
COMUNA DUBOVA 
 
Localizare: în SV judeţului Mehedinţi, la 50 km vest de Turnu Severin, 25 km vest de 
Orşova,  în zona Cazanelor Dunării. 
Organizare teritorială : Comuna este formată din satele Baia Nouă, Dubova, Eibenthal.           
Vechile localităţi Plavişeviţa, Ogradena şi Tisoviţa au fost evacuate în anii 1967-1970 de pe 
amplasamentele lor în actualul perimetru al comunei, ca urmare a construcţiei barajului de la 
Porţile de Fier I. 
Populaţie: la recensământul din 1930 Dubova: 508 locuitori  români bufeni; Eibenthal: 590 
locuitori cehi; Ogradena Veche:771 loc. români; Ogradena Nouă: 250 locuitori (59,6% cehi); 
Baia Nouă: 642 locuitori (50,80% cehi); Plavişeviţa: 534 locuitori români; Tisoviţa: 318 
locuitori români; populaţia comunei în 2002: 1081 locuitori. 
Forme de locuire temporară în afara satului: sălaşe: La Hambari, La Velicipoieni, La 
Scoruş, La Spărturi, La Streniac, La Poiana din Mijloc, La Vucu (vechea Plavişeviţa), La 
Poieni, Pe Djeal, La Sbăg, Pe Ciucar (Dubova). 
Resurse: suprafaţă agricolă, fond forestier, activităţi miniere, exploatare forestieră, comerţ, 
servicii . 
Instituţii: şcoli nivel secundar la Eibenthal şi Dubova (şcoală profesională de arte şi meserii-
croitorie, tricotaje), bibliotecă comunală, cămin cultural, cabinet medical.  
Monumente de arhitectură religioasă : Mănăstirea Mraconia, biserica din Dubova cu 
hramul Naşterea Maicii Domnului, Troiţa din Dubova.   

 

Potenţial turistic :  

• tabără anuală de pictură , 
• tabără de elevi, 
• cabane de vacanţă la Mraconia, 
• pensiuni turistice la Dubova 

Calendar :  
   -  "Măsuratul Oilor" prima sîmbată a lunii mai- Dubova 
   -   "Nedeie" la sărbătoarea de Sf. Maria Mică, 8 septembrie, Dubova 



   -   "Farsane" sărbătoare cehească, februarie, Eibental 
   -   "Sfînta Varvara" 3 decembrie, Baia Noua(Ziua Minerului) 
Obiceiuri tradiţionale : măsuratul oilor la stînă (în prima duminică a lunii mai) 
Activităţi tradiţionale specifice : creşterea animalelor la cele aproape 50 de sălaşe, pescuitul 
cu setca, culesul din natură (fragi, căpşuni sălbatice, mure, măceşe) 
Instalaţii tradiţionale : mori cu ciutură la vechea Plavişeviţa: Moara din Sat; Moara din 
Mijloc, Moara de la Păr. 

 

EIBENTHAL sat  

 
Locaţie:  în partea SV a comunei Dubova, la S de Baia Nouă şi de cursul mijlociu al 
Tisoviţei, în apropiere de comuna Sviniţa 
Istoric: legat de evoluţia celorlalte sate ceheşti din zona Banatului (Bigăr, Gârnic, Sfânta 
Elena, Sfânta Elisabeta, Ravensca, Frauwiessen, Şumiţa), care iau naştere în anii 20 ai sec. 
XIX; atrase de promisiunile tentante ale administraţiei austro-ungare (sprijin bănesc, 
atribuirea terenurilor de construcţie şi arabil, scutirea de impozite funciare, dobândirea 
gratuită a lemnului de construcţie şi a grânelor pentru un an de zile, etc.), aproximativ 35 de 
familii din zona oraşelor Plzen, Pribram, Kladno călătoresc cu plutele de la Viena la Moldova 
Nouă şi întemeiază, în anii 1826-1828, satul Eibenthal (germ. „valea tisei”); 1773-1872 
aparţine Regimentului de Graniţă Româno – Bănăţean nr. 13 şi apoi Comunităţii de Avere 
(1872-1948); 

După 1995 guvernul Cehiei sprijină o serie de iniţiative ale comunităţii locale: 

• şcoala, purtând numele lui Alois Jrasek, clasic al literaturii cehe care a scris despre 
satele din Clisura Dunării, 

• asfaltarea şoselei, 
• centrala telefonică digitală 

Populaţie: 590 locuitori  cehi în 1945, 404 locuitori în 1977, 375 locuitori în 1992 şi 308 
locuitori în 2002; mulţi tineri au migrat către Cehia, după 1990, în căutarea unui loc de muncă 
mai bun.  
Biserica: 1847 – prima biserică de lemn, ulterior demolată; 1912 noua biserică cu hramul Jan 
Nepomuk, în care a fost instalată orga vechii biserici catolice din Orşova, purtând semnătura 
meşterului vienez Josef Seyberth; pictura bisericii a fost refăcută în 1988-1989 



Şcoala: 1848 – prima şcoală; până în 1873 în reţeaua şcolilor grănicereşti, cu limba de 
predare germană; în perioada următoare, pînă la sfârşitul primului război mondial, limba 
maghiară; 1920 – acord internaţional între statele român şi cehoslovac, stipulând prezenţa 
cadrelor didactice din Cehoslovacia la şcoala din Eibenthal.  
Produse culturale: portul tradiţional al pemilor (Böhmen-locuitori ai Boemiei, Cehia), 
rezervat zilelor de sărbătoare, prezintă o variantă reconstituită a portului urban din zona 
oraşelor Plsen, Kladno, Pribram, locul de origine al primilor colonişti; artă populară-broderia 
tradiţională cehă cu fir colorat pe mătase; împletituri, coşuri de spate (brente), din coajă de 
copac (Şumiţa); plastica mică-sculptura în lemn (strunjire), cu subiect laic şi religios (meşteri: 
Ştefan Benedict, Vikente Cipera)  

 

Calendar  

-obiceiuri de peste an:  

• Colindatul de Crăciun şi Anul Nou;  
• Lăsatul Secului - Săptămâna Mascaţilor - Farşang;  
• Udatul fetelor de Paşti;  
• Arderea vrăjitoarelor - Palim Elii;   
• Prăjina de Armindeni;  
• Sărbătoarea Maiului - Majovi Svatky, la Rusalii;  

-sărbători ale comunităţii catolice:  

• pelerinajul anual la „Maria Ciclova” (Ciclova Montană) pe 15 august sau 8 
septembrie;  

• Posviceni - Sfinţirea hramului pe 16 octombrie, de sfinţii Havel şi Hedviga;  
• Purtarea Maicii Domnului - în advent - Postul Craciunului; 

Gastronomie: reţete pentru prepararea clătitelor din aluat de cartofi, a verzei cu afumături, a 
colacilor „pemeşti” 



Alte informaţii despre EIBENTAL 
 - comună, în anii 1965-1968, formată din satele Baia Nouă şi Eibenthal 
 - centru minier carbonifer:  

• 1840 - se descoperă zăcăminte de huilă şi se deschid primele galerii; apare noul sat 
Baia Nouă;  

• 1856 - 1858 prospecţiuni geologice asupra zăcămintelor de crom din zona Filipacioaca 
şi Puşcarski;  

• o linie de cale ferată îngustă lega exploatarea de la Baia Nouă de locul de încărcare pe 
şlepuri aflat pe malul Dunării, ulterior dezafectate ambele, după construcţia barajului 
de la PF I. 

 
Trasee: 

• Dubova : Pestera de la Gura Ponicovei (P. Gura Ponicovei, P. Ponicova, P. de la Gura 
Apei, P. Liliecilor), Munti: Almaj - Ciucaru Mare, Asezare: Dunare vs stg - Ogasul 
Ponicova - Poiana Popii, Dimensiuni: 62m alt - 1666m lungime; Acces: Dubova/ 
Dunare; Interes: *** rezervatie; 

• Dubova : Pestera Veterani (P. Veteranilor, P. din Panza Curii, P. lui Maovat, P. 
Piscabara), Munti: Almaj - Ciucaru Mare, Asezare: Dunare vs stg., Dimensiuni: 73m 
alt - 87m lungime; Acces: Dubova/Dunare; Interes: *** 500m aval de P. Gura 
Ponicovei. 

 


