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Vážený	čitateľ,

priznám sa, ani neviem, ako začať. Bolo 
mi povedané, že by som mohol napísať 
úvodné slovko do nového čísla Dubov-
ských novín. Vraj si mám vybrať tému sv. 
Peter a Pavol alebo sv. Cyril a Metod.

Sv. Petrom a Pavlom sa „končí“ školský 
rok. Sv. Cyrilom a Metodom sa „začínajú“ 
prázdniny. Všetci štyria sú osobnosťami 
našej sv. Cirkvi. Všetci štyria boli a zostali 

ľuďmi aj na svojich postoch. Všetci štyria 
nám majú čo povedať.

Sv. Peter svojím „príliš ľudským nature-
lom“, svojou povahou, ale tiež postupným 
sebapoznaním, sebazapieraním a ovláda-
ním. Sv. Pavol svojou inteligenciou a ná-
boženskou horlivosťou, vytrvalosťou a hú-
ževnatosťou. Sv. Cyril zdravotne na tom 
nebol najlepšie, ale duchom nedozierne vy-
soko. Sv. Metod, pôvodne právnik, neskôr 
arcibiskup, ktorý kladie Božie veci nad 

ľudské. Možno nás napadne: „Majú nám 
tieto štyri osobnosti aj dnes čo povedať?“ 
Verím, že mi dáte za pravdu, že majú.

Napríklad sv. Peter v prvom liste hovorí 
krásne a aktuálne slová:

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho 
Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom 
veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša 
Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú ná-
dej...“ (1. Pt 1,3)

Apoštol sv. Pavol pokorne prosí:
„Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby 

ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého 
sa vám dostalo, so všetkou pokorou, mier-
nosťou a zhovievavosťou.“ (Ef. 4,1)

Sv. Cyril o osem a pol storočí na smr-
teľnej posteli hovorí:

„Pane, Bože môj, vyslyš moju modlitbu, 
zachovaj verné Ti stádo, ktorému si bol 
ustanovil mňa, nie súceho a nehodného 
služobníka svojho za predstaveného.“

A čo dodať k slovám, k posledným slo-
vám jeho brata sv. Metoda?

„Bedlite pri mne deti, do tretieho dňa.“ 
Keď svitol tretí deň, riekol naposledy: „Do 
tvojich rúk, Pane, odovzdám svoju dušu.“

Áno, od narodenia po smrť je ľudský ži-
vot celá mozaika zážitkov a udalostí. Ale, 
povedzme si na rovinu, nie je krásne, ak 
budeme, ako nás to nabáda sv. Peter, zvele-
bovať Boha? Vari sa Boh nechá „zahanbiť“ 
a tým viac nás nepožehná? Alebo, ak bude-
me, ako sv. Pavol hovorí, žiť dôstojne kaž-
dý vo svojom povolaní? A nie je potrebné, 
ako nás nabáda sv. Cyril, aby sme boli ver-
ní sv. Cirkvi, v ktorej od krstu sme živými 
údmi? (Alebo, nedajbože, mŕtvymi..?)

Žime podľa ich návodov. Ako som cito-
val sv. Metoda, aby sme aj my na svojej, 
nie na cudzej, na svojej smrteľnej posteli 
mohli zopakovať tie jeho slová pred svo-
jou smrťou. Strašiť nechcem, ale upozorniť 
môžem a mám.

Krásne prázdniny a dovolenky
všetkým Vám zo srdca praje

a od Boha vyprosuje vdp. farár.

Od narodenia po smrť
je ľudský život celá
mozaika zážitkov

a udalostí.
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Posledná	výstraha?
V minulých novinách som písal o Fu-

kušime a tsunami v Japonsku, ktorá na-
šim krajom nehrozí. Písal som o tvárach 
v televízii, ktoré nám môžu pripomenúť 
niekoho známeho. V utorok 7. júna sto-
jac na balkóne Obecného úradu v Do-
ľanoch a hľadiac na príval, ktorý mi 
odnášal auto ako zápalkovú škatuľku, 
mi tento článok preletel pred očami.

Čo sa v okolí udialo Ste videli určite 
sami v správach, na internete, na Face-
booku a mnohí aj naživo v nasledujúcich 
dňoch. Doľany, Častá a najmä Píla boli 
poznačené prívalom vody, ktorý označi-
li za 1000-ročnú vodu. Padlo vyše 100 
litrov na meter štvorcový (v horách do 
200 litrov) a naše potoky, kanály a jarky 
si s týmto prívalom neporadili. V Častej 
a Doľanoch vytopené dvory, pivnice 
a domy, miestne komunikácie s vytrha-
ným asfaltom, vyplavené nové chodníky, 
značné škody na súkromnom a obecnom 
majetku. Píla pripomínala prechod vojen-
skej fronty, bez elektriny, plynu, vody, 
takmer polovica dediny (47 domov) po-
značených viac, či menej (skôr viac ako 
menej), deti v hrôze stojace na parapet-
ných doskách okien, ľudia očakávajúci 
najhoršie – skazu a smrť vo víroch Gidry, 
ktorá sa z riečky zmenila na besniaci ži-
vel, pred očami berúci záhrady a dvory, 
autá, prístavby, ploty, zvieratá, dielne, 
múry, cesty...

Doľany a Častá sa z pohromy dostali 
prevažne vlastnými silami, úsilím ľudí 
a mechanizmov z obcí a spamätali sa 
úžasne rýchlo. Pomáhali si navzájom – 
hasiči, podnikatelia, kamaráti, rodina, 
susedia.

Píla, kde nie je žiadne družstvo, podnik 
a hasiči to „schytala“ na pomer k počtu 
obyvateľov (326) najviac. Na pomoc pri-
šli hasiči z celého okresu, armáda, po-
moc ponúkla premiérka, župan, minister 
obrany, minister životného prostredia, 
charitatívne organizácie, okolité obce, 
podnikatelia a množstvo dobrovoľníkov. 
Odstraňovanie následkov tejto povodne 
bude na Píle trvať roky. Opravia síce roz-
vody a hlavnú cestu, možno v dohľadnej 
dobe aj most ponad Gidru, ale miestne 
komunikácie, zastávky, zábradlia, chod-
níky, ploty, múry, verejné osvetlenie,...– 
tie si musia riešiť obce sami.

Dubová s viacerými zaplavenými piv-
nicami, záhradami a dvormi „obišla“ dob-
re. Nemáme nad obcou dlhé lesné údolia, 
ktoré inde znásobili a živili príval vodou 
a blatom z hôr, medzi obcou a lesom je 

dostatok trávnatých porastov, ktoré síce 
pustili vodu, ale zachytili unášanú zem. 
Obišiel som chotár v nasledujúce dni 
a môžem povedať – len tak tak nás to 
minulo. Pri kríži zaplavilo roľu a Berín-
sky potok pod priehradou mal možno 
5 cm k vyliatiu do záhrad od zastávky 
po kríž, vpusť Dubovského potoka nad 
obcou bola na maxime a stačil zvalený 
strom, aby sa vytvorilo jazero v záhra-
dách od kostola po obchod, voda sa „op-
rela“ o most pri kríži a mohol dopadnúť 
podobne ako ten nad Gidrou.

Možno nám pomohlo vyčistenie časti 
Berínskeho potoka minulý a tento rok, 
možno pomohli betónové žľaby na les-
ných cestách, ktoré urobili lesáci nad 
Fúgelkou, možno pomohli neobrobené 
a burinou zarastené vinohrady, možno 
pomohli lúky nad obcou, vyčistený kanál 
na Novosadskej, možno pomohla ochra-
na zhora, o ktorú sme prosili na sv. Urba-
na, možno všetko dohromady. Netvárme 
sa však, že nám sa nič nemôže stať. Stačí 
sa pozrieť v Spodkoch na metrové výmo-
le vo vinohradoch, zahádzané a preorané 
odvodňovacie rigoly v Korunách a na 
terasách, stromy stojace v prúde našich 
„malých“ potokov a musíme si uvedo-
miť, že nestačí spoliehať sa na šťastie 
a zároveň robiť si na svojich pozemkoch 
čo sa mi zachce, púšťať vodu len tak na 
ulicu susedom pred bránu, dovoliť, aby 
z mojich pozemkov voda a blato pácha-
li škody na iných pozemkoch. Naši starí 
rodičia a rodičia neboli hlúpi, keď kopali 
priekopy a udržiavali ich. My sme hlúpi, 
ak ich zakrývame a nestaráme sa o ne, 
staviame na potokoch a prehradzujeme 
ich, zužujeme korytá, lebo chceme ešte 
kúsok záhradky a pozemku. Čo myslíte, 
dokedy nám vydrží naše „šťastie“?

Vopred ďakujem všetkým dubovanom, 
ktorí si vezmú moje slová k srdcu a na 
svojich pozemkoch urobia opatrenia na 
zmenšenie možnosti škôd prívalovým 
dažďom (zatrávnenie časti vinohradu, 
záhrady vo svahu, trativody namiesto rúr 
z odkvapov na ulicu, žľaby cez nájazdy 
do dvora, vpustenie vody z ulice do ka-
nálu, keď ho už zakryli, alebo jeho odo-
krytie, vyčistenie potokov, ktoré idú po 
súkromných pozemkoch, odpratanie pre-
kážok v potokoch, udržiavanie pozemkov 
a ich okolia kosením). Všetci viete, čo sa 
deje, tak sa prestaňme hrať na mŕtveho 
chrobáka a tváriť sa, že mňa osobne sa to 
netýka. Každý jeden k tomu prispievame. 
Obec sa snaží urobiť mnohým z Vás z po-
zemkov za 10 centov stavebné pozemky 
a nie je v jej silách a nie je to ani úlohou 

obce, zastupiteľstva a starostu naprávať 
po Vás škody spôsobené ľahostajnosťou 
a nezodpovednosťou. Sú to Vaše pozem-
ky a Vy sa o ne musíte starať. Nie robiť si 
čo chcem a čo mi napadne, ale robiť tak, 
aby som nerobil ostatným zle.

Na záver tohto nie veľmi cyrilo-metod-
ského príspevku by som rád veľmi po-
ďakoval všetkým dubovanom, ktorí boli 
pomáhať v postihnutých obciach odstra-
ňovať následky júnovej povodne. Či už 
so strojmi, s lopatami, ochotou a holými 
rukami, či pre brigádnikov uvarili obed.

Starosta obce Vám želá bezstarostné 
prázdniny a šťastný návrat z dovoleniek.

výmole nad Spodkami

Počul som, že Dubovú to obišlo, lebo 
sa Dubovania dobre modlia, len ich sta-
rostovi Pán Boh zobral auto, aby mu po-
hrozil, nech sa polepší. Sľubujem, že ja sa 
polepším. :) A ďakujem Bohu a všetkým 
našim patrónom, že napriek veľkým ško-
dám pri povodni nikto nezomrel. 

odvodňovací rigol

vymleté vinohrady



 Dubovské noviny júl – september 2011 3

Ako jedným z dôležitých podkladov pre vypracovanie Ko-
munitného plánu sociálnych služieb uskutočnil Obecný úrad 
Dubová dotazníkový prieskum o sociálnych službách v našej 
obci. Dotazníky boli doručené najmä prijímateľom sociálnych 
služieb – dôchodcom, ale boli dané k dispozícii i ostatnej ve-
rejnosti prostredníctvom zberných miest a webovej stránky. 
V obci bolo distribuovaných vyše 300 ks dotazníka. Do priesku-
mu sa zapojilo skoro 20% oslovených respondentov žijúcich 
prevažne viac ako 16 rokov v obci, 36,17 % mužov a 63,83 
% žien, odpovedali respondenti prevažne so stredoškolským 
a vyšším vzdelaním 63,83 %, najpočetnejšie bola zastúpená ve-
ková kategória 56 – 65 rokov 38,3 %, žijúci vo viacgeneračných 
domácnostiach 36 % a manželské páry 25,5 %, ktorí zhodnotili 
svoju životnú situáciu ako:
veľmi dobrá – 10,6 % skôr zlá – 25,5 %
skôr dobrá – 40,4 % veľmi zlá – 2,12 %

Odpovede na otázky:
Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali získať in-
formácie o niektorej forme sociálnych služieb?
Respondenti prevažne dôverujú pri získavaní informácií úra-
dom 46,8 %, organizáciám zaoberajúcim sa sociálnymi služ-
bami 19,1 % alebo sa obrátia na človeka, ktorý službu využíva 
14,8 %. Mladší respondenti preferujú internet 30 – 100 % vo 
vekových kategóriách 25 – 55 rokov.
Ako by ste postupovali v prípade trvalého postihnutia člena 
Vašej rodiny?
Respondenti výrazne preferujú svojpomoc a pomoc v rodine 
63,8 %, v prípade nutnosti by prijali starostlivosť v domácom 
prostredí 21,28 %. Na pomoc inštitúcií sa spolieha len 10,63 %. 
Najmladšie ročníky respondentov neodpovedali, pravdepodob-
ne sa touto otázkou ešte nezaoberajú.
Prosíme, označte všetky služby, ktoré v súčasnej dobe užívate 
Vy osobne alebo Vám blízka osoba:
Najčastejšou odpoveďou 40,43 % bola odpoveď „bez odpove-
de“, z čoho možno vyvodiť, že nevyužívajú sociálne služby, 
ostatné najčastejšie využívané sú preprava 6,38 %, stravovanie 
17 % a organizovanosť v jednote dôchodcov (predpokladáme 
takto označený klub dôchodcov) 17 %.
Kto využíva danú službu?
Najčastejšou odpoveďou bolo opäť „bez odpovede“ 42,55 %, 
seniori 21,28 %, ZŤP 6,38 % a dlhodobo chorí 4,26 %.
Ktoré z nasledujúcich skupín obyvateľov obce si podľa Vás 
zaslúžia viac pozornosti?

Respondenti vytvorili rebríček v tomto poradí:
Celkovo nadpolovičnou väčšinou respondentov je preferovaná 
skupina obyvateľov postihnutá zhoršením zdravotného stavu 
a obyvatelia vyššieho veku. Pri mladších ročníkoch responden-
tov sa prirodzene pozornosť upiera viac na deti, mládež, mladé 
rodiny a občanov zasiahnutých krízovými životnými situáciami 
(nezamestnanosť, závislosti a pod.)
Na ktoré oblasti pomoci by sa malo obec v budúcnosti viac 
zamerať? /max 3 od./

Výsledná informácia z prieskumu nám napovedá, že respon-
denti v obci dôverujú pri získavaní informácií o sociálnej sfé-
re úradom, čo môžeme považovať za pozitívne hodnotenie aj 
Obecného úradu Dubová, sú samostatní – preferujú svojpomoc 
a vzájomnú pomoc v rodine, čo nám naznačuje dobré rodinné 
zázemie. Respondenti uprednostňujú aj služby a osobnú asis-
tenciu v domácnostiach, čo opäť potvrdzuje predchádzajúci 
záver. Záujem o ohrozené skupiny u respondentov, ktorí sami 
služby nevyužívajú, hovorí o hlbokom sociálnom cítení a spo-
lupatričnosti komunity. Záujem o deti, mládež a mladé rodiny, 
problematiku zdravotne postihnutých a závislých osôb vypove-
dá aj o uvedomelosti členov komunity a chápanie problematiky 
prevencie nežiaducich vplyvov, ktoré môžu zhoršiť sociálnu 
situáciu rodiny a komunity.

Závery budú použité ako jeden z podkladov na vypracovanie 
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dubová.

Ľudovít Ružička, starosta obce

Vyhodnotenie	dotazníka	o	sociálnych	službách	v	obci	Dubová

Čistenie	hája
Odkedy je u nás postavené smetisko, 

mnoho ľudí na Dubovej hnevá veľa vecí. 
To, že tam smetisko vôbec je, ale najmä 
jeho okolie, ktoré je znečistené veľkým 
množstvom odpadkov – hlavne úletmi 
sáčkov, ktoré sa dostanú vďaka vetru aj 
do najhlbšej časti lesa.

Preto som sa rozhodla, že zorganizujem 
cez sociálnu sieť dobrovoľný zber od-
padkov v našom háji, ktorý sa uskutočnil 
7. mája 2011. Účasť potvrdilo 36 ľudí, 
žiaľ, postupne mi ľudia odkazovali, že 

nebudú môcť prísť. Nakoniec sa dostavili 
4 a to Naďa Heldová rod. Jakubcová, Vi-
liam Valentovič, starosta Ľudovít Ružička 
a ja. Myslím, že sme odviedli peknú prá-
cu. Za 2 hodiny sme naplnili 30 vriec od-
padu. Škoda len, že to bolo v porovnaní so 
znečisteným hájom, na malej ploche.

A či odvedená práca stála za to? Mno-
hí si povedia, že nie nestála, lebo vietor 
to tam aj tak znovu nafúka, tak načo to 
všetko okolo toho? Ale ja aj tak dúfam, 
že takýmito akciami sa ľudský prístup 
k prírode zlepší. Že sa aspoň trochu roz-
vinú osobnostné kvality našej mladej 

generácie, ktoré nás urobia schopnými 
chrániť a zlepšovať životné prostredie. 
Hlavne, keď ide o našu prírodu a okolité 
prostredie, ktoré kedysi bývalo omnoho 
krajšie. Čo by si pomysleli naši dedkovia 
a babky, keby videli, čo sa stalo s dubov-
ským hájom?

Na záver chcem poďakovať zúčastne-
ným a pre ostatných len toľko, že určite 
ešte zorganizujem dobrovoľný zber. Bude 
to chcieť ale väčšiu propagáciu.

Stanislava Tomašovičová
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14.	EVAKUÁCIA
OBYVATEĽSTVA

Evakuácia obyvateľstva obce môže byť 
realizovaná v prípade ohrozenia v dô- 
sledku možnej povodne, v prípade po-
žiaru komunálnej skládky, prípadne po 
úniku nebezpečných látok u právnických 
osôb na území obce, zo stacionárnych 
zdrojov – JE Jaslovské Bohunice, alebo 
pri preprave nebezpečných látok po cest-
ných komunikáciách.

K riadeniu evakuácie obyvateľstva je 
ustanovená miestna evakuačná komisia 
a evakuačné zariadenia. Miestna evakuač- 
ná komisia má 3 členov, predsedom ko-
misie je poslanec obecného zastupiteľ-
stva. Miesto riadenia evakuačnej komisie 
je budova obecného úradu.

K organizovanému vykonaniu evakuá-
cie sú zriadené evakuačné zariadenia:

• Evakuačné stredisko k evidencii evaku-
ovaného obyvateľstva.
• Miesto nástupu na evakuáciu z obce je 
spoločenská sála na ihrisku.
• Miesto príjmu ubytovaných do obce je 
spoločenská sála na ihrisku.

U obcí, ktorých obyvateľstvo bude eva-
kuované určiť spôsob prepravy. V prípa-
de samovoľnej evakuácie (vlastnými mo-
torovými vozidlami), sú občania povinní 
sa zaevidovať v evakuačnom stredisku 2, 
u osôb označených EVAS 2., kde im bude 
poskytnutá informácia o ďalšom postupe 
evakuácie. Odporúčaná hmotnosť evaku-
ačnej batožiny: do 25 kg pre deti, do 50 
kg pre dospelých.

Čo vám nemá chýbať v batožine:

• Osobné doklady, dôležité dokumenty, 
peniaze, cennosti malých rozmerov.
• Osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné 
zdravotnícke potreby.
• Základné trvanlivé potraviny a nápoje 
v nepriepustných obaloch na 2 – 3 dni.
• Predmety osobnej hygieny a dennej po-
treby.
• Náhradná bielizeň, odev, obuv, nepre-
mokavý plášť.
• Prikrývka, spací vak.
• Vrecková lampa, sviečka a zápalky.
• Ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa 
potreby a uváženia (napr. mobilný tele-
fón).

• Pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

Po vyhlásení evakuácie  postupujte 
nasledovne:

• Uzatvorte prívod plynu, vody a elektri-
ny.
• Pripravte si a vezmite so sebou evaku-
ačnú batožinu.
• Uzamknite byt, dom.
• Presvedčte sa, či vaši susedia vedia 
o vzniknutej situácii.
• V prípade, ak sa vo vašom okolí na-
chádzajú 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.
• Vykonajte presun do evakuačných stre-
dísk:

15.	UKRYTIE	OBYVATEĽSTVA
Ukrytie obyvateľstva je plánované ako 

doplnková ochrana ohrozeného obyva-
teľstva v prípade, že evakuačné opatrenia 
nebude možné realizovať v stanovenom 
termíne a požadovanom rozsahu. K za-
bezpečeniu ukrytia občanov má obec 
spracovaný plán ukrytia, v ktorom sú 
vytypované vhodné priestory na ukrytia. 
Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batoži-
ny: 10 – 15 kg.

Zoznam vecí, ktoré je zakázané
brať do úkrytu:

• Zbrane všetkého druhu, alkohol a iné 
návykové látky, zapáchajúce a ľahko zá-
palné látky.
• Objemné predmety, kočíky, periny 
a pod.
• Domáce zvieratá, psy, mačky a iné.
• Zapaľovače, cigarety, ponorné variče, 
jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnote-
niu.

Zásady správania sa v úkrytoch:

• Správajte sa zodpovedne.
• Neplytvajte vodou a potravinami.
• Udržujte čistotu a poriadok.
• Nepohybujte sa zbytočne po úkryte 
a nehovorte hlasno.
• Chovajte sa pokojne, vzájomne si po-
máhajte.

• Nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň 
a elektrické spotrebiče.

Obec podľa potreby určuje vhodné 
ochranné stavby použiteľné na ukrytie 
obyvateľstva a v spolupráci s majiteľmi 
zabezpečuje ich potrebné úpravy. Oby-
vatelia budú ukrývaní v jednoduchých 
úkrytoch budovaných svojpomocne 
v zapustených alebo polozapustených 
objektoch (pivničných priestoroch) po 
vykonaní príslušných úprav.

Ak nastane situácia potreby zabezpe-
čenia ukrytia, každý vlastník rodinného 
alebo bytového domu obdrží od OcÚ ur-
čovací list jednoduchého úkrytu budova-
ného svojpomocne /JÚBS/ a metodickú 
pomôcku s pokynmi na jeho dobudova-
nie. Požiadavky na materiál potrebný na 
dobudovanie JÚBS si uplatníte podľa po-
kynov v metodickej pomôcke.

16.	KDE	DOSTANETE
PROSTRIEDKY	INDIVIDUÁLNEJ	
OCHRANY	(ďalej	len	PIO)
Obec uskladňuje, ošetruje a zabezpeču-

je výdaj PIO obyvateľom obce, pre ktoré 
tieto prostriedky nezabezpečujú práv-
nické osoby, alebo podnikatelia, najmä 
počas vojny a vojnového stavu. Týmito 
prostriedkami sú ochranné masky, malé 
ochranné filtre, ochranné rúška a detské 
ochranné vaky. Pre ich plynulý výdaj 
má obec zriadené výdajné stredisko PIO 
v priestoroch Materskej školy.

UPOZORNENIE!

Malé ochranné filtre (MOF) sú určené 
na ochranu pred účinkom rádioaktívnych 
látok, bojových otravných látok a pred 
účinkom bojových biologických pro- 
striedkov. Nechránia vás pred účinkom 
nebezpečných látok ako je amoniak, chlór 
a pod. Okrem ochrany tváre a dýchacích 
ciest je potrebné chrániť aj povrch tela 
improvizovanými prostriedkami.

K riadeniu opatrení k zabezpečeniu 
ochrany života, zdravia a majetku v prí-
pade vzniku krízovej situácie (mimo- 
riadnej situácie) má obec zriadený krí-
zový štáb, ktorého predsedom je starosta 
obce. Krízový štáb má 9 členov, č. t. na 
krízový štáb je 642 93 24.

Civilná	ochrana	informuje	8.
ČO	MÁ	KAŽDÝ	VEDIEŤ	V	PRÍPADE	OHROZENIA
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Pripomienka zosnulých
júl – september 2011

80 rokov:

Jozef Hofer  + 7. 7. 1931
vdovec po Františke rod. Kolekovej (81 r.)

Jozef Horvát  + 4. 8. 1931
syn Štefana a Serafíny rod. Pokojnej (1 r.)

70 rokov:

Apolónia Švorčíková  + 1. 9. 1941
manželka, rod. Hozlárová (51 r.)

Alexander Šikula  + 19. 9. 1941
manžel Magdalény rod. Benciovej (72 r.)

Jozef Hrnčár  + 24. 9. 1941
syn Štefana a Magdalény rod. Gavorníkovej (6 mes.)

Terézia Polčicová  + 28. 9. 1941
dcéra Alexandra a Anny rod. Palkovičovej (2 mes.)

Irena Koleková

Michal Školek

110 rokov:

Ján Soldán  + 1. 7. 1901
manžel Antónie rod. Lukačovskej (61 r.)

Mária Hrdlovičová  + 3. 7. 1901
vdova po Štefanovi, rod. Oškerová (55 r.)

Marcel Šikula  + 19. 7. 1901
syn Alexína a Roziny rod. Krajčovičovej (4 mes.)

Ján Koník  + 28. 7. 1901
syn Štefana a Márie rod. Vrábelovej (1 hod.)

Mária Vandáková  + 3. 8. 1901
manželka Jozefa, rod. Koníková (23 r.)

Augustín Peško  + 4. 9. 1901
manžel Heleny rod. Čaplovej (27 r.)

Peter Kosec  + 8. 9. 1901
syn Štefana a Ruženy rod. Žákovej (5 r.)

100 rokov:

Mária Balážová  + 13. 9. 1911
dcéra Jána a Paulíny rod. Moravčíkovej (2 hod.)

90 rokov:

Ľudovít Pokojný  + 17. 9. 1921
syn Alexína a Anny rod. Koníkovej (15 min.)

60 rokov:

Ján Lederleitner  + 28. 7. 1951
manžel Márie rod. Gloznekovej (77 r.)

Alojzia Kučerová  + 25. 8. 1951
manželka Andreja, rod. Begányiová (89 r.)

50 rokov:

Mária Koníková  + 9. 7. 1961
vdova po Františkovi, rod. Guštafíková (84 r.)

40 rokov:

Michal Školek  + 27. 7. 1971
manžel Anny rod. Soldánovej (66 r.)

30 rokov:

Valent Jakubčík  + 26. 7. 1981
manžel Anastázie rod. Švorcovej (59 r.)

Mária Koníková  + 16. 8. 1981
vdova po Štefanovi, rod. Zelinková (74 r.)

20 rokov:

Gabriel Oškera  + 14. 7. 1991
(69 r.)

Dominik Gloznek  + 24. 7. 1991
(54 r.)

Štefánia Belicová  + 12. 8. 1991
rod. Pokojná (78 r.)

František Moravčík  + 7. 9. 1991
manžel Márie rod. Lukačovičovej (43 r.)

Anton Polčic  + 25. 9. 1991
(78 r.)

Mária Koníková  + 30. 9. 1991
rod. Setnická (82 r.)

10 rokov:

Irena Koleková  + 20. 7. 2001
vdova po Františkovi, rod. Gavorníková (84 r.)

Valéria Krchnáková  + 13. 8. 2001
(58 r.)

František Kučera  + 22. 8. 2001
manžel Márie rod. Slintákovej (76 r.)

František Kučera

Mária Koníková

Gabriel Oškera

Valent Jakubčík

Mária Koníková

Štefánia Belicová

František Moravčík Anton Polčic

Už niet našich drahých, už nemáme kam ísť,
len pri hrobe našich rodičov sa pomodliť.

S úctou a láskou si spomíname na našich drahých rodičov

Františka Koleka
6. 4. 2011 25. výročie úmrtia

Irenku Kolekovú
20. 7. 2011 10. výročie úmrtia.

S vďačnosťou Pánu Bohu v modlitbách na nich
spomínajú deti s rodinami.
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80 rokov:
Helena Glozneková

(* 24. 9. 1931)

70 rokov:
Michal Fandel
(* 22. 9. 1941)

60 rokov:
František Dékány

(* 2. 7. 1951)
Jarmila Brišová
(* 19. 7. 1951)

Anna Nemčeková
(* 25. 7. 1951)

Agneša Adamcová
(* 10. 8. 1951)
Viera Vlková
(* 12. 8. 1951)

Peter Lukačovič
(* 24. 8. 1951)

Mária Mináriková
(* 14. 9. 1951)

Naši jubilanti
júl – september 2011

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

Dňa 26. júla 2011 uplynie 
30 rokov, keď nás navždy 

opustil náš drahý

Valent Jakubčík

S láskou a úctou
spomínajú deti s rodinami.

K narodeninám sa všeličo želá dobré, pekné
ba i veľa. No my Ti,

Anna Nemčeková,

chceme zo srdca priať, aby si sa mohla vždy 
v živote iba smiať. Zdravie, šťastie, lásku 

a usmiatu tvár, to je ten najkrajší dar.
Všetci Ti želáme dobrého zdravíčka pre teba, 

MAMIČKA, od Pána z nebíčka.
Nech Ti dá dar zdravia a mnoho žitia síl,
aby si v pokoji šťastne a dlho mohla žiť. 

VŠETKO NAJLEPŠIE TI PRAJÚ SYN RUDOLF s manželkou Nikolkou,
DCÉRA ANDREA s manželom Františkom a nakoniec
Babku bozkávajú vnúčatá Lukáško, Samko a Laurika.

Dňa 26. 5. 2011 sa naša dcéra

Hanka Kladovičová
(rod. Koníková),

dožila 50 rokov života.
Do ďalších rokov jej rodičia

a brat Juraj s manželkou
vyprosujú veľa zdravia, spokojnosti 

a Božieho požehnania.
Naši rodáci utužujú medzi sebou dobré vzťahy 

a stretávajú sa aj mimo našej obce.

Dňa 27. 6. 2011 sme si pripomenuli
5. výročie od chvíle, kedy navždy

dotĺklo srdce nášho drahého

Emanuela Moravčíka.

S vďakou, úctou, láskou a modlitbou 
na perách spomínajú jeho najbližší.

Zároveň si 8. 7. 2011 pripomenieme 
nedožité 70-te narodeniny

nášho Emanka.
S vďakou spomína rodina.

Dňa 27. júla 2011 uplynie 100 rokov od narodenia nášho otca
Jozefa Drinku,

ktorý odišiel na večnosť 25. októbra 1996.

Dňa 9. októbra 2011 uplynie 100 rokov od narodenia našej mamy
Štefánie Drinkovej rod. Kulmarová,

ktorá odišla na večnosť 28. marca 1985.

So spomienkou v srdciach i v modlitbe spomínajú najbližší.
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Slávnosť	na	sv.	Urbana
25. mája je v našom kalendári meno 

Urban – sviatok nášho patróna sv. Ur-
bana, patróna vinárov a vinohradníkov, 
ktorých máme v obci neúrekom, veď 
sme a verím že aj budeme, vinohradníc-
ka obec.

Vdp. farár Flajžík dal so starostom hla-
vy dohromady a zorganizovali dôstojnú 
pripomienku nášho patróna. Na sláv-
nostnej sv. omši sa zúčastnilo aj viacero 
„krojovancov“, boli prítomní naši vinári 
a vinohradníci, účasťou nás poctila aj 

riaditeľka Malokarpatského osvetového 
strediska pani Dr. Píchová, pred kazateľ-
nicou pripomínala nášho patróna aj jeho 
vyzdobená socha, ako obetné dary sa 
niesli plody práce vinohradníkov a viná-
rov – dubovské vínko. Pán farár v pútavej 
kázni sprítomnil viacerých svätých Urba-
nov a nechal nás nazrieť do ich životov 
a v prosbách sme prosili o hojnosť úrody, 
ochranu pred skazou, požehnanie do ro-
dín a udelenie milostí pre živých aj zom-
relých vinárov a vinohradníkov.

Po sv. omši sme v procesii prešli na 
koniec Zámockej ulice, kde začínajú vi-

nohrady (Ochtále) a kde stojí zrekonštru-
ovaná a opravená socha sv. Urbana. Tu 
v lúčoch zapadajúceho slnka pán farár vy-
svätil sochu a požehnal aj naše vinohrady. 
Na záver sa uskutočnilo krátke posedenie 
v Hoštáckej vieche u Joslíka.

Ďakujeme touto cestou všetkým zúčast-
neným a najmä „uličárkam“ zo Zámockej 
za nádhernú výzdobu sochy, vinárom za 
vínko a pánu farárovi za udelené požeh-
nania. Verím, že obnovíme peknú tradíciu 
omší k našim patrónom. 

-rrr-

Otvorené	pivnice
Patrón vinárov svätý Urban zlákal 

milovníkov dobrého vína na májové 
Otvorené pivnice v rámci Malokarpat-
ského regiónu, ktoré sa uskutočnili 21. 
mája. Túto vínnu turistiku už tradične 
organizuje Malokarpatská vínna cesta 
v spolupráci s Malokarpatským osveto-
vým strediskom v Modre a Bratislavským 
samosprávnym krajom. V rámci tohto 
5. ročníka májových pivníc sa predsta-
vili i dubovskí vinári. U nás doma v Du-
bovej sa predstavil vinár Marek Jakubec 
– Joslík, ktorý vo svojej „Hoštáckej vie-
che“ hostí nielen napájal, ale aj hostil 
gastronomickými špecialitami zo svojej 

kuchyne. Žiadaným sa stal kozí guláš 
a kozie syry. Z vín sme si najviac vy-
chutnávali sladké ružové, ale ja si vždy 
vychutnám jeho Veltlínske zelené. Ďalší 
vinár z Dubovej Ján Pretzellmayer sa už 
tradične so svojimi vínami predstavil na 
Červenom Kameni. V krásnom prostre-
dí nádvoria hradu ponúkal rôzne vína zo 
svojej pivnice.

Na záver chcem zaželať nám, konzu-
mentom dobrého vínka, aby vinohrad-
níkom prialo počasie, nech svätý Urban 
drží ochrannú ruku nad ich vinohradmi 
a aby sa vinárom darilo dorábať z kvalit-
ného hrozna kvalitné vína.

Renáta Jakubcová

Poďakovanie	darcom,

ktorí v predchádzajúcom ob-
dobí finančne podporili tvorbu 
Dubovských novín:

Anton Suchovský, rod. Mandu-
ľáková, rod. Františka Polčiča, 
Mária Koníková, rod Márie Pal-
kovičovej, Anička Lukačovičová, 
rod. Jozefa Jakubčíka, Alžbeta 
Štrbková a Bohuznámy darca 
(Pezinok).

ĎAKUJEME!
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Birmovanci sa pripravovali na túto slávnosť v porovnaní 
s inými farnosťami krátko, od októbra minulého roka.

Stretávali sa s pánom farárom raz do týždňa a preberali 
témy, ku ktorým by si mali vedieť zaujať stanovisko. Pán farár 
prejavoval voči birmovancom veľa trpezlivosti a pochopenia. 
Na poslednom stretnutí mal každý birmovanec odpovedať 
na otázku, či chce naďalej praktizovať svoju vieru, držať sa 
Božích prikázaní a zúčastňovať sa na bohoslužbách. Všetci 
odpovedali kladne, ale niektorí potrebujú naše povzbudenie 
a pomoc, aby sa ich rozhodnutie stalo vážnym a úprimným.

Birmovancov bolo spolu 31, z toho 4 neboli z našej obce. 
Dátum vysluhovania sviatosti birmovania bol 22. 5. 2011 
o 10:00 hodine. Na organe hral organista z Pezinka Marián Ši-
poš, sv. omšu sprevádzalo aj Credo. Pri oltári sme videli okrem 
nášho pána farára aj pána farára Túmu z Častej, pána dekana 
Mišíka z Modry a hlavným celebrantom bol pán generálny vi-
kár Mons. Formánek.

Pán farár si priebeh slávnosti s birmovancami viackrát vo-
pred prešiel. Vďaka nemu, birmovancom, rodičom birmovan-
cov a vďaka pomoci druhých ľudí bola sviatosť birmovania 
v našej obci vyslúžená naozaj dôstojne.

Lucia Moravčíková

šSviatost birmovania

Dolný rad zľava: pani kostolníčka Mária Koníková, vdp. Viliam Túma, Juraj Gloznek, Matúš Koník, Alžbeta Tomašovičová,
Nina Voberová, Michaela Zemancová, Ema Gavorníková, Katarína Gregoričková, Marieta Petrovská, vdp. Jozef Mišík.

Druhý rad zľava: Jakub Minárik, Petra Kučerová, generálny vikár Mons. Ján Formánek, vdp. Pavol Flajžík, Lucia Moravčíková. 
Tretí rad zľava: Nikola Slobodová, Miriam Bečárová, Michaela Tomašovičová. Štvrtý rad zľava: Martina Moravčíková,

Marek Krchnák, Martin Pisarčík, Martin Bako, Jakub Kučera, Denis Duban, Filip Kotlík. Piaty rad zľava: Filip Czédl, Daniel Gavor-
ník, Maroš Jurčovič, Marek Chovanec, Juraj Kováčik, Lukáš Bako, Tomáš Kirinovič, David Jakubec, Kristián Koník, Marek Moravčík.

foto:	Erik	Tibenský

foto:	Erik	Tibenský

foto:	Erik	Tibenský
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V nedeľu 5. júna sme sa zúčastnili nádhernej slávnosti. Sedem detských srdiečok navštívil po prvýkrát pán Ježiš.
Predchádzala tomu celotýždňová príprava a účasť detí na večerných svätých omšiach, modlitba deviatnika a sobotná svätá 

spoveď.
V dôstojne upravenom chráme po prvýkrát pristúpili v sprievode rodičov k svätému prijímaniu Eva Dolníková, Simona 

Heldová, Michaela Jakubcová, Michal Koník, Stella Pražáková, Katarína Valčeková a Klára Zajíčková. Celú slávnosť aj prípra- 
vu viedol p. farár Pavol Flajžík v dôstojnom, pokojnom a rodinnom duchu. Deti naďalej pekne pristupovali k svätému prijímaniu 
v nasledujúcich dňoch po významnej udalosti.

Takto viditeľne sa Boh cez deti spojil so zemou a prináša lásku, pokoj a porozumenie do našich rodín a celej obce.

Mária Zajíčková

Prvé sväté prijímanie

zľava: Simona Heldová, Stella Pražáková, Katarína Valčeková, Michaela Jakubcová, Eva Dolníková, Michal Koník, Klára Zajíčková. 
foto:	Erik	Tibenský

foto:	Erik	Tibenský foto:	Erik	Tibenský
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Návšteva	Šaša	Jaša
Dňa 10. mája 2011 prišiel navštíviť naše deti z MŠ a ZŠ Šaško Jaško so svojím vystúpením. Do svojho programu 

zapájal deti z MŠ i ZŠ a za svoj výkon boli odmenené cukríkmi. Deťom sa predstavenie páčilo a odmenili ho veľkým 
potleskom.

Deň	matiek
Druhá májová nedeľa sa niesla v slávnostnej atmosfére. Sviatok mali všetky mamičky. Deti z MŠ sa na tento 

sviatok poctivo pripravovali. Nacvičovali kultúrny program, zhotovovali darčeky. A keď ten veľký deň prišiel, vy-
stúpili a obdarili svoje mamičky na ihrisku. Svojimi básničkami, piesňami a tančekmi rozžiarili úsmev na tvári nejed-
nej mamičky i starej mamičky. Dokonca sa zjavili i slzičky šťastia a radosti. Veľkým objatím a odovzdaním vlastno-
ručne mamaľovaného darčeka deti vyjadrili, ako veľmi ľúbia svoje maminy, mamičky či mamulienky.
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Medzinárodný	deň	detí
Na MDD sa teší každé dieťa, lebo 

tuší, že ho čaká prekvapenie doma 
i v MŠ.

V tomto roku nám vyšlo aj poča-
sie. Deti v MŠ sa už od rána dobre 
bavili. Najskôr si zatancovali na dis-
cotéke v triede, potom si opekali 
špekačky nad ohníkom vonku, kto-
ré s chuťou aj pojedli. V školskej zá-
hrade sa deti rozdelili do družstiev 
a súťažili v rôznych disciplínach: 
v skákaní vo vreci, v hádzaní lopty 
do kruhu a mnoho iných, za ktoré 
vždy dostali sladkú odmenu. Naj-
väčším lákadlom pre deti však bola 
jazda na koni a poníkovi, s ktorými 
prišli p. Lener a p. Večerka. Každé 
dieťa sa niekoľkokrát povozilo, vy-
skúšalo si sedenie v sedle, chôdzu 
i cval na koni. Nik sa nebál a deti sa 
tvárili dôležito a dospelo.

Na záver boli deti odmenené cuk-
ríkmi, medailami a rôznymi sladkos-
ťami a hračkou. Oslava prebehla 
ako voda a už sa deti tešia na tú 
budúci o rok.
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 Podujatie nie je potvrdené organizátorom

Termín
 júl
 5. 7.
 29. 8.

Podujatie
 Futbalový turnaj
 Sviatok Cyrila a Metoda – výstup na Kuklu
 Vatra SNP – zvrchovanosti  
  16. 9. – 18. 9.

 23. 9. – 25. 9.  
 Vinobranie 2011 Pezinok – prezentácia obce
 Vinobranie 2011 Modra – prezentácia obce

Kalendár podujatí júl – september 2011

Organizátor
 TJ
 KRKVaŠ, turisti
 JDS
 KRKVaŠ
 KRKVaŠ

Pri	soche	sv.	Jána	to	opäť
voňalo	gulášom.

30. apríla pod postavenou májkou na 
priestranstve pri soche sv. Jána sa opäť 
stretli súťažné družstvá vo varení gulášu 
o „Richtársku varechu“.

Deväť družstiev predvádzalo svoje ku-
linárske umenie a vôňa z ich kotlov dráž-
dila naše chute. Nad hlavami sa nám síce 
preháňali čierne mraky, trošku nás ovlažil 
dážď, ale to neodradilo ani súťažiacich, ale 
ani nás, ktorí sme prišli ochutnávať. Súťa-
žiaci si strážili svoje receptúry, lebo každý 
z nich chcel byť niečím originálny. Svoje 
umenie predvádzali družstvá Fugelka, Vašo 
+ Šlajmer (píš ako počuješ), KNOTT, Ce-
chcovníčky, Dievčatá, BI-LA-PRA, Turisti, 
Kohútovci i Pohrebníci. Starostu zaujal gu-
láš Turistov, lebo do svojho kotla iste prida-
li aj trošku lásky k turistike a horám, a preto 
oprávnene získali tohtoročnú Richtársku 
varechu. K dobrej pohode prispel i hudobný 
program kapely Senátor.

Touto cestou sa chcem poďakovať všet-
kým zúčastneným družstvám, organizáto-
rom a pomocníkom, ktorí prispeli k tomu, 
že sa opäť mohlo konať toto Vami obľúbené 
podujatie.

Renáta Jakubcová


