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...čas vianočný...

H

oreli štyri sviečky na adventnom venci,
tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali hovoriť: Prvá sviečka vzdychla a povedala: „Volám sa Mier, moje svetlo síce svieti,
ale ľudia žiadny mier nedodržujú.“ Jej svetlo
bolo čím ďalej, tým menšie, až celkom zhaslo…
Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka
povedala: „Volám sa Viera, som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť, nemá
preto cenu, aby som svietila.“ Prievan zavial
miestnosťou a druhá sviečka zhasla…
Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia
sviečka: „Volám sa Láska, už nemám silu, aby
som horela, ľudia ma odstavili stranou. Vidia
len sami seba a žiadnych iných, ktorých by
mali radi.“ A s posledným záchvevom zhaslo
i toto svetlo…
V tom vošlo do miestnosti dieťa a pozrelo
sa na sviečky a povedalo: „Vy musíte predsa
svietiť!“ A skoro začalo plakať…
V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka
a povedala: „Neboj sa! Pokiaľ ja svietim, môžem i ostatné sviečky znovu zapáliť. Volám
sa Nádej.“ Dieťa zapálilo od tejto sviečky
pomocou zápalky znovu ostatné sviečky.
Plameň Nádeje by nikdy nemal v žiadnom
živote vyhasnúť. A každý z nás by mal pla-

mene Mieru, Viery, Lásky a Nádeje neustále udržiavať zapálené. Najmä v tomto čase
sviatkov pokoja a lásky, keď si pripomíname narodenie nášho spasiteľa a vykupiteľa
– Ježiša Krista, keď v štedrý večer rozsvieti
rozžiarený stromček a lásku Boha pod ním
obdivujú deti. Rozžiarený vianočný strom
nám pripomína štedrosť otca Boha, čo v jasličkách skromných daroval nám syna.
A preto Bože, daj dosť lásky všetkým ľuďom, aby sme nepodľahli nenávisti bludom.
A až potom, keď každý z nás hriechy zo
srdca odloží, obdarí nás láskou, nehou sám
syn Boží. V tých jasličkách lásky, chudoby
a biedy zažiarilo obrovské svetlo, ktoré zasiahlo celý vesmír, celú zem a všetko ľudstvo.
V tých malých Betlehemských jasličkách sa
zrodila spása sveta, Ježiš Kristus, ktorý s nesmiernosti svojej lásky priniesol ju všetkým
ľuďom dobrej vôle a naplnil ich srdcia pokojom, láskou a chuťou do života.
Pri jasličkách pre vás prosím: Ježiško náš
drahý nech Vás požehnáva, nech vám v novom roku všetko dobre dáva. Do nového
roku dážď nebeskej rosy s pevným zdravím
pre vás pri jasličkách prosím.
Bc. Eva Dolníková DiS,
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Vianoce, čas zázrakov

P

richádza čas zázrakov, čas stretnutí, čas nádejí i naplnených
prianí. Pre tých, ktorí milujú život, pre tých, ktorí vedia ľúbiť,
pre tých, ktorí sa vedia usmievať, pre tých, ktorí vedia odpustiť,…
pre tých, ktorí vedia snívať s otvorenými očami a pre tých, ktorí
vedia, že Vianoce nie sú len jeden deň, ale po celý rok.
Všetci vieme, že Vianoce naozaj nie sú o darčekoch, ale naozaj
je to čas zázrakov, ktoré sa udejú v nás v našich srdciach v našej
rodine. Ale aj tak by som chcela napísať niečo o tom ako vznikli
symboly Vianoc, bez ktorých si už Vianoce ani nevieme predstaviť.
Adventný veniec
Tradícia adventných vencov začala v Nemecku v r. 1838. Vtedy priniesol Johann Wichern koleso od voza opusteným sirotám
v domove. Pôvodne malo slúžiť ako svietnik pri spoločnom stole.
Drevené koleso však deti ozdobili vetvičkami jedličky aj farebnými stuhami. Johann na ňom zapálil prvú sviečku. V tom čase sa na
ňom denne zapaľovala nová sviečka. Dnes sa na adventnom venci
zapaľujú štyri sviečky, každý týždeň pred Vianocami jedna. Keď
na adventnom venci dohoria všetky sviece, nastal čas Vianoc.
Vianočný stromček
Prvý raz ho spomína brémska kronika v roku 1570. Slováci však
stromček dlho odmietali ako neslovanský zvyk. Súčasťou Vianoc
sa stal až v druhej polovici 19. storočia. A to na svätého Mikuláša
v roku 1896 elektrickými sviečkami zasvietil veľký smrek pred
Mestským divadlom v Bratislave. Nie všetkým sa to páčilo a nespratníci niektoré žiarovky rozbili prakmi. Dnes si však už Vianoce
bez Vianočného stromčeka ani nevieme predstaviť.
Betlehem
Prvý betlehem vytvoril sv. František z Assisi v r. 1223 v jaskyni
v Grecciu v Taliansku. Vyrobil drevenú konštrukciu, požičal si domáce zvieratá – osla a vola, našiel dobrovoľníkov, ktorí predstavovali Máriu a Jozefa. Dieťaťom bola bábka. Teda prvý betlehem bol

Ako sa raz na Dubovej štyria naraz na svet pýtali

B

olo to krátko po vojne v jeseni v roku 1948, presne 30. septembra. Ľudia v dedine zvážali z polí a záhrad úrodu, chlapi
chystali pivnice k oberačkám a pani Rozália Hrdlovičová, miestna
pôrodná asistentka, alebo /babica/ mala poriadne rozbehaný deň.
Už zavčas rána pribehla k babici teta Apola Valentovičová, že jej
dcéra Jojka Jakubcová, manželka Vincenta/Čvalana/, bude rodiť.
Nuž teda sestrička vzala tašku a išla za rodičkou. Ešte ani poriadne
doma nebola už ju prišli požiadať o pomoc Valentoviči, tí čo mali
obchod, že Rozka, manželka pána učiteľa /Fačka/ bude rodiť. Po
obede volali sestričku k Vilme Palkovičovej, manželke Vinca Palkoviča, čo mu hovorili /Hotor/ a aby toho nebolo málo do večera
pribudla ešte jedna rodička Mária Pokojná, manželka Augustína.
Ešte že už v tom čase mala pani asistentka bicykel a mohla každú
rodičku priebežne kontrolovať, lebo sama už mala doma tri deti.
V ten deň do večera sa pani Jojke Jakubcovej narodil syn Rudko
a pani Rozke /Rozanke/ Valentovičovej sa narodil syn Tibor. Obe
ženy boli prvorodičky. Do rána teda 1. októbra sa narodil aj pani
Vilme Palkovičovej syn Štefan a Márie Pokojnej sa narodil syn

živý. Tento zvyk sa rozšíril po celom kresťanskom svete a ľudia si
ho dotvárajú podľa svojich predstáv. Napríklad u nás na Slovensku
si do betlehema dávame pastierov a ovečky čo bolo a je pre nás
charakteristické.
Vianočná pieseň Tichá noc
oslavuje tento rok 200 rokov od jej vzniku.
Vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc je nerozlučne spätá s Vianocami, ktorej melódia a slová sa nesú celým svetom. Táto krásna
svetoznáma pieseň, vznikla v Rakúsku na Vianoce v roku 1818
a bola preložená už do viac ako 200 jazykov sveta.
Miestny učiteľ a organista kostola sv. Mikuláša Franz Gruber
sa tesne pred Vianocami rozhodol skontrolovať organ a zistil, že
si z neho urobili kostolné myši slávnostnú predvianočnú večeru.
Poprosil teda o pomoc milovníka hudby, kaplána Josepha Mohra,
aby mu k jeho básni skomponoval vhodnú melódiu. Keďže organ vypovedal službu, učiteľ sa rozhodol vziať si so sebou gitaru
a po svätej omši vianočnú pieseň nacvičil s veriacimi. Táto vianočná pieseň sa stala svetoznámou a veľmi obľúbenou. V roku 1840
prekročila hranice Drážďan, o ďalších 30 rokov dobyla Ameriku
a presadila sa v ďalších krajinách sveta. Ľudia jej prisúdili titul
„najkrajšej vianočnej piesne sveta.“ Dodnes je symbolom pokoja
i lásky medzi ľuďmi a dotvára ozajstnú vianočnú náladu.
Vianočná guľa
Viete, že Vianočná guľa nám ozdobuje stromček už viac ako
120 rokov? Prvú vianočnú guľu vyfúkol z jemného skla Francúz
Pierre Dupont. Ozdoba zožala veľký úspech a tak si ju dal v roku
1889 patentovať. Aj na Slovensku bola sklenená guľa dlhé roky
najobľúbenejšou ozdobou vianočného stromčeka.
Prajem Vám sviatky naplnené pokojom, radosťou a láskou
v spoločnosti svojich blízkych a v Novom roku Vám želám,
nech všetky dní prežijete s úsmevom na tvári a s pokojom v duši.
Mária Polčicová

Jozef. Teda na Dubovej pribudli štyria chlapci, z ktorých vyrástli
šikovní chlapi.
Rudolf žije na Dubovej, Vyučil sa za sústružníka a v tomto povolaní sa našiel, bol vyhľadávaným odborníkom. Jeho koníčkom
bol dedinský futbal, ktorý hrával hádam aj do päťdesiatky. Teraz
je už na dôchodku.
Tibor žiaľ pred dvomi rokmi zomrel. Žil na Dubovej celý život,
pracoval ako vodič. Podstatnú časť života pracoval v Požiarnom
útvare Bratislava. Jeho koníčkom však boli vinohrady a výroba
dobrého vína, čomu sa venoval v podstate do konca života.
Štefan po smrti rodičov predal rodičovský dom a odsťahoval sa
do Pezinka, kde žije doteraz. V produktívnom veku sa venoval leteckému modelárstvu.
Jozef /Zozík/ vyštudoval vysokú školu, je inžinier. Žije v Bratislave. Jeho životná záľuba je záhradkárstvo, ktorému sa venuje
doteraz. V ich záhrade na konci dediny každý rok vykvitnú celé záhony narcisov, tulipánov, krokusov a následne po celý rok sezónne
kvety, ktoré majú nejedného obdivovateľa.
Z rozprávania Rudofa Jakubca zapísala: Mária Polčicová
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om poctená možnosťou prezentovať seniorský život v našej obci aj v druhom polroku 2018, ktorý sa začal 1. 7. 2018
účasťou nášho najlepšieho športovca pána Eduarda Moravčíka na
Krajských športových hrách v Malackách. Aj tu bol úspešný a získal 1. miesto v behu na 100 metrov a 2. miesto v hode granátom.
Postúpil aj na Celoslovenské športové hry do Bardejova. Týchto sa
pre zaneprázdnenosť nezúčastnil. Vysoko si hodnotíme jeho reprezentovanie našej ZO.
V spolupráci so ZO JDS v Častej sa niektoré naše členky dňa
19. 8. 2018 zúčastnili zájazdu do katedrály v Nitre a kaštieľa v Topoľčiankach. Zažili sme príjemný deň, oboznámili sme sa s kultúrnym dedičstvom našej krásnej vlasti. V tomto kultúrnom duchu sa
pokračovalo aj účasťou na 2. ročníku prehliadky prednesu poézie
a prózy 4. 9. 2018 v Pezinku. Aj tu sme mali svojho zástupcu pána
Alojza Cigáneka, ktorý nás reprezentoval v prednese poézie a aj
ukážkou vlastnej prózy. S touto tvorbou nás reprezentoval aj na literárnej súťaži v Bratislave 25. 9. 2018 a 8. 11. 2018 v KD Dúbravka na 120. výročí narodenia Jána Smreka. Jeho tvorbu ocenila
a uverejnila šéfredaktorka pani Luknárová v časopise 3VEK.
Dňa 11. 11. 2018 sa na miestnom cintoríne konala pietna spomienka na padlých hrdinov 1. svetovej vojny s názvom „Seniori za
svet bez krvavých konfliktov“. Po príhovore pani Márie Polčicovej
a starostu obce pána Ružičku sme na ich počesť zapálili sviečky
a venovali im krátku modlitbu ako poďakovanie za ich obete pre
našu lepšiu budúcnosť. Za uspokojujúcu účasť všetkým ďakujem.

Na slávnostnej členskej schôdzi 15. 10. 2018, ktorá sa konala
pri príležitosti mesiaca úcty ku starším okrem odbornej prednášky
„ako sa nestať obeťou podvodníkov a trestnej činnosti, nás starosta
obce informoval o možnosti „klubového posedenia„ v miestnom
bare KOCKA. Tieto stretnutia sa konajú každý týždeň v stredu od
15:00 do 17:00 hodiny. Máme tu možnosť stretnúť sa, pozhovárať,
vymeniť si skúsenosti, zabaviť sa, zahrať si spoločenské hry a utužiť priateľstvá. Je to ďalší krok spestriť život seniorov v našej obci.
Všetci ste vítaní. Ďakujeme.
Početná skupina našich členov odišla 18. 11. 2018 po ukončení
vinohradníckej a záhradkárskej sezóny zregenerovať svoje sily na
relaxačno-liečebný pobyt do Piešťan. Pobyt sa vydaril, aj keď počasie už bolo chladnejšie. Vrátili sme sa plní dojmov, odpočinutí
a možno niektorí aj rozhodnutí si podobný pobyt zopakovať.
Dňa 28. 11. 2018 sa niektoré naše členky zúčastnili spoločnej
akcie so Základnou školou Dubová. Deti v spolupráci s členkami našej ZO skúšali piecť vianočné perníky, linecké cesto, ktoré
si potom spoločne so svojimi pedagógmi ozdobia a potešia nimi
svojich blízkych.
Rok sa pomaly končí a všetci sa chystáme na prekrásne vianočné sviatky. Nezabúdajte, že nie sú len o upratovaní, pečení ale aj
o spoločných posedeniach v kruhu blízkych, priateľov a známych.
Prajem Vám k nim veľa spokojnosti, rodinnej pohody a božského
požehnania, aby sme sa mohli aj v budúcnosti stretávať aj na Vami
navrhnutých akciách. Všetkých, ktorí sa zúčastnili našich aktivít za
výbor JDS v Dubovej ďakujem.
Agnesa Adamcová

"Celý život čakáme na neobyčajného človeka;
namiesto toho by sme mali premeniť na neobyčajných tých, ktorí sú okolo nás."
Hans Urs von Balthasar
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Hodová slávnosť

"H

ody a hodové slávnosti sú starou tradíciou slovenského národa.
Na západnom Slovensku hody je označené od slova hodovať, hostina, čo je neoddeliteľnou súčasťou osláv tohto sviatku. Neoddeliteľnou
súčasťou sú pre deti kolotoče, ale i vzácna príležitosť na stretnutie
s rodinou.
Na východnom Slovensku používajú označenie odpust od slova odpustiť, čo značí povinnosť zmieriť sa s Bohom aj ľuďmi cez pokánie.
Na Spiši sa používa názov kermeš od nemeckého slova kirchmesse,
čo značí posviacku kostola."
V našej farnosti pripadla tohtoročná hodová slávnosť na deň 7. októbra. Bola oslavou posviacky kostola zasväteného Ružencovej Panne
Márii. V krásne vyzdobenom kostolíku sa konala slávnostná hodová
bohoslužba, ktorá sa začala príchodom miništrantov s krížom a pánom
farárom v sprievode našich detičiek a mládeže, odetých v slovenskom
kroji, s vyzdobenou sochou Panny Márie.
Pohľadu na krásu ľudového odevu mohlo konkurovať už iba Božie
slovo. Celou bohoslužbou nás sprevádzala hudba a piesne speváckeho
zboru CREDO. Zúčastnilo sa jej veľa veriacich z našej farnosti, ale
i veľa hostí.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa čo i len máličkom podieľali
na príprave tejto slávnosti.
Ešte raz veľké ďakujem.
Jana Koníková

Dubovské NOVINY

január
- marec
2017
december
2018

Sviatosť Birmovania

J

e slnečná nedeľa 17. júna 2018, deň, keď 11 detí z našej farnosti prijalo Dar Ducha Svatého – Sviatosť Birmovania. Na prijatie tejto sviatosti, ktorou sa z detí stávajú dospelí
kresťania, pripravoval naše deti s veľkou trpezlivosťou a pokorou pán farár PhLic. Rastislav Zelenay. Sviatosť Birmovania deťom udelil ThDr. Jozef Halko, pomocný biskup
bratislavkej arcidiecézy. Vo svojej kázni venovanej predovšetkým deťom, hovoril o tom,
ako on sám vníma sviatosť Birmovania – ako zosilnenie signálu medzi Bohom a dušou
každého z detí.
Na svätej omši bola úžasná atmosféra, ku ktorej prispeli všetci zúčastnení. Najvačším
dielom však asi samotné deti, pretože si tento veľký sviatok skutočne užívali. V tom zmysle, že to bolo o nich a oni sa poctivo a úprimne pripravovali. K výnimočnosti tejto udalosti
veľkou mierou prispela rodina Cibulová s klavírnym a husľovým umením a spevácka skupina Credo.
Úprimné poďakovanie patrí nášmu pánovi farárovi Zelenayovi, pánovi biskupovi, všetkým rodičom, rodine Cibulovej a speváckej skupine Credo.
Za rodičov Eva Šefčíková
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Pripomienka zosnulých
december 2018
90 rokov
Katarína Jakubčíková + 24. 12. 1928

vdova po Františkovi, rod. Koleková (62 r.)

Mária Ružičková

80 rokov

20 rokov:

Vendelín Duban + 12. 12. 1938

vdovec po Verone rod. Tomašovičovej (82 r.)

Jozefína Nemcová

Ernest Polčic + 9. 12. 1998

vdovec po Márii rod. Šidlíkovej (63 r.)

Dňa 27. 12. 2018 si pripomenieme
1 rok, čo nás navždy opustil
do večnosti náš milovaný
manžel, otec, dedko
Jozef Hrdlovič.

Vendelín Duban

70 rokov:

S úctou a vďakou
spomínajú najbližší.

Ernest Polčic

10 rokov:

Františka Svrčková + 2. 12. 1948
vdova po Františkovi, rod. Tarabová (75 r.)

Katarína Setnická + 7. 12. 1948
vdova po Albertovi, rod. Pokojná (75 r.)

Helena Valentovičová + 5. 12. 2008

vdova po Jánovi, rod. Gujdanová (86 r.)

40 rokov:

Zhliadni, Pane, milostivo
na duše našich zosnulých
a voveď ich do večnej radosti.

Mária Ružičková + 8. 12. 1978
manželka Floriána, rod. Koníková (75 r.)

Jozefína Nemcová + 17. 12. 1978
manželka Viliama, rod. Jakubcová (38 r.)

Sofia Pastuchová + 20. 12. 1978
manželka Františka, rod. Gavorníková (28 r.)

Helena Valentovičová

J

Sviatok všetkých svätých

eseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, zmien počasia a je aj
predzvesťou zimy, ktorá prináša do našich
príbytkov pokoj a dni oddychu. Jeseň prichádza pomaly. Okrem chladnejšieho počasia
prináša aj sviatok všetkých svätých. Sviatok,
kedy si spomíname na našich drahých zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti a spia
spánkom pokoja. Hovorí sa, že bez smrti by
nebol život, bez utrpenia by sme nepoznali
radosť, bez zlého by sme nedocenili dobré...
Viac ako po iné dni v roku kráčame na tieto hrobmi posiate miesta, na miesta ľudského života. Zamýšľame sa nad životmi tých,
ktorých nám už pripomínajú len náhrobné
kamene a pritom hodnotíme aj svoj život,
svoje počínanie a skutky. Viem, že Pán nežiada odo mňa veľa. Možno len trochu viac
ochoty, lásky, trpezlivosti. Nechce, aby som
premárnil svoj život na zemi, ale aby som si
vážil každý nový deň a aby som s pokorou
prijímal životné skúšky a tak bol pripravený,
keď ma k sebe povolá. Prejde určité obdobie

a znova nadíde jeseň a s ňou dušičkový čas.
Možno niekto iný zastane pri mojom hrobe.
Pomodlí sa a zamyslí nad svojím životom.
V tieto dní sú hroby plné kvetín a horiacich
sviečok. Kvetmi si našich zosnulých uctievame a sviecou vyjadrujeme vieru a nádej vo
večný život.
Aj tento rok sme sa zišli na našom cintoríne, aby sme si uctili pamiatku všetkých svätých a pamiatku našich zomrelých.
Pane daj, aby sa tento cintorín stal miestom
nádeje a útechy pre všetkých ľudí, ktorí tu
chodia navštevovať hroby svojich blízkych.
Uteš tých, ktorí smútia, lebo ich ešte stále
bolí rozlúčka s tým, koho mali radi.
Od posledných dušičiek v našej obci zomrelo 13 ľudí a 3. rodáci boli pochovaný v našom cintoríne. Každého z nich sme si uctili
zapálením sviečky.
Mária Polčicová

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporil tvorbu
Dubovských novín:
Stanek Jakubčík, Jozef Jakubčík, Zubaj Ľubomír a jeden Bohuznámy darca.
ĎAKUJEME!

100 rokov

V

nedeľu 11. novembra sa na miestnom cintoríne zišli členovia Jednoty
dôchodcov Slovenska, aby si tak ako vo
všetkých obciach na Slovensku pripomenuli sté výročie ukončenia I. svetovej vojny. Stretnutie malo názov „Seniori za život
bez krvavých konfliktov“. Stretnutia sa zúčastnil aj starosta obce pán Ľudovít Ružička.
1. svetová vojna začala 28. júla 1914
a skončila 11. 11. 1918. Bol to dovtedy najkrvavejší konflikt v dejinách sveta. V tejto
vojne zomrelo približne 17 miliónov ľudí
a počet zranených sa odhaduje na 20 miliónov. Dnes nám túto hrôzu pripomínajú iba
vojnové cintoríny roztrúsené po celom svete. Zámienkou na začatie vojny bol atentát
na následníka rakúsko-uhorského trónu
Františka Ferdinanda d’Este, ktorý ako
vrchný inšpektor armády prišiel na manévre a navštívil Sarajevo, hlavné mesto Bos-
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ny. Jeho aj jeho manželku zastrelil počas
cesty autom mladý študent Gavrilo Princip, člen srbskej teroristickej organizácie.
O mesiac neskôr vypovedalo RakúskoUhorsko 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 (boli to
súrodenci Anny Benarikovej a ešte chcem
spomenúť, že vtedy z tejto rodiny narukovali traja bratia a otec). Obaja padlí bratia
boli ženatí a Vincent mal aj dve deti. Ďalšie
obete boli Martin Pokojný nar. 23. októbra 1889, Ján Valentovič nar. v roku 1886,
manžel Bernadíny rod. Tajcnárovej, otec
Márie Polčicovej a Anastázie Kittovej.
Padol na Ruskom bojišti, 31. 12. 1918 bol
vyhlásený za mŕtveho. Florian Svrček, otec
Libuše Jakubcovej a Viliama Svrčka, kto-

rý sa narodil až po odchode otca na front.
Teda Viliama otec nikdy nevidel. Štefan
Jelemenský, padol na Ruskom bojišti, 20.
júla 1920 neprežil, bol vyhlásený za mŕtveho, Gašpar Nemec – zostala po ňom vdova
a tri deti. Zmrzačení sa z bojov vrátili Jozef
Jakubčík, Martin Jakubec a Jozef Špoták.
Toto sú iba strohé informácie o utrpeniach, ktoré so sebou prinášajú vojny, ktoré
prežívali naši predkovia a terajší pamätníci. Naším padlým spoluobčanom a ich rodinám s úctou ďakujeme.
Po skončení príhovoru sa medzi zúčastnenými začala debata o spomienkach, ktoré
o vojne počuli od svojich rodičov a starých
rodičov. Medzi iným ma zaujal výrok pani
Ing. Marianny Zemkovej, ktorá povedala:
„My sme prvá generácia, ktorá žije v mieri
a len my vieme, ako nám je dobre“.
JDS Dubová,
zapísala Mária Polčicová

Stanovy Konferencie svätého Vincenta de Paul
3.8 Združenie a zriadenie konferencií a rád

Naši jubilanti

Viditeľným zjednocujúcim znakom v Spolku je združenie konferencií a zriadenie rád deklarované Generálnou radou.

60 rokov

Komentár
Sme „celosvetovou kresťanskou komunitou“, hovorí prvý článok Stanov. Začlenenie do jednoty
tejto univerzálnej bratskej komunity, ktorou je Spolok sv. Vincenta de Paul, sa volá Združenie pre
konferencie a Inštitút pre rady.

december 2018

Mária Rajnohová
(* 5. 12. 1958)
František Čižmárik
(* 16. 12. 1958)
Štefan Moravčík
(* 25. 12. 1958)

70 rokov
Jozefa Kratochvílová
(* 12. 12. 1948)
Anton Kratochvíla
(* 22. 12. 1948)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Ospravedlnenie
Ospravedlňujem sa rodine Jakubcovej za chybný text v blahoželaní životného jubilea pána Rudolfa Jakubca v predošlom čísle Dubovských novín. Z toho dôvodu
blahoželanie uverejňujem ešte raz a správne.
S. Tomašovičová

Rudolf Jakubec *30. 9. 1948
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti
a Božieho požehnania do ďalších rokov života Ti prajú
manželka Eva, synovia Rastík, Mário, Rudko, dcéry
Evička a Marienka s rodinami a krstný syn Štefanko.
Za všetkých gratulantov nášho jubilanta bozkávajú
vnuci Kristián a Samko a vnučky Karin, Julka a Miška.
Ži v zdraví ešte dlho medzi nami.
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Materská škola
Mikuláš

K

eď sa schyľuje k najkrajším sviatkom roka, deti vedia,
že pred nimi je ešte jeden deň, ktorý patrí len im. Veď,
kto by sa netešil na Mikuláša, či poslúchal viac, alebo menej.
Aj do našej MŠ privítal 6. decembra Mikuláš. Deti MŠ a ZŠ
si najskôr pozreli bábkovú rozprávku Medovníkový domček
v podaní Stražanovcov. Potom už nebojácne recitovali básne
a spievali piesne pre Mikuláša. Všetky deti dostali mikulášsky
balíček. Prekvapenie v podobe hračiek, skladačiek a logických
hier si deti našli pod rozsvieteným stromčekom. Veľmi sa tešili
a sľúbili, že budú zase celý rok poslúchať.
J. Fandlová

Poďakovanie

N

ie slová, ale skutky sú tie, čo robia človeka človekom.
Presvedčili sme sa o tom i my v našej MŠ. Aj medzi našimi rodičmi sa nájdu takí, ktorým záleží na prostredí, v ktorom ich deti trávia väčšiu časť dňa, radi pomôžu bez mihnutia
oka. Vedia, že to robia pre naše a ich deti. Veľké poďakovanie
preto patrí pánovi Erikovi Hagarovi, ktorý osadil zárubňu ako
aj nové dvere do mladšej vekovej skupiny. Pánovi Viliamovi
Zacharovi, ktorý síce v MŠ už dávno detí nemá, ale urobil murárske práce nakoľko pri rekonštrukcii zárubne vypadol kus steny. Tiež
poďakovanie patrí pánovi Michalovi Lukačovičovi, ktorý vyhotovil nové kryty na radiátory do obidvoch šatní, pánovi Rastislavovi Hrdlovičovi za brúsenie a lakovanie lavičky do šatne. Vsetci to urobili zdarma, bez finančnej odmeny. Ešte raz ďakujeme...
Deti a personál MŠ
J. Jamborová

Základná škola
Šarkaniáda

K

aždý rok chodíme na ihrisko púšťať
šarkany. Aj v tomto roku sme si priniesli rôznych šarkanov a spoločne sme si
zašantili. Niektoré lietali vysoko a niektoré
nechceli letieť. Páčilo sa mi to, lebo sme sa
dobre zabavili.

Anglická konverzácia

N

a krúžku anglickej konverzácie sme robili projekt E-twinning, na ktorom sme vyrábali cez počítač VOKInu. Je to taká postavička, ktorú naprogramujete a ona hovorí to, čo jej napíšete. Aj
tú postavičku si podľa seba vytvoríte. Ja som s Maxom vytvoril Voki s menom Gogo. Bola to super
vec. Pani vychovávateľka nás prihlásila s našimi Vokinami do súťaže a získali sme európsky certifikát.
Veľmi sme sa tomu potešili.
Patrik Tóth, 3. ročník.

Svetlonos

K

oncom októbra sme mali pochod svetlonosov. Mám rád túto akciu, lebo si vždy prinesiem vyrezaného svetlonosa. Niektorí žiaci mali malé tekvičky, niektorí veľké. Tí, ktorí nemali svetlonosov,
mali lampášiky, alebo rôzne svetielka. Potom sme sa prešli cez dedinu. Bolo ešte svetlo, ale keď sme sa
blížili ku škole, tak sa zotmelo. Vtedy to bol veľký zážitok. Fotili sme sa aj po tme.
Bartolomej Polčic, 3. ročník
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Exkurzia na Červený Kameň

H

rad Červený Kameň je blízko a tak sme
išli autobusom iba chvíľočku. Privítala nás mladá slečna, ktorá nás sprevádzala
po hrade. Páčili sa mi hlavy na stene. Boli
vypchaté. Veľa sme sa dozvedeli. Mohli
sme si vyskúšať parochne, ktoré sa vtedy
nosili, ale sme mali aj súťaž so zbraňami.
Ukazovali nám ako kedysi súperili muži
medzi sebou. Veľmi sa mi to páčilo.
Laura Tomašovičová, 2. ročník

Deň zdravej výživy

V

rámci projektu Hovorme o jedle sme mali Deň zdravej
výživy. Priniesli sme si rôzne suroviny a po prvej hodine
sme vyrábali šaláty, nátierky a iné dobroty. Robili sme šalát
z mrkvy a jabĺk. Bol výborný. Chlapci robili nátierky a potom ich natierali na pečivo. Niektoré mamičky do školy priniesli už hotové zdravé koláčiky, nátierky a šaláty. Keď sme
všetko spracovali, spoločne sme prestreli stoly na chodbe.
Pripravené sme mali aj básničky a múdre slová o vitamínoch.
Potom sme začali spoločne ochutnávať, čo ktorá trieda pripravila. Bolo to skvelé.
Vivien Dubanová, 4. ročník

Čítanie s rodičom

Z

ačiatkom októbra k nám prišla Bartolomejova mama a čítala nám veľmi
vtipné príbehy. Boli z knihy od Roalda
Dahla, ktorý písal veľmi smiešne veci.
Sedeli sme na koberci. Niektorí aj ležali,
ale nespali, lebo to bolo zábavné. Bolo
to super. Keby všetci rodičia prišli do
školy a takto nám čítali, alebo by s nami
niečo vyrábali, boli by sme radi.
Dominika Pisoňová, 2. ročník

10

december 2018

Učíme sa pre život:
Maľovanie s výtvarníčkou

V

stredu k nám do školy prišla pani maliarka. Na chodbe
sme mali rozvešané jej diela, ktoré sa mi veľmi páčili.
Bola to iba časť z jej zbierky. Porozprávala nám, ako maľuje,
aké používa štetce a aké farby sú najlepšie. Priniesla nám
plátna s predkresleným motívom. Každý dostal akrylové farby a spoločne sme tvorili krajinu. Ukázala nám, ako sa kreslí
tráva, ako oblaky a mnoho iných vecí. Bol to veľmi super deň
a moc sa mi to páčilo.
Karin Podhorská, 3. ročník

Pečenie vianočného pečiva

V

jednu novembrovú stredu sme všetci išli na ihrisko do haly, kde
nás čakali veľmi milé tety, ktoré s nami urobili cesto, ktoré sme
spracovali tak, že sme ho vyvaľkali a potom sme vykrajovali medovníčky a iné koláčiky. Tieto tety boli členky Jednoty dôchodcov u nás
na Dubovej. Keď sme mali cesto vykrojené, uložili sme ho na plech.
Ochutnávali sme aj gumených macíkov, ktoré si pre nás pripravili. Aj
cesto sme nezabudli ochutnať. Keď sme mali všetko uložené, plech
išiel do rúry a o 10 minút už boli koláčiky upečené. Bolo to super. Som
rada, že si tety na nás našli čas a veľa nás naučili.
Deň mlieka

26.

Timea Stankovenová, 4. ročník

septembra bol svetový deň mlieka. Pani učiteľky nám pripravili veľmi dobré a chutné občerstvenie. Pili sme mlieko,
jedli sme mliečne výrobky, pozerali sme video o mlieku: O kravičke
Eličke. Už vieme, ako sa k nám mlieko dostane, čím všetkým musí
prejsť. Bola to zábava. Mliečne výrobky boli výborné. Teším sa na
ďalší deň mlieka.
Christian Duban, 3. ročník
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Šport s Dušanom Tittelom

V

eľmi som sa tešil, keď som sa dozvedel, že budeme mať celý deň s Dušanom Tittelom. Prišiel aj so svojim kamarátom Ondrejom Krištofíkom.
Veľa nám rozprávali o tom, ako hrávali futbal. Potom bola super zábava, pretože sme vonku hrali futbal. Súťažili sme aj v kope na bránku. Vyhral Danko
Kenderessy a Vivien Dubanová. Oni dvaja dostali
futbalové lopty aj s ich podpismi. Dušan Tittel nám
sľúbil, že nám príde opraviť sieťky na ihrisku. Podali sme si ruky a dostali sme aj podpisy. Bol to
skvelý zážitok.
Christian Duban, 3. ročník
Zachovanie dubovskej tradície

J

eden deň, keď sme sa nadesiatovali, išli sme
s pani riaditeľkou na ihrisko do haly, kde na nás
čakala jedna teta – naša suseda a ukázala nám, ako
sa robí pravá dubovská scískanica. Spoločne sme
urobili cesto zo zemiakov, ktoré mala už uvarené
a aj zomleté. Bolo to náročné vyvaľkať a vypracovať
dobré cesto, ktoré sme potom pomastili a vykrojili.
Po upečení sme ochutnávali. Boli skvelé – scískanice – veď sa nám vydarili.

Poďakovanie

Z

celého srdca ďakujem všetkým, ktorí nám počas uplynulého roka pomáhali
a podporovali nás. Ďakujeme!
Marcela Benčuriková,
riaditeľka základnej školy

Želanie
Krásne vianočné sviatky plné radosti, šťastia, spokojnosti, sladkého úsmevu a milého slova
a v Novom roku 2019 pevné zdravie, ozajstnú lásku, božskú trpezlivosť a tvorivého ducha
všetkým želá kolektív Základnej školy v Dubovej.

Priateľstvo je tak potrebné ako ľudskosť sama.
A šťastný je ten, kto ho nájde, lebo vie, že už nie je sám.
Thomas Large
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Vianočné sviatky

Č

as beží ako voda a Vianoce i Nový rok
sú opäť predo dvermi. Prichádza jedno z najkrajších období roka a prináša do
našich rodín sviatočnú atmosféru pokoja
a rodinnej pohody. Dovoľte preto aj príslušníkom hasičského a záchranného zboru,
aby Vám zaželali ich príjemné prežitie.
Zároveň si Vám dovoľujeme dať aj niekoľko dobrých rád, aby sme tieto sviatky
prežili v pokoji a pohode.
Z dlhodobých prehľadov požiarovosti
vyplýva, že zimné obdobie je spojené so
zvýšeným počtom požiarov v bytových
priestoroch a rodinných domoch. Príčinami
týchto požiarov sú činnosti spojené s vykurovaním a používaním rôznych ohrievacích a vykurovacích telies. Preto dôsledne
dbajte na technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii
a prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov, na
ich čistenie a vykonávanie ich kontrol.

Počas sviatkov nezabúdajme ani na naše
deti. Snažme sa im venovať viac času
a dohliadnime, aby pri svojich hrách nespôsobili ujmu sebe a ani nikomu inému.
Najrozličnejšie druhy delobuchov, pirátov,
svetlíc, rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fontán a podobných ohňostrojových
telies sú pomerne ľahko dostupné v predaji. Mnohokrát ich deťom zadovažujeme aj
my samotní rodičia. Tieto predmety môžu
byť pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečné a dokážu veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť
ujmu na zdraví, či požiar bytu, domu, alebo
iných priestorov.
Tak ako každý rok, aj tento budú nad Vašou bezpečnosťou počas celých sviatkov
bdieť profesionálni hasiči záchranári, na
ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia
môžete s dôverou obrátiť. Veríme však, že
ich pomoc potrebovať nebudete a nič nenaruší to nádherné čaro Vianoc.
S úctou pplk. Ing. Jarmila Bartošová

Citrónové linecké pečivo

K

vianočným sviatkom patria aj vianočné
koláčiky. Gazdinky vypekajú, chystajú
množstvo druhov koláčikov typických pre
tieto sviatočné dni. Ja vám ponúkam recept
na výborné linecké kolieska. Sú trošku iné
ako klasické linecké a nám veľmi chutia.
Suroviny:
- 300g hladkej múky
- 150g masla alebo margarínu
- 1 žĺtok
- 1 vanilkový cukor
- šťava z 1 citróna
- postrúhaná kôra z 1 citróna
Postup:°C
Suroviny zamiesime, cesto dáme do mikroténového sáčka do chladu na 2 hod. Vyvaľkáme na hrúbku 3-4mm a vykrajujem
rôzne tvary (kolieska, srdiečka). Pečieme
10-12 minút pri teplote 160-180°C. Po vychladnutí zlepíme džemom, polejeme polevou (nemusí byť) a ozdobíme.
Citrónová poleva:
- 150g preosiateho práškového cukru
- 2 PL citrónovej šťavy
- 1 PL oleja
Vymiešať až do zhustnutia.
Prajem krásne pohodové vianočné sviatky.
Jarmila Fandlová

Dátum vydania ďalšieho čísla: 31. január 2019, uzávierka pre textové a obrazové príspevky: 10. január 2019
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