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Na	„fašiangovú“	tému...

Naši otcovia spievali:
„Už sa fašang kráti, už sa nenavráti.“

Samotné slovko fašang má pravde-
podobne pôvod z nemecky hovoriacich 
krajín. Napr.: fasching, faschang, či 
vast-schanc... v ľudovom preklade posled-
ný pohár, či posledná šanca k radosti...

Je to krásne, keď sa ľudia vedia ľudsky 
radovať, uvedomujúc si, že radosť je Boží 
dar. Veď slovo evanjelium je radostné po-
solstvo. A hlavný hrdina evanjelií je Ježiš 
Kristus, ktorý svojim príchodom na svet 
zobudil svet k radosti, nie je tak? Nedávno 
znelo: „Radujte sa valasi, pri Betlemskom 
salaši.“ Znelo: „Tichá noc, svätá noc...“ 
Lenže Ježiško nám vyrástol, začal učiť, 
povolávať apoštolov, konať zázraky. Avšak 
on neprišiel zázrakmi uzdravovať len ľuds-
ké telá, ale jemu išlo o ľudské duše, o ich 
večnú záchranu.

Fašiangový čas možno prirovnať k tým 
radostným chvíľam, keď Pán Ježiš učí, 
uzdravuje, nasycuje, nuž a toto ľuďom dob-
re padlo odchádzajúc uzdravení, nasýtení, 
jedným slovom naradovaní. No ľudská 
závisť je bezbrehá, čo sa prejavilo u moc-
ných vtedajšieho sveta a Pán Ježiš začal 
písať posledné kapitoly svojho pozemské-
ho putovania. A tie si pripomíname v pôst-
nej dobe. Zaujímavé je, že prví kresťania 
sa pred Veľkou nocou postili len dva dni 
a to na Veľký piatok a Bielu sobotu. Avšak 
takáto krátka doba nezodpovedala päťde-
siatdňovému sláveniu veľkonočného obdo-
bia, preto sa pôst predĺžil na týždeň a od 
4. storočia na 40 dní. Ale keďže v nedeľu 
nemohol byť pôst, potom by pôstna doba 
netrvala 40, ale len 36 dní, preto tie 4 dni 
posunuli dopredu, t. j. na stredu. A máme 
popolcovú stredu.

Hej, všetko má svoj čas. Ako vraví Sta-
rozákonný Kazateľ v 3. hlave, vo 4. verši: 
„Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa.“ 

A sám Pán Ježiš nám pripomína, aby sme 
sa radovali, ale aj spolucítili s trpiacimi. 
Vlastne o tom je časný život.

Ako v jednej švédskej poviedke sa ho-
vorí ako v lese za jasného rána položil ško-
vránok svojim kamarátom z lesa otázku: 
„Čo vlastne znamená život?“ Rozkvitajúca 
ružička hovorí: „Život znamená čosi, keď 
sa niečím stávate...“ Motýľ nefilozofuje 
a hovorí: „Život je rozkoš a slniečko...“ Zo 
zeme spod ťarchy trávnatého stebla ste-
na-júc sa ozval mravček: „Život nie je nič 
iného len drina, pot a námaha...“ Vtom sa 
rozpršalo a dážď sa tiež pridáva: „Život po-
zostáva len zo sĺz a ničoho iného...“ Z výš-
ky sa spustil za svojou korisťou strmhlav 
dolu orol, ale ešte stihol dodať: „Život, to 
je nepretržitá túžba letieť vyššie a vyššie...“ 
Vtom nastal súmrak. Odkiaľsi sa vracal 

unavený človek a tiež sa zapojil do diskusie: 
„Život, to je nepretržité hľadanie šťastia. Je 
to však aj reťaz sklamaní“, dodáva. Nastala 
dlhá a tmavá noc a po nej konečne začalo 
svitať. A vtedy vraj prvý lúč slnka napísal 
na oblohe: „Rovnako, ako ja, svitaním zo- 
búdzam deň, som začiatkom nového dňa, 
tak život predstavuje začiatok večnosti.“

Áno, milý čitateľ, život nie je len radosť, 
ale i bolesť. Aby však človek do tej večnos-
ti „trafil“, má k dispozícii semafor, ktorým 
je Kalvársky kríž. Je to jediný fungujúci 
semafor aktuálny na všetkých duchovných 
križovatkách.

Majme ho na dohľad a nezblúdime. 
Šťastnú cestu životom praje a od Boha vy-
prosuje Dubovanom i „cezpoľným“

vdp. farár Flajžík 
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O	Mayskom	kalendári

Tak nám to pekne začína. Správy, kto-
ré sa k nám dostávajú z médií sa skôr 
prikláňajú k tomu uveriť, že ten mayský 
kalendár hovorí pravdu a rok 2012 bude 
posledným – možno nie v zmysle úplné-
ho konca sveta, ale skôr konca rozum-
ného sveta. Plyn pôjde hore, elektrina, 
voda, potraviny, benzín, DPH – to zna-
mená všetko a ešte aj tie naše odpady sú 
na rok o 4 € vyššie a hrobové miesta na 
cintoríne sú drahšie o 100% ako pred de-
siatimi rokmi*.
Hospodárska a finančná kríza pripomína 
tú, z roku 1929, kedy sa za päť dní zr-
útil svet všetkých bohatších ľudí (len 
v USA strata 10 biliónov dolárov). Dot-
kol sa aj chudobných, pretože sa medzi 
nimi zrazu ocitlo množstvo ľudí predtým 
majetných a sociálna sieť skolabovala. 
Kríza  sa nedotkla vtedy len tých, ktorí 
žili v krajinách tzv. tretieho sveta a nema-
jetných – o nič neprišli**.
Logickou dedukciou z toho vyplýva, 
že sa nás kríza teraz dotýka preto, lebo 
sme viac, či menej majetní, máme viac, 
či menej peňazí, o ktoré môžeme prísť 
v bankách a fondoch (sporenia, investič-
né životné poistky a dôchodkové pripo-
istenia – sú všetko peňažné fondy, ktoré 
investujú na akciových trhoch), máme 
nabratých viac, či menej pôžičiek, lebo 
chceme veci, ktoré patria k nášmu štan-
dardu, máme viac, či menej nákladov za 
služby, ktoré chceme využívať. Nikto 
z nás sa nechce vrátiť do sveta bez mobi-
lov, počítačov, internetu, pohodlného ply-
nového kúrenia, do sveta, kde v dedine 
bolo možno desať automobilov, dvadsať 
televízorov a štyri písacie stroje. Musíme 
si však uvedomiť svoju zodpovednosť, že 
týmto prijímame na seba záväzky za toto 
všetko zaplatiť a zároveň ideme do rizika, 
že svoje záväzky nebudeme môcť uhra-
diť z rôznych dôvodov - choroby, úrazy, 
nešťastia, straty zamestnania...***
Keď sa na nás teda všetko takto „sype“, 
od problémov nás môže ochrániť len 
naša ZODPOVEDNOSŤ, OPATRNOSŤ, 
UVÁŽLIVOSŤ A SNAHA O ZLEPŠE-
NIE. Samozrejme je tu aj štát so svojou 
sociálnou sieťou, obec so svojimi povin-
nosťami, ktoré jej „hodil na hlavu“ štát 
bez adekvátnych finančných prostried-
kov, naša komunita, ktorá nás môže po-
držať a naša rodina, o ktorú sa môžeme 
oprieť. Keď túto postupnosť obrátime, 
vyjde nám takto:
• ja zodpovedný, opatrný, uvážlivý pri 
svojich rozhodnutiach a záväzkoch so 

snahou o zlepšenie svojej situácie,
• moja rodina, v ktorej si ja musím udr-
žiavať dobré vzťahy,
• moja komunita, ktorú si ja okolo seba 
vytváram vzťahmi so susedmi, priateľ-
mi, známymi, spoluobčanmi a kolegami 
v práci,
• moja obec, ktorú ja spoluvytváram svo-
jim životom a správaním sa v nej,
• môj štát, ktorý ja spoluvytváram svojou 
prácou a životom.

Je vedecky dokázané, že reťaz je taká 
silná, aké je silné to najslabšie ohnivko 
v nej. Nie je vedecky dokázané, ale po-
važujem to za veľkú pravdu, že aj obec je 
taká silná, aký je silný jej najzraniteľnejší 
jedinec. Každá komunita, ktorá bude mať 
zraniteľných a najmä slabých jedincov, 
bude nimi limitovaná pri svojom živote 
a rozvoji. Či už sú to bezdomovci, nú-
dzni, chudobní, opustení, chorí, týraní, 
ale aj vandali, alkoholici, narkomani – to 
všetko sú tie najslabšie ohnivká pomy-
selnej reťaze rodiny, komunity, obce aj 
štátu. Hovorí sa bohatá rodina – bohatá 
dedina. Skôr by som povedal silná rodi-
na – silná dedina... Silná reťaz vzťahov 
a prípadnej pomoci v zložitých životných 
situáciách, ako je napríklad aj súčasná 
veľká hospodárska kríza, ale aj „menšie“ 
naše krízy osobné, rodinné, obecné. Mu-
síme sa všetci postarať o posilnenie našej 
reťaze istoty, ale najmä jednotlivci sa mu-
sia snažiť byť silnejšími ohnivkami práve 
spomínanou zodpovednosťou, opatrnos-
ťou, uvážlivosťou a snahou o zlepšenie 
svojej situácie. (Pomôž si človeče, aj Pán 
Boh Ti pomôže – dodám - aj ostatní Ti 
pomôžu).

Hľadajme teda tie naše oslabené ohniv-
ká a posilňujme ich, aby bola naša reťaz 
silná. Buďme zodpovední, opatrní, uváž-
liví a snažme sa byť všetci silnými ohniv-
kami silnej reťaze.

Na záver tohto „návodu“ ako prežiť 
ťažké časy si dovolím odcitovať JFK, 
ktorý v čase krízy povedal: „Nepýtajte sa, 
čo pre Vás môže urobiť štát. Pýtajte sa, 
čo Vy môžete urobiť pre neho“. Neskôr 
ho zastrelili. Skúsim ho parodovať – Ne-
pýtajte sa, čo môže pre Vás urobiť rodina, 
komunita a obec, pýtajte sa, čo Vy môžete 
urobiť pre rodinu, komunitu a obec, pre 
našu spoločnú reťaz. Budem veriť, váže-
ní spoluobčania, že nezačnete taviť olovo 
na náboje. A mayského kalendára sa ne-
bojte, obec má kalendár výdavkov až do 
roku 2013. :)

Starosta obce Ľudovít Ružička

* Aj keď nám nie je ľúto zaplatiť za mo-
bilné telefóny v rodine dohromady aj 30 
€ mesačne, ale je problém zaplatiť takúto 
sumu za hrobové miesto na desať rokov 
pre svojich mŕtvych predkov? Aj keď 
niekomu nie je problém vyfajčiť a prepiť 
denne 4 € (jedna krabička a dve pivá), ale 
je problém zaplatiť navyše takúto sumu za 
odpady na rok? A menší smetiak nechcem, 
lebo robím smetia za troch.

** Neboli zapojení do vízie pohodlného 
života založeného na predpokladoch a ná-
dejach
• o stálom zvyšovaní cien nehnuteľností,
• nedotknuteľnej stabilite firiem a spoloč-
ností, ktorých akcie vlastnili,
• o stabilne vysokých úrokov a dividend 
z manipulácii na finančných trhoch,
• o splácaní ľahko získaných pôžičiek po-
užitých na zvyšovanie životnej úrovne,
• nekončiace nakupovanie tovarov a ne-
hnuteľností,
• že každý bude schopný plniť svoje zá-
väzky – prácou a vytvorenými hodnotami 
splatiť svoje dlhy, či už ako jednotlivec, 
podnikateľ, či firma,
• že nikto z tohto systému budúcich ziskov 
nezoberie peniaze neoprávnene a podvo-
dom, alebo bez adekvátnej protihodnoty.
Optimizmus pri stanovovaní budúcich prí-
jmov z úverov, pôžičiek a ziskov z podni-
kania bol nadhodnotený a premietol sa do 
vysokých cien akcií na finančných trhoch. 
Keď sa prejavila nereálnosť týchto „ima-
ginárnych“ ziskov, začalo padať domino 
krachu – praskla „bublina“,
• akciových a finančných fondov (všetci 
chceli predať akcie a tým ešte viac klesli), 
• následne bánk (začali tvrdo vyžadovať 
splácanie úverov, lebo potrebovali penia-
ze, ktoré si všetci začali vyberať na splá-
canie záväzkov inde),
• podnikateľov, firiem a nakoniec jed-
notlivcov, ktorí prišli o peniaze reálne aj 
imaginárne v akciách, vklady v bankách, 
prácu u skrachovaných podnikateľov a aj 
o domy zobrané na hypotéky v exekúciách. 
Nepripomína Vám to niečo? Nepripomína 
Vám to nedávne zdôvodnenia hospodár- 
skej a finančnej krízy?

*** A tiež zodpovednosť za svoju vlast-
nú budúcnosť – prídem o všetko, prípad-
ne stiahnem so sebou celú rodinu a kto sa 
postará o moje deti, rodičov a súrodencov 
a mňa samého? Darujem deťom všetko 
a mám istotu, že sa o mňa postarajú ako sa 
patrí, alebo sa potom budem spoliehať na 
cudzích a budem zapísanou „ťarchou“ nie 
na mojom bývalom dome, ale na nákla-
doch celej komunity?
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Návrh	Rozpočtu	obce	Dubová	na	rok	2011	(záväzný)	s	výhľadom	na	roky	2012	–	2013

Rozpočet je rozdelený na príjmy a výdavky. Rozpočet je navrhnutý ako prebytkový (nie je naplánované minúť všetky príjmy).
Okrem toho obec tvorí Rezervný fond, v ktorom sú zo zákona prostriedky z prebytku hospodárenia a Obecné zastupiteľstvo sem 
vložilo aj prostriedky zo zisku zo skládky odpadov. Tieto prostriedky sa dajú použiť len na investície (havárie, výstavbu, rekon-
štrukcie) nie na bežné výdavky – bežný chod obce.

Obec Dubová - Rozpočet na rok   2011 2012 2013
Príjmy

A. Bežné príjmy
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku   205434 205800 206500
 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  187134 187400 188050
   1 Podielové dane  102923 103000 103500
   2 Školstvo originálne kompetencie (MŠ,ŠJ,ŠKD)  74854 75000 75100
   3 Opatrovatelia  9357 9400 9450
	 121	 Daň	z	nehnuteľností		 	 18300	 18400	 18450
Daňové príjmy - dane za špecifické služby  10280 10295 10310
 133 001 Za psa   530 535 540
	 133	003	 Za	nevýherné	hracie	automaty		 	 0	 0	 0
	 133	006	 Za	ubytovanie	 	 50	 50	 50
	 133	012	 Za	užívanie	verejného	priestranstva		 	 150	 150	 150
	 133	013	 Za	komunálne	odpady	a	drobné	stavebné	odpady	 	 9550	 9560	 9570
	 133	014	 Daň	za	jadrové	zariadenie	–	vylúčení	z		ohrozenia	 	 0	 0	 0
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku  17760 18160 18660
	 212	002	 Z	prenájmu	bytov	 	 2330	 2330	 2330
	 212	003	 Z	prenajatých	budov,	priestorov,	objektov	 	 7730	 7730	 7730
		 	 2	Spoločenské	sála	 	 700	 700	 700
   3 Fúgelka  6600 7000 7500
   4 Dom smútku  400 400 400
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby  79916 80970 82026
	 221	 Admin.	poplatky	(poplatky	za	2	automaty)	 	 2980	 2980	 2980
 222 Za porušenie predpisov  0 0 0
	 223	001	 Poplatky	a	platby	z	nepriemyselného	a	náhodného	predaja	služieb	 	 71886	 72918	 73951
		 	 1	Skládka	odpadov	-	z	uloženia	odpadov	 	 70000	 71000	 72000
		 	 3	Cintorínske	poplatky	 	 150	 160	 170
		 	 4	Poplatky	za	rozhlas	+	overovanie	 	 900	 910	 920
		 	 6	Rybárske	lístky	 	 70	 72	 75
		 	 7	Prenájom	sály	+	energie	 	 700	 710	 720
		 	 8	OÚ	pohrebiská	 	 66	 66	 66
 223 002 1 Za MŠ  3300 3320 3340
   2 Za ŠKD  350 352 355
 223 003 Za stravovanie  1400 1400 1400
Nedaňové príjmy - úroky z vkladov, návratných fin.  výpomocí, pôžičiek, úverov  600 600 600
	 242	 Úroky	z	vkladov,	pôžičiek,	úverov		 	 600	 600	 600
Iné nedaňové príjmy   0 0 0
	 292	 Z	náhrad	poistného	plnenia			 		 		
Transfery zo štátneho rozpočtu   37255 37289 37290
	 312	001	 1	-	Základná	škola	(mzdové	a	prevádzkové	náklady)	 	 34376	 34400	 34400
		 	 2	-	Vzdelávacie	poukazy	ZŠ	 	 558	 560	 560
   3 - Stavebný úrad  810 812 812
		 	 4	-	Evidencia	obyvateľov		 	 299	 300	 300
		 	 5	-	Životné	prostredie	 	 103	 103	 103
   6 - Komunikácie   44 44 44
   7 - Materská škola - predškoláci  1065 1070 1071
	 311	 Granty		 	 0	 		
Bežné príjmy spolu:   351245 353114 355386

B. Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy   0 0 0
 223 001 Z predaja pozemkov  0
Tuzemské kapitálové granty a transfery  0 0 0
	 321	 10	Granty	Európska	únia	 		 		
	 322	001	 Zo	štátneho	rozpočtu	XXXXX		 		 		
Kapitálové príjmy spolu:  0 0 0

C. Príjmové finančné operácie
Príjmy z ostatných finančných operácií  15745 15745 15745
	 453	 Zostatok	prostriedkov	z	predchádzajúcich	rokov	 	 15745	 15745	 15745
Tuzemské úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci
	 513	002	 Bankové	úvery	dlhodobé		 	 0	 0	 0
	 514	002	 Ostatné	úvery,	pôžičky	a	návratné	finančné	výpomoci	dlhodobé	 	 0	 		
Príjmové finančné operácie spolu  15745 15745 15745
Rozpočtové príjmy - rekapitulácia  2011 2012 2013
A.	Bežné	príjmy	 	 	 351245	 353114	 355386
B.	Kapitálové	príjmy	 	 	 0	 		
C.	Príjmové	finančné	operácie	 	 15745	 15745	 15745
Rozpočtové príjmy spolu  366990 368859 371131
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Výdavky	rozpočtu	obce
    Výdavky BV KV FO  Spolu: €
    € / kalendárny rok € € € 2011 2012 2013

 Program 1 Správa obce - administratíva a podpora 88510 0 13145 101655 83090 83860
 Podprogram 1.1 Obecný úrad   70280    70280 68950 69550
   Prvok  1.1.1.Administratíva a podpora 70080   70080 68750 69350
   Prvok  1.1.2. Vzdelávanie zamestnancov  200     200 200 200
			 	 Prvok	1.1.3	Archív	a	registratúra	 0	 		 	 	0	 0	 0
	Podprogram	1.2	 Externé	služby	 5730	 		 		 5730	 5700	 5700
	Podprogram	1.3	 Obecné	zastupiteľstvo,	komisie	 1360	 	 	 1360	 1360	 1360
	Podprogram	1.4	 Finančná	a	kontrolná	oblasť			 2960	 		 	 2960	 3120	 3180
   Prvok 1.4.1. Audit 1000    1000 1100 1100
		 	 Prvok	1.4.2	Daňová	agenda	 0	 		 	 		 		 	
			 	 Prvok	1.4.3.	Rozpočtová	agenda	 0	 		 		 		 		 	
			 	 Prvok	1.4.4.	Účtovníctvo	 1200	 		 	 1200	 1250	 1300
			 	 Prvok	1.4.5.	Kontrolná	činnosť	 760	 		 	 760	 770	 780
			 	 Prvok	1.4.6.	Transakcie	verejného	dlhu			 2600	 0	 13145	 15745	 15745	 15745
 Podprogram 1.5. Plánovanie  5330 0   5330 1000 1000
   Prvok 1.5.1 Územné plánovanie 5330     5330 1000 1000
   Projekt: Územný plán obce 5330     5330 1000 1000
	Podprogram	1.6.	 Členstvo	v	samosprávnych	organizáciách	a	združeniach	 350	 		 	 350	 350	 350
	Podprogram	1.7.	 Informatizácia	a	komunikačný	systém	 2500	 		 		 2500	 2610	 2720
	Podprogram	1.8	 Voľby	/	sčítanie	ľudu	 0	 		 		 0	 0	 0
 Program 2 Správa obecného majetku 6220 1000 0 7220 7900 8000
	Podprogram	2.1	 Údržba	a	prevádzka	budov	 2700	 1000	 		 3700	 3700	 3700
	Podprogram	2.2	 Údržba	a	prevádzka	autobusu	 500	 		 		 500	 500	 500
 Podprogram 2.3 Poistenie majetku 3020     3020 3220 3220
	Podprogram	2.4.	 Správa	obecného	majetku	vloženého	v	s.r.o.	 0	 		 		 		 	 	
 Program 3 Propagácia obce a marketing CR 3300 0 0 3300 1900 1900
 Podprogram 3.1 Propagácia obce 1000 0   1000 600 600
	Podprogram	3.2	 Dubovské	noviny	 2000	 		 		 2000	 1000	 1000
	Podprogram	3.3	 Členstvo	obce	v	združeniach	 300	 		 		 300	 300	 300
	Podprogram	3.4.	 Subjekty	CR	 0	 		 		 		 		 	
	Podprogram	3.5.	 Turistické	informačné	body		 0	 		 		 		 		 	
 Program 4 Služby občanom 3879 0 0 3879 3900 3920
	Podprogram	4.1	 Osvedčovanie	listín	a	podpisov	 0	 		 		 		 		 	
	Podprogram	4.2	 Evidencia	obyvateľov	 299	 		 		 299	 300	 300
	Podprogram	4.3	 Prideľovanie	súpisných	čísel	 0	 		 		 		 		 	
	Podprogram	4.4.	 Rybárske	lístky	 0	 		 		 		 		 	
	Podprogram	4.5.	 Služby	podnikateľom	(rozhodnutia)		 0	 		 		 		 		 	
	Podprogram	4.6.	 Podateľňa	 0	 		 		 		 		 	
 Podprogram 4.7. Stavebný úrad 2550     2550 2560 2570
 Podprogram 4.8. Výber daní a poplatkov  0          
	Podprogram	4.9.	 Cintorínske	služby	 930	 		 		 930	 940	 950
	Podprogram	4.10.	 Miestny	rozhlas		 100	 		 		 100	 100	 100
	Podprogram	4.11.	 Úradná	tabuľa	obce	a	informovanosť	obyvateľov		 0	 		 		 0	 0	 0
 Program 5 Bezpečnosť a poriadok  9710 0 0 9710 8950 8960
	Podprogram	5.1	 Civilná	ochrana,	obrana	štátu,	HM	a	kríz.	riadenie	 0	 		 		 0	 0	 0
	Podprogram	5.2	 Ochrana	pred	požiarmi		 330	 		 		 330	 350	 360
	Podprogram	5.3	 Protipovodňová	ochrana		 0	 		 		 0	 0	 0
 Podprogram 5.4. Verejné osvetlenie   9380     9380 8600 8600
 Program 6 Odpadové hospodárstvo  21600 0   21600 27970 29700
	Podprogram	6.1	 Nakladanie	s	komunálnym	odpadom		 11000	 		 		 11000	 17270	 19000
			 	 								637		Služby	(uloženie	odpadu)		 11000	 		 		 11000	 11000	 11000
	Podprogram	6.2.	 Zber	nebezpečného	odpadu		 500	 		 		 500	 500	 500
	Podprogram	6.3.	 Separovaný	zber	druhotných	surovín	 9000	 		 		 9000	 9100	 9100
           634  Prepravné (Marius Pedersen)  9000     9000 9100 9100
	Podprogram	6.4	 Vývoz	nadrozmerného	odpadu		 500	 		 		 500	 500	 500
 Podprogram 6.5. Nakladanie s BRO  600     600 600 600
 Program 7 Miestne komunikácie 1250 0   1250 750 800
	Podprogram	7.1	 Správa	a	zimná	údržba	miestnych	komunikácií		 650	 		 		 650	 650	 650
	Podprogram	7.2.	 Oprava,	rekonštrukcia	MK,	chodníkov	a	ostatných	plôch		 600	 		 		 600	 100	 100
	Podprogram	7.3.	 Dopravné	značenie	MK		 0	 		 		 0	 0	 0
 Program 8  Vzdelávanie 134991 0   134991 138500 142800
 Podprogram 8.1 Materská škola                 61697 0   61697 62700 64000
 Podprogram 8.2 Základná škola  45016 0   45016 46330 47920
    Dofinancovanie	ZŠ		z	rozpočtu	obce	-	10	640	€	 	 		 		 		 		 	
	Podprogram	8.3.	 Školská	jedáleň		 21150	 0	 		 21150	 22000	 23000
			 		 Dofinancovanie	ŠJ		z	rozpočtu	obce	–	8673	€   0       
 Podprogram 8.4. Školský klub detí 6450     6450 6800 7200
 Podprogram 8.5. Otvorená škola 558    558 550 550
	Podprogram	8.6.	 Spoločný	školský	úrad	 120	 0	 		 120	 120	 130
 Program 9 Kultúra, šport 14835 0 0 19735 15000 15100
 Podprogram 9.1. Kultúrne a športové podujatia  5000      3100 3170
	Podprogram	9.2.	 Granty	spoločenským	organizáciám	a	združeniam	 2400	 		 		 		 0	 0
	Podprogram	9.3.	 Spoločenská	sála	 4150	 		 		 		 4160	 4170
	Podprogram	9.4.	 Knižnica	Vincenta	Šikulu	-	obecná	knižnica	 270	 		 		 		 290	 300
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 Podprogram 9.5. Športový areál  0   0 0
	Podprogram	9.6.	 Granty	pre	športové	kluby	a	združenia	 7470	 	 	 	 6980	 6980
 Podprogram 9.7. Kronika obce Dubová 360    370 380
	Podprogram	9.8.	 Človek	človeku		 85	 	 	 85	 100	 100
 Program 10 Prostredie pre život 4020 0 0 4020 3620 3980
 Podprogram 10.1 Príroda a krajina 3360   0 0 0
	Podprogram	10.2.	 Monitoring	kvality	ŽP	 660	 0	 	 	 	 	
 Program 11 Sociálne služby 12927 0 0 12927 13030 13035
	Podprogram	11.2.	 Opatrovateľská	služba	 11200	 	 	 9357	 9360	 9365
		 	 Služby	Charita	za	OS	 11000	 	 	 9157	 9160	 9165
		 	 Posudková	činnosť	 200	 	 	 200	 200	 200
 Podprogram 11.1 Jednorazová dávka sociálnej pomoci 3170   3070 3170 3170
	Podprogram	11.4.	 Jednota	dôchodcov	Slovenska	 500	 	 	 500	 500	 500
	Podprogram	11.3.	 Poskytovanie	stravy	 0	 	 	 0	 0	 0
 Podprogram  11.5. Podpora zamestnanosti 4000   4000 0 0
 Rozpočtové výdavky €     
	A.	Bežné	výdavky	(z	toho	KZ	111:	37255)		 312085	 	 	 	 	
	B.	Kapitálové	výdavky	 1000	 	 	 	 	
	C.	Finančné	operácie	:	FO(KZ	43	:13145+	BV	2600	KZ	46)	úver	 15745	 	 	 	 	
 Rozpočtové výdavky spolu 328830

Okrem toho je navrhnutých niekoľko projektov financovaných z Rezervného fondu:

Urbanistická štúdia Za Hoštáky 13000
Priečka v spoločenskej sále 1000
Vymaľovanie budovy OcÚ 6000
Rekonštrukcia chaty Fúgelka 4. etapa 3500
Kúpa pozemkov 4500
Úprava domu smútku 10000
Pasport dopravy a opatrenia 2000
Značenie ulíc 5000
Projektová dokumentácia MŠ – strecha 16600
Likvidácia plesní v MŠ 4000
Revitalizácia športového areálu 60000
Obnova verejného priestranstva 24000
Kanalizácia v obci – dokumentácia 12000

Spolu 161600,- €

Pre úplnosť uvádzame aj Rezervný fond obce:

zostatok v RF k 1. 1. 2011 + 298.127
prebytok hospodárenia z 2010 finančná operácia + 189.250
rezerva pre prípady najväčšej núdze (živelné pohromy) - 32.000
rezerva na dotovanie odpadu na 5 rokov - treba v roku 2011 urobiť peňažný fond - 60.000
prostriedkov k dispozícii RF na investície a rozvoj 395.377

Kompletné materiály t. j. Programový rozpočet obce Dubová na roky 2011 – 2013 (30 strán) a Vyhodnotenie programového rozpočtu 
obce za rok 2010 (29 strán) s hodnotiacou správou si môžete preštudovať na Obecnom úrade Dubová, prípadne Vám ich na požiadanie 

zašleme e-mailom.

Poďakovanie	darcom,

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:

Anton Suchovský, Ružena Cíferská (Pezinok), Miloš Gloznek (Bratislava), pani Mária, Lýdia Idešicová (Kráľová), 
Jozef Jakubčík, Ľudovít Jakubec (Doľany), Dagmar Koníková, Jozef Lederleitner (Bratislava), Mária Mináriková, pani 
Nádaská, Mária Nemcová, Lujza Polčičová, Mária Svrčková, pani Terka (Modra), sestry Tomašovičové.

ĎAKUJEME!
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Oznamy	obecného	úradu

Do 31. 1. 2011 bolo potrebné:
• nahlásiť zmeny v daňovom priznaní 
dane z nehnuteľnosti oproti roku 2009 
(ak ste kúpili, alebo predali nehnuteľnosť 
v obci Dubová, urobili prístavbu, zmenili 
charakter stavby a pod.),
• prihlásiť, alebo odhlásiť psa.

Od 1. 1. 2011 OcÚ Dubová uzatváral 
zmluvy za prenájom hrobového miesta. 
Tí, ktorí zmluvu ešte neuzatvorili, budú 
mať túto možnosť ešte v priebehu tohto 
roka – občanov oboznámime s termínom 
na uzatváranie zmlúv miestnym roz-
hlasom, prípadne písomnou vyhláškou, 
pretože teraz sa budú pracovníčky obce 
venovať inej administratívnej práci.

Obecný úrad v priebehu mesiacov feb- 
ruár a marec bude realizovať výmenu 
smetných nádob tým občanom, ktorí si 
nahlásili menšie smetné nádoby – 120 li-
trové namiesto súčasných 240 litrových. 
Tí občania, ktorí si výmenu nenahlásili, 
budú tak môcť urobiť opäť na jeseň – 

k výmene v roku 2012. Budeme hľadať 
spôsob, akým nádobu vymeniť v priebe-
hu roka, pretože vzhľadom na zaplatenie 
nádoby nie je výmena bezproblémová.

• Veľkosťou nádoby a intervalom vývo-
zu môžeme ovplyvniť výšku nákladov na 
likvidáciu odpadu v obci, čo by sa malo 
pozitívne odraziť na výške poplatku za 
odpad na budúci rok – a samozrejme naj- 
mä predchádzaním tvorby odpadov, 
separáciou a recykláciou odpadu mô-
žeme podstatne znížiť poplatok.
• Zvážte však zodpovedne, či Vám men-
šia nádoba bude stačiť a nebude dôvo-
dom zvýšeného výskytu čiernych skládok 
v chotári obce (na ktoré sa potom poskla-
dáme všetci).
• Zvážte tiež, či dlhší interval vývozu 
nebude Vás a Vašich susedov obťažovať 
v letných mesiacoch zápachom (zapácha-
jú najmä biologicky rozložiteľné odpady 
a kuchynské odpady, ktoré môžete kom-
postovať v záhrade).

Pred veľkonočnými sviatkami budeme 
organizovať vývoz nadrozmerného odpa-

du (matrace, koberce, starý nábytok – čo 
sa nezmestí do smetnej nádoby z domác-
nosti), tiež bude vývoz nebezpečného 
odpadu (obaly od olejov, postrekov, che-
mikálií, batérie a akumulátory, žiarivky, 
pneumatiky a elektroniku).

Vyzývame občanov, aby sa v tomto 
období pripojili k „jarnému upratova-
niu“ – jarným úpravám verejných a iných 
priestranstiev, aby naša obec bola po zime 
opäť pekná a upravená.

V priebehu mesiaca marec budú do 
schránok doručené daňové výmery dane 
za nehnuteľnosti, psa a komunálny od-
pad. Tieto môžete zaplatiť poštovou po-
ukážkou (budú k dispozícii pred poštou), 
prevodným príkazom (variabilný symbol 
– uvedený na výmere), prípadne do po-
kladne obecného úradu, ale tu prosíme 
občanov, aby počkali na vyhlásenie – 
oznámenie termínov na platbu v hotovos-
ti prostredníctvom miestneho rozhlasu – 
vyhláškou.

Ďakujeme za spoluprácu

11.	ČINNOSŤ	PRI	NUTNOSTI	
URÝCHLENÉHO	OPUSTENIA	
OHROZENÉHO	PRIESTORU

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť 
priestor ohrozenia alebo sa nachádzate 
v uzatvorených priestoroch, vykonajte 
nasledovné opatrenia:
• Uzatvorte prívod plynu, vody a elektri-
ny.
• Pripravte si a vezmite so sebou najnut-
nejšie veci (doklady, cenné veci malých 
rozmerov, lieky...)
• uzamknite byt, dom,
• presvedčte sa, či vaši susedia vedia 
o vzniknutej situácii,
• v prípade, ak sa vo vašom okolí nachá-
dzajú deti, starí alebo nevládni ľudia – 
pomôžte im,
• sledujte rozhlas, televíziu, miestny 
rozhlas atď., kde sa dozviete informácie 
o možnom ohrození,
• dodržujte pokyny osôb a príslušných 
orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,

• použite prostriedky improvizovanej 
ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
• priestor opúšťajte najkratšou cestou, 
podľa možnosti kolmo na smer vetra,
• vždy zachovávajte rozvahu!

VŽDY PLATÍ !!!

• ŽE OCHRANNÁ MASKA A AKÁ-
KOĽVEK NÁHRADA, SLÚŽI IBA 
K ÚNIKU Z OHROZENÉHO PRIES-
TORU.

• ŽE NEBEZPEČNÁ LÁTKA SA PRI 
ÚNIKU ŠÍRI V SMERE VETRA.

• ÚNIK Z OHROZENÉHO PRIESTO-
RU VOLTE KOLMO NA SMER VE- 
TRA.

• ŽE SMER VETRA ZISTÍTE NA-
PRÍKLAD ZDVIHNUTÍM NAVLH-
ČENÉHO PRSTA NAD HLAVU

Civilná	ochrana	informuje	6.
ČO	MÁ	KAŽDÝ	VEDIEŤ	V	PRÍPADE	OHROZENIA

SRDEČNÉ	POĎAKOVANIE

Touto cestou sa chceme poďakovať 
dôstojnému pánovi Pavlovi Flaj-
žíkovi za veľmi pekné celebrovanie 
našej sobášnej svätej omše.

Naše poďakovanie patrí aj spe-
váckemu zboru CREDO, pánovi 
starostovi Ľudovítovi Ružičkovi 
za uvítanie po obrade na Fúgelke 
a tiež všetkým pracovníkom stredis-
ka Fúgelky.

Naša srdečná vďaka za spoluprácu 
týmto obetavým ľuďom našej obce.

Manželia Vrtíkoví
a Katarína Bátovičová

Treba	uprieť	zrak
a	zamilovať	si	život
vyšší,	život	večný.
Prečo	tak	milujete

tento	život,	ktorý	tečie
ako	voda	pomedzi	prsty?

(sv. Eloi)
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90 rokov:
Štefánia Fandlová

(* 26. 3. 1921)

80 rokov:
Mária Havlasová

(* 8. 2. 1931)
Viktor Lukačovič

(* 23. 2. 1931)
Bernath Hrdlička

(* 25. 2. 1931)

70 rokov:
Mária Hrnčárová

(* 30. 1. 1941)
Magdaléna Lackovičová

(* 25. 2. 1941)

60 rokov:
Mgr. Juraj Schwarz

(* 4. 2. 1951)
Ing. František Žák

(* 19. 2. 1951)

Naši jubilanti
 január - marec 2011

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

K Tvojmu krásnemu 
životnému jubileu
Ti praje ešte veľa 

šťastných rokov života 
v kruhu Tvojej rodiny

bývalý spolupracovník, 
spoluhráč futbalu

TJ-Dubová a priateľ

Štefan-Ján Peško
s manželkou Vlastou.

„Múdrosť starých otcov vraví,
že dobré víno tvorí dobrú krv,

dobrá krv je predpokladom dobrej
nálady, dobrá nálada dobrých

myšlienok, dobré myšlienky dávajú 
vyniknúť dobrým skutkom

a dobré skutky robia
človeka človekom.“

Takí sme boli Bernardko.

Životné jubileum

25. januára sa dožila krásneho životného jubilea 75 rokov
naša mama, babka a prababka

Helenka Švorcová

Do tvojich spomienok už sa veľa zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.
Pri tejto príležitosti Ti chceme zo srdca popriať všetko najlepšie,

pevné zdravie, Božie požehnanie, pokoj a radosť v kruhu najbližších.
Zároveň Ti patrí aj naša veľká VĎAKA za Tvoju obetavosť, starostlivosť

a za Tvoju pomocnú ruku, ktorú podávaš deň, čo deň s úsmevom na tvári.

Dcéra s manželom, vnučky s rodinami a veľké objatie
posielajú pravnúčatá Jakubko, Laurika a Tamarka.

BLAHOŽELANIE

Ernestíne Moravčíkovej
(* 28. 3. 1926)

Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia,
radosti, lásky a Božieho požehnania

Ti pri príležitosti Tvojho
životného jubilea 85. narodenín

zo srdca želajú syn Štefan,
dcéra Mária s rodinou

a všetci ostatní, Tebe blízki.
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šCo priniesol rok 2010
Povedali si "áno"

20. 3. 2010/ Dominika Zubajová a Miroslav Likavec

8. 5. 2010/ Lucia Žofčíková a Georgi Zhivkov 24. 7. 2010/ Ing. Zuzana Pudmarčíková a Ing. Juraj Polčič 4. 9. 2010/ Kristína Polčicová a Jozef Horváth 23. 10. 2010/ Veronika Bátovičová a Jozef Vrtík

24. 4. 2010/ Slavomíra Baxová a Václav Hasík 7. 8. 2010/ Mgr. Marcela Jakubcová a Ing. Rastislav Šalak 21. 8. 2010/ Jana Moravčíková a Martin Rovenský
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20. 3. 2010/ Dominika Zubajová a Miroslav Likavec

8. 5. 2010/ Lucia Žofčíková a Georgi Zhivkov 24. 7. 2010/ Ing. Zuzana Pudmarčíková a Ing. Juraj Polčič 4. 9. 2010/ Kristína Polčicová a Jozef Horváth 23. 10. 2010/ Veronika Bátovičová a Jozef Vrtík

24. 4. 2010/ Slavomíra Baxová a Václav Hasík 7. 8. 2010/ Mgr. Marcela Jakubcová a Ing. Rastislav Šalak 21. 8. 2010/ Jana Moravčíková a Martin Rovenský

Novomanželom srdečne blahoželáme.Láska	spúšťa	všetko	do	pohybu.
(Claude Debussy)
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Rudolf Polčič  (+ 2. 2. 2010) 
manžel Lujzy rod. Polčicovej (78 r.)

vdp. Alojz Gubala  (+ 19. 2. 2010) 
kňaz pôsobiaci v Dubovej,
pochovaný v Piešťanoch (70 r.)

Anna Madajová  (+ 26. 3. 2010)
vdova po Jozefovi, rod. Mičunková (90 r.)

Alojz Koník  (+ 17. 5. 2010)
manžel Dagmary rod. Tomašovičovej (75 r.)

Ľudovít Matovič  (+ 25. 8. 2010)
manžel Františky rod. Svrčkovej (82 r.)

Anna Polčičová  (+ 16. 10. 2010)
vdova po Jánovi, rod. Izakovičová (71 r.)

Františka Drinková  (+ 2. 11. 2010)
vdova po Jozefovi, vdova po Štefanovi Kolekovi,
rod. Slintáková (81 r.)

Mária Heldová  (+ 20. 11. 2010)
vdova po Alojzovi, rod. Pinkasová (86 r.)

Rudolf Polčič vdp. Alojz Gubala

Anna Madajová Alojz Koník

Ľudovít Matovič Anna Polčičová

Františka Drinková

Michal Geršič
(* 3. 1. 2010)
rodičia: Michal Geršič a Anna Adamčiaková
 (bytom Horné Orešany)

Karin Podhorská
(* 19. 1. 2010)
rodičia: Pavol Podhorský a Petra rod. Koníková

Hana Peschlová
(* 26. 4. 2010)
rodičia: Ivan Peschl a Jana rod. Žáková

Sofia Mališková
(* 30. 4. 2010)
rodičia: Marián Mališek a Lucia rod. Kulichová
 (bytom Pezinok)

Bibianka Rášová
(* 31. 5. 2010)
rodičia: Jozef Rášo a Silvia rod. Jakubčíková

Margarétka Šajgalíková
(* 1. 6. 2010)
rodičia: Viktor Šajgalík a Zuzana rod. Tirindová
 (bytom Brezno)

Maxim Huttera
(* 23. 6. 2010)
rodičia: Marek Huttera a Ria Jankovitsová

Nina Likavcová
(* 7. 7. 2010)
rodičia: Miroslav Likavec a Dominika rod. Zubajová
 (bytom Pezinok)

Veronika Pavčová
(* 11. 8. 2010)
rodičia: Peter Pavčo a Katarína rod. Repaská

Václav Hasík
(* 9. 9. 2010)
rodičia: Václav Hasík a Slavomíra rod. Baxová

Lillian Koníková
(* 12. 9. 2010)
rodičia: Peter Koník a Zuzana rod. Branišová
 (bytom Budmerice)

Rodičom blahoželáme a vyprosujeme, 
aby im dieťa bolo na radosť

a Bohu na česť a slávu.

Predišli nás...

Narodené deti

Hana Peschlová

Maxim Huttera

Václav Hasík

Sofia Mališková

Karin Podhorská

Nina Likavcová

Lillian Koníková

Margarétka Š
ajgalíková

š
Veronika Pavcová

š
Michal Geršic

Mária Heldová

Bibianka Rášová



Margarétka Š
ajgalíková
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Dňa 13. 3. 2011 si
pripomíname nedožité
100. narodeniny našej

milovanej mamy

Terézie Tomašovičovej

Spomína na ňu s láskou
celá rodina.

Dňa 2. 2. 2011 uplynul rok,
čo nás navždy opustil

náš drahý

Rudolf Polčič

Ticho spomínajú manželka
a synovia s rodinami.

Pripomienka zosnulých
december 2010

110 rokov:

Mária Soldánová  + 20. 1. 1901
dcéra Jána a Kataríny rod. Moravčíkovej  (3 r.)

Emericus Šikula  + 21. 1. 1901
manžel Kataríny rod. Kosecovej  (66 r.)

Ambróz Held  + 29. 1. 1901
syn Floriána a Terézie rod. Tomašovičovej  (1,4 r.)

Anton Božák  + 4. 2. 1901
syn Jána a Márie rod. Jantauschovej  (1 hod.)

100 rokov:

Štefan Oškera  + 12. 1. 1911
syn Štefana a Františky rod. Valentovičovej  (6 r.)

Peter Svrček  + 27. 2. 1911
vdovec po Márie rod. Tajcnárovej  (76 r.)

Ján Lukačovič  + 25. 3. 1911
syn Františka a Kláry rod. Pokojnej  (5 m.)

90 rokov:

Jozef Vrábel  + 24. 2. 1921
manžel Anny rod. Valentovičovej  (84 r.)

František Hrdlovič  + 10. 3. 1921
vdovec po Márie rod. Benkovskej  (66 r.)

Ján Belica  + 15. 3. 1921
syn Jána a Magdalény rod. Svrčkovej  (23 r.)

Mária Jelemenská  + 27. 3. 1921
dcéra Františka a Márie rod. Gážiovej  (6 m.)

80 rokov:

Štefan Jurkovič  + 2. 1. 1931
manžel Márie rod. Čaputovej  (62 r.)

Ján Pokojný  + 16. 1. 1931
vdovec po Terézie rod. Krchnákovej  (69 r.)

Štefánia Koníková  + 5. 2. 1931
dcéra Jána a Agnesy rod. Jurkovičovej  (3 m.)

70 rokov:

Sidónia Moravčíková  + 5. 1. 1941
manželka Rudolfa, rod. Vrábelová  (50 r.)

Michal Polčic  + 7. 1. 1941
manžel Rozálie rod. Kosecovej  (65 r.)

František Šlachta  + 12. 2. 1941
manžel Rozálie rod. Mičkovej  (70 r.)

Ján Tomašovič  + 7. 3. 1941
manžel Anny rod. Beganyiovej  (76 r.)

Ján Lukačovič  + 16. 3. 1941
manžel Juliany rod. Mičkovej  (80 r.)

60 rokov:

Viola Polkorábová  + 13. 1. 1951
dcéra Františka a Grácie rod. Gloznekovej  (3 m.)

Rozália Glozneková  + 24. 1. 1951
manželka Jána, rod. Tomašovičová  (51 r.)

Rozália Horváthová  + 18. 2. 1951
dcéra Jozefa a Ludviky rod. Lederleitnerovej  (24 r.)

Augustín Hutera  + 10. 3. 1951
manžel Kataríny rod. Kvasnicovej  (63 r.)

Rozália Špotáková  + 22. 3. 1951
vdova po Georgiusovi, rod. Koleková  (83 r.)

50 rokov:

Alojz Kosec  + 27. 1. 1961
manžel Heleny rod. Malinovskej  (33 r.)

Alojz Kosec

40 rokov:

Rudolf Oškera  + 15. 1. 1971
syn Vojtecha a Magdalény rod. Svrčkovej  (37 r.)

Jozef Chynoranský  + 3. 2. 1971
manžel Márie rod. Palkovičovej  (33 r.)

Anna Kučerová  + 4. 2. 1971
vdova po Viliamovi, rod. Moravčíková  (69 r.)

Ferdinand Peško  + 12. 2. 1971
manžel Anny rod. Peškovej  (69 r.)

Rudolf Oškera Jozef Chynoranský

Anna Kučerová

30 rokov:

Anna Palkovičová  + 15. 1. 1981
manželka Alojza, rod. Hrdlovičová  (72 r.)

Vladimír Kollár  + 2. 2. 1981
manžel Dany rod. Lehotskej  (33 r.)

Ján Jelemenský  + 6. 2. 1981
manžel Márie rod. Novákovej  (68 r.)

Mária Lukačovičová  + 23. 2. 1981
vdova po Ľudovítovi, rod. Jakubcová  (80 r.)

Ján Šajda  + 8. 3. 1981
vdovec po Márie rod. Sečkárovej  (86 r.)

Ján Šajda

Ján Jelemenský Mária Lukačovičová

Anna Palkovičová Vladimír Kollár
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20 rokov:

Martin Lukačovič  + 28. 1. 1991
Magdaléna Zubajová  + 3. 2. 1991
rod. Gavorníková  (82 r.)

Jozef Madaj  + 14. 3. 1991
manžel Anny rod. Mičunkovej  (60 r.)

Miloš Matias  + 24. 3. 1991
manžel Heleny rod. Fandlovej

Martin Lukačovič Jozef Madaj

Miloš Matias

10 rokov:

Anastázia Jakubčíková  + 13. 1. 2001
vdova po Valentovi, rod. Švorcová  (71 r.)

Štefánia Soldánová  + 12. 2. 2001
rod. Hanulová  (65 r.)

Anna Svrčková  + 16. 3. 2001
vdova po Viliamovi, rod. Nemčeková  (79 r.)

Anastázia Jakubčíková Štefánia Soldánová

Anna Svrčková

V tomto roku sme si 2. februára pripomenuli
30 rokov od úmrtia nášho drahého

Vladimíra Kollára,

ktorého si Pán povolal v 33-ťom roku života.

S modlitbou na perách a spomienkou v srdci 
nezabúdajú najbližší.

Spomíname

Dňa 15. 1. 2011 uplynulo 30 rokov od chvíle,
keď dotĺklo srdce

Anny Palkovičovej

V srdci i v modlitbách spomína rodina.

Spomienka

Už 40 rokov uplynulo odvtedy, 
keď spomedzi nás odišiel

Jozef Chynoranský

S láskou a úctou si naň
spomínajú jeho blízki.

Čas plynie, spomienky ostávajú.

6. 2. 2011 sme si pripomenuli
30-te výročie úmrtia nášho blízkeho 

Jána Jelemenského

S láskou, vďakou a modlitbou
spomína blízka rodina.
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16. 3. 2011 uplynie 10 rokov,
kedy spomedzi nás odišla

Anna Svrčková

V tento deň si budeme s láskou, vďakou
a úctou na ňu spomínať.

Najbližšia rodina.

Už 10 rokov, čo odišla na večnosť
naša mama, babka, svokra...

Štefánia Soldánová

sme si pripomenuli 12. 2. tohto roku.

Je väčšia bolesť ako tá,
keď z kruhu rodinného odíde mama?

SPOMÍNAME

Dňa 13. 1. 2011 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia našej drahej

Anastázie Jakubčíkovej

S vďakou, láskou
a modlitbou na perách
spomínajú jej najbližší.

Silvester	nebol
na	Kukle	sám...

Bolo	nás	veľa,	bolo	veselo...

Posledný deň v roku 2010 sme sa na 
Kukle stretli naozaj v rekordnom počte.

Prialo aj počasie, prekvapilo nás bezve-
trie na vrchole, a práve preto sa nikomu 
nechcelo odchádzať z dobrej spoločnosti 
priateľov. Okolie bolo nádherné, všetko 
vyzeralo ako v rozprávkovej krajine. 
Stromy boli obalené námrazou a pod jej 
ťarchou sa skláňali až k zemi. Jediné, čo 
nám kazilo radosť z výstupu, bola hmla, 
ktorá nedovolila pozorovať krásne oko-
lie z rozhľadne. Vynahradili sme si to 
rozhovormi s priateľmi pri teplom ohní-
ku a pri dobrej slivovici.

Tu nikto nerieši, či si z Dubovej, Čas-
tej, Píly, Modry, či Pezinka. Všetci sme 
na Kukle priatelia a verím, že to tak dlho 
zostane...

Nadačný	Fond
Slovak	Telekom	a.s.

"Hlavným cieľom zamestnanecké-
ho grantového programu je podporiť 
inovatívne nápady a myšlienky, kto-
ré povedú k zvýšeniu kvality života 
v komunite, v ktorej žijú alebo z ktorej 
pochádzajú zamestnanci spoločnos-
ti Slovak Telekom a.s.." (Kondáš, J., 
2010. Dostupné na: http://www.darca.
sk/articles/view/73 )

Do 2. novembra 2010 mohli zamest-
nanci odporučiť projekty mimovlád-
nych organizácií z celého Slovenska. 
Spolu bolo prijatých 177 tipov na 
projekty. Z Nadačného fondu Fondu 
Slovak Telekom a.s., Nadácie Pontis 
bolo v tomto grantovom kole preroz-
delených 101 400 €. Podporu do výšky 
1 400 € získalo 86 neziskových orga-
nizácií.

Medzi nimi je aj projekt na rozvoj 
Knižnice Vincenta Šikulu v Dubovej. 
Cieľom projektu je zatraktívnenie 
knižného fondu a priestorov knižni-
ce, pritiahnuť najmä deti a mládež 
ku knižnej kultúre, ktorá je zákla-
dom vzdelanosti. Poskytnúť širokej 
verejnosti kvalitné knižničné služby 

a ponúknuť alternatívu hodnotného 
využívania voľnočasových aktivít. 
Realizácia projektu bude ukončená 
v mesiaci august 2011.

Veríme, že po realizácii projektu 
stúpne záujem o literatúru u všetkých 
čitateľov a obyvateľov obce.

IT

foto: Vladimír Popluhár
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Ďalší rok je za nami 
so snami aj s prehrami.
Niečo vyšlo, iné nie,
nový rok to doženie.

Tak, ako po iné roky, aj tento rok sa naše deti usilovne pripravovali na najkrajšie sviatky roka.
Naučili sa mnoho pekných básničiek, piesní a tančekov.

Aby ich námaha nevyšla nazmar, najskôr predvianočný zhon spríjemnili
svojim rodičom, starým rodičom pekným vianočným pásmom a milým darčekom.

Vianočnú atmosféru priblížili
naše deti aj dôchodcom,

ktorí mali vianočné posedenie
na ihrisku. Všetci boli veľmi dojatí 

a deti odmenili obrovským
potleskom a sladkosťami.

Na záver dostali od detí vianoč-
nú dekoráciu – svietnik,

ktorý im počas vianoc bude
pripomínať tých najmenších.

J. Fandlová

Vo vianočnom oblečení v krásnych šatách predviedli svoj program deti navštevujúce
krúžok zborového spevu pod vedením p. Cibulovej, riaditeľky ZUŠ v Modre.

Vianočné	sviatky	v	škôlke...
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Adventné
stretnutie	na	fare

Keď sa rok schyľuje ku svojmu kon-
cu a advent nás pripravuje k precitnutiu 
Vianoc, takmer každý má tendenciu bi-
lancovať prežitý starý rok.

V tomto duchu sme si aj my Créďaci 
zaspomínali a to nielen na rok minulý. 
Ešte niekde koncom novembra na jednej 
z pravidelných skúšok, padol návrh stret-
núť sa spolu no nie za účelom skúšky, ale 
práve z potreby prebrať veci, ktoré máme 
za sebou a zároveň na tie čo nás čakajú 
a to všetko v priateľskej nálade a samo-
zrejme s malým občerstvením, tak ako to 
poznáme z pracovných predvianočných 
stretnutí. Tie posedenia pri kapustnici 
a dákom tom koláčiku.

Ako iste viete, naše skúšky a nácviky 
bývajú počas roku v miestnosti škol- 
skej družiny. Toto posedenie sme mali 
v priestoroch fary v piatok 10. decem-
bra spolu za účasti vdp. farára Flajžíka. 
Sme radi, že nám to umožnil a zároveň 
bol spolu s nami. Ako sa hovorí „vo víne 
je pravda“ tak je v ňom i akísi lomič 
zábran v tom dobra slova zmysle. Ujo 
Janko Pretzelmayer ako ho na Dubovej 
voláme, nám zasponzoroval dobé vínko, 
Marek Jakubec napiekol výborné koláče 
a tak nečudo, že sme povyťahovali ko-
pec humorných zážitkov, no a pán farár 
bodoval v prednese vtipov. A nielen to... 
niektoré pesničky, čo sme si tam nôtili, 
nôtil s nami.

Našej Créďačke Janke vďaka za milé 
prekvapenie a v celkovom zbilancovaní 
je záverom, že patrí veľká vďaka vám 
našim priaznivcom a Bohu za všetko.

MT
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Mikuláš	na	Dubovej	2010
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Aj na tieto Vianoce sa našli mladí od-
vážlivci, ktorí sa rozhodli stvárniť scénu 
narodenia Ježiša Krista. Všetci, ktorí sa 
na nich chceli prísť pozrieť, sa stretli 
v kostole dňa 25. 12. 2010 o 15:00 hod.

Jasličková slávnosť sa začala privíta-
ním všetkých prítomných pánom fará-
rom. Po ňom už boli deti pripravené na 
prvú pesničku „Štedrý večer nastal“, kto-
rou otvorili samotnú scénku.

Deti boli zastúpené v postavách Má-
rie, Jozefa, hostinského, Herodesa, anjela 
Gabriela, troch kráľov, pastierov... Popri 
scénke deti spievali pesničky, recitovali 
básničky... Mali veľkú radosť, že mohli 

predviesť, čo si už viac ako mesiac pri-
pravovali.

Keď deti ukončili svoj program, mikro-
fónu sa opäť ujal pán farár. Vyslovil ako 
je rád, že deti cez advent prichádzali do 
kostola a tak poctivo cvičili program na 
jasličkovú slávnosť, aby potešili malého 
Ježiška a samozrejme aj svojich blízkych. 
Pán farár vyzval aj nás starších, aby sme 
ich neposielali, ale privádzali do kostola 
na svätú omšu i k jasličkám. Treba ich 
viesť, aby z nich neskôr vyrástli úprimne 
veriaci ľudia.

Po tomto príhovore pán farár vyložil 
Oltárnu sviatosť. Počas krátkej adorácie 

sme sa modlili za rodičov. Dostali sme 
požehnanie Oltárnou sviatosťou.

V závere bolo každé dieťa obdarené 
balíčkom sladkostí. Pán farár vyhodnotil 
aj adventnú súťaž, v ktorej si deti počas 
adventu zapichovali ovečky k svojmu 
pastierovi pred Betlehemčekom. Vždy, 
keď prišli na svätú omšu, mohli si jednu 
ovečku zapichnúť. A ovečiek tam bolo 
naozaj neúrekom.

Spoločne sme si zaspievali „Tichú noc“ 
a v tejto rodinnej atmosfére sme sa rozišli 
do svojich domovov.

Lucia Moravčíková

Jasličková	slávnosť
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Ešte kedysi začiatkom decembra mi-
nulého roka na jednom z pravidelných 
stretnutí členov Konferencie sv. Jána 
Krstiteľa (ďalej len konferencia) pôso-
biacej v Dubovej, sme sa zhodli v tom, že 
by sme mohli opäť po menšej prestávke 
zorganizovať benefičný koncert. Slovo 
dalo slovo a o mesiac na to, presne 6. 1. 
2011 sa spomínaný koncert uskutočnil.

Bolo oslovených zopár ľudí, ktorí mali 
prísť naň vystúpiť bez nároku na honorár. 
Nakoniec nám svoju účasť potvrdil Mgr. 
Janko Flajžík Manašovský v súčasnosti 
pôsobiaci ako kňaz v Ladomierskej Vies-
ke a rehoľné sestry Premonštrátky z Vr-
bového. S vystúpením domáceho zboru 
CREDO sme rátali naisto.

Pred samotným koncertom bolo treba 
čo to vybaviť. Ing. Mgr. Františkovi Za-
jíčkovi (ďalej Ferinovi) ďakujem za vy-
hotovenie pútavých plagátov i oslovenie 
účinkujúcich sestričiek i tých, ktorí z rôz-
nych dôvodov nemohli prísť. Pre hostí, 
a to nie len pre účinkujúcich, bolo treba 
čosi pripraviť „pod zub“ a o to sa posta- 
rala členka konferencie Jožka Hrdlovi-
čová, ktorá si na pomoc zavolala pani 
Magdu Polčičovú a spoločne pripravili 
v sakristii kostola pohostenie pre všet-
kých. Známi i neznámi podonášali na 
túto akciu čosi z domu a tak sa stolík 
v sakristii skoro až ohýbal pod všakova-
kými sladkými i slanými, „mokrými“ i su-
chými dobrotami. A nechýbal teplý čajík, 
či vínko na zahriatie. Touto cestou ďaku-
jem pánovi Jánovi Pretzelmayerovi, ktorý 
nám po členovi konferencie Pavlovi Luka-
čovičovi poslal „zlatý mok“. Vďaka patrí 
i ďalšej členke konferencie, Mgr. PaedDr. 
Gertrúde Hutterovej, ktorá tiež podarova-
la víno. Pozvaní účinkujúci boli „našim“ 

vínkom v závere celej akcie obdarovaní. 
Už od 13:00 ďalší člen konferencie Pe-
ter Zajíček spolu s bratom Jozefom roz-
kladali aparatúru, aby sa o 15:00 mohol 
koncert začať. Keďže mi po vianočných 
sviatkoch "odišiel" hlas a nemohla som 
sa spevom pridať k domácemu zboru, 
priebeh celej akcie som si "vychutnáva-
la.". A teraz už k samotnému koncertu.

O tretej hodine popoludní v našom 
chráme v Dubovej privítal všetkých 
prítomných náš pán farár Pavol Flajžík 
a pripomenul, že výraz benefičný v sebe 
ukrýva latinské slovo bene, čo zname-
ná dobre. A o to vlastne išlo. Výťažok 
z koncertu mal učiniť dobro, pomôcť 
tam, kde je treba. K mikrofónu podišiel 
nám dobre známy z predchádzajúcich 
podobných akcií a hlavný organizátor 
a tiež člen konferencie Ing. Mgr. Franti-
šek Zajíček. Súčasne sa pred obetný stôl 
presunuli členovia CREDA a na striedač- 
ku s Ferinom odzneli z ich úst slová sté-
ho žalmu: „Jasaj na chválu Pánovi celá 
zem...„ Pán Zajíček zároveň uviedol do-
mácich a pripomenul, že toho roku v sep-
tembri uplynie už 25 rokov od založenia 
zboru a že sa v ňom za tie roky vystrieda-
lo vyše sto členov.

Priestor dostalo CREDO. Mladí vy-
stúpili s pásmom vianočných piesní, či 
kolied. Premiéru mala i jedna pieseň 
aktuálna k danému dňu s názvom „Traja 
králi“, ktorá odznela v podaní Pavlínky 
Zajíčkovej a Lucky Moravčíkovej. Past-
vou pre oči bol pre mňa pohľad na na-
zvem to „prskavkový efekt“, ktorý sme 
mali možnosť vidieť počas spomínanej 
skladby.

V závere vystúpenia domácich sme si 
mohli vypočuť zopár krásnych myšlie- 

nok podaných Dominikom Zajíčkom 
o tom, že Vianoce nemusia byť len raz 
v roku. Tieto slová zapadli. Nasledoval 
aplauz a prítomným sa opäť prihovoril 
p. Zajíček a zároveň vyzval k slovu 
p. PhDr. Janu Šípošovú CSc., aby nám 
povedala čosi o ich organizácii, ktorá 
pomáha obetiam trestných činov. Vďaka 
jej slovám sme sa mohli trošku bližšie 
oboznámiť s ich činnosťou i prípadmi 
ľahšími, či tými zložitejšími, s ktorými sa 
vo svojej praxi stretávajú. Človeku občas 
prechádzali zimomriavky po tele. Zvy-
čajne si myslíme, že spomínané udalosti 
sa dejú kdesi v diaľke a ony sa dejú často 
blízo nás. Pani Šípošová vopred poďako-
vala všetkým, ktorí sa podieľali na zor-
ganizovaní benefičného koncertu i tým, 
ktorí prispeli. Spomenula tiež, že vyzbie-
rané prostriedky budú použité na úhradu 
faktúry za telefón, ktorý je bezplatný pre 
tých, ktorí hľadajú pomoc.

Program pokračoval a skôr ako sme si 
vypočuli sestričky Premonštrátky z Vrbo- 
vého, František nám ich predstavil 
a čo to na ne „bonzol“. Vďaka najmä za 
tie vtipné situácie. Verím, že tak ako ja, 
aj ostatní sa pobavili na „zajacovi“ ako 
bodygardovi (gorile) jednej zo sestričiek 
a príhode o zatmení slnka na Slovensku 
spred cca 10-tich rokov a „žiariacich se-
stričkách.“ Po tomto humornom bloku 
nám sestry Siarda, Benjamína, Akvina 
a Šimona predviedli gregoriánske spevy 
v ich podaní. Občas sa zdalo, že spieva 
iba jedna, čo v úvode každej skladby aj 
bolo, ďalej však spievali všetky, ale tak 
jednotne, čisto, jemne, krásne až „ne-
besky.“ Po skončení koncertu sa ktosi 
v CREDE vyjadril, že už vie ako spieva-
jú anjeli. Sestričky nám to dali zakúsiť. 
Vďaka.

Ako posledným účinkujúcim bol p. Za- 
jíčkom pozvaný brat nášho kňaza, Mgr. 
Janko Flajžík Manašovský, ktorý sa nám 
prihovoril slovom a potešil piesňami. 
Už vo vianočnom čísle Dubovských no-
vín som písala o krásnom, čistom hlase, 
akým spomínaný kňaz disponuje a na 
koncerte okrem spevu dal i čosi naviac. 
Vďaka vdp. Jankovi Flajžíkovi za jemu 
vlastný humor, ktorým trošku zastrel 
menší problém s technikou, ktorá v danej 
chvíli zlyhala. Asi najviac na mňa zapô-
sobila pieseň „Venované Ferkovi.“ Táto 
skladba vznikla po tom, čo pri jednej ha-
várii Ferko z partie „odišiel“ kdesi hore. 
I posledný účinkujúci si vyslúžil náš ob-
div a potlesk.

Trojkráľový	benefičný	koncert
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Prvýkrát som nápad usporiadať be-
nefičný koncert s výťažkom pre Pomoc 
obetiam násilia počula od prezidentky 
Spolku sv. Vincenta na Slovensku Mgr. 
Ing. Libušky Mihálikovej niekedy v de-
cembri. Potešilo ma to, ale nebrala som 
to až tak vážne. O to viac ma prekvapi-
lo, keď mi pán Mgr. Ing. František Zají-
ček zavolal krátko po Novom roku, že 
koncert bude a to už na Troch kráľov. 
A aj bol. Taký krásny deň som už dávno 
nemala. Najprv ma prekvapili moji známi, 
ktorí nielen že chceli na koncert ísť, ale 
ma pozvali na obed, zobrali autom do Du-
bovej a ponúkli aj službu kvalifikovaného 
fotografa. No a koncert sám ma uchvátil. 
Nádherná výzdoba kostola, prekrásne vy-

stúpenia a pohostenie v sakristii pre všet-
kých, nielen „celebrity“, príjemní a dobrí 
ľudia naokolo. Výnos zo zbierky 453,06 
€ nám pokryje výdavky na telefonickú 
Linku pomoci pre obete trestných činov 
aspoň na 2 mesiace. To je pre nás veľká 
pomoc teraz na začiatku roka, keď nemá-
me peniaze na prevádzku.

Milý pán Zajíček, dôstojný pán farár, 
všetci účinkujúci, drahí Dubovčania, ďa-
kujem vám. Ďakujem za tých, ktorým po-
máhame. Ďakujem, že ste nám pomohli 
pomáhať.

Jana Šípošová

Pán Zajíček sa opäť ujal mikrofónu, 
aby sa poďakoval všetkým prítomným 
i účinkujúcim a vyzval nás k spoločnému 
zaspievaniu piesne „Tichá noc.“ Ospra-
vedlnil pána starostu a tiež člena Kon-
ferencie Ľudovíta Ružičku, ktorý sa pre 
chorobu nemohol zúčastniť. Po spomína-
nej skladbe nasledovala krátka adorácia, 
ktorú viedol vdp. Pavol Flajžík a po nej 
nám, všetkým prítomným udelil požeh-
nanie Oltárnou sviatosťou.

Tu sa oficiálne celý koncert ukončil. 
Keďže však v sakristii kostola čakal plný 

stôl, Ferino vyzval všetkých, aby prišli a 
pohostili sa. A musím len dodať, že sa nás 
tam zišlo do „popuku“ a po spoločnom 
fotení účinkujúcich sme sa spokojní a s 
dobrým pocitom z vydarenej akcie vrátili 
do svojich domovov. 

Ešte v ten večer prišla p. Zajíčkovi sms 
správa od p. Šípošovej so sumou, ktorá sa 
vyzbierala počas benefičného koncertu a 
to: 453,06 €.

A ja celkom na záver chcem ešte 
poďakovať Rudkovi Zajíčkovi za zachy-
távanie celej akcie na video, za fotky, 

Stanke Tomašovičovej za fotenie, tiež 
Dominikovi Zajíčkovi a všetkým ostat-
ným, ktorí akýmkoľvek spôsobom napo-
mohli k zorganizovaniu i k uskutočne-niu 
celého koncertu. Srdečná vďaka patrí pani 
kostolníčke i nášmu kňazovi vdp. Pavlovi 
Flajžíkovi za podporu i súhlas trošku si v 
kostole "prikúriť".

Monika Valentovičová,
(členka Konferencie sv. J. K.)
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 Podujatie nie je potvrdené organizátorom

Termín
 6. 1.
 20. - 23. 1.
 26. 2.
 6. 3.

Podujatie
 Benefičný koncert
 Slovakiatour Bratislava – prezentácia 
 Pupácky ples 
 Divadelné vystúpenie

 6. 3.
 8. 3.

 MDŽ 
 Babská zábava

Kalendár podujatí január-marec 2011
Organizátor

 KsvJK
 ZMO MR-MVC
 Starosta
 KRKVaŠ 
 JDS
 Cech 
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Slovakiatour	2011

V dňoch 20. – 23. januára 2011 sa obec ako každoročne 
prezentovala v rámci Malokarpatskej vínnej cesty a Zdru-
ženia miest a obcí Malokarpatského regiónu na najväčšom 
veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku – na Slovakiatour 
2011 v bratislavskej Inchebe.

Našimi zástupcami tu bola pani Valentovičová s kvetinový-
mi aranžmánmi, pani Fedorová s medovníkmi a pán Pretzel-
mayer so svojimi tradičnými vínami. Ďakujem aj touto cestou 
organizátorom prezentácie – Malokarpatskému osvetovému 
stredisku a Malokarpatskej vínnej ceste a tiež našim reprezen-
tantom.

Starosta obce


