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Prichádza	jar.

Opatrne a nesmelo odháňa zimu a chlad, 
ktoré sa držia zubami – nechtami každej 
noci a každého rána.

Hlboko sa ma dotkli v túto skorú jar dve 
knihy. Nesúrodé a rozdielne a predsa si 
veľmi blízke, rovnako ako veľa vecí oko-
lo nás. Súčasní autori (ruský psychológ 
a autor SCI-FI – Sergej Lukjanenko a ka-
nadský pastor a spisovateľ – Paul Young) 
každý po svojom reagujú na večnú tému 
dobra a zla v živote človeka.

Rus ústami svojich postáv (divera a ha- 
ckera, ktorí žijú striedavo vo virtuálnej re-
alite a v skutočnom svete) v knihe Bludiš-
tě odrazů položí otázku, či si jeden človek 
zaslúži, aby sa kvôli nemu stal zázrak. 15-
ročný hacker odpovedá bez zaváhania NIE. 
NA ZÁZRAK NEMÁ PRÁVO NIKTO. 
TEN JE SÁM OD SEBA. PRETO JE TO 
ZÁZRAK.

Čítate tieto riadky a možno sa čuduje-
te, kde je tu dobro a zlo a čo má táto sci-
fi knižka o neskutočnom svete spoločné 
so životom. Myslím, že autor v pár vetách 
prekročil hranice krajín, kultúr, nábožen-
stiev a literárnych žánrov. Uvedomíme 
si to práve v tomto období – stačí sa po-
zrieť z okna. Zázrak sa deje. Nie pre jed-
ného človeka, ale pre nás všetkých. Zázrak 
kolobehu života, prebúdzania sa prírody, 
zázrak zrodenia kvetu a rašenia trávy, zá-
zrak vzkriesenia, zázrak slnečných lú-
čov a jarného vánku, zázrak zmierenia 
a odpustenia, zázrak nového začiatku. Zá-
zrak sa deje a my sme jeho súčasťou, či to 
chceme alebo nie. V tej chvíli, keď si to 
uvedomíme, zkrásnie nám svet. Aj keď nie 
je dokonalý, je to zázrak, aj keď nás vše-
ličo trápi a hnevá, aj keď nás všeličo bolí, 
aj keď sme nespokojní a netrpezliví – je to 
zázrak. Stačí pozrieť sa a uvidieť ho.

AK NA ČOMKOĽVEK ZÁLEŽÍ, PO-
TOM ZÁLEŽÍ NA VŠETKOM. AK ZÁ-
LEŽÍ NA VŠETKOM, ZÁLEŽÍ AJ NA 
TEBE. PRETOŽE ZÁLEŽÍ NA TEBE, SI 
DÔLEŽITÝ. PRETOŽE SI DÔLEŽITÝ, 
JE DÔLEŽITÉ AJ VŠETKO, ČO RO-
BÍŠ. ZAKAŽDÝM, KEĎ ODPUSTÍŠ, 
KEĎ SA NAČIAHNEŠ A DOTKNEŠ SA 
SRDCA, ALEBO ŽIVOTA, ZMENÍ SA 
CELÝ SVET. UŽ NEBUDE NIKDY TAKÝ 
AKO PREDTÝM. Hovorí Američan v kni-
he Chatrč ústami svojej postavy. Dopĺňa 
v mojej mysli Rusa a jeho ZÁZRAK.

Možno sa niekedy stačí na zázrak len dí-
vať a kochať sa ním. Ale ak je zázrakom 

náš život a svet, v ktorom žijeme, ak sme 
súčasťou zázraku, tak naozaj záleží na kaž-
dom jednom z nás. Na tom, ako sa dotkne-
me zázraku, či ho ochránime, pomôžeme 
mu rásť a pretrvávať, alebo sa budeme len 
dívať, či ho nebodaj budeme odmietať, ni-
čiť a napomôžeme jeho skaze.

Ak poriadne otvoríme oči, nie tie nad no-
som, ale tie hlboko v mysli a srdci, uvidí-
me tisíce zázrakov okolo seba a môžeme sa 
stať ich pomocníkmi a správcami.

Požehnané Veľkonočné sviatky
a veselú Veľkú noc Vám praje

Starosta
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Z rokovania Obecného
zastupiteľstva:

• Obecné zastupiteľstvo schválilo Roz-
počet obce na rok 2010 s výhľadom na 
roky 2011 - 2012 a aj jeho textovú časť 
Programový rozpočet obce Dubová 
a Záverečný účet za rok 2009. Doku-
menty sú dostupné na našej internetovej 
stránke www.dubova.sk.

Iné oznamy:

• Žiadame občanov, aby odstránili z pre-
najatých hrobových miest na cintoríne 

suché kvety a najmä porozbíjané skle-
nené svietniky a zároveň žiadame o do-
držiavanie cintorínskeho poriadku v ob-
lasti nakladania s cintorínskymi odpadmi 
(osobitne ukladať sklo a biologicky roz-
ložiteľné odpady - kvetiny),
• Upozorňujeme občanov v tomto jar-
nom období na zákaz spaľovania odpa-
du najmä z dôvodu škodlivosti spalín 
z mokrého biologického odpadu, dreva 
a odpadu s prímesami plastov a zeminy,
• Starosta obce vyzýva a žiada občanov, 
podnikateľov a prevádzkovateľov zaria-
dení, aby sa pripojili k celoplošnej de-
ratizácii v obci Dubová, ktorá sa na od-

poručenie Úradu verejného zdravotníctva 
koná v roku 2010 v jarnom termíne od 
29. marca do 4. apríla,
• Tiež žiadame občanov o pripojenie sa 
k úsiliu obce o pekné prostredie na bý-
vanie uprataním si predzáhradok a ostat-
ných priestorov svojich pozemkov od 
stavebných materiálov, skládok dreva, 
burín a kríkov, nepojazdných automobi-
lov a strojov,

Starosta obce ďakuje za spoluprácu a po-
chopenie.

Civilná	ochrana	informuje	2.
ČO	MÁ	KAŽDÝ	VEDIEŤ	V	PRÍPADE	OHROZENIA
2.	VŠEOBECNÉ	ZÁSADY	PRI	VYŽADOVANÍ	POMOCI

Čo robiť v prípade
mimoriadnej situácie

• Rešpektujte informácie z oficiálnych 
zdrojov,
• Nerozširujte poplašné a neoverené sprá-
vy,
• Upozornite ohrozené osoby vo Vašom 
okolí,
• Netelefonujte zbytočne,
• Nepodceňujte vzniknutú situáciu,
• Najväčšiu hodnotu má život, až potom 
majetok,
• Podriaďte sa pokynom záchranárov,
• Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie 
prvej pomoci postihnutým.

Pred opustením bytu:
• Uzatvorte prívod vody, elektriny, ply-
nu,
• Informujte susedov o vzniknutej situá-
cii,
• Uzatvorte a utesnite okná, dvere,
• Pripravte si evakuačnú batožinu a im-
provizované prostriedky ochrany obyva-
teľstva,
• Domáce zvieratá zásobte vodou a kr- 
mivom,
• Uzamknite byt,
• Dostavte sa na určené miesto podľa po-
kynov ObÚ,
• Dodržiavajte pokyny orgánov zabezpe-
čujúcich evakuáciu.

Ak zistíte vznik mimoriadnej udalosti, 
ktorá ohrozuje život, zdravie, majetok 
alebo životné prostredie, okamžite vo-
lajte na telefónne čísla:

112 – linky pre poskytnutie pomoci ob- 
čanom v tiesni a pre riešenie mimo- 
riadnej situácie,
158 – Policajný zbor (zasahuje pri do- 
pravných nehodách, páchaní trestnej čin-
nosti, ...), mestská, obecná polícia,
155 – Záchranná zdravotná služba (za-
sahuje pri ohrození života a zdravia),
150 – Hasičský a záchranný zbor (zasa-
huje pri likvidácii požiarov, úniku nebez-
pečných látok),
642 93 24 – pracovníci ObÚ, starosta.

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej 
udalosti uveďte:

1. Vaše meno a číslo telefónu,
2. miesto odkiaľ voláte,
3. druh udalosti,
4. miesto udalosti, lokalitu,
5. rozsah udalosti.

Po ukončení hovoru počkajte na spätné 
volanie operátora príslušnej záchrannej 
zložky. Záchranné práce vykonávajú v pr 
vom rade profesionálne základné zá-
chranné zložky, ktoré sú na túto činnosť 
pripravené a adekvátne vybavené.

Ako predchádzať vzniku
mimoriadnych udalostí

• Zredukujte riziká vzniku požiaru vo 
vlastnom dome, na pracovisku, vo svo- 
jom okolí,
• Udržiavajte voľné únikové cesty,
• Ak vznikne požiar v budove, kde sa na- 
chádzate, opustite budovu a volajte zá-
chranu,
• Nikdy nepoužívajte pri úniku výťah,
• Ak pocítite, že dvere sú horúce, neo-
tvárajte ich, môže to znamenať požiar na 
druhej strane dverí,
• Nikdy nevstupujte späť do domu, po- 
kiaľ hasiči a ďalšie záchranné zložky ne-
určia jeho bezpečnosť,
• Používajte certifikované elektrospotre-
biče,
• Dodržiavajte zásady bezpečnosti pri 
práci,
• Svojou činnosťou neohrozujte seba ani 
iné osoby,
• Nevyhľadávajte zdroje nebezpečenstva, 
• Informujte sa o možných zdrojoch rizík 
vo svojom okolí,
• Rešpektujte varovné signály a pokyny 
zodpovedných orgánov.

Oznamy	obecného	úradu
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Dňa 19. februára náhle zomrel v Du- 
bovej pri Modre vdp. Alojz Gubala naro-
dený 25. 2. 1939 v Piešťanoch. Pochá- 
dzal z jednoduchých skromných pome-
rov zo 14 detí.

V pastoračnej činnosti pôsobil 44 ro-
kov. V našej Dubovej, ktorá bola jeho 
poslednou zastávkou bol veľmi krátko. 
Posledná rozlúčka sa konala najskôr 
v Dubovej, kde ho odprevádzali okrem 
rodiny a Dubovanov mnohí priatelia 
a známi. Poslednú rozlúčku so zosnulým 
viedol jeho excelencia arcibiskup Stani-
slav Zvolenský metropolita Slovenska za 
prítomnosti mnohých jeho spolubratov 
kňazov.

Dubovania dôstojne odprevadili vdp. 
Gubalu na jeho poslednej ceste do svoj-
ho rodiska. V Piešťanoch celebroval zá-
dušnú sv. omšu generálny vikár mons. 
Ján Formánek. Celú omšu doprevádzal 
spevokol a orchester prekrásnym spe-
vom a hudbou, pozostávajúci väčšinou 
z malých detí a mládeže. Tie nežné dets- 
ké hlásky pripomínali z diaľky akoby 
hudbu a spev z neba. Každý jeden chcel 
sa poďakovať pri rozlúčke ako len najlep-
šie vedel.

V jednotlivých príhovoroch zneli mno-
hé slová ako keby sa boli všetci dohodli. 
Hovorili o jeho skromnosti, trpezlivosti, 
o jeho vzťahu k deťom, mládeži, k hudbe. 
Zaujala ma spomienka jeho spolužiaka 
z teologickej fakulty, ktorý spomínal, že 
ich bolo dvanásť ako apoštolov. Každému 
z nich prisúdili jedného z apoštolov, kto-
rý sa mu najviac podobal. Vdp. Gubalovi 
prisúdili apoštola Petra, pretože sa svojím 
životom a skutkami naň najviac podobal. 

Bol to vlastne ich vodca. Mal organizačný 
talent. Spomínal, ako ich učil latinčinu, 
v ktorej neboli až takí dobrí. Ako im mno-
žil a písal rôzne materiály. Ako veľmi sa 
vedel podeliť s každou korunou. Nebol 
to veľký finančník, lebo všetko rozdal. 
Určite nemal na konte žiadne veľké ima-
nie. Kupoval deťom nástroje, noty. Vedel 
opraviť ako elektrikár z priemyslovky na 
fare elektriku a tak ušetril financie.

Zato sa mu rodáci a zástupy ľudí, ktorí 
prišli autobusmi z jednotlivých farností 
do Piešťan odvďačili hudbou, spevom, 
kvetmi, ale hlavne modlitbami na posled- 

nej ceste v miestnom cintoríne, kde v zá-
vere krásne zaspievala miestna skupina 
spevákov smútočnú pieseň, ku ktorej sa 
mohutný dav zúčastnených pridal.

Odišiel pastier!...
Stádo osirelo...

A my to pociťujeme ako veľkú stratu. 
Veríme, že v dohľadnom čase budeme 
mať aj my opäť svojho vlastného pastiera. 

Mgr. Mária Magdaléna Kurillová,
členka ekonomickej rady vo farnosti

Odišiel	pastier!...

Keď som pred písaním tohto slohu uva-
žovala o človeku, ktorý by sa svojím ži-
votom najviac podobal na Ježiša Krista, 
dospela som iba k jednej možnosti. Tým-
to človekom je jednoznačne náš bývalý 
pán farár, vlastným menom Alojz Gubala. 
Bývalý preto, lebo od 1. septembra tohto 
roku už nepôsobí v našej farnosti.

Iste, je to kňaz, teda Boží služobník 
a preto by sa mal veľmi snažiť osvojiť 
si vlastnosti nášho Pána Ježiša Krista. 
Ale tento dôstojný pán bol niečím výni-

močný. Slovom „niečím“ mám na mysli 
jeho starostlivý, otcovský a nežný vzťah 
k deťom, ktorý sa nebojím nazvať lás-
kou. Keď ľudia, ktorí ho poznajú, listujú 
Svätým písmom, spomenú si na nášho 
bývalého duchovného otca pri prečítaní 
vety, ktorú povedal Pán Ježiš: „Nechajte 
maličkých prísť ku mne, lebo takých je 
kráľovstvo nebeské.“ Náš pán farár prak-
tizoval túto vetu vo svojom každoden-
nom živote. Jeho osobitný vzťah k deťom 
nebol jeho jedinou vlastnosťou, pre ktorú 
som sa rozhodla o ňom písať.

Nielen ako kňaz ale i ako človek bol 
veľmi skromný. Keď sa v našom kostolíku 
slávila sviatosť prvého svätého prijíma-
nia, nikdy neočakával žiadne veľké poďa-
kovanie za prípravu na túto veľkú uda-
losť v duchovnom živote každého z nás. 
Naopak, robil to s láskou, ochotou a tr-
pezlivosťou. Sama to veľmi dobre viem, 
lebo aj ja som prijala túto sviatosť z jeho 
rúk počas pôsobenia v našej farnosti.

(pokračovanie na str. 4)

Človek	z	môjho	okolia,	ktorý	sa	najviac
podobá	na	Ježiša	Krista.

Slohová	práca	bývalej	farníčky	pána	farára	Alojza	Gubalu.
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Dovoľte, aby som pretlmočil poďa-
kovanie od rodiny zosnulého za všetky 
námahy, ochotu a obetavosť pri príprave 
rozlúčky s Vaším duchovným otcom.

Ďakujeme obci, pánovi starostovi, 
obecnému zastupiteľstvu a ostatným za-
mestnancom obce, pani kostolníčke, čle-
nom ekonomickej rady a miništrantom.

Ďalej ďakujeme za kvetinovú výzdo-
bu, všetkým darcom, ktorí prispeli na 
občerstvenie pri pohrebnej hostine, ďa-

kujeme tiež kuchárkam a obsluhe, kto-
ré pripravili obed pre pána arcibiskupa 
a kňazov, všetkým členom pohrebnej 
služby a všetkým ostatným členom far-
ského spoločenstva, ktorí nie sú hore me-
novite uvedení a pričinili sa o dôstojný 
priebeh rozlúčky s naším drahým zos- 
nulým a Vašim duchovným otcom.

Ďakujeme tiež pani modleníčke, ktorá 
viedla modlitby za zosnulého.

Vďaka patrí aj policajnému zboru za 

pomoc pri organizovaní dopravy a maji-
teľom a prevádzkovateľom pohostinstiev 
za ich ochotu.

Rodina zosnulého v závere chce zdô- 
razniť, že nemá na nikoho z dubovskej 
farnosti ťažké srdce a zároveň ďakuje za 
všetku pomoc, modlitby a obety.

S úctou smútiaca rodina

Poďakovanie
pri	príležitosti	odchodu	vdp.	Gubalu	na	večnosť.

(pokračovanie zo str. 3)

Ďalšou jeho kladnou vlastnosťou bola 
ochota. Keďže fara, kde býval v skrom-
ných podmienkach, stojí v susednej obci – 
Križovanoch, častokrát, dokonca aj v ne- 
dobrom počasí prichádzal do nášho kos-
tolíka na bicykli sláviť sväté omše či 
spovedať. Ochotne prišiel v ktorúkoľvek 
hodinu tam, kde bolo napríklad treba cho-
rému udeliť sviatosť pomazania chorých. 

Hoci kňaz – služobník Pána, no i tak 
je podriadený rozhodnutiam arcibiskupa. 

Keď ho teda v tomto roku preložili do 
inej farnosti, zostalo tu po ňom ovocie je- 
ho práce. Toto ovocie sa odzrkadľuje naj- 
mä na deťoch, ktoré teraz v hojnom počte 
zapĺňajú predné lavice nášho kostolíka, 
zasväteného svätej Terezke.

Preto mi na záver dovoľte použiť báseň 
ako vďaku za nezištnú lásku nášho pána 
farára k nám – deťom.

Chcem rozprávať v tento deň o tom, že už milujem.
Viete, mňa to ktosi naučil.

Prichádzal, rozdával a nič neprosil.

Pretože láska jednu zvláštnu vlastnosť má, 
dáva všetko a nič nežiada.

Tak teda znova ešte raz. Prichádzal, učil nás...
Kto?! Náš kňaz!

A za túto lásku mu vďačnosť sluší.
Prosím Ťa, Bože, žehnaj jeho duši.

Miriama Demovičová,
tretia A

Gymnázium A. Merici
Hviezdoslavova 10

917 01 Trnava 

Poďakovanie	darcom,

ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských novín:
Suchovský Anton, rodina Pešková, rodina Kulichová, Koník Pavol a Mária, 

p. Svrčková, M. Koníková, Polčič Ignác a dcéra Daniela, rodina Slava Polčiča, 
rodina Alexandra Jakubca, rodina Kováčiková (Bratislava), Tomašovičová 
Elenka a Jožka, rodina Vincenta Cíferského (Častá), rodina Jurčová a Fialová, 
Vladislav Balaga a jeden Bohu známy darca.

ĎAKUJEME!

Každý	človek	si	tvorí
svoju	vlastnú	veľkosť.

(Kotzebue)
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80 rokov:
Švorcová Katarína
(* 7. 5. 1930)

60 rokov:
Peško Alojz
(* 18. 5. 1950)
Urbanovič Jozef
(* 14. 6. 1950)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky 

dary neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

Naši jubilanti
 apríl - jún 2010

Životné jubileum

Dňa 14. 12. 2009 sa krásneho životného jubilea,
70 rokov dožil a týmto sa k ostatným 70-nikom 

pripojil náš milovaný

Ignác Polčič.

Do ďalších rokov života mu prajeme
pevné zdravie, Božie požehnanie, pokoj a radosť

v kruhu najbližších.

Vyprosuje rodina oslávenca.

21. 11. 1959 v Tepličke nad Váhom si povedali pred Pánom svoje áno
Pavel Koník a Mária rod. Glejdurová.

K „zlatej svadbe“ a obnoveniu manželského sľubu
im vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

Ospravedlnenie
Redakcia Dubovských novín sa 

ospravedlňuje manželom Koníkov-
com za oneskorené uverejnenie ich 
príspevku.

Kto	nič	nevie,	a	nevie,	že	nevie,	je	dieťa	–	učte	ho.
Kto	nič	nevie,	a	vie,	že	nič	nevie,	je	leňoch	–	stráňte	sa	ho.
Kto	niečo	vie,	a	nevie,	že	to	vie,	je	spáč	–	zobuďte	ho.
Kto	niečo	vie,	a	vie,	že	to	vie,	je	mudrc	–	nasledujte	ho.

(z múdrosti perzského ľudu)
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Nedožité 100. narodeniny našej drahej

Márie Lederleitnerovej

sme si pripomenuli 20. marca 2010.
Dňa 15. júna 2010 uplynie 21 rokov od jej úmrtia.

Spomínajú dcéry Terézia, Margita, synovia Alojz, 
Jozef a Eugen s rodinami.

Venujte jej pri tejto príležitosti spomienku
a želanie milosrdnej Božej lásky.

Dňa 24. apríla 2010 by sa dožil 100 rokov bývalý 
učiteľ Základnej školy v Dubovej

a čestný občan tejto obce

Juraj Jurčo. 

Priatelia a známi, ktorí si ho pamätáte,
venujte mu tichú spomienku.

„Keby si žil, storočnicu by sme s Tebou oslávili.
Dnes s láskou na Teba spomíname v tejto chvíli.“

Manželka a dcéry Naďa a Vilma s rodinami.

Dňa 16. 5. 2010 si pripomenieme
nedožité 60. narodeniny

Pavla Svrčka

S vďakou a láskou spomínajú
manželka Štefánia

a dcéry Silvia a Edita
s rodinami.

Nedožité jubileum.

Dňa 10. mája 2010 si pripomenieme
nedožité 100. narodeniny nášho drahého otca

Severína Tomašoviča.

Spomínajú najbližší.

Dňa 10. 4. 2010 uplynulo 10 rokov,
kedy nás predišla do večnosti

Mária Hrdlovičová

a dňa 2. 7. 2010 si pripomenieme
20-te výročie úmrtia jej manžela

Jána Hrdloviča.

Spomína najbližšia rodina.

5 rokov uplynie 5. 5. 2010
od úmrtia našej milovanej

Františky Balagovej.

S vďakou a láskou spomína manžel 
Vladislav a deti s rodinami.
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Pripomienka zosnulých
apríl - jún 2010

100 rokov:

Anna Svrčková  + 3. 4. 1910
manželka Jozefa, rod. Ondrušovičová (73 r.)

Ján Soldán  + 5. 4. 1910 
syn Jána a Františky rod. Pokojnej

Karolína Moravčíková  + 5. 4. 1910
dcéra Štefana a Márie rod. Dubanovej (11 r.)

Ján Kosec  + 7. 4. 1910
vdovec (73 r.)

Mária Svrčková  + 16. 4. 1910
manželka Petra, rod. Tajcnárová (70 r.)

Katarína Valentovičová  + 17. 4. 1910
manželka Jozefa, rod. Horváthová

80 rokov:

Magdaléna Königová  + 18. 5. 1930
manželka Jozefa, rod. Pokojná (36 r.)

Gabriel Švorc  + 28. 5. 1930
manžel Paulíny rod. Valentovičovej (70 r.)

Štefan Koník  + 11. 6. 1930
manžel Márie rod. Vrábelovej (70 r.)

Anna Horváthová  + 17. 6. 1930
manželka Jozefa, rod. Koleková (61 r.)

90 rokov:

Anna Svrčková  + 9. 4. 1920
manželka Štefana, rod. Kolerová (67 r.)

Ján Palkovič  + 10. 4. 1920
manžel Márie rod. Pokojnej (85 r.)

Katarína Belicová  + 10. 6. 1920
vdova po Štefanovi, rod. Minarovičová (78 r.)

50 rokov:

Pavol Palkovič  + 29. 4. 1960
vdovec po Magdaléne rod. Svrčkovej (90 r.) 

Rudolf Schwarz  + 3. 5. 1960
manžel Márie rod. Horváthovej (70 r.)

30 rokov:

Serafína Macháčková  + 6. 4. 1980
vdova po Františkovi, rod. Ružičková (92 r.)

František Peško  + 14. 5. 1980
manžel Barbory rod. Šlachtovej (70 r.)

Anna Ružičková  + 2. 6. 1980
dcéra Jána a Apolónie rod. Valentovičovej (96 r.)

Františka Denkóciová  + 13. 6. 1980
vdova po Jozefovi (74 r.)

Mária Hrdlovičová  + 20. 6. 1980
manželka Michala, rod. Balúchová (67 r.)

20 rokov:

Michal Lipnický  + 16. 4. 1990
manžel Jozefíny rod. Svrčkovej (62 r.)

Mikuláš Koník  + 28. 5. 1990
manžel Melánie rod. Janečkovej (68 r.)

Eduard Slinták  + 6. 6. 1990
manžel Jozefíny rod. Jelemenskej (66 r.)

40 rokov:

Ján Nemček  + 2. 4. 1970
manžel Heleny rod. Polčicovej (58 r.)

Františka Velecká  + 23. 4. 1970
vdova po Františkovi, rod. Tomašovičová (74 r.)

Dominik Gloznek  + 24. 4. 1970
manžel Margity rod. Farkašovej (80 r.)

Ján Tomašovič  + 17. 6. 1970
vdovec po Františke rod. Hrdlovičovej (69 r.) 

Ján Nemček

František Peško

Michal Lipnický Mikuláš Koník

70 rokov:

Terézia Gavorníková  + 3. 4. 1940
manželka Františka, rod. Koleková (30 r.)

Terézia Geráková  + 4. 4. 1940
manželka Jozefa, rod. Jelemenská (37 r.)

Ladislav Svrček  + 1. 5. 1940
syn Severína a Magdalény rod. Polčicovej (6 r.)

Imrich Gloznek  + 21. 5. 1940
vdovec po Rozálii rod. Kosecovej (68 r.)

Peter Polčic  + 27. 5. 1940
syn Mikuláša a Márie rod. Polčicovej (11 m.)

10 rokov:

Mária Hrdlovičová  + 10. 4. 2000
manželka Jána, rod. Oškerová (72 r.)

Jozef Rehuš  + 31. 5. 2000
manžel Ireny rod. Jakubcovej (81 r.)

Štefan Gáži  + 3. 6. 2000
manžel Anny rod. Ružičkovej (56 r.)

Jozef RehušMária Hrdlovičová

Eduard Slinták

Mária Hrdlovičová

Anna Ružičková

Dňa 6. 6. 2010 si pripomenieme
20-te výročie úmrtia nášho

otca, dedka...

Eduarda Slintáka.

S láskou a vďakou spomína
dcéra Zuzana a syn Eduard

s rodinami.
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6. februára 2010 sme sa stretli opäť 
na Pupáckom plese. Nálada bola ako 
obvykle výborná a celkom zaujímavý 
bol aj program. Okrem vystúpenia mlá-
deže z tanečného klubu Modran Modra, 
ktorí nám predviedli ukážky klasických 
a latinsko-amerických tancov, obohatil 
úvod starosta o predstavenie historické-
ho odevu z 13. storočia a pripomenul, že 
1. februára má obec Dubová výročie pr-
vej písomnej zmienky o obci – v tomto 
roku „723. výročie“.

Ples nám tento rok otvorili na požiada-
nie starostu manželia Koníkovci (Peter 
a Janka). Výbornú náladu pomáhala ok-
rem dobrého vínka pána Jakubca (fir-
ma Joslik) dotvárať aj skupina Senátor 
a všetci prítomní, ktorí nezabudli, že 
starosti majú na chvíľu odložiť doma, 
k čomu trochu pomohla aj spoločná hra 
– Kto sa v januári narodil... Všetci chvá-
lili výbornú kuchyňu a pochutnali si aj na 
makových pupákoch.

O polnoci oživilo veternú oblohu nad 

Dubovou púšťanie skoro metrových lam-
piónov, ktoré niesli pozdravy dobrej nála-
dy na krídlach dosť ostrého vetra smerom 
na Šenkvice. Klasickou súčasťou plesu 
bolo aj losovanie vstupeniek o rôzne – 
vtipné aj hodnotné ceny.

Ďakujeme touto cestou všetkým, ktorí 
akoukoľvek mierou prispeli k peknému 
podujatiu, ďakujeme sponzorom a tešíme 
sa na stretnutie o rok.

-rrr-

Február sa tradične nesie v zna-
mení plesov a karnevalov. Tak 
tomu bolo aj tento rok. Naša ma-
terská škola sa rozjasnila fareb-
nými girlandami a balónmi, ožila 
veselými piesňami a naplnila sa 
prekrásnymi maskami. Mohli sme 
tu stretnúť princezné a víly, kráľa, 

spidermana, piráta, kuchára, špor- 
tovcov, zvieratká a ďaľšie rozpráv-
kové postavičky.

Deti na úvod vystúpili s krátkym 
programom, masky boli odmene-
né sladkou odmenou a potom už 
nasledovala zábava. Nálada bola 
výborná, čoho dôkazom boli ve-

selé iskričky v očiach detí a úsmev 
na tvári všetkých prítomných.

Na záver chceme poďakovať 
všetkým rodičom za prípravu kar-
nevalových kostýmov, ako aj za 
zabezpečenie občerstvenia.

Kolektív MŠ Dubová

KARNEVAL

PUPÁCKY	PLES
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Obdobie od Troch kráľov po Popol-
covú stredu je obdobím zábavy, veselosti 
a ochutnávania všakovakých chutných 
špecialít.

Ako každý rok, už po trinástykrát 
zorganizovali "roduverné Dubovanky" 
za spolupráce s obecným úradom v pos- 
ledný deň tohoto fašiangového obdobia 
tradičnú "Babskú zábavu". Známa je už 
v celom šírom okolí, o čom svedčí aj kaž-
doročná účasť zábavychtivých návštev-
níkov, ktorí zaplnili spoločenskú sálu na 
ihrisku do prasknutia aj tento rok.

Nástup masiek bol o 15. hodine na 
priestranstve pred Sv. Jánom, kde orga-
nizátorky ponúkali účastníkom šišky, 
fánky, pagáčiky a na zohriatie čaj, či va-
rené vínko. Počasie sa vydarilo, masky 
sa zbiehali a už tu sa začalo veselo dup-
kať a hostiť pri zvučnej muzike. Zraz tu 
mali, zdalo sa, všetci "čerti" z okolia, ale 
našťastie ich prevahu zvládli "japonské 
gejše" z Pezinka, prišli aj piráti z Píly 
a ďalšie nenapodobiteľné masky nielen 
z Dubovej, ale i z celého okolia.

Sprievod masiek rezkým krokom vy-

kročil dedinou. Našťastie dopravu na 
hlavnej ceste reguloval aj policajný dozor 
(z radov masiek). K žiadnej kolízii dopra-
vy nedošlo, naopak vodiči rešpektovali 
sťaženú situáciu na ceste a s úsmevom 
prechádzali. Pestro vyzdobená spoločen-
ská sála na ihrisku vítala účastníkov už 
takmer obsadená a zaplnila sa behom pár 
minút džavotom detí, smiechom a vese-
lou hudbou. Vďaka šikovným gazdinkám 
z Dubovej, ktoré každoročne vypekajú 
dobroty sladké i slané, sa onedlho zaplni-
li stoly maškrtami a štedrý bufet ponúkal 
aj ďalšie občerstvenie.

Zábava sa rozprúdila, parket sa zaplnil 
tanečníkmi všetkých generácií. Každý 
kto mal chuť sa baviť využil túto príle-
žitosť, nepohrdli ani mamičky so svojimi 
drobčekmi, či staršie dámy po sedemde-
siatke. Bavili sa mladí so starými, hostia 
s domácimi, maskovaní s nemaskovaný-
mi, radosť a tanec polámali medzi nami 
všetky zábrany a rozdiely.

A to bol práve účel celého podujatia - 
zblížiť ľudí, aby sa uvoľnili a zabudli na 
bežné každodenné starosti a bolesti, lebo 

pri tanci na bolesť zabúdame a myseľ sa 
ním lieči, čím zahojí aj zármutok, samotu 
a nájde cestu k novým nápadom...

Utorkový podvečer spestril aj kultúrny 
program, v ktorom vystúpili hosťujúce 
i domáce masky, no najviac snáď pote-
šila bohatá tombola, z ktorej si odnášali 
mnohí domov okrem zážitku aj príjemné 
prekvapenie. Kultúrny program vyvrcho-
lil "pochovávaním basy", ktorá už tieto 
fašiangy dohrala a rozlúčkou s ňou sa za-
čalo od nasledujúceho dňa 40 dní pôstu, 
skromnosti, bez zábavy a hojnosti. Práve 
preto sme si toho ešte užili posledný deň, 
aby sme mali na čo spomínať a o rok sa 
stretnúť opäť.

Organizátorky touto cestou ďakujú 
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 
tohoto skvelého podujatia, dobrodincom, 
ktorí prispeli pečenými dobrotami, darmi 
do tomboly a rukou k dielu počas akcie. 
Vďaka týmto všetkým a všetkým Vám, 
ktorí ste sa zúčastnili, sa akcia vydarila.

Viera Koníková

O	fašiangoch	-	po	fašiangoch...
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Tanečná skupina ADT crew pôsobí 
pod Súkromným centrom voľného času 
v Modre od septembra 2008.

Po mnohých oceneniach a niekoľko-
ročnom pôsobení v tanečných skupinách 
ako lektor a choreograf sa rozhodol tré-
ner Andrej odovzdávať svoje skúsenosti 
aj v meste Modra, kde založil novú ta-
nečnú skupinu. Skupinu s pôvodným ná-
zvom A - Dance Team tvorí viac ako 50 
tanečníkov, medzi ktorých patrí mládež, 
študenti ale aj najmenšie deti z Modry 
a blízkeho okolia. Skupina je rozdelená 
na ADT crew (junior) - deti od 4 do 13 
rokov a ADT crew, kde sú starší taneční-
ci do 28 rokov.

Naši tanečníci sa pravidelne zúčastňu-
jú na rôznych tanečných workshopoch 
na Slovensku, ale aj v Čechách. Bohaté 
skúsenosti z tanečného sveta im odovzdá-
vajú uznávaní taneční lektori na rôznych 
tanečných podujatiach, kde sa stretávajú 
ľudia z celej tanečnej komunity. Vzde-
lávanie tanečníkov je obohatené o rôzne 
tanečne štýly, ktorým sa pravidelne venu-
jú na svojich tréningoch. Pri nových skú-
senostiach podávajú čoraz lepšie výkony 
a časom dozrievajú ako po osobnostnej 
tak aj tanečnej stránke. Postupom času 
sa vykryštalizovalo zdravé jadro skupiny 
a tanečníci sa rozhodli omnoho aktívnej-
šie venovať celej skupine.

Keďže sa v značnej miere zaobera-
jú rôznymi tanečnými štýlmi ako napr. 
hip-hop, lockin´, house dance a hype, 
počas svojej viac ako ročnej existencie 
stihli pripraviť programy s mimoriadnou 
úspešnosťou ako napr. Tanečný deň v štý-
le A Dance Team (ukážka tréningu HIP 
HOP), Open class Hip-Hop (letný projekt 
- otvorená hodina tanca), účasť na celo-
dennom programe deň detí pred kultúr-
nym domom v Modre a ďalšie akcie, na 

ktorých sa mohol zúčastniť naozaj každý. 
Tréner a zakladateľ skupiny Andrej už po 
niekoľkýkrát pozýva na Slovensko za-
hraničných lektorov na celodenné taneč-
né workshopy. Medzi úspešné a pozitív-
ne vystúpenia sa zaraďujú Rytmia 2009 
a 2010 Pezinok, Kultúrne a spoločenské 
podujatia v Modre (vinobranie), v Pezin-
ku a okolí, vystúpenie v Národnom teni-
sovom centre a iné.

Aktuálne sa zúčastnili na tanečnej súťa-
ži Hip Hop Station Max Trnava kde zís-
kali úspešné tretie miesto, ďalej na pre-
hliadke tancov Rytmia 2010 v Pezinku, 
kde sa predviedli zo svojou choreografiou 
a získali veľký úspech.

Neodmysliteľnou súčasťou sú naši naj- 
menší tanečníci ADT crew (junior), ktorí 
sa každým tréningom zdokonaľujú a do-
sahujú výborné výsledky.

Hlavným cieľom skupiny je rozšíre-
nie tanečnej kultúry v Modre a jej oko-
lí. Keďže väčšinu jej členov tvoria deti 
a mládež z okolia Modry, snažíme sa do-

stať do povedomia mladým ľudom práve 
z tohto mesta, aby vedeli, že aj v Modre 
je pre nich okrem iných aktivít aj naša 
tanečná skupina. Je nám však ľúto, že 
v rámci kultúrnych aktivít nie je v Modre 
priestor na zviditeľnenie a rozširovanie 
danej kultúry tanca. Preto sme sa chceli 
aj týmto článkom podeliť o naše dopo- 
siaľ získane úspechy v rámci našej ta-
nečnej skupiny ADT crew.

Zároveň Vás všetkých pozývame na 
záverečné vystúpenie našej skupiny, kto-
ré sa bude konať v kultúrno-informačnom 
centre v Šenkviciach. Všetky potrebné in-
formácie o presnom dátume a čase budú 
zverejnené na našej stránke.

Viac informácií o nás, ale aj o tom ako 
sa stať jej členom získate na internetovej 
stránke www.hiphopmodra.estranky.cz, 
alebo na facebooku, pridaj sa k fanúši-
kom: ADT dance crew.

ADT crew

Hip	-	Hopová	tanečná	skupina	ADT	crew
"one	crew,	one	family"
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Termín
 2. - 5. 4.
 4. 4.
 30. 4.
 máj
 1. 5.
 2. 5.
 9. 5.
 16. 5.
 22. 5.
 29. 5.
 jún
 jún
 jún
 11. - 13. 6.
 12. - 13. 6.
 13. 6.
 27. 6.

Podujatie
 Veľkonočné sviatky – slávnostné obrady
 Šibačková zábava
 Stavanie mája – Richtárska varecha
 Plavecký výcvik 
 ? Prvomájová veterán Tatra rallye VII. ročník
 ? Deravá kanada
 Deň matiek
 Folklórne vystúpenie – Dubovská svadba
 Deň otvorených pivníc na sv. Urbana
 Deň detí
 Poďme spolu lietať – letisko Dubová
 MDD – MŠ, ZŠ (športové hry)
 Výlet detí ZŠ do SNM
 Keramické trhy Pezinok – prezentácia obce
 Cyklistické preteky
 Prvé sväté prijímanie
 Vernisáž a výtvarná súťaž prác detí

Kalendár podujatí apríl - jún 2010
Organizátor

 RK cirkev
 ?
 KRKVaŠ
 ZŠ, MŠ
 Veterán klub Tatra 141
 Turisti Trnava
 KsvJK
 KRKVaŠ - Cech
 MVC
 KRKVaŠ
 LMK Istropolitana
 MŠ, ZŠ
 ZŠ
 Cech
 CK Ansima
 RK cirkev
 KRKVaŠ, ZŠ, MŠ

Rokovania OZ Dubová apríl - jún 2010: 22. 4., 24. 6. 
 Podujatie nie je potvrdené organizátorom
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Zavítalo	k	nám
Divadlo	na	kolene

z	Častej.

V nedeľu 7. marca 2010 zavítalo do 
našej obce Divadlo na kolene, aby nám 
zahrali hru „Častovane idú do neba“. 
Divadlo malo veľký úspech. Obe- 
censtvo bolo nadšené, veď sa nás tam 
zišlo asi 120. Herci divadla aj cho-
reograf Peter Minárik ocenili dobré 
publikum a sľúbili, že na Dubovú 
vždy radi zavítajú. Dnes toto skve-
lé divadlo pozval Ľudovít Ružička, 
starosta obce pri príležitosti Me- 
dzinárodného dňa žien a veríme, že 
tento dobrý nápad zrealizuje aj viac- 
krát.

Mária Polčicová

Monika Baránková-obchodná riaditeľka
Výroba a predaj Aquaenzym - prípravok na čistenie odpadových vôd, kanalizácie, 
žúmp, septikov, čističiek odpadových vôd, odstraňuje zápach a rozkladá biologický 
odpad (fekálie, tuk a pod.)
Dávkuje sa do kanalizácie, WC, drezov v kuchyni, žumpy, lapačov tuku,
septikov a čističiek odpadových vôd.
Podrobné info a katalóg volajte na Mobil: 0907 13 99 98,
alebo píšte na barankova@aquasystem.sk

Monika Baránková-obchodná riaditeľka
Výroba úpravovne vody Anticalc - zmäkčovač vody
na odstránenie vodného kameňa z rozvodov vody, sanity, bojlera, kotla, kúrení 
a podobne.
Inštaluje sa na prívod vody - do potrubia, do domu a na spiatočku kotla.
Podrobné info a katalóg volajte na Mobil: 0907 13 99 98,
alebo píšte na barankova@aquasystem.sk


