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Hlava ryby
Staré čínske príslovie hovorí, že ryba
smrdí od hlavy a zľudovelo aj v našich
zemepisných šírkach. Trochu nevianočný
začiatok. Však. K tejto téme ma priviedlo
jedno video od kamaráta.
Na začiatku sa autori zaoberajú definíciou psychopata a sociopata. Nie sú to len
vraždiaci maniaci z hororov, ale najmä ľudia okolo nás, ktorí nemajú emócie. Dokážu síce emocionálne prejavy odkopírovať
od zvyšku populácie, ale vlastné prežívanie
smútku, radosti, chápania druhých, kamarátstva, náklonnosti, lásky...nemajú. Zaoberajú sa len sami sebou a nemajú „škrupule“,
zábrany, svedomie. Dokážu byť schopnými
kopírovateľmi úspešných kolegov a keďže
sú bezohľadní, dokážu rýchle a agresívne postupovať v hierarchii zamestnancov.
A dokonca aj v „spoločenskom rebríčku“
ako schopní a úspešní podnikatelia, manažéri, politici. Ich maska padne až keď
je neskoro, keď urobia na svojich postoch
rozhodnutia, ktoré majú katastrofálne následky. Ako príklad použili finančnú krízu
– bublinu cien nehnuteľností, o ktorej všetci vedeli, že je klamstvom.
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Nepredajné
V druhej časti poukázali na umelú sociopatiu, ktorú si vytvárame sami. Nadmerným, alebo nepotrebným užívaním
antidepresív. Existujú diagnózy, kedy
sú antidepresíva potrebné. Rovnako ako
pri antibiotikách však množstvo ľudí pri
akomkoľvek probléme siahne po tabletke – na upokojenie, aby som sa vyspal,
aby som mohol pracovať. A tieto tabletky
umelo navodzujú stav utlmenia a odblokovania emócií – podľa autorov chemickú
sociopatiu. Najmä na odblokovanie smútku, stresu a problémov. Odložíme ich na
neskôr a nakoniec nás ich hromada zasype,
alebo sa staneme chladnými tabletkovými
sociopatmi.
Poslednú časť začali prezentáciou sociologického výskumu, ktorý preukázal, že
naše slová a skutky sa šíria medzi ľuďmi
ako kruhy vo vode. Dotýkajú sa nielen
našich najbližších, ale aj priateľov našich
najbližších a tiež priateľov priateľov našich
najbližších. Tri vrstvy priameho vplyvu
na svoje okolie má každý z nás. V zložitej
matematickej simulácii ukázali prečo ryba
smrdí od hlavy. Hlava robí vo veľkom to,
čo všetci robíme v malom.
Svoje posolstvo nazvali – Ja som hlava
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ryby – ako odpoveď na večnú otázku, ako
mám ja sám ovplyvniť dianie v rodine,
dedine, krajine. Odpoveďou je, že každý
to dianie už ovplyvňuje. Svojim správaním, svojimi názormi a najmä skutkami.
Ak vypustím zlo, neprajnosť, krutosť,
nezmieriteľnosť, svoj hlad po peniazoch
a majetkoch – budem žiť vo svete, ktorý sa
mi samému nebude páčiť a budem hľadať
vinníka. V zrkadle ho hľadať nebudem. Ak
však budem rozdávať okolo seba úsmev,
pozitívne myšlienky, dobré skutky – ako
vlnky vo vode sa všetko rozšíri, znásobí
a vráti do epicentra.
Na záver môžem len konštatovať, že je
to určite pravda. Sami máme predsa skúsenosť, že to takto funguje. Spomeňme si
na predchádzajúce Vianočné sviatky. Ako
skrásnie svet, keď je plný rozdávania,
dobroprajnosti, láskavosti a porozumenia.
Chcime žiť v takom „Vianočnom svete“
dlhšie, nielen týždeň – celý rok. A pri príprave kapra si skúsme povedať – Ja som
hlava ryby.
Požehnané Vianočné sviatky
praje starosta

Zdroj: Internet
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Ako to bolo v Dubovej na Vianoce, keď naši rodičia boli deťmi.
Vianoce bez vianočného stromčeka by
vari ani neboli Vianocami. Kedysi si ľudia vianočné stromčeky zdobili tým, čo
mali doma v záhrade, najčastejšie čerstvými či sušenými jabĺčkami, hruškami
alebo orechami. V bohatších rodinách
sa na stromček vešali aj perníky, papierové ozdoby, figúrky zo slamy či z kukuričného šúpolia.
No Vianoce si iste nevieme predstaviť
ani bez vianočných oplatiek. V minulosti
pečenie Vianočných oplatiek bola výsada
učiteľa, ktorého rodina napiekla oplátky
pre celú dedinu. Školopovinné deti potom
oplátky roznášali po dedine a v rodinách
vinšovali. Oplátky sa formovali horúcimi
kliešťami a začali sa piecť hneď po Lucii.
Na Dubovej je známe, že Vianočné oplátky v minulosti piekla pre celú dedinu rodina Dobšovičová. Oplátky sa obyčajne
balili po desať kusov zviazané nitkou.
V jedenej oplátke bola zapečená petržlenová vňať. Táto oplátka sa rozdelila na
štedrý večer pre dobytok. Štedrovečerná
večera bola skromná a jednoduchá. Na
štedrú večeru sa oplátky jedli s medom
v niektorých rodinách aj s cesnakom či
orechami. Varila sa kapustnica bez mäsa
iba s hríbmi a sušenými slivkami. Mäso
sa mohlo jesť až po príchode z polnočnej
omše. Na Štedrý deň sa malo jesť mäso
beznohé (rybacie), na Kristovo narodenie
dvojnohé (hydina) a na deň sv. Štefana
štvornohé (napr. bravčové). V našej dedine sa na štedrú večeru jedávali aj pupáky. Tieto gazdinky pripravovali makové,
orechové a tvarohové. Vo vnútri niektorých pupákov bol lekvár, tým deti ho-

vorili, že majú dušu. Neviem prečo, ale
podľa tohto jedla si Dubovania vyslúžili
prezývku „Pupáci“.
Po Štedrej večeri nasledovala ďakovná
modlitba a spievali sa vianočné koledy.
V ten večer nechýbali ani vinšovačky
a stretnutia s blízkou rodinou. Deti v
skupinkách chodili spievať. Prišli do
domu, zaspievali koledu a gazdiná za
odmenu deťom dala tekvicové jadierka,
orechy, jablká a niekde možno aj paniaštek. Gazdiné večer obyčajne nechodili
z domu preč, ale očakávali koledníkov
a vinšovníkov. Tento večer chodili koledovať aj žobráci, cigáni a pastieri. Deti
spievali rôzne koledy a dospelí vinšovali
takto: „Vinšujeme Vám tieto slávne sviatky Krista Pána narodenie a všetko čo si
od neho žiadate. Hojnosť chleba, hojnosť
vína a po smrti kráľovstvo nebeské“.
V našej dedine bola iba jedna rodina cigáňov, rodina kováča Lenharda Čambala.
Lenhard a jeho manželka Irma na Štedrý
večer chodili z domu do domu ale nespievali iba štrngali s reťazami, želiezkami a podkovičkami. Týmto tiež ľudia
podali, čo mali, či trochu zemiakov, kus
chleba alebo jablká. V bohatších rodinách to bola aj slanina či klobása, alebo
fľaška vína či pálenky. Koledovať a vinšovať chodil aj Štefan Dobšovič so synmi Jozefom a Pavlom. Táto rodina (ktorá
piekla aj oplátky) sa starala o obecných
býkov. Koledníci vošli do domu, v ktorom chovali dobytok, zavinšovali a z vnútornej strany vrát (brány) zastrčili dubovú
vetvičku. Táto vetvička bola v bráne zastrčená celý rok. Pre gazdu to bol určitý

Pamiatka
zosnulých

NIEČO AKO DAR

Tento rok sme sa znova zišli na cintoríne, aby sme si uctili pamiatku zomrelých.
Pane daj, aby sa tento cintorín stal
miestom nádeje a útechy pre všetkých
ľudí, ktorí tu chodia navštevovať hroby
svojich blízkych. Uteš tých, ktorí smútia,
lebo ich ešte stále bolí rozlúčka s tým,
koho mali radi.
Za posledný rok v našej obci zomrelo
šesť ľudí, každého z nich sme si uctili
krátkou spomienkou a zapálením sviečky.
Mária Polčicová

Zoslal si ho Pane, prišiel na pomoc,
stál tam sám, nik ho nevidel.
Celkom sám ruku podal mi,
a vzal si ma, zo sveta tmy.
Jeden malý anjel, lásku mi dáva,
napĺňa ňou srdce plné bolesti.
Nikdy neplače, šťastie rozdáva,
osviežuje myseľ, dušu očistí.
Je mojím dňom i nocou, svetlom i tmou,
stojí vždy pri mne, v dobrom aj v zlom.
Krídlami mávne, ľahko odletí,
viem, že raz sa navráti...
Vďaka Pánu za teba.

honor. V iných dedinách bol tento zvyk
výsadou pastierov. Či boli v našej dedine
niekedy pastieri neviem. Týmto koledníkom tiež ľudia dali to, čo mali, ale zvyčajne to bola slanina, klobása alebo víno.
Výslužku si odkladali do putne, ktorú nosil jeden koledník na chrbáte. Vinšovať
chodili až do Nového roku, kým neprešli
celú dedinu. Žobráci, ktorí boli na Štedrý deň v dedine neodchádzali, prespávali
v obecnom dome. O pol noci každý kto
mohol išiel do kostola na polnočnú sv.
omšu. Dedina sa ozývala vianočnými koledami, ľudia, ktorí sa stretali si navzájom
priali zdravie a Božie požehnanie.
Asi takto to bolo v Dubovej na Vianoce, keď naši rodičia boli deťmi. Vianoce
si doposiaľ uchovali svoje neopísateľné
tajomné čaro, umocnené mnohými pradávnymi zvykmi či prekrásnymi koledami. Aj dnes sú pre deti Vianoce tým, čím
boli Vianoce pre nás, keď sme boli deťmi
a verili sme, že darčeky nám nosí Ježiško.
Toto čaro si uchovajme a nech vianočná
pieseň Tichá noc, svätá noc je nerozlučne
spätá s Vianocami a jej melódia i slová
nech sa nesú našimi príbytkami. Táto
krásna svetoznáma rakúska pieseň, ktorú
všetci dobre poznáme, vznikla v Rakúsku
na Vianoce v roku 1818 a bola preložená
už do viac ako 200 jazykov sveta. Snívajme s otvorenými očami, veď Vianoce nie
sú len jeden deň, ale po celý rok.
Spracovala Mária Polčicová z rozprávania pani Ireny Rehušovej, pani Terky
Polčicovej, mojej mamy Márie Valentovičovej a svokry Márie Polčicovej.

Vianočný punč
1l 100% pomarančového džúsu,
1l červeného vína,
1-2 celé vanilky (struky),
klinčeky,
cukor podľa chuti,
2-3 pomaranče.
Postup:
Všetky prísady dáme variť, pomaranče nakrájame na kolieska. Necháme zovrieť a podávame vo vysokých pohároch s pomarančom.
Príjemné sviatky!!!
Fandlová
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Spomienka
Z úcty ku kňazovi vdp. Ľudovítovi Hotárovi sme sa rozhodli zrekonštruovať
jeho hrobku, ktorá sa nachádza na cintoríne v Dubovej vedľa hlavného kríža.
Na realizáciu opravy hrobky prispela aj
obec Dubová zo svojho rozpočtu finančnou dotáciou 500 €.
Vdp. Ľudovít Hotár pochádzal z Holíča, kde sa narodil 7. 8. 1876. Vysvätený
za kňaza bol 10. marca 1900. Na Dubovú
prišiel v roku 1910 a tu aj zomrel 1. júna
1956. Teda v Dubovej žil 46 rokov, z toho
29 rokov ako duchovný otec – farár asessor (z lat. prísediaci, poradca biskupa).
Za jeho pôsobenia bol kostol novopostavený a určite ho bolo treba i vnútorne
„dozariaďovať“. Vieme, že do kostolnej
veže objednal zvony, ktoré potom richtár Leonard Fandel doviezol z Moravy
na svojom voze. Dal vymaľovať kostol
do dnešnej podoby. Svedčí o tom aj stará fotografia z kostola, na ktorej je vidieť
z vnútornej strany oblúkovej maľby (od
oltára) maďarský nápis. Význam textu
v slovenčine: „Ctený Hotár Ľudovít,
miestny farár z poverenia Pána maľoval
kostol.“ V roku 1927 dal zhotoviť aj hlavný kríž na dubovskom cintoríne.
Vdp. Ľudovít Hotár neviedol len farský
úrad, ale učil ľudí aj správne hospodáriť.
Ako novátor založil Úverné družstvo
v Dubovej, ktorého bol predsedom a neskôr účtovníkom (viď príloha). Rozprával po maďarsky (vtedy úradný jazyk),
po nemecky, latinsky, čítal aj v švabachovom písme. Dôkazom toho bola jeho bohatá knižnica, ktorá sa žiaľ nezachovala.
V dome, kde žil na odpočinku, boli v 50.

rokoch minulého storočia násilným spôsobom vysťahované nielen knihy, ale aj
nábytok a sakrálne predmety.
Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku
1918 Slovensko netvorilo cirkevnú provinciu, pretože patrilo do Ostrihomského
arcibiskupstva. V roku 1922 Svätá stolica
slovenskú časť Ostrihomskej arcidiécézy
vyčlenila. Dubová patrila pod Apoštolskú
administratúru v Trnave. V tomto období
dostal slovenský národ pomoc hlavne od
kňazov, akým bol aj Ľudovít Hotár. Slo-

venskí kňazi v medzivojnovom období
boli oporou národa. Boli takmer jedinou
inteligenciou, ktorá v národe šírila slovenské povedomie. Existovala aj skupina
inteligencie ľavičiarskej, ale tiež vieme,
ako to s ňou ideologicky dopadlo.
Teologické myslenie a fakt, že Ľudovít
Hotár bol rímskokatolíckym kňazom, najvýraznejšie ovplyvnilo jeho myslenie
a život medzi Dubovanmi.
Vďačná rodina Viktórie Fandlovej
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Prírodné a historické podmienky pestovania viniča
V dávnejšej minulosti sa pestovali menej náročné odrody na nízkych pňoch,
takže ich zretiu napomáhal vo dne slnečný svit a v noci teplo vyžarujúce z pôdy.
V rámci historického vývoja a prírodných podmienok sa vyprofilovali oblasti
pestovania viniča na Slovensku nasledovne:
Vinohradnícka produkcia a tradícia Slovenskej republiky je sústredená
v šiestich vinohradníckych oblastiach
pozdĺž východo-západnej osi krajiny.
Plošne najrozsiahlejšia je Malokarpatská
oblasť na západe, najteplejšia je Juhoslovenská, najrozmanitejšia Nitrianska, najtajomnejšia Stredoslovenská, najčarovnejšia Východoslovenská a najslávnejšia
oblasť Tokaj na juhovýchode krajiny.
Každá z nich sa vyznačuje špecifickými
prírodnými podmienkami a osobitou históriou.
Malokarpatská vinohradnícka oblasť sa nachádza v juhozápadnej časti
Slovenska (na mape zvýraznená modrou
farbou) a skladá sa z troch podoblastí,
ktoré sa navzájom odlišujú z hľadiska
klimatických, ale najmä pôdno-geologických podmienok:
1. Vinohrady Záhoria ležia v regióne
Záhorie, na krajnom západe, medzi riekou Morava a severozápadným okrajom
Malých Karpát. Najvýznamnejšia časť
vinohradov Záhoria sa nachádza v okolí
mesta Skalica, známeho najmä červený-

mi vínami. V porovnaní s južnými svahmi
Malých Karpát, klimatické podmienky tu
sú o niečo drsnejšie. Z hľadiska pôdnogeologického substrátu tu prevažujú fluviálne sedimenty riek (najmä Moravy
a Myjavy) a viate piesky. Tunajšie vína sa
vyznačujú vysokým stupňom typickosti.
2. Malokarpatské vinohrady v užšom slova zmysle sa rozprestierajú na
juhozápadných svahoch Malých Karpát
od Bratislavy po Horné Orešany. Juhozápadné svahy tohto pohoria predstavujú skutočnú klenotnicu vinohradníctva
na Slovensku. História vinohradníctva
a vinárstva siaha v tejto oblasti takmer
tritisíc rokov do minulosti a dlhé stáročia
bol najvýznamnejším vinohradníckym
regiónom u nás. Tento význam bol daný
nielen vynikajúcimi prírodnými pomermi, ale aj relatívnou blízkosťou potenciálnych odbytísk, nielen Bratislava, ale
aj vzdialenejšie končiny, predovšetkým
české krajiny, Nemecko, Rakúsko, či
Sliezsko. Názvy malokarpatských vinárskych miest a obcí majú medzi milovníkmi vína a odborníkmi ten najlepší zvuk.
Z hľadiska reputácie sa im vari ani dnes
nemôže žiadna iná oblasť na Slovensku
rovnať. Kvalita vín zodpovedá dlhoročnej tradícii a skvelej povesti, od Svätého
Jura po Častú sú to predovšetkým biele
vína (najmä rizlingy), kým južný a severný okraj je naopak známy predovšetkým
produkciou červených vín (Frankovka
z Rače a Portugal modrý z Orešian). Geo-

logickým substrátom sú predovšetkým
náplavové kužele malokarpatských potokov, pôdy sú hlinito-piesočnaté a stredne
skeletnaté.
3. Vinohrady na nížinách a pahorkatinách východne od Malých Karpát.
Tieto vinohrady sú v porovnaní s predošlými podoblasťami podstatne mladšie.
Faktom však je, že aj v najsevernejších
polohách tejto podoblasti je možné dopestovať hrozno vhodné na výrobu vysokokvalitných vín, či už je to v okolí mesta
Hlohovec alebo v oblasti Čachtíc. Čo sa
týka pôdno-geologického substrátu, tak
prevažujú spraše.
Podľa vinohradníckeho registra SR je
v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
zaregistrovaných 5 359,2 ha viníc.
Svahy malokarpatského pohoria s ich
vhodnými ekologickými vlastnosťami sa
už od stredoveku využívali na pestovanie
viniča.
Naša Dubová je súčasťou malokarpatskej oblasti, ktorá predstavuje súvislé
pásmo tiahnuce sa od Bratislavy až po
Smolenice. Má rozmanité pôdne druhy: hlinitopiesočnaté, kamenisté, ílovité
s priemernou dobou slnečného svitu vo
vegetatívnom období 15-16 h, priemerné
zrážky vo vegetatívnom období 400-450
mm, priemerná teplota vo vegetatívnom
období 15-16 ºC s nadmorskou výškou
150-300 m.n.m. Dubová je súčasťou Modranského vinohradníckeho rajónu.
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Údaje o stredovekom vinohradníctve
na našom území dokazujú jeho značné
rozšírenie a dobrú úroveň. Pestovanie
viniča sa stalo výnosným zdrojom zemepanských príjmov, ale súčasne i feudálneho vykorisťovania poddaných. Zohrávalo významnú úlohu pri rozvoji miest
a obchodu. Vo viacerých prípadoch bolo
jedným z podnetov na udelenie titulu slobodného kráľovského mesta a s tým spojených výsad.
Naše vína v rámci uhorskej produkcie
nadobúdali čoraz väčší chýr doma i za
hranicami krajiny. Obchod s uhorským
vínom sa začal rozvíjať už v 13. storočí,
ba o storočie neskôr bolo víno dôležitejším vývozným artiklom ako obilie. V 16.
storočí sa vyvinula inštitúcia viničného
práva upravujúca vzťahy medzi zemepánom a obrábateľmi viníc, ako i vzájomné
vzťahy vinohradníkov v rámci vinohradníckej obce, sformovalo sa právo výčapu
a vznikli cechové organizácie.
Priaznivý vývin uhorského vinohradníctva zabrzdili vojny s Turkami a nasle-

dujúce stavovské povstania. Obsadením
južných území Uhorska vzrástol význam
tých produkčných oblastí, ktoré nezasiahli turecké výboje so všetkými dôsledkami. U nás to bol predovšetkým malokarpatský región.
Do kapitalizmu vstúpilo vinohradníctvo s mnohými podnikateľskými prvkami
z dávnejšej minulosti. Feudálne dávky
nahradili dane. Zanikli cechy, ktoré nahradili vinohradnícke spolky ako záujmové organizácie vinohradníkov. Rýchlo sa
začali zakladať vinohradnícke družstvá
– akciové spoločnosti, ktoré sa starali
o odbyt výrobkov.
Sľubné perspektívy narušil v osemdesiatych rokoch 19. storočia výskyt chorôb
a škodcov viniča – fyloxéra a peronospóra. Obidve svetové vojny poškodili
vinohradníctvo úbytkom výkonných pracovných síl, nedostatkom výsadbových
a ochranných materiálov, sociálnou
a hospodárskou neistotou, ako i priamymi vojnovými udalosťami. Pozitívnym
činom tohto obdobia bolo zriadenie vý-

skumného pracoviska v Bratislave, ktorého výsledky zabezpečovali výrobe odbornú orientáciu, kontrolu a pomoc.
Nová etapa vo vývine nášho vinohradníctva sa začala po roku 1948 a bola
spojená so socializáciou pôdy a presadzovaním družstevnej myšlienky. Úlohou
družstevného vinohradníctva bola modernizácia a zvyšovanie produkcie spojenej s uspokojovaním sociálnych potrieb
družstevníkov. Rast produkcie sa zabezpečoval rozširovaním viničných plôch
a zavádzaním kvalitných druhov štepeného viniča.

Deň padlých

ra 1889, Ján Valentovič nar. v roku 1886 –
manžel Bernadíny, rod. Tajcnárovej, otec
Márie Polčicovej a Anastázie Kittovej.
Padol na Ruskom bojišti, 31. 12. 1918
bol vyhlásený za mŕtveho. Štefan Svrček,
pravdepodobne brat Libuše Jakubcovej.
Štefan Jelemenský, padol na Ruskom
bojišti, neprežil, 20. júla 1920 bol vyhlásený za mŕtveho, Gašpar Nemec, zostala
po ňom vdova a tri deti. Zmrzačení sa
z bojov vrátili Štefan Jakubčík, Martin
Jakubec a Jozef Špoták.
Z druhej svetovej vojny sa domov do
rodín nevrátili Štefan Polčič nar. v roku
1920, padol 4. februára 1944 v Talianskej
Tarvízií, Jozef Koník padol v povstaní
v Liptovskom Mikuláši.
Vincent Moravčík nar. v roku 1922 zahynul ako člen Dubovskej milície po postrelení Sovietskym vojakom dňa 9. mája
1945 v Trnavskej nemocnici.

po bitke pri belgickom mestečku Ypér
(1915), kde zahynuli tisíce vojakov.

V aprílovom popoludní
v hukote bômb, diel a mín,
padol tu na našom poli
vojak Iľja Volžanin.
Tam mu aj hrob vykopali
na zelenej úvrati,
Už sa k matke v Lenigrade
jej Iľjuška nevráti.
Toto je úryvok z básne, ktorú sme sa
ako deti museli naučiť naspamäť, keď
sme boli štvrtáci. Lenže obsah tejto básne si človek uvedomí až keď dospeje.
Veď cez vojny zomrelo milióny vojakov. Niektorých doma čakali ženy
s deťmi, určite niektorých ich lásky, ale
všetkých do jedného doma čakala mama.
Týmto chcem poukázať na postavenie
ženy, matky počas každej vojny. Trpeli
a trpieť budú vždy bez rozdielu národnosti či farby pleti. Lebo len mama vie,
čo znamená stratiť svoje dieťa. Z rozprávania viem, že teta Koníková sa po smrti
syna Jožka, ktorý padol v SNP sa už nikdy nesmiala a možno nie len ona, možno
všetky.
Podľa dostupných informácii vieme, že
z prvej svetovej vojny sa domov nevrátili bratia Ján a Vincent Jakubcoví (boli to
súrodenci Anny Benarikovej). Obaja boli
ženatý a Vincent mal aj dve deti. Ďalšie
obete boli Martin Pokojný nar. 23. októb-

Toto sú iba strohé informácie o utrpeniach, ktoré so sebou prinášajú vojny,
ktoré prežívali naši predkovia a terajší
pamätníci. Naším padlým spoluobčanom
a ich rodinám s vďakou a úctou ďakujeme.
Mária Polčicová
Jedným zo symbolov tohto dňa je červený kvet poľného maku z Flanderských
polí, čo je pripomienka básne kanadského lekára z 1. svetovej vojny. Napísal ju

Pokračovanie nabudúce...
Renáta Jakubcová

„Na poliach flámských kvitnú maky divé,
Rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme.
My už však nevstaneme
a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme
a teraz len ticho ležíme
na tejto flámskej pláni.
Len divé maky červené
ďalej rastú na poliach flámských.“

Deň padlých – Medzinárodný deň
vojnových veteránov – 11. november
Predsedníctvo Ústredia JDS schválilo, aby sa JDS pripojila k Výzve Klubu
vojenských veteránov v Trenčíne, ktorý
je členskou organizáciou Zväzu vojakov
Ozbrojených síl Slovenskej republiky
a Základnou organizáciou č. 6 Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne.
Takto sa tradične pripája k aktivite mesta Rovereto v Taliansku a mesta Říčany
v Českej republike. Obe boli signatármi
tzv. Říčanskej výzvy, oslovujúcej obce
a mestá v ČR i v Európe k dôstojnej piete a spomienkam na obete vojen, ozbrojeného násilia, bez rozdielu, či patrili
k víťazným alebo porazeným armádam,
vyznávali rôzne náboženstvá, či boli rôznych národností alebo rás.
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Pripomienka zosnulých
december 2015
90 rokov:
Michal Pokojný + 21. 12. 1925

vdovec po Rozine rod. Hrdlovičovej (75 r.)

Filoména Hrdlovičová + 29. 12. 1925
dcéra Márie (1 rok)

Hermína Hrdlovičová

30 rokov:

60 rokov:
František Špaček + 6. 12. 1955
manžel Anastázie rod. Pokojnej (53 r.)

Ingeborg Vlachová + 22. 12. 1985

(55 r.)

Apolónia Jakubcová + 14. 12. 1955

10 rokov:

vdova po Františkovi, rod. Koleková (59 r.)

Katarína Pešková + 16. 12. 1955
vdova po Jánovi, rod. Slováková (82 r.)

Alojzia Moravčíková + 28. 12. 1955
manželka Františka, rod. Špotáková (33 r.)

Cyril Koník

Margita Moravčíková + 15. 12. 2005

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

Anna Königová + 20. 12. 2005
vdova po Františkovi, rod. Švorčíková (85 r.)

Ladislav Peško + 20. 12. 2005

29. 12. 2015 uplynie
15 smutných rokov od odchodu
do večnosti našej drahej
Marcelky Mojžišovej.
S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú mama s partnerom
a sestry s rodinami.

manžel Jozefíny rod. Kosecovej (65 r.)

Apolónia Jakubcová

Alojzia Moravčíková

50 rokov:

Margita Moravčíková

Anna Königová

Ján Slinták + 3. 12. 1965

Čas plynie ako rieky prúd,
kto ťa mal rád nevie zabudnúť.

manžel Františky rod. Hermanovej (65 r.)

Mária Tajcnárová + 16. 12. 1965
manželka Štefana, rod. Slováková (84 r.?)

Florian Fandel + 21. 12. 1965

Dňa 20. 12. 2015 si pripomíname
10 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec, dedko a pradedko

manžel Ernestíny rod. Koníkovej (82 r.)

Štefan Duban + 26. 12. 1965
vdovec po Rozálii rod. Jakubcovej (71 r.)

Ladislav Peško.

Ladislav Peško

Spomíname.

Ján Slinták

Florian Fandel

Štefan Duban

40 rokov:
Hermína Hrdlovičová + 28. 12. 1975

vdova po Augustínovi, rod. Heldová (70 r.)

Cyril Koník + 29. 12. 1975

syn Štefana a Márie rod. Zelinkovej (20 r.)

Dňa 29. 11. 2015 uplynulo 20 rokov, čo nás predišla do večnosti
naša mama, babka a prababka

Dňa 29. 10. 2015 nás opustila
naša mama, babka, sestra,
teta, svokra, priateľka

Rozália Hrdlovičová,
rod. Keráková.

Agneša Bohunská,
rod. Pešková
*2. 1. 1929 v Dubovej.

S vďakou, úctou a láskou
spomínajú deti s rodinami.

S úctou spomínajú najbližší.

Dubovské noviny
Konferencia svätého
Vincenta de Paul

1.10 Podpora
sebestačnosti

Vincentíni sa snažia pomáhať
núdznym sami, kde je to možné a byť
vedomí, že môžu ukuť a zmeniť ich
vlastné osudy a osud ich miestnej komunity.
Komentár
Konferencie si neželajú existenciu
chudoby. Tento dôvod predpokladá,
že bojujú proti tejto nespravodlivej
situácii. Napriek tomu, núdzni majú
byť tí, ktorí si nájdu svoju vlastnú
cestu. My, vincentíni, ich budeme
sprevádzať kdekoľvek si prajú ísť.
Podpora sebestačnosti a vedomia
tých, ktorí trpia, že majú schopnosť
prekonať utrpenie, je základnou úlohou, ktorej sa vincentíni nikdy nesmú
vzdať. (Pozri 7.9)

Naši jubilanti
december 2015

70 rokov:

Irena Hrdlovičová
(* 19. 12. 1945)

60 rokov:

Elena Lukačovičová
(* 17. 12. 1955)
Jubilantkám srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Poďakovanie
darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
Natália Mišíková, rod. Mojžišová, Marta Hrdlovičová, Edita Krpelanová, Janka Lederleitnerová, rod. Lániková, rod.
Pešková, Rudolf Hrdlovič, Alojz
Jakubec.

ĎAKUJEME!

december 2015
DOP 2015
Máme za sebou ďalší úspešný ročník
Dňa otvorených pivníc, kde sa vinári
Malokarpatského regiónu mohli prezentovať svojimi vínami a dali ochutnať tekutú pýchu zo svojich súdkov.
Tento rok sa otvorilo 155 pivníc od
Bratislavy po Trnavu a medzi nimi i pivnice našich dubovských vinárov.
U nás doma v Dubovej sa predstavil
vinár Marek Jakubec – Joslík, ktorý vo
svojej „Hoštáckej vieche“ hostí nielen
napájal, ale aj hostil gastronomickými
špecialitami zo svojej kuchyne. Hostia
odchádzali spokojní, pochvaľovali si aj

7
prostredie, v ktorom ochutnávali Marekove vína.
My, ktorí sme chceli ísť navštíviť ďalšieho dubovského vinára, sme sa vybrali
na Červený Kameň, kde nás vítali Janko
a René Pretzelmayerovci. Mali sa čo obracať, lebo historické priestory jazdiarne
hradu Červený kameň praskali vo švíkoch od počtu návštevníkov, ktorí chceli
ochutnávať ich vína.
Na záver prajem našim vinárom dobré počasie na dorábanie hrozna, nech im
v pivniciach vykvasí vždy dobré kvalitné víno, aby nás mohli napájať ešte veľa
rokov.
Renáta Jakubcová

Deň zdravej výživy
Počas októbra sme na škole mali deň zdravej výživy. Do školy sme priniesli rôzne
zdravé suroviny, ovocie, zeleninu. S pani učiteľkami sme vyrobili nátierky, ovocné
misy, zeleninové taniere a niektorí rodičia poslali už hotové chutné zdravé jedlá. Aj
pani riaditeľka nám upiekla jablkové ruže. Bolo to super.
Sebastian Valentovič – 4. ročník
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Pochod svetlonosov
Dňa 27. októbra 2015 sa uskutočnil pochod svetlonosov.
Všetky deti sme sa tešili a prišli sme o 17:00 hodine pred
našu školu. Priniesli sme si krásne vyrezané tekvice – svetlonosy, lampáše, svetielka. Pani vychovávateľka vyrobila krásnych
papierových svetlonosov, ktoré každému nalepila na bundu.
Všetci sme dostali gumené zuby, cukríky a pred školou sme sa
odfotili. Medzitým sa zotmelo a tak sme sa vybrali na prechádzku po dedine s krásne vysvietenými svetlonosmi.
Keď sme sa vrátili, ešte sme dostali cukríky. Šťastne sme sa
rozlúčili a išli sme domov.
Ela Vydrová, 4. ročník

Súťaž English one
Naša pani učiteľka nám jedného dňa rozdala kartičky a kto
chcel, mohol sa zapojiť do súťaže v anglickom jazyku.
Dostali sme prístupové kódy a na počítači sme mali pripravené úlohy. Presne ich bolo 10. Nie všetky boli jednoduché. Našli
sa aj takí žiaci, ktorí získali 100%. Za každú jednu správne vyriešenú úlohu sme dostali nálepku. Keď sme získali 10 nálepiek,
rodičia nám súťažnú kartičku vyplnili a podpísali a pani učiteľka ich poslala do Bratislavy.
Verím, že niečo vyhráme a budeme ocenení. Súťaž sa mi páčila, lebo sme ju robili iba na počítači.
Katarína Stankovenová, 2. ročník

Matematika v našej triede
Naša hodina matematiky je iná.
Pani učiteľka hovorí anglicky. Už sme si zvykli. Aj keď niekedy nerozumieme, ale navzájom si pomáhame. Píšeme päť-

minútovky a veľmi sa nám darí. Vždy jeden žiak je učiteľ a číta
príklady – samozrejme po anglicky a ostatní, aj s pani učiteľkou
píšeme výsledky. Je to zábavné. Keď počítame príklady, hovoríme anglicky. Veľmi rýchlo sme sa to naučili.
V škole sa mi darí. Najradšej mám čítanie, matematiku a telesnú výchovu.
Jakub Fiala, 2. ročník

Ľudovít Štúr
V tomto roku si pripomíname 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra a preto pani riaditeľka vyhlásila celoročnú súťaž
o tomto veľkom človeku, ktorý uzákonil spisovnú slovenčinu.
Každý mesiac je pre nás pripravená otázka, na ktorú písomne
odpovedáme a svoje odpovede vhodíme do pripravenej krabičky. Na konci roka sa dozvieme, kto správne vyriešil všetky úlohy. Súťaž sa mi páči, lebo sa popri tom veľa dozviem. Napríklad
aj to, že Ľudovít Štúr hovoril desiatimi jazykmi.
Laura Tomášková, 2. ročník
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Strom života

V novembri sme mali besedu o ochrane životného prostredia. Prednášali nám dvaja zanietení ochranári. Rozprávali nám,
že nemáme hádzať odpadky na zem, ani ich vyhadzovať v lese.
Dozvedeli sme sa, že naša zemeguľa je zavalená odpadkami.
My sme im povedali, že na našej škole separujeme odpad.
V každej triede máme kontajnery na papier a plasty a pravidelne
organizujeme zber papiera. Potom sme dostali súťažné otázky
a bludisko. Spoločne sme si vymysleli názov nášho klubu. Názov vymyslela naša prváčka Eliška. Náš klub sa volá Záchrancovia lesa.
Počas roka sa budeme zapájať do úloh a súťaží, ktoré pre nás
Strom života pripraví. Budeme tak chrániť a zveľaďovať hodnoty a prostredie našej obce.
Lukáš Koník, 4. ročník

Šašo Jašo
v Materskej škole.
V mesiaci október zavítal do našej
škôlky veselý Šašo, ktorý svojím spevom a humorom potešil a rozosmial deti.
Predstavenie plné hudby a spevu sa páčilo všetkým deťom. Nikto sa nenudil,
lebo ich Šašo zapájal do svojho účinkovania. Znovu deti prežili veselé dopoludnie.
Jarka Fandlová
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Jesenné úspechy
silových trojbojárov
Po úspešnej jarnej časti sezóny v silovom trojboji, kde Peter Moravčík a Samuel Tomašovič vybojovali v kategórií
do 105 kg, resp. do 120 kg tituly šampiónov, nasledovala päťmesačná drina
v posilňovni, ktorá bola úspešne dovŕšená na Majstrovstvách Slovenska družstiev a Slovenskom pohári v silovom
trojboji.
Táto súťaž, spojená z dvoch sa konala
22. 11. 2015 v Senici. V súťaži klubov
štartovalo jedenásť družstiev. V družstve
štartujú štyria pretekári a ich dosiahnuté
výsledky prerátané na koeficient WILKS
sa zrátajú a výsledkom je súčet, ktorý
rozhoduje o umiestnení. V družstve ŠK
SPC Častá štartovali spolu s Tomášom
Haršánym a Janom Schwarzom aj Peter
Moravčík a Samuel Tomašovič.
Obaja borci si utvorili osobné rekordy a v súčte družstiev sme nedali nikomu šancu, tím ŠK SPC Častá zvíťazil
s prehľadom so súčtom 2.060,84 bodov
pred Senicou 1.857,99 bodov a Zlatníkmi
so 1.754 bodmi.
V súťaži jednotlivcov Slovenský pohár
sa súťažilo v troch kategóriách: ľahká do
74kg, stredná do 93kg a ťažká nad 93kg.
Peter Moravčík, súťažil v ťažkej kategórií, táto kategória bola najkvalitnejšia
a pretekali v nej ostrieľaní reprezentanti. Peter začal osobným rekordom 330kg
v drepe, pokračoval v tlaku na lavičke
s „osobákom“ 182,5kg a aj v mŕtvom
ťahu prepisoval rekord na 280kg. Celkový trojboj 792,5kg je veľmi kvalitný

výkon a pri osobnej hmotnosti 104,8kg
si zapísal do výsledkovej listiny 473,92
bodov, čo bolo v ťažkej kategórii výborné
štvrté miesto
V tej istej kategórii súťažil aj 109,1kg
ťažký Samuel Tomašovič. Samo doslova exceloval a predviedol výkon svetovej triedy. Osobný rekord padal v drepe,
s činkou 375kg, čo je úctyhodný výkon.
V sérii osobných rekordov pokračoval
aj v tlaku, kde zapísal 240kg. Skúšal aj
250kg a len pár centimetrov pred vystretím rúk, sa mu činka pohla. Svoj osobný rekord v trojboji 935kg zavŕšil vý-

Posedenie žiakov

ako rozlúčka s futbalovou sezónou
Milí fanúšikovia kvalitného futbalu, chceme sa Vám poďakovať za celý tím žiakov aj za Vašu podporu. Hlavne ďakujeme Sise Tomašovičovej, Stanovi Polčičovi a Mišovi Oškerovi
za starostlivosť o nás.
Celkovo sme dopadli celkom dobre. Skončili sme na 5. mieste
z ôsmich aj napriek tomu, že dvaja hráči sa odhlásili, ale sezónu
hodnotíme fajn. Až na posledný zápas – nemali sme brankára, Samuel Polčič nemal palec a Šimon Hrdlovič ako správny
športovec si zlomil ruku na ihrisku. A náš útočník Marek Bielik
musel chytať. Dostali sme jednu červenú kartu, za to ďakujeme
Oliverovi Besedovi, ktorý ňou tak zachránil 2 body.
Futbalisti ďakujú za ochotu aj šoférovi autobusu Števkovi
Moravčíkovi alias Pincíkovi.
Fanúšikovia – pripravte sa na ďalšiu sezónu a uvidíte, že my
zabojujeme za Vás
Dubovskí žiaci – hráči futbalu

konom 320kg v mŕtvom ťahu, s týmto
super výkonom nazbieral 551,65 bodov
a suverénne vyhral ťažkú kategóriu a tiež
absolútne zvíťazil spomedzi všetkých 38
pretekárov.
Chlapci takto úspešne dokončili sezónu 2015, kde obaja získali spolu 5 zlatých
medailí. Som rád, že k týmto výborným
výsledkom, na ktoré môžu byť dubovania právom hrdí, prispel aj obecný úrad
v Dubovej.
Pavol Kovalčík,
tréner
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MALOKARPATSKÝ
POHÁR 2015
O víkende 12. – 13. septembra 2015 sa
uskutočnil na súkromnom letisku Ing.
Hanulu v Dubovej už 7. ročník súťaže
o Malokarpatský pohár RC historických
leteckých modelov.
Súťaž v tomto roku organizačne zabezpečovala dubnická skupina SAM 119 za
sponzorstva p. Jozefa Jaššu z Bratislavy
a dubovskej firmy JOSLIK. Patronát nad
súťažou prevzal, ako už tradične, starosta obce Dubová p. Ľudovít Ružička. Po
dvoch posledných, „uplakaných“ ročníkoch sme konštatovali, že účasť bola
slabšia. Napriek tomu, že súťaž bola riadne zaradená do kalendára SAM 119. konali sa v rovnakom termíne súťaže v Čechách, ale aj na Východnom Slovensku
a tak veľa „tradičných“ účastníkov sa tento rok nedostavila. Žiaľ podobne to bolo
aj s rakúskymi historickými modelármi,
u ktorých úradovali zdravotné problémy
a tak pricestoval iba ich prezident p. Gerhard Rauter s manželkou.
Piatkové poobedie bolo venované zabezpečeniu zázemia súťaže. Stavali sa
stany či prístrešky, aby sa mohlo v sobotu
od rána začať „úradovať“ a samozrejme
aj lietať.
V sobotu sa od rána rozbehla prezentácia pretekárov, ktorí sa prihlasovali do

Najmladší účastník Marek Mach s otcom.

Otvárací prejav riaditeľa súťaže Štefana Mokráňa za účasti p. Márie Polčicovej, starostu obce p. Ľ. Ružičku a prezidenta SAM 119 a prezidenta Európskeho SAM p. Fr. Swieteho.

jednotlivých kategórií. Nakoniec sa prezentovalo 22 „pilotov“, ktorí predstavili
v súťaži 37 modelov.
Potešiteľné je, že sa v súťaži objavili aj
mladí prekári. Marek Mach a Michal Brokuta potvrdili, že sa nejedná o kategóriu
modelov, v ktorej dominujú iba seniorskí
modelári. Najmladším účastníkom bol
Marek Mach a najstarším a zároveň najvzdialenejším účastníkom bol Miroslav
Čamaj z Banskej Bystrice.
Po nástupe pretekárov a slávnostnom
otvorení súťaže, na ktorom bol prítomný
starosta obce Dubová p. Ľudovít Ružička
so svojou bývalou pracovníčkou p. Máriou Polčicovou a majiteľ letiska p. Ing.
Hanula, sa začali lietať jednotlivé kategórie.
Ako prví sa predstavili pretekári
v „električkách“ (modely poháňané elektromotormi). V kategórii 1/2 A ELECT-

Víťazný model v kategórii vetroňov Luš M. Ďuriša.

RIC OT štartovalo 10 pretekárov. Víťazom sa stal J. Barčík s modelom Fubar
pred svojim klubovým kolegom J. Šilarom (Fubar) a D. Sedlárom (Centaur).
V kategórii ELOT (striedavé motory)
štartovalo 8 pretekárov a vzhľadom na
dosiahnuté výsledky prvých troch sa
muselo o poradí rozhodnúť vo „Fly off“.
Nakoniec víťazom sa stal M. Čamaj
s modelom Ciclone pred M. Žitňanom
(Fubar) a J. Barčíkom (Ciclone). V kategórii OTVR Gliders (vetrone) štartovalo
9 pretekárov. Víťazom sa stal M. Ďuriš
s modelom Luš, ktorý ako jediný nalietal
3 maximá pred M. Grežom (BV-1) a M.
Brokutom (Eagle).
Víťaz tejto kategórie M. Ďuriš si súčasne prevzal aj „Putovný Malokarpatský
pohár“ a stal sa jeho držiteľom na jeden
rok.
V kategórii 1/2 Texaco (modely poháňané spalovacími motormi Cox 0,8),
štartovali 5 pretekári. Víťazom sa stal Št.
Mokráň s modelom Top Banana pred P.
Rábekom (Meteór) a M. Machom (Kerswap).
Ako posledná sa lietala „kráľovská“
kategória Texaco. Sú to modely úctyhodných rozmerov poháňané spalovacími
motormi, ktoré majú stanovené letové
maximum na 30 min. Štartovali 4 pretekári.
(Pokračovanie na str. 12)

12

december 2015

Dubovské noviny

(Pokračovanie zo str. 11)
Víťazom sa stal M. Čamaj s modelom
Lanzo Bomber pred M. Madarasom (Lanzo Breaker) a J. Šilarom (Fubar).
V nedeľu sa lietala nová súťaž „Cross“
v kategórii 1/2 A ELECTRIC OT. Súťaže
sa zúčastnilo 6 pretekárov a podľa reakcií pretekárov sa zdá, že dosiahla aj najväčší ohlas. Bol to úžasný pohľad vidieť
v jednom okamihu štartovať 6 modelov.
Víťazom sa stal pretekár, ktorý pristal na
ploche letiska ako posledný zo všetkých
štartujúcich. A že by sme sa dožili aj hromadného povzbudzovania jednotlivých
„pilotov“, o tom sa nám nesnívalo ani
v tom najkrajšom sne. Nakoniec sa víťazom stal J. Barčík s modelom Fubar pred
M. Žitňanom (Fubar) a M. Jurkovičom
(Fubar).

V súťažnom zápale.

Napriek tohtoročnej slabšej účasti všetci modelári priviezli pod svahy Malých
Karpát prekrásne modely a konečne po
dvoch „pôstnych“ rokoch sa mohlo poriadne lietať.
Zvláštne poďakovanie patrí p. Štefanovi Mokráňovi za prípravu a organizáciu

tohto 7. ročníka súťaže, ktorý vynaložil
veľa síl a času pre jeho zdarný priebeh.
text: Ing. Jozef Sedlár,
športový komisár súťaže
foto: Pavol a Alenka Rábekoví

Účastníci pri promenáde s modelmi.

Redakcia si vyhradzuje právo nezverejniť akékoľvek príspevky, ktoré sú v rozpore so zásadami
občianskeho spolunažívania alebo anonymné príspevky, ktoré znižujú úroveň Dubovských novín.
Dátum vydania ďalšieho čísla: 31. január 2016, uzávierka pre textové a obrazové príspevky: 11. január 2016
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