
Hodová slávnosť
v Dubovej

 
Mnohí sa pýtajú, prečo sú hody vždy až 

druhú októbrovú nedeľu. No nie vždy je 
to tak. Trošku si to pripomeňme ako sa to 
začalo.

Prvá písomná zmienka o našej krásnej 
dedinke Dubová je z roku 1287 v darovacej 
listine kráľa Ladislava IV. Kumána. Od 16. 
storočia patrila obec k hradnému panstvu 
Červený kameň. Bola od začiatku známa 
svojimi vínami. Obyvatelia sa okrem vino-
hradníctva zaoberali aj pálením vápna, dre-
veného uhlia a vyrábaním štekov. V centre 
diania sa nám vyníma až podnes nádherný 
kostolík, ktorý je zasvätený Ružencovej 
Panne Márii. 

Farský kostol Ružencovej Panny Márie 
je postavený v neoogotickom až modernom 
štýle. Základný kameň na stavbu kostola 
položil a posvätil Dr. Pavol Jantauš v roku 
1903. Do základu pod vežou je vložená 
fľaša s dokumentom, ktorý pravdepodob-
ne obsahuje mená vtedajších panovníkov. 
Kostol stavali majstri z Budapešti z mate- 
riálu z Pezinka a zo Senca. Kostol bol vysvä-
tený 7. októbra 1907. Práve preto sa hody 
u nás oslavujú v nedeľu po prvom piatku, 
aby sa dodržiavala tradícia a dátum vysvä- 
tenia kostola. A preto sa aj celý október 
v kostole pred svätou omšou modlieva 
ruženec. V roku 1927 sa na vežu dával 
zvon kúpený z milodarov veriacich. Cez 
druhú svetovú vojnu bol kostol dostrieľa-
ný a v roku 1948 nanovo omietnutý. 
V roku 1954 bola opravená veža a vymenil 
sa kríž. V roku 1959 boli namaľované ob-
razy a celá výzdoba kostola. V roku 1960 
boli na kostole vymenené okná za farebné 
mozaikové, ktoré navrhla akademická ma-
liarka Edita Ambrušová. V rokoch 1971 – 
1972 bol postavený terajší oltár, opravená 
strecha kostola a dorobená zadná vežička. 
Keď som bola ešte menšia asi tak v ro-

koch 1985 – 1986 chodila som s babkou 
Maškou do kostola a kostolnej záhrady 
šmirgľovať a natierať terajšie lavice. Ja 
osobne si pamätám ako nám obnovovali 
vnútorné maľby kostola – približne v ro- 
koch 1994 – 1995. A tiež ako sa postavila 
nová spovednica, podlahové kúrenie, ale 
toto všetko bolo za účinkovania veľadôstoj-
ného pána farára Štefana Žáka, Mária Orbá-
na. A na tohtoročné hody budeme spievať 
s novozrekonštruovaným orgánom.

Určite sa poopravovalo a zveľadilo 
veľa vecí okolo kostola, ktoré si mnohí 

z nás pamätajú. Hlavne, aby sme do tohto 
nášho ozaj útulného kostolíka naplneného 
láskou Matky Božej chodievali častejšie, 
aby nás skryla do svojho materinského ná-
ručia pri modlení sa ruženca, ktorým bude-
me začínať október – mesiac, v ktorom je 
náš ružencový kostolík vysvätený Panne 
Márie – rodičke Božej. 

Prajem a vyprosujem
požehnané hody všetkým.

Bc. Eva Dolníková
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Hodová pohoda
Veľmi ma zaujal jeden článok v časo-

pise Trend (strana 34 zo 16. 9. 2016). Je 
to taký klebetník z prostredia podnika-
nia, hospodárstva a samozrejme píšu aj 
o politike, technológiách, cestovaní, kni-
hách, autách...

Nadpis znel „Prečo sú Dáni v pohode“, 
podnadpis – Najšťastnejší národ robí zo 
severanov ich spôsob rodinnej výchovy 
a fenomén hygge. Ako mnohokrát som 
oľutoval, že ovládanie cudzích rečí u mňa 
končí pri češtine a trochu ruštine. Zatiaľ 
nie je k dispozícii preklad knihy „Dánsky 
spôsob rodičovstva“. Podľa zhrnutia sa 
jedná vlastne o akúsi útulnosť, pohodu, 
empatiu a zdieľanie – ktoré siaha od za-
riadenia domu a končí každodennou spo-
ločnou prípravou večere. Nejde im o to, 
aby bolo všetko perfektné, ale aby sa kaž-
dý člen domácnosti podieľal na vytváraní 
domova, aby každý priniesol svoj kúsok 
a naopak, aby nikto nemal pocit, že všet-
ko „vlečie sám na chrbáte“. 

V krčme majú nepísaný zákon, že (na-
priek tomu, že majú 55,8 % dane, krátke 
a chladné dni, problémy so zdravím a prá- 
cou ako každý druhý) je zakázané roz-
právať o politike a práci, konfliktných 

a napätých témach. Vytvárajú si tak pod-
vedome bublinu pohody, kde vychutná-
vajú príjemné chvíle s priateľmi a kama-
rátmi. 

Do škôl vnášajú tímového ducha – spo-
ločne škola s rodičmi tak, že nebazírujú 
len na osobných výsledkoch jednotliv-
cov, ale vo veľkej miere pracujú ako 
skupina, vedú deti k dosahovaniu spo-
ločných cieľov. Uviedli pekné zjednodu-
šenie: deti, ktoré túžia po osobnej sláve, 
kráse a peniazoch sú vždy nešťastné, keď 
zistia, že nie každý môže byť celebrita 
a život nie je prechádzka rajskou záhra-
dou splnených prianí. V dospelosti ná-
sledne frustrácia z nesplnených túžob 
takto vychovaných sebeckých narcisov 
vedie ku kolotoču rozpadnutých vzťahov 
a nešťastných detí, nemožnosti vôbec 
nájsť si partnera, kamarátov a priateľov. 
Obľúbenými nie sú rozprávky a príbehy 
so šťastným koncom, ale príbehy, na kto-
rých môžu rodičia vysvetliť deťom celú 
širokú škálu emócií, nálad a vlastností 
postáv. Nie šťastné americké happy endy, 
ale príbehy, ktoré ukazujú realitu života – 
aj neúspech a smútok. Filmy plné nerea- 
listických zápletiek (vyhral milión, zde-
dil dva, ukradol tri, bez vzdelania a dlho-
ročnej snahy hviezda, manažér, zrazu je 

princezná...) môžu vyvolať aj v dospe-
lých dojem, že žijú nudný a monotónny 
život (zamestnanie – robota, doma – telka 
– spať, bez kamarátov, rodiny, záujmov, 
športu, prírody naozaj len živorenie a nie 
život). Obľúbenými sú tragické a smutné 
príbehy, surové a realistické, ktoré po-
môžu divákovi uvedomiť si a oceniť čo 
naozaj majú.

Empatiu a tímovú prácu vnášajú aj do 
spoločenského života. Pracujú v množ-
stve občianskych združení, nadácií a spol- 
kov. Tvrdia, že „empatia (chápanie dru-
hých a pomoc iným) nie je luxusom na-
šej existencie – je nevyhnutnosťou nášho 
života. Neprežívame preto, že máme 
pazúry a tesáky – prežívame, lebo vieme 
komunikovať a spolupracovať“. Nežije-
me preto, aby sa nám samé od seba plnili 
sny, ale žijeme tým, že sa snažíme svoje 
sny dosiahnuť. 

To dánske zvláštne slovo – hygge (vraj 
sa číta hýke) by mohlo byť naším slovom 
pohoda. A tú Vám prajem, tú si prajme, 
po tej túžme a tú si vytvárajme. Aj v tom-
to období – období oberačiek, jesenných 
prác, babieho leta, hodov...

starosta

Po krátkej letnej prestávke nastáva 
pre vinohradníka vyvrcholenie jeho do-
terajšieho úsilia –

zber úrody
a jej spracovanie

Dnes u nás prebiehajú oberačky kon-
com septembra, ale v minulosti sa zber 
posúval na koniec októbra. „Na Šimo-
na a Júdy vyliezajú hájnici z búdy." (30. 
október), čo znamenalo koniec hájenia 
a začiatok ruchu vo viniciach. Pretože 
jednotlivé práce na seba tesne nadväzujú 
a ich oneskorenie mohlo spôsobiť váž-
ne škody, bolo potrebné včas pripraviť 
náradie a zabezpečiť pracovné sily. Lis 
a drevené nádoby sa ešte pred oberačkou 
upravili tak, aby sa dali používať. Rozsu-
šené sudy, kade, lieviky a hrotky sa na-
plnili horúcou vodou, čím dýhy zapučali 
a neprepúšťali tekutinu. Nádoby, v kto-
rých sa usadila pleseň, sa vyplachovali 
slanou vodou. Zápach sa odstraňoval 
odvarom lipového kvetu, viničného ale-
bo broskyňového lístia, prípadne sa pri-
dával kúsok vanilky. Do sudov sčasti 
naplnených vodou sa vložila reťaz, sudy 
sa otáčali na vypuklých stenách, čim sa 

odstránila nečistota a vínny kameň. Sudy 
sa po vypláchnutí sírili – hanšlógovali, 
zvonku sa natreli lojom alebo fermežou. 
Na drevených lisoch sa pred oberačkou 
horná časť vretena natrela tukom alebo 
mydlom, aby sa v matici ľahšie otáčala.

Na oberačky sa pozývali príbuzní, pria-
telia a susedia, rátalo sa aj s pomocou detí, 
ktoré v tomto čase mali krátke prázdniny. 
Za feudalizmu termín oberačiek určova-
la vrchnosť, ktorá tým sledovala plynulé 
spracovanie úrody a dôsledné odvádzanie 
desiatku. Neskôr dávali pokyn na začatie 
oberačiek vinohradnícke spolky a úrady, 
čo vyhlásil obecný sluha bubnovaním.

Oberači hrozno odstrihli nožíkom alebo 
nožnicami a vložili do vedier, z ktorých 
sa sypalo do putní. Ak niektorý oberač 
nestačil držať krok s ostatnými, zapichol 
do krajného šteka nôž, aby takto označe-
ný rad napokon dooberal. Putnári odnáša-
li hrozno do nádob na voze. Po zdvihnutí 
naplnenej putne zvykli ženy zvýsknuť 
a tým susedom oznámiť množstvo naobe-
raných nádob.

V malokarpatských mestách sa hrozno 
odvážalo do domov na zvláštne priprave-
ných vozoch – lajtrách. Ich ložná plocha 
sa v rohoch opatrila vertikálnymi klani-

cami na bokoch spojenými dvojicami 
drúkov. O ne sa reťazami uväzoval sud 
s pomiaganým hroznom. Na kolesá voza 
sa upevňovali medené taniere – šajby, 
ktoré spolu so zvoncami na koňoch robili 
pri transporte veľký hluk. Zabraňovalo 
sa tak zrážkam vozov na úzkych cestách 
vo viniciach. Tento spôsob sa nazýval 
lajtrovanie. Lajtrovanie sa udržalo až do 
päťdesiatych rokov minulého storočia, 
odkedy sa začalo hrozno zvážať v ka- 
diach uložených na obyčajných gazdov-
ských vozoch.

Radostné chvíle pri oberaní
čoskoro vystriedala práca
so spracovaním hrozna. 

Menšie produkčné jednotky si ne-
vyžadovali budovať nákladné pivnice 
a lisovne, aké sa vyskytovali na úze-
mí vinohradníckych miest. Požiadav-
ka krytých priestorov pre vinárstvo sa 
vyriešila v tunajšom trojpriestorovom 
dome uvoľnením komory na spracovanie 
a skladovanie vína. Funkcia komory na 
vinárske účely v tejto časti Karpát pri-
márnym javom, ktorý vyhovoval menším 
prevádzkam. Celý proces vinárskej výro-
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by sa začal sústreďovať na gazdovskom 
dvore, pričom komora bola jediným 
vhodným krytým priestorom na bezpečné 
uschovanie drahocenného moku.

Pred lisovaním sa hrozno miagalo ky-
jankou alebo sa mlelo na mlynčekoch. 
Rmut sa potom nalial do kade a do jej 
stredu sa postavila riečica. Z nej sa vy-
beral mušt malými drevenými nádobami 
a zvyšné treštoriny sa dávali do lisu na 
ďalšie prešovanie. Mušt pretekajúci cez 
riečicu sa nazýval sčírané víno. Poroz-
deľoval sa rovnomerne do sudov, ktoré 
sa neskôr dopĺňali lisovaným muštom – 
prešovancom.

Niektorí vinohradníci pokladali práve 
tento prvý mušt za najkvalitnejší, a preto 
ho nalievali osobitne. Zvyšný rmut sa ky-
jankou nabil do koša lisu, čo sa nazýva-
lo nabíjaním klátu. Po naplnení klátu sa 
lis uťahoval sprvu mierne, ale postupne 
čoraz tuhšie. Vylisovaný mušt stekal do 
pripravenej diežky alebo vedra. Keď bol 
klát dostatočne vylisovaný, uvoľnil sa kôš 
a výlisky – treštoriny sa rozrušili vidlami 
a opäť sa lisovali. Prvý klát sa nazýval 
mäkký a druhý tvrdý. Tretí raz sa výlisky 
poliali vodou alebo aj muštom, nechali 
sa cez noc vyluhovať a opäť sa lisovali. 
Získal sa tak vodnár. Bolo to slabé víno, 
ktoré sa pilo pri letných prácach, varil sa 
z neho čaj alebo sa ním vo vinohradníc-
kych krajoch najmä v čase nedostatku na-
hrádzalo mlieko.

Jednotlivé kláty rmutu sa lisovali viac-
krát za sebou a ich počet závisel od sorty 
hrozna. Menej kvalitné sorty, najmä sa-
morodé, sa zvyčajne lisovali iba dvakrát. 
Ak sa z výliskov pálila kvalitnejšia pálen-
ka, lisovalo sa iba raz. Sami vinohradní-
ci uvádzajú viac možností získania vína, 

keď hovoria, že „pšenice je toľko, koľko 
jej Boh dá, ale vína toľko, koľko ho kone 
utiahnu“.

Prvý týždeň prebieha kvasenie veľmi 
búrlivo. Mušt sa mení na burčák, neskor-
šie na rampáš. Čas potrebný na vykva-
senie muštu závisí od sorty, od teploty 
miestnosti a druhu pripravovaného vína. 
Sudy sa uzatvárajú kvasnými zátkami, 
aby kvasenie neovplyvňovali baktérie, 
ale aby mohol unikať kysličník uhličitý. 
Medzi najjednoduchšie spôsoby patri-
lo zakrytie otvoru suda listom z viniča 
a jeho zaťaženie kameňom. Počas kva-
senia chodil vinohradník do pivnice so 
zapálenou sviečkou a podľa jej plameňa 
určoval množstvo kysličníka uhličitého 
vo vzduchu. Keď víno pracovalo, nechá-
vali sa dvere pivničného žriedla otvorené 
počas 7-8 dní, ale i tak boli otravy kyslič-
níkom uhličitým časté.

Po prvom týždni sa proces kvasenia 
spomalil, kvasné zátky sa odstránili a sud 
sa uzatvoril normálnou zátkou. Do 3-4 
týždňov sa vytvorilo mladé víno. Jeho 
ďalšie čistenie trvalo približne do Via-
noc. Všeobecne platila zásada, že „keď 
sa hýbe príroda, hýbe sa aj víno“. Prvý 
raz sa víno stáčalo v decembri až februá-
ri, druhý raz na jar alebo až v lete. V našej 
oblasti, kde sa vyrábali kvalitné vína pre 
obchod, stáčali ešte raz v októbri a nasle-
dujúci rok v marci, pretože v tom čase 
sa víno začína znovu čistiť. Po stáčaní 
sa vyprázdnené sudy čistili dreveným 
ohrablom, pričom sa z nich vybrali kvas-
nice a pomocou drevenej lopaty sa vodou 
vymyli.

Po stočení skúšal vinohradník kvalitu 
vína tak, že ho nechal v pohári na sude 
tri dni postáť. Ak zhnedlo, bolo ho treba 

chemikáliami „liečiť“. Keď sa víno kazi-
lo, vešali do suda na povrázku uviazaný 
chren. Ak sa stávalo ťahovité – hustlo 
a zrážalo sa, znova ho stočili a pri prete-
kaní šľahali brezovou metlou. Kvasnice 
z kvalitných hroznových sort sa spolu 
s treštorinami a slivkami pálili, z me-
nej kvalitných sa časť nechala na rany 
a zvyšok sa dával dobytku. V našej oblas-
ti, kde bolo dosť vína, výlisky predávali 
obchodníkom, ktorí ich zase dodávali do 
páleníc. V domácnosti sa používali na 
pálenie pri údení mäsa, pridávali sa do 
krmiva pre dobytok a hydinu alebo sa 
jednoducho ako hnojivo zapracovalo do 
pôdy vo vinici.

Výroba červeného vína sa od bieleho 
vína odlišovala a tým, že hrozno sa neliso-
valo hneď po jeho dovezení z vinohradu. 
Na riečici sa najprv odstránili kostrnky 
a rozmliaždené hrozno sa pod pokrývkou 
nechalo kvasiť 4-7 dní. Mláto sa občas 
zamiešalo, aby sa z neho dobre vyluho-
vala farba a tanín zo šupiek a semien sa 
lepšie rozpúšťal. Až takto upravené tma-
vé mláto sa lisovalo. Niektorí vinohrad-
níci červené víno nestáčali a nesírili, aby 
nechytilo plesňový kal. Pri výrobe červe-
ného vína sa dbalo na to, aby sa vyrábalo 
až po spracovaní bieleho hrozna, ináč by 
sa biele mohlo zafarbiť.

Spracované na základe Emy Drábikovej 
– „Človek vo vinici“.

Renáta Jakubcová

Poďakovanie

Riaditeľka ZŠ Dubová veľmi pekne 
ďakuje obecnému úradu Dubová a pá-
novi starostovi Ľudovítovi Ružičkovi 
za pomoc pri obnove školy.

Počas prázdnin prebehla výmena 
svietidiel v triedach, bola vymaľovaná 
jedna trieda a vstupná chodba. Tešíme 
sa na ďalšiu spoluprácu a veľmi pekne 
ďakujeme!

Mgr. Marcela Benčuriková,
riaditeľka ZŠ Dubová

Spomienka pána
Vladuša Hutteru

Keď mal 12-13 rokov, boli strašné mrazy a vymrzlo mnoho vinohradov a ešte 
začiatkom leta padol kameň a dorazil, čo ostalo. Chlapi vraj štekmi zhodili sv. 
Urbana z podstavca (stál blízko miesta ako teraz na konci Zámockej ulice) a ako 
padol, zlomila sa mu ruka. Pán farár urobil okolo toho dosť veľký cirkus. Dlho 
tam ležal a nevie, či ho potom nezobral farár na faru, alebo ho dali naspäť.

Socha bola postavená (na podstavci) v 1950 a v cca 1969 – 1970 sa tie pozem-
ky, kde stála socha/podstavec preparcelovali na stavebné.

Podľa doby narodenia to mohlo byť 1956 – 1957 a v roku 1956 klesali teploty 
v nížinách až na -25 stupňov, takže spomienka z roku 1956 – možno máj/jún keď 
padajú krúpy...

Spomienku zapísal Ľudovít Ružička.
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Oznamy
Z činnosti obecného úradu:

• Vyzývame občanov, aby si skontrolova-
li, či majú uhradenú daň z nehnuteľností. 
Rozosielali sme výzvy na úhradu. Nedo-
platky za dane z nehnuteľností dosiahli 
podľa evidencie hranicu 17.000 € a aj 
keď sa nám to prieči, zo zákona musíme 
pristúpiť k vymáhaniu. Prosíme Vás o sú-
činnosť, nech si nekazíme dobré vzťahy 
v obci.
• Vlastníci nehnuteľností dostali list, 
v ktorom sa vysvetľuje zápach kanalizá-
cie. Opätovne upozorňujeme, že napoje-
nie žumpy na kanalizáciu, vypúšťanie ob-
sahu žumpy (čističky) do kanalizácie (do 
tejto kategórie patria aj fekálie z chlievov 
a hnojísk) a napájanie dažďových vôd do 
kanalizačnej siete je zakázané. BVS a.s. 
nás vyzvala upozorňovať vlastníkov na 
tieto skutočnosti.
• Stále ponúkame občanom možnosť pri-
dať sa do systému sms, ktorým obec ro-
zosiela informácie podľa výberu. Cieľom 
je dosiahnuť minimálne 80% zapojenosti 
domácností pre lepšiu informovanosť 
občanov a následne aj obmedzenie roz-
hlasových relácií, ktoré viacerých obča-
nov obťažujú. Tlačivo na prihlásenie sa 
nájdete na webovej stránke a na obecnom 
úrade.

Z činnosti obecného zastupiteľstva

• Obecné zastupiteľstvo a komisie pripra-
vili a schválili potrebné nové všeobecne 
záväzné nariadenia – nové VZN o odpad-
och (podľa nového zákona), o ochrane 
ovzdušia, o poplatku za rozvoj, aktuali-
zovalo zásady hospodárenia, o povinnej 

školskej dochádzke, prevádzkový poria- 
dok pohrebiska, prijali sa pravidlá pre 
miestne dane (viď. zápisnice na www.
dubova.sk). 
• Poslanci schválili na základe požiada-
viek obyvateľov a potrieb vysporiadá-
vania pozemkov pod cestami zadanie 
zmien a doplnkov územného plánu obce. 
Uskutočnil sa výber dodávateľa a už sa 
na zmenách pracuje. 
• Zastupiteľstvo si plní svoj záväzok, 
že začne dávať do poriadku verejné 
priestranstvá v obci – jednak sa dali za-
merať všetky ulice a jednak sa schválilo 
zadanie urbanisticko – architektonických 
štúdií na riešenie dopravy, chodníkov, 
parkovacích miest, zelene, dažďových 
vôd a vzhľadu jednotlivých ulíc. S vý-
berom dodávateľa musíme počkať do 
určitej rozpracovanosti zmien územného 
plánu. Zároveň sa k balíku prostriedkov 
na rezervnom fonde z predchádzajúceho 
roka (cca 80.000 €) „priložili“ na tento 
účel aj prostriedky z predaja pozemkov 
pod letiskom, ktorých predaj sa zrealizo-
val v priebehu leta (120.000 €). 
• Poslanecký zbor na základe návrhu 
obecného úradu aktualizoval aj cenník 
platieb, ktoré sa platia do pokladne obec-
ného úradu za niektoré služby v obci, kto-
ré nie sú daňou, alebo správnym poplat-
kom zo zákona (napríklad prenájom sály, 
vyhlásenie v rozhlase, prenájom trhového 
miesta a podobne). Nové ceny reflektujú 
súčasné porovnateľné ceny v okolitých 
obciach s ohľadom na záujem verejnosti.

Z regionálnej spolupráce

• Rozbehla sa činnosť Oblastnej orga-
nizácie cestovného ruchu, podieľame sa 
na spracovaní marketingovej stratégie 

a obec vyvolala aj stretnutie vlastných 
aktérov cestovného ruchu (viac na inom 
mieste).
• OZ Malokarpatsko stále čaká na ude-
lenie štatútu MAS od ministerstva, po 
voľbách sa zastavili a revidovali proce-
sy výberu a podieľame sa na aktualizácii 
stratégie podľa nových pokynov.
• Mikroregión Červený kameň zorgani-
zoval v tomto roku na Silnici (Budmeri-
ce 6. 8. 2016) festival, podľa posledného 
stretnutia sa budú členovia snažiť vytvo-
riť samostatný produkt cestovného ruchu 
a zosieťovanie podujatí a služieb.
• Združenie miest a obcí Malokarpatské-
ho regiónu po spoločnom obstarávaní 
plynu a elektriny pripravuje podmienky 
a podklady k spoločnému obstarávaniu 
dodávateľov služieb v odpadovom hos-
podárstve.

Z činnosti Skládky odpadov
Dubová s.r.o.

• Po vzdaní sa členstva v dozornej rade 
Ing. Gregoričkom, schválilo obecné za-
stupiteľstvo nového člena – poslanca Ro-
mana Vizváryho. Dozorná rada pracuje 
v novom zložení. Ďakujeme pánovi Gre-
goričkovi za dlhoročnú prácu bez nároku 
na odmenu.
• Dozorná rada schválila Enviro projekt 
pre ZŠ Dubová o separovaní a predchád-
zaní vzniku odpadov a ako odmenu uhra-
dila deťom dopravu na plavecký výcvik.
• Rovnako odsúhlasila zakúpenie jednej 
interaktívnej tabule do MŠ a jednej do 
ZŠ ako nástroja ekologického, environ-
mentálneho a všeobecného vzdelávania 
našich detí.

Poďakovanie
Riaditeľka ZŠ Dubová a celý 

kolektív základnej školy touto 
cestou ďakuje Skládke odpadov 
s.r.o. za zakúpenie interaktív-
nej tabule do druhej triedy. Je to 
skvelá pomôcka na vyučovanie. 
Umožňuje žiakom lepšie pocho-
piť učivo a reálne si predstaviť 
dané javy. Taktiež pomáha pri 
fixácií učiva. Má nenahraditeľné 
miesto vo výchovno-vzdelávacom 
procese.

Veľmi pekne ďakujeme!!!

Milí naši priaznivci 

V roku 2016 sme sa s Božou pomocou dožili 30. výročia od založenia Kres-
ťanskej speváckej skupiny CREDO. Ferko Zajíček s malou partiou dievčat 
a žien pripravili k hodovej slávnosti v októbri 1986 prvé piesne a položili tým 
základy tradície, ktorá ako veríme, priniesla a prináša okrem oslavy Pána aj 
krásu a lásku do Vašich sŕdc.

Pozývame Vás na ďakovnú svätú omšu do nášho kostolíka Ružencovej Pan-
ny Márie, kde sa spoločne pomodlíme za zdravie a Božie požehnanie pre všet-
kých našich žijúcich kamarátov, priateľov, priaznivcov a súčasných i bývalých 
členov, tiež za spásu duší tých, čo nás už predišli do Božieho kráľovstva – a aj 
si zaspievame.

Stretneme sa 23. októbra 2016 o 10:30 hodine na „veľkej“ omši.

CREDO
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Je cestovný ruch 
naša príležitosť, alebo 

hlúposť?

Je otázkou na zamyslenie, či pre takú 
malú obec ako sme my, rozvíjanie pod-
mienok pre cestovný ruch (CR) má, ale-
bo nemá zmysel. A zamyslieť sa treba. 
Nie len povrchne odvrknúť – netýka sa 
ma to, čo ja s tým mám spoločné, robte si 
čo chcete, čo ja z toho mám... Zamyslieť 
sa znamená vedieť o čom to je, chápať 
súvislosti a na základe toho si utvoriť 
názor. 

CR je v prvom rade priemysel služieb, 
ktorý vytvára tržby – z tržieb nielen od-
vádza dane, ale vytvára najmä pracovné 
miesta (zmenšuje armádu nezamestna-
ných, na ktorých platíme z daní), pro-
dukuje príjmy, ktoré môžu byť dopln-
kových zdrojom financií pre rodiny 
a tvorí finančné zdroje na údržbu ve-
rejnej infraštruktúry. Čo to znamená? 

• Menej nezamestnaných, znamená via-
cej zamestnaných a zamestnanosť v ces-
tovnom ruchu síce reaguje na sezónnosť 
(podľa druhu služieb), ale je stabilnejšia 
a nereaguje dramaticky na finančné 
a hospodárske krízy ako iné druhy prie-
myslu. To znamená zamestnanosť – príj- 
my – vyššiu stabilitu tých, ktorí produku-
jú hlavný, alebo doplnkový príjem z CR 
do rodiny.
• Doplnkový zdroj príjmov pre rodinu? 
Samozrejme. Príležitosťou je napríklad 
predaj sciskaníc. Ja viem, že je to prac-
né, ale je to väčšia drina ako hrdlačiť vo 
vinohrade? Príležitosťou je predaj bur- 
čiaku zo dvora, veď keď ho už mám 
doma, nepredám trochu? Nadprodukcia 
ovocia a zeleniny? Králikov? Sliepok 
a vajíčok? Zákazníkom je aj kamarát 
z dediny, ale „biznis“ sa robí s turistom, 
návštevníkom, okoloidúcim, cudzincom... 
A viem dopestovať/dochovať o tro-
chu viac bez veľkého navýšenia práce? 
Predám polotovar, alebo hotové jedlo, 
produkt, za vyššiu cenu? Ponúknem vo 
dvore niekomu, nech si urobí zabíjačku, 
posedenie, víno a zaplatí... Nech si u mňa 
napečie, navarí, posedí a zaplatí... Nech 
si u mňa naoberá jablká a posedí, naje sa, 
zaplatí... Zelenina, ovocie, drobnochov, 
včely, slimáky, bylinky, huby, kvety, 
priesady, ale aj remeslá, drobné šperky, 
maľovanie na sklo, výšivky a čipky, ka-
mene, dekorácie, hlina, drevo, železo, 
drôt, šúpolie, tráva,...  Viem a viem sa o to 
podeliť? Chcem sa to naučiť a chcem sa 

o to podeliť? V starej izbe, šope, v sade, 
v záhrade, vo dvore, v pivnici, v stodole? 
Chcem tie peniaze? Potrebujem doplnko-
vý zdroj príjmov?
• Finančné zdroje na údržbu a rozvoj 
verejnej infraštruktúry znamená, že „zá-
kazník“ za službou, za zážitkom, za to-
varom musí prísť – to znamená, že obec 
a poskytovateľ služby spoločne rozvíjajú 
a udržiavajú cestnú infraštruktúru (par-
kovisko, stojan na bicykel, značenie...) 
a tiež, že nielen obec, ale aj poskytovateľ 
služby má záujem na peknom vzhľade 
obce, udržiavaní verejných priestranstiev 
a spoločnom rozvoji aj iných atraktivít, 
ktoré lákajú zákazníkov najmä zážitkom 
– podujatia, kultúra, aktívny oddych, 
turistika..., ktorá spätne zlepšuje pod- 
mienky na kultúrne, športové a iné vy-
žitie aj miestnych obyvateľov a vytvára 
podmienky na ďalšie podnikanie, služ-
by pre obyvateľov, ktoré znova... špirála 
vzájomnej podpory a ako je moderné po-
užívať – synergie.

Popísalo sa o týchto vzájomných vply-
voch obrovské množstvo štúdií a elabo-
rátov, pokúsil som sa len zhrnúť dôvody, 
prečo je všeobecný záujem o podporu 
a rozvoj CR. K tejto téme sme sa stretli 
19. júla tohto roka s partiou ľudí, ktorí sa 
priamo, alebo nepriamo svojou činnos-
ťou, prácou, alebo aktivitami podieľajú 
na CR v našej obci. Napodiv som narátal 
40 osôb, podnikateľov a organizácií, ktorí 
by mali byť zainteresovaní na CR v našej 
obci. Prišlo 22, čo predstavuje ozajstný 
a nefalšovaný záujem. Spoločne sme si 
odpovedali na základnú otázku, či má 
zmysel zlepšovať podmienky na rozvoj 
CR v našej obci – ÁNO. Tiež sme sa 
dohodli, že sa pokúsime urobiť z našej 
obce nie občasnú zastávku, ale cieľ ces-
ty turistu, klienta a zákazníka. V diskusii 
sme hľadali miesto našej obce „na mape“ 
možných cieľov CR a hľadali sme odpo-
veď na otázku, kto je našim zákazníkom. 

Na to, aby sme mohli pokračovať 
potrebujeme:

• Pekné prostredie (máme a musíme spo-
ločne zlepšovať).
• Atraktivity (máme – rozhľadňa Kukla, 
Vítkov vŕšok, Fúgelka, Elesko, Letisko, 
Hoštácka viecha, Poklady z podkrovia, 
chov koní, Malé Karpaty, chránené vtá-
čie a iné územia, známych rodákov, víno, 
ochrannú známku na sciskanice a mnohé 
sa rozvíjajú, alebo môžeme rozvinúť).
• Kvalitné služby (úloha pre aktérov CR)

• Spoločnú propagáciu a značku (úlo-
ha pre aktérov CR – na rozbeh pomôže 
obec).
• Spoluprácu a koordináciu (úloha pre 
obec).

V rámci úloh obce v CR 

• Spolupráce a koordinácie – sme zakla-
dajúcim členom Oblastnej organizácie 
CR v našom okrese a budeme pokračovať 
v udržiavaní a rozvíjaní prostredia, atrak-
tivít, infraštruktúry, aktivít
• Spoločnej propagácie – požiadali sme 
renomovanú spoločnosť, aby nám navrh-
la značku, pod ktorou budeme propago-
vať spoločné aktivity a atraktivity.

Na záver o značke – logu

Obec má jedinečnú značku – obec-
ný znak, erb. V niektorých krajinách sa 
erby miest, rodov, cechov používajú aj 
ako spoločná značka pre aktivity (napr.: 
pošta v Anglicku – kráľovský erb na 
schránkach, v Nemecku – erb mesta na 
smetných nádobách, vo Francúzsku – 
erb výrobcov vonných esencií na flakó-
noch,...). Náš obecný erb má náboženský 
základ – postavu sv. Jána Krstiteľa a jeho 
používanie na značenie cyklotrás, smet-
ných nádob, podujatí a podobne, by nebol  
vhodný. Preto sme zvolili cestu vytvore-
nia značky – loga pre „bežné“ použitie. 
Také, ktoré bude pre nás príjemné, ktoré 
napovie niečo o našej obci, pomôže nám 
navodiť priateľskú atmosféru, naznačí 
akí sme, aký je duch našej obce a zároveň 
dokáže osloviť a zaujať. Do novín sme 
vložili štyri návrhy, štyri nálady, štyri 
nápady. Obec nie je obecný úrad, staros-
ta, poslanci, zamestnanci, podnikatelia, 
ale najmä občania – teda my všetci do-
hromady. Preto Vás – ako už mnohokrát 
– žiadame o vyjadrenie názoru a disku-
siu. Prezrite si návrhy a hlasujte o nich. 
Stačí pri pošte do škatuľky vhodiť lístok 
s číslom návrhu, ktorý vo Vás vyvoláva 
pocit domova, dobrú náladu a pozitív-
nu emóciu. Hlasovať sa bude dať aj na 
našej webovej stránke www.dubova.sk 
a prostredníctvom „facebook-u“ na sku-
pine Dubová https://www.facebook.com/
groups/178707371834/?ref=bookmarks. 

Ďakujem za spoluprácu a verím, že sú-
hlasíte s nami, že cestovný ruch je naša 
príležitosť a nie hlúposť.

starosta obce
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Pripomienka zosnulých
október – november 2016

40 rokov:

Ignác Polčič  + 23. 10. 1976
manžel Márie rod. Gavorníkovej (67 r.)

Anastázia Gavorníková  + 23. 10. 1976
vdova po Felixovi, rod. Drefková (85 r.)

50 rokov:
Vladimír Koník  + 2. 10. 1966
manžel Herty rod. Lapášovej (29 r.)

Štefan Tajcnár  + 20. 10. 1966
vdovec po Márii rod. Slovákovej (96 r.)

10 rokov:

Elena Nemčeková  + 6. 11. 2006
manželka Alojza, rod. Čižmariková (57 r.)

Virgil Nemček  + 13. 11. 2006
manžel Libuše rod. Mrvovej (63 r.)

Jozefína Galková  + 21. 11. 2006
vdova po Vincentovi Peškovi (87 r.)

30 rokov:

Emil Magala  + 23. 10. 1986
manžel Amálie rod. Peškovej (55 r.)

Viliam Polčič  + 27. 10. 1986
syn Mikuláša a Márie rod. Polčičovej (40 r.)

Mária Polčicová  + 8. 11. 1986
vdova po Jozefovi, rod. Valentovičová (73 r.)

Pavol Jakubec  + 28. 11. 1986
vdovec po Anastázii rod. Hutterovej (76 r.)

Ignác Polčič

80 rokov:

Mária Drefková  + 18. 10. 1936
dcéra Štefana a Serafíny rod. Setnickej (1 mes.)

Anna Hozlárová  + 23. 10. 1936
dcéra Augustína a Anny rod. Štrbíkovej (3 mes.)

70 rokov:

Pavol Kosec  + 29. 10. 1946
manžel Heleny rod. Gašparovičovej (63 r.)

Apolónia Pokorná  + 12. 11. 1946
vdova po Vojtechovi, rod. Kosecová (78 r.)

20 rokov:

Jozef Lukačovič  + 13. 10. 1996
manžel Ruženy rod. Polčičovej (68 r.)

Rudolf Held  + 16. 10. 1996
manžel Edity rod. Moravčíkovej (55 r.)

Jozef Drinka  + 25. 10. 1996
vdovec po Štefánii (85 r.)

Agnesa Königová  + 29. 11. 1996
vdova po Jarošovi (70 r.)

Jozef Drinka st. Agnesa Königová

Mária Polčicová

Viliam PolčičEmil Magala

Rudolf HeldJozef Lukačovič

Pavol Jakubec

Dňa 10. 9. 2016
sme si pripomenuli

nedožité 90-te narodeniny
nášho drahého

Štefana Dubana.

S láskou, úctou a vďakou
spomína manželka
a deti s rodinami.

90 rokov:

Filoména Ružičková  + 7. 10. 1926
dcéra Floriána a Márie rod. Koníkovej (2 r.)

Jozef Klimo  + 9. 11. 1926
manžel Magdalény rod. Peškovej (63 r.)

Veronika Nemčeková  + 13. 11. 1926
dcéra Jozefa a Anastázie rod. Jakubcovej (21 dní)

Antónia Tajcnárová  + 14. 11. 1926
manželka Jána, rod. Kosecová (72 r.)

Štefánia Svrčková  + 22. 11. 1926
dcéra Štefana a Hermíny rod. Heldovej (11 mes.)

Rudolf Kolek  + 24. 11. 1926
syn Rudolfa a Márie rod. Horváthovej (21 dní)

Jozef Huttera  + 24. 11. 1926
manžel Márie rod. Heribanovej (63 r.)

Virgil NemčekElena Nemčeková

25. 9. 2016 sme si pripomenuli 
25. výročie úmrtia

Antona Polčiča.

S úctou a vďakou
spomína celá rodina.

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom obdo- 
bí finančne podporili tvorbu Du- 
bovských novín:

Anka Miková, rodená 
Jakubčíková, Stanko Jakubčík, 
Magda Polčičová, Veronika 
Lederleitnerová (Častá), rod. 
Moravčíková (Pezinok).

ĎAKUJEME!

Pamätaj, Bože, na duše 
svojich služobníkov...
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Umývanie okien
na benzínovej stanici

V dnešnej dobe, keď sme takmer všet-
ci rozbehaní, máme veľa práce, veľké 
plány a nevieme čo máme prv urobiť, sa 
nám občas stane, že na voľačo pozabud-
neme.

Sľúbime niekomu napr. že prídeme 
k nemu včas, veď máme dobré auto, tak 
sa naň spoľahneme, veď je naše a my si 
ho poznáme. Ešte nás nesklamalo. Doma 
sme urobili čo bolo za potreby a s ra-
dosťou v srdci i pokojom v duši začne 
príprava k odchodu na návštevu. Tak sa 
aj stalo. Všetko bolo v pohode. Končil 
pracovný týždeň, zvíkendievalo sa. Boli 
letné prázdniny. Keďže sa zvečerieva-
lo, premávka na cestách redla. Išiel som 
v pohode. Na návštevu som sa veľmi te-
šil. Ale rýchlosť som dodržiaval, pamäta-
júc si heslo niekde popri ceste, že: ,,Lep-
šie autom pomaly, ako rýchle sanitkou!" 
Pohoda je pohoda aj za volantom. Ale 
keď všetko funguje a pracuje. Pomaly sa 
stmieva, klesá viditeľnosť, svetlá svietia, 
ale moc nepomáhajú, lebo čelné sklo sa 
začína zapĺňať rôznymi muškami, mo-
týľmi a moja trpezlivosť je skúšaná. Čo 
urobiť a ako? Uvažoval som počas jazdy. 
Čas ma tlačil. Ale neponáhľaj! Vedz, že 

trpezlivosť ruže prináša, netrpezlivosť 
vence! Tak som to časovo akosi vzdal. 
Povedal som si: Zastavím na pumpe, 
natankujem a študentky mi umyjú okno. 
Teraz si to nechám výnimočne urobiť. 
Lebo v minulosti som to na pumpe ni-
kdy nechcel. Študenti okno trocha na-
močia, navlhčia a potom to zoškrabujú. 
A čakajú nejaké drobné. Som si vedomí, 
že takýmto ,,umývaním,, okna sa najviac 
poškodí sklo. Doškriabe sa a potom za 
dažďa pri večernej jazde sa robia iskričky 
na skle od protiidúceho auta, čo zhoršuje 
viditeľnosť. Takto som uvažoval a preto, 
keď mi v minulosti išla študentka umyť 
okno, dal som jej popredu päť korún, po-
žiadal som ju, aby mi strážila auto kým 
nenatankujem a zaplatím, aby ani ona, 
ani nikto mi neumýval okno a potom 
som sa jej poďakoval. No ale teraz som 
musel, lebo okno bolo špinavé a v nádrži 
prázdno. Rozhodol som sa. Zastavil som 
na pumpe. Nestál som v rade. Tankujem. 
Vedľa tankoval šofér do modrej škodov-
ky a vidím, ako mu umývajú dve dievčatá 
čelné sklo. Dobre mi to padlo. Išiel som 
odtiahnuť ramienka stieračov a poprosil 
som tie dievčatá, aby aj mne umyli okno. 
Dievčatá sa na seba pozreli, pousmiali sa, 
aj vodič čo tankoval sa pousmial. Dievča-
tá prikývli, ja som dotankoval a išiel som 
k pokladni do objektu stanice. Ale som sa 

ešte zdržal medzi regálmi niečo si kúpiť. 
Zaplatil som a požiadal pokladníka, aby 
mi vydal aj mincu, päťkorunáčku. My- 
sliac na dievčatá, že im zaplatím za umy-
tie. Spokojný idem von k autu, pozriem 
naň, okno pekne umyté a stierače na 
mieste. Spokojne sa obzerám, škodov-
ka je preč, hľadám dievčatá. Otáčam sa, 
mapujem všetko okolo mňa, no dievčatá 
nevidím. Obišiel som aj okolo budovy 
čerpacej stanice, ale dievčatá nikde. Čo 
urobím? Išiel som sa opýtať pokladníka, 
kde sú tie dievčatá. On ma prekvapil otáz-
kou. Aké dievčatá? No veď tie dve, čo mi 
umyli okno na aute? Ale veď my tu žiad-
ne umývačky nemáme! Umyli okno na tej 
modrej škodovke a umyli aj mne, takže 
sú tu. Chcem im dať za to nejaké koruny. 
Pumpár sa spamätal, pousmial a hovorí. 
Jáj, tá modrá škodovka? Ja ich poznám. 
To boli rodičia so svojimi dcérami. Oni si 
chodia sem v piatok natankovať, dievčatá 
umyjú okná a idú víkendovať na chatu. 
Už sú preč. A teraz ako im odovzdám 
pár korún za umytie okna? Všetko som 
razom pochopil, smiali sme sa už dvaja. 
Zaďakoval som pumpárovi s úsmevom 
a v pohode som odišiel svojou cestu. Aj 
touto cestou im veľmi pekne ďakujem za 
umyté okno a aj za pekný príbeh.

Alojz Cigánek

 Výlet na Pajštún

V nedeľu, konkrétne 29. 5. 2016 bolo nádherné letné po-
časie a pán farár Zelenay sa vybral spolu s deťmi, ktoré boli 
pred dvomi týždňami na prvom svätom prijímaní na výlet do 
Marianky, kde odslúžil svätú omšu.

Chlapci ako Tomáško a Paťko Moravčíkovci, Mirko Dolník 
a Nikolasko Moroz s bratom si omšu aj odminištrovali ako sa 
patrí. My rodičia sme si ju zasa odčítali a za hry pána farára na 
gitare aj odspievali. Po sv. omši sme si dali kávičku a pomodlili 
sa desiatok ruženca pod stromami v blízkosti Máriinej sochy. 
Zapálili sme sviečky a išli sa napiť z vody na prameni.

Z Marianky sme putovali na zrúcaninu hradu Pajštún, kde nás 
viedol pán farár. Počas cesty sme sa ešte zastavili na zmrzlinku 
a pokračovali. Príroda bola okúzľujúca až na ten riadny kopec 
pred nami. Ale aj napriek stŕmemu kopcu sme to zvádli a stálo 
to za to. Boli sme tak vysoko skoro ako v nebíčku. Nádherný 
výhľad z nás striasol únavu a mohli sme sa trošku občerstviť. 
Poprechádzali sme sa po Pajštúne a deti si aj zaliezli po ska-
lách.

Bol to veľmi pekný výlet, ktorý bol určený pre deti po prvom 
svätom prijímaní. A preto by som chcela poďakovať všetkým 
tým, ktorí sa tohto skvelého popoludnia zúčastnili. A ďakujem 
aj pánovi farárovi Zelenayovi, že nás vytiahol a vymyslel takéto 
krásne a pohodové popoludnie s Pánom...

Bc. Eva Dolníková
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70 rokov:
Rudolf Oškera
(* 6. 10. 1946)

Ing. Marianna Zemková
(* 20. 11. 1946)
Stanislav Lanák
(* 27. 11. 1946)

60 rokov:
Mária Jakubcová
(* 16. 11. 1956)

Naši jubilanti
október – november 2016

Jubilantom srdečne blahoželáme. 
Vyprosujeme im od Pána všetky dary 

neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

Dňa 2. 9. 2016 sa dožila
krásnych 60 rokov života

naša milovaná

Madlenka.

Do ďalších rokov života
Ti prajeme pevné zdravie, spokojnosť, 

veľa radostí z vnúčat
a nech na Tvojej tvári len úsmev žiari.

So srdečným prianím prichádzajú
deti s rodinami a ostatná široká rodina.

Všetko najlepšie k 70. rokom života

Rudolfovi Oškerovi
 

Na ceste žitia dni sťa metre
a roky ako míle zasa;

tak letia v divom, bujnom vetre,
že človek ani nenazdá sa.

 
Len keď sa zavše v svojej púti

na prešlé roky naspäť díva,
do duše sa mu naraz vnúti

myšlienka zvláštna, trochu clivá.
A zrazu plecia tuhšie cítia

ťarchu, čo rôčik s rôčkom zbieral,
dokiaľ sa na šnúročke žitia
zjagalo sedemdesiat perál.

 
Ako to rýchlo pretelelo

Nad Tvojou hlavou nebadane.
Jarčeky vrások zdobia čelo,

strieborný sniežik krášli stráne.
A zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa Ti roja v mysli,

a tie, čo radosť prinášali,
a tie, čo smútok v dušu vtisli.
Nejedna chvíľa v prešlom žití

ťažila dušu ako jarmo
no srdce hreje to, keď cíti,
že nežil si tie roky darmo.

 
Pre svojich drahých šťastné chvíle,

pre všetkých, čo máš naokolo,
pre všetko, čo ti je tu milé,
prežiť tie roky hodno bolo.

 
A hoc sa myseľ ešte viackrát

v spomienkach k prešlým rokom vráti,
radšej sa smelo napred zahľaď,

na to, čo ešte život dá ti.
Človek, kým žije, silou celou

snaží sa, ako srdce velí
a nevzdáva sa svojich cieľov

rozdať sa svojim drahým celý.
 

Všetko len to naj naj naj
Ti praje celá tvoja rodina.

Neničme to,
čo nám nepatrí!!!

Našu MŠ sa snažíme stále vylep-
šovať, aby sa deťom v nej čo najviac 
páčilo.

Pred prázdninami nám pribudol 
do záhrady drevený domček, la-
vičky so stolíkmi i kresliace tabule 
v tvare stromov. Všetko stálo nie malé 
peniaze. Boli sme veľmi sklamané 
i nahnevané, keď po prázdninách sme 
našli tieto veci poškodené. Domček 
mal rozbité okno a kresliace tabule 
boli prasknuté a prederavené. Aj keď 
sme predtým bránu zamkli zámkom 
na bicykel, niekto ho vylomil. Preto 
prosíme rodičov, aby upozornili svo-
je deti, že vo voľnom čase do záhrady 
MŠ nemajú chodiť a hlavne ničiť ma-
jetok. Stojí veľa úsilia, práce a hlav-
ne peňazí vybudovať peknú záhradu, 
aby sa v nej deti počas pobytu v MŠ 
dobre cítili a radi sa tam hrali.

Kolektív MŠ

Konferencia svätého
Vincenta de Paul

1.12 Vďačnosť voči tým, 
ktorých navštevujeme

Vincentíni nikdy nezabúdajú na 
mnohé požehnania, ktoré dostávajú 
od tých, ktorých navštevujú. Pozna-
jú, že ovocia ich práce nepochádza 
od nich, ale od Boha a od núdznych, 
ktorým slúžia. 

Komentár
Mnohé konferencie na konci svo-

jich stretnutí ďakujú Bohu za dobro, 
ktoré dostávajú od tých, ktorí trpia. 
Je veľkou pravdou, že v našom kon-
takte s núdznymi viac dostávame ako 
im môžeme priniesť s našimi úbohými 
darmi. Len náš Pán pomáha, len jeho 
pomoc obsiahnutá v hlbokej mod-
litbe, individuálnej a spoločnej, nás 
môže urobiť užitočnými tým, ktorým 
slúžime. „Mnohokrát sám člen zís-
ka väčší úžitok z toho, čo počuje ako 
z toho, čo povie“ (F.Lallier, obežník 
konferenciám, august 1873).

„Život by mal byť
popretkávaný

mnohými priateľstvami.
Milovať a byť milovaný

je najväčším šťastím bytia.“
Sydney Smith
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U nás v lese ako
v rozprávke

Veľmi rada sedávam pred domom na 
lavičke na Podhorskej ulici a popri tom 
prejde okolo mňa mnoho ľudí – či už 
detí, alebo dospelých. A takto to bolo aj 
s mládežníkmi, ktorí chodili našou ulicou 
dosť dlho na to, aby pripravili niečo tak 
úžasné pre ostatné deti a mládež v obci. 
   Bolo to 18. júna popoludní, kde sa od 
14:00 hod. schádzali deti na lúke za šen-
kom odkiaľ ich Stanka Tomašovičová 
posielala označených po skupinkách ho- 
re Podhorskou ulicou. Cestou – necestou 
museli zvládnuť nejednú ťažkú úlohu, 
v ktorej išlo o život rytierovi, ktorého 
prebodol zlý čiernokňažník a deti mu-
seli najskôr tohto zloducha zaklínadlom 
vyhnať z lesa a potom bežali ozlomkrky 
do studničky pre živú vodu, aby rytiera 
zachránili. Ten im potom dal mapu k zla-
tému pokladu a povedal kadiaľ ďalej ísť. 
V sprievode s Romanom Vizvárym sa de- 
ti pustili do ďalšieho putovania lesom. 
Na rázcestí pod chajdou boli dve šľa-
chetné dievčiny, ktoré sa deťom snažili 
pomôcť a čiastočne ich navigovať, ale 
chceli za to časť zlata. Deti aj spolu s 
niektorými rodičmi hľadali ďalej podľa 
mapky, ktorú dostali od rytiera – muse-
li ísť ku škriatkovi, u ktorého získali za 
kondičné cviky rudu zo zlata, striebra, 
bronzu. Tú vymenili u kováča, pri kto-
rom sa prebrodili cez bažinu, za zbrane 
na svoju obranu pre prípad, že sa stret-
nú s černokňažníkom. No ešte museli ísť 
k hádankárke, kde sa im podarilo uhádnuť 
všetky položené hádanky a získali elixír 
so zázračnou mocou, ktorý ich ochráni 
pred zlým čiernokňažníkom a tiež abe-
cedu ku znakom. U bylinkárky prenášali 
zlaté a strieborné vajíčka, ktoré symboli-
zovali deň a noc a dostali od nej bylinky 
so zázračnou silou. No ešte stále neboli 
v cieli pri poklade – museli zachrániť za-
kliatu pannu v pavučine. Cez pavučinu sa 
museli predierať veľmi vrtko a obozret-

ne, pretože každým dotykom pavučiny sa 
rozcinkotala rolnička a panne to ubližo-
valo. Ako k nej popreliezali museli ešte 
uhádnuť zaklínadlo na jej záchranu a to 
spočívalo v odhalení tajnej abecedy, kto-
rej pomôcku ako prekladový slovník zna-
kov dostali u hádankárky. Keď ju odklia-
li, dievčina im uvarila zázračný lektvar, 
ktorého sa všetky deti napili a povedala 
im, ktorým smerom sa majú vybrať, aby 
našli poklad. Nakoľko postúpili deti až 
vysoko do lesa a prekonali veľa prekážok 
a bojov s lesnými a rozprávkovými bytos-
ťami konečne sa blížili k pokladu. Našli 
ho ukrytý medzi stromami. Poklad odo-
vzdali kováčovi a za odmenu v tej chvíli 
dostali bonbóny a cukríky. Ale ešte stále 
neporazili toho zloducha. Všetky deti, 
ktoré boli v lese sa spojili a išli spoločne 
vyhnať čiernokňažníka navždy z lesa 
a zajatých rytierov oslobodiť od neho. Po 
vyčerpávajúcom boji sa im to nakoniec 
podarilo a náš les je opäť náš a nepatrí 
žiadnym zlým silám ani mocnostiam. 
Aby sa navzájom prebrala taktika boja 
a prežila radosť z nadobudnutého víťaz-
stva sa všetci spoločne odobrali na 
chajdu, kde sa táto skvelá hra, ktorá bola 

pre niektoré deti ozaj strašidelná a plná 
neskutočných, ale za to nádherných zážit-
kov ukončila spoločnou opekačkou.

Veľmi pekne chcem poďakovať všet-
kým zo Schatmansdorfu a taktiež deťom 
noci, ktorí toto úžasné popoludnie až ve-
čer pripravili. Nebudem nikoho menovať 
osobne, aby som na niekoho nezabudla, 
ale naozaj vám patrí obrovská vďaka, 
pretože ste sa na tom narobili a stálo to za 
to. Tí, ktorí sa tejto hry nezúčastnili môžu 
len ľutovať. Ešte raz obrovské ďakujem 
a dúfam, že ma na budúci rok opäť popre-
hánate po našom krásnom lesíku.

Bc. Eva Dolníková
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Rozlúčka s predškolákmi

Koniec mesiaca jún sa niesol v našej MŠ v znamení roz-
lúčky s predškolákmi. Deti sa rozlúčili s mladšími kama-
rátmi, zamestnancami škôlky i zamestnancami obecného 
úradu pekným programom.

Predškoláci zarecitovali, zaspievali a zatancovali. Od pani 
riaditeľky dostali osvedčenia o ukončení predprimárneho vzde-
lávania, knihu, pastelky i malú sladkosť. A potom si všetky deti 
mohli pochutnať na torte, ktorú nám upiekla pani Podhorská. 
V septembri našich predškolákov čakajú nové dobrodružstvá 
za bránou základnej školy. My im prajeme, aby sa im písmenká 
a číslice darili, aby do školy chodili radi a aby v dobrom 
spomínali na pestré chvíle svojho detstva v našej materskej 
škole.

Ivana Križaníková

Rozlúčka so školským rokom

Školský rok ubehol veľmi rýchlo. Prebehlo v ňom veľa zmi-
en, veľa akcií a súťaží a my sme sa museli rozlúčiť s našimi 
štvrtákmi, ktorí odchádzali do Modry do piatej triedy. Tí nám 
ku konca školského roka pripravili prekvapujúcu rozlúčku na 
ihrisku. Ďakujeme za ňu Miška, Elka, Lukáš, Šimonko a Sebko 
a aj za krásne slová a poďakovanie. Želáme vám, aby sa vám 
v Modre darilo, vytvorte si dobré prostredie na ďalšie vzdelá-

vanie, reprezentujte seba a aj našu školu len v tom najlepšom 
svetle. Budeme radi, keď sa z času na čas zastavíte a dáte nám 
vedieť ako sa vám darí. 

„Učte sa, ako keby ste sa hnali za niekým, koho nemôžete 
dohoniť, a ako keby to bol niekto, koho nechcete stratiť!“ 

Konfucius

Mgr. Marcela Benčuriková

Projekt E-twinning

V dňoch 19. 8. – 22. 8. 2016 sa v čes-
kom meste Tábor v priestoroch Obchod-
ní akadémie a Vyšší odborné školy eko-
nomické stretli učitelia zo slovenských 
a českých škôl na spoločnej letnej diel-
ni. 

Letná dielňa bola zameraná na obozná-
menie sa s prácou v portáli eTwinning 
(www.etwinning.sk) a získavaní nových 
projektových kontaktov pre nasledujúce 
obdobie. Počas tohto stretnutia si českí 
a slovenskí pedagógovia vymenili po-
znatky potrebné k realizácií medzinárod-

ných vzdelávacích projektov a spoločne 
sa delili o príklady dobrej praxe z už zre-
alizovaných projektov.

Českí školitelia nám pomohli osvojiť 
si prácu v niektorých programoch ako: 
Kizoa, Padlet, Popplet, Vimeo, Prezi 
a v programoch zameraných na vytvára-
nie didaktických pomôcok ako sú pexeso, 
tajničky, kvízy, hlasovacie hárky a testy. 
Tieto zručnosti pomôžu učiteľom lepšie 
využívať IKT technológie pri motivovaní 
žiakov a premene tradičnej hodiny na ho-
dinu interaktívneho typu, kedy žiak pra-
cuje aktívne v projekte a recipročne sa učí 
od rovesníkov z tried po celej Európe.

Štyri dni stretnutia sa niesli vo výbor-
nej tvorivej atmosfére a priniesli veľa 
pozitívnych aspektov do ďalšieho vzde-
lávacieho procesu na školách zapojených 
v platforme eTwinning. Naša škola si vy-
tvorila partnerstvo so školou z Rakovní-
ka a tak naši žiaci budú počas školského 
roka pracovať na spoločných projektoch 
s využitím IKT. Teší ma, že som mohla 
byť súčasťou letnej dielne a získané po-
znatky zúžitkujeme pri spoločných akti-
vitách s našimi žiakmi.

Mgr. Marcela Benčuriková
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Nový školský rok v MŠ

Po dvoch mesiacoch plných poho-
dy, slnka a nových zážitkov sa opäť 
stretáme v materskej škole. Tí, ktorí 
do materskej školy chodili, vrátia 
sa k svojim kamarátom, hračkám, 
p. učiteľkám, p. kuchárkam i p. upra-
tovačke. No veľa je i detí a rodičov, 
ktorí k nám zavítajú po prvý krát.

Všetci sme zvedaví, čo nám nový 
školský rok prinesie, Vám i Vašim 
deťom, ale i nám zamestnancom. 
Tešíme sa na Vás a urobíme všetko 
preto, aby ste boli v našej materskej 
škole spokojní.

I. Križaníková

Otvorenie nového školského roka 2016/2017

Tak ako rýchlo ubehlo leto a lúče slnka ostria svoje hrany, prišiel aj mesiac, 
ktorý otvára všetkým žiakom svoje brány.

Do našej školičky nám prišli detičky, mamičky, ockovia, ale i babičky. Najväčšie 
očakávania mali naši prváčikovia, ktorí sa tešili na nové a nepoznané, veď je to ich 
nový začiatok jednej etapy v živote. Prvý deň v škole zložili sľub prváka a dostali od 
„školy kľúč“, aby si vždy našli správnu cestu a mohli sa do školy vrátiť. Tešili sa aj 
starší žiaci – druháci, tretiaci a štvrtáci, veď už treba naštartovať a pozbierať množ-
stvo vedomostí a získať rôzne zručnosti. V tomto novom školskom roku nás čakajú 
aktivity, súťaže a podujatia, výlety a exkurzie, projekty a besedy. Okrem toho máme 
pripravených pre našich žiakov veľa vzdelávacích materiálov a interaktívnych cvi-
čení. Veď naša škola sa za posledné roky zmodernizovala a v každej triede máme in-
teraktívnu tabuľu. Snahou našich pedagógov je vytvoriť na škole príjemnú školskú 
klímu, kde sa všetci žiaci a pedagógovia budú cítiť bezpečne v tvorivej atmosfére.

Želám nám všetkým super žiakov, výborných učiteľov a najlepších rodičov, aby 
sme sa v tomto školskom roku zabavili, veľmi veľa sa naučili a svoje vedomosti aj 
prakticky využili.

Mgr. Marcela Benčuriková

Medvedia skala

V stredu sme mali na škole Európsky týždeň športu a my sme sa vybrali na Medvediu skalu. Išli s nami aj niektorí rodičia. Stretli 
sme sa pred školou a odtiaľ sme spoločne podnikli výstup. Niektorí nás čakali pri Fúgelke. Cesta lesom bola zaujímavá. Odfotili 
sme sa pri Troch kopcoch a potom sme išli ďalej. Ešte pred Medveďou skalou sme sa nadesiatovali. Každý z nás dostal džúsik, 
ktorý priniesol Sofiin oco. Cesta k Medvedej skale bola stŕma. Niektorí z nás sa spúšťali dolu po zadku. Spiatočná cesta nebola tak 
náročná, išli sme cez les inou trasou. Prišli sme do školy na obed. Niektorí sa odpojili po ceste a išli domov. Bolo to super. 

René Budinský, 4. ročník
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Púšťanie šarkanov

21. septembra sme sa učili iba prvé dve hodiny, potom sme sa nadesiatovali a išli sme spoločne na ihrisko, kde sme si púšťali 
šarkanov. Tešili sme sa, lebo sme sa mohli pohrať na ihrisku a púšťať šarkanov. Môj šarkan letel tak vysoko ako kostolná veža. Aj 
ostatným deťom letel veľmi vysoko. Šarkany boli rôzne. Jankov vyzeral ako ozajstný vták. Tomášovi neletel, lebo mu chýbala tyč. 
Dobre sme si zabehali a potom sme sa odfotili Spoločne sme sa vybrali do školy a naobed. Počasie bolo ako stvorené na púšťanie 
šarkanov a preto bolo fajn.

Patrícia Nádaská, 4. ročník

Za MŠ Dubová by sme sa chceli z ce-
lého srdca poďakovať rodičom, ktorí 
sa podujali pomôcť pri vybetónovaní 
plochy pod drevený domček do našej 
záhrady k spestreniu pobytu vonku pre 
naše deti.

Osobitne p. Šmahovskému, ktorý za-
bezpečil výkopové práce pod plochu 
domčeka a dal priviezť betón zo spoloč-
nosti MAX betonáreň. Veľké ďakujeme 
patrí aj p. Pisoňovi, ktorý pomohol murár-
skymi prácami ošalovaním, zohnal spon-
zorsky od p. Turaya z Častej makadam a 
dokončil vyrovnanie danej plochy. Za 
postavenie domčeka chceme poďakovať 
p. Dubanovi, p. Voberovi, p. Hasíkovi, 
p. Kenderessymu, p. Jakubcovi.

V MŠ je nielen veľa rodičov, ktorí po-
máhajú, ale aj rodinných príslušníkov 
detí, ako je Palkovič Michal, ktorý po- 

opravoval pokazené lehátka, dvere a to 
v čase svojho voľna bez akejkoľvek od-
meny, len za to slovko „ďakujeme“. 

Ďakujeme aj za dodanie sadeníc kve-
tov zo záhradníctva p. Kuchtu z Budme-
ríc, ktoré nám skrášľujú okolie MŠ.

P. Špačkovi ďakujeme za dodanie to-
nerov do tlačiarne, veď vyfarbovanie 
obrázkov patrí k obľúbeným činnostiam 
našich detí.

Za poskytnutie 2% z Vašich daní pre 
našu MŠ ďakujeme: p. D. Bátovičovi, 
p. A. Trávničkovej, p. V. Voberovi, p. P. 
Zajíčkovi, p. S. Esnaultovi a p. učiteľ-
kám MŠ. Tieto prostriedky budú použité 

na skvalitnenie vzdelávania Vašich detí.
Vyjadrujeme poďakovanie aj vedeniu 

Skládke odpadov – Dubová s.r.o. za za-
kúpenie interaktívnej tabule s projekto-
rom. Táto tabuľa bude využívaná vo vý-
chovno-vzdelávacom procese. Notebook 
k interaktívnej tabuli nám zabezpečil p. 
Galáš. Ďakujeme.

Možno ani nedokážeme vymenovať 
všetkých, ktorí radi pomáhajú. Veď ho-
voria: „Je to pre deti, pre naše deti.“

A všetkým tým patrí naše
VEĽKÉ ĎAKUJEME!!!

Ivana Križaníková



Dubovská scískačka

Máme za sebou ďalší – štvrtý ročník 
úspešného podujatia s názvom Dubovská 
scískačka.

Tohto roku sa tohtoročnej scískačky zú-
častnilo 9 rodinných tímov a desiaty tím 
tvoril „Cech roduverných dubovaniek“. 
Menovite sa chcem všetkým poďakovať 
a súčasne ich poprosiť, aby prípadný ne-
dostatok zo strany organizátorov neod-
radil od pečenia scískaníc pre nás všet-
kých aj na budúci rok. Ďakujem tímu 
– priateľkám Evičke Durdovanskej, 
Majke Zemanovej a Majke Fedorovej, 
rodine Kosecovej, rodine Geršicovej, 
rodine Valentovičovej (Zoskom), rodi-
ne Fandlovej (Chovane), rodine Gaj- 
došíkovej a rodine Polčicovej v podaní na-
jmladších členiek rodiny, rodine Vaška Ha-
síka, rodine Schleimerovej a samozrejme 
dievčatám z „Cechu“.

Cieľom tohto podujatia je priblížiť 
Dubovanom, ale i rodákom z Dubovej 
a priaznivcom dubovskej scískanice tra-
díciu jej pečenia v rôznych tvaroch a po- 
dobách, ako sa to robievalo a robí v jed-
notlivých rodinách. Tento rok sme ochut-
návali scískanice klasické na slano s oš- 
kvarkami, s cesnakom, ale mali sme na vý-
ber aj širokú paletu scískanic sladkých. Boli 
plnené škoricou, makom, orechami, ale 
i slivkovým lekvárom. Zaujali nás scískani-
ce inovované súčasnými plnkami od rodiny 
Polčicovej – špenátové, naplnené ricotou 
i bryndzou. Slané scískanice sa jedávali 
s kyslou polievkou, čo sme mohli vychut-
nať aj tento rok s fazuľovicou, ktorú nám 
pripravili dievčatá z Cechu roduverných 
dubovaniek. Tento ročník z môjho pohľadu 
bol výnimočný aj tým, že sme spojili do-
hromady dve rozličné aktivity – scískačku 
a rozlúčku s letom, ktorú pre deti všetkých 
kategórií zorganizovala „KOCKA“. Naj- 
pútavejšou atrakciou aj pre dospelých bola 
prechádzka na chrbe ťavy po areáli ihris-
ka. Touto cestou chcem poprosiť i ostatné 
dubovské rodiny, aby sa aktívne zapoji-
li do ďalšieho ročníka a pomohli napiecť 
ešte viac našej obľúbenej dobroty, ktorej 
bolo nedostatok už pol hodinu po otvore-
ní ochutnávania. Určite k tomu prispelo 
i výnimočné počasie, ktoré si dopredu ne-
vieme objednať, ale dúfali sme...

Opätovne ďakujem všetkým zúčastne-
ným tohtoročnej „scískačky“ za osobitný 
prístup k tomuto podujatiu a želám si, aby 
sme sa na ňom stretávali ešte veľa, veľa 
rokov.

text: Renáta Jakubcová
foto: Petra Dubanová Grellnethová
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Kam na výlet...

Aby sme obohatili naše noviny, tak 
začíname uverejňovať novú rubriku 
o krásnych miestach na Slovensku 
i v okolí, o ktorých možno viacerí ani 
netušíme.

Týmito článkami a fotkami, by sme 
chceli dať mnohým tip, kam na výlet, 
na návštevu rôznych prírodných úkazov, 
miest i obcí. Veľmi radi by sme privítali, 
keby ste sa zapojili do našej rubriky a po-
delili sa o zážitky z vaších výletov a tak 
rozšírili poznatky o zaujímavých krás-
nych miestach.
 

Jelka.

Prvým mojím tipom na výlet je Jelka.
Je to oáza oddychu a relaxu. Obec Jelka 
leží medzi Galantou a Bratislavou na bre-
hu Malého Dunaja. Neďaleko tejto de-
diny sa koryto Malého Dunaja rozširuje 
na príjemnnom štrkovom podloží. Môžu 
sa v ňom čľapkať deti i dospelí. Okolo 
prúdiacej vody je lúka, ktorá slúži ako 
pláž, ale aj ako táborisko pre vodákov 

splavujúcich rieku. Sú tu dve pohostinské 
zariadenia, v ktorých môžete ochutnať 
jedlá z rôznych druhov rýb. Z vlastnej 
skúsenosti môžem povedať, že pečené 
heiky boli výborné. Splav Malého Dunaja 
patrí k najkrajším zážitkom. Tečie stálym 
miernym prúdom, ktorý poskytuje pries-
tor na splavy pre začiatočníkov i náro-
čnejších vodákov. Rieka je splavná počas 
celého roka, pretože má dĺžku 135 km, 
je možné organizovať splavy v rôznych 
časových etapách. Ďalším miestom, kto-
ré sa oplatí vidieť je vodný mlyn. Kolový 
mlyn v Jelke resp. Némethov mlyn patrí 
medzi pozoruhodné technické pamiatky 

a je považovaný za stredoeurópsku raritu. 
V roku 1995 mlyn zrekonštruovali a te-
raz čaká na návštevníkov. Za symbolické 
vstupné, vás príjemý sprievodca obozná-
mi s históriou i činnosťou mlyna. V jeho 
blízkosti je skanzen zameraný na poľno-
hospodársku minulosť obce. Pri vodnom 
mlyne sa nachádza najnavštevovanejšie 
táborisko nielen pre rybárov, vodákov, 
ale aj pre rodiny s deťmi. V areáli sa na-
chádza detské ihrisko, táborisko s mož-
nosťou grilovania. Ďaľšou možnosťou je 
stanovanie na brehu Malého Dunaja.

Verím tomu, že kto chce stráviť príjem-
né chvíle v objatí prírody, tak toto miesto 
je na to ako stvorené.

Jarka Fandlová

Túúr Dubová
Fríwald – 8. ročník

Po vyjdení článku v celosvetovo uzná-
vaných Novinách Dubovských o sied-
mom ročníku TDF, kde bola určená 
trasa budúcich pretekov cez Považský 
Inovec už nebolo možné cúvnuť.

Slovo Inovec, keď započujú jazd-
ci, ktorí absolvovali túto túúr, vlasy im 
dupkom stávajú, tváre zbelejú a bicykle 
húfne zberateľom čo kožky, perie a staré 
železo vykupujú, nosia. Pred týmito pre-
tekmi, skoro každá nedeľa od roztopenia 
ľadov, bola prípravou na túúr. Tiež sme 
hľadali možné cesty v starých mapách, 
pýtali sa všetkých, čo niekedy s týmto 
pohorím niečo mali aj nemali, ale nik tú 
trasu na bicykli z našej strany neprešiel. 
Nenechali sme sa nastrašiť rečami o ne-
možnosti a náročnosti to zvládnuť, výzva 
bola daná. Prišiel deň D, dvanásť jazdcov 
bolo na štarte pripravených zdolať nezdo-
lateľné, len v to ráno nikto netušil, čo ho 
čaká a neminie. V pláne bolo dostať sa 
pod Inovec ešte okolo poludnia, aby sme 
mohli začať stúpať na hrebeň hory, po 
ktorom by sme prišli na chatu pod Inov-
com. Tá bola cieľom prvej etapy. Vyrazili 
sme s Rýchlosťou Svetla, s ktorou sme si 
kývali, keď sme ju na krížnych cestách 

míňali. Trasa viedla rôznymi skratkami, 
mimo hlavných ciest, s kopcami aj na 
rovine. Prvou väčšou prekážkou na trati 
bola atómová elektráreň Jaslovské Bo-
hunice. Strážcovia elektrární na nás po-
zerali ako na zjavenie. Keď videli ako sa 
na nich rúti tucet cyklistov zahalených 
v kúdeli prachu spolu s rýchlosťou svet-
la, ktorá bola od nich o kúsok pomalšia, 
preto im kývala, aby ju počkali. Začali 

vyťahovať trégre (merače alkoholu) či 
ešte nemajú trošku v sebe promile. Asi 
nie, lebo potom začali zapínať dozimet-
re či im niečo neuniklo, ale paličky boli 
skoro na nule. Nakoniec sa začali štípať 
do zadku (vsuvka pre huga llorisa haryho 
kaneho) či nespia. Nespali, to znamenalo, 
že sme skutoční, tak po nás zhúkli, aby 
sme sa pratali kade ľahšie aj s tým sve- 
tielkom. Takých bláznov, čo chceli prejsť 



na bicykloch pomedzi jadrové reaktory 
tu ešte nemali. Nedali sa prehovoriť, aby 
nás pustili šrégom, obchádzali sme ju cez 
pole, po cestičke vyjazdenej traktormi. 
Zuby a uši na taškách drkotali tak, že ľu-
dia si mysleli, že prichádza Svätý Mikuláš 
so štrngajúcimi rolničkami, zavesenými 
na sobích krkoch. Tu sa niektorí pretekári 
šťastnou náhodou oddelili od pelotónu, 
lebo by sa inak museli podieľať na výro-
be znamení pre pristávanie kozmických 
lodí mimozemšťanov. Pre neznalých to 
znamená, že pri blúdení a hľadaní cesty 
z poľa von by sa vozili do kruhu v obilí 
a vytvárali obrazce, ktoré bolo vidieť až 
z mačacej planéty, kde žili a možno ešte 
žijú PA a PI. Potom si cykloroľníci otria- 
sli z hláv budúcu úrodu a dobehli zvyš-
ných pretekárov, nedočkavo čakajúcich 
na nich na začiatku stúpania, k hrebeňu 
Považského Inovca v dedinke Hrádok. 
Tam sme sa ešte pre poriadok v hlavách 
našich, spytovali na čo najkratšiu cestu. 
Miestni obyvatelia pozerali na nás trochu 
zvláštne, ako horská služba v Tatrách na 
českých turistov, keď sa poobede vyberú 
na Gerlach. My sme sa tiež pozerali na 
nich divne, že to asi nepoznajú nás a naše 
schopnosti. Po dvoch hodinách stúpania, 
sme prišli k turistickej značke, pozreli sa 
ako, kade, za koľko na Inovec a tam svie-
tilo, že 4 hodiny... Bolo hodín 6 poobede, 
úsmev vytvorený ešte podľa tvaru posled-
ného pohára zamrzol aj pri 30 stupňovej 
teplote. Poslali sme na chatu predvoj, aby 
nám ju nezatvorili a my by sme strávili 
noc vonku s líškami, vlkmi a medveďmi, 
ktorí už nás z húštin vyzerali a podbrad-
níky na večeru si pripravovali. Cesta plná 
útrap, kde sme bicykle viac tlačili ako sa 
na nich vozili, nie a nie skončiť. S po-
slednou kvapkou vody sa slnko vzdalo 
slobody, skovalo sa za hory a vystriedal 
ho mesiac. Ten sa na nás rehlil, že tam 

neprídeme, kým sa bude brieždiť. My 
sme už ale v takej výške boli, že hlavy 
sme si oňho šúchali a za nohy ho ťahali, 
tak prešiel ho smiech a svietil nám len. 
Chata bola pre nás stále nedostupným 
a strateným miestom ako bájna Atlantí- 
da. Obďaleč sme videli svetielka, ako 
Janko s Marienkou medovníkovú chalúp-
ku, ale my sme to šťastie nemali, že stret-
neme Ježibabu. Tie svetielka čo sme vi-
deli, už boli fatamorgánou smädných tiav 
v púšti. Svetlá miest presvitajúce cez les, 
vzdialených desiatky kilometrov, sa nám 
zdali ako svetlá na chate vzdialenej od nás  
pár metrov. Nebudem už nedočkavých 
čitateľov napínať ako Colombo hľadaj-
úci svoju stratenú manželku. Všetci sme 
sa postupne na chatu doplazili a prežili. 
Druhý deň sme venovali rehabilitácii na-
šich ručičiek a nožičiek v kúpeľoch Tren-
čianske Teplice. Po dni oddychu, tretí deň 
viedol cez posledné kopce pred cieľom. 
Po Inovci boli dva horské prechody 
Homôlka a Strážov, každý vo výške oko-
lo 1000 m. nad morom, len prechádzkou 
ružovou záhra-
dou. Po prejdení 
sedemdesiatich 
kilometrov sme 
už videli obry-
sy Friwaldu, ale 
tak ako po celú 
cestu, tak ani pár 
kilometrov pred 
cieľom sa nám 
defekty nevyhý-
bali, ale nás rovno 
hľadali a hádzali 
sa nám pod kole-
sá. Ten posledný 
sme polepili ako 
lienku sedembod-
kovú, kým prestal 
fučať. Konečne 

sme dorazili do cieľa, prevzali ceny pre 
víťazov a štrngli si nápojmi miešanými.

Celkovým víťazom sa stáva pretekár, 
ktorý pri príchode na Dubovú pri záve-
rečnom špurte prejde cieľom. Tento rok 
zvláštnou zhodou okolností prišli všetci 
rovnako, tak víťaz bol každý. Volali sme 
aj bajkovému kráľovi Saganovi, ale po 
spomenutí trasy utiekol do Brazílie, vo-
ziť sa po pralese. Nemôžem nespomenúť 
naše defekty, tie zostali strašne smutné 
bez nás (lebo my sme bicykle odovzdali 
do zberných surovín na recykláciu, nech 
z nich vyrobia škrabáky do vinohradu) 
a od žiaľu popadali do potoka a ten ich 
odplavil do mora, z mora do oceánu, až 
sa dostali do Brazílie. Tam stretli Sagana 
a od radosti, že stretli rodáka, naskákali 
naňho a on doskákal.

Za organizačný výbor
Marian Dudo Grellneth.

Ďakujeme obci Dubová. 
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