Ročník XIV. l október – november
7. október – sviatok
Ružencovej Panny Márie
V mesiaci október si pripomíname
v našej farnosti sviatok ružencovej Panny
Márie. Skúsme si pripomenúť históriu
tohto sviatku, aby sme čo najlepšie vedeli pochopiť posolstvo, ktoré sa nám takto
ponúka.
Tento sviatok úradne zaviedol svätý pápež Pius V. Bulou Salvatoris Domini v roku
1572 na pamiatku víťazstva nad Turkami
v bitke pri Lepante 7. októbra 1571. Jednalo sa o veľkú námornú bitku, kedy zjednotení katolíci z Európy rozbili veľkú tureckú
námornú silu moslimského náboženstva.
Medzi hlavné postavy tejto bitky pritom
akiste patrí aj muž, ktorý paradoxne nebol
prítomný na palube katolíckych lodí, no
na druhej strane o jeho vodcovstve medzi
katolíkmi nemôže nikto pochybovať. Bol
to veľký pápež, svätý Pius V., ktorý sa ujal
svojho pápežského úradu v roku 1566. Tento dominikánsky mních učil predtým 16 rokov filozofiu a teológiu a vynikal v pokore
a askéze. Vášnivo však vystupoval v boji
proti tureckej expanzii a spojil proti moslimským jednotkám vojská pápežského
štátu, Španielska, Malty, Janova a Benátok.
Tak vyzerala spojená svätá katolícka liga.
Katolícka flotila bola pod vedením Dona Juana d`Austria, nevlastného brata španielskeho kráľa Filipa II. K dispozícii mali
asi 300 lodí a 50 000 mužov (30 000 bojovníkov a 20 000 veslárov). Samozrejme, proti sebe mali silných a odhodlaných
Turkov pod vedením Aliho Pašu a Perteva
Pašu. Hneď prvý útok Turkov katolícke
lode odrazili. Nasledovali tvrdé boje, ktoré vyvrcholili v momente, keď sa do seba
pustila vlajková loď Aliho Pašu „Alláh“
s katolíckou vlajkovou loďou „Real“.
V boji muža proti mužovi a po pomoci od
pápežského admirála Colonnyho, boli Turci pobití najprv na „Reale“. No nakoniec
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bola od nich vyčistená aj ich vlastná vlajková loď, na ktorej zaviala zástava katolíckej
ligy. V tureckej flotile následne prepukla
obrovská panika. O boji bolo rozhodnuté
a turecké lode opúšťali, ak mohli, bojisko.
V tom čase už bola pobitá tiež turecká námorná hierarchia.
Bolo to veľké víťazstvo katolíckej flotily. Katolícka liga stratila asi 7500 mužov,
Turci okolo 30 000. Pritom Turci prišli asi
o 115 lodí, z ktorých približne stovku katolícka liga zajala. Na víťazstve sa veľkou
mierou podieľal aj svätý pápež Pius V.,
ktorý sa modlil v Santa Maria Maggiore
a prosil za víťazstvo katolíkov. Neskôr počas dňa pápež, keď bol uprostred kardinálov, zrazu zvolal, že ďakuje Bohu za veľké
víťazstvo katolíkov, pričom samozrejme
v tom čase ani len nemohol vedieť o tom,
ako sa bitka pri Lepante udiala. Keď však
nakoniec prišla definitívna správa o víťazstve do Európy, rozozvučali sa zvony.
Naši predkovia sa snažili uchovať kresťanskú vieru pre Európu, lebo hrozba od
Turkov bola predovšetkým náboženská.
V prípade ich víťazstva by sa Európa mohla stať moslimská. Skúsenosť z Lepanta nás
povzbudzuje k tomu, aby sme sa všemožne
snažili uchovať a odovzdať ďalšej generácii kresťanskú vieru. Niekedy sa nám to
zdá ťažké, lebo bežné masmediálne prostriedky produkujú programy, ktoré učia
ľudí k nemravnostiam a bezbožnému spôsobu života. Ak sa však zomkneme okolo
pápeža tak, ako to spravili katolíci za čias
svätého Pia V., poslušnosťou jeho usmerneniam aj my bitku vyhráme. Najmä ak budeme prosiť Pannu Máriu o pomoc. Naším
malým praktickým predsavzatím z tohto
sviatku môže byť odhodlanie pomodliť sa
desiatok ruženca spolu celá rodina, napríklad vždy po večeri. Aj táto malá modlitba
môže znamenať záchranu kresťanstva v našej rodine i v krajine.
Rastislav Zelenay,
duchovný otec farnosti Dubová

4/2014

„Ruženec alebo žaltár preblahoslavenej Panny Márie je veľmi nábožný spôsob
modlitby a prosby k Bohu, zároveň ľahký
pre všetkých: je chválou preblahoslavenej
Panny, pričom sa stopäťdesiatkrát opakuje anjelské pozdravenie; toľko je žalmov
v Dávidovom žaltári. Medzi každý desiatok
sa vkladá Pánova modlitba a meditácia,
ktorá osvetľuje celý život nášho Pána Ježiša Krista.“
Pius V. v bule Consueverunt Romani
Pontifices v roku 1569
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
(výber, zápisnice na web
stránke obce)

Obecné zastupiteľstvo na svojich posledných rokovaniach v roku 2014 schválilo.

Zmeny a doplnky územného plánu č. 1
(išlo o niekoľko problémových otázok,
ktoré sa nedoriešili v územnom pláne:
nedopatrením vypadla jedna lokalita
v záhradách Podhorskej ulice a zlé grafické znázornenie parcely pod vodojemom,
podrobnejšia špecifikácia činností v areáli JRD, rozšírenie výsadby vinohradov
v lokalite Rybníky, rozšírenie športového
areálu až po potok...).
● Zadanie nových Zmien a doplnkov
územného plánu č. 2, kde potrebujeme
prioritne umiestniť do nášho katastra koniec obchvatu Modry v zmysle nového
územného plánu VÚC (aby doprava išla
mimo obec a tým sa znížilo dopravné zaťaženie v obci najmä ťažkou tranzitnou
dopravou)
● Nájom pozemku, na ktorom stojí Kocka
– bar novému prevádzkovateľovi.
● Nájom poľnohospodárskej pôdy vo
vlastníctve obce poľnohospodárom a vinárom v obci.
● Prevádzkovanie chaty Fúgelka prostredníctvom s.r.o-čky, keďže sa nepodarilo chatu prenajať a poverili obecný úrad
zistením možnosti úveru na rekonštrukciu (najmä sociálnych zariadení).
● Ako každoročne sa prerokoval plat starostu obce a poslanci ponechali 35% navýšenie platu starostu (plat je v hrubom
1835,50 – v čistom 1350,-).
● Poslanci priznali starostovi nárok na
dovolenku ako ostatným zamestnancom
(doteraz mal 20 dní – ostatní zamestnanci
minimálne 25).
● Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra.
● Určili podľa zákona počet poslancov,
počet volebných obvodov a úväzok starostu na ďalšie volebné obdobie.
● Začatie rokovaní o spoločnom riešení
nakladania s odpadmi v regióne.
● Kúpne zmluvy na pozemky pod cestou
a cestu na Agátovej ulici (v Novosadoch
– za 1 €).
● Súhlas s výkonom poľovného práva na
obecných poľnohospodárskych pozemkoch pre PZ Modra-pole.
● Prípravu pripojenia obecných budov na
kanalizáciu.
● Rozpočtové opatrenia na úpravu rozpočtu.
●

Prvá koordinačná porada k preložke cesty II/502 – obchvat Jur- Pezinok - Modra - Dubová.

Z činnosti obce
Začal sa proces Zmien a doplnkov
územného plánu obce č. 2, obstarali sme
riešiteľa, obstarávateľa a dodali sme podklady.
● Rokujeme s VÚC a okolitými obcami
o umiestnení obchvatu do nášho katastra
– napojenia na susedné obce, technické
riešenia napojenia, alternatívy, časový
harmonogram (ukončenie prác a kolaudácia v roku 2020). Máme predbežný záväzok VÚC, že obchvat Pezinok – Modra
bude hradený z eurofondov a na jeho dotiahnutie okolo Dubovej bude VÚC hľadať vlastné zdroje. Aby sme splnili zadanie z územného plánu VÚC a projekt sa
mohol administratívne urobiť až za našu
obec, objednali sme dopravnú vyhľadávaciu štúdiu na umiestnenie „obchvatu“
v našom katastri.
● Uskutočnilo sa stretnutie s občanmi ku
kanalizácii, kde sa realizátori pokúsili
vysvetliť postup prác a termíny realizácie
– stretnutie bolo dosť emotívne. Každotýždenné pracovné stretnutia s realizátorom doriešujú posledné praktické otázky
výstavby.
● Obstarali a zadali sme spracovanie
predposlednej urbanistickej štúdie – Horné humná. Štúdie určené na podrobnejšie zorganizovanie území určených na
výstavbu v územnom pláne odčerpávajú
dosť veľký objem finančných prostriedkov a tiež času a energie pracovníkov
úradu. Veríme však, že sú to dobre investované prostriedky a zdroje – pre občana.
Doteraz bolo zazmluvnených z rozpočtu
obce 84.206 € na štúdie, EIA, pozemkové
úpravy...
● Ukončili sa pozemkové úpravy lokality
Za Hoštáky, pozemky sú vysporiadané
a uskutočnilo sa stretnutie s vlastníkmi,
kde boli spoločne načrtnuté možné ďalšie
kroky pri rozvoji lokality – čaká nás ešte
hodne práce.
● Podali sme na Envirofond žiadosť na
zateplenie a zmenu kotlov v Materskej
škole Dubová (165 000,- €) – držme si
●

palce.
● Podarilo sa nám obhájiť nadmerný
odpočet elektriny na chate Fúgelka –
pravdepodobná porucha meracieho zariadenia a vrátili nám nie malý preplatok.
● Rokujeme s poisťovňou – zdráhajú sa
preplatiť obci škodovú udalosť – pri páde
lipy za kaplnkou na Zámockej ulici nám
zhoreli takmer všetky reproduktory miestneho rozhlasu. Škoda je vyše 3500 €.
● Kvôli obavám o bezpečnosť občanov
a majetku (kostol) sme dali urobiť „sono“
vnútrajška líp okolo kostola. Lipy v záhrade sú vo výbornej kondícii, žiaľ lipa
pred kostolom má narušenú vnútornú
štruktúru, napadnuté korene a posunuté
ťažisko. Po hodoch budeme musieť pristúpiť k riešeniu – necháme si poradiť.
Ak by bolo nevyhnutné ju spíliť, bola by
pekná myšlienka dať z nej urobiť sochu.
● Spracovávame investičný plán obce
Dubová. Ide o materiál, ktorý identifikuje
investičné potreby obce, rozmieňa ich na
jednotlivé projekty tak, aby ich bolo možné vyhodnocovať, pripravovať realizáciu,
stanoviť priority a žiadať o dotácie.
● Pracujeme na Programe hospodársko
sociálneho rozvoja obce (PHSR) na ďalšie roky, ktorý by nám mal identifikovať
rozvojové prvky v živote našej obce.
Veľmi ľutujeme, že do dotazníkového
prieskumu sa zapojilo veľmi málo občanov a aj na stretnutie s riešiteľkami prišlo
minimum občanom.
● Pripravujeme
zásobníky projektov
(nadväzujú na PHSR, investičný plán
a ostatné strategické dokumenty) – je potrebné ich koncipovať tak, aby sme mohli
v čo najväčšej miere využiť tie skromné
možnosti, ktoré nám na podporu rozvoja ponúka EÚ. V najbližšom období
budú možnosti – z IROP (integrovaný
regionálny operačný program), OP KŽP
(operačný program kvalita životného
prostredida), PRV (program rozvoja vidieka) jednak ako obec do 1000 obyvateľov a jednak v partnerstve s okolitými obcami, podnikateľmi a tretím sektorom cez
program LEADER, tiež prostredníctvom
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programov cezhraničnej spolupráce
a viacero výziev jednotlivých ministerstiev, úradu vlády a nadácií.
● Máme 991 obyvateľov (tak musíme
trochu brzdiť ☺, aby sme mohli čerpať
PRV).
Z činnosti skládky
Ako sami vidíte, podarilo sa nám splniť
sľub – na hody bude „Mont Pupak“ (ako
sme sa dozvedeli, tak sa začal v okolí nazývať) zelený, trávou porastený kopec.
● Pripravujeme sa na riešenie odpadov
z búračiek a výstavby kanalizácie –
chceme zeminu použiť na ďalšie budovanie ochranného valu medzi skládkou
a obcou.
● Pripravujeme odkúpenie obchodného
podielu (odkúpi obec za rovnakú sumu
ako odpredala). Spoločník na našu veľkú
ľútosť avizoval zmenu pracovného postu
a táto mu nedovoľuje byť členom dozornej rady v skládke. Týmto mu vyjadrujem veľké poďakovanie za pomoc, ktorú
nám uplatňovaním svojich skúseností
a vedomostí poskytoval.
starosta obce
●

Informácie o voľbách do
orgánov samosprávy 2014
● Voľby budú 15. novembra 2014 od
07:00 hod. do 22:00 hod.
● V obci sa bude voliť 7 poslancov obecného zastupiteľstva a starosta.
● Starosta bude mať plný úväzok.
● Voliť sa bude v jednom volebnom obvode.
● Obec má 991 obyvateľov s trvalým pobytom.

Do termínu odovzdali kandidátky:
na starostu:
- Mgr. Vladislav Manduľák NEKA
- Ľudovít Ružička SNS, SMER-SD
na poslancov:
- Ing. Štefan Gregorička NEKA
- Renáta Jakubcová NEKA
- Jakub Kučera NEKA
- Bc. Mária Pešková NEKA
- Ing. Eva Severínová NEKA
- Ing. Tomáš Staho SMER-SD
- Galina Vizváryová NEKA
- Mgr. Roman Vizváry NEKA
(NEKA – nezávislý kandidát)
Oficiálna kandidátka bude zverejnená
na úradnej tabuli po preskúmaní potrebných náležitostí.
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Roky po vojne
V minulom čísle Dubovských novín som písala o ťažkom živote našich predkov počas I. ČSR a dnes sa pokúsim priblížiť život ľudí ako plynul v čase, keď
sa tvorili dejiny tohto sveta.
Príčinou druhej svetovej vojny bola snaha niektorých štátov zmeniť výsledky prvej svetovej vojny. Mussolini a Hitler sľubovali národu prácu, východisko
z krízy a prosperitu. Slovenská republika vznikla v dôsledku veľmocenských
snáh Nemecka ovládnuť stredoeurópsky priestor a jej vývoj bol úzko spätý
s pozíciou Nemecka počas druhej svetovej vojny. Jej existencia v rokoch vojny
znamenala pre Slovensko hospodársky i kultúrny prínos. Nie všetci na Slovensku
však sympatizovali s vládnucim autoritatívnym režimom. Odbojové hnutie vyvrcholilo Slovenským národným povstaním, ktoré zaradilo Slovákov k víťazným
národom v druhej svetovej vojne.
Cez druhú svetovú vojnu museli ľudia z našej dediny chodiť kopať zákopy
pre nemecké vojsko. Zákopy viedli pod dolnými záhradami od cintorína až do
Ochtálov a ďalej smerom 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. Keď sa blížili ruské vojská, nemeckí vojaci nemali čas
odviesť muníciu, tak ju v háji na provizórnom letisku odstreľovali. Veľa munície
tu aj zostalo, čo sa usudzuje z nešťastí, ktoré sa vtedy stali. 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 muníciou hrali a rozoberali ju.
Prví ruskí vojaci prišli do našej dediny na koňoch. Jedna skupina prišla od
Modry–Kráľovej a druhá skupina od Vištuku. Prvé ruské vozidlo, ktoré išlo na
Dubovú bolo odstrelené pod cintorínom. Celá osádka vozidla, dve ženy a dvaja
muži zahynuli. Ľudia z Modry boli evakuovaní do okolitých dedín a v meste mala
sídlo armáda maršala Malinovského s celým štábom. Nemci ustupovali smerom
na Častú–Bielu horu. Vojenská fronta cez našu obec prešla 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 narodený
v roku 1920, padol 4. februára 1944 v Talianskej Tarvízií, Jozef Koník padol
v povstaní v Liptovskom Mikuláši. Vincent Moravčík narodený v roku 1922 zahynul ako člen Dubovskej milície po postrelení sovietskym vojakom dňa 9. mája
1945 v Trnavskej nemocnici.
Druhá svetová vojna bola najväčším vojnovým konfliktom v dejinách ľudstva.
Milióny ľudí padlo v bojoch o vlastnú existenciu a preto nesmieme nikdy dopustiť, aby sa taký hrozný a krvavý konflikt ešte niekedy opakoval.
Po vojne sa obec začala zviechať a budovať. V roku 1948 bola dokončená
terajšia škola a urobená nová omietka na kostole. Ľudia hospodárili na ťažkej
neúrodnej pôde, ale s húževnatosťou Slovákom vlastnou sa borili touto neľahkou
dobou. V obci sa začalo rodiť viacej detí, niektorí muži už pracovali mimo obce.
Ďalšia rana ich čakala 1. júna 1953 kedy Československá republika vyhlásila
menu peňazí v pomere jedna k piatim až 1:50 podľa výšky sumy, ktorú občan menil a podľa toho, koľko ich mal v hotovosti alebo uložené v banke. Ľudí chytalo
zúfalstvo. Doma ženy nariekali, muži pri pive nadávali na režim a politikov. Toto
sa ľudom vrylo do pamäti ako otrasný zážitok a pocit hlbokej krivdy.
Ďalší žvotný zlom v obci nastal, keď v roku 1957 bolo v obci založené Jednotné roľnícke družstvo. Zakladanie družstva trvalo dva mesiace a bolo riadené
z okresu a celoštátne. Kanceláriu mali v starej škole. Obecný rozhlas od rána do
večera dookola vyhlasoval, aby ľudia vstupovali do družstva. Ľudia a hlavne tí
majetnejší, do družstva vstupovať nechceli. Báli sa, ba niektorí situáiu nezvládali
a správali sa ako bez rozumu. Veď nikoho zo zakladateľov nezaujímalo, kde ľudia gazdovstvo vzali, koľko sa nadreli a že veľakrát si to museli aj odhladovať.
Do družstva nútili vstúpiť každého, kto mal viac ako pol hektára pôdy. Ako prvé
do JRD boli dané pozemky obecné, grófske, urbárske a farské. Prvým predsedom
JRD v Dubovej bol zvolený Štefan Valentovič /Joslík/.
Spracovala: Mária Polčicová
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Čo je nové na našej
základnej škole

Na našej malej školičke vládne príjemná rodinná atmosféra.
Pre skultúrnenie priestorov pre našich žiakov sme v auguste
zorganizovali brigádu rodičov.
Za ich pomoci a pomoci pána starostu sa nám počas prázdnin
podarilo vymaľovať chodbu, zrekonštruovať šatňu a vytvoriť
relaxačnú miestnosť, ktorá bude slúžiť ako čitateľský kútik vybavený tuli vakmi a knižnicou s detskými slovenskými a anglickými knižkami. Túto budú žiaci využívať počas vyučovania
nielen na slovenskom jazyku.
Náš Školský vzdelávací program ponúka modernú koncepciu zameranú na kvalitný výchovno-vzdelávací proces, rozvoj
osobnosti dieťaťa, pohodovú a tvorivú školu za pomoci moderných informačno-komunikačných technológií. Výučba anglického jazyka bude prebiehať už od 1. ročníka. Od tretieho a štvrtého ročníka zavedieme do vyučovacieho procesu na hodinách
matematiky metódu CLIL. Hlavné informácie budú žiakom podávané v slovenskom jazyku, no vyučovacie aktivity budú prebiehať v anglickom jazyku. Tak si žiaci obohatia slovnú zásobu
a začnú bez problémov používať cudzí jazyk. Toto prirodzené
používanie jazyka môže podporiť motiváciu a túžbu žiakov po
učení sa jazykov.
Pre interaktívne a kreatívne prostredie meníme aj triedu tretieho a štvrtého ročníka. Žiaci nebudú používať tabuľu. Trieda
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sa počas roka mení, pretože stena sa stane pracovným interaktívnym povrchom, na ktorú budú žiaci písať fixkami a premietať
naň. Taktiež každý žiak bude mať svoj notebook a vyučovací
proces bude zaujímavejší a tým sa zlepšia výkony jednotlivých
žiakov.
Nezabúdame ani na životné prostredie a preto sme v každej
triede vytvorili kontajnery na separovaný zber. Každý druhý
mesiac bude pred školou na týždeň pristavený kontajner na
zber papiera. Občania sa tak budú môcť zbaviť starého papiera
a kartónu a zároveň pomôžu škole. Pripravené máme projekty,
besedy, aktivity na starostlivosť o prírodné zdroje.
Počas školského roka nás čaká množstvo akcií a podujatí ako
exkurzie, výlety, športové, literárne, výtvarné a matematické súťaže, tvorivé dielne, vianočné trhy, vianočná besiedka, Mikuláš,
divadelné predstavenia, karneval, deň matiek, MDD, plavecký
výcvik, škola v prírode, rozprávková noc v škole a množstvo
iných.
Verím, že využívaním poznatkov z alternatívneho školstva,
využívaním nových foriem a metód sa zvýši aktivita žiakov na
hodinách a zlepší sa efektivita vyučovacieho procesu, vybudujeme systém sociálnych zručností, s ktorými budeme pracovať
a napĺňať ich.

AHOJ ŠKÔLKA, ŠKOLA VOLÁ...
Tak s týmito slovami sa na konci školského roka lúčilo 9 preškolákov s našou materskou školou a s kamarátmi z nej.
Slávnostná rozlúčka sa uskutočnila v našej materskej škole za účasti nášho pána starostu a zamestnancov obecného úradu. Vyobliekaní, s dobrou náladou sa pripravovali prevrátiť list svojej životnej etapy a krok za krokom opustiť bezstarostný svet hier
a zábavy. Po krásnom programe, ktorý si predškoláci pripravili prišiel čas na odovzdávanie zelených stužiek. Triedne pani učiteľky im stužky pripli a pani riaditeľka a pán
starosta im potom odovzdali malé pamätné darčeky. A na záver všetky deti čakalo milé
občerstvenie v podobe detského šampanského a nádhernej a chutnej torty, ktorú nám
upiekla pani Peťka Podhorská za čo jej veľmi pekne ďakujeme.
Dúfame, že táto pekná slávnosť sa vryla do pamäti našich detí a zelená stužka im bude
navždy pripomínať destvo plné hier a zábavy.
Eva Kerestešová

Mgr. Marcela Benčuriková,
riaditeľka ZŠ Dubová
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ROZLÚČKOVÝ KONCERT

TALENTÁRIA
V DUBOVEJ

Ani sme sa nenazdali a dopracovali sme sa v našom Talentáriu k záveru
nášho umeleckého snaženia.
Zavŕšili sme dlhé hodiny klavíra, spevu, gitary, huslí, tanca, divadla a kreslenia. Týmto všetkým oblastiam dotknutým
umením a dobrotou múz sme sa venovali
počas uplynulého roka. Detičky, ktoré sú
ešte len škôlkári a nevedia čítať ani písať
poctivo prichádzali v doprovode rodičov
na svoj určený čas v týždni a nasávali informácie a vôňu spoločne prežitých chvíľ
v komunite vychádzajúcej z našej obce
Dubová. Väčší školáci sa hrdo nosili po
Dubovanských uliciach a nemeškali ani
sekundu na svoje hodiny. Ani najmenší
súrodenci, ktorí čakajú bračekov a sestričky sa u nás nenudia. V herni je množstvo hračiek a v čitárni zase pekné knihy
a veľakrát sa priplichtia do hodín a už si
vyberajú čo je ich srdiečku blízke. Výučbu sme si doplnili spoločnou návštevou
Slovenského národného divadla, kde
sme zažili „Veľkú doktorskú rozprávku“
v podaní operných spevákov. A predstavte si! Vôbec sme sa nenudili! Aby sme
mali motiváciu pracovať, zorganizovali
sme si niekoľko veľmi vydarených a milých vystúpení, kde každý z nás mal možnosť ukázať čo sa naučil. Samozrejme ani
naši malí výtvarníci nezaháľajú. Každý
koncertík bol okrášlený výstavou výtvarných prác vytvorených z krásnych výkresov a výtvorov z rôznych materiálov. Po
koncertoch rodičia pookriali spoločnými
rozpravami o svojich ratolestiach, o denných radostiach a starostiach, ktoré život
prináša. Za všetky naše stretnutia spome-

nieme: Vystúpenie malých hudobníkov
v kostole Svätému Mikulášovi, Jasličková slávnosť, Maškarák, Kvetinkový koncert a iné.
Ako sa patrí na záver, pred odchodom
na prázdniny, dňa 2. júla 2014 o 17:00
čakalo našich rodičov, starých rodičov
a príbuzných prekvapenie v podobe Rozlúčkového koncertu Talentária v Dubovej. Bol naozaj koncert ako sa patrí. Na
pódiu zazneli skladby Juraja Mašindu
v podaní malých klaviristov, doplňovali
ich ľudové piesne, ktoré zahrali gitaristi.
Starší klaviristi predviedli výber autorov
z Ruskej klavírnej školy. Veľké speváčky
vsadili na modernú hudbu. Už len publikum rozhodlo, či ich viac vytiahli zo stoličiek zábavné piesne škôlkárov doplnené
veselými básničkami. Celá hala na ihrisku v Dubovej, kde sa koncert uskutočnil
bola vyzdobená výtvarnými prácami. Len
sme úprimne a v tichosti závideli malým
veľkým talentom ich šikovné ruky a ťahy
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štetcom, pastelom alebo fantáziu pri tvorbe z iných materiálov. V plnej kráse sa
predstavil aj folklórny súbor Hrozienko.
Malí tanečníci sa vyzvŕtali na živú ľudovú hudbu uja harmonikára. Na záver, tak
ako vždy – u nás v Talentáriu – dostalo
každé dieťatko malú pamiatku na tento
deň. Verte mi, nejedno oko v hľadisku sa
zaligotalo slzičkou od radosti a dojatia.
Ostáva nám len úprimne poďakovať
obecnému úradu v Dubovej za celoročnú
podporu našej činnosti, rodičom za prejavenú dôveru, deťom za ich snahu a v neposlednom rade obetavým pedagógom.
Držte nám palce! Ideme na to aj v tomto
školskom roku! Začíname v októbri a už
teraz Vás pozývame k nám do Talentária.
Všetky deti majú u nás dvere otvorené!
Tešíme sa na Vás!

1.4 ...komukoľvek v núdzi.
Spolok slúži tým, ktorí sú v núdzi bez ohľadu na ich vyznanie, etnikum alebo sociálne zázemie,
zdravie, pohlavie alebo politické názory.
Komentár
Členovia nesúdia. Súdiť je vyhradené Bohu, ktorý vidí do hĺbky každého srdca. My
slúžime, uvažujúc o tom, čo každý človek potrebuje, v súlade s tým, čo oni považujú za nedostatok, ktorý my nie vždy pochopíme. Vincentíni neukladajú bremená: slúžia
v nádeji a túžia byť schopnými ovplyvňovať príkladom svojho života.
„Ktovie či medzi núdznymi nie je veľmi často citové a duchovné utrpenie viac akútnym ako materiálna chudoba? Čo ich najviac zarmucuje, že nie je priateľská ruka držiaca ich ruky ani srdce
bijúce s ich srdcom.“ (úvod do Manuálu 1845).
Mali by sme sa vyvarovať nebezpečenstva, aby sme zabudli na tých, ktorí sú nám najbližšie:
naša rodina, iní členovia a priatelia. Existuje nebezpečenstvo, že keď navševujeme núdznych,
staneme sa necitlivými voči tým, ktorí sú nám najbližšie.

člen OZ Talentárium

Oznam
Redakcia Dubovských
novín dáva do pozornosti občanom novú
zriadenú emailovú adresu, kam môžete posielať vaše príspevky,
pripomienky, dotazy...
a tou je:
dubovske.noviny@
gmail.com
Tento email nájdete aj
na poslednej strane každého čísla DN.
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30 rokov:

10 rokov:

Viliam Bilič + 21. 10. 1984

Mária Tomašovičová + 11. 10. 2004

syn Jozefa a Anny rod. Jakubcovej (40 r.)

Václav Špoták + 17. 11. 1984

100 rokov:

manžel Márie rod. Polčičovej (60 r.)

Štefan Moravčík + 18. 11. 1984

Vilma Zacharová + 20. 10. 1914

manžel Ernestíny rod. Soldanovej (60 r.)

Adalbert Setnický + 27. 11. 1984

dcéra Felixa a Márie rod. Drefkovej (2 hod.)

vdovec po Márii rod. Mičkovej (78 r.)

90 rokov:

Dubovské noviny

vdova po Pavlovi, rod. Valová (60 r.)

Anna Holkovičová + 11. 11. 2004
vdova po Štefanovi, rod. Polčicová (84 r.)

Roman Dékány + 21. 11. 2004
syn Františka a Dany rod. Šimečkovej (33 r.)

Viliam Nemec + 23. 11. 2004
manžel Márie rod. Drinkovej (66 r.)

Mária Nemčeková + 6. 10. 1924

manželka Jána, rod. Hrdlovičová (72 r.)

Štefan Kolek + 3. 11. 1924
vdovec po Agneše rod. Pokojnej (82 r.)

80 rokov:
Serafína Polčičová + 26. 10. 1934

dcéra Jozefa a Cecílie rod. Zacharovej (16 r.)

Viliam Bilič

Štefan Haršan + 1. 11. 1934

Václav Špoták

syn Jána a Roziny rod. Tomašovičovej (68 r.)

Mária Tomašovičová

Anna Holkovičová

Pavel Tomašovič + 6. 11. 1934
vdovec po Kataríne rod. Gavorníkovej (72 r.)

70 rokov:
Anna Hrdlovičová + 31. 10. 1944

vdova po Teodorovi, rod. Hrdlovičová (80 r.)

Terézia Koníková + 29. 11. 1944
vdova po Jánovi, rod. Pokojná (80 r.)

Štefan Moravčík

60 rokov:

Viliam Nemec

20 rokov:

Gabriel Polčič + 23. 11. 1954

Elena Koníková + 6. 11. 1994

manžel Karolíny rod. Horváthovej (51 r.)

Jozef Horváth + 28. 11. 1954

manželka Dušana, rod. Polčičová (45 r.)

Apolónia Poláková + 12. 11. 1994

vdovec po Anne rod. Kolekovej (87 r.)

manželka, rod. Hrdlovičová (88 r.)

50 rokov:

Viliam Palkovič + 22. 11. 1994

Jarmila Paparinská + 20. 10. 1964

Verím, že môj
Vykupiteľ žije.

(57 r.)

manželka Alojza, rod. Kosecová (26 r.)

Rozália Zelinková + 30. 10. 1964
vdova po Michalovi, rod. Koleková (84 r.)

Anastázia Špačková + 1. 11. 1964
vdova po Františkovi, rod. Pokojná (59 r.)

40 rokov:
N. Polčič + 11. 11. 1974

syn Ernesta a Márie rod. Šidlíkovej (1 deň)

Elena Koníková

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na teba nikdy nepominie.

Dňa 3. 11. 2014 by bol
oslávil svoju storočnicu
František Gašparovič
Spomína manželka,
dcéra, nevesta,
vnúčatá a pravnúčatá.

Viliam Palkovič

Pamätaj, Bože, na duše svojich
služobníkov...

Dňa 30. 10. 2014
by sa dožil pekného
životného jubilea
60 rokov
môj manžel,
náš otec a dedko
Ľubomír Hozlár.

Dubovské noviny
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Dňa 31. júla sme si pripomenuli
nedožité 70. narodeniny našej
mamy, babky a prababky
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Poďakovanie darcom,

Zároveň dňa 11. 10. 2014 uplynulo
desať rokov od jej úmrtia.

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili
tvorbu Dubovských novín:
Anton Suchovský, rod. Mojžišová, rod. Gavorníková,
rod. Kučerová, Terézia Voberová, rod. Gašparovičová,
A. Hozlárová a jeden Bohuznámy darca.

S láskou a vďakou spomína rodina.

ĎAKUJEME!

Márie Tomašovičovej.

Naši jubilanti

október – november 2014

1. októbra sa dožíva požehnaných
85. rokov naša mama, babka a prababka

90 rokov:

Mária Valentovičová.

80 rokov:

V deň Tvojich vzácnych narodenín
Ti chceme do ďalších rokov
Tvojho žitia zaželať veľa
zdravia, šťastia a Božieho požehnania.
Deti s rodinami, súrodenci
a ostatná rodina.

Mária Lukačovičová
(* 5. 10. 1924)

Vilma Gavorníková
(* 3. 10. 1934)
Agneša Šimončičová
(* 30. 11. 1934)

70 rokov:

Anna Valentovičová
(* 7. 11. 1944)

Dňa 19. septembra sa dožila krásnych
60. narodenín naša rodáčka

60 rokov:

Rozália Glozneková.

Pavol Moravčík
(* 7. 10. 1954)

Všetko najlepšie, hlavne veľa
zdravia, šťastia a Božieho požehnania
jej želajú súrodenci, priatelia
ako aj ostatná veľká rodina.

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

Červený Kameň
– pozošívaný hrad

Luchavová H. Z., 1978: časopis Život.
(Z archívu pána Štefana Pešku)

O stavbe Červeného Kameňa hovorí
legenda, že ho pôvodne začali stavať na
protiľahlom vrchu Kukla. Avšak kamenie, ktoré majstri cez deň nakládli na
múry, preniesli víly v noci na susednú
skalu. A tak museli hrad vystavať nakoniec na terajšom mieste.
Od roku 1240 uplynulo už niekoľko
storočí. A dnes sa kamene hradu opäť
hýbu. Červený Kameň leží asi štyridsať
kilometrov od Bratislavy v rovnomennej
doline severnej časti Malých Karpát a po-

znajú ho tisíce domácich i zahraničných
turistov. Veď tu obdivovali mnohé cenné
exponáty, zbierku španielskej a talianskej
keramiky, prechádzali sa po izbách zariadených dobovým nábytkom a cez sallu
terrenu vyšli na hradné nádvorie. Z tých,
čo vdychovali históriu starého hradu,
málokomu zišlo na um, že sa tieto staré
vekom unavené múry držia už len horkoťažko pokope na základoch, oslabených
mnohorakými prestavbami podľa vkusu
a potreby majiteľov. Zvonka do hradu
udierali nielen turecké kanóny, hlodal
ho nielen zub času, ale drobilo aj sucho
a svoje vykonalo v posledných rokoch
nebezpečné preťaženie miestností, ktoré
slúžili ako skladiská.

Po dôkladnom prieskume statiky paláca
už nebolo možné váhať. A tak sa na jeseň
roku 1976 objavili na cestách k Červenému Kameňu tabule s oznamom, že hrad
je pre verejnosť uzavretý. Reštaurátori
ešte netušili, čo všetko im nemá hradná
skala pripraví. Banských robotníkov zo
závodu Banských stavieb v Rudňanoch,
ktorí doslova zvliekli múry z vrstvy zeme
navŕšenej až po prvé poschodie, museli
vystriedať archeológovia, aby zistili, aké
boli vlastne základy pôvodného gotického hradu.
Pokračovanie v ďalšom čísle
Dubovských novín.
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Prázdninová turistika
s otcom Rasťom.
V jedno ozaj teplé prázdninové popoludnie si otec Rasťo vymyslel, že by sme
mohli ísť na taký malý výlet na Červený
Kameň.
A tak sa aj stalo – vyrazili sme pešo
z fary cez horu na Pílu a odtiaľ hore na
hrad Červený Kameň. Samozrejme, že
sme mali akú takú prestávku – aspoň ja
som ju určite potrebovala – v takom teple
predsa človek potrebuje dočerpať energiu. Lucka nám ukázala úžasnú osadu,
ktorá je nad Pílou, o ktorej som doteraz
vôbec netušila, kde sa organizuje každoročne festival z určitej doby myslím,
že vravela zo stredoveku. Vyzerá to tam
úplne parádne – majú tam obydlie, krčmu, stĺp hanby – stojí to za to ísť sa tam
prejsť.
Keď sme konečne dorazili na Červený
Kameň, otec Rasťo nás odmenil zmrzlinou, ktorá stála v tej chvíli za to – verte
mi. Po osviežujúcej odmene sme spolu
zašli na lúku a zahrali si futbal. A veru
sme sa spotili v zápale futbalovej hry ako
by nás niekto oblial vedrom vody. Po
úspešnom zápase sme sa pomodlili desiatok ruženca a pomaly sa pobrali na za-

Foto: Eva Dolníková

stávku, kde sme počkali na autobus, ktorý
nás štastne doviezol domov. Mám pocit,
že výlet sa otcovi Rasťovi vydaril, pretože hlavne deti boli spokojné a nefrflali.
Ďakujeme za výlet a tešíme sa na ďalšie
spoločné akcie.
Bc. Eva Dolníková

Foto: Eva Dolníková

„Dedičstvo predkov“
aj na Dubovej
Slovensko je mimoriadne bohaté na
pamiatky drobnej ľudovej architektúry
ako božie muky, kaplnky, prícestné kríže,
studničky a pod. Tie však nie sú nijako
zdokumentované, jednak preto, že majú
rozličných vlastníkov, ale aj preto, lebo
zväčša nie sú pamiatkovo chránené. To
je dôvod, prečo často chátrajú a postupne zanikajú. Malokarpatská knižnica
v Pezinku ako regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou má záujem o zbieranie
a sprístupňovanie informácií a dokumentov aj o architektonických objektoch
bratislavského kraja.
Hlavným cieľom zaujímavého a možno
povedať jedinečného projektu „Nedajme
zahynúť dedičstvu predkov“ je vytvorenie digitálnej databázy objektov drobnej
(sakrálnej i svetskej) ľudovej architektúry Bratislavského samosprávneho kraja
(BSK). Pôvodný projekt Malokarpatskej
knižnice v Pezinku finančne podporila
Nadácia Orange, Zoner, s.r.o. a Slovenská
asociácia knižníc prostredníctvom pro-

gramu "Partnerstvo" alebo spojme svoje
sily. Základným predpokladom úspešnosti myšlienky bolo v prvom rade vyhotovenie digitálnych fotografií drobnej
architektúry v mestách a obciach BSK.
„Podľa našich údajov ide o 99 miest
a obcí, vrátene mestských častí Bratislavy, takže počítame, že celá kolekcia bude

obsahovať okolo 800 až 1000 objektov,“
hovorí manažér projektu Ľubo Navrátil
a dodáva, že pod pojmom drobná ľudová
architektúra majú autori projektu na mysli najmä prícestné kríže, božie muky, kaplnky či studničky, ale neraz dokumentujú aj mosty, kostoly, pamätníky, pomníky
či iné pamätihodnosti miest a obcí.
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Foto: ST

Tajuplné objekty a miesta
Naposledy boli spomínané pamiatky
spísané údajne v päťdesiatych rokoch,
odvtedy zoznam nebol aktualizovaný a je
v podstate nedostupný. Zväčša ide o objekty, ktoré nie sú pamiatkovo chránené
a majú rôznych majiteľov.
Občas je to obec či mesto, ale veľmi
často sú majiteľmi rodiny, ktoré objekty nechali z rôznych dôvodov dávnejšie
postaviť a dodnes sa o ne starajú. Iné už
majiteľov nemajú a chátrajú na poli či na
rázcestí. Ich hodnotu znásobuje miesto,
kde boli postavené. Už starí Kelti a Slovania pripisovali studničkám, rázcestiam
a zaujímavým prírodným miestam a geologickým útvarom magickú silu, ktorá
sa po stáročia tradovala a neraz na nich
bol neskôr postavený objekt, ktorý túto
výnimočnosť potvrdzoval a zdôrazňo-

val. Inokedy sa takto označovali miesta,
kde sa stalo niečo významné (jaskynky
pri miestach domnelých zjavení Panny
Márie či svätcov, miesta, ktoré jednotliví
svätci podľa tradície ochraňovali, miesta
údajných zázrakov a pod.).
Putovná výstava
Čiastkovým výstupom projektu bola
fotosúťaž, putovná výstava fotografií
a limitovaná edícia dvoch reprezentatívnych kalendárov z prác dvadsiatky autorov, medzi ktorými sa blysli najmä stredoškolskí študenti fotografie. Aj víťazka
hlavnej ceny fotografickej súťaže Erika
Hudcovičová je študentkou tejto školy. „Usilujeme sa do našich projektov
zapojiť verejnosť, najmä mládež. Aj pri
vyhľadávaní objektov a zbere fotografií
sme postupovali podobne, ale spočiatku

Vernisáž výstavy navštívil aj J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
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bola odozva veľmi slabá. Až sa napokon
prihlásili študenti zo Strednej odbornej
školy Račianska 105, ktorí vniesli do projektu a hlavne fotosúťaže sviežosť, elán
a moderný prístup,“ vysvetľuje manažér
projektu Ľubo Navrátil. I keď je projekt
stále otvorený, už v novembri sa uskutočnila vernisáž výstavy v Pezinku, ktorú
prednáškou o evidencii a ochrane drobných architektonických objektov na Slovensku otvoril vedúci oddelenia kultúry
BSK Rastislav Šenkirik. V januári 2014
boli obrázky vystavené v Modre v Múzeu Ľudovíta Štúra a následne v Doľanoch. Vďaka iniciatíve starostu Dubovej
pána Ľudovíta Ružičku bola vyše stovka
obrázkov v polovici septembra inštalovaná vo viacúčelovom zariadení. Fotografie boli doplnené o objekty z Dubovej
a termín vernisáže – 15. august 2014 sa vzácne zhodoval s dňom odpustkovej
slávnosti Farského kostola Ružencovej
Panny Márie, takže ju navštívil aj J. E.
Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
Výstava však prebiehala aj počas hojne
navštevovaného Festivalu Scískaníc a demontovaná bola po troch týždňoch.
Databáza na internete
Projekt bol od začiatku mienený ako
otvorený, pokračuje teda aj po vypršaní obdobia, na ktoré bol grant Nadáciou
Orange poskytnutý. To znamená, že dopĺňanie digitálnej databázy (fotografia
a krátky popis objektu) bude pokračovať aj v roku 2014 a 2015. Výsledkom
by mala byť čo najkompletnejšia elektronická databáza, ktorú bude možné
stále dopĺňať, opravovať, zdokonaľovať,
vydávať v tlačenej podobe či na elektronických nosičoch, ale hlavne, ktorú prostredníctvom webovej stránky knižnice
a BSK môžu voľne navštevovať všetci
záujemcovia o regionálnu históriu a architektúru. V súčasnosti je stránka vo
výstavbe, ale už si ju možno pozrieť na
adrese www.dedicstvopredkov.sk. Takúto
databázu privítala najmä čitateľská a študentská verejnosť, ale prejavili o ňu záujem aj informačné a cestovné kancelárie
a organizácie cestovného ruchu.
Preto Malokarpatská knižnica v Pezinku vyzýva všetky knižnice, školy
a občanov BSK, aby sa do zberu dát (fotografia a krátky popis pamiatky) zapojili
a pomohli tak k zdarnému dokončeniu
projektu.
Ľubo Navrátil
Malokarpatská knižnica v Pezinku
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Letný benefičný
koncert
Benefičné programy, ktoré každoročne
organizuje Konferencia sv. Jána Krstiteľa v Dubovej, našli v našej farnosti
pomerne veľkú obľubu, súdiac podľa
bohatej účasti na týchto podujatiach.
Štandardne sú organizované vo vianočnom období, v posledných rokoch hlavne
na sviatok Zjavenia Pána ako tzv. trojkráľové benefičné koncerty. Rok 2014
bol tak trochu výnimkou. Organizačne
a časovo sa nepodarilo pripraviť koncert
vo zvyčajnom čase, preto sa Konferencia
rozhodla pre „náhradný termín“ na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Tu letné obdobie,
teplo a čas dovoleniek urobili svoje a na
koncerte sa nás zišlo viditeľne menej než
inokedy. Napriek tomu môžeme hovoriť
o peknej akcii a skvelom zážitku.
Podujatie otvoril starosta obce, pán
Ľudovít Ružička. V krátkom príhovore
nás privítal a vyjadril osobnú radosť nad
našim opätovným stretnutím s charitatívnym zameraním. Koncert bol tentokrát
organizovaný na podporu Sociálneho
centra v Šuranoch zriadeného Spolkom
sv. Vincenta de Paul na Slovensku. Starosta pozval k mikrofónu riaditeľa tohto
centra, Ing. Mgr. Jána Ňukoviča, ktorý
nás stručne o jeho zmysle, fungovaní
a potrebách informoval.
Prvým kultúrnym zoskupením v programe bol dievčenský spevokol Nádej
z Modry, ktorý nám pripravil nádherný
umelecký zážitok pásmom niekoľkých
duchovných piesní pod vedením riaditeľky hudobnej školy v Modre, pani Ci-

buľovej. Čistá intonácia, pekná hudobná
úprava a dynamika hovoria o skvelom
prístupe a láske speváčok aj ich dirigentky k tomu, čo robia. Je vždy silným zážitkom vidieť skupinu krásnych mladých
ľudí, ktorí nepodľahli celkom konzumnému spôsobu života a pokiaľ v sebe objavili nejaké dary, chcú sa s nimi podeliť.
Obetujú nemalú časť svojho voľného
času, aby sa potom podľa príležitosti
mohli postaviť pred oltár alebo pred publikum a spievať na oslavu Boha a pre
naše potešenie. Tešíme sa, že našli cestu
aj sem k nám, do Dubovej. Patrí im za to
naša veľká vďaka a povzbudzujeme ich
k ďalšej činnosti a rozvoju.
Akýmsi predelom v programe a príjemným spestrením bolo vystúpenie

mladučkej klaviristky Lenky Lenerovej
z Modry-Kráľovej, ktorá nám zahrala
na elektrickom klávesovom nástroji niekoľko skladieb. Vidieť jemné ruky, ako
ladnými presne smerovanými pohybmi
čarujú z tej hromady čierno-bielych kláves zázrak hranej melódie, patrí medzi
najkrajšie dotyky neba. Oceňujeme talent
a chuť tohto skromného dievčaťa. Hudobní skladatelia sú veľmi rozmanití a každý vkladá do skomponovaných skladieb
svoj vlastný rukopis. Tým je zachovaná
rozmanitosť hudobnej tvorby. Niektoré
skladby boli napísané pre dvoch hráčov,
teda pre použitie štyroch rúk a práve jednu takúto skladbu nám zahrali spolu Lenka so svojou učiteľkou pani Cibuľovou.
S úctou a vďakou im prajeme veľa síl,
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trpezlivosti a odhodlania pre ďalší rozvoj
a pôsobenie.
V závere programu sa nám predstavili
sestry Mária a Elka Kisové z Bratislavy. Sú to sympatické mladé talentované
dievčatá a skvelé speváčky s osobitným
prejavom a originálnym hudobným štýlom. Umelecké meno Genius locci (s latinským významom dobrého ducha nejakého miesta) dosť dobre vystihuje ich
hudobné cítenie, lebo spev je spontánnym
prejavom toho, čo tieto dievčatá vo svojich mladých životoch prežívajú. Zdá sa,
že stoja na prahu plodnej umeleckej kariéry. Slovensko už o nich dosť vie a našli výborný ohlas aj v zahraničí. V nádeji, že si zachovajú vieru a nestratia sa
v nástrahách popularity, im prajeme
úspech a radosť z rozdávania svojho talentu. Majú aj svoju vlastnú kapelu, ale
do Dubovej prišli len samé dve. Spievajú
v anglickom jazyku. Mária (spev, gitara,
ukulele) ako speváčka vystupovala na
koncertoch a festivaloch po celom Slovensku. Vo väčšine skladieb vokálne dopĺňa svoju sestru a súčinnosť dvoch pekných hlasov je to, čo dodáva ich hudbe
brilantnosť. Ela (spev, gitara, klavír)
zložila väčšinu pesničiek a je aj hlavnou
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speváčkou skupiny. Napriek svojmu veku
očaruje vyzretým hlasom, ktorý sa nebojí
ukázať zraniteľnosť a emóciu, aby vzápätí prekvapil nečakanou silou. Jej menšia postava a veľká gitara, ale vôbec celé
vystúpenie tejto dvojice zanechali v nás
obraz niečoho veľmi milého, rodinného,
sympatického. V dubovskom kostole
odznelo z ich dielne niekoľko skladieb.
Krátke, spontánne, prirodzené i vtipné
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slovné uvedenie pred každou skladbou
nám pomohlo lepšie si vychutnať génia loci každej piesne i tejto speváckej
dvojice. Ďakujeme a želáme im pokojné úspešné napredovanie v duchovnom
i umeleckom živote.
V závere sa všetkým účinkujúcim
a prítomným poďakoval starosta obce
a dostali sme aj požehnanie od nášho
nového duchovného otca, dp. Rastislava
Zelenaya. Ostáva nám dúfať, že toto pekné podujatie nebolo posledným a že sa
v budúcom roku znovu stretneme pri spoločnom peknom charitatívnom stretnutí.
František Zajíček
Konferencia sv. Jána Krstiteľa ďakuje
všetkým hosťom, ale aj všetkým prítomným za účasť a dobrú vôľu finančne podporiť charitatívnu činnosť. Počas koncertu sa pre Sociálne centrum v Šuranoch
vyzbierala suma 248,60 EUR, ktorú sme
hneď po skončení koncertu odovzdali
prítomnému riaditeľovi centra.

Poďakovanie
Sociálne centrum Šurany, Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, ďakuje Konferencii sv. Jána Krstiteľa za finančnú podporu z benefičného koncertu pri príležitosti sviatku sv. Cyrila
a Metoda, ktorý sa uskutočnil dňa 6. 7. 2014 vo farskom kostole
v Dubovej. Na koncerte vystúpilo niekoľko hostí, ktorí zabezpečili poslucháčom nádherný hudobný zážitok.
Výťažok z koncertu vo výške 248,60 EUR poputuje do kuchyne Sociálneho centra v Šuranoch, kde je potrebné vymeniť
starý kuchynský dres.
Sociálne centrum Šurany, ktoré je otvorené od roku 2001, má
v súčasnej dobe dve sociálne služby: Útulok pre 21 ľudí bez
domova a podporované bývanie pre 10 invalidných dôchod-

cov – ľudí bez domova. Spolupráca s Vyšším územným celkom
v Nitre ako aj Úradom práce je na veľmi dobrej úrovni a útulok
je vyhľadávaný. O klientov sa starajú traja pracovníci a riaditeľ,
v kuchyni varí ako dobrovoľníčka rehoľná sestra na dôchodku,
ktorá pripravuje stravu pre všetkých v centre. Klienti sociálneho
centra majú pracovnú terapiu: poľnohospodárstvo, pestovanie
plodín a spracovanie surovín, ako aj živočíšny chov, chovanie
hydiny, ošípaných, oviec, kôz, zajacov na svoju vlastnú obživu.
Cieľom je naučiť klientov pracovať a byť sebestačnými.
Srdečne Vám ďakujeme za Vašu podporu a pomoc.
Riaditeľ Sociálneho centra,
Ing. Mgr. Ján Ňukovič
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Úplné odpustky
Dar úplných odpustkov je možné získať okrem iného vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek
chrámu vybraného pre Jubilejný rok.
Pri tejto príležitosti bol náš chrám –
farský kostol Ružencovej Panny Márie
v Dubovej – povznesený na výsostný,
kde je možné získať úplne odpustky Jubilejného roku Sedembolestnej Panny
Márie.
Dátum, ktorého sa týkajú sviatky
s úplnými odpustkami u nás v kostole sú
tieto:
* 28. jún – Nepoškvrnené Srdce Panny
Márie /spomienka/
* 2. júl – Návšteva Panny Márie /sviatok/
* 15. august – Nanebovzatie Panny Márie
/slávnosť/
* 22. august – Panna Mária Kráľovná
/spomienka/
* 8. september – Narodenie Panny Márie
/sviatok/
* 15. september – Sedembolestná Panna
Mária /slávnosť/
* 7. október – Ružencová Panna Mária
/spomienka/
* 21. november – Obetovanie Panny Márie /spomienka/
* 8. december – Nepoškvrnené Počatie
Panny Márie /slávnosť/
28. júna na spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie slúžil svätú omšu
nielen náš bývalý dôstojný pán Pavol
Flajžík, ale nás potešil svojou prítomnosťou J. E. Mons. arcibiskup Stanislav
Zvolenský.
2. júla na sviatok Návštevy Panny Márie slúžil svätú omšu dekan Jozef Mišík
za spoluúčasti nového – terajšieho dôstojného pána Rastislava Zelenaya, ktorého
nám zároveň oficiálne predstavil.
15. augusta J. E. Mons. biskup Jozef
Haľko odslúžil svätú omšu za asistencie
nášho otca Rastilava.

22. augusta a 8. a 15. septembra slúžil
omšu náš otec Rastislav.
Všetkým, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom zapojení do organizácie, príprav
týchto sviatočných omší by som chcela
zo srdca poďakovať. Či už to boli – bývala pani kostolníčka Marienka Koníková,
alebo jej nová nástupkyňa Anežka Jakubcová so svojimi pomocníčkami, taktiež
miništrantom, ktorí mali tú česť asistovať
biskupom, aj slečne organiste Lucke Moravčíkovej, samozrejme našej kresťanskej speváckej skupine Credo, tým ktorí
nám krásne predniesli čítania zo svätého
písma aj prosby veriacich. Nerada by
som niekoho zabudla spomenúť a preto
ešte raz všetkým ĎAKUJEM.

V neposlednom rade ďakujem tým
úžasným ľuďom, ktorí každoročne pripravujú skvostné oltáriky na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – tzv.
Božie Telo, ktoré spoločne všetci veriaci
spolu s kňazom navštívime procesiou cez
dedinu, pri ktorých vzdávame úctu Bohu
v sprievode procesie s krížom, miništrantmi, deťmi, ktoré lupienkami z kvetov
pripravujú cestu oltárnej sviatosti, ktorú
nesie kňaz pod ochrannou rukou mužov
s baldachýnom. Následne ho sprevádza
spev a ostatní účastní veriaci. Ešte raz
všetkým obrovské ĎAKUJEM.
Bc. Eva Dolníková
foto:Petra Grellnethová Dubanová
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Festival zabudnutých remesiel.
Prvú júlovú sobotu sa aj vďaka podpore Mikroregiónu Červený kameň, ktorého členom ako i organizačným centrom
je obec Dubová, uskutočnil stredovekom
dýchajúci Festival zabudnutých remesiel.
Pod ochranu hradieb Červeného kameňa mohli návštevníci zažiť jeden deň
akoby vytrhnutý z iluminovaných kníh
štrnásteho storočia. Svoje stánky si tam
rozložili stredovekí obchodníci a remeselníci, ktorí vystavovali na obdiv svoje zručnosti, no nestránili sa prezradiť
i nejaké to tajomstvo o svojom remesle.
Každý si mohol vyskúšať ako sa kedysi
vyrábali sviečky, či razili mince a mnoho
iného. Detský návštevníci si mohli vyskúšať svoju obratnosť pri streľbe z luku,
či v boji s mečom pod slameným hradom.
Na festival sa dostavil aj historicky prvý
doložený pán Červeného kameňa Tiburcius zvaný Malý, ktorý bol takto podľa
dávnych zvykov vovedený na svoje majetky a zoznámil sa i s poddanými žijúcimi na jeho panstve. Tomu sa miestne
osadenstvo prišlo pokloniť, vzdať hold
a venovať obdarúnok, aby si naklonili pánovu priazeň. Neskôr sa na pánovu
počesť konali i súboje rytierov v plnej
zbroji a deň sa pre návštevníkov ukončil
vystúpením zo života stredovekého človeka a ohňovej šou.
Počas dňa mali návštevníci možnosť
vidieť vystúpenia historických skupín,
ako aj interaktívne prednášky o stredovekých remeslách. Mohli sa nielen prizerať,
ale si i remeslá vyskúšať, čo i mnohí využili a preniesli sa tak, aspoň na chvíľu
o stáročia do minulosti.
Historický Festival zabudnutých remesiel organizovalo občianske združenie Schatmansdorf Častá a jeho cieľom

do budúcnosti je účastníkom predstaviť
históriu a príbehy Červenokamenského
panstva. Počas viacerých rokov sa Vám
vynasnažia odkryť už takmer zabudnuté
príbehy okolitých dedín ako i samotného Červeného kameňa. Festival získal
na svojej pestrofarebnosti i vďaka historickým skupinám Fratres Armati, Fes-

tum Aeternum, Dvor Anjou, Vir fortis,
Kompárnia Trnavských žoldnierov a ohnivým dievčatám z Fandango. Takže ak
ste nestihli prísť tento rok alebo ste prišli
a páčilo sa Vám, môžete sa tešiť na ďalší
ročník.
Mgr. Roman Vizváry
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Rozlúčka
s prázdninami
31. augusta – nám pripravili mladí
spoluobčania popoludnie plné úžasných zážitkov, súťažných hier pre deti
so sladkými, ale i školu pripomínajúcimi
odmenami, ktorými nám chceli príjemne ukončiť letné prázdninové flákanie
a ničnerobenie.
Začalo sa to nevinne o 15:00 hod. na
ihrisku v Dubovej. Program otvoril nástupom kynologický klub BRAMONK
zo Šenkvíc pod vedením pána Branislava Bartoša, ktorý vedie a cvičí psovodov.
Predviedli nám ukážky ako psy poslúchajú, alebo by nás mali poslúchať na povel.
Ba dokonca sme boli svedkami ukážky
ako dokáže brániť pes svojho majiteľa
a ako to dopadne ak nám niekto cudzí
vnikne na súkromný pozemok a po vyzvaní, aby odišiel kladie odpor – v tom
prípade mu pes ukáže kto je tu doma.
Taktiež nám bolo predvedené a vysvetlené, že psov netreba zbytočne provokovať – pretože predsa je len pes rýchlejší
a obratnejší ako my. A takisto nám bolo
vysvetlené, že so psom nemožno chodiť

Foto: Petra Grellnethová Dubanová

Foto: Eva Dolníková

ako chceme a kade chceme. Po rozlúčkovom nástupe si mohol kto chcel, ísť psov
pohladkať – či sa s nimi odfotiť.
Program pokračoval za prítomnosti
príslušníkov policajného zboru z Modry,
ktorý nám rozprávali a vysvetľovali aké
majú povinnosti, čo je ich prácou, ako
sa správajú pri zásahu, alebo ak príde
občan nahlásiť krádež či stratu. Poukazovali nám a dovolili si vyskúšať zbrane,
pútá, nepriestrelnú vestu, obušok. Deti si
zo zvedavosti vyskúšali všetko čo sa len
dalo. Ak mal niekto otázky na príslušníkov policajného zboru p. Markovú a p.
Rovenského či už z detí, alebo dospelých
všetkým sa snažili odpovedať tak, aby
boli spokojní. A na rozlúčku nám pustili zvláštne výstražné zariadenia – maják

a sirénu, ktoré sa deťom samozrejme páčili.
Ďalším super zážitkom pre deti boli
dobrovoľní hasiči z Modry. Mali dve hasičské autá množstvo zaujímavého náradia, ktoré im predvádzali a deti si ho mohli
následne vyskúšať, poťažkať, veľký záujem bol o prilbu, ktorá sa všetkým deťom
veľmi páčila. Podaktorí z tých menších
mali aj problém čo to uniesť v rukách, ale
mladí hasiči im pomohli a všetko povysvetľovali. Jeden z hasičov sa dokonca
vystrojil tak, aby deti videli ako vyzerajú
hasiči pri zásahu, keď sa musia chrániť
a potrebujú kyslíkový prístroj. Nakoniec
otvorili kabínu hasičského auta a deti si
podávali z jednej strany na druhú, tým že
si vo vnútri poprezerali ako to tam vyze-

Foto: Eva Dolníková

Foto: Eva Dolníková

Foto: Eva Dolníková

Foto: Petra Grellnethová Dubanová
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rá. Hasiči sa s nami nerozlúčili, pretože
sľúbili deťom ešte dve prekvapenia na
záver programu.
Medzičasom sa začali súťažné hry pre
deti a to: skákanie v mechu pre väčšie
a menšie deti, prenesenie pingpongovej
loptičky z bodu do bodu a preťahovanie
lanom. Deti dostali sladké odmeny, ktorým sa tešili. Kým nám hasiči pripravovali sľúbené prvé prekvapenie deti mali
vzdušný zážitok z predvádzania lietajúcich modelov od „Leteckezabery.com“,
s ktorými Filip Kočiš, Albert Rafaj a Lucka Vadovičová lietali ponad naše hlavy
sem a tam. Potom ho pustil aj cez celé
ihrisko a deti bežali za ním. Vlastne sa
vyšantili behaním za kamerou, ktorá ich
snímala z hora a ohromne sa zabávali.
No keď nám predvádzal nádherný ale už
o čosi väčší a ťažší vrtuľník už deti nepustil behať popod neho, kvôli bezpečiu.
O čosi ďalej od lietajúcich modelov
zrazu začala striekať pena, ktorá bola prvým sľúbeným prekvapením od hasičov.
Bola obrovská a v tom okamihu nebolo
deťom nič viac treba – okamžite sa všetky rozbehli do nej. Bola taká obrovská, že
niektoré deti v nej úplne zmizli. Deti z nej

Foto: Petra Grellnethová Dubanová
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boli totálne unesené – čo sa už o nás rodičoch nedalo povedať. Ale radosť, ktorá
im až tak kričala z očí sa im nedala nijako
zakázať. Kým sme trochu poutierali deti
od peny mohli sme sa presunúť na plochu
pred halou, kde nám pripravovali hasiči
druhé sľúbené prekvapenie. Všetkých nás
poposúvali až za označený priestor, kvôli bezpečnosti. Deti už nedočkavo čakali
čo sa bude diať. Hasiči rozostavili svoje
autá, všetci boli vo svojom oblečení a pripravení na zásah pri požiari. V strede plochy bolo pripravené mierne zdemolované
auto, ktoré podpálili – nechali ho chvíľu
horieť, aby sme videli aké je to strašné,
keď sa niečo takéto stane – následne ho
začali hasiť až ho uhasili a tiež nám predviedli ako sa dajú otvoriť dvere, keď je to
potrebné a nevyhnutné pre život človeka.
Po skončení popoludnia hier a zaujímavostí pre deti sa všetci rozišli domov
a tým, ktorí mali chuť pokračovať ďalej
prišli na 20:00 hod. na zábavu, kde nám
úplne skvele do tanca hral Senátor.
Organizátori tejto akcie: „Rozlúčka
s letom“, ktorými boli: Zuzana Aranyosiová a Michal Oškera by chceli týmto
spôsobom poďakovať za pomoc: Katke

Foto: Eva Dolníková
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Foto: Petra Grellnethová Dubanová

Kudláčovej, Katke Zubajovej, Danielovi
Gavorníkovi, Jakubovi Kučerovi, Peťke
Kučerovej, Veronike Kukumbergovej,
Pavlovi Novákovi, Igorovi Idešicovi,
Milošovi Rubínovi, Vierke Matiškovej.
A v neposlednom rade aj sponzorom:
Kofola, Čierna Hora, Kocka Bar, Leteckezabery.com, Kynologický klub Šenkvice Bramonk, Prepravné služby Rubko,
Rozpalovaniehal.sk, Makači.sk a najmä
obci Dubová.
Za tento skvelý deň plný zážitkov, kde
nám i počasie prialo, až na úplný koniec
k hasičom nám trošku začalo poprškávať,
by som chcela poďakovať organizátorom
tejto ozaj úžasnej akcie. Taktiež všetkým
zúčastneným, ktorí dobrovoľne bez nároku za odmenu prišli povzbudiť našich
organizátorov v dobrej veci. Za ich duchaplný nápad urobiť niečo pre deti, aby
niečo pekné, zaujímavé, ale aj poučné zažili. Ďakujem veľmi pekne za túto akciu
„Rozlúčka s letom“ a dúfam, že znova
o rok sa tu budeme môcť stretnúť pri niečom takomto pútavom. Ešte raz všetkým
ďakujem.
Bc. Eva Dolníková

Foto: Eva Dolníková
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Festival scískaníc

alebo Dubovská scískačka
Starosta obce Dubová pozval Dubovčanov, ale aj obyvateľov okolitých dedín
a miest na náš už tradičný Dubovský
festival scískaníc, ktorého cieľom je
podporiť spoločenský život v obci, prezentovať jedinečné zručnosti miestnych
obyvateľov a tiež jedinečný prvok miestnej gastronómie – scískanice, ktoré má
obec registrované.
Opäť je tu ďalší ročník už tradičnej
ochutnávky našich scískaníc. Už od rána
sa niesla Dubovou vôňa upečených scískaníc, ktoré usilovné gazdinky prinášali
v sobotu 23. augusta do spoločenskej sály
na ihrisku v Dubovej.
Do súťaže sa prihlásilo 8 družstiev,
každá rodinka priniesla na ochutnávku
50 scískaníc podľa svojho tajného receptu. Tohto roku sa všetky neminuli, ale určite budú dobrou pochúťkou pre obdarovanie známych, príbuzných a priateľov.
Dubovčania, ale aj celé rodiny cezpoľných prišli ochutnať rôzne druhy našej
špeciality, aké sa robili a robia v jednotlivých rodinách. Okrem toho bola navarená výborná fazuľová kyslá polievka,
ku ktorej sa scískanice jedávali. Všetci
sme mali jedinečnú možnosť vrátiť sa do
minulosti, kedy sa scískanice robievali

častejšie a hlavne možnosť stretnúť sa
s priateľmi a známymi a v priateľskom
duchu posedieť pri dobrej hudbe.
Škoda, že počasie nám neprialo, lialo
ako z krhly, takže sa ani všetci návštevníci nezmestili do haly a večer rodičia
s detičkami odchádzali domov, nakoľko
dážď neustal. Mladí sa ale zabávali pri
živej hudbe do polnoci, tým veru dážď
neprekážal. Podujatie sa vydarilo a už sa
chystáme na ďalší ročník.
Magdaléna Grellnethová
foto: Petra Grellnethová Dubanová
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O stvorení sveta, 12-tich mesiačikoch, Bambuľke alebo

6. ročník T.D.F.
Boh stvoril svet za 6 dní
a človek objavil v číslach dokonalosť.
Po vydaní článku o prestížnych pretekoch v prestížnych novinách dubovských
sa na magický šiesty ročník, prihlásilo
množstvo pretekárov.
Z kapacitných a kvalifikačných dôvodov, sme nemohli zobrať všetkých prihlásených a tak sa musel vytvoriť druhý
pretek nižšej kategórie vo Francúzsku.
Poslali sme tam skorokvalifikantov Sagana a Velitsa, trošku potrénovať, aby sa na
ďalší ročník zmestili do zostavy. My sa,
ale musíme vrátiť domov, k štartu. Jazdci
sa zhromaždili na štartovej čiare na Hlavnej ulici v Dubovej, kde sa dočasne odklonila doprava na miestnej komunikácii.
Pripravených bolo 12 odhodlaných pretekárov. Po prvýkrát sa na štart postavili
piati nováčikovia, ktorým sa od nervozity
podlamovali kolená, tak im Bambuľka
dodávala odvahu a zbavovala ich strachu.
Cieľ prvej etapy bol v Trenčianskych
Tepliciach vzdialených cca 110 km. Išlo
sa po cestách hlavných, vedľajších a aj
poľných. Všetci ju zvládli a dorazili bez
zranení. Po večeri si účastníci pretekov
urobili prehliadku tohto kúpeľného mestečka, pozdravili sa s fanúšikmi a išli relaxovať pred náročnou horskou prémiou,
ktorá ich na druhý deň čakala... Ráno
povieval svieži horský vetrík a odháňal
z hláv starosti pred druhou bodovanou
jazdou. Začalo sa tiahlym stúpaním na
Omšenie, stále pokračovalo do Dolnej
Poruby. Na tom mieste malo byť pripravené stanovište na doplnenie tekutín, ale
zlyhala logistika. K nevyhnutnej dávke
sa jazdci dostali až skoro po hodine. Po
krátkom zdržaní pokračoval pelotón do
cieľa prvého stúpania k vrcholu Homôlky

Horný rad zľava: Norbert Belo Koník, Marián Dudo Grellneth, Marek Hutera, Oto
Hrdlovič, Štefan Pišta Macho, Števo Pišta Duban, Maťo Cicháč Cichý, Juraj Bibuc
Jakubec, Andrej Bača Hozlár.
Dolný rad zľava: Michal Duban, Peter Šveco Tomašovič, Marek Gazo.
vo výške 907 m.n.m., kde je menšie lyžiarske stredisko. Z Homôlky išiel zjazd
ku krížnym cestám, k stánku s doplnkami
výživy t.j. cukrov, bielkovín, uhlohydrátov a sacharidov pred ďalším stúpaním.
To začínalo od kľúčového bodu v obci
Gápeľ. Cesta na Gápeľ sa pre niektorých pretekárov predĺžila nevšimnutím si
správneho značenia a neuposlúchnutím
pokynov uspriadateľov. Gápel, Gápel,
prečo som ta našel. Unavený a zničení
z celodenného šliapania, z posledných síl
zjavil sa posledný ten Kopec Lazový...
vrch (856 m.n.m.), na nás vyškierajúci.
Vyškerili sme sa naňho tiež a s pomocou
Bambuľky sa vybrali mu naproti. Cesta
bola nekonečná, s pocitom, že ,,nekto
sune a sune, ten kopčisko na konech, na
konech, dál a dál,, /vsuvka pre mladých
akože rap/. Naštastie, tých čo tlačili vrchol od nás stále preč, to prestalo baviť
a my sme po dlhých útrapách vyšli na
jeho veličenstvo vrch. Neohriali sme sa
tam dlho, ešte nás čakal špurt do cieľa. Po
ďalšom nedodržaní pokynov usporiadateľov (morálka družstiev klesala každým
prejdeným metrom), sa pôvodne hromadný štart neuskutočnil a pretekári, ktorí ho
absolvovali, sa do Frivaldu rozpŕchli každý na vlastnú päsť. Výsledková listina sa
musela dlho preberať a aj po dlhej nočnej
porade, s výsledkom nevyhovujúcim pre
všetky zúčastnené strany. V každom zápase sú víťazi, porazení a mučeníci. Tak
skončil aj tento pretek, víťazi sú všetci
a len jeden mučeník. Vyhodnotenie prebehlo v Čičmanoch, kde sa uskutočnila
VIP party. Domov chodíme tradične čias-

točne vlakom, lebo si nemôžeme dovoliť
odstaviť premávku skoro na jednej tretine ciest Slovenska a, aby nebolo všetko
jednoduché, aj tu sa logistiku nepodarilo
dotiahnuť k úplnej spokojnosti. Rezervácia na prevoz bicyklov sa oneskorila,
tak sa muselo použiť náhradné riešenie,
kde firma Nábytok Duban poskytla svoje dodávkové vozidlo s vodičmi Miškom
P. a jeho možno skoro budúcim švagrom
Riškom H., ktorý naše ,,bajky,, odviezli
do Trnavy, kde sme na ne posadili svoje unavené z...y a chceli doraziť konečne
domov. Človek mieni a boh mení. Cestou domov prišla strašná pľušť, že nebolo
vidieť rúčky na bicykli. Zmokli by sme
skoro do nitky, keby tento bosorkami privolaný dážď sme neprečkali v hostinci,
ktorý bol našťastie po blízku. Po niečo
vyše hodine hrmavica ustála a my sme
mohli pokračovať v ceste domov. Na Dubovú sme prišli vyčerpaní, ale spokojní,
že sme v zdravý dorazili. Uchýlili nás
v Kocka Bare, kde nám ponúkli občerstvenie a teplý čaj. Po jeho dopití sme si
ešte porozprávali zážitky z výletu a rozišli sa domov.
Všetkým zúčastneným organizačný výbor gratuluje k výkonu a dúfa, že o rok
sa vidíme znovu na štartovej ,,lajne,,. Poďakovanie patrí tiež dobrodincom, bez
ktorých by T.D.F. bola o niečo náročnejšia. Ďakujeme starostovi obce Dubová
Ľ. Ružičkovi, Petre Grellnethovej Dubanovej, Kocka Bar, Nábytok Duban, Kaštiel Čičmany.
Za Organizačný výbor
M.D.G.
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Dávidova športová
sezóna 2013/2014
Dávid Jakubec (17 rokov), rodák
z Dubovej, vstúpil do hracieho ročníka
2013/2014 v stolnotenisových súťažiach
ako 15. hráč slovenského rebríčka juniorov.
Po úspešnej predchádzajúcej sezóne
sa od neho očakával vyrovnaný výkon
a takisto zlepšenie výkonnosti. V klube,
v ktorom trénuje a hrá, STK ZŠ Na bielenisku Pezinok, sa pre neho a ostaných
mládežníkov značne zlepšili tréningové
a hracie podmienky, nakoľko klub získal najvyššiu mužskú súťaž – extraligu
mužov a Dávid spolu s ostatnými hráčmi
klubu začali trénovať spoločne s extraligovými hráčmi. Počas celej sezóny Dávid hrával krajskú II. ligu, dorasteneckú
extraligu (hosťoval v Devínskej Novej
Vsi) a občas dostal príležitosť zahrať
si aj extraligu mužov. Pravidelne sa zúčastňoval turnajov juniorskej kategórie
doma aj v zahraničí. Zlepšenie tréningových a súťažných podmienok Dávid
správnym spôsobom využil a sezónu
2013/2014 možno hodnotiť ako sezónu,
v ktorej zaznamenal ďalší výkonnostný
postup. V klube sa stal oporou mužského
B družstva, teda najvyššieho družstva po

TJ Dubová

v novej sezóne
Po úspešnej sezóne 2013/2014, v ktorej svoje súťaže vyhrali aj žiaci aj seniori, nasledovalo leto, počas ktorého sa TJ
Dubová pripravovala na ďalší súťažný
ročník. Príprava sa odohrávala v športovej rovine ako aj organizočno-technickej rovine.
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mužskej extralige. Výraznou mierou sa
pričinil k zisku titulu víťaz II. ligy Bratislavského kraja a prispel tak k postupu
do baráže o kvalifikáciu do prvej mužskej
ligy. Baráž so súperom z Trnavského kraja bola nad sily STK Pezinok B, avšak
aj v týchto zápasoch bol Dávid platným
hráčom. O tom, že Dávid bol jednoznačnou oporou družstiev, v ktorých v sezóne
2013/2014 pôsobil, jasne hovoria výsledky. Úspešnosť v II. lige – 85,71%, čím
sa zaradil ako dorastenec na tretie miesto
mužského rebríčka Bratislavského kraja,
52% úspešnosť v dorasteneckej extralige,
čím sa ako najlepší hráč STK Devínska
Nová Ves zaradil na 17. miesto rebríčka
dorasteneckej extraligy.
V súťažiach jednotlivcov sa stabilne
počas celej sezóny pohyboval na 12.14. mieste juniorského celoslovenského
rebríčka. V sezóne 2014/2015 sa zaradí
na 8. miesto celoslovenského juniorského
rebríčka, čím sa stane druhým najúspešnejším juniorom v histórii Pezinského
stolnotenisového klubu. Vybojoval si to
veľmi dobrým a vyrovnaným výkonom
počas celej sezóny. Medzi jeho najväčšie
úspechy v súťažiach jednotlivcov patrí
9.-16. miesto na MSR v dvojhre a 5.-8.
miesto v štvorhre. Sezónu zavŕšil veľmi
dobrým umiestnením na medzinárodnom
turnaji Grand Prix Prague 2014, kde ob-

sadil veľmi pekné 3. miesto.
V lete, v čase prázdnin si Dávid spolu
s trénermi „naordinoval“ letnú prípravu.
Vstupuje do jeho posledného juniorského
ročníka, od ktorého je možné očakávať
najmä po absolvovaní dobrej letnej prípravy kvalitné výkony tak v juniorských,
ako aj v mužských súťažiach. Opäť bude
hrávať dorasteneckú extraligu, tentokrát
v materskom klube spolu so svojimi spoluhráčmi a kamarátmi Matúšom Sklenárom, Tomášom Velichom a skúsenosti
s nimi bude v tejto súťaži zbierať Marek
Jalovecký. V mužských súťažiach sa zaradil na základe SR rebríčka mužov (153.
miesto) na pozíciu klubovej trojky, čo ho
posunulo do základnej zostavy extraligy
mužov. V prípade dobrých výsledkov
v tejto sezóne sa môže prebojovať aj na
Majstrovstvá Európy juniorov.
Sezóna 2013/2014 bola pre Dávida určite úspešná. Veríme, že aj nastávajúci
súťažný ročník prinesie Dávidovi aspoň
tak dobré výsledky ako ten uplynulý.
V tréningoch pre to urobil všetko, čo bolo
a je v jeho silách a tak mu držíme palce,
aby mu nadchádzajúca sezóna priniesla
výsledky podľa jeho predstáv.

Zo športového hľadiska by som vyzdvihol úspešný ďalší ročník Turnaja
o Pohár Starostu Obce, ktorý preveril TJ
aj po športovej stránke aj po organizačnej, či účasť v 1. kole Slovenského pohára (tzv. Slovnaft cup), v ktorom seniori
potrápili mužstvo Svätého Jura, hrajúceho o niekoľko súťaží vyššie. Z hľadiska
technického, resp. z hľadiska rozvoju
areálu, spravila počas tohto leta TJ ďal-

ší významný krok dopredu. Do areálu sa
podarilo pridať viac zelene osadenej vo
vkusne navrhnutých palisádových záhonoch, dokončila sa nová brána pri vstupe
do areálu a inštaloval sa nový basketbalový kôš. O tento rozvoj sa ako vždy
postarala hlavne dvojica Libor Koník st.
a Vlado Manduľák spolu s ďalšími príležitostnými pomocníkmi. Všetkým
týmto ľuďom patrí naša veľká vďaka.
Dôležitým článkom bola aj obec Dubová
reprezentovaná našim starostom, ktorá
z veľkej časti tieto zmeny financovala.
V novej sezóne sa TJ bude snažiť robiť radosť svojim fanúšikom tak ako
v minulosti. V tomto súťažnom ročníku sa
o to budú starať okrem družstva žiakov
a seniorov aj novoposkladané družstvo
dorastu, ktorého prihlásenie do súťaže
považujem za najväčší úspech TJ v tomto
kalendárnom roku.
Do nového súťažného ročníka želám
všetkým trom mužstvám TJ Dubová veľa
úspechov, fanúšikom radosť z futbalu
a obyvateľom Dubovej radosť z rozvýjajúceho sa areálu.
Peter Žák

Pavol Alexy,
tréner mládeže a predseda klubu
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Zmizla vám taška
s dokladmi, kreditka,
kľúče či telefón?
Čo robiť, ak vám práve zo zadného
sedadla auta zmizla kabelka s dokladmi? Zlodej odkráčal s vaším ruksakom
a ukradol všetky platobné karty? Kam
volať? Nemôžete volať lebo vám zmizol
aj telefón? Zachovajte pokoj, povieme
vám, ako postupovať. Aj to, ako sa nabudúce efektívne chrániť.
Nepodceňujte prevenciu
Uvedomte si, že príležitosť robí zlodeja. Nemusíte vynaložiť veľkú námahu,
aby ste zistili, že vo svojom okolí máte
niekoho, komu ukradli napríklad tašku
z nákupného vozíka, zo sedadla spolujazdca cez okienko počas toho, kým stál
na križovatke alebo v nákupnom centre,
keď si práve obzeral nové topánky. Tašky, kabelky, ruksaky nikdy nespúšťajte z očí a v dave ľudí či pri pokladnici
v obchode ich majte na sebe tak, aby ste
na ne videli. Piktogram v MHD, ktorý
prikazuje zložiť ruksak z chrbta, má aj
preventívny rozmer. Nedáte zlodejom
šancu sa v ňom prehrabávať počas toho,
čo vy máte problém sa udržať v zákrute oboma rukami. Zlodejov priam lákajú
vyduté vrecká, priehľadné igelitové tašky
s peňaženkou, či tašky voľne položené
na stoličkách v reštaurácii. „Odporúčame
zlodejov zbytočne neprovokovať okázalým vyťahovaním peňaženky, ktorá je
plná bankoviek a platením. Naopak, sme
zástancami bezhotovostného platobného
styku a používania platobných kariet,“
upozorňuje Daniel Štubniak, špecialista
na bezpečnosť a konateľ spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o.
Krádež platobných kariet
K preventívnym opatreniam určite patrí i starostlivosť o platobné karty. Nie je
pravda, že „veď ich banka zablokuje“.
Často sa stáva, že než majiteľ zistí stratu
kariet, zlodeji veselo nakupujú. Starajte
sa teda o karty rovnako, ako o hotovosť
a určite si nepíšte PIN kód na kúsok papiera v dokladoch alebo nebodaj na samotnú kartu. Pre technicky zručnejších
a zábudlivých odporúčame mobilné aplikácie tzv. virtuálne peňaženky, ktoré pod
jedným kódom uchovávajú rôzne heslá
a PIN kódy. Zároveň odporúčame zriadiť si SMS notifikáciu. Služba síce niečo
stojí, no takmer ihneď vidíte, či transakcia prebehla. Podozrivé transakcie hláste
svojej banke. Nastavte si aj denný limit na

október – november 2014
výber tak, aby pri zneužití karty nevznikli
vysoké škody. Mobilné číslo do banky si
uložte do mobilu aj mimo neho, aby ste
v prípade straty karty či kariet mohli tieto okamžite zablokovať. Banky väčšinou
toto číslo majú aj na svojich stránkach,
preto ak vám aj ukradnú mobilný telefón
a doklady, vyhľadajte najbližší prístup
k internetu a telefónu, napr. kaviareň
s wi-fi alebo hotelové foyer.
Krádež dokladov
Zložitejšie procesy ako so stratou hotovosti a platobných kariet vás čakajú,
ak vám ukradnú doklady. Mnoho ľudí
otáľa a rozmýšľa, kde tašku, kabelku
alebo batožinu zabudli. Kým zistia, že
im ju ukradli, býva už neskoro. Stratu
alebo krádež preto okamžite ohláste polícii, či už slovenskej alebo tam, kde sa
práve nachádzate (zároveň ohláste krádež
i na veľvyslanectve SR, kontakty nájdete na stránke Ministerstva zahraničných
vecí www.mzh.sk). Základom je získať
tzv. protokol o hlásení krádeže/straty.
Ten bude akoby váš dočasný občiansky
preukaz (OP), doklad totožnosti. Prečo
je dôležité mať tento doklad okamžite, si
vysvetlíme v stati o krádeži identity. Dátumom vystavenia dokladu vám začínajú
plynúť lehoty, počas ktorých je potrebné
požiadať o vydanie vodičského preukazu
a OP.
V prvom rade do 7 dní nahláste Okresnému dopravnému inšpektorátu, ktorý
vám vydal vodičský preukaz, jeho stratu.
Ak vám ukradli i Osvedčenie o evidencii
a technické osvedčenie vozidla, nahláste i tieto skutočnosti. Potom požiadajte
Okresné riaditeľstvo policajného zboru
podľa miesta vášho trvalého bydliska
o vydanie nového občianskeho preukazu.
Máte na to 30 dní od nahlásenia straty
alebo odcudzenia. Ak ste v zahraničí môžete požiadať o vydanie nového cestovného pasu i zastupiteľský úrad, ale pripravte sa na vyššie poplatky. Dôležité je
predložiť doklad o hlásení krádeže/straty.
Inak nový pas vybavíte v mieste trvalého
bydliska opäť na Okresnom riaditeľstve
policajného zboru.
Snažte sa maximálne urýchliť získanie
nového OP, s ktorým to už budete mať
pri vybavovaní ostatných dokladov oveľa
ľahšie. Odporúčame najprv nahlásiť stratu a požiadať o tie nové preukazy, ktoré
sú vo vzťahu k štátu a zdravotnej starostlivosti, napr. preukaz poistenca. Ostatné
doklady, ako vernostné karty, preukazy
do knižníc, klubov a pod., možno získať
neskôr a bez časového tlaku.
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Krádež kľúčov a zariadení
Dostávame sa k najnepríjemnejším
a najdrahším dôsledkom krádeží osobných vecí. Zlaté a osvedčené pravidlá
sú tri: nemajte kľúče a adresy pokope;
majte vždy telefón a počítač zabezpečený
prístupovým heslom a okamžite zablokujte telefón u svojho operátora. Zlodej
nemusí byť príliš vynaliezavý na to, aby
priradil kľúče od bytu k adrese uvedenej
v OP, kľúče od práce k adrese na vašich
vizitkách a kľúče od auta k popisu vozidla v „techničáku“. Obdobne je mimoriadne jednoduché ukradnuté auto s navigáciou odšoférovať na adresu označenú
v pamäti navigácie ako „Home“ alebo
„Domov“. Nuž a úplne najjednoduchšie
je pre zlodeja prevolať kredit a získať súkromné kontakty a údaje z nezablokovaného telefónu.
„Neváhajte a konajte. To sú základné
rady. Krádež telefónu okamžite ohláste
svojmu operátorovi, aby zablokoval SIM
kartu. Vymeňte zámky na všetkých miestach, ktoré by mohol zlodej otvoriť pomocou kradnutých kľúčov. V prípade, ak
vám bol odcudzený aj notebook a nebol
zabezpečený heslom, zistite, čo by mohol
páchateľ zneužiť a okamžite vykonajte
preventívne opatrenia – napríklad zmenu
hesla do internetbankingu a e-mailových
kont,“ odporúča D. Štubniak. Samotný
notebook je možné chrániť pred krádežou fyzicky, hardvérovo a softvérovo.
Fyzicky je to napríklad pomocou špeciálnej zámky, kľúča a lanka Kensington
(malý otvor s ikonou „K“ na boku notebooku), teda uzamknúť laptop obdobne
ako bicykel o pevný predmet, povedzme
stôl. Medzi hardvérové nástroje patrí napríklad čítačka odtlačkov prstov alebo
technológia Intel Anti-Theft, ktorá umožňuje zablokovať notebook na diaľku
a sledovať jeho pohyb. Páchateľovi sa po
spustení len zobrazí veta, že notebook je
ukradnutý a kontaktné údaje majiteľa pre
jeho vrátenie. Pre zlodeja je takýto počítač v podstate nepoužiteľný. Z oblasti
softvérových nástrojov možno spomenúť
produkt slovenskej spoločnosti Eset Anti-Theft, ktorý umožňuje sledovanie zariadenia, jeho zablokovanie a aj použitie
webkamery pre zachytenie tváre páchateľa. Za zmienku stoja rôzne kryptovacie
a heslovacie programy, ktoré blokujú počítač a znemožňujú jeho používanie.
Krádež identity
Prvou fázou krádeže identity je získanie vašich osobných údajov, teda či už
z ukradnutých dokladov alebo...
(Pokračovanie na str. 20)
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(Pokračovanie zo str. 19)
...tzv. vydolovaním z vášho počítača
či telefónu. Druhou fázou je, keď zlodej alebo častejšie organizovaná skupina
zlodejov, tieto údaje využije a vydáva sa
za vás. Napríklad dnes môžete iba s občianskym preukazom získať pôžičku na
televízor alebo dovolenku. Ako sme už
upozorňovali, vás má chrániť protokol o
hlásení krádeže/straty. Ten vás identifikuje
a pri pokuse o zneužitie dokladov, usvedčuje zlodeja z podvodu. Pre každý prípad
odporúčame elektronickú komunikáciu
šifrovať, používať len overené stránky
z overeného počítača, neprezrádzať
žiadne osobné údaje ani pod zámienkami, elektroniku uzamykať a zaheslovať,
adresy a kontakty skartovať pred vyhodením, vyberať poštovú schránku čo najčastejšie a citlivé dokumenty skladovať
v trezore alebo sejfe.
Viete, že...
...americká organizácia Federal Trade
Commission len vlani zaznamenala viac

Dubovské noviny

ako 250 000 sťažností na krádež identity?
A to išlo iba o nahlásené prípady, neoficiálne ide o milióny zneužití ročne! Chráňte
si osobné veci ako oko v hlave, predídete
mnohým nepríjemnostiam.
Vaši špecialisti na bezpečnosť
www.specialistinabezpecnost.sk
Desatoro pri strate dokladov, kariet,
telefónu a notebooku
1. Telefónne číslo na svojho mobilného
operátora/operátorov majte poznačené,
alebo si ho ihneď vyhľadajte a bezodkladne nahláste stratu telefónu resp. SIM
karty.
2. Obdobne ihneď nahláste stratu platobných kariet banke a zablokujte ich.
Nenoste so sebou veľa hotovosti.
3. Stratu osobných dokladov ihneď nahláste polícii a žiadajte protokol o hlásení
krádeže/straty.
4. Ak ste v zahraničí ohláste krádež dokladov aj na veľvyslanectve SR. Kontakty nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí www.mzh.sk.

5. Do 7 dní od krádeže nahláste Okresnému dopravnému inšpektorátu stratu
„vodičáku“ aj „techničáku“ a tiež hláste
Dopravnému podniku stratu tzv. „električenky“.
6. Čo najskôr nahláste svojej zdravotnej
poisťovni stratu preukazu poistenca.
7. Vymeňte zámky na všetkých miestach,
ktoré by mohol zlodej otvoriť pomocou
kradnutých kľúčov. Náhradné kľúče od
vozidla uschovávajte oddelene a ich stratu hláste aj poisťovni.
8. Zriaďte si SMS a e-mailovú notifikáciu
platieb a podozrivé transakcie hláste banke.
9. Chráňte si elektroniku prístupovými
heslami, ktoré obsahujú veľké a malé
písmená, čísla a aj špeciálne znaky (napr.
€, &...).
10. Pri strate notebooku alebo smartfónu
si zmeňte všetky heslá, najmä prístupy do
internetbankingu a služieb, ktoré by mohli mať uložené po prihlásení identifikačné
údaje z Vašej platobnej karty a osobné
údaje (napr. Amazon, eBay, gmail, sociálne siete...)

Kalendár podujatí október – december 2014
Termín
október
4. 10.
5. 10.
12. 10.
17. 10.
november
1. 11.
3. 11.
30. 11.
6. 12.
18. 12.
21. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
31. 12.

Podujatie
Mesiac úcty k starším
Hodová zábava
Hody – slávnostná sv. omša
Jablkové hodovanie
Stretnutie s jubilantami
Deň otvorených pivníc
Sviatok všetkých svätých
Sv. Hubert – sv. omša patróna
Zapálenie adventnej sviece u Joslíka
Sv. Mikuláš na Dubovej
Vianočný program ZŠ, MŠ JDS
CREDO pri Betleheme
Jasličková slávnosť
Stolnotenisový turnaj
Silvestrovský výstup na Kuklu
Polnočný ohňostroj

Organizátor
JDS
TJ
RKC
KRKVAŠ
starosta
MVC
ČČ
RKC
KRKVAŠ
KsvJK
JDS
KSS, CREDO
RKC
Valentovič
turisti
starosta
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