
Odkaz
vierozvestov

Nie je ľahké nájsť si vždy do novín za-
ujímavú tému a spracovať ju tak, aby mi 
niekto zavolal, že sa mu príhovor veľmi 
páčil. Niekedy nie je nápad, niekedy téma, 
niekedy inšpirácia. Preto rád počúvam ká-
zne nášho pána farára.

Obsahom sú niekedy až strhujúce (aj keď 
na hlasitosti by mohol trochu pridať – alebo 
je to zámer, aby sme pozorne počúvali?☺). 
Už si nepamätám, či to bolo v nedeľu, ale-
bo na omši k niektorému z patrónov, keď 
hovoril o rozdieloch darov a majetkov 
hmotných a duchovných. Nechcem zo seba 
robiť nejakú, ako sa u nás hovorí „svatu 
patu“ (vyslovuj krátko a tvrdo), ale naozaj 
sú mi prínosom kázne, ktoré počúvame. 

Aj v tomto prípade sa mi v hlave začalo 
rozvíjať porovnanie hmotného a duchov-
ného. Toho, čo vlastníme a toho, čím sme. 
Toho, čo potrebujeme a toho, čo chceme. 
Toho, čím chceme byť a toho, čím sme. 
Keď mám jablko a niekomu darujem polo-
vicu, ostane mi polovica jablka. Ak nieko-
mu darujem úsmev, ostane mi aj tak celý. 
Ak sa podelím o majetok, môj sa zmenší. 
Ak sa podelím o dobré slovo, láskavosť, 
lásku, úprimnosť, trpezlivosť, pohladenie... 
O nič neprídem, nič som nestratil, ba na-
opak. Získal som. Pretože na rozdiel od 
hmoty, city a duchovno rozdávaním rastú 
a rastú. Avšak  nielen tie pozitívne. Ak sa 
s niekým podelím o svoju zlosť, veru mi 
neubudne z tej mojej. Ak sa podelím a ďa-
lej posúvam trpkosť, chmáry, nepokoj, zlo-
bu, vzdor, nenávisť... neubudne mi a zasa 
naopak, je jej okolo mňa viac a viac.

Je treba sa niekedy vyžalovať, posťažo-
vať si. Je treba chrániť seba a svojich blíz-
kych. Ale niekedy mi pripadá, že už nám 
nejde o život, o jeho prežívanie, o spoluna-
žívanie, ale o majetky, peniaze a užívanie 
si. O podelenie sa s tým najhorším, čo je 
v nás. O posunutie všetkej zloby zo mňa 

na niekoho iného v márnej nádeji, že sa jej 
zbavím. Keď ma niečo „páli“, nájdem vin-
níka za každú cenu, keď mám problém, náj- 
dem niekoho kto za neho môže... Ja mám 
práva, ja chcem, ja potrebujem. Hneď. Ja 
nemusím, nemám povinnosti, nemám zá-
väzky, nemám zodpovednosť, nikomu nič 
nedlžím, ja nič... (a ak náhodou, veď to ne-
jako uhráme.)

Príbeh z posledných dní. Príde pani na 
obecný úrad a pýta sa: „Mám tu pozemky 
a neviem kde. Viete mi pomôcť?“ Samo-
zrejme. Viete číslo parcely? „Nie.“ Pozrie-
me do daňového priznania. „Nedala som, 
chcem dať teraz.“ Dobre, pozrieme podľa 
mena. Po nájdení jej ukážem, kde tie po-
zemky sú. Nasleduje informácia: „Môj syn 
tu chce stavať.“ Veľmi ľutujem, ale pozem-
ky sú mimo územný plán, nedá sa tam sta-
vať. Následná reakcia: „A čo s nimi mám 
robiť?“ Nuž, hovorím, ako hrdá vlastníčka 
pozemkov na Dubovej sa o ne máte starať 
a platiť za ne dane. (Či som to „prepískol“ 
ukáže až čas – či mi príde nejaká sťaž-
nosť).

Tu som tiež videl ten rozdiel vnímania 
hmotného a duchovného. V postoji k odka-

zu našich otcov a dedov, mám a babičiek. 
Staviame sa k nemu ako k dedičskému ko-
naniu – hmote a majetku, nevnímame ho 
v duchovnej rovine ako dedičstvo. V rovine 
hrdosti na to, čo robili a ako to robili. Čím 
žili a ako žili. Vinohrady, role a lúky sú pre 
nás len pozemkami (najlepšie stavebnými) 
a nie rodnou hrudou, o ktorú sa mám starať, 
ktorú mám milovať. Stali sa nám, ako všet-
ko ostatné, len prostriedkom, ako nie žiť, 
ale užiť. Nevynášajú – predať! Dúfam, že 
sa takto nezačneme dívať jeden na druhé-
ho, rodičov, deti...

Aj odkaz Cyrila a Metoda si zaslúži, aby 
sme s ním nenakladali ako so starými rož-
kami (hodiť sviniam), ale ako k dedičstvu 
predkov. Vracali sa k nemu. Čerpali z neho 
hrdosť na našu históriu a kultúru. Veď sme 
boli poctení tým najlepším, čo v sebe našli 
a odovzdali to našim predkom. Dary ducha 
a jazyka. Vzácne a dobré duchovné dary.  
Nech medzi nami rastú.

Ľudovít Ružička,
starosta obce
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Z	rokovaní	obecného	
zastupiteľstva

(výber, zápisnice na web stránke obce)

Obecné zastupiteľstvo na svojich toh-
toročných rokovaniach schválilo:

● Záverečný účet obce za rok 2011 
s prebytkom hospodárenia vo výške 
111.925,13 €.
● Programový rozpočet obce na rok 2012 
s výhľadom na roky 2013–2014.
● Prenájom pozemkov, ktoré odkúpilo 
pod objektom Letisko Dubová.
● Žiadosť o dotáciu na aktualizáciu územ-
ného plánu.
● Žiadosť o dotáciu na Dopravný pasport, 
ktorá bola aj schválená a začneme v tom-
to roku realizovať opravu dopravných 
značiek, zrkadiel a pod.
● Plat starostu obce – zastupiteľstvo vy-
jadrilo spokojnosť s prácou starostu a po-
nechalo mu navýšenie základného platu 
o 30%.
● Odkúpenie 35% podielu v spoločnosti 
Skládka odpadov Dubová s.r.o. do vlast-
níctva obce.
● Udelilo Cenu obce, ktorá bude odo-
vzdaná pri vhodnom verejnom podujatí.

Z činnosti obce

● Obec na základe problémov v zimnom 
období dala „krtkovať“ – prečistiť dažďo-
vé zvody na Podhorskej ulici (za 2.340 €). 
Havarijný stav si vyžiadal aj stretnutie 
s vlastníkmi nehnuteľností, kde sa do-
hodla vzájomná spolupráca pri riešení 
problémov.
● V letnom období sme začali s úpravami 
športového areálu (odstránenie „skokan-
skej“ dráhy pre bicykle) a prípravou vo-
lejbalového ihriska, ktorá pokračuje. Pri 
tej príležitosti boli odstránené aj navoze-
né odpady a upravený prístup. Žiadame 
všetkých občanov, aby do tohto priestoru 
(a samozrejme ani inakam) nevozili od-
padky z domácností a záhrad! Realizuje 
sa parkovisko pred štadiónom.
● Obec pristúpila k výsadbe stromov. 
Jednak sa dosadila lipová aleja na kanáli 
ponad Noviny (prišlo tu už aj k vanda-
lizmu), vysadila sa nová lipová aleja na 
okraji lesa nad Novosadmi a nová aleja 
topoľov (NEKVITNÚCICH) pri ihrisku 
ako vetrolam, na zlepšenie vzhľadu a aj 
ako tieň.
● Po stretnutí starostu obce s nezamestna-
nými, na ktoré boli pozvaní všetci zaevi-

dovaní na úrade práce, obec zamestnala 
podľa §50j sedem občanov. Pracujú na 
zveľaďovaní obce, údržbe a protipovod-
ňových opatreniach. Podporme ich a drž-
me im palce, namiesto podceňovania ich 
záslužnej a užitočnej roboty. Budú pra-
covať aj na čistení kanálov pod obcou, 
k ich zanášaniu všetci väčšou, či menšou 
mierou nezodpovednosti prispievame. 
Posledný údaj o nezamestnanosti v obci 
– 36, čo je 6,84%.
● Na priestranstve pred Materskou školou 
sme dali zrekonštruovať starú spevnenú 
plochu a prebiehajú terénne úpravy – 
úprava povrchu a založenie trávnika.
● Pokúšame sa zistiť totožnosť nezod-
povedných grobianov, ktorí vysypali pri 
cintoríne stavebný odpad a aj celé pomní-
ky. Zatiaľ s malým úspechom (pomníky 
s menami Anton Vámoši: 1912 – 1967 
resp. 1869 – 1942 a Rudko Jajcai 2. 9. 
1923 – 9. 11. 1924). Okrem sprostého 
vandalizmu, je to prejavom neúcty a aj 
priestupok.

starosta obce

Poďakovanie	darcom,

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

Anton Suchovský, rod. Terézie 
Polčicovej, rodina Vrábelová 
(Vištuk) a dvaja Bohuznámi 
darcovia.

ĎAKUJEME!

Omša na sv. Urbana

V máji sme si pripomenuli aj nášho 
patróna vína, vinárov, vinohradníkov 
a vinohradov, ale tiež ochrancu proti 
mrazu, búrke a pomocníka proti opilstvu 
– sv. Urbana. 

25. mája v piatok o 18-stej hodine sme 
prosili za živých a zomrelých vinohradní-
kov a vinohradníčky, takže takmer za nás 
všetkých, veď sme vinohradnícka obec 
a tých pár „kĺčov“ je v každom dvore 
a určite za všetkých našich rodičov a prí-
buzných, ktorí nás predišli na večnosť. 
Ďakujeme touto cestou pánu farárovi 
a všetkým zúčastneným, ktorí utvárali 
dôstojnú spomienku nášho patróna. Veď 
v týchto nedobrých časoch pre vinohrad-
níctvo jeho príhovor veru potrebujeme.

Socha sv. Urbana má dôstojné miesto 
v kancelárii starostu na našom obecnom 
úrade. Veríme, že táto malá slávnosť sa 
stane tradíciou, ktorú budeme ďalej roz-
víjať.

rrr

Oznam
Milí prispievatelia do Dubov-

ských novín. Týmto oznamom 
Vás chceme upovedomiť, že v na- 
sledujúcom období môžete svo-
je finančné príspevky určené na 
podporu vydávania Dubovských 
novín a tiež Vaše príspevky, či už 
textové alebo formou fotografie, 
odovzdávať našej grafičke Stanke 
Tomašovičovej (Hlavná 213).

Ďakujeme za pochopenie."Každý má dve možnosti.
Sme buď naplnení láskou, alebo strachom."

(Albert Einstein)
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4. máj, Sv. Florián 
(umučený v roku 304)

Kult svätého Floriána

Pre minulé storočia charakteristic-
ké stavby z dreva, slamy, rákosia, úzke 
ulice, nedostatok vody a účinných ha-
siacich prostriedkov umožňoval vznik 
obrovských ničivých požiarov. Ak už raz 
niekde oheň vypukol, často zhorela celá 
dedina alebo značná časť mesta, kým sa 
ho podarilo uhasiť. Ťažko nadobudnutý 
majetok ľudí a často aj ich životy strávil 
besniaci živel.

Nečudo, že teda ľudia utekali pod 
ochranu spočiatku nadprirodzených síl, 
neskôr aj svätcov, svojich patrónov a pro-
sili o pomoc. V katolíckej cirkvi existuje 
30 svätcov, ktorí ochraňujú pred nebez-
pečenstvom ohňa. Prvým patrónom hasi-
čov bol svätý Ján z Boha, ktorý žil v 15. 
storočí v Portugalsku a Španielsku. Mal 
cit pre chudobných a chorých spolublíž-
nych a pomáhal im takou veľkou mierou, 
že ho niektorí občania pokladali za blázna 
a skutočne ho aj uvrhli do blázninca. Sta-
lo sa, že vypukol požiar v miestach, kde 
boli chorí. Nik sa neodvážil dnu vstúpiť. 
Ján však neohrozene vnikol do horiacej 
izby a obetavo vynášal ohrozených ľudí. 
V starých listinách španielskych sa Ján 
z Boha spomína ako praotec hasičov.

V našej vlasti je najpopulárnejším svä-
tý Florián, ktorého kult sa k nám dostal 
z Rakúska a pomerne rýchlo sa udomác-
nil. Svätý Florián žil v 3. storočí a ako 
kresťanský dôstojník chcel zachrániť 40 
kresťanov uväznených za prenasledova-
nia cisára Diokleciána. Vybral sa do Lor-
chu (Horné Rakúsko), kde miestodržiteľ 
Akvilín držal kresťanov odsúdených na 
smrť. Bol však zajatý a predvedený pred 
Akvilína, ktorý sa ho spočiatku pokúšal 
odviesť od viery. Keďže sa mu to nepo-
darilo, dal ho mučiť a napokon kameňom 
priviazaným na šiju hodiť do rieky Enns, 
kde sa utopil. Voda ho však neprijala 
a vyplavila ho na blízku skalu. Tu jeho 
telo strážili orly, až kým ho nenašla vdo-
va Valéria, ktorá zariadila jeho pochova-
nie. Na mieste jeho hrobu vznikol najprv 
benedikánsky kostol a neskôr slávne 
opátstvo rehoľníkov – kanonikov (dnes 
je v ňom i múzeum). Telesné ostatky sv. 
Floriána boli v 11. storočí rozdelené. Časť 
z nich bolo prevezených do Ríma, časť 
do Krakova (stal sa jedným z patrónov) 
a z Poľska bola za Karola IV. malá časť 
jeho relikvií prevezená do chrámu sv. 
Víta v Prahe.

Tieto maličké kúsky Floriánových ostat-
kov mali v stredoveku chrániť mestá pred 
požiarmi, nakoľko Florián umučený vo 
vode sa stal patrónom hasičov.

Obraz sv. Floriána sa objavoval na 
obecných pečatidlách, na mestských brá-
nach, kostolných vežiach, na zvoničkách, 
stodolách, štítoch dedinských domov 
a jeho sochy stavali i na viditeľných mies-
tach dedín a na námestiach miest.

Až uvidíte sochu vojaka s prilbou a ná-
dobou na vodu v pravej ruke, iste sa bude 
jednať o mučeníka sv. Floriána. 

Spočiatku sv. Floriána uctievali pred po-
vodňami, nakoľko vo vode našiel muče-
nícku smrť. Rola ochrancu pred požiarmi 
sa mu začala prisudzovať až koncom XV. 
storočia. Na vysvetlenie tejto zmeny exis-
tuje viac legiend. Tu je jedna z nich:

Keď u istého uhliara vypukol požiar 
a pri pokuse o jeho uhasenie sám spadol 
do ohňa, zúfalo vykríkol: "Svätý Flo- 
rián, ktorý si sa vo vode stal mučeníkom, 
pošli vodu mne na pomoc a zachráň mi 
život!" Samozrejme svätý Florián pomo-
hol, dážď okamžite uhasil oheň a uhliar 
sa zachránil.

U nás na Dubovej bola vybudovaná 
v roku 1933 vodná nádrž „riziko“ pred 
domom Ignáca Lederleitnera (č.d. 201) 
na návrh Lenharta Fandla (na jeho riziko 
= názov). V roku 1966 bola zaznamenaná 

najväčšia strata pre obec po stránke histo-
rickej, čo bolo zbúranie „rizika“ – vodnej 
nádrže. Budovala sa nová cesta a tej toto 
naše „riziko“ zavadzalo. Ale už máme 
nové. 

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána obec 
dala vybudovať nové „riziko“ oproti kos-
tolu v parčíku pred obecným úradom. 
V nedeľu 6. mája po sv. omši ho vysvätil 
náš pán farár a pán starosta nám povedal 
niekoľko slov o jeho histórii. Na ňom 
stojí socha sv. Floriána, ktorý sa pozerá 
smerom na Častú, kde majú požiarnikov 
a dáva pozor, aby sa v dedine neobjavil 
žiadny požiar.

Druhý sv. Florián stojí pri autobusovej 
zastávke, kde kedysi stála požiarna zbroj-
nica. 

Zachovala sa i stará fotografia „rizi-
ka“, ktorú vám ponúkame. Nové riziko si 
choďte pozrieť, oddýchnuť si v parčíku 
a pospomínať na časy, kedy ešte Dubová 
nemala vodovod. Ženičky vraj chodievali 
prať prádlo na potok, ktorý tiekol v su-
sednom dvore, aby sa nemuseli namáhať 
nosením vody vo vedrách domov. Boli 
tam aj 2 hranty, kde voda pritekala , prá-
dlo sa vypralo a v nošiach čistučké ho že-
ničky odnášali domov.

Magdaléna Grellnethová

Fotografiu venoval pán starosta a je naozaj vzácna . Pripomenie nám dávne časy a dedinu bez vodovodu.
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Viac svätých Floriánov 
ako dobrovoľných

hasičov
– RIZIKO opäť na vlastné

RIZIKO

V nedeľu 6. mája sme si na sv. omši 
pripomenuli patróna hasičov, požiarni-
kov a záchranárov, ale aj ochrancu proti 
suchu, povodni a neúrode – sv. Floriána. 
   Pri tej príležitosti sme vyprosovali Bo-
žie požehnanie pre žijúcich a spásu pre 
zomrelých hasičov. Náš pán farár nám 
v kázni priblížil osud a najmä odkaz sv. 
Floriána do dnešných dní – obetavosť 
a pevnosť vo viere a názore. Po svätej 
omši sme sa stretli pri našom obnovenom 
RIZIKU, kde pán farár vysvätil sochu sv. 
Floriána. Pri tej príležitosti sa starosta 
obce prihovoril prítomným, s poľutova-
ním spomenul zánik dobrovoľného ha-

sičského zboru na Dubovej a vyjadril sa, 
že treba každoročne vyzdvihovať prácu 
hasičov a záchranárov, ktorí nám pomá-
hajú v mnohých kritických situáciách, či 
už sú to požiare pri veľkom suchu, alebo 
povodne ak je zasa priveľa vody a za-
chraňujú nielen naše majetky, ale ochra-
ňujú najmä naše životy. Tiež poukázal 
na zhodu okolností – pôvodná socha sa 
dívala doprava, smerom k Modre, odkiaľ 
prichádzali hasiči na pomoc. Teraz, keď-
že je na druhej strane cesty a tiež sa poze-
rá doprava, smerom k Častej, zasa pozerá 
smerom, odkiaľ prichádzajú hasiči na po-
moc – z nášho Spoločného dobrovoľného 
hasičského zboru v Častej.

K obnovenému RIZIKU. Dodala nám 
ho spoločnosť Euro-building a.s. v rámci 
Obnovy verejného priestranstva v obci 
Dubová. Projekt sa realizoval s podporou 

fondov EÚ a obec sa podieľala na ňom 
5% finančných prostriedkov. Socha je 
z dielne ANTIKA – Gustáv Turanský 
Pezinok. Sochu sme hľadali dlho. Chceli 
sme takú, ktorá by sa čo najviac podoba-
la pôvodnej. Tá sa poškodila a následne 
stratila pri budovaní cesty cez obec, keď 
sa zlikvidovalo pôvodné Riziko, o ktorom 
písal aj náš rodák, významný slovenský 
spisovateľ Vinco Šikula. Vďaka otcovi 
pána Turanského z Pezinka, ktorý vyrobil 
formu, sa nám podarilo veľmi priblížiť 
pôvodnej podobe rizika a aj touto ces-
tou veľmi pekne ďakujeme a posielame 
aj ospravedlnenie, že sme pri príprave 
vysvätenia opomenuli pozvať zástupcov 
dodávateľa na slávnostné vysvätenie so-
chy. Nádrž je síce menšia (nie hasičská) 
a namiesto jedného odtoku máme štyri, 
ale socha, stĺp a celkový vzhľad zacho-
váva historickú podobu. Pribudlo nám 
osvetlenie a VODA NIE JE PITNÁ 
a NIE JE VHODNÁ NA KÚPANIE ☺ 
(ako som sa dozvedel, niektorí naši mlá-
dežníci sa už nevedia dočkať kúpačky 
– upozorňujem na prítomnosť elektriny, 
osvetlenia a čerpadla v nádrži). V oko-
litom parku funguje aj závlaha, ktorá tri 
dni v týždni nad ránom osvieži celý areál. 
Preto veríme, že sa stane našim obľúbe-
ným miestom oddychu najmä v sparných 
a horúcich dňoch. Voda v riziku (obehové 
čerpadlo) tečie od desiatej do ôsmej ve-
čera a osvetlenie funguje od siedmej do 
jedenástej večer. Okolo rizika sme dali 
vysadiť tri magnólie v obecných farbách 
a vzadu zasa tri orgovány v obecných far-
bách (biela, žltá, červená).

Dúfame, že toto pekné miesto budú 
naši miestni a aj cudzí vandali obchádzať 
a bude našu obec krášliť dlhé roky.

starosta obce

Dubová už má
aj fontánu.

Na sviatok sv. Floriána patróna hasi-
čov bola v obci daná do prevádzky fontá-
na, na ktorej je sv. Florián.

Fontána je napodobneninou bývalého 
Rizika, ktoré stálo v strede dediny. Bola 
to vodná nádrž s pitnou vodou, ktorú si 
tu ľudia naberali do vedier a nosili do do-
mácnosti na varenie a pitie. Voda tiekla 
z kovovej rúrky vyvedenej z betónového 
stĺpa, na ktorom bola socha sv. Floriána. 
Prebytočná voda, ktorá zostávala v nádrži 
sa používala aj pri požiaroch. Vedľa ná-
drže bolo nápajadlo pre dobytok. Nadby-

točná voda bola zvedená do Dubovského 
potoka, kde bol veľký betónový žľab, do 
ktorého chodili ľudia pláchať bielizeň 
z celej dediny. Táto zásobáreň vody bola 
postavená v r. 1933 za pôsobenia richtá-
ra Lenharta Fandla. Túto nádrž postavil 
akože na vlastné riziko alebo každý z nej 
pil na vlastné riziko? To doposiaľ nevie-
me.

Voda do Rizika bola z veľmi výdatného 
prameňa studne Samuela Grossa, ktorý 
vodu na tento účel ponúkol. Studňa ešte 
doteraz existuje a nachádza sa v záhrade 
rodiny Kollárovej. Riziko z technických 
príčin nebolo možné postaviť na pôvod-
nom mieste, pretože bolo zrušené pri 

výstavbe Hlavnej cesty v roku 1966, kde 
sa robila navážka asi dva metre a tým sa 
zmenil aj vzhľad obce.

Týmto článkom chcem priblížiť život 
a dianie v našej obci v minulosti a vyzvať 
našich pamätníkov, aby prispievali do 
Dubovských novín podobnými článkami, 
čím by priblížili mladým ľuďom život 
našich predkov. 

V budúcom čísle chcem napísať o za-
ložení hasičského zboru a jeho pôsobení 
v obci.

Mária Polčicová
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Ďakujem, mamička.

Čo môže byť krajšie, ako keď dieťa vysloví prvýkrát slovo 
MAMA? A práve 13. mája sme toto slovo počuli v nejednej bás-
ničke, či pesničke z úst našich detí z materskej a základnej školy, 
ktoré si pre naše mamičky pripravili krásny program. Spevom, 
piesňou a tancom vyčarovali úsmev a vohnali slzu do oka ne-
jednej mame, starkej, tete, ale aj mnohým prítomným oteckom. 
S radosťou a pýchou pozerali na svoje deťúrence, ako úprimne 
vyznávajú svoju lásku k nim a ďakujú za všetku starostlivosť.
Ich slová potvrdilo objatie a veľký bozk so slovami "Ľúbim ťa, 
mamička".

Eva Kerestešová – vychovávateľka MŠ

V rámci programu sa prihovoril prítomným mamám a deťom 
aj pán farár, ktorý zdôraznil veľkú zodpovednosť mám za nie-
len hmotné zabezpečenie, ale najmä za duchovný rozvoj svojich 
detí. Každoročne tiež symbolicky odovzdáme kyticu kvetov 
jednej mamičke. Tento rok využil starosta obce túto slávnost-
nú príležitosť a odovzdal Cenu obce Dubová – plaketu a kyti-
cu pani Editke Heldovej, ktorej toto ocenenie udelilo Obecné 
zastupiteľstvo v Dubovej za dlhoročnú prácu v prospech obce 
a jej občanov.

Tešíme sa na krásne odpoludnie plné vrúcnych zážitkov pri 
Dni matiek o rok. Zároveň veľmi pekne ďakujeme všetkým za-
mestnancom ZŠ a MŠ za prípravu programu a prácu s deťmi 
a pani Meškovej za prípravu pohostenia na slávnosti.

– rrr –

Deň detí v MŠ

Už od rána bolo vidieť, že sa v maters-
kej škole deje niečo čudné. Fúkali sa ba-
lóny, zneli piesne, tancovalo sa. Potom 
prišli na rad súťaže – deti skákali vo vre-
ci, preťahovali sa lanom, hádzali na cieľ, 
tancovali vo dvojici s balónom, chodili 
na chodúľoch, nosili cukrík na lyžič-
ke pomedzi prekážky. Každý súťažil 
a bol odmenený sladkosťami, medailou 
a bublifukom. Ani naše pani kuchárky 
nezabudli na deti, pripravili im opeka-
né špekačky a čokoládové prekvapenie. 
V školskej záhrade čakal na deti pán 
Lener z Píly a jeho poník Luca. Radosti 
z jazdenia mali všetky deti.
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Pripomienka zosnulých
júl – september 2012

80 rokov:

Mária Slintáková  + 6. 9. 1932
vdova po Karolovi, rod. Durayová (68 r.)

Mikuláš Polčic  + 17. 9. 1932
syn Mikuláša a Márie rod. Polčicovej (7 m.)

70 rokov:

Felix Zachar  + 12. 7. 1942
manžel Márie rod. Drevkovej (58 r.)

Mária Gavorníková  + 19. 8. 1942
dcéra Františka a Ireny rod. Kadlecovej (27 dní)

Ján Ružička  + 21. 9. 1942
vdovec po Rozálii rod. Valentovičovej (91 r.)

110 rokov:

Štefan Pokojný  + 15. 7. 1902
syn Rozálie (3 mes.)

Vincent Tomašovič  + 25. 7. 1902
syn Jána a Anny rod. Beganyiovej (2 mes.)

Mária Kittová  + 15. 8. 1902
dcéra Pavla a Pulíny rod. Sinkovičovej (6 dní)

František Koník  + 29. 8. 1902
syn Jozefa a Anny rod. Vrábelovej (2 hod.)

30 rokov:

Stanislav Polčic  + 24. 7. 1982
syn Gabriela (76 r.)

Michal Švarc

Ján Ružička

100 rokov:

Štefan Polesicz  + 2. 7. 1912
syn Gabriela a Františky rod. Zacharovej (3 týždne)

Alojzia Švarcová  + 3. 7. 1912
dcéra Štefana a Jozefíny rod. Svrčkovej (10 dní)

Augustín Pokojný  + 10. 7. 1912
manžel Anny rod. Tajcnárovej (56 r.)

Ján Kuštafík  + 19. 8. 1912
manžel Terézie rod. Jakubcovej

90 rokov:

Štefan Polčic  + 17. 8. 1922
manžel Márie rod. Kloknerovej (72 r.)

Mária Jakubcová  + 22. 8. 1922
manželka Jozefa, rod. Koleková (54 r.)

Agneša Heltová  + 30. 9. 1922
manželka Matúša, rod. Smitová (68 r.)

50 rokov:

Alena Pešková  + 24. 8. 1962
dcéra Ladislava a Jozefíny rod. Kosecovej (8 m.)

Mária Fandlová  + 4. 9. 1962
vdova po Gašparovi, rod. Nemcová (80 r.)

40 rokov:

Michal Švarc  + 1. 8. 1972
manžel Anny rod. Podstrelenej (62 r.)

Vincent Lukačovič  + 16. 8. 1972
vdovec po Vilme rod. Macháčkovej (67 r.)

Anna Lukačovičová  + 18. 9. 1972
manželka Hieronyma, rod. Šafáriková (71 r.)

Štefan Gavorník  + 26. 9. 1972
manžel Márie rod. Babirátovej (41 r.)

Vincent Lukačovič

Štefan Gavorník

Július Foltán

Dňa 5. júna 2012 uplynul rok
od odchodu nášho otca, brata,

dedka a pradedka

Jána Špačka.

S láskou spomínajú najbližší.

60 rokov:

Mária Lederleitnerová  + 30. 7. 1952
manželka Jána (78 r.)

Júlia Lukačovičová  + 1. 9. 1952
manželka Ľudovíta, rod. Beberová (21 r.)

10 rokov:

Július Foltán, kňaz  + 8. 7. 2002
správca dubovskej farnosti (88 r.)

Dňa 13. marca 2012 nás
vo veku nedožitých 86 rokov
navždy opustil manžel, otec,

dedko a pradedko

Ján Turanský.

S láskou spomínajú manželka
Anna s celou rodinou.

Mladosť má
krásnu tvár,
staroba má

krásnu dušu.
(Švédske príslovie)
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80 rokov:
Mária Ružičková

(* 11. 9. 1932)

70 rokov:
Mária Ružičková

(* 13. 7. 1942)
Viliam Tomašovič

(* 28. 7. 1942)

60 rokov:
Mária Moravčíková

(* 3. 7. 1952)
Ing. Alexander Polkoráb

(* 9. 7. 1952)
Alojz Hozlár

(* 18. 7. 1952)
Anna Cigánková

(* 1. 8. 1952)
Helena Suchovská

(* 25. 8. 1952)
Mária Palkovičová

(* 30. 8. 1952)
Jozef Tirinda
(* 22. 9. 1952)

Naši jubilanti
júl – september 2012

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

Členovia Modranského
turistického spolku
dňa 1. mája 2012

umiestnili dlhoročnej turistke 

Marte Geršicovej

pamätnú tabuľu
na symbolickom cintoríne

na vrchu Vysoká.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí dňa 2. 4. 2012

spolu s nami vyprevadili na poslednú cestu
našu krstnú mamu

Štefániu Fandlovú.

Zároveň Ďakujeme vdp. Flajžíkovi
a pani Fandlovej za slová útechy,

ktoré zmiernili náš smútok.

Smútiaca rodina

Dňa 11. septembra 2012 sa dožije životného jubilea 
80-tich rokov naša mama, babka a prababka

Mária Ružičková.

V života Tvojho knihe strana
osemdesiata sa otvára, 

pripíjame si s Tebou, mama,
perlivým vínom z pohára.

Na Tvoju lásku spomíname 
s vďakou a v tichom dojatí:

Kto z nás a kedy drahej mame
všetku tú lásku odplatí?!

Iste len Pán Boh dobrotivý
vo svojej veľkej milosti...
A preto nech Ťa dlho živí

v šťastí, v zdraví a v radosti.

Všetko najlepšie zo srdca želajú synovia
Jozef a Rudolf a dcéra Anežka s rodinami.
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Príbeh
mojej rodiny

Dňa 1. mája 2012 som sa v zdraví, spo-
kojnosti a v kruhu mojich dcér, vnúčat 
a pravnúčat dožila požehnaných 90 ro-
kov. Pri tomto šťastí, ktorého sa mi od 
pána Boha dostalo mi nedá nezaspomí-
nať si na svoje detstvo a svoju rodinu, 
ktorá mala takú pohnutú históriu.

Moji rodičia boli tatenko Vincent Ko-
ník a mamenka Serafína, rodená Pokojná. 
Otec Vincent pochádzal z rodiny Jozefa 
Koníka a jeho manželky Anny, ktorá bola 
rodená Vráblová. Vráblovcom patril dom, 
ktorý som neskôr zdedila a v ktorom stále 
bývam. Okrem môjho otca Vincenta mali 
jeho rodičia ešte syna Libora, ktorý žil 
v dome po svojich rodičoch na mieste, 
kde teraz stojí dom jeho vnuka, tiež Li-
bora Koníka.

Moja mamenka bola najmladšou dcé-
rou Augustína Pokojného a jeho manžel-
ky Anny, rodenej Tajcnárovej. Mamenka 
bola z 9-tich detí, z toho bolo 6 bratov a 3 
sestry. Z tejto veľkej rodiny dnes na Du-
bovej žijú ich vnuci, pravnuci a praprav-
nuci, možno najznámejší je z nich vďaka 
svojej výbornej vinárni Marek Jakubec – 
Joslík, ktorý je vnukom mojej sesternice 
Štefánie Valentovičovej (Joslíkovej).

Moji rodičia sa zobrali v roku 1920, 
otec ako 20-ročný, mamenka ako 18-roč-
ná. Bolo to len 2 roky po prvej svetovej 
vojne, keď situácia v krajine bola ešte 

nestabilná a napätá. Pamätám si, ako mi 
babka rozprávala, že v jednadvadsiatom 
roku sa Maďari búrili a tatenko musel 
ako záložák narukovať. Slúžil u vodákov 
– “mornárov” a ženistov.

V januári 1920 bola na Dunaji veľká 
povodeň a vojaci, vrátane môjho tatenka, 
sa na loďke prevrátili do vody. Taten-
ko tak silno prechladol, ze zostal chorý. 
Keďže vtedy nebola prakticky žiadna 
lekárska starostlivosť, tak v dôsledku sil-
ného prechladnutia chradol a do dvoch 
rokov chorobe podľahol. V januári roku 
1922 mal 23 rokov a 18. apríla toho is-
tého roku zomrel. Ja som sa narodila 
1. mája, teda dva týždne po jeho smrti, 
ako “pohrobok”.

Moja mamenka bola so mnou 2 roky 
vdova a potom sa vydala za slobodného 
Štefana Horvátha, s ktorým prežili spolu 
iba 7 a pol roka. Za ten čas mali spolu 
4 deti. Jedno z nich zomrelo a jedno ďal-
šie sa nestihlo narodiť. Mamenka nečaka-
ne umrela ako 29-ročná na tuberu a do 
hrobu si zobrala aj svoje dieťa, ktoré sa 
malo o mesiac narodiť. Po jej smrti zosta-
li vdovcovi Štefanovi na krku 4 deti – ja 
a traja moji nevlastní súrodenci. Ja som 
bola z prvého manželstva mojej mamy 
a v tom čase som mala 9 a pol roka. 
Z druhého manželstva mojej mamy zo-
stali vlastné Štefanove deti – 6-ročná 
Irenka, neskôr vydatá za Alojzka Fandla, 
ktorá je už po smrti, 4-ročný Alojz, ktorý 
zomrel ako 14-ročný a 2-ročný Ernest, 
ktorý má dnes 83 rokov a žije v Bratisla-
ve.

Vdovec Štefan Horváth sa po vyše roku 
znovu oženil a zobral si Máriu Zelinkovú 
z Častej, s ktorou mal syna Jožka, ktorý 
dodnes žije v dome po svojich rodičoch 
spolu so svojou manželkou Irenkou.

Ihneď po mamenkinej smrti si ma moji 
starí rodičia Koníkoví zobrali k nim, 
keďže ja som bola Koníková a moji po-
loviční súrodenci boli Horváthoví. Do-
dnes spomínam na to, ako som cez uli-
cu pozerala na svojich bratov a sestru, 
ku ktorým som už nepatrila. Vtedy však 
nikto nemal čas riešiť citové rozpolože-
nie malej siroty. Musím však povedať, 
že neskôr, v dospelosti sme udržovali so 
všetkými mojimi súrodencami výborné 
vzťahy a chvalabohu s bratmi Ernestom 
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Našej Babičke,

Terézii Polčicovej,

z celého srdca želajú všetko najlepšie 
k jej 90. narodeninám.
Veľa zdravia, šťastia

a Božieho požehnania,

Dcéry s rodinami, vnuci a vnučky  
s manželmi a priateľmi a pravnuci

ako aj ďalší rodinní priatelia.

a Jožkom ich môžem udržovať aj v súčas-
nosti. Bratmi ich nazývam napriek tomu, 
že kým s Ernestom mám aspoň spoločnú 
mamu, s Jožkom už vlastne ani nie sme 
žiadni pokrvní príbuzní.

V rodine mojich starých rodičov Ko-
níkových, do ktorej som sa po smrti ma-
menky dostala nastali čoskoro zmeny, 
pretože dedko za pol roka zomrel, a ja 
som zostala s babkou u jej syna, môjho 
strýka Libora. Ten mal 3 deti – a s nimi 
som vyrástla. Najstaršia z nich bola Ire-
na, neskôr vydatá Branišová, ktrorá žila 
v Častej a ktorá mi bola vekovo najbliž-
šia. Druhým v poradí bol Vincko, ktorý sa 
neskôr oženil s Helenou Gašparovičovou. 

Najmladšia Lojzka sa neskôr vydala za 
Alojza Lukačoviča (Bumbaja). Dnes už 
nikto z nich nežije, ale musím povedať, 
že aj ich som považovala za svojich sú-
rodencov, napriek tomu, že som im bola 
iba sesternica.

Už keď som bola dospelá, zomrela aj 
babka a ja som ostala naďalej u strýka 
Libora, jediného brata môjho otca. Strý-
ko Libor mi aj vystrojil svadbu a bol mi 
na nej aj svedkom. Babka a strýko Libor 
a jeho manželka Gabriša boli ku mne 
dobrí, nemôžem sa sťažovať. Nikto mi 
však nemohol napraviť krivdu, že od 
9-tich rokov som žila bez rodičov a že za 
otcom a mamou som od malička chodila 
len na cintorín.

Ako 22-ročná som sa vydala za Vinca 
Polčica. Prežili sme spolu 47 rokov spo-
ločného života, v dobrom i v horšom ako 
to už býva. Máme spolu 4 dcéry, Maria-
nnu, Jožku, Zuzku a Evu. Vinco zomrel 
ako 74-ročný.

Pán Boh ma požehnal vysokým vekom 
a pomerne dobrým zdravím ako keby ná-
hradou za mojich rodičov, ktorých si mla-
dých povolal. Ďakujem mu za to, že mám 
peknú a súdržnú rodinu, 4 dobré dcéry a 3 
zaťkov, 7 vnúčatiek a 2 pravnúčatká.

Terézia Polčicová 

Ernest Svrček

Dňa 29. júla sa náš rodák a čestný 
občan obce Dubová pán Ernest Svrček 
dožíva okrúhleho výročia, 70-tych naro-
denín.

Osud a život ho zavial do Brezna, 
on si však stále udržiava vrúcny vzťah 
k rodnej hrude – k Dubovej, dubovanom, 
kamarátom vo svojom rodisku. Pri prí-
ležitosti jeho jubilea usporiadala Štátna 
vedecká knižnica v Banskej Bystrici vý-
stavu jeho prác pod názvom VÝS3ŽKY, 
ktorá bude trvať do 22. júna.

Na vernisáž – otvorenie výstavy, pozval 
pán Svrček aj zástupcov obce. Samozrej-
me sme sa zúčastnili, priniesli pozdravy 
z rodnej obce aj s vínkom od pána Pret-
zelmayera a zagratulovali jubilantovi. 
Na oplátku autor posiela veľa pozdravov 
a prianí všetkým rodákom, ktoré týmto 
odovzdávame.

starosta obce
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Ale vráťme sa k zrodeniu myšlienky 
vytvoriť pre naše dubovské deti akciu, na 
ktorú budú rady spomínať. Ešte pred rok-
mi som počula o Noci s Andersenom, ale 
nevenovala som tomu veľkú pozornosť, 
pretože nebol na to pádny dôvod. No časy 
sa menia a ja som začala pracovať v obec-
nej knižnici. Po dvoch rokoch sa nám za-
plnili regály novými knižnými titulmi 
a rapídne sa zvýšila návštevnosť čitate-
ľov, hlavne tých najmenších. Po návšteve 
a konzultácii s pani metodičkou Bencio-
vou sme sa rozhodli, že aj my sa zapojí-
me do medzinárodnej akcie na podporu 
detského čítania, ktorá sa konala v Českej 
republike, Poľsku, na Slovensku, či Slo-
vinsku už po 12-ty krát. Avšak u nás na 
Dubovej sme čarovnú noc zažili prvýkrát. 
Deti sa veľmi tešili, i keď nevedeli, čo 
majú očakávať. Pre nich bola vzrušením 
už len myšlienka, že budú spať v škole, 
resp. v knižnici celú noc (alebo aspoň 
časť noci ako tomu napokon bolo).

Prišiel očakávaný deň, prípravy boli 
v plnom prúde a o 18:30 začali rodičia 
privádzať svoje deti do budovy základnej 
školy. Celkový počet našich spáčov bol 

22. V úvode sme si povedali základné 
informácie o Hansovi Christianovi An-
dersenovi a prečítali si jednu jeho poučnú 
rozprávku Pastier svíň. Po prečítaní sa deti 
podelili do 5 skupín a každá skupina na-
kreslila na výkres časť príbehu, ktorý im 
bol zadaný. Nástenku s kresbami je mož-
né pozrieť si v Knižnici Vincenta Šikulu. 
Keď deti dokončili výkresy, každá skupi-
na bola rozdelená do „klanov“ ľavá ruka, 
pravá ruka, ľavá noha, pravá noha a trup. 

  Vtedy nastala vhodná chvíľa pre prí-
chod Romana Vizváryho, ktorý našiel 
truhlicu s indíciou pre ďalšie pokračo-
vanie Noci s Andersenom. Deti sa zhŕk-
li okolo neho a v očiach sa im zračilo 
množstvo otázok. Jeden malý odvážlivec 
napokon vytiahol papier, na ktorom stálo: 
„Ďalšiu stopu vám dá Winnetou.“ Deti sa 
s džavotom rozbehli k regálom po knihu 
o Winnetouovi.

(Pokračovanie na str. 12)

Svätá omša

V nezvyčajnom čase a v trochu nezvy-
čajnej podobe sme sa dňa 26. mája toh-
to roku zúčastnili svätej omše a prežili 
ju trocha inak.

O 10:00 sa začala. Spestrením tejto sv. 
omše bola účasť viacerých členov rodiny 
nášho kňaza Pavla Flajžíka. Pri obetnom 
stole i blízo Bohostánku sa stretli šies-
ti bratia, z toho dvaja kňazi. Brat nášho 
kňaza, Janko – kňaz, sa nám prihovoril 
v homílii. Počas obetovania nám bratia 
Flajžíkovci zaspievali pieseň v štvorhla-
se. Mali sme možnosť tiež si vypočuť 
v ich podaní viachlasne modlitbu „Otče 
náš“ v staroslovienčine.

V závere sv. omše ešte jednu skladbu 
pridal vdp. Janko Flajžík. Nasledovalo 
poďakovanie za účasť i zopár slov nášho 
kňaza a po záverečnom požehnaní sme 
sa v pokoji rozišli domov.

Monika Valentovičová

Noc s Andersenom 2012
Vladyka otvoril oči. Už nebol uprostred bitky na Severných pláňach Northreinu, ale v tmavej miestnosti osvetlenej len svieč-
kami. Okolo neho stálo v kruhu vyše tucta malých detí, každý z nich držiac malú sviečku v jednej ruke a v druhej akýsi text.

„Decká podarilo sa!“ zvolalo jedno z nich a Vladyka pochopil, že táto noc bude poriadne dlhá.
Ich dva svety sa dostali do šlamastiky nevídaných rozmerov.

Tento záver začiatku príbehu postavilo na nohy všetky deti a rozpútal v nich mnoho zmiešaných pocitov a otázok.
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(Pokračovanie zo str. 10)

Na základe indícii našli príbeh, vďaka 
ktorému vyvolali čarovné postavy (dob-
rovoľníci z OZ Schatmansdorf), ktoré 
im pripravili program. Pomocou ďalších 
hádaniek deti vypomáhali rozprávko-
vým bytostiam nájsť to, čo bolo pre nich 
najcennejšie. Hľadali napríklad šašov 
stratený hlas, zobudili spiacu princeznú, 
vytvorili obraz Strážcovi pre princeznú, 
ktorý jej potom vyznal lásku a daroval jej 
ho.

Nebolo však všetko také jednoduché. 
Škola bola v obkľúčení zlých trollov. 
Hlavný hrdina Vladyka s nimi neúprosne 

bojoval, aby sa nedostali do vnútra ško-
ly. Samozrejme, niektoré deti sa aj báli. 
Strach im však pomohli prekonať dobrá 
víla, elfka, šašo a udatní bojovníci, ktorí 
im porozprávali o svojej domovine. Na-
pokon bojovníci s pomocou našich ma-
lých hrdinov zajali zlých trollov. Zistili, 
že na nich platí čistota! Rozprávkové by-
tosti však nemohli ostať v našom svete. 
Preto deti museli napísať krátky príbeh 
o odchode hrdinov a prečítať ho nahlas. 
Následne sa hrdinovia rozlúčili a vykro-
čili von zo školy do svojho sveta.

Pre nás sa však táto noc neskončila. Naj- 
viac unavené deti zaspali ihneď a tie, kto-
rým sa spať nechcelo, si ešte čítali knihy. 

Najkrajšie boli reakcie detí:
„Keby to tak bolo každý deň.“
„A prečo to nemôže byť každý deň?“
„A bude to aj na budúci rok?“

Pevne verím, že aj o rok sa nám podarí 
zorganizovať túto nádhernú akciu s rov-
nakým úspechom! 

Na záver chcem poďakovať Romanovi 
Vizvárymu za jeho pomoc a nápady, OZ 
Schatmansdorf za skvelý program, fo-
tografovi Maťovi Tichému za fotografie 
a obecnému úradu Dubová za finančný 
príspevok.

Stanislava Tomašovičová
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Termín
 júl
 5. 7.
 29. 8.

Podujatie
 Futbalový turnaj
 Sviatok Cyrila a Metoda – výstup na Kuklu
 Vatra SNP – zvrchovanosti

 ?  Festival MČK

Kalendár podujatí júl – september 2012

Organizátor
 TJ
 KRKVaŠ, turisti
 KRKVaŠ
 KRKVaŠ

 september
 september

 Vinobranie 2012 Pezinok – prezentácia
 Vinobranie 2012 Modra – prezentácia

 5. – 6. 10.  Hodové veselice

 KRKVaŠ
 KRKVaŠ
 ?

 7. 10.  Dubovské hody  RK cirkev


