
Katarína, Mikuláš, Lucia, Jozef 
s Máriou, Jezuliatko, Traja krá-
li... Panteón postáv, príbehov, 
osudov... Z každého príbehu 
a z každého osudu každej 
jednej osoby môžeme čer-
pať poučenie, silu, poznanie, 
múdrosť, odvahu... Vytvárajú 
zvláštnu koncoročnú knihu 
príbehov. Pridajme k tomu 
množstvo svetielok, vôňu ka-
didla škorice, klinčekov a po-
marančov. A akoby stále niečo 
chýbalo.

Čierny piatok, ktorý trvá 
týždeň, škriekajúci zelený mu-
žíček, santa chlastá osladené 
čistidlo, úver za babku a pô-
žička za dedka, lacné nákupy 
na splátky, kúp a darujeme 
ti, kúp a zadarmo dostaneš, 
splň si svoje sny už dnes, splň 
sny svojim najdrahším, užívaj 
dnes, zaplatíš až o tri mesi-
ace...  Akoby človek stál za 
výkladom a pozeral dnu zo 
studenej ulice do načančané-
ho veľkoobchodu a mal pocit 
neuspokojených túžob a oča-
kávaní. 

Pošli psíkovi, srdiečko pre 
mačičku, daruj deťom pekné 
Vianoce, pre jedných úsmev, 
pre druhých stužku, pre ďal-
ších kvietok, chvíľu sme les, 
potom somári z lesa, najlepšia 
je hotovosť, sms-ka a úplne 
super trvalý príkaz z účtu... 
a akoby som stál pred scho-
diskom a snažil sa ťahať za 
sebou všetky problémy sveta, 
teraz, v tomto okamihu, lebo 
chcem urobiť niečo dobré.

A napadá sneh, taký, čo sa 
hneď topí a svet skrásnie, 
lampy úplne ináč odhaľujú 
zákutia známych ulíc, domov 
a stromov a vločka ťa pohladí 
po líci, mráz ti dýchne na uši 
a snech aj trochu zavrzne pod 
podrážkou...  a stále to nie je 
ono.

Zrejme potrebujeme kaž-
dý z nás vlastnú „vianočnú 
kapustnicu“ uvarenú podľa 
osobitných ingrediencií, podľa 
chuti každého jedného z nás. 
Základom je príbeh okorene-
ný posolstvom, že Láska prišla 
k nám. A potom si už podľa 

zvyklostí a nátury popridáva-
me sami čo cítime, že potre-
bujeme. Aj nakúpiť a urobiť 
niekomu radosť, aj pomôcť 
niekomu preto lebo potrebu-
je a aj preto, že budeme mať 
dobrý pocit, aj si zaspievať Ti-
chú noc, aj si pustiť tie otre-
pané rolničky, aj okúsiť vo-
ňavé varené vínko, aj sa pred 
sviatkami postiť, aj zažiť plné 
ulice na trhoch, aj sa v pokoji 
nadýchnuť večerného mra-
zivého vzduchu, aj ozdobiť 
a rozžiariť stromček, aj zapá-
liť sviečku na cintoríne, aj sa 
posadiť s rodinou k plnému 
stolu, aj si znova pozrieť v tel-
ke všetky princezné, popoluš-
ky a mrázikov, aj povinšovať, 
aj darovať aj dostať... 

Tak poďme variť Vianoce.
Prajem Vám,

aby Vaša tohtoročná
„vianočná kapustnica“ bola 
plná Božieho požehnania,

lásky, pohody a pokoja. 
starosta
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1287 – 2017 
Ako preletel celý rok, tak preleteli aj 

všetky podujatia a aktivity, ktoré sme pri-
pravili pri príležitosti 730. výročia prvej 
písomej zmienky o našej milej dedinke. 
Veľa z nich sa nám posúvalo, nedokázali 
sme dodržať naplánované termíny – tak 
ako v bežnom, každodennom živote – žia- 
dny plán neprežije realitu.

Pripomínali sme si výročie pri tradič-
ných podujatiach v obci – ohňostrojoch, 
plesoch, babskej zábave, richtárskej va-
reche, pri výstavách venovaných nášmu 
rodákovi Vincentovi Šikulovi v Bratisla-
ve, Banskej Bystrici aj na Dubovej, dni 
matiek, leteckom dni, otváraní školského 
roka, festivale sciskaníc, priateľských 
futbalových zápasoch „Tri postupy“ 
a „Starí páni“, hodoch, stretnutí s jubi-
lantami, spomienke zosnulých..., ale aj 
samostatnými aktivitami:
- súťažou detí na tému „moja rodná Du-
bová“, ktorá prebiehala v našej základnej 
škole a ku ktorej obec vydala aj katalóg, 
- otvorením Pupáckych farmárskych tr-
hov – opakujúcich sa pol roka v poslednú 
sobotu mesiaca od apríla do septembra,
- vybudovaním záhradky pri obecnom 
úrade s témou „Aj my sme tu žili“ so spo-
mienkou na areál starej fary, cirkevnej 
školy a kostolíka zasväteného sv. Jánovi 
Krstiteľovi, pri ktorej sme spolupracovali 
so strednou Školou úžitkového výtvar-
níctva Jozefa Vydru v Bratislave – žiaci 

Kabinetu propagačného výtvarníctva pod 
vedením pani Ľubice Sitákovej a firmami 
Záhradné centrum Kerzam a Steel-STAV,
- zreštaurovaním a inštalovaním histo-
rického preša na verejnom priestranstve 
v spolupráci s reštaurátorskou dieľňou 
Múzea SNP v Banskej Bystrici a Malo-
karpatským múzeom Pezinok, nad kto-
rým nám firma Duban s.r.o vybudovala 
vkusnú a účelnú pergolu s výsadbou le-
vadnúľ od Záhradného centra Kerzam,
- inštalovaním Pamätnej izby Vincen-
ta Šikulu v priestoroch našej Základnej 
školy v spolupráci s pánom Martinom 
Kubinom, Katarínou Benciovou, Ankou 
Šikulovou a za podpory rodiny Šikulov-
cov, firmy Tempest a Fondu na podporu 
umenia,
- dlho plánovanou a potrebnou opravou 
fasády Domu smútku za podpory Skládky 
odpadov Dubová s.r.o., kde sme zároveň 
vybudovali aj murovanú sezónnu toaletu 
a aktualizovali sme tabuľu s mapou tu po-
chovaných,
- opravou kaplnky sv. Vendelína, kde 
sme zabezpečili odvodnenie okolia, nové 
omietky od pána Kindera a v spolupráci 
s pánom Rudolfom Ružičkom a Jozefom 
Branišom ml. rekonštrukciu kovových 
dverí na kaplnke,
- rekonštrukciou trhového miesta na 
priestranstve pri sv. Jánovi, ktorú finan-
čne podporil Bratislavský samosprávny 
kraj z Bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy (BRDS) a v spolupráci so Zá-
hradným centrom Kerzam, firmou Steel-
STAV a MV Kovomont

- prípravou prvej odbornej publikácie 
o histórii našej obce podporenej Brati- 
slavským samosprávnym krajom pro-
stredníctvom BRDS, pripravovanej 
v spolupráci s vydavateľstvom Tatran 
a autorským kolektívom pod vedením 
Juraja Turčányho a Márie Novákovej, 
osobitne spomeniem pani Katarínu Po-
pelkovú, našu rodáčku. Slávnostná inau-
gurácia knihy Dejiny obce Dubová bola 
plánovaná na hody. Historici a odborníci 
sa však tak „zažrali“ do objavovania na-
šej histórie, že napísali takmer raz toľko 
textov a našli toľko fotografií, že sa to 
jednoducho nestihlo. Preto sa vydanie 
publikácie podporenej aj Skládkou od-
padov Dubová s.r.o. posunulo najprv na 
vianočné obdobie a aktuálne až na fa- 
šiang budúceho roka,
- neplánovane sme v tomto roku za po-
moci Igora Vranka a Libora Koníka vy- 
sadili aj 30 líp, doplnili sme alej na 
„praške“ – ceste ponad Noviny, niečo sme 
dali do parku, na detské ihrisko a po do-
hode s vdp. farárom Zelenayom sme vrá-
tili lipku aj pred kostol, kde sme nahradili 
našu lipu, ktorá pred rokom dožila.

Verím, že to bol na podujatia, novoty 
aj „stariny“ úspešný rok a zavŕšime ho 
ešte peknými podujatiami adventu, via-
noc, Silvestrovským výstupom na Kuklu 
a ohňostrojom. Ďakujem všetkým, ktorí 
priložili aktívne ruku k dielu a pozývam 
k ďalším väčším, či menším spoločným 
počinom pri skrášľovaní a dotváraní na-
šej obce.

starosta

Oznamy obecného úradu

• Vlastníkov nehnuteľností naďalej vy-
zývame, aby využili možnosť napojenia 
sa na kanalizáciu v tzv. zjednodušenom 
konaní.
• 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 ob-
čanov a následne aj obmedzenie rozhla-
sových relácií, ktoré viacerých občanov 
obťažujú. Tlačivo na prihlásenie si náj- 
dete na webovej stránke a na obecnom 
úrade.
• V záujme kvalitného poskytovania poš-
tových služieb vyzývame, žiadame a aj 
prosíme občanov v mene Slovenskej poš-
ty, aby si tak, ako je to zaužívané a aj po-

vinné, zabezpečili k svojej nehnuteľnosti 
POŠTOVÚ SCHRÁNKU takej veľkos-
ti, aby sa do nej dali VLOŽIŤ poštové 
správy a časopisy Vami objednávané. 
Zároveň má každá poštová schránka mať 
označenie VLASTNÍKA nehnuteľnosti, 
resp. tam bývajúcich. Stačí označenie 
rodina.... prípadne priezvisko. V prípade 
viacerých poštových schránok, napríklad 
na domoch, kde sú ďalšie domy v záhra-
de a poštové služby sa poskytujú napr. 
z Hlavnej ulice, je vhodné uviesť aj ulicu 
a čísla domov. Nielen pri novostavbách, 
ale aj pri zastupovaní zamestnancov poš-
ty pri chorobách, dovolenkách a podob-
ne, sa poskytovanie služieb veľmi kom-
plikuje. Tiež je hrozná situácia pri vetre, 
kedy z rôznych rúrok a plastových dutých 
predmetov pošta a najmä reklamné letá-
ky a časopisy vyletia a znečisťujú verejné 

priestranstvá. ĎAKUJEME.

Z činnosti obecného zastupiteľstva

• Obecné zastupiteľstvo a komisie pri-
pravili na novembrové rokovanie novú 
prílohu - A2018 VZN č. 35 o dani z ne-
hnuteľnosti – návrh na zvýšenie dane 
z nehnuteľnosti, ktorý prinesie do obec- 
ného rozpočtu o cca 2300€ viac (v prie-
mere 2-3€ na daňovníka), poplatok za od-
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pad sa pre budúci rok zvyšovať nebude.
• Bolo schválené aj nové znenie VZN č. 
50 o pomenovaní ulíc a číslovaní domov 
– narazili sme na problém pri obnove zna-
čenia ulíc, ktorý sa dúfame novým naria-
dením podarilo vyriešiť. Problémom je, 
že značenie ulíc zo zákona nemôže byť 
formou samostatne stojacich tabuliek, ale 
musia byť na budovách so strechou – t.j. 
na domoch. Nariadenie preto zavádza 
novú povinnosť pre niektorých obyva-
teľov – strpieť umiestnenie tabuľky rov-
nako ako je to pri popisných a súpisných 
číslach. Zároveň informujeme občanov, 
ktorí nemajú čísla domov z dôvodu stra-
ty, poškodenia a pod., že sú povinní si ich 
zabezpečiť. Obec ponúka možnosť ob-
jednať si ich na obecnom úrade a obecné 
zastupiteľstvo odsúhlasilo svojim naria-
dením, že ich objedná a zaplatí obec pri 
nahlásení do 31.7.2017. Po tomto termíne 
si ich musí zabezpečiť vlastník nehnuteľ-
nosti na vlastné náklady – upozorňujeme 
v súlade s VZN, t.j. v zákone, vyhláške 
a nariadení popísanej forme a veľkosti.
• Poslanci schválili aj aktualizáciu prílo-
hy VZN č. 31 o poplatkoch v školstve, 
kde sa zosúladil poplatok s predpísanou 
tabuľkou podľa 5. cenového pásma. Pri-
šlo k nárastu poplatku o 6-7 centov za 
obed a o 1 euro mesačne na réžiu podľa 
dohody s rodičmi. 
• Predložené nové VZN č. 51 o nakla-
daní s odpadovými vodami bolo rovna-
ko schválené a zakladá novú povinnosť 
pre vlastníkov tých nehnuteľností, ktoré 
niesú pripojené na kanalizáciu. Upozor-
ňujeme, že bude nutné si odkladať potvr-
denia o vývoze odpadových vôd od vý-
vozcov, aby podľa hlásenia vodárenskej 
spoločnosti bol vývoz do čističky ade-
kvátny množstvu odobratej pitnej vody 
vyvezenej odpadovej vode.
• Tiež bol schválený rozpočet na budúci 
rok vo výške príjmov 492.450 EUR a vý-
davkov na úrovni 486.451 EUR.

• Uskutočnila sa aj voľba kontrolóra obce 
spomedzi troch prihlásených uchádzačov 
– poslanci zvolili na ďalšie obdobie Mgr. 
Ivetu Balejčíkovú, doterajšiu kontrolór-
ku, (viď. zápisnice na www.dubova.sk).

Z regionálnej spolupráce

• V priestore Červenokamenského pan-
stva sme začali spolupracovať na budo-
vaní bežeckého parku, ktorý má pokryť 
územie deviatich obcí v okolí hradu 
Červený Kameň, predpokladaný termín 
prvého spoločného podujatia je septem-
ber – október 2018. Pozývame bežcov na 
aktívnu spoluprácu – ohláste sa prosím na 
obecnom úrade.
• OZ Malokarpatsko získalo štatút Miest-
nej akčnej skupiny (MAS) – získalo 
v prvom slede cca 1.3 milióna EUR na 
projekty regionálneho rozvoja a následne 
prísľub ďalšieho cca 1,2 milióna podľa 
výsledkov práce v prvých dvoch rokoch. 
Blahoželáme si!
• Oblastná organizácia cestovného ruchu 
(OOCR) Malé Karpaty vydalo propagač-
nú brožúru o regióne, kde sa spolupropa-
gujú aktivity, obce, podujatia a podnika-
telia CR. 
• Združenie miest a obcí Malokarpat-
ského regiónu (ZMOMR) sa spoločne 
pripravuje na úplnú elektronizáciu pro-
stredníctvom MiniDcom+, projektom 
nadväzujúcim na celoslovenský Dcom 
elektronizácie verejnej správy, pretože 
pre Bratislavský kraj sme tieto služby 
nemali sprístupnené cez eurofondy. Čias- 
točne už fungujeme, ale MimiDcom by 
mal prácu našich zamestnankýň uľahčiť, 
nie komplikovať ako doterajší systém.

Z činnosti
Skládky odpadov Dubová s.r.o.

• Kazeta č. 2 „novej jamy“ bola skolau-
dovaná v súlade s platnými predpismi, 

skládka pristúpila k vrstveniu naaku-
mulovaného odpadu z malej kazety č.1. 
a kompaktovaniu – hutneniu odpadu. Si-
tuáciu komplikuje stále vyššia ako obvyk-
lá teplota odpadu, ktorá spôsobuje aj vý-
par vody. Tieto pary niekedy pripomínajú 
dym a preto informujeme obyvateľov, že 
nehrozí akútne nebezpečenstvo požiaru.
• Spoločnosť získala schválenie posudzo-
vania vplyvov na životné prostredie (EIA) 
Recyklačného a materiálového centra pri 
skládke (veľkého zberného dvora), kde 
by sa malo nachádzať kompostovisko 
s drvičkou, priestor na drvenie stavebných 
odpadov a ich znovupoužívanie, linka na 
dotriedenie odpadu, stojiská pre umiest-
ňovanie všetkých druhov separátov, na-
plánovaný je aj sklad na odovzdanie ná-
bytku a použiteľných súčastí domácnosti 
a ich opätovný predaj za symbolickú cenu 
(akoby susedská burza). V budúcom roku 
pravdepodobne obec pristúpi k začatiu 
územného konania, kde sa verejnosť (ako 
účastník konania) bude môcť podrob-
ne oboznámiť so zámerom obce, ktorý 
skládka pomáha realizovať.
• Na žiadosť obce skládka pripravila 
správu o priebehu požiaru z leta tohto 
roku – sú tu vydokladované informácie 
o priebehu z požiarnych hlásení a správ, 
informácie o meraní kvality ovzdušia 
a aj výsledky kontrolných meraní ce-
litvosti a zachovanej nepriepustnosti 
izolácie podložia telesa skládky. Požiar 
vznikol samovznietením a nebezpečne 
vysoká vnútorná teplota klesla až kon- 
com októbra nástupom chladného a daž-
divého počasia. Práve chystaná kom-
postáreň a dotrieďovacia linka by veľmi 
pomohla vylúčiť z komunálneho odpadu 
všetky jeho súčasti, ktoré sa podieľajú na 
kvasných procesoch, pri ktorých vzniká 
teplo, keďže je stále nedostatočné po-
vedomie o separácii a táto je veľmi ne-
dôsledná.

Čas vianočný, čas sviatočný...
Už je tu zas! Rok prešiel príliš rýchlo a znovu nastal čas vianočný. Dni sa striedajú jeden za druhým, človek sa ani nenazdá 

a zase je o rok starší. V duchu bilancujeme, čo sme stihli urobiť, čo nestihli, aké resty nám ostávajú. Až blížiace sa sviatky nás trošku 
prekvapia v uponáhľanom svete. Poznáme to veľmi dobre, čo treba nakúpiť, aké koláče napiecť, pripraviť darčeky, poupratovať 
doma. Večer si líhame unavené a rozmýšľame, na čo sme zabudli. Až nastane ten deň s veľkým D – Štedrý deň. Vtedy z nás všetko 
opadne, tešíme sa na slávnostnú štedrú večeru, na ten pocit spolupatričnosti, pohody a lásky. Za zvukov kolied a vianočných piesní si 
sadneme k stolu, pomodlíme sa a prajeme si len to krásne a dobré. Radostnú náladu zavŕši polnočná svätá omša, ktorá nás duchovno 
posilní.

Preto vám prajem krásne požehnané sviatky, plné radosti, šťastia a lásky.
Prenesme si z týchto najkrajších chvíľ niečo do všedných dní počas celého roku. Jarmila Fandlová
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Smiech a úsmev
sú brány,

ktorými sa dá
do človeka
prepašovať

mnoho dobrého.
(Christian Morgenstern)

Posedenie

s jubilantmi
V októbri, v Mesiaci úcty k starším, sa 

v Hoštáckej vieche tradične konalo pose-
denie s našimi tohtoročnými jubilantmi.

Pán starosta jubilantov srdečne pri-
vítal, každému osobne zablahoželal 
a obdaroval malým darčekom. Spomenul 
tiež oslávencov, ktorí svoje jubileá osla-
vujú už vysoko v nebesách. Následne sa 
zúčastnení pri tejto vzácnej príležitosti 
podpísali do kroniky obce. Po slávnost-
nom prípitku sme si všetci pochutili na 
výbornej večeri, ktorú pre nás pripravil 
Marek Jakubec. Príjemné stretnutie sa 
nieslo v srdečnej atmosfére, jubilanti spo-
mínali na dávne časy, kedy spolu drávali 
školské lavice. S obdivom som načúvala 
ich príbehom a zážitkom, o ktorých roz-
právali s iskierkami v očiach a nadšením, 
akoby sa stali len včera. Jedno múdre 
príslovie hovorí: "Ak chceš poznať ľudí 

– pozri sa na ich prácu". Pohľad na ich 
tváre, pracovité ruky a striebrom sfarbe- 
né vlasy mi ponúkol obraz plodne a sta-
točne prežitých životov.

Pri pohári dobrého vínka, v družnom 
rozhovore prebrali s pánom starostom 
veci dávne i súčasné, súkromné, ale 
i pracovné. Vyjadrili svoje pripomienky 
a návrhy – čo a ako by sa mohlo v obci 

z ich pohľadu zlepšiť, čo svedčí o fakte, 
že i napriek vysokému veku sú stále ak-
tívni a život môže byť stále zmysluplný.

Ďakujeme všetkým prítomným za prí-
jemne prežité chvíle a jubilantom praje-
me ešte raz veľa zdravia a veľa krásnych 
chvíľ prežitých v kruhu najbližších.

Mgr. Ivana Špačková

70 rokov:
Mária Jakubcová
(* 14. 12. 1947)

Ján Minárik
(* 22. 12. 1947)

Naši jubilanti
december 2017

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Dňa 29. 9. 2017 oslávil jubileum 50 rokov 
náš pán starosta, člen redakcie novín

 
ĽUDOVÍT RUŽIČKA

 
Prajeme pevné zdravie, bezodnú zásobu 

ľudského šťastia a radosti zo života,
oporu priateľov,

veľa naplnených plánov a predsavzatí. 
Nech sa Ti splnia všetky sny,

nech si zdravý, šťastný
a nech sa Ti darí.

Prajú členovia redakcie novín.

Dňa 15. 12. 2017 oslávila krásne
životné jubileum 60 rokov

naša mama, babka, manželka,
sestra, teta a rodáčka

 
Eva Brunclíková, rod. Tomašovičová

 
Prajeme ti všetko najlepšie,

veľa zdravia, šťastia
a radosť z každého prežitého dňa.
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Dušičky 2017

Vonku opäť poletuje lístie a vo vzdu-
chu cítiť vôňu jesene. Prichádza obdo-
bie, keď si spomíname na svojich naj-
drahších, ktorých sme stratili na svojej 
pozemskej púti. Keď sa skončil ich život, 
aj oni akoby odleteli, podobne ako to lís-
tie padajúce zo stromov. Spadnutý list je 
ako ukončený život. Napriek tomu, že 
lístie na jar opäť narastie a medzi nami 
pribudnú novonarodení, tí, čo už opustili 
pozemský život, sa nevrátia. Zostáva nám 
iba spomienka na ich dobré skutky, dobré 
rady, či príklad života.

Nastal čas, keď viac ako inokedy mys-
líme v modlitbách na svojich drahých 
zosnulých a prosíme za ich duše. Vždy, 
keď strácame milovanú osobu, stojíme 
nad hrobom či pri cintorínskom kríži, 
uvedomujeme si vlastnú zraniteľnosť. 
Vtedy si v mysli preberáme, ako konáme 
vo svojom živote. Čo by sme mohli uro-
biť lepšie, a v čom by sme sa mali zmeniť 
a zároveň si namýšľame, že ešte máme 
čas. Ale koľko? Možno rok, mesiac, týž-
deň či deň a možno už iba hodinu. Máme 
čas, ktorý nám dáva oslávený Pán, aby 
sme sa stihli pripraviť, aby sme mu, keď 
príde naša jeseň, mohli odovzdať zdravú 
a hojnú úrodu, dobré skutky, ktoré majú 
hodnotu pre večnosť. Skúsme sa zamys-
lieť nad slovami, ktoré povedal Erasmus 

von Rotterdam: "Nič ti neosoží uctieva-
nie svätých a dotýkanie sa relikvií, po- 
kiaľ necháš bez povšimnutia odkaz, ktorý 
ti zanechali – príklad ich života".

Od posledných dušičiek v našej obci 
zomrelo 12 ľudí s trvalým pobytom a 9 

rodákov. Každého z nich sme si uctili za-
pálením sviečky.

Pane uteš tých, ktorí smútia, lebo ich 
ešte stále bolí rozlúčka s tým, koho mali 
radi.

Mária Polčičová

Otvorené pivnice

Tento rok bol patrón vinárov svätý Urban veľmi zhovieva-
vý k vinohradníkom a doprial vinohradom kvalitné hrozno, 
z ktorého vinári dorobili kvalitné vínka. Tie zlákali nás, milov-
níkov dobrého vína, na novembrové Otvorené pivnice v rámci 
Malokarpatského regiónu, ktoré sa uskutočnili 17. a 18. no-
vembra. Túto vínnu turistiku už tradične organizuje Malokar-
patská vínna cesta v spolupráci s Malokarpatským osvetovým 
strediskom v Modre a Bratislavským samosprávnym krajom. 
V rámci tohto 18. ročníka otvorených  pivníc sa predstavili 
i dubovskí vinári.

U nás doma v Dubovej sa predstavil vinár Marek Jakubec – 
Joslík, ktorý vo svojej „Hoštáckej vieche“ hostí nielen napájal, 
ale aj hostil gastronomickými špecialitami zo svojej kuchyne.  
Ďalší vinár z Dubovej Ján Pretzellmayer sa už tradične so svo-
jimi vínami predstavil na Červenom Kameni. V krásnom pro-
stredí bývalej koniarne ponúkal rôzne vína so svojej pivnice.

Na záver chcem zaželať nám, konzumentom dobrého vín-
ka, aby vinohradníkom prialo počasie, nech svätý Urban drží 
ochrannú ruku nad ich vinohradmi a aby sa vinárom darilo do-
rábať z kvalitného hrozna kvalitné vína. 

Renáta Jakubcová



Pripomienka zosnulých
december 2017

40 rokov:

Emília Königová  + 4. 12. 1977
dcéra Jozefa a Márie rod. Hrdlovičovej (82 r.)

Hieronym Lukačovič  + 25. 12. 1977
vdovec po Anne rod. Šafárikovej (78 r.)

30 rokov:

Helena Prutkayová  + 8. 12. 1987
manželka Jána, rod. Palkovičová (37 r.)

20 rokov:

Františka Hrdlovičová  + 20. 12. 1997
vdova po Vincentovi, rod. Menyhartová (66 r.)

Ladislav Svrček  + 29. 12. 1997
manžel Eleny rod. Lipnickej (56 r.)

Mária Kučerová

Františka Hrdlovičová

10 rokov:

Pavol Minárik  + 8. 12. 2007
vdovec po Anastázii rod. Valentovičovej (90 r.)

Mária Kučerová  + 10. 12. 2007
vdova po Františkovi, rod. Slintáková (83 r.)

Pavol Minárik

Pamätaj, Bože, na duše svojich služobníkov...

70 rokov:

Štefan Moravčík  + 2. 12. 1947
manžel Márie rod. Dubanovej (70 r.)

6 december 2017

80 rokov:

Jozef Hozlár  + 29. 12. 1937
syn Augustína a Anny rod. Štrbíkovej (2 dni)

Štefan Hozlár  + 29. 12. 1937
syn Augustína a Anny rod. Štrbíkovej (2 dni)

Ladislav Svrček

Dňa 20. 12. 2017 si pripomíname
20. výročie úmrtia 

Františky Hrdlovičovej.

S láskou spomínajú synovia
Milan, Stano, Dušan

a dcéra Jarka s rodinami.

Helena Prutkayová

Dňa 20. 11. 2017 by sa dožil jubilea 
70 rokov manžel, otec, dedko

František Palkovič.

S úctou spomína manželka
s celou rodinou.

Dňa 29. 12. 2017 si pripomíname
20. výročie úmrtia nášho drahého

Ladislava Svrčka.

S láskou a úctou spomína
najbližšia rodina.

Dňa 25. 10. 2017 zomrela

Jarmila Doláková, rod. Pešková, 

dcéra Štefana Peška staršieho 
a Kataríny rod. Hrdlovičovej.

Zomrela vo veku 82 rokov 
– narodená 18. 6. 1935 v Dubovej. 

Žila a zomrela v Senci.

Jej posledné Zbohom
dávajú dcéry Jarka a Alica

a synovia Peter a Ján,
vnúčatá, netere, synovci,

sestra Marda a brat Jendo s rodinou 
a všetci známi príbuzní.

Odpočívaj v pokoji.

Hoci na Dubovej nemala trvalý 
pobyt, vzťah k svojmu rodisku
jej ostal. Pri každej návšteve

Dubovej venovala časť aj
prechádzke po lese a blízkom okolí.
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Najdôležitejšie
v živote sú
stopy lásky,

ktoré zanecháme,
keď odídeme.

„Drahí bratia a sestry,
ďakujem za vaše vrúcne prijatie a ďaku-
jem generálnemu predstavenému za uve-
denie tohto nášho stretnutia.

Zdravím vás a spoločne s vami ďaku-
jem Pánovi za štyristo rokov vašej cha-
rizmy. Sv. Vincent vyvolal obrovskú vlnu 
lásky, ktorá trvá storočia. Vlnu lásky, 
ktorá vyšla z jeho srdca. Práve preto tu 
dnes máme relikviu, ktorou je srdce sv. 
Vincenta. Chcel by som vás dnes povzbu-
diť, aby ste pokračovali na tejto ceste, 
ponúknuc vám tri jednoduché slovesá, 
o ktorých si myslím, že sú veľmi dôleži-
té pre vincentínskeho ducha, ale tiež pre 
kresťanský život vo všeobecnosti: adoro-
vať, prijímať a kráčať.

Adorovať. Výzvy sv. Vincenta pestovať 
vnútorný život a venovať sa modlitbe, 
ktorá očisťuje a otvára srdce, sú nespo-
četné. Pre neho je modlitba základom. Je 
to každodenný kompas, je akoby príruč-
kou života, je – ako to napísal – «veľkou 
knihou ohlasovateľa»: len ak sa modlí-
me, čerpáme od Boha lásku, ktorú máme 
vlievať svetu; jedine modliac sa je možné 
dotýkať sa sŕdc ľudí pri ohlasovaní evan-
jelia (porov. List A. Durandovi, 1658).

Pre sv. Vincenta však modlitba nie je 
len povinnosťou a už vôbec nie akousi 
množinou formúl. Modlitba znamená 
zastaviť sa pred Bohom, aby sme boli 
s ním, aby sme sa venovali jednoducho 
jemu. Toto je tá najčistejšia modlitba, tá, 
ktorá vytvára priestor Pánovi a jeho chvá-
le a ničomu inému: adorácia. 

Keď sme objavili adoráciu, stáva sa 
nám nevyhnutnosťou, lebo je čistou in-
timitou s Pánom, ktorá dáva pokoj a ra- 
dosť a zbavuje trápenie života. Preto, keď 
bol niekto zvlášť pod stresom, sv. Vincent 
mu radil aj to, aby zotrval v modlitbe «bez 
napätosti, vrhajúc sa k Bohu jednoduchý-
mi pohľadmi, bez snahy dosiahnuť jeho 

prítomnosť citovým úsilím, ale odovzda-
ním sa mu» (List G. Pesnelleovi, 1659).
To je adorácia: postaviť sa pred Pána, 
s úctou, pokojne a v tichu, dajúc prven-
stvo jemu, odovzdajúc sa mu v dôvere. 
A potom ho poprosiť o jeho Ducha, aby 
prišiel k nám a zložiť svoje starosti na 
neho. Tak sa súčasťou adorácie stávajú aj 
ľudia v núdzi, naliehavé problémy, ťažké 
a zložité situácie; takže sv. Vincent žiadal 
«adorovať v Bohu» dokonca aj tie záleži-
tosti, ktoré len ťažko chápeme a akceptu-
jeme (porov. List F. Getovi, 1659).

Ten, kto adoruje, kto navštevuje živý 
zdroj lásky, nemôže sa ním takpovediac 
„nenakaziť“. A začína sa správať k dru-
hým tak, ako sa Pán správa k nemu: stáva 
sa milosrdnejším, chápavejším, ochotnej-
ším, prekonáva vlastnú strnulosť a otvára 
sa druhým. 

Takto sa dostávame k druhému slove-
su: byť pohostinnými. Keď počujeme 
toto slovo, prichádza nám okamžite na 
myseľ niečo, čo treba vykonať. V sku-
točnosti však pohostinnosť predstavuje 
oveľa hlbšiu schopnosť: nevyžaduje len 
urobiť niekomu miesto, ale byť ľuďmi, 
ktorí prijímajú, sú ochotní, naučení obe-
tovať sa pre druhých. Tak ako Boh voči 
nám, tak aj my voči druhým.

Pohostinne prijať znamená uviesť na 
správnu mieru vlastné „ja“, napriamiť 
spôsob myslenia, pochopiť, že život nie 
je mojim súkromným vlastníctvom a že 
čas mi nepatrí. Je to pomalé odpútava-
nie sa od všetkého, čo je moje: od môj-
ho času, môjho odpočinku, mojich práv, 
mojich plánov, môjho programu. Ten, kto 
pohostinne prijíma, zrieka sa svojho „ja“ 
a necháva vstúpiť do života „ty“ a „my“.
Pohostinný kresťan je pravdivým mužom 
a ženou Cirkvi, lebo Cirkev je Matkou, 
a matka pohostinne prijíma život a spre-
vádza ho. A tak, ako sa syn podobá mat-

ke, majúc jej črty, tak kresťan nesie tieto 
črty Cirkvi. Takže naozaj verným synom 
Cirkvi je ten, kto pohostinne prijíma, 
kto bez lamentovania vytvára svornosť 
a spoločenstvo a s veľkodušnosťou za- 
sieva pokoj, aj keď mu to nie je opäto-
vané.

Nech nám sv. Vincent pomôže doce-
niť toto cirkevné «DNA» prijatia, ochoty 
a spoločenstva, aby sa z nášho života vy-
tratila «akákoľvek zatrpknutosť, hnev, 
rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná 
zloba» (Ef 4,31).

Posledným slovesom je kráčať. Láska 
je dynamická, vychádza zo seba. Ten, kto 
miluje, nesedí v kresle hľadiac dokola 
v čakaní na príchod lepšieho sveta, ale 
s nadšením a jednoduchosťou vstáva 
a ide. Sv. Vincent to povedal dobre: «Na-
ším povolaním je teda ísť, a nie iba do 
jednej farnosti alebo len do jednej die-
cézy, ale ísť do celého sveta. A čo tam? 
Zapaľovať srdcia ľudí, robiť to, čo robil 
Boží syn; on, ktorý prišiel priniesť do 
sveta oheň, aby ho zapálil svojou láskou» 
(Konferencia z 30. mája 1659).

Toto povolanie je trvalo platné pre 
všetkých. Každému kladie otázky: „Krá-
čam v ústrety druhým, ako to chce Pán? 
Prinášam tam, kam idem tento oheň lás-
ky, alebo ostávam uzavretý, aby som sa 
ohrieval pri vlastnom kozube?“

Drahí bratia a sestry, ďakujem vám, že 
ste v pohybe na cestách sveta, tak, ako 
by to sv. Vincent od vás žiadal aj dnes. 
Želám vám, aby ste sa nezastavili, ale na-
ďalej denne čerpali z adorovania Božiu 
lásku a šírili ju vo svete cez dobrú nákaz-
livosť lásky, ochoty a svornosti. Žehnám 
všetkých vás i tých chudobných, ktorých 
stretávate. A prosím vás, nezabudnite sa 
za mňa modliť.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -ej, jb-

Príhovor pápeža Františka Vincentínskej rodine
pri 400. jubileu charizmy sv. Vincenta de Paul

Dňa 28. 11. 2017 by sa dožil krásneho
jubilea 90 rokov náš otec, dedko a pradedko

Alojz Tomašovič.

S úctou, vďakou a láskou spomínajú
deti s rodinami.



8 december 2017

Deň zdravej výživy

V našej škole sa učíme aj o zdravom životnom štýle a zdravej výžive a preto sme si 
pripravili chutné a zdravé jedlá. Nátierky, šaláty, ovocné misy, ktoré sme na desiatu 
ochutnávali. Veľmi mi chutila vajíčková nátierka a ovocný šalát. S pani učiteľkou sme 
toho veľa vyrobili a potom sme to pekne nastreli na chodbe. Každá trieda pripravila 
svoje dobroty, ktoré sme navzájom ochutnávali.

Deň zdravej výživy by sme mohli mať častejšie. Bolo to super.
Maxim Koník, 4. ročník

Karpatské poklady

Jeden septembrový deň sme sa všetci žiaci našej školy vy-
brali na exkurziu k pani Valentovičovej. Vyšli sme hore na 
povalu, kde sme sa usadili. Pani Valentovičová nám rozprá-
vala o rôznych druhoch hmyzu, motýľov. Jej zbierky, ktoré 
ukrýva na povale majú vysokú zberateľskú cenu. Videli sme: 
vidlochvosty, babôčky, mlynáriky kapustné, veľké a malé mo-
týle, denné a nočné. Všetky motýle boli krásne. Niektoré už 
neexistujú. Vo fľaši mala aj hada a jaštera. Veľmi pútavo a za-
ujímavo nám  rozprávala. Všetkým sa to páčilo. Ďakujeme za 
krásne rozprávanie.

Tonko Kenderessy, 4. ročník
a Sofia Polčicová, 3. ročník

Tvorivé dielne

Aj v tomto školskom roku sme všetci učitelia, rodičia, starí 
rodičia a deti prišli na tvorivé dielne. Priniesli sme si materiál 
na výrobu rôznych vianočných ozdôb a predmetov. V tvorivej 
atmosfére sa nám veľmi dobre pracovalo. Vyrábali sme venče-
ky, mikuláškov, pozdravy, ozdoby na vianočný stromček. Bolo 
to veľmi príjemné tvorenie. Všetky výrobky si bude možné 
zakúpiť na vianočnej besiedke. 

Vivien Dubanová, 3.ročník

Pochod svetlonosov

Koncom októbra sme sa stretli pred základnou školou spoločne s rodič- 
mi a deťmi z materskej školy. Niektorí prišli prezlečení v maskách a prinies-
li sme si už doma vyrezané tekvice. Všetky tekvice boli veľmi pekné a zaujíma-
vé. Pred školou sme sa odfotili a pani učiteľka nám porozdávala gumené zuby 
a dostali sme medailu svetlonosa. Keď sa zotmelo, tak sme sa vybrali na pochod po 
dedine. Svojimi svetlonosmi sme si svietili na cestu.

Vždy sa teším na toto podujatie. 
Janko Špaček, 4. ročník
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Projektový deň – Pavol Dobšinský

Posledný novembrový deň sme na škole mali projektový deň, ktorý bol venovaný 
slovenskej osobnosti: Pavlovi Dobšinskému. Žiaci 2. 3. a 4. ročníka si pripravili projek-
ty a prezentácie o tomto významnom slovenskom zberateľovi slovesnej ľudovej sloves-
nosti. Všetky projekty boli zaujímavé a pekne prepracované. Veľmi veľa zaujímavosti 
sme sa dozvedeli. 

1.miesto:  Bartolomej Polčic 2.A, Laura Tomášková 4.A, Tamarka Tomášková 2.A
2.miesto:  Riško Peško 4.A, Chris Duban 2.A, Tonko Kenderessy 4.A
3.miesto:  Paťko Tóth 2.A, Sofia Polčicová 3.A, Vivien Dubanová 3.A, Jakub Fiala 

4.A, Karinka Podhorská 2.A.
Všetkým umiestneným gratulujeme a prajeme veľa krásnych projektov a veľa  úspe-

chov.

Krásne vianočné sviatky a v Novom roku
zdravie, šťastie, lásku, radosť a spokojnosť

Vám všetkým želá
kolektív a žiaci ZŠ v Dubovej.

Malokarpatské 
múzeum

Do Malokarpatského múzea cho-
díme radi a niekoľko krát do roka. 
Tentokrát sme boli na tvorivých diel-
ňach. Téma bola ruky. Prezreli sme si 
diela viacerých umelcov, ktorí svoju 
pozornosť venovali rukám. Tak sme 
si tie naše ruky obkreslili a dotvárali 
sme ich – vytvárali sme svoj vlastný 
príbeh. V škole sme si zo všetkých 
rúk vytvorili slnko. Páčilo sa mi to.

Tamarka Tomášková, 2. ročník

Výtvarný krúžok

S našou pani učiteľkou mávame vždy vo štvrtok po vyučovaní výtvarný krúžok. 
Robíme tu veľmi veľa zaujímavých vecí. Vyrábame srdiečka na drevo, svietiace lampá-
šiky, figúrky z cesta, pletieme košíky. Robíme tu veľa zaujímavých iných vecí. Vždy sa 
na tento krúžok veľmi teším.

Tamarka Tomášková, 2. ročník

Všetkovedko

Dňa 30. 11. 2017 sa 2. 3. a 4. zapo-
jili do celoslovenskej súťaže Všetko-
vedko. Úlohy boli z rôznych oblastí: 
matematika, vlastiveda, prírodoveda, 
anglický jazyk a zo všeobecného 
prehľadu. Je veľmi dobre sa otesto-
vať a porovnať si vedomosti s ostat-
nými žiakmi na Slovensku. 

Riško Peško, 4. ročník

Kino Mier Modra

S celou školou sme boli v kine na 
novej rozprávke Esá z pralesa. Posta-
vy boli vtipné. Vystupoval tam tuč- 
niak a ryba, ktorí zachraňovali prales. 
Všetkým sa to páčilo a veľmi sme sa 
nasmiali. 

Laura Tomášková, 4. ročník

Keramický krúžok

Vždy v utorok mávame v našej 
škole keramický krúžok. Vyrábame 
z hliny rôzne veci a predmety. Vďaka 
keramickému krúžku si pripomíname 
a osvojujeme starodávne remeslo. 
Veľmi nás to baví. 

Riško Peško, 4. ročník



10 december 2017

Každý z nás pozná zvyk vítať hostí 
chlebom a soľou na vyšívanom obruse. 
Je to časť nepísaného dávneho diplo-
matického protokolu, čím sa vzácny hosť 
po dobu návštevy pokladá za rovného 
s vládcom, alebo panovníkom. Z toh-
to je každému známe, že dnes si čo to 
povieme o pečení chleba a o pekároch. 
V minulosti bol chlieb základnou potra-
vinou vo všetkých domácnostiach a pre-
to sa používalo aj veľa prísloví o chlebe 
našom každodennom. „Koho chlieb ješ, 
toho pieseň spievaj!", "Kto do teba ka-
meňom, ty do neho chlebom," či "Hlad-
nému sa o chlebe sníva."

V minulosti si na Slovenskom vidieku 
piekol chlieb každý sám. Na väčšom gaz-
dovstve bola pec na pečenie. Pieklo sa len 
raz za týždeň a vždy len toľko, aby rodine 
vyšlo do ďalšieho pečenia. Pečenie pre-
biehalo nasledovne: najprv sa pripravilo 
cesto a zakúrilo v peci. Keď bolo cesto 
vykysnuté muselo sa vyformovať do tva-
ru chleba. Medzitým sa v peci zahasil 
oheň, vybral sa z nej popol a na horúce 
tehly sa položilo chlebové cesto. Do pece 
sa chlebové cesto dávalo lopatou, ktorá 
mala kruhové zakončenie. Nasledovalo 
pečenie. Keď mal už chlieb zlatistú kôrku 
a krásne voňal, vybral sa z pece sádza-
cou lopatou a pretrel sa mokrou handrou. 
Zo zvyšku cesta z dreveného korýtka sa 
zvykla urobiť placka, ktorú nazývali po-
struheň. Posypali ju soľou a rascou, no-
žom urobili priečne čiary, aby sa ľahšie 
postruheň po upečení lámal. Upečený 
postruheň sa vybral z pece a každý dostal 
rovnaký odlomený kus. 

Chlieb sa jedol až na ďalší deň.
S príchodom nemeckých kolonistov 

na naše územie, začali vznikať cechy. 
Prvý pekársky cech bol založený v Pre-
šove, v roku 1374. Ďalšie cechy vznikali 
až v priebehu 17. storočia v Košiciach, 
Kežmarku, Levoči, Bratislave. V men-
ších mestách a na vidieku sa chlieb stá-
le piekol v domácnostiach. Pekárstvo 
sa najrýchlejšie rozvíjalo v dvadsiatich 
rokoch minulého storočia medzi dvoma 
svetovými vojnami. A to aj napriek tomu, 
že ešte asi 1,5-krát prevažovalo domáce 
pečenie nad remeselným a továrenským 
pečením chleba. Neskôr boli pekári za-
stúpení takmer v každom meste. V ce-
choch piekli aj pečivo, ktoré sa väčšinou 
v domácnostiach nepieklo. Po mäsiarstve 
boli druhým najrozšírenejším cechom 
v oblasti potravinárskej živnosti. Pekári sa 
delili na bielych a čiernych. Toto delenie 

však vzniklo až po tom, ako si nadobudli 
vlastné cechové štatúty – regule. Hoci sa 
rozlišovalo medzi pekármi, ktorí piekli 
z bielej múky pečivo a pekármi pečúcimi 
z čiernej múky – chlieb, obyčajne kaž-
dý pekár piekol obidva druhy chlebovín 
súčasne. Zaujímavosťou bolo, že čierni 
pekári mohli mať za učňov len vlastných 
synov a zamestnávať najviac dvoch to-
varišov. Zápisné pri prijímaní do cechu 
bolo vysoké. Predpoklady na budúceho 
pekárskeho učňa boli takéto: zručnosť, 
čistotnosť, mal disponovať dobrými 
čuchovými a chuťovými rozlišovacími 
schopnosťami a nesmel byť chorľavý. 
Učňovská doba v tomto cechu trvala 2 – 3 
roky a vandrovka 2 roky. Majster nesmel 
tovariša prepustiť pred výročným trhom, 
Vianocami, Veľkou nocou a Turícami. 
Legenda hovorí, že ochrankyňou a pa-
trónkou cechu pekárov je svätá Alžbe-
ta. Zobrazovaná zvykne byť s košíkom, 
v ktorom nesie chlieb, iná legenda tvrdí, 
že patrónkou pekárov je sv. Anna, ktorá 
rozdávala chlieb chudobným. Zobra-
zovaná býva s košíkom chleba v jednej 
a s džbánom vína v druhej ruke. Patrónky 
boli uctievané pravdepodobne podľa re-
giónov tak ako symboly pekárskeho ce-
chu boli pekárske výrobky známe podľa 
miestnych špecialít ako napríklad brati-
slavské rožky či skalický trdelník.

V roku 1872 po oficiálnom zrušení ce-

chov zákonným článkom VIII., vznikli 
pekárske priemyselné spolky.

Po roku 1948 sa pekárstvo postupne  
začleňovalo do mlynského a pekáren-
ského priemyslu. Na Slovensku existujú 
v súčasnej dobe štyri organizácie, kto-
ré združujú pekárov a to Cech pekárov 
a cukrárov regiónu západného Sloven-
ska, Cech pekárov a cukrárov východné-
ho Slovenska, Slovenský zväz pekárov, 
cukrárov a cestovinárov a Únia priemy-
selných pekárov SR, ktorá bola založená 
v roku 2014.

Žili aj medzi nami? Ale áno aj na Du-
bovej bol známi pekár Severín Tomašo-
vič, ktorého rodina dodnes nesie prezýv-
ku „Pekári“. 

Pán Severín Tomašovič sa narodil 10. 
mája 1910 roľníkom Anne a Jánovi To-
mašovičovi. Mal ešte dvoch bratov. Ože-
nil sa s Teréziou Minaríkovou z Vištuka. 
V manželstve sa im narodilo päť dcér.

Ako mladý chlapec vypomáhal u ob-
chodníka Štefana Jakučíka. Vtedy sa chli-
eb a pečivo do obchodu vozilo z Modry. 
Jedného dňa šikovnému pomocníkovi 
pani Jakubčíková navrhla, že ho dajú 
vyučiť za pekára. Toto sa mladému Seve-
rínovi určite zapáčilo a s novinou sa po-
náhľal domov, lenže otcovi sa návrh asi 
nepáčil a Severín dostal výprask. No nap-
riek tomu sa za pekára predsa len vyučil. 
Do školy chodil v Topoľčanoch a často 
spomínal, že raz odtiaľ prišiel domov na 
bicykli. Vlastnú pekáreň si vybudoval vo 
svojom dome v tridsiatich rokoch minu-
lého storočia. Piekol aj chlieb, ktorý si 
ľudia pripravili doma. Svoje výrobky, 
teda chlieb a pečivo rozvážal na voze 
s koňom do Harmónie, na Kráľovu, do 
Imky na Píle a do Vištuka, kde si našiel 
aj svoju lásku a neskôr manželku Teréziu 
Minaríkovu. Pri pekárni mal malý obcho-
dík.

Skoro ráno si naložil tovar na voz, ľahol 
si pod plachtu a koník už vedel kam má 
ísť. V pekárni pracoval spolu s manžel-
kou a pomocníka mal Jozefa Biliča. Cez 
vojnu musel piecť chlieb aj pre Nemcov. 
Keď vojna končila a front prechádzal cez 
naše územie Sovietsky vojaci majstrovi 
pekárovi zobrali jediného koňa, pre po-
treby armády. Takto odobraté zvieratá sa 
sústreďovali v Častej. Keď armáda začala 
postupovať smerom do Bratislavy, tieto 
zvieratá hnali cez Dubovú. Čo bolo zau-
jímavé, že pekárov kôň si pred pekárňou 
sadol a nechcel ísť ďalej a tak tohto koňa 

Žili medzi nami...
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uviazali za voz a ťahali ho. Keď sa koník 
nechcel postaviť tak ho na konci dediny 
zastrelili. Po skončení vojny si pán To-
mašovič pekáreň zrenovoval a kúpil si 
auto. Ešte k jeho osobe by som chcela 
pripomenúť, že bol neúnavný vtipkár 
a zábavný človek. Bol muzikant, hral na 
trúbku v dedinskej dychovke. Dychovka 
nejeden krát v pekárni nacvičovala nové 
pesničky. Raz za rok zvykol kúpiť vykŕ-
menú ošípanú a urobiť riadnu dedinskú 
zakáľačku. Na zakáľačke nesmel okrem 
iných chýbať richtár, učiteľ, farár ani 
policajti z príslušného okrsku. To bola 
zábava ako sa patrí. Keď mu žena doho-
várala, tak hovoril, že si musí všetkých 
uctiť, lebo keď sa aj auto pokazí, tak po-
licajti mu nedajú pokutu, ale oni ho ešte 
aj potlačia. Takže dobrácky humor bola 
jeho silná stránka. 

V roku 1945 bolo znárodnenie. Obchod 
prevzala Jednota. Pani Tomašovičová už 
nesmela vo svojom obchode predávať, 
nechceli ju zamestnať, hoci obchod bol 
v ich dome. Pán Tomašovič ešte nejaký 
čas piekol vo svojej pekárni, neskôr sa 
zamestnal v pekárni v Pezinku a keď po-
stavili pekáreň v Častej tak pracoval tam 
až do odchodu do invalidného dôchod-
ku. Zomrel v apríli pred Veľkou Nocou 
v roku 1962, mladý, iba 52-ročný. 

Za pekára sa ešte učil, ale v tejto profe-
sii nepracoval Jozef Jakubec. Ostala mu 
iba prezývka „Pecen“, lebo vedel veľmi 
šikovne formovať cesto na bochne, alebo 
ako sa vtedy hovorilo na pecne chleba.

Spracovala Mária Polčicová
z rozprávania dcéry pána Tomašoviča, 

Danky Koníkovej.

Konferencia svätého Vincenta de Paul
2.5.1 Dôležité čnosti

Vincentíni sa snažia napodobniť svätého Vincenta v piatich čnostiach podstat-
ných pre povzbudenie lásky a rešpektu k núdznym:
• jednoduchosť – úprimnosť, poctivosť, nefalšovanosť
• pokora – prijať pravdu o našich slabostiach, daroch, talentoch a charizmách, 
vediac, že všetko, čo nám Boh dal, je pre iných a my nemôžeme nič dosiahnuť 
z večnej hodnoty bez Jeho milosti
• miernosť – priateľské uistenie a nepremožiteľná dobrá vôľa, ktorá znamená 
láskavosť, nežnosť a trpezlivosť v našom vzťahu s inými
• nesebeckosť – zomierať nášmu ja so životom sebaobetovania; členovia zdieľajú 
svoj čas, svoje prostriedky, svoje talenty a seba samých v duchu veľkodušnosti
• nadšenie – zápal pre plne prekvitajúce a večné šťastie každej osoby
Komentár: Čítajte tieto slová pomaly. Tieto čnosti odhaľujú podstatu, akým by 
mal byť vincentín a ako by mal pracovať. Je to ťažké? Všetko je možné s Lás-
kou, v počte s Bohom. „... štúdiom najviac intímnych aktivít svätého Vincenta 
a objavením tajomstiev jeho mysle, vedia, že ak si on zaslúži slávny titul Otca 
chudobných, je to preto, že on sa naučil ako ich milovať skrze milovanie nášho 
Pána Ježiša Krista. Keď sa staral o ich telo, skôr povyšujúc ich ako ponižujúc, 
je to preto, že ctil si ich ako obrazy a bratov svojho Božského Pána... seba pova-
žoval ako láskavý nástroj Božej Prozreteľnosti, ktorý chcel poslúchať, ale nikdy 
nepredbiehal, pretože dával prednosť dobru urobenému inými ako ním samým.
Objavil sa len vtedy, keď ostatní pracovníci opustili pole práce. Po tom ako tvrdo 
pracoval svojimi ramenami a potom svojho čela, jeho hlboká pokora mu vnukla, 
že neurobil nič a že bol neužitočný sluha.“ (Úvod do Manuálu SVdP 1845).

2.6 Povolanie pre každú chvíľu našich životov

Vicentínske povolanie ovplyvňuje všetky aspekty každodenného života členov, 
robiac ich viac citlivými a starostlivými v ich rodinách, práci a voľnočasových 
aktivitách. 
Komentár: Nasledujeme Krista ako vincentíni v každej chvíli a v každej situá-
cii nášho života. Naša príslušnosť ku konferencii by nemala byť oddelená časť 
nášho života. Naopak: naša skúsenosť v konferencii a v kontakte s utrpením, naša 
modlitba, individuálna a spoločná, by mala preniknúť celý náš život. Nie len na 
krátky čas alebo na jeden deň v týždni ale náš celý život: ako rodičov, ako synov 
a dcéry, ako pracujúcich ľudí a profesionálov, ako priateľov. Musíme sa usilovať, 
aby všetko bolo vedené lásku ku Kristovi. 
„robiac ich viac citlivými a starostlivými“
Vincentíni by sa mali stať stále viac známymi ako ľudia, ktorí počúvajú. Takto 
budú videní ich susedmi, ich kolegami v práci a každým s kým prídu do kontaktu. 
Počúvanie je ďalším menom lásky.

Výstup na Kuklu
Modranský turistický spolok organizoval štrnganie kľúčami pri príležitosti 

17. novembra. Ako po iné roky aj teraz sme sa stretli na našej Kukle. Na výročie 
Nežnej revolúcie sme si vymenili názory, ktoré boli rozdielne ako je rozdielna 
aj demokracia z pohľadu každého z nás. Toto stretnutie je však vždy stretnutím 
kamarátov a vždy sa zhodneme, že určite môže byť lepšie.

Táto akcia sa organizuje každý rok a privítame každého, kto príde, či už 
s kľúčami alebo len tak, pre krátku, ale krásnu prechádzku v prírode. V tento deň 
prichádzajú aj náhodní turisti, ktorí sú srdečne pozvaní k ohňu aspoň sa zohriať. 
Takže všetci ste srdečne pozvaní.

Ďalšie akcie:
Silvester, Veľký piatok (volské oká + hrianky – topinky)
Akcia vrcholí približne o 11:00 hod. a potom sa presúvame cez dolinu na Koc-

ku (na pivko, kávičku)
Viliam Zachar st.



Jesenné pekné počasie sme 26. 
októbra využili na turistickú vy-
chádzku na Vítkov vŕšok.

Deti s ruksakmi na chrbte smelo 
vykročili po nerovnej ceste. Počas 
cesty deti určovali stromy, kríky a ich 
plody, kochali sa na krásny výhľad 
z terás na celú Dubovú. Pri panenke 
Márii sa deti občerstvili. Potom si na-
zbierali žalude, šišky, listy, ktoré sme 
využili na výrobu pekných jesenných 
dekorácií.

Trošku unavené, ale šťastné sa vrá-
tili do škôlky k dobrému obedu.

Jarmila Fandlová

12 december 2017

Poslednú októbrovú sobotu sa v hale na ihrisku Dubová konal Halloweensky karneval. Začínal sa o 15-tej hodine popoludní. 
Počas čakania na oneskorencov sme sa spoločne zahrali stoličkový tanec a neskôr sochy. Potom každý z nás predstavil svoju masku 
– boli tu mušketieri, kostlivci, upír, kuchár, čarodejnica a z tých starších i klaun, starena, Frankenstein a iní. Po predstavení na deti 
čakala tombola so zaujímavými výhrami. Takisto bolo pripravené aj halloweenske občerstvenie v podobe gumených očí, cukríkov 
či chrumkavých medvedíkov. Po tombole nasledovala už len spoločná fotka a samotný karneval. Skvele sme sa bavili a tancovali 
na rôzne druhy hudby – deti i rodičia. 

Chceli by sme preto všetkým deťom i dospelým poďakovať za účasť a pozitívnu odozvu. Ďakujeme pekne a tešíme sa na Vás 
aj na budúci rok.

Deti noci



Obnovenie
športovo-kultúrnej 
dubovskej tradície

Možno si viacerí z Vás pamätajú, že 
počas dubovských hodov sa odohrávali 
futbalové pondelky starých pánov. My 
sme chceli ako nástupnícka organizá-
cia v tejto tradícii pokračovať s malými 
zmenami, aktuálnymi pre túto hektickú 
dobu. Pondelky sme presunuli na sobotu 
a keďže nikto z nás nie je ani starý pán, 
ale len vetrom ošľahaný mladík, tak sa 
nám viac hodí názov dubofský futbalový 
veterány s tvrdým y, lebo taký sme aj na 
ihrisku a občas sme mimo aj bez neho. 
Kto neverí, nech si to nechá pre seba 
a uverí. Na naše predstavenie to snáď 
stačí a chcel by som napísať pár slov 
k zápasu.

Po viacročnom dohadovaní "se rád-
cové" nakoniec dohodli, že k výročiu 
730. písma dubovského odohráme me- 
dzištátny zápas proti mužstvu sloven-

ských rodákov žijúcich v Srbsku v mes-
tečku Báčsky Petrovec. Prípravný výbor 
určil jediný možný termín na sobotu, 
keďže hráči hostí v nedeľu cestovali do-
mov cez 500km. Zápas začal na pravé po-
ludnie po príhovore pána starostu Ľ. Ru-
žičku. Dážď už len čakal kedy začneme 
hrať, aby na nás mohol padať, ale keď sa 
na nás zadíval, hra sa mu tak zapáčila, že 
sa spustil, až keď po nás nastúpilo A muž-
stvo. Priebeh zápasu kontroloval rozhod-

ca s medzinárodným 
štatútom spolu s le-
kárskym dozorom, 
primárom psychiat-
rickej univerzitnej 
fakulty z ulice za 
šenkom Doc. An-
drejom Bačom Hoz-
lárom, ktorý okrem 
iného, robil náhodné 
dopingové burčáko-
vé kontroly a ten, kto 
nesplnil limit dostal 
dávku trieslových 
výživových dopln-
kov. Počas zápasu a 
prestávky po polča-
se, hráčom a divá-

kom dodávali energiu vychýrené dubov-
ské mažoretky so špeciálnym programom 
nacvičeným pre tento účel. Zápas sa začal 
bez rešpektu a pod vysokým nasadením z 
obidvoch  strán. Prvým famóznym gólom 
otvoril hru Martin Miklovič, ktorý ne-
čakane prekvapil brankára súpera svojou 
nahodenou strelou ponad neho do brány. 
Týmto gólom hra nabrala na obrátkach, 
lopta lietala z jednej strany na druhú tak, 
že diváci si mysleli, že sú na tenise. Pár 
minút pred koncom zápasu po našich ne-
premenených tutovkách, kde sme držali 
súpera pod veľkým tlakom, sme poľa-
vili a ako sa hovorí, nedáš dostaneš, sa 
nešťastnou náhodou lopta idúca do autu 
dostala pred súpera, ten neváhal a vystre-
lil. Zápas sa skončil nerozhodne 1:1. Na-
koniec koncov sme boli všetci spokojní 
a tešíme sa na odvetu v Srbsku a veríme, 
že táto staronová tradícia sa obnoví a na 
budúcoročné hody si zápas zopakujeme.

Naše poďakovanie patrí obci Dubová, 
p. Starostovi Ľ. Ružičkovi, kocke Baru, 
Petre Dubanovej –fotografke.

Za prípravný výbor dubovských futba-
lových veteránov

M. D. Grellneth
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AKO SA VYHNÚŤ POŽIAROM
V OBDOBÍ VIANOC A NOVÉHO ROKU.

Čas beží ako voda a Vianoce i Nový rok sú opäť predo dvermi. 
Prichádza jedno z najkrajších období roka a prináša do našich ro-
dín sviatočnú atmosféru pokoja a rodinnej pohody. Dovoľte preto 
aj príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, aby Vám zaželali 
ich príjemné prežitie. Zároveň si Vám  dovoľujeme dať aj niekoľko 
dobrých rád, aby ste tieto sviatky prežili v pokoji a pohode a vyhli 
sa požiaru:

- ak máte živý stromček, zabezpečte mu dostatok vody, aby 
rýchlo nevysychal a pevný stojan, aby sa naprevrátil,

- umiestnite stromček, v bezpečnej vzdialenosti od vykuro-
vacích zariadení, krbu,

- nezapaľujte na ňom sviečky ani prskavky,
- používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa 

pokynmi výrobcu osvetlenia, nerobte žiadne neodborné zásahy,
- pri odchode z domu, osvetlenie stromčeka vypnite,
- adventný veniec majte položený na pevnom podklade, 

v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov ako sú zá-
clony, závesy...

- sviečky na ňom dobre zaistite, aby sa nemohli prevrátiť,
- ak odchádzate z domu, nikdy nenechajte horieť sviečky na 

adventnom venci, taktiež ich nenechávajte horieť bez dozoru, alebo 
v prítomnosti samotných detí, či zvieratiek.

Počas sviatkov nezabúdajte ani na Vaše deti. Snažte sa im veno-
vať viac času a dohliadnite, aby pri svojich hrách nespôsobili ujmu 
sebe a ani nikomu inému. Najrozličnejšie druhy delobuchov, pirátov, 
svetlíc, rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fontán a podobných oh-
ňostrojových telies sú pomerne ľahko dostupné v predaji. Mnoho-
krát ich deťom zadovažujeme aj my samotní rodičia. Tieto predmety 
môžu byť pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečné a dokážu 
veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu 
na zdraví, či požiar. A preto nenechávajme deti bez dozoru, výbušni-
ny do rúk deťom nepatria.

Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné. Tieto dni sú  
charakteristické zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Každoročne do 
nich pribúda neradostný počet varovných čísel, pod ktoré sa v mno-
hých prípadoch podpisuje ľudský činiteľ: nedbalosť, ľahostajnosť, 
podceňovanie požiarneho rizika, pri používaní otvoreného ohňa.

I počas najkrajších sviatkov roka budú nad Vašou bezpečnosťou 
bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade núdze 
môžete obrátiť. V ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu na tel. 150 
nájdete pomoc v núdzi.

pplk. Ing. Jarmila Bartošová

14 december 2017

Vykurovacia sezóna
začala

Vzhľadom na neustále sa opakujúci výskyt požia-
rov, ktorý vzniká vo vykurovacom období hlavne 
od komínov resp. od palivových spotrebičov Vám 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zbo-
ru v Pezinku chce touto cestou pripomenúť zásady 
protipožiarnej bezpečnosti, ktoré je potrebné dodržia-
vať vo vykurovacom období. 

Užívateľ palivových spotrebičov je povinný zabez-
pečiť čistenie a kontrolu komínov v lehotách daných 
predpisom. Komínové teleso, na ktoré je pripojený 
palivový spotrebič do 50 kW:

a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spo-
trebiče na tuhé alebo na kvapalné palivo 

b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené 
spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez 
vložky

c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené 
spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vlož-
kou.

Pri užívaní vykurovacích telies na tuhé palivo ako 
je krb, kachle, sporák si musíme uvedomiť, že je tiež 
potrebné, aby podlaha pod týmito spotrebičmi ako 
i pred spotrebičmi bola nehorľavá. V prípade, ak 
máme horľavú podlahu musíme umiestniť pod spo-
trebič podložku z nehorľavého materiálu a to tak, aby 
presahovala z každej strany 40cm a pred spotrebičom 
musí presahovať 80cm. Nesmieme zabúdať ani na 
dymovody, aby sme v ich blízkosti neukladali horľa-
vé materiály, ktoré nie je možné ukladať ani v blíz-
kosti tepelného spotrebiča. 

Upozorňujeme na fakt, že pravidelné čistenie 
a kontrola komínov sa už nedáva za povinnosť vy-
konávať osobám s odbornou spôsobilosťou, vzhľa-
dom na vydanie zákona č. 347/2004 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní, ale aj napriek tomu doporučujeme, 
aby kontrolu a čistenie komínov aspoň pred začatím 
vykurovacieho obdobia vykonala osoba s odbornou 
spôsobilosťou – kominár, hlavne pri komínoch od 
spotrebičov na tuhé palivo.

Samostatnou kapitolou je vypaľovanie komínov, 
pod ktorým sa rozumie odstraňovanie pevných usa-
denín spalín, najmä dechtov z prieduchov komína ich 
kontrolovaným spaľovaním. Môžu sa vypaľovať iba 
vo výnimočných prípadoch, ak nemožno odstrániť 
usadeniny spalín iným spôsobom. Komíny môže vy-
paľovať iba kominár alebo revízny technik komínov, 
s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby.

Vážení spoluobčania, nepodceňujte vyššie uvede-
né požiadavky, lebo len ich dôsledným dodržiavaním 
predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich do-
movoch. Želáme Vám, aby celá Vaša rodina prežila 
zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. 

kpt. Alžbeta Jarošová,
OR HaZZ v Pezinku

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu 
Dubovských novín:
rod. Dušana Hrdloviča, rod. Budinská, Elena Svrčková

ĎAKUJEME!



Voľby do orgánov
samosprávnych krajov

V prvú novembrovú nedeľu sa na Slovensku konali Voľby 
do orgánov samosprávnych krajov. Hlasovať za svojich favo-
ritov sme mohli od 07:00 hod. ráno, kedy okrsková volebná ko-
misia zapečatila hlasovacie urny a zahájila začiatok hlasovania. 
Volebná účasť v našej obci predstavovala 29,9 % z celkového 
počtu voličov. Hlasovanie prebiehalo počas celého dňa pokojne 
a usporiadane. O 22:00 hod. sa dvere hlasovacej miestnosti za-
tvorili, okrsková volebná komisia začala so sčítavaním hlasov 
a výsledky následne oznámila Štatistickému úradu Slovenskej 
rebubliky.

Výsledky Volieb do orgánov
samosprávnych krajov v obci Dubová:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 903
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 270
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 270
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupi-
teľstva: 266
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu samo-
správ. kraja: 264

Voľby poslancov:  počet hlasov

1. Radovan Mičunek, RNDr. Ing. Mgr. PhD. 213

2. Jozef Mikuš 10
3. Jozef Mruškovič 5
4. Marcel Olša, Mgr. 19
5. Ivan Patoprstý, Ing. 19

Voľby predsedu BSK:  počet hlasov

1. Rastislav Blaško, PhDr. Mgr. 4
2. Jozef Danko, JUDr. 1
3. Juraj Droba, Mgr. MA, MBA 24
4. Pavol Frešo, Ing.  62
5. Milan Ftáčnik, doc. RNDr. 35
6. Natália Hanulíková, Mgr. 3
7. Ľubomír Huďo, PhDr. 7
8. Martin Jakubec, PhDr. PhD. 19
10. Daniel Krajcer, Mgr.  11
11. Rudolf Kusý, Mgr.  38
14. Ján Mrva, Ing.  51
16. Jalal Suleiman, Ing. PhD. 2
18. Jozef Uhler, JUDr. Mgr. 7

Členom okrskovej volebnej komisie, pani Kyrinovičovej 
Anežke – predseda, Polčicovej Márii – podpredseda, Polčičovej 
Andrei, Polčičovej Veronike, Koníkovej Janke a Mgr. Špačko-
vej Ivane – zapisovateľka ďakujeme za bezproblémové a úspeš-
né zvládnutie tohto volebného dňa.

Mgr. Ivana Špačková
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Mikulááášku, dobrý strýýýčku...

Nakoľko na Dubovej bývajú dobré deti, Mikuláš sa rozhodol, že ich pôjde navštíviť o niečo skôr. V krásnu zimnú sobotu 
2. decembra (ikeď iba na pohľad krásnu, lebo slnko bolo zubaté a vetrisko skoro odfúkol Mikuláša aj s anjelmi a čertmi a čo by bolo 
ešte horšie – balíííčky!), už od rána chodil po dedine a navštevoval všetky poslušné deti. Našli sa aj menej poslušné detičky, ale 
keď ho zbadali, hneď sľúbili, že už budú mamu viac poslúchať (alebo to bolo kvôli čertom?). :-) Každopádne, za krásne básničky 
a pesničky si vyslúžili neodfúknuté balíčky. Dokonca niektoré deti na oblátku tiež obdarili Mikuláša, anjelov, ba aj čertov svojimi 
výtvormi.

Naša mládež si zaslúži veľký obdiv za to, čo robia pre našich najmenších (aj v mrazivých podmienkach) a patrí im úprimné 
ĎAKUJEME!
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