Ročník X. l december 2010

l

5/2010

Nepredajné

Advent
- znamená príchod.
Dejiny ho čakali, dejiny sa ho dočkali.
My si už len tie dejiny pripomíname.
Pripomínanie je krásne,
keď to dejinne prežívame.
Dejinne hovorím preto,
lebo aj my píšeme dejiny ako ľudia,
veď každý z nás žije len okamžik prítomnosti.
Včerajšok je za nami,
zajtrajšok pred nami,
ale tú danú chvíľu prežívame tu a teraz.
A je dobré, ak ju prežívame naplno.
V tomto období advent vrcholí.

Vianoce
- to je čas radosti, to je čas kresťanskej radosti.
- to je čas darčekov a to je čas darov z neba.
To je ponuka pre každého z nás. Ten Kristus Pán,
to betlehemské nemohúce chlapča príde a my si to
pripomíname a pripomínajme prežívaním, radostným
prežívaním, lebo „On“ nám zanechá svoj testament,
ktorý sa nazýva nie bolestné posolstvo,
ale radostné posolstvo – evanjelium.
Ak svet niekedy potreboval a nikdy neprestane potrebovať
radostné posolstvo aj my ho teraz potrebujeme.
Človek túži po radosti, tuší radosť, čaká radosť, hľadá radosť.
Aby to nebola pseudoradosť, ktorú svet ponúka,
ponúknime my svetu svätú radosť.
Ono to ide.
Keď sa na kohosi len usmejeme, keď ho vypočujeme,
keď mu prajeme dobro, tak to je svätá radosť.
To bude posolstvo Vianoc.

Takže ja Vám, všetkým čitateľom, prajem požehnané,
radostné, šťastné a úprimné vianočné sviatky.
vdp. farár Pavel Flajžík
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Príhovor starostu
Úvodom môjho príhovoru by som sa
chcel poďakovať všetkým, ktorí prišli
k voľbám. Napriek tomu, že počasie Vás
určite odrádzalo, napriek tomu, že už
máme tých volebných dní za posledné
roky „plné zuby“, napriek tomu, že po
voľbách sa „málo zmení“ a sme z toho
znechutení, volebná účasť na Dubovej
bola vysoká. Zo 782 zapísaných voličov sa zúčastnilo 504. Z tých 278 určite
mnohí nemohli prísť z pracovných, alebo
zdravotných dôvodov, určite boli aj takí,
ktorí podľahli ľahostajnosti.
Samozrejme chcem poďakovať za dôveru, ktorú ste mi prejavili, ale vnímam aj
zdvihnutý prst 138 občanov, ktorí by mali
radšej na starostovskom poste iného kandidáta. Majú svoje vlastné dôvody, ktoré
pri demokratických voľbách vyjadrili. Aj
im ďakujem za vyjadrenie názoru. Snažil som sa štyri roky pracovať pre Vás.
Niekedy sa starosta obce akoby skrýval
za obecné zastupiteľstvo a niekedy si naopak akoby za zastupiteľstvo „zlízne“ aj
pozitívne, aj negatívne. Taký je život našej „malej obecnej politiky“.

Teraz prichádza ďalšie poďakovanie. Nie nepodstatné. Je potrebné aj vo
Vašom mene, vážení občania, poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva
a aktivistom komisií, ktorí bez adekvátneho ocenenia úsilia štyri roky pracovali
pre Vás. Hlasovaniu na rokovaní zastupiteľstva predchádzajú hodiny a hodiny
študovania podkladov, výmeny názorov,
ktoré sa mnohokrát približujú k hádkam
a nie je jednoduché a ľahké vytvorenie
dohody, ako bude obec ďalej v tých ktorých oblastiach postupovať.
Neopomínajme ani pracovníkov obce –
či sú to zamestnanci školy, škôlky, školskej jedálne, družiny a na obecnom úrade,
aj pri obecnom úrade. Niekedy sa Vám
zdá, že nemáme čo robiť, ale verte, že naozaj vidíte špičku ľadovca – veľké množstvo práce vykonávanej aj mimo pracovnú dobu. Bol som štyri roky ich „šéf“
a ak mi dôverujete, uveríte mi aj toto.
(Najviac je asi vidieť, koľko práce sa odviedlo pri údržbe verejných priestranstiev
našimi zamestnancami „v teréne“.) Ďakujem im všetkým za spoluprácu a prácu
pre obec.
Na záver úprimne ďakujem všetkým

občanom, ktorí prispievajú k tomu, akú
má naša obec dušu. Aktívne tu pracujú spoločenské organizácie, združenia
a spolky. A všetky aktivity sú vykonávané na úkor osobného času, mimo
zamestnanie, v čase voľna a oddychu.
Tiež ďakujem všetkým, ktorí prispievajú
k rozvoju obce, udržiavaniu toho, čo tu
máme, každému, kto prikladá ruku, um
a úsilie k aktivitám pre dobro našej milej
dedinky. K vytváraniu ducha našej obce,
ktorého môžete vidieť pri stavaní mája,
na Deň matiek, na polnočnej, či hodovej
omši, pri stromčeku na Silvestra. Ten
duch nemá fúzy a širák, nemá plešinu
a 160 cm výšku... Duch našej obce má
tvár Vás všetkých a na tej tvári úsmev.
K vianočným sviatkom si poprajme pokoj, radosť v kruhu rodín a priateľov, úsmev na tvári susedov, spokojnosť a pohodu pri stretnutiach so známymi. Odložme
stres, zhon a hnev namiesto vianočných
ozdôb do škatule na povalu. Neskôr sa
rozhodneme, či ich vybalíme.
starosta obce

Výsledok volieb do orgánov samosprávy
v obci Dubová konané 27. 11. 2010
Máme za sebou posledné tohtoročné
voľby, ktorých bolo za posledné roky
neúrekom. Teraz nebudú žiadne voľby
tri roky, takže si „oddýchneme“. V roku
2011 nás však čaká tzv. „sčítanie ľudu“.
Ale vráťme sa k voľbám.
• Počet oprávnených voličov v obci Dubová zapísaných do voličského zoznamu:
782
• Počet zúčastnených voličov (vydaných
obálok na hlasovanie): 504
Volebná účasť:
Dubová
64,45 %
(piata najvyššia v okrese zo 17-stich)
SR
49,69 %
okres Pezinok
49,06 %
(najvyššia – Štefanová 68,44%, najnižšia
Píla – 30%)
• Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov vo voľbách poslancov: 495
• Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov vo voľbách starostu: 491
Zvolení kandidáti
na poslancov:

Počet hlasov

Vladislav Manduľák
(nominoval SNS)
Jozef Zajíček
(NEKA)
Štefan Gregorička
(NEKA)
Monika Setnická
(nominovala SNS)
Mária Pešková
(nominovala SNS)
Pavol Lukačovič
(NEKA)
Galina Vizváryová
(nominovala SNS)

302
299
287
268
263
257
252

Náhradníci na poslancov:*
Miloš Svrček
217
(nominoval SNS)
Renáta Jakubcová
209
(nominovala SNS)
Alexander Lukačovič
158
(nominoval Smer-SD)
Za starostu obce bol zvolený Ľudovít
Ružička počtom hlasov 353 (71,90%)
nominoval SNS.
Nezvolený kandidát Alexander Lukačovič s počtom hlasov 138 (28,10%) nominoval Smer-SD.*

* na vysvetlenie – kandidáti na poslancov, ktorí sú, ako sa hovorí „pod čiarou“,
sa stávajú automaticky náhradníkmi, to
znamená, že v prípade, že niektorý poslanec nemôže vykonávať svoju funkciu,
nastupuje náhradník, v prípade starostu náhradník neexistuje, ak by starosta
nemohol vykonávať funkciu, nastupuje
zástupca starostu a budú nové voľby starostu.
Ďakujem touto cestou predsedníčke
Miestnej volebnej komisie pani Lánikovej, zapisovateľke pani Polčicovej
a ostatným členom komisie za hladký
a bezproblémový priebeh volieb. Samozrejme ďakujem všetkým, ktorí sa volieb zúčastnili a prejavili tým svoj záujem o veci verejné, ktorý je v súčasnej
dobe odsúvaný do úzadia – o čom svedčí
nízka priemerná volebná účasť v okrese
aj celoslovenská.
starosta obce
Zdroj: Zápisnica miestnej volebnej komisie,
www.volbysr.sk
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Oznamy obecného úradu
Z rokovania Obecného zastupiteľstva:
• Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 VZN o odpadoch, ktorým zahrnulo do množstvového zberu odpadov
ďalšiu kategóriu platcov poplatku za
odpad – vlastníkov nehnuteľností, ktorí
nemajú v obci trvalý pobyt. Na vysvetlenie: doteraz boli do množstvového zberu zahrnutí len tí platcovia dane, ktorí
majú v našej obci trvalý pobyt, alebo žijú
v spoločnej domácnosti s niekým, kto má
v obci trvalý pobyt. Tí, ktorí vlastnia nehnuteľnosti (domy) v obci a nemali trvalý
pobyt, boli platcami poplatku zo zákona
ako vlastníci nehnuteľností. To znamená,
že každý vlastník domu (mohlo ich byť aj
päť) musel zaplatiť celý poplatok, aj keď
mali len jeden smetiak, prípadne smetiak
vôbec nemali.
Sú v obci prípady, kedy v nehnuteľnosti nie je nikto prihlásený na trvalý pobyt
a vtedy sú platcami za odpad všetci vlastníci a na týchto sa nevzťahuje zníženie
poplatku za odpad. Dostali sme viacero
odvolaní a podaní od týchto vlastníkov
nehnuteľností, požiadali sme ich, aby si
aspoň jeden z nich prihlásil trvalý pobyt na nehnuteľnosť, čo viacerí urobili
a mnohí nie (z rôznych dôvodov). Odvolací orgán na tieto podania je Daňové
riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici, ktoré na odvolania odpovedalo v prospech
obce – potvrdilo povinnosť platcov dane
určený poplatok zaplatiť. Niektorí sa odvolali aj na Verejného ochrancu ľudských
práv (ombudsmana), ktorému obec podala vysvetlenie, záver posúdenia sme
nedostali. Najväčším nedorozumením
v tejto problematike je to, že poplatok za
odpady nie je za konkrétny kilogram odpadu (aj keď to by bol ideálny stav, ku
ktorému sa snažíme priblížiť), ale pravidlo, že všetci poplatníci v obci (občania
a vlastníci nehnuteľností) sa „skladajú“
na likvidáciu odpadov v obci. Pravidlá
na toto skladanie určuje zastupiteľstvo vo
VZN o odpadoch a konkrétny poplatok
vo VZN o daniach.
Ako jediný v širokom okolí platíme
poplatok za odpad „na smetiak“, v ostatných obciach a mestách je to na osobu.
Spôsob výberu poplatku je na rozhodnutí
obecného zastupiteľstva, ktoré nechcelo
dopadnúť ako niektoré obce, kde sa občania vlastne skladali aj na odpady vlastníkov domov, kde nikto nemal trvalý pobyt
(nová výstavba Limbach, Čierna voda
a podobne). Zastupiteľstvo zmenilo svoj
postoj a zahrnulo týchto do množstvového zberu, pretože zatiaľ nám takýto
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ohromný nárast nehrozí, opatrenie sa dotýkalo najmä niekoľkých rodákov, ktorí
zdedili domy v obci a zastupiteľstvo bude
hľadať iný motivujúci prvok pre novo
prisťahovaných na prihlásenie sa na trvalý pobyt a najmä na dôslednú separáciu
odpadov.
• Tiež schválilo Prílohu č. 2 VZN o daniach, kde sa určuje poplatok za odpady.
Podľa platného VZN sa v roku 2011 zníži
„dotácia obce„ na odpady z 55 % v roku
2010 na 45 % v roku 2011. Ako kompenzáciu ponúka pre občanov, ktorí dôsledne separujú a netvoria veľké množstvo
odpadov možnosť vybrať si ďalšiu kategóriu veľkosti smetnej nádoby a intervalu vývozu. Znamená to, že napríklad pre
osamelých, starších a tých, ktorí dôsledne separujú je tu možnosť vymeniť smetiak 240 litrový za 120 litrový, za ktorý
zaplatí poplatník menej a v prípade vývozu 120 litrovej nádoby raz mesačne,
dokonca klesne na 10,76 € (324,14 Sk).
Výmenu smetných nádob sme avizovali
prostredníctvom rozhlasu aj Dubovských
novín na jar tohto roka, prihlásilo sa cca
30 občanov. Obec ponúka túto možnosť
naďalej, aj keď to opäť zmení kalkuláciu výpočtu poplatku. Občania si môžu
záujem o menšie smetiaky nahlásiť na
obecný úrad v januári – februári 2011.
Výmena bude prebiehať v etapách po cca
20 kusov.
• Obecné zastupiteľstvo schválilo aj nové
VZN, ktorým vyhlásilo záväznú časť
Územného plánu obce Dubová. Skončil
sa tým proces schvaľovania územného
plánu, začatého v roku 2003 vtedajším
zastupiteľstvom a vtedajším starostom
Alexandrom Lukačovičom. Proces bol
zablokovaný v roku 2005 vyhlásením
tzv. vinohradníckeho zákona. Podarilo
sa nám nekonečnými rokovaniami s dotknutými orgánmi problematiku vyriešiť,
zosúladiť ochranu vinohradov s rozvojovými zámermi. Teraz nás čaká niekoľko
procesov. Jedným je spracovanie zmien
a doplnkov – aktualizácia „nového“
územného plánu, ktorú žiada aj Krajský
stavebný úrad Bratislava z dôvodu dlhého procesu schválenia územného plánu,
požiadanie o pozemkové úpravy (komasáciu) mimo zastavané územie a nové
zastupiteľstvo sa rozhodne, či bude pokračovať v zadávaní vypracovania urbanistických štúdií na niektoré zložitejšie
lokality na výstavbu, ktoré budú slúžiť
ako pomôcka pre vlastníkov pozemkov
k dohode o spôsobe, ako zabezpečiť
zhodnotenie poľnohospodárskych pozemkov na stavebné parcely (zabezpečiť si najmä cesty, plyn, vodu, elektri-
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nu, osvetlenie, a podobne). Tiež by bolo
vhodné v rámci stabilizácie územia vypracovať podrobnejší generel – projekt
prvkov územno-ekologickej stability
územia (parky, biokoridory, ochranné
pásma potokov, zeleň, a pod.)
• Zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj vyhodnotenie Plánu hlavných úloh obecného zastupiteľstva za obdobie rokov
2006-2010, ktoré odporučilo obecnému
úradu rozmnožiť a doručiť do domácností
v obci.
Z rokovania Krízového štábu a Miestnej povodňovej komisie:
• Starosta obce oboznámil členov KŠ
s postupom prác na čistení Berínskeho
potoka – Poľného kanála v spolupráci
s firmou FIPO Modra s.r.o.
Iné oznamy:
• Žiadame občanov, aby si aj v tomto
období dávali pozor na neznámych
ľudí, ktorí sa pokúšajú navštíviť najmä
starších občanov pod zámienkou vyúčtovania plynu, vody, elektriny, či pod zámienkou ponúkania služieb, alebo poistiek.
Nevpúšťajte nikoho do domu, či bytu, požiadajte o asistenciu príbuzných a susedov, prípadne oznámte telefonicky na
obecný úrad, alebo priamo na políciu pohyb podozrivých osôb.
• Obvodný úrad životného prostredia prostredníctvom obcí upozorňuje občanov na
podomových „zberačov“ druhotných
surovín. Ak im chcete dať železný a iný
šrot, môžete. Je však porušením zákona,
ak im dáte elektronický odpad (naj-mä
chladničky a mrazničky) a akékoľvek
akumulátory (autobatérie). Tieto odpady
môžu zbierať len oprávnené firmy, ktoré zabezpečia ich ekologickú likvidáciu,
obec tento zber zabezpečuje bezplatne
vo dvoch termínoch – pred „šibačkou“
a pred „hodami“ pri jarnom a jesennom
veľkom upratovaní, prípadne ponúka
možnosť dočasne tieto odpady uložiť na
Skládke odpadov Dubová. Neodporúčame im dávať ani inú elektroniku a káble,
pretože tieto rozoberajú, či vypaľujú, pretože im ide iba o cenovo zaujímavé kovy.
Zvyšky po týchto „zberačoch“ potom nachádzame v chotári a musíme likvidovať
už za poplatky, na ktoré sa poskladáme
všetci (čierne skládky).
• Obecný úrad upozorňuje, že v roku
2011 sa bude platiť poplatok za prenájom hrobových miest na miestnom cintoríne na ďalších 10 rokov a zároveň sa
budú uzatvárať nájomné zmluvy na tieto
hrobové miesta.
(Pokračovanie na str. 4)
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(Pokračovanie zo str. 3)
Je potrebné si pripraviť potrebné údaje
(napr. celé dátumy narodenia a úmrtia
pochovaných) a tiež je vhodné, aby sa
rodinní príslušníci dohodli, kto uzavrie
nájomné zmluvy s obcou a bude sa o
hroby starať. Vzniká mu totiž nielen
určité majetkové právo k drobnej stavbe na hrobovom mieste – pomníku, ale
aj povinnosť ho udržiavať a v prípade
zrušenia nájmu celý pomník z cintorína
odstrániť na vlastné náklady. Stavba –
pomník s nájomnou zmluvou by sa mali
stať aj predmetom dedičského konania
v prípade úmrtia nového prenajímateľa.
Podrobne budeme občanov informovať
v priebehu mesiaca január – február
2011.
• Obecný úrad upozorňuje, že do konca
januára je potrebné nahlásiť zmeny daňového priznania za daň z nehnuteľnosti.

• Keďže obec po ročnom čakaní podpísala zmluvu s ministerstvom na rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici pod
parkom od pána Koseca po obecný úrad,
žiadame občanov, aby si v jarnom období
(do 30. marca 2011) presadili z predzáhradok stromy a kry, ktoré si chcú ponechať. Bude tu totiž uskutočnený výrub
a nová výsadba.
• Upozorňujeme všetkých, že nové svietidlá na vianočnom stromčeku sú nepoužiteľné pre iné zariadenia, preto Vás prosíme, neznehodnocujte vianočnú výzdobu,
ktorá je pre všetkých.
• V závere vyzývame občanov, ktorí by
mali záujem zapojiť sa do práce obecného zastupiteľstva a do vecí verejných, aby
sa zapojili do činnosti komisií obecného
zastupiteľstva ako aktivisti. Na svojich
rokovaniach nové obecné zastupiteľstvo
bude schvaľovať vytvorenie komisií, ktoré bývajú spravidla tieto:

• komisia na ochranu verejného poriadku
a služieb,
• komisia pre životné prostredie, výstavbu, plánovanie, lesné a vodné hospodárstvo
• komisia pre školstvo, vzdelávanie, kultúru, šport, agroturistiku,
• komisia finančná, sociálna, zdravotná
a pre správu majetku.
Ak by Vás oslovila niektorá z oblastí života obce a máte záujem sa aktívne
zapojiť, prípadne máte návrh na vytvorenie inej – ďalšej komisie, ktorá by riešila
obecnú problematiku, alebo by sa mala
podľa Vás agenda niektorej komisie rozšíriť, neváhajte svoje návrhy posielať písomne, alebo e-mailom na adresu starosta@dubova.sk.
starosta obce ďakuje za spoluprácu
a pochopenie

Civilná ochrana informuje 5.
ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA
6. ČINNOSŤ V PRÍPADE ANONYMNÉHO OZNÁMENIA
ULOŽENIA BOMBY
Anonymné oznámenie o uložení bomby
sa často zameriava na vyvolanie strachu
a paniky. Ako objekt sú zvolené priestory
s väčším sústredením ľudí. Aj keď väčšinou ide o planý poplach, treba počítať
s tým, že anonymná vyhrážka môže byť
uskutočnená.
Ako konať?
• okamžite ohláste udalosť na linku tiesňového volania 112 alebo tel. č. 158,
• ak sa udalosť týka budovy, kde sa nachádzate, okamžite opustite budovu
a vzdiaľte sa čo najďalej od tohto priestoru,
• nepodľahnite vlastnej zvedavosti,
• do budovy sa vráťte až na pokyn príslušného orgánu.

7. PREVZATIE PODOZRIVEJ
ZÁSIELKY
Po prevzatí listu, resp. balíka zvážte
skutočnosti, ktoré Vás vedú k názoru, že
ide o podozrivú zásielku. Takou môže byť
napr. neočakávaná zásielka od neznámeho odosielateľa s podozrivým rukopisom,
zapáchajúca zásielka alebo zásielka s po-

dozrivým rukopisom. Po otvorení môže
podozrenie vyvolať sypká hmota alebo
výhražný text.
Ako konať?
• udalosť nahláste na linku tiesňového
volania 112 alebo tel. č. 158,
• podozrivú zásielku neotvárajte a netraste ňou,
• zásielku uložte do igelitového vrecka
alebo iného vhodného obalu,
• opustite miestnosť, umyte si ruky.

8. ZÁSADY SPRÁVANIA SA
PRI DOPRAVNEJ NEHODE
VOZIDLA PREPRAVUJÚCEHO
NEBEZPEČNÉ LÁTKY
Ak ste účastníkom dopravnej nehody,
pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:
• odstavte vozidlo, podľa možností mimo
dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak,
aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
• ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu
pôsobenia nebezpečnej látky zastavte
motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si dýchacie cesty
vreckovkou,
• bez ohrozenia vlastného života zistite,
čo sa stalo, v žiadnom prípade sa ne-

približujte k havarovanému dopravnému
prostriedku,
• oznámte nehodu operačnému stredisku
integrovaného záchranného systému 112,
prípadne hasičskej a záchrannej službe
č. t. 150, zdravotnej záchrannej službe
č. t. 155, alebo polícii č. t. 158,
• nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani
predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované,
• po príchode záchranných zložiek sa
riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.
VŽDY PLATÍ!!
• ochranná maska a akákoľvek náhrada,
slúži iba na únik z ohrozeného priestoru,
• nebezpečná látka sa pri úniku šíri
v smere vetra,
• opustenie ohrozeného priestoru voľte
kolmo na smer vetra.

9. ČINNOSŤ V OBLASTI
OHROZENIA POVODŇAMI
A ZÁPLAVAMI
O povodniach a záplavách hovoríme
vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.
(Pokračovanie na str. 5)
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(Pokračovanie zo str. 4)
a) Zásady správania sa v období povodní a záplav
• opustite ohrozený priestor,
• netelefonujte, len v prípade tiesňového
volania,
• v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného
priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
• v prípade časovej tiesne sa okamžite
presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
• nešírte paniku a nerozširujte neoverené
správy.
b) Zásady správania sa po povodniach

Rozhovor s vdp. farárom
Pavlom Flajžíkom

Milí čitatelia Dubovských novín, tak
ako pred vyše rokom a pol som zašla
na faru v Dubovej a robila som rozhovor s odchádzajúcim kňazom našej obce
a farnosti, otcom Máriom Orbánom, tak
som sa rozhodla osloviť a položiť zopár
otázok i nášmu súčasnému duchovnému
pastierovi vdp. farárovi Pavlovi Flajžíkovi, aby sme ho troška lepšie spoznali.
Pán farár nebol proti a tu sú moje otázky
a jeho odpovede:
Vdp. farár, hneď na začiatku Vášho
pôsobenia v našej farnosti ste sa predstavili a povedali čo to o sebe. Mohli by
ste nám troška viac poodhaliť čosi zo
súkromia, minulosti, detstva, mladosti...?
Nuž, volám sa Pavol Flajžík, rodným
menom Pavel. Pochádzam z Radošoviec
pri Skalici. Detstvo sme prežili na tom
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a záplavách
• nechajte si skontrolovať stav obydlia
(statické narušenie, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia),
stav kanalizácie a rozvod vody,
• zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou,
riaďte sa pokynmi hygienika,
• informujte sa o miestach humanitárnej
pomoci,
• kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.

10. AKÉ JE MOŽNÉ OHROZENIE OBCE POVODNIAMI
A ZÁPLAVAMI?

severnom Záhorí. Je nás šesť detí, resp.
len chlapcov. My sme len synovia, nemali
sme sestru. Všetci bratia žijeme. Rodičia
pred ôsmimi rokmi zomreli. Pán Boh ich
osláv. Vyrastali sme spolu na dedine. Vedeli sme sa aj pobiť, ale vedeli sme si aj
pomôcť. A viac sme si pomáhali, teraz
takto uvažujúc naspäť tým, že tí starší
pomáhali nám mladším a my strední zasa
tým najmladším.
Rodičia nás viedli k Pánu Bohu a vravievali tak ako to bolo na tých dečkách,
mali sme aj my v kuchyni nápis: “Bez
Božieho požehnania, márne naše namáhania.“
Dvaja sme kňazi, ja tretí od vrchu a potom najmladší Janko. Ešte by som toľko,
že všetci máme od Pána Boha talent,
(napr. hudobný sluch) a čosi z toho talentu sme aj rozvíjali. Snažili sme sa ale, aby
aj to viedlo k dobru rodiny a vlastne pre
takú našu pomoc navzájom, lebo sme si
aj hudbou privyrábali a navzájom si pomáhali. A to bolo krásne, že hoci potom
už v neskoršej dobe sme žili len z jedného
platu, otcovho, vedeli sme sa uskromniť.
Bývali sme spolu so starými rodičmi
a ešte aj so strýkom, ktorý bol dosť vážne
chorľavý celý život, ale vždy sme vedeli,
že nad nami je Pán Boh a jeho požehnanie, a že je stále k dispozícii. Chvála
Pánu Bohu.
Aká bola tá Vaša cesta k povolaniu
za kňaza? Kedy ste pocítili v sebe túžbu stať sa ním? Kto bol vzorom na tejto ceste?
Od detstva som chodil do kostola pravidelne, i vo všedné dni veľmi často, zvlášť
v máji, keď boli litánie. Dokonca som si
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Obyvateľstvo obce môže byť ohrozené
následkami prívalových dažďov a topenia snehu, čím môže prísť k rozvodneniu
potokov Berínsky a Dubovský. Najviac
môžu byť postihnuté oblasti obce v priestoroch ulíc Novosadská a Hlavná.
V prípade, že povodňovou situáciou je
alebo môže byť ohrozené obyvateľstvo
obce s predpokladom ich vážneho ohrozenia, môže OcÚ (právnická osoba postihnutého územia) vyhlásiť evakuáciu
obyvateľstva. Evakuované obyvateľstvo
by bolo umiestnené v neohrozených
priestoroch s možnosťou i mimo teritóriu
obce. O vyhlásení evakuácie ohrozených
alebo postihnutých lokalít bude obyvateľstvo obce informované prostredníctvom oznamovacích prostriedkov.

urobil z papiera (hovorilo sa mu papier
na stenu), bol taký tvrdý, béžovej farby,
beloba nebola. Vystrihol som si taký klasický “husličkový“ ornát, vymaľoval som
ho a keď boli starší bratia v školách, ja
som mal tých mladších na starosti, a keď
som nemohol ísť do kostola, lebo som ich
musel varovať, rodičia boli na poli, tak
sme sa modlili litánie. Ja som robil pána
farára, im sa zdalo to „oroduj za nás“
nejako veľa, tuším sme sa aj pobili, neviem presne jak to dopadlo, ale ornát to
vydržal. Oni si totiž mysleli, že to „oroduj
za nás“ bude len párkrát a v tých litániách je toho viac. Prestalo sa im to akosi
pozdávať, ale zasa o ďalšie 2-3 dni sme
sa modlili spolu s pomocou Božou.
Potom som uvažoval o kňazstve, ale bol
som tiež dorastajúci chlapec, ktorý videl
okolo seba svet taký, aký bol. Bál som sa
kňazstva, že či na to mám, či sa na to hodím?
Na druhom stupni základnej školy som
mal more otázok na margo viery. Vtedy
tu bola komunistická totalita, knihy žiadne, otázok mnoho. A vtedy mi pán kaplán
u nás pôsobiaci, Pavol Solčány, veľa vecí
vysvetlil ľudsky a kamarátsky a sám sa
priznal, že on mal kedysi ešte viac otázok
ako ja, takých pochybností. Hovorím si,
tak to je dobré, keď si teraz kňazom, to by
som mohol aj ja.
Ale potom som znova zvažoval, či áno
alebo nie. Dokonca som sa chcel tomu
vyhnúť, tak som sa tomu kňazstvu bránil. Hovoril som si: „Pane Bože, vieš čo,
radšej mi daj pokoj a ja budem normálny
katolík.“
(Pokračovanie na str. 6)

6
(Pokračovanie zo str. 5)
A to bol podnet, že som išiel študovať na
Vojenskú strednú školu, na Vojenské konzervatórium Víta Nejedlého do Roudnice
nad Labem. To bola jediná škola, jediné
Vojenské konzervatórium v celej Československej republike. Tam ma prijali bez
skúšok, lebo som v nejakej súťaži predtým
vyhral v hre na klarinet.
No tam, keď som bol za múrmi kasární
a v tom mesačnom prijímači sme nemali
žiadnu vychádzku a hneď vedľa, blízo bol
kostol, zvony zvonili, my sme nikde nemohli, tak sme sa „presúšali“ tam v areáli kasární. Mali sme voľno, ale von sme
nemohli ísť. Spomínam si, bol tam taký
vyvalený peň, rozmýšľal som, že aký som,
že som urobil asi zle, že som taký trkvas
keď som sa Pánu Bohu bránil.
Keď už sme potom po prijímači mali
vychádzky, šiel som do kostola, ale tam
vtedy nebola svätá omša večer, ja som sa
šiel pokloniť Pánu Ježišovi. Ktosi ma tam
objavil z tých starších vojakov a asi to
„bonzol.“ Bol z toho taký menší problém,
kde mi povedali: „Víte vojíne tohle se nemůže, vy přece prezentujete socialistickou
vlast.“ A ja som na to: „Ale ja mám aj vychádzku, mám voľný čas a vtedy môžem
ísť na kultúru, do divadla alebo do kostola.“ Veľmi radikálne som potom zvažoval,
že do pol roka som sa mohol zbaliť bez
povinnej finančnej náhrady. Tak som sa
rozhodol a pred odchodom na vianočné
prázdniny som napísal prehlásenie, že im
pošlem šaty a oni mi dajú výstupné razítko. Potom mi jeden zrazu povedal, jeden
dôstojník “politruk“, že by to aj šlo, chodiť na vychádzky, ale že nech ma v kostole
nik nevidí, a že či mi vyhovujú hudobné
nástroje, že mi ich môžu zmeniť. Vravel
som, že všetko je v pohode, ale že idem.
Tak som odišiel a pol roka som pracoval
ako robotník v ZVL Skalica. Tu som rezal
ložiská od najmenších, do šijacích mašín,
cez autá a aj do lietadiel. Tam som mal
taký, povedal by som semester prípravy
na gymnáziu.
Po gymnáziu, keďže som pracoval
s mladými ľuďmi, čo sa vtedajším politickým predstaviteľom nejako nepáčilo,
neprijali ma na vysokú školu Teologickú
hneď, lebo som mal veľmi zlý kádrový posudok. Tak som šiel znova do roboty, do
ZVL, teraz sa to volá IN, ale vtedy to boli
Závody valivých ložísk. Tam som pracoval a užil si aj rôznych iných názorov,
ktoré občas spomeniem aj v kázni. Trebárs jeden z tých takých „uvedomelých“,
ktorý tam robil nastavovača mašiny, na
Veľký Piatok prišiel so salámou a robil
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si slovný aj takýto posmech z Veľkého
Piatku. Hovorím: „Však mne ten salám
dnes nechýba a keď tebe šmakuje, prajem
ti dobrú chuť.“ A takýchto prípadov tam
bolo dosť. Chvála Bohu i za to.
V rodine ste určite našli pochopenie,
keďže i Váš najmladší brat Janko je
kňazom. Ako ste si vychádzali ako súrodenci? Na čo si najradšej spomínate,
keď sa spätne vrátite do rodiny, dediny...?
Ako súrodenci sme si vychádzali dobre.
Vždy sme sa vedeli pochopiť. Občas sme
sa pohádali, veď neboli sme len anjelíci,
občas nám nad ušami trčali aj rožky.
Načo najradšej spomínam, keď sa vrátim do našej rodiny, dediny...?
To viete, keď vidíte rodinu, keď sme sa
všetci súrodenci zišli, stôl bol malý, ale
sme sa uskromnili pri tom stole, šesť
chlapcov a rodičia. Neviem si predstaviť
alebo nepamätám sa, že by jedlo začalo
bez prežehnania a krátkej modlitby a po
jedle, že by to jedlo neskončilo zasa tým
prežehnaním a krátkou modlitbou. To nebola dlhá modlitba, to sme my ako chalaniská, viete, to nemá každý rád. Ale keď
otec, ktorý pracoval s vidlicami a lopatou
(on mal veľmi drsnú ruku, dlaň, ťažko aj
prsty vyrovnával, tak ich mal pokrivené
do seba od tej lopaty a tých vidlíc), tú
ruku dvihol a prežehnal sa tak chlapsky,
tak to bola lekcia. To bolo vyznanie viery
v praxi.
Keď mamka, keď som bol ešte malý,
chodievali so starenkou právať na potok,
ruky mali vypraté, žiadne gumené rukavičky (neskôr sa kúpila akási obyčajná
Mini Romo pračka, taká malinká, to už
bol vynález), ale tie jej ruky, ony nás vedeli pohladiť, chrániť vždy a keď zopla
ruky, prsty medzi prsty, no to bola najkrajšia mozaika. Tam ťažko čosi pridať.
Čo by ste radi odovzdali dnešným
rodinám, deťom, mladým, či starším
ľuďom?
Nuž, čo odovzdať človeku? Cítim už
ako starnem a zabúdam, ale: “Kto sa
Boha nespustí, toho Boh neopustí.“ To
bola tiež jedna pravda, ktorú nám vštepovali rodičia do srdca. Držať sa Pána
Boha. Teraz pripravujem mladých v Dubovej na birmovku. Sú tam rôzne podnety
a otázky. Cez nich vlastne vidím, aká je
situácia v ich rodinách. Tá moja generácia, bola generácia klamaná a oklamaná, okradnutá o informácie o Bohu,
o knihy, o kresťanské vzdelanie... My sme
generácia „vybrakovaná“, tá generácia
štyridsiatnikov, päťdesiatnikov... Takže
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tí rodičia, mnohí rodičia nemajú z čoho
dať tie základné vedomosti o viere svojmu
dieťaťu. Bolo by dobré sa v tomto trošku viac vzdelávať, nájsť si čas na nejakú
dobrú knihu namiesto nejakej telenovely.
Dennodenne by stačilo sadnúť si na 15
minút k dobrej knihe a aspoň raz do týždňa, keby sa celá rodina venovala Svätému
písmu tých 15 minút. Keď k tomu písmu
otec povie pár slov a mamka pridá nejaké
citlivé slovká, jééééj to by ani farári nemuseli v kostole kázať.
Čomu ste sa v minulosti venovali?
Aké ste mali koníčky? A čo dnes, čomu
sa venujete? Ostáva Vám popri všetkých tých povinnostiach čas pre hobby?
Už som spomínal, že som bol muzikantom. Hrával som v kapele. Prvýkrát
som hral na klarinete v dychovke ako
siedmak. Ako ôsmak a deviatak som
nadšene hrával stále. Aj riaditeľ v škole
o tom vedel, tak sme si privyrábali. Cez
tie dve pracovné obdobia pred gymnáziom, po gymnáziu a cez gymnázium som
hrával v skupine, dokonca som mal takú
svoju skupinu. Hrávali sme každý piatok
a sobotu diskotéky alebo plesy v dychovke
alebo v „džeze“. A to bolo každý víkend.
V nedeľu som bol samozrejme doobeda na
svätej omši. Poobede som mal ešte stretnutie s mladými, pretože som mal všelijaké krúžky (spevácke...). V pondelok ma na
gymnáziu neskúšali, lebo vedeli, že by zo
mňa veľmi nedostali. Hudba mi pomohla,
že som svoj voľný čas, ktorý každý mladý
človek má rád, tak nejako usmernil.
Čomu sa venujem dnes? S tými silnými
dioptriami už len knihám. Mám rád knihy.
Pokračujete v dielku, ktoré u nás
započal ešte otec Mário Orbán. Každý týždeň pre nás pripravujete hárok
Magnificat s dôležitými informáciami o svätých omšiach, úmysloch, čosi
o aktuálnom svätom... Mali sme možnosť oboznámiť sa tiež s občasníkom
Dubovský letáčik, v ktorom sa nám tiež
prihovárate a objavili sme v ňom zopár
Vašich básní. Odkedy píšete poéziu?
Snažím sa pokračovať v započatom dielku, aj keď to vyzerá, že si to zjednodušujem. Ja aj v príhovoroch dennodenne
hovorím životopisy svätých. Hovorím
to zámerne, lebo keď sa pýtam mladých
ľudí, ale aj starších, mnohí nepoznajú ani
životopis svojho patróna. A tí svätí boli
takí ľudia ako my. A my môžeme byť takí,
akí sú teraz oni.
(Pokračovanie na str. 7)
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(Pokračovanie zo str. 6)
Ale ako sa môžeme stať svätými a raz
vstúpiť do neba, keď nebudeme mať vzor,
motív, ktorý po slovách (teologicky krásne traktáty síce môžu povzbudiť), ale príklad priťahuje. Vravel nám to blahej pamäti už zosnulý prof. Vrablec, že príklad
to je ako na strope hák, ktorý drží luster.
My ten háčik síce nevidíme, ale keby ho
nebolo, luster padne. A keď ten luster ešte
aj svieti, je to super.
Odkedy píšem poéziu? Od seminára
píšem zbierku svojich básničiek. Teraz
chystám druhú, ale ja to nepovažujem za
nejaké zvláštne dielo. Ja, keď ma niečo
napadne, dám to na papier a neskôr použijem.
Nový školský rok je v „plnom prúde“. Deti pripravujete na 1. sväté prijímanie a násťročných na Sviatosť birmovania. Čo sa im snažíte odovzdať?
Ako by sme mohli pomôcť my ostatní,
aby aj po slávnostiach deti i mladí navštevovali chrám, zúčastňovali sa svätých omší a zaujímal ich život vo farnosti, Cirkvi...?
Mám takú zvláštnu prípravu na birmovku. Podnet bol ten, že som bol robotníkom, síce nie dlho, ale tam sa odohrávala taká nepísaná maturita pri tej
mašine, keď bolo treba na obhájenie si
viery použiť fakty, argumenty... Snažím
sa tým mladým najprv akosi ozrejmiť základy, ale vyložene len na takej ľudskej
rovine, pragmatickej, aby si obhájili tie
základy, až potom môžeme stavať dom.
Teda tých šesť hlavných právd sa im snažím tak rukolapne, ale vyložene logicky,
poviem takým sedliackym rozumom dokázať bez používania cirkevných termínov:
Boh, Cirkev, viera, náboženstvo, Biblia,
že je Boh, že je logicky dokázateľný Boh.
Ďalej sú tam také zaujímavé veci z tých
šiestich hlavných právd a vlastne každá
z nich je taká ľudsky dokázateľná, zvlášť
život Krista. Či žil Kristus Pán, či nežil.
Ďalej, či máme, či nemáme dušu, či ju
máme ako pneumatiku v horskom bicykli
alebo ako kapor...
Tak takouto formou sa tomu venujem
a potom prídem k Cirkvi a až potom idem
k dejinám Cirkvi a aj k tým zákutiam

a k tým zvlášť, to budú ťažké témy: Ján
Hus, Martin Luther, Križiacke výpravy...
To sú také ošemetné témy, ale sa ich snažím nebáť, lebo na nich mladí ľudia pohoria, keď im to ktosi vytkne, tak sa im
to budem snažiť vysvetliť. Pozývam aj
starších, síce chodí pár ľudí na tie dlhé
poučenia, ale chodí ich podľa mňa málo.
Možno sa mýlim, možno sú si všetci vedomí, že si to všetko vedia obhájiť, ale nie
som o tom tak veľmi presvedčený, že by
to vedeli a možno sa hanbia, že čo tam
budú oni robiť. Niektoré témy by ich mohli osloviť a mali by ich zaujímať. Takže aj touto formou pozývam. Keby som
prípravu na birmovku riešil tak, že dám
otázky a nauč sa odpovede, tak to je také
tretiacke a mladí ľudia nechcú byť tretiakmi. Oni chcú byť čím skôr dospelí.
Vyrástli z tých tretiackych topánok. Takouto formou sa im snažím to podať, len
či sa mi to podarí? Poviem však, že mám
dosť veľké echo z tých bývalých farností, že im to „rezalo“, že im to pasovalo.
S pomocou Božou.
V našej obci a farnosti pôsobíte šiesty mesiac. Zvykli ste si už troška? Aké
boli farnosti pred tou našou? Kde všade ste pôsobili? Na čo Vy osobne ako
kňaz ste hrdý?
Zvykol som si už, pravdaže. Do každej farnosti, do ktorej som bol poslaný,
ani do jednej som sa nepýtal, a keď sa
aj mňa pýtali predstavení, kde chcem ísť,
povedal som im: “Tam, kde ma pošlete.“
Nebol by som nikde rád a nadšený, keby
som sa pýtal, kde chcem ísť, v tej chvíli by som nebol šťastný. Prišiel som sem
a teším sa. Vždy nájdem tak, ako som
našiel v iných farnostiach, ľudí dobrých,
občas, niekedy i menej dobrých, no ale to
je tiež pastorácia.
Kde som všade pôsobil? Ako novokňaz
v 83-om roku 4 mesiace v Leviciach (kaplán), potom 9 mesiacov v Pezinku (kaplán), 5 rokov v bratislavskom Blumentáli (kaplán), 13 rokov farár v Lozorne,
2 roky farár v Dolnom Ohaji, 6 rokov
farár v Jablonici a pol roka zatiaľ farár
v Dubovej.
Na čo som ja osobne ako kňaz hrdý?
Snažím sa byť pokorný, a k tej pokore ak
môžem povedať som veľmi vďačný za to,
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že Pán Boh počítal so mnou, že si ma zavolal a pritom ja som taký, aký som. Vie
to môj spovedník, je to mizéria častokrát.
Vravím si: „Pánečku, však ja som nič
moc“. Ale i s takým tvorom Boh ráta a ja
môžem len ďakovať.
Otázok by bolo neúrekom, myslím
však, že na bližšie oboznámenie sa
s Vami stačia tieto mnou položené. Ďakujem za čas poskytnutý na ich zodpovedanie. Prajem Vám veľa osobných
i kňazských úspechov vo Vašej pastoračnej činnosti u nás, v Dubovej. Čo by
ste radi povedali na záver?
Na záver? Hm? Myslím, že to bol kardinál Newman, ktorý povedal takú peknú
myšlienku. Ja ju troška zosobním.
„Bratia a sestry, občania, Dubovčania,
starší i mladší, zdraví i chorí, som tu ako
človek a bol som sem poslaný ako kňaz,
ako duchovný otec, ktorý má svoje ľudské
vlastnosti. Mám svoje možno aj plusy, ale
istotne mám aj mínusy. Keď si spytujem
svedomie, mám ich dosť, tých druhých.
Kto z nás je bez viny, nech vezme kameň
a nech to skúsi na adresu toho druhého.
Takto by som tie slová kardinála použil.
Prijmite ma takého, aký som a s pomocou Božou pomôžte mi, aby som sa stal
takým, akým mám byť. Taký dobrý, normálny a ľudský kňaz.“
Za rozhovor ďakuje
Monika Valentovičová.

Aj pochod na tisíc míľ sa začína prvým krokom.
(Čínske príslovie)

8

december 2010

Dubovské noviny

Dodatočne uverejnené príspevky chýbajúce v predchádzajúcom čísle.

Dňa 7. októbra 2010 sme spomínali na
Apolóniu Hrdlovičovú,
ktorú si Pán povolal vo veku 95 rokov
a to pred 40-timi rokmi.
S úctou a vďakou v modlitbe na ňu
pamätajú jej blízki.

Dňa 9. novembra 2010 to bolo 10 rokov,
keď si Pán spomedzi nás povolal
nášho otca, dedka...
Dňa 11. 10. 2010 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustila
mama, babka a prababka

Vincenta Jakubca
S láskou, úctou a vďakou si naň
spomína najbližšia rodina.

Mária Jelemenská
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Terka a synovia Vincko a Lojzko
s rodinami.

Dňa 15. októbra uplynulo
10 rokov od úmrtia
Anny Švarcovej
S láskou na ňu spomína syn
Štefan s celou rodinou
a vyprosujú jej
Božie milosrdenstvo v nebíčku.

Už len kyticu ruží môžeme na hrob dať, za všetko
ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
Dňa 20. októbra 2010 sme si pripomenuli už
20. výročie úmrtia nášho otca, manžela a dedka
Alojza Lukačoviča
S úctou a láskou spomína manželka,
dcéra Eva a syn Šaňo s rodinami.

Dňa 13. 11. 2010 uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil náš
drahý otec, dedko, pradedko
Vincent Koník
S láskou na neho spomína celá rodina.

Smrť bude zničená a nastane
nepominuteľné blaho,
prestane všetka úzkosť
a začne sa slastná blaženosť
v milovanom, ušľachtilom
spoločenstve.
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40 rokov uplynulo 19. 11. 2010,
keď nás opustil náš otec
Ján Palkovič
V tento deň, ale i v tie ostatné dni si naň
s láskou, úctou a vďakou spomínajú
dcéry Ružena a Mária s rodinami.

20 rokov uplynulo dňa 22. 11. 2010,
keď si Pán povolal nášho drahého
Františka Havlasa
V tento deň si naň spomínali
a svoju modlitbu zaň Pánovi predkladali
jeho najbližší.

Naši jubilanti

Dňa 17. decembra 2010 sa krásneho jubilea,
70 rokov dožila

december 2010

Alojzia Polčičová (rod. Valentovičová)
70 rokov:
Alojzia Polčičová
(* 17. 12. 1940)

Všetko najlepšie, pevné zdravie, Božie požehnanie,
pokoj a radosť v kruhu najbližších Ti aj touto
cestou chceme priať, za lásku a obetavosť zo srdca
poďakovať a ochranu Panny Márie vyprosovať.

Jubilantke srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme jej od Pána
všetky dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

S láskou manžel Ján, synovia Jaromír, Pavol
a dcéra Jana s rodinami.

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
Anton Suchovský, rodina Citterová a Fandlová, rodina Polčičová a Valčeková, p. Mojžišová, rodina Ladislava Šikulu,
Ľudovít Ružička, sestry Betka, Ilka a Grétka (Šikulové), rodina Ladislava Moravčíka, Anna Opatovská (Kráľová),
Bohuznámy darca.
ĎAKUJEME!
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10 rokov:

Pripomienka zosnulých

Marcela Mojžišová + 29. 12. 2000

december 2010

dcéra Bohumila a Alojzie rod. Hrdlovičovej (22 r.)

Justín Palkovič + 29. 12. 2000
manžel Štefánie rod. Lenivej (61 r.)

80 rokov:
Martin Jakubec + 31. 12. 1930
manžel Agnesi rod. Kučerovej (43 r.)

Jaroslav König

Vincencia Švorčíková

70 rokov:
Anna Krchnáková + 19. 12. 1940

30 rokov:

dcéra Pavla a Márie rod. Peškovej (7 dní)

Lakatoš + 19. 12. 1940

Pavlína Špotáková + 12. 12. 1980

syn Jána a Márie rod. Vagizingariovej (1 deň)

vdova po Jozefovi (82 r.)

Anastázia Polčicová + 20. 12. 1980

50 rokov:

Marcela Mojžišová

Justín Palkovič

rod. Tajcnárová (79 r.)

Vladimír Zubaj + 20. 12. 1960
syn Alojza a Rozálie rod. Hahnovej (3 r.)

Pamätaj, Bože, na duše
týchto svojich služobníkov,
buď k nim milostivý
a daj im spásu.

Vilma Lukačovičová + 31. 12. 1960
manželka Vincenta, rod. Macháčková (51 r.)

40 rokov:
Vincencia Švorčíková + 10. 12. 1970
manželka Imricha, rod. Heldová (76 r.)

Jaroslav König + 22. 12. 1970
manžel Agnesi rod. Šikulovej (47 r.)

Pavlína Špotáková

Anastázia Polčicová

„Mária je cesta ku Kristovi.“ (Ján Pavol II.)
Dňa 24. 11. 2010 sme si pripomenuli nedožité
90-te narodeniny našej mamy, babky...
Mašky Moravčíkovej
Aj keď už nie si medzi nami,
pri spomienke na Teba,
srdce sa nám rozžiari.
V modlitbe zostávajú Tvoji najbližší...
Odišla na cestu, kam musí ísť každý sám,
len dvere spomienok nechala dokorán.

Pavlínu Špotákovú

Dňa 29. 12. 2010 si pripomenieme
10. výročie tragickej smrti našej
drahej dcéry, sestry, krstnej mamy a tety

Lacko a Jarko s rodinami

Marcelky Mojžišovej

V týchto dňoch si spomíname na našu babku

S láskou spomínajú mamička, Jozef,
Broňka, Deniska a Bibka s rodinami.

Nekráčaj predo mnou, nemusím nasledovať. Nekráčaj za mnou, nemusím viesť.
Iba kráčaj vedľa mňa a buď môj priateľ.
(Albert Camus)
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15. októbra 2010 uplynul rok od smrti
Márie Hozlárovej
S úctou, láskou a s modlitbou si na ňu spomínajú
sestry s rodinami.
V modlitbe, si s vďakou a úctou spomínajú
a do Božieho milosrdenstva ponárajú
ako bývalú, veľmi aktívnu členku Konferencie sv.
Jána Krstiteľa v Dubovej i redakcie Dubovských
novín, jej členovia.

Evanjelizačný koncert
v našom chráme
V poslednú septembrovú nedeľu
t. r. zavítal do našej farnosti na pozvanie vdp. Pavla Flajžíka jeho vlastný brat
i kňaz Mgr. Janko Flajžík Manašovský.
Spoločne celebrovali obe sväté omše.
Už tieto boli spestrené skladbou „Celý
život Ťa chcem velebiť“, ktorá odznela

po kázni v podaní pozvaného kňaza.
Po skončení malej i veľkej svätej omše
nasledoval koncert. My, čo sme ostali,
mali sme možnosť vypočuť si pásmo slov
i piesní vopred pripravených k tomuto
podujatiu. Skladby ako napr: Aj ty si jeho
brat, Pán je môj pastier, List pápežovi, Na
Anjel Pána, Pane, Ty ma skúmaš zaspievané tak čistým hlasom, akým disponuje
Mgr. Janko Flajžík Manašovský ešte dlho

Mgr. Janko Flajžík Manašovský

Posviacka kňazského ornátu.
Členky „Ruže“ pani Terézie Jakubcovej sa rozhodli, že zakúpia ornát. Poskladali sa naň všetky. Je to krásne gesto tohto
spoločenstva.
Ornát je celý biely. Dali mi na výber. Schválne som vybral ornát s vyšitým Božským srdcom. Kontrastné farby, biely podklad
a krvavočervené srdce, bijú do očí. Srdce je orgán, ktorý sa nezastaví v našom ľudskom tele, lebo nedaj Bože, keď sa zastaví,
tak potom ho už ťažko oživovať, pravda?
A to srdce v rodinách má byť. Srdce Božské zasa v tej farskej
rodine. Kiež to Božské srdce nájde si miesto aj v tej ľudskej
rodine, vo Vašich rodinách drahí čitatelia, bratia a sestry. Všetci sme duchovní súrodenci od krstu. Všetci nazývame Boha:
„Otče“. Všetci vieme, že ten Otec poslal svojho Syna, aby mu
človek prebodol srdce, aby nám dokázal, ako nás má ten tajuplný a milosrdný Boh rád.
vdp. farár Pavel Flajžík

po skončení koncertu rezonovali v našich
ušiach.
Na záver tejto milej akcie sa Lucka
Moravčíková v mene všetkých poďakovala účinkujúcemu kňazovi za krásny
umelecký, hudobný i duchovný zážitok
a my ostatní sme svoju vďaku vyjadrili
dlhotrvajúcim potleskom.
Monika Valentovičová

Poďakovanie účinkujúcemu Mgr. Jankovi Flajžíkovi Manašovskému
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Jeseň
v škôlke
Po prázdninách sme opäť
tu v MŠ – deti,
učiteľky, kuchárky,
upratovačka.
Teraz sa deti veľmi rýchlo
adaptovali na MŠ, bez jedinej slzičky. Aktivít bolo neúrekom. Začalo sa to hemžiť
pestrofarebnou jeseňou u
nás v šatniach. Plody jesene mali rôzne podoby. Tekvice sa premenili na myšky,
šípky na srdiečka, šišky na
stromy, odpadový materiál
na muchotrávky…

Vyšantiť sme sa boli
aj v neďalekom lesíku,
kde jeseň žiarila rôznymi
farbami a kuchárky
nás očakávali s vynikajúcim obedom.

Prišiel nás pozdraviť
i Šašo – Jašo
so svojou
jesennou tématikou.
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Nezabudli sme ani na prostredie tried. Zakúpili sme nový nábytok do obidvoch vekových
skupín – detské kuchynky, detské sedačky, komody, skrinky, police. Zmena na neuverenie. Je vidieť, že aj deti sa vo vynovenom prostredí cítia lepšie. V staršej vekovej skupine
sme deťom vytvorili počítačový kútik, kde sa deti oboznamujú s prácou na počítači.

I naša školská záhrada prešla zmenou a je zaodetá do
nového oplotenia, za čo patrí
poďakovanie OÚ Dubová, ale
i pracovníkom, ktorí sa podieľali na jeho výmene.
Týmto však nekončíme. Už sa
tešíme nabudúce, ako Vás
poinformujeme, čo všetko
sme uskutočnili.
MŠ Dubová

Návšteva z Prahy
Dňa 14. 10. 2010 svätú omšu v Dubovej spolucelebroval i dôstojný pán páter
Pavel Timotej Mária Vácha z Prahy, ktorý k nám prišiel na moje pozvanie.
Tohto mladého pátra som v roku 1997
pripravoval na krst, 1. sväté prijímanie
i Sviatosť birmovania. V tom roku som
ho aj krstil. Bol veliteľom Hradnej stráže vtedajšieho prezidenta Václava Havla.
Bol úplným ateistom. Takými zvláštnymi
zhodami sme sa stretli v kostole a na fare
v Lozorne. Takmer po roku jeho pravidelného chodenia z Prahy ku mne na faru,
prijal vieru a bol pokrstený. Nato vstúpil
do rehole Premonštrátov.
Pred dvoma rokmi, v roku 2008 bol
v Prahe vysvätený na kňaza. Hradná stráž
mu robila hudobný sprievod počas svätej
omše pri vysviacke. Bolo to krásne. Otec

mu zomrel pár mesiacov pred jeho vysviackou. Jednou z jeho posledných viet
(on bol plukovník) bola veta, kde hovoril:
„Vydrž synu a drž sa toho, čo si si zvolil.“
Pán Boh ho osláv. Rozprával som s jeho
mamičkou pri primíciách a ona mi vravela: „Viete pán farár, ja som stále ateistka,
mňa to nezaujíma, vôbec neviem prečo
išiel Paľko za kňaza...“ A Paľo, novokňaz
sa ma pýtal: „Čo mám robiť?“ Vravím
mu: „Len sa modli.“
A keď tu bol toho 14. októbra, tak 10
dní predtým on, syn i kňaz pokrstil aj birmoval svoju vlastnú mamičku.
Tie Božie milosti pracujú, keď im dáme
priestor. Kiež sa na tomto povzbudíme
aj my. Je pekné sa povzbudiť, vedieť sa
navzájom za tých druhých modliť. Nemusíme sa dlho modliť, ale úprimne. Asi
toľko.
vdp. Pavel Flajžík
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Návšteva zboru
z Dolného Ohaja
V nedeľu, 24. 10. t. r. sme mali tú česť
privítať u nás kresťanský spevácky zbor
z Dolného Ohaja. Pozval ich náš pán
farár Flajžík, ktorý tam v minulosti pôsobil.
Zbor sa už polhodinu pred druhou svätou omšou usadil v kostole pred prednými lavicami. Mali sme možnosť počas

svätej omše a po nej počuť viaceré známe
duchovné piesne spievané čistými, rokmi zdokonalenými ženskými a mužskými hlasmi. Pod vedením dirigenta, pána
Slobodníka vytvorili krásnu harmóniu,
získanú z precízneho využitia výšky, sily
a farby tónu.
Naše Credo nechcelo ostať v pozícii
„zelenáča“ a spustilo svoje obľúbené
piesne. Zbor z Dolného Ohaja, aj napriek
tomu, že nie sú naši rodáci, zaujala najviac

Zbor z Dolného Ohaja.

Je november, čas klásť
vence a zapáliť sviečky na
hroboch našich drahých.
Na sviatok Všetkých svätých sme sa
poobede stretli na našom, krásne vyzdobenom cintoríne, aby sme vzdali úctu
a s láskou spomínali na našich drahých,
ktorí nás predišli do večnosti.
Pietnu spomienku začal náš spevácky
kresťanský zbor CREDO, ktorý svojou
clivou piesňou „Až ti zvon života poludnie odbije...“, navodil naše myšlienky
na spomínanie a zamyslenie sa nad tým,

Pieseň o Dubovej, ktorou Credo slávnostne zakončilo program.
Obetaví Dubovčania pripravili pre hostí na faru guláš, scískanice, koláče a iné
dobroty.
Členom zboru sa u nás veľmi páčilo
a pozvali nás k nim do Dolného Ohaja.
Otázka ako a kedy sa to uskutoční, sa ponecháva budúcnosti.
Lucia Moravčíková

Na záver naše deti s pánom farárom zaspievali všetkým pieseň.

čo nás ešte len čaká, aby sme svoj život
viedli tak, že keď skončí náš pozemský,
mohli spočinúť vedľa svojich drahých
v nádeji na večný život. Potom dôstojný
pán farár vykonal obrady, ktoré patria
k spomienkam a úcte našich zosnulých.
Zaspomínali sme si tiež na zosnulých,
ktorí sa za posledný rok rozlúčili s týmto
svetom. Za každého, jeho najbližší zapálil
sviečku na znak nádeje na vzkriesenie.
CREDO odspievalo ďalšie dve skladby a nakoniec nám pán farár predniesol
jednu zo svojich básní pod názvom „Dušičky“. Potom sme sa v tichom sprievode presunuli k „hlavnému krížu“ na

Na Dušičky...
„Na Dušičky pamätajme,“
rezonujú slová piesne,
pred sebou ich obraz majme
v radosti, či v čase tiesne.

Pamätajme nielen občas
v novembri pri kahančeku...
Nedávajme sebe „načas“...
Proti veku nieto lieku.

Očistec je realita,
vlastne vzácna Božia milosť.
Spravodlivosť v ňom nás víta,
po očistci – v nebi radosť.

Teraz Bohu poďakujme
za tých predkov našich zbožných
a pre seba vyprosujme:
„Nenechaj nás Bože vlažných!“

Pamätajme na dušičky,
modlime sa za ich spásu,
kostolík, či kút izbičky...
Boh načúva nášmu hlasu.

vdp. Pavel Flajžík

cintoríne, kde pán starosta uložil veniec
a zapálil sviečku za všetkých zosnulých,
ktorí odpočívajú na našom cintoríne.
Spoločne sme sa za nich pomodlili
a v tichosti sme prešli k hrobom svojich
blízkych,
lebo bol práve čas vence klásť a zapáliť
sviečky na hroby našich drahých.

Jozefína Fandlová
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Mali sme v škole
vzácnych hostí.
Dňa 9. novembra bola na našej škole
inštalovaná výstava „Požiarna ochrana
očami detí“.
Aj naše deti sa zúčastnili tejto výtvarnej súťaže, ktorá sa každoročne koná
z príležitosti mena sv. Floriána – patróna
hasičov. Odborná komisia v rámci okresu
Pezinok posúdila práce mladých výtvarníkov a z ocenených prác vznikla putovná výstava po školách v našom okrese.
V utorok 9. 11. bola slávnostná vernisáž, ktorej sa zúčastnili vzácni hostia:
pán generál Peter Ronec, pán starosta
Ľudovít Ružička, pani riaditeľka MŠ Dubová – Simona Jakubcová a ďalší hostia
z radov rodičov a starých rodičov.

december 2010
Po úvodnom príhovore riaditeľa školy
a krátkom kultúrnom programe sa deťom prihovoril pán starosta Ružička. Po
jeho príhovore sa ujal slova pán generál
dobrovoľného hasičského zboru Peter
Ronec.
V rámci príhovoru k deťom názorne
s nimi prešiel náročnú prácu hasičov,
predstavil im hasičskú techniku a pobesedoval s deťmi o príhodách z vlastnej skúsenosti a poukázal na ostražitosť v tématike požiarnej ochrany.
V závere prisľúbil názorné praktické
cvičenie.
V rámci ukončenia výstavy 19. novembra naše deti aj s deťmi z materskej školy si opäť vypočuli a názorne vyskúšali
hasičský zásah pri likvidácií vzniknutého

15
požiaru na školskom dvore. Pozreli si
ako sa dá rôznym spôsobom zlikvidovať
požiar krátko po jeho vzniku a tiež si vyskúšali hasenie hasiacim prístrojom rad
radom od riaditeľa školy až po najmladšieho škôlkára. Všetky deti už vedia, aký
rozdiel je medzi ohňom a požiarom; všetci rozumia slovenského prísloviu “Oheň
je dobrý sluha, ale zlý pán.“
Milé praktické stretnutie s hasičmi sa
skončilo aj so stále hustnúcimi kvapkami dažďa s pocitom nezabudnuteľných
zážitkov a nadobudnutých vedomostí
a praktických zručností v problematike
požiarnej ochrany.
Mgr. Juraj Schwarz,
riaditeľ ZŠ Dubová
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Svätohubertská omša
na Dubovej
Posledný októbrový deň mi zavolal
Rudko Duban, hospodár nášho poľovného združenia Modra – pole.
Oslovil ho starosta Ľudko Ružička, že
po debate s pánom farárom Flajžíkom
by chceli zorganizovať svätú omšu na
počesť Svätého Huberta, patróna poľovníkov. Povedal som si: „Teda šibeničný
termín!“ Na zorganizovanie sme mali
3 dni. Rýchlo sme teda začali konať.
Nemali sme predstavu, ako by mal prebiehať tento slávnostný obrad. Informovali sme sa, kde sa dalo, zháňali sme
dáky scenár. Nakoniec sme sa rozhodli, že si čiastočne zoberieme predlohu
z celonárodnej oslavy sv. Huberta, ktorá
sa každoročne koná vo Svätom Antone,
v nádhernom prírodnom areáli za medzinárodnej účasti poľovníkov z Európskych krajín.
Svätá omša sa začala slávnostnými
poľovníckymi signálmi, ktoré zazneli
z hudobných nástrojov – lesníc. Pán farár uviedol účastníkom, že svätá omša
je obetovaná za poľovníkov z Dubovej
a aj za tých, ktorí už odišli z našich radov. Krásne boli na podnosoch s čečinou
naaranžované obetné dary – bažanty, divé
kačky, pstruhy, ktoré boli čerstvo ulovené. Priestor pred oltárom bol vyzdobený
parožím a plastikou svätohubertského
jeleňa s krížom. Poľovníci a trubači oblečení v uniformách stáli pred lavicami.
Pán farár v kázni vysvetlil podstatu
sviatku sv. Huberta. Objasnil jeho osobu

– bol to šľachtický syn, ktorý mal všetko,
čo si len vedel predstaviť. Mohol sa venovať radovánkam života. Pri pôrode mu
zomrela manželka aj s dieťaťom, čo ho
psychicky veľmi zranilo. Pri jednej poľovačke sa mu zjavil jeleň, ktorému medzi
parožím svietil kríž. Vtedy si uvedomil
svoj životný štýl a prestal s honosným
životom. Študoval a nakoniec bol vysvätený za biskupa.
Jeho odkaz pre nás poľovníkov vidíme v tom, že máme prírodu zveľaďovať
a zachovávať našim potomkom, aby
náš krásny chotár bol miestom relaxu
pre všetkých. Ako povedal pán farár:
„Poľovníci viacej do prírody dávajú, ako
z nej berú.“
Po omši nás pán farár pozval na farský
úrad na malé pohostenie, kde sme ochutnali znamenitú hruškovicu a dobré vínko. Z našej debaty vzišla myšlienka, že
v tejto tradícii budeme pokračovať. Ale
s malou zmenou – oslavu by bolo dobré
presunúť na nedeľu, aby sa jej mohlo zúčastniť viac ľudí.
Zároveň by som si dovolil týmto vyburcovať rybárov, ktorých je na Dubovej
myslím dosť, aby podobnú slávnostnú
omšu zorganizovali na sviatok sv. Petra,
ktorý je patrónom rybárov. Prípadne hasiči na sv. Floriána. Týmto by sa určite
povzniesla spolupatričnosť obyvateľov
z Dubovej a tiež by si mali na čo pri takejto príležitosti pospomínať.

za PZ Modra – pole
Vladimír Huttera
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Ocenenie za príkladnú
obnovu 2010
Máme za sebou ďalší úspešný ročník
Dňa otvorených pivníc, kde sa vinári
Malokarpatského regiónu mohli prezentovať svojimi vínami. Už jedenástykrát
vinári otvorili svoje pivnice, aby nám,
konzumentom vína, dali ochutnať tekutú pýchu zo svojich súdkov.
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. Z vín
sme si najviac vychutnávali Rizling vlašský i rýnsky, ročníky 2009, obzvlášť chutilo Svätovavrinecké Rosé, ročník 2009
a za ostatnými nezaostával Veltlín zelený
– výber z hrozna, ročník 2007.

december 2010
Hostia odchádzali spokojní, páčilo sa
im aj prostredie, v ktorom ochutnávali
Marekove vína. A na záver musím niečo na Mareka a jeho „Hoštácku viechu“
prezradiť. Marek získal Ocenenie za príkladnú obnovu 2010.
Ocenenie za príkladnú obnovu je jednou z aktivít v rámci širšej informačnej
a osvetovej kampane, vychádzajúcej
z projektu Partneri pre dedičstvo, ktorú
realizuje AINova s finančnou podporou
Nadácie Tatra banky. Ročník súťaže 2010
je prvým, ktorý by mal zahájiť tradíciu
v udeľovaní Ocenenia do budúcnosti
a vytvoriť tak „zrkadlo“ procesu obnovy
historickej architektúry v malokarpatskom regióne.
Hoštácka viecha získala ocenenie za
zaujímavý príklad zachovania a využitia
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pôvodnej ľudovej architektúry, ktorá sa
z obcí malokarpatského regiónu pomaly
vytráca.
Ďalší vinár z Dubovej Ján Pretzellmayer sa už tradične so svojimi vínami predstavil na Červenom Kameni. V krásnom
prostredí nádvoria hradu ponúkal rôzne
vína so svojej pivnice, ale nám najviac
chutilo Omšové a hlavne Silvánske červené z dubovského chotára.
Na záver chcem zaželať našim vinárom
nech ich neopúšťa chuť obrábať ťažkú
pôdu dubovských viníc a i napriek ťažkým skúškam, ktoré im pripravuje počasie, vydržali dorábať aj naďalej také kvalitné vínka...
Renáta Jakubcová

Bez priateľov nemáš nič.
Žil raz jeden chlapec, ktorý mal veľmi zlú povahu. Otec mu dal vrecko klincov a povedal mu, že vždy, keď
sa nahnevá, nech zatlčie jeden klinec do plota vzadu za domom. Prvý deň chlapec zatĺkol do plota 37 klincov. Za niekoľko týždňov sa naučil kontrolovať svoj hnev a počet zatlčených klincov sa postupne znižoval.
Zistil, že je jednoduchšie ovládať zlosť ako zatĺkať klince do plota.
Nakoniec prišiel ten deň, keď sa chlapec ani raz nenahneval. Povedal to otcovi a otec mu navrhol, aby
teraz chlapec vytiahol vždy jeden klinec, keď sa za celý deň ani raz nenahnevá. Dni sa míňali a chlapec po
čase mohol povedať otcovi, že v plote nezostal ani jeden klinec.
Vtedy zobral otec chlapca za ruku a zaviedol ho k plotu. Tam mu povedal: "Urobil si dobre, chlapče, ale pozri sa na diery v plote. Ten plot už nikdy
nebude taký, aký bol. Keď povieš niečo v hneve, tak to zanechá práve
takéto jazvy. Nezáleží na tom koľkokrát povieš ľutujem, rana stále zostáva.
Rana spôsobená slovom bolí rovnako, ako fyzický úder."
Priatelia sú vlastne veľmi vzácne drahokamy. Rozosmejú ťa a podporujú
ťa vo všetkom. Vypočujú ťa, ak máš starosti, pochvália ťa
a vždy sú ochotní otvoriť ti svoje srdce.
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Práca na fare
Na fare ste urobili veľa, než som sem
prišiel. Obdivujem Vás, ďakujem Vám,
známym, či neznámym. Bolo to od Vás
veľmi krásne, presvedčivé, veľmi hodnoverné gesto, aby ste pripravili kňazovi
faru.
Z počutia si viem domyslieť čo to asi
stálo námahy. Bolo to veľmi náročné časovo aj finančne, ale tiež tam bolo treba
veľa chuti. Viem, že to celé mala „pod
palcom“ pani Magdaléna Kurillová spolu s mnohými dobrovoľníkmi. Ďakujem
Vám a vyslovujem srdečné Pán Boh za-

plať a nech Vám Boh požehnáva. Bolo
však treba ešte urobiť podľa zváženia
vjazd do fary, kde pomohli hlavne páni:
Štefan Drefko, Štefan Jakubčík, Viliam
Zachar, Pavel Koník a Miroslav Polčic.
Ak som niekoho zabudol, nech mi to prepáči.
Ďakujem aj sponzorom, ktorí napomohli. Na týchto prácach sa zúčastnili aj ľudia z jednej bývalej farnosti,
z Lozorna a to, pán Ján Hurbanič starší
so synom Jánom Hurbaničom. Tí mi šalovali. Dostali sme dva domiešavače –
rakety betónu od firmy Elektro-Haramia
z Lozorna grátis. Bránu mi vyrobila fir-

Štefan Jakubčík a Miroslav Polčic
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ma ELTERM z Pezinka. Elektriku na
bráne boli zaviesť grátis pán Vlado Feješ z farnosti Dolný Ohaj a Kamil Rímeš
z farnosti Lozorno. Motor na bránu mi
daroval pán Vicena z Lozorna.
Keď som mal na fare brigádnikov, sused oproti, pán Ján Pretzelmayer, vždy
ochotne pomohol, keď bolo „sucho“, bolo
treba aj zavlažiť. A on veľkoryso pomohol svojimi výrobkami. Ďalší sused, pán
Tomáška mi pomohol s doskami.
Vyslovujem všetkým úprimné Pán Boh
zaplať. Nech Vás Boh požehná za všetko,
čo ste pre faru a farnosť vykonali.
vdp. Pavel Flajžík

Ján Hurbanič starší so synom Jánom

Pozvánka na Silvestrovský výstup na KUKLU
Po najkrajších sviatkoch v roku plných rodinného pokoja a pohody Vás chceme
vytiahnuť do krásnej prírody nad našou dedinou.
Pozývame všetkých skalných, ale aj tých, ktorí už dlhšie uvažujú o tom, že by snáď
na tú Kuklu vyšli, aby sa rozhodli, zbalili proviant a spolu s priateľmi zdravo strávili
časť posledného dňa v roku.
Už tradične na vrchole bude horieť vatra obklopená turistami zo susedných dedín,
bude sa popíjať slivovica na zahriatie, rozvoniavať pečená slaninka a spolu si aj zaspievame. Tí odvážnejší môžu vystúpiť na rozhľadňu a pokochať sa krásou zimnej
krajiny. Pozvánka platí pre všetky vekové kategórie, pre všetkých dobre naladených
ľudí.
Verím, že aj tento rok nebude
na Kukle pusto a ticho...
Renáta Jakubcová

Už viete komu venujete
2% z dane?
Máme pre vás typ:
www.fslipka.sk,
kde nájdete
potrebné tlačivá.
Ďakujeme.
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Kalendár podujatí december 2010
Termín
Podujatie
december
Vianočná besiedka ZŠ, MŠ, dôchodcovia
december
Jasličková slávnosť
5. 12.
Mikuláš na Dubovej
26. 12.
Stolnotenisový turnaj
31. 12.
Silvestrovský výstup na Kuklu
31. 12.
Ohňostroj
31. 12.
Silvestrovská zábava
Rokovania OZ Dubová december 2010: 16. 12.
Podujatie nie je potvrdené organizátorom

Organizátor
JDS
RK cirkev
KRKVaŠ
Mara Dubovská
KRKVaŠ
KRKVaŠ
?
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Naši futbaloví seniori
opäť potešili.
Naši, ešte stále dubovskí futbalisti,
ktorí hrajú pod hlavičkou Real Dubová
(starí páni) ako pravidelný účastník turnaja v Rači sa dňa 12. 9. 2010 pri príležitosti Račianskeho vinobrania zúčastnili III. ročníka Memoriálu zosnulého
Miloša Sedramača.
Za účasti ŠK Svätý Jur, FK Rača
a Výberu Slovenského futbalového zväzu Bratislava v silnej zostave konkurencií, získali I. miesto. Po výsledkoch 1:0
s Výberom Bratislavy si vo finále poradili aj so silným Svätým Jurom 2:0. Navyše získali trofej najlepšieho brankára turnaja. Týmto pekne reprezentovali našu malú obec Dubová, čím
urobili radosť svojim priaznivcom a obdivovateľom. Toto sú naši, hoci už
pre viacerých odpisovaní futbalisti. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s FO
Dubová a Obecným úradom.
Športu zdar a futbalu zvlášť!
za Real Dubová Cvako
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