
Smrť
a zmŕtvychvstanie

V živote každého z nás prichádzajú ob-
dobia, keď nás kruto zasiahne nevyhnut-
nosť spojená so smrťou a nádej zmŕtvych- 
vstania nás posiľňuje a dáva nám silu po-
kračovať ďalej v námahách každodenné-
ho života.

Na osobnej úrovni sa s týmito otázkami 
v hĺbke duše vyrovnávame, zamýšľame sa 
nad kolobehom života, meriame podľa nich 
svoje kroky a správanie, postoj k viere, 
sebe samému, rodine, majetku, zodpoved-
nosti, ku kvalite svojho života a množstvu 
spokojnosti/nespokojnosti, zdravia/choro-
by, lásky/nenávisti a šťastia/nešťastia, kto-
ré je nám dopriate prežívať deň za dňom 
a hodinu za hodinou mnohokrát aj vlast- 
ným vedomým, alebo nevedomým pričine-
ním.

Na úrovni našej komunity – spoločenstva 
– dediny sa tiež prejavujú, aj keď v trochu 
inej podobe. Zamýšľame sa, ako sa zmení 
náš život, ak „zomrú“ niektoré hodnoty, 
myšlienky, nápady, ciele, tradície, zvyky... 
Rovnako ako bojujeme s chorobami a sna- 
žíme sa zachovať zdravie a život jednot-
livca, musíme sa snažiť brániť ich zániku, 
udržiavať, rozvíjať a oživovať ich. Tak ako 
choroba a zlo zabíja jednotlivca, tak ľahos-
tajnosť, nezáujem, povrchnosť a pohodl-
nosť zabíja hodnoty a myšlienky. Rovnako 
ako čerpáme silu z nádeje zmŕtvychvstania, 
tak musíme v komunite veriť v udržanie 
toho, čo považujeme za dobré, prínosné, za 
naše tradičné, špecifické.

Ťažko sa každému z nás zmieruje s pred-
stavou choroby a smrti našich najbližších. 
Rovnako ťažko sa nám zmieruje s pred-
stavou, že nebudeme mať futbalový klub, 
CREDO, školu, jaskynku na Vítkovom vŕš-
ku, hodovú zábavu, detské omše, družinu 
pre deti, jedáleň so stravou pre dôchodcov, 
pekný cintorín, verejné osvetlenie, rozhľad-
ňu na Kukle, vinohrady... „Zomrelo“ druž-

stvo, záhradkári, klub pre mládež, beseda 
a stará fara, šmitňa a požiarna zbrojnica, 
cyklistické preteky, studne pred domami, 
lipa pri kaplnke a už aj lipa pri kostole... 
Mnohé veci, myšlienky a hodnoty zomie-
rajú a strácajú sa nenávratne, mnohé však 
môžeme svojou snahou oživiť, udržať a aj 
znovuzrodiť. Závisí to však od nás samých. 
Závisí to od Vás. Závisí to od Vašej snahy, 
záujmu, ochoty.

Podarilo sa udržať futbal (veľká vďaka 
všetkým – aj starým členom výboru za ich 
dlhoročnú obetavú prácu, aj novým aktív-
nym členom a aktivistom/aktivistkám – ne-
nechajte sa prosím znechutiť hlúpymi reča-
mi o obohacovaní sa), nadšenci cyklistiky 
fungujú na kamarátskej báze a udržiavajú 
jej tradíciu v obci, školu verím udržíme a za 
pomoci novej pani riaditeľky a chystaného 
záujmového vzdelávania aj zvýšime jej 
atraktivitu pre deti (a hlavne rodičov, ktorí 
si môžu školu pre svoje dieťa vybrať), lipy 
vysadíme (pravdepodobne na vhodnejších 
miestach), v školskej jedálni a škôlke spra-
covávame nové prevádzkové poriadky, aby 
nám ju hygienici nezavreli a povolili väčšiu 
kapacitu (pracujeme aj na prístavbe)...

Prišli aj nové myšlienky a projekty – Ta-
lentárium, KFC Slovakia, novodubovania 
osídľujúci Novosady, nové ulice, staršie 
domy a preluky v obci (musia byť naši a ve-
ríme, že prinesú nielen vlastné nové nápa-
dy a myšlienky, ale pomôžu nám zachovať 
naše tradičné hodnoty), chceme kamerový 
systém v obci na ochranu majetku obce 
a občanov, všetci vidíte výstavbu kanali-
zácie (musíme začať pracovať následne 
na vysporiadaní ciest, potokov, kanálov, 
parkov a chodníkov a ich obnove), rozší-
renie športového areálu, separačný dvor na 
triedenie odpadov pri skládke, plánovanie, 
vysporiadanie a výstavba obchvatu, cyk-
lotrasy...

Na znovuzrodenie čakajú studne, záhrad-
kári, priehrada, družstvo (možno ako zdru-
ženie vlastníkov pôdy, ktorí by ju vedeli 
buď obhospodarovať, alebo prenajať), stará 

fara a beseda (mohli by sme ich aspoň oži-
viť realistickými modelmi v nejakej mier-
ke, alebo grafickými modelmi – prípadne aj 
iné staré domčeky z dediny, ktoré sa nám 
strácajú pri rekonštrukciách), vetrolamy 
a aleje pri kanáloch a poľných cestách (by 
vhodne doplnili obraz krajiny), vinohrady 
(majetkové vysporiadanie – pozemkové 
úpravy aj čiastočné, aby sa stabilizovali 
v území a prestalo sa špekulovať s ich pre-
menou na stavebné pozemky)... 

Smrť a zmŕtvychvstanie ľudských by-
tostí je v rukách Božích. Smrť a zmŕtvy-
chvstanie myšlienok a hodnôt nie je 
v rukách obecných, okresných a štátnych 
úradov, starostov, poslancov... Je vo vašich 
rukách. Nie je to otázka „kto za to môže“ 
a hľadaní vinníkov, ale...

(Pokračovanie na str. 2)
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Madlenka

Koľko rokov si to pracovala na MNV a obecnom úrade? Koľkých predsedov 
a starostov si zažila? Koľkým ľuďom si za tie roky vyšla v ústrety a pomohla im 
zvládnuť úskalia papierovania? Koľko si musela prehltnúť horkých slov? Koľko 
škaredých slov si musela zniesť? 

Určite nebolo len zle a horšie. Stretla si určite veľa dobrých ľudí a zažila veľa 
krásnych chvíľ. Práca Ti určite priniesla aj veľa osobného a ľudského uspokoje-
nia z dobre vykonanej roboty a napĺňala Ťa svojim širokým rozsahom. 

Už niekoľkokrát som mal povinnosť rozlúčiť sa s ľuďmi, ktorí dlho a dlho pra-
covali v obci a pre obec a poďakovať sa im. Spomeniem pani Polčicovú (poštár-
ku), pani Fialovú (vychovávateľku), pána Schwarza (riaditeľa), pána Orbána (fa-
rára),... Vždy je to ťažké prežívať a ešte ťažšie vyjadriť. 

Chápem Tvoju túžbu po pokojnom živote – odišla si do predčasného dôchod-
ku, lebo práca na obecnom úrade už nie je to, čo bola trebárs pred dvoma rokmi. 
Stále nové a nové nariadenia, zákony a predpisy nám prácu neuľahčujú, skôr 
znemožňujú a treba ju robiť niekedy nie podľa predpisu, ale napriek nariadeniam 
tak, aby občan bol spokojný a bol zachovaný zdravý sedliacky rozum. Nároky 
sa zvyšujú, čas máme každý vymeraný len jeden. Na predčasnom dôchodku si 
nemôžeš ani privyrobiť – a tak sme si maľovali ďalšiu spoluprácu, odstupné do 
predčasného dôchodku sa nedáva aj keď by som Ti rád schválil a pri koncoročnej 
odmene sme na to nepomysleli. Veľmi „vďačný“ starosta. Toto si budem musieť 
s Tebou „vybaviť“ osobne. 

Za celú dedinu však prijmi odo mňa, od poslancov, zamestnancov a ostatných 
kolegov a kolegýň z celého širokého okolia, súčasných aj bývalých zamestnan-
cov obecných úradov a starostov a samozrejme od súčasných aj bývalých zamest-
nancov úradov obvodných, okresných aj krajských, ktorí sa všetci na Teba pýtajú 
– veľké ĎAKUJEM. Za prácu a spoluprácu, za ľudské slovo, pochopenie, názor, 
za to, že si bola a ostávaš súčasťou našich životov.

Ľudovít Ružička – starosta obce Dubová

(Pokračovanie z titulnej strany)

...odpoveďou na otázku „čo dnes 
urobím“. Čo každodenne urobím proti 
smrti, za zachovanie a zmŕtvychvstanie 
našich spoločných a pre každého jednot-
livca dôležitých hodnôt, tradícií, myš-
lienok, zvykov, cieľov. Odpoveď nie je 
jednoduchá ani ľahká. Nie je jednoduché 
a už vôbec nie ľahké – pozrieť sa na svo-
je vlastné ruky, priznať si zodpovednosť, 
uvedomiť si, koľko úsilia je potrebné 
a najmä začať pracovať. Priznať si, že 
je to moja vlastná zodpovednosť, ktorú 
nemôžem preniesť na nikoho iného. Ni-
kto za mňa nevytvorí môj vlastný život, 
nikto za mňa nevyčaruje moju vlastnú 
budúcnosť, nikto za mňa nebude žiť 
môj život, nikto za mňa nebude znášať 
dôsledky mojej vlastnej ľahostajnosti, 
nezáujmu a pohodlnosti. Len ja sám za-
bíjam a len ja sám môžem oživiť svoju 
hodnotu sám pred sebou a pred ľuďmi. 
Hodnotu nemeranú zárobkom, majetkom 
a peniazmi, ale spôsobom života, užitoč-
nosťou a znásobovaním dobrého.

Je čas smrti a je čas zmŕtvychvstania. 
Odohrávajú sa v nás v každom okamžiku 
života. Môžeme si vybrať.

Zmŕtvychvstaním Pána
a zmŕtvychvstávaním dobrého

naplnené a aj veselé a spokojné
Veľkonočné sviatky praje

starosta obce.

Rozpočet na rok 2015 bez programovej štruktúry

 Návrh 2015 Rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Plnenie 2014
Celkom bežný príjem 393592 354401 363266 384789,79
Celkom kapitálový príjem 50000 0 32367 32367
Celkom finančné operácie 10000 13145 34315 31588,42
SPOLU PRÍJMY 453592 367546 429948 448745,21
Celkom bežné výdavky 386651 353855  362720 380532,65
Celkom kapitálové výdavky 32156 0 28242 30204,86
Celkom výdavkové fin.operácie  23145 13145 13145 13144,8
SPOLU VÝDAVKY 441952 367000 404107 423882,31

Rozpočet prebytkový 11640  Plnenie celkom: prebytok 6419,28

Od roku 2009 obec spracovávala rozpočet v programovej štruktúre. Po šiestich rokoch sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo ten-
to rozpočet zmeniť a nerobiť ho v programovej štruktúre, ale ako nám to umožňuje zákon – v jednoduchej forme. Pre vnútornú 
potrebu sme si štruktúru zachovali, ale rozpočtovanie v programovej štruktúre neúnosným spôsobom komplikovalo účtovanie 
a konverziu plnenia rozpočtu do programov na ministerstve financií, pretože náš účtovný program a jeho štruktúra neboli kompati-
bilné s programom používaným na ministerstve. Neustále opravovanie počítačom generovaných upozornení na chyby odčerpávalo 
energiu a čas našej účtovníčky a neustále zvyšovanie nárokov na administratívu v rozpočtovníctve nás prinútilo buď zanechať pro-
gramové rozpočtovanie, alebo prijať ďalšiu pracovníčku len na rozpočet. Záujemcovia si môžu na obecnom úrade a aj na internete 
pozrieť rozpočet v podrobnejšom rozpracovaní, pre zverejnenie v novinách sme zvolili túto sumárnu verziu.

starosta obce

Veľké duše majú vôľu, tie malé iba priania a túžby.
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Veľká noc
Po skončení zimného obdobia pri- 

chádza k nám dlho očakávaná a okúzľu-
júca jar, akási predzvesť zrodu nového 
života. Teplé a slnečné dni prebúdzajú 
prírodu a všetko živé.

Začínajú rašiť prvé výhonky. Kytič-
ky jarných kvietkov, snežienok a fia- 
liek už zdobia naše príbytky, tráva sa za-
čína čoraz viac zelenať. Jednoducho je 
tu jar a s ňou prichádzajú aj veľkonočné 
sviatky. Obdobie Veľkej noci je v kres-
ťanstve najvýznamnejším a najdôležitej-
ším sviatkom cirkevného roku. Pôvod 
sviatku pochádza zo starožidovského 
sviatku pésah (obchádzanie). Veľká noc 
sa slávi prvú nedeľu po prvom splne me- 
siaca po jarnej rovnodennosti. Veľko-
nočná nedeľa je pohyblivým sviatkom 
a môže pripadnúť na čas od druhej polo-
vice marca do konca apríla. Kresťanstvo 
spojilo pôvodné pohanské znovuzrode-
nie jari a príchod hospodárskeho roka 
s oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista. 
Veľkonočná nedeľa ukončí štyridsať- 
dňový pôst. Svätý alebo Pašiový týždeň 
je obdobie, keď si kresťania pripomí-
najú posledný týždeň Ježišovho života 
na zemi. Ku každému dňu veľkonoč-
ného týždňa sa viažu osobitné zvyky. 
Napr. na Zelený štvrtok sa odporúča-
lo skoro vstať a umyť sa rosou. Potom 
mal byť človek po celý rok zdravý. Na 
Veľký piatok ľudia nesmú pracovať 
v záhrade, nesmie sa nič robiť so zemou 
a v rámci pôstu kresťania nesmú jesť 
mäso a mäsové výrobky. Na Bielu so-
botu sa až do polnoci nekonajú omše 
a v sobotu si tiež mládenci vyrábali 
z vŕbového prútia korbáče. Korbáč sa 
plietol z ôsmich, dvanástich, alebo 
z dvadsiatichštyroch prútikov. Dlhý bol 
jeden a niekedy aj tri metre. Na Veľko- 
nočnú nedeľu sa v kostoloch posväcuje 
jedlo a je po dlhom čase opäť dovolené 

jesť mäso. Dievčatá maľovali veľkonočné 
vajíčka, aby ich mohli v pondelok darovať 
mládencom. S pondelkom sa všeobecne 
spája „šibačka“ a „oblievačka“. Chlapci 
chodili po domoch, oblievali dievčatá 
studenou vodou najčastejšie z potoka, 
alebo zo studne, ktorá mala byť symbo-
lom zdravého života. Dubovskí mládenci 
nešetrili vodou a veru niektorá dievčina 
dostala poriadnu dávku vody. No a ako 
to už býva – veľa vody dievku nepotešilo 
a nepotešilo ju ani, keď ju oblievači obi-
šli. Od dievčat dostávali maľované vajíč-
ka, za kalíštek pálenky a farebnú stužku 
na korbáč. Šibať chodili aj chodia hlav-
ne malé deti, ktoré za vyšibanie dostanú 
sladkosti, najmä čokoládové vajíčka a za-
jačikov. Pri šibaní sa na Dubovej kedysi 
takto recitovalo:

Šibi, ryby, mastné ryby,
dávaj vajcia do korbáča,
ešte k tomu kus koláča, 

ešte k tomu groš,
aby bolo dosť.

O zvykoch tradujúcich v našej obci 
máme málo informácií. Jedným zo zdro-
jov informácií sú naše staré mamy a starí 
otcovia. Na základe ich výpovedí sa do-
zvedáme, ako oni kedysi prežívali toto 
obdobie zrodu nového života. 

Na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Je-
žiš. Za mňa i za Teba. Ukázal nám že lás-
ka zvíťazila na dreve kríža. 

Ak chce človek objektívne spoznať, čo 
je dobro a čo zlo nie podľa ľudských kri-
térií, ale podľa kritérií vyšších, mal by sa 
vynasnažiť spoznať a pochopiť, objektív-
ne Zákonitosti fungujúce vo stvorení. 

Ale kde nájsť toto poznanie??? Žijeme 
v chaotickej dobe, média nás kŕmia lac-
ným bahnom, Tí ktorí by nás mali viesť 
a chrániť, nás klamú. Sme dezoriento-
vaní, znechutení a bojíme sa už aj sami 
seba. Ako obranu používame nevšíma-

vosť, bezcitnosť, zlobu a niekedy až ne-
návisť.  

Pred 2000 rokmi toto poznanie prinie-
sol Ježiš Kristus, ktorý ľuďom ukázal, 
akým spôsobom majú myslieť, cítiť, ho-
voriť a jednať tak, aby vo svojom živote 
žili v súlade so zákonitosťami, ktoré sú 
dané a nemenné. Kristus neprišiel na to, 
aby dal len podnet k vytvoreniu cirkví, či 
už katolíckej, evanjelickej, pravoslávnej 
alebo hocijakej inej. Prišiel preto, aby 
ľudí vyslovene prakticky svojimi podo-
benstvami informoval o tom, ako majú 
žiť. Ako majú žiť svoj život v súlade so 
Zákonmi, ktoré boli dané pri stvorení. 
On sám dodržiaval hierarchiu hodnôt 
a pritom lásku, úctu, ohľaduplnosť a slo-
bodnú vôľu človeka kládol na najvyššiu 
priečku. V tom spočíva podstata a zmy-
sel jeho učenia! Ak teda je niekto členom 
nejakej cirkvi, ale pritom nežije v súlade 
so Zákonmi, ktoré boli dané pri stvorení, 
v ničom mu to nepomôže. 

Mohli a mali by sme si uvedomiť, že 
takto sa žiť nedá. A veď len keď si uve-
domíme to obdobie pred a po poslednom 
referende, vcítime sa do obdobia tej nená-
visti osočovania a ponižovania. Musíme 
si uvedomiť, že už takto ďalej žiť nechce-
me. Ľudstvo dostalo veľmi dlhú časovú 
lehotu na to, aby tieto zákony spoznalo 
a naučilo sa podľa nich žiť. Život v súla-
de s nimi je oným hľadaným objektívnym 
dobrom a život v protiklade s nimi zlom! 
Túto základnú vec si musíme uvedomiť 
a zrealizovať ju vo svojom každodennom 
živote.

Na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Je-
žiš. Za mňa i za Teba. Pokúsme sa žiť tak, 
aby láska nezostala len na dreve kríža.

Redakcia Dubovských novín Vám želá 
láskyplné a požehnané Veľkonočné

sviatky ako aj ostatné dni Vášho života.

Mária Polčicová

Ako v celej republike sa 7. februára 
2015 aj u nás konalo referendum.

Referenda sa v našej obci zúčastnilo 
254 z 832 oprávnených voličov – čo je 
30,53 %. Referendum nebolo platné, 
pretože sa nezúčastnil potrebný počet 
oprávnených voličov.

Voliči odpovedali na tri otázky, viacerí 
nie na všetky.

1. otázka: 243 ÁNO – 8 NIE

2. otázka: 238 ÁNO – 11 NIE
3. otázka: 226 ÁNO – 21 NIE

Ako obvykle sa na príprave a priebehu 
podieľala najmä komisia (tentokrát nie 
volebná, ale referendová) a za bezpro-
blémový priebeh všetkým jej členom, 
domácim aj delegovaným zo susednej 
obce ďakujem.

starosta

Referendum Nemáme
ani ponatia,
aké ťažké je

bremeno,
ktoré sami

nezdvíhame.
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Oznamy
obecného úradu

● Určite viete, že do konca januára bolo 
potrebné nahlásiť zmeny v daňových 
priznaniach – pri zmenách vlastníctva 
(napríklad pri predaji, kúpe, zmene úče-
lu využitia nehnuteľností, napríklad aj po 
pozemkových úpravách a pod.) Teraz sa 
spracovávajú nahlásené zmeny a v prie-
behu apríla Vám budú doručené výmery 
na platbu dane z nehnuteľností, pri kto-
rých si uhradíte aj daň za psa.
● V novej lokalite Novosady (kde sa po-
stupne kolaudujú domy a prihlasujú sa 
nám na trvalý pobyt novousadlíci – novo-
dubovania) sa podarilo vybaviť po dlhej 
dobe doručovanie pošty, aj keď žiaľ pani 
poštárke nepridali za tie kilometre ani 
cent.
● Hlavnou témou tohto roka bude výstav-
ba kanalizácie. Opakujeme stále dookola 
a budeme sa stále opakovať – prosíme 
a vyzývame všetkých občanov, aby preja-
vili potrebnú mieru trpezlivosti a spolu-
práce, aby sa dielo podarilo včas. Ďakuje-
me však za každé upozornenie, ktoré nám 
občania dajú – či už by to boli návrhy na 
spôsob vykonania prác, upozornenia na 
poškodenia sietí a ciest, alebo postrehy 
o kvalite vykonávaných prác. Snažíme 
sa udržať zjazdnosť ciest a dostupnosť 
nehnuteľností počas prác („veselo“ bude 
najmä na Podhorskej a Zámockej ulici – 
toto si nevieme ani predstaviť...). Jarné 
dažde a dlhotrvajúce mokro dalo realizá-
torom zabrať, ale veríme, že situácia sa 
v dohľadnej dobe zlepší. Postup prác sa 
Vám bude možno zdať nepraktický, ale 
technológia výstavby si vyžaduje na po-
hľad nezmyselné opakovanie výkopov 
– najprv sa kladú veľké rúry, potom sa 
budú odkopávať jednotlivé pripojenia ne-
hnuteľností a až budúci rok po kolaudácii 
sa budú jednotlivé nehnuteľnosti pripájať 
na kanalizáciu. 
● Hľadáme firmu /živnostníka, ktorý by 
nám urobil najprv návrh a následne aj 
realizoval pripojenie obecných nehnu-
teľností na kanalizáciu. Ide o ZŠ, MŠ, 
obecný úrad, kabíny, spoločenskú sálu 
na ihrisku a aj dom smútku. Už v decem- 
bri sme vyhlásili výzvu na predkladanie 
ponúk, ale nikto sa neprihlásil. Ak o nie-
kom viete, odporučte nám ho, prípadne 
ho nasmerujte na obecný úrad.

Z rokovaní
obecného zastupiteľstva

● Na prvom slávnostnom rokovaní obec-
ného zastupiteľstva vytvárali poslanci 

komisie a na ostatnom sa schvaľovali aj 
členovia komisií. Máme:
– Komisiu na ochranu verejného zá-
ujmu, prešetrenie sťažností a petícií – 
KOVZ.

Komisia je stálym poradným, inicia-
tívnym a kontrolným orgánom obecného 
zastupiteľstva, má za úlohu v zmysle 
zákona o ochrane verejného záujmu 
(357/2004 Z.z.) prekontrolovať správnosť 
a úplnosť Oznámenia funkcií, zamest- 
naní, činností a majetkových pomerov 
starostu obce, v zmysle zákona o sťažnos-
tiach (9/2010 Z.z.) a smernice č. 9 pre- 
šetrovať sťažnosti, v zmysle zákona 
o obecnom zriadení (369/1990 Zb.) a sú-
visiacich predpisov vybavovať petície.
–  Komisiu na rozvoj kultúry, vzdeláva-
nia, agroturistiku a šport – KRKVAŠ. 

Komisia je stálym poradným, inicia-
tívnym a kontrolným orgánom obecného 
zastupiteľstva v oblastiach rozvoja kultú-
ry, rozvoja vzdelávania a školstva, rozvo- 
ja športu, rozvoja cestovného ruchu, udr-
žiavania tradícií, propagácie obce, rozvo-
ja informačného systému obce, hodnot-
ného využívania voľného času všetkými 
kategóriami obyvateľov.
–  Komisiu finančnú, sociálnu, zdravot-
nú a pre správu majetku – FSK.

Komisia je stálym poradným, iniciatív-
nym a kontrolným orgánom obecného za-
stupiteľstva v oblastiach rozpočtu a finan-
cií, správy obecného majetku, sociálnych 
služieb a rodiny, rozvoja zamestnanosti, 
zdravotnej prevencie. 
–  Komisiu pre životné prostredie, vý-
stavbu, poľnohospodárstvo, lesné 
a vodné hospodárstvo – STK.

Komisia je stálym poradným, inicia-
tívnym a kontrolným orgánom obecné-
ho zastupiteľstva v oblastiach životného 
prostredia, odpadového hospodárstva, 
územného plánovania a výstavby, poľno-
hospodárstva a veterinárnej starostlivos- 
ti, lesného a vodného hospodárstva, 
poľovníctva, cestnej dopravy a pozem-
ných komunikácií, podnikania a služieb. 

● Z prvého rokovania ešte informácia 
– zastupiteľstvo muselo prehodnotiť aj 
nedávno určený plat starostu a rozhodlo 
sa ponechať mu 10 % navýšenie oproti 
jeho minimálnej mzde podľa počtu oby-
vateľov a priemernej mzdy v národnom 
hospodárstve, čo v hrubom spolu pred-
stavuje čiastku 1 496 € mesačne. Platom 
starostu sa bude musieť zaoberať znova 
na aprílovom rokovaní, lebo bude znova 
menený základ na výpočet – priemerná 
mzda v národnom hospodárstve a mož-
no aj počet obyvateľov (ak presiahneme 

1000 obyvateľov – teraz máme 999).
● Obecné zastupiteľstvo schválilo Zá-
verečný účet za rok 2014 s prebytkom 
6.419,28 € a Rozpočet na rok 2015 ako 
prebytkový (samostatný článok v novi-
nách).
● Zastupiteľstvo rozhodlo aj o predaji 
stavebného pozemku, ktorý sme získali 
v rámci vystúpenia zo spoločnosti RIS 
Dubová s.r.o. v Novosadoch. V najbliž-
šom období bude vyhlásená verejná 
obchodná súťaž – podávanie cenových 
ponúk za pozemok, cena pozemkov v lo-
kalite sa pohybovala od 50.000 € hore.
● Na rokovaní sa schválila aj Urbanistic-
ká štúdia Dolné humná. V tejto súvislosti 
bude obecný úrad organizovať určite aj 
stretnutie vlastníkov a budeme im opätov-
ne navrhovať uskutočnenie pozemkových 
úprav v lokalite, najmä na vysporiadanie 
cesty, prípadne iné riešenia, aby sa cesta 
a prícestný rigol dali do poriadku najprv 
po právnej stránke (polovica patrí SPF, 
niečo vodohospodárom...) za podmienky, 
že hranice súkromných pozemkov – plo-
ty medzi vlastníkmi, ostanú zachované. 
Pôjde o vytvorenie priestranstva pred do-
mami na pokladanie inžinierskych sietí 
v budúcnosti.
• Poslanci schválili aj Plán hlavných úloh 
obecného zastupiteľstva na volebné ob-
dobie – je možno pre mnohých priveľmi 
všeobecný, ale hovorí veľa o hlavnom 
smerovaní úsilia obce a o serióznosti za-
stupiteľstva, ktoré nechce sľubovať ne-
splniteľné.

Z regionálnej spolupráce

● V minulom roku bolo obcami regiónu, 
spoločenskými organizáciami a podni-
kateľmi založené Občianske združenie 
Malokarpatský región, ktoré sa bude ako 
verejno-súkromné partnerstvo uchádzať 
o získanie štatútu Miestnej akčnej skupi-
ny a bude sa snažiť čerpať prostriedky na 
rozvoj územia z programu LEADER na 
rozvoj hospodárskeho a sociálneho po-
tenciálu územia. O iniciatíve sme už in-
formovali, združenie sa volalo najprv Re-
gión Červený kameň, na základe prvých 
rokovaní výboru, členov a prvej členskej 
schôdze sa združenie premenovalo – aby 
odrážalo širší región, ktorý sa do združe-
nia zapojil. Členom za obec Dubová je 
obec ako samospráva a pán Hanula ako 
podnikateľ – prevádzkovateľ letiska. Čer-
pať prostriedky na menšie projekty budú 
môcť okrem obce aj ostatní podnikatelia 
a občianske združenia z obce.
● Iniciatíva na založenie oblastnej orga-
nizácie cestovného ruchu priniesla po 



 Dubovské noviny apríl – jún 2015 5

dvoch rokoch svoje prvé ovocie – na 
stretnutí so županom Pavlom Frešom 
sa vytvorila prípravná skupina, ktorá 
pripomienkuje a navrhuje konečnú 
podobu stanov tohto ďalšieho verej-
no-súkromného partnerstva zamera-
ného na rozvoj cestovného ruchu.
● Začali sa rokovania o spoločnom 
(regionálnom) obstarávaní dodáva-
teľa služieb v odpadovom hospodár-
stve – vývoz komunálneho odpadu, 
zvoz separátov a skládkovanie odpa-
du. Výsledkom súťaže by malo byť 
zníženie ceny. Nový zákon o odpa- 
doch, ktorý schválil parlament bude 
mať určite dopad na cenu odpadov 
– daň za odpady. V súčasnosti nevie-
me odhadnúť ako bude nový systém 
fungovať a aké budú dopady na obce 
a občanov.

Z činnosti
skládky odpadov

● Na základe uznesenia obecného za-
stupiteľstva obec odkúpila 1% podiel 
v spoločnosti a stala sa tým pádom 
100% vlastníkom (už sme informo-
vali). Odkúpenie sa zrealizovalo tento 
rok. Čakáme na najbližšie rokovanie 
obecného zastupiteľstva, ktoré musí 
rozhodnúť o novom zložení dozornej 
rady skládky.
● Pred Veľkonočnými sviatkami 
v spolupráci s obcou budeme reali-
zovať vývoz nadrozmerného odpadu 
a pomôžeme obci s organizovaním 
zberu elektroodpadu. 
● Pomáhame obci pri spracovávaní 
projektovej dokumentácie pre územ-
né konanie na vybudovanie veľkého 
zberného dvora pri skládke s kom-
postoviskom, priestorom na stavebný 
odpad a triediacou linkou na dosepa-
rovanie plastov.

starosta

Ochrana lesov pred požiarmi

Jar sa opäť hlási. Príroda sa prebúdza a všetkých to láka najmä do lesa, našich 
záhradiek či vinohradov.

Jar je však obdobie, kedy vzniká najviac požiarov spôsobených činnosťou ľudí 
v prírode používaním otvoreného ohňa. Je to zakladanie malých ohníkov v lesnom 
prostredí, vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie odpadu z vinnej révy a iných prí-
rodných porastov. V roku 2014 neevidovalo Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku 
na území okresov Pezinok a Senec žiaden požiar v lesnom prostredí. Príslušníci 
zasahovali pri likvidácii 5 požiarov v prírodnom prostredí a 30-krát pri vypaľovaní 
trávy a suchých porastov.

Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so 
zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň 
na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Pri manipulácii s ohňom vo 
voľnej prírode je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. Občania často 
spaľujú odpad a vypaľujú suché trávy počas veterného počasia, čo je najväčší pred-
poklad rýchleho rozšírenia požiaru. Najbezpečnejší spôsob z hľadiska požiaru, je 
odviezť odpad do kontajnerov alebo priamo na skládku.

Pripomíname, že spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, 
čo môže byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. V prípade porušenia 
povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže 
okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 EUR 
a v priestupkovom konaní až do výšky 333 EUR.

mjr. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Plesová sezóna

Každý rok sa plesová sezóna nezaobíde bez nášho skromného príspevku ku kul-
túre v regióne. Ani tento rok nebol výnimkou – 9. ročník Pupáckeho plesu a 4. 
ročník Valentínskeho plesu v OPERE-ní snáď uspokojil všetkých, ktorí sa chceli 
vo fašiangovom období zabaviť.

Tento rok sa výzdoba niesla v duchu témy Ľadové kráľovstvo. Muzika v podaní 
už dá sa povedať našej tradičnej plesovej kapely Senátor, chutná večera, ktorú tento 
krát varili na ihrisku v Častej, vínko od Joslíka, zlosovanie vstupeniek s charitatív-
nym cieľom, bohato zásobený bufet,... vytvárali atmosféru kamarátskej a priateľskej 
zábavy medzi svojimi. Na plesoch bol výnimočne rozdielny program. Pupácky nám 
otvárali „naše“ mažoretky Laskonky a Valentínsky krátkym programom kúzelník.

Na plesoch bola prezentovaná aj ďalšia atraktivita našej obce – kameň Andaluzit. 
Je to unikátny minerál, ktorý sa dá nájsť v našom katastri v lokalite pod Kuklou. Je 
zaujímavý tým, že jeho kryštály môžu vytvárať krížový vzor a používa sa na vý-
robu šperkov. Tí, ktorí veria na silu kameňov tvrdia, že kameň podporuje empatiu, 
nestrannosť a intelektuálnu koncentráciu, schopnosť riešiť problémy a duševnú jas-
nosť. Zároveň sa považuje za ochranný kameň pred zlými silami aj v súvislosti 
s jeho vzorom v tvare kríža. Vraj pomáha pri nemociach dýchania a horúčkach. 
Nachádza sa nad obcou v horninách Kukly, cez ktorú preteká tá naša výborná pitná 
voda. A už asi vieme, prečo sa cítime byť takí výnimoční, chránení a požehnaní tu 
na Dubovej.☺

Na záver poďakujem všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri organizovaní plesov. 
Je fantastické, že sami hostia organizujú program, prinesú veci do tomboly, časti 
výzdoby, prichádzajú s nápadmi, návrhmi,... jednoducho sa cítia byť spoluorganizá-
tormi a živou súčasťou podujatia. Obohacujú tým seba a všetkých naokolo. Zoznam 
by bol dlhý a každoročne sa predlžuje. Takže nebudem vymenovávať, ale zo srdca 
ďakujem, že Ste takí – naši.

Ľudo Ružička

Naozajstnej
múdrosti

predchádza
spoznanie
vlastnej

nevedomosti.



Pamätaj, Bože, na duše svojich služobníkov...
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Alojz Pokojný

Pripomienka zosnulých
apríl – jún 2015

80 rokov:

Lenhard Gloznek  + 23. 4. 1935
vdovec po Kristíne rod. Jakubcovej (79 r.)

Jozef Peško  + 6. 6. 1935
manžel Kataríny rod. Svrčkovej (68 r.)

Albert Setnický  + 26. 6. 1935
manžel Kataríny rod. Pokojnej (69 r.)

70 rokov:

Anna Heroldová  + 9. 4. 1945
vdova po Karolovi, rod. Poliová (77 r.)

Alojz Pokojný  + 16. 4. 1945
syn Jána a Anny rod. Hrdličkovej (9 r.)

Štefan Jakubec  + 4. 5. 1945
syn Štefana a Anny rod. Brodekovej (15 dní)

Vincent Moravčík  + 9. 5. 1945
syn Rudolfa a Sidónie rod. Vrábelovej (23 r.)

Júlia Lukačovičová  + 31. 5. 1945
vdova po Jánovi, rod. Mičeková (77 r.)

Ignác Ružička  + 6. 6. 1945
syn Floriana a Márie rod. Koníkovej (21 r.)

30 rokov:

Vincent Špaček  + 14. 4. 1985
manžel Vilmy rod. Hrdlovičovej (90 r.)

Vilma Koníková  + 15. 4. 1985
manželka Andreja, rod. Valentínová (50 r.)

František Setnický  + 30. 4. 1985
vdovec po Terézii rod. Krištofovej (69 r.)

Katarína Geršicová  + 4. 5. 1985
vdova po Jozefovi, rod. Heldová (64 r.)

Vilma Špačková  + 31. 5. 1985
vdova po Vincentovi, rod. Hrdlovičová (82 r.)

Ernestína Pešková  + 23. 6. 1985
dcéra Jozefa a Kataríny rod. Tajcnárovej (71 r.)

Valent Lukačovič

50 rokov:

Mária Gavorníková  + 20. 4. 1965
vdova po Jozefovi, rod. Hrdlovičová (91 r.)

František Žák  + 3. 6. 1965
vdovec po Helene rod. Veleckej (73 r.)

Jozefína Huková  + 11. 6. 1965
manželka Štefana, rod. Pretzelmayerová (22 r.)

40 rokov:

Gabriel Gavorník  + 21. 4. 1975
manžel Štefánie rod. Moravčíkovej (70 r.)

Valent Lukačovič  + 5. 5. 1975
manžel Anny rod. Bohušovej (67 r.)

Ján Koník  + 14. 5. 1975
vdovec po Agneše rod. Jurkovičovej (81 r.)

Jozefína Moravčíková  + 20. 5. 1975
manželka Leonarda, rod. Hutterová (58 r.)

10 rokov:

Františka Balagová  + 5. 5. 2005
manželka Vladimíra, rod. Tajcnárová (56 r.)

Jozefína Huková

Ján Koník

Ignác Ružička

20 rokov:

Jozef Šikula  + 30. 4. 1995
syn Alexandra a Ludviky rod. Slintákovej (63 r.)

Libuša Jakubcová  + 29. 5. 1995
vdova po Jánovi, rod. Svrčková (89 r.)

Karol Kolek  + 26. 6. 1995
syn Štefana a Františky rod. Slintákovej (44 r.)

Gabriel Gavorník

Vincent Moravčík

Františka Balagová

60 rokov:

Marcel Geršic  + 20. 4. 1955
syn Františka a Magdalény rod. Kolekovej (49 r.)

Vojtech Gloznek  + 23. 5. 1955
vdovec po Františke rod. Korecovej (86 r.)

Verím, že môj
Vykupiteľ žije.

Vilma Koníková

Ernestína Pešková

Libuša Jakubcová

Karol Kolek

Jozef Šikula

Vincent Špaček
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Kto žil v srdciach tých,
ktorých opustil, ten nezomrel.

Už uplynul rok, čo nás navždy
opustil náš drahý

Frantiček Adamec.

S láskou spomínajú manželka 
Agneša, syn Juraj, nevesta 

Martina, vnuk Filipko
a ostatná najbližšia rodina.

Kto ho poznal, venujte mu tichú spomienku.

Očiam si odišiel,
v srdciach si zostal...

Neuveriteľné, ako ten čas letí!

Dňa 6. februára 2015 bolo
10 rokov, čo nás navždy opustil

náš švagor a strýko
Ernest Pokojný.

Kto ste ho poznali, spomienkou
v modlitbe na neho myslite.

S úctou na neho spomína
rodina Viliama Jakubca

a rodina Augustína Jakubca.

Pane, nebuď mu sudcom, ale spasiteľom.

Dňa 5. mája 2015
si pripomenieme 20. výročie smrti

našej tety a babičky

Márie Slobodovej
z USA, rodáčke z Dubovej.

S úctou a láskou si na ňu
v modlitbe spomína všetka rodina 
aj občania rodnej obce Dubová.

Odpočinutie večné daj jej, ó Pane,
a svetlo večné nech jej svieti,

nech odpočíva v pokoji!

Dňa 5. 5. 2015 uplynie 10 rokov, 
čo nás predišla do večnosti

naša mama a babka

Františka Balagová,
rod. Tajcnárová,

vo veku nedožitých 57 rokov.

S láskou spomínajú najbližší.

Dňa 29. mája 2015 uplynie 20 rokov, čo Pán povolal
do večnosti mamu, svokru, babku, prababku

Libušu Jakubcovú.

A po 11. rokoch v ten istý deň jej syna Ivana.

Zároveň sme si 3. 3. 2015 pripomenuli
jeho nedožité 70. narodeniny.

Odpočinutie večné daj im, Pane.
S láskou a modlitbami si spomínajú najbližší.

V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.

Odišiel si od nás, zostali sme sami,
no navždy budeš žiť v našich srdciach s nami.

Dňa 22. 5. 2015 si pripomíname
nedožitých 90 rokov

nášho otca, dedka a pradedka

Štefana Moravčíka.

S láskou a úctou
spomínajú jeho najbližší.

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu 
Dubovských novín:

Adriana Jakubcová, JUDr. Jozefína Žáková, rod. 
Nádaská, Jojka a Richard, rod. Nemcová, rod. Svrčková, 
rod. Moravčíková, rod. Krajčovičová, rod. Viliama 
Jakubca, pani Polčičová M., Celestína Jakubcová.

ĎAKUJEME!



Konferencia svätého Vincenta de Paul
NAŠE OSOBNÉ STRETNUTIA S NÚDZNYM
1.7 Modlitba pred osobnými stretnutiami 

alebo návštevami

Vincentíni sa modlia, aby ich Duch Svätý sprevádzal počas ich návštev a urobil 
ich kanálmi pre pokoj a radosť z Krista.

Komentár
Sme neschopní dosiahnuť niečo z večnej hodnoty našimi silami bez pomoci sa-

motného Boha (Jn 15:5). Modlitba, individuálna a v spoločenstve, je základnou po-
trebou, keď konferencie a každý vincentín vykonáva nejakú činnosť. Logo Spolku: 
„slúžiť v nádeji“, nám vždy pripomína potrebu nádeje v našej službe: v služe nemož-
nej bez hlbokej modlitby a reflexie, ktorá by mala byť posilňovaná spoločenstvom, 
ktorým je konferencia. 

Tradícia v Spolku, založená prvými konferenciami, nám ukazuje veľkú hodnotu 
„Návštevy pred návštevou“, pred osobným kontaktom: návšteva Najsvätejšej Svia-
tosti v dome Pánovom, kde s pokorným postojom dávame seba k dispozícii byť jeho 
očami, jeho rukami a jeho pochopením v následnom kontakte s núdznym. Ak to nie 
je vždy možné, sú absolútne potrebné chvíle vnútorného uzobrania: uzobrania na 
poprosenie o dary Ducha Svätého: Múdrosť na pochopenie situácie, jej dôležitosti 
a vnútorných potrieb; Sily na vytrvanie, aby sme sa nevzdali; Rady na to, aby sme 
vhodne zápasili s problémom; Nábožnosti, aby sme cítili súcit, ktorý nie je ničím 
iným, len tým, čo iný cít; Úcty a Bázne Božej, aby sme ich navštívili s poníženosťou, 
ktorá poznáva, že sme konečné ľudské bytosti, ktoré prosia Božiu prozreteľnosť pre 
tých, ktorí sú našimi bratmi a sestrami. Oni i my sme Božie deti a chrámy Ducha 
Svätého, preto máme rovnakú dôstojnosť bez ohľahu na to, akú cítia ťažkosť alebo 
aká bieda ich obklopuje.
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80 rokov:
Ladislav Šikula
(* 22. 5. 1935)

70 rokov:
František Kolek

(* 4. 4. 1945)
Ing. Marián Grellneth

(* 25. 4. 1945)
Karol Kirchmaier

(* 6. 6. 1945)

60 rokov:
Florian Moravčík

(* 11. 4. 1955)
Daniela Hozlárová

(* 19. 5. 1955)
Vladimír Palkovič

(* 28. 5. 1955)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

Naši jubilanti
apríl – jún 2015

Mons. Viliam Hoťka
2. jún 1915 – 5. január 1995

Otec Viliam sa narodil v Mani, okres 
Nové Zámky, ako ôsme z dvanástich 
detí. Navštevoval základnú školu v Ma- 
ni. V rokoch 1925-1933 navštevoval 
Štátne reálne gymnázium v Zlatých Mo-
ravciach. Vysokú školu bohosloveckú 
v Trnave 1933-1936 a Cyrilometodskú 
bohosloveckú fakultu v Bratislave 1936-

1938. Za kňaza bol vysvätený v Bratisla-
ve 26. júna 1938. Kaplánom bol od roku 
1938 do roku 1942 v Čachticiach, Zlatých 
Moravciach, Pobedime a vo Vrbovom.

Farárom bol od roku 1942 s výnim-
kou, keď pôsobil ako špirituál a rektor 
Kňazského seminára v Bratislave. Ako 
farár spravoval tieto farnosti: Dubovú pri 
Modre, Banskú Štiavnicu, Plavecký Pe-
ter, Bučany, Lehotu pri Nitre, Jasovú pri 
Nových Zámkoch a Láb.

Špirituálom Kňazského seminára 
v Bratislave bol v rokoch 1949-1951. 
Od roku 1951 do roku 1953 bol kaplá-
nom v Banskej Štiavnici. Taktiež bol rek-
torom toho istého Kňazského seminára 
v rokoch 1968-1970.

Mimoriadne funkcie:

● Tajomník Slovenskej liturgickej komi-
sie (1965-1969).
● Cirkevný sudca Arcibiskupstva trnav-
ského (1980-1989)
● Od 1. júla 1950 do 1. apríla 1951 bol 
mimo pastorácie, pretože po rozpustení 
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 
v Bratislave, ako i Kňazského seminára, 
predstavených seminára uväznili. Pri za-
týkaní ho nenašli doma a tak sa skrýval 

po 9. mesiacoch na rozličných miestach 
na Slovensku. Po čiastočnom uvoľne-
ní situácie bol postavený za kaplána do 
Banskej Štiavnice.
● Na odpočinku ako kaplán v Turčian-
ských Tepliciach, kde 5. 1. 1995 zomie-
ra.

Jeho životné krédo:
„Pane Ježišu, v tvojej Cirkvi

skrze Najsvätejšiu Eucharistiu
Ty ostávaš vo mne

a ja v Tebe ako si povedal:
z vôle Nebeského Otca,

v jednote Svätého Ducha
prostredníctvom Panny Márie,

Matky Cirkvi.
Ja som Kristovi tým,

čím mu je Cirkev.

Z dlhoročných modlitieb vyrástla 
Komunita Gratia, ktorej členovia žijú 
spiritualitou Mons. Hoťku, zbierajú ma-
teriály na jeho kanonizáciu a modlia sa 
na tento úmysel.

Pri príležitosti nedožitých
100. narodenín si naň s úctou, láskou 

a vďakou spomínajú farníci z Dubovej.
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Žili medzi nami...
V nedeľu 1. marca som mal tú česť zúčastniť sa jednej veľ-

mi milej a najmä slávnostnej udalosti.
Mesto Trnava udeľovalo na slávnostnom rokovaní mestského 

zastupiteľstva ocenenia svojim rodákom, ľuďom, ktorí sa vý-
znamnou mierou zaslúžili o rozvoj mesta. Udalosti sa zúčastnilo 
viacero našich spoluobčanov, lebo v historickej sále Marianum 
na Hollého ulici bolo in memoriam udelené Čestné občianstvo 
mesta Trnavy aj Doc. MUDr. Eugen Kurillovi, CSc., ktorý 
medzi nami na Dubovej prežil niekoľko rokov. Účasť dubova-
nov svedčí o tom, že sme ho mali radi a vážili sme si ho. Preto 
mi dovoľte pripomenúť si tohto skromného a múdreho člove-
ka krátkym životopisom. Odznel pri udeľovaní ocenenia, ktoré 
prevzala jeho manželka, naša rodáčka Magdaléna Kurillová, 
všetkým známa ako Lenora Šikulová. Známa najmä tým, že pre 
mnohé rodiny v našej obci bola pomocou a oporou pri ťažkých 
zdravotných problémoch a ťažkých životných situáciách s nimi 
spojených.

starosta

Doc. MUDr. Eugen Kurill, CSc.
*6. 7. 1927 Trnava +15. 1. 2013 Bratislava

Narodil sa 6. 7. 1927 v Trnave, otec František (1895 – 1974) 
bol úradníkom ČSD v Trnave, matka Aurélia, rodená Rottová 
(1894 – 1976) pôvodne banková úradníčka pracovala v do-
mácnosti. V roku 1932 sa narodila sestra Kamila. Rodina žila 
v usporiadaných pomeroch.

V Trnave vychodil 5 tried základnej školy a gymnázium, na 
ktorom maturoval s vyznamenaním v roku 1946. V čase gymna-
ziálnych štúdií hrával v Cirkevnom hudobnom spolku pri Dóme 
Svätého Mikuláša na trubke a husliach. Všestranné nadanie 
a poly múzické založenie doložil i neskôr vzťahom k výtvar-
nému umeniu, schopnosťou ilustrovať vlastné vedecké práce 
z medicíny.

Medicínu študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave od 
roku 1946. V roku 1951 promoval na doktora všeobecnej me-

dicíny. Ako lekár nastúpil v tom istom roku do nemocnice v Tr-
nave, kde pracoval najskôr na kožnom (2 mesiace) a infekčnom 
oddelení (7 mesiacov). Po vykonaní základnej vojenskej služby 
(1952 – 1954) pracoval kratší čas ako obvodný, okresný školský 
a dorastový lekár. V roku 1955 – 1959 bol členom Vojenskej 
posudkovej komisie pri OVS v Trnave. Nadobudol hodnosť ma-
jora zdravotnej služby v zálohe.

Po návrate do nemocnice pôsobil na pôrodnícko – gyne-
kologickom oddelení (11 mesiacov) a v roku 1955 – 1961 
na chirurgickom oddelení, kde v roku 1957 získal atestáciu 
1. stupňa zo všeobecnej chirurgie. Keď sa Trnava stala sídlom 
KÚNZ (1961), prechádza na stomatologické oddelenie, stáva 
sa ordinárom pre maxilofaciálnu chirurgiu. V roku 1962 sa do-
školil v stomatochirurgii v Prahe, tamtiež atestoval o rok ne-
skôr zo stomatológie a ďalší rok zo stomatochirurgie. V tom 
istom roku sa stáva odborným asistentom na Stomatologickej 
katedre Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov. 
K jeho pedagogickej akríbii prispelo tiež pôsobenie na stred- 
ných zdravotníckych školách v Trnave (1951 – 1952 a 1955 – 
1959) a v Bratislave (1965 – 1971). Po otvorení I. Stomatolo-
gickej kliniky na Heydukovej ulici v Bratislave v roku 1968 
a zriadení bázy pre doškoľovanie v stomatologickej chirurgii 
bol poverený vedením a vybudovaním oddelenia stomatologic-
kej chirurgie. Túto funkciu vykonával až do roku 1983.

V roku 1967 na pozvanie Deutscher Akademischer Austan-
schdient absolvoval 3-mesačný štipendijný pobyt na Nord-
westdeutsche Kieferklinik v Hamburgu (Prof. Dr. K. Schu-
chardt). Od roku 1968 sa intenzívne zaoberal onkologickou 
problematikou orofaciálnej oblasti a v roku 1979 získal ates-
táciu z klinickej onkológie. Po absolvovaní externej ašpiran-
túry na Fakulte všeobecného lekárstva Karlovej univerzity 
v Prahe obhájil dizertáciu a získal hodnosť kandidáta vied 
v roku 1980. Pedagogickú hodnosť docenta stomatológie získal 
v roku 1987.

Okrem činnosti na klinických a lôžkových pracoviskách ak-
tívne pôsobil v ďalších zdravotníckych organizáciách a inšti-
túciách. Od roku 1955 bol členom Československej lekárskej 
spoločnosti J. E. Purkyně a to spoločnosti chirurgickej i sto-
matologickej, v ktorej pôsobil. Tlačovej komisii (1966 – 1970) 
a v jazykovej komisii (1969 – 1976). Od roku 1965 pracoval 
ako člen Komisie pre dovoz liečiv a od roku 1969 ako člen Ko-
misie pre sledovanie vývoja a úrovne terapie Ministerstva zdra-
votníctva SSR. Od roku 1967 bol súdnym znalcom pre odbor 
stomatochirurgie. Člen výboru Sekcie stomatochirurgickej spo-
ločnosti bol od roku 1970, člen Medzinárodnej spoločnosti pre 
maxilofaciálnu chirurgiu (International Association for maxillo-
facial Surgary) bol od roku 1975. Funkciu člena výboru Sekcie 
pre vedeckú literatúru Slovenského literárneho fondu vykoná-
val od roku 1985 a od roku 1990 bol člen výboru Slovenskej 
stomatologickej spoločnosti.

Členom skúšobnej komisie na LF UK v Bratislave pre štátne 
rigorózne skúšky zo stomatologickej chirurgie bol od roku 1986 
a od roku 1990 člen Komisie pre obhajoby kandidátskych di- 
zertačných prác zo stomatológie. V tom istom roku sa stal pred-
nostom I. Stomatologickej kliniky a viedol ju počas piatich ro-
kov až do odchodu do dôchodku. Výrazne sa zaslúžil o nadvia-
zanie kontaktov Slovenskej spoločnosti oro – maxilofaciálnej 
chirurgie Slovenskej lekárskej spoločnosti s maxilofaciálnymi 
chirurgami v okolitých stredoeurópskych krajinách a o jej in-
tegráciu do Európskej spoločnosti pre kraniomaxilofaciálnu 
chirurgiu.

(Pokračovanie na str. 10)
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(Pokračovanie zo str. 9)

V publikačnej činnosti predniesol 157 prednášok, z toho 13 
na medzinárodných fórach, alebo s medzinárodnou účasťou. 
Napísal 37 titulov vedeckých prác, z toho 1 knižné monografie 
dielo, 12 tém v 8 knižných kolektívnych publikáciách a v 23 ča-
sopisoch. Podal 12 realizovaných a odmenených zlepšovacích 
návrhov operačných pomôcok a nástrojov. V roku 1984 získa-
li spolu s Dr. Tvrdoňom, CSc. autorské osvedčenie na vynález 
„Snímateľná zubná náhrada s pružno – pohyblivými retenčný-
mi okrajmi“. Zaviedol 6 vlastných operačných a terapeutických 
postupov, ktoré sa v medicínskej praxi označujú jeho priezvis-
kom.

Docent MUDr. Eugen Kurill, CSc. bol skvelým odborníkom, 
nadšeným lekárom, bezvýhradne oddaným pomáhať trpiacim 
pacientom. V celom svojom profesionálnom živote vynikal 
nezvyčajnou rozhľadenosťou, vyznačoval sa šírkou intelektu-
álnych záujmov, každému človeku venoval mimoriadnu po-
zornosť. To všetko prejavoval s príslovečnou skromnosťou 
a pokorou.

Otec piatich detí, z ktorých najstaršia dcéra je lekárka, vycho-
val spolu s manželkou Mgr. Máriou Magdalénou Kurillovou, 
rod. Šikulovou ďalšie štyri deti, z ktorých sú tri zdravotné sestry 
a pracujú v zdravotníctve a syn pracuje v doprave.

Záhradkári boli,
sú a budú...

Aj keď za oknami pofukuje ešte občas 
studený vietor, či sa nám zdá, alebo aj 
nie, jar sa znova nezadržateľne blíži.

Tam, kde sme ich ešte nevyničili, kvit-
nú snežienky, v záhradkách sa tlačia ku 
slniečku narcisy, hyacinty a tulipány a na 
parapetných doskách v mnohých domoch 
rastú tenké priesady paradajok, paprík 
a iných teplomilných rastliniek. Skrát-
ka normálna jarná idylka nášho vidieka. 
Každý z milovníkov záhradkárčenia – 
pestovania zeleniny, kvetov, bylín, kríkov 
a stromov sa už teší na teplú jar, aby sa 
mohol na tom svojom kúsočku zeme a na 
slniečku poobracať a zapotiť, ale rozhod- 
ne s dobrým pocitom, že urobil niečo 
užitočné pre seba a svojich blízkych. 
A rozhodne má pravdu i keď nesleduje 
najnovšie poznatky medicíny, psycholó-
gie a ekológie. To, čo praktizovali naši 
starí rodičia a rodičia, potvrdili výskumy 
ako najlepšiu cestu ku zdraviu. Potraviny 
vypestované v oblasti približne 30 km od 
bydliska sú pre ľudí tými najzdravšími. 
Samozrejme pri použití čo najmenšieho 
množstva umelých hnojív a postrekov. 
Možno za ich pomoci vypestujeme krás-
ne ovocie či zeleninu, ale chemikálie, 
ktoré spolu s nimi zjeme, sa skôr či ne-
skôr prejavia na našom zdraví. V dnešnej 
dobe internetu sa poľahky dozvieme od 
popredných pestovateľov nielen zo Slo-
venska, ale aj zo šíreho sveta, ako správ-
ne pestovať ovocie a zeleninu, aby nám 
skutočne prinášali zdravie, ako zlepšiť 
jednoduchými postupmi aj našu nie príliš 
kvalitnú pôdu na Dubovej. Iste si pamätá-
te na skvelú organizáciu záhradkárov, 
ktorej členmi boli mnohí z nás. Možno 
prišiel čas, aby sme sa znovu začali stre-
távať, vymieňať si skúsenosti, školiť sa, 
spoločne sa tešiť z úrody a pomáhať si. 
Na Slovensku pracuje viacej organizácii, 

ktoré pomáhajú nadšeným záhradkárom 
v ich úsilí o čo najefektívnejšie pestova-
nie a aj o predaj prebytkov zo svojich zá-
hrad či políčok. Naša dedinka má vynika-
júcu polohu i keď nie veľmi dobrú pôdu. 
Ak dokážeme spoločným úsilím pestovať 
a predať to, čo sa nám tu urodí najlepšie 
a najviac, dokážeme svoju životaschop-
nosť a šikovnosť. Keď človek chce, do-
káže veľké veci.

Záhradkár
Tento nesmelo vyznievajúci článok 

sme dostali do redakcie. Vyznieva možno 
veľmi všeobecne, ale za jeho úmyslom 
sa skrývajú veľké možnosti. Žijú medzi 
nami ľudia, ktorí by sa mohli a najmä 
mali pochváliť svojimi úspechmi v zá-
hradke, sade, políčku. Veď mnohokrát sa 
na tej našej rodnej ílovitej a kamenistej 
hrude objaví priam zázrak prírody. A je 
veľká pravda, že mnohí z nás už naozaj 
pochopili, že najzdravšia potravina je 
z vlastnej záhradky, pareniska, sklení-
ka. A pri dobrom výbere osiva, polohy, 
pôdy... to nemusí byť ani drahé, ani pri-
veľmi namáhavé a náročné.

Nie v každej záhradke sa urodí všet-
ko, niekomu sa podľa množstva spod-
nej vody, spôsobu sadenia, zavlažovania 
a údržby, alebo aj podľa vybraného dru-
hu ovocia či zeleniny darí len niečomu. 
Mnoho krát sa dokážeme narobiť na ze-
lenine, ktorú sa nám nikdy nepodarí „do-
robiť“ v dobrej kvalite, množstve... Ale 
mnohí z nás máme niečoho taký preby-
tok, že to s veľkým úsilím spracováva-
me, rozdávame, skladujeme a po rokoch 
vyhadzujeme, alebo to necháme chrobači 
a vtákom nebeským.

Práve pre tých, ktorí mávajú hoc aj 
malú, či väčšiu nadprodukciu, je umož-
nený takzvaný predaj z dvora. Ak to viete 
„porozdávať“ rodine a známym – aj to 
je možnosť. Ak by Ste chceli tú trošku 

nadprodukcie sezónne predať, môže-
te tak urobiť na ktoromkoľvek trhovom 
mieste so súhlasom obce bez registračnej 
pokladne a daňových priznaní. Ak by Ste 
mali záujem, existujú aj organizácie, kto-
ré tzv. debničkovým spôsobom odkupu-
jú nadprodukciu ovocia, zeleniny, alebo 
trebárs aj byliniek, ktoré inak vyhodíme. 
Nie sú to veľké peniaze, ale je to pre mno-
hých možno vítaná pomoc pri užitočnom 
zhodnotení celoročnej práce a aj finančné 
prilepšenie. 

Od malej nadprodukcie k pravidelnej 
väčšej nadprodukcii a k produkcii zeleni-
ny na objednávku je však naozaj len malý 
krôčik. Vybrať si niečo, čomu sa u nás 
v záhrade, či na políčku darí, zamiešať 
trocha kompostu a popola do našej kys-
lej ílovice, zamulčovať aby sa nemuselo 
toľko polievať a zrazu zistíme, že brati-
slavské reštaurácie chcú len tú moju cvik-
lu, tekvicu, ružičkový kel, topinamburu, 
bazový kvet, žihľavu, púpavový list, sko-
rocel, mätu, jahodu, jabĺčko, hrušku,... 
A keď sa dá desať ľudí dohromady, po-
delia sa o nápady a spolu sa dohodnú... 
A ak sa dá dohromady desať ľudí, máme 
tu záhradkárov z našich dávnych dôb, so 
všetkým kúzlom atmosféry výstav ovo-
cia, zeleniny a kvetov.

Za seba aj obec môžem prisľúbiť plnú 
podporu takýmto aktivitám. Či by to 
boli priestory na stretnutia výboru na 
obecnom úrade, výstavám a stretnutiam 
v spoločenskej sále na ihrisku, viem si 
predstaviť aj dohodu o využívaní čas-
ti obecného pozemku za cintorínom na 
účely spoločnej záhradky (cca 7 árov). 
Chceme realizovať aj výborný nápad 
vybudovania štyroch stálych predajných 
trhových pultov pri sv. Jánovi a organi-
zovanie sobotňajšieho dubovského trhu 
pre predaj záhradkárskej nadprodukcie. 
(Potom budú prekážkou pestovania zdra-
vých potravín už len naši spoluobčania, 
ktorí v domácnosti pália špinu a plasty 
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a tým rozptyľujú agresívne rakovino-
tvorné látky po okolí.)

Záhradkári – záujemci, nadšenci, pest-
ovatelia – prihláste sa a dáme to dokopy.

starosta obce

P.S.: Rozvoj územia neznamená čakať 
doma, až príde únia a donesie nám pe-
niaze, alebo príde zahraničný investor a 
bude nás desať hodín denne naháňať pri 
páse, alebo čakanie na zvýšenie dávok. 
Rozvoj územia sú najmä ľudia, ktorí 
majú záujem urobiť aktívne niečo pre 
seba a svoju rodinu, pracovať a vytvárať 
hodnoty.

Na počiatku bola krajina.
Múdra, prísna, do seba uzavretá. Sama v sebe a sama pre seba.

Potom prišiel človek.
/Milan Rúfus/

Krajina sa menila od dávnych vekov pôsobením človeka, prírodných živlov a 
pokroku. Podľa charakteru krajiny v spojitosti s prírodou tvorí charakteristické 
črty, ktorými sa jednotlivé územia od seba líšia. Niekde sú roviny inde nížiny, 
kotliny, úbočia, hory, pohoria, vrchy, skalné bralá, hlboké rokliny, ihličnaté či 
listnaté lesy, potoky, riečky či rieky. Charakter a vlastnosti krajiny sa líšia znakmi 
stavieb, odevov, výtvarného, hospodárskeho a slovesného prejavu. Po stáročia 
sa jednotlivé regióny začali odlišovať. História každej dediny, mesta a každého 
regiónu má svoju vlastnú tvár.

V čom boli hodnoty vidieka? Na vidieku panoval iný „zdravý rozum“ ako 
v meste. Vidiek charakterizovala najmä skromnosť. Samospráva starej dediny na 
čele s richtárom sa riadila úctou k tomu, čo bolo, čo sa osvedčilo a čo povedali 
starší. Úcta k starému bola výraznou črtou dediny. Priateľstvo tu malo väčšiu 
váhu a zodpovednosť ako v meste. Dedina mala spoločný smútok a spoločnú ra-
dosť, všetko prežívali jej obyvatelia spontánne. Tu mal prípitok chuť úprimnosti 
a dobrosrdečnosti. Vidiecky, dedinský, sedliacky to sú prívlastky pre životný štýl 
na dedine. Prívlastok bol raz znamením hrdosti, raz menejcennosti. Dnes je väčši-
nou nositeľom a pôvodcom často neistých postojov a rozhodnutí, ktoré vznikajú 
pri stretnutiach nového so starým. Samosprávam občas chýba sebadôvera a istota 
v obhajobe vlastných názorov. Myslím, že nie je hanbou zotrvávať na vlastných 
tradíciách a pritom nové prijímať opatrne a zodpovedne. Nové má často silu lac-
nej podmanivosti a tradície sú tam prekážkou. Generácia, ktorá tvorila starú de-
dinu nás už opustila, jej odkaz slabne. Úcta k starému nepatrí k silným stránkam 
našej spoločnosti. Slová najstarších chýbajú, hovorilo sa tomu „zdravý sedliacky 
rozum“. Tvár starej dediny vyjadrovala úctu k odkazom jej predkov, múdros-
ti získanej skúsenosťami, k tradíciám a zvykom. Dedina venovala mimoriadnu 
pozornosť remeselnému detailu. Predmety, nábytok, domy boli vyzdobené. Naši 
predkovia všetko zakladali na účelnosti, no pritom prejavovali túžbu po kráse. 
Stavali domy so zmyslom pre krajinu, každý detail bol potvrdením ich hlbokého 
zmyslu pre krásu. Každá dedina bola preto svojrázna a malebná. Na dvore voňal 
med, jablká, seno ale aj klobása či slanina. Ľudia z mesta hovorili, že tu sa žije 
ako v raji. V tvári dediny bola čitateľná družnosť, ústretovosť a úprimnosť.

Taká bola zaiste aj tá naša, uznávaná aj zaznávaná, bohatá aj chudobná, krásna 
aj otrhaná. Asi preto ju máme tak radi a nedáme si na ňu dopustiť. Dubová, dedi-
na iná ako každá iná. Aj tu ľudia spoločne prežívali smútok aj radosť. Ich domy 
sa podobali a otvárali svoju náruč susedstvám. Brány neboli zamknuté, všetci 
o všetkých všetko vedeli. Posúdili, odsúdili či obhájili, alebo zatratili bez mihnu-
tia okom. Aj taká bola naša Dubová a ľudia v nej.

Týmto by som Vám milí Dubovania chcela znovu pripomenúť, že históriu si 
musíme zachovať sami. Dnes ju tvoríme mi, ktorí v obci žijeme a tú, ktorá nám 
zostala po predkoch si musíme zachovať. Preto prosím tých, ktorí si pamätajú či 
z počutia vedia zaujímavosti o ľuďoch z našej obce a tiež udalostiach , ktoré sa 
v obci odohrali, aby sa s nami podelili. Často sú to úsmevné príhody a scená-
re, ktoré charakterizujú našu dedinu. Tiež sme v minulosti otvorili rubriku „Žili 
medzi nami“ a už dlho sa nám nepodarilo získať žiadny príspevok, preto sa znovu 
na Vás obraciam, aby ste sa zapojili do vytvárania pamäti o Dubovej a o ľuďoch 
v nej. Pri napísaní článku Vám členovia redakcie samozrejme radi pomôžu. Teší-
me sa na Vaše príspevky a keď ich bude veľa radi noviny rozšírime. 

Mária Polčicová

Školské logo

Jedného dňa nám pani riaditeľka po-
vedala, že si vytvoríme znak našej ško-
ly. Všetci žiaci prváci, druháci, tretiaci 
a štvrtáci sa snažili kresliť. Niektorí 
prváci nakreslili také krásne obrázky, 
až sme boli prekvapení. Kreslili sme 
dubové lístky, pretože sme Dubovania, 
futbalistu, lebo chlapci majú radi futbal. 
Obrázky sa skutočne vydarili. Na druhý 
deň sme mali vystavené všetky obrázky. 
Boli očíslované. Po triedach sme chodili 
hlasovať za jeden, ktorý sa nám najviac 
páči. Zo všetkých obrázkov sme vybrali 
šesť. Potom prebehlo druhé kolo hlaso-
vania a zvíťazil obrázok Mišky Peško-
vej. Na druhom mieste bol obrázok Miš-
ka Matiasa.

Všetkým sa nám to páčilo. Bola to 
skvelá práca. Už teraz má naša škola svoj 
znak, ktorý bude zverejnený na webovej 
stránke školy .

Polčičová Laura,
4. ročník

Potrebujeme takých svätcov, ktorí sú zaviazaní a odhod laní 
pre potreby chudobných a nutné sociálne zmeny.

Slová Svätého Otca Františka
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Ako sa Lomidrevo stal kráľom

Vo februári sme navštívili divadelné predstavenie v Bratislave. Deti sa tešili, no nielen preto, že sa nebudú učiť, ale preto, že 
majú radi rozprávky a privítajú každú zmenu bežného školského dňa.

To však nevedeli, čo ich v tento deň čaká. Ráno nás pred školou čakal mikrobus, stačilo len nasadnúť a o chvíľu sme boli v Bra-
tislave. V Slovenskom národnom divadle si všetci v šatni odložili veci, nadesiatovali sa a zaujali svoje miesta. Začalo sa predstave-
nie, ktoré bolo naozaj nádherné. Celú hodinu predstavenia nikto ani nedýchal. Nasledovala prestávka. Počas prestávky sme zistili, 
že autor rozprávky Ľubomír Feldek sedel za nami v hľadisku. Zvítali sme sa s nim a on nám porozprával ako pozná Dubovú, že 
krátku dobu tu býval a príbehy, ktoré tu zažil. Na vstupenku nám dal aj podpis s venovaním. Nasledovalo pokračovanie rozprávky, 
ktoré trvalo ďalšiu hodinu. Po skončení sme sa naobedovali. Naše skvelé pani kuchárky nám pripravili cigánsku pečienku, džúsik 
a jablko. Deťom sa nechcelo z divadla odísť. Boli plné zážitkov. Veď v predstavení vystupovali naši poprední herci z národného 
divadla, takže kvalita bola zaručená. Všetci si pochvaľovali rozprávku, jej spracovanie a herecké výkony. Spokojní sme sa vrátili 
do školy. 

Aj takto zaujímavo sa dá spestriť vyučovací proces, z ktorého si deti odniesli oveľa viac vedomostí a zážitko na dlhú dobu, ako 
keby sme sa o tom iba učili.

Mgr. Marcela Benčuriková,
riaditeľka školy

Divadelné
predstavenie

Išli sme mikrobusom do Bratislavy. 
Keď sme prišli, tak sme sa nadesiatovali 
a potom začalo divadelné predstavenie. 
Vystupovali tu princezné: Ružovláska, 
Zelenovláska a Modrovláska. Trojhla-
vý, šesťhlavý a dvanásťhlavý drak, kráľ 
a Lomidrevo, ktorý všetky princezné za-
chránil, pretože sa nebál a bol odvážny. 
Autorom bol Ľubomír Feldek, ktorý sa 
s nami zúčastnil na tomto predstavení. 
Veľmi sa mi to páčilo. Po skončení sme 
sa šťastlivo vrátili do školy.

Tomáš Moravčík – 2. ročník

Dňa 11. 2. sme išli do Bratislavy na divadelné predstavenie. Išli sme mikrobusom. Cesta nám trvala hodinu. Potom sme sa vo 
vnútri nadesiatovali a kúpili sme si časopis, kde boli hry a rozprávka Ako sa stal Lomidrevo kráľom. O 10:00 hodine začalo pred-
stavenie. Veľmi sa mi páčilo. Bola tam Kmotrička, Lomidrevo, mama, oco. Lomidrevova mama mala 90 rokov a otec 100 rokov. 
Desať rokov kolísali svojho synka, aby mal silu a bol mocný a potom sa vybral do sveta. Tu stretol svojich kamarátov Valivrcha 
a Miesiželezo. Prišli spolu do kráľovstva, kde draci uniesli tri princezné. Modrovlásku, Zelenovlásku a Ružovlásku. Kráľ bol 
veľmi smutný. Po ceste-neceste stretli Laktibradu, ktorá pomohla Lomidrevovi nájsť hlboko v zemi princezné. Lomidrevo bojoval 
s drakmi a nakoniec zachránil všetky princezné. Za ženu si zobral Ružovlásku, najmladšiu princeznú, ktorá bola najmilšia. Potom 
prišiel poštár a priniesol list od rodičov. Všetci sa stretli a bola veľká svadba. Všetci 
boli veľmi šťastní a žili šťastne až do smrti. Divadelné predstavenie skončilo o 12:30 
hodine. Videli sme tam aj Ľubomíra Feldeka, ktorý napísal túto rozprávku. Potom 
sme mali obedovú prestávku a najedli sme sa cigánskej. Pred divadlom nás zasa 
čakal mikrobus. Cesta nám trvala hodinu a do školy sme prišli o 14:30 hodine. Celý 
deň bol super a všetko sa mi veľmi páčilo.

Karin Kerestešová – 3. ročník

Na divadelné predstavenie do Bratislavy sme išli mikrobusom. Predstavenie trvalo 
skoro tri hodiny a malo aj jednu prestávku. Videli sme, ako kráľovi ukradli draci jeho 
tri dcéry a Lomidrevo ich išiel pod zem hľadať. Všetky našiel a vytiahol ich von. 
Veľmi sa mi to páčilo. Bolo tam aj to, ako kamaráti nožom prerezali Lomidrevovi 
lano, aby sa nedostal zo zeme von, ale Laktibrada mu pomohla. Potom bola u kráľa 
veľká svadba a všetci sa veselili. Lomidrevo odpustil svojim kamarátom, ktorí zosta-
li zahanbení. Všetko bolo super, tento deň sa nám vydaril.

Patrícia Nádaská – 2. ročník
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Výchovný koncert
Dňa 19. 2. 2015 sme išli autobusom do Dolných Orešian, kde sa konal koncert tanečníka Miroslava Žilku.
Na koncerte bolo super. Miro tancoval, ako keby nemal kosti. Zatancoval nám pekné choreografie. Potom nás zavolal na tanečný 

parket. Naučil nás nové kroky a cviky. Potom sme mali súťaž o najlepšieho tanečníka. Od nás súťažili dve dievčatá a od nich dvaja 
chlapci. Zvíťazil chlapec, ktorý chodí na hip-hop. Vyhral DVD Miroslava Žilku. Všetci, ktorí sme sa zapojili do tanca sme dostali 
kartičku s podpisom. Na záver sme sa spoločne odfotili. Tento deň bol naozaj super. Keď sme prišli do školy, išli sme sa naobedo-
vať. Vytancovaní a veselí sme sa zo školského klubu vrátili domov a všetky naše zážitky sme vyrozprávali rodičom. Oni sa tešili 
s nami a s úsmevom na perách sme išli spať. Verím, že nás ešte čaká veľa takých zaujímavých akcií.

Ela Vydrová – 3. ročník

Anglický týždeň
Od 19. 1. 2015 – 23. 1. 2015 sa na na-

šej škole Dubová uskutočnil anglický 
týždeň. Prišli k nám dve panie učiteľky: 
jedna z Čiernej Hory: Renata Ristelic 
a druhá z Číny: Anna Song.

Strávili s nami celý týždeň. V tomto 
týždni sme mali každý deň štyri hodiny 
anglického jazyka. Učili nás rôzne hry, 
anglické pesničky a rozširovali sme si 
slovnú zásobu. Každý deň sme si aj kres-
lili. Prvý deň sme im veru nerozumeli, 
ale keďže sme s nimi boli dlhší čas, za-
čali sme vnímať a lepšie chápať a potom 
sme sa aj bez pani riaditeľky s nimi do-
rozumeli. Bolo to pre nás veľmi motivu-
júce. Pani učiteľky nás pochválili. Určite 
im napíšeme pozdrav a pomocou počí-
tača sa s nimi spojíme. Bolo nám dobre. 
Dúfam, že to bude pokračovať aj budúci 
rok. 

Polčičová Laura – 4. ročník
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„Hurá je to tu,
radujú sa všetci,

prišiel opäť k nám
detský karneval...“

Čo sa to dnes stalo s detičkami v našej 
materskej škole? Všetky sa premenili na 
princezné, víly, lienky, rytierov, robotov, 
indiánov, spidermanov a rôzne zvieratká. 
Iste ste to už uhádli, to preto, lebo sme 
mali v škôlke karneval. A tak sme sa 
v maskách hrali, tancovali, zabávali 
a hostili. Bolo všetkým veselo a dobre.

Ďakujeme všetkým rodičom za prí-
pravu krásnych karnevalových masiek 
a šikovným mamičkám za chutné zákus-
ky, ktoré pre nás upiekli.

Už teraz sa tešíme na ďalší karneval.

Deti z MŠ Dubová

Babská zábava
Tohtoročný fašiang bol krátky, ale i napriek tomu sme ho 

dokázali spoločne v rytme tanca a dobrej zábavy dôstojne 
ukončiť. Opäť sme stretli v maskách pri soche sv. Jána, aby sme 
veselým sprievodom potešili oči i uši spoluobčanov i ľudí prechá- 
dzajúcich cez našu dedinku. Počasie nám prialo a prípadný 
chlad sme odohnali pohárom dobrého vareného.

Moje poďakovanie patrí všetkým ženám, ktoré nás vždy pre-
kvapia dobrotami zo svojej kuchyne, všetkým tým, ktorí pre nás 
pripravujú bohatú tombolu a dievčatám, ktoré neváhajú zo seba 
urobiť „maškaru“ a zapojiť sa do sprievodu. 

Naše spoločné úsilie vyvrcholilo v sále na ihrisku – čakala nás 
„Dubovská roláda“, veľa darčekov v tombole a pestrý program 
sprevádzaný dobrou hudbou. 

Verím, že ste sa všetci dobre zabavili počas celého popolud-
nia, skupina „ABBA“ roztancovala celú sálu, basu sme dôstoj-
ne pochovali, roláda všetkým chutila a v bufete sa tiež museli 
dobre obracať, aby sa o nás všetky postarali a stíhali nalievať 
a nakladať do tanierov. Za čom im patrí tiež moje ďakujem...

Renáta Jakubcová
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Prichytený pri čine
Stalo sa vám, že ste videli krádež naži-

vo alebo, že ste sa nebodaj stali obeťou 
krádeže a nachytali ste zlodeja? Ako ste 
zareagovali? Preblesklo vám hlavou „Čo 
teraz? Kam sa zvrtnúť?“ Oboznámime 
vás s právami a povinnosťami v oblasti 
ochrany svojho majetku a seba samého.

Prichytili ste zlodeja?

Ak zistíte narušenie svojho domu či 
bytu, nevstupujte dovnútra, ale ihneď 
privolajte políciu. O Slovákoch je zná-
me, že sú poriadkumilovní, no opravovať 
poškodené dvere, chodiť po miestnosti 
a „upratovať“ sú najhoršie možné scená-
re. Pravdepodobne narušíte miesto činu 
a zničíte množstvo stôp, ktoré môžu viesť 
k dolapeniu páchateľa. Platia dve zásady: 
uzatvorte vždy širší priestor a z miesta 
činu odchádzajte po tej istej trase. Na-
vyše je možné, že zlodej miesto činu ešte 
neopustil a niekde sa skrýva. Pri vyrušení 
by mohol byť agresívny. Na druhú stra-
nu ste oprávnený takejto osobe, ktorá je 
zjavne podozrivá zo spáchania trestné-
ho činu, obmedziť osobnú slobodu až 
do príchodu polície. V prvom rade však 
pamätajte na svoju bezpečnosť a zdra-
vie podozrivého, aby jeho inzultácia 
a zadržanie napr. zviazaním rúk a nôh, 
nemohlo byť klasifikované ako útok či 
akt pomsty.

Psychologická výhoda

Určite nezaškodí poznať aspoň základy 
sebaobrany a psychológie útočníka resp. 
agresora. Mnohých životné situácie a sla-
bá vôľa doženú k užívaniu drog, kráde-
žiam, lúpežiam a často až k ublíženiu na 
zdraví. Títo ľudia dokážu svojmu okoliu 
poriadne znepríjemniť život. Nekomuni-
kujú a každý pokus o dohovor je pre nich 
zámienkou pre verbálny a fyzický útok. 
Najmä ako sú prichytení pri čine – na-
príklad pri krádeži. Spomeňte si koľko 
agresívnych bezdomovcov, alkoholom 
a inými látkami intoxikovaných susedov 

a obyvateľov pochybných bytoviek máte 
vo svojom okolí. Každý môže byť poten-
ciálne nebezpečný, záleží len od súhry 
okolností.

Podstatou sebaobrany a ochrany ma-
jetku je vyhýbať sa možným rizikám 
a okolnostiam, vyhýbať sa stykom a kon-
fliktom s podozrivými osobami a ak aj ku 
konfrontácii príde, vedieť, ako zmierniť 
následky. Trestný zákon jasne hovorí, že 
konať v krajnej núdzi môže každý, kto 
odvracia nebezpečenstvo priamo ohro-
zujúce najmä ľudský život, zdravie, slo-
bodu alebo materiálne hodnoty. Pritom 
na odvracanie nebezpečenstva a útoku je 
oprávnený každý, nielen ten, komu bez-
prostredne hrozí nebezpečenstvo alebo 
ujma.

Nutná obrana a zdanlivý útok

V okamžiku napadnutia je každá rada 
už zbytočná. Útoční i obranca určite ne-
budú hľadať príslušné paragrafy zákonov 
a rozmýšľať nad tým, či to, čo práve robí 
je alebo nie je trestné. Dôležité je zapa-
mätať si jedno: obrana použitá proti úto-
ku by mala byť tak intenzívna, aby útok 
odvrátila. Nemusíte čakať na útok, keď je 
zrejmé, že nastane a môže byť i dôraznej-
šia ako útok. Samozrejme strelná zbraň 
proti nožu sa už klasifikuje ako ublíženie 
na zdraví a z obrancu sa stáva obvinený. 
Rovnako zákon vníma aj prehnanú re-
akciu na zdanlivý útok. Na druhú stranu 
obranca nie je povinný zabrániť len prvé-
mu útoku útočníka a potom utiecť. Môže 
sa brániť pokým útok trvá alebo preuká-
zateľne bude pokračovať a následne ob-
medziť osobnú slobodu útočníka až do 
príchodu polície.

Použitie zbraní a prostriedkov
pre osobnú ochranu

Inštitút nutnej obrany a krajnej nú- 
dze musia mať zvládnutú najmä držitelia 
strelnej zbrane a tí, ktorí ovládajú bojo-
vé umenie. Všeobecne platí dodržiavanie 
zásad primeranosti a zdržanlivosti a do-
konca aj v rámci ochrany osobného ma-
jetku vo vlastnom obydlí alebo na vlast-
nom pozemku je držiteľ zbrane povinný 
upozorniť útočníka na jej použitie a pou-
žiť najprv varovný výstrel. Orgány činné 
v trestnom konaní nemôžu prihliadať na 
subjektívne vnímanie okolností konfliktu 
z pohľadu obete a útočníka a individuál-
ne posúdenie nebezpečnosti útoku. „Do 
sledu udalostí síce vstupujú silné emócie, 
spôsobené vyplavením adrenalínu, úľak, 
strach, úzkosť a podobne, no pre rekon-

štrukciu a dokazovanie sú dôležité fakty 
a ich časová následnosť. Často je výpo-
veď obrancu a útočníka úplne odlišná od 
kamerového záznamu celého incidentu,“ 
hovorí Daniel Štubniak, špecialista na 
bezpečnosť a konateľ spoločnosti Kame-
rové systémy, s.r.o.

Ak sa pravidelne nachádzate v nebez-
pečnom prostredí, napríklad si skracujete 
cestu cez park i v noci, odporúčame mať 
pri sebe a v pohotovosti pripravené obran-
né prostriedky. Na trhu je ich naozaj širo-
ký výber – od teleskopických obuškov, 
cez osobný alarm, elektrické paralyzéry, 
spreje, až po plynové pištole. Niekedy 
postačí aj svetlo s intenzitou fotoblesku, 
ktoré útočníka/útočníkov oslepí. Vhod-
né je naučiť sa obrannými prostriedka-
mi zachádzať tak, aby ste ich v prípade 
stresovej situácie a útoku, vedeli rýchlo 
a účinne použiť. Napríklad použitie spre-
ju je obmedzené vo veternom počasí. Po-
zor! Obranné prostriedky používajte len 
v medziach trestného zákona.

Základy sebaobrany

1. Vyhýbajte sa nebezpečným miestam 
a potenciálnym útočníkom. Choďte vo 
dvojiciach a v skupinách.
2. Ak je to možné kontaktujte pred inci-
dentom políciu. Vzdy požiadať o pomoc 
svedkov a okoloidúcich.
3. Ak už bezprostredne hrozí nebezpe-
čenstvo, útočte ako prvý čímkoľvek, čo 
by útočníka ochromilo, vyradilo z boja 
a poskytlo vám čas na únik, resp. zadrža-
nie útočníka (napr. blesk fotoaparátu, dáž-
dnik, aktovka, pero, kameň, palica,...).
4. Útočte na slabé miesta agresora (hla-
va, krk, genitálie, brucho, slabiny...).
5. Chráňte svoje slabé miesta, krytmi, 
uhýbaním a blokovaním a dostupnými 
prostriedkami, napr. taškou.
6. V prípade viacerých útočníkov sa ne-
nechajte zatlačiť do rohov, nechajte si 
voľnú ústupovú cestu, bojujte nohami 
a využívať jednotlivých útočníkov ako 
štíty a prekážky. Snažte sa najprv vyradiť 
najagresívnejšieho útočníka, vodcu sku-
piny.
7. Naučte sa zásady prvej pomoci.

Viete, že...
...obeťami trestných činov a ich životným 
štýlom, ktorý má dopad na šancu stať sa 
obeťou trestného činu sa zaoberá nová 
vedná disciplína viktimológia?

Vaši špecialisti na bezpečnosť
www.specialistinabezpecnost.sk
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Výročná členská 
schôdza 2014/2015

Tak ako býva zvykom, aj tento rok sa 
v januári uskutočnila Výročná členská 
schôdza TJ Dubová, na ktorej sa hod-
notila činnosť TJ v uplynulom roku 
a stanovovali sa ciele pre nasledujúci 
kalendárny rok.

Po nie veľmi vydarenej jesennej časti 
sezóny, čo sa výsledkov týka, doľahli na 
TJ aj organizačné problémy, ktoré sme 
posledných pár rokov odkladali resp. ne-
vedeli vyriešiť a určite nebudem klamať 
ak poviem, že TJ sa po jeseni ocitla na 
pokraji ukončenia svojej činnosti. 

Na januárovej schôdzi bola najdisku-
tovanejšou témou rezignácia niekoľkých 

členov výkonného výboru a ich nahrade-
nie. Výkonný výbor sa rozhodli z osob-
ných dôvodov opustiť Vlado Manduľák 
– predseda, Libor Koník st. – tajomník 
a Libor Koník ml. – člen. Za celú TJ sa 
chcem všetkým trom poďakovať za odve-
denú prácu a úsilie, ktoré vo svojom voľ-
nom čase pre TJ vynaložili. Na uvoľnené 
miesta boli členskou schôdzou zvolený 
Peter Masný – predseda, Miloš Svrček 
– tajomník, Noro Koník – člen, Marián 
Grelneth – člen a Michal Palkovič – člen. 
Ďalšími témami členskej schôdze boli 
prijatie nových stanov, ktoré sú kompati-
bilné so štandardami Bratislavského fut-
balového zväzu, preregistrácia členov TJ, 
stanovenie výšky členských príspevkov 
na rok 2015 a stabilizácia hráčskych ká-

drov všetkých našich družstiev. Môžem 
konštatovať že TJ sa podarilo organiza-
čne stabilizovať (aj vďaka pomoci od-
stupujúcich členov) minimálne do konca 
sezóny, kedy sa uskutoční ďalšia členská 
schôdza.

Nakoľko už sme mali možnosť v do-
mácom zápase otestovať fungovanie TJ 
v novom zložení, chcel by som vy-
zdvihnúť aktívny prístup nových členov, 
ktorí sa zodpovedne chytili svojich úloh 
a tiež dievčatám (matkám našich žiakov), 
ktoré si zobrali na starosti prevádzkova-
nie bufetu. Dúfam, že nám všetkým táto 
spolupráca vydrží čo najdlhšie a že bude-
me naďalej vedieť ponúknuť naším fanú-
šikom uspokojivý program na nedeľu.

Peter Žák

V roku 2014
Rok 2014 sme vyhodnotili na Výro-

čnej členskej schôdze ako dosť dobrý. 
Do plánu práce sme si dali činnosti, pre 
ktoré sme mali aj možnosti.

Na začiatku roka sme sa zúčastnili 
Okresných športových hier, ktoré sa ko-
nali v obci Budmerice. Počasie nám veľ-
mi neprialo, ale celé hry sme absolvovali 
k spokojnosti všetkých účastníkov hier. 
Vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnli tejto 
akcie. Ako každý rok, aj tento bola preve-
dená revízna kontrola pokladne. Zájazd 
do Agrokomplex Nitra, ktorý bol riadne 
plánovaný, sa nekonal z technických prí-
čin. Zabezpečené bolo divadelné predsta-
venie „Modranské kráľovské divadlo“, 
ktoré dopadlo nie podľa našich predstáv. 

Naši členovia si nedali tú námahu, aby 
podporili naše úsilie tohto predstavenia. 
Prítomných bolo 27 občanov, z toho 10 
členov z Jednoty dôchodcov. Vstupné 
bolo dobrovoľné, ale ani napriek tomu 
nemali čas zúčastniť sa. Prosím Vás, čo 
máme ešte urobiť, aby bola väčšia účasť 
na našich podujatiach, určené pre Vás. 
Prednáškou „Ochrana pred zlodejmi 
a domovým predajcom“ nás pouči-
la Magdaléna Mišovičová a zdravotnú 
prednášku o ochrane zdravia predniesol 
p. MUDr. Džupa. Po akciách bolo podáva-
né malé občerstvenie. Kultúrnu časť nám 
vyplnila skupina Lesný šramot, naši starí 
sponzori. Pred Mikulášom sme si naplá- 
novali návštevu Viedne. Prvá zastávka 
bola v Kittsee, kde sme si nakupovali 
sladkosti podľa svojho výberu. Potom 

sme sa presunuli na Vianočné trhy, kde 
si tiež každý prezrel podľa svojho záuj-
mu. Vo večerných hodinách sme sa vrá-
tili domov. Rok sa chýlil ku koncu a ako 
každý rok pripravili pre nás naši žiaci zo 
Základnej školy a Materskej školy veľmi 
pekný program so svojimi vedúcimi a pa-
niami učiteľkami.

Za našu činnosť, ktorú si môžeme do-
voliť, patrí veľké Ďakujem Obecnému 
úradu a miestnemu zastupiteľstvu v Du-
bovej.

Neviem, či som spomenul všetky ak-
cie, ale nechcel som zachádzať do de-
tailoch pri každej akcie. Tie všetky boli 
vyhodnotené pri každej Výročnej člen-
skej schôdzi. Terajší stav našich členov 
je 125.

Rudolf Oškera

Termín
 máj
 4. 5.
 10. 5.

Podujatie
 Branné hry seniorov
 sv. Florián – sv. omša patróna
 Deň matiek

 17. 5.  Zájazd detí do bábkového divadla 

Kalendár podujatí máj 2015

Organizátor
 JDS
 RKC
 KsvJK
 OZ Talentárium

 23. – 24. 5.
 25. 5.

 Deň otvorených pivníc na sv. Urbana
 sv. Urban – sv. omša patróna

 MVC
 RKC


