
Novoročné predsavzatia!
„Zase sme o rok starší“, takto si mnohí povedia na začiatku nového roku. Oslava Silvestra a netrpezlivé čakanie na magickú polnoc 

každý z nás inač prežíva. Štrnganím s pohármi a prianím len toho dobrého si mnohí dávajú novoročné záväzky a predsavzatia. Sú rôzne-
ho druhu a často sa každý rok opakujú a nie vždy sa dodržia. Potom sa sami sebe vyhovárame a hľadáme dôvody ich zlyhania. Krásne by 
bolo, keby si ľudia dali jeden spoločný záväzok: „TOLERANCIA“. Nie je to klišé. V tomto slove sa skrýva oveľa viac. Sme svedkami 
ľudskej nevraživosti, ohovárania, ľahostajnosti. Prečo si nepovedať: „každý máme chyby“, ale skúsme byť lepší, ochotnejší, ústretovejší 
a vidieť na človeku aj to dobré, nie len zlo. Skúsme do určitej miery tolerovať človeka a snažiť sa svojimi činmi posúvať ho ďalej na 
hranicu možnosti. Preto najväčším prianím v novom roku by bolo vidieť ľudí viac sa usmievať, navzájom si pomáhať, tolerovať sa a byť 
jednoducho ŠŤASTNÍ.

Jarka Fandlová
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Milí spoluobčania,
ako už všetci viete od 1. januára som 

ukončila prácu na Obecnom úrade Du-
bová.

Ďakujem Vám za roky, ktoré som moh-
la prežiť s Vami a medzi Vami. Vo funkcii 
hospodársko-správny pracovník som pra-
covala 30 rokov a 8 mesiacov. Tieto roky 
mi dali veľa, naučila som sa tolerovať 
veľa vecí postojov a názorov, mať rada 
ľudí takých akí sú, dodržiavať normy ľud-

skosti a desatoro. Naučila som sa pochvá-
liť za dobré, aj za to, čo sa nevydarilo. To, 
čo som sa naučila som sa snažila prenášať 
do každodenného života. Možno sa to nie 
vždy celkom vydarilo a preto prosím kaž-
dého komu som nejako ublížila, aby mi to 
prepáčil. Mne bolo cťou s Vami pracova, 
lebo na Dubovej sa to naozaj vždy nejako 
dalo. Žije tu veľa šikovných, múdrych, 
skúsených, obetavých, ochotných a hlav-
ne pracovitých ľudí. Toto je naše bohat-
stvo, ktoré si zachovajme a odovzdajme 

ďalším generáciám, aby sa to na Dubovej 
vždy nejako dalo.

Prajem Vám do ďalších rokov veľa 
zdravia, pohody, veľa pracovných príle-
žitosti a dobré medziľudské vzťahy.

A ako som vždy s humorom hovorila, 
že na Dubovej sa dobré robí, lebo tu žije 
95 % normálnych a len 5% nešťastných 
ľudí.

Mária Polčicová

Vilo
Je to už pekných pár rokov, čo nežijem 

na Dubovej, ale stále, s veľkým záujmom 
sledujem, čo sa u Vás deje.

Hlavne čítam „Dubovské noviny“ 
a sledujem všetky podujatia, ktoré orga-
nizujete. Musím sa priznať, veľakrát Vám 
závidím, že nemôžem byť s Vami. Jed-
ným z podujatí je Silvestrovský výstup na 
Kuklu. Chcel by som Vám navrhnúť, aby 
ste tento výstup, alebo podujatie pomeno-
vali po Vilovi Valentovičovi (Zoskovi).

Chlapci z celej dediny sme sa hrávali 
na indiánov a kovbojov. Hôrky nad Du-
bovou sa menili na bojiská, kde sa pre-
vádzali vojny. Medzi všetkými chlapca-
mi vynikal Vilo – Winettou. Nebol strom 

alebo skala, na ktorú by sa nedokázal vy-
škriabať. Bol ako kočka. Dokázal sa do-
stať z každých pút, keď sme ho poviazali. 
Taktiež v nedeľu, po obede po ruženci, 
sme chodili na ryby na Gidru. Ryby sme 
chytali do rúk. V strednej vode, sme sa 
plahočili, celé nedeľné odpoludnia, až 
sme mali fialové pysky.

Vilo, miloval prírodu, miloval všetko 
čo sa hýbalo alebo plazilo. Chytal červí-
ky, chrobače, hady a hlavne motýle, z kto-
rých robil zbierku. Všetky poznal po mene 
a presne vedel ich životný cyklus. Nevá-
hal v noci o 2:00 ísť do Modry, kde na 
starom cintoríne za pomoci bielej plachty 
a čierneho svetla, chytal chrobáky a noč-
né motýle, ktoré sa vyskytovali iba tam. 
Za roky, čo sa venoval svojej záľube, sa 

jeho zbierka rozrástla na tisíce. Taktiež 
mal zbierku samorastov. No zo všetkého 
najviac miloval lesy a hory. Dôkladne po-
znal všetky kopce a zátišia v našich ho-
rách. Dlhé hodiny, ba niekedy i niekoľko 
dní strávil v horách. Sám sa potuloval 
a pozoroval jelene, diviaky a muflóny. 
Jeho pričinením bola postavená prvá roz-
hladňa na vrchole Kukly.

Preto si myslím, že vy, ktorí ste ho 
poznali a pamätáte si naňho, budete so 
mnou súhlasiť a Váš každoročný výstup 
na Kuklu zasvätíte jemu a dáte mu meno 
po ňom.

Stanislav Pokojný

Opäť tu bol Silvester
Na Silvestra sa konal už tradičný vý-

stup na Kuklu a i napriek mrazivému 
počasiu sa tam zišlo veľa ľudí.

Dlhé rady turistov sa tiahli už od Fú-
gelky, ktorá bola východzím miestom pre 
zaparkovanie áut z celého okresu i za jeho 
hranicami. Pri ohníku si opekali turisti 
nielen z Dubovej, ale aj okolia ako Pí-
lania, Častovania, Modranský turistický 
spolok a Bratislavčania, ktorí trávili Sil-
vestra na okolitých chatách. 

Ohník bol zapálený vďaka obetavým 
Dubovčanom Vilom Zacharom, Jarom 
Gloznekom, Mariánom Grellnethom 
a Janom Geršičom. Na chystanie dre-
va si vybrali ten najhorší termín, vonku 
bola fujavica a mráz, mínus 10 stupňov 
a kopa snehu. Od Fúgelky im trvala cesta 
hore až hodinu a pol, všade záveje, nevy- 
šliapaná cesta, vietor a snehová metelica. 
Najhoršia bola cesta autom na Fúgelku, 
nakoľko autá, ktoré išli zhora brázdili 
cestu v strede a keď naši turisti išli hore 
autom, cesta nebola odhrabaná a nako- 

niec sa našli v jarku, lebo auto zhora 
išlo samozrejme uprostred po strede ces-
ty. Neuhlo a našinci skončili v priekope 
s nárazom a museli sa vyhrabovať. Veď 
viezli na Kuklu motorovú pílu i sekeru 
(tá, ktorá bola schovaná na Kukle neja-
kí aj nieturisti ju ukradli a museli sme 
doniesť tú svoju.) Tiež predtým bola po-
škodená i obruba na ohnisku, lebo nejakí 

turisti tam hodili celý strom a trieskali 
s ním o ohnisko a celé ho rozbili. Tiež vi-
zitka nejakých vandalov, ktorí si nevážia 
prácu iných a zohrievajú sa len tak leda-
bolo. Vďaka našim hore uvedeným za- 
nieteným turistom, ktorí museli vo svo-
jich ruksakoch vyniesť hore cement, 
vodu, štrk na opravu ohniska bolo toto 
opravené a ohník sa mohol zapáliť.

Ale oplatilo sa, veď bez ich „chystač-
ky“ by si nikto nemohol na Silvestra ope-
kať slaninku, špekačky a iné dobroty či 
zohriať sa pri ohníku.

Večer sa pred kostolom stretli naši Du-
bovčania, aby oslávili koniec starého roka 
a privítali Nový rok s prípitkom šumivé-
ho, ktoré zabezpečil starosta a kochali 
sa na ohňostroj, ktorý vystrelili presne 
o polnoci vysoko nad jedličkou pri kos-
tole. Bol to pekný zážitok pre dospelých 
i deti, ktoré rodičia nechali dlho hore, aby 
ich nepripravili o pekné divadielko pre 
oči .

Magdaléna Grellnethová
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Výlet do Rakúska

Štvrtého decembra 2014 sa vybrali dubovskí dôchodco-
via na predvianočný výlet do Rakúska.

Z Dubovej vyrazili o 10:00 hod. spred kostola, kde na-
stúpili do autobusa pána Jozefa Sadeckého z Bolerázu 
v počte 38 osôb a hor sa na výlet. 

Najskôr sa zastavili v Čokoládovni v Kitse, kde mali 
menšiu prestávku na nákup sladkostí či už na blížiaceho 
sa mikuláša, alebo len tak domov do zásoby. Ďalej pokra-
čovali do Viedne na vianočné trhy, kde sa im podarilo na-
dýchať sa a načerpať vianočnej atmosféry. Vodič autobusu 
pán Sadecký ich vysadil na námestí Márie Terézie a tam 
sa dohodli aj na odchode. Potom im dal predseda JDS pán 
Oškera rozchod a znovu sme sa zišli až o piatej navečer. 
Každý si poprezeral a pochodil to, čo sa komu páčilo. 

Pred piatou hodinou večer sa začali schádzať na námestí 
a čakali na autobus – čas si krátili rozprávaním svojich zá-
žitkov. Napokon všetci v plnom počte nastúpili do pristave-
ného autobusu a vodič mohol pokračovať v ceste domov. 

Do Dubovej dorazili v poriadku bez akýchkoľvek strát 
a škôd. Ďakujeme všetkým za účasť na tomto predvianoč-
nom výlete a prajeme vám všetko len to najlepšie.

Bc. Eva Dolníková

Vianočná pobožnosť 
za účasti detí

a vyhodnotenie pastierikov

Na Božie narodenie – 25. 12. 2014 
sme sa stretli popoludní v kostole na via-
nočnej pobožnosti s účasťou detí.

Začala sa s vyloženou sviatosťou Oltár-
nou – krátkou modlitbou – zamyslením – 
a požehnaním. Po pobožnosti som spolu 
s otcom Rasťom vyhodnotila adventnú 
súťaž našich detí, ktoré počas adventného 
obdobia až po polnočnú sv. omšu prináša-
li obetu účasťou svojej prítomnosti na sv. 
omši Ježiškovi – a za každú takúto obetu 
dostali odmenu a to jednu ovečku, ktorú 
pripli ku svojmu pastierikovi so svojim 
menom, s ktorým kráčali do Betlehema, 
aby Ho mohli potešiť. 

Medzi tieto úžasné deti, ktoré treba 
pochváliť za to, že do kostola chodili 
patria: na 1. mieste Tomáško Moravčík, 
na 2. mieste Katka a Timejka Stankove-
nové, na 3. mieste Laurika Tomášková 
a Matúško Stankoven, na 4. mieste Ta-
marka Tomášková, na 5. mieste Vilko 
Zachar, Jakubko Fiala a Mirko Dolník, 
na 6. mieste Ivetka a Dávidko Cibulovci 
a Paťka Nádaská a zúčastňovali sa det-

ských sv. omší aj Miško a Šimonko Ma-
tiasovci, Nelka Manduľáková, Laurika 
a Samko Polčicovci, Tamarka a Nikolka 
Schwarzové, Miška Pešková, Elka Vydro-
vá, Tonko, Danko a Emilko Kenderesyi-
ovci a v neposlednom rade samozrejme 
aj naši trošku starší Evička Dolníková a 
Paťko Moravčik. Ak som na niekoho za-
budla – tak mi prosím prepáčte, ale ak 
budete chodiť pravidelne na detské sv. 
omše, ktoré bývajú vo štvrtok, určite si 
Vás lepšie zapamätám – sľubujem. 

Deti dostali ako odmenu za ich krás-
ne adventné dobro konané v kostole vo 
forme CD alebo DVD nosičoch, ale-
bo knižke a k tomu ruženček v cukríku 
a magnetku anjela. Ďakujem sponzorom 
za ich štedré dary a všetkým prítomným 
za ich účasť a dúfam, že o rok sa stretne-
me v oveľa hojnejšom počte.

Bc. Eva Dolníková

Foto: Rudolf Zajíček

Vianočné trhy 2014

V predvianočnú sobotu 20. decembra 2014 sa konali via-
nočné trhy, ktoré mali byť vo vyhrievaných stanoch na par-
kovisku pri sv. Jánovi, no žiaľ kvôli počasiu, ktoré by nás bolo 
odfúklo sa celá akcia musela presunúť do na ihrisko.

Nakoľko už neprišli všetci predávajúci, ktorých malo byť 
spolu šestnásť, zostali iba šiesti odhodlaní aj napriek nepriazni-
vému počasiu plus samozrejme bufet, kde sa predávala cigán-
ska pečienka, halászle, vyprážané kaprie podkovičky a množ-
stvo iných pochúťok.

Vonku pred halou na ihrisku bola ukážka kováčskej dielne, 
ktorú nám predviedol pán Peter Pavčo. Vo vnútri v hale sme 
ponúkali skvelú ochutnávku a predaj vína od Márie Egidyo-
vej.

Programom nás sprevádzala kresťanská spevácka skupina 
Credo a do tanca a zábavy nám hrala kapela Senátor až do dru-
hej hodiny nad ránom. V priebehu sviatočného trhového pro-
gramu sme losovali aj tombolu o skvelé ceny ako napríklad 
poukážky od: autowoyagers s.r.o. a kocka baru či kaderníctva 
Lenky Pišonovej a mnoho ďalších hodnotných cien. Výťažok 
z tomboly bol venovaný nadácií Kvapka nádeje.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili či už svojim progra-
mom, alebo svojou účasťou v tejto predvianočnej akcii a dúfam, 
že tento rok 2015 sa opäť stretneme a zabavíme na vianočných 
trhoch aj keď bude fujavica.

Vianočný výbor „ kocka baru“,
slečna Zuzka Aranyosi, páni  Michal Oškera a Miloš Rubín.

Ak je niečo smiešne,
hľadaj v tom skrytú pravdu.

G. B. Shaw
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Povedali si "áno"
Čo priniesol rok 2014?

30. 8. 2014
Petra Lapošová &

Jakub Šikula

30. 8. 2014
Lívia Kyrinovičová &

Jonathan Daniel Eptas

30. 8. 2014
Petra Havlasová &

Ing. Tomáš Moravčík

2. 8. 2014
Erika Varečková &
Martin Kratochvíla

26. 7. 2014
Dominika Orthová &

Jozef Rašo

14. 6. 2014
Mgr. Monika Lukačovičová &

Martin Bečka

15. 2. 2014
Irena Fantová rod. Schumckerová &

Bohumír Schleimer

24. 1. 2014
Zdenka Latschka rod. Kalinovská &

Kurt Gottfried Granegger

20. 9. 2014
Sylvie Navarová &

Martin Schmál

Mgr. Monika Lukačovičová & Martin Bečka

Lívia Kyrinovičová & Jonathan Daniel Eptas

Petra Havlasová & Ing. Tomáš Moravčík
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Dorota Polčičová

Michal Ferenčák

Dorota Rašová

Adam Gerhát

Mathias Molnár

Emília Šikulová
Nikolas Hagara

Jakub Mesík

Elena Menčlová  *31. 1. 2014
rodičia: Tomáš Menčl a Mgr. Stanislava, rod. Bojkovská

Jakub Mesík  *15. 2. 2014
rodičia: Vladimír Mesík a Lenka Ifčičová

Mathias Molnár  *17. 4. 2014
rodičia: Zsolt Molnár a Adriana Jakubcová

Emília Šikulová  *6. 6. 2014
rodičia: Ing. Michal Šikula a Mária, rod. Lederleitnerová

Nikolas Hagara  *22. 6. 2014
rodičia: Erik Hagara a Simona Lorincová

Adam Gerhát  *18. 7. 2014
rodičia: Ing. Adam Gerhát a Jana Cichá, rod. Jakubcová

Michal Ferenčák  *28. 8. 2014
rodičia: Vladimír Ferenčák a Zuzana Hrdlovičová

Dorota Polčičová  *1. 9. 2014
rodičia: Peter Polčič a Mgr. Dorota Polčičová

Eliáš Podhorský  *4. 11. 2014
rodičia: JUDr. Patrik Podhorský a Simona Feketeová

Dorota Rašová  *12. 12. 2014
rodičia: Jozef Rašo a Dominika Orthová

Narodené deti

Irena Fantová rod. Schumckerová & Bohumír Schleimer

Dominika Orthová & Jozef Rašo
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Mária Ružičková + 23. 2. 2014
vdova po Jozefovi, rod. Švorcová (81 r.)
Alžbeta Pániková + 2. 3. 2014
žila v BA, pochovaná na Dubovej
František Adamec + 10. 3. 2014
manžel Agneši rod. Nemčekovej (63 r.)
Augustín Baxa + 25. 3. 2014
manžel Rozálie rod. Oškerovej (75 r.)
Helena Kosecová + 25. 3. 2014
vdova po Alojzovi, rod. Malinovská
Bernardín Hrdlička + 15. 6. 2014
manžel Márie rod. Dubanovej (83 r.)
Mária Havlasová + 17. 8. 2014
vdova po Františkovi, rod. Horváthová (83 r.)
Bernardína Kučerová + 25. 9. 2014
vdova po Jozefovi, rod. Koníková
Viktor Kovačovič + 25. 9. 2014
manžel Márie rod. Moravčíkovej (75 r.)
Stanislav Kalinovský + 6. 10. 2014
rodák z Dubovej, pochovaný vo Vištuku (65 r.)
Jozef Polakovič + 30. 10. 2014
manžel Márie rod. Peškovej

Predišli nás

Mária Ružičková Alžbeta Pániková

Jozef Polakovič

Bernardína KučerováMária Havlasová

Viktor Kovačovič Stanislav Kalinovksý

František Adamec Augustín Baxa

Helena Kosecová Bernardín Hrdlička

"Opustil si všetkých, čo radi Ťa mali,
život je krehký, len spomienky zostali."

Dňa 2. februára 2015 sme si pripomenuli 
nedožitých 80 rokov nášho milovaného

manžela, otca, dedka a pradedka

Alojza Koníka

Zároveň si budeme dňa 17. mája 2015
v modlitbách pripomínať 5. výročie

jeho úmrtia.

V tichosti s láskou a vďakou spomínajú
na všetky vzácne chvíle spoločného života 

jeho najbližší.

Dňa 18. 2. 2015 uplynie 10 rokov, čo nás
predišla do večnosti naša drahá

mama, babka a prababka

Mária Jakubcová
rod. Valentovičová

vo veku nedožitých 82 rokov.

So spomienkou v srdci si na ňu
s láskou spomínajú dcéry, zaťovia,

vnúčatá a pravnúčatá.

Konferencia svätého
Vincenta de Paul

1.6 Prispôsobenie sa 
meniacemu sa svetu
Verný duchu svojich zakladateľov 

sa Spolok neustále snaží o obnovu, 
prispôsobenie sa meniacim sa pod-
mienkam vo svete. Hľadá ako by bol 
vždy dobre informovaný o zmenách, 
ktoré nastávajú v ľudskej spoločnosti 
a nových typoch chudoby, ktorá má 
byť identifikovaná a predchádzaná. 
Dáva prednosť najchudobnejším 
z chudobných a tým, ktorí sú najviac 
odmietnutí spoločnosťou. 

Komentár:
„Ďať prednosť najchudobnejším 

z chudobných“
Vskutku konferencie musia dať vo 

svojej každodennej práci prednosť 
najchudobnejším z chudobných. Prá-
ve im majú priniesť pokoj, obsiahnuť 
a zdieľať ich utrpenie (pozri 1.5 a ko-
mentár). Každá konferencia a každý 
člen nesmie zabudnúť na obtiažnosť 
definovania kto sú najchudobnejší 
z chudobných. Niekedy, ako je inde 
uvedené, nielen finančná chudoba, 
ale aj emociálne a duchovné utrpenie 
môžu vyústiť do odmietnutia a izolá-
cie.
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I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,

lebo ty si so mnou.

Imrich Švorčík

Katarína Hutterová

Pripomienka zosnulých
január – marec 2015

80 rokov:

František Polčič  + 24. 2. 1935
manžel Magdalény rod. Moravčíkovej (62 r.)

70 rokov:

Júlia Grossová  + 4. 1. 1945
vdova po Maximiliánovi, rod. Pretzelmayerová (81 r.)

Mária Hirnerová  + 25. 1. 1945
vdova po Františkovi, rod. Kernová (70 r.)

Ernest Jelemenský  + 20. 2. 1945
syn Jozefa a Terézie rod. Kerákovej (17 r.)

Ludvik Drinka  + 25. 2. 1945
syn Jozefa a Serafíny rod. Kulmárovej (1 r.)

Mária Vlasta Königová  + 9. 3. 1945
dcéra Františka a Anny rod. Švorčíkovej (4 mes.)

Ľudovít Syllaba  + 13. 3. 1945
vdovec (72 r.)

Alojz Horváth  + 25. 3. 1945
syn Štefana a Serafíny rod. Pokojnej (17 r.)

Leonard Gavorník  + 27. 3. 1945
manžel Magdalény rod. Hrdlovičovej (68 r.)

30 rokov:

Mária Moravčíková  + 23. 1. 1985
manželka Františka, rod. Sklenková (63 r.)

Štefánia Drinková  + 28. 3. 1985
manželka Jozefa, rod. Kulmárová (73 r.)

Jozef Ružička

50 rokov:

Jozefína Švarcová  + 31. 1. 1965
vdova po Štefanovi, rod Svrčková (85 r.)

Mária Šlachtová  + 18. 2. 1965
vdova po Františkovi, rod. Dubanová (71 r.)

Ján Moravčík  + 20. 2. 1965
manžel Marty rod. Polčicovej (78 r.)

40 rokov:

Augustín Hrdlovič  + 14. 1. 1975
manžel Hermíny rod. Heldovej (73 r.)

Ladislav Špoták  + 17. 2. 1975
syn Ladislava a Helgy (20 r.)

Imrich Švorčík  + 22. 3. 1975
vdovec po Vincencii rod. Heldovej (84 r.)

20 rokov:

Peter Kosec  + 25. 1. 1995
vdovec po Márii rod. Palkovičovej (78 r.)

Vilma Vojačková  + 28. 1. 1995
manželka Jozefa, rod. Slintáková (45 r.)

Jozef Ružička  + 18. 3. 1995
manžel Márie rod. Švorcovej (68 r.)

Oľga Hozlárová  + 22. 3. 1995
vdova po Františkovi, rod. Polčicová (65 r.)

10 rokov:

Štefánia Pilariková  + 9. 1. 2005
manželka Vladimíra, rod. Jakubcová (69 r.)

Mária Jakubcová  + 18. 2. 2005
vdova po Františkovi, rod. Valentovičová (82 r.)

60 rokov:

Katarína Hutterová  + 7. 1. 1955
vdova po Augustínovi, rod. Kvasnicová

Elena Lukačovičová  + 24. 1. 1955
dcéra Alojza a Alojzie rod. Koníkovej (3 mes.)

Rozália Šlachtová  + 27. 1. 1955
vdova po Pavlovi, rod. Mičková (97 r.)

František Hozlár  + 8. 3. 1955
manžel Oľgy rod. Polčicovej (31 r.)

Vilma VojačkováPeter Kosec

Oľga Hozlárová

Mária Moravčíková

Augustín Hrdlovič

František Hozlár

90 rokov:

Martin Jurkovič  + 8. 1. 1925
syn Petra a Márie rod. Krchnákovej (1 mes.)

František Kučera  + 9. 3. 1925
manžel Anastázie rod. Jakubcovej (30 r.)

Dňa 28. 1. 2015 uplynulo
20 rokov, čo nás navždy 

opustila naša drahá

Vilma Vojačková

S láskou a vďakou spomínajú
sestra Zuzana a brat Eduard 

s rodinami.

Dňa 25. 2. 2015 si pripomí-
name nedožité 75. narodeniny 

nášho drahého

Jozefa Helda

S láskou a vďakou
spomínajú najbližší.

Štefánia Pilariková Mária Jakubcová

Štefánia Drinková
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Vianočné posedenie 
našich dôchodcov

Ako každý rok aj tento 18. 12. 2014 vo 
štvrtok mali naši dôchodcovia vianočné 
posedenie v hale na ihrisku.

Začali program o 10:00 hod., kde ich 
privítal ich predseda pán Rudolf Oške-
ra. Ako prvé nastúpili už pripravené deti 
z materskej školy Dubová so svojim pro-
gramom, ktorý bol utešený – deti svojou 
bezprostrednosťou priviedli všetkých 
prítomných do sviatočnej nálady, v ktorej 

pokračovali deti zo základnej školy Du-
bová taktiež svojim programom, s ktorým 
sa im podarilo túto super atmosféru ešte 
zosobniť kúzlom očakávajúcich Vianoc. 

Či už to boli deti z materskej, alebo zá-
kladnej školy – boli úplne skvelé. Svojim 
pripraveným programom nás dokázali 
znovu sa vcítiť do čias, keď sme s túžbou 
očakávali Ježiškov príchod a samozrejme 
darčeky pod stromčekom, keď sme sa ne-
vedeli dočkať štedrovečerného okamihu 
rozbaľovania darčekov a napokon aj sa-
motnej polnočnej omše – toho okamihu 

kedy kňaz vloží Jezuliatko do jasličiek 
a my sa mu pôjdeme pokloniť. Tieto 
úžasné pocity v nás všetkých deti doká-
zali vyvolať a znova uveriť v to krásne 
kúzlo Vianoc. Veľmi pekne im za tento 
sviatočný program ďakujeme a samo- 
zrejme, že obrovská vďaka patrí ich pe-
dagogickému vedeniu ako v škôlke, tak 
aj v škole. Bez Vás panie učiteľky by to 
také skvostné nebolo – ďakujeme. 

Potom mal v programe pokračovať náš 
duchovný pán Rastislav Zelenay, ktorý sa, 
ale akosi nedostavil. Príhovor mal mať aj 



starosta obce pán Ľudovít Ružička, ale 
pre chorobu sa ospravedlnil.

Po odchode detí pokračoval predseda 
Rudolf, kde poďakoval deťom a uči-
teľkám za ich pripravené vystúpenie 
a pozval všetkých svojich členov na 
malé sviatočné občerstvenie vo forme 
chlebíčka a ľadového čaju. Pre sprí-
jemnenie atmosféry sme si uvarili via-
nočný punč, ktorý nielen krásne rozvo-
niaval, ale aj chutil.

Ešte raz by som rada poďakova-
la všetkým zúčastneným, ako deťom 
z MŠ a ZŠ a ich pedagógom, taktiež 
zaangažovaným členom a členkám 
z JDS v Dubovej, ako aj pánovi Libo-
rovi Koníkovi, OU Dubová a všetkým, 
ktorí sa prišli v hojnom počte na toto 
vianočné posedenie sviatočne naladiť.

Bc. Eva Dolníková
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Vystúpenie

V decembri sme na ihrisku v hale vy-
stupovali s vianočným programom, kto-
rý sme nacvičovali s pani učiteľkami 
pre starších občanov v obci.

Spievali sme pesničky, recitovali sme 
básničky, pekná bola aj scénka o Miku-
lášovi a zvieratkách, no najviac sa všet-
kým páčila scénka o poštárikovi. Všetci 
sa dozvedeli, že najposlušnejšie deti sú 
u nás na Dubovej

Všetkých nás pochválili a dostali sme 
aj sladkú odmenu. Boli sme radi, že sme 
našim vystúpením toľko ľudí potešili.

Michal Matias,
4. ročník
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Skvelí dubovskí
trojbojári

Už takmer dvadsať rokov dubovskí 
silní muži predvádzajú po celom Sloven-
sku a aj v zahraničí svoje kvalitné výko-
ny a pravidelne prinášajú cenné kovy 
do svojej obce. Inak tomu nebolo ani 
v sezóne 2014.

Na dorasteneckom šampionáte v tla-
ku na lavičke v Zlatníkoch získal zlato 
v kategórií do 120 kg Filip Czèdl za vý-
kon 150 kg. O dva týždne Filip zvládol 
aj šampionát v silovom trojboji v Senici, 
kde s trojbojom 635 kg (drep 265 kg, tlak 
145 kg, mŕtvy ťah 225 kg) vybojoval ďal-
ší titul majstra Slovenska. Výborné vý-
sledky dosahovali v sezóne 2014 najmä 
muži. Premiéru v tejto najkvalitnejšej ve-
kovej kategórií mali rovesníci a výborný 
mládežnícky šampióni Peter Moravčík 
a Samo Tomašovič. 

Peter pri svojej premiére "vydoloval" 
striebro na Majstrovstvách Slovenska 
v silovom trojboji v Častej, v kategórií do 
120 kg. Všetko zvládol vo svojich osob-
ných rekordoch: trojboj 735 kg, z toho 
drep 302,5 kg, tlak 167,5 kg a mŕtvy ťah 
265 kg.

Na tom istom šampionáte získal Samo 
Tomašovič zlato v kategórií do 105 kg 

vo výkone európskej i svetovej úrovne. 
Samo drepol 340 kg, vytlačil 200 kg a po-

tiahol 305 kg, čo robí 845 kg v trojboji. Vo 
výborných výkonoch Samo pokračoval 
aj na jeseň, keď v Sabinove získal ďalší 
titul Majstra Slovenska ako člen víťazné-
ho družstva mužov SPC Častá. Súťažilo 
sa aj v hmotnostných kategóriách, ktoré 
boli spojené, aby sa zvýšila konkurencia 
a kvalita súťaže. Samo súťažil v ťažkej 
kategórií od 105 kg s najväčšími borcami 
Slovenska a vybojoval s výkonom 860 
kg (drep 342,5 kg, tlak 200 kg, mŕtvy ťah 
317,5 kg) výborný bronz. Bronz získal aj 
v celkovej súťaži všetkých hmotnostných 
kategóriách v najsilnejšej domácej kon-
kurencii.

Som rád, že aj v sezóne 2014 padali veľ-
mi kvalitné výkony. Je za tým nesmierne 
veľa práce, odriekania a disciplíny. Sa-
mozrejme popri práci, škole a rodinných 
záležitostiach. Týmto sa chcem poďa-
kovať našim dubovským pretekárom za 
ich tvrdú prácu ako pretekárom, ale aj 
spoluorganizátorom súťaží, ktoré robíme 
a tiež za celoročnú prácu s ostatnými pre-
tekármi pri ich príprave a súťažení.

Ďakujem aj obecnému úradu Dubová 
za dlhoročnú podporu, bez ktorej by to 
ťažko zvládli.

Pavol Kovalčík,
tréner
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Založenie Jednotného 
roľníckeho družstva 

v Dubovej
Pokračovanie z čísla 4/2014

Ako som už spomínala Jednotné roľ-
nícke družstvo v Dubovej bolo založené 
v roku 1957 a prvým predsedom sa stal 
Štefan Valentovič /Joslík/.

V okolitých dedinách už boli družstvá 
založené, ale ešte iba v začiatkoch, tak-
že výsledky ešte nemali žiadne a ľudia 
sa veľmi obávali o svoje živobytie. To-
tiž prevažná časť Dubovanov nepočítala 
s tým, že by sa mohlo spoločne hospo-
dáriť a teda, že ani družstvo sa zakladať 
nebude. Tieto úvahy vyplývali z toho, že 
tu bolo hlavne málo výkonných roľníkov, 
pôda bola rozdrobená, nekvalitná, kame-
nistá a zamokrená. Všetko nasvedčovalo 
tomu, že družstvo sa zakladať nebude. 
K tomuto názoru občanov viedla tiež sku-
točnosť, že v obci niekoľko rokov pred-
tým bolo založené strojové družstvo, ktoré 
vlastnilo traktor Š 30 s vlečkou, mláťač-
ku, lis, pluhy, brány a podobne. Po krát-
kej dobe družstvo skončilo neúspechom 
a stroje prevzal podnik STS Pezinok. Toto 
tiež ľudí viedlo k nedôvere k spoločné-
mu hospodáreniu. Napriek všetkým sku-
točnostiam pracovníci vtedajšieho ONV 
v Pezinku začali v mesiacoch jún a júl 
roku 1957 vysvetľovať ľuďom výhody 
spoločného hospodárenia a na prvé mies-
to bola kladená otázka splnenia dodávok 
voči štátu. Dodávky štátu (kontingen-
ty) niekedy roľníkov ničili. Podmienky 
a pravidlá boli presne stanovené a tie sa 
museli dodržiavať a pri horšej úrode im 
samým nezostalo toľko potravín koľko 
potrebovali. Po ukončení žatevných prác 
v roku 1957 sa s otázkou kolektivizácie 
začali zaoberať už aj samotní roľníci. 
V priebehu jedného týždňa veľká časť 
roľníkov hospodáriacich na výmere 
väčšej ako jeden hektár pochopila spo-
ločenskú nutnosť socializácie poľnohos-
podárstva a podpísala prihlášku do JRD. 

Celkovo vstúpilo do JRD 180 členov, 
z toho 53 mužov a 134 žien. Výme-
ra pôdy bola 468,59 ha. Ustanovujúca 
schôdza bola dňa 25. augusta v Osve-
tovej besede, na ktorej bolo zvolené aj 
predstavenstvo. V roku 1958 sa už polia 
poorali spolu do jednotlivých lánov. Za-
čalo sa hospodáriť spoločne. Do JRD sa 
sústredilo všetko náradie a stroje, ktoré 
mali hospodári vo svojich dvoroch. Do-
bytok bol ustajnený vo väčších mašta- 
liach u jednotlivých gazdov a vo veľkej 
stodole majera. (Majer bol dom Vincen-
ta Fandla.) Kancelária JRD bola v dome 
Lukáša Polčica. Šrotovňa pre celé JRD 
bola u Alojza Polčica. Keďže ľudia pod-
písali prihlášky do družstva boli nútení 
v družstve aj pracovať. Pracovalo sa za 
jednotky a tie boli veľmi slabo platené, 
preto ľudia, hlavne muži poodchádza-
li za prácou do okolitých miest. Práca 
na družstve aj tak pre všetkých nebola. 
V tom čase sa už započala stavba kravína 
na ustajnenie 96 kusov dojníc a budova na 
chov sliepok. Cesty sa začali zavážať ka-
mením, upravovať terén hospodárskeho 
strediska, ktoré sa začalo budovať opro-
ti cintorína. Prvá úroda bola sústredená 
v priestoroch hospodárskeho strediska. 
Po vymlátení úrodu odovzdali štátu a ur-
čenú časť uskladnili na väčších povalách 
ako napr. v škole, na povale obchodu Jed-
noty a v stodoliach jednotlivých gazdov. 
V roku 1959 sa vedenie družstva dohodlo 
že v jednej z maštalí v majeri zriadi chov 
ošípaných.

Počiatočné roky spoločného hospodá-
renia boli poznačené vtedajšou formou 
riadenia poľnohospodárstva štátom, 
ktorý na základe zabezpečenia výživy 
obyvateľstva predpisoval osevné plochy 
jednotlivých plodín, stav zvierat a po-
dobne. Táto forma direktívneho riadenia 
nevyhovovala, ba dá sa povedať, že bola 
brzdou rozvoja poľnohospodárskej výro-
by. Družstvo muselo v rastlinnej výrobe 
pestovať popri obilninách aj technické 
plodiny a v živočíšnej výrobe museli cho-
vať takmer všetky druhy hospodárskych 

zvierat. Táto roztrieštenosť v rastlinnej 
a najmä živočíšnej výrobe mala za ná-
sledok, že družstvo nevedelo zabezpečiť 
dostatok krmiva, hlavne jadrového pre 
výživu všetkých hospodárskych zvierat 
čo sa odzrkadlilo na úžitkovosti a tiež sa 
zvyšovali náklady na nákup krmiva. Pod-
statný zlom vo vývoji jak rastlinnej, tak 
aj živočíšnej výroby nastal v roku 1960. 
Jednotlivé družstvá sa začali špecializo-
vať iba na niekoľko druhov plodín a zvie-
rat. Jednotné roľnícke družstvo Dubová 
sa zameralo hlavne na výsadbu viníc 
a pestovanie obilnín, v živočíšnej výrobe 
na chov hovädzieho dobytka a užšie sa 
špecializoval na chov úžitkových jalovíc.

Jednotné roľnícke družstvo Dubová 
malo počas pôsobenia uzatvorenú patro-
nátnu zmluvu s NP Hydrostav Bratislava. 
Patronátny podnik si počas celej doby 
vzorne plnil patronátne povinnosti, ktoré 
boli v hlavnej miere zamerané na pora-
denskú službu a pomoc pri zabezpečova-
ní projektových dokumentácií. Potrebné 
stroje pre družstvo zabezpečoval podnik 
STS Pezinok.

Založenie Jednotného roľníckeho druž-
stva malo pre obec Dubová a jej občanov 
veľký prínos. Po rokoch tvrdej práce 
družstvo začalo prosperovať, ľudia začali 
žiť na vyššej úrovni, stavali si nové domy, 
domácnosti si začali vybavovať elektro-
spotrebičmi. Zmenil sa aj celkový vzhľad 
obce a prostredia, v ktorom žili. JRD po-
čas celého trvania úzko spolupracovalo 
s miestnym národným výborom a pomá-
halo s úpravami v obci či už materiálne, 
technicky, alebo navrhovaním projektov. 
Pre obec a jej občanov je veľká škoda, že 
JRD v obci zaniklo, lebo v prvom rade 
ponúkalo pracovné príležitosti a vinice 
ako aj polia boli udržiavané a zdravé.

Niektoré údaje boli požité z brožúry, 
ktorú JRD vydalo pri príležitosti 10. vý-
ročia založenia. Brožúru spracovali Ľude-
vit Jakubec a Emil Magala a tiež údaje zo 
súkromnej kroniky Jozefa Valentoviča. 

Mária Polčicová

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom období 
finančne podporili tvorbu Dubovských 
novín:

Terézia Voberová, rod. Lániková, 
rod. Kralovičová, Zdenka Cíferská, 
rod. Koníkovej D.

ĎAKUJEME!

Odbíja polnoc, vôkol tma,
len žiarivé farby ohňostroja
lemujú oblohu do stratena.

Ľudia nadšení s pohármi moku
radostne si pripíjajú v novom roku.

Prajú si hlavne zdravie, šťastie, pohodu
a mnoho krásnych dní, nie však na dohodu.

Nech v celom roku sa nám darí,
nech sa nám splní mnoho prianí,
nech láska v človeku stále kvitne,

nech život je krásne bytie.

Jarmila Fandlová

Želania
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Nálet
Je 10:00 hodín ráno, leto, rok 1944. 

Dubová je ponorená do svojho rytmu ži-
vota. Hoci je vojna, urputne sa bojuje, 
fronty sú ešte ďaleko.

Pomaly ale isto Nemci prehrávajú 
a dochádza im dych.

Tak ako každý deň, ľudia v dedine sú 
zaujatí svojou prácou, či už v poli alebo 
vo vinohradoch. Na pažiti sa spokojne 
pasú husi z celej dediny a ich pasáci, deti, 
sa hrajú neďaleko na lúke. Zrazu všetci 
zastali vo svojej činnosti. Zem sa začala 
chvieť a z diaľky bolo počuť rachot mo-
torov a obloha v diaľke stemnela. To ťaž-
ké bombardéry spojencov, Američania 
a Angličania, leteli bombardovať ciele na 
Moravskom Ostravsku. Stovky lietadiel 
leteli vo vysokej výške, pekne zoradené 
do zväzov. Keď pasáci zistili o čo ide, 
na rýchlo sa snažili odohnať svoje husi 
do bezpečia svojich domov. Ale zľaknu-
té husi, sa zhŕkli do jedného kŕdla, tak-
že nebolo možné ich rozdeliť. A tak deti 
zanechali husi svojmu osudu a narýchlo 
sa všetci rozutekali domov. Všetci až na 
jedného. Ten najmenší Gusto, zostal ver-
ný svojím husiam. Najprv sa všemožne 
snažil svoje husi oddeliť, ale keď to nešlo 
zahnal celý kŕdeľ domov. 300 husi z ce-
lej dediny zaplnili celý dvor. Mal veľké 
starosti čo s nimi, ako nájde tie svoje, ale 
po nálete, otvoril bránu na ulicu a husi sa 
samé rozišli do svojich domov. Medzi-
tým boli bombardéry nad Dubovou a tam 
ich zaštítili nemeckí stíhači, ktorí vyleteli 
z letísk v Budapešti a Viedne. V ústre-
ty im prileteli americké Mustangy P.51, 
ktoré sprevádzali bombardéry a až do 
tej chvíle leteli vysoko nad nimi a nebo-
lo ich vidieť. Nad Dubovou a okolím sa 
rozpútal urputný boj. Okrem ohromného 
rachotu bolo počuť štekanie guľometov 
a palubných kanónov. Lietadlá lietali 
v jednom klbku, jedno cez druhé. Nedalo 
sa povedať kto vyhráva alebo prehráva. 
Až naraz, dym a oheň vyšľahli z dvoch 
lietadiel. Dva nemecké meseršmyty 
M 109 sa rútili k zemi. Na nebi sa otvo-
rili dva padáky. Pilotom sa podarilo za-
včasu vyskočiť. Jeden šťastlivo pristál v 
Korunách a odtiaľ peši prišiel do dediny 
k richtárovi, odkiaľ zavolal na svoje le-
tisko a za pár hodín ho prišli vyzdvihnúť. 
Druhý, ktorý vyskočil nad Lindavou, také 
šťastie nemal. Jeho padák pristal pri Gidre 
pri ceste do Častej. Padák zostal zavese-
ný na strome a jeho telo viselo tesne nad 
zemou. Tak ho našli ľudia, ktorí sa zbehli 

z okolia. Ešte dodýchaval. Nohy mu chý-
bali pod kolenami a na boku hlavy mal 
dva otvory o výstreloch. Púzdro od pišto-
le bolo prázdne. Zrejme pri vyskakovaní 
z lietadla, mu vrtula utrhla obe nohy. Sta-
čil otvoriť padák a keď zistil čo sa mu sta-
lo ukončil svoj život svojou rukou. Jeho 
lietadlo havarovalo niekde v Častovskom 
chotári. Druhé lietadlo dopadlo v Ochtá-
loch. Zarylo sa vo vinohrade hlboko do 
zeme. Kráter, čo tam ostal začal horieť. 
Z ohňa sa ozývali výstrely munície ešte 
po dlhú dobu. Najšťastnejšie však boli 
ženy, ktoré v tom vinohrade pracovali 
a práve na tom mieste dopadu sa schová-
vali pod trakovicou. Iba pár minút pred-
tým sa presunuli s pod trakovice, pod 
neďaleký strom...a tak prišli o trakovicu, 
ktorá zhorela spolu s lietadlom.

Dedina sa pomaly spamätávala s pr-
votného šoku a vracala sa späť do svoj-
ho rytmu života. Ale o pár hodín neskôr 
dedinou otriasli vzdialené výbuchy. 
V diaľke nad horami bolo vidieť osamelé 
americké lietadlo B17, ktoré sa vracalo 
z bombardovania. Dym vychádzal z mo-
torov. Lietadlo bolo v boji poškodené, 
prv ako dosiahlo svoj cieľ. Posádka sa 
rozhodla predčasne vrátiť domov a tak 
teraz urputne bojovali o to, aby doleteli. 
Bolo sa treba zbaviť všetkej záťaže, aby 
odľahčili lietadlo. Bomby, ktoré ešte stá-
le mali, začali zhadzovať na hrebene hôr. 
A tak i dnes môžete nájsť kráteri po nich 
od Kukli až po Medvediu skalu. Ale i po 
odľahčení, lietadlo strácalo svoju výšku 
a nádej na dolet do Anglie zmizla. Veli- 
teľ rozkázal posádke opustiť lietadlo. 
Nad horami sa otvorilo 10 padákov. Všet-
kým sa podarilo šťastlivo pristáť a dobre 
schovať, takže nemecké hliadky, ktoré 
po nich pátrali ich nenašli. Lietadlo po-
kračovalo vo svojom lete až nakoniec sa 
dotklo vrcholkov stromov a havarovalo 
nad Modrou v okolí Troch jazdcov. Ešte 
do nedávna, tam bolo poznať miesto ha-
várie.

Posádke lietadla sa podarilo po nie-
koľkých dňoch nadviazať kontakt s les-
níkom Píly, ktorý za pomoci zasvätených 
lesných robotníkov im vybudovali zem- 
lianku, na neprístupnom mieste v horách. 
Na koniec sa ich tam nazbieralo17. Tam 
sa dočkali konca vojny.

Modranský
futbalový turnaj.

V tom istom období, Modrania uspo-
riadali futbalový turnaj. Niekoľko dní 

pred turnajom sa roznieslo, že budú tam 
hrať americkí piloti, ktorí boli v zajatí 
a sústrední v Bratislave v Dukelských ka-
sárňach. A nie hocijakí, čierny. Správa sa 
rozniesla ako blesk po celom okolí. Nikto 
v živote nevidel černocha. V deň turna-
ja sa ihrisko zaplnilo ako nikdy predtým 
alebo po tom. Všetci zhromaždení s ne-
trpezlivosťou čakali na zlatý klinec pro-
gramu. „Už idú“, vykríkol niekto z davu. 
Nastalo hlboké ticho. Čierna jedenástka 
nabehla do stredu ihriska. Rozostúpili sa 
a všetci naraz sa počapkali po kolenách 
a s bojovným „hu-hu ha-ha“ sa pustili do 
boja. Po určitej dobe. Niekto z davu ho-
vorí: „Šak oni vyprávajú po slovensky.“ 
Ale organizátori to vysvetlili „Šak oni sa 
naučili po slovensky a včul im je lahší ho-
vorit slovensky jako po jejich“. Onedlho, 
však pravda vyšla najavo. Černosi sa spo-
tili a s potom zišla i čierna farba, ktorou 
boli modrania nalíčení.

Dubovú, vojna a priame boje obišli 
a bola ušetrená od vojnového ničenia ska-
zy. Ja som vojnu nikdy nezažil a príbehy, 
ktoré opisujem poznám z rozprávania 
môjho otca a známych. Dalo by sa po-
vedať, že tieto príbehy sú veselé. Ale za 
slovom vojna, sa skrýva ohromné utrpe-
nie, tisíce a milióny mŕtvych, ranených, 
ohromné škody na majetkoch, zničené 
kultúrne pamiatky a o morálnych hodno-
tách ani nehovorím. Viete si predstaviť čo 
prežíva matka, keď jej oznámia, že strati-
la syna? Alebo deti, keď sa dozvedia, že 
sa stali sirotami? Pri tom vôbec nezáleží, 
či je to matka alebo siroty víťaza alebo 
porazeného. A tak na koniec niet víťazov 
sú iba porazení. Vy, čo ste zažili vojnu, 
podeľte sa o svoje skúsenosti, so svojím 
okolím, kým máte ešte čas, aby vaše skú-
senosti neodišli s Vami. 

Podeľte sa, aby vaši vnuci nepoznali 
vojnu a zabíjanie z hier na počítači. Ale, 
aby vedeli čo je realita, že zabíjanie pri-
náša obrovské utrpenie a bolesť. Popri-
tom vôbec nezáleží na tom, či na zabitie 
použijú kameň alebo najmodernejšiu 
zbraň. Výsledok je ten istý. Stratený život 
sa nedá už vrátiť. Každý život, v každom 
štádiu, je vzácny a unikátny. Jeho strata je 
permanentná a nedá sa tak, ako na počí-
tači resetovať a začať „hru ZABIJÁNIE“ 
odznova.

Stano Pokojný 
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Znovu sme sa zišli pri
benefičnom

programe
Tento rok sa organizátorom benefič-

ného koncertu z Konferencie sv. Jána 
Krstiteľa v Dubovej naskytli hneď dve 
možnosti na stanovenie dátumu jeho 
usporiadania: v nedeľu pred sviatkom 
Zjavenia Pána alebo priamo v deň svi-
atku. Nakoniec vis maior rozhodla inak 
a podujatie sa uskutočnilo až v najbliž-
šiu nedeľu po tomto sviatku, 11. januára 
2015.

Časový posun iba pár dní pred kon-
certom nemusel byť pre dohodnutých 
účinkujúcich ani organizátorov nutne 
prirodzený ani jednoduchý, avšak zvlád-
li to výborne a mohli sme si aj tentoraz 
prísť do dubovského kostola pre skvelý 
duchovný i umelecký zážitok. Podujatie 
bolo zorganizované na finančnú pomoc 
pre denný stacionár Spolku sv. Vincenta 
de Paul v Dome nádeje pri ružinovskom 
kostole v Bratislave. Naše benefičné kon-
certy sa svojou povahou a charitatívnym 
zameraním vždy niesli v duchu Pánovej 
výzvy všímať si potreby a biedu ľudí 
okolo nás a pomáhať im. Samotná náplň 
programu a obsadenie účinkujúcich bola 
pritom rozmanitá a rok čo rok sme mohli 
dubovskej farnosti predstaviť vždy nový 
problém volajúci po našej pomoci, ako aj 
nových umelecky nadaných ľudí, ktorí 
sa zriekli niekoľkých hodín svojho času 
a (takmer vždy na vlastné náklady a bez 
nároku na honorár) prišli medzi nás. Uro-
bili tak preto, lebo ich oslovil duch týchto 
podujatí a neváhali vojsť do nášho kosto-

la bez ohľadu na to, aký bol ich osobný 
vzťah k Bohu a k našej rímskokatolíckej 
Cirkvi. Vždy sme si to veľmi vážili. 

Tohtoročný program začal približne 
o 15:00. Na úvod bola krátka pobožnosť 
s požehnaním Oltárnou Sviatosťou, kto-
ré nám vyslúžil správca našej farnosti, 
otec Rastislav Zelenay. Bol to priestor 
pre našu modlitbu, poďakovanie, prosby, 
zamyslenie. Pán farár sa nám ešte krátko 
prihovoril a odovzdal slovo pani Lýdii 
Cibulovej, ktorá prijala jeho poverenie 
moderovať a slovne sprevádzať celé toto 
podujatie. Program mal tento rok podobu 
slovno-hudobného pásma. Pani Cibulo-
vá nám na úvod a potom po každom vy-
stúpení jednotlivých účinkujúcich čítala 
z fascinujúcich myšlienok Svätého Otca 
Františka prevažne o modlitbe, rodine, 
odpúšťaní i svedectvo istých manželov 
o účinku modlitby. Sila pápežových slov 
a jemnosť i čistota prejavu pani Cibu-
lovej mali úžasnú výpovednú hodnotu. 
Úprimne ďakujeme za lásku, s akou si 
čítané texty pripravila a s akou sa nám 
prihovárala.

V prvom hudobnom vstupe sme si vy-
počuli klavírnu skladbu z klasickej tvorby 
v podaní pani Cibulovej. Z pochopiteľ-
ných dôvodov použila iba elektrický klá-
vesový nástroj, avšak vybavený dobrými 
zvukmi. Už sme si u nej zvykli na precíz- 
nu skvelú hru, poznačenú hlbokým vzťa-
hom k hudbe samotnej i k zvereným štu-
dentom, ktorých na neľahkej ceste hudob-
ného rastu sprevádza a vedie. Ďakujeme 
jej za osobný, citlivý, kultivovaný prejav. 
Jej hra upokojuje a obohacuje. Je pre nás 
veľkým darom. Druhým účinkujúcim bol 
mladý huslista Viliam Cibula, ktorý nám 
za klavírneho sprievodu pani Cibulovej 
zahral na husle skladbu od klasického 
autora. Tak náročný nástroj ako husle vy-
žaduje na jeho zvládnutie nemalú dávku 
talentu, trpezlivosti a osobného vzťahu. 
Viliam tento predpoklad evidentne spĺňa. 
Mladistvý pekný umelecký vzhľad a dob-
rý výber skladby i jej skvelé zvládnutie 
zanechávajú v nás silný dojem a dávajú 
nám tušiť, že sa tu rodí niečo umelecky 
hodnotné a trvalé. Ďakujeme a prajeme 
mu úspešný umelecký rast a vývoj. V zá-
vere prvej časti programu sme si vypočuli 
ďalší sláčikový nástroj: violončelo. Nád-
herne nám na ňom zahral Marcel Petráš, 
tiež za klavírneho sprievodu pani Cibu-
lovej. Skutočne, kombinácia sláčikového 
nástroja s klavírom aj pri minimálnom 
množstve dvoch hráčov prináša už určitý 
pocit sláčikového orchestra.

(Pokračovanie na str. 14)
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(Pokračovanie zo str. 13)

Marcel vo svojom mladučkom veku 
odviedol skvelý výkon. Určite je to vý-
sledok veľkého talentu, precíznych ná-
cvikov i láskavého prístupu jeho uči-
teľov. Ďakujeme a želáme mu veľa sily 
a energie pre ďalší vývoj.

V ďalších minútach dostal priestor šta-
tutárny zástupca (prezidentka) Spolku sv. 
Vincenta de Paul na Slovensku a Domu 
nádeje, pani Libuša Miháliková. Stručne 
nás oboznámila s hlavnými sociálnymi 
dielami Spolku a detailnejšie s fungo-
vaním a prevádzkovaním denného sta-
cionára Sv. Vincent, na ktorého podporu 
bol tento koncert usporiadaný. Priniesla 
aj malú ukážku ručne vyrobených vecí, 
ktoré vyprodukovali klientky stacionára 
v rámci pracovnej terapie a dostali sme 
možnosť bezplatne si z týchto výrobkov 
zobrať. Ďakujeme za zrozumiteľné slová 
a informácie. Prajeme jej veľa trpezlivos-
ti a sily pri náročnej práci, ktorú zastáva.
Pani Cibulová následne uviedla posled-
ných účinkujúcich, mládežnícku chrámo-
vú spevácku skupinu Trnávka z bratislav-

skej farnosti sv. Jána Bosca na Trnávke. 
V jej podaní sme si vypočuli nádherné 
vianočné piesne a koledy. Toto zoskupe-
nie mladých ľudí pôsobí vo svojej far-
nosti už roky, v súčasnosti pod vedením 
pani Lucie Bujnovej. Pozvoľna sa mení 
ich zloženie i repertoár, ale vždy sú záru-
kou hodnotného zážitku. Ide z nich pokoj 
a istota, nie vydretá násilím či drezúrou, 
ale postojom a vzájomným vzťahom. 
Spievajú takmer výlučne pri svätých om-
šiach a podľa mojej mienky patria v tejto 
oblasti medzi to najlepšie, čo Bratislava 
má. Na Dubovú nám prišli zaspievať už 
po druhýkrát. Krásny, čistý spev, dynami-
ka, láska, úsmev, skvelí muzikanti, skve-
lá dirigentka. Ceníme si aj účinkovanie 
mladej mamičky, čakajúcej na narodenie 
svojho dieťatka, úžasné. Ďakujeme, že 
znovu k nám prišli a želáme im vzájomnú 
lásku a trpezlivosť pri nácvikoch. Nech 
dlho vydržia a hrajú a spievajú na Božiu 
oslavu.

Na záver koncertu nás pani Cibulová 
vyzvala ku krátkej modlitbe a program 
sme zakončili spoločným zaspievaním 
Tichej noci. V sakristii kostola sme po-

tom na spôsob agapé strávili príjemné 
chvíle pri dobrej káve, čaji, koláčikoch 
či poháriku dubovského vínka, ktoré nám 
s láskou niekto pripravil. 

V nádeji, že budeme schopní sa naďa-
lej takto stretávať vyslovujeme úprimné 
poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k uskutočneniu a pek-
nému priebehu tohto podujatia, ktorí ho 
organizačne či materiálne pripravili, ktorí 
ho obohatili duchovným prvkom, ktorí 
v ňom účinkovali, ktorí ho technicky za-
bezpečili ozvučením a zdokumentova-
ním na videozáznam a fotografie. V mene 
klientov denného stacionára ďakujeme 
všetkým prítomným, ktorí ste prišli na 
koncert a podporili ho svojou účasťou, fi-
nančným príspevkom, modlitbou či slov-
kom povzbudenia.

Všetkým prajeme pokoj, dobro a po-
žehnanie od nášho Pána a veľa správnych 
rozhodnutí pre celý rok 2015.
Ad maiorem Dei gloriam!

František Zajíček
foto: Rudolf Zajíček

Poďakovanie

Denný stacionár sv. Vincent ďakuje 
Konferencii sv. Jána Krstiteľa Spolku 
sv. Vincenta de Paul za usporiadanie 
benefičného koncertu, ktorý sa uskutoč-
nil dňa 11. 1. 2015 v kostole Dubová pri 
Modre. 

Na koncerte vystúpili traja inštrumen-
talisti a mládežnícka chrámová spevácka 
skupina „Trnávka“, ktorí hrou na klavíri, 
husliach, violončele a vianočnými spev-
mi obohatili prítomných krásou hudby 
a duchovným slovom. Výťažok z kon-
certu bol venovaný Dennému stacionáru 
sv. Vincent Spolku sv. Vincenta de Paul 
na Slovensku, účelovo určený na úhra-
du pobytu senioriek denného stacionára 
s nízkym dôchodkom. Z koncertu sa na-
zbieralo 261,70 EUR, čo pokryje výdav-
ky na úhradu 3-4 osôb za pobyt v dĺžke 
2 mesiacov.

Denný stacionár sv. Vincent ďakuje 
Konferencii sv. Jána Krstiteľa Dubovej 
Spolku sv. Vincenta de Paul, všetkým 
účinkujúcim a všetkým prítomným v kos-
tole za ich ušľachtilý čin finančnej pomo-
ci. Naplnenie slov z evanjelia „Čokoľvek 
ste urobili jednému z mojich najmenších, 
mne ste urobili“, nadobudlo takto podobu 
ľudskej lásky.

Libuša Miháliková, 
štatutárny zástupca Spolku sv. Vincenta 

a Domu nádeje
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70 rokov:
Celestína Jakubcová

(* 1. 2. 1945)
Terézia Voberová

(* 2. 3. 1945)
Darina Krajčovičová

(* 3. 3. 1945)
Ladislav Ovčiarik

(* 25. 3. 1945)

60 rokov:
Terézia Lukačovičová

(* 7. 1. 1955)
Ľubica Hupková

(* 8. 1. 1955)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

Naši jubilanti
január – marec 2015

Deň
otvorených 

dverí

Dňa 14. 1. 2015 k nám 
do školy prišli škôlkari.

Veľmi sme sa na nich te-
šili. Rozdelili sa do dvoch 
skupín. Jedna skupina išla 
do prváckej triedy, kde 
sa spoločne s deťmi učili 
a druhá polovica išla do na-

šej triedy. My sme si pre nich pripravili rôzne aktivity. Zahrali sme sa hru ihla-niť 
a uzlík, potom sme obkresľovali ruku a spoločne sme ju dotvárali. Vznikli veľmi 
pekné obrázky. Niektorí škôlkari sa najskôr hanbili, no pri kreslení sa osmelili. Nau-
čili sme ich jednu peknú anglickú pesničku, kde sa naučili počítať do 10 po anglicky. 
Na koniec sme hrali hru "hádaj, čo to je". Museli uhádnuť zvieratko, ktoré jeden žiak 
opisoval.

Škôlkari boli odmenení sladkou odmenou a my sme boli radi, že sme ich mohli 
zabaviť. Mohli tak zistiť, že v škole je super a nemusia sa ničoho báť.

Ela Vydrová,
1. ročník

Vianočná besiedka

Na vianočnú bediedku sme sa zodpovedne pripravovali.
Pani učiteľka s pani vyhovávateľkou s nami už od novem-

bra nacvičovali kultúrne pásmo. V decembri sme zavolali 
rodičov a starých rodičov a v škole, v telocvični, sme pre 
nich vystúpili. Rodičia nám tlieskali a všetkým sa náš pro-
gram páčil. Nás to veľmi potešilo, veď nás to aj stálo úsi-
lia. Nielen nás, ale aj našich pedagógov. Po vystúpení sme 
mali vianočné trhy, kde sme predávali výrobky, ktoré sme 
s rodičmi vyrobili na tvorivých dielňach. Pre všetkých bol 
pripravený čaj, vianočný punč, cibuľový chlebík a naši ro-
dičia priniesli aj koláčiky, tak sme si spoločne vychutnávali 
vianočnú atmosféru na našej škole.

Bolo to veľmi pekné a všetci sme sa tešili.

Vanesska Schwarzová,
4. ročník

Tvorivé dielne

V decembri sa na našej škole uskutočnili tvorivé dielne.
Prišli rodičia, priniesli si materál a spoločne sme tvorili a vytvárali 

rôzne svietniky, vence, hviezdy, pozdravy, ozdobovali sme medov-
níčky, vytvárali sme z hliny výrobky. Potom sme to na trhoch predá-
vali. Veľmi nás potešilo, že sme skoro všetky naše výrobky predali. 
Získané peniažky budú použité v školskom klube detí.

Tvorivé dielne boli super. 
Šimon Matias,

3. ročník
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Termín
 7. 2.
 17. 2.
 8. 3.

Podujatie
 Maškarák
 Babská zábava – pochovávanie basy
 Divadelné vystúpenie

 8. 3.  MDŽ

Kalendár podujatí február – apríl 2015

Organizátor
 OZ Talentárium
 CRD
 KRKVAŠ
 JDS

 marec – apríl
 marec – apríl
 27. 3.

 Zájazd detí na balet SND
 McDonald Cup – minifutbal. turnaj žiakov 1. stupňa ZŠ
 Noc s Andersenom

 3. 4. – 6. 4.  Veľkonočné sviatky

 OZ Talentárium
 ZŠ
 OKVŠ-OK
 RKC, CREDO

 5. 4.
 apríl
 apríl

 Veľkonočná zábava
 Kvetinkový koncert
 Trenčín – Záhradkár 2015

 30. 4.  Richtárska varecha – stavanie mája

 Kocka
 OZ Talentárium
 JDS
 KRKVAŠ

Stolnotenisový turnaj

Dňa 26. 12. 2014 sa opäť konal v spoločenskej sále na 
ihrisku Štefanský stolnotenisový turnaj.

Turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov z Dubovej, Častej, Píly, 
Modry, Vištuka, Suchej nad Parnou, Vinosád a Cífera. Na 
turnaji vládla príjemná sviatočná atmosféra. Hostia si mohli 
pochutnať na výbornej kapustnici a dobrom vínku, ktoré nám 
poskytli vinárstva Šimonovič a Pretzelmayer.

Záver turnaja patril už tradične Mišíkovcom z Modry. Prvé 
miesto obhájil aj tento rok Ľuboš Mišík mladší a na tretie sa 
prebojoval Ľuboš Mišík starší, ktorý v semifinále nedokázal 
zdolať nášho vynikajúco pripraveného Mareka Moravčíka. 
Na štvrtom mieste sa umiestnil Roland Mizera z Cífera. 

Viliam Valentovič


