
Vážený čitateľ.

Ako pred rokom, tak i po roku, znova 
máme hody. Ako pred rokom, tak i o rok, 
opäť sa nám prihlásili mesiace s kon-
covkou „-ber“. Ako pred rokom, tak – ba 
vlastne – každý rok, deň sa nám skracuje 
a leto ustupuje.

Hej, tak to bolo, tak to je a tak to i bude. 
Žiadne nové poznanie, žiadna nová pravda. 
Každé obdobie nám ponúka svoju krásu. 
O jari hovoríme, že prebúdza život, leto 
život chráni, nuž a jeseň, to je obdobie do-
zrievania toho na jar zasiateho. A zima, hej, 
je to doba oddychu našej prírody.

Ale v prírode je predsa korunou človek. 
Ako príroda má svoje obdobia, tak i člo-
vek. V prírode sa deje všetko presne, na 
čas, len človek si namýšľa, že ho čas „obí-
de“. „Všetko do času – Pán Boh naveky“, 
vravievali naši otcovia. A mali pravdu. 
I my sa držme ich múdroslovia, aby aj tí po 
nás, nám boli vďační, že sme im boli prí-
kladom.

Teraz sa vráťme k prvej vete, k našim 
hodom. Hody boli vždy sviatkom celej 
farnosti, celej obce a každej rodiny. Ako 
v prírode, v tomto čase našich hodov, všet-
ko dozrieva, nebolo by od veci, vstúpiť si 
do seba a spýtať sa seba samého:

„Ako ja dozrievam vo svojom veku? 
Riadim sa svetskými radami,
alebo svätými ponaučeniami?

Som vo svojom veku zrelý pre svätosť, 
alebo len pre svetskosť?

Predsa každý vek je zrelý pre svätosť!“

Prečo som týmito otázkami „tak zhurta“ 
vstúpil do úvodníka? Preto, že každý vieme 
o úvodníku svojho života, ale nikto z nás 
nevie, kedy príde čas na dopísanie posled-
nej kapitoly...

H O D Y bývali odpradávna nielen stre-
távaním sa navzájom, ale i odpúšťaním si 
navzájom. Pred hodmi bola možnosť sa vy-

spovedať, t. j. zmieriť sa s Pánom Bohom 
a cez hody zase zmieriť sa s tými okolo 
seba. Veď aj oni, i my, každý z nás nosí 
v sebe obraz toho istého Boha, ktorý nám 
pred hodmi odpustil.

Zo života nedávno blahoslaveného Sv. 
otca Jána Pavla II sa vie, že ešte ako Kra-
kovský arcibiskup každý štvrtok okolo po-
ludnia, medzi jedenástou a trinástou hodi-
nou voľne prijímal všetkých tých, ktorí sa 
s ním chceli stretnúť, ale vopred neboli za-
hlásení. Presne týždeň pred konkláve /kon-
kláve je tajná voľba pápeža/ v roku 1978 
k nemu prišla jedna chudobná žena a ho-
vorí mu: „Otče, žiadam vás, aby ste zasiahli 
u mojej susedky, aby mi vrátila mačku, kto-
rú mi ukradla!“ V deň, keď Karol Wojtylla 
/budúci Ján Pavol II./ odchádza do Ríma na 
konkláve, nariadi šoférovi, aby si nadišiel 
okľukou na letisko cez bočnú ulicu, kde bý-

vala spomenutá žena, ktorej adresu si pred 
týždňom napísal na lístok. Auto zastavilo 
pred susedkou sťažovateľky, vystúpil kar-
dinál Wojtylla, zacengal u „zlodejky“ mač-
ky – a spor sa s úsmevom vyriešil. Potom 
ho šofér odváža na letisko. Bol to posledný 
jeho skutok ako Krakovského kardinála 
a arcibiskupa vo svojej diecéze.

Všetci máme dosť času na konanie
dobra. Ale i dobro konajme „dobre“.

Nech sú nám naše hody nielen krásnou 
spomienkou, ale i kresťanskou výzvou do 
našich rodín, do našej farnosti.

Veľa Božieho požehnania
domácim i „cezpoľným“

praje a od Boha vyprosuje
vdp. farár Pavel Flajžík.
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Horúci rok
Letu sa hovorí aj uhorková sezóna 

(akože sa nič nedeje) a v tomto roku bolo 
leto charakteristické aj vysokými teplo-
tami a suchom. Viacerí vedia, ako klesla 
voda v studniach po celej Dubovej, viace-
rí zaregistrovali, že na Slovensku v niek-
torých lokalitách vyhlasovali dokonca 
mimoriadne situácie a obce museli za-
bezpečovať dodávku vody (10 litrov na 
osobu a deň), po horách veru o hríboch 
a hubách nebolo ani pamiatky, tropické 
dni a noci...

Na Dubovej sme však uhorkovú se-
zónu nemali, a bolo aj riadne horúco. 
V obecnom zastupiteľstve to vrelo a vre-
lo (a pravdepodobne to aj vrie) aj medzi 
obyvateľmi. Informácia o tom, že obec 
odkúpila podiel na Skládke odpadov Du-
bová s. r. o. a je jediným vlastníkom a in-
formácia o tom, že obecné zastupiteľstvo 
diskutuje o ďalšom smerovaní tejto spo-
ločnosti rozvírila medzi obyvateľmi vlnu 
dohadov, úvah, vyjadrení a názorov. Rád 
by som v tejto súvislosti predostrel nie-
koľko myšlienok a informácií.

Prvou je, že Dubová má veľmi zod-
povedné zastupiteľstvo, jeho členmi sú 
podnikatelia, živnostníci, ekonómovia, 
účtovníci, „daňováci“, majú nielen eko-
nomické, ale aj právne povedomie na 
dobrej úrovni a nie sú ľahostajní. Veno-
vali sa tejto otázke na doteraz deviatich 
poradách, konzultovali s viacerými práv-
nikmi, ďalšími ekonómami a manažérmi. 
Predkladali sa rôzne návrhy a modely, 
ako by mohla a mala spoločnosť fun-
govať. Ustanovili sa základné princípy 
a priority:
● Udržať kontrolu nad skládkou, aby obec 
mohla ovplyvňovať činnosti v spoločnos-
ti.
● Medzi iným ako prvoradé budovanie 
ochranného valu a hygienicko – ochran-
nej zelene.
● Rekultivácia „starej skládky“ – kopca 
v rohu.
● Následné hľadanie možností na lepšiu 
separáciu odpadu pred uložením – znižo-
vanie množstva uloženého odpadu.
● Hľadanie nových technológií a postu-
pov pri likvidácii odpadu.

Z ekonomického pohľadu je potreb-
né, aby spoločnosť dokázala vytvárať 
finančné prostriedky a aby „nevyrábala“ 
stratu. Z pohľadu obyvateľov je žiaduce 
a potrebné minimalizovať nepriaznivé 
vplyvy a ukladať čo najmenej odpadu. 
Spoločenskou prioritou je aj zhodnoco-

vanie odpadu a zapojenie nových tech-
nológií separácie, materiálového a ener-
getického zhodnocovania odpadu. Každá 
z týchto činností skládkovanie – sepa-
rácia – zhodnocovanie – rekultivácia – 
ekologizácia sú činnosti, ktoré so sebou 
prinášajú buď príjmy, alebo aj náklady. 
A niektoré len náklady. Aby tieto záujmy 
ekonomické – ekologické – obyvateľov 
boli uspokojované a v rovnováhe, aby sa 
nám spoločnosť z rôznych dôvodov „ne-
rozsypala pod rukami“, zastupiteľstvo 
zvažovalo rôzne modely fungovania 
spoločnosti, zvažovalo dostupný ekono- 
micko-manažérsky potenciál prítomný na 
skládke a v zastupiteľstve a hľadalo tento 
potenciál aj mimo. Zvažovalo spoluprácu 
so silnými spoločnosťami, s dlhodobými 
partnermi, s okolitými samosprávami, 
zvažovalo predať celé (menej starostí – 
ale málo kontroly), nechať celé len obci 
(veľa starostí – menej odbornosti a inová-
cií), spraviť akciovku a akcie dať obyva-
teľom (ešte viacej starostí – ťažká doho-
da a riadenie spoločnosti, lebo s takýmto 
modelom nemáme ako akcionári skúse-
nosti a nebezpečenstvo skúpenia akcií) 
a zvažovalo a zvažovalo... Zopakujem, 
že veľmi zodpovedne a uvážlivo.

Druhou myšlienkou je zdôraznenie re-
špektu a sebareflexie. Ja nie som elektri-
kár a nepôjdem sa rýpať do transformá-
tora, nie som lekár a nepôjdem operovať 
nikomu ani len slepé črevo,... Rešpektu-
jem, že na tieto činnosti nemám dosta-
tok odbornosti, informácií a zručností 
a nechám iných, aby to urobili. Nie pre-
to, že by som bol hlúpy, alebo nevzdela-
ný, ale z jednoduchého dôvodu - mal by 
som obavy z výsledku. Pozriem si potom 
samozrejme revíznu, či lekársku správu 
a poriadne to okritizujem, ale v konečnom 
dôsledku si uvedomím, že ak by mi dali 
do rúk skalpel, z tej operačnej sály uteči-
em. V tejto chvíli Vás preto aj touto cestou 
vyzývam, aby Ste ako občania obce Du-
bová rešpektovali rozhodnutie obecného 
zastupiteľstva tak, ako ho rešpektujem aj 
ja. Žiadam Vás o to pre ľudí, ktorí nielen 
že majú Vašu dôveru – zvolili Ste si ich 
s veľmi vysokým počtom hlasov – ale aj 
preto, že sú na takéto rozhodovanie kva-
lifikovaní. Kvalifikovali ich na to jednak 
vzdelanie a skúsenosti a jednak dostupné, 
dohľadávané a dlhodobo získavané infor-
mácie pri práci v zastupiteľstve. A tiež 
Vás žiadam o aspoň trochu tej sebarefle-
xie – chvíľku zamyslenia sa, ako by som 
ja sám rozhodoval na mieste poslancov, 
koľko času by som ja sám bezplatne a ne-
zištne obetoval pre spoločný verejný záu-

jem, trošku úprimnosti k samému sebe, či 
by som dokázal prevziať zodpovednosť 
za rozhodovanie v takejto zložitej veci 
a či by som dal „kožu na trh“, a aj trošku 
sebakritiky, či mám dostatočné vedomos-
ti o všetkých aspektoch tejto problemati-
ky a skúsenosti s podnikaním, financia-
mi a riadením. Aj obecné zastupiteľstvo 
a aj ja ako starosta sme museli pozrieť 
s pokorou do svojho vnútra a zvažovať 
a zvažovať. Preto znova opakujem, že si 
obecné zastupiteľstvo zaslúži náš spo-
ločný rešpekt a najmä dôveru.

V čase uzávierky novín (keď píšem 
tento článok) ešte nie je nič definitívne, 
ale predpokladám, že v čase vydania 
novín už budú viaceré skutočnosti zve-
rejnené prostredníctvom rokovania obec-
ného zastupiteľstva. Nemajte dojem, že 
obyvateľov obce vylučuje zastupiteľstvo 
z rozhodovacích procesov. Rozhodnutia 
o existencii skládky padli v rokoch 
1990 – 2006 na verejných zhromažde- 
niach obyvateľov, kde projekt skládky na 
Dubovej bol schválený. Teraz sa zastupi-
teľstvo musí vysporiadať s jej fungova-
ním. Túto problematiku je obtiažne riešiť 
verejným zhromaždením, či nebodaj refe-
rendom, pretože obsahuje také množstvo 
alternatív a možností, že ju bolo treba rie-
šiť s rozvahou a bez zbytočných emócií, 
s dostatočným množstvom informácií, 
ktoré postupne narastali s vynáraním sa 
nových a nových otázok a aspektov pro-
blematiky.

Ak vzniklo väčšie, či menšie množ-
stvo divokých, či menej divokých fám, 
rôznych interpretácií zámerov a priebehu 
porád, je to prirodzené, pretože proble-
matika skládky vzbudzuje veľký záujem. 
Verím, že v najbližších týždňoch bude 
verejnosť oboznámená s výsledkami 
štvormesačného úsilia poslancov obecné-
ho zastupiteľstva. Verím, že rovnako ako 
ja ich aj Vy prijmete s chladnou hlavou, 
s rešpektom k Vami zvoleným zástupcom 
a k ich naozaj zodpovedným rozhodnu-
tiam.

Na záver okrem priania veselého ho-
dovania v tomto „horúcom“ roku, mi 
dovoľte zaželať našim vinohradníkom 
a vinárom taký úspešný rok, ako bol rok 
2006. Nech sú vína roka 2012 ozdobou 
tejto dekády a nech nám prinesú radosť 
a pohodu, ktorých máme v poslednom 
období tak málo. 

starosta obce
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Poďakovanie
nie je rozlúčka

Na členskej schôdzi 12. februára tohto 
roka odišlo z výboru TJ viacero „starých 
harcovníkov“, ktorí z rôznych dôvodov 
už nemohli venovať dubovskému futba-
lu toľko času, ako by si podľa ich mi-
enky zaslúžil (rodinné povinnosti, pra-
covné vyťaženie, zdravotné problémy) 
a prišlo k omladeniu výboru.

Odchádzajúcim členom poďakoval za 
ich dlhoročnú obetavú prácu predseda 
TJ, starosta obce a aj prítomní členovia 
na výročnej schôdzi dlhým potleskom.

Nový výbor bol schválený v zložení: 
predseda – Vladislav Manduľák, tajom-
ník – Libor Koník st., pokladník – Peter 
Žák, členovia – Stanislav Polčic, Juraj 
Vika, Libor Koník ml., Štefan Duban ml., 
Ján Kalinovský ml., Miloš Svrček, Ján Ki-
šoň. Našťastie sa „nový“ výbor TJ môže 
oprieť o dlhoročné bohaté skúsenosti 
ostávajúcich členov a zároveň môže pri-
niesť nové mladistvé nápady pre rozvoj 
dubovského futbalu, športového areálu 
a športového vyžitia všeobecne. Verím, 
že im všetci držíme v ich úsilí palce 
a tešíme sa na kvalitné športové výkony 
nášho „Á-čka“ a tiež žiakov, ktorí ako 
podrastajú, začínajú sa presadzovať pri 
zápasoch s doteraz väčšími a odrastenej-
šími spoluhráčmi.

Na základe podnetu z členskej schôd-
ze TJ Dubová sa Obecné zastupiteľstvo 
v Dubovej na svojom rokovaní 3. mája 
2012 rozhodlo, že ocení v zmysle Štat-
útu obce odchádzajúceho člena výboru 
TJ Dubová pána Jozefa Jakubca za jeho 
dlhoročnú prácu pre futbal, rozvoj a bu-
dovanie športového areálu a vlastne za 
jeho úsilie pre rozvoj obce. (Pán Jozef 
Jakubec sľúbil, že spíše svoje zážitky, 
skúsenosti a najmä spomienky na to, ako 
dlhé roky on a ostatní členovia výboru TJ 
zabezpečovali chod TJ, zháňali materiál 
na rozširovania a dobudovávanie areálu, 
čo všetko bolo treba urobiť, aby TJ na-
predovalo... Zatiaľ to nedal dohromady, 
ale dúfam, že sa to podarí a budeme môcť 
na tomto základe spracovať pekný člá-
nok, v ktorom pospomíname už čiastočne 
zabudnuté udalosti, kroky rozvoja a naj-
mä ľudí.)

Starosta obce vo svojej kompetencii 
ustanovenej štatútom obce na základe 
podnetu z členskej schôdze následne 
ocenil aj ostatných členov výboru za ich 
dlhoročnú obetavú prácu. Pri príležitosti 
futbalového sviatku – turnaja konaného 
22. júla 2012, starosta obce odovzdal 
ocenenia, vecné dary a plakety:

● Cenu obce Dubová za významné vý-
sledky verejno-prospešnej činnosti, ktoré 
v prospech obce, jej obyvateľov a pri roz-

voji športu v obci Dubová odviedol počas 
rokov pôsobenia ako funkcionár výboru 
TJ Dubová – pánovi Jozefovi Jakubcovi.

● Cenu starostu obce Dubová za význa-
mné výsledky verejno-prospešnej činnos-
ti, ktoré v prospech obce, jej obyvateľov 
a pri rozvoji športu v obci Dubová od-
viedol počas rokov pôsobenia ako funk-
cionár výboru TJ Dubová – cenu dostali 
páni: Štefan Duban st., Eduard Morav-
čík, Štefan Moravčík, Jozef Tirinda st. 
a Juraj Vika.

Jediní, kto ostal bez ocenenia je pred-
seda TJ – Vlado a jeden ostávajúci člen 
výboru – Stano. Asi preto, že sú ešte pri-
veľmi „mladí“. Chcem však aj im a aj 
ostatným, ktorí sa podieľajú vo väčšej, či 
menšej miere na úspechoch dubovského 
futbalu poďakovať za prácu a podporu 
dubovského futbalu (sponzori, rodičia 
a rodinní príslušníci hráčov, dobrovoľníci 
v bufete a na ihrisku, šoféri a v neposled-
nom rade aj fanúšikovia).

Poďakovať neznamená rozlúčiť sa 
a verím, že dubovský futbal v niektorých 
síce stratil aktívnych členov výboru, ale 
získal zanietených fanúšikov a ochotných 
pomocníkov.

starosta obce

Dobrovoľný
požiarny zbor

v Dubovej.

Dobrovoľný požiarny zbor bol založe-
ný v roku 1926. Jeho zakladateľom bol 
František Jelemenský, vtedajší richtár.

Zakladajúcimi členmi boli: Florián 
Ružička, Libor Koník, Štefan Koník, Ján 
Koník, Ferdinand Koník, Vincent Ružič-
ka, Štefan Drefko, Štefan Švorc, Vojtech  
Koník, Pavel Palkovič, Augustín Jaku-
bec, Štefan Horváth, Jozef Kosec starší. 
Celkom štrnásť chlapov.

V začiatkoch vlastnili drevenú požiar-
nu zbrojnicu, ktorá stála oproti kostola 
pred terajším domom č. 214, jednu ručnú 
striekačku a uniformy DPZ. V roku 1928 
bola PZ v Dubovej pridelená motorová 
striekačka.

Pre potreby občanov a na hasenie po-
žiarov boli v obci vybudované štyri obec-
né nekryté studne, neskôr aj Riziko. Prvá 
studňa bola pri vtedajšej požiarnej zbroj-

nici, bola to váhová studňa. Druhá studňa 
tiež váhová bola pred Františkom Koní-
kom to by bolo teraz pred domom č.50. 
Tretia bola na Hoštákoch pred Petrom 
Jurkovičom /t.j. na Družstevnej ulici č. 
70./ Z tejto studne sa voda ťahala valcom 
– kľukou na hriadeli. Štvrtá tiež váhová 
studňa bola oproti vtedajšej fary, teraz 
pred číslom domu 214.

Dobrovoľný požiarny zbor v obci fun-
goval skoro do roku 2000. V rokoch 1980 
– 1990 mal bohatú členskú základňu. 
Robili sa súťaže organizovaní boli sko-
ro všetci mladí chlapi a aj veľa dievčat 
a žien.

Ako velitelia DPZ v obci sa vystrieda-
li: František Jelemenský, Libor Koník, 
Pavol Jakubec, Jozef Nemček, Jozef Va-
lentovič, Vladimír Koník, Štefan Soldán, 
Andrej Koník, Rudolf Oškera. 

Vytrvalosť a oddanosť členov DPZ sa 
určite zapáčila mnohým chlapcom a mu-
žom v dedine a preto po celé generácie až 

doteraz Dubovskí chlapi boli požiarnici, 
a teraz hasiči.

Od roku 1950 až doteraz v požiarnych 
zboroch pod zástavou sv. Floriána pra-
covali títo muži: Eduard Slinták, Michal 
Lipnický, Jozef Valentovič, Ján Valento-
vič, Ján Lukačovič, Rudolf Lukačovič, 
Jozef Moravčík, František Gavorník st., 
Alexander Valentovič, Tibor Valentovič, 
Ladislav Peško, Marián Kosec, Viliam 
Tomašovič, Marián Held, Frido Peško, 
Rudolf Rehuš, Jozef Urbanovič, Vladimír 
Kolek, Ladislav Peško ml., Luboš Slin-
ták, Ján Tomašovič, Alojz  Tomašovič, 
Štefan Tomašovič, František  Gavorník 
ml.,Vladimír Prutkay, Robert Lukačovič, 
Patrik Hrdlovič, Mário Jakubec, Franti-
šek Lánik.

Možno nie sú tieto informácie komplet-
né, preto prosím tých, ktorí si to pamätajú 
inak, aby nám napísali.

Mária Polčicová
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Pripomienka zosnulých
október – november 2012

80 rokov:

Mária Glozneková  + 10. 10. 1932
dcéra Alberta a Františky rod. Kosecovej (30 r.)

Paulína Hrdlovičová  + 19. 11. 1932
manželka Floriana, rod. Glozneková (19 r.)

Štefan Hrdlovič  + 19. 11. 1932
syn Floriana a Paulíny rod. Gloznekovej (4 mes.)

70 rokov:

Mikuláš Palkovič  + 19. 10. 1942
manžel Kataríny rod. Mojžišovej (79 r.)

Gabriel Hrnčár  + 1. 11. 1942
syn Štefana a Magdalény rod. Gavorníkovej (24 dní)

Jozef Kolek  + 13. 11. 1942
manžel Štefánie rod. Heltovej (60 r.)

Mária Konigová  + 15. 11. 1942
dcéra Karola a Tekly rod. Horákovej (70 r.)

Štefan Tajcnár  + 22. 11. 1942
syn Floriána a Magdalény rod. Mizerovej (1 mes.)

110 rokov:

Katarína Gavorníková  + 21. 10. 1902
dcéra Michala a Anny rod. Mihalčíkovej (4 r.)

Ján Kosec  + 13. 11. 1902
manžel Heleny rod. Valentovičovej (62 r.)

Štefánia Matušeková  + 16. 11. 1902
dcéra Františka a Apolónie rod. Šikulovej (3 mes.)

Bernardína Koleková  + 23. 11. 1902
dcéra Jozefa a Magdalény rod. Michutovej (8 dní)

30 rokov:

Ivan Šajda  + 3. 10. 1982
manžel Ľudmily rod. Polčicovej (37 r.)

Imrich Fandel  + 5. 11. 1982
manžel Apolónie (69 r.)

Rudolf Haverl  + 12. 11. 1982
manžel Zuzany rod. Blaščákovej (82 r.)

Ján Duban  + 20. 11. 1982
manžel Štefánie (49 r.)

Ján Hrdlovič

Imrich Fandel

100 rokov:

Jozef Hrdlovič  + 2. 11. 1912
manžel Terézia rod. Heldovej (74 r.)

90 rokov:

Helena Kittová  + 23. 10. 1922
dcéra Pavla a Paulíny rod. Šimkovičovej (18 r.)

Katarína Šikulová  + 19. 11. 1922
manželka Pavla, rod. Oškerová (85 r.)

Ferdinand Gloznek  + 26. 11. 1922
syn Alberta a Františky rod. Kosecovej (17 r.)

50 rokov:

Mária Jurkovičová  + 7. 10. 1962
manželka P., rod. Krchnáková (63 r.)

Mária Moravčíková  + 26. 11. 1962
manželka Štefana, rod. Dubanová (82 r.)

40 rokov:

Ján Hrdlovič  + 3. 10. 1972
manžel Anny rod. Klimovej (71 r.)

Serafína Lukačovičová  + 7. 10. 1972
manželka Martina, rod. Šlachtová (74 r.)

Mária Schwarzová  + 19. 10. 1972
manželka Štefana, rod. Klimová (70 r.)

Jozef Denkóci  + 7. 11. 1972
manžel Františky rod. Hečkovej (71 r.)

Jozef Bilič  + 18. 11. 1972
manžel Anny rod. Jakubcovej (67 r.)

Serafína Lukačovičová

Ivan Šajda

20 rokov:

Ervín Jakubec  + 3. 11. 1992
manžel Cecílie rod. Moravčíkovej (64 r.)

Ernestína Grellnethová  + 18. 11. 1992
rod. Kučerová (71 r.)

Anastázia Kithová  + 20. 11. 1992
rod. Valentovičová (83 r.)

10 rokov:

Štefan Miklovič  + 1. 10. 2002
manžel Lenky rod. Konigovej (58 r.)

Jozef Urbanovič  + 14. 11. 2002
manžel Viktórie rod. Soldánovej (75 r.)

Hladkám hviezdu

Hladkám hviezdu... na nebi! A rozprávam... jej... príbehy.
Čo mi život dal, keď som sa smial a zo šťastia sa radoval.

Aj o tom, ako som trpko zaplakal!
To všetko... mi život... dal. A moju dušu navždy rozplakal.
A ja som sa... hviezde... žaloval, že mi moju milú... vzal!

Čo všetko by som mu dal, aby mi ju vrátil, by mi ju naspäť dal!
Prečo mi ju vzal?!

Prečo mňa nezobral, keď vedel, že som ju miloval?!
Keď plačem... a slzy mi tečú po líci a bolesť sa túli na srdci,

chce sa mi strašne žalovať. Len komu?
Komu to povedať? A komu sa žalovať?

A slzy ? Kto mi ich bude z tváre utierať?

Ervín Jakubec Ernestína Grellnethová

Štefan Miklovič

Báseň je z knihy „ČAKAJ!... MEDZI HVIEZDAMI“
od Rudolfa Navaru.

Venované s láskou
Janke Navarovej, rod. Schilbergovej.

In memoriam.

Poďakovanie	darcom,

ktorí v predchádzajúcom období finančne 
podporili tvorbu Dubovských novín:
Anton Suchovský, Ružena Cíferská.

ĎAKUJEME!

Zhliadni, Pane,
milostivo na duše
našich zosnulých

a voveď ich
do večnej radosti. 
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90 rokov:
Anna Pešková
(* 5. 10. 1922)

80 rokov:
Helena Dubanová

(* 26. 10. 1932)

70 rokov:
Irena Kyrinovičová

(* 3. 10. 1942)
Elena Svrčková
(* 15. 10. 1942)

Irena Horváthová
(* 11. 11. 1942)

Naši jubilanti
október – november 2012

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

V úprimnosti ducha,
v úprimnosti reči,

nech kráčame svetom,
konáme, čo svedčí.

Nech ovocím Ducha,
je láska a radosť,

potom v žití našom
pokoja bude dosť. Amen.

Dňa 5. októbra 2012 sa dožíva 
krásnych 90-tich rokov
dlhoročná Dubovanka
žijúca vo Svätom Jure

Anna Pešková, rodená Hábelová.

Z celého srdca jej želajú všetko najlepšie,
veľa zdravia a Božieho požehnania

dcéry Marta a Anka, syn Jozef, vnuci a vnučky
s manželmi a priateľmi a pravnúčatá.

Blahoželanie

Dňa 26. októbra 2012 sa doží-
va okrúhleho výročia 80-tych 

narodenín naša mama, babka a 
prababka

Helena Dubanová.

Všetky kvety do rúk mamy,
vkladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy,

za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.

Všetko najlepšie zo srdca prajú deti Štefan, Rozália, Marienka a Mirka, zať Ľuboš, nevesta Kveta,
vnučka Simonka s rodinou, vnuci Majko, Števko a Miško s rodinami,

pravnúčatá Sárka, Maximko, Vivien a Christianko babičku Helenku bozkávajú.

Zároveň zo srdca gratulujeme a prajeme veľa zdravia, lásky a spokojnosti

Mirke Krchnákovej, rod. Dubanovej,

ktorá sa dňa 12. novembra 2012 dožije 50-tych narodenín.

Z lásky želajú manžel Ľubomír, dcéra Simonka s rodinou, mama, sestry, brat s rodinou, synovci s rodinami.
Vnuk Maximko babičke posiela veľkú pusu.
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Každý rok opúšťajú brány školy naši predškoláci, ktorí v ďalšom škol-
skom roku nastupujú na novú životnú trasu. Na cestu do školy za novými 
vedomosťami a poznatkami. Z malých detičiek, čo občas i so slzami v očiach 
kráčali ráno do MŠ, sa za pár rokov stali veľkí predškoláci, čo od septembra 
kráčajú do školy s taškami na chrbte.

Aj naši predškoláci a bolo ich šestnásť. Na rozlúčkovú slávnosť sa poctivo 
pripravili. Zhotovili milé darčeky pre kamarátov a hostí a pripravili si pekný 
program z piesní, básní a tančekov. Na slávnosť okrem detí a personálu MŠ 
sa prišli pozrieť a rozlúčiť aj pracovníci OÚ, pán starosta Ľudovít Ružička, 
Aška Kyrinovičová a Madlenka Polčicová. Po úvodnom privítaní a príhovore 
pani riaditeľky sa deti prezentovali programom, potom sa im slávnostne pripli 
stužky, odovzdali knižky s venovaním a osvedčenie o predprimárnom vzde-
lávaní. Pán starosta poprial predškolákom veľa úspechov v škole, v zdolávaní 
predmetov, zaželal im samé jednotky a odovzdal darček. Nakoniec si všetky 
deti pripili detským šampanským a pochutnali si na krásnej torte v tvare škol-
skej tašky.

Vďaka našim
učiteľkám...

Letné prázdniny sú nenávratne preč, 
nastal čas oberačiek a na kríkoch sa čer-
venajú šípky, čo v každom z nás bezpo-
chyby evokuje začiatok školského roka.

Žiaci si zasadli opäť do školských lavíc 
a triedy v materskej škole zaplnil veselý 
detský krik. Deťom nastal čas povinností 
a učitelia, snáď, načerpaní nových síl, sa 
im snažia odovzdávať čo najviac nových 
informácií.

Mnohí z nás však ani netušia aké skve-
lé pani učiteľky v našej materskej ško-
le máme. Bola by škoda, aby ich snaha 

a vysoká odborná úroveň práce zostala 
bez povšimnutia. Dôkazom ich profesio-
nality je i výsledok inšpekcie zo Štátnej 
školskej inšpekcie vykonanej v MŠ kon-
com minulého roka, ktorá bola zamera-
ná na súlad Školského vzdelávacieho 
programu so Štátnym vzdelávacím pro-
gramom a ktorá ohodnotila prácu týchto 
učiteliek, p. Jarky Fandlovej, p. Janky 
Jamborovej, p. Evičky Kerestešovej 
a p. riaditeľky Mgr. Simony Jakubco-
vej, najvyšším možným hodnotením a to 
hodnotením VEĽMI DOBRÉ. Zaslúžia 
si od nás všetkých veľké poďakovanie 
a úctu k ich práci pretože pani riaditeľka 
sa svojim stálym aktívnym vzdelávaním 

snaží so svojimi kolegyňami vytvárať pri 
práci s deťmi bezchybné edukačné proce-
sy a s rokmi nadobudnutými skúsenosťa-
mi vedia zvoliť ten najsprávnejší prístup 
k deťom.

Žijeme v dobe, v ktorej sme obklope-
ní množstvom negatívnych informácií 
a ja dúfam, že sa mi podarilo túto hladinu 
rozčeriť a vniesť do vašich myslí pozitív-
nu myšlienku, lebo toho dobrého sa deje 
okolo nás akosi málo a ak by inšpekcia 
dopadla zle, boli by toho už dááávno plné 
noviny.

Ivana Špačková

Rozlúčka s predškolákmi



Toto boli naši predškoláci
a teraz už žiaci prvej triedy:

Miška Pešková
Elka Vydrová

Karinka Kerestešová
Šimonko Matias
Lukáško Koník

Sebastiánko Valentovič
Tieto deti sú prvákmi v ZŠ Dubová

Tamarka Schwarzová
Sanka Kovácsová

Peťka Baumerthová
Stelka Ružeková

Miška Škarčáková
Kristínka Križanová
Tatianka Rostoková

Samko Večerka
Kristiánko Slávik

Riško Irányi

Všetkým prvákom prajeme
vykročenie správnou nohou

a úspešný začiatok prváckeho života.

 Dubovské noviny október – november 2012 7

Šimonko Matias Lukáško Koník
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Čo nového
v našej škole?

V závere školského roka 2011/2012 
prežili naši žiaci veľa zaujímavého. Po-
pri plnení každodenných školských po-
vinností sme absolvovali v krytej plavár-
ni v Modre-Harmónii týždenný plavecký 
výcvik. Všetci žiaci urobili v plaveckej 
gramotnosti pokroky.

V máji sme pripravili kultúrny pro-
gram pre naše mamičky a babičky, ktorý 
sa páčil. Ohlasy na jeho prevedenie boli 
priaznivé. Z príležitosti sviatku MDD 
deti strávili športovo-branný poldeň na 
štadióne telovýchovnej jednoty. V mesia-
ci jún sme boli na školskom výlete v obci 
Podolie, kde sme si pozreli park miniatúr 
slovenských hradov a zámkov, následne 
sme navštívili pamätnú izbu pani spiso-
vateľky Ľudmily Podjavorinskej v obci 
Bzince pod Javorinou. Krásne popoludnie 

sme prežili návštevou ZOO parku v obci 
Modrová, kde sme mali možnosť vidieť 
zvieratá z ďalekej Austrálie a Nového 
Zélandu. V blízkom lese sme si prezreli 
vybudovanú osadu Maorov – pôvodných 
obyvateľov domorodcov tohto ostrova le-
žiaceho v blízkosti Austrálie.

V závere školského roku sme sa roz-
lúčili s našimi štvrtákmi, ktorí nás zvidi-
teľnili aj v mimoškolskej činnosti – ako 
úspešné mažoretky alebo tanečník mo-
derného tanca, prípadne úspešného účin-
kovania v rôznych súťažiach. Rozlúčili 
sme sa aj s jedinou tretiačkou Stellkou, 
ktorá spolu so štvrtákmi bude pokračo-
vať na ZŠ v Modre. Po zhodnotení vý-
chovno-vyučovacích výsledkov všetkých 
žiakov, sme mohli na záverečnej porade 
pedagogických pracovníkov konštatovať, 
že 90% žiakov dosiahlo celkové hodnote-
nie „prospel s vyznamenaním“!

Nový školský rok sme otvorili 3. sep-
tembra v pondelok, za účasti rodičov 
prváčikov, hostí: pána starostu Ružičku 
a vdp. farára Flajžíka v slávnostnej at-
mosfére. Po vypočutí štátnej hymny SR, 
príhovore riaditeľa školy a príhovoroch 
hostí sme sa rozišli do tried a začali sme 
pracovať v novom školskom roku. Vy-
kročili sme v ústrety školským povinnos-
tiam, ale aj kultúrnym a športovým po-
dujatiam a zaujímavým akciám, ktoré pre 
deti opäť pripravíme.

V školskom roku 2012/2013 máme sa-
mostatnú triedu prvákov a druhú triedu 
navštevujú spoločne druháci a tretiaci. 
Počet žiakov v škole sa nezmenil a my 
veríme, že pri zodpovednej práci všet-
kých zainteresovaných budeme pokračo-
vať v úspešnej školskej činnosti.

Mgr. Juraj Schwarz,
riaditeľ školy

Vážení
Dubovčania,

dovoľte, aby som sa na Vás obrátil 
s nasledovnou prosbou. Na návštevu 
vašej obce Dubová ma zaviedla náhoda, 
možno osud. Nie natoľko môj, ako jed-
ného Vášho spoluobčana, ktorého asi 
všetci poznáte.

Je to Ján Farkaš, kedysi Dubová 48, 
dnes bezdomovec odkázaný na milosr-
denstvo spoločnosti, obce, štátu, hoci 
svoj majetok nepredal, ani neprepil, iba 
oň prišiel „šikovnosťou“ niektorých osôb. 
O tom však nech rozhodne nezávislý 
súd. Teraz o inom. Vážení Dubovčania. 
Dlhodobo som činný v oblasti ochrany 
práv obyvateľov, ešte z doby, keď sa toto 
trestalo a stíhalo štátnou administratívou. 
Neskôr som sa stal zakladajúcim členom 
Občianskeho združenia Biely kríž v časti 
Nové Mesto (dodnes) a aktívne pracujem 
z tohto titulu v uvedenej problematike. 
Preto som prišiel do styku so starostami, 
úradníkmi, poslancami a poverencami 
často. Málokedy som však narazil na člo-
veka takého charakteru, ako Váš staros-
ta, Ľudovít Ružička. Hájil Vaše záujmy 
a financie i proti mne, zdanlivo niekedy 
i proti pravde. V jednej veci však neváhal 
a bol nekompromisný. Bola to ochrana 
zdravia, dôstojnosti a práv Vášho spolu-
občana Jána Farkaša, z čoho usudzujem, 
že rovnako sa zasadzuje i za Vaše práva. 
Nejednal sa ani minútu, či si to tento člo-
vek zaslúži, aký má kto podiel na jeho 
situácii a čo treba urobiť.

Keď sme Jána Farkaša s pánom Alojzom 
Peškom  priviezli zo zariadenia „Teplo 
domova“ v Hronovciach (nájdite si heslo 
Teplo domova, Hronovce na Internete), 
kde je 30-násobne vyššia úmrtnosť ako v 
iných zariadeniach pre seniorov, ukázať 
starostovi Dubovej, tento iba nad 35 kilo-
vým Farkašom zalomil rukami a zakázal 
nám ho na vlastnú zodpovednosť zaviezť 
naspäť. Na vlastnú zodpovednosť mu na- 
šiel dočasné umiestnenie, spolupracuje 
na jeho budúcnosti a vlastne Ján Farkaš 
žije aj jeho pričinením. Dnes z bezvlád-
neho, imobilného, odkázaného človeka je 
tisícpercentný protiklad so zlepšujúcim sa 

zdravím. Jeho budúcnosť závisí od viace-
rých faktorov, ale jeden z rozhodujúcich 
je Váš starosta Ľudovít Ružička.

Chráňte si to, čo ste si doma vychovali, 
pretože v dnešnom svete to nie je obvyk-
lé. Hoci som ateista a ďalší moji spolu-
pracovníci, kolegovia a priatelia znalí 
veci neviem čo vyznávajú, i tak odkazu-
jem „nech Vám v tomto Pánboh pomá-
ha“. A myslím to úprimne, pretože možno 
pomáha takto i nám.

S úprimným pozdravom
všetkým Dubovčanom

Miroslav Lukáč.
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Workshop Dubová

Existuje veľa spôsobov, ako môže 
jednotlivec upozorniť na problémy vo 
svojom okolí. Bohužiaľ je však oveľa 
menej spôsobov, ako aspoň jeden takýto 
problém vyriešiť.

Na Dubovej máme takýchto problémov 
viac. Jedným z nich, na ktorý ani netre-
ba veľmi upozorňovať, je stav detského 
ihriska v športovom areály. Vzhľadom na 
to, že je toto miesto hojne navštevované 
mamičkami s deťmi, by mala byť jeho 
bezpečnosť a funkčnosť prioritou. Kvôli 
vysokej finančnej náročnosti to však nie 
je realitou. Jedným so spôsobov, ako fi-
nancovať verejnopropešné projekty toh-
to druhu, je požiadať o dotáciu niektorú 
z nadácií, ktorá sa takejto problematike 
venuje. Takáto žiadosť má zväčša vačšiu 
váhu, ak je podporená nejakou spoločen-
skou aktivitou v rámci danej komunity.

Vedenie obce preto v spolupráci s mla-
dou architektkou Ing. arch. Zuzanou To-
mečkovou dňa 17. 8. 2012 usporiadalo 
v športovej hale workshop na tému: Kon-
cept detského ihriska v rámci riešenia 
celkového športového areálu. Workshop 
pozostával z prezentácie Strategického 
plánu riešenia športového areálu, ktorý 
vypracovala na podnet obce Ing. arch. 
Tomečková a následnej komunikácie 
s obyvateľmi obce. Obyvatelia mali mož-
nosť navrhnúť alternatívne riešenia, za-
kresliť ich do pripravených pracovných 
hárkov, vyjadriť svoje názory v dotazní-
ku. Deti mohli svojimi kresbami ovplyv-
niť napríkad farebné riešenia niektorých 
navrhovaných prvkov detského ihriska. 
Organizátori boli príjemne prekvapení  
racionalitou a kvalitou niektorých pripo-
mienok, z ktorých viacero bolo zapraco-
vaných do konečného riešenia.

Nakoniec boli výsledky workshopu 
spracované do krátkej prezentácie, kto-
rá bola pripojená k žiadosti o finančné 
prostriedky. Kedže nejde o malú sumu, 
momentálne čakáme na výsledný verdikt 
schvalovacej komisie a dúfame, že naše 
snaženie bude odmenené pozitívnym 
stanoviskom.

Peter Žák

Oznam

Milí prispievatelia do Dubovských novín. Týmto oznamom Vás chceme upovedomiť, že v nasledujúcom období môžete svoje 
finančné príspevky určené na podporu vydávania Dubovských novín a tiež Vaše príspevky, či už textové alebo formou fotografie, 
odovzdávať našej grafičke Stanke Tomašovičovej (Hlavná 213). Ďakujeme za pochopenie.
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Scískanice

Hovoríme o Dubovských scískaniciach. Aj keď 
prezývka „PUPÁCI“, ktorú si Dubovania vyslú-
žili od názvu vianočnej špeciality, ktorá bola vy-
tvorená šikovnosťou a umom Dubovských žien, 
predsa len častejšie sa na Dubovej piekli „SCÍS-
KANICE“.

Toto jedlo podľa rozprávania starých gazdiniek  
vzniklo asi takto: Všetko to začalo zemiakovým 
lokšom, ktorý sa pečie na suchej horúcej platni. 
Neskôr mladé gazdinky chceli rozšíriť jedálny 
lístok a zemiakový lokeš potreli oškvarkovou 
masťou ešte surový, potom ho stočili do rolky 
a stisli/scískli/. Prvé scískanice vyzerali asi takto: 
obr. č. 1, 2. Neskôr, niekedy v štyridsiatich rokoch, 
Irena Koníková, /vydatá Valentovičová/ slúžila 
v Modre v rodine známeho vinohradníka a vinára 
Michalka. Tu sa naučila na tú dobu dobre variť 
a scískanice vylepšila. Omastené lokše začala 
skladať do taštičky a piekli sa zloženým konca-
mi otočenými na vrch. Scískanice vtedy vyzerali 
takto: obr. č. 3.

V šesdesiatich rokoch keď už vlastne zača-
li aj ženy z dedín chodiť do zamestnania bolo 
pracne aj časovo náročné urobiť pre rodinu plný 
plech sciskaníc. Dubovské ženy si zasa poradili. 
Na pracovnej doske vyváľkali jeden veľký lokeš 
o priemere asi 60 cm, potreli oškvarkovou mas-
ťou, posypali čienym korením, niekedy ženy pri-
dali na posýpanie aj krupicu a priečne pokrájali 
na osem dielov, ktoré jednotlivo stočili a zložili 
do taštičiek a na plech uložili hladkou stranou na 
vrch. Obr. č. 4, 5.

Týmto spôsobom ich dodnes pečú Dubovské 
gazdinky aj ženy z cechu roduverných Dubova-
niek, ktoré nimi prezentujú obec v širokom okolí.

Možno, že nemám všetky informácie o vývoji 
Dubovskej špeciality a preto prosím ženy, ktoré 
si to pamätajú inak nech sa prihlásia na Obecnom 
úrade, kde radi privítajú akékoľvek informácie 
ohľadne Dubovských scískaníc. Obr. č. 6.

Mária Polčicová
Foto: Kristína Horváthová
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Dubovské
scískanice

Tradíciu našich Dubovských scískaníc 
sme mali možnosť ochutnať, vidieť ich 
výrobu a postretávať známych nielen 
z našej obce, ale aj cezpoľných.

Už aj Slovenský rozhlas nám urobil 
reklamu tohto zaujímavého gastronomic-
kého podujatia. Stačilo prechádzať autom 
cez Dubovú a miestny rozhlas vyhlasoval 
o podmienkach účasti pri pečení scíska-
níc. Podmienkou bolo upiecť minimálne 
50 scískaníc, doniesť ochutnať a prípad-
ne i predviesť ich prípravu. Na suroviny 
prispela obec pre každého účastníka su-
mou 20 Euro. Prihlásilo sa 8 družstiev, 
väčšinou celé rodiny. Každá skupinka 
mala pridelený stôl, kde predvádzala 
svoje scískanicové výtvory. Okrem sla-
ných, oškvarkových sme mohli ochutnať 
i sladké tvarohové, makové, orechové, 
ale i smotanové. Každý si mohol pochut-
nať, ale musel prísť zavčasu, lebo za ho-
dinu sa po scískaniciach len tak zaprášilo. 
Na Dubovej sa k scískaniciam obyčajne 
varí biela fazuľová polievka, ktorá ani 
tu nechýbala. Uvarili ju naše gazdinky z 
Cechu roduverných Dubovaniek, ale po-
máhali i ďalšie kuchárky.

Renátka Jakubcová nám porozprávala 
o histórii scískaníc, ale nemáme zdroje 
kedy ich Dubovanky vymysleli a začali 
péci. Na Dubovej ich vie upiecť každá 
správna gazdinka a pochutnávajú si na 
nich už celé generácie. Recepty sa dedia 

z babky na vnúčatá takže značka® u nás 
nevyhynie.

Podujatie sprevádzala hudobná skupi-
na Lipka, tancovalo sa do polnoci. Ško-
da len, že scískanice sa bleskove minuli 
(bolo ich upečených okolo 400) a zostali 
mnohí nespokojenci, ktorým sa neušli. 
Boli aj takí, ktorí podujatie kritizovali, 
veď všetkým sa vyhovieť nedá. Mnohí 
navrhovali, aby sa scískanice predvádzali 
na našom malom „námestíčku“ pri soche 
sv. Jána, ale ako by sa tam i z hygienic-
kých dôvodov predvádzali ukážky prí-
pravy pečenia?

Viacúčelová hala bola ozdobená foto-
grafiami o scískaniciach (príprava cesta, 

valkanie, scískanie a hotové scískani-
ce) – podľa toho si môžeme nájsť recept 
na pečenie. Usporiadaný bol nultý, teda 
i skúšobný ročník, bez súťaže a cien, ale 
všetky družstvá si určite zaslúžia poďa-
kovanie za zručnosť a ochotu predviesť 
svoje kulinárske umenie.

Festival scískaníc otvoril náš starosta 
p. Ľudovít Ružička a prisľúbil všetkým 
zúčastneným, že sa na rok opäť stretne-
me. Uvítame nové nápady, ktoré vylepšia 
organizáciu i ochutnávku našich dobrých 
stískaníc.

Magdaléna Grellnethová

6

Foto: Petra Dubanová Grellnethová
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Termín
 5. – 6. 10.
 7. 10.
 1. 11. 

Podujatie
 Hodové veselice
 Dubovské hody
 Sviatok všetkých svätých

 23. – 24. 11.  Deň otvorených pivníc – zabíjačka

Kalendár podujatí október – november 2012

Organizátor
 ?
 RK cirkev
 ZPOZ
 MVC/ KRKVaŠ

Futbalové leto 2012.
Naši futbalisti si spestrili letnú prípra-

vu nielen prípravnými zápasmi, ale aj 
kedysi veľmi populárnym turnajom.

Veľmi radi sme zorganizovali nultý 
ročník Turnaja o putovný pohár starostu 
obce. 22. júla sa uskutočnil tento turnaj za 
účasti TJ Budmerice, TJ Dlhá, TJ Dolné 
Orešany a TJ Dubová. Turnaj slávnostne 
otvoril v zastúpení starostu obce predse-
da TJ a poslanec obecného zastupiteľstva 
Mgr. Vladislav Manduľák. Poprial účast-
níkom veľa športového šťastia a radosti 
z hry.

1. zápas: Dubová – Dolné Orešany 3:0
2. zápas: Dlhá – Budmerice 2:1
O 3. miesto: Budmerice – D. Orešany 6:0 
Finále: Dubová – Dlhá 6:0

Víťazmi sa stali domáci hráči po dob-
rých výkonoch. Ako najlepší brankár bol 
vyhodnotený Matej Živura z TJ Dubová 
a najlepší strelec Martin Vika tiež z TJ 
Dubová. Veľmi pekná návšteva fanúši-
kov nielen potešila organizátorov, ale od-
menila aj hráčov potleskom.

Po turnaji naši pokračovali v príprave 
na novú sezónu ďalšími zápasmi: Dubo-
vá – Rača (2:5), Dubová – Ekonóm (3:0), 
Dubová – Šenkvice (2:2).

Po príprave sa 18. augusta začal nový 
ročník súťaže 2012/2013.

1. kolo: Dubová – Svätý Jur „B“ 2:2
2. kolo: Dubová – Častá 0:1
3. kolo: Kráľová p/S „B“ – Dubová 2:0
4. kolo: Sl. Grob – Dubová 1:3
5. kolo: Dubová – Vištuk 3:0

6. kolo: Doľany – Dubová 1:1
7. kolo: Dubová – Nová Dedinka 0:4
8. kolo: Modra – Dubová 2:1

Káder mužstva zostal spolu, nikto ne-
odišiel, ale pribudol Denis Duban z PSČ 
Pezinok. Zostal aj brankár Živura z Rače. 
Tešíme sa na nový ročník v očakávaní 
pokračujúcich dobrých výkonov našich 
chlapcov.

Káder mužstva: Živura, Plach, Fischer, 
Koník ml., Duban Št., Manduľák, Duban 
D., Peško, Kolek, Hrdlovič, Masný, Ma-
gala, Žák, Vika, Foltan, Benkovský, Vi-
zváry, Budinský, Svrček, Jakubec.

Tréneri: L. Koník ml., Št. Duban ml.
Vedúci mužstva: Kišoň J., Polčic St.

Výbor TJ Dubová

Foto: Veronika Manczalová


