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Porekadlá a príslovia

Mnohí poukazovali na Dubovské
noviny, že sú to Katolícke noviny,
keďže nám dlhé roky otec Mário
písal úvodníky. A stalo sa tak, ako
v porekadlách a prísloviach. Môžeme
použiť starodávne – „Zdravie si vážime, až keď ho stratíme“ na pre nás
aktuálne – „Človeka si vážime, až keď
ho stratíme“. V prípade Dubovských
novín nám budú určite mnohým chýbať
slová otca Mária. Slová poučné, hlboké,
povznášajúce a vychovávajúce nás. Slová
láskavé aj karhajúce. Slová, ktoré nám
odhaľovali skryté pravdy života a nútili
nás zamyslieť sa...
emám ambíciu nahradiť tieto
úvodníky vlastnými, pretože si
uvedomujem svoje hranice a aj
iné miesto v živote našej obce. Preto sa
k Vám prihovorím ako starosta tých, ktorí
mi fandia, ale tiež starosta tých, ktorí majú
opačný názor.
Život našej obce formuje mnoho vplyvov. Môžeme hovoriť o spolupatričnosti
občanov, susedských vzťahoch,
spoločných obecných podujatiach
a podujatiach určitých skupín podľa záujmov, spoločenských podujatiach a organizáciách, rozvoji obce, eurofondoch,
práci s deťmi a mládežou, starostlivosti
o starších ľudí, finančných problémoch
jednotlivcov, rodín a aj obce, životnom
prostredí, starostlivosti o vinohrady
a poľnohospodársku pôdu, prevencii problémov s vodou a požiarmi, odpadoch
a odpadkoch, vandalizme, susedských
a rodinných sporoch, nezamestnanosti,
verejnom poriadku...
Všetky tieto stránky života obce
a najmä ich každodenné pôsobenie vytvárajú a formujú našu obec, vytvárajú
a udržiavajú atmosféru obce, vytvárajú
a ovplyvňujú každú jednotlivú chvíľu,
každý deň, týždeň a rok, v ktorom žijeme,
tvoria život každého jedného z nás.
Zasahujú do nášho života. Veď nikto z nás
nie je ostrov. Sme súčasťou rodiny, máme

N

okruh kamarátov, priateľov a známych,
kolegov v práci, susedov a spoluobčanov,
ktorí nás ovplyvňujú, sme súčasťou obce,
komunity, rôznych záujmových skupín.
Rovnako ako všetko toto pôsobí na
nás, my pôsobíme na všetkých. My sami
ovplyvňujeme, ako žijeme. Ako sa správame, čo robíme, ako sa vyjadrujeme, ako
vychovávame deti, aký príklad dávame
ostatným. Každý z nás. Veľmi „trefné“
je príslovie – „čo nechceš aby robili tebe,

Veď nikto z nás
nie je ostrov...

nerob ty iným“. Aké jednoduché. Aký jednoduchý popis základných článkov ústavy
štátu a deklarácie ľudských práv a slobôd.
Žiaľ, cesta k tomuto ideálu je zložitá,
tŕnistá a dlhá. Závisí od nás všetkých.
Možno sa Vám zdá, že tieto všeobecné
„rečičky“ nie sú až také pravdivé a sú
špecifické situácie a prípady, kedy neplatia. Ak sa však zamyslíme nad možnosťou,
že by sa naozaj každý jeden z nás týmto
príslovím riadil, určite by bolo menej „zlej
krvi“ a ohovárania, menej sporov a hádok,

menej problémov a lepší, pokojnejší
život.
Možno by bolo treba trochu viacej
dobromyseľnosti. Nechytiť sa hneď
najhoršej možnosti – ako to povedal, čo
povedal, ako to urobil, čo urobil, ako to
myslel, čo tým myslel... Aj v dobrom
úmysle sa dá vyrobiť „problém“.
Možno by bolo treba viac premýšľať
a zamýšľať sa a až potom hovoriť a konať,
aby sa predišlo možným problémom
a sporom – v záujme nášho pokojnejšieho
a hodnotnejšieho života.
Možno treba viac myslieť na verejné
blaho (to znie trochu komunisticky)
a urobiť niečo nezištne pre svoje okolie, susedov, priateľov, rodinu, obec
a spoločnosť, pre vlastný lepší pocit
a lepší život.
Možno nám všetkým treba viacej
pokory (to zasa znie trochu nábožensky)
a skromnosti pri presadzovaní vlastných
požiadaviek, záujmov a potrieb s ohľadom
na ostatných, s ktorými žijeme, aby sme
mali pokojnejší život.
Možno by nám stačilo trochu viac veselosti a radosti z každodenných dní v kruhu
rodiny, priateľov, známych a susedov
(napríklad aj na hody), ktorú rozdáme
a vráti sa nám späť.
Možno stačí uvedomiť si, že život každého z nás sa o chvíľu skončí a „našich“
bude len pár metrov štvorcových na cintoríne (len pred pár týždňami sme si pripomenuli našich zosnulých), ale odpočet
budeme musieť urobiť za každý jeden
deň, za každý jeden skutok, za každý
hnev, za každú hodinu... a tie sa vrátiť
späť nedajú.
Nebolo by dobré, aby sme sa stali ovcami bez názoru a bezbranným holubičím
kŕdľom. Bolo by ale nádherné, ak by sme
tu, v našej peknej dedinke pod Malými
Karpatmi, mohli všetci a opakujem všetci,
každodenne žiť pekný, veselý a hodnotný
život.
starosta obce
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Projekty rozpočtu obce Dubová v roku 2009

Na základe usmernenia
Ministerstva financií SR obce
v roku 2009 prvýkrát vypracovávali tzv. Programový
rozpočet. Ide vlastne o rozdelenie výdavkových častí
rozpočtu do programov
– tie do podprogramov – tie
do prvkov (celoročných
trvalých), alebo projektov
(jednorazových) činností.
Každý program-podprogram-prvok/projekt musí
mať presne špecifikovaný
zámer, cieľ, popis a merateľný
ukazovateľ. Cieľom je zefektívniť použitie verejných
prostriedkov. Bližšie sa s Programovým rozpočtom majú
občania možnosť zoznámiť
na našej internetovej stránke,
alebo priamo na Obecnom
úrade Dubová v stránkových
dňoch.
Obecné zastupiteľstvo
(OZ) schválilo Programový
rozpočet obce Dubová na rok
2009 a chcem využiť priestor
v Dubovských novinách na
predstavenie „našich obecných
projektov“, jednorazových
aktivít, ktoré OZ Dubová v tomto roku schválilo, realizovalo,
alebo realizuje. Na úvod ešte
poznamenám, že niektoré projekty OZ na svojom rokovaní
v súvislosti s „krízovými opatreniami“ pozastavilo. Zložitú
„krízovú“ situáciu zapríčinila
hospodárska a finančná kríza,
ktorá sa odzrkadlila na výbere
daní od podnikateľov. Keďže
sa nevybralo toľko daní od
podnikateľov, ako predpokladal štátny a aj obecný rozpočet,
nedostala obec do príjmov
z daní od štátu toľko, koľko sa
plánovalo. Je to o vyše 34 000 €
menej (vyše milióna korún),
takže OZ muselo pristúpiť
k zníženiu plánovaných výdavkov. V zjednodušenej forme
povedané, mali sme na výplaty
do konca septembra (ZŠ, MŠ,
jedáleň, obecný úrad, osvetlenie, ...).
Projekty, ktoré sa zrealizovali:
Revitalizácia – obnova
verejného priestranstva v obci Dubová.

Ide o rekonštrukciu chodníka
na hlavnej ulici pod parkom,
rekonštrukciu zvodu povrchovej vody, parkové úpravy
pred domami a v okolí „starej
fary“. Podali sme žiadosť na
nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Bratislavský kraj. Čakáme na
schválenie/neschválenie.
Rozšírenie zdroja úžitkovej
vody na ihrisku.
Na základe požiadaviek TJ
a nutnej potreby na zabezpečenie
závlahy na ihrisku, na ktoré
sme všetci hrdí, lebo je jedným z najlepších v okolí, OZ
schválilo realizáciu studne
na úžitkovú vodu. Studňa je
zrealizovaná firmou OAZA
a v najbližších dňoch príde k jej
odovzdaniu a kolaudácii.
Úspora energií v MŠ.
Tento projekt schválilo OZ
z dôvodu, aby sa šetrili obecné
financie – konkrétne znížili
platby za plyn v MŠ Dubová.
Zákazku vo výberovom
konaní získala firma ZUPEKO
a rekonš trukcia prebehla
cez prázdniny. Touto cestou
ďakujem firme ZUPEKO za
kvalitnú, rýchlu a bezproblémovú realizáciu a tiež za
sponzorský dar obci – okná
na prízemí Obecného úradu
a pošte aj s novými mrežami.
Tiež veľké poďakovanie patrí
pracovníkom MŠ, ŠJ, zamestnancom obce a rodičom, ktorí
pripravili budovu na výmenu
a zabezpečili aj upratanie po
rekonštrukcii.
Rekonštrukcia chaty
Fúgelka 1. etapa
OZ schválilo výmenu okien
a dverí na obecnom majetku
– chate Fúgelka. Dôvodom boli
vysoké náklady a tým veľmi
problematické prevádzkovanie
chaty. Rekonštrukcia otvorila
dvere rokovaniu o prevádzke
a výške nájmu v budúcich
rokoch, čím sa priamo ovplyvní
výška príjmov obce. Zákazku
vo výberovom konaní získala a už zrealizovala firma
ZUPEKO.
Rekonštrukcia chaty
Fúgelka 2. etapa
OZ schválilo položenie podla-

hy v dvoch miestnostiach suterénu a rekonštrukciu podhľadov
v suteréne chaty – možnosť
rozšírenia podnikateľských
aktivít. Položenie podlahy
sponzorsky zabezpečila pani
Mešková a podhľady priamym
zadaním zrealizovala firma
ME-TA Zvolen.
Dubová proti vylúčeniu
z IT spoločnosti.
OZ schválilo podanie žiadosti
na Ministerstvo financií SR
v rámci výzvy ministerstva
na opatrenia proti vylúčeniu
občanov z trhu práce z dôvodu veku, neznalosti zručností
pri práci s počítačmi, alebo
z dôvodu, že nemajú prax.
Obec sa bude podieľať na 10%tnom krytí výdavkov. Projekt
predpokladá vybudovanie
počítačovej učebne s pripojením na vysokorýchlostný internet a preškolenie minimálne
30 občanov obce podľa stanovených kritérií (nad 50 rokov,
nezamestnaní, čerství absolventi) a získanie „počítačového
vodičáku“. Učebňa by obci zostala a mohli by sme ju využívať
v prospech verejnosti ďalej.
Úspora energií na obecnom
úrade.
Keďže sme na prízemí do-stali
okná sponzorsky, OZ schválilo výmenu vstupných dverí
na Obecnom úrade Dubová.
Priamym zadaním sme oslovili
firmu ZUPEKO, ktorá výmenu
už zrealizovala.
Nová rozhlasová ústredňa.
OZ schválilo zámer vymeniť
starú rozhlasovú ústredňu za
novú v období rokovania
obce zo Slovenskou poštou
o zachovaní pošty v obci.
Pracovníci ústredia mali ako
jednu z podmienok aj poskytnutie časti vedľajšej miestnosti pre doručovateľku. Nová
rozhlasová ústredňa je veľkosti
počítačovej obrazovky s dvoma
zosilňovačmi veľkosti kufríka
na dokumenty a je umiestnená
v zasadačke obecného úradu.
Pri tejto príležitosti sme v obci
preverili funkčnosť reproduktorov a jeden doplnili. Tiež sa nám
otvorila možnosť zasielať hlásenia obecného rozhlasu formou

zvukového záznamu e-mailom
záujemcom – najmä tým, ktorí
v čase hlásenia nie sú doma.
Občania budú o spustení tejto
služby informovaní v najbližšej
dobe. Zákazku vo výberovom
konaní získala firma RATES
a je zrealizovaná.
Havária v ZŠ Dubová –
voda.
Tento projekt doplnilo OZ
do rozpočtu na základe havárie vodovodného potrubia pred
ZŠ počas zimy a následnej
devastácie vchodu do budovy
pri výkopoch a rekonštrukcii.
V rámci tejto havárie sa vymenilo staré potrubie pred školou,
následne sa upravil vchod,
položila dlažba a osadila nová
brána. Práce sa realizovali priamymi zákazkami – ďakujeme
realizátorom: pánom Marekovi
Hutterovi – oprava potrubia,
Viliamovi Zacharovi – položenie
dlažby, Štefanovi Jakubčíkovi
ml. – výroba a osadenie brány,
Mariánovi Gašparovičovi –
výkopové a terénne práce a tiež
Miroslavovi Bacigálovi, ktorý
v rámci pracovnej doby i po nej
pomáhal pri realizácii.
Havária ZŠ – z roku 2007 +
nariadenie hygienika.
V roku 2007 sme po veternej
smršti požiadali Ministerstvo
školstva o pomoc pri riešení
havarijného stavu okien a dverí
na ZŠ Dubová. V roku 2009
bola obec zaviazaná nariadením
hygienika (po kontrole v ZŠ)
odstrániť viaceré nedostatky
v budove – majetku obce. Na
výmenu okien a dverí obec
dostala v tomto roku príspevok od MŠ SR a zastupiteľstvo
schválilo aj finančné prostriedky na odstránenie ostatných
nedostatkov.
Výmenu okien a dverí získala vo výberovom konaní firma
STANLEY, ktorá navyše sponzorsky dodala žalúzie a sieťky
na okná do tried, vymaľovala
t r i e d y, o b n o v i l a o l e j o v é
nátery v škole a zabezpečila
položenie nových podláh,
priamym zadaním pán Marek
Huttera zrekonštruoval sanitu
a vymenil radiátory v triedach,
Skládka odpadov Dubová
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sponzorsky zabezpečila nové
priestory, kam sme presťahovali zborovňu a úpravu
dverí na triedach, pán Juraj
Jakubec urobil rekonštrukciu
elektriny a osvetlenia v novej
zborovni. Veľké poďakovanie
patrí všetkým zamestnancom
ZŠ, školskej družiny a obce,
rodičom a ostatným, ktorí
vynaložením veľkého úsilia
zabezpečili úspešné ukončenie
rekonštrukcie a otvorenie školského roka vo vynovených
priestoroch načas. Menovite
chcem poďakovať pani Lidke
Schwarzovej, jej rodinným
príslušníkom a ešte raz Mirovi
Bacigálovi, ktorí pracovali vysoko nad rámec svojich
povinností a pracovného času.
Úprava cintorína.
OZ schválilo tento obecný
projekt napriek finančnej kríze
z dôvodu celkového zlepšenia
pomerov na cintoríne – parko-

vanie, stavebný odpad na cintoríne, nakladanie s odpadmi.
Zámerom bolo vykopanie kompostoviska na miestnom cintoríne, kam sa môžu ukladať
len biologicky rozložiteľné
odpady (najmä kvetiny, čečina,
tráva a lístie, nie plasty, svietniky, umelé kvety, kamene,
kombinované vence s umelými kvetinami) čo bude mať
finančný efekt – menej peňazí
za vývoz cintorínskeho odpadu,
zloženie kontajnerov na spevnenú plochu pod cintorínom
– zrealizujeme pri najbližšom
vývoze a zlepšenie situácie
s parkovaním – spevnenú plochu pod cintorínom možno
využívať na parkovanie osobných automobilov pri pohreboch.
Zákazku realizovala
firma Marian Gašparovič
– Autodoprava priamym zadaním.

Tieto projekty programového rozpočtu OZ
Dubová po zastavilo
z d ô vo d u f i n a n č n e j
krízy:
Projektová dokumentácia na
rekonštrukciu strechy MŠ.
Značenie ulíc v obci
Dubová.
Dopravný pasport v obci
Dubová.
Kanalizácia v obci.
Na tento projekt vyčlenilo OZ
finančnú čiastku na vypracovanie projektovej dokumentácie. Už pred vyhlásením výzvy
Ministerstva životného prostredia SR na kanalizácie (Operačný program Životné prostredie),
sme sa zúčastňovali školení
a pripravovali sa na možnosť
podať žiadosť na eurofondy.
Podmienkou však v tejto výzve
je, že Dubová musí požiadať
o príspevok spolu s mestom
Modra. Zúčastnil som sa
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troch rokovaní Mestského
zastupiteľstva v Modre (z toho
sa dve neuskutočnili z dôvodu, že neprišlo dostatočné
množstvo poslancov) a tiež
som písomne požiadal o prijatie
uznesenia MsZ Modra o spolupráci Modry a Dubovej pri
žiadosti o príspevok na kanalizáciu z eurofondov aj s písomným odôvodnením. Žiaľ,
zlá situácia v zastupiteľstve
v meste Modra sa odzrkadlila
na tom, že zastupiteľský zbor
mesta Modry sa nevyjadril. Zo
strany obce Dubová by bolo
potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu v hodnote cca 133000 € (vyše 4 milióny korún). Bez deklarovania
spolupráce s mestom Modra by
to však boli vyhodené peniaze.
Preto OZ Dubová projekt pozastavilo.
starosta obce
Ľudovít Ružička

Vernisáž Ernesta Svrčka
Na sviatok sv. Petra
a Pavla, 29. júna 2009,
poctili našu obec svojou
návštevou Ernest Svrček,
kolážista, so svojim synom.
V tento deň náš čestný občan oslávil 67. narodeniny
a obec pripravila výstavu
jeho prác s názvom „Strom

knižky nazvanej „Strom
môjho života“. Financie na
jej vydanie odsúhlasilo Obecné
zastupiteľstvo
v Dubovej. Po
krátkom privítaní prítomných
a príhovore sta-

nicach“, klasických ale aj
makových a orechových.

návštevníci veľmi ocenili
ich originalitu, nápaditosť

Kniha

„Strom môjho života“

je v predaji na Obecnom úrade Dubová.
Cena je 5,-€.
môjho života“, ktorá bola
prístupná verejnosti v spoločenskej sále do 5. júla
2009.
Pri tejto príležitosti Ernest Svrček ml. celebroval
v kostole Ružencovej Panny Márie v obci sv. omšu.
Po jej skončení sa uskutočnila vernisáž – slávnostné
otvorenie výstavy, spojenej s uvedením jeho prvej

rostu obce a autora, knihu „pokrstil“ dobrým
vínom
nášho
vinára pána Jána
Pretzelmayera autorov syn
Ernest. Program pokračoval autogramiádou a družnými rozhovormi prítomných hostí s autorom pri
dubovskom vínku a výborných dubovských „scíska-

autogramiáda

Počas trvania výstavy
Strom môjho života zároveň prebiehala aj výstava
prác našich ďalších „umelcov„ – detí z Materskej
školy a zo Základnej školy
Dubová. Pán Svrček a aj

techník aj tém malieb a ich
celkovú kvalitu. Môžeme
byť právom hrdí na dubovské deti – odznelo pri viacerých príležitostiach.
Mária Polčicová
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Festival Mikroregiónu Červený Kameň
Tento rok sa konal už 4. ročník festivalu Mikroregiónu Červený Kameň. Opäť sme sa stretli, tentokrát v obci
Báhoň dňa 5. septembra o 14.00 hod pri slávnostnom otvorení.
Festival sa niesol v duchu priateľskej prezentácie deviatich obcí nášho mikroregiónu, s bohatým kultúrnym
programom, predajom remeselných výrobkov, miestnych špecialít a vín.
Obec Dubová, ktorej starosta je predsedom mikroregiónu, sa odprezentovala výbornými vínami ﬁrmy
JR Pretzelmayer, klasicky fantastickými dubovskými

sciskanicami ®, krásnymi perníkmi pani Kosecovej,
chutnou fazuľovicou, vystúpením FS LIPKA a v neposlednom rade samotnými členkami Cechu roduverných dubovaniek, ktoré svojou vždy dobrou náladou
na podobných podujatiach znásobujú dobré meno našej
obce.
Napriek tomu, že sme nemali najlepšie miesto na prezentáciu v areáli pri Obecnom úrade Báhoň, cestu za
našimi sciskanicami a cecháčkami si našlo množstvo
návštevníkov a hlboký zážitok z nich mali aj hostia festivalu – napríklad niekoľkí poslanci NR SR, pán predĎakujem touto cestou všetkým organizátorom a účastnosta obvodného úradu, starostovia a primátori a tiež níkom festivalu.
veľvyslanec Bulharskej republiky na Slovensku.
- starosta obce Dubová 1. septembra 1968 nastúpila do zamestnania v našej
Školskej družine pri Základnej škole Dubová pani Anna
Fialová ako 20 ročná dievčinka.

Poďakovanie pani Fialovej

30. júna 2009 sme sa so
smútkom a vďakou rozlúčili
s pani Annou Fialovou, kto-

rá po 41 rokoch strávených
s dubovskými deťmi, odišla
na zaslúžený dôchodok.
Táto výborná pedagogička, láskavá vychovávateľka
a učiteľka, trpezlivá a pozorná kolegyňa, skromná a distingvovaná „pani vychovávateľka“ prežila na Dubovej
celý svoj produktívny vek.
Po zásluhe bola ocenená

Cenou starostu obce v roku
2006 a tiež si zaslúži poďakovanie mnohých generácií
Dubovanov. Zanechala tu
svoju mladosť – takmer celý
život. Prežila s Dubovanmi 41 rokov nie najľahších,
poznamenaných radosťami,
starosťami, spoločenskými
zmenami, úspechmi aj problémami... Boli to roky na-

plnené najmä každodennou
trpezlivou prácou s deťmi.
Navyše nám „vychovala“
aj svoju nástupkyňu – dcéru
Hanu Fellingerovú, ktorá po
nej „prevzala žezlo“ a nastúpila ako vychovávateľka
a učiteľka v našej škole od
1.9.2009.
Za všetkých a najmä za
dubovské deti, ich rodičov
a bývalých kolegov Vám
pani Fialová ešte raz ďakujem a prajem veľa požehnaných rokov v kruhu rodiny
a priateľov.
S vďakou,
starosta obce Dubová
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Cyrilometodský výstup
na Kuklu

Na vrchole Kukly
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Po tretíkrát sme pozvali občanov
našej obce aj Mikroregiónu Červený Kameň na Cyrilometodský výstup na Kuklu. Po tretíkrát sme vyniesli našu štátnu zástavu na našu
peknú rozhľadňu...
Tento rok nám však neprialo počasie. Napriek tomu to pre zúčastnených bol veľký zážitok. Mali sme
možnosť kompletne zmoknúť a potom sa pri ohni a v dobrej nálade
usušiť priamo na Kukle.
Naši skúsení a lepšie pripravení
turisti (páni Žofčík, Gloznek a Zachar) našťastie vedeli ako na to – aj
v daždi rozložili oheň a mali po ruke
aj niečo iné na zahriatie a „zachraňovali“ tak tých niekoľko (asi 20)
vytrvalcov.

Verím, že na budúci rok nám bude
počasie viac naklonené a stretne
sa nás viac.
-rrr-

Poďakovanie darcom
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
Anton Suchovský, Lubomír Polčic, Alino Jakubec, rodina Vincenta Drina, Terézia Jakubcová, Marta Geršicová, Jozef
Matovič, Ľudmila Idešicová, rodina Jána Polčiča, rodina Jozefíny Žákovej, Gita Dubanová a traja Bohu známi darcovia. Srdečne ďakujeme aj Lacimu a Janke Valčekovcom za vecný dar – atramentovú tlačiareň k PC.
ĎAKUJEME!

Vďaka za Dom smútku
Tento článok nebude o pánovi
Viliamovi Jakubcovi, ale o celej
jednej „partii“, skupine našich
spoluobčanov, jednej generácii,
o ich práci a úsilí, o tom, čo vybudovali a aký odkaz nám zanechali.
Pán Jakubec sa pričinil o výstavbu Domu smútku v našej obci. Tento
bol postavený najmä z darov občanov a práce ich rúk formou brigád,
na ktorých sa zúčastňovalo v tom
období veľa občanov, zvlášť muži
vyučení za murárov, ktorí všetky
práce vykonávali zadarmo. Šikovní
chlapi, ktorí sa ohlásili na brigádu,
keď mali voľno. Spomedzi mnohých
spomenieme najmä pánov Karola
Huteru, Ivana Jakubca, Šaňa Jakubca, Frida Jakubca, Ivana Koseca
a Ruda Koníka. Mali však vždy pri
sebe dostatok ochotných pomocníkov, ktorí sa pri nich striedali, najmä
družstevníkov a hasičov, ktorí robili
na zmeny – Jozef Valentovič so synmi, Jozef Moravčík, Eduard Slin-

sedom a členom TJ Dubová. Snáď
na prstoch jednej ruky sa dajú spočítať zápasy našich futbalistov, ktoré
ták, Michal Lipnický a mnohí ďalší vynechal. Lásku k práci, našej obci
– skoro celá dedina. Treba povedať a nášmu futbalu odovzdal svojim
aj to, že všetci chceli, aby bol Dom deťom.
smútku vybudovaný a ktorí nemohli
ísť pracovať, prispeli ináč. Materiál
sa zháňal ťažko – preto veľa demižónov vínka dali z mnohých rodín.
Vilo zabezpečoval a sprostredkovával dovoz materiálu či z Bratislavy,
či z Rohožníka, odkiaľ bolo treba, aj
vlastným traktorom. A keď nemohol
on, poslal synov. Veľkú zásluhu mal
aj pán Pavel Hasík – predseda MNV
– všetko dirigoval a Viliam Nemec
- poslanec MNV, ktorý zabezpečil
dokončenie interiéru domu smútku. Žiaľ, mnohí už nežijú. Tým, čo
žijú, poďakujme a za tých, čo nás už
opustili, sa pomodlime.
Aj touto cestou mu pri jeho jubiJedným z tých, ktorí sú ešte me- leu ďakujeme a prajeme mu zdravie,
dzi nami, je aj pán Viliam Jakubec, šťastie v kruhu rodiny a Božie poktorý sa dožil krásneho životného žehnanie do ďalších rokov.
jubilea – 80 rokov. Bol dlhoročným
predsedom Stavebnej komisie pri
- na základe poznámok od rodiny
MNV Dubová a dlhoročným predspracoval rrr -
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Naša mama
V tomto roku si s vďakou a úctou
pripomíname 110. výročie narodenia (*23.12.1899) a 30 rokov od
úmrtia (+22.10.1979) našej drahej
mamy, babky, prababky a svokry,
Kataríny Peškovej, rod. Hrdlovičovej, manželky už tiež zosnulého
Štefana Peška, narodeného v roku
1900 a zosnulého v roku 1983.
Bola to mimoriadne dobrá matka, pracovitá, húževnatá a obetavá
žena. V obci Dubová sa narodila
ako jedno z 12-tich detí a v rodnej
obci je aj pochovaná. V ťažkých
podmienkach porodila a vychovala

Dubovské noviny

6 detí - päť dievčat a jedného chlapca.
Všetky deti žijú dodnes. Najstaršia
Albína má 82 rokov, Anežka 80, Amália 76, Jarmila 74, syn Štefan Ján 72
a Mária 70 rokov. Všetci žijeme na Slovensku v rôznych mestách a dedinách.
Vnúčatá našej mamy pôsobia a žijú vo
viacerých štátoch našej planéty. Všetci
dosiahli potrebné vzdelanie a uplatnenie v živote.
Na pripomenutie si našej mamy prikladám fotograﬁu z roku 1930. Na kolenách má dcérku Anežku (jednoročnú)
a vedľa nich stojí dcérka Albínka (trojročná).
S láskou spomínajú syn Štefan (Jendo) a dcéry Albína, Anežka, Amália,
Jarmila a Mária s rodinami.
Štefan Peško

Vdp. Mons. Viliam Hoťka
Narodil sa 2. 6. 1915 vo Veľkej Mani, bol vysvätený
26. júna 1938. Ako kaplán pôsobil v Zlatých Moravciach,
v Čachticiach, vo Vrbovom, ako farár v Dubovej pri Modre, na čo si aj on rád spomínal a viem, že aj Dubovania ho
mali radi. (Nasledovný text bol prevzatý z knihy „Veď som
tvoj“ od autorky Grácie Florensovej.)
Ako špirituál pôsobil v r.
1949 v seminári v Bratislave. Radi si spomíname na
jeho príhovory. Jeho obľúbenou témou bol život sv.
Terezky. V roku 1950 prišlo
k likvidácii seminára. My
sme sa stali trestancami a potom sme sa stretli v Banskej
Štiavnici, kde bol najprv ako
kaplán. Po odchode vdp. Michala Horvátha, dekana, bol
farárom v Banskej Štiavnici

od Nového roku 1954, ale
len do konca júna. Z Banskej
Štiavnice musel odísť, lebo
podľa vyjadrenia okresného
cirkevného tajomníka, ako
bývalý predstavený v seminári bol pre KSS v meste
neželateľný a našiel sa ako
farár v Plaveckom Petri.
Všetci si ho v spomenutej
dedinke veľmi obľúbili. Jeho
zástupcom som v Banskej
Štiavnici bol zase ja. Do prí-

Za Máriou Hozlárovou
Pokojná povaha, trochu tajomný
stály úsmev na tvári, úprimné srdce,
ochota pomáhať, malé zošitky plné
poznámok o prijatých daroch pre noviny, fotograﬁe tých, ktorí majú nejaké jubileum či okrúhle výročie úmrtia,
čerstvé výtlačky Dubovských novín
pre nás, čitateľov...
Toto sa mi vybavuje v pamäti pri spomienke na Máriu Hozlárovú, členku
Konferencie sv. Jána Krstiteľa v Dubovej a redakcie Dubovských novín, ktorej za toto všetko úprimne ďakujeme.
Jej stolička na našich stretnutiach je
teraz prázdna, lebo pred niekoľkými

chodu Viliama Čongrádiho
ako farára. Vdp. Hoťka bol
ďalej farárom v Bučanoch,
potom v Lehote pri Nitre.
Aj tam som ho navštevoval.
Keď sa stal rektorom semi-

týždňami odišla do Božieho náručia
a veríme, že i do večnej radosti.
Je prvá z našich členov, ktorá nás
v tejto prirodzenej púti každého človeka predchádza.
Nech ju teda naveky zahrnie svojím
svetlom a otcovskou láskou ten, kto dal
vzniknúť jej životu, kto jej dával dýchať, kto ju nosil na rukách a kto nakoniec rozhodol, že ju chce mať pri sebe.
A my si ponecháme nádhernú spomienku na dobrého človeka i vieru
v opätovné stretnutie keď príde čas.
Za redakciu DN
a Konferenciu sv. Jána Krstiteľa
s vďakou a úctou
František Zajíček

nára v Bratislave, nezabudol
som na neho, a aj do Jasovej
pri Nových Zámkoch i do
Lábu som potraﬁl.
Mali sme sa vždy radi.
Jeho príhovory aj ako farára v Banskej Štiavnici boli
ľudské, pôsobili na všetkých
veriacich, podľa kritiky aj
inteligencie, ako taký tichý
dáždik.
Osobne si vždy budem rád
spomínať, že on bol mojím
prvým farárom a ja jeho prvým kaplánom...
To sú spomienky, ku ktorým sa rád vraciam. Spomínam si rád a vďačne.
Topolčianky, 19.1.1997
Emil Scheimer
Kanonik, dekan, farár

Aký bude ďalší osud
Dubovských novín?
Milí čitatelia,
v náročnom období, kedy hľadáme prijateľnú alternatívu pre "prežitie" Dubovských novín, Vám
oznamujeme, že počnúc číslom
4/2009 budú Dubovské noviny
vychádzať len štyrikrát do roka.
Ďakujeme Dominikovi Zajíčkovi, ktorý jednorázovo graﬁcky pripravil toto číslo. Veríme, že sa nám
čoskoro podarí nájsť dlhodobejšie
riešenie.
Ďakujeme Vám za trpezlivosť
a pochopenie našej situácie.
Redakcia
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Pripomienka zosnulých
október - december 2009
100 rokov:

október - december 2009
70 rokov:
Mária Tarabová + 21.10.1939
manželka Alberta rod. Valentovičová (65 r.)

Rozália Hrdlovičová + 1.11.1939
manželka Štefana rod. Oškerová (65 r.)

Anna Jelemenská + 8.10.1909

Alojzia Švorcová + 2.11.1939

Ľudovít Polakovič + 21.11.1909

Anastázia Moravčíková + 5.12.1939

Rozina Gruberová + 22.11.1909

František Huttera + 28.12.1939

dcéra Františka a Márie rod. Garšiovej (5 hodín)
syn Tomáša a Terézie rod. Čambálovej (1,5 r.)
manželka Jána rod. Glozneková (40 r.)

Pavol Valentovič + 30.11.1909
manžel Márie rod. Martinovičovej (72 r.)
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dcéra Ferdinanda a Márie rod. Gavorníkovej (14 r.)
dcéra Lenharta a Jozefíny rod. Hutterovej (2 dni)

Katarína Pešková

20 rokov:

syn Martina a Márie rod. Kolekovej (65 r.)

50 rokov:

Alojz Šikula + 18.10.1989

manžel Šáriky Bratislavskej (64 r.)

Štefan Oškera + 9.12.1959

Ernest Palkovič + 21.10.1989

František Kolek + 8.10.1919

Katarína Oškerová + 25.12.1959

Anastázia Pokojná + 8.11.1989

Mária Mináriková + 21.10.1919

Ambróz Jelemenský + 28.12.1959

90 rokov:
manžel Roziny rod. Kosecovej (81 r.)

dcéra Jozefa a Heleny rod. Kolarovičovej (8,5 r.)

Štefan Hrdlovič + 27.10.1919

syn Leopolda a Magdalény rod. Morvayovej (22 r.)

+ Gašparovičová + 13.11.1919
dcéra Petra a Terézie rod. Belicovej

František Koník + 25.11.1919
manžel Márie rod. Pokojnej (26 r.)

80 rokov:
Ján Drefko + 7.11.1929

syn Štefana a Serafíny rod. Setnickej (6 mes.)

Rozina Šlachtová + 18.11.1929
vdova po Michalovi, rod. Miková (81 r.)

Rozina Dubanová + 19.11.1929

vdovec po Františke rod. Valentovičovej (85 r.)
vdova po Františkovi rod. Gavorníková (53 r.)

40 rokov:
Štefan Polčic + 28.10.1969
manžel Ruženy rod. Svrčkovej (64 r.)

Jozef Lukačovič + 20.12.1969
manžel Márie rod. Švorcovej (71 r.)

Pavel Palkovič + 26.12.1969
manžel Márie rod. Gloznekovej (76 r.)

30 rokov:
Anna Pokojná + 4.10.1979

manželka Štefana rod. Hrdlovičová (79 r.)

Anna Vrábelová + 2.12.1929

vdova po Jozefovi rod. Valentovičová (88 r.)

Jozef Jakubec + 12.12.1929
manžel Márie rod. Horváthovej (60 r.)

Štefan Krchnák + 30.12.1929

syn Jozefa a Celestíny rod. Horváthovej (1 deň)

Ervín Novomeský + 17.11.1999

manžel Zuzany rod. Kučerovej (66 r.)

Štefan Valentovič + 8.12.1999
syn Alexína a Hermíny rod. Lošonskej (76 r.)

Katarína Pešková + 22.10.1979
Florián Fandel + 29.10.1979
manžel Márie rod. Moravčíkovej (69 r.)

Sidónia Maderičová + 2.11.1979
vdova po Štefanovi rod. Horváthová (69 r.)

Pavol Gloznek + 23.11.1979

syn Pavla a Hermíny rod. Dubanovej (63 r.)

Štefan Hrnčár + 26.11.1979

manžel Magalény rod. Gavorníkovej (72 r.)

Spomienka na zosnulého
Mons. Viliama Hoťku (1915 - 1995)
V sobotu 5. septembra 2009 sme sa
stretli vo Veľkej Mani (rodisko vdp.
Hoťku), kam nás pozvali pri príležitosti spomienky na vzácneho človeka
Mons. Viliama Hoťku, ktorý bol farárom v Dubovej v r. 1942-1949. Vtedy
prišiel k nám na svoju prvú faru.
Stretnutie vo Veľkej Mani sa konalo k 15. výročiu jeho smrti, ktoré síce
bude až v januári 2010, ale keďže tento rok bol Svätým Otcom Benediktom
XVI. vyhlásený za rok kňazov, stretnutie sa uskutočnilo už teraz.
Zúčastnilo sa nás tam 8 žien z Dubovej a mali sme veľký zážitok z tohto
stretnutia. O 10:00 sme sa zhromaždili

10 rokov:

syn Jána a Štefánie rod. Žákovej (3 r.)

vdova po Štefanovi, rod. Slezáková (79 r.)

dcéra Petra a Terézie rod. Belicovej (1,5 r.)

Anastázia Pokojná

Roman Duban + 26.12.1969

vdova po Jánovi rod. Hrdličková (78 r.)

Viktória Gašparovičová + 28.11.1929

dcéra Gabriela a Kataríny rod. Jakubcovej (67 r.)

manžel Kataríny rod. Navračičovej (64 r.)

vdova po Floriánovi, rod. Koleková (70 r.)

Mária Hozlárová + 27.11.1929

syn Alojza a Anny rod. Hrdlovičovej (42 r.)

v kostole, kde sa spomínalo na tohto
vzácneho človeka. Čítali sa tam svedectvá ľudí, ktorí ho poznali, hovorilo sa
o jeho živote a vypočuli sme si úryvky
z jeho kázne zo záznamu. Všetko toto
zbiera a dáva dokopy sr. Grácia Florensová, členka RN (Rodiny Nepoškvrnenej) pod vedením p. farára Schlossára,
ktorí zháňajú svedectvá a výpovede
ľudí, ktorí ho poznali a tak chystajú
podklady na jeho blahorečenie.
O 10:30 bola svätá omša, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup
Marián Chovanec za účasti ďalších ôsmich kňazov. Po sv. omši sme išli všetci
spoločne na cintorín ku hrobu Mons.

Štefan Valentovič

Hoťku, kde sme položili kyticu živých
kvetov s nápisom: „S láskou spomínajú Dubovania“.
Tam vydala svedectvo sestra Grácia,
ktorú vlastne on priviedol k tomu, že je
z nej rehoľná sestra. Bol tam aj mladý
kňaz, ktorému tiež pomohol, stať kňazom.
Celé to bolo vzácne stretnutie a hlboký zážitok, na ktorý budeme dlho spomínať.
Sestričky, sestra Grácia a pán farár
z Rodiny Nepoškvrnenej prosia hlavne starších ľudí, ktorí poznali osobne
p. Hoťku a majú na neho osobné spomienky a svedectvo, nech to napíšu
alebo povedia pani Jozefíne Fandlovej,
ktorá sa postará o doručenie do správnych rúk.
Jozefína Fandlová
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Jeseň, pani bohatá ...
Tak takto by hádam každý z nás pomenoval toto čarokrásne ročné obdobie. Svojimi farbami dokáže rozveseliť srdiečko. Veď každému z nás učaruje pohľad na
strom plný zlatisto sfarbeného lístia.
I my, deti z materskej školy, sme sa mohli presvedčiť,
čo všetko nám jeseň ponúka.
Výstavou „Ovocie a zelenina“ sme poznávali jednotlivé
druhy a niektoré sme si doslova „vychutnali“.
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„Ktože sa to vyškiera, pozrite sa hore.
Pestrí obri z papiera, je ich celé more ...“
Takto sme si vyspevovali pri tvorení šarkanov. A ako
nám potom „lietali“ sme sa mohli presvedčiť na detskej

Šarkaniáde na školskom dvore.
Turistická vychádzka do lesa nám dala trošku zabrať.
Sem-tam nás zaboleli nôžky. O to viac nám potom chutil
obed. A že aj v lese môžeme nájsť veľa zaujímavých príTo, že máme šikovné rúčky sme dokázali vymodelovaním obľúbeného ovocia a zeleniny.
I takto krásne cibule a tekvičky vznikli pri troche trpezlivosti a fantázie.

rodnín, posúďte sami.
Už teraz sa tešíme na to, aké prekvapenie pre nás nachystá pani Zima.
Deti a učiteľky z materskej školy

Dňa 07.8.2009 sa dožil 76
rokov rodák z Dubovej
pri Modre, milovaný otecko,
Vincent Polčic z Prievidze.
V baníctve odpracoval
viac ako 37 rokov.
Želáme mu veľa zdravia a síl
do ďalšieho života.

Syn Ing. Ľubomír Polčic
a priatelia

Nedožité jubileum
Dňa 17.9.2009 by sa
dožila 30 rokov Evička
Matovičová.
S láskou spomínajú
mama, otec
a bratia Dodo
s Mirkom.
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Okrúhle narodeniny

Dňa 2.8.2009
uplynulo 12 rokov od dňa,
keď nás vo veku 36 rokov,
navždy opustil
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Pri slávení sv. omše 1. októbra 2009, sme sa poďakovali za vzácny Boží dar, požehnaných 80 rokov života
mamy, babky a prababky,
pani Márie Valentovičovej,
ktoré jej náš Otec nebeský
doprial prežiť medzi nami.
Naša jubilantka dlhé roky
prináša do našich rodín časopisy ako je POSOL, HLASY
Z MISIÍ, pre deti REBRÍK
a iné.
Jej zásluhou a zásluhou
ďalších obetavých žien našej
farnosti prispieva sa mladým
študentom seminára, ktorí sú
zo sociálne slabších rodín

Dňa 31.8.2009
uplynuli 2 roky od dňa, keď nás
navždy opustila
milovaná manželka a mamička,

a tak podporovaní aj takouto
troškou do mlyna boli vysvätení už trinásti kňazi.
Spolu s manželom vybudovali základ jaskynky
Lurdskej Panne Márii na
Vítkovom vŕšku.
Za všetky jej aktivity a námahy jej patrí veľká vďaka.
Do ďalších rokov jej prajeme veľa, veľa zdravia, pokoja, Božieho požehnania,
radosť v srdci, pokoj v duši
a mocné orodovanie Panny Márie Ružencovej, našej
patrónky.

Naši jubilanti

október - december 2009
80 rokov:
Mária Valentovičová
(* 1.10.1929)
Valent Gloznek
(* 2.11.1929)
70 rokov:

Ing. Radomír Polčic
z Prievidze.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Martuška Polčicová, rod. Maňová
z Prievidze.
Venujte jej, prosím, tichú spomienku

Otec Vincent Polčic,
brat Ing. Ľubomír Polčic

Manžel Vincent Polčic,
syn Ing. Ľubomír Polčic

Spomíname
na nedožité 100. narodeniny manželov
Mária Polčicová – nar. 20.11.1909
Mikuláš Polčic – nar. 05.12.1909
Syn Vincent Polčic
a vnuk Ing. Ľubomír Polčic

Mária Polakovičová
(* 28.10.1939)
Ján Polčič
(* 28.12.1939)
60 rokov:
Eva Belianska
(* 20.10.1949)
Zdena Valentovičová
(* 1.11.1949)
Magdaléna Jakubcová
(* 5.11.1949)
Stanislav Polčic
(* 9.11.1949)
Viera Urbanovičová
(* 25.11.1949)
Magdaléna Miklovičová
(* 2.12.1949)
Mária Myslíková
(* 5.12.1949)
Jubilantom srdečne blahoželáme. Vyprosujeme im všetky
dary neba, pokoj, lásku, radosť
a veľa telesného i duchovného
zdravia.
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ČOSI O NÁS

Milí čitatelia Dubovských novín, ak sa podarí a Pán Boh dá, rada by
som pod týmto nadpisom
i v nasledujúcich číslach
DN predstavila ľudí žijúcich na Dubovej alebo jej
rodákov, ktorí našu obec
Dubovú v minulosti zviditeľnili alebo i v súčasnosti
zviditeľňujú a prispievajú
k jej povzneseniu po stránke kultúrnej, športovej,
duchovnej...

Ako prvého na rozhovor
som oslovila Alina Jakubca
a jeho manželku Zuzanu,
ktorých myslím že Dubovanom nemusím príliš predstavovať. Skôr sa zameriam
na ich nezvyčajné a možno
i trochu nebezpečné hobby
– vysokohorskú turistiku.
Pred rokom sa v Dubovských novinách, v č. 4 /2008
objavila fotograﬁa Mont

Blancu, najvyššieho vrchu
Európy, ktorý táto dvojica
spolu s ďalším Dubovanom,
Viliamom Zacharom zdolala. Klobúk dolu.
Mne sa však k tej fotograﬁi žiadal troška obšírnejší
výklad a tak som sa rozho-

dla popýtať sa samotných
aktérov.
Moja prvá otázka znela:
Ako ste sa k tomuto „hobby“ dostali, kto prišiel ako
prvý s nápadom zdolávať
kopce a to nie hocijaké?
Prírodu máme radi od
malička. Počas roka chodíme na turistiku a tie vyššie
kopce sú akoby „ čerešničkou
na torte “.
Čo všetko predchádza takému náročnému výstupu,
myslím tým na prípravu
či už po kondičnej stránke
alebo vybavovanie rôznych
formalít...?
Všetko sa začína nápadom
zdolať nejaký ten kopec. Nasledujú mesiace cvičenia.
Kondíciu si udržiavame po
celý rok, ale štyri mesiace
pred plánovanou túrou ešte

pritvrdíme a mesiac pred
odchodom nosíme aj ťažký
batoh. Každý výstup a každá
cesta vždy začína a končí na
Dubovej. Výstup si vopred
naplánujeme. Daný kopec
si vyberieme z katalógu CK.
Chodíme spoločne s ďalšími
kamarátmi horolezcami.
Môžete mi popísať jednotlivé etapy výstupu na
vrchol? Ako je to so stravou? A čo kyslík v tej obrovskej výške?
Väčšinou vyrážame z výš-ky 1000 m. n. m. V prvý
deň výstupu sa dostaneme
do výšky 2000 – 3000 m.
n. m. Veľa záleží od náročnosti kopca. Prenocujeme na
chate pre horolezcov alebo
v stane a tam si pripravíme
výstroj na zdolanie samotného vrcholu. Pred nami je
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posledných 800 – 1000 výškových
metrov. Stravu si pripravujeme
sami a potraviny sú zo Slovenska.
Čo sa týka kyslíka, ten sa používa
vo väčších výškach. My sa zatiaľ
pohybujeme do 5000 výškových
metrov. Ale už nad 3500 m. n. m.
je cítiť, že kyslíka je menej.
Každá záľuba niečo stojí. Určite aj tá vaša. Prezradíte, čo
všetko si musíte zadovážiť, aby
ste sa mohli vydať do výšok?
V prvom rade musíme mať
vhodné oblečenie i turistickú obuv,
mačky, turistický čakan - cepín,
lano a dobré nervy.
Na ktorých vrchoch ste stáli
a ktoré ste naopak nemohli zdolať pre nepriaznivé podmienky?
Vrcholov a kopcov na Slovensku bolo veľa, ale spomeniem tie
čerešničky na torte. Ako prvý bol
Mont Blanc (4810m), Dachstein,
Wildspitze, Zugspitze, Grosses
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Wiesbachhorn, Grossvenediger,
horolezecký výstup na Voliu vežu.
Sú aj také kopce, ktoré sme nemohli dokončiť pre husté sneženie
a veľa nového snehu. Pri zdolávaní slávneho Matterhornu sme
mali za sebou už 3000 výškových
metrov, ale pre nepriaznivé počasie sme ten výstup museli ukončiť.
Nedostatok vody v tejto výške vie
spraviť svoje. Aj keď som tento
kopec nevyšiel, veľmi si tento výstup cením.
(Na Matterhorn vystupoval Alino bez manželky).
V budúcnosti plánujeme zdolať
aj kopce nad 5000 m. n. m.
Ďakujem obom za zaujímavý
rozhovor. Prajem vám do ďalších výstupov veľa zdravia, síl,
ideálne počasie, hodne opatrnosti a šťastných návratov domov.
Monika Valentovičová

Výročie úmrtia
Dňa 8. 12. 2009 uplynie 10 rokov od smrti
nášho strýka Štefana Valentoviča.

Nedožité
jubileum

Spomínajú neter a synovec s rodinami.

Spomienka
Dňa 21. decembra 2009 si pripomenieme 25.
výročie úmrtia nášho drahého Petra Lukačoviča.
V nádeji vo vzkriesenie mu vyprosujeme Božiu
milosrdnú a nekonečnú lásku.
Synovia Peter a Pavol s rodinou.

Dňa 23.12.2009 by sa naša mama,
babka, prababka Mária Polčicová
dožila 80-tych narodenín a zároveň
23.1.2010 uplynie 20 rokov od jej
úmrtia.
Spomínajú dcéra s manželom, synovia Jozef a Igor s manželkami, 13 vnúčat a 13 pravnúčat.
Odpočinutie večné daj jej Pane.

Životné jubileum
Dňa 28. 12. 2009 sa dožíva krásneho životného jubilea 70-tych narodenín Ján Polčič.
Náš drahý otec, dedko a manžel!
Pri príležitosti vzácnych narodenín Ti chceme zo srdca popriať všetko len to najlepšie,
šťastie, lásku, zdravie a hlavne pokoj v kruhu rodiny.
Zároveň Ti patrí aj naše veľké „ĎAKUJEM“ za Tvoju obetavosť, starostlivosť, za všetko
čo si pre nás urobil a ešte stále robíš. A tiež veľký obdiv za to, ako aj napriek toľkým chorobám a zdravotným problémom nestrácaš optimizmus a dokážeš pomáhať, kde treba.
S láskou Ti všetko dobré prajú a u nášho nebeského Otca vyprosujú manželka, dcéra a synovia s rodinami i všetci ostatní Tebe blízki.
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Malokarpatský pohár 2009
V tomto roku sa uskutočnil 2. ročník súťaže o Malokarpatský pohár RC historických
leteckých modelov na súkromnom letisku Dubová pri Modre.
S ú ť a ž o rg a n i z a č n e z a b e z p e č i l a S O C I E TA O F
ANTIQUE MODELERS
(Spoločnosť priateľov historických modelov) SAM 119
za sponzorstva ZO JUNIOR
Bratislava Dúbravka vedenej
p. Miroslavom Rybanským
a sponzorstva súkromnej firmy
p. Jozefa Jaššu z Bratislavy.
Patronát nad súťažou prevzal starosta obce Dubová
p. Ľudovít Ružička.
Vďaka kvalitnej diplomacii,
ktorá prebiehala pred súťažou,
sa nám podarilo po prvýkrát
privítať na našej súťaži aj modelárov–historikov z Rakúska
pod vedením ich prezidenta
p. Friedla Pinsolitscha.
Na piatočné popoludnie sa
nám podarilo zabezpečiť bohatý
sprievodný program. Tí, čo sa
rozhodli pre účasť už v piatok
istotne neoľutovali. K videniu
boli aerovleky obrieho modelu Raven p. Svaťu Supeka
a obrích modelov vetroňov pp.
Olina Vitáska a Ludka Navar-

číka. Svoje umenie predviedli
piloti vrtuľníkov pod vedením
p. Petra Šmidoviča. Vidieť
vrtuľník visieť, to bolo to
najmenej, ale lietať s ním na
chrbáte, prípadne dole chvostom, to aj rakúski kolegovia
krútili hlavami. Podobne to
bolo aj pri letových ukážkach
akrobatického špeciálu Extra
s motorom o obsahu 100 ccm
modelárov zo Sládkoviča.
Medzi divákmi sme stretli
aj riaditeľa MOTORSPORTU
p. Jozefa Studeniča, majstra
športu v automobilovom športe.
Tu treba povedať, že sa nejednalo len o zdvorilostnú návštevu,
ale živo sa zaujímal o modelársku techniku a hádam pre
neho nezostal ani jeden model
bez povšimnutia. Navečer navštívila letisko bratislavská
posádka ultralightu ZENOIR.
(Amatérsky postavené lietadlo
s hmotnosťou do 450 kg.)
Vlastná súťaž sa uskutočnila
v sobotu 19. septembra 2009
v troch kategóriách SAM

(OTVR Gliders, SPEED 400
OT – 1/2 A ELECTRIC a ELOT
ELECTRIC OT).
V kategórii vetroňov štartovalo 10 pretekárov s 13
modelmi. Víťazom sa stal
Ľ. Sládek z Bratislavy
s modelom Albatros
pred Fr. Pinsolitschom
z MBC Günselsdorf
s modelom Gr. Reiher
a Ing. A. Pajdlhauserom
z Tvrdošoviec s modelom
Havran. V tejto kategórii sa prvýkrát udeľoval
putovný pohár a tak sa
jeho držiteľom na jeden
rok stal bratislavský Ľ.
Sládek.
V kategórii SPEED
400 OT štartovalo
9 p r e t e k á r o v. D o
záverečného rozlietavania sa prepracovali štyria piloti
po zhodnom nalietaní dvojnásobných maxím – 10 min.
Víťazom rozlietavania a teda
víťazom kategórie sa nakoniec
stal Ing. D. Sedlár z Trnavy

s modelom Centaur pred M.
Čamajom z B. Bystrice s modelom Ichabod a Št. Mokráňom
z Bratislavy s modelom
Viking.
V kategórii ELOT štartovalo
tiež 9 pretekárov. Aj v tejto kategórii sa štyria pretekári dostali
do záverečného rozlietavania.
Víťazom tejto kategórie sa stal
Št. Mokráň s modelom D.G. 73
pred M. Čamajom s modelom
Play Boy a Ľ. Sládkom tak isto
s modelom Play Boy.
Na záver treba poďakovať
všetkým účastníkom a organizátorom za vzorný prístup
k súťaži, starostovi obce za prevzatie patronátu.
Všetci, ktorí sa rozhodli prísť
mali možnosť prežiť utešenú
sobotu pod Malými Karpatami.
Na záver hádam najvýstižnejšie
hodnotenie rakúskych modelárov: „Urobili ste parádnu súťaž,
v nádhernom prostredí, za

prekrásneho počasia. Prídeme
aj na budúci rok“.
Ing. Jozef Sedlár
Športový komisár súťaže
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