
Milí čitatelia,
dočkali sme sa.

Dočkali sme sa Veľkej noci, Radostnej 
noci, Víťaznej noci, kedy zvíťazilo Dobro 
nad Zlom. Ale čo tomu predchádzalo? Hej, 
veľký pôst. Bez veľkopôstnej doby by sme 
predsa nemohli sláviť Veľkonočné víťaz-
stvo, pravda?

Napadlo ma – človek má rád fyzikálnu 
veličinu „veľký“, že? Sám človek túži byť 
vyšším, či väčším, než tí okolo neho. Má 
rád väčší dom než jeho susedia, väčšie auto 
než jeho kolegovia, túži po väčšej finančnej 
odmene atď. Teda „veľkosť“ mu nie je ne-
známym pojmom.

Položme si otázku: „V čom bola Veľká 
noc väčšou od ostatných nocí?“ Fyzikálne 
– v ničom, dokonca bola o pár minút krat-
šia, než tá predchádzajúca noc. Ale v du-
chovnej rovine bola veľkou preto, že v nej 
Boh milosrdne porazil veľkú ľudskú zlobu 

väčšou Božou láskou. Aj keď to víťazstvo 
bolelo Božieho syna a nie ľudských synov. 
Hej, povieme si, za to mohli „oni“... keby 
sme to my boli, veru by sme to neurobili... 
Tak mi to vravia aj deti na náboženstve. 
Avšak, keby sme to my boli, urobili by sme 
to tiež, možno ešte rafinovanejšie. 

Ale keď Pán Ježiš vstal zmŕtvych, je Jeho 
víťazstvo čitateľné v našom živote? Terajší 
svet sa príliš nezaujíma o Božie dejiny, píše 
si vlastné, v ktorých sa človek hrá na veľké-
ho, nepremožiteľného a najmúdrejšieho.

Veľký slovenský konvertita MUDr. Pa-
vol Strauss si vo svojich zápiskoch zazna-
menal: „Svet volá po totálnej premene.“ 
A súčasný sv. otec Benedikt XVI. hovorí: 
„Európa rozvinula kultúru, ktorá spôsobom 
dosiaľ v ľudstve nepoznaným, vylučuje 
Boha z verejného vedomia. Kultúru, ktorá 
je najradikálnejším popretím kresťanstva 
a vôbec náboženských a mravných tradícií 
ľudstva.“

A to sú slová najvyššieho predstaviteľa 
Sv. Cirkvi, tej Cirkvi, ktorá hlása víťazstvo 
Veľkej Božej moci nad veľkou ľudskou ni-
čomnosťou.

Ťažko k slovám Sv. otca niečo dodať, sta-
čí si otvoriť Evanjelium a nájdeme návod, 
recept i motiváciu – prečo konať dobro 
a nie zlo, prečo sa nebáť ísť s dobrými skut-
kami na svetlo a nechváliť sa zlými skutka-
mi spoza záclony tmy.

A vtedy aj po ťažkostiach, ale urči-
te zvíťazí dobro nad zlom, keď mu dáme 
priestor, keď ho podporíme. Hovorí sa, že 
zlo je chytrejšie než dobro, ale – dobro je 
mocnejšie než zlo, nezabúdajme.

Nech tak svietia naše dobré skutky pred 
ľuďmi, aby boli aj ľuďom a hlavne Bohu 
čitateľné.
 

Požehnanú a radostnú Veľkú noc praje
a od Boha vyprosuje vdp. Pavol Flajžík.

 Ročník XII. l apríl – jún 2012 l Nepredajné 2/2012
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Šibi ryby mastné ryby,
dávaj vajce do korbáča,
ešte k tomu kus koláča,
ešte k tomu groš,
už je toho dosť!

Na Veľkonočný pondelok počujeme 
túto riekanku od malých detí celé doo-
bedie a je to milé. Túto riekanku však 
počujeme aj od dospelých – v preklade 
je kríza (korbáč), ale my potrebujeme 
byť v parlamente (kus koláča), musíme 
zdvihnúť dane (ešte k tomu groš) a my 
občania nevieme kedy bude dosť. Pred-
časné voľby stáli z našponovaného roz-
počtu nie málo.

Zmenila sa politická garnitúra, stredo 
ľavé spektrum vystriedalo stredo pravé. 
„Maďarsko-slovenské mosty“ sú v par-
lamente, národniarom „Anna“ zabezpe-
čila, že išli „od stola“. Neobyčajní skoro 
preskočili KD-hákov, Slobodní a soli-
dárni spolu s SDK-unionistami odkráča-
li dôstojne do opozície. Na facebooku 
som čítal predvolebný komentár: „šapitó 
ostáva, cirkusanti sa menia“. Trochu sar-
kastické, ale vtipné. Tiež bola zverejne-
ná reportáž – rozhovor s dôchodkyňami, 
ktoré sa vyjadrili v tom zmysle, že už ich 
moc nezaujíma, čo bude s ich vnukmi 
a bolo zdôraznené, že „hlavne, aby som 
len ja prežila“. Vyjadrenie, že veď ony už 
svoj diel práce pri budovaní našej svet-
lej budúcnosti odviedli, bolo odstrihnuté 
a celý šot pôsobil voči týmto dámam veľ-
mi nepriaznivo. Ostalo mi smutno. Nie 
z výsledkov volieb (uvádzajú ich Du-
bovské noviny inde), lebo výsledky vo-
lieb to sme my – my spolu dohromady. 
Nedeľme sa po voľbách na róbertovcov 
a dzurindovcov, maďarónov a národnia-

rov, hlinovcov a mojsejovcov,... Nemali 
by to robiť ani v parlamente (dobrý nápad 
a dobrý návrh by mal byť dobrý bez ohľa-
du na to, kto ho podáva) a nemali by sme 
to robiť ani my (ktorí somári volili toho 
a toho – no a čo, vyjadrili sa!) Veď aj tie 
staršie dámy sa vyjadrili. Možno nie uče-
ne a adekvátne situácii, zaskočené možno 
kamerou a mikrofónom – ale nemali kus 
pravdy v tom, že odpracovali celý život, 
odvádzali dane (nie plat 300 € oficiálne 
a 1000 € do vrecka páni „podnikatelia“), 
vychovali deti, postavili domy, s úctou 
sa postarali o svojich rodičov a teraz ich 
odpoveď na osud vnúčeniec zaskočila? 
Veď by mal trápiť rodičov tých detí, ktorí 
by sa mali postarať aj o svojich rodičov 
a o svoje deti! Samozrejme, že v kontexte 
predvolebného boja a všelijakých voleb-
ných hesiel aj najstaršiu generáciu musí 
zaujímať zadlžovanie Slovenska na úkor 
budúcnosti a neverím, že sú k tejto otáz-
ke tak ľahostajní, ako uviedol spomínaný 
šot. Smutno mi bolo z toho, že niekto si 
dal tú prácu, spracoval a upravil príspe-
vok (aj s prekladom do angličtiny) a tým 
provokoval a vyprovokoval množstvo 
dehonestujúcich komentárov.

V spoločnosti rezonuje „Gorila“, ale 
mám dojem, že je výsledkom inej go-
rily – (ne)morálnej gorily, ktorá nám 
ukradla empatiu, cit, spolucítenie, vôľu 
a chuť počúvať iných, schopnosť hľadať 
a zhromažďovať múdrosť po zrnkách, 
trpezlivosť a rozvahu pri riešení problé-
mov, vnútornú múdrosť pri posudzova-
ní a nachádzaní pravdy, sebakritičnosť 
a mieru vlastných nárokov, zdravý úsu- 
dok a necháva nás napospas apatii – mani-
pulácii médiami a peniazmi, lebo neveríme 
v múdrosť iných, ani v konečnom dôsled-

ku vo vlastnú múdrosť, lebo preberáme 
bezhlavo čo nám naservírujú. Vidíme 
očami morálnej gorily len seba, svoje 
záujmy, svoje potreby, stávame sa bezo-
hľadnými a necitlivými egoistami, sused, 
kolega v práci, kamarát, dedina, zamest-
nanci, štát sú naši nepriatelia, alebo zdroj 
príjmu a nechceme vidieť spoločné po-
kojné riešenia, spoločný prospech, spo-
ločný pokojný život. Všetkých a všetko 
podozrievame z nekalých úmyslov a ne-
veríme ničomu a nikomu. K tomu sa dá 
ľahko dospieť, ak sa necháme tou „ma-
lou“ (ne)morálnou gorilou viesť.

Na Dubovej však máme PUMU. Vy-
myslenú, imaginárnu, ktorá však repre-
zentuje v mojich očiach snahu o zdravú 
vtipnú kritiku mladých ľudí, ktorí na-
toľko veria, že život stojí za to, že život 
na Dubovej, na Slovensku stojí za to, 
že sú ochotní urobiť si trochu srandy aj 
z vážnych tém. Ak by som mohol, tak 
by som každému voličovi na Dubovej, 
ktorí prišiel v sobotu voliť (aj keď volil 
Noru, alebo...) udelil medailu Striebor-
nej pumy, lebo prišiel a vyjadril sa. Lebo 
nepodľahol apatii a beznádeji. Možno sa 
nič nezmení a možno veľa. Ak sa však má 
zmeniť svet, musí sa zmeniť človek. Ak 
má byť svet lepší, musí byť lepší človek. 
Ty, ja, on – my. Najlepšie hneď na jar, na 
veľkú noc...

Šibi ryby mastné ryby

Požehnané a milostiplné Veľkonočné 
sviatky praje starosta obce. 

PS: A na šibačku veľa vody.

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom ob-
dobí finančne podporili tvorbu 
Dubovských novín:

Anton Suchovský, PhDr. Mária 
Vrábelová, rodina Viková, 
Rozália Lukačovičová, rodina 
Krajčovičová, rodina Alojzie 
Križanovej, rodina Slava Pol-
čica a jeden Bohuznámy darca.

ĎAKUJEME!

Babská zábava
21. február 2012 bol deň, kedy Cech 

roduverných Dubovaniek pre všetky že-
ničky z Dubovej zorganizoval 15. ročník 
„Babskej zábavy“.

Verte-neverte, ale naozaj sa stretávame 
už 15 rokov, aby sme slávnostne a vese-
lo ukončili fašiangy v našej dedine. Táto 
tradícia sa zachováva vďaka vynaloženej 
ochote ženičiek, ktoré nikdy nezabudnú 
napiecť výborné koláčiky na „Dubovskú 
roládu“, či prispieť darčekmi do tomboly. 
Najdôležitejšie je ale to, že nás potešia 
svojou účasťou aj na zábave, ktorú cech 
venuje všetkým pracovitým ženám v na-
šej obci. Veľká vďaka patrí aj všetkým 
cechačkám, ktoré obetujú svoj čas i ener-

giu na prípravu tohto podujatia. Veľmi 
nás teší aj skutočnosť, že sa nám do cechu 
hlásia nové, mladšie posily, čo nám dáva 
záruku, že odvedená práca nie je zbytoč-
ná a tradície sa v našej obci zachovajú aj 
pre mladšie generácie.

Musíme sa riadiť myšlienkou, že to, čo 
je dobré, treba zachovávať, čo sa dá vy-
lepšiť, budeme vylepšovať...

Tento ročník sa úspešne skončil a my 
budeme už odteraz rozmýšľať, čo pre Vás 
pripravíme o rok...

Renáta Jakubcová
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 Rozpočet obce Dubová pre rok 2012
 

 Príjmy

    A. Bežné príjmy     v €
 Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku   211575
  111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  193275
   1 Podielové dane   160301
   2 Školstvo originálne kompetencie (MŠ,ŠJ,ŠKD)  77310
   3 opatrovatelia    9664
		 121	 Daň	z	nehnuteľností	 (pozemky	a	stavby)	 	 18300
 Daňové príjmy – dane za špecifické služby   12130
  133 001 Za psa    530
		 133	003	 Za	nevýherné	hracie	automaty	 	 	 0
		 133	006	 Za	ubytovanie	 		 	 50
		 133	012	 Za	užívanie	verejného	priestranstva	 	 	 150
		 133	013	 Za	komunálne	odpady	a	drobné	stavebné	odpady	 	 11400
		 133	014	 Daň	za	jadrové	zariadenie	 	 	 0
 Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva majetku   33800
		 212	002	 Z	prenájmu	bytov	 	 	 1500
		 212	003	 Z	prenajatých	budov,	priestorov,	objektov	 	 18000
		 	 2	Spoločenské	sála	 		 	 700
   3 Fúgelka    13200
   4 Dom smútku    400
 Nedaňové príjmy – administratívne poplatky a iné poplatky a platby  79616
		 221	 Admin.	poplatky	(správne	poplatky	2za
		 	 automaty)	 	 	 2980
  222 Za porušenie predpisov     0
		 223	001	 Poplatky	a	platby	z	nepriemyselného	a	náhodného	predaja	služieb	 	 71886
		 	 1	Skládka	odpadov	–	z	uloženia	odpadov	 	 70000
   3 cintorínske    150
		 	 4	rozhlas	+	overovanie	 	 	 	900
		 	 6	rybárske	lístky	 	 	 	70
		 	 7	sála	+	energie	 	 	 	700
		 	 8	OÚ	pohrebiská	 	 	 	66
  223 002 1 Za MŠ     3000
   2 Za ŠKD    350
  223 003 Za stravovanie     1400
 Nedaňové príjmy – úroky z vkladov, návrt. fin. výpomoci, pôžičiek, úverov  600 
		 242	 Úroky	z	vkladov,	pôžičiek,	úverov	 	 	 600
 Iné nedaňové príjmy   0
		 292	 Z	náhrad	poistného	plnenia		 	 	
 Transfery zo štátneho rozpočtu   31603
		 312	001	 1	–	Základná	škola	mzdové	a	prevádzkové	náklady	 	 28741
		 	 2	–	vzdelávacie	poukazy	ZŠ	 	 	 510
		 	 3	–	stavebný	úrad	 	 	 	810
		 	 4	–	evidenciu	obyvateľov	 	 	 299
		 	 5	–	životné	prostredie	 	 	 	99
   6 – komunikácie    44
   7 – Materská škola – predškoláci   1100
		 311	 Granty	 	 	 0
 Bežné príjmy spolu:    369324

    B. Kapitálové príjmy
 Kapitálové príjmy     0
  223 001 Z predaja pozemkov    
 Tuzemské kapitálové granty a transfery   0
		 321	 10	Granty	Európska	únia	 	 	 		
		 322	001	 Zo	štátneho	rozpočtu	XXXXX	 	 	 		
 Kapitálové príjmy spolu:    0
 
    C. Príjmové finančné operácie
 Príjmy z ostatných finančných operácií      31996
		 453	 Zostatok	prostriedkov	z	predchádzajúcich	rokov																											KZ	131B	 	 18851
		 454	 Z	rezervného	fondu	 		 		 	13145
 Tuzemské úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci
		 513	002	 Bankové	úvery	dlhodobé	 		 		 0
		 514	002	 Ostatné	úvery,	pôžičky	a	návratné	finančné	výpomoci	dlhodobé	 	 0
 Príjmové finančné operácie spolu     31996

    Rozpočtové príjmy    2012 
 A.	Bežné	 	 	 	 	 369324
	B.	Kapitálové		 		 		 		 	 0	
	C.	Príjmové	finančné	operácie	 		 	 31996
 Rozpočtové príjmy spolu    401320
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 Výdavky
	 	 Bežné	 Spolu:
	 	 výdavky	 	€
	 	 €	 2012
 Program 1    Správa obce – administratíva a podpora 101413 114558
	Podprogram	11	 Obecný	úrad				 01.1.1.6	 	84183	 84183
		 Prvok	1	Administratíva	a	podpora	 		 83733	 83733
		 	 610	 Mzdy,	platy,	sl.príjmy	a	ost.osobné	vyrovnania	 53550	 53550
   620 Poistné   19533 19533
		 	 630	 Tovary	a	služby		 		 10650	 10650
  Prvok 2 Vzdelávanie zamestnancov   450 450
		 Prvok	3	Archív	a	registratúra	 		 0	 0
	Podprogram	12	 Externé	služby	 	 4900	 4900
	Podprogram	13	 Obecné	zastupiteľstvo,	komisie	 	 0	 0
	Podporgram	14	 Finančná	a	kontrolná	oblasť		 	 5090	 5090
  Prvok 1 Audit    1250 1250
		 Prvok	2	Daňová	agenda	 		 0	 	
		 Prvok	3	Rozpočtová	agenda	 		 0	 		
		 Prvok	4	Účtovníctvo	 		 1200	 1200	
		 Pvrok	5	Kontrolná	činnosť	 		 2640	 2640
		 Prvok	6.	Transakcie	verejného	dlhu	01.7.0.	 2600	 15745
   651 002 Splátka úrokov z úveru  2600 2600 
		 	 821	005	 Splátka	istiny	 	 	0	 13145
 Podprogram 15 Plánovanie        0 0
		 Prvok	1	Územné	plánovanie	UPO,	štúdie	 		 0	 0
	Podprogram	16	 Členstvo	v	samosprávnych	organizáciách	a	združeniach	 350	 350
	Podprogram	17	 Informatizácia	a	komunikačný	systém	 	 4290	 4290
	Podprogram	18	 Sčítanie	ľudu,	Voľby	 	 0	 0
 Program 2    Správa obecného majetku 5550 5550
	Podprogram	21	 Údržba	a	prevádzka	budov	 	 	1200	 1200
	Podprogram	22	 Údržba	a	prevádzka	autobusa	 	 	800	 800
 Podprogram 23 Poistenie majetku   3550 3550
	Podprogram	24	 Správa	obecného	majetku	vloženého	v	obch.	spoločnostiach	 0	 	
 Program 3    Propagácia obce a marketing CR 2250 2250
	Podprogram	31	 Propagácia	obce	 	 500	 500
	Podprogram	32	 Dubovské	noviny	 	 	1000	 1000
	Podprogram	33	 Členstvo	obce	v	združeniach	 	 	750	 750
	Podprogram	34	 Subjekty	CR	 		 	 	0	 	
	Podprogram	35	 Turistické	informačné	body	 	 	0	 	
 Program 4    Služby občanom 4239 4239
	Podprogram	41	 Osvedčovanie	listín	a	podpisov	 		 		 		
	Podprogram	42	 Evidencia	obyvateľov,	 		 	299	 299
	Podprogram	43	 Prideľovanie	súpisných	čísel	 		 	0	 	
	Podprogram	44	 Rybárske	lístky	 		 	0	 	
	Podprogram	45	 Služby	podnikateľom	(rozhodnutia)	 		 	0	 	
	Podprogram	46	 Podateľňa	 		 		 		 	0	 	
	Podprogram	47	 Stavebný	úrad	 		 	2850	 2850
	Podprogram	48	 Výber	daní	a	poplatkov	 		 	0	 	
	Podprogram	49	 Cintorínske	služby	 		 	1040	 1040
	Podprogram	50	 Miestny	rozhlas	 		 	50	 50
	Podprogram	51	 Úradná	tabuľa	obce	a	informovanosť	obyvateľov	 	0	 0
 Program 5    Bezpečnosť a poriadok  12830 12830
	Podprogram	51	 Civilná	ochrana,	obrana	štátu,	HM	a	kríz.riad.			 300	 300
	Podprogram	52	 Ochrana	pred	požiarmi	 		 	530	 530
	Podprogram	53	 Protipovodňová	ochrana	 		 	3000	 3000
 Podprogram 54 Verejné osvetlenie     9000 9000
 Program 6    Odpadové hospodárstvo  29500 29500
	Podprogram	61	 Nakladanie	s	komunálnym	odpadom	 		 	17000	 17000
	Podprogram	62	 Zber	nebezpečného	odpadu	 		 	1000	 1000
	Podprogram	63	 Separovaný	zber	druhotných	surovín	 	 9500	 9500
	Podprogram	64	 Vývoz	nadrozmerného	odpadu	 		 	1000	 1000
	Podprogram	65	 Nakladanie	s	BRO	 		 	1000	 1000
 Program 7    Miestne komunikácie 2000 2000
	Podprogram	71	 Správa	a	zimná	údržba	miestnych	komunikácií	 1000	 1000
	Podprogram	72	 Oprava,	rekonštrukcia	MK,	chodníkov	a	ost.	Plôch	 1000	 1000
	Podprogram	73	 Dopravné	značenie	MK	 		 	0	 0
 Program 8    Vzdelávanie 135904 135904
	Podprogram	81	 Materská	škola	 	 55838	 55838
	Podprogram	82	 Základná	škola	 	 49750	 49750
	Podprogram	83	 Školská	jedáleň	 	 23100	 23100
	Podprogram	84	 Školský	klub	detí	 	 6586	 6586
	Podprogram	85	 Otvorená	škola	 	 510	 510
	Podprogram	86	 Spoločný	školský	úrad	 	 120	 120
 Program 9 Kultúra, šport  21365 21365
 Podprogram 9.1. Kultúrne a športové podujatia  5000 5000
	Podprogram	9.2.	 Granty	spoločenským	organizáciám	a	združeniam	 2400	 2400
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	Podprogram	9.3.	 Spoločenská	sála	 		 4150	 4150
	Podprogram	9.4.	 Knižnica	Vincenta	Šikulu	-	obecná	knižnica						 570	 570
 Podprogram 9.5. Športový areál
	Podprogram	9.6.	 Granty	pre	športové	kluby	a	združenia	 		 8000	 8000
	Podprogram	9.7.	 Kronika	obce	Dubová	 		 660	 660
	Podprogram	9.8.	 Človek	človeku	-	ZPOZ	 		 585	 585
 Program 10    Prostredie pre život  6420 6420
 Podprogram 10.1 Príroda a krajina   5360 5360
	Podprogram	10.2.	 Monitoring	kvality	ŽP	 		 	1060	 1060
 Program 11    Sociálne služby 15870 34721
	Podprogram	11.2.	 Opatrovateľská	služba	 		 	11200	 11200
 Podprogram 11.1 Jednorazová dávka sociálnej pomoci   3170 3070
		 Prvok	11.1.1	pre	rodiny	s	deťmi	 		 	70	 70
		 Prvok	11.1.2.	pre	starých	a	osamelých	občanov	 	100	 100
		 Vianočné	poukážky	dôchodcom	 		 	3000	 3000
	Podprogram	11.4.	 Jednota	dôchodcov	Slovenska	 		 	500	 500
	Podprogram	11.3.	 Poskytovanie	stravy	 		 	0	 0
 Podprogram 11.6 Podpora zamestnanosti  1000 1000
		 Projekt	Úradu	vlády	SR	bude	refundované			 0	 18851

     Rozpočtové výdavky v €
	A.	Bežné	výdavky	 	 	 (z	toho	KZ	111:	31603)	 		 	 337341
	B.	Kapitálové	výdavky	 		 		 		 		 0
	C.	Finančné	operácie:	FO(KZ	43	:13145	+	KZ	131B)	 úver	 	 31996
 Rozpočtové výdavky spolu         369337
     
 REZERVNÝ FOND
 zostatok v RF k 1. 1. 2011     411,193
	prebytok	hospodárenia	z	2011	finančná	operácia	111.925	€	 	 	 523,118
	rezerva	pre	vážne	havárie	 	 	 	 	 -32,000
	rezerva	na	dotovanie	odpadu	na	5	rokov	–	treba	urobiť	peňažný	fond	 	 -60,000
	rezerva	na	odkúpenie	pozemkov/vyplatenie	úveru
	prostriedkov	k	dispozícii	z	RF	 	 	 	 	 431,118

Otvorený list pre pána 
Alexandra Lukačoviča –

– Gorila na Dubovej nie je,
máme pumu

1. Svoje otázky v otvorenom liste si 
začal veľmi sugestívne nie otázkou, ale 
konštatovaním, že som sľúbil v predvo-
lebnej kampani zatvorenie skládky.

V predvolebnej kampani som povedal, 
že preskúmam, respektíve dám preskú-
mať odborníkom právne podklady sklád-
ky – uzatvorenie spoločenskej zmluvy 
o skládke, čo som v spolupráci s celým 
zastupiteľstvom urobil a zadali sme aj 
spracovanie právnej analýzy (našli sme 
napríklad aj Tebou podpísaný dodatok 
k spoločenskej zmluve, ktorý odložil 
splatnosť vkladu spoločníka a o ktorom 
som nemal ani tušenie nielen ako občan, 
ale ani ako vtedy zvolený poslanec a člen 
obecného zastupiteľstva). Využil som, 
ako opäť sugestívne píšeš, zákonné mož-
nosti na revíziu tých zmlúv, dohôd a po-
stupov, ktoré sa vzťahujú na skládku, ale! 
Niektoré zmluvy, ktoré si raz podpísal, sa 
nedajú vrátiť späť. Jedine podaním na súd 
o nevýhodnosti, ktorých výsledkom by 
bol dlhodobý a finančne nákladný súdny 
spor a nulový prínos zo skládky. Asi si 
neuvedomuješ stále, čo sa stalo uzatvo-
rením spoločenskej zmluvy o založení 

skládky. Dali sme majetok do samostat-
nej s.r.o., kde síce máme majetkový 65 % 
podiel a 65 % hlasovací podiel, ale sa-
mostatné rozhodovanie o dôležitých ve-
ciach v tejto spoločnosti je podmienené 
2/3 väčšinou, čo je 66,66 %. Teda, ak sa 
so spoločníkom na našich návrhoch ne-
dohodneme, ostáva pôvodný – nezmene-
ný – Tebou schválený a podpísaný stav. 
Ako vtedajší poslanec som Teba a obecné 
zastupiteľstvo práve na tieto ustanovenia 
zmluvy upozorňoval a nebol som sám, kto 
mal pochyby o takto formulovanej spo-
ločenskej zmluve. To nie sú výhovorky, 
ale realita. Preto som „nezrušil“ zmluvy 
pouzatvárané za Tvojho „starostovania“ 
na vývoz odpadu ako píšeš, pravdepo-
dobne ani netušiac, aký je rozdiel med-
zi zmluvou na vývoz odpadu a zmluvou 
o založení s.r.o.

To, že za Tvojho obdobia sa skládka 
budovala a teraz prináša peniaze nikto 
nespochybňuje, dobudovávala sa však aj 
za mňa. Tiež nie je pre nikoho prekvapu-
júce Tvoje „odhalenie“, že za každú tonu 
odpadu sa platí obci poplatok. Aj to, že 
mi vyhovuje, keď sa plní obecná kasa nie 
je žiadnym tajomstvom, plní sa z rôznych 
zdrojov – napríklad aj šetrením a raciona-
lizáciou mnohých činností.

To že neinformujem občanov v Dubov-
ských novinách o príjmoch zo skládky, 

je z Tvojej strany zasa zavádzajúca in-
formácia, pretože sa snažíme dať každo-
ročne do novín aj rozpočet a záverečný 
účet obce, kde tieto údaje sú. Rozpočet 
je však siahodlhý dokument (napríklad 
v roku 1995 mal 1 stranu, teraz ich je 38) 
a vyhodnotenie rozpočtu tak isto. Roz-
počet je zverejňovaný aj so záverečným 
účtom nielen na úradnej tabuli v súlade 
so zákonom, ale kto chce, nájde túto in-
formáciu aj na našej webovej stránke, 
ktorá nie je dokonalá, ale stala sa vzorom 
mnohým okolitým obciam a dostávam na 
jej obsah a kvalitu pozitívne reakcie veľ-
mi často. 

Nemám chuť a ani čas prehľadávať Du-
bovské noviny za posledných 10 rokov 
(ten čas letí), aby som Ti presne napísal, 
kedy sme zverejnili a kedy sme nezverej-
nili v novinách aké informácie. Povinnosť 
zverejňovať má obec na úradnej tabuli 
a niečo aj na webovej stránke. Informá-
cie do novín dávame pre informovanosť 
obyvateľov o živote obce. Nie je úlohou 
Dubovských novín nahrádzať úradnú ta-
buľu. Keďže však nechcem sklamať Tvo-
ju vieru, že informáciu zverejním, tu je 
prehľad tak, ako Ti obec odpísala aj na 
Tvoju žiadosť o sprístupnenie informá-
cie...

(Pokračovanie na str. 6)
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(Pokračovanie zo str. 5)

...podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slo-
bodnom prístupe k informáciám, ktorú si 
napísal po vyjdení článku:

2007 – 1.494.449,60 Sk tonáž
2008 – 6.017.924,40 Sk tonáž,
195.577,88 € zisk vyplatený v roku 2009
2009 – 203.313,03 € tonáž,
171.496,59 € zisk vyplatený v roku 2010
2010 – 100.823 € tonáž
2011 – 212.542,25 € tonáž

Dohromady je to cca 1.133.120 €, 
z toho sme každoročne niečo minuli na 
rozvojové projekty (ihrisko, cintorín, 
park v obci, ZŠ, MŠ, obecný úrad, do-
tovanie odpadov, urbanistické štúdie,...) 
a v rezervnom fonde máme 523.118 €. 
Podrobné informácie nájdeš v závereč-
ných účtoch obce a hodnotení rozpočtu.

2. Podľa Tvojich informácií od niek-
torých poslancov hradíme 10% projek-
tu z EÚ. Na porade poslancov ani jeden 
z poslancov nevedel o žiadnej otázke 
o financovaní, ktorú by si im položil, 
všetci vedia presne to, čo ja – hradíme 
podľa pravidiel EÚ 5 % oprávnených ná-
kladov projektu.

3. Prečo nezverejním v Dubovských 
novinách počet obyvateľov – je nás 944 
duší k 5. 3. 2012. O plate môžem podať 
informáciu, ja nemám s týmto problém, 
ja nemám dvojnásobok maxima, ale 

+ 30% minima platu starostu podľa počtu 
obyvateľov a to je 1650 € v hrubom.

4. K zmenám a doplnkom – Krajský 
stavebný úrad z dôvodu dlhého procesu 
schvaľovania územného plánu, žiadal od 
nás, aby sme v nasledujúcom roku začali 
jeho aktualizáciu, čo sa podľa stavebného 
zákona volá zmeny a doplnky. Ak sa Ťa 
dotklo, že obecné zastupiteľstvo navrhlo 
zmeniť územný plán obce v časti Tvojich 
pozemkov pri kríži, aby stavebné pozem-
ky neboli cez hydromelioračný kanál 
a nezasahovali do vinohradov na druhej 
strane kanála, môžeš uplatniť svoje iné 
návrhy v konaní – pripomienkovaní, kto-
ré sa bude tento rok robiť. A nebude to 
robiť pani Kaliská, ktorá mne a celému 
zastupiteľstvu ničila nervy štyri roky ako 
vybraná vypracovávateľka územného 
plánu za Tvojho starostovania. Ak nevieš, 
čo je to skratka EIA, netreba vypisovať 
do Dubovských novín – stačí sa spýtať, 
je to posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie a EIA je všeobecne používaná 
skratka pre konanie podľa tohto zákona 
č. 24/2006. K chodníkom – do plaču mi 
bolo preto, že to trvalo namiesto 6 mesia-
cov 12 a namiesto pár týždňov nepohody 
pre obyvateľov, trápili sa so stavebnými 
prácami celý rok. Je mi to veľmi ľúto. 
A k chodníkom v ostatných častiach obce 
– koľko si ich opravil Ty? Presne toľko 
koľko ja – ani meter. Zadávanie týchto 
rekonštrukcií robí obecné zastupiteľstvo 
podľa rozpočtu, podľa informácií a mož-
ností, ktoré máme. V tomto roku napriek 

tomu, že sa budú pravdepodobne o pár 
rokov rozbíjať, plánujeme rekonštruovať 
chodník od kostola dolu (prepadáva sa 
cestárska kanalizácia). To ako popisuješ 
priebeh rokovania obecného zastupi-
teľstva, nech zhodnotia tí, ktorí tam boli. 
Opäť sugestívne reči o odbíjaní a odobe-
raní slova.

5. Z akého dôvodu neboli na interne-
te zápisnice – čakali sme na overenie (na 
úradnú tabuľu sme ich dali podpísané za-
pisovateľom) a potom sme ich v konco-
ročnom zhone zabudli poslať webmaste-
rovi. Ďakujeme za upozornenie.

Na záver – Otvorený list čitateľom 
Dubovských novín

Čitatelia Dubovských novín, určite 
by ste si radšej počítali články z histórie 
obce, o rodákoch, udalostiach, spomien-
kach. Milí čitatelia, posielajte redakcii 
takéto príspevky. O ľuďoch, udalos- 
tiach, svoje spomienky, zážitky z Dubo-
vej a s Dubovanmi. Potom nebude mať 
redakcia dosť priestoru uverejňovať ta-
kého „otvorené listy“, v ktorých si terajší 
bývalý starosta dopisuje s budúcim býva-
lým starostom ☺. Aj ja by som rád vedel 
o histórii napríklad včelárstva, štepenia 
stromčekov a ovocinárstve, zážitky z čias 
zväzu záhradkárov, úspechoch JRD a zá-
žitky z výletov ROH, poľovníctva a py-
tliactva, o studničkách v chotári,...

Ľudovít Ružička – starosta obce Dubová

Memorandum
o ochrane vinohradov
Starosta obce Dubová spolu s ostat-

nými starostami bratislavského kraja 
podpísal 8. 3. 2012 memorandum o spo- 
lupráci s Bratislavským samostatným 
krajom (BSK) a mestom Bratislava 
o spoločnej snahe pri ochrane vinohra-
dov.

Týmto memorandom o spolupráci za-
čala nie ľahká a nie krátka cesta k zacho-
vaniu vinohradníckeho rázu nášho kraja. 
Ako v úvode slávnostného aktu v priesto-
roch BSK povedal župan Frešo a zdôraz-
nili viacerí rečníci, táto snaha nemôže 
byť len krátkozrakou snahou o zabloko-
vanie vinohradníckych plôch a príkazom 
na ich zachovanie, ale musí byť komple-
xom opatrení na podporu vinohradníctva 
a vinárstva, ktoré musí byť podporova- 
né a preferované na úrovni štátu, župy 

a obce. Prvé návrhy princípov ochrany vi-
nohradov a podpory vinohradníctva pred-
ložili na stretnutí zástupcovia mestskej 
časti Bratislava – Devín. V ich prípade 
navrhujú okrem iného aj podporu malým 
vinohradníkom úľavou na dani z nehnu-
teľnosti znížením sadzby za vinohrad, 
prípadne obyvatelia, ak majú na pozemku 
za domom určitú (minimálne 20-30 árov) 
výmeru udržiavaného vinohradu, tak aj 
zníženie sadzby za dom. Opačne, ak vi-
nohrad nie je obrábaný, zdaniť sadzbou 
ako za ostatné (zastavané) plochy – vyš-
šou sadzbou.

Východiskovým sa stane územný plán 
BSK, ktorý stanoví regulatívy pre pod-
poru a ochranu vinohradov na svojom 
území a z ktorého budú vychádzať ďalšie 
aktualizácie územných plánov a ostat-
ných činností obcí. Je na zamyslenie aj 
nám, dubovanom, ako by sme si ochranu 
a podporu vinohradov a vinohradníkov 

vedeli predstaviť. Nielen vinohradníci, 
vinári, ale aj vlastníci vinohradov, vlast-
níci pozemkov, ktoré by vinohradmi 
mohli byť, poslanci zastupiteľstva a ak-
tivisti komisií.

V blízkej dobe bude potrebná široká 
diskusia, ktorá určí ďalšie kroky obce 
pri napríklad aktualizáciách územnoplá-
novacích dokumentácií, novelách vše-
obecne záväzných nariadení (o dani, 
odpadoch,...) a ostatných krátkodobých 
a dlhodobých strategických materiálov.

-rrr-

Každý, kto sa vydáva
po bezpečnej ceste,
je prakticky mŕtvy.

(C. G. Jung)
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Opäť máme za sebou ďalšie voľby – tentokrát predčasné 
voľby do NR SR.

Volebná účasť bola celkom vysoká a naša volebná komisia 
mala veru čo robiť celý deň – balíčkovať všetkých rekordných 
26 kandidátskych listín politických strán pre voličov k obálkam. 
Mali sme aj kontrolu z okresnej a ústrednej volebnej komisie, 
ktorá bola veľmi spokojná s pokojným a organizovaným priebe-
hom volieb. Aj členovia komisie zo susedných dedín sa vyjad-
rili pozitívne o priebehu volieb a najmä kultúre a ohľaduplnosti 
Vás – voličov. Tiež sme mali na návšteve pozorovateľov z Bie-
loruska, ktorí sa prišli pozrieť, ako prebiehajú demokratické 
voľby, pýtali sa na postupy, organizovanie volebných činností 
pri odovzdávaní a sčítavaní hlasov, zabezpečenie kontroly a ne-
strannosti.

Naša volebná komisia to mala tento rok o to zložitejšie, že sa 
prerátavalo a „kôpkovalo“ spomínaných 26 kandidátok a z kaž-
dej ešte aj preferenčné hlasy (k zápisnici sa pridávalo 22 + 18 
príloh). Trvalo to aj s odovzdaním na okresnú volebnú komisiu 

do pol šiestej rána. Veľké poďakovanie za bezproblémový prie-
beh volieb (niektorí, ako sme počuli, sa museli z okresu vrátiť 
a zápisnice prerábať) patrí predsedníčke pani Kyrinovičovej, 
zapisovateľke pani Polčicovej a ostatným členom nomino-
vaným stranami: pánom – Miroslavovi Dolníkovi, Jaroslavo-
vi Hajdinovi, Milošovi Lančaričovi a dámam – Jane Firtovej 
a Magdaléne Miklovičovej.

A tu sú výsledky:

Oznam
Milí prispievatelia do Dubovských 

novín. Týmto oznamom Vás chce-
me upovedomiť, že v nasledujúcom 
období môžete svoje finančné prí-
spevky určené na podporu vydávania 
Dubovských novín a tiež Vaše prí-
spevky, či už textové alebo formou 
fotografie, odovzdávať našej grafičke 
Stanke Tomašovičovej. Ďakujeme za 
pochopenie.

Divadlo na kolene
V nedeľu 11. marca k nám prišlo znova Divadlo na kolene Častá.
Po uvítaní starostom (ktorému sa nejako po prebdenej volebnej noci nedostávalo 

slovnej zásoby – ale zaprial všetkým ženám mnoho zdravia a všetko dobré k MDŽ), 
nám divadelníci predviedli vtipnú hru s názvom: Nevesta predaná Kubovi. Rozto-
milé výkony hercov plné slovných hračiek, vtipov a gagov prinieslo v tento nedeľný 
usmoklený podvečer smiech na pery, ale najmä do našich duší. Asi 70 návštevní-
kov si odnášalo domov pohodu, veselie a dobrý pocit so spoločne strávených chvíľ 
s partiou úžasných ľudí zo susedných dedín, ktorí neváhajú obetovať svoj čas na 
rozdávanie radosti. Tešíme sa o rok.

-rrr-

Menšie %-tuálne zisky v grafe neuvádzam z dôvodu prehľad-
nosti, sú od 1 – 0 %.

Ešte účasť vo voľbách:

Slovensko 59,11 %
Bratislavský kraj 62,06 %
Okres Pezinok 64,38 %
Obec Dubová 70% (jeden hlas z cudziny
  – voľba poštou)

Ešte raz ďakujem členom komisie a najmä Vám – voličom, 
za účasť vo voľbách.

starosta obce

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) v roku 2012.
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Pripomienka zosnulých
apríl – jún 2012

80 rokov:

Apolónia Jelemenská  + 1. 4. 1932
manželka Vendelína, rod. Valentovičová (62 r.)

Štefan Jelemenský  + 2. 5. 1932
syn Ambróza a Kataríny rod. Navračičovej (1 r.)

Jozef Švorc  + 9. 6. 1932
syn Rudolfa a Márie rod. Horvátovej (18 mes.)

Jozef Koník  + 17. 6. 1932
manžel Anny rod. Vrábelovej (65 r.)

70 rokov:

Katarína Pešková  + 5. 4. 1942
vdova po Jozefovi, rod. Svrčková (72 r.)

110 rokov:

Petronella Gavorníková  + 4. 4. 1902
dcéra Štefana a Márie rod. Ohákovej (2,5 r.)

Valentín Lukačovič  + 29. 5. 1902
syn Jána a Júlie rod. Mičkovej (5,5 r.)

Apolónia Hrdlovičová  + 23. 6. 1902
manželka Pavla (67 r.)

Terézia Hrdlovičová  + 25. 6. 1902
manželka Jozefa, rod. Heldová (60 r.)

30 rokov:

Anastázia Nemčeková  + 6. 5. 1982
vdova po Jozefovi, rod. Jakubcová (89 r.)

20 rokov:

Jozef Nemec  + 20. 4. 1992
manžel Uršule rod. Polčicovej (75 r.)

Jozef Soldan  + 1. 6. 1992
(61 r.)

Helena Drefková  + 4. 6. 1992
rod. Šimecová (75 r.)

Anna Školeková  + 9. 6. 1992
rod. Soldanová (85 r.)

Anna Koníková

Severín Tomašovič

100 rokov:

Augustín Klimo  + 28. 6. 1912
syn Jozefa a Magdalény rod. Peškovej (21 r.)

90 rokov:

Jozef Šlachta  + 7. 4. 1922
syn Apolónie Šlachtovej (3 mes.)

Vincent Koník  + 18. 4. 1922
manžel Serafíny rod. Pokojnej (22 r.)

Mária Koníková  + 2. 5. 1922
dcéra Ferdiša a Štefánie rod. Minárikovej (10 dní)

Rozália Pokojná  + 4. 6. 1922
manželka Michala, rod. Hrdlovičová (66 r.)

Júlia Moravčíková  + 17. 6. 1922
vdova po Jánovi, rod. Bernátová (63 r.)

50 rokov:

Severín Tomašovič  + 8. 4. 1962
manžel Terézie rod. Minárikovej ( r.)

Katarína Jelemenská  + 19. 4. 1962
vdova po Ambrózovi, rod. Navračičová (61 r.)

Ján Tomašovič  + 13. 5. 1962
manžel Márie rod. Hrdlovičovej (62 r.)

Alojz Hrdlovič  + 2. 6. 1962
manžel Justíny rod. Heldovej (70 r.)

Jozef Kosec  + 23. 6. 1962
manžel Heleny rod. Stojkovičovej (57 r.)

40 rokov:

Jozef Soldan  + 3. 4. 1972
vdovec po Barbore rod. Moravčíkovej (76 r.)

Ferdinand Polakovič  + 9. 4. 1972
manžel Anastázie rod. Danišovej (66 r.)

Anna Šikulová  + 13. 4. 1972
manželka Teofila, rod. Moravčíková (69 r.)

Anna Koníková  + 30. 4. 1972
vdova po Floriánovi, rod. Kustová (90 r.)

Mária Šajdová  + 22. 5. 1972
manželka Jána, rod. Sečkárová (69 r.)

Mikuláš Polčic  + 9. 6. 1972
manžel Márie rod. Polčicovej (62 r.)

Vojtech Koník  + 13. 6. 1972
manžel Anny rod. Franovičovej (56 r.)

Marta Tajcnárová  + 22. 6. 1972
manželka Vincenta, rod. Svrčková (70 r.)

Jozef Kosec

Jozef Nemec

Mária Šajdová

Anastázia Nemčeková

Anna Školeková

V týchto dňoch, dňa 20. 4. 2012 
uplynie 20 rokov, keď spomedzi nás 

odišiel náš otec, dedko,...

Jozef Nemec.

S vďakou, láskou a úctou
spomínajú najbližší.

Nezabúdame

Dňa 8. 4. 2012 sme si pripomenuli 
50 rokov od úmrtia nášho drahého

Severína Tomašoviča.

S vďakou, láskou, úctou a modlitbou
si naň spomína päť dcér s rodinami.

Hrdza skúša zlato 
a trápenie človeka.
(Ján Amos Komenský)
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Dňa 9. 3. 2012 uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustila naša mama

Terézia Pokojná

a dňa 11. 4. 2012 by sa dožila 90 rokov.

Dňa 25. 4. 2012 by sa dožil 100 rokov náš otec
Alojz Pokojný.

Už niet viac domova, už niet kam ísť,
len pri hroboch našich rodičov sa pomodliť.

Odišli ticho, niet ich medzi nami,
ale v našich srdciach žijú spomienkami.

90 rokov:
Terézia Polčicová

(* 1. 5. 1922)

80 rokov:
Mária Tvarožková

(* 29. 6. 1932)

70 rokov:
Helena Poláková

(* 26. 4. 1942)
Zuzana Jakubcová

(* 13. 5. 1942)
Alexander Valentovič

(* 29. 5. 1942)

60 rokov:
Ján Kalinovský
(* 10. 4. 1952)
Jozef Jakubčík
(* 1. 5. 1952)

Alexander Lukačovič
(* 22. 5. 1952)
Marian Zemko
(* 13. 6. 1952)

Naši jubilanti
apríl – jún 2012

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

Spomíname

Dňa 8. 4. 2012 uplynul rok,
keď nás opustila

a do večnosti predišla naša drahá

Vilma Markuseková.

Jej najbližší si na ňu spomínajú
s láskou, úctou, vďakou a modlitbou.

Spomienka

Náš drahý otec, dedko a pradedko

František Valentovič

by sa 7. februára 2012 dožil 90-tich rokov.

S láskou spomínajú deti
Božena a Tibor s rodinami.

„Daj Bože zdravia, hojnosť požehnania
a všetko dobré k narodeninám...„

Dňa 29. mája 2012 sa krásneho
životného jubilea dožíva

Alexander Valentovič.

Spoločne oslávime 70 rokov života naplneného
radosťami, úspechmi, bolesťou i chorobami.

Do ďalších rokov života mu od Pána vyprosujeme
pokoj, radosť, trpezlivosť v chorobe, lásku

a ešte veľa krásnych chvíľ prežitých
s manželkou Annou a deťmi s rodinami. 

Životné jubileum
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Karneval v MŠ
V našej MŠ sa dňa 13. 2. 2012 v popoludňajších ho-

dinách uskutočnil detský karneval.
Deti boli prezlečené do veselých, ale aj strašidel-

ných masiek. V kole sa vykrúcali princezné, šašovia, 
pavúči muži, tiger, lienky, víly, kovboji, piráti a mnoho 
iných masiek. O krásny program sa postarali p. uči-
teľky, ktoré s deťmi nacvičili pekné básničky a tanče-
ky. Nechýbalo chutné občerstvenie, o ktoré sa po-
starali rodičia a ani zábava pri tanečnej hudbe.

Všetky masky boli odmenené za svoju originalitu 
malým sladkým darčekom. No najkrajšou odmenou 
boli rozžiarené očká, radosť, dobrá nálada a pekný 
zážitok.

š

Zlatá svadba
Dňa 17. 2. 2012 uplynulo

50 rokov, keď si svoje „áno“ 
povedali

Irenka a Jozko

Horváthovci.

Do ďalších rokov spoločného 
života im prajeme ešte veľa 

spoločne prežitých chvíľ
v spokojnosti, láske, radosti

a vyprosujeme tiež hodne
Božích milostí.

Starostlivosť je ako
cenný poklad,
ktorý človek

ukazuje len tým,
ktorých miluje.
(Africké príslovie)
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Knižnica
Vincenta Šikulu

na Dubovej
Mnohí z Vás už možno zaznamenali, 

že sa niekde na Dubovej nachádza kniž-
nica. Mnohí z Vás aj vedia, že sa na-
chádza v priestoroch základnej školy. 
A tí z Vás, ktorí ju aj navštevujete, ste si 
všimli novoty, ktoré sa v našej knižnici 
objavili.

Vďaka podpore Malokarpatskej komu-
nitnej nadácie Revia a Nadácie Pontis, 
samozrejme za spolupráce s obcou Du-
bová a za pomoci mnohých dobrovoľ-
níkov, ktorým sa chceme touto cestou 
poďakovať, prešla naša malá knižnička 
veľkými zmenami.

Knižnica sa rozšírila o ďalších 10 políc, 
o takmer stovku nových kníh a tie staré 
sú už takmer všetky riadne pooznačované 
a zaradené. Pri nákupe nových kníh sme 
sa snažili vyhovieť čo najviac požia-
davkám našich čitateľov, tých malých 
i veľkých. Zvolili sme stratégiu napĺňania 
knižného fondu prostredníctvom tematic-
kých okruhov, čo sa v praxi prejavuje, že 
sa snažíme mať kompletné diela istých 
autorov, aby čitateľ, pokiaľ si v niektorom 
z nich nájde záľubu, mohol v ľahkosti 
vypožičať ďalšie tituly. Takto sa nám vy-
tvára zbierka od kníh o Zemeploche od 
Terryho Prachetta, pre menších obľúbe-
né knihy od Thomasa Brezinu, príbehy 

z Narnie, o Harrym Potterovi, o Stredo-
zemi, príbehy pána Tragáčika a podobne. 
Nemožno opomenúť už takmer kompletné 
zbierky od autorov ako je Dominik Dán, 
Táňa Keleová-Vasilková, Dan Brown 
a samozrejme Vincent Šikula. Knižnica 
má slušný výber aj od autorov klasickej 
literatúry, či už svetovej alebo slovenskej 
a veľký výber rozprávok a kníh pre deti.

Na našu veľkú radosť majú deti o kniž-
nicu veľký záujem a práve pre ne sme 
30. marca organizovali v knižnici Noc 
s Andersenom. Knižnica je otvorená 
každú stredu od 18:00 do 20:00 hodiny 
a ak máte záujem a čas, radi Vás priví-
tame a prevedieme. Pretože si uvedo-

mujeme, že nie každému vyhovuje tak 
úzko vymedzený čas na návštevu kniž-
nice, otvorili sme pre knižnicu skupinu 
na Facebooku, kde sa môžete informovať 
o knižnici a v prípade záujmu si po doho-
de vypožičať knihu i touto cestou, s tým, 
že Vám ju prinesieme domov. Zároveň 
chystáme otvorenie online knižničného 
katalógu, ktorý by toto požičiavanie kníh 
zásadne uľahčil.

Ako sa hovorí, kde je vôľa, tam je 
i cesta a preto je naša fantázia pri hľadaní 
spôsobov akými Vám doručiť Vašu obľú-
benú knihu nekonečná.

Roman a Stanka

foto: Maťo Tichý

foto: Jakub Novák foto: Jakub Novák
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Keď pozeráme srdcom
Presne v polovici januára sa opäť 

ozýval spev z vnútra nášho chrámu, aby 
sme hneď v začiatku roka spojili príjem-
ný umelecký zážitok s dobrým skutkom.

Stalo sa už peknou tradíciou, že sa raz 
do roka zídeme v posvätných priestoroch 
kostola a vychutnáme si benefičné vy-
stúpenia tých, ktorí nám bez nároku na 
honorár darujú niečo zo svojho umenia...
Koncert zorganizovala už tradične Kon-
ferencia sv. Jána Krstiteľa v Dubovej. 
Termín padol na nedeľu 15. januára 2012. 
Podujatie sa uskutočnilo v našom kostole 
Panny Márie Ružencovej. Výťažok z kon-
certu sme tentokrát smerovali do rodiny 
s ťažkým postihnutím dieťaťa.

Krátko pred začatím sa vyskytol tech-
nický problém nekompatibility doveze-
ného CD a pripraveného CD prehrávača. 
Bolo treba rýchlo hľadať náhradné rieše-
nie, čo sa našťastie podarilo. Tak či onak, 
trošku nás to obralo o pokoj a potrebnú 
pohodu. S malým meškaním sme krátko 
po 15:00 začali.

V úvode programu sa nám krátko pri-
hovoril pán farár Flajžík, ktorý sa úprim-
ne teší zo všetkých pozitívnych aktivít 
v obci, tým skôr, ak ide o charitatívnu čin-
nosť. Za Spolok sv. Vincenta de Paul na 
Slovensku a za našu konferenciu som prí-
tomných privítal aj ja a hneď potom sme 
už prešli k prvému vystúpeniu. Kresťan-
ská chrámová spevácka skupina Credo 
z Dubovej, ktorá iba pred pár mesiacmi 
oslávila 25 rokov svojej činnosti, navo-
dila pásmom niekoľkých piesní skvelú 

sviatočnú atmosféru a ako vždy potešila 
nás pekným spevom, dobrou prípravou 
a príjemným vystupovaním. Veková pes-
trosť (deti spolu s rodičmi na jednom 
pódiu) veľmi umocňuje silu zážitku z vy-
stúpenia tohto sympatického umeleckého 
zoskupenia. Ďakujeme a prajeme im po-
žehnanie do ďalších rokov aktívnej čin-
nosti nám na radosť a Bohu na slávu.

Veronika Čambálová prišla k nám 
z Budmeríc a obohatila benefičný pro-
gram profesionálnym operným spevom. 
Je to žáner, ktorý sme tu zatiaľ nemali 

a verím, že všetci sme mali z jej vystúpe-
nia skvelý zážitok. Je pekné pozorovať 
talent mladej dievčiny, ktorá ho pred 
nami odkrýva v celej kráse a mohutnosti. 
Nech sa jej darí rozvíjať tento výnimočný 
dar, nech jej nepokriví charakter a nech 
ju vždy motivuje k peknému umelecké-
mu rastu. Ďakujeme.

Do záverečného vyvrcholenia progra-
mu prijal naše pozvanie nevidiaci spevák 
z Bratislavy, pán Maroš Bango, ktorého 
poslucháči spontánne začali označovať 
aj ako slovenského Bocelliho pre jeho 
úžasný hlas. Prišiel k nám aj s manžel-
kou, ktorá je tiež nevidiaca. Pripravili 
nám dojímavé pásmo hovoreného slova 
a spevu, pretkané hodnotnými myšlien-
kami o vzácnosti života, medziľudských 
vzťahoch, láske a spolucítení s trpiacimi. 
Maroš spieval z plných pľúc a ten hro-
mový spev zanechal v každom z nás hl-
bokú odozvu i dojatie. Nesúc celoživotné 
bremeno absencie zraku neprestáva on 
ani jeho manželka vnímať utrpenie ľudí 
okolo seba. Práve oni prichádzajú s návr-
hom podporiť týmto benefičným poduja-
tím rodinu, kde sa matka, nevidiaci otec 
a sestra dlhodobo obetavo starajú o chlap-
ca s ťažkou svalovou dystrofiou. V závere 
svojho vystúpenia odovzdávame otcovi 
chlapca pokladničku s našimi zozbiera-
nými finančnými príspevkami... Manže-
lom Bangovcom ďakujeme za krásny zá-
žitok i za povzbudenie. Vyprosujeme im 
požehnanie a silu niesť kríž nevidomosti 
trpezlivo a s láskou.

(Pokračovanie na str. 14)
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(Pokračovanie zo str. 12)

Na záver po krátkom príhovore pána 
starostu Ľudovíta Ružičku nám pán farár 
udelil požehnanie Oltárnou sviatosťou 
a po krátkom agapé v sakristii sme sa 
rozišli v nádeji, že podujatia tohto typu 
nezaniknú a budú nás dlhodobo vnútorne 
obohacovať.

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom (svojím vystúpením, prípra-
vou, organizačne, technickým zabezpe-
čením, ozvučením, nahrávaním zvuku 
a videa, prípravou občerstvenia, darmi 
a pod.) prispeli k zdarnému priebehu po-
dujatia a v mene podporenej rodiny vám 
všetkým za účasť i finančné príspevky 
(vyzbieraná suma bola 382,50 €). Boh 
vás žehnaj!

František Zajíček
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Pupácky ples
Zatiaľ čo bolo v okolí zrušených nie-

koľko plesov (ako sme sa dozvedeli) na 
Dubovej je o plesanie veľký záujem.

Nestihli sme ani vyvesiť plagáty na 
6. Pupácky ples (v poradí siedmy) a už sa 
informácia o termíne 4. 2. 2012 dostala 
medzi plesaniachtivých dubovanov. Nie-
koľko telefonátov a lístky boli v priebehu 
dvoch dní vyrezervované až za hranicu 
kapacity sály. 122 hostí sa tešilo a veľa 
ďalších bolo sklamaných a aj nahneva-
ných. Z toho dôvodu organizátor hneď 
ponúkol možnosť zabaviť sa na 1. Valen-
tínskom plese, ktorý sa konal o týždeň 
neskôr. Kto sa chcel baviť, prihlásil sa.

Pupácky ples otvoril v zastúpení cech-
majstrovej naposledy starosta (už si dala 
repliku historického plášťa z 13. storočia 
konečne po plese skrátiť). Začal otázkou, 
čo sa stalo 1. 2. pred 725 rokmi a tomu, 
kto uhádne sľúbil (a potom aj dal) fľašu 
vína. Ide samozrejme o výročie prvej pí-
somnej zmienky o obci Dubová. Program 
nám otvorili „Laskonky“ z Modry, kde sa 
predviedli aj naše malé dubovanky.

Po vystúpení starosta predviedol lieta- 
júceho žraloka (cena do tomboly). Tak du-
bovská puma pozor ☺. Nasledoval prípi-
tok a starosta vyzval víťaza vedomostnej 
otázky o otvorenie plesu s pani manžel-
kou. Pri nasledujúcej zábave so skupinou 
Senátor, výbornej večeri varenej pod tak-
tovkou pani Zuzky Braunovej, pupákoch, 

s asistenciou šarmantnej obsluhy Katky 
Jakubcovej a jej kamarátok, tomboly, 
ktorú sme si rozdelili na dve prestávky, 
občerstvenia v bufete vedenom Radom 
Hudekom a výstrelkami hostí preletel čas 
ako vietor. Ohňostroj sme odložili, pre-
tože vonku prašťal -13,5 stupňový mráz, 
ktorý nám pri vetraní vytváral divadelné 
efekty kúdolov dymu.

A zrazu bolo ráno a spokojní, vytan-
covaní hostia sa lúčili s prianím opäť sa 
o rok stretnúť a s ľútosťou, že na Dubo-
vej nemáme nafukovaciu sálu, kam by sa 
zmestili aj so všetkými svojimi kamarát-
mi.

Valentínsky ples
Niesol sa v rovnakom duchu, akurát že zábavu nám obstará-

vala skupina Kométa (zlatá Miladka so svojimi kolegami).
Pri príchode dostali všetky ženy valentínsku ružu, na úvod 

plesu prišiel sv. Valentín – biskup a porozprával o svojom živo-
te, program nám otvorili svojim tematickým vystúpením ADT 
crew, prípitok urobil malý tučnučký Amorko s lukom bez šípov, 
priviedol aj lietajúceho žraloka, ktorý však dostal pravdepodob-
ne motolicu (sklamalo diaľkové ovládanie) a starosta otvoril 
ples s najstaršou plesajúcou návštevníčkou, ktorá sa tento rok 
dožíva 90 rokov. Namiesto pupákov sme mali výborný valen-
tínsky koláčik, ohňostroj sa púšťal dupľovaný a tombola bola 
cez tri prestávky. Vyše 80 hostí odchádzalo tiež spokojných, vy-
tancovaných a s nádejou na ďalšie stretnutie nielen o rok, ale 
možno aj pri iných našich domácich podujatiach.

Organizátor týmto ďakuje sponzorom, účinkujúcim a najmä 
návštevníkom za spoločné krásne prežité chvíle.
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Termín
 6. – 9. 4.
 7. 4.
 30. 4.

Podujatie
 Veľkonočné sviatky – slávnostné obrady
 Šibačková zábava
 Stavanie mája – Richtárska varecha

 máj  Plavecký výcvik

Kalendár podujatí apríl – jún 2012

Organizátor
 RK cirkev
 ?
 KRKVaŠ
 ZŠ, MŠ

 1. 5.
 13. 5.

 ? Deravá kanada
 Deň matiek

 26. 5.  Deň otvorených pivníc na sv. Urbana 

 Turisti Trnava
 KsvJK
 MVC

 jún
 jún

 Poďme spolu lietať – letisko Dubová
 MDD – MŠ, ZŠ (športové hry)

 jún  Výlet detí ZŠ do SNM

 LMK Istropolitana
 MŠ, ZŠ
 ZŠ

 3. 6.
 8. – 10. 6.

 Deň detí
 Keramické trhy Pezinok – prezentácia obce

 24. 6.  Vernisáž a výtvarná súťaž prác detí 

 KRKVaŠ
 Cech
 KRKVaŠ, ZŠ,MŠ

Divadlo z Radošoviec
V prvú pôstnu nedeľu, dňa 26. februá-

ra 2012 do našej obce zavítalo na pozvanie 
nášho kňaza vdp. Pavla Flajžíka, divadlo 
z Radošoviec.

Je to zoskupenie mladých ľudí pochádza-
júcich priamo z obce Radošovce a blízkeho 
okolia. Vystupujú pod názvom Rodzina ve-
seuá. V spomínanú nedeľu sa nám predsta-
vili hrou „Obeť spovedného tajomstva“.

Priblížili nám udalosť, ktorá sa v minulos-
ti odohrala vo Francúzsku, v dedinke Saint 
Victore, kde pôsobil kňaz, ktorý sa stal obe-
ťou spovedného tajomstva. Bol odsúdený za 
čin, ktorý nespáchal, nemohol sa však brá-
niť, keďže ho viazala mlčanlivosť ohľadne 
spovede. Nakoniec sa však všetko vysvetli-
lo, skutočný vrah sa k svojmu činu priznal 
a kňaz bol oslobodený.

Celé predstavenie na mňa veľmi zapôso-
bilo. Mladí ho hrali s oduševnením. V zá-
vere podujatia sa všetkým prihovoril pán 
starosta Ľudovít Ružička i pán farár Pavol 
Flajžík. Mladí z Radošoviec si od nás vy-
slúžili potlesk i uznanie. Snáď ich opäť uví-
tame v našej obci s naštudovanou ďalšou 
divadelnou hrou.

Monika Valentovičová


