
Opäť nám ubehol ďalší rok ako voda. Ne- 
viem ako vy, ale ja mám pocit, že ten čas beží 

každým rokom rýchlejšie a rýchlejšie. Ešte včera sme 
pripravovali Vianoce a dnes ich už opäť čakáme. 
Z médií počúvame, že rok 2020 je magickým ro-
kom, rokom rovnováhy, teda vyváženosti. Viaže sa 
s rodinou, s koreňmi a počiatkom. Zároveň symboli-
zuje Zem a ešte aj o tom, že práve Zem bude v no-
vom desaťročí stredobodom moderne zmýšľajúcich 
ľudí 21. storočia. Zodpovedný prístup k Zemi, ale aj 
ku každému z nás sa stáva novým bohatstvom ľudí.  

Nech už sa píše čokoľvek, ale pravda je taká, že je 
na čase obnoviť vieru v samého seba. Intuícia vám 
niekedy napovie viac ako rozum, ale rozum je dôležitý 
zase na to, aby všetko malo svoju rovnováhu, a teda 
vyváženosť. Starí Mayovia boli nielen šikovní astroló-
govia, ktorí vedeli čítať z hviezd, predpovedať poča-
sie, ale boli aj dobrými poľnohospodármi. My, ľudia 
súčasnej doby, sme už odtrhnutí nielen od nebies, ale 
odtrhli sme sa aj od prírody a čo je najhoršie, že aj 
jeden od druhého. Naša spoločnosť sa obracia čoraz 
viac ku kultu mladosti, dokonalosti a krásy. Známky 
starnutia, alebo chorobu starostlivo schovávame pred 
svetom, ale aj sami pred sebou. Farbíme si vlasy, zdra-
vo sa stravujeme, cvičíme, natierame sa gebuzinami 
z reklamy, lebo sú in a na všetko máme overené tab-
letky. Smrteľne chorých ľudí oceňujeme za to, že bo-
jujú a nedajú na sebe nič znať. Keď začnú konverzá-
ciu vážnym smerom, tak ich odbijeme, že na to majú 
čas a že budú žiť do sto rokov. Pritom nerozmýšľame, 
ako sa môže cítiť tento človek vo svojom vnútri. Tam, 

kde je zúfalý, vydesený, zraniteľný a smrteľný. Tam, 
kde cíti pravdu, aj keď ju zaobalíme do najšľachetnej-
ších a najkrajších slov. Dovoľme každému cítiť sa tak, 
ako sa cíti. Pretože realita tu a teraz je to jediné, čo 
každý skutočne máme, nech už je akákoľvek. Dovoľ-
me iným správať sa inak, ako si to mi predstavujeme 
a dovoľme sami sebe, aby sme sa správali podľa seba 
a nie podľa predstáv iných. V živote musí byť všetko 
vyvážené a medziľudské vzťahy sú základ. Nieke-
dy sa nevieme vymotať zo zabehaného stereotypu 
a niekedy zo strachu brzdíme nové a nepoznané. Vy-
kročme teda zo svojej komfortnej zóny a otvorme sa 
zmenám, ktoré nám predurčia úspech a prosperitu. 
Nuž, ale nie o tom som chcela...

Rok 2020 je ešte mladý a maličký. Je to nový za- 
čiatok, sú to nové výzvy a nové desaťročie. Čakajú nás 
zmeny v odpadovom hospodárstve, budeme si voliť 
nových zástupcov našej krajiny a doma si budeme 
zveľaďovať našu krásnu dedinku. Tento rok uvedieme 
do čitateľskej verejnosti knihu „Dejiny obce Dubová“. 
Zabavíme sa na „Babskej zábave“, určite budeme va-
riť guláš a napečieme „scískanice“. Verím, že takých-
to obecných akcií bude počas tohto roka oveľa viac 
a dúfam, že sa na nich všetci spoločne stretneme. 

V Novom roku Vám želám v mene starostu obce, 
redakcie Dubovských novín ako aj v mene svojom, 

pevné zdravie, šťastie, lásku a istotu.
Nech je tento rok lepší ako bol ten, čo odišiel

a horší ako ten, čo príde.
Mária Polčicová



Ping-pongový turnaj na fare

Na Silvestra majú ľudia množstvo rôznych aktivít a jednou z nich bol vlani aj turnaj v ping-pongu na fare. Samozrejme, že mu pred-
chádzali pravidelné prípravy vo farskej garáži, kde sa deti – teda chlapci pod vedením pána farára a slečny Evičky už od jesene 

zabávali pri tejto hre.
A teda 31. 12. 2019 v popoludňajších hodinách až do svätej omše sa odohrával spomínaný turnaj. Zúčastnili sa ho šiesti chlapci, dvaja 
mladí páni a jedna slečna. Šampiónom sa stal Šimonko Matias. Pán farár odmenil deti cenami a tiež občerstvením počas turnaja.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich spoločnosť a pánovi farárovi za vytvorený priestor a ochotu tráviť čas s deťmi našej farnosti 
vo voľnom čase. Taktiež sú pozvané na faru a nielen na hru ping-pong aj dievčatá. Bližšie info u Evičky Dolníkovej mladšej.

Ešte raz ďakujem a prajem mnoho príjemne strávených chvíľ vo farskom spoločenstve našich detí a mládeže – nielen pri hre ping-
pongu.

Bc. Eva Dolníková, DiS.
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Advetná súťaž
a jasličková pobožnosť

Adventná súťaž prebiehala v našom kosto-
le ako zvyčajne. Deti si zobrali pastiera 

zo sakristie, ktorého vystrihli – nalepili na 
špajdľu – aj s menovkou a zapichli do pri-
praveného detského betlehema pod ružen-
covou Pannou Máriou. Potom vždy po kaž-
dej návšteve svätej omše si pripli za svojho 
pastierika jednu ovečku – ktorou vytvárali 
cestičku pre Jezuliatko, ktoré sa narodí. 

Som vďačná, že aj napriek dnešnej 
neskutočne uponáhľanej dobe sa predsa 
našli nejaké tie deti, ktoré dokázali prísť 
na svätú omšu či už samé, alebo s rodičmi 
a obetovať tento kratučký čas pre Ježiška, 
aby nebol na tomto svete taký opustený. 

Preto si dovolím poďakovať týmto deťom, ktoré sa zúčastnili 
adventnej súťaže a tiež krátkej jasličkovej pobožnosti. Boli nimi 
Tomáško Moravčík, Chrisko Duban, súrodenci: Dolníkovci, 
Hasíkovci, Stankovenovci, Cibulovci a týmto svojím dobrým 
skutkom pripravili nielen cestičku Ježiškovi pred narodením, 
ale ho aj uvítali svojou prítomnosťou pri jeho narodení. A za 
to boli aj odmenení drobnosťou od pána farára. Veľmi pekne 
ďakujem celej rodine Lydky Cibulovej za nádhernú hudbu, kto-
rou sprevádzali celý priebeh sviatočného popoludnia. 

Teším sa z týchto detí a aj zo všetkých zúčastnených 
a vyprosujem im hojnosť Božích darov a milostí u Pána. Pán 
Boh zaplať...

Bc. Eva Dolníková, DiS.
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Kam na výlet
Lúčky

Lúčky sú kúpeľné mestečko v Chočských 
vrchcoch neďaleko Ružomberka. 

Obec je prirodzene rozdelená na dve časti, 
samotnú obec a kúpele. Urostred dediny sa 
nachádzajú travertíny a Lučanský vodopád. 
Kúpele sú známe liečbou ženských, onko-
logických chorôb, tráviaceho ústrojenstva, 
poruchy látkovej premeny a mnoho iných. 
K liečbe prispieva sadrovcovo-zemitá 
ihličitá voda o teplote 31,5°C z prameňa 
Valentína. Pre verejnosť je sprístupnený 
termálny bazén. Veľkou zaujímavosľou je 
Lučanský vodopád, ktorý leží uprostred 
dediny. Je to 12m vysoký kaskádovitý 
vodopád padajúci do malých jazierok 
z vrchného okraja travertínovej terasy.
Lužanské travertíny sú vytvorené sadrov-
covo-zemitými kyselkami, od roku 1975 
sú vyhlásené za národnú pamiatku. Asi 
2km od obce nájdete Kalameny – termálne 
jazierko s teplotou 33°-38°C. Môžete sa 
tam okúpať vo voľnej prírode.

Liečivá voda, vodopády, krásy prírody 
a mnoho iných zaujímavostí sú určite 
veľkým lákadlom k návšteve tejto oblasti 
na Slovensku.

Jarmila Fandlová

Rozširujeme športové možnosti
za pomoci BSK 

Obecný úrad Dubová na podnet športovej komisie, vypracoval projekt a podal 
žiadosť na Bratislavský samosprávny kraj. Žiadosť bola posúdená kladne 

a vďaka finančným prostriedkom z kraja sme mohli ešte v tomto roku rozšíriť aktivity 
v areáli futbalového ihriska o ďalší zaujímavý šport: workout.

Zatiaľ sme na ihrisko umiestnili 2 workoutové stroje.
1. trenažér bežkovania pre dve osoby, vďaka čomu to bude zaujímavé nie len pre staršie 
generácie, ale aj pre deti.
2. stroj je trenažér bicyklovania určený hlavne pre staršie generácie. Malý rozsah 
pohybu zabraňuje zraneniu, ale dostatočne rozhýbe kolenné a bedrové kĺby.

Stroje môžu veľmi dobre poslúžiť ako doplnok vo futbalovom tréningu, alebo v tré-
ningu rekreačných bežcov, cyklistov atď. Stroje sú kvôli malému odporu vhodné aj na 
regeneráciu a rekonvalescenciu po rôznych úrazoch a pre všetky vekové kategórie. 

Dúfame, že ich budete hojne využívať. Keď o cvičenie vonku bude záujem určite ešte 
rozšírime možnosti workoutu na Dubovej.

Ďakujeme BSK za podporu, vďaka ktorej toto rozšírenie ihriska stálo Dubovú mini- 
málne finančné prostriedky.

Viete že:

Rok 2020 gregoriánskeho kalendára je rok priestupný s 366 dňami. U nás začína 
1. januára o 0 hod. 00 min. stredoeurópskeho času. Gregoriánskym kalendárom sa 

dnes riadime v každodennom živote. Rozhodujúci je pre neho obeh Zeme okolo Slnka 
a súvisí so striedaním ročných období i trvaním roka. Ide o veľmi presný slnečný kalen-
dár. Až o 3280 rokov vznikne v tomto kalendári chyba jedného dňa.

V nedeľu 02. 02. 2020 sme prežili palindrómový deň, čiže deň, v ktorom osem číslic 
dátumu sa dá čítať v ľubovoľnom smere, teda odpredu aj odzadu. Druhou zaujímavos-
ťou bolo, že to bol 33. deň v roku a zároveň do konca roku zostávalo 333 dní. Palin-
drómový dátum sa považuje za šťastný a naposledy sa objavil pred 909 rokmi 11. 11. 
1111 a najbližšie sa naskytne o 101 rokov a to 12. 12. 2121.

V tomto roku uplynie 510 rokov od dovezenia zemiakov z Južnej Ameriky a 500 
rokov od dovezenia čokolády z Mexika. 145 rokov od vynálezu dynamitu Švédom Al-
fredom Nobelom a 90 rokov od objavenia planéty PLUTO.
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Povedali si "áno"

Gréta Mihová
(*1. 2. 2019)
rodičia:	 Róbert	Miho	a	Zuzana	Gajdošíková

Damián Toráč
(*27. 2. 2019)
rodičia:	 Štefan	Toráč	a	Valéria,	rod.	Uhrová

Zoe Adela Pekárek
(*15. 3. 2019)
rodičia:	 Tomáš	Pekárek	a	Petra,	rod.	Kľúčiková

Timea Janžová 
(*26. 3. 2019)
rodičia:	 Viktor	Janžo	a	Ivana	Jakubcová

Alex Vober
(*1. 4. 2019)
rodičia:	 Martin	Vober	a	Mária	Zakopčanová

Eliška Wercholáková
(*2. 4. 2019)
rodičia:	 Viktor	Wercholák	a	Kristína	Kovalčíková

Jakub Kučera a Katarína Tureková, rod. Somorovská– 2. 3. 2019
Ing. Jozef  Kmeťo a Mgr. Monika Pisarčíková – 18. 5. 2019
Radoslav Potočný a Mgr. Iveta Tomašovičová– 7. 6. 2019

Jozef  Tirinda a Jana Jankovičová – 15. 6. 2019
Daniel Severín a Laura Obartí Pamblanco – 6. 7. 2019
Milan Kopecký a Mgr. Eva Durdovanská – 20. 7. 2019

Čo priniesol rok 2019?

Jozef Tirinda & Jana Jankovičová Daniel Severín & Laura Obartí Pamblanco Milan Kopecký & Mgr. Eva Durdovanská

Radoslav Potočný & Mgr. Iveta TomašovičováIng. Jozef Kmeťo & Mgr. Monika PisarčíkováJakub Kučera & Katarína Tureková, rod. Somorovská

Narodené deti



január – marec 20204 Dubovské NOVINY január - marec 2017 45január – marec 2020

Věra Hasíková  + 16. 1. 2019
vdova	po	Pavlovi,	rod.	Zubrová	(86	r.)

Ladislav Šikula  + 5. 2. 2019
manžel	Márie	rod.	Moravčíkovej	(83	r.)

Anna Ružičková  + 14. 2. 2019
manželka	Eduarda,	rod.	Urbanovičová	(65	r.)

Pavel Koník  + 26. 2. 2019
manžel	Márie	rod.	Glejdurovej	(85	r.)

Irena Žofčíková  + 2. 3. 2019
vdova	po	Silvesterovi,	rod.	Koníková	(72	r.)

Antónia Palkovičová  + 11. 3. 2019
vdova	po	Štefanovi,	rod.	Štrbíková	(91	r.)

Mária Magdaléna Kurillová  + 11. 3. 2019
vdova	po	Eugenovi,	rod.	Šikulová;	pochovaná	v	Trnave	(73	r.)

Martin Pudmarčík  + 7. 4. 2019
syn	Mareka	a	Jozefíny	rod.	Lukačovičovej	(20	r.)

Marián Zemko  + 16. 4. 2019
manžel	Ing.	Marianny	rod.	Polčicovej	(66	r.)

Mária Polčicová  + 16. 4. 2019
dcéra	Mikuláša	a	Márie	rod.	Polčicovej	(71	r.)

František Kolek  + 16. 5. 2019
vdovec	po	Anastázie	rod.	Moravčíkovej	(74	r.)

Marián Beliansky  + 5. 6. 2019
vdovec	po	Eve;	pochovaný	v	Seredi	(77	r.)

Milan Hrdlovič  + 13. 6. 2019
syn	Vincenta	a	Františky	rod.	Menyhartovej	(61	r.)

Ladislav Moravčík  +	12.	8.	2019
manžel	Márie	rod.	Garajovej	(67	r.)

Ľudovít Zubaj  +	24.	8.	2019
manžel	Márie	rod.	Lederleitnerovej	(72	r.)

Alojz Jakubec  + 2. 10. 2019
vdovec	po	Vincencii	rod.	Strašiftákovej	(87	r.)

Ľudovít Hrnčár  + 9. 10. 2019
manžel	Márie	rod.	Fronkovej	(80	r.)

Jarmila Zacharová  +	18.	12.	2019
manželka	Viliama	(70	r.)

Predišli nás...

Gréta Mihová
(*1. 2. 2019)
rodičia:	 Róbert	Miho	a	Zuzana	Gajdošíková

Damián Toráč
(*27. 2. 2019)
rodičia:	 Štefan	Toráč	a	Valéria,	rod.	Uhrová

Zoe Adela Pekárek
(*15. 3. 2019)
rodičia:	 Tomáš	Pekárek	a	Petra,	rod.	Kľúčiková

Timea Janžová 
(*26. 3. 2019)
rodičia:	 Viktor	Janžo	a	Ivana	Jakubcová

Alex Vober
(*1. 4. 2019)
rodičia:	 Martin	Vober	a	Mária	Zakopčanová

Eliška Wercholáková
(*2. 4. 2019)
rodičia:	 Viktor	Wercholák	a	Kristína	Kovalčíková

Gréta Mihová Damián Toráč Timea Janžová Alex Vober

Anežka Chrástová

Júlia Dubanová

Tomáš Bečka

Damián Rášo Benjamin Arthur Jakubec Nela Šuplatová

Terezka ŽákováJakub Kmeťo

Ladislav Šikula Pavel KoníkVěra Hasíková Anna Ružičková

Tomáš Bečka
(*6. 5. 2019)
rodičia:	 Martin	Bečka	a	Monika,	rod.	Lukačovičová

Júlia Dubanová 
(*17. 6. 2019)
rodičia:	 Štefan	Duban	a	Petra,	rod.	Grellnethová

Jakub Kmeťo 
(*19. 6. 2019)
rodičia:	 Michal	Kmeťo	a	Mgr.	Eva,	rod.	Jakubcová

Terezka Žáková
(*1. 7. 2019)
rodičia:	 Martin	Žák	a	Katarína,	rod.	Kováčová

Damián Rášo
(*8.	7.	2019)
rodičia:	 Mgr.	Boris	Rášo	a	Michaela,	rod.	Speváčková

Anežka Chrástová
(*14. 7. 2019)
rodičia:	 Mgr.	Marek	Chrást	a	Lucia,	rod.	Moravčíková

Benjamin Arthur Jakubec
(*4. 9. 2019)
rodičia:	 Ing.	Rastislav	Jakubec	a	Ing.	Martina	Jakubec

Nela Šuplatová 
(*30. 9. 2019)
rodičia:	 Peter	Šuplata	a	Marcela,	rod.	Lukačovičová

Antónia Palkovičová Martin Pudmarčík

Irena Žofčíková

Mária M. Kurillová

Mária Polčicová Marián Beliansky

Marián Zemko

František Kolek

Ladislav Moravčík Alojz Jakubec

Milan Hrdlovič

Ľudovít Zubaj Ľudovít Hrnčár

„Najdôležitejšou vecou, ktorú môže 
otec urobiť pre svoje deti, je,
že bude milovať ich matku.“

Giovanni Battista Basile



Pripomienka zosnulých
január – marec 2020

Mária Polčicová

Ľudovít Lukačovič

Anna BednárikováFrantišek Jelemenský
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Alojz Tomašovič

90 rokov

Katarína Palkovičová  + 13. 2. 1930
dcéra Františka a Františky rod. Vydrovej (1/4 hod.)

Ignác Valentovič  + 13. 2. 1930
vdovec po Kataríne rod. Schillerovej (94 r.)

Štefánia Hrdlovičová  + 8. 3. 1930
dcéra Alexína a Paulíny rod. Jelemenskej (4 dni)

Rozina Glozneková  + 16. 3. 1930
manželka Imricha, rod. Kosecová (61 r.)

60 rokov:

Tomáš Černý  + 29. 1. 1960
manžel Anastázie rod. Denkovičovej (58 r.) 

Justína Dubanová  + 2. 2. 1960
manželka Františka, rod. Hrdlovičová (30 r.)

Terézia Hečková  + 22. 2. 1960
dcéra Pavla a Rozálie rod. Mikovej (86 r.)

40 rokov:

František Lukačovič  + 17. 1. 1980
manžel Juliany rod. Dobšovičovej (76 r.)

Rozália Heldová  + 23. 1. 1980
vdova po Rafaelovi, rod. Geršicová (64 r.)

Františka Palkovičová  + 26. 1. 1980
vdova po Františkovi, rod. Vydrová (87 r.)

Peter Jurkovič  + 10. 3. 1980
vdovec po Márii rod. Krchnákovej (81 r.)

Peter Polčic  + 10. 3. 1980
manžel Terézie rod. Koníkovej (60 r.)

Augustín Hozlár  + 15. 3. 1980
manžel Anny rod. Štrbíkovej (88 r.)

30 rokov:

Mária Polčicová  + 23. 1. 1990
vdova po Lukáčovi, rod. Nemčeková (60 r.)

Alojz Tomašovič  + 3. 2. 1990
manžel Anny rod. Jakubíkovej (62 r.)

Ľudovít Lukačovič  + 14. 2. 1990
manžel Pauly rod. Špačkovej (63 r.)

Virgil Polčič  + 27. 2. 1990
manžel Agneši rod. Nemčekovej (60 r.)

Mária Lukačovičová  + 11. 3. 1990
vdova po Štefanovi, rod. Germeková (65 r.)

Anna Tomašovičová  + 13. 3. 1990
vdova po Alojzovi, rod. Jakubíková (56 r.)

Mária Kosecová  + 23. 3. 1990
vdova po Pavlovi, rod. Slintáková (73 r.)

Štefan Palkovič  + 28. 3. 1990
syn Františka a Františky rod. Vydrovej (57 r.)

Peter Blaščák  + 31. 3. 1990
brat Zuzany Haverlovej (65 r.)

20 rokov:

Helena Palkovičová  + 13. 2. 2000
vdova po Pavolovi, rod. Antalová (80 r.)

70 rokov:

Anna Tomašovičová  + 22. 1. 1950
vdova po Jánovi, rod. Beganyiová (81 r.)

Alojz Drin  + 1. 3. 1950
syn Gabriela a Márie rod. Spevákovej (21 dní)

Štefan Šikula  + 2. 3. 1950
vdovec po Apolónii rod. Valentovičovej (78 r.)

50 rokov:

František Jelemenský  + 21. 2. 1970
vdovec po Márii rod. Gážiovej (89 r.)

Milan Kolek  + 13. 3. 1970
syn Františka a Terézie rod. Gavorníkovej (37 r.)

Anna Bednáriková  + 15. 3. 1970
vdova po Pavlovi, rod. Jakubcová (77 r.) 

80 rokov:

Klára Lukačovičová  + 18. 2. 1940
manželka Františka, rod. Pokojná (68 r.)

Vladimír Palkovič  + 18. 2. 1940
syn Pavla a Paulíny rod. Gloznekovej (3 r.)

10 rokov:

Rudolf Polčič  (+ 2. 2. 2010) 
manžel Lujzy rod. Polčicovej (78 r.)

vdp. Alojz Gubala  (+ 19. 2. 2010) 
kňaz pôsobiaci v Dubovej,
pochovaný v Piešťanoch (70 r.)

Anna Madajová  (+ 26. 3. 2010)
vdova po Jozefovi, rod. Mičunková (90 r.)

Augustín HozlárRozália Heldová

Mária Lukačovičová

Štefan Palkovič

Mária KosecováAnna Tomašovičová

Helena Palkovičová

Rudolf Polčič

Anna Madajová 

vdp. Alojz Gubala

Justína DubanováTomáš Černý

Zhliadni, Pane, milostivo na duše našich zosnulých a voveď ich do večenj radosti.
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Dňa 9. 3. 2020
sme si pripomenuli

nedožitých 100 rokov
našej drahej

Rozálie Valentovičovej.

S úctou a vďakou spomína 
najbližšia rodina

S úctou a láskou spomíname 
na manžela, otca, dedka

Ladislava Moravčíka,

ktorí nás opustil
dňa 12. 8. 2019. 

Spomína smútiaca rodina.

Rok prešiel ako voda,
no smutno nám je bez Teba.

Štyroch si nás vychovala, všetkým nám 
lásku dala a tak náhle nás zanechala.

Je to ťažké bez teba,
no vieme, že na nás dávaš pozor z neba.

Spi sladko maminka,
teší nás už iba krásna spomienka. 

Dňa 2. 3. 2020 si pripomíname prvé výročie, čo nás navždy opustila 
naša mama, babka, prababka, sestra a švagriná

Irenka Žofčíková.
S láskou spomínajú deti Silvia, Beáta, Peter a Lucia. Vnúčatá 
Kristína, Jakub, Martina, Adam, Mateo a pravnučka Dianka.

11Svoju milosť daj tým,
čo ťa poznajú

a spravodlivosť tým,
čo majú srdce úprimné.

 
Ž 36:11 

Dňa 13. 2. 2020 si s úctou
pripomíname

20. výročie úmrtia
našej milovanej mamy, babky

Heleny Palkovičovej.

S láskou spomína
dcéra Anka s rodinou

a nevesta Mária s rodinou.

Dňa 02. 02. 2020 uplynulo 10 rokov
od smrti nášho drahého

otca, dedka, manžela a pradedka

Rudolfa Polčiča.

S láskou spomínajú manželka Lujza, 
synovia Tibor a Rudolf s rodinami.

Dňa 23. decembra 2019 by sa dožila naša 
mama, babka a svokra

Mária Polčicová, rod. Nemčeková 

požehnaných 90 rokov
a 23. januára 2020 uplynulo 30 rokov od 

jej odchodu do večnosti.

27. januára 2020 uplynulo 48 rokov od 
smrti jej manžela a nášho otca

Lukáča Polčica.

S láskou spomínajú deti s rodinami.

Dňa 3. 2. 2020 uplynulo 30 rokov,
čo nás navždy opustil náš
otec, dedko a pradedko

Alojz Tomašovič.

Dňa 13. 3. 2020 uplynie taktiež 30 rokov od 
smrti jeho manželky

a našej mamy, babky a prababky
Anny Tomašovičovej, rod. Jakubíkovej.

S úctou a vďakou spomínajú
deti s rodinami.



január – marec 20208 Dubovské NOVINY január - marec 2017 49január – marec 2020

Naši jubilanti
január – marec

60 rokov
Miroslava Oškerová

(* 4. 1. 1960)
Alena Ružičková 

(* 11. 1. 1960)
Marko Jakubec
(* 26. 1. 1960)

Rudolf Ružička
(* 24. 2. 1960)

70 rokov
Vincent Moravčík

(* 2. 1. 1950)
Anton Suchovský

(* 4. 1. 1950)

80 rokov
Vladimír Vober
(* 11. 1. 1940)

Ferdinand Lánik
(* 5. 2. 1940)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Dňa 5. 2. 2020 sa dožíva 80 rokov
náš otec, dedko a manžel

Ferdinand Lánik.
Do ďalších rokov mu vyprosujeme

zdravie, Božie požehnanie
a stálu ochranu Panny Márie.

S láskou manželka, syn a dcéra s rodinami.

80 

 

                                                                                                Evička má narodky ... 

             prajeme ti veľa zdravia,                                        štastia a všetkého čo                                                                

   k osemnástinám patrí...                                                             Ale hlavne  preži  

      krásnu  dospelosť.                                     Popri tom more lásky,  veselosti , radosti                                                                                              

                                                             a príjemných starostí,                

                                                                                                             ... ti prajú rodičia a bráško         
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Materská škola
Mikuláš v MŠ

Ako to už býva zvykom, v našej 
MŠ sa deti veľmi tešili na deň 

5. 12. 2019.Vedeli, že k nám zaví-
ta Stražanovo bábkové divadlo, ale 
hlavne Mikuláš. Po pozretí peknej 
rozprávky spolu s Mikulášom deti 
MŠ a ZŠ zaspievali Tichú noc, pred-
niesli básne. Pod stromčekom ich 
čakali krásne darčky, ktoré im rozdal 
Mikuláš. Deti na oplátku mu sľúbili, 
že sa trošku polepšia a budú ho čakať 
aj o rok. Pekne sa s ním rozlúčili a te-
šili sa z nových hračiek.

Jarmila Fandlová

„Daj každému
dňu šancu,
aby sa stal

najkrajším dňom 
tvojho života.“

Mark Twain
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Besiedka pre starších obyvateľov obce

V decembri sme si pripravili pekný kultúrny program a všetci žia- 
ci našej školy vystupovali. Prváci mali pripravené divadielko 

Rukavička a my štvrtáci sme si pripravili divadielko Snehulienka. 
Ostatní žiaci recitovali, spievali a vinšovali novoročné vinše. Tak-
tiež sme spievali anglické pesničky. Naše dievčatá mali pripravený 
aj pekný tanček ako mažoretky. Sme radi, keď našim programom 
môžeme potešiť nielen našich rodičov, ale aj starých rodičov.

Christian Duban, 4. ročník
Vianočná besiedka

Každý rok si na Vianoce pripravujeme program pre rodičov. Tento rok sme naštu-
dovali hru Snehulienka, ktorá bola veľmi vtipná. Rodičov sme pobavili. Potom 

sme zaspievali pieseň od Richarda Müllera – Mír, klid a pokora, ktorá naše maminy 
dojala. Zaspievali sme aj anglickú pesničku So this is christmas a zatancovali sme 
tanec mažoretiek, ktorý sa nám vydaril. Po vystúpení boli pripravené trhy s tovarom, 
ktorý sme s rodičmi vyrábali na tvorivých dielňach. Zo zisku zaplatíme školský výlet. 
Bolo pripravené aj občerstvenie ako cibuľové chleby, punč, čajík a koláčiky. Vianočná 
besiedka bola super a priniesla čarovnú atmosféru.

Tamara Tomášková, 4. ročník

Besiedka s policajtkou

U nás v triede sme mali besedu s policajtkou. Bolo to super. Robili sme zaujímavé 
aktivity. Naučili sme sa ako sa máme správať k svojim spolužiakom, že nemáme 

ubližovať kamarátom. Tiež ako sa správame k rodičom a aj to, že si ich máme vážiť. 
Pani policajtka bola veľmi dobrá a naučili sme sa toho dosť veľa. Bolo to naozaj 
veľmi dobré, len to rýchlo ubehlo. Ako darček sme dostali aj perá.

Dominika Pisoňová, 3. ročník
Zdobené srdcom

Niektorí naši žiaci, ktorí chodia do krúžku tvorivých dielní 
sa zúčastnili zdobenia medovníkov v Bratislave v ÚĽUVe. 

Cestovali sme vlakom. Veľmi sa mi tam páčilo. Prezerali sme 
si staré obrazy s témou – ako sa deti kedysi hrali. Boli tam 
hrnčeky vyrezávané z dreva a aj koberce a starodávne šaty. 
Potom sme ozdobovali medovníky. Všetci sme si to vyskúšali 
a ozdobené medovníky sme si zobrali domov.

Filip Čvirik, 3. ročník

Základná škola
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Deň otvorených dverí

Dňa 6. apríla 2020 v čase od 9:00 hodiny do 12:00 hodiny sa 
uskutoční deň otvorených dverí. Kto má záujem vidieť ako 

prebieha vyučovanie na našej škole, je vítaný.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľstvo 

Základnej školy v Dubovej oznamuje, že Zápis žiakov do 1. roč-
níka ZŠ bude dňa 8. apríla 2020 (streda) od 14:00 do 17:00 hod. v 
priestoroch základnej školy.
Pre zápis dieťaťa je potrebné, aby zákonný zástupca/rodič pri zá-
pise predložil:
* občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu,
* rodný list dieťaťa,
* poplatok za učebnicu a pracovný zošit z anglického jazyka a 
predlohové písanky na slovenský jazyk,
* vypísanú žiadosť o prijatie do ZŠ podpísanú oboma rodičmi,
Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Bližšie 
informácie nájdete na https://skoladubova.edupage.org/a/zapis-
do-1-rocnika

Riaditeľka ZŠ, Mgr. Marcela Benčuriková

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Du-
bovských novín:
rod. Moravčíková, rod. Lániková, Terka Lopašovská, Stani-
slav Kosec, rod. Petra Koníka, Mária Polčicová, rod. Viková a 
dvaja Bohuznámy darcovia.

ĎAKUJEME!

"Opustil si všetkých,
čo radi Ťa mali,
život je krehký,

len spomienky zostali."

Dňa 2. februára 2020
si pripomíname

nedožitých 85 rokov
nášho milovaného

manžela, otca, dedka
a pradedka

Alojza Koníka.

Zároveň si budeme dňa 17. mája 2020
v modlitbách pripomínať 10. výročie jeho úmrtia.

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

Dňa 25. 2. 2020 sme si
pripomenuli nedožitých 80 rokov

nášho drahého

Jozefa Helda.

S láskou spomína
dcéra Zdena a vnúčatá.

Konferencie svätého Vincenta de Paul
3.13 Duch chudoby a povzbudenie

Členovia Spolku sú zjednotení v tom istom duchu chudoby 
a zdieľania sa. Navzájom sa povzbudzujú žiť hlboký duchovný život 
a ducha modlitby. Z dôvodu je veľmi dôležitá úloha duchovného po-
radcu. 
Komentár: Každá konferencia, kdekoľvek je to možné, sa usiluje obo-
hatiť sa prítomnosťou kňaza, ktorý členov povzbudí k viac dokonalému 
a vernému životu. Ale konferencia tiež nezabúda na primárnu zodpo-
vednosť laikov je v konferencii. Toto nezmenšuje dôležitosť príspevku 
kňaza medzi nami. Naopak, sme mu dlžní najväčší rešpekt a uznanie 
a dať jeho pohľadom špeciálnu váhu v oblasti viery a morálky. Ale 
toto by nikdy nemalo byť pre nás ospravedlnením, aby sme zanedba-
li alebo nechali v jeho rukách najvážnejšie rozhodnutia ovplyvňujúce 
našu vincentínsku prácu. Zodpovednosť, ktorú sme získali v krste, si od 
nás vyžaduje našu oddanosť vo veciach núdznych zverených do našej 
starostlivosti. 

3.14 Používanie peňazí a majetku pre núdznych
Vincentíni by nemali nikdy zabudnúť, že dávajúca láska, talenty 

a čas sú dôležitejšie ako dávanie peňazí. A predsa, Spolok používa pe-
niaze a majetok, aby pomohol uľahčiť utrpenie tých, ktorí sú v núdzi. 
Fondy Spolku musia byť spravované s maximálnou starostlivosťou, 
múdrosťou a štedrosťou. Peniaze nesmú byť nahromadené. Rozhodnu-
tia ohľadom použitia peňazí a majetku sa majú robiť po reflexii v svetle 
Evanjelia a vincentínskych princípov. O všetkých prijatých alebo mi-
nutých peniazoch sa musia robiť presné záznamy. Spolok nesmie roz-
delovať fondy iným organizáciám, okrem príležitostného rozdeľovania 
iným vetvám vincentínskej rodiny, pri výnimočných okolnostiach.
Komentár: Starý člen zvykol nazývať peniaze diablovým trusom, do-
konca aj vtedy, keď boli potrebné. Mali by byť použité vhodne, samo-
zrejme v žiadnom prípade nie nahromadené. Musíme pevne veriť, že 
Boh nám poskytne všetko, čo potrebujeme, a namiesto ich výstredného 
zhromažďovania, ich má konferencia dať k dispozícii iným konferen-
ciám majúcim potreby ale nie dostatočné prostriedky. Niekedy môže 
nastať škandál v dôsledku nedostatku delenia sa. Toto je problém, 
o ktorom má konferencia vážne premýšľať.

3.15 Komunikácia
Životaschopnosť vincentínskej siete lásky závisí od pravidelnej 

a rýchlej výmene noviniek a informácií. Takáto komunikácia rozširuje 
obzor členov a zvyšuje záujem o skúsenosti a výzvy ich bratov a ses-
tier po svete. Vincentínska odpoveď na komunikáciu je ochota učiť sa 
a túžba pomôcť. 
Komentár: Bez komunikácie proste neexistujeme ako vzájomné závislý 
Spolok. Je to jedno z najčastejších zabudnutí konferencií. Ako nemôže-
me iným povedať o veciach, ktoré nám uľahčujú službu a riešia daný 
druh chudoby? Ako nemôžeme upriamiť pozornosť na tieto veci obja-
vené inými? Ako môžeme vhodne slúžiť núdznym bez výmeny skúseností 
medzi nami? Je možné bez rozprávania o tom, čo robíme, zlepšovať 
a prilákať zdorej na asistenciu núdznym? Akákoľvek krajina alebo rada 
publikujúca akýkoľvek druh časopisu o Spolku, by ho mala poslať iným 
vincentínskym národom a Generálnej rade, aby tak prispela k tomuto 
úsiliu o komunikáciu.
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Žili medzi nami
Krajčíri, krajčírky, šičky 

V minulom čísle Dubovských novín som 
priblížila vývoj krajčírskeho remesla 

a teraz by som chcela priblížiť prácu kraj-
čírov, ktorí žili medzi nami. Zatiaľ sa mi 
neprihlásila žiadna krajčírka ani krajčír, 
alebo rodina, v ktorej žil človek, ktorý toto 
remeslo vykonával. Zo spomienok mojich 
a spomienok rodiny by som opísala kraj-
čírstvo z Novosadskej ulice a krajčírku 
Anastáziu Palkovičovú.

Anastázia Gajdošová rod. Palkovičová sa 
narodila 1. 7. 1922 v rodine Pavla a Pavlíny 
Palkovičovích. Volali ju Stazina, alebo kri-
vá Stazina. Od detstva mala vykĺbené nohy. 
Nevedela chodiť, iba sa presúvala pomocou 
palice a na nákupy, alebo do kostola chodi-
la na malej motorke. Jej brat Vinco, keď si 
vypil, tak jej vyčítal, že ju musel na chrbáte 

nosiť do školy. Neviem, kde sa naučila šiť, 
ale krajčírka to bola na slovo vzatá. Kraj-
čírstvo aj byt mala v nízkom domčeku na 
Novosadskej ulici. Dom stojí vedľa uličky, 
ktorá vedie k Berinskému potoku. Doma 
mala pekne, útulne a ona sama vždy bola 
upravená ako sa na dámu a krajčírku patri-
lo. Bola pracovitá, mala prísny pohľad aj 
„frišku hubu“ a nikomu nič len tak nedaro-
vala, všetko si vybavila a zariadila. 

Zákazníkov mala z Dubovej a okolia. 
Šila väčšinou pre ženy, dievčatá a chlapcov. 
Robila tiež opravy, šila posteľnú bielizeň, 
záclony a všetko čo ľudia potrebovali, ale 
hlavne sukne, šaty a nohavice. Svojich zá-
kazníkov veľmi nemerala, len si ich dobre 
prezrela a už to mala vraj v oku. V sedemde-
siatich rokoch minulého storočia, keď už aj 
dievčatá nosili nohavice, tak teta Stazina sa 
nevedela zastaviť. Najčastejšie k nej chodili 
dievčatá, lebo na každú zábavu potrebovali 
nohavice inej farby. Mala dobrý strih a no-

havice, ktoré ušila dobre sedeli. Preto veľa 
dievčat a chlapcov z dediny, ale aj z okolia 
nosili nohavice od krajčírky tety Staziny. 
Denne sa u nej vystriedalo veľa ľudí, jed-
ni čo si prišli pre hotové veci, potom tí čo 
si látku priniesli a ešte kamarátky z ulice, 
čo prišli len tak na kus reči. Jednoducho u 
tety Staziny bolo vždy rušno. Aj keď bola 
postihnutá od nikoho nevyžadovala nejakú 
veľkú pomoc. Keď sa jej minuli cverny, 
gombíky a zipsy jednoducho svojou ma-
lou motorkou vycestovala do Modry alebo 
aj do Trnavy a pokúpila všetko potrebné. 
V zimných mesiacoch, alebo keď nemala 
čas, potrebné veci jej zabezpečila sestra 
Mária s rodinou. 

Niekedy v osemdesiatich rokoch minulé-
ho storočia sa teta Stazina vydala a odišla 
z Dubovej. Zomrela 29. 5. 2001. Pocho-
vaná je na našom cintoríne vedľa svojich 
rodičov.

Mária Polčicová

Činnosť hasičov v roku 2019

V uplynulom roku vykonali príslušníci Okresného Hasičského 
zboru v Pezinku na území okresu Pezinok a okresu Senec 

spolu 736 výjazdov k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasaho-
vali 13 krát v okrese Pezinok a 160 krát v okrese Senec. Výjaz-
dov k dopravným nehodám bolo spolu 210 (69 v okrese Pezinok 
a 141 v okrese Senec). Technická pomoc – odstraňovanie padnu-
tých stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, čerpanie vody 
bola poskytnutá v 210 prípadoch. Pri úniku nebezpečných látok 
zasahovali hasiči z hasičskej stanici v Pezinku a v Senci 14 krát. 
Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili 
a zúčastnili sa 13 taktických a previerkových cvičení.

Pri požiaroch vznikla priama škoda 518 640 €. Rýchlym a profe-
sionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch 5 585 600 €.

Najviac požiarov vzniklo v jarných a letných mesiacoch. Medzi 
časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej vypaľovanie trávy 
a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov, zakladanie 
ohňov v prírodnom prostredí.

O tom, že profesionálni hasiči sú v dobrej fyzickej kondícii sved-
čia aj ich úspechy v krajskom kole v hasičskom športe, kde získali 
prvé miesto v celkovom poradí a postúpili na Majstrovstvá Slo-
venska v hasičskom športe. Príslušník okresného riaditeľstva Ma-
tej Šintal získal prvé miesto na Majstrovstvách Slovenska hasičov 
v polmaratóne v Liptovskom Mikuláši, v kategórii 40 rokov.

Nemenej dôležitým oddelením okresného riaditeľstva je oddele-
nie požiarnej prevencie, ktoré vykonáva kontrolnú činnosť u práv-
nických a fyzických osôb – podnikateľov, v obciach vo veciach 
zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, 
posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiar-
nej bezpečnosti, zúčastňuje sa kolaudačných konaní, prejednáva 
priestupky voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za porušenie 
predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

Za obdobie roka 2019 bolo vykonaných spolu 202 protipožiar-
nych kontrol, pri ktorých bolo zistených 962 nedostatkov. Hlavným 
zameraním kontrolnej činnosti v uplynulo roku boli školy – mater-
ské, základné a rôzne školské zariadenia. V súvislosti s hlavným 
zameraním kontrolnej činnosti bolo vykonaných 43 komplexných 
protipožiarnych kontrol a dve tematické protipožiarne kontroly, pri 
nich bolo zistených 655 nedostatkov. 

Pri kontrolách boli uložené 2 pokuty právnickým osobám a 2  
blokové pokuty občanom. V rozkaznom konaní boli občanom ulo-
žené dve pokuty. V oblasti stavebnej prevencie (územné, stavebné, 
kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1398 stanovísk. 
Na obciach bolo v oblasti zvereného výkonu štátnej správy na úse-
ku ochrany pred požiarmi vykonaných 8 komplexných a 6 násled-
ných kontrol.

V preventívno – výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpe-
čilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s Dob-
rovoľným hasičským zborom Pezinok – mesto, Policajným zbo-
rom SR, Mestskou políciou Pezinok a Malokarpatským múzeom 
v Pezinku, boli zorganizované oslavy svätého Floriána – patróna 
hasičov, ktoré sa však pre nepriaznivé počasie uskutočnili v ob-
medzenom rozsahu. V priebehu celého roka vykonávali príslušníci 
okresného riaditeľstva besedy so žiakmi spojené s ukážkami práce 
hasičov a techniky a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku 
a v Senci. Príslušníci okresného riaditeľstva sa zúčastňovali aj be-
sied s dôchodcami. 

Takýmito a podobnými akciami by sme chceli prispieť k in-
formovanosti detí a občanov o náročnej práci hasičov aj v roku 
2020. 

Profesionálni hasiči prajú občanom v novom roku veľa zdravia, 
šťastia, lásky a porozumenia a aby sa s hasičskou technikou stretá-
vali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov 
potrebovali čo najmenej. 

pplk. Ing. Eva Orlická
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