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Jednota a spoločenstvo lásky...
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Každý z nás túži byť uznaný, pochopený, prijatý, každý túži po odpustení, po pokoji, po
radosti a šťastí... Inak povedané každý túži byť milovaný a zároveň túži i lásku rozdávať.
Máme v sebe túžbu po láske i po spoločenstve lásky. Keď vidíme usporiadanú rodinu
a pokoj i súlad medzi jej členmi, obdivujeme ju a túžime i my po takom spoločenstve
v ktorom sa každý jej člen dobre cíti. Keď čítame dejiny sveta a jednotlivých národov,
nachádzame tam obdobia pokoja, istého blaha a v našich srdciach vzniká tiež túžba po
usporiadanej a spravodlivej spoločnosti. Ale ako tieto krásne ideály dosiahnuť a ako
naplniť túžby ľudských sŕdc po pokoji, po vzájomnej láske?

úctu, obdiv i túžbu dobro
opätovať. Inokedy zasa
pohľad na utrpenie, slabosť,
bolesť či spolucítenie a vnímanie ťažkostí a problémov rovnako v našom srdci
vzbudzujú túžbu prejaviť
dobro - preukázať lásku...
Ale aby to človek naozaj
dokázal musí zabudnúť na
seba, musí odpútať zrak aj
upretý pohľad na seba, aby

Sviatok svätých Cyrila
a Metoda nám dáva možnosť
nahliadnuť do tohto tajomstva. Veď oni práve tým vynikajú, že boli osobnosťami,
vodcami ľudu, ktorí dokázali vytvárať spoločenstvá
lásky, zjednocovať navzájom našich predkov a dať
základ národnej identite.
Život v čase, keď oni žili
bol poznačený vojnami,
nenávisťou, zlými pohanskými zvykmi, úkladmi
a nepokojom. Oni prichádzajú medzi našich predkov so
slovami pravdy a mocou
lásky...
To, v čom sú oni pre
nás príkladom, je pre nás
zároveň i poučením a návodom ako dosiahnuť jednotu,
vzájomnú úctu, ako vytvoriť
spoločenstvo lásky a pokoja. Všetko začalo a začína
motívom - dôvodom, kvôli
ktorému sa človek rozhodne
a koná s cieľom dosiahnuť
nejaké dobro. A tento dôvod u
nich bola láska – láska k Bohu, Cirkvi i k ľuďom. Ale
ako túto lásku získať, ako sa
jej naučiť, alebo ako sa ňou

videl toho, kto je pred ním
alebo stojí pri ňom.
Vieme, že Konštantín mal
rád samotu a ticho. Odišiel
do ticha kláštornej cely, ale
táto osobná túžba nebola pre
neho prekážkou odísť a ísť
s bratom ďaleko od domova
medzi „cudzích“ ľudí, lebo

naplniť? Bežný život nám
ukazuje, že takáto láska sa
vzbudzuje v srdci pohľadom,
rozhovorom a túžbou v srdci
prejaviť dobro a záujem
o druhého. Čím viac a hlbšie
sa dokážeme pozrieť na
nášho Boha, na Jeho Syna
Ježiša Krista, čím lepšie

a dôkladnejšie spoznávame
dobro, ktoré od neho dostávame, tým väčšia láska sa
rozvíja v našom srdci.
Podobne je to aj pri
ľuďoch. Pohľad na nich, na
dobro v ich srdci a mysli, na
vzácne a jedinečné hodnoty
ich ducha a tela, vzbudzujú

(Pokračovanie na str. 3)
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Rozlúčka so Šaňom...
Bola hora, v hore skala, pod skalou jedlička... Tak je napísané
v tatuškovej knižke. A bol jeden drevorubač a volal sa Alexin. S Ludvikou
mali dvanásť detí, šesť chlapcov a šesť dievčat. Postupne všetci z domu
poodchádzali.
Prvý odišiel Lojzo, vyhrával potom na klarinete ďaleko, až v Podbrezovej. Raz prišiel za tatom do hamrštílu a dlho do noci sa zhovárali.
„Hudba je veľmi krásna vec...“ povedal mu pred spaním. Z domu odišli
aj tato Vinco a Vilko pod pazuchou s hornami...
Najdlhšie doma zostal Šaňo.
Pamätám si ho ešte ako dievčatko,
len tak v košeli, trochu rozkročeného
v prednej izbe. Cvičil na trúbke,
vydržiaval tóny. A náš tato vtedy vravel, že Šaňo je nielen usilovný, on cvičí
na trúbke rád. A aký pekný mal tón.
Neskôr ich vietor zavial aj s Vilom do
opavského divadla a Šaňa ešte neskôr
aj do Modry na pedagogickú školu.
Nedávno mi jedna z jeho žiačok hovorila, že bol najjemnejší a najveselší zo
všetkých profesorov.
Iný z bratov, Jožko, krásne spieval.
Ale veď aj Šaňo. Všetci bratia vedeli
hrať na viacerých hudobných nástrojoch, vedeli však aj žiť, ba trochu aj sa
so životom pohrávať! Tu v širšom aj
ďalekom okolí si na nich na všetkých
ľudia musia pamätať. Hrávali nielen
na koncertoch v divadle, ale aj v dychovkách, na pohreboch, po svadbách,
ľuďom pre radosť a popri tom nielen
tato Vinco, ale aj Vilo a Šaňo písali.
Vynikajúci a veselí rozprávači. Keď
sa všetci stretli, aby si neskákali do
reči, radšej si aj so strýcom Karolom
zahrali. U babky pod úkolom, alebo
u tety Bety.
Aj náš tato Vinco hocikedy vydržiaval
tóny. V hamrštíle, hore nad Modrou,
okolo voňali vinohrady. Inokedy si
v Bratislave zahral na klavíri z katolíckeho kancionálu a hovorieval, že
človek môže zomrieť, ak naučí nebáť
sa smrti vlastné deti... Len si to asi rozmyslel a odišiel. Zajtra to bude osem
rokov.
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akoby si si celý život zbabral!“
To bol jeden z najvážnejších rozhovorov, aký som kedy s ním mala. Ba
zdalo sa mi, že strýco Šaňo mi prišiel
povedať niečo, čo mi tatuško povedať
nestihol. „Verona, ja som stará vojna,
ale keď počujem Tebe žijem Ježiš môj,
Tebe Kriste umieram, smrti sa nebojím,
naopak, chce sa mi zomrieť, Verona,
teším sa...“ Lebo tak to je.
Šaňo, včera sme sa s mamou vozili
po Dubovej. Všade vonia lipa a ruže,
kvitnú klinčeky svätodušky. Je tu
pekne. Pozdravili sme aj toho Tvojho
suseda svätého Urbana.
Ja by som len chcela povedať, že
ten náš jemný, veselý a robotný Šaňo
Šikula, tato šiestich synov, pedagóg,
spisovateľ a vynikajúci muzikant, bol
aj vážny a zbožný človek, chcela som
tu nahlas povedať, že on ten svoj život
ani tón nezbabral, lebo my všetci si ho
budeme navždy pamätať...
Nech Ti je dubovská ílovitá zem,
ktorú Dubovania volajú slin (a možno
je s nami trochu cez babku Slintákovú
rodina) nech Ti je, Šanko, ľahká.

Potom sa hocikedy u nás zastavil
na kus reči Šaňo. Naposledy toť pred
mesiacom, chcel si požičať ten tatov
katolícky kancionál. Nevedeli sme sa
rozlúčiť. Hovoril o svojich šiestich
synoch, o Milke, o dokončenej knižke,
ktorá čaká na vydavateľa, o našej
Elenke, čo začala hrať v dychovke,
aký pekný má tón, o hudbe a hudbe
a nátrubkoch, znovu o poviedkach.
„Vieš, musíš cvičiť. Každý tón je
v hudbe dôležitý. No nielen v hudbe,
rozumieš mi? Niekedy napríklad môže
byť taká skladba, že v nej máš zahrať
len jeden jediný tón. Na tom tóne
môže byť tá skladba postavená. Sú také
skladby“, hovoril Šaňo. „Ja som hrával
veľa, aj v divadle, aj po dychovkách!
Možno, že na to si na svete, aby si ten
svoj tón pekne zahral. A keď ho zahráš
falošne, pokazíš nielen skladbu, ale

Kto zostane pravdivý voči sebe samému
a voči druhým, ten má najkrajšie vlastnosti
najväčších talentov.
(Goethe)

neter Veronika

Naši jubilanti
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90 rokov:
Anna Madajová (* 11.9.1919)
80 rokov:
Viliam Jakubec (* 6.9.1929)
70 rokov:
Mária Šikulová (* 2.7.1939)
Helena Kosecová (* 11.9.1939)
60 rokov:
Rudolf Nemček (* 3.7.1949)
Jozef Polakovič (* 10.7.1949)
Mária Hutterová (* 3.8.1949)
Mária Moravčíková (* 27.9.1949)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im do ďalšieho života
všetky dary neba a veľa duchovného
i telesného zdravia.
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Jednota a spoločenstvo lásky...
(Dokončenie zo str. 1)

láska k Bohu a ľuďom bola
u neho silnejšia.
Ďalší krok je vykročiť,
rozhodnúť sa a ísť. O našom
pánovi čítame, že keď mal
ísť do Jeruzalema uskutočniť
dielo vykúpenia, tak sa
„rázne“ vydal na cestu.
Táto rozhodnosť je nevyhnutný krok k uskutočneniu
akéhokoľvek dobrého diela. Akákoľvek váhavosť,
nerozhodnosť, bojazlivosť
je jeho prekážkou.
A napokon sú nám ešte
i v ďalšom kroku príkladom. A to v prispôsobivo-

sti potrebám, požiadavkám
i vlastnostiam toho, komu
chceme lásku prejaviť. Nie
je to dokonalá láska, ba mnohokrát je to láska sebecká,
ak chceme napĺňať iba svoje
vlastné túžby a plány dobra
bez ohľadu na to, čo ten
druhý potrebuje a k čomu
sa on sám rozhoduje. Svätí
Cyril i Metod sa prispôsobujú naším potrebám, zvyklostiam, učia nás reči i jazyku,
ktorý je nám vlastný, pre nás
vhodný a nám primeraný,
vžívajú sa do našej situácie a vnášajú Božiu pravdu

i Božiu lásku do našich podmienok a okolností. A práve
táto prispôsobivosť je azda
to najťažšie aj v našom ponímaní a konaní. Prispôsobiť
sa – to prakticky znamená
obetovať. Obetovať naše
osobné záujmy, pohľady,
názory, zvyky atď., pre
dobro toho druhého alebo
pre spoločné dobro, ktoré je
väčšie a prináša väčší úžitok
nie tak nám ako tomu, komu
chce dobro prejaviť, teda
preukázať lásku.
Túžime všetci a každý z nás
po láske i po spoločenstve
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plnom lásky, po „ľudskej
rodine“, tej malej či veľkej,
v ktorej panuje práve táto
vzájomná láska a pokoj.
Učme sa od našich vierozvestov, od svätých Cyrila
a Metoda, vytvárať takúto rodinu, takéto vzťahy.
Ako? Zabudnime na seba
a zahľaďme sa na bratov
a sestry okolo nás, vykročme
im rázne a rozhodne v ústrety s túžbou prejaviť im to
najväčšie dobro, ktorého
sme schopní a prispôsobme
sa tomu, čo oni potrebujú,
tomu, čo prinesie im najviac dobra, alebo bude našim
spoločným dobrom.
ThDr. Mário Orbán
farár

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2009 v obci Dubová

Opäť sa chcem poďakovať členom
okrskovej volebnej komisie pod vedením
pani Lánikovej a zapisovateľke nielen
za bezproblémové zvládnutie všetkých
úloh, ale tiež za to, že ako jedna z mála
komisií v okrese mali zápisnice a všetky
náležitosti pre obvodnú volebnú komisiu v poriadku.

zdroj: www.statistics.sk/volbyep2009

Oprávnených voličov – 782
Zúčastnených voličov – 194 24,80 %
(vyššiu účasť mal len Limbach 26,33%, priemer okresu - 21,05%)
Platných hlasovacích lístkov – 191
Ďakujem všetkým občanom, ktorí napriek celkovej nálade v spoločnosti a ľahostajnosti prišli voliť poslancov do
Európskeho parlamentu.
starosta obce

Spomienka
Dňa 6. augusta 2009 uplynie 20
rokov od smrti našej
mamy, svokry, babky
a prababky Rozálie
Valentovičovej.
S láskou spomínajú syn Tibor a dcéra
Božena s rodinami.

Blahoželáme
Dňa 11.7.2009 sa dožila 92
rokov Mária Polčicová, rod.
Gašparovičová.
K 92 rokom prežitým ti
blahoželáme a vyprosujeme
hojnosť duchovných darov,
pokoj v duši, milosť a Božie
požehnanie pre celý zvyšok
života i do večnosti.
Dcéry s rodinami, nevesty,
vnúčatá a pravnúčatá.
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Vystúpenie detí MŠ a ZŠ
ku Dňu matiek

"Ráno ma budí mamička jemne ako vánok,
rýchlo vstanem z postele, poviem jej dobré ráno.“
Takto, piesňou pozdravili naši dubovskí škôlkari mamičky, babičky a tety na ihrisku v hale. V druhú májovú nedeľu
vystúpili s pásmom piesní, básní a tancov. Ich veľké ďakujem vyžarovalo z očiek a bozku pri odovzdávaní darčekov
svojím mamám.
Za MŠ Dubová Jana Jamborová

kali nad ohníkom. Najväčším
lákadlom bol poník Luca p.
Lenera z Píl, ktorý ich vozil
Na prvý jún sa tešia asi všetky deti. Vedia, že to nie je len po školskej záhrade a deťom
taký obyčajný deň, ale deň plný prekvapení, zábavy a hier. sa to veľmi páčilo.
Nezabudlo sa ani na šporTak to bolo aj v našej MŠ. slniečko. Po príchode do MŠ tové súťaže: skákanie vo
Aj keď počasie zrána nebolo sa deti mohli vytancovať vreci, nosenie cukríka na
lyžičke, loptové hry, za ktoré
najlepšie, neskôr akoby si celkom do sýtosti.
Potom si pochutili na špe- deti dostali sladkú odmenu.
uvedomilo, že dnes je veľký
Pán starosta sa tiež prišiel
deň pre deti a vykuklo aj káčikoch, ktoré si samé ope-

Medzinárodný deň detí v našej MŠ

pozrieť a okrem množstva
cukríkov im priniesol aj futbalovú loptu. Unavené, ale
šťastné sa deti pobrali k obedu, kde okrem slávnostného
obeda dostali sladké balíčky
zo školskej jedálne i z MŠ.
Bol to krásny deň plný
veselosti a zážitkov.
Jarmila Fandlová

Dubovské noviny
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Ocenenie
8
Sestra roka 200
Ruža svätej Alžbety,
ktorá sa vyníma na pozvánke, je symbolom nezištnej
pomoci, pomoci nad rámec
povinností, pomoci trpiacim. Tento symbol pretavený do strieborného
šperku, je ocenením, ktoré
sa každoročne odovzdáva
v súťaži Sestra roka.
Organizuje ju spoločnosť
Sanoma Magazines – vydavateľ odborných zdravotníckych publikácií za
pomoci mnohých sponzorov. Oceňuje týmto spôsobom jednu zdravotnú sestru
z viacerých nominovaných,
ktoré navrhnú kolektívy,
alebo vedenia nemocníc na
Slovensku v kategórii sestra „ošetrovateľka, sestra
„manažérka“ a sestra „edukátorka“ (vzdelávateľka).
Oceňujú týmto finančne
a spoločensky často nedo-

cenenú a prehliadanú úlohu
zdravotných sestier v systéme nášho zdravotníctva.
Odovzdávania cien v nádhernom prostredí historickej
budovy bratislavskej Reduty
s kultúrnym programom, za

prítomnosti významných
osobností a následnou recepciou som mal česť zúčastniť
sa tento rok aj ja. Okrem
spomínaných kategórií
totiž odovzdali striebornú
ružu za celoživotné dielo aj
našej v obci známej osobe
– pani Márii Magdaléne
Kurillovej, rodenej
Šikulovej – „našej“ Lenore.
Pani Silvia Gašparovičová,
manželka prezidenta SR,
pán minister zdravotníctva Richard Raši a ostatní
prítomní vysoko ocenili
prínos jej celoživotného
diela pri tvorbe štandardov
ošetrovateľskej práce
v zdravotníctve, pri kladení základov slovenského
ošetrovateľstva, zvyšovaní
jeho úrovne, zakladaní vzdelávacích ustanovizní zdravotných sestier na Slovensku
a presadzovaní postavenia
sestier v slovenskom zdravotníctve.
Jej príhovor a poďakovanie
niesli literárnu „šikulovskú“
pečať a prítomní jej vzdali hold nielen spontánnym
aplauzom, ale následne aj
dlho trvajúcim tzv. standing ovation (potleskom
postojačky). Som hrdý, že
táto vzácna žena sa hlási
ku koreňom na Dubovej

a nesmierne rád, že sa jej
dostalo tohto výnimočného
ocenenia.
starosta obce
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28. jún 2009
Nedeľa 28. júna 2009 bola nedeľou, ktorá sa na dlhšiu dobu svojou výnimočnosťou
vryje do pamäti väčšiny z nás. Okrem vynikajúcej akcie pod názvom „Dubovský štvorlístok“, ktorá sa konala v poobedňajších hodinách v športovej hale na miestnom ihrisku,
ešte predpoludním sme mnohí boli účastní slávnostnej svätej omše, ktorá bola zároveň
rozlúčkou s otcom Máriom Orbánom pôsobiacim v našej obci takmer 10 rokov.
Pred 10-tou hodinou sa
chrám naplnil farníkmi.
V predných laviciach sedeli
do krojov poobliekané deti.
Na chóre už netrpezlivo
očakávali členovia CREDA,
kým zaznie zvonček oznamujúci začiatok bohoslužby,
aby mohli svojim spevom
pridať na slávnostnosti najbližších okamihov.
Po kázni otca Mária odznela „Pieseň o Dubovej“. Po
spoločnom vyznaní viery
a prosbách veriacich nasledovala bohoslužba obety,
pre nás najdôležitejšia časť
svätej omše, kde sa nekrvavým spôsobom sprítomňuje obeta Ježiša Krista. Až
do chvíle, keď otec Mário
s pátrom Mariánom Briškom
ukončili podávanie svätého
prijímania, svätá omša prebiehala bez väčších zmien.
Teraz však do ticha chrámu zaznela známa skladba
„Kto je to kňaz?“, ktorú pred
rokmi naspievali naši farníci Ing. Alžbeta a Ing. Tibor
Polčičovci. (Mimochodom,
túto pieseň často počuť na

rádiu Lumen.)
Po záverečnom požehnaní
otca Mária sa mikrofónu nad
obetným stolom v sprievode Mgr. Márie Zajíčkovej
a Ladislava Valčeka ujala
Eva Dolníková a v mene
nás všetkých sa prihovorila
otcovi Máriovi.
Vo svojom príhovore uviedla veľmi peknú myšlienku, že: “Vďačné a láskyplné
srdce je najčistejším kanálom
pre pôsobenie onej jedinej
sily, ktorej hovoríme Boh.“
Následne odznelo poďakovanie sa otcovi Máriovi za
všetky požehnania i sviatosti, ktoré nám udelil, za
všetky milosti, ktoré nám
od Pána vyprosil. Tiež za
priateľský úsmev, pomocnú
ruku a lásku, ktorú sme od
neho prijali.
Slová vďaky si otec Mário
vypočul i za obnovenie
chrámu, za vnesenie pohody a vznešenosti do svätých
omší a taktiež za zábavné
podujatia a udalosti, ktorými
spájal ľudí a vytváral atmosféru spolupatričnosti a akč-

nosti.
V závere prejavu zazneli
slová: „Nie je to osud ani
náhoda – je to Božie riadenie.“
Po slove ďakujeme zaznel
potlesk, počas ktorého boli
otcovi Máriovi odovzdané
dary: kytica kvetov, obraz
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s dubovským kostolom a finančný dar.
Otec Mário sa nám prihovoril a mňa zaujali slová:
„Táto rozlúčka má jednu
výhodu oproti ostatným
a tou je, že ostávame naďalej duchovne spojení.“
Ďalej prišla pani Jozefína
Fandlová (naša kostolníčka) v sprievode pána Jána
Pretzelmayera a prihovorila sa pátrovi Mariánovi
Briškovi týmito slovami:
Dôstojný otec, milý pán
páter Marián! Pri dnešnom
lúčení s otcom Máriom,
prichodí sa nám rozlúčiť aj
s Vami, ktorý ste boli neodmysliteľnou súčasťou nášho
duchovného otca. Pomáhali
ste mu zvládať jeho kňazské
povinnosti, ktoré by bol bez
vás ťažko zvládol pri jeho
dvoch farnostiach, škole
a jeho ďalších náročných
povinnostiach. Patrí Vám
vysloviť Pán Boh zaplať za
všetko, čo ste pre neho a pre
nás vykonali. Za všetky sväté
omše, ktoré ste nám odslúžili, ale hlavne za tie nedeľné spovedania, kde ste mali
už svojich kajúcnikov, ktorí
na vás pri spovednici čakali. Veľmi sme si Vás obľúbili a verte, že hovorím za
všetkých, budete nám veľmi
chýbať, lebo ste už boli
súčasťou nášho farského

Dubovské noviny

spoločenstva a dvojča nášho
otca Mária. Prosíme nášho
nebeského Otca, aby Vám
dal dar zdravia, ktoré potrebujete, tiež Božie požehnanie
nech Vás sprevádza a Panna
Mária nech Vás ochraňuje a sprevádza po celý Váš
ďalší život. Ešte raz, za všetko Pán Boh zaplať!
Páter Briška si vzápätí prevzal kyticu kvetov a drevenú
napodobeninu tŕním korunovanej hlavy Krista. Pani
Fandlová pokračovala svojim druhým prejavom:
Milý otec Mário! Nedá
mi, aby som sa aj ja s Vami nerozlúčila a nepoďakovala Vám za tie roky, čo
som s Vami vo Vašej blízkosti prežila a veľa sa toho
od Vás naučila. Ako
by to bolo včera, keď
sme sa stretli na fare,
kde ste sa prišli s Vašim pánom dekanom
predstaviť. Hneď ste
mi zostali srdcu blízky a boli ste mi ako
synom, ktorého som
stratila. Všetko ste
mi tolerovali, keď
som niečo pokazila
alebo nespravila tak
ako malo byť, a aj
to, keď som zabudla
prísť do kostola.
Veľmi ma zarmútila správa, keď
som sa dozvedela,
že odchádzate z našej farnosti. Je mi
to veľmi ľúto, ale
je to vôľa Božia a tú treba
plniť. Prajem Vám, aby Vás
na Vašom novom pôsobisku
s láskou prijali, aby sa Vám
tam darilo a boli Vám vo
všetkom nápomocní.
K tomu nech Vám náš
Otec nebeský pomáha, dá
Vám dar zdravia, sily, útechy a nech Vás vezme pod
svoju ochranu Panna Mária
Ružencová, naša patrónka.
Za všetko vám vyslovujem
Pán Boh zaplať!
Nasledoval mohutný
potlesk a ja len podotknem,
že pri tomto prejave zaslzili
i tí „odolnejší.“
Ďalší, kto sa ujal slova, bol
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starosta našej obce, Ľudovít
Ružička. Z jeho príhovoru
prinášam časť, ktorá ma najviac oslovila:
Ako starostovi obce je mi
veľmi ľúto, že odchádza človek, ktorý bol našim duchovným vodcom.
Ako človeku mi krváca
srdce za dobrým priateľom
a dobrým človekom.
Ako farník musím sa skloniť pred rozhodnutím cirkevnej vrchnosti.
Ďakujem a veľa, veľa síl
na Vašej ďalšej ceste.
Po odovzdaní kvetov sa
Jaroslav Lukačovič poďakoval v mene všetkých miniš-

trantov za trpezlivosť a obetavosť, ktorú im
otec Mário venoval. Tiež za
čas, ktorý s nimi strávil a za
mnohé vyprosené milosti.
Ešte počas tohto príhovoru začali zo zadnej časti
kostola prichádzať deti na
čele s Jakubom Minárikom
a Lenkou Valčekovou, ktorí
po slovách: „Otec Mário,
prijmite od nás tieto srdiečka
za všetko, čo ste pre nás urobili:“, odovzdali z medovníkového cesta zhotovenú
napodobeninu nášho chrámu
a na medovníkovom srdci
farebnou cukrovou polevou znázornenú tvár Krista,
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priam umelecké diela, ktoré
vzišli spod rúk našej rodáčky Márie Fedorovej.
Ostatné deti odovzdali
otcovi Máriovi medovníkové srdiečka so svojimi
menami. Tie najmenšie prišli v sprievode svojich najbližších. Deti na „ oplátku“
dostali krížil na čelo.
Na záver odznela skladba
„Vďaka vám“, ktorú ako
taký hudobný darček venovali otcovi Máriovi speváci
z Créda.
Nato nám obaja kňazi ešte
slávnostne požehnali a svätá
omša sa skončila.
Skôr ako by sme sa rozišli,
pani Fandlová všetkých
pozvala na „agapé“ pred
kostol, kde bolo už vopred
prichystané čo to pod zub
i na pripitie.
Tu sme sa aj osobne rozlúčili a chvíľku pobudli pod
lipou, keďže pršalo. Ešte
zaznela pieseň „Na Dubovej
je tak milo“ a rozišli sme sa
do svojich domovov.
Tu by som chcela poďakovať všetkým tým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na tak dôstojnom
a slávnostnom priebehu celej
svätej omše. Vďaka.
Monika Valentovičová
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Desať rokov s otcom Máriom

Pri príležitosti významného jubilea (a nielen jedného), ktoré sa dotýkajú kňaza našej farnosti ThDr. Mária
Orbána, rozhodla som sa uskutočniť s ním rozhovor
a dozvedieť sa čosi viac.
Otec Mário, dňa 5. júla,
na sviatok sv. Cyrila a Metoda, uplynie desať rokov,
keď ste prišli do našej obce
ako nový kňaz a slúžili
ste tu spolu s nami svätú
omšu. Ako si spomínate na
tento deň?
Mám v živej pamäti ten
deň. Prišiel som sem s radosťou, optimizmom, ale aj
s určitou bázňou. Pamätám
sa, že bol vtedy mimoriadne
plný kostol a po sv. omši bolo
na fare stretnutie s niekoľkými farníkmi, členmi farskej
rady môjho predchodcu.
Čo Vás potešilo?
Potešila ma srdečnosť,
dôvera a slová povzbudenia,
ktoré mi boli vždy veľkou
pomocou.
Pôvodne som s Vami
chcela spraviť rozhovor
týkajúci sa 10-tich rokov
vášho pôsobenia v našej
obci. Ako je však známe:
„Človek mieni, Pán Boh
mení“, okolnosti sa vyvinu-

li troška inak ako by sme
si priali. Dnes už vieme,
i z Vášho oznamu, že od
nás 1. júla odchádzate na
nové pôsobisko a to do
Bratislavy, mestskej časti
Rača. Čo vás tam čaká?
Ťažko odpovedať na túto
otázku. Neviem si to ešte celkom predstaviť. Viem, že tam
bude veľa práce na duchovnom poli a viem, že je to živá
farnosť, kde je veľa rôznych
aktivít a samozrejme je to
nepomerne väčšie...
Teraz sa vrátim o niekoľko rokov nazad. Kedy
ste pocítili v sebe túžbu
stať sa kňazom? Kto Vás
v tom podporoval? Čo Vaši
najbližší? Kde ste študovali, kedy ste boli vysvätený
a kým?
Kňazské povolanie je dar
od Boha. Zahŕňa v sebe
veľké tajomstvo. Dar a tajomstvo, taká je odpoveď na
danú otázku. V tomto povolaní je viac Božieho pôso-

benia než ľudských túžob.
Preto sa to aj volá povolanie, lebo Boh si volá do
svojej služby. Viac okolností
a faktorov, ktoré teraz vidieť
ako Božiu prozreteľnosť,
pôsobilo vtedy na mňa. Či
už to bola kresťanská výchova v našej rodine, z ktorej
pochádzam, úcta ku kňazom, biskupom a k Cirkvi,
príklady kňazov pôsobiacich
v mojom rodisku, povzbudenia ľudí, medzi ktorými
boli aj rehoľné sestry z kongregácie Služobníc Ducha
Svätého, tety chodiace každodenne na sv. omšu, kamaráti - miništranti, s ktorými
sme boli dobrá partia...
Viem, že som chcel byť
kňazom už ako päťročný.
Bolo to veľké tajomstvo,
ktoré som povedal vtedajšiemu pánu kaplánovi a hoci ja som na to zabudol, on
si to naše tajomstvo pamätal aj po dvadsiatich piatich rokoch. Potom neskôr,
možno od piatej, šiestej triedy, som šiel za týmto cieľom
s nie celkom jasným detským
záujmom, ale bola to istá
vnútorná túžba, ktorá ma
odvtedy sprevádzala.
Počas gymnázia som si
našiel duchovného vodcu
- kňaza, ktorý mi pomáhal
a duchovne ma viedol. S ním
som riešil otázku povolania
a bolo to pre mňa jednoducho jasné. Vtedy to už bolo
úplne jasné.
Podporu najbližších som
samozrejme mal. Treba
však pripomenúť, že vtedy
bol u nás ešte komunizmus
a vážnym problémom bolo
dostať sa do seminára a študovať za kňaza. Ale aj to
Pán Boh zariadil tak, že
keď som bol druhý rok na
základnej vojenskej službe,
komunizmus padol a mohol
som sa po skončení vojenskej služby riadne prihlásiť
a študovať na Bratislavskej
bohosloveckej fakulte a pripravovať sa na povolanie
v kňazskom seminári. Po
dvoch rokoch ma poslali na
štúdiá do Ríma. Tam som bol
približne päť rokov.
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5. júla v roku 1995 popoludní o 15:00 som bol v Trnavskej katedrále sv. Jána
Krstiteľa vysvätený na kňaza.
Sviatosť kňazstva som prijal
z rúk otca arcibiskupa Mons.
Jána Sokola.
Takže 5. júla t. r. si pripomínate i štrnáste výročie
vášho vstupu do pastorácie
ako kňaz. Aké boli Vaše
doterajšie miesta pôsobenia?
Niektoré boli veľmi krátke.
Tie, počas dvoch rokov štúdia
v Ríme, zato však boli bohaté
na skúsenosti. Bol som kaplánom – pomocníkom farára
na Starej Turej, v Bzovíku
pri Krupine. Chvíľu som
zastupoval v Šišove, pár dní
v Topoľčanoch, potom som
bol v Pezinku, v Bratislave
– Dúbravke a odtiaľ som
v roku 1999 prišiel sem, na
Dubovú.
Počas tých desiatich
rokov ste tu vykonali

obrovský kus práce. Bohu
vďaka za to i za Vás. Veď
koľko detí ste pokrstili,
koľko ich z Vašich dlaní
prvýkrát prijalo Sviatosť
Oltárnu. Dvakrát sa konala slávnosť Birmovania,
koľko príprav, hodín a trpezlivosti. Koľkí mladí
ľudia si vďaka Vám vyslúžili Sviatosť manželstva.
A tiež mnohým ste udelili
Sviatosť pomazania chorých – pomoc na „cestu
domov.“ A v neposlednom
rade spomeniem tiež
množstvo Sviatostí zmierenia sprostredkované za tie
dlhé a požehnané roky.
Pravidelne na každý týždeň ste pripravovali hárok
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s názvom: „Magnificat“,
na ktorý si už mnohé
domácnosti zvykli a sprevádzali ich počas týždňa.
Vaša práca s deťmi
a mládežou prináša svoje
ovocie.
Zaviedli ste u nás sväté
omše s katechézou pre
deti. Málokto vie, že príbehy z Biblie namaľované
na plagátoch boli dielom
Vašich rúk.
Tiež sa „ujali“ mnohé
kultúrne i športové podujatia započaté na Váš podnet. Uvediem aspoň zopár:
súťaž „kakár“, Dubovský
štvorlístok, priateľské
zápasy (futbal)...
Podporovali ste mladé
talenty. Mám na mysli hlavne Lucku Moravčíkovú
a jej „divadielka“, ktoré
nacvičuje s ďalšími mladými ľuďmi.
Pamätám sa, keď sa na
farskom dvore konali opekačky, podnikali ste rôzne
výlety, stretnutia rodín,
stretali sme sa pravidelne
na modlitbe sv. ruženca...
A spestrenia sv. omší
v Deň matiek či na sviatok
Svätej rodiny tiež „prišli“
od Vás.
Je toho veľa. Všetko sa
ani nedá spomenúť. Za
všetko to, čo ste pre našu
obec a farnosť ako kňaz
vykonali, chcem Vám
vysloviť úprimné Pán Boh
zaplať.
Chceli by ste nám, Dubovanom, ešte čosi povedať?
Nie som až taký filozof,
ani rečník, aby som niečo
múdre povedal. Azda to, čo
mňa veľmi zaujalo a síce:
pýtali sa slávneho teológa
Tomáša Akvinského na to,
ako si vysvetliť slová Pána
Ježiša o tom ako dôjsť do
neba. On im vtedy odpovedal veľmi jednoducho:
„Stačí iba chcieť“. A toto
si myslím, že je veľmi dôležité: nestratiť záujem, nenechať sa odradiť, znechutiť
ani odlákať, zanechať cestu
spásy a zabudnúť, ale každodenne opakovať toto rozhodnutie: chcem.
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A to úprimné chcem nás
bude viesť k Pánu Ježišovi,
k Cirkvi, k modlitbe, k počúvaniu Božieho slova
i k čnostnému a šľachetnému životu.
To chcem je neoddeliteľne spojené s ďalším slovom
a tým je pokora. A čo je
pokora? To je vlastne pravda o sebe, pravda o Bohu,
pravda o našich vzostupoch
a pádoch, pravda o Božej
láske, o jeho odpustení, sile
a pomoci... Keď má človek
dobrú vôľu a pritom pokoru
v srdci, ten prekoná s pomocou Božou všetko. A okrem
Božej pomoci máme i mnohých orodovníkov v nebi
a v našej farnosti i tú najväčšiu zo všetkých, Pannu
Máriu.
Otec Mário, ďakujem
Vám za reakciu na moje
otázky. A aj keď nám mnohým bude smutno pri rozlúčke s Vami, túžim vysloviť tú známu vetu, ktorú
povedal Svätý Otec Ján
Pavol II. pri jednej zo svojich návštev na Slovensku:
„Nie zbohom, ale dovidenia“, otec Mário!
Monika Valentovičová
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Modlitba vďaky za otca Mária
Milý Bože,
chcem ti v mene všetkých mladých a detí
predniesť úprimnú modlitbu vďaky.
Vďaka za kňaza, ktorého sme prvého
videli stáť pri oltári,
zdá sa nám, že je tu večne
a predsa je stále mladý.
Často nás do hry zvolával
a vtedy sa jedným z nás stával.
Ako sme postupne vyrastali,
dopĺňal úlohu otca, mamy.
Učil nás poslušnosti a láske k Bohu,
aby sme boli šťastní, vyhýbali sa hriechu.
Nastal čas, keď uznal, že sme už zrelí
a vložil teba, Bože, do našich sŕdc vo
svätom prijímaní.
Pane, ty vieš ako za nás prosil,
aby sme dozreli v takú pšenicu,
na ktorej by bolo vidno jeho prácu.
Pane, odpusť tomu, kto si to nevážil.
Za všetko mu od nás veľká vďaka patrí,
pomôž nám, aby sme na neho
v modlitbách nezabudli.
Lucia Moravčíková

10

júl - september 2009

Dubovské noviny

VI. prvomájová Veterán Tatra Rallye
aj u nás v Dubovej

Po úspešnom postavení
mája a opäť vydarenej
akcii „Richtárska varecha“
na priestranstve pri soche
sv. Jána, nám spestrili
predĺžený víkend aj organizátori a účastníci VI.
prvomájovej Tatra Rallye
Bratislava.
Štart bol v Bratislave
na Hviezdoslavovom
námestí od deviatej hodiny.
Postupne sa veteráni presunuli v plnej kráse po trase
Devín, Devínska Nová
Ves, Stupava, Lozorno,
Jabloňové, Pernek, Pezinská
Baba, Pezinok, Vinosady,
Modra, Dubová, Červený
kameň, Častá, Štefanová,
Budmerice a do cieľa na
bratislavský Kamzík sa
vrátili cez Pezinok, Viničné,
Slovenský Grob, Chorvátsky
Grob, BA – Zlaté Piesky

napätím. Keďže
ide o historické
vozidlá, nie je na
nich zaujímavý len
ich vek, ale tiež ich
samotná história.
Často sa predstavia
vozidlá, ktorých
značku alebo konkrétne vozidlo používali niektorí
významní štátnici
alebo osobnosti.
Svetová história
za posledných sto

a BA – Ružinov.
Pre obdivovateľov historických vozidiel a automobilizmu vôbec to bola
jedinečná príležitosť vidieť
technickú a dizajnovú
históriu automobilizmu sústredenú na jednom mieste,
spojenú so súťažným

rokov nie je teda iba históriou spoločenských zmien
a udalostí, ale zmien, ktorých
nemým svedkom boli práve
súťažiace historické vozidlá.
Názov klubu nesie symbol prvého vozidla, ktoré
stálo pri jeho zrode Tatra
141. Počas svojej exis-

tencie od roku 1999 klub
zrekonštruoval ďalšie historické úžitkové vozidlá
značky Tatra a historické
vojenské vozidlá. Postupne
sa zapojil do slovenského
a medzinárodného diania
zberateľov historických
vozidiel. Zorganizoval viacero podujatí slovenského
a medzinárodného významu, z ktorých niektoré
sa stali tradičnými podujatiami. Prezident klubu Ing.
Peter Baliga sa v roku 2008
stal prezidentom Združenia
Zberateľov Historických
Vozidiel SR, čo zakladá aj
pravidelnú účasť na zasadnutiach medzinárodného
orgánu zberateľov historických vozidiel FIVA.
Hnutie zberateľov historických vozidiel je
dobrovoľnou činnosťou
zameranou na zachovanie v
podstate technických pamiatok, technických postupov
a technickej dokumentácie historických vozidiel. Budeme radi, keď sa
informácie o našej činnosti
stanú inšpiráciou pre ďalšie
snaženie zberateľov historických vozidiel alebo
všetkých priaznivcov tejto
činnosti.
Veľmi pekne ďakujeme za
príjemné chvíle prežité vo
Vašej malebnej obci Dubová
a tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami!
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Pripomienka zosnulých
júl - september 2009
100 rokov:
Irena Kittová + 4.8.1909

dcéra Pavla a Pavlíny rod. Sinkovičovej (19 r.)

Štefan Kosec + 24.9.1909

syn Floriána a Serafíny rod. Macákovej (6 mes.)
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30 rokov:
Mária Drinová + 21.7.1979

manželka Gabriela rod. Speváková (69 r.)

Jana Magalová + 3.8.1979

dcéra Emila a Amálie rod. Peškovej (25 r.)

Alexander Grellneth + 17.8.1979
manžel Ernestíny rod. Kučerovej (66 r.)

Juliana Palkovičová + 19.9.1979
vdova po Jozefovi, rod. Moravčíková (60 r.)

Ľubomíra Kalinovská

90 rokov:

10 rokov:

Jozef Mičunek + 10.7.1919

Juliana Náprstková + 12.7.1999

manžel Amálie rod. Drefkovej (75 r.)

vdova po Františkovi, rod. Tuchyňová (84 r.)

Vilma Hamarová + 31.7.1999

80 rokov:

vdova po Jánovi, rod. Hrdlovičová (72 r.)

Anna Lukačovičová + 17.8.1999

Mária Denkóciová + 8.7.1929

vdova po Petrovi, rod. Hutterová (73 r.)

dcéra Jozefa a Drantišky rod. Hečkovej (24 dní)

Ján Hečko + 27.7.1929

syn Františka a Paulíny rod. Tomašovičovej (6 mes.)

Karol König + 22.8.1929

Štefan Holkovič + 9.9.1999
Mária Drinová

Jana Magalová

Alexander Grellneth

Juliana Palkovičová

manžel Anny rod. Polčicovej (83 r.)

syn Jozefa a Magdalény rod. Pokojnej (1 r.)

70 rokov:
Magdaléna Polčicová + 26.7.1939
vdova po Františkovi, rod. Moravčíková (64 r.)

Lukačovičová + 9.9.1939

dcéra Františka a Paulíny rod. Dobšovičovej (1 deň)

60 rokov:
Rozália Polčicová + 5.8.1949
vdova po Michalovi, rod. Kosecová (70 r.)

50 rokov:
Hermína Valentovičová + 4.8.1959
vdova po Alexínovi, rod. Lošonská (74 r.)

Agnesa Polčicová + 3.9.1959
vdova po Rudolfovi, rod. Švorcová (67 r.)

Ján Svrček + 22.9.1959

manžel Márie rod. Tlaničíkovej (58 r.)

Hermína Valentovičová

Agnesa Polčicová

Juliana Náprstková

Vilma Hamarová

Anna Lukačovičová

Štefan Holkovič

20 rokov:
Rozália Valentovičová + 6.8.1989

vdova po Františkovi, rod. Valentovičová (69 r.)

Alojz Fandel + 21.8.1989
manžel Ireny rod. Horváthovej (66 r.)

Ľubomíra Kalinovská + 26.8.1989
manželka Jána rod. Nemčeková (34 r.)

František Gavorník + 11.9.1989
syn Františka a Ireny rod. Kadlečíkovej (45 r.)

Rozália Valentovičová

Alojz Fandel

40 rokov:
Michal Tomašovič + 15.8.1969
vdovec po Márii rod. Peškovej (62 r.)

Poďakovanie
V mene všetkých občanov obce chcem poďakovať pánovi Otovi
Štefaničkovi z Bratislavy, ktorý bez nároku na peňažnú či inú náhradu natrel
všetky kríže, ktoré vedú na kalváriu na Vítkovom vŕšku.
Poďakovanie tiež patrí pánovi Vladimírovi Oškerovi, ktorý poskytol
materiál na uzemnenie rozhľadne na Kukle.
Silvester Žofčík

e, milostivo na
Zhliadni, Pan
snulých
duše našich zo
večnej radosti.
a voveď ich do

Súčtom
čistého srdca,
očí a úst
je nevinnosť
dieťaťa.
(Andrej Dermek)
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TOP víťaz a ostatní súťažiaci

Nedalo sa nevidieť, nedalo sa nepočuť, že dňa 28.6.2009
sa konal už druhý ročník súťaže v hľadaní talentov:
Dubovský štvorlístok. Tento rok sa hľadali talenty
v kategóriách spev, prednes, tanec a voľná disciplína.
Detí sa prihlásilo takmer o polovicu viac ako minulý
ročník. Celkovo 26 detí vo veku od 2 do 17 rokov (3 z nich
nakoniec nevystupovali). Široká veková škála so sebou
niesla i neskutočný potenciál talentov a originalitu vo vystúpeniach. Poďme ale úplne na začiatok...
Detičky z MŠ
s piesňou pre otca Mária

Treťou hodinou poobednou to všetko vypuklo,
tentoraz v priestoroch
športovej haly na ihrisku.
Po úvodnej znelke sa mikrofónu moderátora ujal

otec Mário, ktorý započal
celé toto dielo modlitbou.
Po nej nasledovalo privítanie všetkých prítomných,
poroty a uvedenie údajnej
inštrumentálnej skladby

Lucky Moravčíkovej. To
však otec Mário ešte netušil,
čo si pre neho deti nachystali. Z inštrumentálnej skladby
vzišla spievaná pieseň Toto je
deň, pri ktorej deti odovzdali otcovi Máriovi čestné
moderátorské tričko ako
TOP MODERÁTOROVI
a zároveň ako poďakovanie
za všetky akcie, ktoré pre
deti robil a veríme, že bude
s nami zdieľať i ďalšie.
Po tomto prekvapení už
dostali priestor detičky
z materskej škôlky a ich starostlivo vybraná choreografia tanca a básničiek. Za potlesku obecenstva a hudobnej
znelky celého podujatia si
detičky prevzali darčeky pre
ne pripravené za milé vystúpenie a už sa prešlo k samotnej súťaži.
Ako prvá vystúpila na pódium Henrietka Korčeková
so svojou piesňou Malé
koníky. Nasadila vysokú
latku, no žiadny nasledujúci
súťažiaci sa nedal zahanbiť.
A o ktorých ďalších je
vlastne reč: Miško Koník,
Maťko Polčič, Lenka
a Katka Valčekové, Lucka

"Bufeťáci..."

Boďová, Emmka Šuplatová
a Stellka Pražáková, Laurika
a Samko Polčičovci, Evka
a Mirko Dolníkovci, Lucka
Moravčíková, Martinka
Cáderová, Patrik Moravčík,
Klárika Zajíčková, Simonka
Heldová, Dominika Jurišová, Magdalénka Valachová, Jurko Jakubec, Kristínka Jakubcová, Marek
Moravčík, Kristián Koník.
Naozaj klobúk dolu pred
kvalitou a originalitou ich
vystúpení. V sále vytvorili
úžasnú atmosféru, ktorá síce
bola súťažná, no zároveň
priateľská. Každý každému
držal palce.
Súťažiaci po svojom

Dubovské noviny

prednese bol slovne hodnotený predsedom poroty
a zároveň si každý z porotcov súťažiaceho hodnotil i číselne. Po vystúpení
všetkých detí zasadla porota
(Alojz Valentovič-Lotohudobník, Anna Fialová-učiteľka, Valentínka
Škápiková-učiteľka, Simona Jakubcová-učiteľka,
Ferino Zajíček-hudobník
a šéfredaktor Dubovských
novín) k vážnemu spoločnému hodnoteniu a určeniu
jednotlivých víťazov v daných kategóriách. A takto
rozhodli:
V kategórii Prednesu
poézie a prózy získali
víťazné miesta nasledovne:
I. Henrietka Korčeková
II. Simonka Heldová
III. Laurika a Samko Polčičovci
V ďalšej kategórii Spev
sa deti umiestnili:
I. Kristínka Jakubcová
II. Lenka a Katka Valčekové
III. Klárika Zajíčková
V kategórii Tanec zastúpili víťazné miesta:
I.miesto: Dominika Jurišová a Magdalénka Valachová
II. Emmka Šuplatová
a Stellka Pražáková
III. Lucka Moravčíková
a Martinka Cáderová
Prázdna neostala ani
Voľná disciplína:
I. Matej Polčič – hra na
klávesy
II. Juraj Jakubec – hra na
klávesy
III. Patrik Moravčík
– vyrezávanie paličiek
Špeciálnu cenu poroty získala Lucka Boďová,

ktorá ako jediná súťažila
v troch disciplínach – spev,
prednes, tanec.
Víťazom boli udelené
diplomy, medaily v tvare
štvorlístka, milé zápisníčky,
keramické misky a sladká maškrta s ozdobou do
kvetináča.

júl - september 2009

Publiku boli počas prestávky rozdané hlasovacie
lístky, na ktorých mohli
zakrúžkovať jedného súťažiaceho, ktorý sa im najviac páčil. Na základe hlasov, ktoré súťažiaci získali
týmto hlasovaním, bol zvolený absolútny víťaz .
Tento titul si odniesla minuloročná víťazka, ktorá svoj
titul obhájila: Kristínka
Jakubcová - z kategórie
spev.
Okrem titulu a vyššie uvedených cien získala opätovne obhájený putovný
pohár, knižný darček, šerpu
štvorlístka a tortu.
Maľovanie, ktoré bolo
nesúťažnou kategóriou, prilákalo takmer všetky deti.
Každý, kto sa jej zúčastnil, si
odniesol malú sladkú cenu.
Milým prekvapením
bolo i ďakovné slovo od
Majky Zajíčkovej v mene
všetkých rodičov, ktoré
patrilo Janke Valčekovej,
Hanke Jakubcovej a Evke
Dolníkovej za prácu s deťmi
počas detských omší, za ich
vedenie detí k spevu, lebo
ako bolo povedané: “Kto
spieva, dvakrát sa modlí.”
Počas vystúpení i cez
prestávky bolo všetkým
k dispozícií občerstvenie na
uhasenie smädu, no i zahnanie hladu. A vonku pod
altánkom rozvoniaval kotlíkový guláš, z ktorého sa
každému ušlo a veru stálo za
to ho okoštovať. Zdravíme
vás, páni gulášnici Norino
a Ľuboš.
Víťazov máme, ceny sú
rozdané a jeden krásny deň
za nami. A aby sme nezabudli... na záver mi dovoľte
poďakovať Tomu, ktorý celú
akciu požehnal, všetkým,
ktorí akokoľvek dopomohli
k tomuto krásnemu dielu
ako osobnou pomocou, tak
i materiálnou: p. Fraňovej
– potraviny Dubová, Jednota

dôchodcov Dubová, Marek
Jakubec -firma Joslík,
Marek Polčic - pohostinstvo
Mara Dubovská, Ján a René
Pretzelmayer, Monika Zemancová – kvetinárstvo,
Dubová, Keramika – p. Malina, Modra, Zajíček Jozef
– Keramika Častá, Zajíček
Rudolf – ZAEX Doľany,
Zuzka Polanská, Monika
Setnická, Ľuboš Held a Noro
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so svojími pomocníkmi. Bola
predĺženým vrcholom preto,
lebo sa konala až v sobotu
4.7. na ihrisku. Slniečko pri
opekačke škvarilo nás a my
špekačky...
Úplne na záver mi dovoľte
ešte zopár slov. Prajem nám
všetkým, aj napriek tomu,
že sa časy a okolnosti života
menia, nech nás takéto
akcie a myšlienky spájajú.

Obecenstvo
Porota v plnom nasadení...

Koník – kuchári, rodinám:
Vladimíra Oškeru, Rudolfa
Oškeru, Romana Oškeru,
rodine Šuplatovej, všetkým,
ktorí niečo dobré upiekli,
celému realizačnému tímu
- ťažko mi je ho vymenovať,
lebo bol skutočne bohatý na
deti, ich rodičov, príbuzných
a kamarátov. Všetkým obrovská VĎAKA!
Predĺženým vrcholom tejto
detskej akcie bola opekačka,
ktorú si viacmenej zobrala
pod patronát Evka Dolníková

Nebojte sa priložiť ruku
k dielu. Je to úžasné aké
dobré a nezabudnuteľné veci
vznikajú, keď v nás ľuďoch
nechýba dobrá vôľa a ochota
zapojiť sa pre spoločnú vec.
Do skorého videnia.
Štvorlístkači
Monika Tomášková, vz.
Fotografie z archívu
Dominika Zajíčka
a Vladimíra Oškeru
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Kultúrno spoloče

Príjemný zážitok sme mali tí, ktorí sme sa zúčastnili v jeden májový večer (17.5.2009) folklórneho vystúpenia
v našej spoločenskej sále na ihrisku, o ktorý sa postarali občania Modrovej na čele s ich starostom pod názvom
„Starodávna svadba“ – svadba z obdobia, keď sa brali naše babky a dedkovia.
Hodní sú chvály za ich prekrásne tance a hudbou sprevádzaný spev. Tradícia je u nich na prvom mieste.
Zapájajú sa u nich hlavne mladí ľudia, čo im slúži ku cti.
Taktiež patrí poďakovanie vedeniu našej obce, že zabezpečili pre nás toto podujatie a uhradili náklady spojené s jeho organizáciou. Veríme, že aj v budúcnosti budeme môcť navštíviť podobné pekné podujatia. Srdečná
vďaka.
V Dubovej 5.6.2009

Mária Koníková, členka Jednoty dôchodcov

Z procesie na sviatok Božieho Tela
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Poďme spolu lietať

fotografie si môžete pozrieť na
http://picasaweb.google.sk/bateriebigos/PodmeSpoluLietatDubova2009
6. mája 2009 sa v našej
obci (v deň volieb do EP)
konalo celoslovenské podujatie s medzinárodnou
účasťou Poďme spolu
lietať.
Modelári rádiom riadených
modelov lietadiel „obsadili“
na víkend súkromné športové
letisko Dubová a pre pote-

chu vlastnú a aj všetkých
návštevníkov predvádzali
modely lietadiel, vrtuľníkov
a všetkého „čo má aj nemá
krídla“.
Účastníci neboli zaskočení
ani premenlivým počasím
a výborní piloti predviedli
bravúrne akrobacie aj pri
nočnom lietaní.

LKM Bratislava a najmä
pani Ňaňová pripravili spolu
so sponzormi nádherné podujatie s potrebným zázemím,
ktoré sa stáva pokračovaním
Bratislavského letecko-modelárskeho dňa.
Verím, že k príjemným
spomienkam bude patriť
aj fľaša dobrého vínka od

Pozoruhodná reprezentácia Dubovej
Milí čitatelia,
ako už z predchádzajúceho čísla
Dubovských novín viete, náš rodák,
v Brezne žijúci výtvarník – kolážista
a literát Ernest Svček, vystavoval vo
februári tohto roku s veľkým úspechom
svoje koláže v Kladne (ČR).
Žiaľ, len teraz sa dostávame k veľmi
lichotivým recenziám na túto jeho
prezentáciu, publikovaným v e-GAGu
č. 5/09, ktorý je nielen špecializovaným
karikaturistickým týždenníkom naších
západných susedov, ale aj oficiálnym
bulletinom Českej únie karikaturistov.
Uvádzame iba štyri z najpôsobivejších
pasáží z inak rozsiahlych materiálov
venovaných kumštu Ernesta Svrčka
z pera viceprezidenta ČUK, svetom

uznávaného karikaturistického experta
Ivana Hanouska, nazvaných ERNEST
SVRČEK NA KLADNE! A ZA SLOVÁKEM NA KLADNO:
„Svrček nejen, že patří k základním
postavám posledních čtyř desetiletí
slovenského výtvarného humoru, ale
je zároveň i samorostlým originálem,
jenž nemá obdoby nejen na Slovensku,
ale ani v sousedních zemích.“
„Do Kladna zveme proto, že zde
bude mít české, tedy spíš středočeské
publikum ojedinelou příležitost spatřit
výsledky koncertů pro oči, ruce, nůžky
a lepidlo, které ve svém Breznu Ernest
diriguje denně a scela osamněle.“
„Toto se odehrávalo někdy v 80.

sponzora Mareka Jakubca
- firma Joslík, ktorú dostal
každý zúčastnený pilot.
Držíme palce organizátorom pri ďalších ročníkoch
a dúfame, že piloti, modelári
a návštevníci sa k nám budú
radi vracať aj v budúcnosti.
-rrr-

letech – od té doby autor koláží vyzrál,
osvědčil se a díky velké vytrvalosti patří
ke skutečným osobnostem tohto žánru
– je svým způsobem neopakovatelný.
A – co si budeme namlouvát – těžko
někdy někým v této své rukodělné
vyjímečnosti nahraditelným.“
„Ojedinelý suvenýr si pak odnesli
nejen vystavujíci autor, ale i navštěvníci
– lidický Antonín Nešpor vyrobil
desítky krabiček zápalek oboustranně
opatřených „reklamními“ vinětami
na výstavu s karikaturou E. Svrčka,
několika jeho obrázky i místem jejího
konání.“
Pozoruhodná reprezentácia Dubovej
i Slovenska na náročnej medzinárodnej
scéne, čo poviete ?
Pripravila Mária Polčicová
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Pr vé stretnutie
Traduje sa, že mesiac máj je mesiacom lásky. V našej malebnej dedinke sa však tento mesiac nesie i v znamení inej
tradície. Je totiž nepísaným pravidlom, že v tomto období pristupujú „naše“ deti k 1. svätému prijímaniu. Tento rok táto
krásna slávnosť pripadla na 17. máj.
ne slúžil každý z týchto otázok preskúšal. Skúšky sme
pondelok. Aj sa spolu s deťmi zúčastnili i my, rodikeď schopnosť čia. Pri niektorých „veselých“ dobre
detí sústrediť naučených odpovediach sme sa pobasa na svätej vili, ale zároveň sme si uvedomili,
omši bola nie- že naša práca a učenie našich detí
kedy slabšia, týmto nekončí. Tým, že budú rásť a dovždy si odnies- spievať, budú schopné hlbšie pochopiť
li jeden, dva podstatu toho, čo sa naučili. A aby sa
nové poznat- tak stalo, v tom im budeme musieť my,
ky zo Svätého rodičia, pomáhať.
písma. Otec
Keď nastala očakávaná nedeľa, bol
krásny slnečný deň. Všetci spoločne
sme sa prešli z farskej záhrady do
pekne vyzdobeného kostola. Deti sa
správali dôstojne a s plnou vážnosťou
K tomu, aby deti prijali Pána Ježiša,
pristupovali ku všetkým obradom, ktoré
ich pripravujeme od útleho detstva, od
slávnostne nasledovali. Atmosféra bola
chvíle, kedy začnú chápať a prijímať
sviatočná, krásna a dojemná, čoho
naše odpovede na ich zvedavé otázky,
dôkazom bola nie jedna slza v očiach
ktorými nás neustále zahŕňajú.
prítomných.
Neskôr, keď sa naučia čítať, príprava
v podobe hodín náboženstva sa stáva
Vďaka za to patrí najmä otcovi
dôslednejšia. Pre naše prvoprijímajúMáriovi, ktorý s nekonečnou trpezlice deti sa najintenzívnejšia príprava
vosťou, vytrvalosťou a láskou dokázal
začala hneď po Vianociach.
dôstojne deti pripraviť a naučiť ich
Otec Mário zahŕňal deti svojím trpezvšetko potrebné. A urobiť tak 17. máj
livým vysvetľovaním nielen na hodinách Mário okrem toho chlapcom a diev- 2009 pre nás všetkých dňom nezabudnáboženstva, ale aj na pravidelných čatám priebežne rozdal otázky, ktoré nuteľným.
Jana Gregoričková
detských svätých omšiach, ktoré pre sa deti svedomito učili a na záver ich
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Počas jarných mesiacov
neožíva len príroda, ale aj
naša škola.

Mali sme
bohatú jar!

V apríli naši žiaci úspešne
absolvovali plavecký výcvik
v mestskej plavárni v Pezinku. Bolože to radosti, keď
na konci kurzu držali v rukách
„mokré vysvedčenia“.
Aby sme nevychladli,
pokračovali sme v našich
aktivitách návštevou farmy
v Štefanovej, kde sme obdivovali mláďatká - maličké
jahniatka, kozliatka,
kamerunské kozičky, ale aj
pštrosy, pávy, chameleóny

Exkurzia detí zo ZŠ Dubová u požiarnikov v Pezinku 7. mája 2009 s ukážkami
požiarnej techniky a výstroja
zorganizovali podobné stretnutie aj do Spoločenskej sály
na miestnom ihrisku. Nálada
bola vynikajúca. Deti, ale aj
dospelí, sa nenásilnou formou dozvedeli nielen o Austrálii, o jej zemepisných,
historických, či ľudských
rozmeroch, vypočuli si koncert našich austrálskych Slovákov popretkávaný vtipným slovom pána Ivanka
Krivosudského, ale hlavne
spolu strávili požehnané
a neopakovateľné chvíle.

atď. Pani farmárka Janka
Hroncová nám vysvetlila,
ako sa stará o takéto zvieratká a ako sa potom pripravuje syr. Pokračovali sme
návštevou Svätoplukovho
kráľovstva - meče, rapíry,
delá, historické zbrane,
dobové šaty a hrad boli len
časťou toho, čo sme zažili.
V kráľovstve nás privítal aj
minister monarchie, ktorý
má na starosti dopravu poník Artuš.
Raritou našej školy sa
stalo aj to, že Pytagoriádu

uspešne zvládlo všetkých
šesť štvrtákov, čo potvrdili
aj v okresnom kole.
Kedže stále pribúda nehôd
i požiarov, kde sú zainteresované aj deti, boli sme
na prednáške a ukážkach
v Okresnom riaditeľstve
hasičského a záchranného
zboru v Pezinku, kde nás
osobne prijal pán plukovník
Emil Moťovský.
V máji, ako každý rok,
sme spoločne pripravili
milý program ku Dňu našich

drahých mamičiek.
21.5.2009 sme v škole
mali besedu s nestorom
slovenskej kinematografie,
scenáristom, autorom divadelných hier a hlavne kameramanom, ktorý nafilmoval
okolo 800 filmov - pánom
Mariánom Minárikom Častovským, s pánom hercom
Ivankom Krivosudským
a našimi milými hosťami
z ďalekej Austrálie.
Pre mimoriadny ohlas nás
pán starosta oslovil, aby sme

K dobrej nálede dopomohlo aj plné bruško, o ktoré
sa postarali „dubovské
dievčence“ a ich chýrečné
„scískanice“.
Zatiaľ poslednou akciou
bolo MDD. Čaká nás však
ešte koncoročný výlet, futbalový turnaj a záverečné
testovanie.
Želáme Vám aj nám požehnané a krásne prázdniny
a slnečné leto.
Pani učiteľka
PaedDr. Valentina
Škápíková a pán riaditeľ
Mgr. Juraj Schwarz ako
aj ostatní pracovníci našej
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Dňa 23. mája 2009 sa v rámci Malokarpatskej vínnej cesty uskutočnilo podujatie Otvorené pivnice na sv. Urbana.
Z našej obce sa do tohto podujatia zapojili aj naši dlhoroční sponzori
Pretzelmayer Ján a René, – J & R
Pretzelmayer a tiež Jakubec Marek
– JOSLIK.
Pán Jakubec rekonštruuje a prerába
starý dom na Družstevnej ulici z ktorého
bude Hoštácka viecha. Tá sa už teraz
stáva malebnou architektonickou atrakciou (videli sme tam fotiť sa nevesty na
svadobné fotografie – na trávniku pod

starodávnou hruškou) a veľmi sa páčila
aj návštevníkom vínnej cesty.
Pán Ján Pretzelmayer so synom zasa
pripravil nádherné podujatie vo svojej
vinotéke na Červenom Kameni – Sľub
výrobcu omšového vína, ktorý skladali obaja vinári k rukám Mons. ThDr.
Františka Bartoša, PhD. – biskupského vikára Ordinariátu ozbrojených
síl a ozbrojených zložiek Slovenskej
republiky.

Naši seniori súťažili v športe
Aj naši páni SENIORI sa zúčastnili športovo – súťažného popoludnia J. D.
S. na Slovensku, ktoré sa konalo v Pezinku v areáli ZŠ. Tu ukázali všetkým, že
v Dubovej sú zdatní dôchodcovia, ktorí sa len tak niečoho nezľaknú.
Domov priniesli ocenenie, kde získali druhé miesto vo vrhaní guľou – pán
Rudolf Jakubec (Cvako) a tretie miesto v stolnom tenise – Ján Minárik (Pincik).
Týmto im ďakujeme za účasť a dúfame, že budúci rok sa opäť zapoja do
súťaživého športovania.
Predseda J. D. S. v Dubovej
Rudolf Oškera

Slávnostný akt sa odohrával v priestoroch sály Terry v historickej časti hradu
za účasti PhDr. Ing. Jaroslava Hájička
– riaditeľa múzea Červený Kameň
a mnohých priateľov a známych.
Vzbudzuje v nás hrdosť vedomie,
že vínam z našich viníc sa prostredníctvom našich vinárov pánov Jána
a Reného Pretzelmayera dostalo tej cti
byť vínami hodnými Premenenia na
Božom oltári.
Veríme, že aj najnovší prírastok
v rodine Pretzelmayer (ku ktorému
mi dovoľte touto cestou blahoželať
s prianím zdravia, šťastia a Božieho
požehnania) bude kráčať v šľapajach
svojho otca a dedka.
Na záver poďakovanie za dôstojnú
reprezentáciu našej malej dedinky pri
tomto regionálnom podujatí vyslovuje
starosta obce.

Poďakovanie darcom
ktorí v predchádzajúcom období
finančne podporili tvorbu a distribúciu Dubovských novín:
Anton Suchovský, Anička
Lukačovičová, rodina Rudolfa
Polčiča st., rodina Veroniky
Lederleitnerovej (Častá).
ĎAKUJEME!
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Nultý ročník
V malebnom prostredí na
pozadí malokarpatských
vrchov odohral sa počas
druhého júnového víkendu
v obci Dubová nultý ročník
pretekov Slovenského pohára v mládežníckych kategóriách.
Za účasti približne sedemdesiatky pretekárov sa preteky jazdili pod značkou
CK ANSIMA Moldava nad
Bodvou, pod záštitou obce Dubová a organizačne
preteky zastrešoval riaditeľ
pretekov pán Alojz Tomašovič. Rozhodnutie pri výbere
vhodnej lokality padlo z viacerých dôvodov práve na
Dubovú. Treba povedať, že
voľba to bola dobrá.
Program dvojdňových pre-

tekov sa skladal z časovky,
ktorá začínala v sobotu
o 11:00 a jej trať mala štart
v Doľanoch a cieľ v Dubovej
na chate Fúgelka a z etapy,
ktorá sa jazdila v nedeľu
od 9:00 na „Dubovskom
okruhu“. Trasa tohto okruhu
začína v Dubovej, pokračuje
popri Píle do Častej, tu odbáča do Štefanovej, ďalej
prechádza Budmericami a
cez Modru-Kráľovú sa vracia do Dubovej.
Keďže súťažili štyri kategórie - juniori, kadeti,
starší žiaci a mladší žiaci náročnosť bola odstupňovaná
počtom kôl. Okruh meral cca
22 km a juniori jazdili štyri

cyklistických pretekov

kolá. Každá mladšia kategória potom o kolo menej.
Cieľ bol opäť na chate
Fúgelka.
Preteky prebehli vďaka
disciplinovanosti pretekárov
ako aj snahe organizátorov
bez akýchkoľvek zranení
či kolízií. Týmto by sa
chcel riaditeľ pretekov
pán Tomašovič poďakovať
starostom obcí Dubová pán Ružička; Častá - pán
Jablonovský; a Doľany - pán
Schmid za ich ústretovosť.
Poďakovanie patrí aj pánovi
Manduľákovi a manželom
Meškovcom, ako aj pánovi
Gavorníkovi a firme Pretzelmayer. Je treba poďakovať

taktiež organizátorom, policajtom, záchranárom
a všetkým, ktorí svojou
troškou prispeli k hladkému priebehu pretekov. Zvláštne uznanie si zasluhujú
pretekárky Michaela a Alžbetka Tomašovičové za
hájenie domácich farieb.
Prihliadajúc k tomu, že išlo
o nultý ročník, neboli vidieť
žiadne väčšie nedostatky.
Na záver hádam treba
popriať hlavnému organizátorovi pánovi Tomašovičovi
veľa chuti a energie na ďalšie
ročníky a nám už neostáva
nič iné ako sa tešiť na budúci
rok.
Roman Kramár
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Skončila futbalová súťaž

Foto: Luboš Held
Stojaci zľava: Ondrej Fischer, Erik Hagara, Martin Benkovský, Matúš Mandulák, Libor Koník, Peter Jakubec
Kľačiaci a ležmo - zľava: Miloš Svrček, Štefan Duban, Roman Vizvári, Martin Harach, Peter Žák, Andrej Rášo, Martin Vika

Dňa 14. júna 2009 sa skončila futbalová súťaž V. ligy ročníka 2008
– 2009. Po nevydarenej jeseni, keď
sme skončili na neslávnom poslednom
mieste s 5-timi (!) bodmi, museli sme
dosť radikálne zmeniť formu aj obsahy

tréningového procesu.
K tomu nám veľmi pomohli naši
dvaja navrátilci – Libor Koník ml.
a Štefan Duban ml. Oni vsadili na
mladú dubovskú krv, ktorá oživila celé
dianie futbalového života na Dubovej.
To sa prejavilo aj na výsledkoch nášho
mužstva v jarnej časti súťaže, keď sme
získali 27 bodov a skončili sme na
prijateľnom 12. mieste.
Veľmi nám pomohlo hosťovanie
brankára z Rače, ktorý svojím výkonom ťahal aj ostatných hráčov. Na
škodu bolo, že sme po jeseni 2008
odvolali zo súťaže dorastencov, ktorými sme doplnili mužstvo dospelých.
Dúfame, že sezónu 2009 – 2010
budeme mať úspešnejšiu a k tomu
chceme našim hráčom vytvoriť aj
prijateľné podmienky.
Výbor TJ Dubová

Tabuľka V. ligy ročníka 2008 – 2009
– vidiek – seniori:
1. Most p/B.

30 22

2

6 94:41

68

2. Hrubý Šúr

30 20

4

6 76:38

64

3. Rohožník

30 19

4

7 78:43

61

4. Nová Dedinka

30 18

6

6 78:44

60

5. Ivanka p/D.

30 17

8

5 70:29

59

6. Igram

30 15

4 11 71:46

49

7. Budmerice

30 12 10

8. Šenkvice
9. Závod

8 74:45

46

30 12

4 14 61:64

40

30

9

7 14 47:61

34

10. Častá

30 10

4 16 47:65

34

11. Modra

30

9

5 16 48:60

32

12. Dubová

30 10

2 18 38:70

32

13. Malé Leváre

30

8

6 16 47:80

30

14. Pl. Mikuláš

30

9

3 18 36:76

30
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