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Ako budeme
		
spomínať
Mali by sme v tomto čísle Dubovských
novín venovať priestor najmä tradíciám,
duchovným hodnotám a odkazu našich
predkov.
Nedá mi však sa nezamyslieť, teraz
v polroku, ako budeme tento rok charakterizovať nielen na konci roka, ale ako naňho
budeme spomínať...
Všetkých nás napadne – rok rozbitej obce,
blata, prachu špiny... Má to však aj rozmer
konečného riešenia jedného z najväčších
problémov obce – vyriešenie splaškových
vôd. Všetci si musíme uvedomiť, že problém vypúšťania splaškov z domácností sa
netýka len tých, ktorým popod okná plávajú pozdravy z latrín, ale nás všetkých, ktorí
tie latríny plníme. Pri výstavbe nachádzajú
stavbári dažďové kanalizácie, o ktorých nikto nechyroval, rúry zanesené do troch štvrtín a na pokraji životnosti, všelijaké prepojenia dažďových, povrchových, spodných
a iných zázračných vôd. Nečudo, že strácajú niekedy nervy a nečudo, že ich strácajú
následne aj vlastníci nehnuteľností. Mnohým výstavba kanalizácia komplikuje život
a do konca roka bude ešte horšie. Všetkým
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nám výstavba a aj následné pripojenie na
kanalizáciu začiahne do rozpočtu. Treba
ju však urobiť, aby sa naša obec zaradila
medzi tie, kde v potokoch tečie čistá voda
a pri daždi nezapácha ako čerstvo vytiahnutá žumpa. Pri stretnutiach k územnému
a stavebnému konaniu som osobne vždy
hovoril, že narazíme na 10 000 problémov.
Ale sme tu na to, aby sme ich s rozvahou
riešili. Nielen obecný úrad, starosta a poslanci, ale aj každý občan a vlastník nehnuteľnosti, ktorý má teraz príležitosť dať si
do poriadku odpady, poťažmo vodovodné
prípojky a aj dažďové zvody. Máme tento
a budúci rok. Aj obec sa chystá na pripojenie obecných budov. Poviem Vám, že keď
sme dali prezrieť šachty okolo ZŠ a MŠ,
ako to tam vyzerá s odvodnením, žumpami, spodnou vodou, kanálmi... to je teda
„chuťovka“. Sme v polovici cesty ku kanalizácii. Výsledok nebude dokonalý, ale pričiňme sa všetci o zdar diela. Trpezlivosťou,
rozvahou, záujmom o to, čo sa deje pred
našim domom,... Záujmom o riešenie problémov. A problémy nekončia. Už teraz sa
obzeráme po projektantoch, ktorí by nám
spracovali projekt dažďovej kanalizácie
a regulácie existujúcich potokov, umiestnenia chodníkov tam, kde chýbajú a rekonštrukcie existujúcich chodníkov. Prečo
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sa to nerobí naraz? Ťažko riešiť potoky
a „dažďovú“ kanalizáciu, kým nám tam
pláva všeličo. Takže spomínajme rok 2015
ako rok, kedy sme vytiahli gumáky (vraj sú
teraz in) a zlepšili kvalitu života v obci, ako
rok kedy sa zhodnotili naše domy výstavbou kanalizácie.
Spomeniem ešte, že v roku 2015 sa začala užšia spolupráca v regióne – založením
OZ Malokarpatský región, pripravovaným
návratom Pezinka do Združenia miest
a obcí Malokarpatského regiónu a prípravou založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu. Môžeme teda hovoriť aj
o roku spolupráce a kamarátstva.
V tomto roku sa obnovilo včelárstvo
v našej obci. Môže sa zdať nepodstatné, ale
keď som pred pár rokmi videl lietať okolo
našej čerešne dve spotené včely, ani som
neveril, že budeme niečo oberať. A v roku
2015 máme na Dubovej až troch včelárov.
Jeden na Fúgelke, jeden v obci a jeden pri
letisku. Žeby rok včely?
Zlé prečkáme, tešíme sa na ďalšie výzvy,
v najhoršom to bude rok kamarátskej včely v gumákoch. Prajem Vám pekné leto,
pohodu na dovolenkách, šťastný návrat
a veľa, veľa trpezlivosti a pevných nervov.
starosta obce
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Pri Kríži

Na začiatku našej obce v smere od
Kráľovej stojí pri ceste kríž.
Tento kríž nechali v roku 1894 postaviť na svojom pozemku „Na česť a chválu božú“ manželia Jozef Vrábel a Anna
Vrábelová, rodená Valentovičová. Boli
to prarodičia našej mamy Terézie Polčicovej (Vincovej), rodenej Koníkovej. Žili
v pôvodnom dome na Hlavnej 40, ktorý
po nich mama zdedila. V otvorenom dvore domu bola studňa, do ktorej sa chodilo
po vodu zo širokého okolia.
Manželia Vrábelovci mali 6 detí:
Augustín – zomrel ako vojak v 1. svetovej vojne,
Mária – manžel Štefan Koník,
Anna – manžel Jozef Koník,
Štefan – oženil sa a žil v Častej,
Jozef – oženil sa a žil na Cajle,
Apolónia – vydala sa a žila v Košolnej.
V Dubovej zostali žiť dcéry Mária
a Anna Vrábelová, (ich manželia Štefan a
Jozef Koník boli bratia) a vnučka Sidónia
Moravčíková po synovi Jozefovi, ktorých
potomkovia tu dodnes žijú. Keby sa pri
ňom dnes zhromaždili čo len potomkovia
žijúci v Dubovej, vytvrorili by okolo kríža riadny strapec...
Mária – manžel Štefan Koník,
mali dve dcéry:
• Alžbeta – manžel Jozef Jakubčík,
mali tri deti:
Mária – manžel Augustín Pokojný (ich
deti Ladislav, Marta, Jozef a Karol),
Valent – manž. Anastázia Švorcová (deti
Štefan, Stanislav, Jozef a Anna),
Irena – manžel Jozef Rehuš (deti Mária,
Rudolf, Viliam a Jozef).
• Angela – manžel Gabriel Duban,
mali tri deti:
František – manželka Justína Hrdlovičová (deti Rudolf a Anežka),

Mária – manžel Ján Lukačovič (deti
Mária, Ľudmila, Marta, Elena, Jaroslav,
Jozefína),
Vilma – manžel Viktor Tomašovič (deti
Jozef a Irena).
Anna – manžel Jozef Koník,
mali dvoch synov:
• Libor – manželka Gabriela Jakubcová,
mali tri deti:
Irena – manžel Jozef Braniša (deti Ladislav, Helena a Anna),
Vincent – manželka Helena Gašparovičová (deti Irena, Jozefína a Libor),
Alojzia – manžel Alojz Lukačovič (deti
Alexander a Eva).
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tomu mali potrebu a hlavne schopnosť
vyjadriť vďaku Bohu za život, či už postavením kostola, kríža, kaplnky, sochy
patrónom hasičov/vinohradov, alebo
z novšej histórie – kalváriu na Vítkovom
vŕšku. Je preto našou povinnosťou tieto
pamiatky udržiavať a chrániť. Dotvárajú
kolorit našej obce a sú súčasťou nášho
života, bez ohľadu na naše vierovyznanie.
Zuzana Polčicová,
zapísané podľa spomienok našej mamy.

• Vincent – manželka Serafína Pokojná,
dcéra Terézia.
Jozef Vrábel, vnučka Sidónia:
• Sidónia – manžel Rudolf Moravčík,
mali 10 detí:
Alexin – žil v Pezinku,
Anastázia – žila v Kanade,
Mária – manžel Florián Fandel (deti Helena a Florián),
Rozália – manžel Cimmerman, žila
v Častej,
Rudolf – manželka Mária Polčicová
(dcéry Mária a Eva),
Ján – manželka Alojzia Špotáková (synovia Jaroslav a Ladislav),
Viliam – žil v Galante,
Cecília – manžel Ervín Jakubec (deti
Terézia, František, Ján, Sidónia, Rudolf
a Marek),
Jozef – manželka Mária Hrdlovičová
(synovia Vincent, Eduard, Alexander
a Alojz),
Štefan – manželka Ernestína Soldánová
(deti Mária a Štefan).
Dnes vlastní pozemok, na ktorom kríž
stojí, Alexander (Šaňo) Lukačovič. Naši
predkovia, jednoduchí ľudia, žili v oveľa
ťažších podmienkach ako my, napriek

1. sv. prijímanie
31. máj 2015 bol pre Šimona Matiasa, Lukáša Koníka, Sebastiana Valentoviča, Michaelu Peškovú, Karin Kerestešovú, Tamaru Schwarzovú a Elu Vydrovú výnimočným dňom.
Dňom, kedy po prvýkrát prijali do svojho srdca pána Ježiša.
Deti na tento vzácny okamih starostlivo pripravoval pán farár na hodinách náboženstva i stretnutiach na fare. Stretnutia
na fare prebiehali v príjemnej atmosfére, pán farár pre deti
i rodičov vždy pripravil chutné občerstvenie, premietol pekný
príbeh s ponaučením, preskúšal deti z náboženstva,... A potom
konečne prišla. Krásna, slnečná, posledná májová nedeľa. Deti

s radosťou kráčali za pánom Ježišom, tak ako aj spievali v jednej zo svojich piesní. Bolo nezabudnuteľné vidieť ich šťastné
tváričky, keď do svojich čistých srdiečok prvýkrát prijali Ježiška v podobe jeho preneseného tela.
V mene detí i rodičov, chcem vysloviť úprimné ďakujem najmä pánovi farárovi Rastislavovi Zelenayovi a všetkým, ktorí
prispeli ku kráse tohto dňa, či už spevákom z Créda, manželom
Stankovenovým, Monike Zemancovej, pani Márii Fedorovej
a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu slávnosti
1. sv. prijímania.
M. Vydrová
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Púť do Marianky
Stretli sme sa v nedeľu 24. 5. o desiatej ráno, práve keď
vyšlo slnko po niekoľkodňovom zamračení. Počasie nám teda
„šťastne vyšlo“.
Odchádzali sme z Dubovej v ôsmych autách, viac detí ako dospelých. Po príchode do Marianky nás duchovný otec Rastislav
Zelenay previedol krížovou cestou, ktorá bola špeciálne prispôsobená našim malým ratolestiam. Príjemným osviežením bola
návšteva Svätého prameňa, kde sme si na chvíľku odpočinuli.
Deň vyvrcholil svätou omšou, ktorú nám pán farár súkromne
odslúžil s úmyslom vyprosiť milosti pre všetky rodiny našej
farnosti. Spievali sme a hrali na gitare, celá sv. omša prebiehala
v srdečnej a príjemnej atmosfére. Po nej sme nechali deti do
chuti sa vyblázniť v tamojšom parku, pričom sme jedli a voľne
diskutovali. Po obede sme sa presunuli na pieskový vrch (Sandberg), čo je zaujímavý prírodný úkaz, pozostatok mora, kde
sú skameneliny morských živočíchov a mušlí. Odtiaľ sme si
spravili túru na Devín. Naši maličkí ju zvládli znamenite. Na
hrade sme sa pokochali krásnym výhľadom na sútok Moravy
a Dunaja.
Posledné chvíle nášho výletu sme si vychutnali so zmrzlinou
v ruke pri detskom ihrisku.
Lucia Moravčíková

Birmovka našich mladých 2015
Začalo to vlani presnejšie v septembri 2014, keď otec Rasťo
vyhlásil, že bude v našej farnosti birmovka, na ktorú sa môžu
prihlásiť deti, ktoré po dátum birmovania dovŕšia trinásť rokov.
Potom ako sa všetci, ktorí sa odhodlali na túto cestu príprav
prijatia Ducha Svätého, prihlásili, sa spoločne stretávali na sedeniach s otcom Rasťom na fare, kde im rozširoval ich doposiaľ nadobudnuté vedomosti z náboženskej náuky ako aj ich
využitie v bežnom živote. Po riadnom preskúšaní birmovancov,
boli všetci pripustení k sviatosti birmovania, ktorá sa konala
20. 6. 2015 t.j. v sobotu v kostole Ružencovej Panny Márie
v Dubovej.
V tento ozaj slávnostný deň pristúpilo k sviatosti birmovania
32 pripravených birmovancov. Z toho 26 detí bolo z Dubovej,
jeden z Častej, jedna z Modry, jeden z Budmeríc a traja zo Záhoria. Touto slávnosťou ich sprevádzal otec Rasťo v asistencii
s inými kňazmi a skvelými miništrantmi. Avšak tou najdôležitejšou osobou bol v tejto chvíli pre našich birmovancov J. E.
Mons. otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý im vkladaním
rúk na hlavu a pomazaním krizmou sprostredkoval prítomnosť
čarovného okamihu, aby sa stali cirkevne dospelými a plne prijali sedem darov Ducha Svätého.
Po odbirmovaní a po prijatí sviatosti Oltárnej sa birmovanci poďakovali a odovzdali dary otcovi arcibiskupovi slovami:
Vaša excelencia, otec arcibiskup, dovoľte, aby sme Vám v mene
všetkých birmovancov srdečne poďakovali, že ste prišli k nám

do kostola Ružencovej Panny Márie v Dubovej. Ďakujeme za
Vašu ochotu prísť medzi nás, za Vaše slová a vašu modlitbu,
ktorou ste vyprosovali dary a pomoc Ducha Svätého pre nás na
našej ceste k dospelosti, kde sa dnešnou slávnosťou – my birmovanci, dostávame k prístupu nevyčerpateľných darov Ducha
Svätého a len v jeho sile sa dnes môžeme pripojiť k zástupom
novej generácie apoštolov, ktorí majú všade šíriť Evanjelium
a napĺňať krstné motto: „...aby náš život bol Bohu na slávu, rodičom na radosť, svetu na osoh a nám na spásu“. Ďakujeme.
Otcovi Rasťovi poďakovali rodičia a odovzdali mu dar za jeho
výdrž pri príprave a vedení birmovancov.
Myslím si, že táto birmovka 2015 s 32 birmovancami bola
úplne nádhernou slávnosťou nielen pre zasvätených, ale pre
všetkých zúčastnených , ktorí boli v kostole. A to vďaka tomu,
že sme si spolu navzájom pri prípravách pomáhali a počas slávnosti boli disciplinovaní.
Ešte mi dovoľte, aby som poďakovala všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na tejto duchovnej slávnosti. Nerada by som na niekoho zabudla a preto nebudem
nikoho menovať osobne. Iba poďakujem birmovancom, že
ten čas vyučovania a príprav vydržali a dúfam, že k tomu
povzbudia i nasledujúce ročníky detí, ktorých táto slávnosť
čaká. Ďakujem – boli ste úplne skvelí a nech Vám tých sedem darov Ducha Svätého prináša v živote len to ako je to
v krstnom motte: „Aby váš život bol Bohu na slávu, rodičom na
radosť, svetu na osoh a vám na spásu“.
Bc. Eva Dolníková

Nikdy nevrav, že niečo nejde,
pretože sa vždy nájde niekto, kto nevie, že to nejde a urobí to.
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100 rokov:
Jozef Hozlár + 1. 8. 1915

syn Apolónie (4 mes)

Florian Pokojný + 18. 9. 1915
manžel Magdalény rod. Guštafíkovej (70 r.)

Anastázia Gavorníková

Rudolf Lukačovič

Valentovič Viliam

30 rokov:

90 rokov:
Augustín Šikula + 1. 7. 1925

Virgil Šikula + 19. 7. 1985

Katarína Hečková + 7. 8. 1925

Štefan Macho + 26. 7. 1985

Ján Tajcnár + 11. 8. 1925

Margita Koníková + 13. 8. 1985

syn Štefana a Apolónie rod. Valentovičovej (25 r.)

manžel Heleny rod. Oravcovej (49 r.)

manželka Františka, rod. Glozneková (40 r.)

manžel Eleny rod. Tomašovičovej (32 r.)

manžel Antónie rod. Kosecovej (75 r.)

dcéra Valentína a Márie rod. Krchnákovej (59 r.)

10 rokov:
Anna Hrdlovičová + 27. 7. 2005
vdova po Florianovi, rod. Pešková (86 r.)

Eva Matovičová + 4. 8. 2005

dcéra Jozefa a Antónie rod. Prutkayovej (26 r.)

Rudolf Moravčík + 6. 8. 2005
vdovec po Márii rod. Polčicovej (88 r.)

Jozefína Čižmáriková + 31. 8. 2005

Anna Oškerová + 26. 8. 1925

rod. Hrdlovičová (78 r.)

vdova po Jánovi, rod. Nemrhalová (74 r.)

Vilma Mičková + 3. 9. 1925

manželka Ľudovíta, rod. Valentovičová (22 r.)

80 rokov:
Karol Kern + 13. 7. 1935

manžel Terézie (54 r.)

Ján Koník + 27. 7. 1935
manžel Terézie rod. Pokojnej (76 r.)

Magdaléna Klimová + 27. 9. 1935

Virgil Šikula

Štefan Macho

vdova po Jozefovi, rod. Pešková (70 r.)

Anna Hrdlovičová

Eva Matovičová

Rudolf Moravčík

Jozefína Čižmáriková

50 rokov:
Anna Sásková (?) + 15. 7. 1965

vdova po Leonardovi, rod. Tomašovičová (80 r.)

Valentín Polčič + 24. 8. 1965

syn Gabriela a Františky rod. Zacharovej (57 r.)

Mária Čambalová + 2. 9. 1965
vdova po Leonardovi, rod. Horváthová (72 r.)

40 rokov:
Štefan Maderič + 24. 7. 1975

manžel Sidónie rod. Horváthovej (73 r.)

Margita Koníková

20 rokov:
Viliam Valentovič + 10. 8. 1995

manžel Anny rod. Melovej (43 r.)

Anastázia Gavorníková + 2. 8. 1975
dcéra Jozefa a Márie rod. Hrdlovičovej (73 r.)

Rudolf Lukačovič + 23. 9. 1975
manžel Františky rod. Oškerovej (51 r.)

Pamätaj, Bože, na duše svojich služobníkov...

Dňa 16. mája sme si pripomenuli
nedožitých 65 rokov

Dňa 17. júla si pripomíname
nedožitých 60 rokov

Dňa 19. augusta si pripomíname
nedožitých 75 rokov

Pavla Svrčka.

Štefana Weingärtnera.

Márie Heldovej.

S láskou, vďakou a úctou
spomínajú jeho najbližší.

S láskou a úctou spomína jeho sestra
Marta s rodinou a jeho najbližší.

S láskou a úctou spomína
najbližšia rodina.
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Dňa 14. júna 2015
sme si pripomenuli
nedožité 60-te narodeniny

Kto žije v srdciach svojich milých,
nie je mŕtvy, je len vzdialený.

Marty Geršicovej.

Uplynul rok, čo nás navždy opustil
môj manžel, otec, dedko
a pradedko

V tichosti a s láskou spomínajú
Andrea, Juraj a Vanesska Marošoví, celá najbližšia rodina a
priatelia.
Ako ticho žila, tak ticho odišla, skromná vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote.
Kto ju poznal, venujte jej tichu spomienku.
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Bernard Hrdlička.
Náhle si odišiel, čo nik nečakal, v spomienkach v srdci stále
nám zostávaš. Odpočinutie večné daj mu, ó, pane
a svetlo večne nech mu svieti.
S láskou a úctou Tvoji najbližší.

Žili medzi nami...
Dnes by som Vám chcela priblížiť
život človeka, ktorý žil a pracoval v tejto dedine a pre ktorú svojím spôsobom
slúžil.
Štefan Valentovič narodil sa v roku
1915 v Dubovej, ako druhý syn manželov Alexina Valentoviča a Anastázie rod.
Dubanovej. Chlapec to bol šikovný, len
kríval. Rodičia hovorili, že raz zaspal
v brázde na poli a tam prechladol. Hnisal
mu bedrový kĺb. V škole sa dobre učil,
vedel dobre počty, rád čítal. Doma mal
päť mladších súrodencov a jedného staršieho brata.
Po prvej svetovej vojne, teda začiatkom 19. storočia sa zákonnými úpravami
zriaďovali funkcie hájnikov. Hájnika volila a zamestnávala obec, alebo urbársky
spolok. Voľby hájnika boli vždy okolo
Vianoc, alebo cez fašiang. Hájnik sa volil
väčšinou na obdobie troch rokov a jedna osoba mohla byť volená aj viackrát za
sebou.
Jedným z hájnikov na Dubovej bol aj
Štefan. Symbolom tohto hájnika bola trúba a palica, ktorou sa aj podopieral. Tiež
pri obchôdzkach používal bicykel. Každý
deň prechádzal celý chotár, zastavoval sa

pri ľuďoch, ktorí pracovali vo viniciach
a na poli. Bol veľmi vtipný a družný medzi mladými obľúbený, ale aj vážený.
Raz sedel na kraji hory a počul mladé
dievčatá, ktoré pracovali vo vinohrade
ako sa pýtali kukučky „Kukučka, kukučka, koľko rokov mi dáš, až pôjdem
na sobáš?“ a Štefan jeden krát zakukal.
Dievčatá sa tešili, výskali, že už len jeden
rok a pôjdu k sobášu. V tom z hory vyšiel
Štefan a dievčatám zakukal. To bolo smiechu, že ich takto dobehol. Bol aj veľmi
zručný, otec ho naučil štepiť stromy. Pri
pochôdzkách zaštepil v chotári všetky

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu
Dubovských novín:
Adamcová Anežka, rod. Idešicová, Zdenka Cíferská, Štefánia
Svrčková, Mária Jakubcová.

ĎAKUJEME!

plánky. Raz za týždeň a niekedy aj častejšie nahlasoval richtárovi, čo v chotári nie
je v poriadku. Či sa potulujú po chotári
nepovolané osoby, či nejaký prírodný živel nenarobil škody.
Hájnikom bol viac období za sebou.
Zomrel slobodný a bezdetný pred Vianocami v roku 1942, presne 18. decembra
večer, mal 27 rokov. Hovorilo sa, že keď
mu vyzváňali, dievky plakali za dobráčiskom, krivým Štefanom.
Podľa počutia v rodine a pamätníkov
spracovala jeho neter Mária Polčicová.

Poďakovanie.
Ďakujeme Zuzke Aranyiosovej z Kocky za milé darčeky – hračky, keksíky, lízatka, nanuky a malinovky deťom k MDD, ktoré ich potešili.
Deti z MŠ Dubová.
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Malokarpatské múzeum
V apríli sme sa z našej školy v Dubovej vybrali na exkurziu
do Pezinka. Keď sme prišli do múzea, už vo dvore sme videli
pekné veľké preše, ktoré sa používali v minulosti. Vo vnútri nás
čakal zaujímavý program. Privítali nás dve slečny, ktoré nás
sprevádzali a veľmi zaujímavo prednášali. Zaviazali nám oči
a skúšali sme rôzne materiály, dali nám okuliare a mali sme
prejsť po jednej čiare, čo sme nezvládli, pretože sme chodili
ako opití. Mohli sme ovoniavať rôzne aromatické prímesy. Videli sme železnú masku, ornamentami zdobené stoly a stoličky,
ale i väzenie pre zločincov. Na záver nám rozdali omaľovánky
prešov a tie sme si vyfarbili. Bolo to veľmi pekné a dozvedeli
sme sa veľa vecí z histórie.
Laura Polčičová, 4. ročník

Jarná brigáda
V sobotu 18. apríla sme spolu s rodičmi prišli do školy na brigádu. Čistili sme park
pred školou, vyhrabávali lístie, pílili suché konáre a natierali plot pred školou. Nálada
bola výborná aj počasie nám vyšlo. Pripravené pre nás bolo aj malé občerstvenie – makovník a minerálka. Na obed sme odchádzali domov s pocitom dobre vykonanej práce.
Ela Vydrová, 3. ročník

Deň Zeme
22. apríla bol Deň Zeme. Všetci žiaci okrem prvákov sme si pripravili projekt o prírode a ochrane životného prostredia. V škole
sme prečítali naše projekty. Ja som priniesla aj bylinky vo vrecúšku a ukazovali sme ich všetkým žiakom. Potom sme si obkreslili
naše chodidlá a zemeguľu, ktorú sme vyfarbili. Na vystrihnuté chodidlá sme vpisovali pravidlá, ako chrániť našu zemeguľu. Na
školskom dvore sme všetci žiaci nakreslili veľkú zemeguľu a farebne sme ju kriedami vyfarbili. Bolo to veľmi pekné a veľa sme
sa toho naučili. Už vieme, ako máme chrániť našu prírodu, ako šetriť energiou a tiež separovať odpad.
Miška Pešková, 3. ročník

Vyčistime si našu obec
Na Deň Zeme sme sa vybrali čistiť našu obec. Najskôr sme
súťažili a mali kvíz, za ktorý sme dostali ceny ako balóniky,
ceruzky, farbičky, strúhadlo a gumu. Potom sme išli čistiť obec.
Zobrali sme si rukavice a vrecia a v skupinách sme si rozdelili
ulice. Okrem rôznych odpadkov a špakov sme našli aj starý hrniec. Počas čistenia sme si chvíľu oddýchli v parku. Potom sme
nazbierané odpadky dali do kontajnerov. Prišli sme do školy
unavení, no spokojní, pretože sme urobili kus dobrej práce.
Karin Kerestešová, 3. ročník
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Plavecký výcvik
Aj v tomto školskom roku sme všetci žiaci absolvovali plavecký výcvik v Senci. Výcvik trval celý týždeň. Rozdelení sme
boli do družstiev. Plávali sme s doskami aj bez dosiek. Veľa detí
sa naučilo plávať a niektorí sa zlepšovali v plaveckom štýle. Dni
sa míňali a míňali až bol piatok. V piatok sme mali ukázať, čo
sme sa naučili. Plávali sme znak, alebo kraula. Po preplávaní
sme urobili hada a súťažili sme vo vode. Zrazu sme uvideli zlaté
medaile. Všetci sme boli šťastní. Veď nielen, že sme sa naučili
plávať, ešte sme boli odmenení za našu snahu. A nad bazénom
visel zvonec a plaveckému výcviku bol koniec.
Vanessa Schwarzová, 4. ročník

Športový deň málotriednych škôl
V stredu k nám prišli žiaci zo základnej školy vo Vinosadoch a Limbachu. Hrali sme futbal a vybíjanú. Najskôr prebehlo rozlosovanie družstiev a potom sme hrali každé družstvo s každým. My sme hrali prvý zápas so ZŠ v Limbachu. Prehrali sme 1:0. Potom
hrali Limbach a Vinosady. Vinosady vyhrali. Posledný zápas sa hral Vinosady – Dubová. Aj keď sme mali celkom slušné družstvo,
nepodarilo sa nám dať gól a tak sme prehrali 1:0. Vo futbale sme získali 3. miesto. Naše dievčatá boli úspešnejšie. Vyhrali všetky
zápasy a vybojovali 1. miesto. Všetci zúčastnení dostali sladkosti a diplomy. Potom sme sa s deťmi zahrali aj na našom školskom
ihrisku. Bolo to super.
Lukáš Koník, 3. ročník

Beseda s hasičmi
V stredu k nám prišli hasiči na besedu. Rozprávali nám ako sa máme chovať pri požiari, čo smieme a nesmieme robiť a ako zareagovať keď už všetko okolo horí. Máme
volať na číslo 112 , predstaviť sa a povedať kde a čo sa stalo. Bolo to zaujímavé a veľmi
poučné. Takéto besedy sú veľmi dobré. Dohodli sme sa s nimi, že na budúci školský rok
prídu aj s technikou, ktorú nám predvedú.
Sebastian Valentovič, 3. ročník

Medzinárodná spolupráca
V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu E-twinning. Je to projekt pre medzinárodnú spoluprácu škôl. Pani riaditeľka vybrala projekt spolupráce s talianskou základnou školou.
Písali sme si listy s Talianmi. Do projektu sa zapojili druháci,
tretiaci a štvrtáci. Naše potešenie bolo veľké, keď sme dostali
listy z Talianska. Boli sme prekvapení, že sme rozumeli obsahu
listov. Hneď sme im písali späť. Žiaci z Talianska nám poslali
fotografiu ich triedy a my sme podľa opisu hádali, kto je kto. Aj
nás pani riaditeľka odfotila a poslali sme im fotku našich – dubovských žiakov. Keď sme
písali už ďalšie listy o nás,
ako sa máme, čo máme radi,
tak sme už nepotrebovali pomoc. Celkom rýchlo sme sa
zlepšovali v anglickom jazyku. Aj v budúcom školskom
roku bude pokračovať v spolupráci a možno... možno sa
tam aj vyberieme.
Vanessa Schwarzová,
4. ročník
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Deň matiek

Prvé sväté prijímanie

10. mája bol jeden krásny deň pre naše mamičky. Deti zo Základnej školy Dubová
im zarecitovali krásne básničky. O krásny program sa postarali naše pani učiteľky.
Poctivo s nami nacvičovali. Všetky deti mali trému, ale zvládli sme to pekne. Niektoré mamičky si aj poplakali. Ďakujeme aj pani učiteľkám, že to s nami vydržali,
lebo pri nacvičovaní sme občas neposlúchali. Dúfam, že aj nabudúce vydržia s nami
a budú pokračovať v takom krásnom programe. Na záver sme zaspievali pesničku
Tak sa neboj mama. Pri tejto pesničke sa každá mamička rozplakala. Potom sme
dali mamičkám darčeky – krásne papierové kvietky. Naše mamičky máme radi a s
láskou si pre nich pripravíme pekný program aj nabudúce.

Poslednú májovú nedeľu sa v našom
dubovskom kostole uskutočnilo Prvé
sväté príjimanie. Boli sme pekne oblečení a v kostole sme sa modlili, čítali prosby, recitovali básničky a spievali sme.
Keď skončilo prijímanie a svätá omša,
tak sme sa celé rodiny odfotili. Na obed
sme išli k Marekovi. Mal som aj krásnu
tortu. Bol to krásny sviatok.

Laura Polčičová, 4. ročník

Šimon Matias, 3.ročník

Deň detí
Na MDD sme v škole mali športové
hry. Bolo to ako olympiáda. Rozdelili
sme sa na skupiny. Na stanovišti u pani
riaditeľky sme súťažili v hode na cieľ a
v trojskoku a u pani učiteľky Hoššovej
sme mali prekážkový beh a beh na čas.
Po športových hrách sme dostali diplomy. Ja som získala tretie miesto a k diplomu som dostala aj cukrík. A tí, ktorí
sa neumiestnili, dostali cukrík a diplom
za účasť na športových hrách. Potom
sme sa spoločne odfotili a išli sme na
obed.
Michaela Pešková, 3. ročník

Koncoročný výlet
Dňa 3. júna sme išli na krásny výlet do
Bratislavy. Navštívili sme múzeum dopravy, kde sme videli pekné staré autá,
vlaky, motorky a rôzne starožitnosti.
Potom sme navštívili letisko Milana
Rastislava Štefánika. Príletová hala bola
zatvorená, tak sme prešli do odletovej
haly. Tam sme sledovali odlety lietadiel
a do ktorých destinácií sa dá z Bratislavy
odletieť. Videli sme, kde sa odkladá batožina a ako sa kontrolujú cestujúci. Bolo to zaujímavé. Z letiska sme sa vybrali do reštaurácie. Každý si pochutnal na
kapustovej polievke a na kuriatku s ryžou. Bolo to výborné. Dostali sme bezodné poháre a mohli sme si chodiť naliať malinovku akú sme chceli.
Na konci výletu sme sa zastavili v obchode, kde sme si kúpili nanuky. Keď
sme ich zjedli, šťastní a vysmiati sme sa
vrátili domov.
Ela Vydrová – 3. ročník

Dubovské noviny
Zhodnotenie

prvého školského roka
V júli 2014 som nastúpila do základnej školy Dubová ako riaditeľka. Tešila
som sa milému prijatiu zo strany obecného úradu a pedagógov. Veľmi rýchlo
som si zvykla, pretože ľudia sú na Dubovej veľmi milí, ústretoví a priami.
Veľmi veľa práce ma čakalo v škole.
Cez prázdniny som zorganizovala brigádu rodičov. Vymaľovali sme chodbu na
poschodí a urobili sme pre žiakov čitáreň
– relaxačnú miestnosť s tuli vakmi, ktoré
nám zakúpil pán starosta. Vďaka rodičom
sme si v škole skrášlili prostredie. Vyučovanie začalo pre mňa trošku neskôr, no
zato intenzívne. Zapojili sme sa do niektorých projektov a žiaci sa snažili a počas
roka sa zlepšovali. Boli usilovní a pracovali na sebe. Veľký pokrok bolo vidieť
u našich prváčikoch, ktorí na hodinách
anglického jazyka pomáhali druhákom.
Tretiaci úzko spolupracovali so štvrtákmi
a navzájom si pomáhali.
Počas školského roka sme zorganizovali neskutočné množstvo podujatí:
šarkaniáda, pochod svetlonosov, bábko-
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vé divadielko a Mikuláš, pripravili sme
program na vianočnú besiedku, vianočné trhy, tvorivé dielne, Deň otvorených
dverí, navštívili sme Malokarpatské múzeum, Slovenské národné divadlo, zorganizovali sme plavecký výcvik, besedy,
športové a recitačné súťaže, deň málotriednych škôl, výlet do Bratislavy, školu
v prírode v Tatranskej Lomnici, rozlúčku so štvrtákmi, Enviro-projekt, vyčistili
sme našu obec, oslávili sme Deň Zeme,
počas roka sme separovali odpad, pripravili sme program ku Dňu matiek aj
s darčekmi pre mamičky, zorganizovali
sme olympiádu s MDD. Zapojili sme sa
do matematických súťaží, kde sme v celoslovenskom kole dosiahli vynikajúce
umiestnenie. Žiak druhého ročníka získal
skoro 90% úspešnosť. Zapojili sme sa do
projektu E-twinning, kde žiaci 2. – 4. ročníka písali v anglickom jazyku žiakom
z Talianska. Založili sme si našu vlastnú
webovú stránku, ktorú pravidelne aktualizujeme.
Počas toho krátkeho obdobia sme si
vytvorili veľmi dobré vzťahy s rodičmi,
kolektívom materskej školy v Dubovej aj
kolektívom školskej jedálne a obecného

Naši jubilanti
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úradu. Poďakovanie za spoluprácu patrí
aj skládke odbadov s.r.o. Dubová.
Ďakujem rodičom, za aktívnu spoluprácu a účasť na školských brigádach,
ďakujem pedagógom a pani školníčke za
poctivo odvedenú prácu, za dôslednosť
a vytrvalosť.
Ako rýchlo začal, tak rýchlo aj skončil
tento školský rok. Ocenením našej práce
je aj výrok našej žiačky tretieho ročníka,
ktorá sa ma spýtala: „A to musíme mať
prázdniny?“
Chcem zaželať našim štvrtákom, aby
si užili krásne leto a aby si v novej škole
našli veľa kamarátov, zažili veľa zážitkov
a aby robili dobré meno našej škole.
Zostávame v kontakte, veď vždy zostanete žiakmi našej školy a v našich srdiečkach. Želám všetkým našim žiakom
krásne prázdniny strávené v prírode, či
u starých rodičov, aby ste načerpali veľa
síl a chuti do práce, ktorej budeme mať
v budúcom školskom roku viac ako dosť.
Teším sa na Vás už o chvíľu!
Mgr. Marcela Benčuriková,
riaditeľka ZŠ Dubová
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Dňa 24. 6. 2015 sa dožila krásneho
životného jubilea 88 rokov naša drahá

70 rokov:

Irena Rehušová,
rod. Jakubčíková.

Karol Huttera
(* 12. 9. 1945)

Milá mama, babka a prababka.
Pri príležitosti Vášho životného jubilea
sa Vám chceme poďakovať
a do ďalších rokov želáme veľa zdravia
a životného optimizmu.

60 rokov:

Ing. Miroslav Hronček
(* 1. 9. 1955)
Milan Oškera
(* 7. 9. 1955)
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
(* 7. 9. 1955)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Spravod livosť
je pravda v akcii.

To Vám prajú Vaši najbližší.

Noemova archa
Všetko, čo som pre život potreboval
vedieť, som sa naučil z Noemovej archy:
1) Nezmeškaj loď.
2) Pamätaj, že sme všetci na jednej lodi.
3) Plánuj dopredu. Keď Noe staval archu, ešte nepršalo.
4) Udržuj sa vo forme. Môže sa stať, že
keď budeš mať 600 rokov, bude sa od
teba žiadať niečo skutočne veľké.
5) Nehľaď na kritiku, jednoducho pokračuj v práci, ktorá musí byť vykonaná.

6) Založ svoj život na svojich možnostiach.
7) V záujme bezpečnosti cestuj vo dvojici.
8) Rýchlosť nemusí vždy znamenať výhru. Slimáky sa na archu dostali spolu
s gepardmi.
9) Keď si v strese, chvíľku si zaplávaj.
10) Pamätaj, že zatiaľ čo bola Noemova
archa stavaná amatérmi, Titanic postavili profesionáli.
11) Búrka nepredstavuje žiadny problém, môžeš vždy očakávať dúhu.
No nie je to krásne?
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Divadlo

Na tento deň 29. 4. 2015 sa deti veľmi
tešili. Zavítalo k nám známe bábkové divadlo Stražanovcov s novou rozprávkou
o "Lenivom Kubovi". Tak ako vždy, deťom sa rozprávočka veľmi páčila a bábkohercov odmenili dlhým potleskom. Na
záver si deti samé mohli vyskúšať vodenie bábok – marionet a zistili, že to nie
je vôbec jednoduché. Tešíme sa na nové
stretnutie s divadlom s novou rozprávkou.
J. Fandlová

Deň matiek
Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu
a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje dieťa. Tak i deti z MŠ poďakovali svojim mamičkám kultúrno-spoločenským podujatím, ktoré sa konalo
10. mája na ihrisku. Zúčastnili sa ho nielen mamičky, ale aj babičky a prababičky. Deti sa svojím mamám poďakovali
básničkami, pesničkami, scénkou, tančekmi i malým darčekom. Program bol
naozaj pestrý a potešil nejedno srdiečko
a vyčaril úsmev na tvári.
I. Križaníková

Dubovské noviny

Dubovské noviny

júl – september 2015

MDD
Deň detí naši škôlkari oslávili športovými súťažami. Deti súťažili v behu,
v preskakovaní medzi prekážkami,
v skákaní vo vreci, v triafaní lôpt na
cieľ, v zhadzovaní kolkov, v preliezaní
tunela. Deti boli odmenené medailami
a pripravenými darčekami. Pani kuchárky im pripravili nanukové prekvapenie.
Záver dňa deti oslávili spoločnou opekačkou s rodičmi v areále MŠ. Bolo vidieť, že v príjemnej atmosfére sa v tento
deň nikomu nechcelo ísť domov.
J. Jamborová

Návšteva v MŠ!
Dňa 27. 5. 2015 čakalo deti prekvapenie. Prišiel k nám dobrovoľný hasič Jakub Kučera, aby deti oboznámil s prácou hasičov, čo všetko musia
vedieť a mať k vykonávaniu tejto záslužnej činnosti. Pretože vonku nebolo
vhodné počasie, tak si deti v triede vyskúšali pracovný odev, obuv, vysielačky. Jakub im porozprával, čo všetko zachraňujú a čo všetko musia vedieť pri záchrane života pri požiari či havárii. Oboznámil deti s vybavením
lekárničky a názorne im ukázal prvú pomoc pri zranení zlomenín a silnom
krvácaní. Nakoniec deti videli priamy zásah hasenia ohňa práškovým hasiacim prístrojom.
Deťom sa všetko veľmi páčilo a chceme sa poďakovať Jakubovi Kučerovi za milú a poučnú návštevu. Možno o rok si to zopakujeme znova.
J. Fandlová
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Výlet detí z MŠ
Na konci školského roku sa deti z MŠ vybrali na posledný
výlet do Modry na farmu "Pod gaštankou". Dubovským autobusom so šoférom Štafanom Moravčíkom sa deti vyviezli až
po farmu. Tam nás už čakal majiteľ a hneď deťom sľúbil dobrú
zábavu. Najskôr museli hľadať poklad podľa indícií – zlatú podkovu, ktorú ukryla bosorka Barbucha. Prostredníctvom nich sa
oboznámili so zvieratami – ovcami, kozami, zajacmi, sliepkami, koňmi, ktoré museli nakŕmiť a kone aj vyčesať.
Potom sa občerstvili a voľne sa pohybovali po areáli farmy.
Deti si mohli kresliť v domčeku, prevliekať šnúrky na ovečkách,
hrať veľký šach, cvičiť si obratnosť na preliezkach, húpačkách,
hrať futbal.Plné pekných zážitkov sa deti vracali do MŠ na
obed.
Chceme sa poďakovať Štefanovi Moravčíkovi za ochotu
a bezpečnú prepravu detí na výlet.
J. Fandlová

Konferencia svätého Vincenta de Paul

1.8 Úcta voči núdznemu

Vincentíni slúžia núdznym s veselosťou, počúvajúc ich a rešpektujúc ich priania, pomáhajúc im zakúsiť a obnoviť ich vlastnú
dôstojnosť, lebo všetci sme stvorení na Boží obraz. V núdzom vidia trpiaceho Krista.
Komentár:
Táto radosť by nemala byť zakalená bolesťou v nás zo samotného utrpenia priateľa v núdzi, ktorého sa snažíme potešiť. Veselosť
je kresťanskou črtou a každý vincentín by sa v nej mal cvičiť. Vincentíni rešpektujú názory a túžby každej ľudskej bytosti v núdzi,
ktorú stretnú. Sú to ich potreby, ich túžby, ktoré sa snažíme naplniť. Niekedy sú dokonca ďaleko od nášho rebríčka hodnôt; od
nášho rebríčka potrieb. Len miernosť a príklad budú užitočnými k prineseniu zmeny, nikdy nie trest. „Ďalší bod, ktorý si zasluhuje
našu pozornosť, je obozretnosť, ktorá by mala sprevádzať úsilie o spásu našich duší. Vrúcnosť nie je vždy svätá, ani nie vždy inšpirovaná Bohom. Nie každá chvíľa je vhodná pre nové myšlienky a pre vniknutie kresťanského učenia do sŕdc; je potrebné čakať na
Boží čas a byť trpezlivý ako je On sám trpezlivý“ (Stanovy, 1835, PC).
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Letecký deň Dubová
2015

V sobotu 30. mája 2015 sa uskutočnil
druhý ročník Leteckého dňa na športovom letisku na Dubovej.
Podujatie organizoval Letecký klub
Dubová v spolupráci s Bratislavským
samosprávnym krajom a obcou Dubová.
Bohatý program prilákal tisíce návštevníkov. Diváci si mali možnosť pozrieť
letové ukážky rôznych športových lietadiel, predstavilo sa aj lietadlo Shark vyrábané v Senici, ktoré bolo ocenené zlatou
medailou na tohtoročnom leteckom veľtrhu v nemeckom Friedrichshafene. Určite
zaujali ukážky historických vojenských
lietadiel, zoskoky parašutistov, prelety na
motorových rogalách, či lietajúce modely
lietadiel. K atraktívnym ukážkam patril
nízky prelet vládneho špeciálu TU 154,
letová ukážka vrtuľníka Mi-171 Ministerstva vnútra SR a cvičného prúdového
lietadla L 29 Delfín. Mimoriadnym zážitkom pre návštevníkov bolo však vystúpenie maďarského leteckého akrobata
Zoltána Veresa, majstra sveta v leteckej
akrobacii, ktorý po prvýkrát navštívil
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Dubovú. Záver Leteckého dňa patril
vystúpeniu pilotov z Aeroklubu Košice a ich ukážke historickej rekonštrukcie leteckých bojov z II. svetovej vojny.
V spolupráci s Klubom vojenskej histórie a divadelníkmi z Modry a Kráľovej
predviedli rekonštrukciu bojov z II. svetovej vojny o oslobodenie obce Dubová.
Súčasťou podujatia bol tiež atraktívny
bohatý program pre deti, pri príležitosti
osláv Medzinárodného dňa detí. Pre najmenšie deti bol k dispozícii nafukovací
skákací hrad, lákavé bolo tiež vozenie
na obrnenom transportéri a motorových
štvorkolkách, ako aj ukážky hasičskej
techniky. V stredovekej dedine Schatmansdorf si mohli deti pozrieť a vyskúšať kópie historických zbraní. Veľkým
lákadlom pre malých i veľkých boli zážitkové lety a dokonca bol záujem i o let
v akrobatickom lietadle. Príjemnú a pohodovú atmosféru dotvárala hudobná
skupina Funny Fellows, ktorá sa doviezla
a vystupovala na vlastnom pódiu – dnes
už historickom autíčku Barkas.
Tešíme sa, že pozvanie obce Dubová na
tohtoročný Letecký deň prijali aj zástupcovia verejných a spoločenských inštitú-
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cií a predstavitelia diplomatických zborov zastúpených na Slovensku, z ktorých
mnohí navštívili Dubovú po prvýkrát.
I napriek bohatej ponuke iných konkurenčných programov a podujatí v Bratislavskom kraji počas posledného májového víkendu, Letecký deň patril
k tým atraktívnym o čom svedčí i účasť
návštevníkov. Pevne veríme, že sa nám
podarilo obec Dubovú nielen dôstojne
prezentovať, ale aj zviditeľniť na mape
regiónu a Slovenska. Dovoľte mi touto
cestou poďakovať všetkým za pomoc
a spoluprácu, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Obci Dubová, pánovi starostovi Ľudovítovi Ružičkovi ako
i všetkým sponzorom a podporovateľom
Leteckého dňa Dubová 2015. Rovnako
sa v mene organizátorov chceme poďakovať všetkým obyvateľom obce Dubová
za zhovievavosť a trpezlivosť s akou znášali celý program Leteckého dňa a tiež
dopravné zaťaženie v obci.
Obrazové spravodajstvo z podujatia je
prístupné na www.leteckýklubdubova.sk
Za Letecký klub Dubová
Ing. arch. Hana Hlubocká
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Noc s Andersenom 2015
Už po štvrtý rok sa v dubovskej knižnici objavili postavy z kníh. Privolali ich
deti, ktoré v knižnici prespávali počas
noci s Andersenom.
Ako prvý sa zjavil Don Quichot so
svojim verným spoločníkom Sanchom
Panzom, ktorí potrebovali pomoc chlapcov, aby sa prebojovali na poschodie.
Nasledovali traja trpaslíci, ktorí hľadali
svojich štyroch stratených druhov. Medzi policami sedelo dievčatko, ktoré predávalo zápalky. Nikto nemôže pochybovať o tom, že prebojovať sa na poschodie
bola fuška, keď cestu strážili trolovia,
ohyzd a počarovaní sedliaci. Práve zlá
čarodejnica im pomútila hlavy a na poschodí spútala magickým spánkom princeznú. Ešte, že bol po ruke Klobučník,
aby deťom poradil ako zlo odklínať.
Deti museli ukázať mnoho odvahy
a dôvtipu, aby postavám pomohli. Podarilo sa im odkliať zakliatych, trpaslíkom
nájsť druhov, od dievčatka si kúpili zápalky, aby nezmrzlo, Malému Johnovi
radšej za prechod zaplatili a nakoniec
i zlú čarodejnicu porazili.
Mgr. Roman Vizváry
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Chráňte svoj
domov pred
bleskom a požiarom
Pri požiari rodinného domu v Kalinove
vznikla škoda 40 000 eur. Oheň napáchal
škody za viac ako 17 000 eur v obci Hnilčík, takisto pri požiari rodinného domu.
A mohli by sme pokračovať. Ročne
vďaka nedbanlivosti a zlej protipožiarnej
ochrane vznikajú škody za státisíce eur
a žiaľ i straty na ľudských životoch.
Monitorovacie systémy
V minulých častiach sme spomínali
monitorovacie zariadenia. Štandardom
je dnes mať stavby chránené nielen proti
zlodejom, ale i proti požiaru a výbuchu.
Vo výškových budovách a domoch s podzemnými garážami sa môžeme stretnúť
s elektrickou požiarnou signalizáciou
(EPS). Spoľahlivé sú optické detektory
so sirénou, ktoré reagujú na zvýšený výskyt dymu. Okrem nich sa používajú ionizačné, tepelné senzory, hlásiče jedovatého oxidu uhoľnatého. Všetky môžu byť
drôtové alebo bezdrôtové. Samozrejmosťou pri plynových sporákoch by mal byť
detektor úniku plynu. Sofistikovanejšie
zariadenia dokážu vypnúť prívod plynu
a zapnúť odvetrávanie škodlivín. Nechajte si nainštalovať len certifikované systémy a dbajte o ich pravidelnú kontrolu.
Komíny a vykurovanie
Ani najlepšie detektory a citlivé systémy sa nemôžu porovnávať s ľudskou
ľahkovážnosťou. Vedzte, že najviac požiarov spôsobí nedbanlivosť a nedodržiavanie elementárnych zásad požiarnej
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bezpečnosti. Množstvo budov trpí už
zlým konštrukčným návrhom architekta,
použitím nevhodných stavebných materiálov, samoinštaláciou komínov, krbov,
piecok, komínových vložiek a dymovodov, ktoré musia byť inštalované odborníkmi, no a napokon chýbajúcimi únikovými východmi alebo izoláciou. Budova
musí byť riešená tak, aby nosné prvky
istý čas odolávali požiaru a aby sa požiar
nešíril z budovy na budovu. Zásadou je
napríklad nainštalovanie protipožiarnych
dverí medzi dom a garáž, ak sú tieto spojené. Majitelia bytov by sa mali zamerať
na dôslednú kontrolu požiarneho uzáveru
v oblasti povaly a protipožiarne vybavenie kotolne. „Odporúčame klásť vysoký
dôraz na protipožiarnu bezpečnosť krbov
a komínov. Oba totiž patria medzi časté
zdroje požiarov,“ hovorí Daniel Štubniak, špecialista na bezpečnosť a konateľ
spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o.
Osobitný dohľad si vyžadujú komíny
a dymovody pri vykurovaní tuhým palivom. Avšak komíny je potrebné čistiť
pravidelne a všetky (zo zákona). Hrozí
napríklad vznietenie sadzí alebo prúdenie
jedovatých splodín do interiéru. Podľa
vyhlášky ministerstva vnútra č. 401/2007
Z.z. musí byť vzdialenosť telesa komína od drevených konštrukcií minimálne
5 cm. V mnohých prípadoch je vhodné
použiť aj protipožiarny náter. Komín
a dymovody vždy plánujte tak, aby vyhovovali rôznym systémom vykurovania
a rôznym kotlom.
Mať či nemať hasiaci prístroj?
Zo zákona nevyplýva, že by ste museli mať v rodinnom dome hasiaci prístroj.
Je však na vašom uvážení, mať jeden či
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viacero k dispozícii na miestach ako je
kuchyňa, dielňa alebo garáž. V bytových
domoch a panelákoch je kontrola protipožiarnych opatrení samostatným nájomcom ťažšia, no i tak sa zaujímajte o to,
ako sú poschodia vzájomne oddelené, či
môže vzniknúť tzv. komínový efekt. Pozrite si koľko a v akom stave sú hydranty
a hasiace prístroje. Dbajte o to, aby únikové východy boli uvoľnené. Uľahčí sa
tak prípadná evakuácia a vstup hasičskej
jednotky do domu.
Elektrina a bleskozvody
Potenciálne vysoké nebezpečenstvo
skrývajú staré rozvody elektriny. Stovky požiarov vznikli od porúch, skratov
a horením elektrického vedenia. V požiarnych štatistikách na popredných priečkach zdrojov požiaru figurujú necertifikované spotrebiče a neodborná manipulácia
s elektroinštaláciou.
Rôzne výhrevné telesá, žiariče alebo
svetelné zdroje, amatérsky nainštalované
často v blízkosti horľavých materiálov,
dokážu spôsobiť vysoké škody. S každou
kúpou pochybných elektrospotrebičov,
kupujte i nebezpečenstvo skratu, prehriatia a vznietenia. Práve prístroje bez riadnej certifikácie, homologizácie a licencie
sú častou príčinou požiarov. Mimochodom elektrický skrat je najčastejšou
príčinou požiarov automobilov (druhou
najčastejšou sú prevádzkovo-technické
poruchy).
Obdobne ako s hasiacim prístrojom, pri
rodinných domoch je inštalácia bleskozvodu na rozhodnutí majiteľov. Musíme
vás však upozorniť, že v prípade vzniku
škodovej udalosti po zásahu bleskom,
bude poisťovňa na chýbajúci bleskozvod
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prihliadať. Samotný bleskozvod sa skladá zo zachytávača, zvodu a uzemnenia
a jeho konštrukcia a inštalácia podlieha
normám. Ani bleskozvod nemusí ochrániť
elektroniku a kovové vodovodné trubky
alebo rozvody plynu. Celé konštrukčné
riešenie rozvodov vo vzťahu k bleskozvodu preto musí byť riešené komplexne,
vrátane zvodov, uzemnenia, prepäťovej
ochrany a elektromagnetického rušenia.
Odporúčame drahšie elektrospotrebiče
počas búrky odpájať od siete a mať poistenú nehnuteľnosť pre prípad poškodenia
elektroinštalácie a tiež poistenie domácnosti (kryje škodu na elektronike).
Viete, že...
...počet požiarov v bytovom hospodárstve je podľa Štatistického úradu SR hneď
za počtom požiarov v poľnohospodárstve? Odporúčame využiť všetky protipožiarne opatrenia a voči požiaru a bleskom
sa poistiť. Bežne poistenie nehnuteľností
kryje škody spôsobené požiarom, priamym úderom blesku či výbuchom, ba dokonca spôsobené pádom alebo nárazom
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vzdušných či kozmických telies alebo satelitov, ich častí, prípadne nákladu. Dajte
si v zmluvách pozor na pojmy priamy
a nepriamy úder blesku. Nepriamy je častejší, no slabšie krytý.
Desatoro protipožiarnej ochrany
1. Ak zachytíte ohnisko požiaru, odstráňte z jeho okolia všetky horľavé materiály
a vyvetrajte dym. Požiar okamžite nahláste (za nenahlásenie hrozí pokuta).
2. V prvom rade dbajte na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ďalších osôb. Postarajte sa o urýchlenú evakuáciu.
3. Pravidelne – každé 4 mesiace – nechajte skontrolovať a odborne preskúšať
komín. Táto povinnosť vám vyplýva aj
zo zákona. Rovnako v bytových domoch
je nutné robiť preventívne protipožiarne
prehliadky.
4. Nestavajte svojpomocne krby ani komíny. Mnoho požiarov vzniklo aj vďaka
fušerskej práci rôznych firiem, ktoré nedostatočne odizolovali komínovú vložku
alebo krb od podlahy. Vždy sa obracajte
na kvalifikovaných odborníkov a vyža-

dujte používanie certifikovaných a testovaných materiálov.
5. Vykurujte iba materiálom, ktorý je
vhodný do vášho kotla.
6. Požiar komína nikdy nehaste vodou.
Mohol by popraskať a oheň sa rozšíri na
ďalšie časti domu.
7. Do väčších rodinných domov si zaobstarajte minimálne jeden práškový (univerzálny) hasiaci prístroj.
8. Vždy zvážte, či vami zapálená sviečka,
kahanec alebo odhodený ohorok z cigarety, nemôžu byť príčinami požiaru. Fajčenie k nim rozhodne patrí.
9. Nespaľujte odpadu, suchú trávu ani
odpadky mimo skládok ani na skládkach.
Nemanipulujte s otvoreným ohňom. Štatisticky takto veľmi často vznikajú požiare.
10. Parkujte tak, aby sa k vášmu domu
či bytu dostali vozidlá hasičského a záchranného zboru.
Vaši špecialisti na bezpečnosť
www.specialistinabezpecnost.sk

Kalendár podujatí júl – október 2015
Termín
júl
5. 7.
5. 7.
5. 7.
18. 7.
august
29. 8.
september
5. 9.
18. 9. – 20. 9.
október
október
3. 10.
4. 10.
10. 10. (?)

Podujatie
Futbalový turnaj
vernisáž a výstava žiaka ŠUV v Ba Marcela Magáta
CM výstup na Kuklu
Rozlúčkový koncert
PUPAK CUP – futbalový turnaj
Festival MČK v Budmericiach
Rozlúčka s letom
Vinobranie Modra
Festival scískanic
Vinobranie Pezinok
Mesiac úcty k starším
Sretnutie s jubilantami
Hodová zábava
Hody – slávnostná sv. omša
Jablkové hodovanie

Organizátor
TJ
KRKVAŠ
KRKVAŠ
OZ Talentárium
Kocka
MČK
Kocka
KRKVAŠ
KRKVAŠ
CRD
JDS
starosta
TJ
RKC
KRKVAŠ

Redakcia si vyhradzuje právo nezverejniť akékoľvek príspevky, ktoré sú v rozpore so zásadami
občianskeho spolunažívania alebo anonymné príspevky, ktoré znižujú úroveň Dubovských novín.
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