
Vážený čitateľ.
Nedávno si istá moja farníčka vzdych-

la: „Ach, ako ten čas letí“. Hej, čas však 
neletí, čas ide svojím tempom, len my mu 
niekedy „nestačíme“, „dobiehame“, aby 
sme s ním „udržali krok“.

Pred pár týždňami, tak „krásne nedáv-
no“, sme všetci priam jednohlasne, unis-
sono spievali „Sláva Bohu na výsostiach 
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“. 
„A mám dojem, že sme vtedy ozaj všetci 
boli za jedno, že sme ten Boží oznam s ra-
dosťou nielen vypočuli, ale s ním aj súhla-
sili. Veď toto Božie sa pretransformovalo 
do nášho ľudského, do krásnych prianí, ži-
čení, ktoré sme si vzájomne darovali. 

Avšak prišiel znova „všedný“ životný 
kolotoč, a my sme akosi na to zabudli. 
Žijeme znova v hektickom tempe, zasycu- 
jú nás znova a opäť správy o atentátoch, 
únosoch, krivdách a klamstvách, a to nielen 
kdesi ďaleko, za hranicami... 

Kde sa vytratil TEN žičený pokoj?! Asi 
sme stratili TÚ dobrú vôľu, alebo sa mýlim? 
Avšak, spomínaný „pokoj ľuďom dobrej 
vôle“, ktorý zvestovali anjeli, bol až druhou 
časťou ich – anjelskej zvesti. Druhou v po-
radí. Prvou v poradí bolo: „Sláva Bohu na 
výsostiach...“ Aj keď táto najkrajšia zvesť 
zvestovaná ľuďom končí za vetou bodkou, 
natíska sa mi priam vyzývavá myšlienka, 
že by tam kľudne mohol byť aj výkričník. 
To znamená, že ich oznam mal svoj hodno-
tový rebrík. Ak si človek zamieňa poradie, 
alebo hlavnú – prvú časť – vylúči, či nere-
špektuje, ťažko sa dočká pokoja. 

Keď si nepripustíme, že Boh je zdrojom 
pokoja, keď nedáme na „JEHO“ radu, tak 
svet sa bude znova a čím ďalej viac uberať 
cestou svárov, roztržiek, egoizmu, jedným 
slovom nepokoja. 

Vo Sv. Písme už v Starom Zákone sta-
rozákonný sudca Gedeon v knihe Sudcov 
v 6. hlave a 24. verši na novopostave-

ný oltár umiestnil nápis: „Pán je pokoj“. 
Tiež kráľovi Dávidovi Boh zakázal posta-
viť chrám, lebo mal na rukách veľa krvi 
z vojen, ale dovolil postaviť chrám až jeho 
synovi Šalamúnovi, ktorý nikdy nevytiahol 
vojsko do boja. 

Veľký Shakespeare hovorí: „Čas beží 
rôzne, podľa toho s kým.“ Zostaňme ľuďmi 
„dobrej vôle“ a svet bude o nás stáť, lebo 
svet nás bude potrebovať. 

A záverom budem citovať starovekého 
Senecu, ktorý sa rečnícky pýta: „Aký pro-
spech máš, keď premárniš čas?“

Využime každý deň nášho života pre 
dobro a aby sme sa v ten posledný deň ne-
museli hanbiť, ale aby sme sa mohli tešiť 
v spoločnosti Pána času aj po našej smrti. 

Požehnaný „deň čo deň“ praje
a od Boha vyprosuje vdp. farár P. Flajžík.
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Rok 2013.
Na prvý pohľad akoby nešťastná 13-

ka evokovala málo šťastia v tomto roku 
a preto si ho musíme sami privolávať, 
priať a najmä navzájom konať. Nebude 
to rok jednoduchý, ale myslím, že sme 
prežili aj horšie.

Kríza ustupuje, zamestnanosť sa o troš-
ku zlepšuje, ale hlavnou témou je hľada-
nie vlastných zdrojov, vlastných riešení, 
zlepšovanie efektivity, šetrenie a zvyšo-
vanie súdržnosti a spolupatričnosti.

Celá obec a nemyslím tým len obecný 
úrad a zastupiteľstvo, ale všetky činnosti 
samosprávne, preneseného výkonu štát-
nej správy, všetky spoločenské organizá-
cie, spolky a združenia, všetky oblasti od 
ochrany životného prostredia, dopravy, 
poľnohospodárstva, bývania, sociálnych 
služieb, školstva, kultúry, športu až po 
prevádzku cintorína a tiež všetky agendy 
s tým spojené máme zahrnuté vo väčšej, 
či menšej miere v rozpočte obce. Chcem 
Vám na úvod roku pomenovať tri oblas-
ti, z ktorých sa v poslednej dobe snažíme 
ako starostia regiónu urobiť veľmi živé 
témy a ktoré považujeme za veľmi po-
trebné riešiť a doriešiť a ktoré sa v roz-
počte neodzrkadľujú.

1. Téma finančných zdrojov.

Ako viete, Bratislavský kraj je vylúčený 
z čerpania tzv. eurofondov do takej miery, 
že celý kraj mohol čerpať z 11 miliárd eur 
v poslednom štvorročnom období len nie-
čo okolo 1,5 percenta a aj to len na ako-
by „nadstavbu“ a nie na najpotrebnejšie 
veci a v novom pripravovanom období 
to vyzerá podobne. Dôvodom je, že náš 
kraj má HDP (hrubý domáci produkt) nad 
priemerom celej EÚ. Preto podpora veľ-
mi logicky ide do regiónov, ktoré zaostá-
vajú a majú „dobehnúť“ bohatšie regióny. 
Veľmi logické a veľmi solidárne – zdro-
je na podporu rozvoja idú tým, ktorí ich 
potrebujú. Ale je tu veľké ALE. Výška 
HDP sa priamo premieta cez zamestna-
nosť, odvody a podnikateľské prostredie 
do výšky vybratých daní, z ktorých ná-
sledne sa prerozdeľuje na samosprávu 
a štátne inštitúcie dotácia/ príspevok/
podielové dane pre región. Peniaze sa 
použijú jednak na údržbu existujúcej 
infraštruktúry, na „prevádzku“ regiónu 
a ostane aj na jeho rozvoj. Zároveň so 
solidaritou v rámci Európy medzi región-
mi sa však stalo, že aj v rámci Slovenska 
bol zavedený princíp solidarity medzi 
regiónmi. To znamená, že dane, ktoré sa 

vyberú v Bratislavskom kraji idú do jed-
ného „mecha“ a prerozdelia sa s ostatný-
mi daňami na hlavu každého obyvateľa 
Slovenska. Samozrejme, že nechceme 
byť nesolidárny s chudobnejšími kraj- 
mi, ale pomer by sa mal zmeniť. Tým-
to súbehom solidarity sme prišli nielen 
o rozvojové zdroje z EÚ, ale aj o zdroje 
na bežnú prevádzku z vlastných zdrojov 
a o rozvoji sa dá uvažovať len veľmi ťaž-
ko. Veď v našom kraji sa vyberie takmer 
60% daní z celej republiky a prerátajú sa 
podľa trvalého pobytu na celé Slovensko 
– oproti možnosti čerpať 1,5 % zdrojov 
EÚ. V poslednom období sa zavádza 
súťaž a trhové mechanizmy už pomaly 
všade – dokonca aj do školstva, kultúry, 
zdravotníctva a sociálnej oblasti, kde ne-
majú čo robiť. Len do súťaže regiónov 
nie. Nemáme vlastné zdroje (dane) ani na 
bežnú údržbu infraštruktúry (najmä ces-
ty, ale aj kanalizácií, vodovodov, plynu, 
elektriny, internetu,...) o rozvíjaní tejto 
siete ani nepovediac. Je potrebné solida-
ritu zachovať, ale zmeniť jej štruktúru.

2. Téma trvale udržateľného
využívania zdrojov územia.

Zdrojmi územia sú nielen nerastné su-
roviny, ale aj poľnohospodárska pôda, 
lesy a dreviny ako obnoviteľné zdroje, 
voda,... Sú nimi aj prvky infraštruktúry 
– fungujúce cesty, diaľnice, železnice, 
vodovody, plynovody, elektrická sieť,... 
Medzi zdroje patrí aj určitý potenciál, ur-
čité možnosti – vhodné činnosti ako napr. 
vinohradníctvo s vinárstvom, potenciál 
rozvoja cestovného ruchu, potenciál sa-
mozásobenia potravinami, potenciál pre-
pravy a dopravy cez územie, možnosť 
využívania veternej, vodnej, slnečnej 
energie... V neposlednom rade vzde-
lanostná úroveň, manuálne zručnosti, 
a celkovo šikovnosť obyvateľov a aj ich 
spolupatričnosť, kultúrna úroveň, bez-
pečnosť a celkové komunitné a rodinné 
zázemie obyvateľov. Všetky tieto zdroje 
od materiálnych až po duševné je potreb-
né využívať tak, aby sa jednorazovo ne-
vyčerpali, aby sa obnovovali a aby ostali 
zachované. Organizovať a usmerňovať 
toto využívanie je veľmi časovo náročné 
a vyžaduje strategické myslenie, vzdela-
nie, financie, stabilitu a „mravenčiu“ prá-
cu. Je však niekoľko základných predpo-
kladov úspechu. Fungujúca infraštruktúra 
a jej údržba (viď téma vyššie) a zachova-
nie právneho stavu. Čo pod tým myslím? 
Môžem udržiavať akékoľvek zdroje (naj- 
mä pôdu, cesty, kanály,...) ak nie sú práv-

ne správnym spôsobom vysporiadané 
pozemky? Ťažko. A preto druhou veľkou 
témou sú pozemkové úpravy. Pracujeme 
niekedy s pozemkami zameranými ešte 
za Márie Terézie a po Vašich pozemkoch 
vedú cesty, kanály, obratliská, chodníky, 
elektrické vedenia, plyn a ktovie čo ešte. 
Sú to prvky práve tej infraštruktúry, ktorá 
nás všetkých spoločne drží „nad vodou“ 
a zabezpečuje, že žijeme v najbohatšom 
kraji Slovenska nad priemerom Európy. 
Vo verejnom záujme ich udržiavame 
a trošku aj rozvíjame, žiadame, prosíme 
a naliehame na Vás, občanov, aby Ste 
tento verejný záujem rešpektovali, ale je 
veľmi potrebné, aby sa dosiahol právny 
stav – vysporiadanie vlastníckych práv. 
Pozemkové úpravy sú mechanizmom, 
ktorý ublíži každému vlastníkovi, ale len 
trošku a nie niekoľkým vlastníkom a ve- 
ľa. Preto sa stala téma pozemkových 
úprav jednou z veľkých tém, ktoré sme 
otvorili v rámci kraja – chceme, aby štát 
zaplatil najbohatšiemu kraju pozemkové 
úpravy prednostne, aby sa zdroje v na-
šom území mohli ďalej využívať v pros- 
pech celého Slovenska v súlade s právom, 
stabilne a udržateľne. Za našu obec som 
odhadom prepočítal, že pozemkové úpra-
vy by v našom katastri stáli asi 1 milión 
Eur a požiadal som (aj so siahodlhým 
odôvodnením) o zaradenie našej obce do 
poradovníka. Držme si palce. A nielen 
sebe, ale aj celému kraju.

3. Obchvat

je treťou veľkou témou regiónu, ktorú 
nenájdete v rámci rozpočtu ako činnosť 
našej obce, ale je strategickou témou aj 
pre nás. Je súčasťou aj vyššie uvede-
ných dvoch tém, pretože je to rozvoj 
infraštruktúry a napomôže okamžitému 
zhodnoteniu zdrojov územia (napr. zlep-
šením dostupnosti môže zvýšiť cenu ne-
hnuteľností) a tiež je závažné, kto a za 
aké peniaze bude obchvat stavať. Tvr-
díme, že ak Záhorie má diaľnicu, Senec 
má diaľnicu, Bratislava je uzlom diaľnic, 
tak náš Malokarpatský región si zaslúži 
aspoň jednu rýchlostnú komunikáciu. Pr-
votne sa zvažovalo nad obchvatom Mod-
ry (už roky rokúce) a nadviazal Pezinok 
a Sv. Jur. Obchvat mal končiť za Kráľo-
vou smerom na Budmerice v tej veľkej 
zákrute a odbočka mala ústiť niekde pred 
ELESKO-m. Posledný návrh hovorí, že 
by sa popod ihrisko mohol napojiť na 
cestu z Dubovej na Častú a tým by odbre-
menil aj dopravu v našej obci. Čakáme 
na závery územného plánu kraja. Veľkou 
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Rok 2012 na
OR HaZZ v Pezinku

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku 
má vo svojej územnej pôsobnosti okresy 
Pezinok a Senec, čo predstavuje 46 obcí 
a miest. Dôležitým ukazovateľom nároč- 
nej práce hasičov sú štatistické údaje 
o vykonaných zásahoch a výjazdoch 
k mimoriadnym udalostiam.

Za obdobie roka 2012 uskutočni-
li príslušníci okresného riaditeľstva zo 
svojich hasičských staníc v Pezinku 
a v Senci spolu 771 výjazdov (okres Pezi-
nok 416, okres Senec 355). Z celkového 
počtu výjazdov bolo 325 k požiarom (okres 
Pezinok 135, okres Senec 190), 326 k tech-
nickým zásahom – dopravným nehodám  
(okres Pezinok 168, okres Senec 158), 
k 45 ekologickým zásahom, 44 výjazdov 
bolo k planým poplachom. Príslušníci sa 
zúčastnili 12 cvičení (jedno z najzaují-
mavejších a náročných bolo v Modre – 
Piesky, kde si profesionálni hasiči spolu 
s dobrovoľnými hasičmi z okolitých obcí 
vyskúšali aj hasenie požiaru podzemnej 
garáže v priestoroch Hotela Zochova cha-
ta). Požiarov bez zásahu bolo 19. Rých-
lym a profesionálnym zásahom hasiči pri 
svojich výjazdoch zachránili 243 osôb, 
15 osobám už nedokázali pomôcť.

Pri požiaroch vznikla celková škoda 
996 272 €), rýchlym a účinným zásahom 
sa uchránili hodnoty vo výške 2 185 411 €. 

Najväčší počet výjazdov v uplynulom 
roku bol rovnako ako v predchádzajúcich 
rokoch k dopravným nehodám a k požia-
rom v prírodnom prostredí (vypaľovanie 
trávnatých a krovinatých porastov, les-
ných porastov).

Oddelenie požiarnej prevencie ako 
súčasť okresného riaditeľstva HaZZ vy-
konáva kontrolnú činnosť u právnických 
a fyzických osôb – podnikateľov, v ob- 
ciach vo veciach zvereného výkonu štát-
nej správy na úseku ochrany pred požiar- 
mi, posudzuje dokumentáciu stavieb 
z hľadiska požiarnej bezpečnosti (územ- 
né, stavebné, kolaudačné konanie) a pre- 
ventívno-výchovnú činnosť, rieši pries- 
tupky zo strany občanov a tiež ukladá 
pokuty za porušenie predpisov na úseku 
ochrany pred požiarmi právnickým oso-
bám a fyzickým osobám podnikateľom.
Za obdobie roka 2012 bolo vykonaných 
spolu 200 protipožiarnych kontrol, pri 
ktorých bolo zistených 1 524 nedostat-
kov a uložené právnickým osobám a fy-
zickým osobám – podnikateľom 3 pokuty 
v celkovej výške 1 000 €.

Okresné riaditeľstvo riešilo 3 priestup-
ky a uložilo 12 blokových pokút (180 €). 
Na obciach bolo vykonaných 9 kontrol. 
V oblasti preventívno – výchovnej okres-
né riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie 
pre deti, mládež a verejnosť. Tak, ako 
každý rok aj v roku 2012 bol zorganizo-
vaný v spolupráci s Dobrovoľnou požiar-
nou ochranou Pezinok, Malokarpatským 

múzeom v Pezinku, Policajným zborom 
SR a Mestskou políciou Pezinok deň ha-
sičov – oslavy svätého Floriána – patróna 
hasičov na námestí v Pezinku, kde bola 
prezentovaná práca hasičov a hasičská 
technika a ukážky polície. Tento rok nám 
spestrili podujatie aj mladé mažoretky 
z Modry. Hasiči vykonávali aj besedy 
spojené s ukážkami práce hasičov a ha-
sičskej techniky priamo na základných 
a materských školách okresov Pezinok 
a Senec a exkurzie na hasičských stani- 
ciach v Pezinku a v Senci. Spolupracova-
li aj s mestskou políciou – športový deň 
pre žiakov základných škôl a tiež v spo-
lupráci s DPO zabezpečili program pre 
deti, ktoré sa zúčastnili súťaže v kreslení 
s hasičskou tematikou.

V mesiaci jún sa uskutočnilo krajské 
kolo súťaže v hasičskom športe a v me-
siaci september sa v spolupráci s DPO 
uskutočnila hasičská súťaž o Pohár pri-
mátora mesta Pezinok.

Takýmito a podobnými akciami by 
sme chceli prispieť k informovanosti detí 
a občanov o fyzicky, ale aj psychicky ná-
ročnej práci hasičov. 

Všetkým občanom prajeme do nového 
roka veľa zdravia, šťastia, lásky a poro-
zumenia a aby pomoc hasičov potrebova-
li čo najmenej.

e.o.

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU
PAPIERA A PLASTOV

ROK  2013

  Plasty Papier
 Január 3 30
 Február 7
 Marec 7 28
 Apríl 5,30
 Máj 30 23
 Jún 20
 Júl 18 24
 August 15
 September 12 25
 Október 10
 November 7 21
 December 5

Na zber papiera a plastov slúžia na tento účel určené nádoby alebo vrecia, 
pričom papier a plasty sa zbierajú samostatne. Prázdne vrece dostane na výmenu 
domácnosť, ktorá vyloží v deň odvozu plné vrece.

témou pre náš región je z pochopiteľných 
dôvodov. Zhodnotenie zdrojov územia, 
zlepšenie dostupnosti hlavného mesta, ale 
aj Modry a Pezinka, zlepšenie podnika-
teľského prostredia, zvýšenie dopravnej 
bezpečnosti obcí, lepšia kvalita bývania 
(hluk, prach, otrasy), väčšie príležitosti 
pre región a výrazne vyšší potenciál roz-
voja.

V závere si Vás dovolím požiadať, ak 
môžete, akýmikoľvek vlastnými pros- 
triedkami, pokúste sa napomôcť nášmu 
úsiliu o oživenie týchto tém, ich riešeniu 
a doriešeniu. Tiež prijmite moje úprimné 
prianie zdravia, šťastia, pohody a porozu-
menia nielen v roku 2013, ale aj dlhšie.

starosta

Byť dobrý nespočíva v tom, 
že sa nepreviníme, ale v tom, 

že sa chceme napraviť.

Giovanni Melchior Bosco
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šCo priniesol rok 2012
Povedali si "áno"

13. 10. 2012 Mgr. Zuzana Rošková & Michal Duban12. 5. 2012 Pavlína Krchníková & Marek Gašparovič

Oliver Huttera 
(*17. 1. 2012)
rodičia: Karol a Zuzana rod. Žakovičová
 (bytom Nitra)

Tomáš Vóber
(*5. 3. 2012)
rodičia: Vladimír a Klaudia rod. Bátovičová

Nela Hainzlová
(* 5. 4. 2012)
rodičia: Peter a Silvia Halešová rod. Palkovičová

Dorota Navarová 
(*24. 4. 2012)
rodičia: Mgr. Lukáš a Mgr. Bronislava rod. Svobodová

Matúš Stankoven 
(*24. 4. 2012)
rodičia: Peter a Kamila rod. Kulichová
 (bytom Banská Bystrica)

Matej Held 
(*3. 5. 2012)
rodičia: Boris a Naďa rod. Jakubcová

Mateo Georgiev Zhivkov 
(*12. 5. 2012)
rodičia: Georgi a Lucia rod. Žofčíková

Emil Kenderessy 
(*19. 6. 2012)
rodičia: Pavol a Eva rod. Ťapajnová

Tomáš Ružička 
(*22. 6. 2012)
rodičia: Peter a Lucia rod. Hozlárová

Maxim Krajčovič 
(*30. 6. 2012)
rodičia: Marek a Jana rod. Polkorábová
 (bytom Voderady)

Alex Hozlár 
(*21. 8. 2012)
rodičia: Martin a Janette rod. Koleková

Slavomíra Hasíková
(*29. 8. 2012)
rodičia: Václav a Slavomíra rod. Baxová

Dominika Boďová
(*22. 10. 2012)
rodičia: Jozef a Mária rod. Rajnohová

Olívia Mališková
(*7. 12. 2012)
rodičia: Marián a Lucia rod. Kulichová
 (bytom Pezinok)

Lucas Šedivý
(*16. 12. 2012)
rodičia: Roman a Katarína rod. Branišová
 (bytom Trnava)

Patrícia Stahová
(*17. 12. 2012)
rodičia: Ing. Tomáš a Petra rod. Sekáčová

Matúš Kučeriak 
(*31. 12. 2012)
rodičia: Michal a Alžbeta Jakubcová
 (bytom Pezinok)

Narodené deti

Augustín Baxa(+ 3. 1. 2012), 51 r.
Jozef Lukačovič  (+ 4. 1. 2012), 73 r.
Ján Turanský  (+ 13. 3. 2012), 85 r.
Štefánia Fandlová  (+ 30. 3. 2012), 91 r.
Alojzia Lukačovičová  (+ 2. 4. 2012), 84 r.
Irena Kosecová  (+ 23. 6. 2012), 63 r.
František Gavorník  (+ 3. 8. 2012), 79 r. 
Amália Magálová  (+ 14. 8. 2012), 79 r.
Ernestína Moravčíková  (+ 30. 9. 2012), 86 r.
Mária Chynoranská  (+ 19. 10. 2012), 71 r.
Melánia Koníková  (+ 22. 10. 2012), 84 r.
Štefan Jakubčík  (+ 13. 12. 2012), 64 r.
Fridolín Jakubec  (+ 22. 12. 2012), 67 r.

Predišli nás

Žena je hádanka,
dieťa rozlúštením.

Victor Hugo
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š 

Patrícia Stahová

Alex Hozlár

Olívia Mališková

Matej Held
Emil Kenderessy

ý
Dominika Bodová

Slavomíra Hasíková

š š 
Tomáš Ruzicka

š 
Maxim Krajcovic

Matúš Stankoven

Mateo Georgiev Zhivkov

Nela Hainzlová
Tomáš Vóber

Dorota NavarováOliver Huttera

š 
Matúš KuceriakLucas Šedivý

Augustín Baxa(+ 3. 1. 2012), 51 r.
Jozef Lukačovič  (+ 4. 1. 2012), 73 r.
Ján Turanský  (+ 13. 3. 2012), 85 r.
Štefánia Fandlová  (+ 30. 3. 2012), 91 r.
Alojzia Lukačovičová  (+ 2. 4. 2012), 84 r.
Irena Kosecová  (+ 23. 6. 2012), 63 r.
František Gavorník  (+ 3. 8. 2012), 79 r. 
Amália Magálová  (+ 14. 8. 2012), 79 r.
Ernestína Moravčíková  (+ 30. 9. 2012), 86 r.
Mária Chynoranská  (+ 19. 10. 2012), 71 r.
Melánia Koníková  (+ 22. 10. 2012), 84 r.
Štefan Jakubčík  (+ 13. 12. 2012), 64 r.
Fridolín Jakubec  (+ 22. 12. 2012), 67 r.

Oznam redakcie

V novembri 2012 bol na redakčnú poradu Dubovských novín doručený prí-
spevok do novín od pána Alexandra Lukačoviča – Otvorený list starostovi obce. 
Keďže starosta je členom redakcie (stal sa ním ešte pred nástupom do funkcie a 
v redakčnej rade zotrval) redakcia bez jeho prítomnosti zhodnotila príspevok a 
zhodla sa, že ho neuverejní z dôvodov zachovania dôstojného obsahu novín, kto-
ré sa nemajú stať miestom osobne vedených kontroverzií. Obsah listu zachádzal 
do uvádzania podozrení z trestného činu a sťažností a Dubovské noviny nie sú 
miestom, kde sa podávajú trestné oznámenia a ich nepreukázanie, resp. zverej-
nenie podozrenia by tiež mohlo ublížiť samému pisateľovi príspevku možným 
založením skutkovej podstaty spáchania trestného činu krivého obvinenia.

redakcia

Poďakovanie
darcom,

ktorí v predchádzajúcom období 
finančne podporili tvorbu Dubovských 

novín:

Anton Suchovský, Helena Dubanová, 
Alojzia Polčičová, Fandlová a Cittera, 
Alžbeta Štrbková (Harmónia), Jožko 
a Irenka Horváthoví, sestry Betka, 
Iľka a Grétka.

ĎAKUJEME!

Žena je hádanka,
dieťa rozlúštením.

Victor Hugo Aký strašný by bol svet, keby sa ustavične
nerodili deti prinášajúce so sebou nevinnosť

a možnosť rozličnej dokonalosti.

John Ruskin
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Pripomienka zosnulých
január – marec 2013

80 rokov:

Mária Palkovičová  + 30. 1. 1933
vdova po Jánovi (83 r.)

Ján Nemček  + 4. 2. 1933
vdovec po Márii rod. Hrdlovičovej (83 r.)

Anna Gozinová  + 11. 2. 1933
manželka, rod. Pokojná (49 r.)

70 rokov:

Mária Lukačovičová  + 18. 1. 1943
dcéra Ľudovíta a Márie rod. Jakubcovej (10 mes.)

Karol Valentovič  + 5. 3. 1943
syn Víta a Emílie rod. Dopierovej (1 deň)

Terézia Polakovičová  + 11. 3. 1943
vdova po Tomášovi, rod. Zingarová (73 r.)

30 rokov:

Alexander Kudri  + 13. 2. 1983
manžel Jolany (50 r.)

Apolónia Fandlová  + 29. 3. 1983
vdova po Imrichovi, rod. Lederleitnerová (69 r.)

Štefan Palkovič

100 rokov:

Jozef Valentovič  + 19. 3. 1913
vdovec po Márii rod. Schellerovej (77 r.)

Mária Moravčíková  + 28. 3. 1913
dcéra Rudolfa a Sidónie rod. Vrábelovej (18 mes.)

90 rokov:

Mária Glozneková  + 8. 1. 1923
dcéra Imricha a Roziny rod. Kosecovej (17 r.)

Bazil Hrdlovič  + 21. 1. 1923
syn Jozefa a Márie rod. Ružičkovej (10 mes.)

Vincent Horváth  + 23. 1. 1923
syn Jozefa a Ludviky rod. Lederleitnerovej (1 týždeň)

Lenhart Kosec  + 28. 1. 1923
vdovec po Kataríne rod. Zborelovej (77 r.)

Štefan Svrček  + 1. 2. 1923
vdovec po Anne rod. Kollerovej (73 r.)

Jozef König  + 8. 2. 1923
syn Jozefa a Magdalény rod. Pokojnej (2 r.)

Jana Koleková  + 28. 2. 1923
vdova po Jánovi, rod. Kosecová (67 r.)

Jozef Minárik  + 9. 3. 1923
vdovec po Helene rod. Kollarovičovej (47 r.)

Jozef Kolek  + 16. 3. 1923
manžel Magdalény rod. Michutovej (18 mes.)

50 rokov:

Gabriela Ružičková  + 5. 3. 1963
manželka Vincenta, rod. Lukačovičová (70 r.)

40 rokov:

Štefan Palkovič  + 9. 1. 1973
manžel Antónie rod. Hozlárovej (48 r.)

Vincent Svrček  + 26. 1. 1973
syn Františka a Jozefíny rod. Koníkovej (33 r.)

Mária Horváthová  + 26. 1. 1973
vdova po Štefanovi, rod. Zelníková (67 r.)

Lukáš Polčic  + 27. 1. 1973
manžel Márie rod. Nemčekovej (51 r.)

Mária Valová  + 17. 2. 1973
manželka Jána, rod. Pešková (48 r.)

Ján Špaček  + 9. 3. 1973
vdovec po Márii rod. Polčicovej (94 r.)

Jozef Palkovič  + 25. 3. 1973
syn Jozefa a Júlie rod. Moravčíkovej (22 r.)

20 rokov:

Jozef Gloznek  + 19. 1. 1993
manžel Františky rod. Polčičovej (65 r.)

Ružena Zubajová  + 31. 1. 1993
manželka Alojza, rod. Hahnová (55 r.)

Florián Ružička  + 5. 2. 1993
vdovec po Márii rod. Koníkovej (93 r.)

Jozef Fandel  + 13. 2. 1993
syn Michala a Jozefíny rod. Valentovičovej (23 r.)

Vincent Polčic  + 13. 2. 1993
manžel Terézie (73 r.)

Ladislav Farkaš  + 18. 3. 1993
manžel Oľgy (63 r.)

10 rokov:

Mária Fandlová  + 25. 1. 2003
vdova po Florianovi, rod. Moravčíková (70 r.)

Viliam Rehuš  + 26. 2. 2003
vdovec po Ľudmile Šajdovej rod. Polčicovej

Viktória Urbanovičová  + 18. 3. 2003
vdova po Jozefovi, rod. Soldanová

Mária Horváthová

60 rokov:

Cecília Polčicová  + 27. 1. 1953
manželka Jozefa, rod. Zacharová (63 r.)

Oliver Duban  + 1. 2. 1953
manžel Alžbety rod. Kováčovej (62 r.)

Marcel Koník  + 27. 2. 1953
syn Františka a Márie rod. Guštafíkovej (42 r.)

Františka Tomašovičová  + 1. 3. 1953
vdova (75 r.)

Štefan Zachar  + 27. 3. 1953
manžel Júlie (42 r.)

Lukáš Polčic

Vincent Polčic

Florián Ružička Jozef Fandel

Viliam RehušMária Fandlová

Apolónia Fandlová

Viktória Urbanovičová
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Dňa 2. 2. 2013 uplynuli už 3 roky
od smrti nášho drahého

otca, dedka, manžela

Rudolfa Polčiča.

V tichosti spomína manželka,
synovia Rudo a Tibor s rodinami.

Dňa 25. 1. 2013 uplynulo 10 rokov, 
čo nás do večnosti predišla

naša drahá

Mária Fandlová.

S láskou a úctou spomína
dcéra Iľa s deťmi,

vnúčatami a pravnúčatami.

Je to už dvadsať rokov,
čo sme sa naposledy videli,

ale aj napriek tomu žiješ
v našich srdciach.

Trinásteho februára
mu venujeme tichú spomienku

so zapálenou sviečkou... 

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada mala.

Za všetky tvoje trápenia a bolesti
nech ti dá Pán Boh večnej milosti.

V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.

Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,

ktorí ťa radi mali.

Dňa 13. 1. 2013 sme si pripomenuli
nedožité 85. narodeniny

a 2. apríla uplynie rok od úmrtia

Alojzie Lukačovičovej.

S láskou, úctou a vďakou
spomínajú jej najbližší.

FILFRIENDS – MLADÍ FILANTROPI
Chceš sa stať dobrovoľníkom?

Si vo veku 12 až 25 rokov? Chceš sa cítiť užitočný; pomôcť druhým pri uskutočnení ich nápadov; získať nové skú-
senosti; dozvedieť sa viac o fungovaní tretieho sektora, tvorbe projektov, príprave komunikačného plánu; rozhodovať 
o projektoch, ktoré sa budú v tvojom okolí realizovať; vyskúšať si ich manažovanie a v neposlednom rade spoznať nových ľudí?

Máš jedinečnú príležitosť venovať kúsok zo svojho voľného času niečomu zmysluplnému. Grantový program Filfriends – Mladí 
Filantropi pokračuje ďalším ročníkom s novým finančným balíčkom pre projekty mladých vďaka podpore REVIE – Malokarpat-
skej komunitnej nadácie, Nadácie SPP a Asociácie komunitných nadácií Slovenska. Bližšie informácie o predchádzajúcich úspeš-
ných ročníkoch nájdeš na http://www.filfriends.wbl.sk alebo na facebookovej stránke FILFRIENDS: MLADÍ FILANTROPI.

Tak neváhaj, naber odvahu a pridaj sa k nám.
Ozvi sa na filfriends.mf@gmail.com

alebo správou na FB najneskôr do 25. 2. 2013. =))

V novembri 2012 sa najstaršia 
občianka našej obce (momentál-
ne v starostlivosti rodiny) pani 
Anna Lukačovičová rod. Bo-
hušová dožila úctyhodných 95 
rokov. Aj keď v novinách avi-
zujeme len okrúhle desaťročné 
výročia, ktorých sa dožívajú naši 
spoluobčania a gratulácie k ostat-
ným výročiam dávajú rodinný 
príslušníci, dovoľte nám popriať 
dodatočne najmä veľa zdravia, 
Božieho požehnania a rodinnej 
pohody v kruhu svojich najbliž-
ších do ďalších rokov života naj-
staršej občianke našej obce.

redakcia
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17. 11. 1962 sa stal
dňom sobášnym pre

Viktora Kovačoviča
a Máriu, rod. Moravčíkovú.

K zlatej svadbe

Vám prajeme do ďalších rokov
spoločného života mnoho zdravia, 

lásky, Božieho požehnania.

Pred 50 rokmi, 16. 2. 1963
si naši rodičia

František Cittera
a Štefka Fandlová

povedali svoje áno v našom kostole,
Ružencovej Panny Márie v Dubovej. 

Sľúbili si lásku a vernosť,
v ktorej zotrvávajú dodnes.

Do ďalších rokov im želáme veľa
zdravia, porozumenia, spokojnosti,

Božieho požehnania a aby boli
ešte dlhé roky medzi nami.

Toto všetko im želajú vďačne
deti s rodinami. Ku gratulácii sa pri-

pájajú bratia našich oslávencov,
švagriné a ostatná rodina.

Ospravedlňujem 
sa pánovi Viktoro-
vi Kovačovičovi za 
nesprávne uverej-
nené meno v pred-
chádzajúcom čísle 
Dubovských novín 
5/2012.

Stanislava
Tomašovičová,

grafická úprava

70 rokov:
Margita Jakubcová

(* 16. 3. 1943)

60 rokov:
Štefan Duban
(* 5. 1. 1953)

Ladislav Federla
(* 12. 1. 1953)

Katarína Mešková
(* 3. 3. 1953)
Jozef Vendler
(* 9. 3. 1953)

Naši jubilanti
január – marec 2013

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

Len láska rozumie 
tajomstvu, ako iných 
obdarovať a pritom

sám zbohatnúť.

Drahá naša babička, 
mamička, manželka
a sestrička Evička, 
dovoľ nám, aby sme 
ti popriali k tvojmu 

nádhernému životnému 
jubileu – 65. rokom – 
všetko len to naj. naj. 

najlepšie.

Veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania
a spokojnosti v kruhu rodinnom.

To Ti prajú tvoji najbližší...

Blahoželanie

Štefanovi Dubanovi,

ktorý dňa 5. januára 
2013 oslávil svoje
60-te narodeniny,

Zo srdca mu prajú
všetko najlepšie,

veľa zdravia, lásky
a spokojnosti

manželka Květa,
synovia Marián,
Štefan a Michal

s rodinami, vnúčatá Sárka, Vivienka a Christianko, mama, 
sestry Rozália, Marienka a Mirka, švagor Ľuboš,
neter Simonka s rodinou a prasynovec Maximko.
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Posedenie
pri jedličke

Advent, advent štyri sviece, ktorá z nich 
sa zatrbliece... A opäť sa blíži čas vianoč-
ný, zhon a stres, všetko treba pripraviť – 
upratať, navariť, napiecť – taktiež dar-
čeky a všetko, aby bolo úplne tip-top, aby 
nikomu nič nechýbalo. No mnoho krát 
sa zabúda práve na to hlavné. Prichád-
za vianočný čas – čas narodenia Krista 
– toho, ktorého Pán obetoval za nás, aby 
sme mohli byť spasení.

A práve preto sa treba zastaviť, dať na-
bok všetok ten zhon, kvôli ktorému chce-
me urobiť druhým radosť. To materiálne 
nám neutečie. To pravé je všímať si iných, 
toho čo oni potrebujú a čo im najviac chý-
ba – urobí radosť. 

U nás v Dubovej si seniori z jednoty 
dôchodcov tento krásny vianočný čas 
spríjemnia milým posedením pod jedlič-
kou, ktoré majú aj tento rok devätnásteho 
decembra o desiatej hodine dopoludnia 
vo viacúčelovej hale na ihrisku, kde im 
prišli predviesť svoj pestrý program deti 
zo základnej a materskej školy Dubová.

Program, ktorý deti pripravili predvied-
li v takej plnosti času ozaj vianočného, 
že keď aj náhodou niekto nemal pocit 
sviatočný, určite ho po týchto vystúpe- 
niach začal vo vnútri svojho srdiečka 
hriať, pretože nie jedno oko babičiek a de-
duškov sa trošku slzičkou prečistilo. Deti 
mali krásny program, za ktorý im všetci 
ďakujú a tešia sa na ďalšie vystúpenia, 
ktorými ich potešia.

Po odchode detí do škôlky a školy si naši 
seniori ešte posedeli pri výdatnom chlebí-
ku a chutnom vianočnom punči. Posedeli, 
porozprávali, povinšovali a pomaličky sa 
pobrali domov, aby mohli túto nadýchanú 
atmosféru preniesť i tým, ktorí nemohli 
byť účastní tohto milého posedenia.

Bc. Eva Dolníková
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Mikuláš 2012
Na večer ôsmeho decembra sme sa 

o sedemnástej hodine stretli v kostole 
a potichúčky v modlitbe sme čakali, či aj 
k nám zavíta svätý Mikuláš.

Ako sme sedeli v laviciach, v detskom 
šume bolo cítiť ako horia nedočkavosťou 
čo sa možno udeje. A naozaj, pomaly sa 
zhasínali svetlá a žiarilo iba jediné sve-
tielko na pripravené kreslo pre očakáva-
ného Mikuláša. Zrazu sa v tej očarujúcej 
tme spustila akási hmla, ako oblak z neba, 
cez ktorý prechádzali úžasné lúče akoby 
nebeskej rosy. V tom kdesi z pozadia sa 
čosi trblietalo a prinášalo nám svetielka 
sťa by to boli malé hviezdičky, s ktorý-
mi prichádzali anjeli. Anjeli sa postupne 
rozostúpili popri deťoch v laviciach a ten 
najmenší anjelik nám doprevadil svätého 
Mikuláša až pod to úžasné svetlo z neba 
pre všetky detičky, ktoré ho už čakali.

Ako prišiel Mikuláš kostol sa rozžia-
ril svetlom. Priateľsky sme sa pozdravili 
a deti ho privítali milou pesničkou. Vy-
rozprával nám svoj príbeh odkiaľ je 
a kam putuje, čo ho postretlo na jeho ces-
tách a hlavne ho zaujímalo, aké sú u nás 

deti. Či poslúchajú rodičov a pomáhajú 
doma, tiež či sa dobre učia a či si vôbec 
zaslúžia nejaký ten darček. Ale nakoniec 
to všetko dobre dopadlo. Deti mu zaspie-
vali pesničku spoločne i samé prichádzali 
k nemu a povedali básničku ako darček 
za to, že k nám prišiel.

Ešte pred tým ako musel Mikuláš 
odísť, nás všetkých pozval von z kostola, 
aby sme spolu s ním rozsvietili vianoč-
ný stromček, ktorý nám má pripomínať 
i keď on odíde, že sa máme navzájom 
obdarovávať, aby sme vedeli že nás má 
niekto rád a že si máme pomáhať.

Sme radi, že k nám Mikuláš zavítal 
a pevne dúfame, že i na budúci rok sa 
spolu stretneme.

Bc. Eva Dolníková 

Bol Silvester 2012

Väčšina Dubovanov v tento deň ako 
po iné roky malo v pláne zdolať vrch 
KUKLA.

Bol to síce pracovný deň, vonku bolo 
šmýkľavo, ale tieto skutočnosti turistov 
ani tých príležitostných vôbec neodradili 
od ich zámeru.

Ráno už okolo 8 hodiny začali s výstu-
pom prvé skupinky aj jednotlivci. Terén 
bol šmýkľavý a zasnežený. Išlo sa dosť 
ťažko. Mladé rodiny vystupovali aj s deť-
mi, pričom niektoré deti museli nosiť.

Na Kukle už od rána bol vo veľkom oh-
nisku založený oheň, o ktorý sa postarali 
a celý deň udržiavali Dubovskí turisti. 
Ľudia sa pri ohni ohrievali a opekali si 
dobroty čo si priniesli so sebou, dokon-
ca si na pahrebe varili vínko. V priebehu 
dňa boli na Kukle možno tri stovky ľudí 
z celého okolia. Kto sa chcel pozrieť na 

okolitý svet z rozhľadne musel si počkať 
v rade.

Atmosféra bola priateľská, srdečná až 
slávnostná. Stretali sa tam kamaráti, ktorí 

sa už dlho nevideli. Priatelia si navzá-
jom vinšovali a pripíjali si na nastavajúci 
Nový Rok.

Mária  Polčicová
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Čo sa stalo v Betleheme
jasličková slávnosť

Kto by si rád nezaspomínal na pekné 
a milé veci, zážitky a nepookrel na duši. 
Tak tí, čo boli na jasličkovej pobožnos-
ti teraz iste vedia o čom píšem. A tých, 
ktorí tam neboli aspoň trošku vtiahnem 
do tejto milej akcie.

Druhý sviatok vianočný 25. decembra 
2012 poobede o tretej hodine v našom 
chráme sa odohral jeden z najkraších prí-
behov ľudstva – príbeh narodenia Ježiška. 
Malá veľká violončelistka Ivetka Cibuľo-
vá koncert otvorila vianočnou skladbou. 
Po úvodnej piesni už sprievodné slová 
Katky Oškerovej a Evky Dolníkovej ml. 
začali popisovať veľkú udalosť – narode-
nie Ježiška. Ich slová boli popretkávané 
dialógmi, básničkami a piesňami malých 

hercov. Zazneli viac i menej známe via-
nočné piesne a koledy. Atmosféru umoc-
nili kostými, ktoré deti mali štýlovo ob-
lečené každý ku svojej hereckej postave. 
Ďakujeme maminám Andrejke Polčičo-

vej, Evke Dolníkovej a gytaristke Katke 
Pudmarčíkovej, že sa na nácvik diva- 
dielka podujali a tak nám aj so všetkými 
účinkujúcimi dali ešte jeden darček pod 
stromček. Verím, že v mnohých zanechal 
hlboký zážitok. Priestor dostali i detičky, 
ktoré divadielko nenacvičovali, ale od-
vaha im nechýba a tak pridali ešte zopár 
krásnych básničiek a piesní.

Po divadielku nasledovalo vyhodnote-
nie adventnej súťaže s ovečkami a pastier-
mi. Ovečky deti dostávali za každú účasť 
na svätej omši počas adventnej doby. Na-
jviac ovečiek získal a teda aj prvú cenu 
Samko Polčič, druhú Laurika Polčičová 
a tretiu cenu Evka Dolníková ml.

V závere celej slávnosti Všetkým pán 
farár udelil požehnanie a tak sme sa 
v pokoji vrátili do našich vianočných prí-
bytkov. 

Monika Tomášková

Benefičný koncert
Dňa 6. 1. 2012 presne na Troch kráľov 

sa v našom kostole konal Benefičný kon-
cert, ktorý iniciatovala Konferencia sv. 
Jána Krstiteľa v Dubovej v spolupráci 
s riad. ZUŠ s pani Lýdiou Cibulovou. 
O hlboký hudobný zážitok sa postaralo 
Kvarteto Ad gloriam Dei a spevácky zbor 
Nádej.

Kvarteto Ad gloriam Dei
Členmi komorného kvarteta sú hrá-

či Symfonického orchestra Slovenské-
ho rozhlasu v Bratislave: Samuel Mi-
kláš, Radovan Blahunka, Róbert Kováč 
a Gregor Regeš. Ich teleso uvádza du-
chovnú hudbu a približuje tak duchovné 
bohatstvo verejnosti. Hlavným cieľom 
sa pre nich stala myšlienka nadviazania 
spolupráce s cirkevnými ustanovizňami 
a duchovná podpora cirkevných podu-
jatí. Koncertné vystúpenie, ktoré pred-

viedli na Benefičnom koncerte v Chráme 
Ružencovej Panny Márie na Dubovej 
sa naplno stotožnilo s úmyslom ich in-
terpretácie. Hostia koncertu boli: Do-
minika Križalkovičová - priečna flau- 
ta, Marek Kamenický - gitara, Michal 
Vozník - klarinet. Virtuózne predvedenie 
sólových nástrojov podčiarklo profesio-
nalitu celého vystúpenia a doplnilo mu-
zikálne cítenie kvarteta. Celkový prejav 
hudobného telesa pôsobil vyvážene 
a ponúkol poslucháčovi vysokú výpoved-
nú hodnotu a hlboký citový zážitok. Pro-
fesionálne pôsobiace kvarteto so sólistami 
tiež poskytlo priestor na spoluprácu ama-
térskemu cirkevnému speváckemu zboru 
Nádej, ktorý pôsobí pod vedením Lýdie 
Cibulovej, riaditeľky ZUŠ v Modre.

Repertoár, ktorý si zvolili patril v ce-
lej svojej kráse do chrámových priesto-
rov. Interpretácia diel svetových autorov: 
J. S. Bacha, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta 

a A. Dvořáka len potvrdili význam názvu 
kvarteta: „ KU SLÁVE BOŽEJ „

Pripájame sa k poďakovaniu, ktoré vy-
slovil umelcom aj Mons. Marián Chova-
nec, banskobystrický biskup. Nech ešte 
dlho pozdvihujú duševné povedomie po-
slucháčom na koncertoch a dotýkajú sa 
ich sŕdc hudbou.

Výťažok, ktorý sa vyzbieral na tomto 
koncerte v sume 319 eur putoval nezis-
kovej organizácii Služby Božieho milosr-
denstva so sídlom v Lackove okres Kru-
pina. Jej prvoradým cieľom je pomáhať 
v zložitých životných situáciách obča-
nom, dôchodcom. invalidom i mladým 
rodinám v sociálnej núdzi.

Všetkým, ktorí prispeli dobrovoľnou 
sumou a tým pomohli k napĺňaniu dobro-
činnosti vyslovujeme Pánboh zaplať.

Jarmila Fandlová,
Lýdia Cibulová
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Termín
 10. 3.
 29. 3. – 1. 4.
 30. 3.

Podujatie
 Divadelné vystúpenie – Budmerické divadlo
 Veľkonočné sviatky 
 Šibačková zábava 

Kalendár podujatí január – marec 2013

Organizátor
 
 
 ?

Stolnotenisový 
turnaj

Po trojročnej prestávke sa opäť 
26. 12. 2012 konal na ihrisku pod zá-
štitou obce v poradí už piaty ročník Šte-
fanského stolnotenisového turnaja.

Turnaja sa zúčastnilo spolu 40 prete-
károv (38 mužov a 2 ženy) z Dubovej, 
Častej, Dolian, Suchej n. Parnou, Bole-
rázu, Smoleníc, Cífera, Voderád, Pácu, 
Vištuka, Modry a Bratislavy, ktorí sa 
postarali o vysokú športovú úroveň tohto 
podujatia. Po celodennom tvrdom boji 
si prvenstvo vybojoval Eduard Brychta 
z Bratislavy. Na druhom mieste skončil 
tiež vynikajúco hrajúci Vít Orešanský 
z Voderád. Posledné tretie miesto obsadil 
Ľuboš Mišík z Modry.

Z dubovských pretekárov sa najviac 
darilo Silvii Tomašovičovej, ktorá sa 
prebojovala do druhého kola. Na turnaji 
vládla príjemná atmosféra a na svoje si 
prišli nielen hráči ale aj diváci.

Všetkým účastníkom ďakujeme a dú-
fame, že sa opäť o rok na Štefana znovu 
stretneme v takom hojnom počte.

Športu zdar !

Vilo Valentovič, Marek Moravčík

„Láska začína doma; láska žije v do-
movoch a preto je dnes vo svete toľko 
utrpenia a tak veľmi chýba šťastie... Kaž-
dý dnes vyzerá hrozne uponáhľaný, usta-
raný k vôli lepšiemu blahobytu a väčšie-
mu bohatstvu a tak ďalej, takže deti majú 

veľmi málo času pre svojich rodičov. 
Rodičia  majú veľmi málo času na seba 
navzájom, a tak sa doma začína ničiť sve-
tový mier.“

„Niekedy si myslíme, že chudoba je len 
byť hladný, nahý a bez domova. Chudoba 

tých, ktorí sú nechcení, nemilovaní a za-
nedbávaní je tá najväčšia chudoba. Ten-
to druh chudoby musíme začať liečiť vo 
svojich domovoch.“

Matka Tereza


