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Aleluja – radujme sa
Drahý čitateľ, na úvod budem citovať
slová mamičke. Slová bývalého znojemského pekárskeho učňa, teraz už sv. Klementa Máriu Hofbauera.
Píše svojej chorej mamičke o zážitku zo
svojej prvej svätej omše: „Moja milovaná
mamička. Tvoj syn je kňazom. Dnes ráno
som slúžil svoju prvú sv. omšu. Mamička,
kalich s bielou hostiou sa mi v rukách triasol... Mamička, premieňanie je krásne...“
Krásne – napísal.
Ako on, tak každý kňaz má v rukách túto
nezaslúženú moc. A ako na ňom, tak na
každom z nás je, či to premieňanie krásne
prežívame a krásne slávime, aby to i veriaci prežili krásne. Vlastne náš ľudský život si ani nevieme predstaviť bez rôznych
zmien, či „premieňaní“. Maličký človiečik
sa mení, premieňa na dospelejšieho. To je
ľudské. Ďalej spoločenské premieňanie
spočíva napr., že z dieťaťa sa stáva žiak,
študent... A raz trebárs projektant. Vo sv.
Cirkvi v liturgickom roku máme pravidelné premieňania od Adventu cez Vianoce,
cez rok, až po dnešný pôst, ale i ten raz sa
premení na slávnostné ALELUJA! A po
krásnom sviatostnom premieňaní sa človek
cíti, ba viac, je si istý, že nielen vo svojich očiach, ale i v Božích očiach je krajší
a šťastnejší, skoro by som povedal, že dokonalejší. No, dá sa to i tak vyjadriť. A poznanie tohto receptu šťastia, či cesty šťastia, je tak jednoduché a všetkým dostupné.
Poznanie spočíva v poznaní Božej milosrdnej a veľkorysej lásky na adresu krehkého
človeka.
Už i staroveká pohanská filozofia prišla
k záveru, že úplné, či dokonalé šťastie sa
dá nájsť len u toho, kto má, teda kto vlastní
– všetky dokonalosti, teda len u Boha. Aj
keď mali rôzne predstavy o Bohu, ale tušili a túžili ho poznať. Filozof Celsus, proti
ktorému píše veľmi vehementne Origenes,
sa posmieval kresťanom, že chcú prísť
k poznaniu Boha akousi cestou neučené-

ho nazaretského tesára. A keď zalistujeme
v Augustínových Vyznaniach (nie v inej
podobnej, čo do názvu), teda v Augustínových Vyznaniach, sám autor sa priznáva:
„Akože Ťa hľadám, Pane? Keď hľadám
Teba, Boha svojho, hľadám vlastne blažený život“ – Dovoľte mi vsuvku: Hľadám
vlastne šťastný život. O pár riadkov dodáva: „Nemám ho dovtedy, kým nepoviem:
Dosť, tu je! A znova o pár už nie riadkov,
ale kapitol sa priznáva a vyznáva: „Neskoro som Ťa začal milovať, Krása tak stará
a tak nová, neskoro som Ťa začal milovať!“
Slovo Krása napísal s veľkým písmenom
a za vetou použil výkričník. Moment, ako
to vyjadril ten bývalý pekársky učeň? Aha:
Vraj premieňanie je krásne... Nuž Augustín
je Augustín, vzdychneme si, že? Ale ten
istý Augustín pred spomínaným konštatovaním končí kapitolu slovami: „Najlepší
Tvoj služobník je ten, ktorý netúži od Teba
počuť, čo sám chce, ale ten, ktorý to chce,
čo od Teba počuje.“ Nedá mi teraz nepovedať poznámku, že pri rozjímaní nad týmito Augustínovými slovami som zistil, že
mám veľké resty, veľkú dlžobu Božej vôli,

že som ľudský diktátor Božej slobode. Ešte
šťastie, že priznanie je poľahčujúca okolnosť, pravda?!
Keď sa starovekého slávneho gréckeho
maliara Zeuxisa pýtali, prečo s takou podrobnou starostlivosťou stále pracuje na
obrazoch, ktoré sa iným už zdali hotové,
hovorí: „Pracujem pre večnosť!“ Všetko,
čo je stvorené, ľahko od Boha odvádza,
či odrádza, ale cieľ stvorenia cez to všetko zostáva v tom, aby nás k Bohu viedlo.
Kresťanská dokonalosť je správne užívanie stvorených vecí a celého sveta okolo
nás. Už z prírody vidíme a vieme, že čím
je stvorenie, alebo čím je tvor dokonalejší, tým lepšie poznanie Boha nám ponúka.
Človek je na pyramíde stvorenia, ale zisťujeme, že máme svoje nedokonalosti. Ale
dajme si rečnícku otázku: „Čo je dokonalejšie po Bohu, než Panna Mária?!“ Dnešní
teológovia ju nazývajú Spoluvykupiteľkou.
Starí cirkevní otcovia ju volali Novou
Evou. A my na Slovensku slávime jej rok,
ktorý teraz upravím s Vaším dovolením –
jej rok Siedmich bolestí...
(Pokračovanie na str. 2)
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(Pokračovanie zo str. 1)
Verím, že mi dáte za pravdu, keď budem tvrdiť, že Ona prežívala bolesti nielen so svojim Synom, ale i s nami, bratmi
a sestrami. Preto je tak krásne a potrebné o jej bolestiach uvažovať, rozjímať
a zvlášť v pôste s Ňou na krížovej ceste prežívať – mal by som už končiť, že?
Ale dovoľte mi ešte jeden príklad ešte
z prvej svetovej vojny, spoza zákopov. Po
dlhom pochode sa vojaci konečne zastavili, aby si oddýchli a chvatne sa najedli.
Väčšina vojakov rýchlo otvára vojenské
konzervy a chvatne zajedajú suchým tvrdým chlebom, okrem jedného. Ten urobil
z kameňov z vykopaného zákopu čosi ako

Jubilejný rok

Sedembolestnej
Panny Márii

prináša možnosť získať
úplné odpustky
Úplné odpustky môžu veriaci získať
napríklad pri každej pútnickej návšteve
Národnej Svätyne v Šaštíne, kde sa zúčastnia na nejakom slávení alebo sa tam
aspoň primeraný čas venujú rozjímaniu,
ktoré ukončia modlitbou Pána, vyznaním
viery a modlitbou k Nebeskej patrónke
s aspoň jedným desiatkom ruženca.
Zároveň sa dajú získať vo sviatky Panny Márie a na slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie 15. septembra 2014. Jubilejný rok práve v tento deň vyvrcholí zverejnením sa pod ochranu Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne.
„Nábožní veriaci v Krista, ktorým
v tom bráni staroba alebo ťažká choroba,
môžu získať úplné odpustky vtedy, ak sa
rozhodnú odporovať každému hriechu
a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to
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domček. „Čo to je? Čo to stváraš?“ – pýtajú sa ho hladní vojaci. „Staviam si malú
kaplnku, či domček, kde na chvíľu uložím obrázok mojej – doma – modliacej sa
mamičky. Viem, že ona sa za mňa modlí,
viem, že ona doma so mnou veľmi trpí.
A ona vie, že ja na ňu myslím aj vo vojenských zákopoch.“ Kamaráti zmĺkli, mnohým vypadli z oka slzy a viacerí odložili
rozjedený proviant so slovami: „Môžeme
sa i my pridať, môžeme ti pomôcť?“ Aj
o tom je život. O zákopoch v medziľudských vzťahoch, o vojenskom slovnom
útočení, o útočení na Boha a Jeho Cirkev.
Kresťan je kdesi v strede, medzi dvoma
vojenskými líniami s tým rozdielom, že
Boh nikdy neútočí, len človek na Boha

a človeka útočí. Aby sme pomohli dosiahnuť zmier na bojisku, ktorým je ľudské
srdce, pamätajme na povzbudivé slová
terajšieho sv. otca Františka, ktorý sa nedávno na adresu kňazov vyslovil: „Buďte
vždy milosrdní, nech vás to neunavuje.“
A milosrdenstvo premieňa boj na pokoj,
hriešnosť na nevinnosť. Aj to je zmena, aj
to je premieňanie. A v úvode bývalý pekársky učeň – neskôr kňaz – neskôr svätý
– Klement Mária Hofbauer sa krásne vyslovil, že premieňanie je krásne...

bude možné tri zvyčajné podmienky pred
nejakým menším vyobrazením Bolestnej
Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému
sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému
Bohu,“ píše sa ďalej v dekréte, ktorý je
možné nájsť aj na oficiálnej stránke Roka
Sedembolestnej Panny Márie (ave.kbs.sk
– v časti „O Roku – Odpustky“).

Chrámy, v ktorých možno získať
odpustky na území
Bratislavskej arcidiecézy:

Dôvodom vyhlásenia tematického roka
je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie
potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie
za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom
VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil
chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok
Sedembolestnej Panny Márie prebieha od
1. januára do 31. decembra 2014. Základným cieľom roka je primknúť sa bližšie
k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej
vzoru. Pod dekrétom o možnosti získať
odpustky (z 3. decembra) je podpísaný
veľký penitenciár kard. Mauro Piacenza
a vedúci úradu Krzystof Nykiel.

BOHATÝ ALEBO CHUDOBNÝ
Istý žobrák žil viac ako tisíc rokov pri ceste. Jedného dňa
išiel okolo cudzinec. „Môžete mi dať nejaké drobné?“ zamumlal žobrák a nastavil starú čiapku. „Nemám nič, čo by som Vám
mohol dať,“ odpovedal cudzinec. Potom sa opýtal žobráka: „Na
čom to sedíte?“ „Je to len stará debna,“ odpovedal žobrák. „Sedím na nej od tej doby, čo si pamätám.“ „Už ste sa niekedy
pozrel dovnútra?“ opýtal sa cudzinec. „Nie“ odpovedal žobrák.
„Prečo by som to robil? Nič tam nie je.“ „Tak sa pozrite“, povedal mu cudzinec. Žobrák otvoril poklop na debni. S úžasom
a radosťou zistil, že debna je plná zlata.

Požehnanú a radostnú Veľkú noc
Vám i Vašim drahým praje
a od Krista Pána vyprosuje
vdp. Pavol Flajžík, farár.

Katedrála sv. Martina v Bratislave.
Bazilika Narodenia Panny Márie v Marianke.
● Farský kostol Sedembolestnej Panny
Márie v Bratislave – Vajnoroch.
● Farský kostol Sedembolestnej Panny
Márie v Bratislave – Petržalke.
● Farský kostol Panny Márie Snežnej
v Bratislave na Kalvárii.
● Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie v Malackách (františkánsky).
● Farský kostol Ružencovej Panny Márie
v Dubovej.
● Farský kostol Povýšenia svätého Kríža
v Dunajskej Lužnej.
● Farský kostol Návštevy Panny Márie
v Senici.
● Kostol Sedembolestnej Panny Márie
v Skalici (františkánsky).
● Farský kostol svätého Antona Paduánskeho v Báči.
●
●

Ja som ten cudzinec, ktorý nemá nič, čo by Vám mohol dať
a ktorý Vám radí, aby ste sa pozreli dovnútra. Nie do nejakej
debne, ale omnoho bližšie: Do svojho vnútra.
„Ja nie som žobrák“ poviete si. Ľudia, ktorí nenašli svoje
skutočné bohatstvo, ktorým je radosť z bytia a hlboký, skutočný pokoj, ktorý túto radosť sprevádza, sú žobráci, aj keď majú
veľké materiálne bohatstvo. Hľadajú radosť, naplnenie, uznanie, istotu, alebo lásku vo vonkajšom svete, zatiaľ čo vo svojom
vnútri majú poklad, ktorý nielen obsahuje všetky tieto veci, ale
je omnoho úžasnejší než všetko, čo nám svet môže ponúknuť.
Mária Polčicová
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Voľba prezidenta 2014
V tomto roku sme vo dvoch kolách zvolili hlavu štátu – prezidenta Slovenskej republiky.
V prvom kole (825 oprávnených voličov) prišlo voliť 430
voličov (jeden hlas neplatný – obrázok namiesto krížika) čo je
52,12 % účasť.
Poradie hlasov – kandidáti v tvare priezviska
Fico – 128		
Kiska – 106		
Procházka – 101		
Kňažko – 74		
Mezenská – 8
Hrušovský – 8
Jurišta – 2
Behýl – 1
Čarnogurský – 1
Bárdoš – 0
Fischer – 0

29, 77 %
24, 65 %
23, 49 %
17, 21 %

Vážení občania
Mikroregiónu
Červený kameň,

Od volieb do Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) už ubehlo 5 mesiacov. Ako ten čas letí. Ešte raz sa Vám
všetkým chcem poďakovať, že ste boli
voliť a že som od Vás dostal dôveru zastupovať Vás v zastupiteľstve BSK.
Od zloženia sľubu poslanca (december 2013) prešlo povestných 100 dní. Za
ten čas sme ako zastupiteľstvo zasadali
4 krát. Podrobné informácie – program
a uznesenie z činnosti župy sú na internetovej stránke BSK. V mojich pravidelných príspevkov do obecných novín Vás
chcem informovať o dôležitých veciach,
týkajúcich sa činnosti a chodu úradu a aj
života občanov v našom regióne.
Prvé dôležité schvaľovanie v januári
2014 v zastupiteľstve bola voľba hlavného kontrolóra úradu. Zo 6-tich kandidátov
bol väčšinou hlasov poslancov zvolený
Ing. Štefan Marušák. Ďalšie hlasovanie
bolo za osobnosti kraja, ktoré sa svojou
prácou zaslúžili o spoločný a ekonomický rozvoj regiónu – jeho reprezentáciu
doma i v zahraničí. Z nášho regiónu to
bola ThMr. Anna Adamovičová – Olexová, ktorá 50 rokov pôsobila ako evanjelická duchovná farárka v Modre. Tým, že
som v návrhovej komisií BSK Samuela
Zochu na ocenenie osobností kraja, môžete mi dávať v priebehu roka svoje návrhy na ďalšie osobnosti, o ktorých sa ani

Martinčko – 0
Melník – 0
Šimko – 0
V druhom kole (837 oprávnených voličov) prišlo voliť 496
voličov (všetky platné, jeden krížik bol otázny, ale komisia ho
v prospech pána Fica akceptovala) čo je 59,26 % účasť.
Poradie hlasov – kandidáti
Robert Fico – 189
Andrej Kiska – 307

38, 1 %
61, 9 %

Blahoželáme novej hlave štátu a veríme, že prinesie pozitívne zmeny v našej politike. Zároveň chcem poďakovať voličom, ktorí prišli vyjadriť svoj názor a pristúpili k urnám a samozrejme celej volebnej komisii, ktorá pripravila, zabezpečila
a zrealizovala voľby bez problémov, stresov a s profesionálnym
nadhľadom.
starosta obce

nevie, a taktiež sa zaslúžili o rozvoj nášho
regiónu.
Vo februári sa na zastupiteľstve BSK
schvaľovalo, okrem iného, aj: „Akčný
plán úradu BSK na roky 2014 – 2020“.
Nášho územia sa týka hlavne doprava.
Do konca roku 2015 má byť vypracovaná
projektová dokumentácia na dlho sľubovaný obchvat miest Modra a Pezinok. Aj
obmedzenie prejazdu nákladných vozidiel cez obce a mestá sa má riešiť v závislosti od zmien v legislatíve. Ako najdôležitejší bod na februárovom zastupiteľstve
bolo schvaľovanie rozpočtu úradu BSK.
Príjmy a výdavky sa pohybujú vo výške
cca 125 miliónov €. Najväčšia položka
cca 44 mil.€ ide na vzdelávanie (BSK má
vo svojej pôsobnosti 57 škôl), 25 mil.€
ide do sociálneho zabezpečenia (BSK má
vo svojej pôsobnosti 15 soc. zariadení),
doprava a komunikácie „zhltnú“ 24 mil.€
a iné...
Pre činnosť úradu a samotného zastupiteľstva bolo schválených 12 komisií. Ja
som členom v troch komisiách:
● Komisia zdravotníctva a sociálnych
vecí.
● Komisia majetku, investícií a verejného
obstarávania.
● Komisia Samuela Zochu.
Na zastupiteľstve teraz v apríli sme
schvaľovali dotácie pre obce a občianske združenia. V našom regióne pribudnú
konkrétne financie do rozpočtu obcí Píla,
Doľany, Vištuk a Báhoň na opravu Ma-

terských škôlok, na Dom kultúry J. Fándliho, či na výmenu okien na Zdravotnom
stredisku.
Ako vidíte, práca v zastupiteľstve BSK
sa rozbehla na plné obrátky a dúfam, že
výsledky práce budú citeľné v celom našom regióne.
Pre ďalší rozvoj nášho regiónu je veľmi
dôležitá aj spätná väzba od Vás, občanov
regiónu, a preto neváhajte ma kontaktovať, príp. predkladať aj Vaše nápady
a návrhy.
Ďakujem.
Ing. Ivan Patoprstý
poslanec BSK
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Šťastie praje poisteným kačné znaky. Ak bol odcudzený automo- V súčasnosti už niektoré banky preplázásady

Ako sa hovorí, nešťastie nechodí po
horách, ale po ľuďoch. Každému sa
môžu prihodiť náhodné udalosti, nehody a havárie. Môže vám padnúť strom
na auto, vytopiť pivnicu alebo ukradnúť
bicykel. Pre všetky prípady je vhodné
byť poistený. Poradíme vám, akým chybám sa máte vyhnúť.

Bezpečná a nebezpečná lokalita
Málo sa vie, že poisťovne berú v úvahu i bezpečnosť lokality, kde váš dom,
či panelák stojí. Existuje kategorizácia
z pohľadu bezpečnosti bývania a prevencie kriminality. Poisťovňa zohľadňuje, či
nehnuteľnosť stojí v záplavovej oblasti.
Ďalej dbá na stupeň zabezpečenia nehnuteľnosti alebo automobilu, laicky povedané koľko a akých prekážok musí zlodej
prekonať, aby ku krádeži vôbec došlo.
Certifikované bezpečnostné dvere alebo
fólie na okná a balkónové dvere dokážu vylepšiť vaše „bodové ohodnotenie“,
vaše „skóre“ a teda i získať lepšie poistné
podmienky. Určite ale skutočnosť neprikrášľujte, môže to byť vyhodnotené ako
poistný podvod.
Čo môže poisťovni pomôcť?
Polícii, ale aj poisťovni môže pomôcť
pri majetkových krádežiach záručný list,
fotografie ukradnutých predmetov, výrobné čísla, čiarové kódy a iné identifi-

bil, určite je potrebné nahlásiť evidenčné
číslo vozidla, typ, farbu a rok výroby,
čísla motoru a identifikačné číslo vozidla,
tzv. VIN-kód, nápadné odlišnosti nainštalované mimo sériovej výroby (napr.
tuning, strešný nosič, tónované sklá...)
a popis nainštalovaného bezpečnostného
systému a jeho dodávateľa.
Zásadné chyby pri poisťovaní
majetku a osôb
Chyby, ktoré ľudia zvyknú robiť pri
poistení majetku a rodinných príslušníkov sa opakujú so železnou pravidelnosťou. V prvom rade sú podpoistení. Ako
uvádza Daniel Štubniak, konateľ spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o. a špecialista na bezpečnosť: „Poistku klienti často
uzatvorili pred niekoľkými desaťročiami,
pričom časom prišlo k zmenám na majetku, jeho opotrebení, zmenilo sa vybavenie
domácnosti, napríklad pribudla prístavba.
Zmenila sa mena z korún na eurá, iná je
inflácia a celková ekonomická situácia.
Poistné krytie tak zďaleka nepokrýva súčasnú hodnotu poisteného majetku. Vždy
klientov upozorňujeme na tzv. indexáciu,
čo je vlastne pravidelná úprava výšky poistnej sumy, ktorá zohľadňuje spomínané
meniace sa podmienky.“
Poistenie proti krádeži

Okrem poistenia proti prírodným
živlom a katastrofám, odporúčame poistiť sa i voči vlámaniu, lúpeži a vandalizmu. Pozor, pri vlámaní ide o prekonanie
spomínaných prekážok (dvere, mreže,
zámky) a pri lúpeži o odcudzenie vecí
pod nátlakom zlodeja. V každom prípade
dohliadnite na to, aby zabezpečenie proti
vlámaniu bolo v súlade s poistnými podmienkami poisťovne.
Overte si, či náhodou nemáte nejaké poistenie k platobným kartám. Banky majú zvyčajne dohodu s poisťovňou
a napríklad k platobnej karte môžete výhodne získať cestovné poistenie vrátane
poistenia proti strate a krádeži batožiny.

cajú aj náklady na vydanie novej karty,
všetkých ukradnutých dokladov, či na výmenu zámkov na dverách.
Desatoro o poistení majetku

1. Dobre si prečítajte všeobecné poistné podmienky uvedené zväčša drobným
písmom. Nechajte si vysvetliť pojmy,
ktorým nerozumiete. Poisťovne napr.
rozlišujú povodeň a záplavy, poistenie
nehnuteľnosti a poistenie vybavenia nehnuteľnosti, poistenie bytových a nebytových priestorov. Sú to odlišné predmety
poistenia s odlišným poistným plnením.
2. Informujte sa na rôzne bonusy a výhody k poistnej zmluve.
3. Informujte sa o výlukách z poistného
krytia a obmedzeniach.
4. Overte si, či Váš už poistený majetok
nie je podpoistený alebo naopak duplicitne poistený.
5. Vždy vyhľadávajte odborníkov a pýtajte si potvrdenia, posudky a pečiatky.
Zvyšujete tým dôveryhodnosť voči poisťovni a jej poisťovacím agentom.
6. Žiadajte fyzickú obhliadku Vašej nehnuteľnosti, najmä ak ide o veľmi drahý
dom alebo byt.
7. Po vzniku poistnej udalosti čo najskôr
kontaktujte poisťovňu, alebo svojho finančného poradcu, ktorý zmluvy uzatváral.
8. Vypĺňajte formuláre poisťovní svedomito, škodové udalosti popisujte objektívne ako užívateľ. Odborný popis
zabezpečia hasiči, polícia, pracovník poisťovne, či iná oprávnená osoba.
Viete, že...
...len banka Sberbank zablokuje aspoň
raz ročne približne 5% všetkých vydaných kariet najmä kvôli krádeži alebo
strate? Buďte ostražití a svoje osobné
doklady, peniaze a karty nespúšťajte
z očí. Zároveň si cennosti poistite na takú sumu, ktorá zodpovedá ich hodnote.
Vaši špecialisti na bezpečnosť
www.specialistinabezpecnost.sk

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
Anton Suchovský, Zdena Cíferská, rod. Oškerová, rod. Kratochvílová, rod. Augustína Jakubca, Anežka Adamcová,
Viera Urbanovičová, rod. Michala Fandla, rod. Štefánie Citterovej, Elena a Jozefína Tomašovičové.

ĎAKUJEME!
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Výročie
1. svetovej vojny
Tento rok si pripomíname 100. výročie od začiatku I. svetovej vojny.
Prvá svetová vojna bola dovtedy
najväčší vojnový konflikt v dejinách
ľudstva. Trval od 28. júla 1914 do
11. novembra 1918 a zámienkou na
jeho začatie bol atentát na následníka
rakúsko-uhorského trónu Františka
Ferdinanda d’Este, ktorý ako vrchný
inšpektor armády prišiel na manévre
a potom navštívil Sarajevo, hlavné
mesto Bosny. Jeho aj jeho manželku
zastrelil počas cesty autom mladý
študent Gavrilo Princip, člen srbskej
teroristickej organizácie. O mesiac
neskôr vypovedalo Rakúsko-Uhorsko vojnu Srbsku, no už predtým
vládlo v Európe veľké napätie, písalo
sa o špekuláciach týkajúcich sa podelenia rakúsko-uhorskej monarchie.
Ľudia v našej obci o vojne vedeli málo a už zomreli aj tí, ktorí boli
vtedy deťmi. Podľa dostupných informácií vieme, že z prvej svetovej
vojny sa domov nevrátili bratia Ján
a Vincent Jakubcoví, zostali po nich
manželky a dve deti. Ďalšie obete
boli Martin Pokojný nar. 23. októbra
1889, Ján Valentovič – padol na Ruskom bojišti, Gašpar Nemec – zostala
po ňom vdova a tri deti, ďalší padlý bol Štefan Svrček. Zmrzačení sa
z bojov vrátili Jozef Jakubčík, Martin Jakubec a Jozef Špoták.

„A tak prišli k nám“
2. časť

Veľké prekvapenie čakalo i na manželov, ktorí mali byt na námestí, na druhom poschodí.
Vo svojej posteli našli zastlatú skapatú kobylu. Všetky studne boli zamorené odpadkami a skapacinami, takže
museli byť zasypané, pretože hrozilo
prepuknutie týfusu. No takí boli naši
osloboditelia. Zdivočení, bez morálky,
bez akýchkoľvek zábran. Tí sa stali naším príkladom a vzorom celé polstoročie v budovaní komunizmu, socializmu
a lepšej spoločnosti. Oni nám hovorili:
„Technika baľšaja, kuľtúry net“, oni, čo
si natierali zubnú pastu na chlieb a jedli
ako nátierku. Oni, čo si nevážili ľudský
život. Oni, čo mali heslo: „Ľudi chvaliť!“
Nevážili si vlastných vojakov ani vlastné ženy. Mali zo sebou narukované dievčatá, tzv. bárišne. Ak sa náhodou niektorá nakazila a dostala nejakú pohlavnú
chorobu, tak ju rýchlo vyliečili guľkou.
I u nás na Dubovej. Keď už dievčina doslúžila a nemohla poskytovať služby, jej
veliteľ ju zastrelil a zahrabal do brázdy
v humnách za obchodom.
V školách nás učili o naších „bratoch
osloboditeľoch“ ako nám v rokoch neúrody 1941-1948 sovieti nezištne pomohli. Hoci i sami mali neúrodu, dali nám
zbožie a zachránili nás od hladu. Ale
pravda bola taká, že po vojne, vojnou
zničeným krajinám Amerika ponúkla
bezplatnú výpomoc. Jednalo sa o prebytky, autá, lietadlá, stroje, potraviny, ktoré
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boli dodané počas vojny do Anglie. Volalo sa to „Maršálov plán.“ Na to bol zavolaný náš predseda vlády Ján Masaryk
na koberec do Moskvy k Stalinovi. Po
návrate do Prahy sa novinári na letisku
pýtali Masaryka ako bolo v Moskve?
On odpovedal: „Do Moskvy jsem odešel
jako předseda vlády. Vrátil jsem se jako
pacholek.“ Onedlho naša vláda zamietla Maršalov plán. Potom sme dostali
z Ruska obilie, ktoré oni dostali ako bezplatnú výpomoc z USA. Oni ho dostali
zadarmo a my sme ich nezištnú pomoc
splácali až do ich odchodu v r. 1989.
Dnes často počujem: „Za komunistov
nám bolo lepšie.“ I prednedávnom jeden
z komunistických poslancov vo svojom
vystúpení povedal, že privatizácia splodila skupinu boháčov, multimilionárov
a bandy podvodníkov. A nie je to náhodou tak, že práve oni, komunisti a ich
potomkovia sú tými boháčmi a podvodníkmi? A nie práve oni, komunisti, spolu
s veľkými bratmi zo Sovietskeho zväzu,
sú zodpovední za to, že naše národy boli
na polstoročie vytrhnuté z prirodzeného
a slobodného vývoja? Nie práve oni sú
zodpovední za zničenie hospodárskeho, kultúrneho a duchovného dedičstva
a bohatstva nášho národa?
Čo si myslíte? Kde asi, na akom stupni, na akom mieste v Európe a vo svete
by sa nachádzal dnes náš štát, náš národ,
bez toho päťdesiatročného komunistického ošialu a diktatúry proletariátu?
S.P.

Mária Polčicová

ZÁMER A OBLASŤ NAŠEJ SLUŽBY
Zase v našej obci
hosťovalo Divadlo
na kolene z Častej.
Tak ako po iné roky, tak aj tento
rok 9. marca pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pán starosta
pozval do našej obce Divadlo na kolene z Častej.
Do sály na ihrisku prišlo veľa Dubovanov, aby si pozrelo novú hru
„Lebo je tu dobre“. Hra sa niesla
v úsmevnom tóne a herci vtipným
spôsobom poukázali na konzumný
život našej spoločnosti.
Ďakujeme.
Mária Polčicová

1.2 Vincentínske povolanie

Povolanie členov Spolku, ktorí sú nazývaní vincentíni, je nasledovať Krista skrze službu tým, ktorí sú v núdzi a tak niesť svedectvo o Jeho súcitnej a oslobodzujúcej láske. Členovia ukazujú svoju angažovanosť v osobnom kontakte. Vincentíni slúžia v nádeji.
Komentár
Patriť do konferencie je povolaním samo osebe: povolanie k osobnému kontaktu
s Kristom v núdznych. Hlavnou črtou tohto kontaktu musí byť vždy súcit a vôľa oslobodiť ľudí od ich bremien: snaha budovať prichádzajúce Kráľovstvo. Osobné stretnutie s utrpením je zvláštnou charakteristickou črtou vincentínskej služby. Prinášame
bezpodmienečnú lásku chudobným a snažíme sa milovať spôsobom, akým miloval
Ježiš, pretože „prvým povolanie kresťana je nasledovať Ježiša“ (CCC2232).
„Vincentíni slúžia v nádeji“
Čím je vzduch pre pľúca, tým je nádej pre ľudského ducha. Máme skutočnú nádej, že
naša práca spraví rozdiel v životoch tých, ktorých navštívime a mystickým spôsobom
vo svete ako celku. Ak kráčame cez ťažkosti, pamätáme, že „nádej nám dovoľuje
radovať sa dokonca i v skúške“ (CCC1820).
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Pripomienka zosnulých
apríl – jún 2014
100 rokov:
Katarína Belzarová + 6. 4. 1914

dcéra Hurbana a Márie rod. Kosecovej (3 dni)

90 rokov:
Štefan Švorc + 13. 4. 1924

syn Štefana a Anny Márie rod. Klimovej (42 dní)

Alojzia Špačková + 27. 5. 1924

Dubovské noviny

40 rokov:
Anastázia Jakubcová + 15. 4. 1974
manželka Pavla, rod. Huterová (59 r.)

Mária Glozneková + 2. 5. 1974
dcéra Leonarda a Agáty Jakubcovej (82 r.)

Ján Jakubec + 4. 6. 1974
manžel Libuše rod. Svrčkovej (79 r.)

Anastázia Čierna + 10. 6. 1974
vdova po Tomášovi, rod. Denkociová 67 r.)

Rafael Held + 11. 6. 1974

Jozef Drefko

10 rokov:

manžel Rozálie rod. Geršicovej (66 r.)

Anna Špačková + 19. 6. 1974

dcéra Vincenta a Vilmy rod. Hrdlovičovej (50 r.)

František Duban + 9. 5. 2004

dcéra Vincenta a Vilmy rod. Hrdlovičovej (8 mes.)

manžel Justíny rod. Hrdlovičovej (81 r.)

syn Jána a Anny rod. Kulifajovej (2 r.)

vdova po Floriánovi, rod. Pokojná (88 r.)

Mária Polčicová + 21. 5. 2004

František Tajcnár + 22. 6. 1924

František Bacigál + 22. 5. 2004

80 rokov:

manžel Anny rod. Zubajovej (63 r.)

Jozef Zubaj + 5. 6. 2004

Mária Gavorníková + 3. 6. 1934

manžel Ľudmily rod. Polčičovej (72 r.)

vdova po Štefanovi, rod. Oháková (71 r.)

Stanislav Kalinovský + 7. 6. 2004
vdovec po Anne rod. Dubanovej (82 r.)

70 rokov:
Eva Palkovičová + 3. 4. 1944

Anastázia Jakubcová

Ján Jakubec

Terézia Tomašovičová + 17. 6. 2004
vdova po Severínovi, rod. Mináriková (93 r.)

manželka Jozefa, rod. Štrbiková (76 r.)

Matúš Held + 8. 4. 1944

vdovec po Agneši rod. Šmidovej (83 r.)

Františka Haverlová + 31. 5. 1944
manželka Rudolfa, rod. Svrčková (44 r.)

60 rokov:
Rudolf Moravčík + 4. 5. 1954

vdovec po Sidónii rod. Vrábelovej (71 r.)

Jozef Nemček + 14. 6. 1954
manžel Anastázie rod. Jakubcovej (66 r.)

Jozef Špoták + 21. 6. 1954
manžel Paulíny rod. Kulifajovej (55 r.)

Rafael Held

Jozef Zubaj

Terézia Tomašovičová

30 rokov:
Jozef Drefko + 10. 4. 1984

50 rokov:

manžel Heleny rod. Semanovej (59 r.)

Františka Tomašovičová + 27. 4. 1964

manžel Jozefíny rod. Zagajcovej (74 r.)

Jozef Pretzelmayer + 31. 5. 1984

manželka Jána, rod. Hrdlovičová (65 r.)

Mária Koníková + 13. 5. 1964
manželka Valentína, rod. Krchnáková (65 r.)

Ferdinand Koník + 22. 5. 1964
manžel Štefánie rod. Minárikovej (63 r.)

Anna Moravčíková + 30. 5. 1964

Pamätaj, Bože, na duše
svojich služobníkov...

manželka, rod. Hrozanyová (81 r.)

Potrebujeme svätcov, ktorí si nájdu čas na každodennú modlitbu
a sú schopní čistej lásky, alebo posväcujú čistotu.
Svätý Otec František

Hrdlovič Jozef
Abundanc
* 15.11.1873 – Dubová
+ 09.04.1959 – Báč
Zomrel v Báči pri Bratislave, kde je aj
pochovaný a na pomníku má nápis: Tu
odpočíva brat Abundantius Hrdlovič reholník.
Tento rok si pripomíname 141. výročie
narodenia a 55. výročie úmrtia.

Bol misionár a člen Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, pôsobil v kláštore
pod Zoborom v Nitre. Samotný apoštolát na Slovensku, resp. v slovenskej časti Rakúsko-Uhorska, začal v roku 1914.
V tomto roku páter Jozef Gerecký SVD
(rodák zo Sliezska) vydal prvý misijný
kalendár v slovenčine – „Posol sv. Gabriela“. Už nasledujúci rok, v lete 1915,
bolo pre slovensky hovoriace obyvateľstvo Uhorska vydané tlačou prvé číslo
misijného časopisu „Hlasy z katolíckych
misií“. Samotné vydávanie kalendárov

a časopisu by nemalo zmysel, ak by nebola zorganizovaná distribúcia tlačovín.
Nápomocnými sa v tomto procese stali
rehoľní bratia alebo, ako sa ľudovo nazývali, „cestovní bratia“. K prvým, ktorí
sa snažili precestovať čo najväčšiu časť
Slovenska, patril aj brat Abundanc Jozef
Hrdlovič SVD.

Mária Polčicová
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Dňa 4. júna pred 40. rokmi
dotĺklo srdce, klesli pracovité
ruky a do večnosti povolal
Pán života a smrti nášho otca,
starého otca, svokra
Jána Jakubca
vo veku 79 rokov.
S úctou a modlitbou
spomínajú deti s rodinami.

Bolesť sa zmierňuje, spomienky zostávajú.
Pri príležitosti 20. a 25. výročia úmrtia
Vilmy a Štefana Nemčekových
na nich s láskou spomínajú
dcéry Viera a Aneška s rodinami.

Dňa 10. 6. 2013 vo veku 66 rokov
nás náhle opustila
moja milovaná mama
Ľudmila Erdelyiová,
rodená Trnčíková
/na Dubovej bývala v čase
od 2007 do 2010/.
Zuzana Erdelyiová

Pokojný Vincent
* 02.01.1899 – Dubová
+ 08.09.1982 – Bratislava
Spoluzakladateľ Strany slobody, učiteľ.
Narodený na Dubovej, študoval v Modre.
115. výročie narodenia.
Vincent Pokojný do polovice 50. rokov
20. storočia bol predsedom strany Slobody. Bol známy svojou kresťanskou orientáciou. V roku 1954 bol členom predsedníctva Ústredného výboru Slovenskej Národnej fronty. Vo voľbách do Národného
zhromaždenia v roku 1948 bol zvolený

Ak sa úprimne staneme ctiteľmi Panny Márie,
je isté, že prídeme do neba.
(sv. Ján Bosco)

Človek odchádza, ale všetko krásne,
čo nám dal, ostáva v nás.
Dňa 17. 6. 2014 uplynie dlhých
10 rokov odvtedy, čo nás opustila
naša drahá mama
Terézia Tomašovičová.
S láskou spomína celá rodina.

do Národného zhromaždenia za KSČ vo
volebnom kraji Prešov. Mandát obhájil
vo voľbách v roku 1954 vo volebnom
obvode Senec – Sereď. V parlamente
zasadával do februára 1956, kedy rezignoval a nahradil ho František Štefánik.
Jeho odchod z parlamentu bol vyústením
vnútrostraníckého sporu s Františkom
Štefánikom. Od roku 1954 sa Pokojný
a časť vedenia strany snažili o aktivizáciu
Strany Slobody, profiláciu programových
rysov a väčšiu nazávislosť na KSČ. Začiatkom roku 1955 sa Štefánik stal vedúcim tajomníkom Strany Slobody a hneď
nato odovzdal Ústrednému výboru Slo-

5. februára 2014 sme si pripomenuli
nedožitých sto rokov
našej mamy, svokry a babky
Apolónie Fandlovej,
rod. Lederlaitnerovej, rodáčky z Častej,
manželky Imricha Fandla.
Tak ako skromne žila,
tak v tichosti odišla.
V modlitbách na ňu pamätajú
a s láskou si na ňu spomínajú
jej najbližší.

venskej Národnej fronty kompromitujúce
materiály, v ktorých sa naznačovalo, že
Vincent Pokojný a ďalší politici Strany
slobody sa pokúšali o protištátny prevrat.
V januári 1956 ho Štátna bezpečnostť
zatkla. Pokojný bol zbavený funkcie, nútený rezignovať na kreslo v parlamente.
V júli 1956 byl odsúdený k trestu 11 rokov odňatia slobody. V odvolacom konaní v septembri 1956 mu bol trest mierne
znížený. Bol prenásledovaný a veznený
komunistickým režimom.
Mária Polčicová
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Pochovávanie basy
I tento rok na posledný fašiangový deň (4. marca) sa našou dedinou prešiel fašiangový sprievod masiek, ktorý si to namieril do viacúčelovej haly na ihrisku.
Cestou rozdávali tradičné fašiangové šišky i fánky a do rytmu im hrala pozberaná
kapela, ktorá opäť nemala chybu. V sále hostí už tradične čakala „dubovská roláda“
dráždiaca naše oči i chute svojou pestrosťou a dĺžkou. Všetci sme v očakávani výhry
netrpezlivo čakali aj na losovanie tomboly, lebo cien bolo neúrekom...
Dievčatá z Cechu roduverných Dubovaniek pre nás pripravili kultúrny program
i pásmo s pochovávaním basy. V tónoch dobrej hudby sme sa zabávali do polnoci.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomohli zabezpečiť toto
obľúbené podujatie, kedy máme možnosť sa zabaviť a zahodiť za hlavu všetky starosti.
Renáta Jakubcová

Plesy
Ako je na Dubovej dobrým zvykom,
plesová „predpôstna“ doba je charakterizovaná nie plesom, ale DVOMA
ÚSPEŠNÝMI PLESMI.
V čase, kedy sa sklamaní organizátori
plesov na okolí zariekajú, že už nikdy
viac... Valentínsky a Pupácky ples sa
v tomto roku odohrali podľa klasického
scenára – plná sála, výborná nálada, skvelá atmosféra, inšpiratívny program, spotení tancujúci hostia, v bufete zarobené,
tombola vypredaná, ráno spev a sem-tam
aj kamarátska facka a poniektorí z plesu
pekne „po svetle“ ako sa patrí k obedu.
Tentoraz nás nevyplavili naše ihriskové
studne, ani nezaúdila ohňová šou. Určite
sa našli nejaké nedostatky v organizácii

celého priebehu, ale stretnutie s kamarátmi, známymi, susedmi, rodákmi – jednoducho s plesovou partiou zahladilo akékoľvek chybičky. Dokonca aj hudba bola
spokojná a sľúbili sa na rok – podržali pre
naše plesy posledné voľné termíny, takže
stretávame sa 31. 1. 2015 na Pupáckom
a 14. 2. 2015 na Valentínskom plese!
Keďže je to súkromné uzavreté podujatie organizované v spolupráci s obcou,
jeho vyhodnotenie nenájdete v rozpočte,
ale som veľmi rád, že výťažok z losovania vstupeniek (808 a 408 €) budem
môcť použiť na charitatívne účely a som
nadšený, že k budúcemu roku sa podarilo
po zaplatení nákladov (a zaplatili sme aj
za sálu, energie, použitý a rozbitý riad...)
ostalo na výzdobu k budúcemu roku
z VP 110 a z PP 25 €. Pretože plesy robíme

z nadšenia a pre Vás, sme všetci zainteresovaní spokojní a nebudeme nariekať, že
nikdy viac...
Ďakujem všetkým, ktorí s prípravou
plesov pomáhajú, hudbe Senátor, folklórnej skupine Orešanskí fidlikanti, ktorí
nás očarili, kuchárkam, obsluhe, darcom
a sponzorom „tomboly“, mojim pomocníčkam pri kreovaní a inštalovaní výzdoby (prežila 2 plesy, babskú zábavu
a verím, že prežije aj viacero tohtoročných rodinných podujatí na ihrisku), chalanom v bufete, ktorého výťažok ide našim futbalistom a aj sponzorom výzdoby
a kobercov. Ďakujem a teším sa na rok –
už vymýšľame novú tematickú výzdobu.
-rrr-

Dubovské noviny

Naši jubilanti
január – jún 2014

80 rokov:

Ľudmila Zubajová
(* 14. 5. 1934)

70 rokov:

Helena Máliková
(* 6. 2. 1944)
Alojz Cigánek
(* 13. 2. 1944)
Mária Jakubcová
(* 22. 4. 1944)
Magdaléna Polčičová
(* 25. 6. 1944)

60 rokov:

Eduard Moravčík
(* 5. 1. 1954)
Anna Vendlerová
(* 11. 2. 1954)
Štefan Švorc
(* 6. 3. 1954)
Viktória Moravčíková
(* 1. 4. 1954)
Ján Geršič
(* 11. 4. 1954)
Ing. Jozefína Žáková
(* 30. 4. 1954)
Mária Búziková
(* 14. 5. 1954)
Jozef Jakubec
(* 14. 5. 1954)
Peter Zajíček
(* 7. 6. 1954)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Ťažko je odoprieť,
keď prosí mocnejší.
(Syrus)

apríl – jún 2014
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Tento rok sme si pripomenuli
25. výročie úmrtia režiséra a herca
Jozefa Budského.
Narodil sa 11. júna 1911 v Prahe. Ako
sedemnásťročný sa stal členom zboru spevohry Mestského divadla na Kráľovských
Vinohradoch v Prahe. Režisér Viktor Šulc
bol od roku 1932 šéfom českej činohry
v SND a v roku 1935 ponúkol miesto výraznému hereckému typu, ktorý si všimol
v predstaveniach Burdovej spoločnosti.
Jozef Budský ponuku prijal a s divadlom
v meste na Dunaji spojil celú svoju kariéru. Bol neprehliadnuteľný. Štíhly, s fascinujúcim pohľadom a osobitou sugestívnou
artikuláciou. Možno preto, že sa slovenčinu musel naučiť, dokázal sa ako herec
doslova hrať s farbou jej slov. Po vojne
sa stal umeleckým šéfom činohry SND
a formoval ju ako divadlo moderné, jasne
artikulujúce svoju filozofickú orientáciu
a spoločenskú pozíciu. Bol vedúcim pedagógom Odborného divadelného kurzu
pri Štátnom konzervatóriu v Bratislave
(1946-1954) a od roku 1950 pôsobil na
Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (do 1975). Budského obrovský prínos pre slovenskú divadelnú kultúru je spätý s jeho režijnou tvorbou. Počas
plodného života vytvoril veľa hereckých
postáv. Poslednou Budského hereckou postavou bol Hamlet v Lichardovej, Budského a Rakovského „tímovej“ réžii (1950).

Keď Jozef Budský odišiel do dôchodku,
odsťahoval sa z Bratislavy do našej obce.
Tu pod Malými Karpatami si vytvoril svoj
nový svet, v ktorom už nemusel zvádzať
každodenný zápas o právo slobodne artikulovať svoje názory. Zoznamoval sa zo
životom na dedine, rýloval záhradu, pestoval vinič a dorábal víno. Veľa čítal, od
jari do neskorej jesene sa otužoval v bazéne a zavše prijal návštevníkov.
Zomrel tragickou smrťou v januári
1989, v roku, ktorý priniesol zásadný politický a spoločenský obrat.

Mária Polčicová

Dňa 22. apríla sa dožíva krásneho
životného jubilea 70. narodenín pani
Mária Jakubcová.
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, radosti
a Božieho požehnania Jej zo srdca želajú
manžel, synovia, nevesta, vnúčatá
a sestry s rodinami.
Bože, ďakujem Ti za život
a požehnaj všetkých, ktorých mám rada.

Realitná kancelária, ktorá splní Vaše sny o bývaní.
Predaj, kúpa, prenájom Vašej nehnuteľnosti.
Neváhajte nás kontaktovať.
Kontakt: 0948 710 072
natalia.oskerova@1000realit.sk
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Fašiangy.

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame Fašiangy.
Potom nasleduje 40-dňový pôst. Fašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania a zvykov. Aj deti v MŠ sa oboznámili s fašiangovými tradíciami. Typickou pochúťkou cez fašiangy sú fánky
a šišky. Preto za pomoci pani kuchárok
sa zapojili do výroby šišiek.
Práca im šla od ruky a na obed si všetci
pochutnávali na výborných lekvárových
šiškách.
Jarmila Fandlová

Dubovské noviny
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Výročná členská
schôdza J. D. S.

apríl – jún 2014
priebeh. Našim seniorom z obce Dubová
sa podarilo získať tieto miesta:

16. 2. 2014

Vážení páni, milé dámy, milí hostia,
dovoľte, aby som Vás privítal na našej
výročnej členskej schôdze. Zišli sme sa,
aby sme zhodnotili prácu za rok 2013.
Výročnú schôdzu sme mali 16. 3. 2013.
Výborovú schôdzu sme mali 24. 4. 2013,
kde sme preberali Okresné športové hry,
ktoré sa uskutočnili 11. 5. 2013 na chate
Fúgelka. Začali sme s prípravnými prácami na ich hladký priebeh. Ďalšia výborová schôdza bola 6. 5. 2013, kde sme si
rozdelili všetky úlohy.
Okresné športové hry boli zahájené
príhovorom hlavného rozhodcu pánom
Alojzom Cigánekom a po príhovore
a zhodnotení doterajších deviatich ročníkoch, ktorý predniesla predsedníčka
okresnej organizácie J. D. S. pani Mgr.
Mária Miškiríková. Starosta obce Dubová
pán Ľudovít Ružička poprial súťažiacim
mnoho úspechov. Zápolenie prebiehalo
pokojne za mierneho, ba povedal by som
živého súperenia medzi sebou. Našťastie nám počasie doprialo, aby sa všetky
disciplíny mohli uskutočniť do úplných
rozstrelov, až k víťazstvu. Po skončení
zápolenia mužov a žien, ktorí sa naplno
oddávali svojim výkonom bolo o 14 – tej
hodine slávnostne vyhlásenie víťazov.
Z každej disciplíny a kategórie boli ohodnotené prvé štyri miesta. Dostali diplom
a fľašu kvalitného vína od vinárov od nás
i z okolia. Týmto by sme chceli poďakovať vinárom, ktorým vďačíme za ich
dary. Športové hry boli hodnotené okresným výborom veľmi kladne. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o dobrý

Stolný tenis – muži do 70 rokov
4. miesto Ján Minárik
Vrh guľou – muži do 70 rokov
2. miesto Rudolf Jakubec
Hod granátom – ženy
4. miesto Magdaléna Jakubcová
Hod granátom – muži
3. miesto Alojz Peško
Streľba zo vzduchovky – muži
1. miesto Peter Suchovský
Chôdza – ženy na 1 km do 65 rokov
2. miesto Eva Jakubcová
Chôdza – muži do 70 rokov
2. miesto Rudolf Oškera
Chôdza – muži nad 70 rokov
3. miesto Valent Gloznek
Hod valčekom – ženy nad 65 rokov
3. miesto Jozefína Hrdlovičová
Je úžasné, ako sa vedia aj naši seniori
zapojiť do športových aktivít pre osvetu
našej obce, ale aj pre zábavu a zápolenie medzi sebou. Klobúk dolu pred nimi
všetkými. Boli úplne super – ďakujeme
im za ich skvelé výkony a prajeme veľa
úspechov do budúcna.
Počas súťaže bola podávaná káva, čaj
a domáce buchty, ktoré napiekli na chate
Fúgelka a tiež ďakujeme darcovi pagáčov
pánovi Róbertovi Krátkemu z Pezinka.
Obed nám navaril kolektív chaty Fúgelka. Náradie na stolný tenis nám zapožičal
obecný úrad Dubová, granát a guľu zasa
základná škola Vajanského Modra. O pokojný priebeh celého športového podujatia sa staralo 25 členov. Okrem priamych
členov J. D. S. Dubová boli zapojení do
organizácie aj mladí z našej obce, ktorí sa

Plán práce JDS
na rok 2014

1. Pobožnosť krížovej cesty na Vítkovom
vŕšku, ktoré sa začnú prvú májovú nedeľu
o 18:00 hod. Budú sa konať za priaznivého
počasia. (prípadne po dohode a oznámení sa
môže preniesť na druhú nedeľu v mesiaci).
2. Návšteva Agrokomplexu Nitra.
3. Návšteva výstavných akcií, ktoré organizujú
J. D. S. nášho okresu.
4. Návšteva pútnického miesta „Marianka“.
5. Október – mesiac úcty k starším.
6. Vianočné posedenie pri jedličke za spolupráci s MŠ a ZŠ.
7. Čakáme a uvítame ďalšie návrhy od členov JDS.
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starali o tento pokojný a spravodlivý priebeh celej akcie, boli nimi: Michal Oškera,
Michal Remenár, Marek Budinský, Marek
Krchnák, Tomáš Peško, Marek Moravčík,
Viliam Valentovič, Filip Czédl, a manželia Dolníkovci. Vďaka patrí aj zdravotnému dozoru – Alenke Krchnákovej a Zuzke Jakubcovej. Ďakujeme aj tým, ktorí sa
postarali o zapisovanie pri registrácií aj
pri písaní diplomov. Hudobné zátišie nám
vytváral Jožko Duban. Všetkým zúčastneným patrí srdečná vďaka za pokojný
priebeh celej akcie. Veríme, že sa stretneme na XI. ročníku okresných športových
hier jednoty dôchodcov na Slovensku.
Ďalej sa naši členovia zúčastnili na výstave kvetov a ovocných drevín v Trenčíne. Členovia si kupovali produkty podľa
potreby. Naši členovia využívajú možnosť kúpania spolu s členmi JDS Modra.
Ďalej naše členky navštevujú divadelné
predstavenia v Národnom divadle v Bratislave. Ďalej naši členovia sa zúčastnili
týždenných pobytov v kúpeľoch v Nimnici a Tatranských Zruboch. Taktiež sme
sa zúčastnili na púti v Marianke. Žiaľ,
stále nedokážeme plne obsadiť autobus
na plnú kapacitu. Pred Vianocami sme
mali milé posedenie pri Jedličke, kde
nám deti z materskej a základnej školy
pripravili bohatý program. Za to ďakujem pedagogickému zboru. Deti boli obdarované sladkosťami. Po programe bolo
podané členom občerstvenie. Ďakujem
všetkým, ktorí sa zapojili svojou prácou
v prospech JDS. Všetkým členom prajem
šťastný nový rok 2014.

Rudolf Oškera

Recept na veľkonočnú hrudku.
Tento recept nie je typický pre náš región, je to tradičné jedlo z východného Slovenka. Neodmysliteľne patrí do veľkonočnej misy. Je symbolom
jarnej sily. V našej rodine hrudku pripravujem na Veľkú noc už niekoľko
rokov a stala sa pre nás dobrotou, ktorá je súčasťou nášho prestretého
stola.
Recept:
V litri mlieka rozhabarkujem 10 vajíčok, pridám soľ, vegetu, korenie a hlavne zelené bylinky (pažítka, petržlenová vňatka, estragón). Privediem do varu
a keď sa vajíčka poriadne vyzrážajú, precedím cez sito, nechám odkvapkať
a vychladnúť.
Pri krájaní uvidíme peknú mozaiku – bielo-žlto-zelenú, ktorá je nielen pekná
na oko, ale aj na chuť.
Renáta Jakubcová
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Výročná schôdza TJ Dubová
2. 9. 2014

Tak ako býva zvykom, aj tento kalendárny rok začala Telovýchovná jednota Výročnou schôdzou, na ktorej výkonný výbor TJ vyhodnotil uplynulý
ročník po finančnej, prevádzkovej a športovej stránke.
Z pohľadu financií bol kalendárny rok 2013 vyhodnotený ako úspešný.
Účelová dotácia od obce dostatočne pokryla základné potreby TJ ako napr.
poplatky za rozhodcov a delegátov pri majstrovských zápasoch, poplatky
za karty, štartovný poplatok, či iné administratívne poplatky. Vďaka tejto
podpore je výkonný výbor odbremenený od základných existenčných problémov, ktoré trápia kluby okolitých obcí a môže sa venovať rozvoju TJ
a športového areálu. Za veľký úspech výkonný výbor považuje výšku príjmov z bufetu a takisto príjmy z 2% z daní, za ktoré všetkým darcom veľmi
pekne ďakujeme. Z týchto zdrojov sa zafinancovalo materiálno – technické
vybavenie TJ a takisto rozvoj areálu. Z pohľadu prevádzkového sa podarilo
uskutočniť viaceré úspešné projekty ako napríklad výstavba detského ihriska, ktorá bude v tomto roku pokračovať daľšími úpravami areálu a výsadbou zelene. Zo športovej stránky teší hlavne umiestnenie mužov a žiakov
v tabuľke po jesennej časti ligy, či črtajúca sa nádej na prihlásenie dorasteneckého mužstva do súťaže v ďalšom súťažnom ročníku. Za neúspech
môžme považovať klesajúci počet členov TJ. Týmto by som chcel apelovať
na rodičov detí a všetkých fanúšikov, ktorých zaújíma dianie v TJ aby sa
stali členmi TJ a svojimi názormi a pripomienkami pomohli nasmerovať
náš ďalší rozvoj.
Opätovne by som chcel poďakovať starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za finančnú podporu, členom výkonného výboru TJ za čas obetovaný v prospech rozvoja TJ a všetkým rodičom, fanúšikom a hráčom za
podporu TJ prostredníctvom 2% z daní.

Najlepší spôsob
ako predpovedať
budúcnosť
je ju tvoriť.

Peter Žák

Kalendár podujatí máj – júl 2014
Termín
4. 5.
11. 5.
23. 5. – 24. 5.
25. 5.
máj
jún
jún
jún
jún
13. 6. – 15. 6.
júl
5. 7.

Podujatie
sv. Florián – sv. omša patróna
Deň matiek
Deň otvorených pivníc na sv. Urbana
sv. Urban – sv. omša patróna
Branné hry seniorov
Školský výlet detí
Športové popoludnie malotriedok okresu Pezinok
Deň detí
Festival MČK
Keramické trhy Pezinok
Futbalový turnaj
CM výstup na Kuklu

Organizátor
RKC
KsvJK
MVC
RKC
JDS
ZŠ
ZŠ
KRKVAŠ
MČK
CRD
TJ
KRKVAŠ
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