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Vedomosti
Pero je silnejšie ako meč. Hovorí sa to
a história nám dokazuje, že je to tak. Ako
príklad nám môže poslúžiť nedávna história, keď ani množstvo vojakov a policajtov vrátane príslušníkov a pomocníkov tajnej polície nezabránilo zmene politickej orientácie vo východnej Európe
a pádu socializmu, príkladom je aj márny boj konzervatívcov proti vedeckému pokroku napríklad aj v názore na to, či zem
je guľatá a či je stredom vesmíru, pri ktorom horeli aj hranice.
Prečo je to tak? Preto, lebo naozaj je
„pero“ – vzdelanie a vedomosti, silnejšie
ako „meč“ – násilie a moc. To znamená, že
ak chceme byť silní a silnejší, musíme byť
vzdelaní a vzdelanejší. Neznamená to, že
všetci musíme byť Bc. Mgr., Ing. a PhDr.
(aj keď by to nebolo na škodu a čím viac
tým lepšie), ale najmä to, že musíme získavať vedomosti, zručnosti a informácie.
A to stále viac a viac. Tým viac, čím viac
otázok sa na nás stále valí. Čím viac informácií dostávame zo všetkých strán – ekonomických, politických, filozofických,
zdravotných, o výchove a správaní, o nutnosti urobiť to, či ono, o potrebe kúpiť to,
či tamto.
Všetky informácie, ktoré na nás doliehajú, nás nútia reagovať, mnohé nami manipulujú. Ako ich roztriediť a ako správne na
ne reagovať, aký názor si utvoriť a čo na
základe toho urobiť – ako použiť svoje vedomosti? Odpoveď je zložitá a čím viac informácií máme, tým je zložitejšia. Žijeme
v zložitom, informáciami nabitom svete.

Vedomie
Ak určité vedomosti získa dostatočné množstvo ľudí, stanú sa vedomosti vedomím, povedomím a následne aj skutočnosťou, realitou. Aj spomínaná „guľatosť“
zeme bola zmenená. Hlboko v histórii to nik-

to pravdepodobne neriešil, svet bol ohraničený neznámom za horami a svet bolo
toto údolie (ploché), vieme o tom, že neskôr starí Egypťania a Gréci matematicky
dokázali, že zem je guľatá, ale ranný stredovek veril opäť, že je plochá a tak vnímali
realitu, dnes „znova“ vieme že je „guľatá“.
Úroveň našich vedomostí a vedomie
v spoločnosti vedia takto „zmeniť“ svet dokonca aj v oblasti fyziky. Dnes vládne všeobecné povedomie a viera, že každý človek
má rovnaké práva (niekedy verili, že slobodní, šľachtici, belosi, muži... sú nadradení) veríme, že demokracia je ten správny systém (niekedy to boli kráľovstvá, monarchie, mestské štáty s voleným tyranom,

vláda jednej strany), veríme v romantickú lásku na celý život (niekedy to bol výmenný obchod, dynastická a mocenská hra,
pracovná sila do domu), veríme v trhovú
ekonomiku (niekedy to bolo štátom, panovníkom, cechmi, stranou, cirkvou, vojskom
riadené hospodárstvo), veríme v ochranu
životného prostredia, veríme v silu a potrebu reklamy a v nepreberné množstvo iných
skutočností.
A toto povedomie a táto viera zmenila
a ďalej mení náš svet. Nielen ten veľký, ale
aj ten náš malý dedinský, ešte menší rodinný a aj ten najmenší – náš osobný.
(pokračovanie na str. 2)
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(pokračovanie zo str. 1)

Voľba
Každý z nás môže zmeniť svoj osobný svet a určitou mierou ovplyvniť aj ten
väčší a aj ten najväčší. Stačí vytvoriť si
povedomie - uveriť. Každý z nás si vlastne svojou vierou, mierou svojho vedomia
a poznania vytvára vlastný svet. Každý
z týchto svetov je iný, každý z nás inak
vníma svoje okolie a ľudí v ňom, každý
inak vníma a prežíva udalosti. A tam kde
sa stretávajú naše svety, kde sú si podobné, tam kde sa predstavy nášho sveta navzájom približujú, tam vzniká ten skutočný, ozajstný svet, v ktorom žijeme.
Je na nás, či si vyberieme žiť vo svete plnom krásy a dobra, alebo si vyberieme žiť vo svete krutosti, zloby a hnevu.
Vyberáme si každý deň a každú hodinu
tým, ako žijeme, čo robíme, ako sa správame, akí sme.
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Váhanie

Viera

Ak posúdime na základe našich vedomostí (niekedy dostatočných a niekedy
nedostatočných) svoje okolie – vytvoríme si vedomie, že takto to je – potom konáme vo viere, že takto to má byť. Všetko
funguje až do chvíle, kedy sa v nás ozvú
pochybnosti, či základ, na základe ktorého konáme – naše vedomosti, sú dostačujúce. A pochyby sú väčšinou oprávnené. Majú nás tieto pochyby paralyzovať
v našom konaní, rozhodovaní a hodnotení? Určite nie. Majú nás však inšpirovať
k tomu, aby sme si základ – vedomosti
– rozširovali. Rozširovali zbieraním informácií, skúseností, zručností, štúdiom.
To, čo vieme, z nás robí to, čo sme. To
čo vieme, že ešte nevieme, z nás robí to,
čo chceme byť.

Dnes – 5.júla – vzdávame hold patrónom Európy – sv. Cyrilovi a sv. Metodovi. Oni priniesli vieru, ideály a vedomie kresťanskej humanistickej civilizácie našim predkom a položili základ
písma a vzdelanosti v našich končinách
a v celej strednej a východnej Európe.
Napriek prekážkam presadili myšlienku
používania jazykov iných národov pri liturgii, ktoré sa stali vedomím, že tak je to
správne, aj v hlavnom meste vtedajšieho
kresťanského sveta – v Ríme.
Berme si z nich príklad a inšpiráciu.
Rozhodli sa žiť vo svete, kde každý národ
má právo na svoj jazyk, kultúru a vzdelanie. Ich viera sa stala skutočnosťou ešte
za ich života. To v čo veríme, mení svet.
Ľudovít Ružička,
starosta

Dňa 21. mája sme sa naposledy rozlúčili
s pánom Alojzom Koníkom.
Narodil sa 2. februára 1935 v Dubovej
na Hoštákoch. Ako chlapec začal hrávať
futbal, ktorému zostal verný po celý svoj
život. Či ako útočník a člen Dubovského
futbalu a neskôr ako funkcionár TJ Dubová. Počas produktívneho veku bol členom pléna Miestneho Národného výboru Dubová a od roku 1986 sa stal podpredsedom MNV. Bol aktívnym členom
Slovenského zväzu záhradkárov a podieľal sa na organizovaní doteraz s nostalgiou spomínaných podujatí tohto spolku – ochutnávok vín, výstav ovocia, zeleniny a kvetov, aj nezabudnuteľných stretnutí vo Webrovej záhrade s družobným
Vištukom.
Po roku 1989 bol zvolený za starostu našej obce. V tejto funkcii pôsobil
dve volebné obdobia a pristupoval k nej
z maximálnou zodpovednosťou a vždy
nás reprezentoval dôstojne. Počas jeho
pôsobenia sa začalo so stavbou Skládky
Dubová a v roku 1996 bola urobená kompletná plynofikácia obce.
Je veľa vecí, ktoré sa bytostne spájajú
s osobou pána Koníka ako starostu obce,
či ako človeka, ktorý celý život prežil
a pracoval v tejto obci. Ako starosta sa
podieľal po roku 1989 na budovaní samosprávy a reorganizácii Miestneho národného výboru na Obecný úrad s pre-

sunom kompetencií, povinností a úloh.
Bol pri zakladaní Združenia miest
a obcí Malokarpatského regiónu a ako
starosta obce Dubová spolu zakladal
združenie Malokarpatská vínna cesta.
Všetci sa pamätáme na Cyklistické preteky Hlas ľudu, ktorých bol horlivým
podporovateľom a členom organizačného výboru.
Za jeho pôsobenia sa schválila a vysvätila obecná heraldika, znovu sa obnovila obecná knižnica a obecná kronika, ako starosta a Dubovan podporil rekonštrukciu kostola – opravu vonkajších
a vnútorných omietok, dlažbu pred kostolom, podporoval a fandil nášmu futbalu, ale aj dychovej hudbe Dubovanka, Credu, Lipke a Šmydli-boysu, ktorí
za podpory obce a aj jeho osobnej, boli
v tom období na vrchole svojej popularity a úspechov v širokom okolí.
Spomínajú na neho mnohí spolupracovníci a kolegovia z oblasti samosprávy
ako na človeka rozvážneho, avšak vždy
zanieteného pre nové veci.
Za všetko ešte raz ĎAKUJEME.
Mária Polčicová
Ľudovít Ružička

Smútiaca rodina ďakuje všetkým, ktorí
sa prišli rozlúčiť a odprevadili na poslednej ceste ich drahého zosnulého Alojza
Koníka, za slová útechy a kvetinové dary.
Manželka a deti
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Poďakovanie darcom,

Milí čitatelia Dubovských novín,

ktorí v predchádzajúcom období
finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
Anton
Suchovský,
rodina
Nagyová
(Pezinok),
rodina
Alexandra Jakubca, Kristína
Polčicová, Mária Valentovičová,
rod. Alžbety Vandovej a sestra
Grétka Hološková, rod. Anny
Valentovičovej, rod. Jozefíny
Nádaskej, Mária Nemcová,
Štefánia Svrčková.

keď budete držať v rukách toto číslo, naša obec a farnosť bude mať už svojho
kňaza. Pastier, ktorého sme si vyprosovali a za ktorého sme sa modlili, prichádza
k nám z Jablonice, kde doteraz pôsobil.

ĎAKUJEME!

Túžim srdečne touto cestou medzi nami privítať nášho nového farára vdp.
Pavla Flajžíka a vyprosiť jemu i nám všetkým plnosť darov Ducha Svätého, potrebné milosti pre každodenný život, pokoj, lásku, zdravie a stálu ochranu Panny
Márie a jej príhovor za nás u syna.
Taktiež chcem v mene nás všetkých vysloviť úprimné: “Pán Boh zaplať“ vdp.
Alfonzovi Vladimírovi Sabovi, ktorý ako farár dočasne pôsobil v našej obci a vyprosiť preň od Pána požehnanie a milosti potrebné do ďalších rokov v kňazskej
službe.
Monika Valentovičová

NÁVRAT
Týmto krátkym príspevkom by som sa
chcela ešte na chvíľku vrátiť k udalosti, ktorá sa odohrala v našej obci.
V poslednom čísle Dubovských novín sa nám „stratil“ jeden veľmi pekný prejav, ktorý odznel v závere svätej omše obetovanej za zosnulého vdp.
Alojza Gubalu v podaní Mgr. Márie
Magdalény Kurillovej.
Vďaka nej sa nám podarilo zohnať zopár fotiek zo smútočného obradu prebiehajúceho v rodisku vdp. Alojza Gubalu,
v Piešťanoch. Tieto, verím, že zaujmú
najmä tých, ktorí hoci chceli, nemohli sa
spomínaných obradov zúčastniť.
Monika Valentovičová

Rozlúčka s vdp.
Alojzom Gubalom
Vaša excelencia pán arcibiskup metropolita Slovenska, vážený pán generálny
vikár, vážení páni dekani, dôstojní páni,
vážená smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie.
Hľa, slnko zvoľna zapadá,
lúči sa smutne s horami,
opúšťa polia, jazerá,
no zajtra znova zažiari.
Dnes sme sa stretli pri smutnej príležitosti odchodu nášho dôstojného pána Gu-

balu na večnosť a preto dovoľte aj mne,
aby som ako členka ekonomickej rady
vo farnosti Dubová predniesla niekoľko
slov.
Dôstojný pán, akoby to bolo iba včera, spomínam si na to ako sme sa s Vami
stretli prvýkrát na svätej omši. Majestátna postava na jednej strane, na druhej
Vaše skromné slová hneď na úvod. Akosi
placho ste sa ospravedlnili, že ste k nám
prišli ako starý kňaz, nie mladý a mladého kňaza my sme v ten deň stratili. Vraveli ste, že ste si iba splnili povinnosť
a rozhodnutie vrchnosti. Vo Vašich slovách bolo cítiť akýsi smútok, možno nostalgiu a možno ste už vtedy tuši-

li, že sa v našej Dubovej dlho nezdržíte.
Z tohto stretnutia mi bolo smutno. Mnohí
z nás sme sa možno ani nezamýšľali nad
tým, že zmena, ktorá prišla, nebude ťažká len pre nás, ale táto zmena bude veľká
a neľahká aj pre Vás.
A ako plynuli deň za dňom, viac alebo menej sme si spoločne zvykali na Vaše
postupy, určité zmeny, ktoré si vyžadovali zavše trpezlivosť a trocha času, pretože
zmeny v živote sú často pre človeka nielen potrebné, ale aj ťažké.
Ani ste nestihli splniť všetky Vaše zámery a predsavzatia a prišiel nezvratný
koniec.
(pokračovanie na str. 4)
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(pokračovanie zo str. 3)
Nech už bol Váš pobyt v Dubovej akokoľvek krátky, nemožno zabudnúť na
Váš vzťah hlavne k malým deťom. Akoby ste hľadali súzvuk tých nevinných detských duší spolu s Vami a oni, čisté srdiečka, nezaťažené zlobou tohto sveta, vracali Vám iskierku nádeje, v očiach
mali radosť a vďaku za to, že ste sa im
venovali. Boli to možno tí najcennejší
poslucháči, ktorí majú aj u Najvyššieho
svoje osobité miesto.
Aj dnes počujem Váš zvučný hlas od
oltára ako sa ozýval po celom kostole.
Bolo cítiť, že spievate naozaj rád a hádam ani niet široko-ďaleko takej pesničky, ktorú by ste neboli poznali. Človek, ktorý má taký vrúcny vzťah k hudbe
a spevu, nemôže byť zlý človek, pomyslela som si. Ako ste sa len snažili naučiť nás všetky tie krásne piesne. Vravievali ste, že hudba a spev je modlitbou
k Pánu Bohu.
Vaše podanie rúk pri obrade Pokoja
bolo úprimné a stisk Vašej dlane bol naozaj vrúcny.
Zvesť o tragédii, ktorá sa stala pred niekoľkými dňami, nás zasiahla ako varovný
signál z neba. V tom predveľkonočnom
období bola Vaša ruka ponúkaná na zmierenie všetkých ľudí ako keď nás Kristus
Pán vykúpil svojou smrťou. Aj Vy ste
možno radšej odišli z tohto pozemského života navždy so zamknutými ústa-

Milí Dubovania,
blíži sa deň, kedy k nám príde dlho
očakávaný vdp. Pavel Flajžík. Po smutnom odchode vdp. Alojza Gubalu bol
poverený cirkevnou vrchnosťou zastupovať v Dubovej vdp. Alfonz Sabo z farnosti Vištuk. Výzva, ktorú nám pretlmočil vdp. Sabo od bratislavského arcibiskupa – metropolitu J. E. Mons. Stanislava Zvolenského a pána dekana Mišíka z Pezinského dekanátu znela, pripraviť dôstojné miesto novému nástupcovi.
Dubovania pochopili, že na fare treba urobiť generálnu opravu za daných
a možných finančných prostriedkov. Rezerva v banke bola, ako dobre viete, minimálna a opráv bolo oveľa viac ako sme
si mysleli alebo predpokladali. Viaceré
neočakávané problémy sa vyskytli priebežne.
Ako najdôležitejšie sa ukázalo, že treba vymeniť okná a dvere na fare, kadiaľ unikalo najviac tepla a ich vybavenie
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mi, s uboleným srdcom, podávajúc poslednýkrát ruku na zmierenie, čo bolo pre
Vás také príznačné. Stali ste sa tak víťazom. Týmto nezmazateľným gestom ste
navždy zatvorili naše ústa a donútili ste
nás Vašou obetou premyslieť si a zvážiť
v budúcnosti každé jedno slovo, či gesto, aby bolo mementom pri našich súdoch
a naznačili ste nám ako si treba vážiť človeka. Aby sme vedeli skloniť svoju hlavu a s pokorou prijať v budúcnosti posla
Božieho slova, ktorý príde dúfajúc v krátkom čase, aby viedol naše deti, mládež
a nás všetkých a aby sme si všetci uvedomili, že jeho poslanie je veľmi zodpovedné a ťažké a že sudca nás všetkých nesídli na Zemi, ale vysoko v Nebi.
Dôstojný pán, vidím Vás stále pred sebou a viem, že Vás privítal v nebi náš spo-

ločný ochranca spolu s pannou Máriou,
ktorú ste tak oslavovali, aby Vás uboleného ukryla pod svoj ochranný plášť.
Dnes prijmite túto kyticu bielych ruží,
ktoré pre nás znamenajú čistotu Vašej
duše. Lupene z nich pri Vašich nohách
nech sú symbolom dobrých skutkov, ktoré ste vykonali počas Vášho plodného života.
Rada by som povedala nám všetkým,
že meradlom dobra nie je vždy čas, ale
stopa, ktorá po človeku zostane.

sieťkami a vnútornými žalúziami. Oprava roliet na pôvodných oknách. Skôr ako
sa pristúpilo k realizácii bolo potrebné zabezpečiť finančné prostriedky. Počiatočný deň sa zišla skupina odvážlivcov a zanietencov a práce mohli započať. Vypratanie povaly z oboch strán, kde
sa prakticky nedalo vstúpiť, následne vypratanie pivničných priestorov, garáže
a prebytočných a nefunkčných vecí z fary. Vypratanie a úprava dvora, okolia
a celého pozemku. Až následne sa rozbehli práce na streche a vo vnútri fary.
Najskôr bolo potrebné uvoľniť upchatý
kanál, kadiaľ neodtekala voda. Opakované vyprázdnenie žumpy, opakované kosenie trávy v celom areáli. Oranie, plečkovanie, strihanie viniča, jeho viazanie,
zasúvanie, vyžínanie trávy z vinohradu,
striekanie viniča. Výsadba kvetov okolo
fary, okopávanie, polievanie, zakúpenie
ozdobných nádob na terase a v kuchyni.
Neskôr prišla oprava strechy fary, garáže a aj kostola, ktoré po výdatných

dažďoch zatiekli. Zo strechy garáže a aj
v kostole pretekala voda na viacerých
miestach. Bolo dôležité aby sa celý komín obmuroval, dalo sa nové oplechovanie a izolácia. Na garáži sa musela dať
nová izolácia – ipa, opravili sa poškodené plechy, opravili sa ríny na celom obvode fary a garáže a vyčistili sa. Zakúpili a inštalovali sa snehové zábrany na
streche, fixovali sa zvody vody na celej
budove, ktoré sa voľne pohybovali, zaizolovali sa pukliny v stenách budovy
a na terase. Na kostole sa osadili vypadnuté škridle, doplnili korýtka a urobilo sa
nové oplechovanie.
Oprava elektriny a realizácia inštalačných prác pre nové potrebné elektrické zásuvky v jednotlivých miestnostiach na fare a na bráne (nový vrátnik
a zámok). Opakované opravy čerpadla
vody v pivnici, opravy regálov a dverí
a potrebných políc v miestnostiach fary.
Zrušenie umývadla v manzardke, z ktorého vo vnútri steny pretekala voda až

Ďakujem Vám! S Bohom! Nech je
Vám zem slovenská ľahká!
Mgr. Mária Magdaléna Kurillová,
členka ekonomickej rady
vo farnosti Dubová
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do pivnice. Zrušenie nefunkčného WC
a umývadla za predsieňou a vytvorenie
priestoru pre archív. Zamurovanie všetkých poškodených miest na múroch na
povalách, v pivnici, garáži a v celej fare.
Následná dezinsekcia vykonaná deratizérom vo všetkých priestoroch fary, povaly, pivnice, garáže, v skriniach, pri knihách a časopisoch. Vymaľovanie pivničných priestorov, povaly a garáže dezinfekčným vápnom vrátane schodísk. Odsekanie prebytočných kachličiek v chodbe, kuchyni a vo vedľajších priestoroch.
Obrúsenie radiátorov a regálov a následné natretie. Taktiež náter všetkých zárubní, veľkej garážovej brány a dverí do pivnice. Zasklenie okienok na garážových
dverách, dôkladná opakovaná očista
všetkých dverí, okien a podláh priebežne. Vybrúsenie pôvodných parkiet v štyroch miestnostiach, zakúpenie a inštalovanie nových líšt, uloženie novej plávajúcej podlahy v troch miestnostiach, kde
bol pôvodne len betón a linoleum, položenie kobercovej krytiny do dvoch predsiení, výmena prahov a líšt na budove
fary, výmena gumených líšt na schodoch
do podkrovia a pivnice, uloženie podlahovej krytiny do špajze, terajšieho archívu a garáže.
Zakúpenie umývačky riadu a vodovodnej batérie a ich inštalácia, inštalácia
pračky do novej kúpeľne, zakúpenie a inštalácia nových svietidiel na faru, oprava kuchynskej linky, montáž pracovnej
a ochrannej dosky po oboch stranách kuchynskej linky. Zhotovenie soklov na kuchynskej linke, výroba a osadenie nerezových plátov v kuchyni pri sporáku.
Očalúnenie 22 kusov stoličiek a dvoch
lavičiek do fary a do kostola, zakúpenie podložky na kreslo, opakované pranie, škrobenie a žehlenie posteľného prádla, obrusov a poťahov do kostola a na
faru. Zakúpenie niektorých záclon, ušitie
záclon a závesov do kuchyne, na dvere
a okná fary. Zakúpenie a osadenie garníž
do všetkých miestností. Inštalácia vstavaných skríň do troch izieb. Zavesenie
obrazov.
Toto je sumár prác a činností, ktoré sa
na fare vykonali a na mnohé drobné si už
ani presne nepamätám. Kto sa na týchto prácach nezúčastnil, ťažko si vie predstaviť množstvo pomocných a drobných
prác, ktoré boli vykonané a vykonávané
opakovane počas celej rekonštrukcie.
Následne by som chcela uviesť mená
ľudí, ktorí sponzorovali, realizovali a pomáhali pri prácach na fare a častokrát
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obohatili dobrými radami jednotlivé kroky pri rekonštrukcii. Podotýkam, že každá práca a jej realizácia boli vopred prekonzultované s vdp. Alfonzom Sabom.
V prvom rade by som sa chcela poďakovať vdp. Alfonzovi Sabovi, ktorý
v tejto hektickej dobe zastupoval správcu farnosti. Okrem svojich dôležitých povinností, ktoré si musel plniť na fare vo
Vištuku, sa venoval s plným nasadením aj
farnosti Dubová. V období veľkonočných
sviatkov pri príprave celej veľkonočnej liturgie, venoval sa našim deťom vo
výučbe náboženstva a následne pripravil deti na prvé sväté prijímanie. Sobášil, krstil, pochovával. Všetci Dubovania
Vám z úprimného srdca ďakujeme.
Dovoľte mi menovite spomenúť pána
Ľudovíta Ružičku – starostu obce a tiež
poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obce, ktorí prejavili veľké pochopenie pri realizácii jednotlivých prác,
viacerí sa aktívne zúčastnili a podporili
odsúhlasenie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu fary. Obec umožnila bezplatne pomoc pri pomocných prácach,
vývoze odpadu, prevoze, opravách.
Chcela by som vyzdvihnúť pána Igora Vranku, ktorý sa bez vyzvania zúčastnil prác vo farskom vinohrade, oral,
plečkoval, kosil, postrekoval, upravoval
areál fary a kostola, vyvážal odpad, premiestňoval nábytok a bol pri všetkom nápomocný spolu so zamestnancami obce.
Páni Bacigál, Hudek, Moravčík, pani
Moravčíková a najmä pán Urbanovič,
ktorý vymaľoval schodištia, povalu, pivnicu, garáž a regále a bol pomocníkom
majstrov na fare.
Manželia Koníkovci, pani kostolníčka
Mária a jej manžel Pavol prispeli veľkým
dielom a pomocou pri technickej údržbe
na fare aj v kostole. Sponzorovali opakovane dovoz potrebného materiálu, zakúpenie zámkov, opravu dverí a aj zvonov na kostole a boli vždy k dispozícii.
Osobitnú kapitolu si zasluhuje asi najstaršia brigádnička a sponzorka zároveň
pani Terézia Polčicová, ktorá sa stará
o vinohrad a kvetinovú záhradku a terasu. Okrem strihania viniča, vyplievania
a ostatných prác vo vinohrade zakúpila
kvetiny na faru a terasu, nádoby a zem,
stará sa o ne.
Sem patrí aj pani Ružena Lukačovičová, ktorá sa tiež stará o farský vinohrad.
Medzi staršie brigádničky patrí aj Terka Jakubcová a Melánia Koníková, ktoré
napriek svojmu pokročilému veku opa-
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kovane upratovali, čistili, prali perie, šili
návleky a obliečky na faru aj do kostola, starajú sa spoločne o výzdobu kaplnky, krížovej cesty a jaskynky Panny Márie na Vítkovom vŕšku.
Pán Ladislav Valček po dobu viac ako
dvoch mesiacov bezplatne denne vykonával maliarske, murárske, inštalatérske
práce a opravy. Človek, ktorý sa chytil
akejkoľvek potrebnej práce. Zasluhuje si
veľkú pozornosť a veľkú vďaku za prácu,
ktorú na fare vykonal.
Nemožno opomenúť pomocnú ruku,
ktorú nám poskytoval podnikateľ pán Ján
Pretzelmayer so synom, ktorí poskytli finančné prostriedky aj materiálnu pomoc
a opakovane poskytli aj pomoc pri doprave.
Spomeniem osobitne aj pána Pavla Lukačoviča a manželku Elenu, ktorí sponzorsky prispeli nábytkom a zariadením
do kuchyne. Pánu Lukačovičovi patrí
vďaka aj za jeho rady a usmernenia, za
dôležitú podporu, keď už mnohí klesali
na duchu a mysleli si, že už problémom
nebude koniec. Bol to práve on, večný
optimista, ktorý dokázal vždy upokojiť
hladinu a posunúť veci dopredu.
Treba spomenúť aj pánov Lukačoviča Petra, Dubana Miroslava, Dekányho
Františka, ktorí opakovane poskytovali
pomocné ruky pri ťažkých prácach.
Pokúsim sa ďalej spomenúť ľudí, ktorým je potrebné poďakovať:
Pracovníci smetiska – pán Roman Oškera, Miro Polčic, Peter Polčic, Martin
Schwarz,
Ján Polčic – opakované opravy, údržbárske a vodoinštalačné práce,
Jaroslav Polčic – bezplatné vodoinštalačné, murárske a iné práce,
Alojzia Polčicová a Magdaléna Miklovičová – darovali záclony,
Viera Urbanovičová a Agnesa Adamcová – meranie a šitie záclon,
Jakubcová Mária – opakovane darovala
víno, pagáče a zákusky,
Marek a Peter Jakubec – darovali víno,
pomoc pri vypratávaní pivnice,
Rudolf Oškera – práce vo vinohrade, brúsenie a natieranie radiátorov,
Mgr. Mária Zajíčková, Mgr. Mária Fandlová, Magdaléna Miklovičová, Bc. Eva
Dolníková, Agneša Heldová, Ivana Polčicová, Vlado Oškera – organizovanie
zbierky,
(pokračovanie na str. 6)
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(pokračovanie zo str. 5)
Bc. Eva Dolníková – vypratávanie povaly, úprava okolia, pranie,
Vladimír Dolník – brúsenie a natieranie
radiátorov, pomocné práce,
Michal Fandel, Jaroslav Hrdlovič, Peter
Koník – brúsenie a natieranie radiátorov,
Jakubec Irenej, Jakubec Juraj – zalištovanie káblov, opravy lustrov, elektriny, čerpadla, zámku a zvončeka,
Peter Zajíček – oprava elektrických vedení v kuchyni, kúpeľni, pracovni, oprava svietidiel,
Tomáš Tomaška – prenášanie materiálu
a nábytku,
Anton Kratochvíl – zakúpenie inštalačného materiálu a zvončeka, zasekanie
elektrických káblov,
Stanislav Polčic – zhotovenie políc v kuchyni a namontovanie pracovných dosiek a sokla,
Peter Šuplata – zakúpenie a dovoz inštalačného materiálu, umývačky riadu a pripojenie radiátora v novej kúpeľni,
Jozef Rehuš – zhotovenie skrine a políc
v chodbe a garáži,
Miloš Koník – sponzoroval nerezové súčasti kuchyne,
Katarína Mešková – bezplatné očalúnenie stoličiek a lavičiek,
Jaroslav Gloznek – položenie podláh,
prahov, úprava schodísk, bezplatné položenie podláh v predsieňach,
Mgr. Mária Fandlová – očista a archivácia kníh, opakované upratovanie, premiestňovanie nábytku,
Ing. Ľubomír Krajčovič – sponzoroval
nealko pitný režim,
Zlatica Krajčovičová – upratovanie a premiestňovanie nábytku,
Alojz Hozlár – opakovane dopravoval
materiál,
Jozef Hrdlovič – elektroinštalačné práce,
Stanislav Kyrinovič – výmena okien

a dverí, bezplatné murárske práce,
Zuzana Královičová – darovala zrkadlo
a koberec,
Ján Minárik – úprava kríkov,
Milan Hrdlovič – dezinsekcia,
Ing. Magdaléna Grellnethová, Jozefína
Hrdlovičová, Anna Nemčeková, Magdaléna Jakubcová, Daniela Hozlárová,
Eva Vranková, Anton Kratochvíl, Jozefína Kratochvílová, Hilda Moravčíková,
Mária Hudeková, Gabriela Hrdlovičová, Anna Schwarzová, Mária Mináriková, Elena Suchovská – opakovane sa zúčastnili brigád pri upratovaní fary,
Eva Jakubcová, Zuzana Hozlárová, Magdaléna Polčicová, Margita Jakubcová,
Dagmar Koníková, Magdaléna Ružičková, Ilka Svrčková, Mária Hrdlovičová,
Magdaléna Miklovičová, Editka Heldová, Eva Polčicová – sa zúčastnili brigády
pri upratovaní fary,
Alena Czédlová – venovala kvety do kuchyne,
Elena Suchovská a Peter Suchovský –
dali zreštaurovať sochu sv. Františka.
Ďakujem aj ľuďom, ktorí boli darcami,
alebo pracovali pri rekonštrukcii a nepriali si byť menovaní.

Dubovské noviny
Milí Dubovania. Pokúsila som sa spomenúť všetkých, ktorí sa podieľali na
príprave príchodu nového kňaza. Možno som nechtiac na niekoľkých zabudla. Dovoľte mi aby som spomenula všetkých, ktorí mali byť uvedení na prvom
mieste.
Tí, ktorí prispeli akoukoľvek finančnou čiastkou na rekonštrukciu fary pri
zbierke. Mnohí z Vás už majú zdravotné či pracovné problémy a nemohli ste sa
fyzicky na prácach zúčastniť.
Dubovania opäť ukázali, ako vedia byť
svorní a ako vedia spoločne zapojiť sily
pre dobrú vec. Možno Ste boli niektorí aj
skeptickí. Myslím si, že s pomocou Božou
a Vašou sa dobré dielo vydarilo. Treba
ešte určité veci dotiahnuť do konca, ale
tie sa budú riešiť už za prítomnosti nového kňaza, na ktorého sa všetci tešíme.
Vám všetkým patrí úprimná vďaka.
S pozdravom
Mgr. Mária Magdaléna Kurillová

Civilná ochrana informuje 3.
ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA.
3. VAROVANIE OBYVATEĽSTVA.

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany.
Varovanie je vykonávané varovnými signálmi prostredníctvom sirén. Varovné
signály sú následne dopĺňané hovorenou
informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Obyvateľstvo obce bude varované rozozvučaním sirény, ktorá je umiestnená

na budove obecného úradu a zabezpečuje varovanie približne 90 % obyvateľov.

lanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného rozhlasu.

Ak zaznie varovný signál:

a/ Varovný signál: VŠEOBECNÉ
OHROZENIE
Varovanie obyvateľstva pri ohrození
alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti,
ako aj možnosti šírenia následkov mimoriadnej udalosti – 2-MINÚTOVÝ KO-

• nastáva mimoriadna situácia,
• podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred čím vás varuje, počúvajte následnú hovorovú informáciu vysie-
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LÍSAVÝ TÓN SIRÉN a následne reláciou v miestnych oznamovacích prostriedkoch.

Varovanie obyvateľstva pri ohrození
ničivými účinkami povodňovej situácie –
6-MINÚTOVÝ STÁLY TÓN SIRÉN.

Kolísavým tónom sirén v trvaní dvoch
minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného nebezpečia alebo vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje
vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz „VZDUŠNÝ POPLACH“.

c/ Varovný Signál: KONIEC OHROZENIA – 2-MINÚTOVÝ STÁLY TÓN
SIRÉN BEZ OPAKOVANIA.
! POZOR !

b/ Varovný signál: OHROZENIE
VODOU

Každý druhý piatok v mesiaci o 12.00
hod. sa vykonáva preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania
dvojminútovým stálym tónom sirén.
O ďalších, nepravidelných skúškach
mimo toho termínu bude obyvateľstvo
informované oznamovacími prostried-
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kami obce (rozhlas, televízia).
Kde získať informácie o možnom
ohrození a príslušných ochranných
opatreniach.
• Občan – na obecnom úrade, tel. č.: 642
93 24,
• Zamestnanec – od svojho zamestnávateľa,
• Právnická osoba, podnikateľ – na
obecnom úrade, tel. č.: 642 93 24,
• Na obvodnom úrade, odbor krízového
riadenia, tel. č.: 033/641 22 64,
• Na koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému, tel. č.: 112.

Oznamy obecného úradu
Z rokovania Obecného zastupiteľstva:
• Obecné zastupiteľstvo schválilo vytvorenie nových pracovných miest v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny v Pezinku, čím sa v zmysle zákona o podpore regionálnej zamestnanosti zapojilo do celoslovenského úsilia znižovať dopady hospodárskej a finančnej
krízy
• Obecné zastupiteľstvo schválilo mimoriadnu dotáciu pre Rímsko-katolícku cirkev farnosť Dubová na pomoc pri rekonštrukcii budovy fary, čím podporilo celoobecnú aktivitu pri príprave fary pre nového správcu farnosti.
• Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
Protokol o výsledku kontroly dodržiavania pravidiel programového rozpočtovania v obci Dubová a prijalo niekoľko uznesení ako rozpočtových opatrení na úpravu rozpočtu, vytvorilo dva
nové podprogramy v rozpočte, navýšilo
príjem rozpočtu o sumu 171 496 € (podiel zo zisku skládky za rok 2009) a navýšilo výdaje na riešenie havárie v Školskej jedálni – zakúpenie nových chladničiek, umývačky riadu a sporáka (medzitým sa v Materskej škole udiala ďalšia havária – pri intenzívnych prívalových dažďoch zatiekli stropy v budove
a bude potrebné rozpočet ešte navýšiť
v priebehu roka).

Z rokovania Krízového štábu a Miestnej povodňovej komisie:
• Starosta obce oboznámil členov so
správou o priebehu povodňovej situácie
zo 16. – 19. mája 2010 v obci Dubová
a v okolitých obciach, jej monitorovaní
a navrhovaných opatreniach.
Iné oznamy:
• Je pravdepodobné, že v priebehu mesiaca jún – júl 2010 podpíše obec zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR o nenávratnom finančnom príspevku na realizáciu projektu
Obnovy verejného priestranstva v obci
Dubová – rekonštrukcia chodníka na
Hlavnej ulici pod parkom od domu pána
Koseca až po obecný úrad (Projekt z eurofondov). Prosíme občanov o spoluprácu a trpezlivosť pri realizácii tejto
rekonštrukcie, ktorá by sa mala realizovať počas leta a jesene 2010.
• Žiadame občanov, aby si v letnom období po májových a júnových prívalových dažďoch vyčistili odtokové kanály, prícestné priekopy, jarky, prepusty a mreže na vpustoch do kanálov na
svojich pozemkoch a aj v ich okolí.
• V letných mesiacoch plánuje obec postrek – chemickú likvidáciu krídlatky
– pohánkovca (invázna rastlina rastúca

v Berínskom potoku – foto na www.dubova.sk/príroda a krajina), ktorá spôsobila na jar vyliatie tohto potoka nad domom
pána Náprstka.
• Je potrebné, aby majitelia pozemkov, cez ktoré prechádza Berínsky potok
(z priehrady ku krížu a od kríža na Šatlavárky) vyčistili svoje úseky potoka
od stromov a kríkov v koryte potoka
v zmysle vodného zákona, pretože bránia prietoku vody. Obec tiež podnikne
kroky na čistenie koryta.
• Všetci sa chceme vyhnúť problémom,
ktoré spôsobujú nielen dlhotrvajúce, ale
aj prívalové dažde. Preto vyzývame občanov, aby neuzatvárali prícestné priekopy, aby zabezpečili vtok vody z cesty do šácht (ktoré si svojpomocne vybudovali pri zakrývaní priekop), aby usmernili vodu vytekajúcu z ich dvorov tak,
aby nevytekala na cestu, ale do šácht, aby
hľadali na svojich pozemkoch všetky
možnosti, ako dažďovú vodu zadržať
a nechať ju vsiaknuť (aspoň čiastočné
zatrávnenie záhrad a zmenšenie nepriepustných – betónových plôch, vytváranie
trativodov a vsakovacích systémov – vygooglite si vsakovanie) a ako minimalizovať množstvo dažďovej vody vypúšťanej z pozemkov do cestných rigolov
a na susedné pozemky.
Starosta obce ďakuje za spoluprácu
a pochopenie.
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Podnikateľ a obec, obec a podnikateľ – základné kamene rozvoja
Už niekoľko rokov pripravoval starosta obce stretnutie s podnikateľmi v našej
obci a podarilo sa ho uskutočniť až 19.
5. 2010 o 15.00 hod. v spoločenskej sále
na ihrisku. Celkom bolo pozvaných vyše
120 podnikateľov, živnostníkov a právnických osôb, ktoré majú v obci registrovanú živnosť, podnikateľský priestor, alebo sú s obcou úzko spätí. Všetci dostali s pozvánkou aj CD nosič s prezentáciou a súborom najdôležitejších dokumentov, ktoré sa týkajú podnikania
a podnikateľského prostredia v obci.

Stretnutie bolo rozdelené do blokov:
• strategické materiály obce, kde starosta predstavil najdôležitejšie koncepčné a plánovacie dokumenty obce,
• obec v kontexte regiónu, kde boli
predstavené združenia, v ktorých obec
vyvíja činnosť,
• obec a podnikateľ, kde boli prezentované povinnosti podnikateľa voči obci,
• spolupráca obce a podnikateľa, kde
bola ponúknutá určitá forma prezentácie
podnikateľom a načrtnuté možné oblasti
spolupráce.

Stretnutie malo v úmysle utužiť spoluprácu obce a podnikateľov v obci, ponúknuť podnikateľom priestor na vyjadrenie názorov na rozvoj obce a prípadne
ich zapojiť do pripomienkovania činnosti
obce, zastupiteľstva a starostu.

Pre organizátorov je pochopiteľné, že
z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti sa zúčastnilo málo pozvaných, stalo
sa to aj vinou presúvania termínu stretnutia z februára (kde neboli ešte tak zaneprázdnení vykonávaním svojich pod-

nikateľských činností) na máj. Starosta
však verí, že aj rozšírením dokumentov
a prezentácie takémuto množstvu podnikateľov - občanov obce, prispelo k lepšej informovanosti a k väčšej spolupráci.
Záverom opätovne vyzývam pozvaných, aby podľa svojho uváženia dodali na obecný úrad vyplnený formulár o možnosti prezentácie ich podnikateľských aktivít prostredníctvom obce
a jej internetovej stránky tak, ako to bolo
na k pozvánke priloženom liste.
CD s prezentáciou a strategickými materiálmi je možné dostať na požiadanie na
Obecnom úrade Dubová v stránkové dni
a je k dispozícii aj pre ostatných záujemcov z radov širokej verejnosti.
Ďakujem sponzorovi podujatia – firme
Pretzelmayer.
Starosta obce

Nezamestnanosť, aktuálny problém aj našej obce.
Dňa 7. 4. 2010 sa uskutočnilo v priestoroch spoločenskej sály na ihrisku stretnutie starostu s nezamestnanými v našej
obci, ktoré zorganizoval na základe alarmujúcich informácií o raste nezamestnanosti aj v našej obci (z 10 nezamestnaných
vo februári 2008 na 40 v marci 2010).
V evidencii na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny sme mali k tomu dátumu 40
evidovaných uchádzačov o zamestnanie.
Z nich prišlo 11 občanov, ktorým starosta
predstavil prácu a činnosť ÚPSVaR v Pezinku, kurzy a možnosti školení a dal im
k dispozícii aj zoznam školení UPSVaR
v Pezinku na 1. polrok roka 2010. Prítomným ponúkol aj možnosť zamestnať sa
u obce v zmysle podmienok § 50 i zákona o podpore regionálnej zamestnanosti,
ktoré však nie všetci spĺňajú (vek nad 50

rokov, evidovaný na úrade práce 12 mesiacov, ...).
Starosta odporúča všetkým nezamestnaným a aj zamestnaným občanom, ktorí
sú ohrození stratou zamestnania, aby sa
prihlásili na úrade práce buď ako Uchádzači o zamestnanie (nezamestnaní), alebo Záujemcovia o zamestnanie (zamestnaní, ktorí sú ohrození stratou zamestnania, alebo si chcú zlepšiť kvalifikáciu
a zamestnanie udržať). Títo budú mať
priamo množstvo informácií z úradu práce o možnostiach kurzov, školení, seminárov a najmä ponúk na zamestnanie.
Tiež na internetovej stránke obce www.
dubova.sk je nezamestnanosti venovaná
časť podstránky Servis pre občana – služby, kde nájdete odkazy na aktualizované
ponuky práce v Pezinku, Bratislave, Tr-

nave a ich okolí.
Pre zaujímavosť prikladám tabuľku vývoja počtu nezamestnaných v obci Dubová v rokoch 2008 – 2010 (podotýkam,
evidovaných na úrade práce, okrem toho
vieme aj o nezamestnaných, ktorí na úrade práce na ich vlastnú škodu z vlastnej
viny, prípadne z iných dôvodov zaevidovaní nie sú).
Aj na stretnutí s podnikateľmi sme sa
venovali problematike nezamestnanosti,
časť prezentácie, s výzvou pre podnikateľov na spoluprácu s obcou a úradom
práce pri vytváraní trvalých, alebo dočasných pracovných miest.
Starosta obce Dubová
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Príjmy obce
Kríza sa prejavila aj na príjmoch našej obce – klesol príjem z podielových daní za 1. polrok 2010
Mali sme dostať za 1. polrok 2010 86 652 €.
Dostali sme 68 314 €, ak nerátame vyšší výber v troch mesiacoch 58 033 €.
Dotácia 4 996 €.
Chýba nám 13 342 €, ak nerátame vyšší výber v troch mesiacoch 28 619 €.
25 000

Podielové dane za 1. polrok 2010

Navyše sme dostali
Chýba nám

20 000

Dotácia

Dostali sme

Skutočnosť

Dotácia

15 000
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28 619 €
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Výsledky volieb do Národnej rady SR 12. júna 2010

Volebná účasť v našej obci
na porovnanie z predchádzajúcim
rokom
70

Priemery volebnej účasti vo voľbách
do NR SR 2010:
- za celú SR: 		
58,83 %
- za Bratislavský kraj:
62,90 %
- za okres Pezinok:
63,06 %
- za obec Dubová:
65,36 %
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Zúčastnených voličov v %

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 771, odovzdaných obálok 504, platných 495 hlasov.
Ďakujem touto cestou celej volebnej
komisii, jej predsedníčke pani Lánikovej
a zapisovateľke pani Polčicovej za úspešné zabezpečenie volieb do Národnej rady
SR v roku 2010. Ďakujem tiež všetkým
zúčastneným voličom za vysokú účasť na
voľbách aj napriek úmornej horúčave a
záverečnej prietrži mračien.
Zaujímavosťou týchto volieb bola
aj zhoda okolností. Až traja členovia
našej volebnej komisie mali priamo v deň
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Odovzdané platné hlasy

volieb narodeniny a aj napriek tomu obetovali svoj čas a energiu tejto významnej
spoločenskej udalosti. Aj touto cestou
prajem pani Lánikovej, pani Krchníkovej
a pánu Šeborovi (delegovanému z Modry) mnoho zdravia, šťastia a veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote
a ešte raz vďaka.
PS: Celé voľby sa uskutočnili bez problémov, škoda len, že vo volebnom víkende opäť zaúradoval vandalizmus a netolerancia (v piatok rušenie nočného pokoja na ihrisku spojené s rozbíjaním skla,
hlukom a prenášaním hojdačiek a v sobo-

ĽSNS
SDKÚ

ĽSNS; 0,8

SMER
MOST-HÍD

tu v noci opäť rušenie nočného pokoja,
rozbíjanie zastávky a krvavé fľaky pred
kostolom). Dotyční sa môžu hanbiť, že
svojim počínaním kazia nielen celkový
dojem z dôstojného priebehu volieb, ale
poškodzujú majetok nás všetkých a znepríjemňujú nám život. A zamyslieť by sa
mali aj rodičia. Ostatných občanov vyzývam, aby sa nerozpakovali pri takýchto
udalostiach zavolať políciu. Nie je koho
chrániť a zastávať sa, ak sa títo dotyční
správajú k nám ostatným takto pohŕdavo
a netolerantne.
Starosta obce
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Naši jubilanti
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Životné jubileum

90 rokov:

Dňa 25. 7. 2010 sa krásneho životného jubilea,
80 rokov dožíva naša milovaná

Špotáková Mária
(* 14. 9. 1920)
80 rokov:
Hrdlovičová Anastázia
(* 25. 7. 1930)

Anastázia Hrdlovičová
Do ďalších rokov života
pevné zdravie, veľa štastia, Božie požehnanie
a radosť v kruhu najbližších prajú
deti Šaňo, Stazka a Alojz s rodinami.

70 rokov:
Koníková Mária
(* 5. 9. 1940)
60 rokov:
Bugár Dušan
(* 4. 7. 1950)
Polčicová Zuzana
(* 14. 8. 1950)
Hrdlovič Bohumil
(* 5. 9. 1950)

Nedožité 35. narodeniny nášho drahého syna
Mariána Jakubca si pripomenieme 4. 9. 2010.
Dňa 10. 6. 2010 uplynulo 9 rokov od úmrtia
Mariána Jakubca,
ktorý tragicky zahynul vo veku 25 rokov.

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

S láskou spomínajú rodičia Šaňo a Marta, bratia
Alino a Peťo s rodinami, sestra Naďa
a krstní rodičia Nagyovci.

SPOMIENKA
V júni 2010 uplynulo 25 rokov od úmrtia
našej drahej tety
Ernesty Peškovej
S vďakou a láskou spomínajú
netere Štefánia a Marta s rodinou,
krstný syn Jozef s rodinou
a rodina Matovičová z Hradišťa.

SPOMÍNAME
SPOMIENKA
Dňa 13. 9. 2010 uplynie
20 rokov od úmrtia
našej drahej matky

Dňa 21. augusta 2010 si pripomíname
10. výročie úmrtia nášho otca
Augustína Pokojného

Štefánie Matovičovej

Nech ho Pán obdarí svojou večnou láskou
a nech mu dá naveky vidieť svoju tvár.

Spomínajú dcéry Štefka, Marta
a syn Jozef s rodinami.

Spomínajú najbližší.

júl - september 2010
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PROSBA MLADÝCH
K DOSPELÝM

Pripomienka zosnulých
júl – september 2010
90 rokov:

20 rokov:

Anna Heribanová + 10. 8. 1920

Ján Hrdlovič + 2. 7. 1990

manželka Michala, rod. Gavorníková (77 r.)

manžel Márie rod. Oškerovej (47 r.)

Terézia Hirnerová + 22. 8. 1990
dcéra Františka a Márie rod. Kernovej (78 r.)

80 rokov:

Štefánia Matovičová + 13. 9. 1990

Ľudmila Svrčková + 8. 9. 1930

11

vdova po Teodorovi, rod. Pešková (82 r.)

dcéra Františka a Jozefíny rod. Koníkovej (8 m.)

70 rokov:

Svojimi gestami na vás kričíme:
„Haló, haló“.
Vy sa len mierne usmejete
a pokrútite hlavou.
Naše oči naplnené
obdivuhodnou energiou,
neladia vždy s vašimi,
poznačenými nostalgiou.
Sme horské potoky,
čo bežia a sa búria,
sme tiež ovečky,
čo v lesoch blúdia.

Anna Pokojná + 5. 8. 1940

vdova po Augustínovi, rod. Tajcnárová (76 r.)

Dominik Koník + 21. 8. 1940
manžel Serafíny rod. Koníkovej (33 r.)

Jozef Valentovič + 21. 8. 1940
syn Alexína a Hermíny rod. Lošonskej (26 r.)

František Šlachta + 21. 8. 1940

Ján Hrdlovič

syn Františka a Márie rod. Dubanovej (25 r.)

Terézia Hirnerová

Jozef Palkovič + 21. 8. 1940

syn Františka a Františky rod. Vydrovej (20 r.)

Paulína Gavorníková + 7. 9. 1940
vdova, rod. Hutterová (54 r.)

Alexej Pokojný + 23. 9. 1940

Či chápete? Nechápete.
Totiž tuším viacerí,
podľa toho ako súdite,
ste sa narodili dospelí.

vdovec po Anne rod. Koníkovej (53 r.)

60 rokov:
Magdaléna Palkovičová + 8. 8. 1950

manželka Pavla, rod. Svrčková (74 r.)

Štefánia Matovičová

30 rokov:
Pavol Šajda + 26. 9. 1980

manžel Alojzie rod. Tomašovičovej (59 r.)

Sme tvrdí ako skaly,
nestáli jak lístie stromov.
Veru, s mladými nie vždy
je to bez problémov.

10 rokov:
Augustín Pokojný + 21. 8. 2000

manžel Márie rod. Jakubčíkovej (86 r.)

Starší by chceli radiť,
ale to nezaberie,
kým ostanú dlžní
mladým pochopenie.
Prosím, všímajte si,
čo nás trápi a teší,
čo naše vnútro cíti
a po čom túži.

Pavol Šajda

Augustín Pokojný

Potom snáď uvidíte
slnko spoza oblakov
a všetci sa zohrejeme
lúčom vľúdnych slov.
Lucka Moravčíková

22. augusta 2010, na sviatok Panny Márie
Kráľovnej si pripomenieme 20 rokov, keď si Pán
spomedzi nás po ťažkej chorobe povolal našu
„babku“, tetu, birmovnú mamu
Teréziu Hirnerovú
(Rezinu)
S nádejou na opätovné stretnutie v nebi
spomínajú blízki.
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„JEŽIŠ S LÁSKOU
PRIJÍMA DETI“
Mnohí ľudia privádzali k Ježišovi
svoje deti, aby sa ich dotkol alebo na
ne položil ruky, požehnal im a ochránil ich.
A tak Ježiša zakrátko obklopovali deti,
ktoré sa hrali a pobehovali okolo neho.
Keď to uvideli Ježišovi učeníci, snažili sa im v tom zabrániť a prísne ich napomínali, aby odišli a nechali ho na pokoji, lebo ho svojím krikom obťažujú. Ježiš však deti zavolal, aby ich mal
ešte bližšie a svojim učeníkom povedal:
„Dovoľte maličkým pristúpiť ku mne
a nevyčítajte im, že to robia, lebo im patrí
Božie kráľovstvo.“ A ešte dodal: „Vravím vám, že kto neprijme Božie kráľovstvo s takou čistotou a prostým srdcom
ako dieťa, nemôže doň vojsť.“
Tento úryvok z Biblie – Nového zákona, nám pripomenul slávnosť našich
detí, ktorá sa aj tento rok dňa 6. 6. 2010
v našej obci konala - „Prvé sväté prijímanie.“ Rodičia i deti sa plní očakávaní z tohto sviatočného dňa zišli na fare
a v sprievode pokračovali do krásne vyzdobeného kostola, ktorý ich vítal s množstvom obetných darov. Po privítaní duchovným otcom sa nám naše deti predstavili a zavesili srdiečka so svojim menom na stromček. Deti prispeli svojim
spevom a modlitbami k upevneniu tejto
slávnosti, ktorou nás doprevádzala kresťanská skupina Credo.
Sviatočne vyzdobený kostol, čisté srdiečka našich detí a slávnostná atmosféra v kostole boli aj tento rok oslavou nielen pre deti, ale aj ich rodičov a príbuzných.

Dubovské noviny
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Horný rad zľava: sestra Grácia, Matejko Polčič, Alžbetka Pešková, Lukáško Nemček, vdp. Alfonz Vladimír Sabo, Patrik Moravčík, Samko Jakubec, Anetka Laciková, Adamko Hozlár.
Dolný rad zľava: Adelka Lániková, Nikolka Schwarzová, Lucka Boďová, Henrietka Korčeková, Ninka Hozlárová, Karin Budinská.

DRAHÝ NÁŠ
DUCHOVNÝ OTEC!
Dovoľte, aby som Vám v mene rodičov týchto našich prvoprijímajúcich detí poďakovala za ich prípravu na tento
vzácny deň.
Len nedávno sme tu pred oltárom stáli s malými batôžkami v náručí a žiadali sme krst pre tieto naše deti.
Dnes už ony sami prijali do svojich srdiečok toho najvzácnejšieho a najvernejšieho priateľa, akého len môžu mať.
Ďakujeme a zároveň Vám vyprosujeme veľa zdravia, elánu
a síl v tejto Vašej práci, a službe. Nech Vám Pán udelí veľa
milostí, aby ste mohli ešte dlhé roky privádzať veľa ďalších
detí k Bohu.
Jedno veľké „ĎAKUJEM“ patrí aj duchovnému otcovi,
ktorý už nie je medzi nami, a ktorý začal s prípravou našich
detí na tento veľký deň.
Ďakujeme aj sestre Grácii a spevákom z Creda, ktorí svojimi piesňami umocnili atmosféru tohto vzácneho dňa.
Poďakovanie patrí aj miništrantom, pani kostolníčke
a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zorganizovaniu tejto
slávnosti.
ĎAKUJEME!!!
Za rodičov prvoprijímajúcich detí
PhDr. Andrea Schwarzová

Keby bolo...
Keby bolo na svete viac lásky
keby sa ľúbilo naveky a navždy
svet by bol tak krásny
plný pestrých básní
Keby sa viac hovorilo prosím a ďakujem
každý by mal krajší deň
človek by sa nebál hľadať pomoc
a dni by sa nemenili na noc
Keby sme pomáhali nezištne
mali by sme k sebe bližšie
bolo by viac objatí
menej sĺz a sklamaní
Keby človek myslel pozitívne
možno si aj všimne
že život si pokojne beží
a on len nečinne leží
Keby bolo keby
z neba by pršali kvety
navždy by sme boli deti
nepovedali by sme, že čas tak letí...
Simonka Glozneková
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Richtárska varecha 2010
Prišiel 30. apríl a pri soche sv. Jána
opäť rozvoniaval guláš. Zopakovali sme
si súťaž vo varení gulášu – „Richtárska
varecha 2010“.
Súťažilo 8 družstiev, ktoré nesklamali
a opäť prekvapili nápaditosťou svojho výzoru (najmä „cigáni“) i kvalitou pripravovaného gulášu (všetci). Jednotlivé družstvá prišli v dobrej nálade a čo bolo dôležité, navzájom sa podporovali a povzbudzovali. Nás prizerajúcich dráždila vôňa
vychádzajúca z ich kotlov, ale aby sme nemysleli iba na jedlo, na dobrú náladu nám
vyhrávala príjemná muzika. Čakanie na

Kladenie vencov
6. 5. 2010 sa konal v Pezinku pri Pamätníku padlých hrdinov 2. svetovej
vojny spomienkový akt kladenia vencov
pri príležitosti 65. výročia oslobodenia
našej vlasti a aj nášho regiónu od fašistických vojsk.
Spomedzi prítomných spomeniem
účasť ministra obrany SR, veľvyslancov,
poslancov parlamentu, prednostov obvodných úradov, primátorov a starostov
nášho regiónu, ale najmä účastníkov bojov za oslobodenie z nášho regiónu, ktorí
si z rúk ministra obrany prevzali pamätné plakety, ako prejav úcty a vďaky, ktorých sa im v ich vysokom veku veľa nedostáva.
Veniec k pamätníku odniesol aj starosta obce Dubová so svojimi kolegami
v mene občanov našej obce a aj v zastúpení Mikroregiónu Červený kameň.
Spomeňme si aj na hrdinov z našej obce,
ktorí sa vzdali svojich životov pri obrane
našej slobody, krajiny a národa.

Dubovské noviny

výsledok súťaže ubiehalo v dobrej nálade
a pri dobrom vínku ...
...Konečne nadišla chvíľa rozhodnutia a starosta odovzdal Richtársku varechu družstvu Rojkovci. Gulášu bolo tentokrát viac ako zúčastnených, tak veríme,
že nikto nezostal hladný a nikto nebol ani
smädný.
Počasie tento rok bolo príjemné, máj
vysoký, občerstvenie dostatočné a hudba hrala dlho do noci a preto aj nás degustujúcich bolo neúrekom a vydržali sme
v dobrej nálade „strážiť máj“ skoro do pol
noci.
-rrr-

Víťazné družstvo: Kralovič, Rojko, Kučera

Deň otvorených pivníc
na svätého Urbana®
Vinári i priaznivci vínneho moku
oslavovali svojho patróna svätého Urbana „Otvorenými pivnicami“ 22. mája
2010.
V našej obci máme dvoch vinárov,
ktorí otvorili svoje pivnice a dávali
ochutnávať svoje vínka.
Vinárstvo Ján a René Pretzelmayer
vítalo svojich hostí vo vinotéke na hrade Červený kameň, kde ponúkali predovšetkým odrody Rulandské šedé,
Rulandské biele, Rizling vlašský, Müller-Thurgau, Svätovavrinecké, Dunaj,
Frankovku modrú i iné kvalitné odrody.
Marek Jakubec – Joslík otvoril návštevníkom svoju Hoštácku viechu v Dubovej, kde okrem kvalitných vín ste
mali možnosť ochutnať všetky tradičné
gastronomické dobroty, cez guláš, lokše, scískanice i pečenú kačicu a zákusky. Ku každému jedlu ste mali možnosť
ochutnať to správne vínko, od suchého
po sladké.
Malokarpatská vínna cesta, ktorej súčasťou a členom je aj naša obec, pripravuje celoročne množstvo podujatí
(www.mvc.sk), z ktorých najvýznamnejšími sú Deň otvorených pivníc (na jeseň) a úspech začína sláviť aj už spomínaný Deň otvorených pivníc na sv. Urbana. Tešíme sa, že náš vinohradnícky región má takýto kvalitný a úspešný produkt cestovného ruchu, ktorý oslovuje viac a viac záujemcov zo Slovenska
i zo zahraničia.
Všetci by sme mali pomôcť pri propagácii nášho regiónu a udržiavať svoje
okolie tak, aby sme sa nemuseli pred návštevníkmi hanbiť.
-rrr-
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Deň matiek
Druhá májová nedeľa opäť patrila našim mamám a starým mamám. Za ich obetu, starostlivosť
a lásku sa im deti z materskej školy poďakovali svojim vystúpením,
ktoré trpezlivo nacvičovali so svojimi učiteľkami.
Deti si pre svoje mamičky k ich
sviatku pripravili malé darčeky,
ktoré im nadšene venovali po
skončení programu.

Deň detí
30. mája sme pripravili pre naše deti
a ich rodičov športovo – súťažné podujatie Deň detí a dediny.
Zapojilo sa veľa detí aj so svojimi rodičmi. Absolvovali orientačný beh (pochod) po vyznačenej trase z obce cez Vítkov vŕšok na Fúgelku, vinohradmi, lesom
a lúkami. Na trase pod dohľadom ochotných mládežníkov z našej obce plnili rôzne súťažné disciplíny: poznávanie rastlín
a zvierat, hod na cieľ, šplh na lane, prenášanie loptičiek na lyžičke, skákanie cez
švihadlo... Na Fúgelke ich očakávali ďalšie súťaže, hry a záverečná „opekačka“.
Pekné podujatie nám však prekazilo počasie. Uprostred podujatia sa strhla prietrž mračien a polovica súťažiacich aj s rodičmi a všetci organizátori na trase zmokli
„do nitky“ a dážď zahasil aj práve sa rozhárajúci oheň. Našťastie nás „prichýlila“ pani Mešková na Fúgelke, kde sme sa
mohli osušiť, vyhodnotiť podujatie, odovzdať ceny, ešte si zasúťažiť v pripravovaných súťažiach a pripravila nám aj špekáčky – nie na ohni, ale v elektrickej rúre.
Na záver nám zahrala aj country kapela.
Všetci súťažiaci boli odmenení brumík-

mi a víťazi diplomami. Nakoniec to nebola až taká katastrofa.
Ďakujeme touto cestou mládežníkom,
ktorí nám pomáhali so súťažnými disciplínami na trase, dospelákom – „trampom
z Doliny“ a ich kamarátom za organizovanie súťaží na Fúgelke, riaditeľovi školy za zapožičanie náradia a štartovanie súťažiacich, riaditeľke škôlky za organizovanie cieľa a vyhodnotenie, pani Meškovej za ústretovosť a pomoc a samozrejme
rodičom detí, ktorí sa odhodlali v nedeľu
vymeniť telku za turistiku a pachtili sa za
deťmi, ktoré to poňali veľmi súťaživo, po
chotári. Dúfame, že na rok si to zopakujeme a tentokrát bez toľkej vody.
-rrr-
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Trianon – poznáme Ťa?
Nem, nem soha! (Nie, nie nikdy!)
znelo Budapešťou, keď z Paríža prišla
správa o trianonskej dohode zo 4. júna
1920. Po celej krajine viseli čierne zástavy na znamenie smútku.

Pohľadnica s názvom Mapa približných
hraníc Česko – Slovenského štátu. (koniec
roku 1918 – začiatok 1919). Slovensko malo
požiadavky v značnom rozsahu, jeho južná
hranica sleduje rieku Dunaj a zasahuje až do
vzdialenosti necelých 35 km na sever od Budapešti. Ohraničený priestor návrhu rozlohy
štátu je vyfarbený červenou.

Rozpad Uhorska na
nástupnícke štáty
Mimo nových štátnych hraníc zostal
po rozčlenení Uhorska žiť takmer každý
tretí človek s materinským jazykom maďarským. Z tejto traumy sa Maďarsko
nespamätalo ani po 90 rokoch. Približne 800-tisíc Maďarov z 10-miliónového národa sa ocitlo vtedy v novom česko-slovenskom štáte, ktorému pripadla
podľa mierovej zmluvy aj Podkarpatská
Rus. Pritom vyjednávači z Budapešti sa
na Parížskej mierovej konferencii usilovali stoj čo stoj presadiť, aby aspoň južné
Slovensko zostalo súčasťou Maďarska.
Mierová zmluva už bola podpísaná
s Nemeckom i Rakúskom, len Budapešť
ešte kľučkovala, taktizovala a spôsobovala nekonečné prieťahy. V záverečnej
fáze ponúkala národnostným menšinám,
slovenskú nevynímajúc, územnú autonómiu, len aby zachránila akú – takú integritu Uhorska.
Zmluvu popísali zúčastnené strany
4. júna 1920 v zámku Trianon pri Paríži. "Asi za pätnásť minút sú všetky podpisy ukončené, Maďari rýchlo opúšťajú miestnosť, československí, rumunskí
a juhoslovanskí delegáti dajú sa do živého rozhovoru a navzájom si gratulujú,"
spomínal na historické chvíle účastník
mierových rokovaní, slovenský diplomat
Ivan Krno.

Mohlo by sa zdať, že všetko patrí nenávratne histórii, veď medzitým zaniklo nielen Československo, ale i Juhoslávia. Zmluva z Trianonu však naďalej
platí a plne sa vzťahuje i na následnícke
štáty. Okrem toho, pre Slovensko má širší význam. "Je listinou, ktorá znamenala vzkriesenie Slovenska a jeho uvedenie
do kultúrneho sveta," tvrdil Štefan Janšák, ďalší Slovák medzi členmi expertných skupín, ktoré pripravovali podklady
pre mierovú konferenciu.
A názor historika? "Trianonská zmluva
potvrdila vyčlenenie Slovenska zo zaniknutého Uhorska a po prvý raz od základu stanovila hranicu medzi Slovenskom
a Maďarskom," myslí si Marián Hronský,
ktorý sa zaoberá touto témou dlhodobo. "Rovnako prvý raz vymedzila pojem
Slovensko ako určitý historický, geografický a právny celok v medzinárodnoprávnom dokumente prvoradého významu."
Rokovania o spôsobe
rozpadu a hraniciach
Všetko by zrejme dopadlo ináč, nebyť Francúzska a jeho premiéra Georgea Clemenceaua, ktorý sa obával obnovenia vplyvu Nemecka v strednej Európe. Veľká Británia mala, naopak, obavy z "balkanizácie" strednej Európy po
rozkúskovaní Uhorska. Zástoj Francúzov opakovane oceňovali vo svojich spomienkach viacerí pamätníci. Janšák však
vyzdvihol aj úlohu Edvarda Beneša, vtedy československého ministra zahraničia
a šéfa delegácie na mierovom kongrese.
"Sotva by došlo k pripojeniu Slovenska
k republike, keby nebol na mierovej konferencii prevládol názor, že Maďari sú
najmocnejším spojencom Nemcov a najvernejším zástancom idey Veľkej Germánie," prízvukoval Janšák. "Rozhodujúcim úderom, ktorý neodvolateľne porušil územnú jednotu Uhorska, boli dokumenty predložené našou delegáciou o politickej spolupráci maďarských vlád s nemeckou ríšou."
Napriek tomu Paríž nesplnil všetky
očakávania Prahy a odmietal jej maximalistické nároky. Napríklad na samom začiatku rokovaní navrhovala československá delegácia takzvané geografické hranice s Maďarskom. Tvoril by ich Dunaj až po Vacov, ďalej hrebeň Cserehátu
(v Novohrade) a Bukových hôr, tok Hornádu od Gesztely po Aszaló, potom hrebeň Tokajských vrchov, od Šarišského
potoka (Sárospatak) tok Bodrogu po Be-
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recki. Odtiaľ by viedli hranice juhovýchodným smerom k Tise a po nej by pokračovali až k styčnému bodu československo – rumunsko – maďarských hraníc. Podľa niektorých návrhov sa predpokladala taká úprava južnej hranice,
aby najhodnotnejšie tokajské vinice pripadli Československu. "Vinice produkujúce svetoznáme víno predstavujú podstatu národného majetku," uvádzalo sa
v zdôvodnení návrhu. Praha okrem toho
požadovala veľké územie v Zadunajsku
s Neziderským jazerom a Šopronom.
Výsledkom zdĺhavých a zložitých rokovaní boli hranice, ktoré s výnimkou
Dunaja išli severnejšie od požadovanej
čiary. Novému štátu Čechov a Slovákov
síce pripadol Veľký Žitný ostrov, ale zo
Zadunajska sa v prospech ČSR vyčlenilo len malé územie (Petržalka), ako predmostie Bratislavy.
"Pri stanovení hraníc sa neuplatnili len
etnické alebo geografické zásady, ale napríklad aj hospodárske hľadisko, aby
nástupnícke štáty Uhorska boli životaschopné," konštatuje Hronský. "Najvyššia rada mierovej konferencie brala do
úvahy aj vzájomnú vyváženosť menšín
v oboch štátoch."
Najvyššia rada mierového kongresu
rozhodla o hraniciach Československa
s Maďarskom už 19. júna 1919 s tým, že
dva menšie úseky označila za problematické. Dovtedy rozdeľovali oba štáty len
prechodné demarkačné čiary. Vystriedalo
sa ich niekoľko, jedny išli o niečo severnejšie, iné južnejšie od súčasných hraníc.
Za zmienku stojí takzvaná Hodžova línia zo 6. decembra 1918. Viedla od Devína cez Pezinok, Sereď, Nové Zámky,
Vráble, Lučenec až k Margecanom. Budapešti vtedy svitla nádej, že získa aspoň
časť "Felvidéku" s Košicami a takmer celým Zemplínom. Potom však Beneš zopakoval pôvodné územné požiadavky.
O Košice sa bojovalo aj neskôr, keď
sa ustaľovali definitívne hranice a Budapešť dúfala, že ešte dosiahne nejaké úľavy. Novinár Anton Prídavok opísal v roku
1932, ako gróf Csáky žiadal francúzsku
misiu, aby Košice pririekla Maďarsku,
lebo aj s okolím sú maďarské. Slovenskí zástupcovia v rozhraničovacej komisii však nástojili, aby sa o tom Francúzi presvedčili priamo na mieste. Vybrali sa spoločne do Ťahanoviec a nenašli
tam ani jedného Maďara. Francúzsky generál sa nad tým pozastavil a upozornil
grófa, aby nezavádzal. "Používam všetky prostriedky, o ktorých sa domnievam,
že môžeme nimi poslúžiť svojej vlasti,"
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reagoval vraj Csáky. Trianonskú zmluvu
podpísali zástupcovia 33 štátov. Za Československo minister Edvard Beneš a generálny tajomník delegácie Štefan Osuský – syn garbiara z Brezovej pod Bradlom a zároveň absolvent práva na univerzite v Chicagu.
"Vedel som, že podpisujem vyúčtovanie slovenského národa s bývalým Uhorskom, vyúčtovanie účtov popísaných odvrchu až dolu krvou, utrpením a biedou
môjho národa. A také vyúčtovanie je večné," povedal po slávnostnom akte.
Revízie hraníc
Historik práva Jozef Klimko datuje
prvý pokus o revíziu trianonskej zmluvy
už do roku 1923. Trianonská zmluva totiž miestami neurčila presnú čiaru hraníc.
Preto sa musela zriadiť rozhraničovacia
komisia, čo maďarská strana chcela využiť na väčšie zmeny.
Spor sa rozhorel okolo úseku hranice
pri Salgótarjáne a v jeho pozadí boli záujmy Rimavsko – muránskej spoločnosti
v Budapešti, ktorej bane a banské výmery boli na opačnej strane hraníc určených
Trianonskou zmluvou. Spor rozhodla až

Rada Spoločnosti národov v apríli 1923
v prospech Maďarska. Slovensko vtedy
stratilo Somošovú (Somoskőújfalu).
Trianonská trauma je dodnes živá najmä v Maďarsku a medzi Maďarmi v okolitých štátoch. Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnil pred časom
Ústav politických vied SAV, len 50,5 percenta opýtaných Slovákov vie o tom, že
hranice Československa vymedzila Trianonská zmluva. Ale zato to vie až 78 percent respondentov maďarskej národnosti.
Bývalý veľvyslanec Slovenska v Budapešti Štefan Markuš spomína, že keď
sa pred ôsmimi rokmi vrátil z diplomatickej misie v Maďarsku, mal besedy na
niekoľkých gymnáziách, kde sa pokúšal
zistiť, čo hovorí slovenským stredoškolákom pojem Trianon. "Z dvadsiatich oslovených o tom vedeli niečo povedať dvaja
– traja. V Maďarsku sa však môžete pýtať desaťročných detí, a každé vám odrecituje od A do Z, o čom bol Trianon," dodáva Markuš, ktorý chápe, že mnohých
Maďarov skutočne bolí to, čo sa stalo po
Trianone.
"Mnohí Maďari však nie sú schopní
porozumieť tomu, že Slováci zase trpeli
pred Trianonom v spoločnom uhorskom
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štáte. Keby sme sa na tom zhodli, že oni
trpeli po Trianone a Slováci pred ním, tak
by to bolo v poriadku," dodáva Markuš.
Rozdielne hodnotenie možno pozorovať aj v prácach slovenských a maďarských historikov. Kým prvým sa zdá dohoda z Trianonu spravodlivá, druhí ju
vnímajú ako historickú krivdu. Napríklad
opakujú, že o pripojení niektorých sporných území malo rozhodnúť referendum.
Nie, nie nikdy! (Nem, nem soha!) znelo tentokrát po slovensky aj 4. júna 2010
v Komárne, kde bola slávnostne odhalená
pamätná tabuľa pri príležitosti 90. výročia podpísania Trianonskej zmluvy a tohto aktu sa zúčastnili aj občania našej obce.
Aj keď otázka existencie, platnosti
a možnej revízie Trianonskej zmluvy
sa stala „kartou“ pri predvolebnom
boji a každý z nás má vlastnú mienku
o spôsobe a forme ako sa problematika prezentuje, mali by sme chápať nedotknuteľnosť a význam Trianonskej
zmluvy pre Slovensko.
Zdroj: na základe internetových článkov.
-rrr-

Kalvária
Veľké poďakovanie vyjadrujem v mene všetkých občanov a aj v mene obecného zastupiteľstva a starostu všetkým,
ktorí sa podieľali na rekonštrukcii kalvárie na Vítkovom vŕšku.
Vďaka patrí najmä pánom Žofčíkovi,
Štefaničkovi, Peškovi, Zacharovi a Jakubčíkovi za zorganizovanie tejto aktivity, zreparovanie krížov a sochy na
kalvárii, darovanie maľovaných obrazov krížovej cesty a kvetinovej výzdoby
a inštaláciu zreparovaných krížov. Tiež
ďakujem za odvoz a dovoz pánom Meškovi, Moravčíkovi a Minárikovi. Poďakovanie patrí aj pani Jakubcovej
a pani Koníkovej za pravidelnú a dlhoročnú úpravu okolia a udržiavanie krížovej cesty a jaskynky Panny Márie. Opäť
prispel aj pán Pretzelmayer, ktorý kríže
na krížovú cestu daroval pred pár rokmi
a pán Oškera, ktorý očistil krížovú cestu od kríkov.
Všetkým patrí naša vďaka, lebo svojou nezištnou prácou vytvárajú a udržiavajú krásny kút nášho chotára, kam všetci radi chodievame.
starosta obce

Štefan Peško, pán Štefánička, Silvester Žofčík, Viliam Zachar

Štefan Jakubčík, Štefan Peško, Viliam Zachar
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Cyklistické preteky
v Dubovej a v Modre
Dňa 19. a 20. júna 2010 sa konali cyklistické preteky, ktoré organizoval CK
Vital Bratislava pod záštitou obce Dubová a mesta Modry.
Tieto preteky sa započítavali do série
„Slovenského pohára“. Súťažilo sa v kategóriach mladší žiaci/žiačky, starší žiaci/
žiačky, kadeti, kadetky, juniori, juniorky.
Dňa 19. 6. 2010 sa súťažilo v časovke
jednotlivcov na trase Dubová – Zochová chata. Výsledky a výkony týchto mladých pretekárov na náročnosť trate bola
výborná. Dominovali pretekári a pretekárky s pevnými nervami a veľkým fyzickým potenciálom. Kvalita slovenských a českých cyklistov tomu nasvedčovala.
Pri výbornej hudbe, guláši, pivku a vínku sa zúčastnili primátor mesta Modry pán Peter Majtán, starosta obce Budmerice Miroslav Baxa, poslanec NR Ján
Čech, pán Peter Rojko a predseda CK Vital Bratislava Július Šinkovič.
Druhé miesto pre našu cyklistku Mišku
Tomašovičovú (CK Vital), hlavne jej výkon bol sklamaním. Jej výrok so slzami

Kategória juniorky na stupni víťazov

Odovzdávanie cien

na kraji "Najhoršia jazda v živote." netreba komentovať. Skončila za pretekárkou
z Dohňan a na tretej priečke sa umiestnila pretekárka z Čiech. To ešte netušila, že
pohroma na etape ju ešte len čaká. Tlak
a nervozita zohrali svoje.
Druhý deň 20. 06. 2010 na trati „Dubovské okruhy“ sa konala etapa s hromadným štartom vo všetkých mládežníckych kategóriach. Juniori 98 km, kadeti 74 km, starší žiaci 50 km, mladší žiaci 26 km. Relatívne dobré počasie a kvalita pretekárov dali tušiť silné boje, ktoré sa odohrávali väčšinou až v záverečných dvoch kilometroch Dubová-Fúgelka. Pred odovzdávaním cien pretekári
i tréneri ocenili tieto preteky ako jedny
z najkvalitnejších na Slovensku. Mať takého primátora a tých tu okolo teba ti
môžem len závidieť, dodali viacerí hostia. Hodnotné ceny odovzdávali primátor
Modry pán Peter Majtán, pán Peter Rojko, pán Július Šinkovič, pán Kamil Lančarič a pán Martin Pračko.
Chcel by som osobne poďakovať obci
Dubová, mestu Modra, CK Vital Bratislava, Skládke odpadov, s. r. o. Dubová, J&R Pretzelmayer, Hostinec na
Mýte – Rudo Nemček, PRAPOL – ka-
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miónová doprava, kvetinárstvu Monika – Monika Zemancová, Furmanskej krčme na Zochovej chate, hostincu Mara Dubovská, Marekovi Jakubcovi – Joslik, Vladovi Manduľákovi, Rudkovi Dubanovi, manželom Meškovým,
Mariánovi Kosecovi, Kamilovi Lančaričovi, Šaňovi Lukačovičovi, Tomášovi
a Martinovi Pračkovcom, Lacovi a Edite Speváčkovcom, Kaizerovej Silvii, Viere Schleimerovej, Jožovi Tomašovičovi, Stanovi Hrabákovi, rodine Lančaričovej z Bratislavy, Janke Daškovej z Moldavy nad Bodvou, Stanke Tomašovičovej
a manželke Andree.
Za hladký priebeh pretekov Mestskej
polícii Modra a Jakubovi Kučerovi, záchrannej službe Falk, hasičom Častá, hasičom z Bratislavy a rozhodcom. Za prijaté pozvanie ďakujem starostovi z Budmeríc pánovi Miroslavovi Baxovi a primátorovi mesta Modry pánovi Petrovi
Majtánovi. Takisto ďakujem občanom
Dubovej a okoliu, ktorí nás prišli povzbudiť a podporiť.
Ďakujem.

Kategória juniori na stupni víťazov

Za CK Vital Bratislava,
riaditeľ pretekov Alojz Tomašovič
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Kamenné mysterium
scénické podujatie

26. jún / 17. júl / 7. august / 28. august 2010
hrad Červený Kameň
...veľký hrad v Malých Karpatoch...

Neobyčajný návrat do histórie je možné zažiť počas štyroch sobotných letných večerov
na štvrtom ročníku nočných prehliadok s podtitulom Kamenné mysterium.
V atmosfére mihotajúcich sviečok a horiacich fakieľ sa bežný smrteľník ocitne v období
13. – 16. storočia, kedy hrad Červený Kameň vlastnil „Pán Váhu a Tatier“ - Matúš Čák Trenčiansky,
ale i bohatá rodina Fuggerovcov z juhonemeckého Augsburgu.
Dej celého podujatia sa odohráva v hradnom podzemí, keď na Červený Kameň po viac ako
sedemsto rokoch prichádza jeho zakladateľka – kráľovná Konštancia, aby zistila, či jej sen
o mocnom stredovekom domíniu sa stal skutočnosťou. Prostredníctvom divadelného stvárnenia
dramatických pasáží má samotná kráľovná spolu s návštevníkom možnosť prežiť nielen atmosféru
búrania gotického hradu, stavbu renesančnej pevnosti s fortifikačným systémom,
„mamonársky“ zápas troch bratov o majetok, ale i predaj celého panstva na základe sobáša z vypočítavosti.
Okrem toho nočné prehliadky so scénkami ukážu, že peniaze mali omnoho vyššiu hodnotu ako životné
šťastie a láska, ale takisto priblížia aké radosti i starosti v minulosti prežíval
na červenokamenskom panstve jednoduchý ľud.
Príďte odhaliť svedectvo Kamenného mysteria, veď legendárny príbeh neožíva predsa každý deň.
časy prehliadok:
každých tridsať minút od 19.00 do 23.00 hod. (vrátane)
vstupné:
dospelí – 7 €
deti od 3 do 18 rokov – 3.5 €
informácie:
PhDr. Michal Lukáč
033/690 58 07, 0903/750 031
marketing-mck@snm.sk
www.hradcervenykamen.sk, www.snm.sk
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Pozvánka na Kuklu.
Ako každoročne, aj v tomto roku Vás pozývame na

Cyrilometodský výstup na Kuklu,
ktorý poriada Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania
a športu pri Obecnom zastupiteľstve
v spolupráci s „našimi“ turistami – priaznivcami
a správcami rozhľadne.
Veľmi úspešný Silvestrovský výstup na Kuklu nás
inšpiroval pozvať priaznivcov turistiky – tých skalných,
aj tých víkendových a aj tých občasných
na turistický výstup na Kuklu v lete.
Mnohí vieme aký krásny je výhľad z Kukly v zime.
Chceme Vám ponúknuť podobný zážitok aj v lete.
Dúfame, že počasie k nám bude milosrdné,
ale veď minulý rok sme zmokli a bolo nám fajn.
Záujemcov a odvážlivcov prosíme o zabezpečenie si
pitného režimu, ošetrenia sa proti kliešťom
a komárom a tiež o zabezpečenie sa proti možnému dažďu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami v pondelok
5. júla 2010 o 14.00 hod. pod rozhľadňou na Kukle,
kde vyvesíme slovenskú zástavu na pamiatku nášho
štátneho aj cirkevného sviatku.
organizátori
Foto: Alicka Polčicová

Kalendár podujatí júl - september 2010
Termín
Podujatie
júl
Futbalový turnaj
5. 7.
Sviatok Cyrila a Metoda – výstup na Kuklu
29. 8.
Vatra SNP – zvrchovanosti
29. 8.
Festival Fazuľovice Pezinok – prezentácia obce
4. 9.
Festival MČK – Doľany
17. - 19. 9.
Vinobranie 2010 Modra – prezentácia obce
24. - 26. 9.
Vinobranie 2010 Pezinok – prezentácia obce
Rokovania OZ Dubová júl - september 2010: 26. 8.
Podujatie nie je potvrdené organizátorom

Organizátor
TJ
KRKVaŠ, turisti
JDS
Cech
KRKVaŠ
KRKVaŠ
KRKVaŠ

Dátum vydania ďalšieho čísla: 1. október 2010, uzávierka pre textové a obrazové príspevky: 10. september 2010
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