
Aj ticho je odpoveď
Hovorí sa, že modlitba je prosba. V bež-

nom živote prosíme málokedy, ale keď je 
nám ťažko, keď sa na nás všetko hrnie, 
keď už pomaly nevládzeme, príde rad aj 
na prosbu, aj na modlitbu. Väčšinou sa 
poľutujeme, možno si poplačeme, popro-
síme o všeličo možné aj nemožné... A ča-
káme odpoveď. A tá neprichádza... 

Možno len nepočúvame odpoveď. Ne-
počúvame to ticho. Lebo práve to ticho je 
častokrát tá správna odpoveď, ktorú po-
trebujeme. To ticho nás núti pozrieť sa do 
zrkadla svojho egoizmu, sebalásky, sebaľú-
tosti a ľahostajnosti. Nie kvôli nám sa majú 
konať zázraky, padať hviezdy a mesiac me-
niť farbu. My máme konať zázraky, ktoré 
môžu robiť na svete len ľudia. Rozdeliť 
tú svoju obrovskú sebalásku na množstvo 
malých láskavostí k ľuďom okolo nás, po-
užiť svoj egoizmus na privlastnenie si pro-

blémov ľudí v našom okolí a ich riešenie, 
rozbiť svoju sebaľútosť na vľúdne slovo 
pochopenia pre ostatných, premeniť svoju 
ľahostajnosť na nástroj ako sa povzniesť 
nad malicherné medziľudské trenice, zly-
hania a omyly. Vtedy sa dejú zázraky, vtedy 
sa svet stáva lepším, vtedy sa ľudia premie-
ňajú na ľudské bytosti v ľudskej spoločnos-
ti, ľudské bytosti, ktoré nežijú vedľa seba, 
ale žijú spolu.

Keď pred vyše tisícročím prišli vieroz-
vestcovia sv. Cyril a Metod – spolupatróni 
Európy – medzi našich predkov, asi ich ne-
hnala túžba po sláve, moci a vidina peňazí. 
Prišli s túžbou misionárov – slúžiť, vzdelá-
vať, povzniesť... Prišli s láskou v srdci ku 
všetkým drobným a pracovitým ľuďom na 
Veľkej Morave. Nekázali len kniežatám, 
ale kázali a vychovávali ľudí, ktorí mož-
no ani moc nevoňali, neboli vyumývaní, 
naškrobení, mladí, pekní, bohatí a vyfešá-
kovaní. A práve preto dokázali zázrak na 

zemi. Prvý „barbarský“ liturgický jazyk bol 
staroslovienčina, doteraz čerpáme z ich od-
kazu a práce, položili základy vzdelanosti 
a národných identít štátov strednej a vý-
chodnej Európy.

Stále sú nám vzorom. Aj my môžeme 
robiť malé zázraky na zemi. Pozrieť sa na 
ľudí a podeliť sa snimi o kúsok porozume-
nia, pochopenia a času bez ich posudzo-
vania a súdenia, uvidieť naozaj v každom 
svojho spolubrata a ľudskú bytosť hodnú 
úsmevu a objatia.

Tak ako vánok dokáže rozbiť odraz mesia- 
ca na morskej hladine na tisíce zábleskov, 
aj my môžeme rozbiť svoju sebalásku na 
malé láskavosti medzi ostatných. A zázra-
kom je, že ani z mesiaca a ani z nás neubud-
ne... A keďže prichádza čas letných prázd-
nin, máme priestor si to vyskúšať.

Pekné leto a šťastný návrat z dovoleniek 
praje starosta.



Ako pokračuje kanalizácia...

Všetci vieme, že Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 
predĺžila platnosť hromadného vyjadrenia k domovým prípoj-
kám do konca roka 2017.

Týmto spôsobom v spolupráci s obcou zjednodušila admis-
tratívne zaťaženie pri realizácii pripojenia na kanalizáciu pre 
občanov obce. Mnohí asi nevedia, že to automaticky nezname-
ná odklad povinnosti pripojiť sa. V týchto dňoch Ministerstvo 
životného prostredia kontroluje plnenie podmienok dotácie na 
vybudovanie kanalizácie, medzi ktoré patrí aj percento pripoje-
nosti obyvateľov. BVS následne v súčinnosti s obcou Dubová 
bude preverovať jednotlivé nehnuteľnosti a spôsob nakladania 
s odpadovými vodami z domácností. Zároveň Brusel preveru-
je plnenie predvstupových záväzkov Slovenska voči Európskej 
únii – riešenie nakladania s odpadovými vodami a percento pri-
pojenosti na kanalizáciu.

Informácia pre záujemcov o pripojenosti obyvateľov a jed-
notlivých ulíc ku koncu mája:

Dubová má zriadených 410 odberných miest na vodu (údaj 
z BVS) a niekoľko samostatných studní, ktoré však tiež musia 
likvidovať odpadové vody.

V obci sa 357 nehnuteľností môže pripojiť na kanalizáciu, 53 
nehnuteľností túto možnosť nemá (Novosady a časť Hlavnej 
ulice za Hoštáckou viechou).

Doteraz sa pripojilo 224 nehnuteľností – nahlásených bolo 
208 drobných stavieb (ostatné pravdepodobne pripojené bez 
ohlášky – čierne stavby, budeme preverovať).

Podľa počtu obyvateľov v jednotlivých nehnuteľnostiach, 
ktoré majú prístup ku kanalizácii, je pripojených 680 obyva-
teľov a 279 zatiaľ využíva žumpy (chceme veriť že nepriepust-
ných a tiež veríme, že likviduje pravideľne splašky na čističkách 
v okolí, čo bude potrebné neskôr vydokladovať).

Zámocká ulica – nepripojených 7 zo 46 nehnuteľností – 
84,78% pripojenosť.

Vinohradnícka ulica – nepripojené 3 z 5 nehnuteľností – 40% 
pripojenosť.

Sokolská ulica – nepripojená 1 z 9 nehnuteľností – 88,88 % 
pripojenosť.

Podhorská ulica – nepripojených 23 z 50 nehnuteľností – 54% 
pripojenosť.

Novosadská ulica – nepripojených 16 z 27 nehnuteľností – 
40,7% pripojenosť.

Krížna ulica – nepripojený 1 z 12 nehnuteľností – 91,66 % 
pripojenosť.

Družstevná ulica – nepripojených 13 z 27 nehnuteľností – 
51,85% pripojenosť.

Dolná ulica – nepripojených 1 z 24 nehnuteľností – 95,83% 
pripojenosť.

Hlavná ulica – nepripojených 75 zo 162 nehnuteľností – 
53,7% pripojenosť.

Na záver tejto informácie chcem vyzdvihnúť obyvateľov 
Dolnej, Sokolskej a Krížnej ulice za ich kladný postoj k ochra-
ne životného prostredia a zároveň vyzvať ostatných obyvateľov, 
aby využili nasledujúci mesiac na realizáciu prípojok, prípadne 
uzatvorenie zmluvy s BVS a.s. ak už majú pripojenie zrealizo-
vané – pri preverovaní môže prísť k sankciám. Tiež informujem 
všetkých občanov, že obec pripravuje VZN o spôsobe, akým 
bude potrebné dokladovať likvidáciu odpadových vôd z nehnu-
teľností potvrdeniami z ČOV (nie od vodičov fekálnych vozi-
diel) v pomerných množstvách, ako odobratá voda z verejného 
vodovodu podľa ročného vyúčtovania spotreby vody.

Spolu za krajšiu dedinu.
starosta obce
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V roku 2014 sme mali prvé stretnutie 
spolužiakov pri príležitosti 60. výročia 
od prijatia prvého svätého prijímania. 
Neobvyklé, ale bolo výnimočné. Dohod-
li sme sa, že si to zopakujeme približne 
o 3 roky, kedy budeme 70 roční.

Druhé stretnutie (tak ako aj prvé v roku 
2014) zorganizoval spolužiak Rudolf 
Oškera na deň 3. júna 2017 o 17:00 hod. 
Začalo sa svätou omšou v kostole Ru-
žencovej Panny Márie v Dubovej, ktorú 
celebroval vdp. Rastislav Zelenay. Bola 
obetovaná za prítomných ako aj za zom-
relých spolužiakov. Po svätej omši bola 
urobená spoločná fotografia v kostole 
pred oltárom.

Následne sme odišli do Viechy u Jos-
líka, kde sme mali pripravené pohoste-
nie. Rudolf Oškera srdečne poďakoval 
za takmer 100% účasť. Spoločne sme 

si povinšovali k 70. narodeninám (niek-
torí už dovŕšili 70 rokov, iných to ešte v 
blízkom čase čaká). Minútou ticha sme 
si uctili našich 6 spolužiakov, ktorí nás 
predišli do večnosti. Vlasta Pavlacová, 
rod. Kőnigová nám predniesla úryvok na 
tému Priateľstvo z knihy od Chalíla Dži-
bána: Prorok – Prorokova záhrada. Bolo 
to veľmi dojímavé. Marta Lederleitnero-
vá, rod. Pokojná nás oboznámila s mimo- 
riadnymi udalosťami, ktoré sa odohrali 
v roku nášho narodenia „1947“. Taktiež 
o známych osobnostiach z kultúrneho 
ako aj športového života (speváci, herci, 
športovci), ktorí sa narodili v tomto roku. 
Informácie boli zaujímavé. Pred jedlom, 
ako sa patrí, sme sa spoločne pomodlili. 
Po večeri bolo o čom rozprávať a spo-
mínať. Najskôr spoločne, potom po sku-
pinkách – o svojich deťoch, vnúčatách 
a podaktorí aj o pravnúčatách. Prezeranie 
fotografií, spomínanie na roky mladosti, 

na miesto, kde sa človek narodil a vyra-
stal. Na toto sa zabudnúť nedá.

Mimo obce býva 11 spolužiakov, niek-
torí z neďalekého okolia a podaktorí aj 
z ďaleka. Dohodli sme sa na stretnutí o 2 
roky, možno aj skôr. Dúfajme, že Pán Boh 
dá, aby sme sa mohli stretnúť znovu v ta-
kej zostave ako teraz. Tak ako pred tromi 
rokmi aj teraz sme sa cítili ako vlastní sú-
rodenci v harmonickom spolužití.

Za toto radostne prežité popoludnie 
ďakujem hlavne nášmu vdp. Rastislavo-
vi Zelenayovi, organistke a kostolníčke. 
Taktiež ďakujem aj rodinným prísluš-
níkom Rudolfa Oškeru, ktorí asistovali 
pri svätej omši a v neposlednom rade aj 
p. Marekovi Jakubcovi – majiteľovi Vi-
echy u Joslíka a jeho šikovnému perso-
nálu.

Marta Lániková, rod. Jakubcová

Stretnutie spolužiakov v obci Dubová
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Fotografia z prvého svätého prijímania spolužiakov v obci Dubová

Dievčatá zľava: Kamila Gajdošíková, Marta Jakubcová, Ľudmila Polčicová, Marta Pokojná, Mária Jakubcová, Alojzia Hrdlovi-
čová, Vlasta Holkovičová, Vlasta Kőnigová, Marianna Polčicová, Irena Koníková, Melánia Moravčíková, Anastázia Moravčíková, 
Terézia Koleková a chýbajúca na fotografii Valéria Polkorábová
Chapci zľava: Marián Palkovič, Ernest Palkovič, (vdp. Július Foltán), Viliam Polčic, Emanuel Hrdlovič, Rudolf Oškera, Marián 
Kosec, Viliam Pastucha, Alojz Duban, Rudolf Peško, Ľudovít Zubaj, Peter Lukačovič.
Prvý, tretí a šiesty chlapec na fotografii neboli naši spolužiaci, ale boli s nami na prvom svätom prijímaní.

Fotografia spolužiakov 70 ročných pred oltárom v kostole

Dievčatá zľava: Kamila Sobolčíková, rod. Gajdošíková, Marta Lániková, rod. Jakubcová, Marta Lederleitnerová, rod. Pokojná, 
Alojzia Mojžišová, rod. Hrdlovičová, Vlasta Zemková, rod. Holkovičová, Vlasta Pavlacová, rod. Kőnigová, Irena Žofčíková, rod. 
Koníková, Melánia Jurišová, rod. Moravčíková, Terézia Moravčiková, rod. Koleková, Valéria Cisárová, rod. Polkorábová.
(do večnosti nás predišli Ľudmila Rehušová, rod. Polčicová, Mária Suchovská, rod. Jakubcová, Anastázia Koleková, rod. Morav-
číková)
Chlapci zľava: Ľudovít Zubaj, Alojz Duban, Emanuel Hrdlovič, Rudolf Oškera.
(do večnosti nás predišli Ernest Palkovič, Viliam Pastucha a Rudolf Peško)
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Náš stromček

Dňa 8. júna sme cez náboženstvo sadili stromček z prvého svätého prijíma-
nia. S pani učiteľkou sme mu našli miesto v školskej záhrade. Spolu s pánom 
farárom a niektorými mamami sme ho zasadili. Pomohli nám aj niektorí štvr-
táci. Ešte ho musíme polievať, kým z neho nebude mocný strom. 

Riško Peško

Prvé sväté prijímanie

V nedeľu 21. mája slávili naši tretiaci – 
Katka, Lauruška, Simonka, Jakubko, Riško, 
Janko, Maximko a Tonko – slávnosť prvého 
svätého prijímania.

Slávnosť bola „čerešničkou na torte“ osem-
mesačných príprav, ktoré deti spolu s rodičmi 
absolvovali pod vedením pána farára Rasti-
slava Zelenaya. Otec Rasťo s touto veselou 
chasou prešiel cestu poznania od stvorenia, de-
finície trojjediného Boha cez desatoro božích 
prikázaní až po jednotlivé sviatosti a ich náplň. 
Stretnutia sa odohrávali v kamarátskej atmo-
sfére na fare, pán farár myslel okrem potravy 
pre dušu aj na tú svetskú, deti aj nás dospelých 
napájal aj kŕmil. Premietol nám veľa hravých 
a poučných detských filmov, ktoré nenútene 
zasievali do detských hlávok kresťanské hod-
noty.

Máj bol pre nás rodičov aj deti mesiacom 
príprav po stránke duchovnej aj materiálnej. 
Nachystať detské duše a srdcia na prvú svia-
tosť zmierenia a na prijatie Kristovho tela sa 
miešalo so zdobením zovňajška – kostola, ob-
lečenia, sviečok, domácností. Toto vnútorné aj 
vonkajšie okrášľovanie má svoj hlboký ritu-
álny zmysel, dodáva oslave punc sviatočnos-
ti. Sviatosť si predsa vyžaduje vystúpenie zo 
zabehnutých koľají, pozastavenie (hoci možno 
v behu) a slávenie v kruhu spoločenstva – cir-
kevného, rodinného, kamarátskeho.

Ďakujem zaň všetkým zúčastneným – páno-
vi farárovi, spevákom a hudobníkom z Creda, 
Evičkám Dolníkovým, kvetinárke Monike 
a krajčírke Silvii, fotografom a kameramanom 
aj mamičke Monike Tomáškovej za to, že si 
organizáciu zobrala tak zodpovedne pod patro-
nát. Ďakujeme aj starostovi Ľudkovi za jablon-
ku – strom, ktorý si deti na hodine náboženstva 
zasadili v školskej záhrade, aby im pripomínal 
tento sviatok a svojím rastom symbolizoval aj 
ich rozrastajúcu sa vieru. Veríme, že raz spolu 
prinesú dobré a hojné ovocie!

Eva Kenderessy

Konferencia svätého Vincenta de Paul
2.3 Modlitba v jednote s Kristom

V každej konferencii po celom svete a v ich osobnom živote, vincentíni pozdvihujú svoje modlitby k Bohu, zjednotení s modlit-
bou Krista v záujme jeden druhého a ich pánov chudobných, ktorých utrpenie si žiadajú zdieľať.

Komentár:
Sami nedokážeme dosiahnuť nič z večnej hodnoty. Modlitba členov, individuálna a spoločná, zabezpečuje našu jednotu s Kris-

tom a umožňuje nám rozširovať Jeho lásku. V tejto modlitbe by sme sa mali cítiť spojení s modlitbou Svätej Cirkvi a počúvať čo 
nás majú naučiť tí, ktorí trpia. Oni sú bezpochyby našimi pánmi, ktorí nás najlepšie môžu naučiť spôsobu sebazaprenia a vďačnej 
vernosti. Svätý Vincent povedal: „Dajte mi muže modlitby a on bude schopní všetkého.“ On vyznáva, že modlitba je „fontána 
mladosti“, ktorá nás osviežuje. 
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Noc s Andersenom

Dňa 7. 4. 2017 sa v škole na Dubovej 
otvorili brány rozprávkovým postavám.

Čarodejnica, hádankár, škriatok, či 
veštica sa objavili na chodbách školy ako 
mávnutím čarovného prútika. Ich úlohou 
bolo jediné – pomôcť deťom nájsť ne-
veste strateného ženícha. Ten bol totiž 
zakliaty v knihe. Deti spoločne s neves-
tou riešili množstvo hádaniek, šifier a in-
dícií, len aby sa dopátrali k zaklínadlu na 
vyslobodenie ženícha. Po náročnom ve-
čere plnom tajomných prekvapení sa im 
podarilo ženícha odkliať a priviesť ne-
veste naspäť. Nasledoval sobáš, z ktoré-
ho sa všetci tešili, obzvlášť novomanže-
lia. Nakoniec sa všetky čarovné postavy 
s deťmi rozlúčili a vrátili sa do svojich 
kníh. To však ale nebol koniec. Deti, kto-
ré neboli unavené, čakala ešte tajomná 
a strašidelná nočná hra. Po jej skončení 
sa všetci ponorili do ríše snov a ráno sa 
po raňajkách šťastní vrátili domov.

Noc s Andersenom bola skvelá a Deti 
Noci sa na všetkých tešia aj nabudúci 
rok!

Adela Lániková

Krížová cesta na veľký piatok. ďakujeme všetkým za účasť.



Pripomienka zosnulých
júl – september 2017

40 rokov:

Teodor Matovič  + 4. 8. 1977
manžel Štefánie rod. Peškovej (66 r.)

Vincent Tajcnár  + 2. 9. 1977
vdovec po Marte rod. Svrčkovej (71 r.)

Anna Valentovičová  + 9. 9. 1977
vdova po Vincentovi, rod. Huterová (81 r.)

60 rokov:

Jozefína Palkovičová  + 12. 8. 1957
dcéra Justína a Serafíny rod. Zacharovej (4 mes.)

Dušan Polčič  + 13. 8. 1957
syn Jána a Anny rod. Izakovičovej

Pavol Belica  + 17. 8. 1957
manžel Štefánie rod. Pokojnej (50 r.)

Amália Pešková  + 28. 8. 1957
vdova po Jánovi, rod. Oškerová (78 r.)

50 rokov:

Ján Valentovič  + 19. 7. 1967
manžel Heleny rod. Gujdanovej (42 r.)

Rudolf Švorc  + 17. 8. 1967
manžel Kataríny rod. Pokojnej (40 r.)

30 rokov:

Alojz Held  + 23. 7. 1987
manžel Márie rod. Pinkasovej (60 r.)

Mária Heldová  + 30. 7. 1987
manželka Štefana, rod. Gavorníková (82 r.)

Leonard Moravčík  + 27. 8. 1987
vdovec po Jozefíne rod. Hutterovej (73 r.)

90 rokov:

Štefan Drefko  + 18. 7. 1927
syn Štefana a Serafíny rod. Setnickej (11 mes.)

20 rokov:

Milan Gloznek  + 28. 7. 1997
syn Dominika a Margity (55 r.)

Helena Weingärtnerová  + 17. 8. 1997
vdova po Rudolfovi, rod. Pokojná (69 r.)

Mária Heldová

Vincent TajcnárTeodor Matovič

Pavol Kosec

10 rokov:

Rozália Špačková  + 3. 6. 2007
dcéra Františka a Márie rod. Geršicovej (74 r.)

Miroslav Jakubec  + 24. 8. 2007
manžel Edity rod. Sarvašovej (47 r.)

Štefánia Palkovičová  + 21. 9. 2007
vdova po Justínovi, rod. Lenivá (61 r.)

Rudolf Švorc

Pavol Belica

Alojz Held

Anna Valentovičová

Pamätaj, Bože, na duše
svojich služobníkov...

70 rokov:

Pavol Kosec  + 5. 7. 1947
manžel Márie rod. Slintákovej (31 r.)

Dňa 9. 6. 2017 zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko

Viliam Jakubec.

Odišiel si tíško, nieť ťa medzi nami, ale v našich srdciach žiješ stále s nami.

"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."
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80 rokov:

František Svrček  + 14. 8. 1937
syn Floriana a Františky rod. Ružičkovej (36 r.)

Mária Jakubcová  + 24. 8. 1937
vdova po Jozefovi, rod. Horváthová (56 r.)

Leonard Moravčík

Helena Weingärtnerová

Rozália Špačková

Keď ťa Boh 
stvoril ,
urobil ťa

milujúcim.
(M. Nels)
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Vinohradnícky lis
z Dubovej

Malokarpatské múzeum v Pezinku 
sa primárne venuje dejinám vinohrad-
níctva a v súvislosti s týmto zameraním 
spravuje najväčšiu zbierku vinohradníc-
kych lisov nielen na Slovensku, ale aj 
v strednej Európe.

Túto unikátnu kolekciu tvorí 42 lisov 
z rôznych vývojových fáz od začiatku 
17. storočia po druhú polovicu 20. sto-
ročia. Jednotlivé lisy pochádzajú najmä 
z malokarpatskej oblasti, prípadne z obcí, 
ktoré hraničia s týmto regiónom. Takmer 
na každom lise sa nachádzajú mená ich 
majiteľov, prípadne mená tesárov, ktoré 
dopĺňajú údaje o ich renovácii s iniciá-
lami ďalších majiteľov. Nechýba ani ľu-
dová výzdoba a ornamenty. Každý kus 
v zbierke je tak jedinečným dielom a od 
ostatných sa odlišuje či už konštrukčným 
prevedením, počtom vretien, nápismi, 
materiálom alebo výzdobou.

S budovaním zbierky vinohradníckych 
lisov Malokarpatského múzea v Pezinku 
sa začala v 60. rokoch 20. storočia. V na-
sledujúcom období sa pokračovalo v jej 
systematickom rozširovaní a zhodnoco-
vanie zbierky v podobe nových prírast-
kov a trvá až do súčasnosti. V roku 2017 
sa pracovníkom Malokarpatského múzea 
v Pezinku podarilo do svojich vinohrad-
níckych fondov získať ďalší výnimočný 
kus, ktorým zvýšili počet vinohradníc-
kych lisov v zbierke už na 43. 

Ide o vinohradnícky lis z malokarpa- 
tskej obce Dubová, ktorý sa nachádzal 
v priestoroch tunajšieho areálu bývalého 

poľnohospodárskeho družstva. Lis sa na-
šiel v pomerne zlom stave. Jeho spodné 
časti boli zhnité, na väčšine dreva bolo 
vidieť pôsobenie červotoča, vlhkosti 
a plesní, jedno z vretien chýbalo úplne. 
Najlepšie sa zachovala horná klada lisu, 
stôl a jedno z vretien.

Z konštrukčného hľadiska ide o dvoj-
vretenový lis so spodným uťahovaním 
vretien. Vyrobili ho z dubového dreva. 
Jeho výška je 236 cm, šírka 170 cm. Lis 
má jeden latkový kôš na hrozno obdĺžni-
kového tvaru. Do koša smerujú dve dre-
vené vretená dlhé 125 cm. Horná klada je 
pri spojoch s bočnicami spevnená dvomi 
železnými klinmi. Stôl má obdĺžnikový 
tvar s rozmermi 103 cm x 90 cm a na-
chádza sa na ňom odtokový kanálik na 
mušt. 

Lis prešiel kompletným reštaurovaním 
v Digitalizačnom centre Múzea Sloven-
ského národného povstania v Banskej 
Bystrici, pričom jeho zachované časti 
boli riadne ošetrené a tie, ktoré nebo-
lo možné zachrániť (resp. chýbali), sa 
nahradili novými. K lisu boli vyrobené 
úplne nové nohy, jedno z vretien a bočná 
stena latkového koša. Drevo na zvyšných 
(pôvodných) častiach bolo na mnohých 
miestach spevnené a doplnené.

Základné svedectvo o histórii lisu pri-
nášajú nápisy, ktoré boli vyryté do jeho 
drevených častí, najmä do dreva hor-
nej klady. Na základe nich vieme, že lis 
zhotovil majster tesár Ján Kosec, rodák 
z Dubovej. Letopočet na hornej klade da-
tuje jeho výrobu do roku 1889. Z dneš-
ného pohľadu má tak lis 128 rokov, no 
drevo, ktoré sa na jeho stavbu použilo 

muselo byť ešte o desiatky rokov star-
šie. Malokarpatské múzeum v Pezinku, 
ako vlastník tohto preša, deponovalo svoj 
zbierkový predmet do Dubovej, kde bol 
vyrobený a kde bol 25. mája odovzdaný 
do správy obce. 

Touto cestou sa chceme poďakovať 
súčasnému majiteľovi bývalého dubov-
ského družstva p. Cyrilovi Balážovi, 
p. starostovi Ľudovítovi Ružičkovi za ich 
osobný vklad za zachovanie historického 
artefaktu. Súčasne prosíme obyvateľov 
obce, ktorí majú informácie o majstrovi 
Jánovi Kosecovi, resp. o iných prešoch 
v obci, aby nám zanechali správu u p. Re-
náty Jakubcovej.

Ďakujem
Martin Hrubala,

riaditeľ múzea

Dňa 13. 9. 2017 si pripomenieme 
nedožité 100. narodeniny 

Pavla Minárika.

S láskou, úctou a vďakou spomína
syn s rodinou a všetci príbuzní

Dňa 11. 7. 2017 si pripomenieme
nedožité 100. narodeniny našej drahej 

Márie Polčičovej.

S úctou a vďakou spomína
celá rodina.

Poďakovanie
darcom,

ktorí v predchádzajúcom 
období finančne podporili tvorbu 
Dubovských novín:
Veronika Lederleitnerová 
(Častá), p. Polčičová, p. 
Jakubcová.

ĎAKUJEME!

Láska sa viac cíti ,
keď ju prezrádza jej chýbanie.

(sv. Augustín)



Deň matiek

Druhá májová nedeľa už tradične pa-
trí všetkým mamám. Tento rok sme si 
Deň matiek pripomenuli 14. mája. Byť 
mamou je najkrajšie povolanie v živo-
te každej ženy. Toto poslanie je krásne 
a náročné zároveň. Aj naše deti z MŠ 
a ZŠ v tento špeciálny deň chceli svojím 
vystupením povedať, ako ich majú radi, 
čo pre nich znamenajú a tak im vyjadriť 
vďačnosť za všetko, čo pre ne robia.

Ďakujeme všetkým mamám za ich lás-
ku a obetavosť.

Jarmila Fandlová

Na deň matiek sme sa v škole pripra-
vovali. Nacvičovali sme scénky, básne 
a tanček. Veľa detí nám chýbalo a preto 
niektorí museli byť náhradníci a zastúpiť 
ich. Na vystúpení sa naše mamičky raz 
smiali a raz plakali. Tanček sme tancovali 
iba my dievčatá, lebo chlapci sa hanbili. 
Ja som so sestrou spievala sólo pesničky 
Halelujah. Všetko to dobre dopadlo.

Laura Tomášková, 3. ročník
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Opravená rozhľadňa

Rozhľadňa Kukla je jednou z najna-
vštevovanejších turistických atrakcií na-
šej obce. Dobre ju poznajú nielen oby-
vatelia okolitých obcí, ale aj množstvo 
turistov z rôznych kútov Slovenska a aj 
zahraničia, o čom svedčia zápisky a po-
známky v turistických knihách, ktoré sú 
pod rozhľadňou uložené a vymieňané.

O jej histórii sa v novinách popísalo už 
veľa, ale treba vyzdvihnúť aj udržiavanie 
rozhľadne a jej okolia. Venujú sa jej „naši 
turisti“ organizovaní v Modranskom tu-
ristickom spolku, aj so svojimi kolegami 
a kamarátmi.

V tomto roku sa uskutočnila výmena 
častí konštrukcie, ktoré podľahli tlaku 
času a okolitej živej prírody. Rekonštruk-
cia bola náročná najmä na realizáciu – 
dovoz potrebných materiálov, postavenie 

lešenia, výmenu poškodených častí, od-
voz a upratanie priestoru.

Podľa dostupných informácií je tre-
ba sa poďakovať najmä Viliamovi Za-
charovi staršiemu, Jankovi Geršicovi, 
Lojzkovi Tomašovičovi, Robovi Peško-
vi, Abemu Hubekovi, Peťovi Tajcnero-
vi, Modranskému turistickému spolku, 

Igorovi Vrankovi a mládežníkom, ktorí 
s pánom farárom Zelenayom tiež priložili 
ruku k dielu.

Je úžasné, že ešte existujú medzi nami 
ľudia, ktorí sú ochotní venovať svoj čas 
a úsilie na zachovanie niečoho krásného 
pre nás všetkých. Ďakujeme.

starosta



Cvičenie v prírode

V máji sme mali cvičenie v prírode. Išli sme cestou poza 
školu cez les. Až sme prišli na Chajdu. Opekali sme si špekáč-
ky, chlebík, klobásky. Na pitie sme mali kofolu. Všetko nám 
tam pripravil Sofii Polčicovej oco. V lese sme behali a zabá-
vali sme sa. Keď sme sa vrátili z lesa už sme sa nemuseli učiť. 
Bolo tam super.

Katka Stankovenová, 3. ročník

Išli sme na Chajdu – Osada dolina. Najprv sme prešli dlhú 
cestu. Keď sme tam prišli, tak sme si opekali špekačky a chle-
ba. Keď sme sa najedli, tak sme v lese pobehovali. Bola tam 
veľká sranda. Alexovi do ohňa padla špekačka a Karinke jedna 
špekačka zhorela. Mali sme tam aj psov – Alfa a Arta – boli to 
dvojičky. Hádzali sme im paličky a oni aportovali. Všetkých 
poslúchali. Keď sme išli domov, boli špinaví a tak sme ich 
museli ísť poumývať. Naozaj to bolo super a bolo veselo.

Sofia Polčicová, 2. ročník
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Brigáda rodičov

Pani učiteľka nám oznámila, že v utorok od 15:00 – 19:00 
hodiny bude brigáda. Prišli niektorí rodičia a začali sme robiť 
z paliet lavičky. Potom sme začali robiť základ na kvetinový 
záhon. Bartoškova mama už hotovú lavičku natierala mori-
dlom. Urobili sme veľa práce, no ešte veľa zostalo nedokon-
čenej. Brigáda pokračovala vo štvrtok. Na brigádu som prišiel 
aj s mojimi rodičmi. Janko Špaček doviezol zem a urobili sme 
ďalšie 3 záhony. Potom sme ich natierali. Na brigáde sa vystrie- 
dalo veľa rodičov a my deti sme pomáhali. Dievčatá potom do 
záhonov sadili kvety. Bolo to super. Takto pekne sme si skráš-
lili park pred školou.

Šimon Held, 4. ročník

Na brigádu sme sa schádzali postupne. Rozoberali sme pale-
ty, stĺkali sme dosky a my deti sme robili ťažítka tak, že sme sa 
postavili na dosky. Zhotovili sme hrantik na kvety, dve lavičky 
a štvorcový rámik. Bola to zábava. Teraz máme peknú školu 
a je nám tu príjemne. Chodíme sem občas desiatovať. O vysa-
dené kvety sa staráme, pravidelne ich polievame a vytrhávame 
burinu. Dúfam, že sa budú o ne starať aj mladšie deti, keď už 
pôjdem do piatej triedy.

Patrícia Nádaská, 4. ročník

Projekt Moja obec

Pri príležitosti 730. výročia založenia obce sa všetci naši ži-
aci zapojili do projektu Moja obec. Zbierali rôzne informačné 
materiály o obci a kreslili, či maľovali obrázky, na ktorých boli 
dominanty obce. Cieľom projektu bolo dozvedieť sa čo najviac 
o svojej obci a vybudovať si k nej vzťah. Niektorí žiaci namaľo-
vali, či nakreslili viac obrázkov. Na deň matiek pani Cibuľová 
vyhodnotila tie najlepšie práce. Pán starosta ocenil všetkých ži-
akov. Každý dostal veľkú čokoládu. Víťazné práce boli odme-
nené krásnou knihou. 

Mgr. Marcela Benčuriková

Všetci žiaci sme kreslili obrázky o našej obci. Niektorí napí-
sali aj  projekt o obci. Každý mal iný obrázok a každý projekt 
bol iný. Dozvedeli sme sa z nich veľmi veľa nových informá-
cií. Ocenení žiaci boli: Laura Tomášková, Katka Stankovenová, 
Laura Alfoldyová, Riško Peško, Tonko Kenderessy, Tamarka 
Tomášková, Jakub Fiala, Karinka Podhorská. 

Katka Stankovenová, 3. ročník
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Čistenie obce

Keď sme prišli do školy dostali sme rukavice a vesty. Chlap-
ci mali aj vrecia. Zbierali sme smeti. Bolo tam veľmi veľa vy-
hodených cigariet, ktoré sme si všimli a zo zeme ich pozbie-
rali. Našli sme aj rôzne fľaše, tie sme dávali do iného vreca. 
Jedno vrece sme mali naplnené krabicami a papierom. Našli 
sme aj staré železo. Pretekali sme sa, kto bude mať skôr na-
plnené vrece. Z plechových fliaš sme mali špinavé rukavice. 
Odpad sme sa snažili vytriediť. Keď sme prišli do školy, poria- 
dne sme si umyli ruky. Som rada, že som pomohla našej obci, 
aby bola čistejšia.

Timea Stankovenová, 2. ročník

Polícia deťom

V apríli sme boli na policajnej stanici v Pezinku. Prišli sme 
k veľkému ohradenému priestoru, kde nám ukazovali, ako 
cvičia psíkov, ako chytajú zločincov a vyhľadávajú výbušni-
ny. Videli sme aj policajné kone, ktoré sa vôbec nebáli ohňa, 
kriku a ani veľkého davu. Videli sme ako jazdci na koňoch 
zahnali veľký dav ľudí. Potom prišiel obrnený transportér 
a ten striekal na ľudí vodu. Po všetkých ukážkach sme si mohli 
vyskúšať motorky, pohladkať a nakŕmiť kone a psov, nazrieť 
do domu, kde celý zásah prebiehal. Keď sme išli autobusom 
do školy, mali sme aj policajný sprievod. Išla za nami polícia 
a obrnený transportér.

Laura Tomášková, 3. ročník

Exkurzia na letisko

Boli sme vo Viedni na veľmi veľkom letisku. Boli tam po-
schodové lietadlá, požiarnici a aj rôzne stroje. Viezli sme sa 
po letovej dráhe autobusom. Vedľa nás odlietali lietadlá do 
celého sveta. Uskutočnilo sa to 31. mája. Odchádzali sme 
o 6:45 hodine a prišli sme o 15:30 hodine. Na terase sme po-
tom čakali na prílet najväčšieho lietadla na svete. Priletelo 
o 13:00 hodine. Dozvedeli sme sa, že odvezie až 800 cestujú-
cich. Bolo to super. 

Anton Kenderessy, 3. ročník

Posledný májový deň sme boli vo Viedni na letisku. Stretli 
sme sa o pol siedmej pred školou a odišli sme moderným mini-
busom. Cesta trvala tak hodinku až hodinku a pol. Všetci sme 
sa tešili. Prešli sme sa po letisku, dostali sme vejáre a cukríky. 
Predtým ako sme sa dostali na letovú dráhu sme museli prejsť 
cez taký prístroj, ktorý zistil, či nemáme pri sebe niečo kovo-
vé. Všetky veci sme museli vyložiť do umelých prepraviek. 
Potom sme si ich mohli zobrať. Videli sme najväčšie lietadlo 
na svete. Pán Ľuboš Held nás sprevádzal po letisku. Boli sme 
aj na streche letiska, kde sme sa mohli rozhliadnúť po lietad-
lách. Zaplatili sme si 50centov a mohli sme sa ďalekohľadom 
pozerať na lietadlá, ktoré prilietali. Bolo to super. Cestou späť 
sme sa stavili v Modre na zmrzlinu. Exkurzia bola výborná.

Patrícia Nádaská, 4. ročník
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Deň otvorených dverí

Každoročne v našej škole organizujeme Deň otvorených dverí. Vždy radi priví-
tame rodičov, deti, i širokú verejnosť. Môžu tak nahliadnúť do výchovno-vzdeláva-
cieho procesu, pozrieť si našu školu a vnoriť sa s našimi žiakmi do rôznych aktivít. 
Tento rok sme sa tešili na našich škôlkarov, ktorí v hojnom počte prišli do školy, za-
pojili sa do učenia, zahrali sa hry, zaspievali si pesničky a nakreslili krásne obrázky. 
Získali tak novú skúsenosť, že aj v škole sa môžeme zahrať a pritom veľa naučiť.

Zápis do 1. ročníka

V apríli sa na našej škole uskutočnil zápis do 1. ročníka. Všetkých deväť detí prišlo 
pekne pripravených. Testy zvládli všetky deti. Zaplavili nás krásnymi básničkami, 
pesničkami i anglickými pesničkami. Po skúsenosti so školou a účasti na otvorenom 
dni sa veľmi tešia do školy, čo je potešujúce. Vďaka poslancom obecného úradu 
a pánovi starostovi bude od septembra pre nich zriadená samostatná trieda. Teší nás, 
že aj naša malá školička sa postupne rozrastá. 

Úspešný projekt E-twinning

Tento projekt sme venovali osobnosti obce Vincentovi Šikulovi. Na ploche twin-
space sme vytvorili pexeso, puzzle, nakreslili veľa krásnych obrázkov. Vytvorili 
sme aj prezentáciu o živote tohto rodáka. Spolupracovali sme so školami z Poľska 
a Slovenska. Aj pomocou tohto projektu sme sa veľa naučili, zlepšili si angličtinu 
a spoločne sa zabavili. Po ukončení projektu sme z národnej kancelárie E-twinning 
získali certifikát kvality.

Mgr.Marcela Benčuriková,
riaditeľka ZŠ Dubová

MDD v MŠ

Aj tento rok sa všetky deti tešili 
na 1. jún, na ich deň s veľkým D. Už 
od rána bolo v škôlke veselo. Deti si 
najskôr zatancovali podľa hudby, po-
tom zjedli chutné špekáčiky a išlo sa 
súťažiť. Deti si preverili svoju zdat-
nosť, odvahu, šikovnosť a rýchlosť 
v rôznych súťaživých hrách. Za svo-
ju odvahu boli odmenené sladkosťou 
a krásnou medailou. Oslava sviatku 
detí sa vydarila, deťom sa páčila a už 
sa tešia znovu o rok.

J.Fandlová

60 rokov:
Dušan Kuchta
(* 29. 7. 1957)

František Kulich
(* 9. 8. 1957)

Elena Tirindová
(* 10. 8. 1957)
Eva Vranková
(* 14. 9. 1957)
Božena Sabová
(* 21. 9. 1957)

70 rokov:
Melánia Mináriková

(* 5. 9. 1947)

Naši jubilanti
júl – september 2017

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Dňa 5. 9. 2017 oslávi krásne
životné jubileum 70 rokov

Melánia Mináriková.

Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Ti pri Tvojom jubileu priať.

Nech slza bolesti Ti tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Ti chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota
sú náplňou ďalších rokov Tvojho života!

Praje manžel, syn a celá rodina.
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Richtárska varecha 
2017

Koniec apríla je vždy časom, kedy rastú 
máje. Niekde vyrastú väčšie, niekde men-
šie, niekde nové, niekde z vlaňajšieho 
dreva, niekde s vlajkou, niekde s vencom. 
Na Dubovej Igor Vranko vždy vyberie vý-
stavný. Ani tento rok nebol výnimkou – že 
čím menší starosta, tým väčší máj.☺

Dubová je špecifická najmä varením gu-
lášu Richtárska varecha. V tomto roku bolo 
len 6 družstiev – DMPM TEAM, Švager-
ko, Gurmáni, Divina, Dieľňa M, Juniori. 
Uvarili spolu vyše 1200 ochutnávkových 
porcií gulášov, jeden lepší ako druhý, niek-
toré trochu skôr a niektorí chvíľu dovárali. 
Ostali len mastné kotle. 

Richtár už roky odmieta komisionálne 
vyhodnotenie kvality uvarených gulášov 
s odôvodnením, že ide o spoločné stretnu-
tie ľudí a nie o dramatickú súťaž a vraj len 
vykonáva zastupiteľskú demokraciu v pra-
xi a voľby boli v roku 2014. Šak ty počkaj 
na budúci rok.☺ Ešteže pripomenul aj na 
tomto podujatí naše krásne okrúhle výro-
čie – 730 rokov od prvej písomnej zmien-
ky o obci a povedal aj niekoľko zaujímavostí z pripravovanej knihy o Dubovej – kde stál úplne prvý 
kostolík/kaplnka na Dubovej, zasvätený sv. Jakubovi a malé plus má aj za to, že sa dotrmácal na 
pľac v historickom plášti.

Najväčšiu varechu potom venoval našej najstaršej občianke – Terčine Polčicovej, ktorá prvého 
mája oslavuje narodeniny – tento rok 95 s prianím, aby dlho ešte varila...

Podujatie bolo super, aj počasie vyšlo, parádna muzika Ľuboša Bilského, bufet zásobený, až na 
večer sa ochladilo a otužilci boli nespokojní, že sa už akcia končí.

Tešíme sa o rok.
-rrr-

Poďakovanie dievčatám z kultúrnej komisie, Igorovi, Libovi a pomocníkom za máj, všetkým družstvám, Lubošovi za muziku, 
Marcelovi za bufet a samozrejme dubovanom a hosťom za krásnu účasť posiela starosta (richtár).

Jarmok

Starosta obce v spolupráci s Komisiou pre rozvoj kultúry, vzdelávania a športu, 
Vás už niekoľkokrát pozvali na Pupácky jarmok na priestranstvo pri sv. Jánovi.

Jarmoky v minulosti boli opakujúce sa stretnutia predávajúcich s kupujúcimi za 
účelom ponúkania rôzneho tovaru so snahou priblížiť sa čo najviac spotrebiteľovi.

Z tohto dôvodu sme vytvorili predajné miesto a dali vyrobiť stánky slúžiace na 
predaj Vášho tovaru. I keď prvý jarmok sme vyhlásili už v mesiaci marci a následne 
sa opakovali každý mesiac bez predajných stánkov, veríme, že do života ich uve-
dieme už v letných mesiacoch. Našim cieľom je, aby ste si počas jarmoku mohli 
predať, zakúpiť okrem tovaru aj domáce výrobky z Vašich záhrad, kuchýň, resp. si 
povymieňať recepty, či skúsenosti.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa už na Pupáckom jarmoku zúčastnili 
a súčasne pozývame všetkých občanov, aby sa pravidelne zapájali do jeho reali-
zácie. Termín sme určili na poslednú sobotu v mesiaci. Srdečne Vás pozývame na 
ďalší jarmok 29.7.2017.

Renáta Jakubcová

Na svete je jedna reč, 
ktorej všetci rozumejú.
Je to jazyk nadšenia,

vecí urobených
s láskou a chuťou,

túžbou dosiahnuť to,
o čom snívame alebo 

čomu veríme.

(Paulo Coelho)
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Dubovskí siláci
ukončili jarnú časť sezóny 

v silovom trojboji
a v tlaku na lavičke

Na sezónu 2017 sa pripravuje až pä-
tica dubovských silákov. Úspešný štart 
ešte len čaká na Mareka Hrdloviča, kto-
rý si z futbalu prišiel vyskúšať aj silový 
trojboj. 

Necelé tri týždne pred Majstrovstva-
mi Slovenska mal smolu najúspešnejší 
dubovský silák Samo Tomašovič, keď si 
nešťastne natiahol stehenný sval a mu-
sel predčasne ukončiť jarnú časť sezóny. 
Naopak, darilo sa začiatočníčke, talento-
vanej Ľubici Polkorábovej. Na svojom 
prvom šampionáte v tlaku na lavičke, 
s výkonom 55kg, vybojovala bronz v ka-
tegórií žien do 63kg. Darilo sa aj jej pria- 
teľovi Miroslavovi Vršekovi, ktorý na 
tom istom šampionáte v Bánovciach nad 
Bebravou, tiež vybojoval bronz v osob-
nom rekorde 130kg, v kategórií mužov 
do 74kg. Miro predviedol osobné rekor-
dy aj na Majstrovstvách Slovenska v si-
lovom trojboji v Častej, kde s výkonom 
565kg (215+135+215) získal výborné 
piate miesto. Na šampionáte v Častej, ex-
celoval aj skúsený Peter Moravčík, ktorý 
osobným rekordom v trojboji, prekonal 
hranicu 800kg (330+195+275) a odniesol 
si titul šampióna mužov v kategórií do 
120 kg.

Jesenná časť sezóny bude nemenej ná-
ročná a verím, že sa nám vyhnú zranenia 
a výrazne rozšírime kolekciu medailí. Na 
záver poďakovanie za podporu obce pre 
našich dubovských silákov.

Pavol Kovalčík
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Kam na výlet...
Stará Bystrica

Stará Bystrica je obec, či skôr malé mestečko 
v regióne Kysúc. Prvá písomná zmienka pochád-
za z 15. storočia.

Vsúčasnosti je miestom, ktoré láka turistov pre 
oddych a rekreáciu. Nielen v obci, ale aj na okolí je 
viacero zaujímavostí, ktoré si zaslúžia pozornosť. 
Hádam najväčšou atrakciou Kysúc je Starobystric-
ký orloj. Je prvým orlojom na Slovensku. Autorom 
je akademický sochár Loviška, architektom Ivan 
Jarina. Na 80. drevených ramenách vnútornej kon-
štrukcie je bohaté šindlové zastrešenie. Na oboch 
stranách vo výklenkoch je 6 bronzových búst slo-
vanských a slovenských buditeľov. Ďalej sa tu na-
chádza 7 sôch slovenských apoštolov – svätcov, 
ktorí pôsobili na Slovensku. Hlavnou súčasťou 
súsošia je astroláb, ktorý z tohto diela tvorí orloj. 
Orloj zostrojili v Prahe. Tento orloj ako jediný na 
celom svete ukazuje slnečný čas. Zobrazuje aj po-
lohu mesiaca a dátum. Počas odbíjania celej ho-
diny sa ukazujú apoštoly v orloji. Je počuť zvuk 
zvonu, ktorý na pamiatku zatopených obcí sa volá 
Riečnická Madonna. Orloj sa nachádza na peknom 
a modernom námestí zvanom Rínok Svätého Mi-
chala Archanjela. Jeho dominantou je tiež najvä- 
čšia drevená socha u nás a kostol, ktorý je najvyš-
šou budovou. V okolí je vodná nádrž Nová Bys-
trica na rybárčenie a turistiku. Zaujímavý a často 
navštevovaný je Kysucký skanzen vo Vychylovke 
so starými drevenicami.

Na letný výlet s troškou histórie je toto miesto 
ako stvorené.

Jarmila Fandlová

Nedajme ohňu šancu!
Prešiel rok a žatva opäť klope na naše dvere. Počas obdobia 

žatevných prác, pozberovej úpravy a uskladňovania úrody upo-
zorňujú hasiči na zvýšené riziko vzniku požiarov. Okrem žatev-
ných prác sa nebezpečenstvo požiaru v letnom období zvyšuje 
aj vplyvom vysokých teplôt. Príčinou môžu byť i technické 
poruchy na poľnohospodárskych mechanizmoch, ale taktiež 
zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie slamy, vypaľovanie su-
chých porastov, deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používa-
nie otvoreného ohňa, samovznietenie.

Právnické osoby i fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľ-
nohospodárstva sú povinné venovať tomuto obdobiu zvýšenú 
pozornosť a klásť dôraz nielen na odstránenie vyššie uvedených 
príčin vzniku požiarov, ale i na zabezpečenie prísneho dodr-
žiavania zákazu fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom na 
miestach, kde by mohol požiar vzniknúť.

Nemalú pozornosť musia venovať i vybaveniu skladovaných 
objektov a pracovných mechanizmov zabezpečujúcich žatevné 

práce požiarnymi zariadeniami. Zvýšenú pozornosť je potrebné 
zamerať i na uskladňovanie sena, slamy a obilnín, predovšet-
kým na vysušené produkty.

Dôsledkom požiarov v poľnohospodárstve nie sú len mate-
riálne škody, ohrozené je zdravie aj život osôb. Je potrebné si 
uvedomiť, že ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých ob-
čanov, ktorí by mali byť v tomto období mimoriadne opatrní. 
Na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov je potrebné upo-
zorniť i naše deti, najmä počas prázdnin, keď sa často pohybujú 
bez dozoru v blízkosti polí a stohov slamy.

Upozorňujeme, že spôsobenie požiaru je porušením platných 
právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované ako priestupok 
alebo trestný čin. V prípade porušenia povinností fyzických 
osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže 
okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu 
do výšky 100 EUR a v priestupkovom konaní až do výšky 331 
EUR.

mjr. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku
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Využite poslednú možnosť administra-
tívne ZJEDNODUŠENÉHO procesu 
napojenia na verejnú kanalizáciu, ktorú 
Vám ponúka Bratislavská vodárenská 
spoločnosť. Zvýšte si tým komfort pri 
odvádzaní odpadovej vody a eliminujte 
zdravotné hrozby pre Vás a Vaše rodiny. 

Časť domácností na Slovensku nie je na-
pojená, alebo ani nemá možnosť napoje-
nia sa na verejnú kanalizáciu, čo je stav, 
ktorý prináša užívateľský diskomfort, 
vyššie náklady, ale aj niektoré zdravotné 
riziká. Vďaka projektu „Dobudovanie ka-
nalizácie a ČOV v aglomerácii Modra“, 
ktorý bol spolufinancovaný z prostried- 
kov EÚ, máte možnosť využívať verej-
nú kanalizačnú sieť, a tak pohodlným 
a „čistým“ spôsobom riešiť odvádzanie 
a následné spracovanie odpadových vôd 
zo svojich domácností. 
Využívanie žúmp je v porovnaní 
s verejnou kanalizáciou náročnejšie na 
prevádzku a údržbu, pričom v prípade 
priesakov a netesností hrozí znečistenie 
vody fekáliami. Mnohé domácnosti však 
na pitie, polievanie záhrad či inú činnosť 
používajú vodu z vlastných studní. Ok-
rem toho, že takáto voda rozhodne nie 
je vhodná na pitie, nie je vhodná ani na 
polievanie, pretože v prípade konzumá-
cie sekundárne kontaminovanej zeleni-
ny, ktorá obsahuje patogénne baktérie, 
resp. zvýšené hodnoty dusičnanov a pod., 
môžu hroziť zdravotné komplikácie (po-
ruchy trávenia, ochorenia endokrinného 
systému a imunity).
Vlastníkom nehnuteľností, ktoré nie sú 
napojené na verejnú kanalizáciu a nema-
jú povolenie na iný spôsob nakladania 
s odpadovými vodami môže byť podľa 
zákona č. 442/2002 Z. z. okresným úra-
dom životného prostredia uložená poku-
ta do výšky 331 eur. Obecné a mestské 
úrady majú taktiež oprávnenie vykoná-
vať kontrolu dokladov početnosti vývozu 
obsahu žúmp ako aj kontrolu ich neprie-
pustnosti. Napríklad štvorčlenná domác-

nosť vyprodukuje za mesiac približne 10 
m3 odpadových vôd, čomu zodpovedá 
najmenej jeden vývoz fekálií mesačne. 
V záujme ochrany životného prostredia 
Bratislavská vodárenská spoločnosť tak-
tiež prikročí ku kontrole kanalizačných 
odbočiek, pričom v prípadoch zistenia 
neoprávneného vypúšťania odpadových 
vôd do verejnej kanalizácie bude musieť 
takto identifikovaných producentov po-
kutovať.
Napojenie na verejnú kanalizáciu je, ako 
vyplýva z vyššie uvedených informácií, 
výhodné pre každú domácnosť, pretože 
ponúka užívateľsky veľmi jednoduché 
riešenie odvádzania odpadových vôd. 
Výhodné je aj pre celú komunitu, pre-
tože výrazným spôsobom zlepšuje cel-
kovú kvalitu životného prostredia ako 
aj kvalitu života v mestách a obciach. 
Z tohto dôvodu Bratislavská vodárenská 
spoločnosť vyzýva všetkých obyvateľov 
Modry a Dubovej, ktorí sa ešte nenapojili 
na verejnú kanalizáciu, aby využili po-
slednú možnosť administratívne zjedno-
dušeného procesu napojenia. Po skončení 
platnosti vodohospodárskeho vyjadrenia 
v decembri 2017 bude musieť totiž každý 
záujemca o napojenie na verejnú kanali-
záciu najprv požiadať BVS o vyjadrenie 
k projektovej dokumentácií, čo je spo-
platnená služba v zmysle cenníka výko-
nov a služieb.
Prihlásiť sa na napojenie môžete osobne 
na kontaktných centrách BVS v Pezinku 
a Bratislave, resp. písomne zaslaním ži-
adosti na adresu Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti, a. s. (Prešovská 48, 826 
46 Bratislava). Potrebné je vyplniť a na 
prednej strane podpísať tlačivo „Žiadosť 
o preverenie technických podmienok pri-
pojenia na verejnú kanalizáciu“ (vyplne-
né osobné údaje, číslo a adresa odberné-
ho miesta, telefónne číslo, číslo parcely 
a list vlastníctva a stav na vodomere). 
Predmetný formulár je k dispozícii na 
kontaktných centrách BVS a na webovej 
stránke Bratislavskej vodárenskej spoloč-

nosti www.bvsas.sk/sk/zakaznicka-zona/
formulare-stiahnutie/.

Kontaktné centrum PEZINOK
Holubyho 28 (OC Plus), 902 01 Pezinok
Zákaznícke hodiny:
Pondelok 9:00 – 15:00
Utorok  9:00 – 15:00
Streda  9:00 – 17:00
Štvrtok  9:00 – 15:00
Piatok  9:00 – 15:00
Zákresy a technické konzultácie:
Pondelok 9:00 – 15:00
Streda  9:00 – 17:00
Piatok  9:00 – 15:00

Kontaktné centrum BRATISLAVA
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Zákaznícke hodiny:
Pondelok 8:00 – 17:00
Utorok  8:00 – 15:00
Streda  8:00 – 17:00
Štvrtok  8:00 – 15:00
Piatok  8:00 – 12:00
Zákresy a technické konzultácie:
Pondelok 8:00 – 17:00
Streda  8:00 – 16:00
Piatok  8:00 – 12:00

Call centrum
Tel.: 0850 123 122 (v pracovných dňoch 
od 7:00 do 16:00 hod.)
Pri volaní zo zahraničia: 
Tel.: +4212 48 253 111
Fax: 02/48 253 510
E-mail: sluzby@bvsas.sk

Poznámka:
Zjednodušený postup napájania na kana-
lizáciu sa týka celej Dubovej okrem novo-
budovanej časti Novosady a nasledovných 
ulíc v Modre: Moyzesova, Súkennícka, 
Hviezdoslavova, Erneyho, Podhorská, 
Kalinčiakova, Cpinova, Sládkovičova, 
ulica SNP, Partizánska, Národná, Pod 
Vinicami a Puškinova.

Napojenie na verejnú kanalizáciu výrazne zvyšuje
užívateľský komfort a eliminuje zdravotné riziká

Tento projekt je spolufinancovaný
z Kohézneho fondu Európskej únie

a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
v rámci Operačného programu Životné 

prostredie
Investícia do Vašej budúcnosti
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Letecký deň Dubová 2017

Posledná májová sobota, ako sa už 
stalo tradíciou, patrila i tento rok fanú-
šikom lietania a letectva. Dňa 27. mája 
2017 sa športové letisko na Dubovej 
stalo už po štvrtýkrát dejiskom oddychu 
a zábavy pre malých i veľkých.

Pekné slnečné počasie a avizovaný 
program podujatia prilákali tisíce ná-
vštevníkov. Diváci si mali možnosť poz-
rieť letové ukážky rôznych typov leteckej 
techniky, športové lietadlá, vrtuľníky ako 
aj veľkorozmerné modely lietadiel s roz-
právkou vo vzduchu, ktorá zaujala najmä 
malých divákov.

Do začiatku hlavného programu Letec-
kého dňa si mohli návštevníci prezrieť 
statické ukážky lietadiel, využiť pripra-
vený sprievodný program, občerstviť sa 
v niektorom z pripravených stánkov ale-
bo si zalietať na lietadle či vrtuľníku.

Po oficiálnom otvorení Leteckého dňa 
Dubová 2017 predsedom Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Pavlom Frešom 
a starostom obce Dubová Ľudovítom 
Ružičkom, sa Letecký deň niesol v du-
chu leteckej akrobacie. Práve vystúpenia 
akrobatických pilotov boli veľkým láka-
dlom najmä pre leteckých fanúšikov. Toh-
toročný letecký deň bol výnimočný práve 
tým, že hostil hneď niekoľko špičiek 
akrobatického lietania. Sólo vystúpenia 
akrobatických pilotov Dušana Šamka na 
lietadle Zlín 526F (SK), pilota RedBull 
Martina Šonku (CZ), RedBull race Pé-
tera Besenyeiho (HU) a Františka Pyt-
líka (SK) na lietadle Extra 300, striedali 
skupinové akrobatické vystúpenia skupín 
Follow Me Team (CZ), Flying Bull (CZ)  
a Očovských bačov (SR) na 4 vetroňoch. 
Ukážku teamoveho lietania nám predvie-
dol tiež Shark display team (SK).

Ani tento rok nechýbala ukážka Zá-
sahovej jednotky Polície SR pri zaistení 
páchateľa, letové ukážky a ukážka auto-
rotácie vírnikov, paravýsadky, či letová 
ukážka histórie aerotaxi ČSSR.

Okrem prehliadky leteckej techniky, sú-
časťou podujatia bol tiež bohatý program 
pre deti, pri príležitosti nadchádzajúceho 
Medzinárodného dňa detí. Deti si mohli 
pozrieť ako fungujú drony, vyskúšať na 
vlastnej koži letecký simulátor alebo si 
zajazdiť na koníkoch. Program pre našich 
najmenších si pripravili aj členovia špe-
ciálnej jednotky kynológie a hipológie 
Polície SR, vojaci Armády SR a členovia 
Dobrovoľného hasičského zboru v Čas-
tej. S bojovníkmi zo stredovekej dediny 
Schatmansdorf si mohli zasa vyskúšať 
kópie historických zbraní. 

Aj tento rok prijali pozvanie na Letec-
ký deň od obce Dubová vzácni hostia, 
zástupcovia verejných a spoločenských 
inštitúcií a samosprávy. 

Tešíme sa, že obec Dubovú už nemusí-

me pri pozývaní hostí predstavovať. Sta-
la sa už nielen známym, ale aj dôležitým 
miestom na mape Slovenska. 

Dovoľte mi touto cestou poďako-
vať všetkým za pomoc a spoluprácu na 
úspešnom priebehu podujatia. Ďakujeme 
za podporu partnerom podujatia Brati-
slavskému samosprávnemu kraju, obci 
Dubová a pánovi starostovi obce Ľudoví-
tovi Ružičkovi, destinačnému partnerovi 
Krajskej organizácii cestovného ruchu 
Bratislava Region tourism, ako i všetkým 
sponzorom a podporoveteľom Leteckého 
dňa Dubová 2017. 

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


