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A teraz čo...
Minulý rok nám dal všetkým zabrať. Neviem, či si pamätáte, ako som v roku 2013
na zhromaždení na ihrisku hovoril, že nás
čaká 10-tisíc problémov s kanalizáciou –
ale sme tu na to, aby sa problémy riešili
a prekonávali. Tak polovicu sme vyriešili
a prekonali v minulom roku. Nikoho z nás
nenapadlo ani v sne, čo budeme riešiť. Čo
sa nájde v zemi pri výstavbe kanalizácie.
Nevedeli to ani vodári, ani projektanti,
ani stavbári, ani obec, a ani vlastníci nehnuteľností. Kanalizáciu máme „v zemi“
a tento rok nás čaká pripájanie.
Najväčšími problémami boli križovania kanalizácie s rôznymi „zariadeniami“
v zemi, aby sa dodržal sklon odtekania. Pamätáte, že pri kostole stála otvorená jama
asi tri mesiace a tým pádom sa narušil harmonogram výstavby na Podhorskej a Novosadskej ulici, ktoré mali sebe navzájom
slúžiť ako obchádzky. Nakoniec to dopadlo
tak, že boli „otvorené“ obe naraz a rekonštrukcia vodovodu na Novosadskej nás týra
ešte aj v tomto roku.
A mňa osobne najviac týra situácia na
Novosadskej ulici, kde boli obyvatelia reálne odstrihnutí od svojich nehnuteľností
a boli nútení chodiť po členky v našej po-

vestnej ílovici a tiež obyvatelia Sokolskej
ulice, kde zasa niekoľko mesiacov viazla
spätná úprava štrkovej cesty.
Výsledok z prvého pohľadu nie je žiaden
zázrak. Ešte sa stále odstraňujú nedostatky,
ktoré sme reklamovali a identifikovali opakovanými obchôdzkami. Do konca apríla
sa budú robiť ešte aj terénne úpravy, úpravy
parkov, okrajov ciest, výsadba trávy,...
Realizátor prevzal záruku za stav miestnych komunikácií na 5 rokov. Všetkým je
nám jasné, že tieto sa najneskôr o dva roky
„rozpadnú“. Rozpadnú sa okraje urobených
nových asfaltov a rozpadnú sa pôvodné,
stavbou narušené asfalty. Ak nám opätovne
preasfaltujú kúsky rozpadnutých nových
asfaltov, situáciu moc nevylepšíme. Preto
by sme mali byť pripravení približne o dva
roky v súčinnosti s realizátorom preasfaltovať aj „naše“ pôvodné asfalty. Odhadom by
nás to malo stáť 180 tisíc Euro.
Asfaltovanie je však len jedna časť problému miestnych komunikácií. Mali by sme
ich už dať do poriadku kompletne. S obrubníkmi, chodníkom, dažďovými zvodmi. To
si vyžaduje jednak vysporiadať pozemky
a jednak vyriešiť tieto verejné priestory
a nájsť kompromis medzi všetkými funkciami ulice – parkovaním, zeleňou, autodopravou, cyklodopravou, chodcami,
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umiestnením lámp, odvádzaním dažďových vôd,...
Obecné zastupiteľstvo chápe tieto potreby a nastúpili sme cestu komplexného riešenia verejných uličných priestorov. Myslíte, že bude menej problémov? Nie. Bude
ich rovnako stále. A opäť poviem – sme
tu na to, aby sa problémy riešili. Veď to je
vlastne v kocke život. Riešenie problémov,
ktoré stoja pred nami. A záleží na všetkých
zúčastnených, či život budeme žiť pokojne
a s rozumom, či problémy budeme riešiť
pokojne a s rozumom, alebo si urobíme
s riešenia problémov nevyriešiteľný rébus
a zo života peklo.
Obec je z pohľadu finančných nárokov
na tieto požiadavky v celkom dobrej kondícii. Z minulého roka sme odložili 80 tisíc
a dostali sme ponuku na odkúpenie pozemkov pod letiskom za 120 tisíc. Ak sa nám
podarí v tomto a budúcom roku našetriť na
dopravné projekty a urbanisticko architektonické riešenia ulíc, vytvoríme predpoklad
na kvalitné riešenie v prospech všetkých
obyvateľov.
Ďakujem všetkým za trpezlivosť.
starosta

zdroj: internet
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Ako postupovať pri zriadení kanalizačnej prípojky v Dubovej
V súvislosti s novovybudovanou verejnou kanalizáciou v Dubovej, v rámci projektu „Dobudovanie kanalizácie
a ČOV v aglomerácii Modra“, pripravila spoločnosť BVS, a.s., (ďalej len BVS)
v spolupráci s obecným úradom zjednodušený postup pripájania nehnuteľnosti
na verejnú kanalizáciu (ďalej len VK).
Vychádzajúc v ústrety obyvateľom
obci Dubová, BVS zriadi dočasné pracovisko v období pravdepodobne apríl
a máj 2016 v priestoroch Obecného úradu v kancelárii prvého kontaktu nachádzajúcej sa na 1. poschodí Obecného úradu v Dubovej tak, aby mohli obyvatelia
obce Dubová čo najjednoduchšie vybaviť všetky náležitosti súvisiace s pripojením sa na VK. O otvorení dočasného
pracoviska Vás budeme informovať
hlásením v miestnom rozhlase.
Kontaktný pracovník BVS, a.s. bude
prítomný na dočasnom pracovisku
v kancelárii prvého kontaktu vždy v stredu v čase 8:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00
hod., alebo je možné navštíviť detašované pracovisko v Modre v kancelárii prvého kontaktu vždy v stredu v čase 8:00
– 11:30 a 12:00 – 17:00 hod. V prípade
potreby je taktiež možné navštíviť kontaktné centrum BVS v Pezinku Holubyho
28 (OC Plus), 902 01 Pezinok. Zákaznícke hodiny sú zverejnené na web stránke
BVS.
BVS osloví svojich zákazníkov (odberateľov vody, ktorí majú uzatvorenú
zmluvu na službu „vodné“) v príslušnej
lokalite formou písomných výziev s podrobnými informáciami ohľadne postupu
pripájania sa na verejnú kanalizáciu a následného uzatvorenia zmluvy na službu
„stočné“. Prílohou výziev budú všetky
potrebné dokumenty ako napríklad:
1. Hromadné vyjadrenie BVS pre obec
Dubová (ďalej len Vyjadrenie).
2. Tlačivo – Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia.
Obec Dubová zároveň doručí jednotlivým občanom – zákazníkom BVS tlačivo
Ohlásenie drobnej stavby – kanalizačnej prípojky so schematickým vyobrazením pripojenia. Toto ohlásenie občan
– zákazník BVS (vlastník nehnuteľnosti)
vyplní a obratom doručí na Obecný úrad

Dubová spolu so správnym poplatkom 10
€ fyzická osoba, 30 € právnická osoba.
Výnimku zo zákona majú vlastníci – držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím. Iné výnimky
obci zákon o správnych poplatkoch neumožňuje (145/1995 – položka 60a).
Na počkanie dostane na obecnom úrade
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
a doklad o zaplatení správneho poplatku.
Postup pripojenia na VK po získaní
Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby:
• Žiadateľ si zabezpečí zrealizovanie napojenia domovej časti kanalizačnej prípojky na kanalizačnú odbočku vyvedenú
k nehnuteľnosti na ulici v súlade s vydaným Vyjadrením a s dokumentom „Technické podmienky pripojenia a odpojenia
nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky
zriaďovania a odstraňovania vodovodnej
a kanalizačnej prípojky v podmienkach
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti,
a.s.“, platnými od 15. 12. 2014 (ďalej len
Technické podmienky) – zverejnené na
web stránke BVS.
• Samotné miesto prepojenia na kanalizačnú prípojku na hranici nehnuteľnosti
žiadateľa musí ostať odokryté za účelom vyhotovenia fotodokumentácie pri
kontrole prepojenia na VK.
• Následne žiadateľ podá vyplnené tlačivo „Žiadosť na preverenie technických
podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu“ vrátane uvedenia aktuálneho stavu
na vodomere a doručí na dočasné pracovisko v Dubovej, alebo na ktorékoľvek
Kontaktné centrum BVS (ďalej len KC)
následne dohodne s pracovníkom BVS
termín preverenia technických podmienok pripojenia na VK.
• Ak žiadateľ splní technické podmienky
pripojenia, pracovník BVS zaznamená
aktuálny stav vodomeru, následne bude
žiadateľovi najneskôr do 5 pracovných
dní doručená na podpis zmluva na službu
stočné.
Vyššie uvedený zjednodušený postup
je potrebné ukončiť najneskôr do 30. 9.
2016, nakoľko platnosť hromadného vodohospodárskeho vyjadrenia končí taktiež 30. 9. 2016. Po uplynutí tejto lehoty

bude musieť každý záujemca požiadať
o vyjadrenie k projektovej dokumentácií,
ktoré bude spoplatnené v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb BVS, a. s.,
platného od 1. 10. 2014.
V prípade ak nehnuteľnosť nie je napojená na verejný vodovod (voda je zabezpečená z vlastného zdroja – studňa), ale
vlastník nehnuteľnosti má záujem odvádzať odpadové vody do VK, bude potrebné
realizovať montáž vodomeru na meranie
množstva vody odvedenej do VK. Bližšie
informácie Vám poskytne pracovníčka
BVS na detašovanom pracovisku v Dubovej, resp. na ktoromkoľvek KC BVS.
Pripojenie na VK resp. vypúšťanie
odpadových vôd do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní
odpadových vôd do verejnej kanalizácie bude posudzované v zmysle zákona
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ako neoprávnené.
Obec Dubová a BVS v záujme občanov zjednodušili procesy na 2 návštevy
obecného úradu:
• Doma si nájdete tlačivá a materiály
v schránkach.
1. návšteva – doručenie Ohlásenia...
a prevzatie Oznámenia... na obecný úrad.
• Zrealizujete napojenie.
2. návšteva – podanie Žiadosti... na pracovisku BVS na obecnom úrade, alebo
inom kontaktnom mieste BVS.
• Technik BVS preverí napojenie.
• Môžete zasypať a upraviť.
V prípade, že Ste schopní zrealizovať
napojenie v čase medzi podaním žiadosti a termínom návštevy technika BVS,
môžete si naraz podať aj Ohlásenie... aj
Žiadosť... a navštíviť obecný úrad len
raz.
• Doma si nájdete tlačivá a materiály
v schránkach.
1. návšteva – doručenie Ohlásenia...
a prevzatie Oznámenia... na obecný úrad
+ podanie Žiadosti... na pracovisku BVS
na obecnom úrade.
• Zrealizujete napojenie.
• Technik BVS preverí napojenie.
• Môžete zasypať a upraviť.

Potrebujeme moderných svätcov, svätcov XXI. storočia,
ktorí vytvárajú svoju duchovnosť pre túto dobu.
(Sv. Otec František)
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Vinohradníkov rok
Každoročný kolobeh vinohradníkovej
práce je zaujímavý pre svoje charakteristické zvykoslovné prvky, neopakovateľnú atmosféru vinohradov, pivníc
a oslavu finálneho výrobku – vína.
Samotnej práci vo vinici predchádza
etapa výberu odrôd, práce spojené so zakladaním vinice, rozmnožovanie a šľachtenie viniča. Obrábanie viníc a výroba
vína sa po stáročia vykonávali pomocou
prostriedkov, ktoré svojimi špecifickými formami vytvárali osobitnú skupinu
v tradičnom poľnohospodárskom inventári. Väčšinou vychádzali z prastarého
základu a s menšími zmenami sprevádzajú technológiu až do súčasnosti. Práce
spojené s obrábaním pôdy sa v našich
podmienkach vykonávali až do polovice
20. storočia prevažne ručne.
V 19.storočí sa pred založením vinice
rozšírilo tzv. rigolovanie, prevrstvovanie
zeme, ktoré sa robí dodnes. Najvhodnejším obdobím na rigolovanie je jeseň,
pretože cez zimu pôda vymrzne, získa
zásoby vlahy a sadne. Práca sa začína
vykopávaním jarku hlbokého 50-60 cm
a širokého asi 50 cm po celej šírke spodného okraja pozemku. Pôda z jarku sa
odkladá na spodný okraj parcely. Asi vo
vzdialenosti 30-50 cm sa pôda prekopáva
do rovnakej hĺbky tak, aby na dno jarku
spadla vrchná časť – planina a na povrch
sa dostala spodná, odpočinutá pôda. Kamene pritom popadajú na dno jarku. Tie
jednak vyrovnávajú svah, jednak pôsobia
na udržanie vlahy. Do posledného jarku na konci vinohradu sa nasype pôda
z prvého jarku zdola. Povrch rigolovanej
pôdy sa zarovná – zrámuje. Pri rigolovaní sa súčasne robili aj spodné alebo povrchové jarky na odvod vody. Tradičné
spôsoby spracovania pôdy nemali vo viniciach charakter špecifických vinohradníckych prác, a preto sa tieto vykonávali
viacúčelovými nástrojmi. Platí to hlavne
pre nástroje, ktoré sa používali pri klčovaní a rigolovaní pozemkov – klčovnice,
čakany, rýle. Po vykonaní týchto prác je
pozemok pripravený na výsadbu.
V období pred fyloxérou sa na vysádzanie viniča používal spôsob výsadby
odrezkami. Jeho výhodou bola jeho jednoduchosť a nízka nákladovosť, nevýhodou však nedostatočná odolnosť voči
škodcom a chorobám viniča. Odrezky
sa pripravovali v období vegetatívneho
pokoja – zväčša od Vianoc do marca.
Z viničného pňa odrezali zdravé letoras-
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ty na dĺžku 5-6 očiek a v snopčekoch po
30 kusoch sa skladovali v pivnici až do
vysádzania. Pred výsadbou bez zakorenenia sa odrezky skrátili na 2-3 očká
a spravidla v máji sa zasadili do jamky
tak, aby horné očko bolo nad úrovňou
pôdy. Potom sa zakryli zeminou. Do jesene sa dvakrát okopali a na zimu zakryli.
Z jari ich zrezali na 2-3 očká. Keď sa
po fyloxérovej pohrome ukázala potreba štepiť vinič do odolného podpníka,
spôsob vysádzania odrezkami čoraz viac
ustupoval. Štepenie sa stalo nevyhnutným spôsobom ochrany viniča. V dobe
vegetačného kľudu sa v hornej časti zrezala hlava pníka a zvyšná časť rozpolila.
Do rozštepu sa vsadil jeden alebo i viac
vrúbľov, hlava sa oviazala drôtom a miesto štepenia sa natrelo voskom. Aby štepenie splnilo svoj ochranný účel, vyžadovali sa odolné podpníky. Prax ukázala, že
v našich podmienkach sa najvhodnejším
podpníkovým materiálom stali niektoré druhu amerického viniča – amerikán.
Zakorenené štepy sa vysádzali najprv do
škôlky a až jednoročné korenáče sa vysádzali do vinice. Tri roky po vysadení
a zakorenení prináša vinič plody a vyžaduje starostlivosť, ktorú mu vinohradník
venuje v pravidelne sa opakujúcom ročnom pracovnom cykle.
Prvou z jarných prác je rez viniča, u nás
nazývaný podľa použitých techník a nástrojov rezačka (nožom) alebo strihačka
(nožnicami). Okrem noža a nožníc, ktoré
postupne vytláčali z inventára vinohradníka nože, sa používali pílky a sekerky.
Účelom strihačky je odstrániť zbytočné
nadzemné časti viničného pníka a skrátiť
letorasty. Pre úspešnú operáciu je dôležitá voľba vhodného termínu. V našej
oblasti sa rez robil zväčša okolo Mateja
(24. február), lebo „Macej rozdává kosírky na rezaní révy“. I pri nepriaznivom
počasí sa malo na Mateja aspoň niečo
zrezať, aby bola dobrá úroda. Správnemu
určeniu rezu napomáhali stáročné skúsenosti s počasím a sledovaním prírodných
javov. „Keď pne moc tečú, bude ešte
zima“, „Keď na Vincenta vtáčik z koľaje
sa napije, bude mnoho vína“, hovorieval
vinohradník. Rez bol v minulosti prácou
gazdu. So skracovaním prútov sa súčasne odstraňuje aj staré viazanie. Pri reze
sa rozhoduje aj o spôsobe vedenia viniča. Oproti vedeniu v starých viniciach sa
vinič pestovaný pri dome vyväzoval na
vysoké drôtené opory, kde vytváral steny,
pergoly. Vysoký vinič nazývali longoše.
V súčasnosti sa ujalo stredné a vysoké
vedenie viniča.
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Ďalšou dôležitou jarnou prácou je kopačka. Za najvhodnejší čas pre kopačku v
našej oblasti sa považovalo obdobie, keď
„Kopáčovi na chrbet padá breskyňový
kvet“, čo býva v polovici apríla. Jej účelom je prekypriť pôdu do hĺbky 20-25 cm
a upraviť ju okolo viničného pníka. Na
kopačku sa používali krample, ktoré neskôr nahradili vidly. V súčasnosti sa používajú rôzne malé mechanizmy a ruč-ne
sa prekopáva iba okolo pníkov. Kopanie
bolo jednou z najnamáhavejších prác vo
vinici. Preto sa na ňu najímali námezdní
robotníci – tovarichári.
Na upravenom pozemku v starých
viniciach sa po vyschnutí jarnej vlahy
pristúpilo k zatĺkaniu a úprave kolov –
štekotukačke. Drevené koly – šteky, dávali starým viniciam im charakteristický
vzhľad. Slúžili ako opora pre viničné letorasty, zabezpečovali k nim prístup slnka
a zamedzovali ich trenie a lámanie vo vetre. Za najtrvácnejšie sa považovali šteky
agátové a dubové a na použitie sa pripravovali počas zimného obdobia. Zatĺkanie
sa malo skončiť do Urbana (25. máj). Na
túto prácu sa používali sekerky so širokou
objímkou a krátkym poriskom. V súčasnosti sa rozšírilo používanie betónových
opôr s drôtenkami. Upevnením kolov sa
skončili prvé jarné práce vo vinohrade.
Vinohradník potom s obavami i nádejou
sledoval splnenie všetkých predpovedí
a pranostík. Významnými medzníkmi
boli dni Jozefa (19. marec) a Urbana (25.
máj), ktoré ovplyvňovali štádiá vývinu viničného pníka. K sviatku Jozefa sa
pripisoval veľký význam pre posúdenie
úrody, čo sa vyjadrovali výrokom „Na
Jozéfka slnéčko dává chléb a vínečko“.
Po Jozefovi až do Juraja (24. apríl) sa
mala skončiť aj ďalšia práca a to viazanie
viniča. Viazačka sa dodnes robí pred kvitnutím viniča a jej účelom je upevnenie letorastov k opore. V minulosti sa prvýkrát
viazalo do Jura, kým ešte vinič nepučil.
Hovorilo sa, že „Na Ďura sa má videti
očká z tretej rúny“, čiže vinohrad mal už
byť upravený. Viazanie sa podľa rastu prútov opakovalo 3-4 krát. Na viazanie sa
získavala ostrica nazývaná pant. Na viazanie prútov k drôtenkám sa používajú
motúzy alebo drôtky.
Pokračovanie nabudúce.
Renáta Jakubcová
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Čo priniesol rok 2015?

Dubovské noviny

Povedali si "áno"

14. 6. 2015
Daniela Šikulová & Ivan Garaj
27. 6. 2015
Mgr. Dominika Molnárová & Róbert Kolek
11. 7. 2015
Pavlína Vontorčíková & Dominik Zajíček
26. 9. 2015
Zuzana Zubajová & Martin Pohrebovič
3. 10. 2015
Adriana Jakubcová & Zsolt Molnár
4. 12. 2015
Mária Križanová & Jozef Miklušičák

Zuzana Zubajová & Martin Pohrebovič

Daniela Šikulová & Ivan Garaj

Adriana Jakubcová & Zsolt Molnár
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Narodené deti
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Oscar Janžo *8. 1. 2015

rodičia: Viktor Janžo a Ivana Jakubcová

Klára Tomanovičová *14. 1. 2015

er
Juraj Grig

žo
Oscar Jan

rodičia: Ján Tomanovič a Barbara, rod. Kucharová

Juraj Griger *19. 3. 2015

Sebastián

Matovič

rodičia: Ing. Pavol Griger a RNDr. Eva Grigerová, rod. Juríčková
rodičia: Peter Ružička a Lucia, rod. Hozlárová

Klára Tomášková *25. 5. 2015

rodičia: Tomáš Tomáška a Monika, rod. Zajíčková

ášková
Klára Tom

ičková

Hana Ruž

Hana Ružičková *5. 5. 2015

Jakub Šikula *14. 6. 2015

rodičia: Mgr. Alexander Šikula a Lucia, rod. Víznerová

ičová

lč
Rebeka Po
ula

rodičia: Richard Hrčka a Petra Polčičová

Oliver Miklušičák *30. 7. 2015

rodičia: Jozef Miklušičák a Mária, rod. Križanová

Barbora Tomašovičová *4. 8. 2015

ová
tália Hrčk

Jakub Šik

Natália Hrčková *12. 7. 2015

rodičia: Jozef Tomašovič a Viera, rod. Schleimerová

Na

Sebastián Matovič *12. 9. 2015

rodičia: Miroslav Matovič a Dominika Černíková

nská
Nina Rove
lušičák
Oliver Mik

rodičia: Peter Polčič a Dorota, rod. Vaverková

Nina Rovenská *22. 10. 2015

rodičia: Martin Rovenský a Jana, rod. Moravčíková

vá
omašovičo
Barbora T

Jedine deti vedia, čo hľadajú.
(Antoine de Saint Exupéry)

Predišli nás

Mária Tvarožková + 17. 2. 2015
rod. Glozneková (82 r.)
Anna Lukačovičová + 9. 5. 2015
Jozef Urbanovič + 28. 7. 2015
Štefánia Gašparovičová + 19. 8. 2015
Peter Fedor + 4. 10. 2015
Ernestína Dobšovičová + 30. 10. 2015

Rebeka Polčičová *13. 10. 2015

Poďakovanie
darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
Mirka Oškerová, Lacko
Moravčík, Miloš Gloznek, p.
Mária, rod. Jána Minárika,
Mária Polčicová, Viliam
Duban.

ĎAKUJEME!

Mária Tvarožková

Anna Lukačovičová

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
4. januára 2016 prišli rozlúčiť
s našou drahou zosnulou Alžbetou Vandovou a tiež za priania
sústrasti a kvetinové dary.

Jozef Urbanovič

Štefánia Gašparovičová

Peter Fedor

Ernestína Dobšovičová

S úctou a vďakou
smútiaca rodina
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Pripomienka zosnulých
január – jún 2016
80 rokov:

60 rokov:
Mária Mičunková + 8. 1. 1956
manželka Vojtecha, rod. Šimovičová (80 r.)

Mária Hutterová + 10. 2. 1956
vdova po Michalovi, rod. Heribanová (89 r.)

Rozina Jakubcová + 18. 2. 1936

Štefan Hrdlovič + 7. 3. 1956

Apolónia Šikulová + 23. 3. 1936

Cecília Heráková + 28. 3. 1956

Filoména Hrdlovičová + 31. 3. 1936

Pavlína Švorcová + 20. 4. 1956

Anna Pokojná + 20. 4. 1936

Ľudovít Hotár + 1. 6. 1956

manželka Imricha, rod. Zednikovičová (81 r.)
manželka Štefana, rod. Valentovičová (67 r.)

dcéra Olivera a Alžbety rod. Kováčovej (11 dní)
manželka Alexina, rod. Koníková (46 r.)

Dubovské noviny

manžel Márie rod. Gavorníkovej (60 r.)

dcéra Ladislava a Sofie rod. Cabukovej (1 mes.)

Jozef Kučera

Štefan Valentovič

Peter Moravčík

Ján Pokojný

vdova po Jozefovi, rod. Valentovičová (83 r.)
kňaz (79 r.)

Vendelín Jelemenský + 1. 5. 1936
vdovec po Anne rod. Flajšokerovej (80 r.)

Jozef Bednárik + 27. 6. 1936
syn Pavla a Anny rod. Jakubcovej (15 r.)

30 rokov:
Mária Mičunková

Ľudovít Hotár

50 rokov:

Jozef Kolek + 7. 1. 1986

syn Štefana a Anny rod. Jakubcovej (58 r.)

Františka Oškerová + 12. 2. 1986

dcéra Štefana a Františky rod. Valentovičovej (72 r.)

Štefan Held + 7. 1. 1966

František Kolek + 6. 4. 1986

Eva Lihotská + 9. 1. 1966

Mária Polčičová + 9. 4. 1986

Gabriel Svrček + 7. 2. 1946

Štefan Horváth + 10. 1. 1966

Gracia Polkorábová + 2. 5. 1986

Rudolf Haverl + 10. 2. 1946

Uršula Moravčíková + 5. 3. 1966

Gabriel Drin + 17. 5. 1986

Karol Pokojný + 24. 3. 1946

Angela Dubanová + 13. 3. 1966

Anna Pokojná

Jozef Bednárik

70 rokov:
syn Františka a Jozefíny rod. Koníkovej (21 r.)
manžel Márie rod. Markovičovej (21 r.)

syn Augustína a Márie rod. Jakubčíkovej (7 mes.)

manžel Márie rod. Gavorníkovej (66 r.)

dcéra Štefana a Františky rod. Valentovičovej (78 r.)

dcéra Jozefa a Márie rod. Vicenovej (82 r.)

vdova po Jozefovi, rod. Gavorníková (74 r.)

manžel Márie rod. Lehinkovej (58 r.)

manželka Františka, rod. Glozneková (60 r.)

dcéra Vendelína a Anny rod. Hrozanovej (43 r.)

vdovec po Márii rod. Spevákovej (85 r.)

vdova po Štefanovi, rod. Koníková (68 r.)

Mária Malvína Jakubcová + 13. 4. 1946 Libor Koník + 1. 6. 1966
dcéra Pavla a Anastázie rod. Hutterovej (2 dni)

Marian Jakubec + 14. 4. 1946

manžel Gabriely, rod. Jakubcovej (69 r.)

syn Pavla a Anastázie rod. Hutterovej (3 dni)

Štefan Hrdlovič + 24. 4. 1946
vdovec po Rozálii rod. Oškerovej (73 r.)

František Jakubec + 25. 4. 1946
manžel Apolónie rod. Kolekovej (59 r.)

Gracia Polkorábová

Anna Gavorníková + 27. 4. 1946

František Kolek

vdova po Pavlovi (73 r.)

Severín Svrček + 7. 5. 1946
manžel Magdalény rod. Polčičovej (46 r.)

Milan Held + 23. 5. 1946

Štefan Held

Štefan Horváth

syn Vilmy (15 r.)

Mária Kulmarová + 30. 6. 1946
vdova po Štefanovi, rod. Svrčková (64 r.)

Mária Polčičová

20 rokov:
Angela Dubanová

Libor Koník

40 rokov:
František Jakubec

Severín Svrček

Jozef Kučera + 23. 2. 1976

manžel Bernardíny rod. Koníkovej (51 r.)

Štefan Valentovič + 24. 3. 1976

Pamätaj, Bože, na duše
svojich služobníkov...

manžel Štefánie rod. Pokojnej (62 r.)

Ján Pokojný + 4. 4. 1976
manžel Anny rod. Hrdličkovej (89 r.)

Peter Moravčík + 31. 5. 1976
manžel Boženy rod. Petrášovej (21 r.)

Igor Gloznek + 20. 1. 1996

syn Jozefa a Františky rod. Polčicovej (39 r.)

Justína Polčicová + 23. 1. 1996
manželka Vilhema, rod. Svrčková (74 r.)

Berta Hrdlovičová + 3. 3. 1996
vdova po Štefanovi, rod. Nemčeková (83 r.)

František Fandel + 23. 3. 1996
manžel Márie rod. Jakubcovej (61 r.)

Augustín Švorc + 2. 4. 1996
manžel Heleny rod. Czvedlerovej (61 r.)

Karol Koník + 17. 6. 1996

manžel Františky rod. Krupicovej (78 r.)

Pavel Bednárik + 1996
rodák z Dubovej

Dubovské noviny
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Berta Hrdlovičová

František Fandel

Augustín Švorc

Karol Koník

Pavel Bednárik

10 rokov:
Štefánia Dubanová + 7. 2. 2006

vdova po Jánovi, rod. Žáková (69 r.)

Ivan Šajda + 17. 2. 2006

syn Ivana a Ľudmily Rehušovej rod. Polčicovej (28 r.)

Jozef Valentovič + 8. 3. 2006
manžel Márie rod. Jakubcovej (80 r.)

Ivan Jakubec + 29. 5. 2006
manžel Celestíny rod. Pokojnej (61 r.)

Emanuel Moravčík + 27. 6. 2006
syn Leonarda a Jozefíny rod. Hutterovej (65 r.)

Dňa 6. 1. 2016 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia nášho drahého

Dňa 16. 3. sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia našej drahej

Rudolfa Nemčeka.

Anny Svrčkovej.

S láskou spomína manželka,syn
Rudolf a dcéra Andrejka s rodinou.

S úctou a vďakou spomína
Štefánia Svrčková s rodinou.

Dňa 8. marca uplynulo desať rokov,
ako nás opustil vzácny človek

„Charlie, stále na Teba spomíname.“

Jozef Valentovič
vo veku nedožitých 81 rokov.
S láskou spomínajú manželka,
deti s rodinami, kmotrovci
a ostatná rodina.

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc, čo si mala rada.
Za všetky tvoje trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh večnej milosti.
Štefánia Dubanová

Ivan Šajda

Dňa 12. mája si pripomíname
nedožitých 70 rokov
Mariana Helda.
Spomínajú najbližší.
Jozef Valentovič

Dňa 28. 3. 2016 si pripomenieme
nedožité 90-te narodeniny
našej mamy, babky, prababky
Ernestíny Moravčíkovej.
S láskou, úctou
a vďakou spomíname.

Ivan Jakubec

Dňa 7. februára uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá
Štefánia Dubanová.
S úctou a vďakou spomína najbližšia rodina.
Emanuel Moravčík
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Obecný úrad a riaditeľstvo ZŠ Dubová
touto cestou ďakujú pani učiteľke

PaedDr Ľubici Hoššovej

za jej dlhoročnú a zmysluplnú prácu
v základnej škole.
Jej prioritou bola vždy snaha naučiť čo najviac a najlepšie,
priviezť deti k láske k slovenskému jazyku.
S vďakou v srdci ďakujeme za všetko
krásne, milé a aj potrebné.
Všetci jej želáme pevné zdravie
a veľa životného optimizmu.

Dubovské noviny
Karneval

Priestory materskej školy sa rozjasnili farebnými girlandami, stuhami, ožili vravou a veselou hudbou, naplnili sa prekrásnymi maskami. Rodičia nezaháľali a vymysleli masky pre svoje
ratolesti tak, aby boli spokojné a šťastné. Stretli sme princezné,
spidermana, indiána, lienky, šmolka, pavúka, vílu, policajtov,
tigra, bojovníkov, čarodejnicu, transformerov... Po predstavovaní masiek sa začala ozajstná zábava. Tancovalo, bavilo, pochutnávalo na dobrotách od rodičov a na záver čakalo masky
milé prekvapenie v podobe sladkej odmeny. Bol to vydarený
a veselý karneval. Všetkým sa zábava veľmi páčila a čo bolo
najdôležitejšie, nechýbali rozžiarené očká našich detí.

Základná škola Dubová
informuje.
V novembri sme na našej škole usporiadali tvorivé
dielne. Prišlo veľa rodičov, i starých rodičov, ktorí vyrábali veľmi pekné vianočné predmety ako vence, svietniky,
rukavičky, stromčeky, či ozdôbky na stromček.
Predvianočná atmosféra vládla od začiatku až do konca.
Tieto krásne výtvory sme predávali na vianočných trhoch,
ktoré sa konali po vianočnej besiedke. Zo zisku sme zakúpili deťom do školského klubu LEGO a zvyšné peniažky použije pani vychovávateľka počas školského roka na
potreby pri činnosti s deťmi v ŠKD.
Naši žiaci sú nielen zruční a šikovní, sú i múdri. Dôkazom toho je i matematická pytagoriáda. Výsledky, ktoré
dosiahli sú oveľa lepšie ako v uplynulom školskom roku.
Traja žiaci nás budú reprezentovať v Pezinku v okresnom
kole matematickej pytagoriády.
Každý mesiac je iný a preto aj na našej škole prebiehajú
rôzne nové súťaže, podujatia a akcie.
Pripravujeme Prednes poézie a prózy, celoslovenskú
súťaž Matematický klokan, Divadelné predstavenie Zlatý
kľúčik v Trnave, pripravená pre nás bude aj šou dravcov na
ihrisku, či kúzelník v Materskej škole, Deň Zeme a množstvo iných. Zodpovedne sa pripravujeme aj na Zápis do
1. ročníka, ktorý sa bude konať 12. apríla 2016 (utorok).
Už teraz sa na našich budúcich prváčikov veľmi tešíme.
Mgr. Marcela Benčuriková,
riaditeľka ZŠ

Mikuláš
Deti už od príchodu do materskej školy nedočkavo sledovali,
kedy do triedy vstúpi štedrý deduško Mikuláš. Stalo sa. Predsa
prišiel medzi nás a deťom priniesol prekvapenie v podobe divadelného predstavenia... a veľkým množstvom nových hračiek
do MŠ. Mikuláš pochválil deti za ich poslušnosť, usilovnosť,
kamarátstvo a obdaroval ich balíčkami plnými sladkostí a malou hračkou. Samozrejme prisľúbil, že o rok je medzi deťmi
znovu. Všetky deti ho vyprevádzali so sľubom, že budú i nasledujúci rok dobré a usilovné.

Vianočná besiedka
Vianoce sú sviatky lásky, pokoja, rodinnej pohody, obdarovania a darčekov. Aj deti v našej materskej škole si pre dôchodcov, starých rodičov, rodičov pripravili veľký darček, ktorý rozbalili na vianočnej besiedke. So svojimi učiteľkami niekoľko
týždňov pred Vianocami pripravovali program, ktorým chceli
potešiť všetkých. A to sa im skutočne podarilo. Deti recitovali,
spievali i tancovali. Na záver podarovali milým hosťom vianočné darčeky, ktoré s láskou pre nich vyrobili v škôlke.
Foto a text: Ivana Križaníková
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Naši jubilanti

Ja a môj pes, alebo môj pes a ja.
Pes sa vie lepšie rozprávať s človekom, ako človek so psom. Pes človeku rozumie, ale
človek psovi už menej. Pes cíti bolesť človeka, aj jeho cítenie. Človek však už psie pocity
cíti málo, alebo vôbec nič. Pes nám na rozdiel od nás odpustí všetko. Ani priateľstvo psa sa
nedá kúpiť, ani podplatiť. Jednoducho treba si ho získať.
A potom sú rozprávky o gazdovi a jeho psíkovi krásne a pravdivé a niekedy až neuveriteľné
a múdre. Pes, keď je sám doma bez gazdu, on to cíti a vie to. A tak sa právom správa ako pán
domu. Dokonca ovláda aj priestor, ktorý je za hranicou, plotom u susedov. Samozrejme, okrem čuchu i pohľadom cez pletivový plot a aj svojim výrazným a až odstrašujúcim štekotom.
Mohli by sme to nazvať zdvorilo, že je to psia reč. Možno priateľská, aj na privítanie, ale aj
výstražná, či oznamujúca. Toto pozná každý pes. Len ja, človek sa domnievam, že je to tak.
A môj úsudok potom je taký. Nie vždy trafím, čo mi to ten môj psík chce povedať, oznámiť,
upozorniť a pod.
Prídem si tak raz domov, zastavím auto pred bránou a idem otvoriť bránu. A tu môj psík
vie, čo sa patrí. Pritlačí sa mi k nohám a vôbec mu nevadí, že mi v tom momente zavadzia.
Donúti ma k tomu, čo je slušné a čo som ho voľakedy učil a zrejme aj naučil. Kým som úplne otvoril bránu pre vjazd autom, musel som zostať stáť, pozerať mu do jeho šťastných očí,
rozihraného úsmevu a povedať. Atos, servus! A pozerajúc mu do očí, naťahoval som pravú
ruku k jeho pravej prednej labke. Ja som to ale robil vedome pomalšie, ako inokedy. Atos sa
priznal ku svojej inteligencii, postavil sa na zadné labky, tým sa pozdvihol ku mne a jemne
mi podal svoju labku do mojej pravice a na znak úcty ku gazdovi, ešte ako by mi naznačil,
že my dvaja sme si viac naklonení, pritlačil svoj pekný bielo-čierny ňufáčik k mojej ruke. Čo
bol naozaj prejav rodinnej spolupatričnosti. Aj bol! Ale tento raz to nebolo len tak, že privítal
ma a koniec. Po tomto prekrásnom akte som ho musel pekne a sviežo pohladkať, slovami
pochváliť, na čo on reagoval svojským prejavom radosti, akoby sa nahlas pousmial a prudko
odbehol do dvora a záhradky. No nestihol som ešte ani poriadne zavrieť bránu a už bol znova
pri mne. Oprel sa mi o nohy, zdvihol zrak hore na mňa a začal radostne dupať labkami a keby
vedel ľudsky rozprávať, asi by som pochopil, že mi chce niečo povedať. Nenapadlo ma v tom
momente nič také, ani podobné. Čo však som vedel, bol to prejav radosti a oddanosti svojmu
gazdovi. Pohladil som ho, pochválil som ho a on odbehol. A zase sa vrátil. Ale už trocha neodbytný. Všetko sa zopakovalo. Odbehol. Veľmi dobre si pamätám, že som ho pochopil, až
keď prišiel štvrtý raz.
Tak som ho vyhladkal a išiel som za ním do zadu v záhradke. On bol samozrejme rýchlejší,
ako ja. Keď som prišiel za ním, už stál pri susedovom plote, ktorý bol z drôteného pletiva.
Takže bolo vidieť, že susedovci mali pri plote klietky s králikmi a v jednej z nich boli mladučké, ešte nevidiace bielučké a mrviace sa králičky. Asi šesť ich však vypadlo a z toho štyri
boli na zemi u nás. Ako dlho boli na zemi neviem, ale bolo okolo obeda a bolo pekne slnečno. Boli živé, nepoškodené a boli v kôpke pri sebe. Atos ich asi chránil a aj strážil. Bol to
v prvom rade krásny pohľad na psa a tie králičky, lebo si k nim tak čumáčikom priľahol, akoby ich sledoval. Dnes ma napadá myšlienka, čo si ten môj psík asi myslel o mne. Keby som
psie myšlienky poľudštil, asi by som sa vtedy za ne aj hanbil. Ale v slušnom psom žargóne mi
hovoril asi toto: No, môj gazda, to ti ale trvalo! Koľko si chodil do školy? A nevieš môj jazyk,
tak pri styku so mnou viac zapoj svoje city i srdce a potom sa ti otvorí, alebo aspoň pootvorí
brána do psieho sveta a bude ti so mnou vždy srdečne a krásne. Určite by mi vyslovil pochvalu, že ťažko, ale predsa sme to spolu zvládli. Aj susedia boli spokojní. A my dvaja tiež, ale
musel som ten kralačí drobizg pozbierať, dostať sa cez plot k mojim susedom, pozbierať ešte
ostatné a dať ich k matke do klietky. Zatvoriť a vrátiť sa domov. Ešte sme obaja chvíľu stáli
pri klietke a sledovali, či sa niečo nezopakuje. Obaja sme sa tvárili tak múdro a s pokojom
v duši i srdci sme od nich odišli.
Kto to odišiel? My dvaja malí hrdinovia:, ,Ja a môj pes.,, Alebo: ,,Môj pes a ja?,,
Alojz Cigánek

január – jún 2016

90 rokov:

Anna Turanská
(* 12. 6. 1926)

80 rokov:

Helena Švorcová
(* 25. 1. 1936)
Dagmar Koníková
(* 8. 5. 1936)
Alojz Jakubec
(* 21. 5. 1936)
Vladimír Lackovič
(* 25. 5. 1936)
Veronika Tajcnárová
(* 26. 6. 1936)

70 rokov:

Marián Kosec
(* 15. 5. 1946)
Stanislav Schwarz
(* 18. 5. 1946)
Alexander Jakubec
(* 2. 6. 1946)
Jaroslav Hrdlovič
(* 16. 6. 1946)

60 rokov:

Anna Jakubčíková
(* 22. 1. 1956)
Anna Moravčíková
(* 22. 1. 1956)
Štefan Fandel
(* 17. 2. 1956)
Elena Kulichová
(* 2. 5. 1956)
Emília Štrbová
(* 23. 5. 1956)
Jubilantom srdečne
blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána
všetky dary neba,
veľa duchovného
i telesného zdravia.

Pre ženy, ale nielen k MDŽ.
Som nesmierne šťastný, že nie som žena. Nemal by som čo na tomto svete tak veľmi a stále obdivovať. Bože, ďakujem ti, že si
ma nestvoril ženou. Ale daj mi ešte ružu, ktorú jej budem môcť dať, keď ju budem chcieť bozkať, vidieť a cítiť a daj mi ruky, aby
som ju mohol držať v mojom srdci, ktorého ona jediná môže byť jeho majiteľkou.
Alojz Cigánek

10

január – jún 2016

Dubovské noviny

Chodci, buďte opatrní!

Babská zábava

Chodec je najzraniteľnejší účastník v cestnej premávke
a preto polícia apeluje najmä v tomto sychravom a hmlistom počasí na chodcov, na potrebu dodržiavania pravidiel
v cestnej premávke a povinnosť nosenia reflexných prvkov
chodcom idúcim po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti.
Policajné hliadky sa pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke stretávajú s opakovanými prípadmi, kedy chodci a cyklisti reflexné prvky
nepoužívajú a vystavujú tak svoje zdravie a životy nebezpečenstvu.
Na bezpečnosť treba myslieť aj pri prechádzaní cez cestu. Chodec je povinný používať predovšetkým chodník, po
chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je, alebo je
neschodný, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji cesty. Pri
ľavom okraji cesty smú ísť vedľa seba najviac dvaja chodci. Chodec nesmie vstupovať na cestu, a to ani pri použití
priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich áut nemôže cez cestu bezpečne prejsť.
Mimo priechodu sa smie cez cestu prechádzať len kolmo na
jej os, najkratším smerom.
Každý z účastníkov cestnej premávky môže dodržiavaním
uvedených dopravných predpisov a pravidiel zvýšiť svoju
bezpečnosť a predchádzať tak nešťastiam na cestách!

Tohtoročný fašiang bol veľmi krátky a i napriek tomu sa
stretli pri soche sv. Jána v posledný fašiangový deň rôzne
masky, aby veselo ukončili fašiangové obdobie. Počasie
maskám prialo...
Ďakujem našim gazdinkám, ktoré nás vždy prekvapia dobrotami zo svojej kuchyne. Nebudem ich menovať osobitne,
ale verím, že každá jedna, ktorá prispela svojimi špecialitami
na „Dubovskú roládu“, sa tam nájde. Dúfam, že na nás nikdy
nezanevriete a opäť sa môžeme tešiť na nezabudnuteľné šišky, fánky i koláčiky. Osobitne tiež ďakujem prispievateľom
do tomboly, bez ktorých by ste sa nemohli tešiť na pekné
darčeky. Ešte raz: srdečná vďaka všetkým, ktorí akokoľvek
prispeli svojím dielom k úspechu podujatia. My, dievčatá z
Cechu roduverných Dubovaniek, sa budeme každý rok zase
snažiť pre nás, všetky dobré ženičky, zorganizovať toto Vami
obľúbené podujatie – Babskú zábavu.
Veríme, že ste sa dobre zabavili i na programe. Privítali
sme hostí z Hornej Dolnej, ktorých organizovala asistentka
starostu Erika, Hriešny tanec hriešne roztancoval celú sálu,
basu sme dôstojne 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 naše ďakujem.

ORPZ Pezinok

Renáta Jakubcová

Stolnotenisový
turnaj
Na Štefana sa už tradične u nás na ihrisku konal stolnotenisový turnaj. O hodnotné ceny bojovalo spolu 28 hráčov z Dubovej, Vištuka, Vinosád, Pezinka, Horných
Orešian, Suchej nad Parnou, Bolerázu
a Dlhej.
Finále patrilo našim klubovým hráčom zo
IV. ligy STK Vinosady. Prvé miesto sa tento
rok nepodarilo obhájiť Ľubošovi Mišíkovi
z Modry a tak sa napokon z víťazstva tešil Miloš Dugovič mladší. Na tretie miesto
sa prebojoval Roman Kormuth z Bolerázu.
Tento rok sa hralo aj o cenu útechy, ktorú
získal Štefan Klimek z Pezinka. Z Dubovanov sa najlepšie umiestnil Marek Moravčík,
ktorý sa dostal do štvrťfinále.
Kto má záujem zahrať si stolný tenis rekreačne alebo aj súťažne, môže sa pridať k
nášmu klubu STK Vinosady. Hrá sa po celý
rok v telocvični ZŠ, vždy v utorok od 18:30.
Prihlásiť sa môžete na tel.: 0948/ 412 204.
Víťazom gratulujem a dúfam, že sa opäť
o rok uvidíme. Chcem sa ešte poďakovať za
spoluorganizáciu klubu STK Vinosady, Marekovi Jakubcovi a Jankovi Pretzelmayerovi
za dobré vínko.
Vilo Valentovič
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Každý môže byť

Sherlock Holmes
Obdivujete filmových detektívov ako
bravúrne odhalia detaily bežnému smrteľníkovi skryté a v priebehu filmu či
jednej epizódy dolapia páchateľa? Skutočnosť je troška iná. Myslíme si ale,
že každý by mal poznať aspoň základy
kriminalistickej a detektívnej práce, aby
mohol byť pri riešení prečinov nápomocný a aby vedel uplatniť preventívne
opatrenia.

Kriminalita je vážny problém
Kriminalita je podľa jedného z posledných prieskumov piatym najvážnejším
spoločenským problémom v Slovenskej
republike. Podľa Odboru osobitného určenia Generálnej prokuratúry trestným
činom dominuje násilná a majetková
kriminalita. Budeme sa venovať týmto
dvom druhom trestných činov.
Majetková kriminalita
Majetkovej kriminalite veľmi často predchádza dlhé pozorovanie okolia
a vytipovanie domov a bytov, ktoré sú
slabo strážené a prázdne. Zásadou číslo jeden je chodiť s otvorenými očami.
Dobrý pozorovateľ má takpovediac oči
aj vzadu. Videli ste v poslednom období nového kolpoltéra, či „poštára“, ktorý
sa stoj čo stoj snažil dostať do vchodu
a iba s hŕstkou letákov? Obzeral si niekto
dom, ktorý nie je na predaj bez toho, aby
doň vstúpil? To všetko môžu byť signály. V rámci prevencie kriminality by ste
mali pravidelne kontrolovať, či sú všetky
zámky neporušené a pri odchode z domu
riadne zamykať, zatvárať okná a aktivovať bezpečnostný systém. Obdobne po
zaparkovaní auta nainštalujte mechanické zábrany, aktivujte imobilizéry a alarmy. Opatrnosť zvýšte v období od 24-tej
do 5-tej hodiny rannej. Vtedy sa totiž
stráca najviac vozidiel. Zlodejov prezrádzajú podozrivé a nezvyčajné zvuky
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v nezvyčajnú hodinu. Zlodeji veľmi často
„kontrolujú“, či sa vo vytipovanom objekte niekto nachádza. Určite neznámym
ľuďom nepotvrdzujte ani nevyvracajte
prítomnosť, či neprítomnosť susedov.
Ak už sa krádež stane, každý – a tým
myslíme aj poškodeného alebo svedkov
– by sa mal na mieste činu správať tak,
aby zachoval čo najviac dôkazov. Čo to
znamená? Nevstupovať do zóny, kde by
mohli byť stopy, odtlačky prstov a vlasy,
zabudnuté nástroje a iný dôkazový materiál. Zároveň by mali zabezpečiť, aby na
miesto činu nikto nevstupoval do príchodu polície a v prípade dažďa alebo sneženia miesto činu prikryť. Uzatvorte vždy
širší priestor a z miesta činu odchádzajte
po tej istej trase ako ste doň vošli. „Ideálnym a nestranným svedkom sú mestské
kamerové systémy a kamery na komerčných budovách – pri bankomatoch, na
nákupných centrách a podobne. Snažte
sa vždy využívať ich prítomnosť vo svoj
prospech, napríklad zaparkovaním vozidla či bicykla v ich zornom poli,“ hovorí
Daniel Štubniak, špecialista na bezpečnosť a konateľ spoločnosti Kamerové
systémy, s.r.o.
Preventívne, pre kriminalistov a poisťovňu mimoriadne nápomocné, sú fotografie cenností vo vašej domácnosti.
V ideálnom prípade sú to i záručné listy a sériové čísla, na základe ktorých je
možné presne vyčísliť škodu a ukradnuté
predmety vypátrať. Osobitnou kapitolou
je v tejto súvislosti kriminalistická grafická diagnostika a grafológia. Tá sa zaoberá rozpoznávaním dokladov, písomností,
teda najmä určovaním falošných dokumentov a rozpoznávaním písma. Ako
detektív „Sherlock“ by ste mali vedieť,
že listiny sa najčastejšie pozmeňujú mechanickým a chemickým odstraňovaním
textu, dopisovaním a prepisovaním textu
a výmenou časti dokumentov (napr. fotky). Ako prípadná obeť krádeže osobných dokladov vedzte, že krádež musíte
nahlásiť polícii, či už slovenskej alebo
tam, kde sa práve nachádzate (zároveň
ohláste krádež i na veľvyslanectve SR,
kontakty nájdete na stránke Ministerstva
zahraničných vecí www.mzh.sk).
Násilná kriminalita
Podstatou ochrany osôb a majetku je
vyhýbať sa možným rizikám a okolnostiam, vyhýbať sa stykom a konfliktom
s podozrivými osobami a ak aj ku konfrontácii príde, vedieť, ako zmierniť následky. Trestný zákon jasne hovorí, že
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konať v krajnej núdzi môže každý, kto
odvracia nebezpečenstvo priamo ohrozujúce najmä ľudský život, zdravie, slobodu alebo materiálne hodnoty. Pritom
na odvracanie nebezpečenstva a útoku je
oprávnený každý, nielen ten, komu bezprostredne hrozí nebezpečenstvo alebo
ujma.
Nemusíte byť práve držiteľom čierneho pásu v karate, ale i tak by ste mali poznať základné chvaty, kopy, údery a páky,
prípadne poznať citlivé miesta ľudského
tela. Zásada sebaobrany číslo jeden, najmä pre ženy a fyzicky slabšie osoby: Nemusíte čakať na útok, keď je zrejmé, že
nastane a obrana môže byť i dôraznejšia
ako plánovaný útok.
Medzi základy kriminalistiky určite
patrí znalosť používania a funkcií osobných obranných prostriedkov – aj pre prípad, že by ich chcel útočník použiť proti
vám. Ak máte možnosť, oboznámte sa
s teleskopickými obuškami, boxermi, paralyzérmi, sprejmi, plynovými pištoľami
a nožmi.
Násilnej kriminalite často predchádza
vyhrážanie a osobné útoky agresora voči
obeti prostredníctvom telefónu, e-mailu
alebo sociálnych sietí. „Odporúčame,
aby ste si skontrolovali nastavenia súkromia a nepotvrdzovali priateľstvo s niekým, koho meno alebo prezývku nepoznáte. Vo svete sú známe prípady, keď takáto
„známosť“ viedla až k vražde,“ vystríha
Daniel Štubniak.
Viete, že...
...medzi páchateľmi trestných činov
výrazne prevládajú muži, a to vo všetkých hlavných druhoch trestnej činnosti,
s výnimkou trestného činu ohrozovania
mravnej výchovy mládeže?
Krátky slovník kriminalistiky
Násilná kriminalita – zahŕňa násilné
trestné činy, ako vražda, lúpež, úmyselné
ublíženie na zdraví, vydieranie, hrubý nátlak, vlámanie a pod.,
Miesto činu – je miesto, kde bol spáchaný trestný čin, ale aj miesta, kde sa páchateľ na čin pripravoval,
Stopy – sú zmeny, ktoré vznikli alebo
majú súvislosť s trestnou činnosťou,
napríklad odtlačok prstov (biologická
stopa), odtlačok nástrojov (mechanická
stopa) atď.,
Negatívne stopy – napr. chýbajúce sklo
pod rozbitým oknom,
Kriminalistická identifikácia – je proces,
ktorý zisťuje, kto a čím stopu na mieste
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činu vytvoril,
Rekognícia – spočíva v tom, že svedok,
poškodený alebo obvinený znovu poznávajú osobu, vec alebo zviera,
Kriminalistická technika – zahŕňa asi 20
expertíznych úsekov, napr. daktyloskopu
(skúmanie odtlačkov), balistiku, trasológiu, či antropológiu (viz. populárny seriál Kosti),
Daktyloskopia – zaoberá sa skúmaním
daktyloskopický stôp, teda odtlačkov
kože prstov, dlaní rúk a bosých chodidiel,
Balistika – skúma zbrane, nábojnice,
strely a predmety zasiahnuté streľbou,
ale aj hľadaním stanovišťa strelca a určovaním vzdialenosti strelec – cieľ,
Trasológia – zaoberá sa vyhľadávaním,
zaisťovaním a skúmaním stôp pohybu
(ľudí, zvierat, vozidiel,...),
Obžalovaná osoba – osoba, na ktorú
bola podaná obžaloba na súd,
Obvinená osoba – osoba obvinená zo
spáchania konkrétneho trestného činu,
ak bolo proti nej vznesené obvinenie orgánmi činnými v trestnom konaní.
Vaši špecialisti na bezpečnosť
www.specialistinabezpecnost.sk

"Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime.
viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. viac ako rozum potrebujeme
láskavosť a miernosť. bez toho zvlčíme a stratíme všetko."
(Charlie Cahplin)
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: 5. júl 2016, uzávierka pre textové a obrazové príspevky: 13. jún 2016
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