Ročník V. ! január - marec 2005 ! Nepredajné
„V tom televízore už nie je na čo pozerať...“ „V rádiu stále tie isté pesničky opakujú a počítač? – Tie nemožné hry - tým
šalia deti...“

a dôvod ich konania, lebo veria, že všetko
pozitívne a dobré, ktoré robia má zmysel
pre človeka, pre ľudstvo a napokon i Boh
si praje, aby sme dobro šírili okolo seba.

Začnime
s láskou
Sme svedkami, že dnešná
doba vytvorila obrovské
možnosti s pomocou vedy
a techniky, ale sme svedkami toho, že to, čo technika
umožňuje je treba naplniť
duchom. Tu vidíme dnes
veľkú krízu. Máme síce
televízor, rádio i počítač,
ale zdá sa, že ich obsah nás
už nepriťahuje, alebo len
zriedkavo. Sú aj takí, ktorí
lamentujú nad tým, že obsah, ktorý sa nám ponúka
cez tieto prostriedky, je
niekedy zlý, alebo vôbec nepozdvihuje človeka
k niečomu dokonalejšiemu
a lepšiemu.
A preto sme vďační spisovateľom minulosti, ktorí
svojimi knihami pozdvihli kultúru ľudí i celých
národov. Sme vďační aj
hudobným skladateľom,
ktorých diela ešte i dnes
zaznievajú v divadlách
a hudobných sálach. Napĺňajú ľudskú dušu
optimizmom a novou chuťou. Sme vďační
umeleckým maliarom, sochárom, architektom za ich diela, ktoré chodíme obdivovať
a patria medzi klenoty našich dejín a kultúry. Prečo dnes čerpáme iba z minulosti
alebo si sťažujeme na monotónnosť a bezduchosť prítomnosti?... Áno, je pravda:
chýbajú dnes ľudia s veľkým duchom...
A akí sú to ľudia? Sú to ľudia plní viery,
nádeje a lásky... Viera im dodáva zmysel
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obetovať svoj čas, energiu i peniaze, lebo
vedia, že to, čo sa robí z lásky má najvyššiu
hodnotu a je pre všetkých najväčším požehnaním.
Prajem Vám v tomto roku, ktorý je pred
nami, aby sme boli ľudia s veľkým duchom, plní lásky, ktorí sa uspokoja aj so
skromnejšími materiálnymi prostriedkami,
lebo vedia, že duch je viac a preto budú
chcieť všetko naplniť tak, aby sme boli
všetci šťastní, spokojní, aby obsah našich
vzťahov i našich programov bola LÁSKA.
ThLic. Mário Orbán, farár

Recept na nový rok

Nádej im dodáva silu v ťažkostiach a v
protivenstvách, keď sa stretajú s nepochopením, keď je treba premáhať ťažkosti a
prekážky, keď treba ísť proti prúdu... Nádej
im hovo-rí: nevzdávaj sa – rob dobro, rob
skutky z lásky a určite to prinesie ovocie.
Láska je ich hlavným inšpirátorom. Láska k
človeku a láska k Bohu. Ona im dáva chuť
a túžbu robiť to, čo poteší milovanú osobu,
čo ju urobí šťastnou a naplní ju čímsi krásnym. Z lásky a pre lásku sú ochotní vždy

Vezme sa 12 mesiacov, poriadne sa očistí od všetkej zlomyseľnosti, chamtivosti a nenávisti. Každý mesiac sa rozdelí
striedavo na 28, 30 a 31 dielov
tak, že vystačí na celý rok.
Potom sa každý deň upraví
tak, že sa vezme jedna porcia
dôvery, 1 dávka poctivej práce,
2 dávky dobrej nálady, pridajú
sa 3 vrchovaté lyžice optimizmu, čajová lyžička znášanlivosti, zrnko taktu a štipka trpezlivosti.
To všetko sa premieša a bohato zaleje láskou. Takto pripravený pokrm sa ozdobí kytičkou
pozornosti.
Podáva sa s milým úsmevom
a dobrým slovom.

Všetkým čitateľom želáme
pokoj v duši, lásku,
porozumenie a požehnanie do
všetkých vzťahov a skutkov počas
celého roka 2005.
Redakcia
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Vážení spoluobčania
Keď zaznejú všetky zvony a tisícky ohňostrojov rozžiaria nebeskú oblohu, vtedy
sa nás zmocní ľudská túžba: Byť blízko tých, ktorým chceme podať ruku a zaželať si
navzájom to najlepšie, čo sa len zaželať dá.
To najlepšie býva obyčajne zdravie. Nech nás choroby obídu a chráňme si ten
vzácny poklad: Kým sme zdraví, máme všetko.
Za zdravím nasleduje šťastie. Tým najväčším šťastím je však prežiť pekne a zmysluplne každý deň, do ktorého sa zobudíme.
Do tretice si zvykneme želať pokoj. Vo svete, okolo nás i v nás, lebo pokoj je jednou z najpodstatnejších podmienok nášho žitia i bytia.
Milí spoluobčania, k želaniu pevného zdravia, šťastia a pokoja želám i optimizmus,
nádej a vieru v dobro, ako i odhodlanie naplniť predsavzatia, s ktorými vstupujeme
do nového roku.
Nemienim tajiť, že nás čaká zložitý a ťažký rok. Často odpovedám na otázku, či
to dokážeme úspešne zvládnuť. Určite to zvládneme, ak malovernosť nebude väčšia
ako naše odhodlanie. Ak hašterivosť nebude väčšia ako schopnosť načúvať jeden
druhého. Ak osobné alebo skupinové záujmy nebudú silnejšie ako záujmy racionálne
uvažujúcich občanov. Spoločným porozumením a úsilím máme šancu zvládnuť všetky ťažkosti a problémy. Chcem Vám prisľúbiť, že sa o spoluprácu, vzájomnú úctu a
znášanlivosť budem zo všetkých síl usilovať aj ja sám.
Alexander Lukačovič
Starosta obce

Obecný úrad Dubová, Hlavná 39
OZNAM PRE OBČANOV
Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona číslo 582/2004 Zz je každý
občan povinný do 28. februára podať
daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a miestny poplatok za
vývoz domového odpadu. Tlačivá na daňové priznanie si občania vyzdvihnú na
Obecnom úrade.
Separovanie odpadov
Na zber papiera a plastov sa doteraz
požívali plechové 110 l nádoby. Keďže
každá domácnosť nemá takúto nádobu,
pozorujeme úbytok množstiev separovaných surovín.
V tomto roku obdrží každá domácnosť vrece na zber papiera a plastov.
Vrecia budú odvážané spred domov vo
vopred určených termínoch. Do vriec je
možné súčasne dávať nasledovné odpady: noviny, časopisy, zošity, knihy,
baliaci papier, lepenku, kartóny, vlnitú
lepenku, PET fľaše z nealko nápojov,
sirupov a podobne, PE-HD fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, bandasky neznečistené olejom, fľaše
s označením PP, LD-PE fólie - igelitové
tašky, fólie z pracích práškov, LLD-PE
fólie - tzv.strečové fólie.
Ďalšie potrebné informácie Vám podáme prostredníctvom Obecného rozhlasu a Dubovských novín.
Starosta obce
Alexander Lukačovič

Dňa 16. februára 2005 si pripomenú 25. výročie svojho sobáša Jozef a
Terézia Jakubcovci.
Od svadby už ubehlo 25 rokov. Na
ďalšej ceste života veľa zdravia a
šťastných krokov, Božieho požehnania, veľa porozumenia a lásky Vám zo
srdca prajú Vaši rodičia a súrodenci s
rodinami.
Buďte spolu i naďalej šťastní.
Keď vás láska spája, s láskou sa dá
vybudovať vždy veľký kus raja.

Pomôžeme trpiacim v Ázii...
Konferencia sv. Jána Krstiteľa v Dubovej poslala určitú finančnú čiastku na
pomoc pre ľudí postihnutých prírodnými katastrófami nedávnych dní v juhovýchodnej Ázii. Urobili sme tak po vlastných linkách Spolku sv. Vincenta de Paul
cez našu Generálnu radu v Paríži. Spolok má svoje zložky (konferencie) vo všetkých častiach sveta.
Z Generálnej rady SVdP v Paríži sme dostali informáciu, že práve v týchto
dňoch sa upresňujú konkrétne cesty našej možnej pomoci do týchto oblastí a zriaďuje sa na tento účel špeciálny účet.
Ak máte v úmysle poslať na tento humanitný cieľ finančný príspevok, môže-te
využiť našu možnosť a poslať peniaze cez nás. Tým v žiadnom prípade nespochybňujeme iné medializované formy pomoci cez iné inštitúcie.
František Zajíček
Ako po iné roky, tak aj v roku 2005
budeme koncom januára zapisovať deti
do prvého ročníka Základnej školy. Čo
môžeme ponúknuť našim žiakom?

Blíži sa zápis
do prvého ročníka ZŠ
Popri ideálnych podmienkach v našom zariadení ako je vybavenie školy,
odbornosť vyučovania, možnosť pobytu
v školskom klube detí, kvalitná strava v
školskej jedálni, krúžková činnosť, kultúrne a športové vyžitie; bude naša škola
v školskom roku 2005/2006 pracovať
v jazykovom variante vyučovania. To znamená, že všetky deti budú mať dve hodiny
týždenne anglický jazyk už od prvého
ročníka. Popri tom v rámci vyučovacieho
procesu využívame počítačovu učebňu
so špičkovým vybavením a pripojením

na internet.
Všetky deti majú možnosť pracovať
v krúžku počítačovej techniky a v krúžku
mladých zdravotníkov. Počas školského
roka organizujeme rôzne súťaže v oblastiach výtvarnej výchovy, literatúry,
hudobnej výchovy, telesnej výchovy, pre
žiakov 3. a 4. ročníka súťažíme v matematike. Na úrovni školy prebiehajú školské
kolá s možnosťou postupu do okresného
a krajského kola. Spravidla navštevujeme
krytú plaváreň v Pezinku.
Vážime si každého žiaka, ktorý navštevuje našu školu. Škola je v obci
v prvom rade pre deti. Ostatní sme v škole pre žiakov.
Tohto roku bude zápis do prvého ročníka v piatok 28. januára v čase od 13.00
do 16.00 hod. v budove Základnej školy
v Dubovej.
Mgr. Juraj Schwarz, riaditeľ školy
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Naše vinice
Občianske združenie Dubovan ako koordinátor pri rozdeľovaní viníc zverejňuje fotograÞe, na ktorých je vidieť úroveň
obrábaných viníc. Niektoré sú veľmi
dobré (A), iné priemerné (B), ale nájdu sa
aj veľmi zle obrobené (C).
Kiež by sa nám každému podarilo dosiahnuť čo najvyššiu úroveň týchto našich viníc.

B

A

C
Vianoce v škôlke

Mrazivé ticho, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas sviatočný, keď stromček sa ligoce, znovu sú tu tie prekrásne Vianoce.

HUMOR
INZERÁTY:
Štyria bezdomovci hľadajú domovníka
Predám čokoľvek, komukoľvek, akokoľvek. Volajte kedykoľvek kamkoľvek.
Zn.: Ktokoľvek

Aj keď príroda nesplnila svoju úlohu a
babka Zima nenadelila bohatú nádielku
snehu, našim najmenším deťom z MŠ Dubová to vôbec neprekážalo. S veľkým očakávaním a napätím sa tešili na Mikuláša a
hlavne na darčeky, ktoré si našli pod veľkým, krásnym stromčekom. Ale čakalo ich
ešte jedno prekvapenie. Bábkové divadlo
„Aladin a čarodej Džafar“, ktoré prišli zahrať Stražanovci. Potešiť sa prišli aj mnohé deti z dediny a žiaci zo ZŠ. Potom sa
objavil Mikuláš oblečený celý v bielom a
milo sa prihovoril deťom. Niektorí odvážlivci sa nebáli mu zarecitovať či zaspievať.
Veľkú radosť mali, keď Mikuláš každému
dal balíček plný dobrôt. Všetky deti sľúbili, že budú ešte viac poslúchať ako doteraz.
Ale hádam najväčší zážitok mali z množstva hračiek pod stromčekom, s ktorými sa
hneď pohrali.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí
sa pričinili o vydarené podujatie, všetkým
sponzorom, ktorí svojimi darmi rozžiarili
očká našich detí.
Jarmila Fandlová

Predám klinec.
Zn.: Aj na súčiastky

Predám odistený granát.
Zn.: Súrne!

Predávam hrnčeky pre hluchých.
Zn.: Bez uška.

Kúpim nočník s uchom dovnútra.
Zn.: Malý byt.

Kto opraví klavír vypadnutý z 12. poschodia?

Predám modrý kočík červenej farby
prestriekaný na zeleno.

Vymením izbového psíka za dvojizbového.

Kúpim dvere na Babetu.
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Do rubriky ohlasov, pripomienok a reakcií čitateľov DN vkladáme ďalší príspevok.
Je to list nášho rodáka, pána Vincenta Polčica z Prievidze.
Sme radi, že sa naše noviny dostanú aj k tým, ktorí žijú už dlhé roky mimo Dubovú.
Teší nás záujem každého nášho čitateľa kdekoľvek na svete.
Vážená redakcia,
pri príležitosti 55. výročia môjho odchodu z rodnej obce do baníckej Handlovej som sa rozhodol prispieť do Vašich novín - ako
spomienku na Dubovú, ku ktorej sa už tak málo vraciam.
Milí rodáci,
dostali sa mi do rúk Vaše Dubovské
noviny - nezávislé to noviny malokarpatskej obce Dubová pri Modre, čo ma
veľmi potešilo.
Ako rodák vysoko oceňujem úsilie
šéfredaktora Mgr. Ing. Františka Zajíčka a redakčný kolektív: Jarmilu Fandlovú, PhDr. Gertrúdu Hutterovú, Pavla
Lukačoviča, Ľudovíta Ružičku a Petra
Zajíčka. Je krásne, že v dedinke s 1000
obyvateľmi pod Malými Karpatmi vychádzajú takéto noviny, čo je
vzácne pre súčasnosť, ale aj pre históriu celej obce.
Ja, ako najstarší syn Mikuláša a Márie Polčicovej (čís. d. 43),
dňa 3. novembra 1949 som zanechal štúdium na OŠ v Pezinku
a odišiel som do baníckej Handlovej.Moje kroky nasledovali aj
ďalší chlapci: Alojz Denkóci, súrodenci Jakubovci, Jožko Kosec a
ďalší. Niekoľko mesiacov nazad to bolo krásnych 55 rokov! Tam
som vyštudoval Priemyselnú školu banícku a tiež 5 semestrov Pomaturitného štúdia v Banskej Štiavnici.
Banícke povolanie v tom období malo veľkú úctu. Za tie roky
mladosti som užil veľa krásneho - doma i v zahraničí. Bol som
veľmi aktívny, čo bolo veľakrát ocenené 3-týždenným a jednomesačnými pobytmi v zahraničí. Sú to nezabudnuteľné spomienky!
Som nositeľom vysokých štátnych vyznamenaní.
V Dubovej už ako prváčik som recitoval a dokonca na oslavách
"Dňa matiek" som hral aj kráľa. Tieto aktivity ma sprevádzali všade, kde som prišiel. Na internátoch, v školách i v súkromnom živote. Mal som a mám rád ľudí, vďačne som písal o ich úspechoch,
ale aj problémoch do viacerých novín, slovenského rozhlasu a tiež
do vojenských časopisov.

V Handlovej som
odpracoval v bani
6 rokov, v Novákoch 32 rokov až do
dôchodku (celkom =
38 rokov).
V Novákoch som
sa 24 ročný oženil s
Martuškou, s ktorou
žijeme šťastne už 46
rokov v Prievidzi.
Manželka má ekonomickú školu s maturitou. Obaja synovia vyštudovali za
elektroinžinierov.
Veľkou ranou pre
nás bolo, keď starší
syn Radko pred 7 rokmi tragicky v Bratislave zahynul. Dodnes
prípad nie je objasnený!
Na dôchodku som už 18. rok, manželka 14. rok. V posledných
rokoch sa málo dostávam do rodnej obce. O to s väčším záujmom
sledujem to, ako si Dubovčania úspešne počínajú v mnohých spoločenských aktivitách, ako je účasť na oslavách vinobrania, organizovanie cyklistických pretekov, fašiangové zvyky, spevácky krúžok, dychovka, úspešní futbalisti a ďalšie. To všetko vyvoláva vo
mne pocit hrdosti nad mojím rodiskom a mojimi rodákmi!
Z Dubovej som odišiel ako 16 ročný chlapec. Preto po 55 rokoch
som sa chcel vyznať k tomu, že Dubovčania, mám Vás úprimne
rád! Držím Vám palce vo všetkom, čo krásne pre ľudí a obec robíte! Ďakujem tiež bratovi Ernestovi za to, čo ako predseda obce pre
dedinku vykonal!
V závere si chcem uctiť pamiatku spisovateľa Vinca Šikulu, ktorý tak veľa pre obec urobil tým, že o Dubovej krásne rozprával!
Česť jeho pamiatke!
S pozdravom Váš rodák

Myslím si, že naša malá dedinka Dubová patrí k tým dedinám, ktoré sú na patričnej
úrovni a že sa za ňu nemusíme hanbiť.My, starí pamätníci si pamätáme starú dedinu, ešte s nízkymi domčekami, s malými okienkami, „olíčené vápnem“, ako sa spieva
v krásnej moravskej piesni. Ba pamätám si ešte dom so slamenou strechou. Nehovorím o starých častiach domov pod slamou a o stodolách.

O potokoch, studniach
a studničkách
v našej obci a chotári
Potoky
Cez našu dedinu pretekal potok, ktorý
tiekol z hory pod Kuklami a vedľa Novosadov dolu cez obecnú pažiť dolu k Zubajom po ľavej strane novosadskej cesty
smerom k Františkovi Bacigalovi, potom
krížom cez hradskú, kde bol veľký most

so železným zábradlím, na dolnú stranu,
po ľavej strane hradskej smerom ku kostolu, kde sa stočil do Bednárikovho dvora.
Toto bol hlavný potok, ktorý zberal vodu
ešte z dvoch potokov.
Druhý potok tiež tiekol z hory od Františka Valentoviča cez Grefty, rovno k Dominikovi Gloznekovi (chalúpka tam ešte
stojí). Kúsok nižšie cez cestu doľava medzi vinohrady „Koruny“ a nižšie medzi
vinohrady „Noviny“ cez Hutterove, Grossove, Koníkove, Lederleitnerove humná
cez dvor Martina Lukačoviča, cez hrad-

Vincent Polčic
skú popod most do Bednárikovho dvora.
Tretia vetva tiekla tiež z hory z „Doliny“ vedľa Peškov (teraz Jožko Polakovič) pod Koligramy po ľavej strane cesty smerom dolu k novej fare krížom cez
cestu popod mostík smerom k Mariške
Potočnej rovno dolu k hradskej, kde po
pravej strane cesty tečie potok dolu, kde
sa spája s potokom, ktorý tečie z dvora
Matrina Lukačoviča (teraz Kráľoviča), do
Bednárikovho dvora, krížom cez humno
V. Jakubca, P. Polčica, V. Moravčíka, medzi humná J. Zubaja a B. Hrdličku, rovno
dolu cez role smerom k háju a ďalej smerom do Vištuka.
Potok cez dedinu hlavne na jar, keď sa
topili snehy, býval plný , skoro sa vylieval
z koryta a neskôr, keď voda opadla,“tak o
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Jure“, býval plný žiab a hlavátok, až žaby
vyliezaĺi z potoka von. Ako deti sme okolo potoka „baštrngovali“ a chlapci do nás
hádzali žaby s paličkami. Zakrývali sme
si pusu, lebo že nám žaba odčíta zuby
a nám vypadajú.
V lete býval potok väčšinou suchý. Teraz hlavný potok plní účel len odpadovým
vodám, ktoré zberá z Novosadov, teda
z Novosadskej a pažitskej cesty. Potok,
ktorý tiekol z hory do dediny je chytený
do priehrady a cez priehradu tečie otvoreným vydláždeným kanálom cez Horné
lúky Pod spodky, po chotárnej ceste ku
krížu, cez hradskú popod most, cez Šadlavarka dolu, do Vištuckej priehrady.
Pripomeniem, že vtedy boli potôčiky
hlavne medzi vinohradmi a na poliach
prirodzené. Tiekli si svojou prirodzenou
cestičkou zákrutami, bahnisté, plné všelijakých kvetiniek. Na jar, keď sa púšťali
snehy, boli potôčiky plné vody. Potôčik
žblnkotal, zďaleka ho bolo počuť, akoby
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každý mal k nim prístup. Prvá studňa bola
pred Floriánom Heldom (pred „Pujty“) na
hornej strane oproti starej fare. To bola
studňa váhová. Druhá studňa bola v strede
dediny pred Františkom Koníkom (teraz
Miroslav Kosec), kde z hradskej cez potok viedol obecný most na dolnú stranu.
Z pravej strany potoka na dolnej strane
vedľa mosta bola táto druhá studňa. Studňa bola na škripec a na vedrá. V zime bola
studňa plná vody, ale v lete bolo vody
málo. Keďže bola studňa spojená celkom
blízko s potokom, bol z potoka prekopaný malý kanálik a keď boli v lete búrky,
studňa sa naplnila. Tretia studňa bola pri
„Kováčoch“, tak sme ich volali, lebo tam
bývali kováči, ale v skutočnosti sa volali
Konig. Bolo to v tých miestach, kde je teraz socha sv. Floriána. To bola tiež studňa
na škripec a na vedrá.
V chotári boli tri studne. Jedna bola asi
kilometer pod cintorínom, podľa cesty
od cintorína smerom na Vištuk. Tam sme
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a dobytok sa mohol napiť.
V obecných studniach na ulici pitná voda nebola, ale na záhumní bola obecná
studienka s výdatným prameňom a s výbornou pitnou vodou. Táto studienka bola
v Grossovom (teraz Kollárovom) humne.
Studienka bola zrubová, voda sa z nej naberala vrchom do „kýblov“ a obecným
chodníkom, ktorý viedol z ulice vedľa
steny domu Jana Koníka, k nej chodila
pre vodu celá dedina. Táto studienka sa
užívala až do roku 1933, keď sa prameň z
nej vyviedol na ulicu pred Lederleitnerov
dom a urobil sa z nej obecný vodovod,
tzv. „Riziko“.
V dedine boli ešte ďalšie súkromné studne, v ktorých bola dobrá pitná
voda. Keďže vtedy sa dvory nezamykali
a niektoré domy ani nemali bránu, ľudia
si bez zábran chodili do súkromného
dvora pre vodu. Vtedy to bolo úplne
normálne. Obyvatelia Hoštákov chodili
ku Švorcom (teraz tam býva Mária Ružičková), z Novosadskej ulice chodili
k Hutterom (teraz tam býva Vilma Markuseková) a na Hlavnej ulici sa chodilo
pre vodu na Vráblovu studničku (teraz
tam býva Terézia Polčicová).
Studničky v chotári

Takto vyzerala Hlavná ulica v Dubovej dňa 26.11.1940. Fotil Vincent Jakubec
spieval. Ako prvé kvetiny boli v potoku
kukučky, záružlie, nezábudky a plno všelijakých voňavých zeliniek - ako je bažalička a iné. V potokoch vyše dediny bolo
hodne vŕb a olší, pod ktorých koreňmi žili
raky. Keď prišli chlapci z pasienku, chodili na raky. Teraz sú potoky zregulované,
vytvorené umelé korytá, vydláždené a nie
je v nich žiaden život.
Studne
V dedine boli štyri studne. Tri boli
obecné, štvrtá bola súkromná – pred Jurkovičmi. Obecné studne mali ten význam,
že boli verejné, na voľnom priestranstve,

napájali kravy, keď sme ich pásavali. To
bola studňa váhová. Druhá studňa bola
na Junčovine, asi 200 m od rohu hája.
To bola tiež váhová studňa. Tretia studňa
bola vo Webrovej záhrade, ktorú užíval
pán lesný hájnik Weber, ktorý tam mal
hájovňu.
Tá studňa, ktorá bola pred Františkom
Koníkom, bola najviac využitá, lebo bola
v strede dediny. Keďže vtedy bolo málo
studní v súkromných domoch a ľudia
chovali dobytok, napájali dobytok buď
na potoku alebo ho vyháňali na ulicu
k obecnej studni. Pri studni bol veľký
hrant, dlhý asi 5 m, kde sa natiahla voda

Najznámejšia studnička bola Hrabovka, ktorá bola pod Kuklami. Toto
pomenovanie mala podľa stromu hrab,
z ktorého koreňov vytekala. Keďže v minulom storočí, než prišlo družstvo, sa vo
vinohradoch robilo od svitu do mrku a vinohrady boli plné ľudí, studničky slúžili
na občerstvenie. Na Hrabovku sme ako
deti chodili pre vodu. A nielen my, ale aj
„Kralované“ mali k nej vyšľapaný chodníček. Druhá studnička bola na Greftoch
pri „Dominikovi“, tá sa volala Halacka.
Ďalšie studničky boli pod „Koligramy“
pri Rudovi Jakubcovi a Igorovi Vrankovi.
Studničky väčšinou zanikli v dôsledku
meliorácie alebo výstavby rodinných domov.
********************************
Toľko o potokoch, studniach a studničkách v našej dedine a chotári. Dúfam,
že v najbližších vydaniach Dubovských
novín sa dozvieme aj o tom, ako sa naša
dedina budovala v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia. Myslím, že všetci
a najmä mladšie generácie to uvítajú.
Terézia Polčicová st.
rod. Koníková
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príjmy a výdavky
za rok 2004
Milí čitatelia,
ako vždy v novoročnom čísle Vám aj
teraz predkladáme prehľad o finančných
pohyboch na účte Dubovských novín
počas minulého roka. Prispievate nám
na ich tvorbu formou peňažných darov
či formou nejakej služby. Obec Dubová
finančne kryje samotnú tlač novín, ktoré
pre bohatosť spracovávaného materiálu
vydávame už stabilne na dvanástich
stranách v náklade 400 ks.
Ako máte možnosť vidieť v priložených tabuľkách, vďaka Vašej podpore sme v uplynulom roku zabezpečili
technické vybavenie nutné pre prípravu
Dubovských novín do tlače ako aj pre
pružnejšiu prácu s podkladovými materiálmi. Predovšetkým sme zakúpili základnú počítačovú zostavu s potrebným
softvérom a digitálny fotoaparát. Taktiež
sa nám podarilo aktualizovať zalamovací grafický program Adobe InDesign na
jeho novšiu modernejšiu verziu CS.
Všetkým darcom ďakujeme.
Redakcia

20 334,37 Sk

Príjmy:
príspevok od obce:
46 295,50 Sk
dary od fyzických osôb: 21 795,50 Sk
úroky v banke:
53,03 Sk
2 % dane:
10 306,00 Sk
----------------------------------------------Spolu
78 450,03 Sk
Výdavky:
faktúry za tlač novín: 22 848,00 Sk
počítač a príslušenstvo: 37 112,00 Sk
software:
11 368,00 Sk
odborná literatúra:
2 981,00 Sk
digitálny fotoaparát:
13 666,00 Sk
daň z úrokov:
5,00 Sk
poplatky banke:
2 040,00 Sk
vrátenie časti pôžičky: 5 000,00 Sk
----------------------------------------------Spolu
95 020,90 Sk
Stav k 31.12.2004:

3 764,40 Sk

Prehľad darov od fyzických osôb:
20 x 100, 20 x 200, 1 x 295.50, 7 x 300,
1 x 500, 14 x 500, 6 x 1000
----------------------------------------------Spolu
21 795,50 Sk

Postupnosť krokov
pre poukázanie 2 % z dane
Zamestnanci (najbežnejší prípad):
1. písomne požiadate svojho zame-stnávateľa o vykonanie
ročného zúč-tovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti a funkčných požitkov;
2. zamestnávateľ Vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane, v
ktorom okrem výšky ročnej dane uvedie, že nemáte nedoplatok
na tejto dani;
3. vypočítate si výšku 2 % zo zaplatenej dane (z tohto potvrdenia) - tá musí byť pre tento účel minimálne 20,- Sk
4. vyplníte vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 %
zaplatenej dane, v ktorom uvediete
- vaše meno, priezvisko, rodné číslo a adresu bydliska,
- vypočítanú sumu zodpovedajúcu po-dielu 2 % zo zaplatenej
dane
5. pošlite/doručte vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o
zaplatení dane príslušnému daňovému úradu podľa Vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2005.
----------------------------------------------------------------------------Tí, ktorí si sami podávajú daňové priznanie (živnostníci a pod.):
1. podáte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu (podľa
trvalého pobytu)
2. zaplatíte daň za rok 2004 - predpokladá sa, že nemáte nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb ani za predchádzajúce
obdobia (túto skutočnosť overuje správca dane)
3. vypočítate si výšku 2 % zo zaplatenej dane - tá musí byť pre
tento účel minimálne 20,- Sk

Dubovské noviny

2 % našej dane
Milí čitatelia,
Spolok sv. Vincenta na Slovensku získal v roku 2004 touto formou na svoje
charitatívne aktivity cca 400 tis. Sk.
Tlmočíme aj teraz úprimnú vďaku prezidentky Spolku pani Magdalény Boledovičovej tým Dubovanom, ktorí sa
rozhodli venovať časť svojej dane práve
Spolku sv. Vincenta de Paul.
Z uvedenej sumy dostala naša Konferencia v Dubovej čiastku 10306 Sk.
Peniaze boli poslané na účet Dubovských
novín. Všetkým našim "daňovým" darcom úprimne ďakujeme.
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku sa aj tento rok uchádza o podporu svojej činnosti formou poukázania
2 % našej dane. Je to zároveň možnosť
podporiť aj Dubovské noviny. Môžu tak
urobiť ako fyzické osoby (zamestnanci)
tak aj právnické osoby (firmy).
Predtlačené tlačivá vkladáme ako prílohu do každých novín. Stačí ich do-plniť
Vašimi údajmi a v stanovenom termíne
odovzdať na Daňovom úrade podľa
Vášho bydliska. Vopred ďakujeme.
Redakcia

4. vyplníte vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 %
zaplatenej dane, v ktorom uvediete
- vaše meno, priezvisko, rodné číslo a adresu bydliska,
- vypočítanú sumu zodpovedajúcu po-dielu 2 % zo zaplatenej
dane
5. pošlite/doručte vyplnené vyhlásenie príslušnému daňovému
úradu podľa Vášho bydliska najneskôr do 15. apríla 2004 resp.
do 15 dní po termínu splatnosti dane a podania daňového priznania, ak ste požiadali o predĺženie lehoty na podanie daňového
priznania.
----------------------------------------------------------------------------Právnické osoby (firmy):
1. po zaplatení dane vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane, ktoré obsahuje
• presné označenie daňovníka, ktorý podáva vyhlásenie, a to
obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné
číslo daňovníka,
• sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane,
• zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, čiže rok 2004
• identifikačné údaje prijímateľa alebo prijímateľov, obchodné
meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie,
• uvedenie výšky sumy pripadajúcej na každého prijímateľa.
2. predložíte vyhlásenie správcovi dane do 15 dní po uplynutí
lehoty na zaplatenie dane - najneskôr do 15. 4. 2004
• predpokladá sa, že nemáte do lehoty na podanie vyhlásenia
nedoplatok na dani,
3. sumu môžete poukázať viacerým prijímateľom - minimálna
výška na jedného prijímateľa však musí byť 250 Sk.
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Pripomienka zosnulých
január - marec 2005
100 rokov:
Anna Svrčková + 8.1.1905
manželka Imricha rod. Mrvecová (64 r.)

40 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.)

Severín Šikula + 20.1.1905
syn Alexina a Roziny rod. Krajčovičovej (3 mes.)

Rozina Koníková + 12.2.1905
dcéra Štefana a Márie rod. Vrábelovej (16 mes.)

Rozina Švarcová + 9.3.1905
manželka Františka rod. Šimovičová (54 r.)

manžel Marty rod. Polčicovej (78 r.)

30 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.)

90 rokov:
Rafael Svrček + 2.1.1915
syn Jozefa a Anny rod. Kolekovej (7 mes.)

Štefan Fandel + 20.1.1915
syn Leonarda a Márie rod. Sellerovej (3 mes.)

80 rokov:
Martin Jurkovič + 8.1.1925

Augustín Hrdlovič

syn Petra a Márie rod. Krchnákovej (1 mes.)

František Kučera + 9.3.1925
manžel Anastázie rod. Jakubcovej (30 r.)

70 rokov:
František Polčic + 24.2.1935

Vdp.
Viliam Hoťka

Ján Moravčík + 20.2.1965

Kristína Šimovičová + 20.1.1905
manželka Jána rod. Jurčová (76 r.)
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Imrich Švorčík

kňaz, duchovný správca farnosti
v Dubovej v rokoch 1942 - 1949. Dňa
5. januára 2005 sme si s vďakou a úctou pripomenuli 10. výročie úmrtia
tohto významného muža, ktorý prirástol k srdcu mnohých našich farníkov.
Venujme mu spomienku a úprimnú
modlitbu.

20 rokov:
Mária Moravčíková + 23.1.1985
manželka Františka rod. Sklenková (63 r.)

Štefánia Drinková + 28.3.1985
manželka Jozefa rod. Kulmárová (73 r.)

manžel Magdalény rod. Moravčíkovej (62 r.)

60 rokov:
Júlia Grossová + 4.1.1945
vdova po Maximliánovi, 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

Štefánia Drinková

10 rokov:

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.)

50 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.)

30. októbra 2004
sme si pripomenuli nedožité 50-tiny
manžela a otca Ľubomíra Hozlára.
Manželka a deti

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

Poďakovanie darcom

vdova po Pavlovi, rod. Mičková (97 r.)

František Hozlár + 8.3.1955
manžel Oľgy rod. Polčicovej (31 r.)

Katarína Hutterová

František Hozlár

Peter Kosec

Vilma Vojačková

Jozef Ružička

Oľga Hozlárová

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských
novín:
Anna Gajdošíková, rod. Citterova
(Častá), Anton Suchovský, Mária
Ružičková, rod. Ladislava Fandla,
Terézia Jakubcová, Anna Lukačovičová, Katarína Švorcová, Mária Potočná, Marta Geršicová a dvaja Bohu
známi darcovia .
ĎAKUJEME!
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Richard Schwarz (** 17.11.2004)
rodičia: Marek a Martina rod. Sobolíková

Michal Jakubčík (** 2.12.2004)
rodičia: Štefan a Miroslava rod. Dobšovičová

Michal Matias (** 3.12.2004)
rodičia: Michal a Eva rod. Körösiová

Kronika narodených, sobášených
a zosnulých.

Zosobášili sa

František Horváth / Michaela Kitlerová

Michal Matias / Eva Körösiová

3.1.2004
- František Horváth
- Michaela Kitlerová
----------------------------------------------29.5.2004
- Michal Matias
- Eva Körösiová
----------------------------------------------11.8.2004
- Jozef Monček
- Anna Farkašová
----------------------------------------------4.9.2004
- Michal Jakubec
- Alexandra Rázusová rod. Porubská
----------------------------------------------16.10.2004
- Michal Šedivý
- Katarína Branišová
----------------------------------------------16.10.2004 (civ.)
- Rudolf Polčič
- Renata Badinková
----------------------------------------------Novomanželom srdečne blahoželáme
a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, dobrého zdravia, obetavej lásky
a trpezlivosti pre spoločný život.

Peter Ružička (** 7.12.2004)
rodičia: Peter a Lucia rod. Hozlárová

Vítame tieto deti v našej obci. Rodičom blahoželáme k veľkému daru života a vyprosujeme, aby im dieťa bolo
na radosť a Bohu na česť a slávu.
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8 CHLAPCOV / 6 DIEVČAT

Adam Moravčík (** 26.2.2004)
Michal Šedivý / Katarína Branišová

rodičia: Andrej a Andrea rod. Sodomová

Richard

Ema Polčičová (** 1.4.2004)

z

Schwar

rodičia: Stanislav Polčič a Ivana rod. Fandlová

Emma Šuplatová (** 18.4.2004)
rodičia: Peter a Marcela rod. Lukačovičová

Jakub Jablonovský (** 16.6.2004)

Michal

Jakubčík

rodičia: Branislav a Andrea rod. Pešková

Naďa Šefčíková (** 16.6.2004)

Matias
Michal

rodičia: Dušan a Eva rod. Hutterová

Barbora Krasňanská (** 17.6.2004)
rodičia: Tomáš a Marcela rod. Ružičková

Dorota Krasňanská (** 17.6.2004)
rodičia: Tomáš a Marcela rod. Ružičková

Matúš Hrdlovič (** 18.8.2004)

užička
Peter R

rodičia: Patrik a Simona rod. Neshodová

Laura Polčičová (** 23.10.2004)
rodičia: František a Andrea rod. Nemčeková

Jozef Kudri (** 13.11.2004)
rodičia: Jozef a Soňa rod. Masariková
Rudolf Polčič / Renata Badinková

Deti sú mostom
do neba.
(Perzská múdrosť)
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Predišli nás...
9 MUŽOV / 5 ŽIEN

František Nemček (+
+ 15.1.2004)
manžel Terézie rod. Hozlárovej (64 r.)

František Duban (+
+ 9.5.2004)
manžel Justíny rod. Hrdlovičovej (81 r.)

Mária Polčicová (+
+ 21.5.2004)
vdova po Florianovi, rod. Pokojná (88 r.)

František Bacigál (+
+ 22.5.2004)
manžel Anny rod. Zubajovej (63 r.)

František Nemček

Mária Polčicová

Alojz Zajíček

Karino Švorc

František Bacigál

Jozef Zubaj

Serafína Palkovičová

Ľubomír Valenta

Stanislav Kalinovský

Terézia Tomašovičová

Mária Tomašovičová

Anna Holkovičová

Roman Dékány

Viliam Nemec

Jozef Zubaj (+
+ 5.6.2004)
manžel Ľudmily rod. Polčičovej (72 r.)

Stanislav Kalinovský (+
+ 7.6.2004)
vdovec po Anne rod. Dubanovej (82 r.)

Terézia Tomašovičová (+
+ 17.6.2004)
vdova po Severínovi, rod. Mináriková (93 r.)

Alojz Zajíček (+
+ 19.7.2004)
manžel Márie rod. Šajdovej (79 r.)

Karol Švorc (+
+ 7.8.2004)
manžel Márie (50 r.)

Serafína Palkovičová (+
+ 16.8.2004)
vdova po Justínovi, rod. Zacharová (78 r.)

Ľubomír Valenta (+
+ 25.8.2004)
manžel Ireny, rod. Tomašovičovej (46 r.)

Mária Tomašovičová
vdova po Pavlovi, rod. Valová (60 r.)

Anna Holkovičová (+
+ 11.11.2004)
vdova po Štefanovi, rod. Polčicová (84 r.)

Roman Dékány (+
+ 21.11.2004)
(33 r.)

Viliam Nemec (+
+ 23.11.2004)
manžel Márie, rod. Drinkovej (66 r.)

Pane, buď milostivý dušiam týchto ľudí
a prijmi ich do svojho Kráľovstva. Daj
nám silu prijať z Tvojich rúk toto dočasné,
ale ťažké odlúčenie. Pomáhaj nám prežiť
zbytok života podľa Tvojej vôle, aby sme
sa všetci raz stretli pred Tvojou tvárou.

Ako veľmi sa treba
modliť za zomierajúcich! Keby to ľudia
vedeli!

(sv. Terezka)

Vytyčujeme si méty, chceme
zdolať vrcholy, chceme dosiahnuť svoje ciele.
Vo výške 4000 metrov však
človek musí zvíťaziť nielen nad
prírodou, ale aj nad sebou. Niekto zvíťazí nad svojou fyzickou
kondíciou a niekto nad sebou samým. Nad svojimi túžbami, nad
svojou pýchou.
Víťazstvom sa stane aj návrat
z chaty Solvay pod samým vrcholom 4470 metrov vysokého
Matterhornu.
Prvoradým už nie je dosiahnuť
za každú cenu svoj sen, ale bezpečný návrat domov, k milujúcej
manželke a deťom, k rozostavanému domu a rodine. Tak sa
z chlapcov stávajú muži.
Na základe rozhovoru
s účastníkom horolezeckého výstupu
na Matterhorn
spracoval rrr

Naši jubilanti
január - marec 2005
70-ročný:
Alojz Koník (** 2.2.1935)
60-roční:
Celestína Jakubcová (** 1.2.1945)
Terézia Voberová (** 2.3.1945)
Fridolín Jakubec (** 3.3.1945)
Ivan Jakubec (** 3.3.1945)
Darina Krajčovičová (** 3.3.1945)
Jubilantom srdečne blahoželáme. Vyprosujeme im všetky dary neba a veľa
duchovného i telesného zdravia.

Človek ľahšie
poznáva vesmír než
svojho suseda.
(Hemingway)
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Spevácky zbor Credo z Ivanky pri Dunaji
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programu. Dievčatá sú v trošku chudobnejšom počte, ale spievajú dobre a s láskou. Niekoľko dní pred koncertom som bol pozvaný
aj na ich skúšku a naozaj úprimne sa teším
z dobrej a veselej atmosféry, ktorá tam vládla. Tu, na koncerte, je to síce iná situácia, ale
myslím, že všetci dokážeme vnímať to pekné
a hodnotné v tejto našej mládeži.
Ako druhý prichádza k mikrofónu Stano
Košč, náš dlhoročný priateľ, dobrý hudobník
i človek. Ako viete, dvakrát sme sa v priebehu
posledného roka vzájomne pokúšali zorganizovať v Dubovej jeho vystúpenie, žiaľ nepodarilo sa z rôznych vážnych príčin. Možno o to
spontánnejšie vyznelo jeho vystúpenie teraz,
keď sa pred nás postavil po desiatich rokoch
hudobnej prestávky. Hra na cudzí klávesový
nástroj a skrehnuté prsty mu isto nepridávajú na pohode, ktorú by si bol želal, ale zvláda
to veľmi dobre a podelí sa s nami o niekoľko
pekných piesní z jeho autorskej
dielne. A hoci hudbu ako takú
môžeme samozrejme vnímať
každý trošku inak, je tu podľa
mňa jedna vec, ktorá mohla
byť každému jasná. Je to mi-

Kedysi dávno, na sklonku života sv. Vincenta de
Paul, sa podľa jedného filmu odohral nasledovný rozhovor medzi kráľovnou Annou Rakúskou a ním. Kráľovná sa obracia k sv. Vincentovi:
- Konáte veľmi mnoho, otče z Pauly.
- Učinil som tak málo!
- Čo to vravíte, otče, Vy viete, že ste vykonali veľa a je
málo ľudí, ktorí budú môcť pri poslednom súde vydať
taký bohatý počet zo svojho života ako Vy.
- Spal som, strašne som spal, madam - bol som často
lenivý.
Mužská časť zboru z Ivanky
- Ach, otče z Pauly, to skôr my, ktorí sme mysleli len na
svoje uspokojenie, na svoj pôžitok, žili sme so zatvorenými oča- moriadny osobný vzťah
mi... ale Vy, ktorý ste stále mysleli na to, aby ste dávali, ktorý ste tohto muža k našej obci.
pohŕdli šťastím a mocou, Vy, ktorý ste budovali niečo iného než Zabudol som vtedy pripopominuteľné paláce a pominuteľnú slávu - povedzte, cítite aj Vy menúť aj ďalšiu vec, totiž
na prahu smrti tú veľkú prázdnotu za sebou?
skutočnosť, že to je práve
- Áno, madam, nič som nevykonal.
on, kto nám do našich
- Čo teda musíme robiť, aby sme v živote niečo vykonali?
Dubovských novín dva
- Viac!
roky prispieval ako tvorca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------finančného okienka. Som
rád, že sme Vám ho teraz
Ešte niekoľko minút pred začiatkom programu v nedeľu 12. demohli predstaviť aj v tejto Stano Košč
cembra 2004 bolo ťažko odhadnúť, či a ako sa lavice kostola zaplpodobe…
nia. Zdá sa však, že to akosi patrí k spôsobu, akým sa Dubová na
Ako každý rok, dávame aj teraz pred vystúpením posledného
takýchto akciách zúčastňuje. V konečnom dôsledku ide o sympaúčinkujúceho priestor pre predstavenie charitatívneho diela, na
tický jav: človek už začína mať dojem, že účinkujúcich bude viac
podporu ktorého koncert organizujeme. Dnes je to projekt Dom
ako tých počúvajúcich, no zrazu sa situácia podstatne mení a v
nádeje, ktorý sa už niekoľko rokov buduje vo farnosti sv. Vincenta
priebehu niekoľkých minút je kostol pomerne zaplnený. Pri vchode
de Paul v bratislavskom Ružinove. Pôvodne pozvaný JUDr. Milan
rozdávajú naše speváčky z Creda medovníky ako milú pozornosť
Baluch sa ospravedlnil pre chorobu a tak pozývam k mikrofónu
každému prítomnému.
MUDr. Janku Ráczovú z Konferencie sv. Gorazda v Bratislave, ktoKrátko po 15.00 začíname s programom. Dubovské Credo dorá predmetný projekt zabezpečuje. V krátkom príhovore nám dáva
stáva mikrofón ako prvé. Po úvodnej piesni a kratučkej modlitbe
základnú informáciu o cieľovom zameraní projektu, ako aj o probodovzdávam prítomným vyššie napísanú myšlienku sv. Vincenta
lémoch s jeho realizáciou spojených.
de Paul, ktorý nás prekvapuje svojím jednoduchým receptom proti
Záver koncertu patrí našim milým hosťom z Ivanky pri Dunaji.
únave a nebezpečnému pocitu, že už nemôžeme byť lepší: jednoSú to mladí speváci a hudobníci – menovci nášho Creda. Ako ich
ducho “robiť viac!”
stručne uvedie vedúca skupiny Janka Zibalová, ide o potomkov
Po mojich slovách pokračuje v speve naše Credo. Počúvame peka pokračovateľov pôvodneho Creda z Ivanky, kde vlastne spievali
né vianočné piesne, ktoré zároveň navodzujú príhodnú atmosféru
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ich rodičia. Tento veľký spevokol zohral významnú úlohu v období
zrodu tzv. beatových omší, ktoré sa u nás začali spievať v politicky
voľnejších rokoch 1968-1969. Potom keď boli spevy tohto druhu
ex offo zatlačené do roviny nedovolených foriem, speváci sa stiahli
do menej viditeľnej roviny. V domnení, že Credo z Ivanky zaniklo,
použil som rovnaké pomenovanie pre našich spevákov na Dubovej.
Moja úcta a obdiv k tomuto pôvodnemu Credu však nikdy nezanikli a som preto veľmi rád, že prijímajú naše pozvanie a potešia

... a naše Credo z Dubovej

naše uponáhľané duše pekným repertoárom prevážne vianočných
piesní. Sú milí, veselí, hrajú a spievajú spontánne a my máme možnosť počuť niečo zase “z iného súdka”. Asi aj im sa u nás páči, lebo
nám naznačujú ochotu stretnúť sa aj inokedy. Pokiaľ viem, ešte pomerne dlho po programe zostávajú v sakristii kostola, kde pre nich
naši kreďáci pripravili občerstvenie. Verím, že tieto dve Credá našli
spoločnú reč.
Tentokrát máme medzi sebou aj hostí zo Spolku sv. Vincenta de
Paul na Slovensku, a to prezidentku Spolku pani Magdalénu Boledovičovú a tajomníčku Doc. Eriku Otrubovú. Pred záverečnou

Poďakovanie
Pozdravujeme čitateľov časopisu a obyvateľov obce Dubová. Chceme sa s Vami podeliť o príjemné zážitky a chvíle, ktoré pre
návštevníkov benefičného koncertu dňa
12.decembra 2004 v kostole v Dubovej pripravili jeho organizátori a účinkujúci.
Vďaka speváckym zborom Credo z Dubovej a z Ivanky pri Dunaji a tiež skladateľovi a interprétovi p. Koščovi návštevníci
sa preniesli priamo do vianočnej atmosféry.
Mladistvý elán zapálil srdcia všetkých, aj
starších prítomných.
Výťažok koncertu 5480.- Sk bol veľkoryso venovaný na charitatívnosociálny projekt
Spolku sv. Vincenta de Paul "Dom nádeje".
Uvedený projekt sa realizuje v sociálnom
centre pri kostole sv. Vincenta v Bratislave-Ružinove. V súčasnosti je to iba hrubá
stavba štvorpodlažnej budovy so zastrešením, uzatvorená oknami a dverami. Po jej
dokončení budova bude slúžiť na poskytovanie pomoci:
1. skupine chovancov prepustených z detských domovov po 18 roku života, ktorí sú
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Tichou nocou preto pozývam ešte k mikrofónu prezidentku, ktorá
nás pozdraví a povzbudí pre ďalšiu činnosť a odznievajú i pekné
slová vianočného žičenia. Hneď potom prichádza pred oltár páter
Jozef, novokňaz z misijnej rehoľnej spoločnosti lazaristov, aby nám
udelil novokňazské požehnanie.
Posledným prvkom programu je pieseň Tichá noc, ktorú za klávesového doprovodu Katky Červenkovej zo Šenkvíc spievajú spoločne všetci účinkujúci a myslím, že aj ostatní prítomní.
Pieseň pomaly doznieva a vtedy prichádza dopredu ečte starosta
obce pán Alexander Lukačovič. Ako aj po iné roky vyslovuje spokojnosť a vďaku za benefičné vystúpenie, prihovára sa peknými
slovami a myšlienkami. Reaguje aj na moju poznámku, že hostia
z Ivanky pri Dunaji prišli na Dubovú na vlastné náklady a vyslovuje svoje rozhodnutie o finančnom príspevku na preplatenie ich
prepravy. Osobne ma veľmi teší, že sa starosta týchto benefičných
vystúpení zúčastňuje a podporuje ich. Ospravedlňujem sa, že som
z nedostatku duchaprítomnosti nedokázal na tento neplánovaný
vstup adekvátne reagovať a nepoďakoval som sa mu za všetkých
hneď vtedy do mikrofónu. Robím tak aspoň teraz.
Zároveň ďakujeme všetkým prítomným, ktorí sa podujatia zúčastnili. Ďakujeme za finančné príspevky na Dom nádeje, ktoré
predstavujú celkovú sumu 5480.- Sk vrátane peňazí, ktoré venovalo
Credo za predané vianočné pohľadnice. Veľkú vďaku vyslovujeme
našim účinkujúcim zložkám za ich spev, ale aj ich čas, energiu a
náklady s vystúpením spojené. Ďalej vyslovujeme vďaku Bohu
známej rodine a pomáhajúcim osobám za zabezpečenie večere
pre niektorých hostí, speváčkam z Creda za pomoc pri príprave a
za občerstvenie pre kredákov z Ivanky a všetkým ostatným, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave a realizácii koncertu.
Na záver ďakujem otcovi Máriovi Orbanovi za to, že nám umožňuje robiť tieto vystúpenia v dôstojnych priestoroch Božieho chrámu a pánovi Marošovi Kičinovi, Ing. Rudolfovi Zajíčkovi a jeho
synovi Dávidovi za kvalitné ozvučenie tejto akcie. Nech Vám to
všetkým Pán odplatí.
František Zajíček

bez rodinného zázemia a sú potencionálnymi bezdomovcami. Okrem ubytovania im
bude poskytovaná strava a pomoc pri hľadaní zamestnania, prípadne práca vo vlastných dielňach.
2. žiakom, rodičom a dospelým, ktorí sú
ohrození drogovou závislosťou
3. starším, na pomoc odkázaným a zdravotne postihnutým osobám
Plánovaná činnosť vychádza z aktuálnych
potrieb obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov. V tejto lokalite je na počet obyvateľov najviac hlásených drogovo závislých
osôb v SR. To má za následok, že drogovou
závislosťou sú podstatne viac ohrozené deti,
mládež i dospelí.
V dôsledku predlžujúceho sa veku obyvateľov narastá počet starších, osamelých
a chorých osôb, ktoré budú aktívne vyhľadávané a sprostredkuje sa im poskytovanie
potrebnej pomoci.
Projekt v rámci SVdP realizuje skupina
dobrovoľníkov-laikov. Jej činnosť je momentálne sústredená na výstavbu budovy
a hľadanie finančných zdrojov na jej rea-

lizáciu. Každá finančná čiastka, a teda aj
výťažok z benefičného koncertu, približuje
uskutočnenie cieľa.
Touto cestou Vám zo srdca ďakujeme
tak za financie, ako aj za "teplo okolo srdca", ktoré sme si od Vás odniesli, navyše aj
symbolicky v dlani vo forme perníkových
srdiečok.
Hojné Božie požehnanie pre všetky ďalšie Vaše snaženia želajú členovia Národnej
rady Spolku sv. Vincenta de Paul a Konferencie sv. Gorazda v Bratislave-Ružinove.
MUDr. Jana Ráczová
Konferencia sv. Gorazda
Srdečne ďakujeme Vašej Konferencii, ako
aj všetkým účinkujúcim na benefičnom
koncerte dňa 12.12.2004, ktorého výťažok
ste poukázali na výstavbu Domu nádeje.
Peniaze sme obdržali. Ešte raz úprimná
vďaka.
S vincentínskym pozdravom
JUDr. Milan Baluch
predseda Konferencie sv. Gorazda
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Športová hala na ihrisku
Pod týmto názvom všetci poznáme viac-účelovú budovu, ktorá
je v areáli ihriska. Nakoľko je to jediná spoločenská budova v obci, OZ pri OÚ Dubová
sa rozhodlo, že sa urobí
hĺbková
rekonštrukcia
tohto zariadenia.
Viedla ich k tomu skutočnosť že športová hala
bola neizolovaná a boli
veľké tepelné straty, opadávala omietka, okná netesnili a pretekali.
Celkový vzhľad budovy
už nespĺňal kritéria jediného kultúrneho stánku
v obci.
Na základe týchto skutočností sa urobilo nové
opláštenie budovy, vymenili sa okná za nové plastové, dvere, pristavil sa sklad za kuchyňou, obnovili
sa toalety, kuchyňa, urobila sa nová elektroinštalácia,
výmena svietidiel v celej hale.
Náklady na túto rekonštrukciu za rok 2004
predstavujú čiastku 1.189 tisíc Sk a boli hradené
z rozpočtu obce.
V roku 2005 by sme chceli urobiť vonkajšiu fasádu
a výmenu strešnej krytiny.Celková čiastka nákladov
po dokončení všetkých prác bude zverejnená znovu
prostredníctvom Dubovských novín.
Toto zariadenie bude v budúcnosti, tak ako doteraz

Dubovské noviny

slúžiť všetkým spoločenským organizáciám v obci, pri obecných
slávnostiach, posedeniach, kultúrnych podujatiach a tanečných
zábavách. Občania budú môcť zariadenie využiť na rodinné oslavy
a kary.
Slávnostné
otvorenie
bolo 31. decembra 2004
Silvestrovskou
zábavou
a privítaním roku 2005.
Starosta obce
Alexander
Lukačovič
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