňa 29. júna 2008 na sviatok sv.
Petra a Pavla prišiel do našej obce
novokňaz Ernest Svrček z Brezna.
Mladý kňaz je synom nášho rodáka,
kolážistu Ernesta Svrčka, ktorý v ten
deň oslávil svoje 66. narodeniny.
To, že práve v tento deň navštívil
rodnú obec tento významný rodák a jeho syn mohol v kostole, v ktorom bol
pokrstený, slúžiť sv. omšu, bolo pre
neho a pre Dubovanov veľkým sviatkom.
Mladý novokňaz je teraz kaplánom
v Handlovej. Prajeme mu tiež veľa
duchových darov, milosť a požehnanie
po všetky dni jeho náročnej služby.
Mária Polčicová
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Vaše ohlasy, kritika, reakcie...
Dubovské noviny vychádzajú päťkrát do roka. Časový odstup medzi jednotlivými číslami je relatívne veľký. Všeobecne to nie je problém, avšak v prípade, že sa
v novinách objaví článok, ktorý niekoho obviňuje, možnosť hájiť sa až v nasledujúcom čísle (spravidla až o 3 mesiace), sa javí ako nedostačujúca. Preto dáme vždy
možnosť uverejniť s obviňujúcim článkom v rovnakom čísle aj prvú reakciu naň.
V nasledovnom Vám predkladáme kombinovaný text - ide o článok pána Alexandra Lukačoviča (vytlačené tučným písmom) kombinovaný s reakciou starostu
obce pána Ľudovíta Ružičku na tento článok (označené hviezdičkou a vytlačené
tenkým šikmým písmom). Robíme tak z priestorových dôvodov a tiež kvôli zvýšeniu
prehľadnosti celého materiálu.
Pán starosta,
*Pán Lukačovič,
nechcem zasahovať do
Tvojho svedomia. Pozrel som
si Tvoje vystúpenia v kostole,
fakt si frajer, máš na to, ale
som presvedčený po Tvojich
vyjadreniach v Dubovských
novinách, že žartuješ a zavádzaš. *Bez komentára
Za prioritu svojho predvolebného programu s poslancom Ing. Zajíčkom Jozefom
*(poslanec Zajíček nie je
Ing.) a jeho manželkou Mgr.
Zajíčkovou si tvrdil, že sa
zasadíš o zrušenie Skládky
tuhého komunálneho odpadu,
s.r.o. Dubová a zlepšíš životné
prostredie obce.
*O zlepšení životného
prostredia a skvalitnení bývania som naozaj na predvolebnom stretnutí hovoril a spolu so
zastupiteľstvom v tom konáme.
S počudovaním som sledoval Tvoje názory na skládku TKO v Pezinku, ktoré si
prezentoval v médiách a zároveň si ako štatutár (starosta) súhlasil s uložením odpadu na našej skládke z Mesta
Pezinok, Senca, Sv. Jura, Slov.
Grobu, Viničného a okolitých
obcí, čo odôvodňuješ slovami: „veď Šaňo to podpísal,
čo môžem robiť?“ Myslíš
to vážne, určite nežartuješ?
*Nežartujem, je to právna realita, do ktorej sa obec Dubová
dostala vďaka rozhodnutiu
Obecného zastupiteľstva a podpisom bývalého starostu obce.
Spamätaj sa. Obec Dubová
má v spoločnosti Skládka

tuhého komunálneho odpadu, s.r.o. Dubová 65%-ný
spoluvlastnícky podiel a právo hlasovať o fungovaní tejto
skládky, ktorú ako starosta
zastupuješ. *Áno, ale zmluva
o založení s.r.o. Skládka odpadov Dubová obsahuje klauzulu,
že na samostatné rozhodovanie
je potrebná 2/3 väčšina hlasov,
čo je nad 66% a na toto ustanovenie som zastupiteľstvo aj
bývalého starostu spolu z vtedajšími poslancami Tiborom
Polčicom, Mariánom Zemkom
a Ing. Zuzanou Jakubcovou
upozorňoval, navrhoval iné riešenie a hlasoval proti na niekoľkých mimoriadnych rokovaniach Obecného zastupiteľstva
k otázke založenia s.r.o.
Môj veliteľ sa ma raz
spýtal: “Vieš koľko je jedna a jedna? A ja som mu odpovedal: “viem, to ma pán
učiteľ Jurčo naučil, za čo mu
ďakujem“. Učil pán učiteľ
Jurčo aj Teba? Pán učiteľ
Jurčo ma neučil. Ja ďakujem
všetkým svojim učiteľom, že ma
naučili napríklad aj učiť sa
a vzdelávať stále.
Ja som vo svojom volebnom programe navrhoval,
aby občania našej obce neplatili ani za uloženie odpadu ani
za vývoz odpadu, čo činí na
jednu rodinu 750,-Sk ročne,
čo si odmietol i napriek tomu,
že Obec dostáva zo
Skládky 500.000,- Sk
mesačne za uloženie
odpadu (čo vyplýva zo zákona) ako poplatok za uloženie
odpadu. V prípade, že by občania neplatili za vývoz odpa-

du vyššie uvedených 750,- Sk
ročne, obecný rozpočet
by to zaťažilo sumou
cca 257.000,- Sk ročne,
čo nepredstavuje ani výšku
mesačného príjmu obce za uloženie odpadu. *Predvolebné
prehlásenia zhodnotili voliči a opäť ich zhodnotia voliči
v ďalších voľbách. Je na nich
ako sa rozhodnú. Možno sa
rozhodnú opäť za zmenu. Je
to ich právo, ktoré len trošku ovplyvníme predvolebnými
a povolebnými „rečami“. Určiť
poplatok za uloženie odpadu
nie je v kompetencii starostu
obce, ale obecného zastupiteľstva, takže som nemohol nič ani
prijať, ani odmietnuť.
Taktiež by ma zaujímalo,
aký zisk dosiahla Skládka
tuhého komunálneho odpadu, s.r.o. Dubová o čom máš
ako zástupca Obce Dubová,
ktorá v nej má 65 %-nú účasť, určite vedomosť a mal
by si mať toľko slušnosti
a občanov o tom informovať.
*Po porade s právnikmi žiaľ
nebudem bez súhlasu obchodného partnera, ktorého vstup
do spoločnosti bol za asistencie
bývalého starostu, zverejňovať
informácie o finančnej situácii
spoločnosti. Z daňového priz-nania vyplýva – za rok 2006
strata 224 574,-Sk , za rok 2007
základ dane 921 917,- Sk +
odpočítaná strata za predchádzajúci rok, výnosy 13532186,Sk, náklady 12617776,-Sk (aj
s dobudovaním skládky), bezplatne uložený odpad od občanov obce 268240 ton v sume
279736,- Sk
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Pán starosta, ako si v médiách uvádzal, Skládka tuhého
komunálneho odpadu, s.r.o.
Dubová má životnosť len 2
roky. Peniaze, ktoré zo skládky Obec získava, sa rozkotúľajú. *V spolupráci a na
základe rozhodnutí obecného
zastupiteľstva ukladáme peniaze postupne do nehnuteľností,
ktoré budú prinášať dlhodobo
peniaze cez nájmy.
Čo budeš robiť potom? Čo
budeš občanom sľubovať
v ďalšom volebnom období.
Kam budú občania našej obce
vyvážať odpad a za akú cenu?
Daj na túto otázku odpoveď
občanom. *Odpoveďou je regionálne riešenie tohto problému,
pretože ani štát, ani únia už
nepodporujú obecné, ale len
regionálne riešenia. Čiastočne
nám pomôže dôsledná separácia, ale my si uvedomujeme, že skládka niekde byť musí
a to v našom regióne (Pezinok
– Modra). Osobne je mi ľúto, že
regionálny dialóg viazne a verím v jeho skoré obnovenie, ako
som sa aj vyjadril v médiách.
Čo sa týka kanalizácie, nezavádzaj občanov tvrdením, že
to bude riešiť Vodárenská
spoločnosť. Projekt i realizáciu kanalizácie si
musí každá obec riešiť
sama. Preštuduj si materiál,
ktorý máš na Obecnom úrade
ak si to nepostrehol. Je potrebné rozhodnúť, či bude kanalizácia napojená na zberač
Vodárenskej spoločnosti
na konci obce „Pri kríži“
(smerom na Modru) čo je
taktiež iba návrh alebo bude
riešená ako variant 2. alebo
3., ktoré sú v projektovej
dokumentácii, ktorú máš
na Obecnom úrade. *Bývalé
zastupiteľstvo rozhodlo o pripojení na Malokarpatský zberač. Predbežný odhad nákladov na vybudovanie kanalizácie v našej obci a pripojenie
sa na zberač je 60 miliónov
korún. Iné riešenia nám
nespadnú z neba a je časovo
veľmi náročné pripraviť ich.
Pre občanov je najdôležitejšie,
aby riešenie odpadových vôd
bolo realizovateľné a finančne
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reálne. Na obecnom úrade je
jedine projektová dokumentácia Malokarpatského zberača,
spomínané varianty sú ani nie
štúdie, ale len náčrty.
Čo sa týka Tvojho pohľadu
na môj plat, z ktorého som
hradil niekoľko položiek ako
úhrada občerstvenia brigádnikom, ktorí pomáhali na
rekonštrukcii športovej haly,
na cintoríne, pri iných príležitostiach, ktoré boli zamerané na reprezentáciu našej
obce (akcia na Červenom
kameni, Vinobraní, odmeny
športovcom). *Priame úhrady
sú pre obec lacnejšie a prehľadnejšie. Lacnejšie – lebo
netreba za ne odvádzať ďalšie peniaze z rozpočtu obce na
odvody zamestnávateľa a prehľadnejšie – komu sa dá a komu nie ?
Chcel som Ti len pripomenúť, že rozpočet obce ako
uvádzaš bol navýšený z 8,5
mil. Sk na 14,5 mil. Sk a tak
percento Tvojho platu muselo
byť zákonite nižšie, pretože
sa vypočítavalo z vyššieho základu a to zo 14,5 milióna
korún. *Týmto mi bolo dané
za pravdu.
Pamätáš sa ako si v predvolebných vystúpeniach nazval
Skládku tuhého komunálneho odpadu, s.r.o. Dubová „Zlatým vajíčkom?“ Prečo ho
teraz nevyužívaš v prospech
občanov? *Využívam. A „Zlaté
vajíčko“ nie je môj citát, ale
citát kandidáta na starostu
pána Alexandra Lukačoviča
– bývalého starostu.
Na záver by som Ťa chcel
požiadať, aby si zvolal jedno verejné zastupiteľstvo do
športovej haly (tak ako si to
vyhlasoval vo svojom volebnom programe, že ho tam
budeš pravidelne zvolávať)
a oboznámil občanov so
stavom návrhu územného plánu, *pravidelne informujem
o riešení ÚPO a zorganizoval
som aj niekoľko stretnutí s občanmi. ktorý dva týždne pred
jeho definitívnym schválením
obecným zastupiteľstvom
pozastavil Výskumný ústav
Vinohradnícky v Bratislave,
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pretože niektoré lokality určené k výstavbe sa nachádzali na neexistujúcich alebo zdevastovaných viniciach.
V tom čase (na konci môjho
volebného obdobia, keď Ty
si už bol zvolený do funkcie, ale zatiaľ si nezložil starostovský sľub) som zvolal
rokovanie, na ktoré som
prizval zástupcov Krajského
úradu v Bratislave, zástupcov
životného prostredia, stavebného úradu a ďalších dotknutých účastníkov a na toto
rokovanie som prizval aj Teba, aby si bol oboznámený
s celou touto problematikou.
*Rok som „žehlil“ vyjadrenia bývalého pána starostu
Lukačoviča po úradoch, kde
pourážal kompetentných pracovníkov.
Poinformuj občanov, čo
si v tejto záležitosti počas
svojho doterajšieho starostovania urobil a kedy bude
definitívny územný plán schválený. *Informujem priebežne na rokovaniach obecného
zastupiteľstva, ktoré vyhláškami a plagátmi zvolávam vždy
(okrem dvoch mimoriadnych)
do spoločenskej sály na ihrisku.
Dozvedám sa, že chceš riešiť
výstavbu ciest na súkromných
pozemkoch z pozície starostu.
Spamätaj sa. Je to minimálne
drzosť, keď si frajer ako sa
tváriš, sám povedz, o ktoré
pozemky sa jedná. Môžeš mi
dať na toto odpoveď? Podľa môjho názoru si táral.
Priznaj pravdu. *Nie ja, ale
Návrh ÚPO rieši cesty v lokalitách určených na výstavbu po súkromných pozemkoch.
ÚPO bol navrhnutý za bývalého starostu. Každý územný
plán musí rátať s cestami – ak
nie sú cesty, nie je stavebný
pozemok. Obec Dubová žiaľ
nevlastní v lokalitách určených
na výstavbu pozemky, ktoré
by dala ako náhradu za časti
pozemkov, po ktorých sú cesty
navrhnuté. Riešení je niekoľko.
Najobvyklejším riešením je, že
vlastníci pozemkov si vybudujú inžinierske siete a cesty na
vlastné náklady a potom ich

odovzdajú (darujú, prevedú,
odpredajú za korunu) vodárom,
energetikom, telekomunikáciám..... a cesty obci.
Ak sa mýlim, prijmi moje ospravedlnenie. Som presvedčený, že by to bolo minimálne farizejské. Prajem Ti
veľa úspechov. *Bez komentára
Chcem Ti pripomenúť, že
čo ma zastavilo v mojej predstave o likvidácii nefunkčných
viníc, bola to skutočnosť, že
by som týchto občanov ukrátil
o poplatok za ich likvidáciu
podľa Smernice EÚ. Pretože
podľa tejto smernice EÚ pri
likvidácii viníc majú nárok
na finančné odškodnenie. Či
som sa rozhodol správne,
nech rozhodnú občania. *Aj
ja som občanom povedal, že sa
musia rozhodnúť sami. Čakať
či dostanú niečo za likvidáciu,
alebo mať stavebný pozemok.
Ja tam pozemky nikde nemám,
ale viem ako by som sa rozhodol.
Do ďalšieho čísla Dubovských novín si urob dokumentáciu Dubovského parku,
pod čo si sa podpísal. Vysvetli
v Dubovských novinách
a urob si fotodokumentáciu
parku. Zdôvodni, prečo si dal
zlikvidovať najlepší chodník
v obci, prečo si dal zlikvidovať
živý plot a vyrezať niektoré
stromy v parku a prečo si dal
chodníky v parku vysypať
kamennou drťou a štrkom.
Opýtaj sa mamičiek ako sa
im vo vychádzkovej obuvi
a s detským kočíkom pohodlne po tom prechádza?
Prečo si nedal opraviť chodník pri materskej škôlke, ktorý je v dezolátnom stave?
Ďalej by som sa chcel opýtať, čo Ťa viedlo k likvidácii
dvoch prechodov v parku na
hlavnú cestu, ktoré už nikto
nedá do pôvodného stavu.
Túto variantu navrhol pán
Kučera st., ktorého som
považoval a považujem za
veľmi rozumného a spravodlivého. Jeho syn ako poslanec
má vybudované pred sebou
parkovisko, za ktoré nemusí
platiť. *Zhodnotenie stavby
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určite urobíme po kolaudácii.
Ako som už v novinách písal,
nedostatky realizovaného projektu (napríklad prechod po
štrku) budeme riešiť v druhej
etape revitalizácie, alebo vlastnými silami – do financovania
projektu sa už nezmestil. Opäť
pripomeniem – o projekte rozhodlo obecné zastupiteľstvo,
nie starosta a bolo predmetom
verejných rokovaní zastupiteľstva. Priznávam, že bol pripravovaný v časovej tiesni, lebo
sme chceli využiť poslednú
možnosť čerpania z rozpočtového obdobia fondov EU 20022006. Ako som už písal a odznelo aj na rokovaniach zastupiteľstva – vybrala sa lokalita,
ktorú nebudeme pri prípadnom
budovaní kanalizácie v budúcnosti musieť rozbiť. Iné chodníky bolo možné rekonštruovať
aj v predchádzajúcom období.
Prechody zrušil schválený projekt.
Prosím Ťa aby si v Dubovských novinách urobil
porovnanie (fotodokumentácie) ako vyzeral park pred
rekonštrukcoiou, (pôvodný
stav, ktorý navrhol p. Kučera,
st.) a súčasný stav.
Dubová, 8.9.2008
*Dubová 17.9.2008
Alexander Lukačovič
*Ľudovít Ružička
starosta obce Dubová
Vážený p. Lukačovič,
vopred sa ospravedlňujem za komentár k listu,
ktorý nebol adresovaný
mne, ale starostovi obce.
Prečo som sa tak rozhodol?
Trocha ma mrzí, že forma,
ktorou sa dorozumievame
stráca svoj „šmrnc“. Naši
rodičia sa vedeli nadchnúť
pre vec, každý si „pofrfľal“
(z očí do očí), okomentoval
vzniknutú situáciu, zvážilo
sa pre aj proti a spoločne
dotiahli vec do konca. Dnes
máme tendenciu hodnotiť
vždy druhého, nie seba...
Chcel by som Ti úprimne
poďakovať za prejavenú
(Pokračovanie na str. 6)
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(Dokončenie zo str. 5)
úctu môjmu otcovi.
Ale rovnako mi nedá nepoopraviť
niekoľko (mňa osobne týkajúcich sa)
dezinformácií v Tvojom liste (k ostatným sa vyjadrí p. starosta).
Pri zrode pôvodného parku stálo
nespočetné množstvo ľudí. Projekt na
park vypracovali p. Ing. Fekete a p. Ing.
Kmeť, ktorí pracovali v družobnom
podniku JRD Dubová (predseda p.
Vincent Polčic) – v Hydrostave. Môj
otec bol podpredsedom Miestneho národného výboru (predseda p. Milan
Rojko) a predsedom komisie pre stavebníctvo a výstavbu. Veľkú pomoc
nám poskytol skúsený odborník p.
Maršálik, ktorý bol vedúcim záhradníkov v Pezinku a mal na starosti
všetky parky a sady. V prvopočiatku
chodili p. Maršálik s mojím otcom do
Hydrostavu za účelom vypracovania
plánu vybudovania parku niekoľkokrát
neúspešne, ale dnes už vieme, že
to dopadlo dobre... Všetci občania
Dubovej boli zainteresovaní – naša
úcta patrí každému, kto pomohol ako
mohol... Dnes to nepoznáme...
A parkovisko predo mnou, za ktoré
nemusím platiť? V žiadnom prípade
nie je umiestnené pred naším domom,
ale pre uspokojenie - doposiaľ sme
tam ani ja ani moja návšteva nemali
zaparkované jedno auto...
Je mi ľúto, že naša malá dedinka,
na ktorú sme všetci hrdí (dúfam, že
aspoň v tom sa zhodneme), stráca
svoju úprimnosť, slušnosť a vhodnú
formu komunikácie...
S pozdravom

Miroslav Kučera

ljkôy
Naši jubilanti
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70 rokov:
Augustín Jakubec (* 27.11.1938)
60 rokov:
Štefan Jakubčík (* 10.11.1948)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im všetky dary neba
a veľa duchovného i telesného zdravia.

Dubovské noviny

Mont Blanc (4807 m)
Vďaka Dubovanom zaviala na jednom z najvyšších vrchov Európy slovenská
zástava - udalosť navždy spojená s menami: Alino Jakubec, Zuzana Jakubcová,
Vilo Zachar
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1. októbra 2008 by uplynulo 26 rokov od nástupu do práce na Poštu v Dubovej našej
doručovateľky – poštárky, pani Evy Polčicovej, ktorá pri doručovaní pošty v našej obci
za tie roky nachodila viac ako 60 000 km.
Za všetkých občanov obce jej pracovníci Obecného úradu a starosta poďakoval za
dlhoročnú prácu v obci a poprial veľa krásnych chvíľ a radosti na dôchodku v kruhu
rodiny a priateľov.
-rrr-

Napísali ste nám...
Vážená redakcia Dubovských novín!
Dovoľte, aby sme sa Vám srdečne poďakovali za uverejnenie spomienky na nášho
manžela a otca Juraja JurčuDo konca svojho života sa považoval za občana Dubovej
a rád spomínal na roky, keď pôsobil u Vás ako učiteľ a propagátor kultúry.
Myslíme si, že sa určite nájdu Dubovania, ktorí si na neho spomenú.
Vaše noviny čítame celá rodina, gratulujeme Vám, robíte to dobre. Príjmite od nás
malý príspevok.
Želáme Vám veľa dobrých nápadov do Vašich novín a úspechov v tejto záslužnej
práce, ktorou pozdvihujete ducha Vašej obce.
S pozdravom
Ľudmila Jurčová s rodinou

Dubovské noviny
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Nedožité jubileum

Pripomienka zosnulých
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90 rokov:
Filoména Gazsy + 8.10.1918

manželka Jozefa rod. Ružičková (22 r.)

Ján Kosec + 11.10.1918

syn Floriána a Serafíny rod. Macákovej (3 r.)

Ján Ružička + 12.10.1918

Marek Jurkovič

40 rokov:

syn Martina a Apolónia rod. Valentovičovej (16 r.)

Jozef Dobšovič + 12.10.1918

syn Štefana a Heleny rod. Oravcovej (6 mes.)

Jozef Gazsy + 17.10.1918

Vincent Peško + 23.11.1968
manžel Jozefíny rod. Švarcovej (63 r.)

syn Jozefa a Filomény rod. Ružičkovej (12 dní)

Rozina Kolerová + 18.10.1918

dcéra Imricha a Kataríny rod. Kolekovej (30 r.)

Florián Polčic + 19.10.1918
manžel Márie rod. Tajcnárovej (35 r.)

Dňa 22. 8. 2008 by sa naša drahá
Štefánia Matovičová dožila 100 rokov.

Mária Hrdlovičová + 25.10.1918
manželka Františka rod. Benkovská (57 r.)

František Kolarovič + 24.11.1918
syn Heleny (23 r.)

80 rokov:

Vincent Peško

Mária Slobodová + 14.10.1928

30 rokov:

vdova po Denkócim, rod. Slaninková (56 r.)

70 rokov:

Štefánia Koníková + 17.11.1978
20 rokov:

dcéra Františka a Anastázie rod. Pokojnej (4 mes.)
vdova po Štefanovi, rod. Čaputová (66 r.)

Spomíname v modlitbe.

vdova po Ferdinandovi, rod. Mináriková (77 r.)

Marta Špačková + 12.10.1938

Mária Jurkovičová + 27.11.1938

Spomínajú na ňu s láskou: dcéry
Štefánia a Marta s rodinou, syn Jozef
s rodinou a nevesta s deťmi.

Štefan Moravčík + 28.10.1988

manžel ... (74 r.)

Ján Moravčík + 29.10.1988
vdovec po Alojzii rod. Špotákovej (65 r.)

Alžbeta Švorcová + 23.11.1988
manželka Ferdinanda, rod. ... (87 r.)

Mária Jurkovičová

60 rokov:
Apolónia Šajdová + 20.10.1948
vdova po Vincentovi, rod. Šimovičová (80 r.)

Viliam Kučera + 16.11.1948

Spomíname

Ján Moravčík

manžel Anny rod. Moravčíkovej (62 r.)

10 rokov:
Štefan Oškera + 19.10.1998

manžel Františky rod. Vengovej (85 r.)

František Drin + 3.11.1998
syn Gabriela a Márie (48 r.)

Vojtech Gajdošík + 10.11.1998
manžel Anny rod. Polčicovej (81 r.)

Dňa 4. septembra 2008 sme si pripomenuli smutné 33. narodeniny
nášho syna Mariana Jakubca, ktorý nás tragicky opustil vo veku 25
rokov.
S veľkou láskou a smútkom v srdci
spomínajú rodičia Alexander a Marta, sestra Naďa, bratia Alino a Peter s
rodinami, ako aj krstní rodičia.

Viliam Kučera

50 rokov:
Marek Jurkovič + 18.11.1958
syn Petra a Márie rod. Krchnákovej (27 r.)

Apolónia Tajcnárová + 21.11.1958
vdova po Marcelovi, rod. Pokojná (76 r.)

Štefan Oškera

Vojtech Gajdošík

Tajomstvo lásky
je väčšie
ako tajomstvo smrti.
(O. Wilde)
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Cyrilo
V tomto roku sa Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, športu a agroturistiku rozhodla usporiadať Cyrilometodskú
slávnosť netradične – podľa vzoru minulého roka výstupom na Kuklu. Pozvali sme aj zástupcov okolitých obcí a Modranského turistického spolku, ktorí zorganizovali pochod Kukla – Homola.
Veríme, že sa nová forma podujatia osloví širokú verejnosť a každým rokom sa na Kukle stretne v krásnom prostredí
letného lesa čoraz viac milovníkov turistiky.
-rrr-

História
rozhľadne
na vrchu
Kukla
Geomorfologická poloha
Kukla (564,0 m n.m.) je
výrazný samostatný kremencový kopec na juhovýchodnom okraji geomorfologického celku Malé Karpaty.
Presnejším určením polohy
sa nachádza v podcelku
Pezinské Karpaty, v časti
Homoľské Karpaty. Malé
Karpaty sú najzápadnejším
pohorím Karpatského oblúka.
Objavenie Kukly pre turistiku
Dominantná poloha Kukly
vo vertikálnom členení
nepravidelného chrbta Malých Karpát ma zaujala
pri mojich individuálnych
túrach v pätdesiatych rokoch
19. storočia. Na Kuklu v tejto dobe neviedol turisticky

značkovaný chodník. Prvý
výstup som uskutočnil voľne
terénom z môjho rodiska,
Modry-Kráľovej.
Na vrchole bol starý košatý
dub. V jeho korene bol malý
posed a z neho nádherný
kruhový rozhľad, ktorý mi
dodnes zostal v pamäti.
V tom čase bol vrchol temer
bez iného porastu.
Po založení Odborov turistiky TJ Sokola Modry
– Kráľová, neskoršie TJ
Kartograf Modra – Harmónia
sme uskutočnili na Kuklu
niekoľko výletov.
Sprístupnenie Kukly
Po roku 1957, keď som
začal značkovať turistické chodníky v Malých
Karpatoch, zaujala ma
myšlienka sprístupniť Kuklu
pre turistov. Za obetavej
pomoci občana z Dubovej
Jána Hrdloviča, vtedy pracovníka Kartografického
ústavu v Modre-Harmónii,
vyhľadali sme prístupovú

trasu a v roku 1962 sme
v spolupráci s turistami
OTTJ Kartograf ModraHarmónia aj vyznačkovali.
Značkovanie bolo fyzicky
náročné, nakoľko trasa
v značnej časti viedla hustým
porastom a cez nepriechodné
malenisko.
Po vyznačení sa Kukla st ala
obľúbeným cieľom turistov
a celého Malokarpatského
regiónu a za niekoľko rokov
vyšliapali dobre znateľný
chodník.
Modroznačkovaná turistická trasa č. 2411 Dubová
– Kukla – Medvedia skala
v dĺžke 6,9 km sa dostala do povedomia turistic-kej verejnosti: vrch
Kukla a východisko obec
Dubová.
Vybudovanie rozhľadne
Starý osamelý dub s posedom neodolal silným nárazovým vetrom a padol. Jeho
zvyšky sa tu doteraz nachádzajú. V sedemdesiatich

rokoch intenzívneho
zalesňovania holín na
Slovensku bol vrchol Kukly vysadený smrekovcom opadavým. Vzrastom
sadeníc sa rozhľad postupne
zmenšoval.Súčasne sa u mňa
rodila myšlienka vybudovať
na Kukle rozhľadňu.
V tomto čase som bol
členom Okresnej komisie
cestovného ruchu v okrese
Bratislva-vidiek, ktorej
predsedom bol môj spolužiak
zo základnej školy, občan
Dubovej p. Virgil Polčic.
Môj návrh vybudovať na
Kukle rozhľadňu kladne prijal s riešením: „Milan nájdi
firmu na realizáciu a ja sa
postarám o financovanie“.
Žiaľ, v čase byrokratického
socialistického plánovania
to bolo neuskutočniteľné.
Neskoršie sa založil Odbor
turistiky pri Telovýchovnej
jednote Slovan Častá. Turisti
z Častej si obľúbili Kuklu,
bola častým cieľom ich
aktivít a umiestnili tu vrcho-
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lovú knihu.
Počas pravidelnej novoročnej vychádzky na Kuklu
som v roku 1976 napísal
do vrcholovej knihy moju
myšlienku, vybudovať na
Kukle rozhľadňu a požiadal
som Častovanov o spoluprácu pri realizácii - s dohodou,
že keď obstarám potrebné
drevo, sú ochotní brigádnicky rozhľadňu postaviť.
Riaditeľstvo Štátnych lesov
na Slovensku bolo v susednej budove Slovenskej
kartografie v Bratislave,
kde som vtedy pracoval.
Pomocou mojich priateľov
z Riaditeľstva Štátnych lesov
(stretávali sme sa pri obedoch
v spoločnej jedálni) vyhľadal
som výrobného námestníka
Ing. Jána Petráša. Zhodou
okolností bol v mladosti
tiež členom Klubu slovenských turistov a lyžiarov
a v mladosti značkoval turistické chodníky, boli sme
v rovnakom veku (bol o dva
týždne mladší). Môj návrh
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na vybudovanie rozhľadne
s porozumením prijal s dodatkom, že bude slúžiť aj
pre protipožiarnu službu
Štátnych lesov. Hneď v mojej prítomnosti sa spojil telefonicky s vedúcim polesia
na Píle, pánom Sandtnerom
a dal mu úlohu pripraviť
potrebnú guľatinu na rozhľadňu podľa požiadavky
turistov z Častej s tým, že
nasledujúci deň dostane
písomný príkaz.
Častianski turisti ešte v tom
roku vlastnosručne spílili
potrebné smreky a priviezli na pozemok predsedu
odboru turistiky TJ Častá
pána Kadleca do Častej.
Nasledujúci rok, po vyschnutí dreva sa začalo
s budovaním rozhľadne.
V marci Častianski turisti
vykopali základy a osadili
oceľové kotvy, ktoré venovala značkárska komisia
Odboru turistiky Bratislava
- vidiek (bol som jej predsedom). Potom sme na vyššie
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uvedenom pozemku brigádnicky vyhotovili konštrukciu
rozhľadne. Túto prácu vykonali Ján Kadlec, Štefan
Minárik, Jozef Cíferský,
Dušan Adamec z Častej
a Milan Ružek z Modry.
Koncom apríla Častovania
vlastnými dopravnými prostriedkami priviezli a v posledom úseku na svojich
ramenách priniesli na vrchol
Kukly 1. mája v roku 1977.
Vyššie uvedení tesárski odborníci s pomocou
ďalších brigádnikov z Častej
a Va l e n t í n a G l o z n e k a
z Dubovej postavili drevenú
konštrukciu rozhľadne na
vrchole Kukly. Od toho času
do r. 2007 slúžila verejnosti.
Údržbu rozhľadne
vykonávali turisti z Častej za
pomoci Valentína Glozneka,
Silvestra Žofčíka z Dubovej
a Milana Ružeka z Modry.

v roku 2003 som začal
uvažovať o rekonštrukcii
rozhľadne na Kukle. Túto
myšlienku som prediskutoval s priateľom Valentínom
Gloznekom a neskoršie
aj Silvestrom Žofčíkom
z Dubovej.
Návrh na rekonštrukciu
bol predložený vtedajšiemu
starostovi Dubovej p. Lukačovičovi. Návrh prijal a zabezpečil potrebnú drevnú
hmotu. Ing. Arch. Vlastimil
Dohnal z Bratislavy (autor
projektu rozhľadne na Veľkej Homoli) na môj podnet vyhotovil maketu na
rekonštrukciu rozhľadne.
Po dlhom hľadaní odborníkov bola rekonštrukcia
realizovaná a rozhľadňa
v roku 2007 odovzdaná
verejnosti.

Rekonštrukcia rozhľadne
Po vybudovaní turistickej
rozhľadne na Veľkej Homoli

Milan Ružek
Dukelská 45
900 01 Modra

Festival Mikroregiónu Červený Kameň
Dňa 9. augusta 2008
sa uskutočnil 3. ročník
Historického festivalu
Mikro-regiónu Červený
Kameň, na ktorý sme
pozývali aj občanov našej
obce.
Tentokrát sa hosťujúcou
obcou stala obec Vištuk,
kde sa Dubová prezentovala kultúrnym programom,
sciskanicami od Cechu
roduverných Dubovaniek,
krásnymi medovníkmi pani
Fedorovej a dobrým vínkom
firmy J&R Pretzelmayer.
Ďakujem touto cestou všetkým, ktorí svojím
úsilím napomohli úspešnej
prezentácii našej obce.
starosta
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13. kolo
Slovenského
pohára
Masters a Hobby
cyklistov
Cyklistický klub PR šport
Bratislava v spolupráci s obcou Dubová úspešne zdolali
20. júla 2008 už šiesty ročník
cyklistických pretekov.
Začínali sme s približne 90
štartujúcimi, v tomto roku
nás svojou účasťou poctilo

až 160 pretekárov. Zo strany
cyklistov sa obec Dubová
na internete skloňovala
v samých superlatívoch.
Opisovali rôzne postrehy
a články o svojich subjektívnych pocitoch z preteku,
o organizácii, o atmosfére,
prostredí, pohostinnosti,
vystupovaní a prístupe
domácich občanov.
Z profesionálneho hľadiska – niektorí športovci,
ktorí ešte trať nevyskúšali a
„machrovali“, že „aká môže byť trať pri Modre?“,
boli prekvapení, že mali
k dispozícii rovinu, zákruty,
mierne stúpanie, ale dlhé,
klesanie, vietor iba miestami priaznivý a iné neduhy
malokarpatského regiónu...
Dospeli k názoru, že je
to „malá Tour de France“
a budúci rok nebudú chýbať
a popasujú sa s ňou zvnova!
Z ľudského hľadiska
– plnohodnotný cyklistický
zážitok, po ktorom sa výborne

odreagovali a zregenerovali
na „Dubovskom jarmoku“
(ako si ho medzi sebou nazvali). V „cyklistickej rodine“
je náš dubovský pretek
vyhodnotený ako doposiaľ
najlepšie kolo v Slovenskom
pohári.
Podujatím nás úspešne svojím konferovaním s odborný-

O bezpečný priebeh sa na
cestách postarala dopravným
vyznačením firma Mobilita
z Častej, sprievodným vozidlom s príslušníkom Polícia
SR, usmerňovaním dopravy Mestská polícia Modra,
dobrovoľníci z Dubovej
Hasík Vaško, Jakubec Robo,
Pavčovci Katka a Peťo,

mi radami od rozhodcov
SZC a hudobným ozvučením
(kazety zapožičali A. + F.
Polčičovci) celej akcie sprevádzal Marián Kučera.

Schleimmer Bohuš, členovia
CK PR šport Bratislava
a lekársky dozor zabezpečila
záchranárka a vodička v jednej osobe Zuzka Mišíková
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zo záchrannej služby Life
Star Emergency so sídlom
v Limbachu. O občerstvenie
sa postarali bufet Mareka
Dudeka zo Šenkvíc, CK
PR šport Bratislava teľacím
gulášom Paliho Takáča
s obsluhou Anky a Jara
Kučerovcov, Roduverné
Dubovanky excelovali
tradičnými „scískanicami“
a Marek Jakubec svojím
dubovským zlatým mokom
– vínkom „Joslík“. Tento rok
nám pribudol nový sponzor
Jaromír Kralovič, ktorý nám
pomohol aj pri prevoze stolov a stoličiek zo športovej
haly na pľac a späť.
Sprievodným a nevynechateľným programom
Cyklomaratónu vínnou cestou 2008 boli Detské cyklistické preteky. Bojovnosť
a zanietenosť mladých
a malých cyklistov nemalou
mierou prispievajú k spestreniu a zvyšovaniu
úrovne tejto akcie.
Odmenou za ich
výkon boli aplauz
vyburcovaného
publika, medaily,
diplomy zakúpené
z príspevku obce
Dubová a nechýbali ani bohaté
sladké odmeny,
ktoré venoval
Rudko Nemček
ml. z Hostinca
na mýte v Modre. Nad
úspešným priebehom držala
ochrannú ruku Mgr. Simona
Jakubcová, úpravu trate mal
pod dozorom Jakub Kučera.
Od skorého rána boli
k dispozícii príjemné a usmievavé dámy – Baxová
Slávka, Jakubcová
Anežka, Miklovičová
Lenka, Nemčeková Anka
a Ružičková Jarka, ktoré
predávali zlosovateľné vstupenky aj napriek letnému
prepŕchaniu. Záujemcov
bolo dosť vďaka sponzorom

október - november 2008

uverejneným na reklamných
paneloch tribúny a v bulletine, kde si o nich nájdete
potrebné informácie. Nedá
mi za všetkých nespomenúť
firmu K-servis tlačiareň
z Bratislavy, ktorej majiteľ
Braňo Majerov odvádza
kus roboty k spropagovaniu
našej „športovej nedele“ –
každoročne vydáva aktuálny bulletin, tlačí plagáty
(rozdávané od februára,

teda od schválenia preteku
v kalendári Slovenského
cyklistického zväzu), a tiež
robí potlač tričiek s logom.
Zlosovaniu vstupeniek
predchádzalo vyhodnotenie víťazov súťaže v jednotlivých kategóriách.
Celkovo ich bolo 6. Prví
traja boli odmenení pohármi, medailami, diplomami
z finančného príspevku
obce Dubová, tradičným
šampanským i vínkom od
Jána Pretzelmayera a krásnymi kyticami, ktoré pre
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nich naaranžovala a uviazala Monika Zemancová
z rezaných kvetov od firmy
Gardencentrum Plamienok
a pretekárom ich odovzdávali dievčatá Petra Kučerová,
Denisa Antušková a Martina
Kučerová.

ri – zúčastnení pretekári
- si túto skutočnosť veľmi
vážia a oceňujú. Takže ešte
raz ďakujeme hlavným
organizátorom, t. j. za CK
PR šport Bratislava jeho
predsedovi Petrovi Rojkovi,
za obec Dubová starostovi Ľudovítovi Ružičkovi
a ich sprostredkovateľovi
Miroslavovi Kučerovi za
oboch. Úprimne ďakujeme
všetkým ľuďom, firmám
a sponzorom vyššie uvedeným a zverejneným či už
v bulletine alebo na baneroch
tribúny a rovnako aj tým,
ktorí nás poctili svojou
návštevou a našli si voľnú
chvíľku, ktorú nám venovali. Vďaka
každej jednej pomoci
aj neúmyselne nezverejnenej.
Ve r í m e ,
že sa nám
spoločne
p o d a r í

Veľké ďakujem patrí
všetkým ľuďom, ktorí sa
v dnešnej dobe bez úplaty
a s neobvyklým nadšením
vrhnú do zorganizovania
takejto kultúrno-športovospoločenskej akcie a nenúteným spôsobom upevňujú
spoločný život v našej malej
dedinke. Naši hlavní akté-

zorganizovať budúci ročník
Cyklomaratónu vínnou cestou aspoň tak úspešne ako
tento – dnes už minulý.
Dovidenia budúci rok!
Redakcii Dubovských
novín ďakujeme za možnosť
zverejnenia nášho príspevku.
OV CP

12

október - november 2008

Dubovské noviny

Poďakovanie darcom
ktorí v predchádzajúcom období
finančne podporili tvorbu a distribúciu Dubovských novín:
Anton Suchovský, rodina Jozefa
Hrdloviča (Dolná ul.), rodina
Štefana Jakubčíka, Milan a Zdenka
M. Neščákovci, Alino Jakubec,
rodina Nagyova (Pezinok), rodina Jakubcova, rodina Ľudmily
Jurčovej, rodina Štefánie Gašparovičovej, Anna Gajdošíková a traja Bohuznámi darcovia.
ĎAKUJEME!

2008
Cyklomaratón vínnou cestou

Oznam
Skládka odpadov – Dubová s.r.o., Hlavná 39, 900 90 Dubová, IČO
35793848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I., odd.:
Sro, vl.č.22260/B informuje.
Skládka odpadov – Dubová s.r.o. a spoločnosť Marius Pedersen a.s.,
Súvoz 1, 912 50 Trenčín založila dňa 23.05.2008 novú spoločnosť s názvom SKLÁDKA DUBOVÁ, s.r.o., so sídlom v Dubovej, z dôvodu účasti
na výberovom konaní mesta Pezinok na vývoz a skládkovanie odpadu
vznikajúceho v jeho katastri.
Od 16.08.2008 je jediným vlastníkom spoločnosti SKLÁDKA DUBOVÁ,
s.r.o. spoločnosť Skládka odpadov – Dubová s.r.o., nakoľko podiel spoločnosti Marius Pedersen a.s. bol prevedený na spoločnosť SKLÁDKA
DUBOVÁ, s.r.o.
V blízkej dobe sa spoločnosť Skládka Dubová, s.r.o. a spoločnosť
Skládka odpadov – Dubová s.r.o. zlúčia do jednej spoločnosti s názvom
Skládka odpadov – Dubová s.r.o. bez zmeny vlastníckych podielov.
V roku 2008 v mesiacoch január až august odviedla Skládka odpadov
– Dubová s.r.o. obci Dubová poplatok za uloženie odpadu v katastri obce
vo výške 3.880,834,-Sk.
Roman Oškera
konateľ spoločnosti
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