
Vážený čitateľ.

Asi všetkým nám je známa pieseň in-
terpretovaná Karolom Gottom: „Vianoce, 
Vianoce prichádzajú, šťastné a veselé...“. 
Je to samozrejme v slovenskom preklade... 
A opäť po roku sme sa dočkali vianočných 
sviatkov.

Na Vianoce sa tešia nielen tí najmenší, 
ale priznajme si, že i my starší. Poézia Via-
noc všetkých oslovuje, všetkým imponuje a 
všetkých motivuje. Oslovuje ich to malin-
ké, na prvý pohľad bezbranné dieťa. Impo-
nuje im ten pokoj, ktorý Vianoce prinášajú 
a motivuje ich ku vzájomnému obdarová-
vaniu sa. A to všetko zapríčinilo malinké 
betlehemské chlapča, Ježiško.

Aby tie sviatky lásky ozaj láskavými 
sviatkami boli, je treba sa na ne pripraviť. 
Áno, všetky tie dobroty, ktoré sa „objavia“ 
na Vianoce, zaiste sú krásnym tajomstvom 
našich mamičiek, babičiek, ktoré to z lás-
ky vykúzlili a rodiny obdarili. Oteckovia 
pripravili stromček, nuž a pod stromče-
kom nesmie chýbať betlehemček, pravda? 
A v betlehemčeku „drobček“ – Ježiško.

Aj naše deti z farnosti sa krásne pripravo-
vali na Vianoce, keď celý advent s pastierik-
mi a ovečkami čakali pri bočnom oltári na 
príchod Pána Ježiša do Betlehema. A keby 
len to, pripravili si aj jasličkovú pobožnosť, 
či jasličkovú slávnosť, ktorá zaiste urobí 
Ježiškovi radosť. A nielen Ježiškovi, ale 
i nám všetkým, alebo sa mýlim?

Áno, naši predkovia vravievali, že: „Via-
noce sú májom zimy“. Alebo: „Dni najkrat-
šie – sviatky najdrahšie“. Napadlo ma ešte, 
viete, ako nazývali Štedrý večer? Štedrý 
večer bol „perlou Vianoc“.

Do Vianoc nám slniečko odchádzalo a po 
Vianociach k nám opäť začne prichádzať. 
Nezabudnime však, že v duchovnom živote 
tiež potrebujeme lúče toho hrejivého slnka, 
a tými lúčmi lásky nech je nám svetlo Bet-
lehemskej hviezdy, ktorá privádza nielen 
troch mudrcov od Východu ku Ježiškovi, 
ale jej svetlo chce posvietiť aj nám, zvlášť 

tým, korí si ho dlhšiu dobu nevšímali a tie 
svetské hviezdy im zacláňali.

Záverom mi dovoľte možno sentimentál-
ne, ale citlivo zaspomínať.

V detstve, kedy sme na vianočnom 
stromčeku nemali elektrické žiarovky, ale 
originálne malé sviečky, ktoré sme jednu 
po druhej zapaľovali, poviem nasledovné. 
Keď sa mali zapaľovať sviečky, babička si 
zavolala vnúčence a s vážnou, priam svä-
tou vážnosťou nám hovorievala: „Deťúren-
ce, skôr, ako jednotlivo budete sviečky 
zapaľovať, pri každej si na niekoho spo-
meňte. Jednu zapáľte za otecka, druhú za 
mamičku... Potom aj za mŕtvych zosnulých 
atď.“. Všetkým nám to šlo. Ba i vtedy, keď 
nám babka povedala: „A nezabudnite zapá-
liť sviečku aj za tých, ktorí vám ublížili“. 
A my sme zapaľovali aj za nich. A vôbec 

sme necítili krivdu, ktorú nám oni prejavili. 
A napokon, ten stromček s malými vosko-
vými sviečkami ožiaril nielen našu izbičku, 
ale hlavne našu dušičku. Ako v izbičke pod 
stromčekom v betlehemčeku bol malý Je-
žiško, tak i v našich dušičkách sa cítil ako 
v tom originálnom osobnom Betleheme.

Záverom mám prosbu:
Nesme túto betlehemskú novinu ďalej, 

nielen cez Vianoce, ale i cez všedné dni po 
celý rok.

Požehnané, radostné a šťastné
vianočné sviatky Vám i Vašim drahým 

praje a od Boha vyprosuje
vdp. farár P. Flajžík.
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I s duchom Tvojim
Tak to teda začína – pomyslíte si. Pí-

sať chcem o dojatí, koncerte a hľadaní 
mojej vlastnej pokory.

Začnem od konca. A začnem sebastred-
ne o sebe ☺. Dostal som od polovice ro- 
ka párkrát „po nose“. Poslanci sa nesto-
tožnili s mojou predstavou riešenia niek-
torých otázok fungovania obce, v súkro-
mí som absolvoval konfrontáciu, ktorá mi 
samého seba ukázala v omnoho horšom 
svetle, ako som si sám o sebe predstavo-
val a v kostole ma „oblialo“ pri učení sa 
jedného tónu. Išlo ma „rozhodiť na kusy“ 
ako sa hovorí. Ako z toho von, kde je ces-
ta ako pokračovať, čo ďalej, ako zareago-
vať. Kde je hranica, ktorú neprekročím... 
Odpovede som musel hľadať v sebe 
a jedinou schodnou a myslím aj správ-
nou bolo priznanie si, že je to jednoducho 
tak, akceptovanie reality ako ju vnímajú 
aj ostatní a teda pokora. Jej synonymom 
sa mi stalo „I s duchom Tvojim“. Kde 
je hranica medzi zachovaním si vlastnej 
dedinskej identity a prijatím skutočnosti, 
že naozaj sa v kostoloch spieva tento tón 
a tento text podľa cirkevných pravidiel. 
Tá „elektrina“, čo mi prebehla po koži 
v kostole bola zlosť a pýcha, alebo hrdosť 
na starodávny tón a text? Veď „pôvodne“ 
by sme sa mali vrátiť k latinčine, nemči-
ne, staroslovienčine, češtine...? Musím sa 
s tým vyrovnať sám a sám nájsť aj odpo-
veď. Rovnako, ako som hľadal odpoveď 
na ostatné „po nose“, sa mi otvára asi je-
diná – v pokoji a bez zlosti prijať dôvody 
a odôvodnenie. Nie byť manipulovaný, 
ale triezvo rozmýšľajúci. Ak by som sa 
s týmito otázkami nevyrovnal, ak by som 
si pestoval svoju zlosť a pýchu, nevedel 
by som sa tešiť na Vianoce a ani nájsť 
v sebe dostatok pokoja a sily prežívať 
prekrásne predvianočné obdobie.

A teraz o dojatí. Nechávame sa v najmä 
v predvianočnom období dojímať rôzny-
mi príbehmi: v Pošte pre teba, Modrom 
z neba, charitatívnymi koncertmi a dra-
matickou situáciou jednotlivcov a rodín 

po celom svete a po celom Slovensku, 
sledujeme to so slzami v očiach a možno 
aj zoberieme telefón – pošleme SMS-ku, 
vypíšeme šek, pošleme internet bankin-
gom na účet peniaze. Neodhováram ni-
koho od pomoci ľuďom v núdzi, nesna-
žím sa znížiť Vaše sociálne cítenie. Veľa 
krát však zorganizovanie takejto pomoci 
„zhltne“ viac ako polovicu poslaných pe-
ňazí a človek je znechutený informáciami 
o zneužívaní týchto fondov, zbierok a na-
dácií. Napriek tomu asi potrebujeme mať 
pocit, že niekomu pomáhame, že máme 
sociálne cítenie, chceme niekomu pomô-
cť. V médiách nám ukazujú osobnosti 
a príklady ľudí, ktorí pomáhajú. Aj oni sa 
potrebujú dojať, aj oni potrebujú ukázať 
svoje sociálne cítenie. Tíško som si pose-
del pri „našom“ betleheme u Joslika, vy-
pil čaj a díval sa chvíľu do plameňa svieč-
ky na adventnom venci. Hlavou mi vírili 
všetky koncoročné problémy s novými 
VZN, rozpočtom, poplatkami, daňami 
a aj darčekmi, prípravou Vianoc... 

Ale po chvíli som sa v myšlienkach 
vrátil na to tiché miesto a tam som po-
cítil dojatie. Ak hľadáme ľudí, ktorí po-
máhajú – nemusíme sledovať len okázalé 
benefičné koncerty v médiách – stačí sa 
obzrieť okolo seba a ak hľadáme ľudí, 
ktorým treba pomôcť, tiež sa stačí len po-
obzerať okolo seba. Možno sa Vám bude 
zdať, že taký súkromne hospodáriaci roľ-
ník si robí len svoj biznis. Ale jeho snaha 
o obnovenie aspoň časti chotára (viac, či 
menej úspešná, ale úprimná), vyrábanie 
poľnohospodárskych produktov, kolá-
čov, vína, syrov, prevádzka príjemného 
miesta na posedenie, či oslavu nie je len 
snahou o zárobok. Obohacuje celú našu 
komunitu. Tiež snaha známej vinárskej 
firmy, ktorá pôsobí na Podhorskej, nie 
je len snahou o zárobok. Koľkým rodi-
nám pomôže každý rok už len tým, že 
od nich vykúpi hrozno, koľkých zamest-
nal v ťažkej situácii, koľkým pomohol. 
V neposlednom rade sa stačí poobzerať 
s otvorenými očami okolo seba a zaují-
mať sa o ľudí a zistíte, aké ťažké osudy 
a zložité situácie musia zvládať, prežiť 

a prežívať Vaši susedia a známi, osame-
lí, tí, ktorí sa starajú o choré a postihnuté 
deti, o svojich starých a chorých rodičov 
a príbuzných, musia žiť a riešiť každo-
denné, či občasné krízy abstinujúcich 
narkomanov, alkoholikov, gamblerov, 
musia ustáť rodinné krízy...

Keď som si uvedomil celý rozsah tej 
„charity“, toho „sociálneho cítenia“, tej 
vzájomnej pomoci a podpory, starost-
livosti o svojich aj cudzích, ktorý sa 
v našej malej obci každodenne odohráva 
a ktorý je potrebný, prepadol ma pocit 
nielen dojatia, ale aj úcty k Vášmu úsiliu 
a znova pokory pred silou a veľkosťou 
tohto Vášho každodenného úsilia, premá-
hania a obetí. Kde sa odohráva benefič-
ný koncert, na ktorom by Ste Vy všetci 
stáli v žiari svetla na piedestáli vďaky 
a oslavy? Zorganizovať takéto niečo je 
asi nemožné, alebo predsa len? Možno 
v srdci každého z nás, ak v tichu pred 
zatiaľ prázdnymi jasličkami zabudneme 
na zlo a trenice a necháme sa viesť dob-
roprajnosťou a láskavosťou, prídeme na 
miesto, kde sa takýto koncert odohráva. 
Koncert pokoja a poďakovania každému, 
kto pomôže, každému, kto odpustí, kaž-
dému, kto vytrvá, každému, kto pretrpí, 
každému, kto sa stará a obetuje.

„Počuješ ten tichý potlesk v diali? To 
anjeli v nebi zatlieskali.“ Tisne sa mi do 
mysli úryvok z básne, ktorú recitovávala 
Soňa v Créde.

Stačí otvoriť oči a pomôcť niekomu vo 
svojom okolí. Niekedy stačí priateľský 
rozhovor, pravidelná návšteva, niekedy 
vyjadrenie podpory a niekedy treba aj po-
moc pri existenčných problémoch.

Potlesk pre Vás Dubovania, ktorí po-
máhate a staráte sa.

Radostné a pokojom požehnané Via-
nočné sviatky Vám želám v mene svo- 
jom a v mene poslancov a zamestnancov 
obce.

starosta

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:

Anton Suchovský, Rudolf Hrdlovič, Ľubica Hrdlovičová, Edita Krpelanová, Jarka Lederleintnerová, Alojz Jakubec, 
Marta Hrdlovičová, Lýdia Idešicová (Kráľová), Štefánia Gašparovičová, Alojzia Pudmarčíková (Častá), rod. Krchnáková 
(Pešková).

ĎAKUJEME!
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Vianočné sviatky
Blížia sa k nám Vianoce – sviatky po-

koja, čas stretnutia sa rodín, radostných 
iskričiek v očiach našich detí a to nie len 
pri rozbaľovaní darčekov. Dovoľte pre-
to aj nám, profesionálnym hasičom, aby 
sme Vám zaželali ich príjemné prežitie 
v kruhu svojich najbližších.

Príprava na vianočné sviatky je spre-
vádzaná zhonom. Nesmieme zabúdať 
predovšetkým na bezpečnosť, pretože 
toto obdobie je charakteristické aj zvý-
šeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. 
Naše domovy sú dnes doslova preplnené 
vysoko horľavými materiálmi vyrobe-
ných z umelých vlákien, ktoré veľmi ľah- 

ko horia. Požiare v bytoch sa vplyvom 
blízkosti horľavých materiálov rýchlo 
šíria a môžu spôsobiť rozsiahle mate- 
riálne škody, ale i vážne zranenia. Majme 
na pamäti, že horiaca sviečka je otvore-
ný oheň a každý rok počas vianočných 
sviatkov dochádza k požiarom od horia- 
cich sviečok umiestnených predovšet-
kým na adventných vencoch. Požiare 
vianočných stromčekov od nekvalitného 
a nesprávne inštalovaného osvetlenia, 
skraty nekvalitných elektrických sviet-
nikov sú taktiež nepríjemnými skutoč-
nosťami, ktoré by mohli narušiť pokojnú 
a slávnostnú atmosféru najkrajších sviat-
kov v roku.

Príčinou nešťastia, bolesti a škôd spô-
sobených na majetku je každoročne aj 

rôzna zábavná pyrotechnika. Ak si chce-
te dožičiť aj toto potešenie, nepoužívajte 
doma vyrobené pyrotechnické hračky. 
Používajte len ohňostroje, rakety, svetli-
ce, delobuchy, či piráty zakúpené v ob-
chode a pri manipulácii s nimi sa riaďte 
odbornými radami a návodom. Zábavná 
pyrotechnika nepatrí do rúk detí, preto ju 
starostlivo uchovávajte mimo ich dosah.

Príslušníci Okresného riaditeľstva Ha-
sičského a záchranného zboru v Pezinku 
Vám želajú príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a v Novom roku 2013 veľa zdra-
via, šťastia, pokoja a pohody.

kpt. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Milí spoluobčania,

obecný úrad Dubová prosí občanov, majiteľov 
psov, aby boli ohľaduplní voči svojim spoluobča-
nom. Prosíme chovateľov psov, aby si ich zabezpe-
čili tak, aby sa nemohli voľne pohybovať po obci. 
Ďalej upozorňujeme tých chovateľov psov, ktorí sa 
s nimi pohybujú po obci, aby exkrementy po svo-
jich zverencoch upratali a nenechávali ich v par-
ku. Tam sa predsa hrajú deti, oddychujú tam naši 
dôchodcovia, pracujúci, či mládež. Chráňme si to, 
čo máme vybudované a buďme ohľaduplní voči 
všetkým, s ktorými tu žijeme a chceme žiť.

OÚ Dubová

Oznamy
Obecného úradu

● Keďže aj v médiách odznelo viacero 
katastrofických scenárov tvorby budú-
coročného rozpočtu štátu a obcí, chce-
me informovať obyvateľov, že oproti 
minulému roku Obecné zastupiteľstvo 
v Dubovej neplánuje na svojom roko-
vaní 13. 12. 2012 zvýšiť dane za nehnu-
teľnosť, ba dokonca v rámci aktualizácie 
VZN po novele zákona sadzby dane za 
trvalé trávnaté porasty a ostatné plochy 
klesnú.
● V oblasti odpadov sa v tomto roku 
v obci Dubová vyprodukovalo približne 
o 20 ton menej odpadu ako v predchádza-
júcom roku, zvyšuje sa podiel separácie. 
Poplatok za odpady na rok 2013 bude po 
schválení obecným zastupiteľstvom na 
úrovni 65% skutočných nákladov vo 
výške:

* 47,23 € za 240 l nádobu vyvážanú
 2 x mesačne (nárast o 1,68 €),
* 23,62 € za 240 l nádobu vyvážanú
 1 x mesačne (nárast o 0,85 €),
* 23,62 € za 120 l nádobu vyvážanú
 2 x mesačne (nárast o 0,85 €),
* 11,80 € za 120 l nádobu vyvážanú
 1 x mesačne (nárast o 0,42 €).

Občania majú možnosť vymeniť si 240 
litrové nádoby za menšie – 120 l a tým si 
znížiť poplatok za odpad, prípadne si ur-
čiť nižšiu frekvenciu vývozov – namiesto 
2x mesačne – 1 x mesačne.

Tu sa prejavuje snaha každej domác-
nosti o dôslednú separáciu a zhodnoco-
vanie. Tiež pokračuje možnosť zakúpiť si 
na obecnom úrade kompostér v hodnote 
cca 40 € za sumu 10 €, aby občania mali 
možnosť doma spracovať svoje biolo-
gicky rozložiteľné odpady na kompost 
(trávu a burinu, ktoré nepatria do smetnej 
nádoby).

● Nezamestnanosť v obci klesla zo 41 
(najvyššie hodnoty 2010 a 2011) na 39 
evidovaných nezamestnaných v novem-
bri 2012, čo je 7,41%.
● Obec dala spracovať a v priebehu na-
jbližšieho obdobia sa bude realizovať 
nové dopravné značenie v obci (aj s dlho 
očakávanou výmenou a doplnením zrka-
diel). Veríme, že „naši“ miestni vandali 
a výtržníci ho nechajú na pokoji a bude 
nám slúžiť k zlepšeniu bezpečnosti na 
miestnych komunikáciách.
● Obecné zastupiteľstvo dáva verejnosti 
na úvahu, ako pomenovať budúce nové 
ulice v lokalite Novosady a v lokalite Za 
Hoštáky. V januári – februári bude do 
domácností doručený dotazník, kde mô-
žete prezentovať svoje návrhy a nápady 
– napr. podľa literárnych osobností, stro-
mov, osobností obce (zosnulých) a po-
dobne.

Graf evidovanej nezamestnanosti
Dubová
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Poďme správne
robiť správnu vec.

Každý obyvateľ v priemere ročne vy-
produkuje 331 kg komunálneho odpadu. 
Z tohto množstva až 45 % (v každej obci 
sa škála pohybuje rôzne – v rozmedzí od 
40 % do 70 %), tvorí bioodpad.

Podľa Smernice Rady Európskej Únie 
1999/31/EC o skládkach odpadu by sa malo 
množstvo biologicky rozložiteľného odpa-
du na skládkach postupne znižovať, napr. 
o 50% do roku 2013 v porovnaní s rokom 
1995 a kompostovanie je jedna z mož-
ných riešení, ako k tomuto cieľu prispie-
vať už dnes.

Pre našu samosprávu máme teda na vý-
ber z dvoch možností:
1. Zber bioodpadu do zberných nádob 
(výrazné zvýšenie poplatku za odpady, 
zvýšenie nákladov obce).
2. Domáce kompostovanie v komposté-
roch (príspevok mesta a príspevok obča-
na).

Radi by sme sa pozreli na druhú mož-
nosť, keďže so zberom v zberných nádo-
bách máme všetci skúsenosti.

Kompostovanie v domácnostiach – 
najefektívnejši systém zberu a zhodno-
covania bioodpadov preukázaný výsku-
mami. Je ním možné vyzbierať až 90% 
bioodpadov vznikajúcich v domácno- 
stiach.

Kompostér – ideálny pomocník pri 
kompostovaní. Zefektivňuje komposto-
vanie o viac než ½ času.

Cieľom je znížiť náklady samosprávy 
na zber a zvoz komunálneho odpadu na 
skládku (až 40% komunálneho odpadu 
z domácností tvorí bologicky rozložiteľ-
ný odpad, ktorý je možné kompostovať). 
Štart separácie biologického odpadu 
v rodinných domoch (blíži sa legislatívna 
povinnosť separovať biologický odpad 
– rok 01. 01. 2013). Oblasť životného 
prostredia a tou je podpora ekologických 
riešení, ktoré sú ekonomicky výhodné.

V čom kompostovať?

Kompostér – ideálny pomocník pri 
kompostovaní. Je vyrobený z recyklo-
vaného plastu, nádoba kompostéra nemá 
dno (z dôvodu voľného styku s pôdou 
a prístupu mikroorganizmom, červom 
a dážďovkám). Prikrýva ho veko s otoč-
ným ventilom na reguláciu prístupu vzdu-
chu. Bočné dvierka slúžia na vyberanie 
kompostu a viaceré otvory na prevzduš-
ňovanie hmoty. Pri kúpe kompostéra, 

nech ide o akúkoľvek výrobnú značku, 
odporúčame zvážiť tri základné kritériá:

● Kvalita materiálu, z ktorého je vyro-
bený (ideálne vysokohustotný polyety-
lén) – podporuje hlavne stabilitu a život-
nosť kompostéra.
● Hmotnosť, z koľkých kilogramov 
plastu je vyrobený, čo je podmienkou 
dobrej stability a prevenciou pred prask-
nutím spôsobeným tlakom vo vnútri 
kompostéra.
● Počet prevzdušňovacích otvorov, od 
ktorých závisí správnosť procesu kom-
postovania a jeho rýchlosť. Kompostéry 
na stránkach www.kompostery.sk dané 
kritéria spĺňajú. Neustály vývoj a zlep-
šovanie technológií prinášajú kvalitný 
proces kompostovania s dobrým vý-
sledkom.

Ako správne kompostovať?

Pri kompostovaní je dôležité odpado-
vý materiál zmenšovať a drviť. Pokiaľ 
odkladáte rozdrvený záhradný odpad do 
kompostéra, premení sa oveľa rýchlejšie 
v hodnotný kompost bohatý na živiny. 
Rozdrvený odpad zo záhradného drvi-
ča môžete tiež použiť na mulčovanie 
pod stromy a kríky, ktoré tak chránite 
pred vysychaním, obmedzíte rast buriny 
a zlepšíte kvalitu pôdy. Nezanedbateľ-
ným dôvodom pri spracovaní odpadu 
záhradnými drvičmi je aj skutočnosť, že 
na Slovensku je spaľovanie odpadu zo 
záhrad, akým sú odrezané konáre, tráva 
a pod. už niekoľko rokov zákonom za-
kázané. K ďalším zásadám patrí správ-

na skladba materiálu, dostatočný prístup 
vzduchu a dostatočná vlhkosť.

Výsledok

Kompost je kvalitné organické hnojivo, 
ktorým sa do pôdy vracajú všetky cenné 
živiny. Zrelý kompost možno použiť na 
rôzne účely. Napríklad na jar pridávame 
kompost k zelenine a ku kvetinám, čo 
podporuje úrodnosť pôdy a rastliny sú 
zásobované potrebnými živinami. Väčšie 
množstvo kompostu nahrnieme k ovoc-
ným, či okrasným stromom. Vrstva kom-
postu priaznivo ovplyvňuje príjem daž-
ďovej vody a kyprosť pôdy. Môžeme ho 
použiť tiež pri zakladaní nových záhrad 
alebo trávnikov. 

Kompostovanie v kompostéroch má 
množstvo výhod. Urýchlenie procesu 
kompostovania až o polovicu doby nut-
nej pri kompostovaní na hromadách. Re-
gulácia teploty, vlhkosti, prístupu vzdu-
chu a svetla. Úspora miesta na záhrade 
(kompostér nahradí nevzhľadnú hroma-
du). Estetika. Odstránenie nepríjemné-
ho zápachu, ktorý vábi hmyz a drobné 
zvieratá. Finančná úspora na odvoze do-
mových odpadov – kompostovaním je 
možné spracovať až 30% kuchynských 
odpadov. Zúžitkovanie odpadov zo zá-
hrady a získanie kompostu – vynikajúce-
ho zdroja živín a organických látok.

Aj vďaka tomuto systému separácie 
bioodpadu môžeme znížiť komunálny 
odpad, čo znamená znížiť náklady na 
zber a zvoz odpadu a použiť tieto financie 
do zmysluplnejších činností v našej obci.

Pre viac informácii o projekte separá-
cie bioodpadu v Maduniciach, sa prosím 
informujte na obecnom úrade.

Prajeme veľa šťastia s kompostovaním 
a v prípade ďaľších otázok navštívte po-
radňu na stránkach www.kompostery.sk.
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DOP 2012
13. rokov života... už toľkokrát boli 

pre návštevníkov Malokarpatskej vínnej 
cesty otvorené pivnice vinárov v rámci 
podujatia „Deň otvorených pivníc“.

Tento rok sa otvorilo 149 pivníc a me-
dzi nimi i pivnice našich dubovských vi-
nárov. Vo svojej Hoštáckej vieche Marek 
Jakubec – Joslík dával ochutnávať širo-
kú paletu svojich vín. Predstavil i staršie 
ročníky, ale predovšetkým mladé vínka. 
Pohostil nás krásnym tramínom z panen-
skej úrody novovysadeného vinohradu. 
Máme sa na čo tešiť. Bolo nielen panen-

ské, ale bude aj božské. U Mareka sa dalo 
aj výborne najesť a ochutnať špeciality 
jeho kuchyne.

My, ktorí sme chceli ísť navštíviť ďal-
šieho dubovského vinára, vybrali sme sa 
na Červený kameň, kde nás vítali Janko 
a René Pretzelmayerovci. Mali sa čo ob-
racať, lebo historické priestory jazdiarne 
hradu Červený kameň praskali vo šví-
koch od počtu návštevníkov, ktorí chceli 
ochutnávať ich vína. Ja som si tradične 
okrem iných vín oddegustovala ich sil-
ván... no, jednoducho ho treba ochutnať.

Na záver prajem nám všetkým, ktorí 
máme radi dobré vínko, aby vinohradní-

kom hralo do karát dobré počasie, viná-
rom, aby v pivniciach vykvasilo kvalitné 
víno, aby nás mohli hostiť ešte veľa ro-
kov...

Renáta Jakubcová

1. a 2. svetová vojna
V nedeľu 11. 11. 2012, zorganizovala 

Jednota dôchodcov Slovenska stretnutie 
občanov na miestnom cintoríne, aby si 
spoločne uctili obete I. a II. svetovej voj-
ny.

Pri tejto príležitosti chcem priblížiť ži-
vot v obci počas vojny a spomenúť tých, 
ktorí sa z vojny nevrátili. Týmto aj chcem 
vyzvať našich občanov, ktorí si to z roz-
právania pamätajú inak, alebo vedia aj 
mená ďalších obetí vojen, prípadne neja-
ké príbehy, ktoré im rodičia, alebo starí 
rodičia porozprávali, aby sa o ne s nami 
podelili.

Bola vojna, ľudia o nej málo vedeli 
a deti, ktorí sú teraz pamätníkmi tomu 
slovu vôbec nerozumeli. Veď hrali sa 
s kamarátkami, súrodencami, chodili do 
školy, mali doma mamu, niektorí aj otca.

Podľa dostupných informácií vieme, že 
z prvej svetovej vojny sa domov nevráti-
li bratia Ján a Vincent Jakubcoví/boli to 
súrodenci Anny Benarikovej. Obaja boli 
ženatý a Vincent mal aj dve deti. Ďalšie 
obete boli Martin Pokojný nar. 23. októb-
ra 1889, Ján Valentovič nar. v roku 1886, 
manžel Bernadíny rod. Tajcnárovej, otec 
Márie Polčicovej a Anastázie Kittovej. 
Padol na Ruskom bojišti, 31. 12. 1918 
bol vyhlásený za mŕtveho. Štefan Svrček, 
pravdepodobne brat Libuše Jakubcovej. 
Štefan Jelemnský, padol na Ruskom bo-
jišti, 20. júl 1920 neprežil, bol vyhlásený 
za mŕtveho. Zmrzačení sa z bojov vrátili 
Štefan Jakubčík, Martin Jakubec a Jozef 
Špoták.

Približne v roku 1970 boli pracovní-
ci JRD Dubová na výlete v Leningrade. 
Mária Polčicová /Šipirinka/ sa vtedy po-
kúšala nájsť hrob svojho otca Jána Valen-

toviča. Hoci na Leningradskom cintoríne 
strávila skoro celý deň, hrob nenašla. Ky-
ticu kvetov položila k pomníku padlých.

Cez druhú svetovú vojnu museli ľudia 
z dediny chodiť kopať zákopy pre Ne-
mecké vojsko.

Zákopy viedli pod dolnými záhradami 
od cintorína až do Ochtálov a ďalej sme-
rom na Pílu.

V háji v hone Junčovina mali Nemci 
letisko a muničné sklady.

V zime museli chlapi z našej dediny 
a z Vištuka odpratávať z leteckej dráhy 
sneh. Krátko pred príchodom frontu bola 
zlikvidovaná hájovňa, ktorá stála na lúke 
blízko letiska. Hájovňa sa nazývala Web-
rova po hájnikovi, ktorý tu pôsobil. Dote-
raz sa miesto, kde  stála hájovňa nazýva 
Webrova záhrada. 

Nemci nemali čas odviesť muníciu, 
tak ju v háji na provizórnom letisku od-
streľovali. Veľa munície tu aj zostalo, čo 
sa usudzuje z nešťastí, ktoré sa vtedy sta-
li. Po výbuchu munície zostal zmrzačený 
Vladimír Koník, vtedy ešte chlapec. V 
tom čase zabilo aj Milana Helda a Lojzka 
Pokojného tiež ako deti, ktoré sa s muní-
ciou hrali a rozoberali ju.

Prví Ruskí vojaci prišli do našej dediny 
na koňoch. Jedna skupina prišla od Mod-
ry – Kráľovej a druhá skupina od Vištuka. 
Prvé Ruské vozidlo, ktoré išlo na Dubo-
vú bolo odstrelené pod cintorínom. Celá 
osádka vozidla, dve ženy a dvaja muži 
zahynuli. Zasiahla ich strela z Nemecké-
ho tanku, ktorý bol na ceste pri Dubov-
skom majeri. 

Nemci ustupovali smerom na Častú – 
Bielu horu. Nemeckí vojaci mali v kos-
tolnej veži gulometové hniezdo a odtiaľ 
strieľali do postupujúceho vojska. Preto 
Sovietskí vojaci strieľali do kostola. Kos-

tol Ružencovej Panny Márie bol z vonku 
aj vo vnútri veľmi zničený.

Toto všetko sa odohralo dňa 1. apríla 
1945, práve bola Veľká Noc. Po prechode 
frontu ruskí vojaci, ktorí tu zostali, bývali 
po domoch a kuchyňu mali v starej fare.

Z druhej svetovej vojny sa domov do 
rodín nevrátili Štefan Polčič nar. v roku 
1920, padol 4. februára 1944 v Talianskej 
Tarvízií, Jozef Koník padol v povstaní 
v Liptovskom Mikuláši. Vincent Morav-
čík nar. v roku 1922 zahynul ako člen 
Dubovskej milície po postrelení Soviet-
skym vojakom dňa 9. mája 1945 v Trnav-
skej nemocnici.

Toto sú iba strohé informácie o utrpe-
niach, ktoré so sebou prinášajú vojny, 
ktoré prežívali naši predkovia a terajší 
pamätníci. Naším padlým spoluobčanom 
a ich rodinám s vďakou a úctou ďakuje-
me. 

Mária Polčicová

Nikto sa hrdinom nenarodí. Tisíce 
ľudí odchádzajú z tohto sveta bez toho, 
aby vedeli o svojom hrdinstve. Možno 
si myslia, že žili život príliš skromný 
a nenápadný a on bol hrdinstvom, že vždy 
všetko konali presne, dôsledne pre blaho 
ľudstva. Niekedy je hrdinstvom zostať 
sám sebou, zostať so svojím národom. 
Každá doba si vytvára svojich hrdinov. 
Nie papierových, ale živých, ktorí nie sú 
bez chýb, ktorí v tom základnom majú 
jasné: s kým a proti komu. 

Skladám hlbokú poklonu všetkým, 
ktorí zostali sami sebou, ba i život polo-
žili a pripravili nám krajšiu budúcnosť. 

Nech ich duše spočinú vo večnej slá-
ve.
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Medailová žatva 
v silovom trojboji

Už sedemnásť rokov nosia siláci do 
Dubovej vzácne medaile a poháre, ktoré 
vybojovali na pódiách silového trojboja 
na Slovensku a v zahraničí.

Keby sa to všetko vyzbieralo, mož-
no by to bola zaujímavá výstava. Každá 
medaila, každý úspech má svoj príbeh 
a za každým príbehom je tvrdá, celoročná 
drina. Celý rok sa drelo aj na sezónu 2012, 
ktorá bola jedna z najúspešnejších pre 
dubovských silákov. Spolu vybojovali 19 
medailí (15+2+2). Z toho 11 titulov ná-
rodného šampióna a vytvorili až 32 národ-
ných rekordov v dorasteneckej a junior- 
skej kategórií.

Najviac aktívna pretekárka bola Ale-
xandra Jakubcová, ktorá celoročne val-
covala dorasteneckú kategóriu ziskom 
7 zlatých medailí a vytvorila 18 národ-
ných rekordov. Alexandra získala titul 
v trojboji v doraste na Majstrovstvách 
SR, ale aj na Českom šampionáte. Zlato 
doniesla aj zo šampionátu žien. Rovnako 
úspešná bola aj v tlaku na lavičke v doras-
te aj medzi ženami. Veľký súboj zviedla 

na jeseň na GRAND PRIX SLOVAKIA, 
kde porazila kvalitné rakúske súperky 
no a svoje rekordy napokon posunula 
v novembri v Českom Zbýšove na 275 kg 

v trojboji (drep 90 – tlak 55 – mŕtvy ťah 
130 kg). Alexandra celkovo absolvova-
la až 9 súťaží, čo je v našom športe asi 
aj slovenský rekord. Medzi dorastenca-
mi vybojoval dva tituly (trojboj a tlak) 
aj Jakub Štefunko v kategórií do 105 
kg. Výraznou postavou bol talentovaný 
Filip Czédl. Filip získal titul v tlaku na 
lavičke a aj v silovom trojboji a vytvoril 
9 slovenských rekordov. Svoje úspešné 
ťaženie zavŕšil výborným 5. miestom na 
Majstrovstvách sveta v silovom trojbo-
ji v poľskom SZCYRKU výkonom 530 
kg (215 – 120 – 205) v kategórii nad 120 
kg. Svoju formu ešte vylepšil na GRAND 
PRIX SLOVAKIA, kde zapísal 550 kg 
(205 – 125 – 220 kg). Na tejto súťaži štar-
toval aj Marek Krchnák v kategórií do 
74 kg, kde získal skvelé striebro v osob-
ných rekordoch 420 kg (160 – 85 – 175 
kg). S dorastencov štartoval na súťaži 
CEDRON CUP v mŕtvom ťahu aj Marek 
Lukačovič, ktorý pokoril osobný rekord 
180 kg a obsadil slušné 8. miesto.

Veľké víťazstvá sa rodili aj medzi ju-
niormi. Svoj súťažný debut absolvovala 
Stanislava Tomašovičová ziskom bron-
zu na M – Slovenska v silovom trojboji 
a striebra na GRAND PRIX SLOVAKIA, 
kde posunula svoje výkony na 247,5 kg 
(95 – 42,5 – 110 kg). Obe súťaže boli 
medzinárodné a Stanka podala skvelé 
výkony. V kategórii do 93 kg nenašiel sú-
pera Peter Moravčík. Tento skúsený pre-
tekár vybojoval titul majstra Slovenska 
s výborným výkonom 685 kg (280 + 145 
+ 260 kg). Rovnako sa mu darilo aj na 



GRAND PRIX SLOVAKIA, kde získal 
zlato, ale aj celkové tretie miesto v súťaži 
o absolútneho víťaza výkonom 685 kg (270 
+ 152,5 + 262,5 kg). No a to najlepšie na-
koniec. Po dlhšej odmlke sa vrátil na pódiá 
trojboju dubovský fenomén, multišportovec 
Samuel Tomašovič. Samo sa rozhodol do-
plniť tím nášho klubu na prestížnej súťaži 
M – SR družstiev. Prišiel v pravú chvíľu 
a svojim super výkonom pomohol zvíťaziť 
nášmu družstvu. Samo sa na svoj štart tvrdo 
pripravoval a svoj prvý titul medzi mužmi 
vybojoval v nových slovenských rekordoch, 
ktoré posunul až 5 - krát. Treba ešte dodať, 
že svoj rekordný výkon 750 kg (300 + 180 
+ 270 kg) vydrel zo zranením chrbtu po dru-
hom pokuse v drepe s 300 kilovou činkou. 
Je to smola, výkon mohol byť ešte vyšší.

V silovom trojboji sa víťazstvá nerodia ľah- 
ko, rovnako ako Samov titul bol so zrane-
ním, prasknuté rebro po drepe neobišlo ani 
Petra Moravčíka. To, že súťaž v kvalitných 
výkonoch dokončili svedčí o veľkej športo-
vej morálke, ktorá sa buduje tvrdou prípra-
vou a cieľavedomosťou. Toto sú nezbytné 
kvality každého úspešného športovca.

Na záver sa chcem poďakovať Obecnému 
úradu Dubovej a starostovi obce za podporu 
svojim talentovaným pretekárom.

Pavol Kovalčík
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Október –
úcta k starším

Október – desiaty mesiac v roku, je 
jedným z tých mesiacov, ktoré sa na-
chádzajú v poslednej tretine roka, ale 
nie úplne na konci. Patrí k obdobiu, 
v ktorom zberáme úrodu, ktorú sme 
zasiali v tej skoršej prvotretinovej časti 
roka a počas ďalšej druhej tretiny sme 
sa o ňu starali v našich záhradach, na 
poliach i vinohradoch.

Aj my sme dostali do vienka dar "se-
mena večného života". Keď semienko 
zasadíme a správne sa oň staráme, vy-
rastie nám zdravá a krásna rastlina hodná 
zberu a neskoršieho spracovania pre náš 
úžitok a poučenie ostatným aj mladším. 
Tak isto je to v živote, ako si vychováme 
našu budúcnosť – deti a mladých, ktorých 
nebudeme len poučovať, ale hlavne viesť 
a priťahovať vlastnými skutočnými prí-
kladmi. A práve preto je to úžasné ako si 
môžeme navzájom pomáhať – úplne pri-
rodzene, kým mladí v obetavej láske po-
máhajú starším, vlastne tým vychovávajú 
deti k tomu, aby sa úplne prirodzene mal 
kto starať aj o nich, keď to budú najviac 
potrebovať.

Mesiac október je "mesiacom úcty 
k starším". Samozrejme, že úctu k star- 
šiemu človeku môžeme preukázať kedy-
koľvek to chceme a cítime, ale aj u nás 
v Dubovej si 19. októbra 2012 pripome-
nuli túto milú udalosť. Jednota dôchod-
cov Slovenska v Dubovej zorganizovala 
posedenie pri tejto príležitosti. Konalo 
sa vo viacúčelovej hale na ihrisku. Na 
začiatok ich privítal predseda klubu do-
chôdcov pán Rudolf Oškera, ako ich aj 
oboznámil s programom, ktorý nasle-
doval. Odovzdal dva ďakovné listy pani 

Terke Jakubcovej zo Zámockej ulice 
a pani Milke Koníkovej z hlavnej ulice, 
ktorá nás v tomto mesiaci úcty k starším 
predišla do večnosti. Potom mal prejav 
pán farár Pavol Flajžík. Alenka Krchná-
ková im prednášala o ošetrovateľskej sta-
rostlivosti, oboznámila ich o tom, na čo 
majú nárok a odpovedala im na kladené 
otázky.

Potom mali vystúpenie seniori 
z Pezinka teda "folklórny súbor Radosť". 
Predviedli piesne a tance, ktoré sa zais-
te dubovským seniorom páčili, pretože 
spievali so súborom. Nadišla chvíľa na 
kávičku a niečo na zahryznutie. Tentoraz 
to bol skvelý chlebíček a krémeš, na kto-
rom si všetci pochutnávali. No a aby toho 
nebolo dosť, keď už slávia to, že čosi od-
žili, niečo trošku viac si pamätajú ako my 



a mali by sa konečne riadne zabávať, tak do haly privítala "hudobná sku-
pina Lesný šramot" a hneď, ako začali hrať akože na spríjemnenie úctivé-
ho posedenia sa naši milí seniori pomaly pozdvíhali zo stoličiek a veselo 
si zatancovali.

Dúfam, že som nikoho nezabudla spomenúť, ale čoby nie pán Ma- 
rián Grelneth priniesol televízor s dvd prehrávačom a oživil všetkým spo- 
mienky na 100. výročie posvätenia nášho chrámu natočeným videom.

Som veľmi poctená tým, že som mohla byť súčasťou tejto oslavy "úcty 
k starším", v spoločnosti ľudí, od ktorých sa máme ešte veľa učiť. Ďaku-
jeme za to, že Vás máme a vyprosujeme vám u Nebeskej Matky hojnosť 
zdravia a plnosť milostí.

Eva Dolníková
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Pripomienka zosnulých
december 2012

80 rokov:

Ján Valentovič  + 31. 12. 1932
manžel Bernardíny rod. Tajcnárovej (32 r.)

Ján Šikula  + 31. 12. 1932
syn Alexína a Rózy rod. Krajčovičovej (35 r.)

70 rokov:

Štefan Valentovič  + 18. 12. 1942
syn Alexína a Anastázie rod. Dubanovej (27 r.)

30 rokov:

František Gróf  + 17. 12. 1982
vdovec po Kristíne rod. Hirnerovej (79 r.)

Serafína Drefková  + 19. 12. 1982
manželka Štefana, rod. Setnická (81 r.)

František Gašparovič  + 25. 12. 1982
manžel Štefánie rod. Horváthovej (68 r.)

František Gróf

František Gašparovič

100 rokov:

Štefan Lukačovič  + 23. 12. 1912
syn Františka a Kláry rod. Pokojnej (6 mes.)

Anna Svrčková  + 31. 12. 1912
dcéra Floriána a Františky rod. Ružičkovej (3 hod.)

90 rokov:

Vilhem Jakubec  + 21. 12. 1922
syn Augustína a Roziny rod. Štrbíkovej (6 dní)

50 rokov:

Jozef Jakubčík  + 4. 12. 1962
manžel Elizabeth rod. Koníkovej (74 r.)

40 rokov:

Štefan Schwarz  + 25. 12. 1972
manžel Márie rod. Klimovej (74 r.)

Mária Nemčeková  + 26. 12. 1972
manželka Jozefa, rod. Jakubcová (53 r.)

Serafína Drefková

Mária Nemčeková

20 rokov:

Jozef Haverl  + 5. 12. 1992
vdovec po Jozefíne (66 r.)

Jozef Hrdlovič  + 12. 12. 1992
manžel Rozálie (80 r.)

Helena Kosecová  + 21. 12. 1992
vdova po Jozefovi, rod. Stojkovičová (77 r.)

Anna Izakovičová  + 31. 12. 1992

10 rokov:

Jolana Kudriová  + 20. 12. 2002
vdova po Alexandrovi, rod. Polakovičová (70 r.)

Rozália Polčicová  + 23. 12. 2002
vdova po Štefanovi, rod. Svrčková (92 r.)

Jolana Kudriová

Jozef Hrdlovič

60 rokov:

Mária Haverlová  + 6. 12. 1952
manželka Rudolfa, rod. Macháčková (31 r.)

Rozlúčka
so zosnulými

1. novembra, na sviatok Všetkých Svä-
tých sme sa stretli o 14.00 hod. na miest-
nom cintoríne, aby sme si uctili pamiat-
ku všetkých zomrelých.

Hoci nám pršalo, slávnosť a pobož-
nosť si ľudia vykonali s veľkou úctou. 
V podaní skupiny Credo a skupiny Cinter 
odznelo zopár krásnych piesní, pán farár 
dôstojne odslúžil pobožnosť a zástupco-
via obce spomenuli všetkých, ktorí nás 
predišli do večnosti od poslednej rozlúčky 
v roku 2011. Potom prítomní v sprievode 
prešli k hlavnému krížu, kde pán staros-
ta položil veniec za všetkých zomrelých 
Dubovanov a rodákov, za ktorých sme sa 
ešte raz spoločne pomodlili.

Do neskorých nočných hodín a aj na-
sledujúci deň sa na priečelie domu smút-
ku premietala prezentácia – rozlúčka so 

zosnulými, s ich fotografiami, spomien-
kovými textami a citátmi z Písma, ktorá 
by v dohľadnej dobe mala byť aj na našej 
webovej stránke.

Dnes viac ako po iné dni v roku krá-
čame na tieto hrobmi posiate miesta, na 
miesta ľudského života. Zamýšľame sa 
nad životom tých, ktorí už nie sú medzi 
nami. Od posledného sviatku Všetkých 
svätých v našej obci zomrelo 11 ľudí. 
Každého z nich sme si uctili zapálením 
sviečky. Večer asi do 22:00hod. sa na dia-
projektore premietali fotografie s veršami 
a žalmami našich občanov, ktorí zomreli 
za posledný rok.

Keď sa narodí človek, akoby na nebi 
zažiarila nová hviezda. Naopak, keď člo-
vek odchádza, akoby zastal čas, akoby 
nás celých zahalila tma a naše srdcia sa 
naplnia smútkom. 

Memento mori – pamätaj na smrť.
Naozaj nevieme dňa ani hodiny, kedy 

skončíme svoju životnú púť.

A je len na nás, aká stopa tu po nás 
zostane. Rozlúčky s mŕtvym nie sú len 
holdom odchádzajúcemu, ale aj napome-
nutím nás živých, tých, ktorí v honbe za 
vecami príliš žijú chvíli. Sú predovšet-
kým o tom, že život je jediná príležitosť, 
keď môžeme byť  ľuďmi.“

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave a uskutočnení tejto dôstojnej 
slávnosti.

Mária Polčicová

Helena Kosecová

Verím, že môj Vykupiteľ žije...
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Dňa 12. 12. 2012
uplynulo 20 rokov

od smrti nášho drahé-
ho otca, svokra, dedka, 

pradedka

Jozefa Hrdloviča

a 29. 11. 2012 
uplynulo 17 rokov

od smrti našej drahej 
mamy, svokry, babky, 

prababky

Rozálie Hrdlovičovej.

S láskou, úctou a vďakou 
si na nich spomínajú

deti so svojimi rodinami. 

Nezabúdame.

Dňa 20. decembra 2012
uplynulo 7 rokov od smrti

Ladislava Peška.

S láskou spomína manželka
a deti s rodinami.

Utíchol Tvoj hlas, srdce prestalo biť
a my už len so spomienkou musíme žiť.

Dňa 25. decembra uplynulo už 30 rokov od úmrtia

Františka Gašparoviča,

ktorý nás opustil vo veku 68 rokov.

S úctou a láskou spomína manželka,
dcéra s rodinou, nevesta s rodinou.

Odišiel si a niet Ťa medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ stále s nami.

S bolesťou v srdci si dňa 5. januára 2012
pripomenieme 30. výročie smrti

Františka Gašparoviča ml.,

ktorý nás opustil vo veku 33 rokov.
Spomína manželka s deťmi a vnúčatami,

matka a sestra s rodinou.

Čas plynie,
ale smútok

v srdci ostáva...
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70 rokov:
Silvester Žofčík
(* 22. 12. 1942)

60 rokov:
Ján Jakubec

(* 27. 12. 1952)

Naši jubilanti
december 2012

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

Jubilanti

Na deň 26. októbra, starosta obce 
Ľudovít Ružička pozval na slávnostné 
stretnutie jubilantov z našej obce.

Slávnosť sa konala v Hoštáckej vie-
che. Pozvanie prijalo dvanásť jubilantov 
a piati sa pre chorobu, alebo iné príčiny 
ospravedlnili. Slávnosť začala prího-
vorom pána starostu. Po gratuláciach 
a slávnostnom zápise do kroniky obce, 
jubilantov navštívili speváci zo skupiny 
Credo. Pri krásnych piesňach veru nám 
aj slzy vypadli. Svoj program ukončili 
piesňou o Dubovej.

Jubilanti sa očividne dobre bavili a pri 
pohostení a dobrom vínku si pospomí-
nali na staré dobré časy.

V deň osláv Vašich vzácnych narodenín
Prišli sme k Vám s pozdravením.

Dvíhame oči nad oblohu,
Vznášame vrúcne prosby k bohu,

aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Vaše kroky,

nech Vás vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Vašich prianí.

Naším jubilantom želáme do ďalšieho 
života dobré zdravie, pohodu, porozu-
menie blízkych a keď to bude potrebné 
aj dobrú opateru.

Máme Vás radi takých akí Ste.

Mária Polčicová

Blahoželanie

Jozefína Pešková, rod. Kosecová
8. 11. 1942

Netreba more slov, netreba rieku viet,
úmysel prezradí aj malý skromný kvet
Jedno-dve slovíčka, maličkú kytičku,

Čo presne zapadnú do miesta v srdiečku...

Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, radosti 
Ti pri príležitosti Tvojho životného jubilea

70 narodeninám želajú deti s rodinami
a všetci ostatní Tebe blízki.

Oznam

Milí prispievatelia do Dubovských 
novín. Týmto oznamom Vás chceme 
upovedomiť, že v nasledujúcom ob-
dobí môžete svoje finančné príspev-
ky určené na podporu vydávania 
Dubovských novín a tiež Vaše prí-
spevky, či už textové alebo formou 
fotografie, odovzdávať našej grafič-
ke Stanke Tomašovičovej (Hlavná 
213).

Ďakujeme za pochopenie.

17. 11. 1962 sa stal
dňom sobášnym pre

Viktora Lukačoviča
a Máriu, rod. Moravčíkovú.

K zlatej svadbe

Vám prajeme do ďalších rokov
spoločného života mnoho zdravia, lásky, 

Božieho požehnania.



Deti z MŠ Dubová sa zúčastnili v sep-
tembri ukážky sokoliara na ihrisku. Mali 
možnosť poznávať hlavné znaky a typic-
ké vlastnosti rôznych vtákov – sokolov, 
sov. Deti sledovali prelety vtákov, po-
rovnávali život vtákov vo voľnej prírode 
a v zajatí.

V mesiaci októbri navštívil MŠ kú-
zelník, deti mali možnosť zapojiť sa do 
kúzlenia a sledovať šikovnosť profesio-
nála.

Aktivity detí z Materskej školy
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V rámci témy oboznámovania sa s lesom, jesennou prírodou, sa deti zúčastnili turistickej vychádzky do blízkeho lesa na 
Vítkov vršok. Precvičili si chôdzu s prekračovaním prírodných prekážok, prekonávali nerovný terén, učili sa chrániť si prírodu, 
chápať zmeny v prírode.

Po peknom jesennom dopoludní sa deti plné zážitkov z lesa vrátili do MŠ, kde ich čakali pani kuchárky s vynikajúcim obe-
dom.

Jana Jamborová



 15 december 2012 Dubovské noviny

Dňa 10. 12. 2012 bol v škôlke dlho očakávaný deň. 
V triedach stáli krásne ozdobené stromčeky, no ešte bez 
darčekov. A práve toto mal zmeniť Mikuláš, ktorého deti 
z MŠ a zo ZŠ nedočkavo čakali. Najskôr si však pozreli 
bábkové divadlo "O lenivom Kubovi" v podaní Stražano-
vého divadla. Potom prišiel Mikuláš v bielom rúchu s dlhou 
bradou. Deti mu predniesli básne a spoločne si zaspievali 
vianočnú pieseň Tichú noc. On im za to rozdal balíčky plné 
sladkostí. Deti spolu s Mikulášom išli k stromčeku, kde ich 
čakalo množstvo hračiek a darčekov. Niektoré deti Mikulá-
šovi sľúbili, že sa trošku polepšia a on im zase prisľúbil, že 
ich o rok znovu navštívi.

Fandlová

Mikuláš v Materskej škole
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Termín
 26. 12.
 31. 12.
 31. 12.

Podujatie
 Stolnotenisový turnaj 
 Silvestrovský výstup na Kuklu 
 Ohňostroj 

 31. 12.  Silvestrovská zábava 

Kalendár podujatí december 2012

Organizátor
 Valentovič
 KRKVaŠ
 KRKVaŠ
 ?

Naše žiacke družstvo

Po skončení sezóny odišli iba dvaja 
hráči: Filip Fečko (ml. dorast Pezinok) 
a František Krištofík.

Káder teraz tvoria hráči: Zimermann 
Matej, Polčic Samo, Minárik Jakub, 
Koník Matúš, Džupa Oliver, Pudmarčík 
Martin, Kolek Patrik, Porkert Adam, Pol-
čic Matej, Nemček Lukáš, Hrdlovič Ši-
mon, Hrdlovič Matúš, Beseda Oliver, Ba-

bín Šimon, Krchnák Erik, Šefčovič Timo, 
Koník Lukáš, Huttera Marko.

Tréner Koník Libor st., vedúci Polčič 
Stanislav.

Na mužstve je už vidieť, že nám troš-
ku narástli a ich výkony sú už na dobrej 
úrovni. Ukázali v zápasoch kvalitu. Di-
váci ich veľakrát odmenili potleskom za 
naozaj veľmi pekné akcie.

Tabuľka výsledkov:

1. kolo  Častá – Dubová  2:3
2. kolo Dubová – Sl. Grob 2:2
3.kolo  Budmerice – Dubová 1:3
4. kolo Dubová – Báhoň              11:0
5. kolo Baník – Dubová  8:0
6. kolo Dubová – Jablonec 1:4
7. kolo Doľany – Dubová 0:2
8. kolo Dubová – Šenkvice 4:0
9. kolo Modra – Dubová  3:1

Výbor TJ

Muži

V úvodných kolách nového ročníka 
bolo na mužstve vidieť určité sklamanie 
z nepeknej dohry minulého ročníka. (na-
priek 2. miestu a víťazstvu v baráži sme 
nepostúpili). Bolo to vidieť hlavne na dis-
ciplíne mužstva. Zbytočné červené karty 
(Hrdlovič – 5 zápasov, Vika – 5 zápasov) 
a zlá koncentrácia nás oberali o lepšie vý-
kony a výsledky. Po 8. kole sme mali iba 
8 bodov. Potom sa mužstvo zomklo a vrá-
tilo na dobrú úroveň výkonov z jari.

9. kolo Dubová – Blatné 1:0
10. kolo Kaplná – Dubová 2:1
11. kolo Dubová – Grinav 4:2
12. kolo Čataj – Dubová 1:2
13. kolo Dubová – Miloslavov 1:0
14. kolo Malinovo – Dubová 4:1
15. kolo Dubová – Ch. Grob 5:0

Góly: Vika 6, Duban Št. 4, Koník 3, Hr-
dlovič 3, Peško 2, Kolek 2, Žák 2, Man-
duľák 2, Benkovský 1).

Od zápasu s Grinavou sme hrali dob-
re, jedinou chybičkou krásy bolo nepre-

mieňanie šancí. Myslíme si, že po dobrej 
zimnej príprave má mužstvo na to, aby 
atakovalo vrchné priečky tabuľky. Chce-
me poďakovať všetkým hráčom za ich 
výkony a budeme im naďalej držať palce. 
Zároveň chceme poprosiť našich fanúši-
kov o slušné povzbudzovanie a nie o po-
krikovanie na hráčov.

Futbalová jeseň 2012 

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na Štefanský 
stolnotenisový turnaj, ktorý sa bude 
konať dňa 26. 12. 2012 o 9:00 hod 
v športovej hale na ihrisku. Záujem-
covia sa môžu prihlásiť na tel. č. 0948 
412 204. Tešíme sa na Vás !

Vilo Valentovič, Marek Moravčík


