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Slovko na úvod...
Milý čitateľ, znova sme o jeden „hodový rok“ starší, pravda? Ako bežia
„Silvestrovské roky“, tak nám bežia
„hodové roky“.
A naším hodovým patrónom je Ružencová Panna Mária. Napadlo mi,
veď aj po Silvestri, hneď prvý deň je
zasvätený Panne Márii Bohorodičke.
Skúsme zalistovať v tom ušlom hodovom roku. Každý z nás vo svojom vedomí a svedomí. Verím, že v tom spomienkovom kabinete nájdeme veľa krásneho,
ale i čosi „príliš ľudského“, čomu sme
sa radšej mohli vyhnúť, pravda? A tak,
ako na ruženci, keď sa modlíme, ku našej hodovej Patrónke, ako na jej ruženci
zrniečko po zrniečku, tak i dni ubiehajú
ako to „zrniečko času“, po ďalšom zrniečku.
Nedávno mi jeden mladý muž, otecko viacerých detí, hovorí: „Viete pán farár, na modlitbu s našimi deťmi nemám
mnoho času, ale denno-denne sa moje
ráno začína Zdravasom za každé moje
dieťa, aby sa ho Panna Mária cez deň
ujala, a potom večer sa spolu pomodlíme s deťmi 1 desiatok sv. ruženca –
a zdá sa pán farár, že to zaberá.“
Vážený čitateľ, Zdravas je po Otčenáši najkrajšia modlitba. Veď jej prvá
časť: Zdravas Mária, milosti plná, Pán
s tebou – sú slovami Božieho legáta,
Božieho posla, samotného anjela Gabriela, ktorý prichádza v mene Pánovom.
A kto z nás by si dovolil zapochybovať
o jeho – teda Božom posolstve? My môžeme len ďakovať, nie?
Druhá časť: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho,
Ježiš – sú slovami tety Alžbety, manželky Zachariáša, matky sv. Jána Krstiteľa.

Foto: Peter Moravčík

(Pokračovanie na str. 2)
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(Pokračovanie zo str. 1)
A jej slová majú krásny punc osobnej
viery, radostnej nádeje, že sa dočká synčeka a úžasnej lásky k Bohu, že vstúpil
do ich života. Panna Mária zostáva pri
tete Alžbete 3 mesiace, t. j. pravdepodobne do narodenia sv. Jána Krstiteľa.
Ďalšia časť Zdravasu je doplnená sv.
Cirkvou: Svätá Mária, Matka Božia, pros
za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti
našej. Amen.
A my si položme otázku: Môže jej Syn
odmietnuť Matku, keď ju budeme prosiť?

Október
Minulý rok som v Dubovských novinách skladal hold práci vinárov
a vinohradníkov. Opäť by si zaslúžili vyzdvihnúť a pochváliť, veď dúfam,
že keď budete čítať tieto riadky, bude
burčiak veselo šumieť v pivniciach po
celej obci.
Tentokrát chcem však spomenúť inú
tvár mesiaca októbra – je to mesiac úcty
k starším. Veľmi ľahko je "vybaviť" takúto príležitosť krátkym prianím všetkého najlepšieho. Keď však pozriem na
Vás, milé dôchodkyne a vážení dôchodcovia, vidím a verte mi, že naozaj vidím
a naozaj chápem, aké zložité, bolestné
a smutné, zamotané a ťažké sú príbehy kníh Vašich životov, ktoré Ste písali
a aj píšete najmä teraz, keď síl ubúda
a Vy by Ste si mali užívať zaslúžený pokoj jesene života. Prichádzajú problémy
so zdravotným stavom, starostlivosťou
o domácnosť, o partnera a niekedy aj
o dospelé deti a vnúčence uprostred tohto zrýchleného sveta v hlbokej kríze financií a morálky. Z detstva, mladosti
a aktívneho života nám zostávajú postupne už len spomienky, tie radostné aj smutné, úspechy aj neúspechy postupne ich
prekrývajú aktuálne problémy a vyzerá
to, že radosti je čím ďalej tým menej.
Zúčastnil som sa omše v našom kostole (priznám sa, že cez pracovnú dobu),

Potravinová pomoc
V tomto roku sa Slovenská republika
prvýkrát zapojila do európskeho programu potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby.
V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou bol stanovený okruh osôb, kto-

A položme si ďalšiu otázku: A prosíme
ju? Mnohí áno, ale je ešte dosť tých, ktorí
si to nechávajú až „na potom“. Bolo by
dobré pripravovať sa a pripraviť sa, lebo
„nevieme ani dňa ani hodiny“. Tie slová
Pána Ježiša sú nám známe.
Staroveký filozof Aristipos sa kedysi
plavil po mori. Stroskotal a o všetko prišiel. Keď sa dostal na pevninu, tamojší
obyvatelia mu pomohli zaobstarať veci,
ktoré stratil. Svojim priateľom do vlasti
napísal, aby sa naučili hľadať a získavať
pre seba také dobro, ktoré sa pri stroskotaní nestráca.

v pondelok na Máriu, lebo som chcel pozdraviť pánov farárov z celého okresu,
ktorí tu mali stretnutie. Na najmladšieho
z nich pripadlo urobiť kázeň, mal veľkú
trému, ale hovoril veľmi pekne a zanietene o pilieroch, na ktorých by malo stáť
ich kňazské povolanie a ktoré ich majú
posilňovať v ich práci. Nechcem rozvíjať
teologickú stránku kázne, ale veľmi ma
oslovil jeden pilier – vzájomná podpora
ich bratského spoločenstva.
Možno tu je čiastočné riešenie aj pre
nás – pre naše spoločenstvo, našu obec,
naše rodiny. Vzájomná pomoc a podpora,
vzájomná úcta a pochopenie. Toto by mal
byť motív nielen mesiaca októbra, ale
celého nášho roka a nielen úcty k starším, ale vzájomnej úcty navzájom medzi
nami všetkými. Nezazlievajte Vašim deťom, že nemajú na Vás toľko času, koľko by bolo treba, veď sa snažia zo všetkých síl zabezpečiť pre seba, svoje deti
a aj pre Vás prostriedky na čoraz drahší život. Nezazlievajme našim rodičom
a starým rodičom, že nestíhajú hektické
tempo zmien, povinností a udalostí súčasnosti.
Nie je jednoduché nájsť spoločnú –
medzigeneračnú reč. Vzájomné medzigeneračné pochopenie. Musíme sa o to
však snažiť. Všetci – mladí, dospelí, aj
tí skôr narodení. My mladší sa musíme
snažiť nájsť v sebe dostatok vďačnosti, trpezlivosti a pokory, aby sme mo-

ré môžu túto potravinovú pomoc získať.
Distribúcia bude prebiehať, resp. už prebieha prostredníctvom dvoch charitatívnych organizácii a to:
• Potravinová banka Slovenska, o.z.,
kpt. Nálepku 19, 082 01 Lipany.
• Služby Božieho milosrdenstva, n.o.,
Lackov č. 5, 962 44 Lackov.
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Starozákonný Šalamún jasne napísal:
„Márnosť nad márnosť“, /Kaz.12,8/
A čo na záver? Všetkým Vám, domácim či hosťom, zo srdca prajem a od
Boha vyprosujem požehnané stretnutie
v kruhu farskej rodiny v kostole a v kruhu Vašich rodín doma. Láska Božia nech
Vás všetkých sprevádza v ďalšom „novom hodovom roku“.

vdp. farár Pavol Flajžík

hli prejaviť dostatočnú úctu k šedinám.
Starší sa musia snažiť nájsť v sebe tiež
dostatok trpezlivosti, pokory a pochopenia k problémom tých, ktorí teraz pracujú a vychovávajú deti. Ani jedno, ani
druhé nie je ľahké. Ale ak to nebudeme
skúšať, nebudeme sa snažiť, rozpadne sa
nám celý náš malý rodinný, dedinský a aj
ten veľký svet.
Samozrejme, že sa nedajú takto zaškatuľkovať a vyriešiť všetky problémy –
s bývaním, drahotou, chorobou, pokazenými medziľudskými vzťahmi, pohnevanými príbuznými... Myslím však, že
ak sa každý z nás posnaží aspoň trošku
vzájomne si pomôcť, podporiť sa navzájom nie proti niekomu, ale pre niekoho, s dobrým úmyslom pomôcť, svet sa
stane o trochu lepší. O trochu ľahšie sa
budú znášať naše starosti a problémy.
Toto nám všetkým prajem v mesiaci
októbri – mesiaci úcty k starším: nech
je mesiacom (a nie jediným v roku) vzájomnej našej úcty a podpory.
starosta obce
PS: Hovorí sa, že vzájomná úcta je najtvrdšia mena – keby sme tak mohli namiesto v EUR platiť v ÚCTA. Ktovie, kto
by bol na sociálnych dávkach.

V obci Dubová sa do potravinovej pomoci prihlásilo 80 ľudí. Potraviny sa občanom vydávali prostredníctvom neziskovej organizácie Charita Modra vo viac
účelovom zariadení na ihrisku Dubová
12. a 14. septembra 2011.
Mária Polčicová
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Zanedbané vinohrady

ničia buriny a choroby, susediace
vinohrady sa poškodzujú, majitelia
čakajú na výstavbu a špekulujú,
chotár vyzerá na zaplakanie...

Pri oberačkách a tiež pri prechádzke
vo viniciach si môžu Dubovania povšimnúť, že nie je vinohrad ako vinohrad.
Niektoré vinice sú už v tomto čase pooberané, iné vyzerajú, ako by nemali
pána.
Dubová má v oblasti vinohradníctva na
čo nadviazať. Navzdory výraznému prepadu vinohradníctva ako takého, ktorého
sme na Slovensku svedkom v posledných
20 rokoch, si naďalej zachovala charakter
vinohradníckej obce. Zásluhou mnohých
miestnych vinárov a najmä vinohradníkov rozvíja ďalej toto dedičstvo. Z historických prameňov vieme, že v čase najväčšieho rozkvetu vinohradníctva, bola
výmera viníc na našom území cca 130 ha,
reálne vieme teraz udržať asi 70 ha.
Po spoločenských zmenách v roku
1989 si vlastníci vinohradov, v mnohých
prípadoch už ich deti a vnuci, nárokovali
svoje vlastníctvo. Niektorí mali záujem
na pokračovaní vinohradníckych tradícií
a niektorí len na zhodnotení pôdy a jej
lukratívnom predaji. Po skončení činnosti poľnohospodárskeho družstva ostala
veľká časť chotára akoby bez pána a do
riešenia problematiky sa musela vložiť
dokonca aj obec, keď zásluhou starostu
pána Lukačoviča rok obrábala „bezprízorné“ vinohrady obec. Tí vlastníci a vinohradníci, ktorí mali záujem o vinohradníctvo a vinárstvo, založili následne
spoločenstvo vlastníkov a nájomcov vinohradov – OZ Dubovan a oni prevzali
na seba záväzok v čo najväčšej miere
zachovať vinohrady v obci. Stav veľmi
nerovnovážny a založený najmä na dobrej vôli, dobrých vzťahoch a spolupráci.
Aj napriek tomu sa stali vinohrady najmä
predmetom obchodu, ale nie preto, aby
boli ďalej zveľaďované, ale na predaj.
Svetlú výnimku tvoria predaje vinárom
a vinárskym podnikom, ktorí napriek
počiatočnej nedôvere predsa len udržali
vinohrady a v niekoľkých prípadoch ich
aj zveľadili.
V dôsledku vidiny stavebného boomu,
ktorý nejeden obyvateľ Dubovej zaznamenal, sa z niektorých vinohradov stali
perspektívne stavebné parcely. Zákon
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NR SR č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, mal snahu ochrániť stávajúce vinice pred tlakom developerov
a to tým, že určil vinohradnícke obce
a hony, ktoré môžu byť využívané iba
ako vinohrady. Zmena zákona o vinohradníctve a vinárstve vypustila zo zákona hony určené len na pestovanie viniča,
v konečnom dôsledku zablokovala v roku
2005 všetku pôdu na Dubovej a zhatila
úsilie o schválenie územného plánu obce.
Až po ďalších novelách a dlhotrvajúcich
rokovaniach sa územný plán podarilo
schváliť a pomenovať hony, ktoré budú
určené na pestovanie viniča a rozvojové
lokality.
Výsledkom celého vyššie pomenovaného procesu je, že spustnuté a neobrábané vinohrady sú zdrojom zaburinenia
a šírenia chorôb aj na susediace pozemky
a sú tiež útočiskom lesnej zveri. Vyčkávacia taktika vlastníkov (bude-nebude
sa tu stavať) nie je ku prospechu veci
a poškodzuje ostatných vlastníkov vinohradov, ktorí sa snažia svoj majetok
zveľaďovať, ošetrovať a rozvíjať. Nemali
by sme zabúdať na to, že práve títo vinohradníci udržujú ten charakter obce, na
ktorý sme všetci právom pyšní.
V zmysle platného zákona č. 220/2004
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy § 3 ods. 1, je každý vlastník
poľnohospodárskej pôdy povinný: Vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané
na ochranu a zachovanie kvalitatívnych
vlastností a funkcií poľnohospodárskej
pôdy a na ochranu pred jej poškodením
a degradáciou. Predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
Zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov
v krajinnom prostredí. Tiež usporiadať
a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri. Nesplnením týchto ustanovení sa vlastník
dopúšťa priestupku so sankčným postihom. Udržanie poľnohospodárskych lokalít rieši tiež Nariadenie vlády SR č. 127
z roku 2010, kde sa za účelom ochrany
proti pôdnej erózii a zachovávania terás
zakazuje likvidovať terasy vinohradov.
Je dôležité uvedomiť si, že spustnuté
a neobrábané vinohrady sú zdrojom zaburinenia a šírenia chorôb aj na susediace
pozemky, čím sa zvyšujú finančné nákla-

3
dy na ochranu vinohradov na strane tých,
ktorí sa svojou každodennou prácou snažia zachovávať tradície a charakter obce.
Neobrábané pozemky sú tiež útočiskom
lesnej zveri, ktorá sa takto v nadmernom
počte zdržiava vo vinohradoch, čím spôsobuje v posledných rokoch extrémne
škody.
Touto cestou chceme požiadať vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby v priebehu nastávajúceho vegetačného obdobia vykonali nápravu skutkového stavu pozemkov v zmysle vyššie uvedeného zákona
č. 220/2004 Z. z. V preklade to znamená
aj v nadväznosti na schválený územný
plán – kde majú ostať vinohrady, treba
ich ošetrovať, kde nemajú byť vinohrady,
tam treba preveriť, či nemáte nahlásené
vinohrady na UKSUP-e, zmeniť registráciu a uviesť pozemok do udržiavateľného
stavu, najvhodnejšie zatrávniť a kosiť. Je
potrebné si ešte uvedomiť, že ak máte na
liste vlastníctva uvedený druh pozemku
v operáte „E“ – tento nie je záväzný.
Záväzný je na operáte „C“, ktorý môžete mať buď na svojom „C-čku“ na liste
vlastníctva, alebo môže byť uvedený na
poľnohospodárskych parcelách operátu
„C“. Tu sú zaevidované aj účelové komunikácie k poľnohospodárskym pozemkom, ktoré sú síce vašim vlastníctvom,
ale účel využitia je záväzne účelová
komunikácia na prístup k poľnohospodárskym honom a nie je možné ich rušiť
a preklasifikovávať na iný druh pozemku až kým nepríde ku komasácii – pozemkovým úpravám.
Zároveň by sme chceli vyzvať členov
združenia Dubovan k aktivizácii činnosti, zvolaniu stretnutia, kde by sme problematiku vinohradov bližšie prerokovali
a k obnoveniu dohôd o obrábaní vinohradov s vlastníkmi.
V prípade, že z dlhodobého hľadiska
nedôjde k zlepšeniu stávajúceho stavu,
obec bude nútená požiadať štátny orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy
o uplatnenie právomoci v rámci kompetencií, ktorými je aj finančný postih.
K týmto krokom sme neustále vyzývaný
nadriadenými orgánmi, ale aj občanmi,
vinohradníkmi, podnikateľmi a aj návštevníkmi obce. Všetci sa svorne vyjadrujú v tom zmysle, že žijeme v krásnom
kraji, ale nevieme sa oňho starať.
Ľudovít Ružička

Poďakovanie darcom, ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín: Anton Suchovský,
Magdaléna Polčičová, rodina Alojza Dubana, Anna Valentovičová a jeden Bohuznámy darca. ĎAKUJEME!
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Vážená redakcia
dubovských novín,
človek dlho nedokázal a v mnohých
prípadoch sa nedokáže účinne brániť
ničivým silám prírody. Zemetrasenia,
výbuchy sopiek, epidémie, ale i povodne bývali ozajstnou a ešte sú tou kosou
ľudstva i skazou hodnôt, ktoré si človek
pracne vytvoril.
Obsah ľudovej múdrosti o nešťastí,
ktoré nechodí po horách, ale po ľuďoch,
tak v tomto prípade platí na ľudí, ale aj
na údolie hôr, z ktorého prišlo v Malých
Karpatoch. Takou malou Fukušimou,
podobné nedávno popísal v dubovských
novinách starosta pán Ružička, tak teraz
bola ňou i obrovská vlna, ktorá sa prevalila najviac Pílou. Bola bleskom z jasného neba. Kto nevidel ten vymletý kaňon pod Červeným kameňom, snáď ani
neuverí. Nešťastie u susedov za dubovským chotárom spôsobilo, že i v obciach
vôkol nemali vodu. Vodári vtedy makali
ako len vedeli. Patrí im za to úprimné
poďakovanie a nielen im.
Obecná voda v Dubovej netiekla niekoľko dní. A keď začala tiecť, tak nebola
pitná. A tak ľudia odpúšťali a odpúštali,
tak ako vždy, keď je v Dubovej porucha a tie bývajú dosť často. Po pohrome
z neba, Obecný úrad v Dubovej po spojazdnení vody do našich kuchýň pravidelne hlásil: „Je to len voda úžitková!!“
Cisterny s pitnou vodou nás trúbením
privolávali k sebe. Voda hrčala do kýbľov, hrncov, či bandasiek ako nájdený
poklad prameňa. V Dubovej vodovodnému potrubiu, v ktorom sa nachádza
po poruche veľa nečistôt, tak na Dolnej

ulici takzvaný „odpušťák špiny“, robia
vodovodné kohútiky v našich domoch.
Ľudia robia prácu, za ktorú nedostanú
plácu, za užitkovú vodu zaplatia ako za
pitnú a ešte v týchto prípadoch riskujeme, že v zákutiach rúr po nedobrom
odpustení závadnej vody sa usadí nejaká nebodaj baktéria, ktorou si uhasíme
smäd a môžme len veriť, že neochorieme. Možno si niekto povie, že to nie je
až tak veľa znečistenej vody. No ten,
ktorý tých peňazí nemá veru nazvyš, tak
ten veru isto nie. To nevraviac o znečistených usadeninách v našich potrubiach
a to zdravie.
Pokiaľ vieme, každé uličné vodovodné potrubie by malo mať odpúšťací
hydrant. Ten vraj aj je, ale až za vodomerom hodín bývalého Poľnohospodárskeho družstva. No tí to isto z lásky
k blížnemu neurobia, aby platili za nás
znečistenú vodu cez ich vodomer. A tak
my pri poruchách odpúšťame v našich
domoch špinavú vodu a platíme za ňu
ako za pitnú a nikto nám to veru neodpustí! Vodárov robotníkov na poruchách pri práci v Dubovej často vidíme.
Sú to správni chlapíci, makajú v zime,
keď mrzne a či v lete pri 50 stupňoch
na slniečku. O probléme sa vie, len nič
sa nerobí. Ako je to v iných koncových
spádových uliciach obce, to neviem. No
na Dolnej ulici je to tak.
Tak bude a či nebude odpúšták? Pridá
sa k pomoci Obecný úrad v Dubovej?
Každú pomoc a najmä, keď ide o zdravie nás všetkých, radi uvítame. Však
uvidíme, zatiaľ neďakujeme.
František Horváth

Každá minúta života má v sebe vlastnú hodnotu zázraku.
(Albert Camus)
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Ospravedlnenie
Prosím všetkých čitateľov Dubovských novín, najmä tých, ktorých sa následný text bezprostredne dotýka, o ospravedlnenie uverejnenia niektorých príspevkov (nedožité jubileá,
pripomienka zosnulých a pod.) iba dodatočne
s viditeľným oneskorením. Príspevky boli poslané načas v aktuálnom čase, avšak pre technický problém na počítači (pomerne dlho pretrvávajúca nedostupnosť mailov posielaných
na elektronickú adresu DN) som sa k nim nedostal a dokonca som o nich počas uvedeného
problémového obdobia ani nevedel. Problém
bol následne odstránený a v súčasnosti by už
podobná situácia nemala nastať. Ďakujem za
pochopenie.
František Zajíček

Nedožité 90 narodeniny našej drahej
Márie Pokojnej
sme si pripomenuli 10. mája 2011.
Súčasne sme si 6. mája 2011
pripomenuli 3. výročie jej úmrtia.
Venujte jej pri tejto príležitosti
spomienku a želanie milosrdnej
božej lásky.
S vďakou a láskou spomínajú
najbližší.

Naši jubilanti
október – november 2011
70 rokov:
Vladimír Polčič
(* 24. 11. 1941)

Blahoželanie k 60-tke

60 rokov:

Veľa zdravia, šťastia, lásky,
žiadne starosti, žiadne vrásky.
Radosť z vnúčat, z rodiny,
prajeme krásne narodeniny.

Július Seneš
(* 2. 11. 1951)
Zuzana Kralovičová
(* 10. 11. 1951)

Miro, Beata, Jakub
Mária Mináriková

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.
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40 rokov:
Serafína Schmidtová + 19. 11. 1971
manželka Štefana, rod. Krchňáková (64 r.)

Ignác Lederleitner + 27. 11. 1971

100 rokov:

manžel Márie rod. Hutterovej (63 r.)

Jozef Macháček + 11. 10. 1911

syn Františka a Serafíny rod. Ružičkovej (14 dní)

30 rokov:

Vilma Fandlová + 2. 11. 1911

Angela Jakubcová + 7. 10. 1981

Zuzana Tomašovičová + 21. 11. 1911

Gabriela Koníková + 6. 11. 1981

vdova po Jozefovi, rod. Baďuríková (71 r.)

dcéra Leonarda a Márie rod. Sellerovej (8 r.)
manželka Štefana, rod. Kobetičová (72 r.)

vdova, rod. Jakubcová (85 r.)

90 rokov:
Terézia Lukačovičová + 9. 10. 1921

dcéra Františka a Kláry rod. Pokojnej (7 r.)

Dňa 23. novembra 2011 by sa
dožil 60 rokov

Rozína Urbášeková + 28. 11. 1921
vdova po Jozefovi, rod. Lukačovičová (95 r.)

80 rokov:
Ľudovít Tomašovič + 11. 10. 1931

syn Michala a Jozefíny rod. Kukumbergovej (3 mes.)

Viliam Valentovič,
Angela Jakubcová

Branislav František Peško + 25. 10. 1931

Gabriela Koníková

20 rokov:

syn Františka a Anny rod. Peškovej (7 mes.)

Terézia Oškerová + 19. 11. 1931

Igor Kolek + 1. 10. 1991

Martin Hutera + 28. 11. 1931

Štefan Križan + 13. 10. 1991

vdova po Lenhartovi, rod. Mruškovičová (79 r.)
manžel Márie rod. Kolekovej (84 r.)

(39 r.)

manžel Alojzie rod. Pokojnej (33 r.)

Jozef Drinka + 7. 11. 1991

70 rokov:

(52 r.)

Vincent Jakubec + 23. 10. 1941

syn Štefana a Márie rod. Pokojnej (20 r.)

František Matovič + 13. 11. 1941
syn Teodora a Kláry rod. Peškovej (3 mes.)

50 rokov:

vdova po Adalbertovi, rod. Svrčková (56 r.)

Terézia Heldová + 5. 11. 1961

...a stále niekde nachádzame stopy
tvojho života. Pripomínajú nám ťa,
nedajú nám na teba zabudnúť.
Sme z toho aj šťastní aj smutní.
Vždy keď hovoríme o tebe,
padajú lúče slnka do našich duší
a naše srdcia ťa objímajú
ako keby si od nás neodišiel.
Ty už nie si tam, kde si bol,
si ale všade tam, kde sme my.

Jozef Soldán + 22. 10. 1961

syn Jozefa a Štefánie rod. Hanulovej (5 dní)

Magdaléna Oškerová + 31. 10. 1961

ktorý tragicky zahynul vo veku 44
rokov pred 16. rokmi vo svojej
rodnej Dubovej.

Igor Kolek

Štefan Križan

vdova po Jozefovi, rod. Tomašovičová (92 r.)

Anastázia Svrčková + 6. 11. 1961
manželka Ernesta, rod. Jurkovičová (55 r.)

Jozef Drinka

Magdaléna Oškerová

Dňa 18. 10. 2011 by sa náš otec, dedko a pradedko
Lukáš Polčič

Spomíname

dožil svojich 90-tich narodenín.
Zároveň náš brat Miroslav by sa 24. 12. 2011
dožil 60-tich narodenín.
Spomínajú dcéra s rodinou,
synovia Jozef a Igor s rodinami.

Dňa 25. septembra uplynulo
20 rokov od smrti

Česť ich pamiatke.

Antona Polčiča.
V modlitbe spomínajú najbližší.
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Zbierka šatstva
Nezisková
organizácia
Pomocný anjel so sídlom v Nižnej na Orave, ktorá bola založená za účelom
poskytovania pomoci sociálnym zariadeniam ako napr: nemocniciam,
domovom dôchodcov, detským domovom, doliečovacím ústavom, ale aj jednotlivcom a sociálne slabším rodinám,

Rozlúčková slávnosť
s predškolákmi.
Ako sa blíži koniec júna, všetky deti sa
tešia na letné prázdniny. I u nás v MŠ
tomu nebolo inak.
Deti sa tešili na výlety s rodičmi do
hôr, k moru, k starým rodičom... No naši
predškoláci mali o dôvod viac. Tešiť
sa po prázdninách do základnej školy.
Ako správni predškoláci, nemohli odísť

Škola ožila
detským džavotom...
V pondelok 5. septembra sme slávnostne otvorili školský rok. Za aktívnej
účasti pána starostu Ružičku, dôstojného pána farára Flajžíka, rodičov detí
a pedagógov sme privítali našich žiakov
v škole a zvlášť našich prváčikov.
Prijímame ich v našej školskej rodine po prvýkrát v priateľstve a s láskou,
aby vydržali tých neľahkých 13 rokov
školskej práce až po ukončenie povinnej
školskej dochádzky maturitou. V škole
ich čaká fantastický svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale
aj miesto človeka v ľudskej spoločnosti
cez krásu a poéziu materinského jazyka,
spomienky na predkov a zvyky regiónu
a rozprávková cesta svetom.
Každý z nás má svoje túžby, sny
a predstavy. Škola sa snaží žiakom ich naplniť. Ale žiaci musia škole pomôcť. Byť
otvorení pre prijímanie nových vedomostí, byť empatickí k túžbam a snom iných,
dokázať sa zrieknuť časti svojho "JA"
v prospech spoločných cieľov triedneho
kolektívu. Uvedomiť si, že osobné ciele
končia tam, kde začínajú práva vašich kamarátov. Tak, ako už mnoho rokov, vám
my učitelia pomáhame a dávame osobný príklad v mnohých oblastiach života
a pomáhame rodičom sprevádzať vás
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vyzvala jednotlivé obce, aby sa zapojili
do zbierky obnoseného a nepotrebného
šatstva.
Obec Dubová na túto výzvu zareagovala a v polovici júla zorganizovala zbierku obnoseného a nepotrebného šatstva.
Naši občania sa do tejto akcie zapojili
veľmi zodpovedne a do viacúčelového
zariadenia na ihrisku, kde sa šatstvo sústreďovalo, doniesli asi tristo vriec kva-

litného oblečenia. Šatstvo bolo v nasledujúcich dňoch prevezené na triedenie
a distribúciu.
Za prejavenú ochotu pomôcť tým, ktorí
pomoc potrebujú, Dubovanom zo srdca
ďakujeme.

bez rozlúčenia. Spolu s pani učiteľkami
Jankou a Jarkou pripravili pre svojich
mladších kamarátov pásmo piesní, básní
i tančekov. Nezabudli si pripraviť pre
nich aj darčeky.
Predškoláci dostali na pamiatku krásnu
rozprávkovú knihu s venovaním, aby si
pri čítaní rozprávok spomenuli na materskú školu. Nemohla samozrejme chýbať
ani sladká torta so sviečkami a detské
šampanské. K slávnosti sa pridali aj zamestnanci OÚ.

Natálka Gregušová,
Miško Jakubčík,
Matilka Nikol Kovácsová,
Miško Matias,
Lauruška Polčičová,
Vaneska Schwarzová,
Maruška Staňová

jeho úskaliami. Škola však už od prvého
dňa vyučovania bude bedliť voči šikanovaniu, psychickému alebo fyzickému
ubližovaniu a násiliu s prvkami vydierania. Ak sa nám to podarí dodržať, môže
sa nám podariť naplniť slová veľkého
učiteľa národov Jána Ámosa Komenského, že škola je dielňou ľudskosti.
Pri otváraní nového školského roku sa
patrí zhodnotiť prácu žiakov v minulom.
Školu navštevovalo 20 žiakov. Všetci
boli úspešní. Prváci zvládli učivo na veľmi dobrej úrovni. Ostatní žiaci, kde sa už
klasifikuje ich snaženie celkovým zhodnotením prospechu a správania konštatujem, že zo 14 žiakov prospelo s vyznamenaním 12 a 2 žiaci prospeli veľmi dobre.
Žiaci sa zúčastňovali súťaží v matematike, prednese poézie a prózy, výtvarných
a športových súťaží. V matematike vynikol tretiak Miško Koník, v športových
súťažiach získali 1. miesto vo futbale
a vybíjanej naši chlapci a dievčatá na
športovom dni v Limbachu. Výborne
aj behali a priniesli umiestnenia na medailových miestach: Anetta Laciková,
Matej Polčič, Patrik Moravčík, Paulínka
Schwarzová, Emka Polčičová, Stellka
Pražáková, Katka Valčeková, Matúš Hrdlovič, Šimon Hrdlovič, Samko Polčič.
Taktiež výborne plávali a priniesli si ocenenia. Ale hlavne všetci žiaci vedia preplávať rôznymi plaveckými štýlmi 25 m
v bazéne a tí najmladší 12 m. Zdokonaľo-

Mária Polčicová

držíme vám palce, aby ste boli
šikovní prváci.

vať v plávaní sa každý rok nechodíme
zbytočne...
Aj v školskom roku 2011/2012 máme
v pláne dosiahnuté úspešné výsledky
obhájiť. Chceme rozvíjať znalosti z anglického jazyka pod odborným dohľadom
p. Mgr. Myslíkovej; počítačovú zručnosť
pri výučbe informatiky už od 1. ročníka
v počítačovej triede pod vedením Stanislavy Tomašovičovej a otvárame aj detašované pracovisko speváckeho odboru
UŠ Modra pod vedením p. riaditeľky
ZUŠ. V pláne je návšteva kultúrnych
podujatí, školský výlet, plavecký výcvik
a účasť v súťažiach organizovaných na
úrovni okresu.
Chceme aby sa udržali výsledky práce
žiakov aspoň na úrovni minulého školského roku pod vedením kvalifikovaných
pedagogických pracovníkov, aby po postupe do 5. ročníka na iných školách boli
naši žiaci plne konkurencie schopní, prípadne sa stali lídrami v nových kolektívoch.
Zaželajme si veľa úspechov, pevné
zdravie aktérov školského života, aby
školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, spoločenských a športových sviatkov, pestrý a veselý ako dúha
po letnom daždi.
Mgr. Juraj Schwarz,
riaditeľ školy
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MALOKARPATSKÝ
		
POHÁR 2011

foto: Ing. Ján Sabo

Účastníci 4. Malokarpatského pohára
Uplynulý víkend, 16. – 18. septembra
2011 sa uskutočnil na súkromnom letisku Ing. Hanulu v Dubovej už 4. ročník
súťaže o Malokarpatský pohár RC historických leteckých modelov.
Súťaž, podobne ako minulý rok, aj
v tomto roku organizačne zabezpečila
bratislavská skupina SAM 119 za sponzorstva ZO JUNIOR Bratislava Dúbravka vedenej p. Miroslavom Rybanským,
súkromnej firmy p. Jozefa Jaššu z Bratislavy a p. Mariána Mokráňa. Patronát nad
súťažou prevzal starosta obce Dubová
p. Ľudovít Ružička.
Podobne ako vlani aj tento rok sme
sa tešili z účasti rakúskych historických
modelárov pod vedením ich nového prezidenta p. Gerharda Rautera a českých

foto: Ing. Ján Sabo

poháňané elektromotormi). V kategórii
½ A ELECTRIC OT štartovalo 12 pretekárov. Víťazom sa stal M. Žitňan s modelom Vega pred P. Čamajom (Ichabod)
a J. Šilarom (President). V kategórii ELOT
(striedavé motory) štartovalo 7 pretekárov. Víťazom sa stal P. Čamaj s modelom
Ichabod pred F Swietym (Record Hound)
a Št. Mokráňom (DG 67). V kategórii vetroňov štartovalo 18 pretekárov. Súťažilo
sa podľa rakúskych pravidiel. Tri štarty
z jednotného „gumicugu“, 5 min. let a následné pristátie do vytýčených priestorov
30 x 30, resp. 10 x 10 m pre 10, alebo
20 bodovú bonifikáciu a zápočtom dvoch
najlepších výkonov. Víťazom sa stal
F. Mang (AUT) s modelom Sokol (českého konštruktéra p. R. Čížka) pred
A. Novotným (AUT) s modelom Sokol
a A. Pajdlhauserom (Gamma Gull). Putovný pohár si tento rok odniesol do
Rakúska p. Fritz Mang.
Ako posledná sa lietala „kráľovská“ kategória Texaco. Jedná sa o modely úctyhodných rozmerov poháňané spaľovacími motormi, pre ktoré platil maximálny
nálet 30 min. V tejto kategórii nakoniec
štartovalo 6 pretekárov. Víťazom sa stal
A. Nagy s modelom Lanzo Bomber pred
Št. Mokráňom (Eros) a Zd. Sýkorom
(CZE) s modelom Jasco Flamingo.
Osobitné poďakovanie a uznanie patrí
najstarším súťažiacim p. Albertovi Novotnému (75 r.) a Helmutovi Kraftovi (74
r.) obidvaja rakúski pretekári. Najvzdialenejším účasníkom bol p. Miroslav Čamaj z B. Bystrice.
(Pokračovanie na str. 8)
Slávnostné otvorenie 4. Malokarpatského pohára 2011
modelárov pod vedením p. Jiří Zámečníčka. Piatkové poobedie bolo venované
sprievodnému programu, v rámci ktorého
predviedli svoje „obrie“ modely p. Olin
Vitásek, Svaťo Supek a riadenie vrtulníka
p. Peter Šmidovič. Okrem toho spestrením boli aj lety motorizovaných rogalistov a paraglideristov, ktorí mali rozložený
svoj „stan“ na dolnom konci letiska.
Vlastná súťaž sa uskutočnila v sobotu
17. septembra 2011 v štyroch kategóriách
SAM (OTVR Gliders, 1/2 A ELECTRIC
OT, ELOT a Texaco). Celkovo štartovalo 26 pretekárov (6 z Rakúska, 6 z Čiech
a 14 zo Slovenska), ktorí predviedli 49
modelov.
Ako prví sa pustili do súťaženia pretekári v oboch „električkách“ (modely
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(Pokračovanie zo str. 7)
Všetci priviezli krásne modely a merali
kusisko cesty pod svahy Malých Karpát,
kde sa práve rozbehli oberačkové práce.
Zvláštne poďakovanie patrí p. Št. Mokráňovi za prípravu a organizáciu celej súťaže a domácemu p. Št. Jakubčíkovi, ktorý
bol neustále nápomocný celému organizačnému výboru a dopomohol tak k hladkému priebehu 4. ročníka Malokarpatského pohára RC historických modelov.
Najkrajšou odmenou všetkým, ktorí
sa podieľali na organizácii a zabezpečení tohtoročnej súťaže bolo poďakovanie
rakúskych a českých modelárov za možnosť zúčastniť sa tejto súťaže s uistením,
že budúci rok istotne prídu zas.
Ing. Jozef Sedlár,
športový komisár súťaže

foto: Ing. Ján Sabo

Vyhlasovanie výsledkov (zľava Ing. J. Sedlár, Ing. A. Pajdlhauser a Št. Mokráň)

Zo života Jednoty
dôchodcov v Dubovej.
Tento rok sa ešte neskončil, ale chceme dať o sebe vedieť. Na výročnej členskej schôdzi konanej na jar sme odsúhlasili, že v máji t. r. zorganizujeme pre
našich členov, občanov „Majáles“.
Členovia sa aktívne zapájali, aby všetko dobre dopadlo a stálo ich to veľa času. Svoju pomoc nám ponúkli aj radoví
občania. V bufete nám pomáhali p. Vladimír Oškera, p. Janka Oškerová a p. Ivan
Jakubec. Vstupné vyberala p. Ružičková

Jarka. Hudobnú časť nám zabezpečil
p. Šikula Milan ml. Usporiadateľmi boli
aj naši mladí: p. Oškera Michal, p. Benkovský Matej, p. Budinský Marek. Propagačný materiál nám pripravil p. Oškera
Vladimír. Boli sme veľmi prekvapení,
keď sme ráno našli iba prázdne miesto po
plagátoch. Boli pekne vyrezané.
Vážení dôchodcovia, verili sme, že aspoň zo solidarity podporíte svoje podujatie. Boli sme veľmi sklamaní. Športovci
nerobia zábavu iba pre športovcov. Aj my
sme to organizovali pre celú obec. Bolo
nás tam na to, aby sme sa zabavili, dosť.
Tí, ktorí prišli, verím, že neľutovali.

Ďalšiu akciu sme organizovali „Športové hry seniorov“ v Modre. Dňa 27. 5.
2011 sa zúčastnili piati členovia: p. Gloznek Valent, chôdza 1 km – 1. miesto nad
80 rokov, p. Oškera Rudolf, chôdza 2 km
– 3. miesto do 65 rokov, p. Jakubec Rudolf, vrh guľou – 3. miesto do 65 rokov.
Ďalej sa zúčastnili ešte manželia Grellnethovci. Dňa 11. 9. 2011 sme organizovali
účasť na Mariánskej púti v Marianke. Vykonali sme si krížovú cestu na Kalvárii
a zúčastnili sme sa na svätej omši.
Všetkým, ktorí sa zapájali do akcií, ďakujem.
Rudolf Oškera

Kalendár podujatí október – november 2011
7. – 8. 10.
9. 10.
1. 11.
18. – 19. 11.

Termín

Podujatie
Hodové veselice
Dubovské hody
Sviatok všetkých svätých
Deň otvorených pivníc – zabíjačka

Organizátor
?
RK cirkev
ZPOZ
MVC, KRKVaŠ

Podujatie nie je potvrdené organizátorom
Dátum vydania ďalšieho čísla: 1. december 2011, uzávierka pre textové a obrazové príspevky: 10. november 2011
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