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�Máme sa radi�, hovorí dcéra svojej 
mame, �a chceme sa zobrať.� Mama 
nie je tým prekvapená, ale ani nad�ená. 
Bojí sa o svoju dcéru. Nechce, aby skon-
čila sklamaním a zatrpknutosťou ako 
mnohé iné. �Je ich láska dosť silná? 
Vydr�ia to spolu?� � takéto my�lienky 
zamestnávajú jej myseľ. 

Bo�ia nekonečná láska...
Veru, najväč�í problém na�ej lásky 

je jej nestálosť a nevytrvalosť. Ľudská 
láska má svoje hranice. Tie, ktoré jej ur-
čujeme my a tie, ktoré jej dáva koniec 
�ivota. Hranice ľudskej lásky poznáme 
aj z týchto a podobných slov: �Ja to u� 
ďalej nemô�em zná�ať. U� nie, u� ti ne-
odpustím. To je u� moc. Také niečo ne-
budem u� zná�ať...� Hovoríme týmto ko-
niec láske. Niekto jej dáva viac priestoru 
a niekto menej. Láska, ak nie je �ivená 
a posilňovaná, ľahko zov�ednie a pri 
ťa�kostiach sa stratí. O tom nám napo-
kon hovorí veľa samotný �ivot a osudy 
ľudí, najmä v dne�ných časoch. Iné hra-
nice láske robí koniec �ivota. Akokoľvek 
máme niekoho radi, napokon ho musíme 
opustiť a zanechať tu na svete, alebo on 
necháva nás a odchádza do večnosti. Sú 
to smutné chvíle rozlúčok a pohrebov, 

ale plné nádeje. Očakávame deň, keď sa 
láska bude môcť opäť prejaviť, keď sa 
opäť stretneme v dome spoločného Otca. 
Ľudská láska má svoje hranice. Akokoľ-
vek a čokoľvek by sme z lásky a pre lás-
ku urobili má svoj vrchol a je ním obeta 
�ivota. Najväč�iu lásku má ten, kto polo-
�í svoj �ivot za niekoho. Ale keď polo�í 
svoj �ivot u� nemá viac, čo dať.

Je tu e�te iná láska. Ona nemá hranice, 
je nekonečná. Hovoríme o Bo�ej láske. 
Ona je iná ne� tá na�a, ľudská. Nebojí sa 
ťa�kostí, neuteká pred nimi, ale vstupu-
je do nich, aby ich prekonala. Utrpenie 
a bolesť zná�a pokojne a trpezlivo, ba 
viac premieňa ich na prejav obetujúcej sa 
lásky za nás. Nevyhýba sa nepriateľom 
a protivníkom, ani sa nepomstí za urá�ky 
a krivdy. V�etko verí, v�etko dúfa, v�etko 
zná�a, v�etko vytrpí a nikdy neprestáva. 
Zostupuje z neba a skláňa sa k človeku. 
Berie na seba na�u zlobu, hriech i urá�-
ky a odpú�ťa. Zomiera na krí�i, na ol-
tári tohto sveta. V priesečníku krí�a sa 

spája nebo so zemou a ľudia navzájom. 
Myslíme si, �e na krí�i je jej koniec? Na-
zdávame sa, �e končí smrťou, tak ako tá 
na�a? Nie. Na krí�i za nás zomiera, ale 
vzápätí vstáva z mŕtvych, aby tu zostala 
s nami nav�dy. Je�i� Kristus a jeho láska 
nás nikdy neopustí. Zostane tu s nami na-
v�dy, a� na veky. 
Človeka, ktorý sa obetoval a zomrel 

v ohni, alebo vo vode, aby zachránil die-
ťa, alebo jeho matku, toho pochováme 
a priná�ame mu kvety na hrob. Ľudská 
láska ďalej nemô�e ísť. Plačeme nad 
hrobom, spíname ruky a prosíme, aby sa 
vrátil medzi nás... Musíme čakať a čakať. 
Vyblednuté fotograÞe i po mnohých ro-
koch pripomínajú človeka, ktorého sme 
mali a máme radi, ale chýba nám... My 
čakáme deň, keď sa opäť stretneme.

Láska Bo�ia, Kristova je iná. Nemá 
hranice, lebo nemá ani hrob. Po svojej 
obeti vstáva z mŕtvych a prichádza me-
dzi nás. Mária Magdaléna zvolá od ra-
dosti: �Rabbuni� a u�asnutí učeníci sa 
nezmô�u na slovo. �Pokoj vám. Vstal 
som zmŕtvych a som tu medzi vami.� 
Láska Bo�ia nezostáva v hrobe. Ona je 
tu. Nemô�e zomrieť a nič ju u� nemô�e 
zastaviť. Bo�ia múdrosť chcela, aby ka�-
dý mal prístup k tejto láske. Na oltároch 
na�ich chrámov, v obete Svätej om�e sa 
sprítomňuje obeta lásky i zmŕtvychvsta-
nie. Sväté prijímanie je tá nekonečná Bo-
�ia láska, ktorá prekonala smrť a vracia 
sa k nám. Ka�dý kto chce, mô�e sa tejto 
lásky dotknúť, mô�e ju prijať do srdca, 
mô�e z nej načerpať. Ka�dému sa chce 
dať a s ka�dým chce byť. Boh nás ne-
opustil a prichádza vo svojej láske ku 
nám. Nikdy u� človek nemusí byť sám. 
Nikdy u� nemusí zná�ať samotu a trpieť 
bolesťou neistoty a smútku. Bo�ia láska 
je tu ako ovocie obety, ako ovocie zmŕt-
vychvstania. Pristupujme k nej, otvorme 
jej na�e srdce a nechajme sa ňou napĺňať 
a viesť. 

ThLic. Mário Orbán, farár

Milí čitatelia Dubovských novín,

tak rýchlo sa priblí�ili sviatky s hl-
bokým tajomstvom na�ej viery, tajom-
stvom Vykúpenia. 

Pre�ívajme utrpenie Pána �ivo, sú-
citne a ľutujme svoje osobné zlyhania 
celého roka, ba �ivota. Nech sám Je-
�i� Kristus vytvorí z na�ich du�í a sŕdc 
hudobné nástroje, ktoré mu vylúdia 
prekrásnu melódiu nad�eného veľko-
nočného ALELUJA. 

Po�ehnané veľkonočné sviatky.

Redakcia
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Obecné 
zastupiteľstvo 
Dubová

Plnenie 
rozpočtu 
k 31.12.2005

Záverečný 
účet 
obce Dubová 

Obecný úrad informuje

Príjmy R o z p o č e t
Pôvodný Upravený Plnenie

Fi�kálna decentralizácia
Daňový úrad Pezinok � podielové dane              1.919 1.919 2.429
                                   -  �kolstvo O.K.(M�, �J, �D) 1.709 1.709 1.709
                                   -  opatrovateľská slu�ba 216 216 216
Transfér na P.K. � Z� 732 889 889
Transfér na vzdelávacie poukazy 14 14 28
Transfér na stavebný úrad 20 20 20
Transfér na deti v hmotnej núdzi 3 3 4
Transfér na delimitované kompetencie                                 16 16 2
Daň z nehnuteľnosti PO+FO 350 350 471
Daň za psa 10 10 17
Poplatok za zábavné hracie automaty 40 40 45
Daň za ubytovaciu kapacitu 50 50 50
Daň za zber, prepravu komunálneho odpadu PO, FO 200 258 258
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 276 276 276
Poplatky z ulo�enia odpadu v zmysle zákona 200 200 294
Príjmy z prenajatých budov, gará�i a ost. 45 45 60
Príjem zo �portovej haly 0 0 15
Príjem za rybárske lístky 0 0 3
Príjem z kni�nice (výpo�ičné) 0 0 4
Príjem zo skládky (slu�by, nájom) 500 500 100
Príjem z recyklačného fondu (odpady) 0 0 16
Príjem z úrokov Þnančného hospodárenia 10 10 1
Príjem od opatrovaných 46 46 39
Poplatky za M� 49 49 45
Poplatky za �KD 0 0 15
Poplatky za stravovanie 25 50 49
Poplatky a platby cintorínske 5 5 5
Poplatky a platby za predaj vyr. tov. sluz. (vyhlá�ky, over.) 30 30 55
Príjem z predaja pozemkov, kapitálových aktív 0 0 77
Prevod prostriedkov z peňa�ných fondov 926 926 926

  SPOLU                                                                                                 7.391               7.631          8.118

Výdaje R o z p o č e t
Pôvodný Upravený Plnenie

Kultúra (akcie, činnosť) 160 160 105

Kni�nica 22
Autobus+nafta pre spoloč.org. 80 80 77
Telovýchova a �port 90 90 93
Dokúpenie riadu do viacúčelovej budovy 0 0 27
Detské preliezky � náklady (hojdačky, basketbal.kô�,,farby,piesok) 0 0 10
TKO (vývoz odpadu, ulo�enie odpadu) 400 500 484
Jednorázové soc.dávky 
(4tis.+46tis. nákup.pouk. dôchodcom Vianoce) 50 50 42

Verejné osvetlenie (el.energie) 270 270 287
Oprava verejného osvetlenia, vianočná montá�, demontá� 0 0 86
Dokúpenie vianočnej výzdoby na verejné osvetlenie 0 0 16
Pohrebníctvo,cintorín 
(údr�ba,geometrický plán na dom smútku a cintorín) 20 37 37

Zeleň 15 15 15
Zimná údr�ba ciest 20 20 20
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Príjem � výdaj = prevod prostriedkov do kapitoly Þnančné operácie v roku 2006
8.118 tis.-7.340 tis.=778 tis. Sk                                                

Obecné zastupiteľstvo 
Dubová

Rozpočet 2006 

Plyn a poisťovňa 150 150 135
Miestne komunikácie a verejné priestranstvá 50 132 124
Poplatky, odvody, dane 50 50 24
Verejná správa (mzd. fond, odvody za organ.+kompl. 
výdavky správy vč. údr�by a servisu, odmeny poslancov, 
kontrolóra  a ostatných zlo�iek)

2.004 2.020 2.029

DoÞnancovanie Z� z rozpočtu obce 236 79 59
�kolstvo-mzdy, odvody, prevádzka  P.K. (Z�) 732 889 889
�kolstvo �mzdy, odvody, prevádzka O.K.(M�, �J, �D)  
(skutočné čerpanie je vy��ie o mesiac december 2005 - 
mzdy a odvody, ktoré budú vyplatené v januári 2006

1.709 1.709 1.529

Čerpanie transféru � vzdelávacie poukazy  (Z�) 14 14 28
Čerpanie transféru deti v hmotnej núdzi - strava,�kolské 
potreby 3 3 4

Čerpanie transféru delimitované kompetencie 16 16 0
Čerpanie príspevku v M� 49 49 45
Čerpanie príspevku v �J 25 50 26
Opatrovateľská slu�ba 262 262 237
Stavebný úrad 60 60 69
Územný plán obce 300 300 90
Dla�ba v okolí SAD zastávok (kap.výdavok) 0 0 281
Výpočtová , kancelárska, telekomunikačná technika (kap.
výdavok) 70 70 62

Rekon�trukcia �portovej haly (kap.výdavok) 556 556 388

  SPOLU                                                                                                 7.391               7.631          7.340

Príjmy (sumárne rozčlenenie) R o z p o č e t
Pôvodný Upravený Plnenie

Be�ný rozpočet 6.465 6.705 7.115

Finančné operácie 926 926 926
Kapitálový rozpočet 0 0 77

  SPOLU                                                                                                 7.391               7.631          8.118

Výdaje (sumárne rozčlenenie) R o z p o č e t
Pôvodný Upravený Plnenie

Be�ný rozpočet 6.465 6.705 6.609

Kapitálový + Þnančné operácie 926 926 731

  SPOLU                                                                                                 7.391               7.631          7.340

Príjmy Rozpočet
Fi�kálna decentralizácia
Daňový úrad Pezinok � podielové dane           2.491
                                   -  �kolstvo O.K. (M�, �J, �D) 1.811
                                   -  opatrovateľská slu�ba 226
Transfér na P.K. � Z� 751
Transfér na vzdelávacie poukazy 28
Transfér na stavebný úrad 20
Transfér na prenesené kompetencie 18
Daň z nehnuteľnosti PO+FO 450

V Dubovej, 31.01.2006
Starosta obce

       Alexander Lukačovič
Schválené OZ dňa 28.2.2006 uznesením č. 131
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V Dubovej, 1.2.2006
Starosta obce

   Alexander Lukačovič
Schválené OZ dňa 27.2.2006 uznesením č. 132

Obecný úrad informuje 

Daň za psa 10
Poplatok za zábavné hracie automaty 45
Daň za ubytovaciu kapacitu 50
Daň za zber, prepravu komunálneho odpadu PO, FO 250
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 276
Poplatky z ulo�enia odpadu v zmysle zákona 250
Príjmy z prenajatých budov, gará�i a ost. 50
Príjem zo skládky (slu�by, nájom) 200
Príjem z úrokov Þnančného hospodárenia 2
Príjem od opatrovaných 43
Poplatky za M� 45
Poplatky za �J 40
Poplatky za �KD 15
Poplatky a platby cintorínske 5
Poplatky a platby za predaj vyr. tov. sluz. (vyhlá�ky, over.) 30
Prevod prostriedkov z peňa�ných fondov (pou�iťlen na 
kapitálové výdav.) 701

  SPOLU                                                                                                 7.807

Výdaje Rozpočet
Kultúra (akcie, činnosť) 188

Autobus+nafta pre spoloč.org. 80
Telovýchova a �port 90
TKO (vývoz odpadu, ulo�enie odpadu) 500
Jednorázové soc.dávky 
(4tis.+46tis. nákup.pouk. dôchodcom Vianoce) 50

Verejné osvetlenie 270
Pohrebníctvo,cintorín 20
Zeleň 15
Zimná údr�ba ciest 20
Plyn a poisťovňa 150
MK a verejné priestranstvá 100
Poplatky, odvody, dane 50
Verejná správa (mzd.fond, odvody za organ.+kompl.
výdavky správy vč.údr�by a servisu, odmeny poslancov, 
kontrolóra)

2.111

DoÞnancovanie Z� z rozpočtu obce 230
�kolstvo - mzdy, odvody, prevádzka  P.K. (Z�) 751
�kolstvo - mzdy, odvody, prevádzka O.K. (M�, �J, �D) 1.811
Čerpanie transféru � vzdelávacie poukazy (Z�) 28
Čerpanie transféru delimitované kompetencie 18
Čerpanie príspevku v M� 45
Čerpanie príspevku v �J 50
Opatrovateľská slu�ba 269
Stavebný úrad 60
Územný plán obce 200
Kancelárska technika (kap.výdavok) 50
Rekon�trukcia domu smútku (kap.výdavok) 300
Ostatné kapitálové výdavky 351

 SPOLU                                                                                                 7.807

Príjmy (sumárne rozčlenenie) Rozpočet
Be�ný rozpočet 7.106

Finančné operácie 701

  SPOLU                                                        7.807              

Výdaje (sumárne rozčlenenie) Rozpočet
Be�ný rozpočet 7.106

Kapitálový + Þnančné operácie 701

  SPOLU                                                        7.807              

Dobrý deň,
dovoľujeme si Vás v mene Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Pezinku po�iadať 
o spoluprácu pri informovaní občanov o posky-
tovaní Þnančných dotácií spoluÞnancovaných 
z Európskeho sociálneho fondu. V prílohe Vám 
posielame tri príspevky, ktoré mô�ete zaradiť 
ako články do obecných novín postupne alebo 
naraz podľa mo�ností a rozsahu novín, prípad-
ne ich vyvesiť na úradnej tabuli v obci. 
Ďakujeme Vám za spoluprácu. S pozdravom

Mgr. Jana Romaňáková, Úrad PSVR, Moyzesova 2, 
902 01 Pezinok

033/6902623

Úrad práce 
podporuje podnikanie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezin-

ku podporuje uchádzačov o zamestnanie, ktorí 
majú záujem o vykonávanie samostatnej zá-
robkovej činnosti. V rámci podpory vytvárania 
nových pracovných miest je najväč�í záujem 
práve o nástroj aktívnej politiky trhu práce � 
príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. 
Tento projekt je spoluÞnancovaný Európskou 
úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho 
fondu. 

Aký je postup, ak má občan záujem o po-
moc na podnikanie? Zákonom stanovené 
podmienky pre získanie tohto príspevku v 
Bratislavskom kraji sú nasledovné:  musí byť 
vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie 
najmenej �tyri mesiace a zároveň byť tzv. zne-
výhodneným uchádzačom. Ak občan spĺňa tie-



   Dubovské novinyDubovské noviny                                                             apríl - jún 2006                                                                       5

to podmienky, absolvuje prípravu na začatie vykonávania 
samostatnej zárobkovej činnosti, ktorej cieľom je vypra-
covanie podnikateľského zámeru a overenie základných 
poznatkov z oblasti podnikania. Záujemcom o príspevok, 
ktorým po�adované poznatky chýbajú, ponúka Úrad práce  
mo�nosť prihlásiť sa na rekvaliÞkáciu s názvom Podni-
kateľské minimum. Po ukončení prípravy mô�e uchádzač 
po�iadať o príspevok.

Vý�ka príspevku v súčasnosti je   60.451,- Sk, jeho prí-
padné zvý�enie závisí od zákonom stanovenej minimálnej 
mzdy. Prostredníctvom tohto príspevku Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Pezinku v roku 2005 Þnančne 
podporil  55 pracovných miest. Uchádzači o zamestnanie 
sa najviac zaujímajú o podnikanie v oblasti krajčírskych 
prác, stavebníctva, kaderníckych a kozmetických slu�ieb, 
účtovníctvo, kancelárske práce a automatizované spraco-
vanie dát. 

Príspevok nie je mo�né poskytnúť na činnosti odvetvia 
dopravy a činností spojených s výrobou, spracovaním ale-
bo marketingom potravín, pomoci pri činnostiach súvi-
siacich s vývozom, ktorá je podmienená uprednostnením 
domácich tovarov pred dová�anými, odvetvia: poľno-
hospodárstvo, rybné hospodárstvo a vodohospodárstvo, 
oceliarsky priemysel, lodiarsky priemysel, priemysel syn-
tetických vlákien, automobilový priemysel a uhoľný prie-
mysel.
Ďal�ie informácie Vám radi poskytneme na Úrade prá-

ce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, ul. Moyzesova 2, 
Pezinok, 3 posch., č. dverí 402, tel.č. 033/6902621.

,,Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestna-
nosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného du-
cha, rovnakých príle�itostí a investovaním do ľudských 
zdrojov.�

Podpora nezamestnaných 
invalidných občanov príspevkami 
z Európskeho sociálneho fondu 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku poskytu-
je príspevok na začatie vykonávania alebo prevádzkovania 
samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačom o zamestna-
nie so zdravotným postihnutím. Príspevky sú Þnancované 
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a �tátneho 
rozpočtu. Zákon stanovuje podmienky na poskytnutie prí-
spevku, a to vedenie uchádzača o zamestnanie v evidencii 
Úradu práce najmenej �tyri mesiace a preukázanie miery 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac 
ako 40%  rozhodnutím Sociálnej poisťovne. 

Ak občan spĺňa tieto podmienky a má záujem podnikať, 
prihlási sa na prípravu na začatie vykonávania samo-
statnej zárobkovej činnosti. Úrad práce ponúka mo�nosť 
absolvovať rekvaliÞkáciu s názvom Podnikateľské mi-
nimum, účelom ktorej je vypracovanie podnikateľského 
zámeru a získanie základných vedomostí z oblasti pod-
nikania. Vý�ka príspevku občanovi so zdravotným po-
stihnutím na začatie vykonávania alebo prevádzkovania 
samostatnej zárobkovej činnosti v Bratislavskom kraji je 

v súčasnosti 89.556,-Sk na úhradu nákladov súvisiacich 
so samostatnou zárobkovou činnosťou a poskytuje sa for-
mou jednorazového pau�álneho príspevku. �iadateľ mô�e 
získať aj príspevok na úhradu preukázaných dodatočných 
nákladov vo vý�ke 100.752,- Sk, čo sú náklady súvisiace 
s roz�írením a úpravou pracoviska a tie� náklady na vy-
bavenie pracoviska strojmi, zariadeniami, pracovnými po-
môckami a ich in�taláciu. Tento príspevok sa vypláca po 
predlo�ení dokladov o výdavkoch, ktoré vznikli po začatí 
podnikania.  

Príspevok nie je mo�né poskytnúť na činnosti odvetvia 
dopravy a činností spojených s výrobou, spracovaním ale-
bo marketingom potravín, pomoci pri činnostiach súvi-
siacich s vývozom, ktorá je podmienená uprednostnením 
domácich tovarov pred dová�anými, odvetvia: poľno-
hospodárstvo, rybné hospodárstvo a vodohospodárstvo, 
oceliarsky priemysel, lodiarsky priemysel, priemysel syn-
tetických vlákien, automobilový priemysel a uhoľný prie-
mysel.
Ďal�ie informácie Vám radi poskytneme na Úrade prá-

ce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, ul. Moyzesova 2, 
Pezinok, 3 posch., č. dverí 404, tel.č. 033/6902623.

Som absolvent �koly, ako ďalej?

Absolventi �kôl, ktorým sa nepodarilo ihneď získať 
zamestnanie, mô�u prostredníctvom Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Pezinku nastúpiť na absolventskú 
prax. Absolventská prax ako jeden z nástrojov aktívnej po-
litiky na trhu práce poskytuje získavanie zručností a prak-
tických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú 
dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa �koly a roz�í-
ria jeho mo�nosti uplatnenia sa trhu práce. Absolvent má 
počas praxe �ancu zaujať zamestnávateľa, ktorý by mu 
mohol ponúknuť trvalé pracovné miesto. Aj tento projekt 
je Þnancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fon-
du a �tátneho rozpočtu.

Na absolventskú prax mô�e nastúpiť ka�dý absolvent 
�koly do 25 rokov veku, vedený v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie na úrade minimálne 15 dní. Absolventi si 
vypisujú prihlá�ku na oddelení sprostredkovateľských 
slu�ieb pri pravidelnej náv�teve. Prax sa vykonáva v rozsa-
hu 20 hodín tý�denne najdlh�ie počas 6 mesiacov a za vy-
konávanie praxe prinále�í absolventovi príspevok 1700 Sk 
mesačne. V roku 2005 vyu�ili tento nástroj  prostredníc-
tvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku 
celkovo 186 absolventi, pričom väč�ina z nich vykonávala 
administratívne práce. 

Zamestnávateľ, ktorý má záujem o absolventa mô�e po-
�iadať o zabezpečenie uchádzača na vykonávanie absol-
ventskej praxe na predpísanom formulári, ktorý je k dis-
pozícii na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.         

Ďal�ie informácie Vám poskytneme na Úrade práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Pezinku, Moyzesova 2, Pezinok, 
3.posch., č. dverí 404., tel.č. 033/6902623 a ul. Hurbanova 
21, Senec, č. dverí 18a, tel.č. 02/40202838.



   6                                                                                apríl - jún 2006                                                     Dubovské noviny Dubovské noviny

Dňa 3. marca 2006 nás nav�dy opustila na�a sestra, �vagri-
ná, teta Mária Pokojná, rod. Jakubcová vo veku 82 rokov, 
�ijúca teraz v U.S.A. Pochovaná bola 7. marca 2006 na Slo-
venskom cintoríne Sedembolestnej Panny Márie v Chicagu.

S úctou si na ňu spomína celá rodina, aj občania, čo ju 
poznali v mladosti ako Dubovanku. Nech odpočíva v tí�kom 
pokoji.

Nezabudneme

Slovenský cintorín v Chicagu

Spomienka

So smútkom 
v du�i, s vierou 
na odpustenie, 
spomíname na 
na�ich najbli�-
�ích.

Franti�ka Glozneková
rod. Polčicová
* 20.8.1930 + 12.4.1997

Igor Gloznek
* 6.12.1956 + 20.1.1996

Jozef Gloznek
* 21.2.1927 + 19.1.1993

M. V.

Cesta spásy
Keď sa mi zdá v�etko márne,
keď sa v du�i "ochladí",
vtedy vzhliadnem na krí� tajne,
verím, �e mi poradí.

Láska večná z krí�a volá,
neváhaj a choď za ňou,
nasleduj tak svojho Kráľa,
kráčaj cestou Kristovou.

Často padám spolu s Kristom,
ale vstávať nevládzem,
na cestu hľadím neisto,
neviem, či to doká�em.

Zostáva ti pevná nádej
s vierou, láskou Kristovou,
neváhaj a kráčaj ďalej
známou cestou krí�ovou.

Zbytočné sú ľudské slová
keď Boh sám ťa oslovil,
On ti v biede ruku podá,
kto z nás by ju otvoril?

V slabosti ti silu dodá, 
zotrie slzy trápenia,
v nebi zistí�, �e si kráčal
krásnou cestou spasenia.

Je to cesta krí�a, bôľu,
ktorá skú�a tvoju vôľu,
ale je to cesta víťazná.

Treba uprieť zrak a zamilovať si �ivot vy��í, �ivot večný. Prečo tak 
milujete tento �ivot, ktorý tečie ako voda pomedzi prsty?

(Sv. Eloi)

Nedo�ité jubileum

V marci tohto roku sme si pripome-
nuli nedo�ité 100. narodeniny pána 
�tefana Jakubca (* 22.3.1906). Na 
jeho výročie mu venujeme vzácnu 
spomienku, modlitbu i obetu. 

Nech ho Pán �ivota a smrti na-
v�dy obla�í svojou blízkosťou.  

Rodina

Aký dobrý je Boh! Ako prispôsobuje 
skú�ky silám, ktoré nám dáva. (sv. Terezka)   

Spomíname

Dňa 2. februára 2006 uplynulo dvad-
saťpäť rokov, čo si Nebeská Matka 
povolala nav�dy ná�ho drahého syna, 
otecka a man�ela Vladimíra Kollára 
vo veku tridsaťtri rokov. 

Sú chvíle, ktoré ťa�ko pre�ívame, sú 
okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
Márne ho oči mamine hľadajú, v srd-
ci prázdne miesto ostáva, márne slzy 
po tvári stekajú, len vzdych mu matka 
dáva... 
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Pripomienka zosnulých
apríl - jún 2006

100 rokov:

Andrej Kučera  ++ 3.4.1906 
man�el Alojzie rod. Begangiovej (50 r.)

Dominik Soldan  ++ 5.4.1906 
syn Jána a Kataríny rod. Moravčíkovej (7 r.)

Ferdinand Soldan  ++ 7.4.1906 
syn Jána a Kataríny rod. Moravčíkovej (4 r.)

Ján Pe�ko  ++ 9.4.1906 
vdovec po Márii rod. Dubanovej (68 r.)

Anna Belicová  ++ 13.4.1906 
dcéra Jána a Magdalény rod. Sverčíkovej (86 r.)

Helena Fandlová  ++ 19.4.1906 
dcéra Leonarda a Márie rod. Schellerovej (3 hod.)

Terézia �imovičová  ++ 3.5.1906 
vdova, rod. Belicová (64 r.)

Mária Soldanová  ++ 12.5.1906 
syn Jána a Kataríny rod. Moravčíkovej (2 r.)

Katarína Majbová  ++ 16.5.1906 
man�elka,  rod. Laderová (43 r.)

Florian Pokojný  ++ 11.6.1906 
syn Michala a Rozálie rod. Hrdlovičovej (5 r.)

Franti�ek Horváth  ++ 26.6.1906 
syn Jána a Jozefíny rod. Hrdlovičovej (3 mes.)

80 rokov:

�tefan Jakubec  ++ 16.4.1926 
man�el Márie rod. Jelemenskej (70 r.)

Apolónia Moravčíková  ++ 19.4.1926 
vdova po �tefanovi, rod. Tajcnárová (86 r.)

90 rokov:

Anna Zacharová  ++ 22.4.1916 
man�elka Juraja rod. Gregu�ová (64 r.)

Libor Palkovič  ++ 29.5.1916 
syn Pavla a Magdalény rod. Svrčkovej (19 r.)

30 rokov:

Ján Pokojný  ++ 4.4.1976 
man�el Anny rod. Hrdličkovej (89 r.)

Peter Moravčík  ++ 31.5.1976 
man�el Bo�eny rod. Petrá�ovej (21 r.)

40 rokov:

Libor Koník  ++ 1.6.1966 
man�el Gabriely rod. Jakubcovej (69 r.)

70 rokov:

Anna Pokojná  ++ 20.4.1936 
man�elka Alexina rod. Koníková (46 r.)

Vendelín Jelemenský  ++ 1.5.1936 
vdovec po Anne rod. Flaj�okerovej (80 r.)

Jozef Bednárik  ++ 27.6.1936 
syn Pavla a Anny rod. Jakubcovej (15 r.)

Karol Koník

Mária Polčičová  ++ 9.4.1986 
vdova po Jozefovi, rod. Gavorníková (74 r.)

Gabriel Drin  ++ 17.5.1986 
vdovec po Márii rod. Spevákovej (85 r.)

10 rokov:

Augustín �vorc  ++ 2.4.1996 
man�el Heleny rod. Czvedlerovej (61 r.)

Karol Koník  ++ 17.6.1996 
man�el Franti�ky rod. Krupicovej (78 r.)

Pavel Bednárik  ++ 1996 
rodák z Dubovej

Ľudovít Hotár 

Augustín �vorc

Anna Pokojná

Anna Gavorníková  ++ 27.4.1946 
vdova po Pavlovi (73 r.)

Severín Svrček  ++ 7.5.1946 
man�el Magdalény rod. Polčičovej (46 r.)

Milan Held  ++ 23.5.1946 
syn ... a Vilmy (15 r.)

Mária Kulmarová  ++ 30.6.1946 
vdova po �tefanovi, rod. Svrčková (64 r.)

50 rokov:

Pavlína �vorcová  ++ 20.4.1956 
vdova po Jozefovi, rod. Valentovičová (83 r.)

Ľudovít Hotár  ++ 1.6.1956 
kňaz (79 r.)

Jozef Bednárik 

Franti�ek Jakubec

Pavel Bednárik

Libor Koník

Peter Moravčík Ján Pokojný

Franti�ek KolekGracia Polkorábová

Mária Polčičová

60 rokov:

Mária Malvína Jakubcová  
++ 13.4.1946 
dcéra Pavla a Anastázie rod. Hutterovej (2 dni)

Marian Jakubec  ++ 14.4.1946 
syn Pavla a Anastázie rod. Hutterovej (3 dni)

�tefan Hrdlovič  ++ 24.4.1946 
vdovec po Rozálii rod. O�kerovej (73 r.)

Franti�ek Jakubec  ++ 25.4.1946 
man�el Apolónie rod. Kolekovej (59 r.)

20 rokov:

Gracia Polkorábová  ++ 2.5.1986 
man�elka Franti�ka rod. Glozneková (60 r.)

Franti�ek Kolek  ++ 6.4.1986 
man�el Ireny rod. Gavorníkovej (78 r.)

Zhliadni, 
Pane, milostivo 
na du�e na�ich 

zosnulých 
a voveď ich do 
večnej radosti.

Ladislav Pe�ko  (+ + 20.12.2005)
man�el Jozefíny rod. Kosecovej (65 r.) 

Ladislav Pe�ko

Dodatočne uverejňujeme fotografiu pána Ladislava 
Pe�ku, ktorú sme nemali k dispozícii v aktuálnom čase 
do minulého čísla na�ich novín.

Severín Svrček
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Zlatá svadba

12. februára  oslávili  50. výročie sobá�a 
M á r i a   a   B e r n a r d   H r d l i č k o v c i.

Milí   jubilanti  !

�ite e�te dlho v zdraví, �ťastí, Bo�om po�ehnaní me-
dzi nami a nech Vám obidvom slú�i Va�e srdce i zem 
pod nohami.
Ďakujeme Vám za radosť, �ťastie, lásku, za nevý-

slovnosť krásy, za nádej v srdciach Va�ich.
Úprimne ďakujeme a v�etko najlep�ie Vám e�te raz 

�elajú: 

deti - Mária a Jana,
zaťovia - Vladimír a Jozef, 
�tryri vnučky 
a tie� ostatná blízka rodina, známi i priatelia.  

Dňa 5. mája 2006 uplynú 
3 roky, čo nás nav�dy opustil 
milovaný man�el, otec, starý 
a prastarý otec Juraj Jurčo - 
dlhoročný učiteľ a čestný občan 
obce Dubová. 

S láskou spomína celá rodina

Ak si ho pamätáte, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku.

Zľava horný rad:

Janka Hrdlovičová (Lederleitnerová), Vierka Nemčeková (Urbanovičová), Božena Rojková 

(Stritecká), Rudolf Nemček, Stanislav Kalinovský, Slavo Polčic, Alžbeta Moravčíková (Hrdlovičo-

vá), Alžbeta Koníková (), Marta Hrazdilová (), Mária Rehušová (Hutterová)

Stredný rad:

Irena Hrdlovičová (Kosecová), Eva Fandlová (), Hilda Lukačovičová (Moravčíková), Alica Mo-

ravčíková (Kosecová), František Valentovič, Juraj Jurčo, Vilma Slintáková (Vojačková), Marianna 

Lukačovičová (Myslíková), Magdaléna Jakubcová (Mrázová), Elena Vandová (Csonková)

Dolný rad:

Jozef Duban, Ludvik Jakubec, Rudolf Duban, Elena Čižmariková (Nemčeková), Magdaléna 

Königová (Miklovičová), Štefan Kolek, Peter Polčič, Jozef Nemec
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Rok 2005 
a hasiči okresu 
Pezinok 

V roku 2005 vyko-
nali príslu�níci Okres-
ného riaditeľstva 
Hasičského a záchran-
ného zboru v Pezinku 
z hasičskej stanice 

v Pezinku celkovo 344 výjazdov, z toho 128-krát ku po�ia-
rom, 180 k technickým zásahom, z toho 66-krát k dopravnej 
nehode. Ďalej to bolo 16-krát ekologický zásah, 16-krát planý 
poplach, 4-krát cvičenie okresného riaditeľstva. Za minulý rok  
evidujeme 73 postihnutých osôb mimoriadnymi udalosťami. 
Z toho rýchlym a profesionálnym zásahom príslu�níci hasič-
skej jednotky zachránili 66 osôb. Pri po�iari v roku 2005 ne-
bola usmrtená �iadna osoba. V roku 2004 taktie� neboli usmr-
tené osoby pri po�iari na území ná�ho okresu. Pri technických 
zásahoch bolo usmrtených 7 osôb, z tohto počtu boli 3 osoby 
usmrtené pri nami likvidovaných následkoch dopravných ne-
hôd. Pri po�iaroch vznikli �kody v celkovej vý�ke vy��ej ako 
5,7 mil. Sk. Rýchlym a účinným zásahom sa uchránili hodnoty 
vo vý�ke viac ako 23 mil. Sk. 

Medzi najčastej�ie príčiny vzniku po�iarov podobne ako 
i roky minulé patrila nedbanlivosť a neopatrnosť dospelých a� 
77x, spaľovanie odpadu a vypaľovanie trávy a suchých poras-

tov 19x a prevádzkové a technologické poruchy 17x. V roku 
2005 profesionálnym hasičom pomáhali pri likvidácii násled-
kov mimoriadnych udalostí vo viac ako 14 prípadoch hasiči 
dobrovoľných alebo obecných jednotiek.

Územná pôsobnosť Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Pezinku je územie okresov Pezinok a Se-
nec. Okresné riaditeľstvo v rámci svojich  kompetencií ulo�e-
ných zákonom vykonáva aj �tátny po�iarny dozor. Pri výkone 
�tátneho po�iarneho dozoru v roku minulom bolo na území 
okresov Pezinok a Senec vykonaných 302 kontrol. Z uvedené-
ho počtu to bolo 81 komplexných protipo�iarnych kontrol, 68 
tematických protipo�iarnych kontrol, 123 následných protipo-
�iarnych kontrol, 30 kontrol na obciach. Pri týchto kontrolách 
bolo zistených 2166 nedostatkov. V oblasti správneho konania  
boli vydané rozhodnutia na základe vlastných i vonkaj�ích 
podnetov. Celkovo OR oddelenie po�iarnej prevencie vydalo  
57 rozhodnutí. V oblasti stavebného konania bolo vydaných 
897 stanovísk.

Uvedené čísla a údaje zo �tatistiky zásahovej činnosti pro-
fesionálnych hasičov Okresného riaditeľstva v Pezinku nikdy 
neobsiahnu utrpenie, �iaľ a ne�ťastie občanov postihnutých 
haváriou, �ivelnou  pohromou, ale aj zo stretnutia s červeným 
kohútom. V roku 2006 v mene v�etkých hasičov ná�ho okresu 
Vám �eláme, aby Vás nepríjemnosti obchádzali. Prajeme Vám 
veľa, veľa zdravia, �ťastia, úspechov v súkromnom i pracov-
nom �ivote.  

pplk. Ing. Emil Moťovský                                                                                           
riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku

Fa�iangy sa chýlili ku koncu a tak ako 
po iné roky, aj tento rok sa konala v na�ej 
obci u� dobre známa �babská zábava� ale-
bo pochovávanie basy. 

Pochovávanie basy 
Tradične v utorok (28. februára), posled-

ný deň pred Popolcovou stredou, bol zraz 
na parkovisku tentokrát v maskách �Pipi 
dlhá pančucha�. Pílania nás znova prekva-
pili originálnym nápadom, rodinou Flin-
stonovcov i ú�asným automobilom na pe�í 
pohon. Po malom občerstvení typickými 
fa�iangovými �i�kami a fankami sa sprie-

vod za doprovodu hudby pobral do �porto-
vej haly na ihrisku. 

Po odmeraní �Dubovskej rolády� cech-
majstrovou Gumačkou, na ktorej si po-
chutnali v�etci prítomní, sa začala tanečná 
zábava. 
Členky cechu roduverných Dubovaniek 

sa svojím kultúrnym vystúpením pričinili 
o spestrenie zábavy. Svoje svalnaté vy-
pracované postavy predviedli ako �bo�ské 
telá� pod vedením Papeky. 

Zlatým klincom večera bolo vystúpenie 
v �týle country v typickom oblečení s typic-
kou hudbou. Veľkým lákadlom boli pekné 
ceny v tombole, ktoré urobili radosť tým 

�ťastnej�ím, ktorých čísla boli vylosované. 
Ako sa blí�ila večerná hodina, tak sa 

schyľovalo k ukončeniu fa�iang pochova-
ním basy. Smútočný sprievod a mnohí spo-
mínaní občania Dubovej sa s ňou dôstojne 
rozlúčili a vyhlásili 40-dňový pôst. 
Ďakujeme v�etkým, ktorí sa zapojili, 

pomáhali i akýmkoľvek spôsobom prispe-
li k uskutočneniu tohto ďaleko známeho 
a obľúbeného podujatia. 

Vyzývame ostatných, ktorí e�te váhajú, 
aby zmobilizovali svoje sily a nápady a pri-
dali sa k nám. 

Jarmila Fandlová 
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Po smrti Márie Terézie nastupuje Jozef 
II. Nedal sa korunovať za uhorského krá-
ľa, aby nemusel prisahať na ústavu a mo-
hol absolutisticky vládnuť. Tie� zavádzal 
do �ivota reformy. Vydal tolerančný pa-
tent � ochrana cirkvi (okrem �idovskej), 
zru�il dedičné nevoľníctvo, rozpú�ťal 
klá�tory a vysvätených kňazov odtiaľ po-
siela na prázdne fary. Kňazský dorast vy-
chovávali pod �tátnym dozorom v gene-
rálnych seminároch v duchu osvietenstva, 
ktoré bolo moderným hitom panovníkov 
tých čias. Vyvíjal tie� tlak na presadenie 
pou�ívania nemeckého jazyka v úradnom 
styku a pokú�al sa viac centralizovať moc 
do vlastných rúk. Veľmi v�ak neuspel, 
preto�e obyvateľstvo pova�ovalo slabú 
úrodu a mor dobytka za trest bo�í za vy-
konávané reformy.

Z roku 1786 sa nám zachoval tento 
opis Dubovej: Dubová, slovenská dedi-
na v �upe bratislavskej, medzi Modrou 
sever � severovýchod a Červeným ka-
meňom juh � juhozápad, od ka�dého 
na ¼ míľu. Obyvatelia hľadajú svoju 
potravu mimo poľnohospodárstva a vi-
nohradníctva aj pálením uhlia a vápna. 
Je pálffyovským majetkom a patrí čer-
venokamenskému panstvu. (Originál 
v maďarčine.) Od roku 1788 sa na far-
skom úrade v Dubovej od 8. marca začali 

viesť tieto doku-
menty, ktoré sú tie� 
bohatým zdrojom 

informácii o obci: 
Matrika narodených � protocollum bapti-
satorum in possessione Dubova Matrika 
sobá�ených � protocollum copulatorum in 
possessione Dubova Matrika zomrelých 
� protocollum sepulorum in caemeterio 
possessionis Dubova. Ďal�ie údaje o obci 
sa zachovali v latinskom diele Dejiny fary 
Častá. Veľmi zaujímavé sú údaje: Rok 
1792. Najprv výdatné da�de, potom 
silné jarné mrazy zničili v apríli v�et-
ko ovocie. Ani vína nebolo. Rok 1794. 
Dvakrát zemetrasenie. 1.- 12. októbra 
večer o 7. hodine. 2.- 27. novembra ve-
čer o 11. hodine. V mnohých domoch 
steny praskli, 2 komíny boli zhodené, 
ľudia sa zobudili z hlbokého spánku, 
postra�ený vybehli na ulicu, psy �tekali 
smutno a stra�livo.

Nespokojnosť vyvrcholila po smrti Jo-
zefa II. a Leopold II. ju za�ehnal a� ko-
runováciou a prísahou na uhorskú ústavu 
s tým, �e zvolal stavovský snem. Uhorsko 
sa vrátilo k latinčine, s predpokladom, �e 
ju neskôr nahradí maďarčina. Tým začal 
v Uhorsku proces maďarizácie. Nasle-
dujúci kráľ Franti�ek II. pre�iel ku kon-
zervatívnym postojom a formám vlády. 
V strachu pred udalosťami vo Francúzsku 
(poprava kráľa, odobratie privilégií �ľach-
te) hojne vyu�íval tajnú policajnú slu�bu. 
Z francúzskej revolúcie vy�iel nakoniec 

ako víťaz Napoleon Bonaparte. Stáva sa 
problémom číslo jeden Habsburskej mo-
narchie. V roku 1796 Franti�ek II. dostal 
ochotne 50.000 nováčikov od snemu so 
značnými Þnančnými prostriedkami. Za-
hájil neúspe�ný boj s Francúzskom. 1805 
je Uhorsko v spojenectve s Anglickom 
a Rakúskom. Na víťaznom pochode Na-
poleon obsadil Viedeň a časť Západného 
Slovenska. 1809 opäť konßikt s Fran-
cúzskom � Napoleon znova vo Viedni. 
Stáva sa pánom celej Európy a vyhlasuje 
blokádu Anglicka. V roku 1812 odtiahne 
do Ruska, kde bol na hlavu porazený. Po 
jeho porá�ke sa habsburgská rí�a roz�írila 
a stala sa členom Svätej aliancie s Rus-
kom, Pruskom, Anglickom a Francúz-
skom.

Z roku 1813 sa nám dochovalo tie� 
svedectvo: Rok 1813. Katastrofálne sil-
né da�de. V mesiaci júl a august rieka 
Váh vystúpila z koryta, voda odvliekla 
veľa ľudí, celé stáda spolu s pastormi. 
Aj vína bolo veľmi málo. Minulý rok 
� bola dobrá úroda � stál okov vína 
1 ßoren 30 denárov. Z toho istého vína 
vystúpila cena okovu v tomto roku na 
9 ßorenov 50 denárov. Rok 1814. Veľmi 
studená jar. Ani starí ľudia sa nepamä-
tali na podobný apríl. Rok 1817. V sú-
vislosti s osamostatnením fary v Dubo-
vej usporiadajú sa súvisiace Þnančné 
otázky. Na samostatnej fare v Dubovej 
účinkuje začínajúc dňom 01.12.1817 
ako farár Imrich Szlanschek. Tým 
dňom je v dedine samostatná fara 
a farský úrad.

Ľudovít Ru�ička ml.

Premeny Dubovej... (10)

Článok nadväzuje na text tejto rubriky z čísla 1/2006 Dubovských novín. Priná�a-
me Vám ďal�ie zaujímavé materiály o histórii na�ej obce a jej okolia.

80-ročná:
Anna Turanská (** 12.6.1926)

70-roční:
Dagmar Koníková (** 8.5.1936)
Alojz Jakubec (** 21.5.1936)
Vladimír Lackovič (** 25.5.1936)
Veronika Tajcnárová (** 26.6.1936)

60-roční:
Marián Kosec (** 15.5.1946)
Stanislav Schwarz (** 18.5.1946)
Alexander Jakubec (** 2.6.1946)
Jaroslav Hrdlovič (** 16.6.1946)
�tefánia Palkovičová (** 18.6.1946)

Jubilantom srdečne blaho�eláme. 
Vyprosujeme im v�etky dary neba 
a veľa duchovného i telesného zdravia.

Na�i jubilantiNa�i jubilanti
 apríl - jún 2006

Poďakovanie darcom
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
Anton Suchovský, Milo� Gloznek, Mária Valentovičová (Hlavná ul.), Franti�ka 
Kollárová, Ľubomír Zubaj, Mária Zajíčková, Elena Svrčková, Antónia Palkovičová, 
Jana Koníková, Terézia Polčičová st., Bernardína Kučerová, Stanislav Pokojný 
(USA), rodina Fandlova a Setnická, Vilma Markuseková, Veronika Tajcnárová,  
p. Jurčová                                                                                        

 ĎAKUJEME!

Blaho�eláme

Dňa 10. mája 2006 sa do�íva �ivotného jubilea 85. ro-
kov na�a mama, babka a prababka MÁRIA POKOJNÁ, 
rod. JAKUBČÍKOVÁ.

Jubilantke v�etko najlep�ie, aby jej aj do budúcna Boh 
dal hojnosť milosti, veľa �ťastia a radosti. 

V�etko najlep�ie prajú: dcéra Marta, synovia Ladislav, 
Jozef, Karol, nevesta Ida, zať Jozef a v�etky vnúčatá 
a pravnúčatá.
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Blaho�eláme

Dňa 7. apríla 2006 sa na�a mamička 
a stará mama Franti�ka Kollárová, 
rod. Jakubcová do�íva po�ehnaných 
osemdesiat rokov. K tomuto jubileu 
jej vyprosujeme od Pána Boha veľa 
zdravia, sily, lásky, rozumu a Bo�ieho 
po�ehnania. 

Nech Boh nebeský e�te mnoho ro-
kov �ehná jej krokom, ktoré ju vedú na 
ceste do Bo�ieho chrámu.  

Dcéra, dvaja synovia, desať vnukov 
a ostatná rodina.  

Pekného veku 60 rokov sa dňa 
15. mája 2006 do�íva Marian Kosec 
(*15.5.1946). 

Prajeme mu pri tejto príle�itosti veľa 
zdravia, pokoja a sily do ďal�ích ro-
kov. Nech sú naplnené radosťou a Bo-
�ími darmi. 

V máji si tie� pripomenie krásne 
�ivotné jubileum Alojza Jakubca 
(* 21.5.1936). 

K sedemdesiatke mu vyprosuje-
me hojnosť duchovných darov, po-
koj v du�i a Bo�ie po�ehnanie pre 
celý zvy�ok �ivota. 

 

Vďakyvzdanie za 90 rokov �ivota a 65. výročie vysviacky
Dve naozaj vzácne jubileá si v tomto období pripomína bývalý správca na�ej farnosti, teraz dekan 

na odpočinku, vdp. �tefan �ák, ktorý sa dlhé roky staral o na�u duchovnú formáciu. Iba pred niekoľ-
kými dňami, 5. apríla 2006, oslávil svoje 90. narodeniny a 15. júna 2006 si pripomenieme 65. výročie 
jeho uvedenia do kňazského stavu. 

Prajeme mu milosť a po�ehnanie od Pána pre celý zvy�ok �ivota, dostatok síl, duchovného i te-
lesného zdravia v tejto dôle�itej vysokej fáze �ivota. Venujeme mu pri tejto príle�itosti spomienku 
i slová vďaky za v�etko, čo pre dubovskú farnosť počas pastorácie na Dubovej vykonal. 

Nech ho Pán obdarí láskou, vytrvalosťou a darmi Ducha Svätého.

�ivotné jubileum
Okrúhleho �ivotného jubilea 60 ro-

kov sa do�íva aj vdp. Vladimír Kotes, 
kňaz, ktorého máme e�te v čerstvej 
pamäti ako dubovského pána farára.

Nepobudol u nás dlho. Ťa�ko skú�a-
ný zdravotnými problémami pre�íva 
súčasné obdobie svojho �ivota v Do-
move sociálnych slu�ieb v Bojkovej 
(podľa informácie uverejnenej v KN).

Prajeme mu teda odvahu a duchov-
nú silu prijímať z Pánových rúk v�et-
ky skú�ky �ivota. Nech ho do ďal�ích 
rokov sprevádza Bo�ie po�ehnanie 
a láska.

Svet je ohromné miesto, kam sa 
narodiť.

(L. Ferlinghetti)

To pekné, vzácne, dojemné, 
to skutočne dramatické v �ivote je, 

�e uplynie.
(A. Maillol)

PÁN BOH ZAPLAŤ! 

Takto ďakuje ka�dý kresťan-katolík za 
slu�bu, alebo dobrodenie, ktoré mu preuká-
�e dobrý človek. Tento slovný spôsob vďa-
ky je známkou nielen ná�ho vierovyzna-
nia, ale je i najlep�ím vyjadrením toho, čo 
vďačnosť v sebe obsahuje. Ná� ľudský cit 
a na�e nábo�enské presvedčenie nám ká�e, 
aby sme sa usilovali ka�dý dobrý skutok 
odmeniť podobným dobrým skutkom. No 
sú i také dobrodenia, ktoré my odmeniť 
svojou vlastnou mocou nemô�eme. 

Odmenu pre dobrodincov prosíme od 
Pána Boha, ktorý najlep�ie vie odmeniť 
ka�dý dobrý skutok lásky a dobroty. Preto 
to, čo my nevieme a nemô�eme vykonať, 
smerujeme na Pána Boha slovami: "Pán 
Boh zaplať!" V tomto poďakovaní sústre-

dená je viera v Boha, nádej v odplatu a lás-
ka v nekonečnú dobrotu Bo�iu.  

PÁN BOH ZAPLAŤ vyslovujeme 
v týchto Dubovských novinách ná�mu jubi-
lantovi, ktorý sa onedlho do�ije okrúhleho 
�ivotného jubilea a to Ferkovi Zajíčkovi. 
Obetavo pripravuje nám v�etkým očakáva-
né Dubovské noviny. Vieme, čo to znamená 
pri dne�ných pomeroch, pri zvý�enom pra-
covnom tempe a pri skromných Þnančných 
mo�nostiach zvládnuť tak náročnú úlohu, 
aby sme noviny dostali a� do domu.

Nech mu túto obetu odmení Boh zdra-
vím, �ťastím a po�ehnaním.

Marta Lániková, Pavol Lukačovič
K blaho�eniu sa pripájajú členovia 

Konferencie sv. Jána Krstiteľa, 
redakcie Dubovských novín 

a Kresťanskej speváckej skupiny Credo.

Dňa 26. júna 2006 si pripomenie-
me okrúhle 70. narodeniny Veroni-
ky Tajcnárovej (* 26.6.1936). 

Prajeme jej veľa lásky, zdravia 
a sily do ďal�ieho �ivota. Bo�ie 
po�ehnanie a jeho milosť nech ju 
sprevádzajú po v�etky dni.

 

Vá� �ivot je pomník! 
Pomník, ktorý �iaden človek 

nemô�e odpratať zo sveta. 
(V. E. Frankl)
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U� to bude sedem rokov, čo �tefan Ja-
kubčík priniesol prvú medailu zo súťa�í 
v silovom trojboji na Dubovú. Bola to zla-
tá za zisk titulu majstra Slovenska medzi 
juniormi. Odvtedy rok čo rok priná�ali 
mená ako Marek Polčic, Marek Gavorník, 
Radoslav Hudek či skvelá Katarína Urba-
novičová medaile z ka�dej súťa�e. 

Siloví trojbojári z Dubovej
Teraz, keď niektorí menovaní u� nesúťa-

�ia, alebo preru�ili svoju súťa�nú kariéru 
pre pracovné povinnosti, nás te�í, �e súťa�-
ný trojboj má naďalej kontinuitu v mladej 
generácii. Medzníkom medzi borcami je 
niekoľkonásobný �tart Miroslava Polčica 
so sériou titulov medzi doras-
tencami. Zdá sa, �e týmto 
vyvolal novú vlnu záujmu 
najmlad�ích o �port najsil-
nej�ích ľudí.

Na sezónu 2006 sa momen-
tálne pripravujú �tyria mladí 
pretekári a nevylučujem, �e 
tento počet sa počas roka roz-
�íri. Prechod medzi juniorov 
chce v apríli absolvovať Miro Polčic. Sil-
né zastúpenie budú mať dorastenci Samo 
Toma�ovič, Dano Zubaj a Peter Moravčík. 
V sezóne 2005 sa najviac darilo Samovi 
Toma�ovičovi. Samo je veľmi talentovaný 

pretekár. Je cieľavedomý a má vysokú tré-
ningovú disciplínu. Svoje súťa�enie začal 
výborným výkonom v ťa�kej konkurencii 
na majstrovstvách Slovenska dorastencov 
začiatkom mája. Samo tu tesne obsadil 
4. miesto s kvalitným trojbojom 442,5 kg 
v kategórii do 82,5 kg. Svoj potenciál v jú-
li potvrdil na súťa�i v mŕtvom ťahu, kde 
s výborným výkonom 200 kg obsadil 
druhú priečku.

O tom, �e tento rok 
patrí k najjasnej�ím fa-
voritom na ti-
tul 

majstra Slovenska, pre-
svedčil v októbri na 
Grand Prix Slovakia 

dorastencov. Obsadil tu 
druhé miesto v trojboji s výkonom 500 kg. 
Na tejto súťa�i v kategórii do 75 kg mal 
svoju �tartovú premiéru Dano Zubaj. V tvr-
dej konkurencii obsadil pekné piate miesto 
a tie� naznačil talent, ktorý mô�e rozvíjať. 
Je v príprave na novú sezónu a verím, �e 

postupne naplní svoje mo�nosti a vybojuje 
medailu. Svoju premiéru v apríli tohto roku 
absolvuje aj Peter Moravčík v kategórii do 
67,5 kg. 

Jeseň 2005 mala byť aj návratom �tefana 
Jakubčíka, ktorý naposledy súťa�il v sezó-
ne 2004, keď získal seniorský titul majstra 
Slovenska. �tefan sa napriek pracovnej vy-

ťa�enosti dostal do �pičkovej for-
my. �iaľ, pre po�kodenie prsného 
svalu nemohol túto formu potvrdiť 
a zo súťa�e EXTRALIGY, kde 
�tartoval ako člen dru�stva musel 
odstúpiť. Dnes u� �tefan opäť 
trénuje a má aj súťa�né ambície. 
Jeho �tart mô�eme očakávať naj-
skôr na jeseň 2006.

Svoj �tart v priebehu roka nevylučuje 
ani niekoľkonásobný majster Slovenska 
Marek Polčic, ktorý po zdravotných prob-
lémoch u� opäť trénuje. Na návrat do tré-
ningu sa te�í aj Radoslav Hudek. 

Silový trojboj je mimoriadne ťa�ký �port 
a vy�aduje obrovskú sebadisciplínu. Nie 
ka�dý je schopný a ochotný celý rok tvr-
do trénovať a zná�ať v�etky obmedzenia 
s týmto spojené. V dne�nej dobe rôznych 
lacných zábav a v�emo�ných závislostí ta-
kíto ľudia pôsobia ako  z inej planéty. Mys-
lím, �e Dubová mô�e byť hrdá na svojich 
"mimozem�ťanov."  

Pavol Kovalčík

Dano Zubaj

Dňa 26.2.2006 sa vo viacúčelovej hale na ihrisku konala vý-
ročná členská schôdza futbalového oddielu TJ Dubová. Schôdza 
sa niesla v pracovnom duchu za účasti asi 40  členov TJ a hostí. 
Prítomný bol aj starosta obce Alexander Lukačovič. Hodnotila sa 
činnosť futbalového oddielu po Þnančnej, spoločenskej i kultúr-
nej a hlavne �portovej stránke. 

Z dubovského futbalu
Okolo dubovského futbalu pracuje u� viac rokov stále a pevné 

funkcionárske jadro. Futbalový oddiel TJ Dubová reprezentujú 
v súťa�iach dve mu�stvá: mu�stvo seniorov a mu�stvo �iakov. Pred 
začiatkom sezóny 2005 - 2006 bolo zo súťa�e odhlásené mu�stvo 
dorastu pre nedostatočný počet hráčov. 

Seniori obsadili po jeseni 8. miesto, �iaci skončili na 10. mieste. 
Na obdobie dvoch rokov bol zvolený výbor, ktorého členmi sú:
V. Mandulák (predseda TJ), �. Duban st. (podpredseda TJ), L. Ko-
ník st. (tréner seniorov), J. Jakubec (pokladník), J. Tirinda, J. Vika, 
S. Polčič, �. Moravčík, E. Moravčík, J. Schwarz, B. Jakubec. Tréne-
rom �iakov sa stal pán Lančarič.

Spracoval Pavol Lukačovič

Samuel 
Toma�ovič

Miroslav Polčic


