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Začalo
nám leto
Leto 2016 bude nielen o počasí, dovolenkách, oddychu, oslavách, mori... Toto
leto bude špecifické aj pripájaním obce na
kanalizáciu.
Určite už máte tejto témy plné zuby, ale
všetci obytvatelia, ktorým leží na srdci životné prostredie a všetci, ktorým záleží na
kvalitnom živoe a bývaní v našej obci, sa
tešia na jeseň, kedy si budeme môcť povedať – už nám netečú splašky popod okná.
Za posledných 20 rokov nebolo zážitkom
poprechádzať sa popod humná, prechádzka
po Podhorskej k Vítkovmu vŕšku sa pri nízkom tlaku, alebo po daždi stávala neznesiteľnou, koľkokrát nás až pri kostole štípali
oči zo smradu tajne vypúšťaných žúmp, na
Hlavnej ulici pri trafáku koľké roky vytekala až fontána fekálií, Za hoštáky a Dolnú
ulicu tieto problémy tiež neobchádzali a na
Družstevnej, Zámockej, Vinohradníckej

a Krížnej... Máme teraz v zemi konečne po
toľkých rokoch čakania a plánovania infraštruktúru, ktorá nám umožní žiť v čistejšej
dedine. Investícia vo výške vyše 8 miliónov
Euro na kanalizáciu v Dubovej, na Kráľovej, v Modre a na rozšírenie kapacity ČOV
v Modre je vyhodnotená ako 13. najväčšia infraštruktúrna investícia na Slovensku
(názov projektu Dobudovanie kanalizácie
a ČOV v aglomerácii Modra – investor
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. –
financované z prostriedkov OPŽP).
Každý vlastník nehnuteľnosti v obci
(s výnimkou lokality Novosady) má možnosť a povinnosť zo zákona č. 442/2002
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách sa pripojiť na kanalizačnú
sieť. Máme navyše jedinečnú možnosť pripojiť sa v jednoduchšom režime. Do 30. 9.
2016 platí hromadné vyjadrenie BVS k pripojeniu nehnuteľnosti. Takže na Obecnom
úrade ohlásite drobnú stavbu, pripojíte sa,
odfotíte napojenie, môžete zahrnúť a urobiť si hneď úpravu povrchu, opíšete stav
vodomeru a s vyplnenými tlačivami pôjde-
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te do Pezinka – na kontaktné miesto BVS
v nákupnom komplexe PLUS. Hotovo. Od
1. 10. 2016 bude proces zložitejší a minimálne o 18 € drahší (ak nerátam rast cien
stavebných materiálov a prác).
BVS a.s. v spolupráci s Okresným úradom Pezinok, odborom životného prostredia a samozrejme v súčinnosti s obcou
budú podnikať kroky voči tým vlastníkom,
ktorí sa nebudú chcieť pripojiť, voči tým,
ktorí budú porušovať zákon – vlastne voči
tým, ktorí sa budú naďalej snažiť vypúšťať
splašky a fekálie popod naše okná a humná.
Verím, že takých bude málo.
Možno úvodník k vierozvestcom nič
moc, ale ak si predstavím, že prišli k nám
do krásneho panenského kraja – chceme
ďalším generáciám, a nielen im, ale aj nám,
zachovať tiež čistý a krásny životný priestor.
Krásne leto, dovolenky a oddych
a samozrejme úspešné
pripojenie na kanalizáciu
praje starosta.
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a starým otcom. Človek nesúci v sebe
dobro a lásku, ktorú dával iným. Zaujímal sa o všetko, čo život ponúkal.
Nemôžem nespomenúť jeho pokoru,
skromnosť, čestnosť, zmysel pre spravodlivosť, svedomitosť, rozvážnosť, trpezlivosť a pracovitosť. Vlastnosti, ktoré bezpochyby patrili k jeho osobnosti
a kvôli ktorým si ho ľudia vážili.

s pánom riaditeľom

Jurajom Schwarzom
„Už som svoj kríž vyniesol až hore
na Golgotu a tak Ti, drahý Ježiš,
odovzdávam svoju dušu.
Neplačte veľmi nado mnou,
nech môžem kľudne spať,
Boh pokynul, ja za ním idem,
muselo sa tak stať!“
Tak málo stačí, aby sa skončil jeden
ľudský život. Smrť prichádza po človeka kedykoľvek. Ona jediná neberie ohľad
ani na čas, ani na miesto, ani na človeka. Nepočká a nedaruje ani jediný dych,
okrem určeného času..., lebo v smrti sme
všetci rovnakí – „keď si nás so sebou berie, keď ako obláčik odpláva utrpenie.“
Náš zosnulý Juraj žil vo vedomí, že
choroba je len prechodné obdobie a že
jeho pevná vôľa mu umožní znovu nadobudnúť silu a pomáhať všetkým naokolo, ale predovšetkým deťom, vnúčatám
a milujúcej manželke Lidke, s ktorou prežil 43 a pol roka.
Veľká a neopísateľná bolesť naplnila
naše srdcia, keď sme sa dozvedeli, že nás
14. apríla 2016 navždy opustil pán Mgr.
Juraj Schwarz. Skončili sa jeho sny, jeho
srdce dotĺklo vo veku 65 rokov.
Jurajova životná púť sa začala jeho narodením 4. februára 1951 v Doľanoch,
kde strávil svoje detstvo a zároveň navštevoval po dovŕšení šiestich rokov päť
rokov základnú školu. Ďalšie štyri roky
„dral lavice“ so spolužiakmi v Častej. Tri
roky navštevoval strednú školu v Modre
a posledné štyri roky študoval na Pedagogickej fakulte v Trnave.
Ako mladý pedagóg učil v Mojtíne pri
Púchove a na Vojenskej vysokej technickej škole v Liptovskom Mikuláši. Po návrate z Mojtína začal vyučovať na škole
v Dubovej, kde popri práci učiteľa si plnil
aj povinnosti riaditeľa školy. 1. septembra 1982 sa stal najmladším riaditeľom
školy v okrese Pezinok.
Aktívne sa zúčastňoval na verejnom živote v Dubovej. Bol poslancom, verným

Divadlo na kolene
Ani tento rok sa víkend MDŽ (6. 3.
2016) nezaobišiel na Dubovej bez kultúry. Opäť sme sa tešili na divadelníkov
z Divadla na kolene z Častej, ktorí k nám
zavítali s hrou Panoptikum. Veselé a ús-
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a nadšeným fanúšikom futbalu, ochranárom prírody a kultúrneho života v obci,
ktorá mu prirástla k srdcu a v ktorej mal
34 rokov trvalý pobyt. Podieľal sa aj na
rekonštrukcii, prístavbe a modernizácii
školy. Školstvu venoval najkrajších 41
rokov svojho života.
Pre Juraja „učiteľovanie“ nebola práca,
ale predovšetkým povolanie. Na tomto
učiteľskom poli zanechal najviac šľapají. Učiteľ je zodpovedný za prítomnosť
a budúcnosť žiaka a mladého človeka.
A náš Juraj si túto zodpovednosť plne
uvedomoval a dôsledne uplatňoval. Za
svoje učiteľské pôsobenie pripravoval
„svojich“ žiakov na matematické, recitačné, výtvarné, športové a iné súťaže.
Pod jeho rukami rástli každý rok vedomosti detí, ich sebavedomie a chuť pobiť
sa s ostatnými z iných obcí o lukratívne
možnosti uplatnenia sa v živote a presadiť sa v konkurencii ostatných.
No Juraj bol predovšetkým učiteľom
a vychovávateľom, keďže celý život prežil v škole. Vždy a všade učil a vychovával – v triede, v zborovni, na chodbách
školy i na ulici,... Vždy bol hrdý na „svoju“ školu, na „svojich“ učiteľov, ale hlavne na „svojich“ žiakov.
Keď umrie človek, je to vždy smutné.
Práve vtedy si uvedomujeme veľkú stratu, uvedomíme si, čo pre nás znamenal.
Juraj bol úžasný človek. Bol to človek
s veľkým srdcom, človek žijúci pre svojich najbližších. Bol príkladným, starostlivým a milujúcim manželom, otcom

mevné scénky z prostredia múzea, kde
mnohí vzdychajú za starými dobrými
časmi a keď sa im ich prianie splní a oni
sa ocitnú naspäť v rokoch osemdesiatych,
tak zistia, že zabudli na to, čo sa im nepáčilo a sa zasa snažia vrátiť do súčasnosti, ktorá je síce svojská, ale s úsmevom

Keď sa dnes s Tebou lúčime, opäť
si spomíname na dni a roky spolupráce
s Tebou, na Tvoju prácu,... Zo spomienok budeme však žiť ďalej. Spomienky
nám budú pripomínať Tvoju tvár, hlas
a všetko, čo Ti patrilo. Budeš nám všetkým veľmi chýbať! Odchádzaš, ale výsledky Tvojej učiteľskej práce zostávajú
natrvalo vryté do našich životov.
Za to všetko, čo si vykonal, Ti patrí uznanie a naše úprimné poďakovanie. Poďakovanie od všetkých – najmä
od najbližších, od rodiny, od priateľov
a známych, od žiakov, od bývalých i súčasných pedagógov, od zamestnancov
obecného úradu, od občanov z Dubovej
a z Dolian i zo širokého okolia.
Drahá smútiaca rodina,
keď v záplave sĺz vyprevádzate dnes
poslednýkrát svojho najmilšieho, keď
so zarmúteným srdcom pozeráte na rakvu skrývajúcu najvzácnejší poklad, nech
je v tejto chvíli lúčenie útechou, že zosnulý Juraj nežil nadarmo. Všetci cítime
a zdieľame s Vami Váš veľký bôľ. Stískame Vám ruky, akoby ich stískal on, keby
bol medzi nami a určite by dodal:
„Neplačte, že som odišiel, ten pokoj mi
prajte. Len tichú spomienku v srdci si na
mňa zachovajte. Srdce mi dotĺklo, odišli
sily, lúčim sa s každým, kto mal ma rád a
ďakujem za tú česť, že som s Vami tie roky
spolužitia mohol žiť!“
Drahý Juraj,
nech Ti je slovenská zem – plná Tvojich
šľapají – ľahká!
Česť Tvojej svetlej pamiatke!
Mgr. Agnesa Mokráňová

a dobrou náladou sa dá celkom dobre
zvládnuť. Hojná účasť, smiech a dobrá
nálada prítomných je odmenou pre všetkých organizátorov. Verím, že nám divadelníci zachovajú priazeň a stretneme sa
znova o rok.
starosta
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Žili medzi nami...
Každý jeden z nás odkiaľsi prišiel
a niekam smeruje. Každý z nás si píše
dejiny – vlastné, niekto obecné a niekto
dokonca národné.
Dnes by som sa chcela v rubrike venovať ľuďom, ktorí sa zaoberali ťažbou
a spracovaním dreva. Táto činnosť vždy
bola a aj doteraz je veľmi aktuálna, nakoľko náš kraj je úzko spätý s horou aj
keď je malokarpatská oblasť úzko spätá
predovšetkým s vinohradníctvom. Drevo
z Malých Karpát bolo pre jeho majiteľov
veľmi dôležitým zdrojom príjmov. Okolité lesy boli prevažne vlastníctvom Pálffyovcov, ktorí boli najväčší pozemkoví
vlastníci v rámci Bratislavskej stolice.
Ťažbu dreva plánovali a riadili vlastníci, teda gróf Pállfy. Dozor nad lesmi
vykonával lesný majster (nadlesný) prostredníctvom horárov a hájnikov. Títo
dozerali, aby výruby boli robené podľa
určenia, teda drevo na palivo, stavebníctvo alebo kolárstvo. Tiež dozerali na
nelegálne výruby a vinníkov nahlasovali
a predvádzali pred vrchnosť. Hájnik mal
na starosti približne 200–400 hektárov
lesa, teda plochu, ktorá sa dala obísť za
jeden deň. Práce súvisiace s ťažbou zabezpečovali drevorubači. Drevorubači
pracovali od východu do západu slnka
a mali len prestávky na jedenie. Na bývanie im v lesoch slúžili sezónne obydlia
z dreva. V čase oddychu ručne zhotovovali úžitkové predmety z dreva.
V období vlády Márie Terézie naše
lesy vyzerali inak, stromy boli obrovské
a niektoré duby, alebo buky mali aj 130140 rokov. V tom období panovníčka
pozvala do krajiny kolonistov z alpských
oblastí Rakúska, ktorí vedeli spracovávať
drevo, vtedy podľa najnovších technológii. Týchto horských drevorubačov „Holzfäller", naši predkovia volali Huncokári,
alebo ľudia z hôr či horskí ľudia. Všetci
boli katolíci a Máriu Magdalénu si uctievali spolu so svojim patrónom sv. Vincentom. Bola to uzavretá skupina obyvateľstva, žili v horských údoliach, príbytky
si stavali pri potokoch, alebo studničkách.
Pri malých kamenných domčekoch mali
ovocnú záhradu a malé hospodárstvo.
Každá rodina chovala kravu a jedno prasiatko. Muži v lete pomáhali roľníkom
urobiť žatvu za čo dostali obilie. Zaznamenané sú huncokárske rodiny v lesoch
okolo Dubovej, Píly, Častej, Doľan,
Smoleníc, Modry, Pezinka, Svätého Jura,
Limbachu, Kuchyne, Rohožníka, Perneka

Drevorubači pózujúci pri obrovskej tuji. Na fotke je vidieť počiatočné zárezy, do ktorých sa upevnia dosky.
Toto slúži ako lešenie aby pracovníci mohli píliť vyššie. Fotka je z roku 1906.

a Sološnice. Huncokári priniesli so sebou
prepracovaný systém odborného výrubu,
ktorým sa tu potom živili.
Aj v našej dedine žili huncokári
a o jednej rodine si dnes čo to povieme. Žili medzi nami Gustáv Stegmann
s manželkou Serafínou rod. Jamrichovou. Spolu mali viacero detí, podľa rozprávania viem, že mali aj trikrát dvojičky
no iba osem z nich žilo. Gustáv Stegmann
pochádzal Arnstadtu (NDR), je to starobylé mesto, myslím, že doteraz má nepoškodené historické centrum a v minulosti
sa preslávilo výstavou hračiek. Narodil
sa v roku 1859 a zomrel v roku 1917 na
Dubovej. Vyštudoval Akadémiu lesníctva v Temešvári. Rodina žila v dome na
Fúgelke, ktorý neskôr slúžil ako horáreň
a teraz je vo vlastníctve rodiny Sabovej.
Gustáv Stegmann bol vrchný lesný majster grófa Pállfyho. Denne prechádzal

horou, navrhoval výsadbu lesných drevín
na nevyužitých priestranstvách pri dedinách a mestách, určoval kedy a v akom
množstve sa môže rúbať. V tom čase sa
zavádzal základný princíp lesného hospodárstva – princíp trvalej produkcie,
dnes nazývaný trvalo udržateľný rozvoj.
Tiež sa staral o ochranu lesných porastov.
Svoje návrhy predkladal na panstve Červený kameň. Vo svojej profesii bol dobrý
odborník a vážený človek. Ľudia z dediny
ho poznali ako človeka s prísnym pohľadom. V dedine nemal priateľov a do dediny schádzal iba sporadicky. Manželka mu
zomrela mladá a s deťmi zostal sám.
Manželia sú pochovaní v našom cintoríne v sekcii za hlavným krížom, č.175.
Na hrobe majú železnú ohradku. Hrob si
ich potomkovia stále zachovávajú a sporadicky ho navštevujú tri generácie z tejto
rodiny.
Mária Polčicová

4

júl – september 2016

Čo priniesol rok 2015?

Povedali si "áno"

doplnenie

11. 7. 2015
Pavlína Vontorčíková & Dominik Zajíček
Zároveň sa ospravedlňujem
za nesprávne uverejnenie
mena dcéry Petra a Lucie
Ružičkových, Hanky Ružičkovej, narodenej 5. 5. 2015,
v čísle Dubovských novín
1/2016.
S. Tomašovičová

Čierny pasažier v Košiciach.
Kedy to bolo? No, asi veľmi dávno! Vtedy, keď v Bratislave lístok na električku stál ešte len 60 halierov.
To boli časy! Áno, vtedy sme my boli mladí. Ale ako mladý dedinský chlapec a študent strednej školy som sa občas
viezol električkou v Bratislave. Spomínam si, že vtedy sa
používali na cestovanie rôzne preukážky na zľavy a pod.
Život išiel ďalej a ja som bol nútený cestovať v Košiciach
električkou a to neskoro večer. Bolo to vtedy dosť ďaleko od
mesta. Chcel som sa dostať na železničnú stanicu a na vlak
do Bratislavy. Čakal som s ostatnými ľuďmi na električku.
Pripravil som si jednokorunáčku, lebo som nemal drobných
60 halierov. Vedome som oželel tých 40 halierov. Vhodím do
strojčeka, vyjde mi lístok, zoberiem a sadám si v poloplnej
električke. Bolo tam fajn teplo. Veziem sa. Od zadnej časti
prišla revízorka a pýtala cestovné lístky. V pohode som jej
ho podal. Na moje prekvapenie pýtala odo mňa preukážku.
Povedal som, že veď mám celý lístok, ako v Bratislave, tak
mi netreba preukážku. Tak začal rozhovor s ňou. Žiadala obč.
preukaz. Povedal som jej, že som prvý raz v Košiciach a nevedel som, že na tejto rýchlodráhe električky Košice – VSS
stojí lístok 2 koruny. A že 60 halierový lístok je robotnícka
zľava na preukážku. Pani revízorka bola milá teta, lebo mi
to uverila. Veď to bola pravda. Vrátila mi doklady a povedala mi, aby som si išiel dokúpiť lístok do predu k vodičovi.
S vďakou, išiel som. Hľadám drobné, no nenašiel som. Iba
celú stovku. To bola náhoda, ale zlá. Čo teraz? Rýchlo som
rozmýšľal. Poviem revízorke, že nemám drobné? Nie! Lebo
si bude myslieť, že som ju klamal. Ale išiel som akože za vodičom a pýtal som sa ho, kedy bude hlavná stanica. Veľmi ma
potešil, keď povedal, že práve teraz. Milý pán vodič zastavil,
otvoril dvere a mňa tak oslobodil možno od zbytočných problémov. Tak som z radosti vyskočil a zmizol v hĺbke stanice
a ďakoval bohu, že to takto skončilo.
Už som neľutoval tých zbytočne vyhodených 40 halierov,
ale ďakoval za šťastný koniec. Vtedy som v podstate nevedomky ušetril jednu korunu, no dodnes mám príjemnú spomienku, aj keď to vtedy zaváňalo švindľom z mojej strany.
Cigánek Alojz

Otvorené pivnice

žičková
Hanka Ru

Kto má peniaze a nemá deti, nie je naozaj bohatý.
Kto má deti a nemá peniaze, nie je naozaj chudobný.
(čínske príslovie)
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Patrón vinárov, svätý Urban, zlákal milovníkov dobrého
vína na májové Otvorené pivnice v rámci Malokarpatského
regiónu, ktoré sa uskutočnili 20. a 21. mája. V rámci tohto
ročníka májových pivníc sa predstavili i dubovskí vinári.
U nás doma v Dubovej sa predstavil vinár Marek Jakubec – Joslík, ktorý vo svojej „Hoštáckej vieche“ otvoril svoju pivničku plnú kvalitného vína. Hostí nielen napájal, ale
aj hostil tradičnými špecialitami. Ďalší vinár z Dubovej Ján
Pretzelmayer sa už tradične so svojimi vínami predstavil
na Červenom Kameni. V krásnom prostredí nádvoria hradu
ponúkal rôzne vína zo svojej pivnice.
Na záver chcem zaželať nám, konzumentom dobrého vínka, aby vinohradníkom prialo počasie, nech svätý Urban drží
ochrannú ruku nad ich vinohradmi a aby sa vinárom darilo
dorábať z kvalitného hrozna kvalitné vína.
Renáta Jakubcová
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Naši jubilanti
júl – september 2016

70 rokov:

Viliam Zachar
(* 28. 8. 1946)
Pavel Minárik
(* 1. 9. 1946)

60 rokov:

Pavol Lukačovič
(* 11. 7. 1956)
Rudolf Jakubec
(* 12. 7. 1956)
Peter Polčic
(* 27. 7. 1956)
Mária Geršicová
(* 11. 8. 1956)
MUDr. Ľudovít Priecel
(* 22. 8. 1956)
Mária Polčicová
(* 2. 9. 1956)
Ing. Tibor Polčič
(* 19. 9. 1956)
Jubilantom srdečne
blahoželáme. Vyprosujeme
im od Pána všetky dary
neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Dňa 1. júna 2016 sa dožil krásneho
životného jubilea 60 rokov náš priateľ
František Zajíček.
Nepozeraj sa už spiatky,
teš sa z krásnej šesťdesiatky.
Veď život rýchlo letí ako šíp,
ako ho najlepšie prežiť nevie nik.
Nech krásne spomienky z mladosti sa k Tebe vrátia
a všetky zlé sa stratia.
Nech tento krásny deň,
dá Ti úsmev a radosť len.
Nech každý ďaľší rok,
dá Ti šťastný krok.
Nech navždy Tvoja duša rastie,
nech Ti dá Pán boh zdravie a šťastie.
So srdca prajú členovia Dubovských novín.

Prvé sv. prijímanie
Deti, ktoré sa pripravovali bolo spolu sedem, z toho šesť
chlapcov – Šimonko Held, Tomáško Moravčík, Dávidko Cibula, Mirko Dolník, Renko Budinský, Nikolasko Moroz a jedno
dievčatko – Paťka Nádaská.
Pravidelnými stretnutiami na fare, ich pán farár Zelenay pripravoval na túto sviatosť – ako poučeniami, tak pozeraním filmov, rozprávaním sa a nakoniec preskúšaním.
V nedeľu 22. mája roku Pána 2016 sa za krásneho počasia
stretli na fare deti, ktoré naša skvelá kvetinárka Monika krásne
dozdobila pierkami z karafiátu. Spoločne v sprievode s rodičmi
a kňazom sa presunuli do kostola ružencovej Panny Márie, kde
pristúpili k prvému sv. prijímaniu.
Celkovo prebiehala táto slávnostne – sviatostná chvíľa detí
v úžasnej atmosfére, plnej radosti z prijatia oltárnej sviatosti,
s pohodičkou a honosnosťou akou by som neočakávala od malých detí. Pevne verím, že deti svojim sľubom Pánovi si budú
i naďalej pripomínať s radosťou tento veľký deň, keď prijali
Chlieb života a keď k nim prvýkrát prišiel Ježiško skrytý vo
Sviatosti oltárnej.
Chcela by som poďakovať v prvom rade deťom a pánovi farárovi Zelenayovi, že spolu trávili čas a dôsledne sa pripravovali. Tiež by som chcela poďakovať našim super kostolníčkam,
ktoré s nami trávili nejaký ten čas v kostole, hlavne pani Anež-

Dňa 15. mája sa dožil krásneho
životného jubilea 70. narodenín
Marián Kosec.
V deň krásneho tvojho sviatku,
keď si dožil sedemdesiatku,
na teba si spomína
s láskou celá rodina.
Vrúcne prianie k tebe letí
od manželky i od detí.
Nech sa ti dni šťastia množia,
nech ťa chráni ruka Božia.

Vo veľkej duši je všetko veľké.
(B. Pascal)

ke Jakubcovej. Poďakovanie patrí skvelej kvetinárke Monike
Zemancovej, ktorá svojou obetavou výzdobou nám priblížila
kúsok nebíčka na zemi spolu s anjelským spevom nášho Creda. Taktiež ďakujeme Ivetke Cibulovej za jej hru na violončelo,
kameramanovi pánovi Pelikánovi a fotografovi Vladkovi Oškerovi. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť túto
nádhernú slávnosť – ak som na niekoho zabudla – prepáčte –
ďakujem.
Bc. Eva Dolníková
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Pripomienka zosnulých
júl – september 2016
80 rokov:
František Svrček + august 1936
Apolónia Lederleitnerová + 18. 8. 1936
vdova po Andrejovi, rod. Nemčeková (83 r.)

Terézia Kuštafíková + 21. 9. 1936

Jozef Tvarožka

Anastázia Gavorníková

30 rokov:

vdova po Jánovi, rod. Jakubcová (87 r.)

Mária Palkovičová + 6. 7. 1986
vdova po Jánovi, rod. Stipulová (76 r.)

Ignác Šikula + 20. 7. 1986

manžel Uršuly rod. Gavorníkovej (76 r.)

Jaromil Urbanovič + 27. 7. 1986

Jozef Kosec

František Polkoráb

10 rokov:
Eva Pretzelmayerová + 6. 8. 2006

manželka Jána, rod. Lukačovičová (55 r.)

Florian Slinták + 3. 9. 2006
manžel Márie rod. Šikulovej (79 r.)

syn Jozefa a Viktórie rod. Soldanovej (25 r.)

Katarína Palkovičová + 18. 9. 1986
vdova po Ambrózovi, rod. Kolarovičová (75 r.)

Anna Hozlárová + 29. 9. 1986

František Svrček

vdova po Augustínovi, rod Štrbiková (81 r.)

70 rokov:
Františka Glozneková + 13. 7. 1946

manželka Alberta, rod. Kosecová (79 r.)

Eva Pretzelmayerová

Peter Gašparovič + 24. 7. 1946

Florian Slinták

manžel Terézie rod. Belicovej (68 r.)

Anna Kubánková + 30. 7. 1946
vdova po Andrejovi, rod. Fizelová (81 r.)

Florián Held + 22. 8. 1946

manžel Terézie, rod. Tomašovičovej (77 r.)

Peter Gašparovič

Mária Palkovičová

Ignác Šikula

Katarína Palkovičová

Anna Hozlárová

50 rokov:
Jozef Nemček + 4. 7. 1966

manžel Márie rod. Gavorníkovej (47 r.)

Rudolf Haverla + 1. 8. 1966

syn Jozefa a Jozefíny rod. Krchnákovej (14 r.)

Mária Königová + 4. 8. 1966
vdova po Jozefovi, rod. Ružičková (74 r.)

Pamätaj, Bože, na duše
svojich služobníkov...

20 rokov:
Barbora Pešková + 6. 7. 1996

vdova po Ferdinandovi, rod. Šlachtová (80 r.)

Anna Kalinovská + 8. 7. 1996
manželka Stanislava, rod. Dubanová (67 r.)

Jozef Kosec + 10. 8. 1996
manžel Ireny rod. Hrdlovičovej (55 r.)

František Polkoráb + 27. 8. 1996
vdovec po Grácii rod. Gloznekovej (78 r.)

Mária Soldanová + 3. 9. 1996
manželka, rod. Pešková (81 r.)

Ako ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
19. augusta 2016 uplynul rok,
čo nás opustila

Jozef Nemček

40 rokov:
Jozef Tvarožka + 31. 7. 1976

manžel Márie rod. Gloznekovej (46 r.)

Anastázia Gavorníková + 20. 9. 1976
vdova po Jozefovi, rod. Koníková (64 r.)

Štefánia Gašparovičová
Barbora Pešková

Anna Kalinovská

vo veku 91 rokov.
S úctou a láskou spomínajú
dcéra Lojzka s rodinou
a nevesta Alena s rodinou.
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Dňa 10. 9. 2016
si pripomenieme
nedožité 90-te
narodeniny
nášho drahého
Štefana Dubana.
S láskou, úctou
a vďakou
spomína manželka
a deti s rodinami.

Dňa 27. 7. 2016 by sa náš otec a dedko Jozef Nemec dožil 100 rokov.
S úctou spomína celá rodina.

Konferencia svätého
Vincenta de Paul
1.11 Záujem o hlbšie
potreby a duchovnosť
Vincentíni sa úprimne zaujímajú
o hlbšie potreby a duchovné zdravie
tých, ktorým pomáhajú, vždy majúc na
zreteli hlboký rešpekt pred ich svedomím a vierou, v ktorú veria, počúvajúc
a chápajúc svojimi srdcami, okrem slov
a zdania.
Vincetíni slúžia v nádeji. V objavovaní ducha modlitby v núdznych, pretože
v tichu, núdzny dokáže vnímať Boží
plán pre každého človeka.
Prijatie Božieho plánu vedie každého
k pestovaniu semienok lásky, štedrosti,
zmierenia a vnútorného pokoja v sebe
samom, v ich rodinách a vo všetkých,
ktorých životov sa dotknú. Vincentíni
sú privilegovaní podporovať tieto znaky prítomnosti Vzkrieseného Krista
v núdznych a medzi sebou.
Komentár
Povzbudzujeme ich zlepšovať ich život
a snažíme sa im ukázať existenciu iného
druhu života a duchovných hodnôt. Vždy
rešpektujúc ich vlastné hodnoty.
„hlboký rešpekt“
To neznamená spoluúčasť alebo ticho,
keď sme svedkami situácií, ktoré sú zvrátené alebo hriešne. Rešpekt pred Evanjeliom nás zaväzuje uviesť, bez klamstva,
bez neúcty, našu vlastnú morálnu víziu
sveta, dokonca aj keď je opačná hodno-

tám núdznych, ktorým sa snažíme slúžiť.
Vincentín sa, napriek hlbokému rešpektu
voči rozhodnutiam núdznej osoby, nemôže vzdať hlásania Slova Života. Nemôže
sa vzdať delenia sa s ostatnými s tým
najlepším zo seba: s jeho vierou. „Neargumentujme s núdznymi, neurážajme
sa, ak neprijímajú našu radu ani sa ich
nesnažme zaviazať akceptovať ju z titulu
autority: buďme spokojní s navrhnutím
spôsobu správania sa, ktoré sa nám zdá
dobré a s ich povzbudením nasledovať
ho, nechajme na Boha, aby umožnil našim slovám zbierať ovocie, ak je to Jeho
Svätá Vôľa“ (Stanovy, 1835, PR).
Na druhej strane nesmieme a nemali
by sme zabudnúť, že často, keď ľudia nazývajú chudobu Božou vôľou, vôbec to
nie je Jeho vôľa, ale len produkt našich
chýb, keď rozdeľujeme zdroje Zeme; výsledok nemilovania jeden druhého ako
nás Kristus sám učil milovať.
„znaky prítomnosti Vzkrieseného
Krista“
V komentári k bodu 1.8, sa zameriavame na „trpiaceho Krista“ v utrpeniach
ľudí, ktorých navštevujeme. V 1.11, vincentíni sú povzbudzovaní vidieť „znaky prítomnosti vzkrieseného Krista“
v čnostiach tých, ktorých navštevujeme,
najmä ak nastala zmena postoja alebo
konania, ktorá je istým znakom milosti
a potvrdením, že „kresťania... sa podieľajú na živote vzkrieseného Pána“
(CCC1694).

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
Anna Jakubčíková, rod. Idešicová, rodina Alžbety Štrbkovej,
rod. Svrčkovej; rod. Durdovanská,
rod. Krajčovičová, Helena Dubanová, Lojzka Pudmarčíková.

ĎAKUJEME!

Burzoblšák
Skupinka nadšených dievčat sa
rozhodla v spolupráci s Komisiou pre
rozvoj kultúry, vzdelávania a športu
pri OÚ Dubová usporiadať Burzoblšák, kde ste mohli predať i nakúpiť
rôzne predmety do domácnosti a záhrady, oblečenie, šperky, tiež sladké
i slané koláčiky.
V hale na ihrisku vládla pokojná rodinná atmosféra, pre deti boli
pripravené detské dielničky, ktoré
pod dohľadom skúsených lektoriek
vyrábali darčeky pre nakupujúce
mamičky. Vzhľadom k tomu, že to
bolo nové podujatie a malo pozitívny ohlas, podnietilo organizátorov
usporiadať v jeseni ďalší Burzoblšák.
Touto cestou prosím všetkých, ktorí
sa chystajú upratovať pivnice, povaly
i špajzky, aby všetko nevyhadzovali,
ale aby prišli podporiť Burzoblšák
a okúsiť, ako sa na jednom mieste dá
„za lacný peniaz nakúpiť veľa muziky“...
Renáta Jakubcová
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Výlet do Bratislavy
Každé dieťa sa tešilo na MDD a na výlet do Bratislavy. V stredu sme už o 7:20
hodine boli v škole a išli sme na zastávku
do Pezinka. Tam sme prestúpili na vlak
do Bratislavy. V Bratislave sme si pozreli Prezidentský palác, Michalskú bránu,
krásne sochy, historické budovy, Bibianu
a v Slovenskom národnom divadle sme
si pozreli Veľkú doktorskú rozprávku.
Potom sme išli do McDonaldu a na zastávku. Autobusom sme prišli domov o
16:00 veľmi unavení, plní nových zážitkov.
Šimon Held, 3. ročník

Veľká doktorská rozprávka
Na MDD sme s celou školou išli do Bratislavy na Veľkú doktorskú rozprávku do Slovenského národného divadla. Rozprávka
trvala 2 hodiny. Mala 4 časti. Každá bola pekná a zaujímavá. Hrali v nej herci, ktorých sme poznali z filmov. Divadlo bolo pekné a
veľké. Pred divadlom bola fontána, do ktorej som hodila jeden cent. Keď sme odchádzali, tak sme sa pred divadlom odfotili.
*Všetky fotky sú vždy na školskej stránke.
Michaela Pešková, 4. ročník

Dravé vtáky
Prišli sme na ihrisko, kde nás čakal pán s veľmi veľa druhmi
dravých vtákov. Bola tam biela sova, sovičky, kuvik, krkavec,
sokol, orol a veľa ďalších druhov. Ten pán nám dovolil, aby sme
si ich chytili, no museli sme mať rukavicu, pretože mali veľmi
ostré pazúriky a zobák. Veľmi veľa sme sa dozvedeli o tom, ako
žijú a ako sa o nich treba starať. Skúšal naše vedomosti. Bol to
úžasný deň aj keď nás odfotili, aby sme mali fotku na pamiatku,

nikdy na to nezabudnem, pretože to bolo krásne a vtáky boli
úžasné. Potom pustil krkavca voľne medzi nás a povedal mu,
aby ďobol toho, kto je neposlušný. Ďobol Katku, ale iba preto,
lebo sa mu páčila. Potom ďobol Riška a Maxima, Janka a Tonka – bola to sranda. Ukázal nám lov za letu a na zemi. Každý
vták mal svoje miesto a keď lietali, museli sme mať ruku nad
hlavou, aby si nám nesadli na hlavu. Vtáky sú úžasné živočíchy,
mám ich rada.
Patrícia Nádaská, 3.ročník

Brigáda rodičov
Brigádu začali pani učiteľky s pani riaditeľkou a pani školníčkou, veľmi nám pomáhala aj
pani poštárka Peťka, prišiel som ja a môj brat Patrik. Vytrhali sme zelinu v parku na okraji
chodníka. Dali sme tam netkanú textíliu a museli sme s motykou urobiť jarčeky, do ktorých
sme dali plastové oplotenie. Keď sme mali takto všetko pekne pripravené, zasadili sme tam
hortenzie a levandule. Potom sme to zasypali bielymi kamienkami. Vstup do školy máme teraz
veľmi pekný. Medzi tým prišla Tonkova mama – pani Kenderessy, Šimonova mama – pani
Heldová, pani Stankovenová, ktoré natierali veľkú vchodovú bránu a bočný plot.
Tomáš Moravčík, 3. ročník
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Deň Zeme
Boli sme zasadiť dub v parku. Keď sme ho zasadili, poriadne sme ho poliali. Potom sme išli zbierať smeti po Dubovej. Našli
sme oveľa menej odpadkov ako minulý rok. Potom sme išli na ihrisko. Bolo to super. Dub sme potom chodili polievať a v priebehu
týždňa mal už oveľa viac listov. V triede sme robili odtlačky našich rúk na zemeguli.
Katka Stankovenová, 2.ročník

Plavecký výcvik
Na plaveckom výcviku sme zažili veľa srandy. Veľmi sa nám tam páčilo. Mali sme preteky, skákali sme do vody, no dôležité je,
že sme sa naučili plávať. Boli tam milí učitelia a plavčíci. Posledný deň sme boli aj na tobogánoch. Keď sme sa skôr prezliekli,
mohli sme pozerať televíziu s rozprávkami. Bola tam zábava. Niektorí sa najskôr báli, ale odvážili sa ísť do bazéna. Keď sme odchádzali, dostali sme medajle a vodný diplom. Keď sme sa vrátili, boli sme unavení, ale stálo to za to. Boli sme šťastní.
Patrícia Nádaská, 3.ročník
Na plavecký výcvik som sa tešil. Plávali sme na doskách a slížoch. Bola to super zábava. Voda v bazéne nebola hlboká. Nohami
som sa dotýkal dna. S deťmi sme skákali do vody. Plávať sme chodili spolu s deťmi zo ZŠ vo Vinosadoch. Spoznal som nových
kamarátov. Volajú sa Alex a Dominik. Dnes som jedného stretol v obchode. Je to super.
Janko Špaček, 2. ročník

Škola v prírode
vo Vysokých Tatrách
Do školy v prírode išlo 13 detí. Odchádzali sme skoro ráno zo Šenkvíc do
Trnavy a z Trnavy do Popradu. Cestovali sme 3 hodiny. Z Popradu sme išli do
Starého Smokovca a odtiaľ do Horného
Smokovca. Po ubytovaní sme si išli pozrieť okolie a Tatranskú Lomnicu. Na druhý deň sme boli na túre na Popradskom
plese a Štrbskom plese. Lanovkou sme
sa vyviezli na Hrebienok. V stredu sme
boli na výlete v Spišskej novej Vsi. Boli
sme v ZOO a v lanovom parku. Bolo tam
super. Vo štvrtok sme si užili teplý deň
v aquacity v Poprade. V piatok sme sa
všetci pobalili a išli sme na vlak. Vrátili sme sa na stanicu v Šenkviciach, kde
nás čakali naši rodičia. Všetci sme prišli
s úsmevom na tvári a plní nových dobrodružstiev a poznatkoch o našom krásnom
Slovensku.
Šimon Held, 3. ročník
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Vitaj leto,
hurá na prázdniny!
Veľmi rýchlo nám skončil školský
rok. Poctivo sme pracovali a dosiahli sme veľmi dobré výsledky.
Úspešných žiakov sme mali v matematickej pytagoriáde, matematickom klokanovi, výtvarných súťažiach. V priebehu roka sme mali veľa školských podujatí, divadelných
predstavení a aktivít. Žiaci získali
veľa poznatkov a niektoré vedomosti
si mohli overiť v praxi. Veľmi dobrú
spoluprácu sme mali s rodičmi, s ktorými sme zorganizovali brigády, tvorivé dielne, vianočné trhy a návštevu
kina. Ďakujeme aj predstavenstvu
Skládky Dubová s.r.o. za možnosť
zorganizovať plavecký výcvik pre
všetkých žiakov. Smutno nám bude
za našimi štvrtákmi, s ktorými sme
toho veľa vytvorili. No môžem skonštatovať, že sú pripravení ďalej reprezentovať nielen seba, ale aj našu
školu v tom najlepšom svetle.
Teraz prišlo leto a v lete si treba oddýchnuť, zrelaxovať. Nech vás cesty
zavedú kamkoľvek, vychutnajte si
v zdraví čarovnú atmosféru voľnosti
bez školských povinností, oddychu
a pohody. Zažite nové dobrodružstvá
a objavte nové nepoznané. Krásne
leto!
Mgr. Marcela Benčuriková,
riaditeľka ZŠ Dubová
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Policajti v škôlke
Už dlhšiu dobu sa deti z MŠ chceli niečo bližšie dozvedieť o práci policajtov
a preto sme ich dňa 14. júna 2016 pozvali na návštevu z Obvodného oddelenia PZ
Modra.
Deti sa na ich príchod tešili a čakali so zmiešanými pocitmi. Niektorí s rešpektom
a úctou, iné zvedavé na príbehy z práce a výstroj. Prišli na policajnom aute dvaja
policajti a jedna policajtka. Pani policajtka si hneď deti získala svojím bezprostredným správaním a príjemným vystupovaním. Správala sa ako veľká kamarátka. Deti
zoznamovala s bezpečnosťou, ukázala im všetky pomôcky, ktoré policajti používajú.
Deti naozaj potešilo, že si ich mohli podržať v ruke, vyskúšať košeľu, čiapku, vestu
a tak sa na chvíľu stať policajtom. Nakoniec im policajti dovolili vyskúšať si sedieť
v policajnom aute so zapnutým majákom a sirénou. Deťom sa akcia veľmi páčila
a mali z nej veľkú radosť. Vážime si ich prácu a ďakujeme, že medzi nás prišli.
Jarmila Fandlová

Deň matiek
Deň matiek, ktorý sa oslavuje vždy v 2. májovú nedeľu patrí k najkrajším sviatkom, ktorý odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Je to oslava materstva, obetavosti a lásky matiek voči svojim deťom. Iste každá mama uzná, že byť matkou je
vzácny dar, ktorý si zaslúži oslavu v podobe Dňa matiek. Najväčšiu radosť každej mame spraví darček od jej dieťaťa, drobnosť,
ktorú vytvorí, alebo milá básnička, pesnička či tanček. Aj naše deti z MŠ a ZŠ si takýto milý darček pripravili. Vzdali úctu svojím
mamám pekným programom na ihrisku. Tieto krásne momenty sa všetkým prítomným dotkli srdca, pretože v sebe nesú kus pravdy, kus lásky a kus toho krásneho, čo mama deťom dáva. Mama je totiž pre každého len tá jediná a tým je výnimočná.
text: Jarmila Fandlová
foto: Petra Dubanová Grellnethová
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Stavali sme máje!
Znova sa stavali máje – nie jeden, ale
dva! Spomenuli si mládenci na starú
tradíciu, za čo ich chválime.☺
Pod obecným májom sa už 9. krát varil guláš a družstvá si odnášali Richtárske
varechy. Prvýkrát všetky rovnaké s rovnakým hodnotením – výborné. Veď sa aj
zjedli znova v rekordnom čase. Počasie
nádherné, hudba, občerstvenie a stretnutie s dubovanmi a kamarátmi – čo viac
si priať! Trochu nás síce na druhý deň
vystrašil odlomeným vršiakom, ale nakoniec to organizátori zvládli a máj nám
celý máj „svietil“ ako krásna dominanta
priestranstva pri sv. Jánovi.
Ďakujem kultúrnej komisii, chlapom
– stavačom mája na čele s Igorom a Jakubom, družstvám, hudbe, „kockárom“
a všetkým návštevníkom – ochutnávačom
za krásne podujatie.
PS: podarilo sa mi veľké faux-pas (fó-pa)
po našom kiks. V rámci ďakovačky som mal
povedať, že sa „nám to podarilo urobiť aj
bez Vranka“. Snáď mi išla huba sama, snáď
som sa zaplietol... Určite som to tak nemyslel. Bez Vranka by máj nestál – už roky sám
vždy zorganizuje jeho pílenie a transport, aj
zhadzovanie a aj dovoz potrebného materiálu k podujatiu. Takže určite „by sa nám to
nepodarilo bez Vranka“ opravujem oficiálne a pripájam ospravedlnenie.

text: starosta
foto: Petra Dubanová Grellnethová

Úspešná jarná sezóna
dubovských silákov
Na sériu jarných šampionátov sa pripravovala úspešná trojica trojbojárov
Peter Moravčík, Samuel Tomašovič
a Marek Krchnák. Po nešťastnom úraze Petra Moravčíka, ktorý si začiatkom
roka v lese zranil nohu v členku, sa do
bojov o cenné medaile pripravil.
Ako prvý sa predstavil v kategórií juniorov Marek Krchnák. Marekova prvá
súťaž bola Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji v Zlatníkoch. V sérií osobných rekordov napokon Marek porazil
svojich súperov v kategórií do 105 kg
a s trojbojom 605 kg získal svoj prvý trojbojársky juniorský titul. V drepe zapísal
250 kg, v tlaku 142,5 kg a v mŕtvom ťahu
212,5 kg. Marekovi sa darilo aj o týždeň
19. 3. 2016 na Majstrovstvách Slovenska

v tlaku na lavičke, kde v kategórii juniorov do 105 kg, zlepšil svoj osobný rekord
na 145 kg a vybojoval bronzovú medailu
medzi ostrieľanými tlakármi.
Sezónu 2015 končil Samuel Tomašovič výkonmi nad 900 kg, čo je európska
a svetová úroveň výkonnosti. Tieto skvelé výkony mu zabezpečili aj pozvánku do
mužskej reprezentácie Slovenska v silovom trojboji. Samo nastúpil na Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji, ktoré
boli 16. 4. 2016 v Častej, v kategórií do
120 kg. Po jesennej časti Samo absolvoval len týždeň oddychu pre krátkosť
času a nastúpil hneď do jarnej prípravy. Napriek náročnosti, ktorú v príprave
podstúpil, dokázal svoje výkony zlepšiť.
V drepe Samo zaznamenal výrazné technické zlepšenie a celkom ľahko si poradil v druhom pokuse s 380 kg drepom.
Túto úctyhodnú hmotnosť chcel zväčšiť
na rovných 400 kg, ale chyba pri začatí

pokusu ho stála rovnováha, čo je pri takej extrémnej činke neudržateľné. V tlaku Samo zapísal 240 kg. Škoda tretieho
pokusu na 250 kg, ktorý Samo zvládol,
ale rozhodcovia pre menšie zakolísanie
činky pri dotláčaní pokus neuznali. Rovnakú „smolu“ mal pri mŕtvom ťahu, kde
mu pre podobnú chybičku neuznali úctyhodných 330 kg. Samo zapísal 320 kg
a v trojboji napokon nadvíhal úžasných
940 kg. S týmto výkonom sa nominoval
aj na Majstrovstvá Európy. Napokon po
uvážení dal Samo prednosť štúdiu, kde
práve zakončoval bakalárske štúdium. Je
to tak trochu aj škoda, lebo práve v drepe
by mal na Majstrovstvách Európy medailu.
S výkonmi oboch šampiónov sme veľmi spokojní a tešíme sa na jesenné súboje
v silovom trojboji.
Pavol Kovalčík, tréner
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Futbalová jar 2016

Futbal žije !

Jarná časť súťaže priniesla pre naše mužstvá oveľa lepšie
výsledky a výkony ako na jeseň.
Muži po katastrofálnej jeseni ukázali zlepšenie nielen výsledkami, ale aj výkonmi, hlavne na ihriskách súperov. Skončili na
13. mieste a veríme, že sa „zachránia“.
Dorast nám v druhom roku pôsobenia urobil obrovskú radosť. Po štvrtom mieste v minulej sezóne, túto sezónu suverénne
zvíťazili v súťaži bez prehry.
1. Dubová
20 16 4 0
93:16 52

Prosíme fanúšikov, aby nám fandili aj naďalej a aby sme dubovský futbal spolu posunuli dopredu. Ďakujeme za podporu.

Tak ako prichádza po jari leto a po jeseni zima, tak aj všetko
ostatné podlieha zmene. Futbal nie je výnimka.
Je to dynamický a stále sa meniaci proces. Plný napätia,
prekvapení a emócií. Nie som futbalista, ale vidieť nadšenie
v očiach fanúšikov, zanietenie s akým sa rozvoju futbalu venujú členovia výboru, tréneri a sami hráči, úprimnú podporu zo
strany rodičov dorastencov a žiakov – to je živý futbal, ktorý tu
chceme a potrebujeme.
V mene celého obecného zastupiteľstva, obecného úradu, aj
v mene svojom (a v tomto sa asi zhodnem aj so všetkými občanmi našej dedinky), gratulujem dorastencom k „raketovému“
štartu. Treba si však všimnúť, že úsilie nášho „Áčka“ a aj žiakov
prináša svoje plody a všetkým držíme palce.
Vyjadrujem aj veľké poďakovanie, že v čase internetizácie
voľného času detí a mládeže, dokážu sami hráči, výbor TJ, tréneri, rodinní príslušníci od rodičov až po manželky a deti hráčov,
vytvárať podmienky na fungovanie krásneho fenoménu – nášho
futbalu a že môžeme oprávnene povedať – dubovský futbal žije!
Kdo neskáče neny pupák – hop – hop – hop.☺

Výbor TJ

starosta

Dorastenci predvádzali celú sezónu pekný, technický futbal,
ktorým si zaslúžili veľa priaznivcov. Po postupe do tretej ligy
nás čaká veľa práce, aby sme neboli iba do počtu.
Žiaci po slabšej jeseni podávali na jar dobré výkony. Posledné
tri kolá porazili žiaci tri mužstvá tabuľky. Ukázali, že je na čom
budovať.

foto: Petra Dubanová Grellnethová

Letecký deň
Dubová 2016

Tohtoročný Letecký deň Dubová 2016
máme úspešne za sebou. Dňa 28. mája
2016 sa malokarpatská vinárska obec
Dubová stala už po tretí krát dejiskom
zábavy, oddychu a najmä vzdušného divadla, svojim druhom jedinečného podujatia v Bratislavskom kraji.
Spolu s Rytierskymi dňami, ktoré sa
konali v ten istý víkend na hrade Červený
Kameň, obec Dubová vyslala jasný signál, že Mikroregión Červený kameň je
územie s veľkým potenciálom a má čo
ponúknuť jeho návštevníkom.

I tohtoročný program leteckého dňa
prilákal tisíce návštevníkov. Diváci si
mali možnosť pozrieť letové ukážky rôznych typov leteckej techniky, športové
lietadlá, vrtuľníky ako aj veľkorozmerné modely lietadiel. I napriek tomu, že
očakávaný prelet vládneho špeciálu sa
z technických dôvodov neuskutočnil, náhradou bol dvojnásobný prelet stíhačiek
MIG29 letky Ministerstva obrany SR.
Divácky atraktívne bolo tiež vystúpenie letky Ministerstva vnútra SR, ktoré
nám predviedlo prelety a vzdušné manévrovanie nových vrtuľníkov BELL
samostatne, či v súčinnosti s tradičným
strojom Mi 171. Videli sme ukážky práce

špeciálnych jednotiek policajného zboru
pri simulovanom zásahu na zaistenie páchateľa s podporou vrtuľníka.
Zážitkom pre návštevníkov bolo vystúpenie maďarského leteckého akrobata
Zoltána Veresa, majstra sveta v leteckej
akrobacii, ktorý prijal i tento rok pozvanie, aby navštívil Dubovú a predviedol
svoje dokonalé letecké umenie na Leteckom dni Dubová 2016. Rovnako bolo
zážitkom vidieť prelety a akrobaciu predvádzanú pilotom cvičného prúdového lietadla L 29 Delfín.
(Pokračovanie na str. 14)
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(Pokračovanie zo str. 13)
Predstavilo sa aj najrýchlejšie ultraľahké lietadlo na svete Shark vyrábané na
Slovensku v Senici, ktoré bolo ocenené
zlatou medailou na leteckom veľtrhu
v nemeckom Friedrichshafene. Už tradične záver Leteckého dňa patril vystúpeniu
pilotov z Aeroklubu Košice a ich ukážke
historickej rekonštrukcie leteckých bojov
z II. svetovej vojny.
Okrem prehliadky leteckej techniky,
súčasťou podujatia bol tiež atraktívny
bohatý program pre deti, pri príležitosti
nadchádzajúceho Medzinárodného dňa
detí. Pre najmenšie deti bol k dispozícii
nafukovací skákací hrad, lákavé bolo
tiež vozenie sa na obrnenom transportéri OT62 a motorových štvorkolkách.
S bojovníkmi zo stredovekej dediny
Schatmansdorf si mohli deti vyskúšať
kópie historických zbraní. Pozvanie prijala aj Malokarpatská komunitná nadácia
REVIA, ktorá v tomto roku oslavuje už
20. výročie svojho pôsobenia v Malokarpatskom regióne. V ich réžii sa mohli deti
so svojimi rodičmi zabaviť pri spoločenských hrách a v tvorivých dielňach. I tento rok boli veľkým lákadlom pre malých
i veľkých zážitkové lety. Príjemnú a pohodovú atmosféru dotvárala hudobná

foto: Teodor Pasternák

Zoltán Veres
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-

Plazy u nás
Každoročne s prichádzajúcou jarou
sa prebúdzajú aj hady a jašterice žijúce
v našom okolí.
Celú zimu spali a teraz počas teplejších dní sa bude často stávať, že sa s nimi
stretnete na svojej záhrade. Tieto stretnutia často končia pre naše hady tragicky,
keďže veľa ľudí má z nich aj dnes zbytočný strach. V tomto článku by sme vám
chceli vysvetliť, prečo sa ich netreba báť,
ba naopak, si ich treba vážiť.
Široko-ďaleko v okolí našej dediny
nežijú jedovaté hady. Náš jediný na Slovensku žijúci jedovatý had – vretenica severná, žije, ako už z jej mena vyplýva, len
v severnej časti Slovenska. U nás sa s ňou
v žiadnom prípade nemôžete stretnúť.
V okolí dediny žijú len neškodné užovky, ktoré nedokážu ublížiť ani malému
dieťaťu.
Z hadov žijúcich v okolí sa najčastejšie
stretnete s užovkou stromovou. Na Slovensku je veľmi vzácna preto by sme si
ju mali chrániť. Do našich záhrad chodí
kvôli tomu, aby lovila myši a potkany.

Užovka stromová

Dubovské noviny
cií a predstavitelia diplomatických zborov zastúpených na Slovensku, z ktorých
mnohí navštívili Dubovú po prvýkrát.
Pozvanie, okrem iných, prijal americký
chargé d´Affaires a zástupcovia britskej
ambasády.
Pevne veríme, že sa nám podarilo opäť
obec Dubovú dôstojne prezentovať a zviditeľniť ju na mape regiónu a Slovenska.
Dovoľte mi touto cestou poďakovať všetkým za pomoc a spoluprácu na úspešnom
priebehu podujatia. Ďakujeme za podporu partnerom podujatia Bratislavskému samosprávnemu kraju, Obci Dubová
a pánovi starostovi obce Ľudovítovi Ružičkovi, destinačnému partnerovi Krajskej organizácii cestovného ruchu Bratislava Region tourism, ako i všetkým
sponzorom a podporoveteľom Leteckého
dňa Dubová 2016. Rovnako sa v mene
organizátorov chcem poďakovať všetkým obyvateľom obce Dubová za ich
ohľaduplnosť počas konania podujatia.
Obrazové spravodajstvo z podujatia je
prístupné na www.leteckýdendubova.sk
a Facebooku.

Za Letecký klub Dubová
Hana Hlubocká

Výnimočne môžete v dedine stretnúť
aj užovku hladkú. Táto kresbou pripomína vretenicu a preto ju často ľudia
prenasledujú. Vretenice tu, ale nežijú,
takže sa nie je čoho báť. Táto naša najmenšia užovka je rovnako úplne neškodná. Loví malé myši, jašterice a sem tam
aj malé hady.

V okolí vodných plôch sa môžete stretnúť s užovkou obojkovou. Typickým znakom je polmesiačik žltej farby na konci
hlavy výrazne rozpoznateľný oproti sivozelenému telu. Živí sa žabami a výnimočne slabými alebo chorými rybami.
Takže pôsobí doktor riek.

Užovka obojková

Užovka hladká
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Žiaden z hadov žijúcich v okolí, ale ani
v Malých Karpatoch a Podunajskej nížine nie je nebezpečný pre človeka a dokonca ani pre jeho domáce zvieratá. Preto
ich prenasledovanie je bezdôvodné a je
dôsledkom nezmyselných predsudkov.
V stredoveku naši predkovia slovania
uctievali kult hada gazdu. Znamenalo to,
že každý správny gazda mal v stodole
alebo na povale hada (najčastejšie užovku
stromovú). Pomáhala im v chytaní myší
a potkanov, ktoré im ničili úrodu a prenášali choroby. Dokonca sú zaznamenané
v kronikách prípady, kedy si ich navzájom susedia kradli.
V okolí našej dediny môžete stretnúť
3 druhy jašteríc. Slepúch lámavý je jašterica, ktorá vyzerá ako had. Nemá nohy
a živý sa slizniakmi a iným vlhkomilným
hmyzom škodiacim hlavne záhradkárom.
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Jašterica zelená je naša najväčšia jašterica. Žije hlavne v okolí vinohradov.
Živý sa hmyzom a dokonca výnimočne
aj malými myšami. Ohrozuje ju hlavne
nadmerné používanie chemikálií vo vinohradoch.

Jašterica zelená
Jašterica krátkohlavá vyhľadáva skalky, kopy kameňov a konárov v našich
záhradách. Často kladie vajíčka do odloženého piesku. Rovnako sa živí hmyzom
žijúcim v záhradách.

Slepúch lámavý

Jašterica krátkohlavá

Poznáte monitorovacie zariadenia?

kľúčov (DEK) na odomykanie vchodových dverí. Do budúcnosti je predpoklad
zavedenia biometrických čítačiek, čo je
technológia podobná ako na moderných
cestovných pasoch.
Hoci montáž kamerových systémov
preukázateľne znižuje kriminalitu a počet
vlámaní, často naráža etické a morálne
otázky. Najčastejšie sú to obavy zo stáleho dohľadu a teda straty súkromia a obavy
zo zneužitia záznamov. Potrebné je majiteľom bytov trpezlivo vysvetľovať, že
kamery sú jedným zo spôsobov ochrany
majetku a osôb, ktorý sa nasadzuje buď
v prípade opakovaného zlyhania iných
bezpečnostných zariadení kontrolujúcich
vstup do bytu (napr. stále otvorené vchodové dvere), vďaka ľahkovážnosti niektorých obyvateľov alebo kvôli ochrane
priľahlých budov (garáže, priestory na
kočíky, bicykle).
So záznamami z kamerového systému
môže nakladať len oprávnená osoba, ktorú zvolí spoločenstvo vlastníkov bytov,

Byt a bytový dom
Najväčšie riziko vlámania do bytov
nesú byty na prízemí a v najnižších poschodiach bytových domov. Ľahkou zdolateľnou prekážkou sú i nezamrežované
lodžie a balkóny. Z hľadiska bezpečnosti
a prevencie odporúčame využiť niektoré
zo spomínaných monitorovacích zariadení, audio a videotechniku a nainštalovať
ju už priamo k zámkom domových dverí.
Elektronická zámka v kombinácii s interným, bytovým telefónom sú prvý filter
pre neželaných návštevníkov. Mnohých
zlodejov odradia, iní sa budú vydávať
za poštárov. Z tohto dôvodu sa osvedčili
i videotelefóny resp. videovrátnik, ktoré
monitorujú priestor pred dverami. Štandardom sa stalo využívanie pasívnych
RFID čipov a dotykových elektronických

15
Naše jašterice v dedine ohrozujú okrem
chemikálií aj túlavé mačky a sliepky.
Všetky hady a jašterice sú prísne zákonom chránené a za ich zabitie alebo ublíženie je pokuta až do výšky 1840 EUR.
Zákonná ochrana svedčí tom, že sú vzácne a treba ich rovnako ako iné zvieratá
chrániť. Navyše prišli vám pomôcť zbaviť vás myší a hmyzu. Tak ako si vážime
lastovičky, lebo chytajú hmyz, mali by
sme si vážiť aj jašterice a hady ako našich
pomocníkov.
Ľudia cestujú do tropických krajín
a platia nemalé peniaze, aby takého exoticky vyzerajúce zvieratá videli. My ich
tu máme, tak si ich vážme a ochraňujme
ich.
Ak by ste aj napriek tomu, čo ste sa tu
dozvedeli, mali strach, keď nájdete hada
na svojej záhrade, zavolajte na telefónne
číslo: 0903/ 950 572 a prídeme vám ho
odchytiť a premiestniť ďalej od vášho
domu. Viac informácií nájdete na www.
plazyunas.com
Milan Kánya

a to priestoroch na to určených a vyhradených, určite nie v niektorom byte.
Miestnosť musí byť zabezpečená proti
vstupu neoprávnených osôb a s presným
prevádzkovým režimom. Zákon hovorí,
že záznamy môžu byť poskytnuté polícii a orgánom činným v trestnom konaní len na účely trestného konania alebo
konania o priestupkoch, teda pri vzniku
prečinu. Ak neexistujú dôvody uchovávania záznamov, musia byť zlikvidované v lehote 15 dní od ich nahratia (novela zákona o ochrane osobných údajov
Z. c. 122/2013). Celé snímanie, uchovávanie a likvidácia záznamov musí byť
vždy v súlade so zákonom 428/2002 Z.z.
V praxi sa inštalácia kamerového a monitorovacieho systému rieši kombináciou
drôtových a bezdrôtových prvkov, čiže
ani argument o búraní a „zasekávaní“
káblov za každú cenu, neobstojí.
(Pokračovanie na str. 16)
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Rodinný dom

Veľa ľudí sa nesprávne domnieva, že
ak oboženú svoj rodinný dom vysokým
múrom, budú chránení pred zlodejmi.

Dubovské noviny

teriérové sirény a majáky, čo takisto odporúčame. Medzi moderné prvky ochrany
patrí tzv. bezpečnostná hmla, ktorá môže
byť vypustená do interiéru aj s pomocou
príkazu z mobilného telefónu. Zlodej jednak nič neuvidí a jednak môže súkromná
SBS či polícia využiť moment prekvapenia. Hmla nezanecháva žiadne stopy.
Garáže, chaty a rekreačné oblasti

Z iného uhla pohľadu – z pohľadu zlodeja – však múr poskytuje vynikajúce
krytie pred vyrušením. Celistvý múr či
plot odporúčame vybaviť monitorovacím
zariadením so zvukovou alebo optickou
signalizáciou a udržiavať jeho okolie
v stave, ktorý nebude spôsobovať falošný
poplach. Vhodné je tiež kombinovať senzorové káble, detektory pohybu s kamerovým systémom a osvetlením pozemku.
Vhodné sú napríklad kamery s internou
pamäťou, ktoré začnú zaznamenávať až
v prípade podozrivého pohybu a kamery,
ktoré pri narušení priestoru začnú prenášať obraz na monitor majiteľa domu alebo
strážnej služby. Osvedčilo sa rozdelenie
monitorovaného priestoru na zóny, napríklad kvôli nastaveniu citlivosti snímačov.
V prípade, ak máte dôveryhodných susedov, ktorí sú ochotní sledovať podozrivý
pohyb na pozemku a v dome, postačujú
tieto monitorovacie systémy. V opačnom
prípade a v radových zástavbách je vhodnejšie napojiť systém na pult centralizovanej ochrany a váš mobilný telefón.
Mobilným telefónom je dnes možné
nielen prijať správy o narušení objektu,
ale diaľkovo vypnúť/zapnúť bezpečnostný systém. Zvyčajne je monitorovací
systém napojený na interiérové alebo ex-

Vysoké riziko vlámania nesú priľahlé
objekty k rodinným a bytovým domom,
samostatne stojace garáže, záhradné chaty, chaty v chatových a rekreačných oblastiach. Tam, kde nepomáha ani stála
prítomnosť správcu (napr. vďaka veľkej
ploche oblasti), nájdu uplatnenie monitorovacie systémy s automatickým telefónnym hlásičom. Každé narušenie je nahlásené už spomínanou SMS alebo hlasovou
správou oprávnenej osobe, v prípade, ak je
naň napojených viac objektov, správcovi,
strážcovi alebo pracovníkom súkromnej
SBS. Medzi systémy monitoringu širokej
oblasti môžeme zaradiť aj mestské kamerové systémy, ktoré zväčša zo strategických, vyššie položených miest, monitorujú dianie na verejných priestranstvách.
V poslednom období sú veľmi aktuálne,
keďže vznikajú rôzne výtržnosti počas
kultúrnych a športových podujatí.
Obsluha monitorovacích systémov
Monitorovacie systémy v kombinácii
s mechanickým zabezpečením, ktoré sme
detailne popísali v minulých častiach seriálu, značne zvyšujú bezpečnosť a znižujú zlodejom šancu na tučný lup. Prioritou
ale zostáva jediné: Elektronické systémy
MUSIA byť zapnuté. Majiteľom, ktorí
nechceli susedov „otravovať“ falošným
poplachom a sirénou, často zostali oči
pre plač. Poisťovňa totiž vypnutý systém

nepovažovala za dôvod vyplatiť poistné
plnenie! Falošným poplachom sa vyhnete presným nastavením snímačov, ktoré
vylúči vplyvy vetra či hmyzu. Vyžadujte, aby vás firma, ktorá systém inštaluje,
dokonale oboznámila s funkcionalitami
systému a nastavila ho podľa vašich potrieb. Pri bezdrôtových prvkoch je potrebné vymieňať batérie a v stanovených intervaloch kontrolovať funkčnosť celého
systému. Integrálnou súčasťou systémov
sú i záložné zdroje elektrickej energie
pre prípad náhodného alebo zámerného
výpadku prúdu, prepäťová ochrana a tzv.
antivandal ochrana. Tá má chrániť jemnú
elektroniku pred vplyvmi počasia a zámerným poškodzovaním.ˇ
Čo sa týka kamerových systém, z hľadiska obsluhy sú jednoduchšie digitálne kamery, ktoré sa riadia štandardným
softvérom bežiacom na platformách Windows alebo iOS. S digitálnym záznamom
sa i oveľa ľahšie pracuje (napr. kompresia, rôzne filtre, eliminácia šumu), než
s analógovým záznamom v norme PAL.
Paradoxne viac ľudí investuje do hi-fi veží
a veľkorozmerných LED obrazoviek, ako
do kvalitného a dnes už pomerne lacného
monitorovacieho systému.
Viete, že...
...zlodeja môžu odhaliť aj kamery nainštalované pri bankomatoch? Často idú
vyskúšať ukradnuté platobné karty do
bankomatov v blízkosti krádeže, pričom
včas zablokovaná karta ich spoľahlivo
prezradí. Pre políciu nie je problém záznam z bankomatu priradiť k času pokusu o výber hotovosti a odhaliť totožnosť
zlodeja.
Vaši špecialisti na bezpečnosť
www.specialistinabezpecnost.sk

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: 7. október 2016, uzávierka pre textové a obrazové príspevky: 12. september 2016
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