Ročník XI. l apríl – jún 2011
Milý čitateľ,
každá doba má svoje čaro, má svoje poslanie, či motiváciu. Aj pôstna doba. Aj
keď nám napadne, aké „čaro“ má pôst...?
Ale hej, v pôstnej dobe sa človek viacej zamýšľa nad zmyslom svojho časného
života, nad svojím životným smerovaním
a nad životnými hodnotami, ktorými sa
riadi. Ak si človek pre seba nájde čas, azda
mu vyjde, že aj on je „homo sapiens“, ktorý
predsa vie, že tu na svete nie je vôbec „náhodou“ – čo by mu istotne jadrne vysvetlili
aj naši birmovanci.
A keďže sme všetci „homo sapiens“,
máme svoje ľudské poslanie, priam poverenie. Hej, poverenie človekom zostať
a krásne a zmysluplne svoj život prežívať.
Ak k tomu pridáme ešte svoje kresťanské
kritériá, vyjde nám, že máme svoje kresťanské poslanie a poverenie byť vo svete
kresťanmi, ktorých svet potreboval a neprestane potrebovať.
Jeden robotník o svojom kresťanstve hovorí: „Nikdy o Kristovi nehovorím, ale snažím sa žiť tak, aby sa na neho pýtali.“
My všetci sme spolu prežívali pôstnu
dobu, pôstny čas. Pôst je cesta, na ktorej
doprevádzame Krista Pána na jeho ceste
do Jeruzalema. Do Jeruzalema, mesta,
kde sa naplní tajomstvo jeho poslania, cez
utrpenie až po najkrutejšiu smrť, smrť na
kríži, aby nám, ľuďom dokázal, aký je
veľkorysý vo svojom milosrdenstve voči
nám. Jeho veľkorysosť sa prejaví hroznou
smrťou na kríži. Vieme si tam – na kríži –
predstaviť na pár minút seba? Bŕŕŕ, zamrazilo nás? Mňa áno, a poriadne. A všetci vieme, že On tam bol nevinne, ale ja, Ty, brat,
sestra, my všetci by sme tam boli vinne.
Bolo by dobré, ba viac, krásne, ba ešte
viac, bolo by aj pre večnosť z á s l u ž n é,

l

Nepredajné

keby sme si nielen v pôste nachádzali
troška viac času na osobnú modlitbu. V nej
sa osobne rozprávame s Ním, ktorý s nami
– osobitne s každým – ráta vo večnosti, samozrejme, ak my s Ním rátame v časnosti.

2/2011
Vždy, keď som už „v koncoch“ so slovami pre povzbudenie, napadá mi môj
patrón, ktorý sa pred obrátením nazýval Šavol. Po prijatí Krista Pána do svojho života,
dostal meno Pavol.
A my sme dostali od krstu meno KRESŤAN a priezvisko KATOLÍK. Buďme svojmu menu a priezvisku verní a nemusíme sa
obávať, že by sme netrafili do neba.
Šťastnú cestu všetkým čitateľom praje
a od Boha vyprosuje vdp. farár.

...do Jeruzalema...
mesta, kde sa naplní
tajomstvo jeho poslania..
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Fukušima
Japonsko sa stalo v posledných dňoch
témou rozhovorov mnohých z nás. Fotografie a videá z miest nešťastí nás šokujú.
Zemetrasenie takejto intenzity by naše
domy nevydržali, o prívalových vlnách
v Dubovej nemôže byť síce ani reči (alebo predsa len nás voda trocha straší, keď
sme minulý rok videli čo narobia malé
potoky v podhorských oblastiach?) a jadrovú elektráreň máme za humnami, aj
keď nás Úrad jadrového dozoru presvedčuje, že je absolútne „bezpečná“. Pri takýchto úvahách sa nám Japonsko nezdá
až také vzdialené. Pri záberoch z neho
nám sem-tam prebleskne medzi postihnutými a plačúcimi akoby známa tvár
nášho suseda, známeho, príbuzného. Zazdá sa nám, že sami stojíme bezradne nad
spúšťou, kde predtým stála naša ulica.
Máme sa začať pripravovať na to, že
možno aj my budeme čeliť takejto kríze?
Alebo sa nás to netýka? Čo urobiť v takomto prípade a je treba sa zaoberať prípravou na takúto možnosť? Koľko úsilia
treba na to vynaložiť a oplatí sa to? Nebude to drahé a zbytočné? Nie je to len
strašenie? A robí sa vôbec niečo?
• Pre každého z nás je malou Fukušimou
aj trebárs únik plynu, spadnutý komín,
prasknuté vodovodné potrubie, či vyhorené elektrické vedenie.
• Pre každú rodinu je malou Fukušimou
havária auta, vážna choroba, nešťastná
náhoda, krádež, požiar domu...

• Pre každú dedinu je malou Fukušimou
havarovaný kamión s horľavými, či jedovatými látkami, veľká porucha plynu,
elektriny, vody, lokálna povodeň, lesný
požiar,...
Ako čeliť týmto krízam?
Každý z nás musí byť zodpovednejší.
Nie nadarmo stavebný úrad vyžaduje kvalitné projekty na stavbu domu,
nie nadarmo nás vyzýva obec na revízie
elektriny, plynu, komínov, nie nadarmo
obec vyzýva a sama sa snaží udržiavať
kanály a potoky, organizuje deratizáciu
a zber nebezpečného odpadu, nie nadarmo upozorňujú hasiči na nebezpečenstvo
pri vypaľovaní trávnikov a manipulácii
s otvoreným ohňom, nie nadarmo potrebujeme STK na auto a sprísňujú sa cestné pravidlá...
Obec tiež vypracováva možné varianty zvládnutia mimoriadnych a krízových
situácií, ktoré môžu nastať. Z pohľadu
mnohých to môže byť len také hranie si
na „vojačikov“, ale v kontexte hrozných
správ zo sveta získavajú na vážnosti. Nemožno ignorovať nebezpečenstvá, ktoré
nám hrozia nielen prírodnými katastrofami, ale najmä vlastnou nezodpovednosťou a ľahostajnosťou.
Zemetrasenie a tsunami sú prírodné
živly, ktoré nemôžeme ovplyvniť, no
mnohé prejavy živlov by nemali také
katastrofálne následky, ak by sme vlastnou činnosťou ich účinok nezvyšovali –
nezodpovednosťou pri skladovaní horľa-

vých a jedovatých látok (od malých batérií až po chemické postreky v našich
pivniciach, ktoré sa pri požiari, alebo
povodni stávajú obrovským nebezpečenstvom), nepremysleným zastavaním
a zabetónovaním celých stavebných pozemkov (voda nevsakuje a rúti sa ďalej), stavaním na nevhodných miestach
(v miestach možných problémov zosuvu
pôdy, pri potokoch, alebo priamo zahatávanie a nepremyslené zakrývanie zvodov
vody), zanedbávaním pozemkov, kde
požiar vo vetre letí suchou trávou a malinčím až k domom, alebo k lesu, nezodpovednosťou za volantom a blokovaním
ciest, nevhodnými zásahmi do krajiny,
ktoré už nikto nedá späť a ohrozujú celé
svoje okolie (rozkopávanie ciest, kanálov,
terás) – kam sa pozrieme, našou činnosťou sa vytvára, alebo znásobuje nejaký
problém.
Sami vlastnou zodpovednosťou môžeme ovplyvniť pravdepodobnosť mnohých
nešťastí. A nemusia to byť len náročné
a drahé opatrenia. Niekedy stačí sa pred
tým, ako si niečo naplánujem, zamyslieť
sa nad dôsledkami svojho konania.
Na záver mi nedá nevyjadriť obdiv, úctu
a hlbokú účasť ľuďom, ktorí prežívajú
hrozné nešťastia v Japonsku. Zvládajú ich
len spolupatričnosťou, vzájomnou pomocou, disciplinovanosťou a uskromnením
sa. Verím, že nepotrebujeme takýto „bič
Boží“, aby sme rovnaké dobré vlastnosti
našli aj sami v sebe.
starosta obce

Divadlo na kolene

Cirkus na Dubovej

Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, agroturistiky a
športu pri Obecnom zastupiteľstve v Dubovej zorganizovala pri príležitosti MDŽ dňa 13. marca divadelné vystúpenie
častovského Divadla na kolene s názvom – Veselé historky
spod častovskej veže.
Príjemné a najmä veselé podujatie otvoril starosta obce a
autor predlohy divadelnej hry pán Minárik. Všetci sme sa
schuti pobavili na kaleidoskope scénok z dedinského prostredia, ktoré tak dobre poznáme a ktoré nám podali naši
kamaráti z vedľajšej dediny tak, že aj vo vážnych životných
situáciách, ktoré boli predmetom scénok, vyzdvihli najmä
ich humornú stránku. Veď humor a smiech je korením života
a bez nich by bol neznesiteľný.
Ďakujeme, že Ste nám to „osolili“ aspoň na jeden krásny
podvečer.

A opäť bol u nás cirkus. Nemal veľké „šapitó“ a neskákali v ňom levy cez horiace obruče.
Ale videli sme v nedeľu 27. marca náročné žonglovanie,
hltača ohňa, kúzelnícke triky s kovovými obručami, zábavného klauna Bimba, pochutili sme si na cukrovej vate, niektoré deti si nechali namaľovať veselé obrázky priamo na tvár
a v závere sa medzi nami prechádzal malý krokodíl a dva
obrovské hady. Zlatým klincom programu bol zápas našej
pani riaditeľky materskej školy s jedným z nich.
Všetkým nám to dodalo istotu, že o naše deti v MŠ je dobre postarané a jej zamestnanci sa nestratia v súčasnej džungli
nebezpečenstiev. :)
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Civilná ochrana informuje 7.
ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA
12. IMPROVIZOVANÁ
OCHRANA DÝCHACÍCH
CIEST A POVRCHU TELA
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri:
• presune osôb do úkrytov,
• úniku priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,
• prekonávaní zamoreného priestoru,
• evakuácii obyvateľstva cez zamorené
územie.
Základnými pomôckami k tomu sú:
sáčok z plastickej hmoty, tkaniny zo
sacieho a priedušného materiálu, pitná
voda, zažívacia sóda, kyselina citrónová
alebo stolný ocot. Pokiaľ ide o prostriedky ochrany povrchu tela, je vhodné použiť pre ochranu hlavy čiapku, klobúk,
šál, kuklu tak, aby vlasy boli zakryté
a pokrývka chránila tiež čelo, uši a krk.
K ochrane celého tela sú vhodné pláštenky a odevy do dažďa a gumové čižmy
alebo iná vhodná obuv, ďalej tiež rukavice (gumové, kožené).
Postup improvizovanej ochrany dýchacích ciest je nasledujúci:
Tkanina (najlepšie froté) sa namočí
do roztoku pripraveného z pitnej vody
a zažívacej sódy pre prípad nebezpečnej

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období
finančne podporili tvorbu Dubovských
novín:
Anton Suchovský, Rudolf Hrdlovič
(Modra), rod. Alojza Jakubca, Marta
Hrdlovičová, Edita Krpelanová, rod.
Lederleitnerová (Modra), Alžbeta
Glozneková, Františka Kollárová,
Bernardína Kučerová, Anna Valentovičová, Viliam Jakubec, Helena
Švorcová, Anna Šikulová, rod. Šaňa
Jakubca.
ĎAKUJEME!

chemickej látky kyslej povahy, pre prípad úniku amoniaku sa použije kyselina
citrónová, resp. kuchynský ocot (na 1 liter vody dve polievkové lyžice zažívacej
sódy, resp. octu alebo jednu polievkovou
lyžicu kyseliny citrónovej). V núdzovom prípade je možné použiť len pitnú
vodu, pretože veľká časť nebezpečných
chemických látok je aspoň čiastočne rozpustná vo vode. Takto pripravená tkanina
sa priloží na dýchacie cesty.

• zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
• urýchliť zotavenie.

Pri použití improvizovanej ochrany
je potrebné dodržiavať nasledujúce
zásady:
• celý povrch tela musí byť zakrytý,
• všetky ochranné prostriedky je nutné čo
najlepšie utesniť,
• na dosiahnutie vyšších ochranných
účinkov kombinujte viac ochranných
prostriedkov, alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.

Ako poskytnúť prvú pomoc?
• zastavte život ohrozujúce krvácanie,
• pri bezvedomí – zaistite voľnosť dýchacích ciest,
• pri zástave dýchania – poskytnite umelé
dýchanie,
• pri zástave srdca – poskytnite nepriamu
masáž srdca,
• venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

Pri návrate zo zamoreného prostredia
je potrebné odložiť všetok vrchný odev
do igelitového vreca a dôkladne zaviazať. Pokiaľ je to možné, je potrebné sa
dôkladne osprchovať, otrieť do sucha
a obliecť sa do čistého, nezamoreného
odevu.

Pamätajte!
• nepotrebujete osobitné vybavenie – improvizujte,
• nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba,
• nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!

Ako postupovať?
• bez ohrozenia vlastného života zistite,
čo sa stalo,
• ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého,
• zabezpečte privolanie sanitky, lekára,
alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.

13. ZÁSADY PRVEJ POMOCI
PRVÁ POMOC – je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité
v každom čase, na každom mieste a ktoré
môžu:
• zachrániť život,

POĎAKOVANIE
Touto cestou sa chceme poďakovať za prejavy sústrasti a kvetinové dary pri
pohrebe nášho syna Jozefa Matoviča (Doda).
Ďakujú rodičia Jozef a Tonka Matovičovci.

Kto sa usmieva, stáva sa slnkom,
pretože tým dáva svetlo i teplo.
Láskaví ľudia môžu zmeniť svet.
(A. Kner)
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Nezabudnime...!!!
Naši otcovia vravievali: „Nebolo by
konca, keby nebolo začiatku.“ A mali
pravdu. Všetko má svoj začiatok. Aj ľudské dejiny, od stvorenia sveta, kde sa pod
jeho začiatok podpísal Boh.
Ako je to na prvých stránkach Sv. Písma, keď Boh tvorí deň po dni, vždy na
záver konštatuje: „A bolo to dobré...“
Ako je krásne, že o tom vieme, pravda?
Ako je potrebné, aby o tom vedeli aj Vaše
deti a Vaši vnuci, že? Ale ako by vedeli,
keby sme to najprv my nedostali do vena
od našich predkov. Až potom im to môžeme my odovzdať. Napadá mi, ako abeceda má svoj začiatok, ako dejiny majú svoj
začiatok, tak i náš život mal začiatok.
Aby som dlho neteoretizoval, schválne
hovorím o „začiatku“, lebo naši predkovia dostali do svojej hlaholskej abecedy
na začiatok prvé písmeno „a“ v tvare kríža /!/, ktoré vytvoril sv. Cyril.
Všetci vieme, kto je sv. Cyril s bratom,
sv. Metodom. Aj to vieme, že pochádzali zo Solúna, kde v tom čase žila veľká
skupina „Slovenov“, ktorí sa tu usadili
zhruba v 5. – 6. storočí. Otec našich vierozvestov bol vysoký grécky úradník, volal sa Leo a matka bola Slovenka menom
Mária. Metod sa narodil v r. 815 a Cyril
v r. 827. Metod bol najstarší a Cyril najmladší zo siedmich detí.
Keďže v roku 2013 oslávime 1150 rokov od ich príchodu na Slovensko, resp.
na Veľkú Moravu, od januára t. r. začala po slovenských diecézach „putovať“
relikvia sv. Cyrila. V našej farnosti sme

ju slávnostne privítali 7. februára tohto
roku.
Sv. Cyril, vlastným menom Konštantín, prv, než prichádza s bratom na Veľkú
Moravu, sa veľmi dobre pripraví. On ako
kňaz a sv. Metod ako právnik. Do reči
našich predkov preložili časť Sv. písma,
liturgické knihy a pre právny poriadok
preložili základné právne zákony a predpisy. Takže boli pripravení.
Veľmi krásne to napísal sv. Cyril v Proglase, oslavnej básni na úvod preloženého Sv. písma, kde o. i. píše:
„...Slovo písmenné aj hluchí počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Slovieni:
dar tento drahý vám je daný od Boha,...“
A o pár riadkov hovorí:
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veľkú prosbu, ktorú budem tlmočiť slovami velikána, národovca a katolíckeho
kňaza Jána Hollého:
„Vyučujte ľudí, povzbudzujte k čnosti
a národ svoj zaopatrite slávou večnou...“
Vyučujme, nebojme sa, ale uvedomme si, že najčítanejšie evanjelium je to
„piate“. Aké? To je prepísané z tých štyroch, z Marka, Matúša, Lukáša a Jána,
do toho svojho, osobného, ktoré môžeme
ponúknuť tomuto svetu. A svet si rád prinajmenšom prelistuje, až potom prečíta.
A záverom si uvedomme, že „nezhynie
rod, čo veriť neprestane“, preto sa modlime: „Dedičstvo otcov, zachovaj nám
Pane!“
vdp. P. Flajžík,
kat. kňaz – farár

„...počujte všetci, celý národ sloviensky,
počujte Slovo od Boha vám zoslané,
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.“
Drahý čitateľ, tieto slová sv. Cyrila
o Slove, nech nezostanú cudzie našim
ušiam. Nech nezostanú nepovšimnuté, či
neznáme našim očiam. Nech nezostanú
zavrhnuté naším životom. A sv. Cyril
pred ukončením Proglasu hovorí:
„Lebo kto totiž prijme tieto písmená,
tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví...“

Nie, nebudem sa viacej rozpisovať,
nakoniec sme si o tom dosť povedali
v homílii, v kázni 7. februára. Len mám

zľava: farár z Častej vdp. Viliam Túma, dekan z Modry
vdp. Jozef Mišík a vdp. Pavol Flajžík

relikviár s kúskom kosti z ramena sv. Cyrila

veriaci počas slávenia sv. omše

Dubovské noviny

apríl – jún 2011

5

š
Zivotné jubileum 90 rokov.
Tak ako sú nám vzácne malé deti, ich nevinnosť, čistá radosť
a smiech, tak sú nám vzácni aj Tí, skôr narodení, ich láskavosť,
zrobené ruky, vrásky a striebro ich vlasov.
Rovnako ako s láskou vedieme deti na prvých krôčikoch do
života, s rovnakou láskou musíme podopierať tých, čo nám pomáhali prvé kroky urobiť.
Keď sa zadívame do tváre dieťaťa a zbadáme tam predzvesť
múdrosti, sily a krásy, pri pohľade do očí našich najstarších
môžeme niekedy uvidieť to dôverčivé a nevinné dieťa, ktorým
kedysi boli.

Odhalená pamätná
tabuľa
Dňa 5. 12. 2010 bola odhalená pamätná tabuľa na rodnom dome kňaza ThDr.
Michala Fidluša, ktorý v roku 1950 pôsobil ako kňaz vo vašej obci Dubová.
S pozdravom rodina Fidlušová,
Sebechleby.

Vážená pani Štefánia Fandlová. V mene svojom, poslancov
obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce a všetkých našich
spoluobčanov mi dovoľte aj touto cestou Vám popriať k nádhernému jubileu ešte mnoho spokojných rokov v kruhu blízkych
a priateľov. Nielen preto, že Ste sa tohto krásneho jubilea dožili v zdraví a duševnej sviežosti, ale najmä s vďakou za mnohé
roky, v ktorých Ste pre nás vykonávali skutky lásky
a obety svojou prácou a životom.
starosta obce
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Naši jubilanti
apríl - jún 2011
80 rokov:
Ján Špaček
(* 28. 4. 1931)
Terézia Jakubcová
(* 9. 5. 1931)
70 rokov:
Jozefína Hrdlovičová
(* 5. 4. 1941)
60 rokov:
Ing. Juraj Meško
(* 21. 5. 1951)
Eva Polčicová
(* 11. 6. 1951)
Mgr. Mária Fandlová
(* 12. 6. 1951)
František Adamec
(* 13. 6. 1951)
Etela Jakubčíková
(* 28. 6. 1951)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

25. 2. 2011 sa dožil požehnaných a plodných
80. rokov života
Bernard Hrdlička,
manžel, otec, brat, dedko a pradedko.
Daj mu Pane Bože ešte dlhé roky
a žehnaj všetky jeho kroky!
Nech slnko života sa na nášho Bernarda smeje
a láska nás všetkých nech ho neustále pri srdci hreje.
Jeho dve deti s rodinami ďakujú otcovi za život,
výchovu i lásku, ktorú im neustále rozdáva.
Do ďalších rokov života mu z celého srdca prajú veľa zdravia, šťastia, pokoja
i trpezlivosti, Božieho požehnania – manželka Mária, dcéry Mária i Jana
s manželmi, vnučky Marcelka a Janka s manželmi, Peťka i Adelka s priateľom.
Pravnučka Natálka ho za všetkých bozkáva!
K blahoželaniu sa pripája aj ostatná blízka rodina.

Životné jubileum
Dňa 9. mája 2011 sa naša mama, babka a prababka
Terézia Jakubcová
dožíva požehnaných 80. rokov.
Za lásku, starostlivosť, obetavosť a za všetko,
čo pre nás robí, jej zo srdca ďakujeme.
Do ďalších rokov života jej prajeme, aby jej dal
Pán Boh zdravia, trpezlivosti, aby aj ďalšie roky
prežila medzi nami v spokojnosti.
Svojim požehnaním nech ju ochraňuje Ružencová Panna Mária, naša patrónka,
a tiež patrónka Ružencového spoločenstva, ktorého je naša oslávenkyňa
dlhoročnou a aktívnou členkou.
Toto všetko jej vyprosujú manžel Viliam, synovia Jozef a Vladimír, dcéry Elena
a Veronika, nevesty, zaťovia, deväť vnúčat, päť pravnúčat, ostatná rodina a známi.

Blahoželáme
Konferencia sv. Jána Krstiteľa v Dubovej a redakcia Dubovských
novín sa touto cestou pripája ku všetkým gratuláciám
a blahoprianiam svojej členke
Dňa 28. 4. 1931 sa dožíva
životného jubilea 80 rokov
Ján Špaček
V pokojnom, tichom žitia prúde,
ďalší rad rokov nech Ti rastie,
každý deň nech sviatkom bude
a prinesie zdravie, lásku, šťastie.
Všetko najlepšie k narodeninám Ti
zo srdca prajú deti s rodinami.

Jozefíne Hrdlovičovej,
ktorá dňa 5. apríla 2011 oslávila svoje 70. narodeniny.
Milá pani Jožka, chceme Vám vyjadriť svoju veľkú vďaku a obdiv za to,
že patríte medzi nás a že sa veľmi aktívne zapájate do celého diania okolo tvorby
a distribúcie Dubovských novín. Robíte to s nadšením, trpezlivosťou a láskou.
V skromnosti a pokore prinášate pokoj a dobrú náladu aj na naše stretnutia.
Nech Vás Pán sprevádza svojimi milosťami, láskou a požehnaním
až do konca Vašich dní. Do ďalších rokov Vám prajeme
veľa duchovného i telesného zdravia.
S úctou a vďakou
redakcia Dubovských novín, členovia KsvJK v Dubovej
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Pripomienka zosnulých
apríl – jún 2011
110 rokov:
Magdaléna Tajcnárová + 8. 4. 1901
manželka Štefana, rod. Nemčeková (24 r.)

Peter Gavorník + 20. 4. 1901
vdovec (69 r.)
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50 rokov:
Kristína Grófová + 4. 4. 1961
manželka Františka, rod. Hirnerová (58 r.)

Agneša Koníková + 30. 5. 1961
manželka Jána, rod. Jurkovičová (68 r.)

Ludvig Lukačovič + 4. 6. 1961
manžel Márie rod. Jakubcovej (64 r.)

Paulína Hrdlovičová + 22. 6. 1961
manželka Alexandra, rod. Jelemenská (56 r.)

Štefánia Valentovičová

Imrich Moravčík + 30. 4. 1901

syn Floriana a Kataríny rod. Slovákovej (6 mes.)

Ferdinand Kosec + 3. 5. 1901
syn Štefana a Ruženy rod. Žákovej (4 mes.)

Urban Gavorník + 25. 5. 1901
syn Jozefa a Márie rod. Hrdlovičovej (2 hod.)

Mária Gavorníková + 25. 5. 1901
dcéra Jozefa a Márie rod. Hrdlovičovej (2 hod.)

100 rokov:

Kristína Grófová

Agneša Koníková

Imrich Palkovič + 12. 4. 1911

Vincent Hrdlovič

Štefan Koník

20 rokov:

syn Pavla a Magdalény rod. Svrčkovej (3 mes.)

Štefan Weingärtnerr + 6. 6. 1991

90 rokov:

(35 r.)

Sidónia Pešková + 15. 4. 1921
dcéra Jána a Angely rod. Huňadyovej (1 r.)

František Palkovič + 6. 5. 1921
syn Františka a Františky rod. Vydrovej (3 r.)

Ferdinand Švorc + 11. 5. 1921

syn Ferdinanda a Márie rod. Gavorníkovej (5 mes.)

Ľudovít Lukačovič

Pietov Duban + 14. 5. 1921

40 rokov:

manžel Terézie rod. Hečkovej (71 r.)

80 rokov:
Jozef Gavorník + 27. 4. 1931

manžel Márie rod. Hrdlovičovej (60 r.)

Mária Svrčková + 29. 4. 1931

dcéra Františka a Františky rod. Tarabovej (34 r.)

Rozína Horvátová + 28. 6. 1931
vdova po Jozefovi, rod. Hrdlovičová (63 r.)

70 rokov:

Paulína Hrdlovičová

Ludvika Horváthová + 1. 4. 1971
vdova po Jozefovi, rod. Lederleitnerová (70 r.)

Alexander Hrdlovič + 16. 4. 1971

Weingärtnerr Štefan

10 rokov:

vdovec po Paulíne rod. Jelemenskej (74 r.)

Jozef Krchňák + 30. 4. 1971
manžel Celestíny rod. Horváthovej (70 r.)

Anastázia Gajdošová + 28. 5. 2001

Mária Švarcová + 8. 6. 1971

rod. Palkovičová

Helena Kosecová + 13. 6. 1971

syn Alexandra a Marty rod. Matovičovej (25 r.)

vdova po Rudolfovi, rod. Horváthová (71 r.)

Marián Jakubec + 10. 6. 2001

vdova po Pavlovi, rod. Gašparovičová (79 r.)

Vincent Šikula + 16. 6. 2001

Melánia Jelemenská + 3. 4. 1941

(64 r.)

dcéra Ambróza a Kataríny rod Navračičovej (4 r.)

Jozef Lukačovič + 26. 4. 1941

syn Františka a Pavly rod. Dobšovičovej (11 dní)

Juraj Špoták + 1. 5. 1941
manžel Rozálie rod. Kolekovej (75 r.)

60 rokov:
Mária Koníková + 4. 5. 1951

vdova po Štefanovi, rod. Vrábelová (83 r.)

Alexander Hrdlovič

Helena Kosecová

30 rokov:

Marián Jakubec

Vincent Šikula

Štefánia Valentovičová + 30. 4. 1981
vdova po Štefanovi, rod. Pokojná (63 r.)

František Valentovič + 13. 5. 1981
syn Paulíny (84 r.)

Vincent Hrdlovič + 25. 5. 1981
(50 r.)

Štefan Koník + 26. 5. 1981
Mária Koníková

manžel Márie rod. Zelinkovej (80 r.)

Jozefína Svrčková + 19. 6. 1981
vdova po Františkovi, rod. Koníková (83 r.)
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Dňa 22. júna 2011 uplynie 50 rokov od úmrtia našej mamy
Paulíny Hrdlovičovej.
V tomto roku si tiež pripomenieme 40-te výročie
od smrti nášho otca
Alexandra Hrdloviča,
ktorý odišiel na večnosť 16. apríla 1971.
So spomienkou v srdciach i v modlitbe pamätajú najbližší.

Spomienka
V čase veľkonočných sviatkov, dňa 4. apríla
pred 50-timi rokmi odišla na večnosť z kruhu
rodinného manželka, mama a babka
Kristína Grófová (r. Hirnerová)
V týchto dňoch sme na hrobe sviečku zapálili
a v modlitbe spomínali.
Syn Štefan Gróf s rodinou
a dcéra Anna Valentovičová s najbližšími.
17. mája 2011 si pripomenieme
1. výročie od smrti nášho drahého
manžela, otca, dedka...
Tichá spomienka
Dňa 10. júna 2011 uplynie 10 rokov, keď nás
náhle opustil vo veku 25 rokov
náš syn, brat a priateľ

Alojza Koníka
V tento čas bude na neho s láskou
a vďakou spomínať a modlitbu odriekať
manželka Dagmar a najbližšia rodina.

Marián Jakubec (Majo)
S láskou spomínajú rodičia Šaňo a Marta,
sestra Naďa, bratia Alino a Peťo s rodinami
a krstná mama.

"Ak má niekto Božiu iskru,
keby aj z akej chudoby vyšiel,
ak má dosť sebaúcty a úcty k iným,
môže svojim krajanom urobiť veľkú službu,
môže však aj iným dokázať, že sila poézie pretrváva,
prekračuje ohraničenosť obyčajného
ľudského života, ba môže byť večná."
Pred desiatimi rokmi, 16. júna, nás opustil manžel,
otecko, brat, dubovský rodák, spisovateľ
Vincent Šikula.
S láskou a vďačnosťou v modlitbe spomíname.

Dňa 2. 4. 2011 sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia nášho drahého
Augustína Švorca
S vďakou, láskou a modlitbou na perách
spomínajú jeho najbližší.
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Karneval v škôlke
14. 2. 2011 sa naša materská škola premenila na jednu rozprávkovú krajinu. Deti od rána mali dobrú náladu
a na karneval sa veľmi tešili. Stretnúť vodníka, princezné, krásnych motýlikov, či udatných rytierov a rôzne iné
rozprávkové bytosti ste mohli na každom kroku.
Deti sa predstavili svojim rodičom, súrodencom, starým rodičom krátkym kultúrnym programom. Potom sme sa
všetci spolu dobre zabávali, tancovali, spievali no a samozrejme maškrtili tak, ako sa na fašiangy patrí. Za odmenu dostali všetky masky cukríky a čokoládu.
A čo dodať na záver? Unavení, ale spokojní a šťastní sme sa všetci pobrali domov s pocitom, že deti prežili deň
plný radosti a zábavy. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom za pripravené občerstvenie pre deti.
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Pupácky ples 2011
Už po šiestykrát sa stretli „pupáci“
a ich kamaráti na očakávanom podujatí –
26.februára, v spoločenskej sále na ihrisku,
vrchol našej obecnej fašiangovej sezóny: Pupácky ples.
Otvoril ho starosta obce v zastúpení „cechmajstrovej“, ktorú zlomila viróza. Klasické
a latinsko-americké spoločenské tance boli
tento rok oživené aj vystúpením tanečnej
skupiny ADT CREW z Modry. V programe
tento rok chýbala dámska a pánska volenka,
ale dobrej nálady a zábavy bolo dosť. Tombola bola taká bohatá, že sa musela losovať
počas dvoch prestávok a peknú výzdobu
dotvárali aj romantické sviečky, ktoré menili farbu. Polnočný ohňostroj aj tento rok
nahradili lampióny, ktoré sme vypúšťali
s prianím stretnúť sa o rok v zdraví a v pohode.
Ďakujem touto cestou všetkým sponzorom, pomocníkom, obsluhe, chate Fúgelka za chutnú večeru a klasické „pupáky“,
f. Joslik za kvalitné vínko, hudbe Senátor za
príjemnú atmosféru a všetkým prítomným za
pekné spoločne strávené chvíle.

foto: Patrícia Orthová

organizátor

foto: Nicol Tomašovičová

foto: Dominika Orthová

foto: Dominika Orthová
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Babská zábava
2011
Už po štrnástykrát sme sa stretli v posledný fašiangový deň v maskách pri soche
sv. Jána, aby sme ukončili fašiangové obdobie.
Touto cestou sa chcem za všetky tie roky
poďakovať našim gazdinkám, ktoré nás
vždy prekvapia dobrotami zo svojej kuchyne. Nebudem ich menovať osobitne, ale verím, že každá jedna, ktorá prispela svojimi
špecialitami na „Dubovskú roládu“, sa tam
nájde. Verím, že na nás nikdy nezanevriete
a opäť sa môžeme tešiť na nezabudnuteľné
koláčiky. Osobitne tiež ďakujem prispievateľom do tomboly, bez ktorých by ste sa
nemohli tešiť na pekné darčeky. Ešte raz: srdečná vďaka.
My, dievčatá z Cechu roduverných Dubovaniek, sa budeme každý rok zase snažiť
pre nás, všetky dobré ženičky, zorganizovať toto Vami obľúbené podujatie – Babskú
zábavu. Tento ročník bol výnimočný i tým, že sa konal práve v deň sviatku Medzinárodného dňa žien. Čiže my ženy sme mali dupľovaný dôvod na oslavu a myslím, že
sme ho aj využili...
O dobrú zábavu nebola núdza, hudba hrala do zbláznenia, roláda všetkým chutila
a v bufete sa tiež chlapci museli dobre obracať, aby sa o nás všetky postarali a stíhali
nalievať a nakladať do tanierov. Za čo im patrí tiež naše ďakujem...
foto: Klaudia Lukačovičová

foto: Klaudia Lukačovičová

foto: Klaudia Lukačovičová
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Mladí dubovskí borci
bodovali.
Medzi najúspešnejších športovcov v obci
Dubová už 15 rokov patria siloví trojbojári. Sezóna 2010 sa niesla hlavne v duchu
ďalšieho omladzovania už skúseného kádra osvedčených a hlavne bohato otitulovaných borcov.
Najlepšie výsledky dosiahol už skúsený
pretekár Peter Moravčík. Peter vybojoval
na Majstrovstvách Slovenska v silovom
trojboji striebornú medailu za výkon 622,5
kg (drep 245 + tlak 137,5 + ťah 240) v kategórii do 100 kg. V tej istej kategórii Peter
obsadil výkonom 140 kg v tlaku na lavičke 4. miesto na Majstrovstvách Slovenska
v tlaku na lavičke. Podobne sa darilo aj dorastencovi v kategórii do 82,5 kg Andrejovi
Rášovi. Andrej vybojoval na Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji bronz za
výkon 417,5 kg (150 + 85 + 182,5) a tiež
4. miesto na Majstrovstvách Slovenska
v tlaku na lavičke s výkonom 90 kg. 4. miesto získal Andrej aj na súťaži v mŕtvom ťahu
bez rozdielu hmotnostných kategórii, kde

zdolal 200 kg. Mladí dubovskí borci bodovali aj na jesennej medzinárodnej Grand
Prix Slovakia. Striebro tu vybojoval v kategórii do 75 kg Lukáš Baxa s trojbojom
370 kg (130 + 70 + 170). Bronzové medaile
získali Marek Krchnák v kategórii do 67,5
kg za výkon 277,5 kg (105 + 62,5 + 110)
a Marek Chovanec v kategórii do 110 kg za
výkon 467,5 kg (170 + 112,5 + 185). Kvalitný výkon podal na záver sezóny opäť Peter Moravčík v súťaži Prvej Slovenskej Národnej
Ligy. Peter zvládol
v trojboji úctyhodných 640 kg
(250 + 140 + 250).
S týmito osobnými
rekordmi pomohol
Peter získať striebro pre svoje družstvo v tejto súťaži.
Ako aktívny rozhodca opäť zasahoval do diania
v trojboji aj Miroslav Polčic, ktorý

patrí medzi najrešpektovanejších rozhodcov na Slovensku.
Týmto sa chcem poďakovať aj Obecnému úradu Dubová za podporu mládeže
v silovom trojboji a špeciálne ako tréner
Petrovi Moravčíkovi, Samuelovi Tomašovičovi a Štefanovi Jakubčíkovi za skvelé
kaučovanie počas celej sezóny 2010.
Pavol Kovalčík

Kalendár podujatí apríl – jún 2011
Termín
Podujatie
21. – 25. 4.
Veľkonočné sviatky – slávnostné obrady
24. 4.
Šibačková oldies párty
30. 4.
Stavanie mája – Richtárska varecha
1. 5.
Prvomájová veterán Tatra rallye VII. ročník
1. 5.
Deravá kanada
8. 5
Deň matiek
15. 5.
Folklórne vystúpenie
21. 5.
Deň otvorených pivníc na sv. Urbana
22. 5
Birmovka Dubová
30. 5. – 3. 6.
Plavecký výcvik
jún
Poďme spolu lietať – letisko Dubová
jún
MDD – MŠ, ZŠ (športové hry)
jún
Výlet detí ZŠ do SNM
4. 6.
Deň detí
5. 6.
Prvé sväté prijímanie
11. 6. – 13. 6.
Keramické trhy Pezinok – prezentácia obce
26. 6.
Vernisáž a výtvarná súťaž prác detí
Podujatie nie je potvrdené organizátorom

Organizátor
RK cirkev
KRKVaŠ
Veterán klub Tatra 141
Turisti Trnava
KsvJK
KRKVaŠ – Cech
MVC
RK cirkev
ZŠ, MŠ
LMK Istropolitana
MŠ, ZŠ
ZŠ
KRKVaŠ
RK cirkev
Cech
KRKVaŠ, ZŠ, MŠ
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