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Milí čitatelia,

želáme Vám požehnaný rok 2008, Nech je plný

pokoja, odpustenia a lásky. Nech Vám prinesie
pokoj a dobro.
Redakcia

Začiatok nového kalendárneho roka nesie so sebou i nové
očakávania. Každý začiatok
má totiž v sebe čosi tajomné
a to je, aký bude koniec, čo
dosiahnem, kam dôjdem...

Tajomstvo
nového roka
A čo si vlastne prajeme my,
čo očakávame, kam chceme
v tomto roku dôjsť? Keby
sme všetky možné i nemožné
odpovede spojili, našli by sme

niečo spoločné a to je šťastie
v rôznych podobách, ale najmä
v podobe spokojnosti, pokoja,
radosti...
Psychológovia, ktorí sa zaoberali otázkou ľudského šťastia
a spokojnosti prišli k záveru, že
ho nemožno nájsť v majetku,
v bohatstve. Niečo vlastniť
a zároveň si to aj chrániť
a udržiavať človeka veľa stojí
a keď dosiahne určitý stupeň
nadobudnutého majetku, zistí,
že to nie je to pravé, čo očakával.
Cíti samotu a nespokojnosť.

Šťastný človek, hovoria, je
vtedy, keď má dobré vzťahy.
Vtedy, keď cíti prijatie, pochopenie, keď zažíva lásku a pokoj
v kruhu ľudí, s ktorými žije
svoj život. Do úplnej miery sa
to dosiahnuť nedá, lebo žijeme
s ľuďmi dobrými aj zlými, s tými, ktorých nazývame blízkymi, priateľmi i s tými, ktorí sa
nám javia ako vzdialení alebo
ako nepriatelia.
Jedno je ale dôležité: uvedomiť si, že my naším správaním
môžeme veľmi ovplyvniť pros-

tredie a ľudí, ktorí sú okolo nás.
A preto aj keď nie všetci nás
pochopia a prijmú, tí najbližší
by to mali a v ich kruhu by
sme mali nájsť to, čo hľadáme:
šťastie a spokojnosť, samozrejme ale, ako sme povedali, i naším pričinením, našou
rozdávajúcou sa láskou, veď
len toľko máme právo očakávať
koľko my samy sme vložili.
Pravá kresťanská láska sa
dokáže preniesť cez antipatie osobné, rasové, stavovské,
národnostné. Všetci sa ale neve(Pokračovanie na str. 2)
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Vážení spoluobčania

Prešiel ďalší rok. Rok 2007.
Pre niektorých to bol rok pracovných úspechov, pre niektorých to
bol rok radosti z narodenia dieťatka,
pre niektorých to bol rok straty blízkeho.
Pre väčšinu z nás to bol ďalší rok
radosti aj smútku, úspechov aj prehier. Rok života.
Prichádza ďalší rok. Rok 2008.
Prajem Vám, aby tento rok
bol rokom veľkej radosti z mnohých a mnohých malých potešení.
Lebo len keď sa budeme vedieť
tešiť z drobností, bude náš život
šťastnejší.
starosta obce Dubová

Báseň od Helen Steiner Rice
Modlitba nového roku
Bože, udeľ nám tento rok
širší pohľad,
taký, aby sme chyby druhých
videli Tvojimi očami.
Nauč nás nesúdiť urýchlene,
Nielen dospelých...ale aj mladých.
Daj nám trpezlivosť
a milosť vytrvať.
A silnejšiu vieru,
aby sme sa cítili bezpečne.
Namiesto pamätania,
pomôž nám zabudnúť
na všetky veci,
čo nám spôsobujú trápenie.
Neobmedzene odpúšťať urážky
A nachádzať každý deň
bohatú odmenu.
V priateľskej obete
nachádzať pomocnú ruku
A pokúšať sa za každú cenu
porozumieť;
Aby každý z nás kdekoľvek sme...
Pokúšal sa dosiahnuť
nedosiahnuteľné hviezdy.
Veľkí aj malí ... dobrí aj zlí,
Mladí aj starí ... smutní aj šťastní
sa dnes pýtajú; Stojí za to žiť?
Odpoveď je len
v láske a dávaní.
Pretože len láska
nás môže urobiť človekom
A láskavosť srdca prinesie
pokoj našej mysli.
Dávaním lásky
môžeme začať tento rok
Rozptýliť oblaky nenávisti
a strachu.
na rok 2008, ale aj ostatné roky
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Vianoce 2007
Prežil som jedny z najkrajších
Vianočných sviatkov, na ktoré si pamätám.
Nielen že sa Dubová obliekla priamo na
Štedrý deň do sviatočného bieleho šatu, ale
ako každoročne boli sviatky veľmi bohaté
aj na podujatia.
Na Dubovú tradične prišiel sv.
Mikuláš, rozsvietil spolu s deťmi vianočný
stromček pri farskom kostole a porozdával
spolu s anjelmi deťom darčeky. (Mrzí
ma, že niektoré väčšie „deti“ potom hrali
s balíčkami futbal. Mikuláš sa o rok podľa
toho zariadi.)
Mikulášsku besiedku si urobili aj deti
v Materskej škole a Základnej škole.
Program, ktorý si pripravili predviedli
potom na besiedke Jednoty dôchodcov Slovenska. Pripravili aj darčeky pre
dôchodcov, ktorí im zasa prichystali sladké
odmeny.
Slávnostné sväté omše počas sviatkov
nám spríjemnili v tomto roku CREDO,
Lipka s ľúbeznými sláčikmi, Vištučanka
s mohutnými dychmi a aj chrámový zbor
z Hlohovca pod vedením nášho rodáka
pána Eugena Lederleitnera.
Dubovské deti si pripravili krásny pro-

gram pre Jezuliatko aj na jasličkovú
slávnosť, ktorá sa tiež koná tradične už
mnoho rokov v našom kostole.
Obnovenou tradíciou je organizovanie
stolnotenisového turnaja na sv. Štefana
v spoločenskej sále na ihrisku. Víťazi sa
dokonca umiestnili na pekných miestach
(1. a 3.) aj na turnaji v Borovej.
Tradičný Silvestrovský výstup na
Kuklu bol o to krajší, že námraza urobila
tomuto podujatiu neopakovateľnú kulisu.
Bodkou za sériou podujatí, stretnutí a akcií bolo privítanie roku 2008
s ohňostrojom o polnoci pri vianočnom
stromčeku.
Chcem sa touto cestou poďakovať
všetkým, ktorí neľutovali obetovať svoj
čas a námahu na prípravu všetkých
týchto podujatí. Sú to nielen organizátori,
ale aj účinkujúci, rodičia a učitelia, ktorí
s deťmi pripravovali a nacvičovali program
a všetci, ktorí sa aktívne do prípravy a realizácie podujatí zapojili. V mene všetkých
Dubovanov ešte raz ďakujem.
Ľudovít Ružička
starosta obce Dubová

Keď si skutočne veľmi zarmútený, urob
niekomu niečo dobré
a hneď sa budeš cítiť lepšie.
(P. Rosergger, skrátene)

Tajomstvo
nového roka

(Dokončenie)
domky často dopúšťame
jednej chyby: neoceníme
dostatočne dobré vlastnosti človeka s ktorým sa
denne stretáme. Oceníme
ho obyčajne až keď zomrie,
až keď zistíme koho sme
stratili.
Francúzske príslovie
hovorí, že žiadny generál
nie je hrdinom pre toho,
kto mu čistí šaty a topánky.
Zaplavuje nás všednosť
a zvykovosť. Zvykneme si
obyčajne na seba a zvykneme si aj na tých, ktorých
máme okolo seba.
Lenže ľudské srdce
je hlbina a na jeho dno
nedovidíme, a ešte menej

d o v i d í m e v t e d y, k e ď
máme povrchný, rutinný
pohľad bez záujmu a bez
snahy poznať toho, koho
máme pri sebe.
Denne sa dopúšťame
rovnakej chyby: uveríme,
že poznáme, že sme dokonale prehliadli tých, s ktorými sa denne stretáme. Tým
si vlastne uzatvárame cestu
k tomu, aby sme ich poznali a pochopili, prestávajú
nás zaujímať, ich slová
považujeme za banálne,
neberieme ich vážne.
Človek, ktorý prestal byť
predmetom objavov a obdivu, stráca hodnotu. Nie je
to často jeho vina, ale toho,
kto s ním žije. Musíme si
na to dávať veľký pozor
v rodine, v zamestnaní,
medzi priateľmi.

Začíname nový kalendárny rok, sme v jeho
začiatku, očakávame od
neho všeličo ale nezabudnime, že šťastní a spokojní
budeme vtedy, keď budeme
mať dobré vzťahy s naším
Bohom a s ľuďmi okolo
nás.
Skúsme sa preto vrátiť
srdcom, mysľou i životom
„domov“, medzi svojich
a prejavujme im svoju
lásku, úctu a obdiv, veď
sú darom dobrého Boha
pre nás. Nedovoľme, aby
zapadli prachom všednosti,
zvykovosti, ale všímajme
si ich, starajme sa o nich,
ochraňujme ich a vážme si,
nech sú vždy pre nás predmetom obdivu a nových
a krásnych objavov.
ThDr. Mário Orbán, farár
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Oznamy Obecného úradu
do uzávierky Dubovských novín sa nám nepodarilo pripraviť
Záverečný účet obce Dubová za rok 2007, preto bude prezentovaný v ďalšom čísle spolu s Rozpočtom obce Dubová na rok
2008. Ako každoročne bude obec do schválenia nového rozpočtu
pracovať v rozpočtovom provizóriu, t.j. môžeme „minúť“ každý
mesiac len 1/12 minuloročných výdavkov
v decembri minulého roka bol do každej domácnosti doručený
rozpis separovaného zberu papiera a plastov. Ak ho doma
nemáte, môžete si ďalší prísť zobrať na Obecný úrad. Je tiež
zverejnený na internetovej stránke obce Dubová (www.dubova.sk)
spolu s kompletným vývozným kalendárom odpadu na rok 2008
na rok 2008 bol schválený tento Pracovný plán rokovaní
obecného zastupiteľstva: 28. februára, 24. apríla, 26. júna,
4. septembra, 23. októbra, 11. decembra
predbežný program rokovaní bude dopĺňaný priebežne na
základe písomných a ústnych podnetov poslancov, občanov
a občianskych združení v súlade s Rokovacím poriadkom – musia
byť doručené najmenej 15 dní pred rokovaním
termíny môžu byť operatívne posunuté, čo bude oznámené
a zverejnené
na riešenie neodkladných problémov budú v súlade s platnými
predpismi zvolané mimoriadne rokovania
pri výnimočných príležitostiach budú zvolané podľa potreby
slávnostné rokovania
  žiadam poslancov a obecného kontrolóra, aby tomuto
predbežnému plánu rokovaní prispôsobili svoje plány dovoleniek
a voľna
žiadam predsedov komisií, aby tomuto predbežnému plánu
rokovaní prispôsobili Plány rokovaní komisií, ktorých sú predsedami
žiadam spoločenské organizácie, združenia a záujmové skupiny v obci, aby tomuto predbežnému plánu rokovaní prispôsobili
svoje členské schôdze a písomné žiadosti vo vzťahu k Rozpočtu
obce
Je tiež zverejnený na internetovej stránke obce Dubová (www.
dubova.sk)
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Obmedzená prevádzka v Materskej škole
vyhlási riaditeľka MŠ podľa potreby
Školská jedáleň nebude variť v dňoch:
2. – 4. januára 2008
3 dni
zimné prázdniny
25. – 29. februára 2008
5 dní
jarné prázdniny
25 dní letné prázdniny
21. júla – 22. augusta 2008
22. - 31. decembra 2008
5 dní
zimné prázdniny
------------------------------------------------------------------------------SPOLU
38 dní
na poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva 13.12.2007
bolo schválené nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 29 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce D U B O V Á, môžete
sa s ním oboznámiť na úradnej tabuli obce, dostanete ho k dispozícii na preštudovanie na Obecnom úrade a je tiež zverejnené na
internetovej stránke obce Dubová (www.dubova.sk)
na tom istom rokovaní (zápisnica je tiež zverejnená vyššie
uvedeným spôsobom) Obecné zastupiteľstvo v Dubovej schválilo jednorazovú vianočnú odmenu starostovi obce vo výške
20 tisíc korún za rok 2007, zvýšenie platu starostovi o 50% od
januára 2008 a v roku 2008 odmenu 2000,- Sk mesačne vyplácanú
štvrťročne
dovoľte mi na záver týchto oznamov upriamiť Vašu
pozornosť na obecnú internetovú stránku, kde nájdete veľa
informácií o živote našej obce, informácie o samospráve, činnosti
obce, zastupiteľstva a obecného úradu – adresa známa:
www.dubova.sk
Tí, ktorí nemajú prístup k internetu, získajú tieto informácie
samozrejme na Obecnom úrade v Dubovej najmä v stránkový deň
– streda do 17.00 hod.
Ľudovít Ružička - starosta obce Dubová

Základná škola na základe plánu dovoleniek bude zatvorená v dňoch:
2. – 7. januára 2008
4 dni
zimné prázdniny
1. februára 2008
1 deň polročné prázdniny
25. – 29. februára 2008
5 dní
jarné prázdniny
20. – 25. marca 2008
2 dni
veľkonočné prázd
niny
44 dní letné prázdniny
30. júna – 28. augusta 2008
30. – 31. októbra 2008
2 dni
jesenné prázdniny
22. - 31. decembra 2008
5 dní
zimné prázdniny
------------------------------------------------------------------------------SPOLU
63 dní
Materská škola na základe plánu dovoleniek bude zatvorená v dňoch:
2. – 4. januára 2008
3 dni
zimné prázdniny
25. – 29. februára 2008
5 dní
jarné prázdniny
25 dní letné prázdniny
21. júla – 22. augusta 2008
22. - 31. decembra 2008
5 dní
zimné prázdniny
------------------------------------------------------------------------------SPOLU
38 dní

Jednu z vianočných svätých omší sprevádzali v našom
chráme hrou na sláčikové nástroje muzikanti z Lipky...
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Čo priniesol rok
2007
Zosobášili sa

Zuzana Branišová / Peter Koník

24.2.2007
- Peter Zlatoš
- Erika Hagarová
-------------------------------------------5.5.2007
- Peter Koník
- Zuzana Branišová
-------------------------------------------16.6.2007
- Ing. Peter Stankoven
- Mgr. Kamila Kulichová
-------------------------------------------7.7.2007
- Pavol Podhorský
- Petra Koníková
-------------------------------------------7.7.2007
- Mgr. Juraj Šikula
- Mgr. Silvia Huťová
-------------------------------------------15.9.2007
- Libor Koník
- Simona Krchnáková
-------------------------------------------6.10.2007
- Ing. Ivan Peschl
- JUDr. Jana Žáková

Juraj Šikula / Silvia Huťová

Srdečne blahoželáme.

Peter Stankoven / Kamila Kulichová

Simona Krchnáková / Libor Koník

Túžime byť
milovaní brutto
a nie netto.
(F. Hebbel)
Pavol Podhorský / Petra Koníková

Jana Žáková / Ivan Peschl
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Narodené deti

Predišli nás...
Peter Hozlár (+ 4.2.2007)

Tomáš Moravčík
(* 1.2.2007)

syn Alojza a Daniely rod. Danišovej (29 r.)

František Palkovič (+ 27.2.2007)

rodičia: Marián Moravčík a Andrea rod. Baxová

manžel Márie rod. Setnickej (59 r.)

René Budinský
(* 2.2.2007)

Pavel Svrček (+ 8.3.2007)
manžel Štefánie rod. Drinkovej (56 r.)

rodičia: Radko Budinský a Marcela
rod. Gavorníková

Ľudovít Ružička (+ 8.3.2007)
manžel Kristíny rod. Haršányiovej (76 r.)

Terézia Pokojná (+ 9.3.2007)

Terézia Pokojná

Anna Mária Geršičová
(* 2.4.2007)

Peter Šajda

vdova po Alojzovi, rod. Švorcová (84 r.)

rodičia: Michal Geršič a Anna Adamčiaková

Peter Šajda (+ 10.5.2007)

Richard Polčic
(* 11.5.2007)

manžel Márie rod. Pokojnej (57 r.)

Miroslav Jakubec (+ 24.8.2007)

rodičia: Richard Polčic a Andrea rod. Gáliková

manžel Edity rod. Sarvašovej (47 r.)

Marek Krajčovič
(* 27.5.2007)

Štefánia Palkovičová (+ 21.9.2007)
vdova po Justínovi, rod. Lenivá (61 r.)

rodičia: Marek Krajčovič a Jana rod. Polkorábová

Viktor Polčič (+ 20.11.2007)

Jakub Kučera
(* 25.6.2007)

manžel Magdalény rod. Bednárovskej (67 r.)

Pavol Minárik (+ 8.12.2007)

vdovec po Anastázii rod. Valentovičovej (90 r.)

Viktor Polčič

Mária Kučerová (+ 10.12.2007)

rodičia: Marián Kučera a Katarína rod. Kollárová

Pavol Minárik

Matúš Jakubec
(* 24.7.2007)

vdova po Františkovi, rod. Slintáková (83 r.)

rodičia: Tomáš Jakubec a Miroslava
rod. Horváthová

Sebastian Kučera
(* 2.9.2007)

rodičia: Roman Kučera a Erika rod. Tabernausová

Mária Kučerová
Peter Hozlár

rodičia: Ivan Málik a Anežka rod. Jakubcová

Najdôležitejšie
v živote sú
stopy lásky,
ktoré zanecháme
keď odídeme.

ý

vá

Rodičom blahoželáme a vyprosujeme, aby im dieťa bolo na radosť
a Bohu na česť a slávu.

vá

Mária

Sebastia

Krajčov
Marek

Geršičo

rodičia: Peter Stankoven a Kamila rod. Kulichová

ra
n Kuče

ič

udinsk
René B

Katarína Stankovenová
(* 13.12.2007)

Jakubec
Matúš

Polčic
Richard

ária
Anna M

rod. Zajíčková

Mária Ivana Máliková
(* 25.9.2007)

dcéra Františka a Márie rod. Geršicovej (74 r.)

Ľudovít Ružička

čík
Morav
Tomáš

rodičia: Tomáš Tomáška a Monika

Rozália Špačková

Ružena Špačková (+ 3.6.2007)

František Palkovič

Pavel Svrček

Laura Tomášková
(* 7.9.2007)

učera
Jakub K

á
omáškov
Laura T

áliko
Ivana M

a
Katarín

nová

e
Stankov
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Spevácky zbor
z Hlohovca
Slávnostnú atmosféru bohoslužby
v našom chráme vniesli svojimi
štvorhlasnými úpravami liturgických,
náboženských piesní speváci zboru sv. Michala z Hlohovca, ktorí prijali pozvanie
dňa 28.10.2007 a mohli sme si ich neskôr
znovu vypočuť aj v rámci vianočných
svätých omší.
Vedúcim zboru je pán Eugen Lederleitner,
bývalý organista v našej farnosti, ktorý je
zároveň i jeho zakladateľom. Vznik zboru
sa datuje od roku 1987. Súčasne má 32
členov.
Svojimi piesňami doprevádzajú významné udalosti ako sú vysviacky, vysvätenia chrámov a rôzne kresťanské slávnosti,
prevažne v okolí Hlohovca a v samotnom
Hlohovci.
Ďakujeme spevákom za milé vystúpenie
a za pekný zážitok.
Monika Tomášková

Učíme sa len od
toho, koho milujeme
(Goethe)

Naši jubilanti

január - marec 2008
80 rokov:
Alojzia Lukačovičová r. Koníková
(* 13.1.1928)
Pavlína Lukačovičová r. Špačková
(* 2.3.1928)
70 rokov:

Radostná udalosť
S radosťou v srdci oznamujeme, že pán
Ernest Svrček ml., syn nášho rodáka Ernesta Svrčka žijúceho v Prievidzi, bol dňa
8. 12. 2007 v Banskej Bystrici vysvätený
na prvý stupeň kňazstva - diakonát.
Prajeme mu v pastoračnej službe dary
Božej lásky, požehnania a milosti, aby ich
mohol štedro rozdávať všetkým, ktorí mu
budú zverení.
Vieme o silnej citovej väzbe rodiny Ernesta Svrčka na našu obec, preto veríme, že
mladý diakon a čoskoro novokňaz navštívi
aj našu farnosť a podelí sa s nami o svoju
radosť, lebo tákáto udalosť sa do značnej
miery dotýka aj života mnohých z nás.

Mária Fandlová r. Jakubcová
(* 13.2.1938)
Milan Hurbanič (* 20.2.1938)
60 rokov:
Eva Oškerová r. Moravčíková
(* 9.1.1948)
Alojz Nemček (* 31.1.1948)
Anežka Jakubcová r. Vrbinkovičová
(* 7.2.1948)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky dary
neba, veľa duchovného i telesného
zdravia.

Blahoželanie
Vzácneho životného jubilea sa dožíva pani Alojzia
Lukačovičová (* 13.1.1928).
Ku krásne prežitým rokom života Ti blahoželáme,
prajeme Ti veľa zdravia, šťastia, radosti a hlavne pokoja v kruhu svojej rodiny.
Deti, vnúčatá, pravnuk
a všetci ostatní Tebe blízki.

Dubovské noviny

Pripomienka zosnulých
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Rudolf Polčic + 15.1.1938
manžel Agnesy rod. Švorcovej (49 r.)

Amália Mičunková + 14.3.1938
vdova po Jozefovi, rod. Drefková (80 r.)

100 rokov:
František Schwarz + 21.1.1908

syn Štefana a Serafíny rod. Svrčkovej (2,5 r.)

Martin Čaputa + 13.2.1908
vdovec (66 r.)

60 rokov:

Terézia Pokojná + 15.1.1918

30 rokov:
Františka Slintáková + 28.2.1978
vdova po Jánovi, rod. Hermanová (78 r.)

Štefan Kolek + 16.3.1978

manžel Františky rod. Slintákovej (52 r.)

Helga Slintáková + 3.1.1948

20 rokov:

dcéra Viliama a Helgy rod. Jiráskovej (4 mes.)

Eleonóra Oškerová + 10.2.1948
manželka Jozefa rod. Grácová (25 r.)

90 rokov:
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Alexej Polčic + 3.3.1948
manžel Emílie rod. Fulovej (38 r.)

Celestína Krchnáková + 24.2.1988
manželka Jozefa rod. Horváthová (78 r.)

Jozef Moravčík + 26.2.1988
manžel Margity rod. Hrdlovičová (59 r.)

Terézia Hutterová + 28.3.1988

manželka Jána rod. Krchnáková (50 r.)

manželka Vincenta rod. Palkovičová (40 r.)

+ Minárik + 24.1.1918

syn Jozefa a Heleny rod. Kollarovičovej (+)

Pavol Kitta + 30.1.1918

manžel Paulíny rod. Sinkovičovej (54 r.)

Anna Gavorníková + 18.2.1918
manželka Štefana rod. Oškerová (78 r.)

Helena Mináriková + 18.2.1918
manželka Jozefa rod. Kollarovičová (45 r.)

Mária Polčicová + 27.2.1918

dcéra Floriana a Márie rod. Tajcnárovej (15 min.)

Eleonóra Oškerová

50 rokov:

Jozef Šubert + 2.3.1918

syn Jozefa a Anny rod. Gavorníkovej (1 r.)

Rozina Valentovičová + 15.3.1918
dcéra Alexina a Hermíny rod. Lošonskej (9 mes.)

Anna Baklíková + 22.3.1918
vdova po Ignácovi, rod. Bieliková (76 r.)

80 rokov:

Mária Fandlová + 7.2.1958

Jozef Moravčík

vdova po Leopoldovi, rod. Schellerová (76 r.)

Ján Belica + 20.2.1958

Terézia Hutterová

10 rokov:

vdovec po Magdaléne rod. Svrčkovej (91 r.)

Jozef Hrdlovič + 9.2.1998

vdova po Floriánovi rod. Macáková (79 r.)

Irena Fandlová + 9.3.1998

Serafína Kosecová + 14.3.1958

vdovec po Anne rod. Ružičkovej (80 r.)

vdova po Alojzovi, rod. Horváthová (74 r.)

Imrich Jakubec + 16.2.1928

manžel Roziny rod. Zednikovičovej (77 r.)

Jozef König + 16.3.1928

manžel Márie rod. Hrdlovičovej (67 r.)

Mária Fandlová

Ján Belica

40 rokov:
Vincent Hutera + 18.2.1968

manžel Magdalény rod. Palkovičovej (60 r.)
Jozef König

70 rokov:
Mária Koleková + 14.1.1938

vdova po Štefanovi, rod. Jurikovičová (80 r.)

Jakub Nemec + 15.1.1938

vdovec po Gertrúde rod. Stipulovej (85 r.)

Mária Valéria Polakovičová
+ 15.1.1938

dcéra Jána a Márie rod. Stipulovej (14 dní)

Jozef Hrdlovič
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(sv. Terezka)

Vincent Huttera

Poďakovanie darcom
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu
Dubovských novín:
Anton Suchovský, Vincent Polčič (Prievidza), rodina Františka
Citteru, rodina Setnická a Fandlova, rodina Ludvíka Lukačoviča,
rodina Magálova, Ludvík Jakubec s rodinou (Doľany), rodina
Miklovičova, rodina Markusekova, Mária Valentovičová, Ervín
Polčic a jedna bohuznáma darkyňa.
ĎAKUJEME!

Irena Fandlová

Dňa 6.1.2008 nás vo veku
81 rokov opustila sestra,
krstná mama, švagriná a teta
Emília Haršányiová.
Spolu s Troma kráľmi sa
odišla pokloniť Pánovi.
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príjmy a výdavky
v roku 2007

Milí čitatelia,

rová

Terézia Hutte

ra

Vincent Hutte

Spomienka
V najbližších mesiacoch si pripomenieme našich drahých Teréziu Hutterovú rod.
Palkovičovú (+ 28.3.1988) a Vincenta Hutteru (+ 18.2.1968).
Venujte im pri tomto okrúhlom výročí úmrtia modlitby a pekné spomienky na
nich. Vo svojich deťoch, ktoré s láskou na nich spomínajú, žijú ďalej.
Vilma, Jozef, Vladimír, Karol s rodinami
a ostatná rodina

Napísali ste nám...
Dovoľujem si Vás požiadať o uverejnenie príspevku v Dubovských novinách
s nasledovným textom:
Pán starosta,
asi žartuješ, keď odpovedáš na môj dotaz aký bol schválený zastupiteľstvom
program na 4 roky Tvojho funkčného obdobia, rozvoj a činnosť obce si mi písomne
odpovedal, že obecné zastupiteľstvo Ti to neschválilo. Na moje predošlé žiadosti
si reagoval ako som pochopil, že nemám právo v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o tieto informácie.
Čo chceš v priebehu 4- ročného volebného obdobia riešiť, iba svoj plat, alebo
realizovať aj potreby riešenia rozvoja našej obce?
Preto by som Ťa ešte raz poprosil, využi Dubovské noviny, ktorých si bol jedným
z hlavných zakladateľov a našim spoluobčanom vysvetli smerovanie Obce Dubová
v Tvojej predstave. V liste zo dňa 10.1.2008 si mi oznámil, že obecné zastupiteľstvo
Ti neschválilo program na 4-ročné volebné obdobie.
Vo voľbách ako kandidát na starostu si dával návrh realizácie rozvoja obce z Tvojho pohľadu, ak Ti neprešiel a nedokázal si ho s poslancami konzultovať a riešiť
v priebehu jedného roka, tak zváž svoje pôsobenie na obecnom úrade, či Ti ide iba
o plat, alebo o riešenie problémov obce.
Alexander Lukačovič
Dubová, Hlavná 122/156

v januárovom čísle Vám predkladáme prehľad o finančných pohyboch na účte a v pokladni Dubovských
novín počas minulého roka.
Obec Dubová naďalej finančne
podporuje tvorbu novín, ktoré vydávame takmer stabilne na 12 až 16
stranách v náklade 400 ks. Raz za
čas dávame robiť dotlač farebných
hlavičiek novín.
Získané prostriedky sa snažíme
využiť na dosiahnutie vyššieho
štandardu a skvalitnenie našej práce.
Ide prevažne o technické a softvérové vybavenie na prácu s grafikou
a textami.
Všetkým darcom, i tým, ktorí nám
pomáhajú iným spôsobom, úprimne
ďakujeme.
Redakcia
Stav k 31.12.2006:

25 166,70 Sk

Príjmy:
20 000,00 Sk
príspevok od obce:
29 800,00 Sk
dary:
úroky v banke:
48,84 Sk
ostatné príjmy:
12 760,00 Sk
----------------------------------------------Spolu
62 608,84 Sk
Výdavky:
36 830,50 Sk
faktúry za tlač novín:
počítač a príslušenstvo: 5 300,50 Sk
poplatky banke:
1 902,00 Sk
spracovanie účtovníctva: 1 500,00 Sk
odborná literatúra:
1 029,00 Sk
software:
2 463,50 Sk
ostatné výdavky:
15 829,00 Sk
----------------------------------------------Spolu
64 854,50 Sk
Stav k 31.12.2007:

22 921,04 Sk

Prehľad darov:
24 x 100, 26 x 200, 8 x 300, 2 x 400,
20 x 500, 6 x 1000, 1 x 3000
----------------------------------------------Spolu
29 800,00 Sk
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Vianočné posedenie
pre dôchodcov
Predseda a členovia Klubu dôchodcov v Dubovej sa rozhodli spríjemniť
predvianočný zhon a potešiť svojich
členov príjemnou aktivitou.
Dňa 20. decembra 2007 v športovej hale
na ihrisku o 10:00 hod. ich čakalo milé
prekvapenie.
Na úvod ich privítal predseda klubu
p. Rudolf Oškera, poprial im krásne sviatky, veľa zdravia a spokojnosti. Vzápätí
sa sálou ozývala pieseň: „Na Vítkovom
vŕšku“, pri ktorej vypadla aj nejaká
slzička.
Potom sa už reprezentovali svojím
vianočným programom deti z MŠ a ZŠ.
Nechýbali tanečky, piesne a básne, ktoré
ospevovali najkrajšie sviatky roka –
Vianoce.
Škôlkári i školáci sa veľmi snažili a za
každé vystúpenie boli odmenení veľkým
potleskom. A na záver dostali aj sladkú
odmenu.
Po programe si dôchodcovia pochutnali na chutnom občerstvení a mohli sa do
sýtosti porozprávať a pospomínať.
Každý odchádzal spokojný a s vedomím,
že aj v uponáhľanej dobe si niekto na
nich spomenul. Za to im patrí veľké:
ĎAKUJEME.
Jarmila Fandlová

Ak obrátiš tvár
k slnku,
všetky tiene padajú
za teba.
(Thajské príslovie)

Kedy? 26.1.2008
Kde? na ihrisku v Dubove
j
O koľkej? Od 20:00 hod do
4:00 hod
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Cena vstupenky je 800 , – Sk pre 2 osoby.
V cene je zahrnutá večera pre 2 osoby, 2 kávy, 0,7l vínka, dve minerálky, živá hudba a sála.
Počas plesu bude zlosovanie vstupeniek. Vstup len v spoločenskom oblečení.
Baviť sa budeme celú noc so skupinou KOMÉTA.
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Jasličková
slávnosť
Každoročne sa nám darí
pripraviť malú slávnosť na privítanie narodeného Ježiška v našom
kostole. Hlavnými aktérmi boli
tentoraz niektoré mamíčky a otec
Mário.Učili sme sa spolu pesničky
a básničky. Na jasličkvej 2007 sa
zúčastnilo tridsaťtri detí priamo
na pripravenom programe a zopár
odvažlivcov, ktorí prišli privítať
Ježiška.
Takže 25. decembra roku Pána
2007 na Božie narodenie sme sa uź
po desiatykrát stretli v našom kostole s deťmi, ktoré nám pripravili
slávnostný program na spríjemnenie sviatočného popoludnia,
aby sme hlbšie prenikli do doby,
v ktorej sa Ježiško narodil.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na prípravách, organizovaní
Jasličkovej a teším sa na spoluprácu tohtoročného privítania Ježiška.
Eva Dolníková

január - marec 2008

Dubovské noviny

Jasličková slávno
sť
Ako po iné roky, i v minulý si naše
deti v spolupráci s niekoľkými maminami, pripravili slávnosť pri jasličkách.
Táto sa konala poobede na prvý sviatok
vianočný.

Stretnutie
pri jasličkách
Deti sa stretávali už niekoľko týždňov
vopred, aby sa naučili rôzne piesne, básne
i priebeh celej slávnosti. Samotnú slávnosť
otvoril svojim príhovorom ku všetkým
prítomným náš duchovný otec Mário
Orbán a zároveň udelil svoje požehnanie.
Po ňom už nasledovalo samotné pásmo
účinkujúcich, ale našlo sa i pár odvážlivcov
z radov detských divákov, ktorí prišli
zarecitovať či zaspievať malému Ježiškovi
i ostatným prítomným.
V závere celej slávnosti opäť prišiel
Otec Mário, aby vyzval a následne odmenil všetky deti, ktoré sa zapojili do tvorby
vlastných Betlehemov. Všetky boli veľmi
zaujímavé a pekné, zhotovené z rôznych
materiálov. Balíčkom sladkostí boli potom
odmenení všetci účinkujúci. Pripravili nám
pekne prežité popoludnie. Vďaka.
Vďaka patrí rodičom, ktorí sprevádzali
svoje deti na nácviky a venovali sa im,
pretože niektoré ešte nevedeli čítať a tak
sa museli učiť piesne či básne s pomocou dospelých. Najväčšia vďaka patrí
trom mamám (Hanka Jakubcová, Evka
Dolníková, Janka Valčeková), ktoré obetovali zo svojho času na prípravu programu
s deťmi a ktoré sa im venujú a cvičia s nimi
i k detským svätým omšiam.
Monika Valentovičová
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Jesenná časť sezóny v silovom trojboji bola bohatá. Na úvod nás čakal najdôležitejší
šampionát roka a to majstrovstvá sveta dorastencov v silovom trojboji...

Jesenné úspechy
silových trojbojárov
Tu s a p o p r v ý k r á t v r e p r e z e n tácii Slovenska predstavil Peter
Moravčík. Peter súťažil v kategórii
do 67,5 kg, v ktorej sa zišla početná
konkurencia zo všetkých kútov sveta.
Po úvodnom drepe, kde zvládol osobný
rekord 170 kg,
si Peter zapísal
osobný rekord aj
v tlaku na hmotnosti 97,5 kg.
Rovnako osobný
rekord si Peter vytvoril aj v mŕtvom
ťahu, kde zdolal
185 kg. Trojbojom,
ktorý mal hodnotu
452,5 kg, si získal
slušné 10. miesto
na svete medzi
dorastencami v osobnom rekorde
Majstrovstvá
sveta sa konali
vo francúzkom
La Gande na
francúzskej riviere začiatkom
septembra.
Ďalšie medzinárodné vystúpenie mali naši dorastenci
Peter Moravčík a Daniel Zubaj 6. októbra
na Grand Prix Slovakia v Častej.Súťažili tu
reprezantácie Slovenska, Čiech, Maďarska
a Rakúska. Obaja pretekári súťažili veľmi
disciplinovane a vytvorili si v každej
disciplíne osobné rekordy. Peter súťažil
v kategórii do 75 kg a získal cennú bronzovú medailu za trojboj 470 kg (drep
180 kg, tlak 100 kg, mŕtvy ťah 210 kg).
Neobyčajnú súťažnú aktivitu vyvinul

Peter Moravčík, keď mal ako náhradník zastúpiť chorého Miroslava Polčica,
ktorý sa pripravoval v rámci družstva
SPC Častá v prvej lige v silovom trojboji.
Liga sa konala 27. októbra v Bratislave
a Peter svojim opäť zlepšeným výkonom

482,5 kg v trojboji (drep 185, tlak 10,
ťah 197,5 kg) pomohol nášmu družstvu
k tesnému druhému miestu v tejto súťaži.
Dlhoročný najlepší pretekár z Dubovej
a Slovenska, špička v tomto športe Štefan
Jakubčík súťažil v rámci nášho družstva
v najvyššej súťaži družstiev v EXTRALIGE. Štefan jednoznačne potvrdil povesť
kvalitného a spoľahlivého pretekára. Aj
napriek pracovnému úrazu ruky zmobilizoval svoje schopnosti na najvyšší stupeň
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a predviedol svoje najlepšie výkony v trojboji. Prvé kolo EXTRALIGY sa konalo 13.
októbra v Betliari. Štefan svojím výkonom
702,5 kg v trojboji pomohol k bronzovej
priečke v tomto kole. Jeho drep 290 kg
pri osobnej hmotnosti 85 kg je famózny.V
tlaku si poradil so 150 kg a potiahol 262,5
kg. V druhom kole, ktoré bolo 10. novembra v Žarnovici, sa Štefan ešte zlepšil a vytvoril si svoj osobný rekord v trojboji 730
kg (290 kg drep, 170 kg tlak a 270 kg ťah.)
Právom patril medzi najlepších pretekárov
EXTRALIGY a prispel k získaniu striebra
v konečnom hodnotení EXTRALIGY
Aj tento rok bol pre dubovských trojbojárov veľmi úspešný.Ziskom 5 zlatých
z M – Slovenska
(1x Moravčík, 2x
Tomašovič, 2x Polčic)
a jednej bronzovej
(Zubaj) a ďalších 5
strieborných medilí
(1x Moravčík, 2x
Jakubčík, 1x Zubaj)
a dvoch bronzových (1x Jakubčík,
1x Moravčík) z pohárových súťaží sa
dubovskí trojbojári
radia medzi našich
najúspešnejších trojbojárov. Verím, že
svojimi výkonmi
potešili aj svojich spoluobčanov.
Záverom sa
chcem poďakovať
OÚ DUBOVÁ za
každoročnú podporu, ktorá výrazne
pomáha pri dosahovaní týchto úspechov.
Pavol Kovalčík
tréner

Keď nebudeš
myslieť na porážku,
nepodľahneš.
(S. Silas)
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