
Vianoce
Prichádza čas zázrakov, čas stretnutí, čas nádejí i naplnených 

prianí. Pre tých, ktorí milujú život, pre tých, ktorí vedia ľúbiť, 
pre tých, ktorí sa vedia usmievať, pre tých, ktorí vedia odpus-
tiť,… pre tých, ktorí vedia snívať s otvorenými očami a pre tých, 
ktorí vedia, že Vianoce nie sú len jeden deň, ale po celý rok.

Jeden zo zákonov, ktorý si treba v živote ctíť a dodržiavať je 
zákon slobodnej vôľe každého človeka. Každý človek v každom 
okamihu by mal mať právo vždy sa slobodne rozhodnúť o čom-
koľvek. Napríklad aj o tom, že nechce, aby mu niekto pomohol. 
Z úrovne nášho pohľadu nikdy nemôžeme vedieť, čo je pre koho 
dobré a čo je pre koho zlé. Človek, ktorý odmietne Vašu pomoc má 
možno práve pre túto skúsenosť či už chorobu, nedostatok prípad-
ne poníženie pochopiť svoje životné poslanie. Ak mu aj napriek 
jeho vôli pomôžeme, pripravíme ho o dôležitú životnú lekciu, ale-
bo skúsenosť, ktorú bude musieť aj tak niekedy absolvovať. Preto 
rešpektujme akékoľvek rozhodnutie druhého človeka a nesúďme. 
Nikto z nás nevie, čo je v tejto chvíli pre koho správne. 

Zamyslíme sa nad hodnotami života, sveta, ľudí, spoločenstiev. 
Rebríček hodnôt sa nesmierne zmenil. Obchody sú plné vecí, poze-

ráme televízor s duchaprázdnými seriálmi, hráme počítačové hry, 
máme autá, polovica z nás ide na dovolenku do zahraničia. Toto 
je náš chlieb. Tých, čo sa zamýšľajú nad hodnotami života a chcú 
to ovplyvniť je strašne málo. Väčšina ľudí sa usiluje o majetok, 
postavenie, moc, lenže táto cesta je iná ako cesta k ideálom. Nám 
ľuďom veľmi zosilnelo ego, prestali sme používať pokoru. Nevá-
žime si jeden druhého. Neznášame sa v rodinách, na pracoviskách 
v dedinách a naivne si myslíme, že vo svete bude mier. Mier sa 
začína budovať v rodinách. Nie je naivné si myslieť, že až dvaja, 
muž a žena, sú jeden celok. Ženy sú tie, ktoré nesú spoločnosť. 
Sú silnejšie. Sú matky. Muži ich potrebujú, aby dokázali naplniť 
svoje schopnosti, túžby, plány a myšlienky. Žena má mať vedľa 
seba muža, ktorý ju rešpektuje, váži si ju, uvedomuje si to obrov-
ské bohatstvo, ktorým ho napĺňa a miluje ju. Žena nesmie mať 
vedľa muža strach o deti, o existenciu, ani strach z toho, že jej muž 
bude zahýbať. To sú základné nároky na muža. Tí dnešní to neplnia 
a v tom je problém.

Ľudia prestali veriť v Boha, hriechy stratili svoje hranice a všet-
ko je dobré len pre účel. Pritom, čo je jednoduchšie ako žiť  podľa 
desatora? Je v ňom idea, úcta k starobe i bežné denné hodnoty.

Žime tak, aby Vianoce neboli len jeden deň, ale po celý rok.

Mária Polčicová
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Prichádza	ten	známy	čas,

keď	maliar	mráz	je	v	práci	zas.
To	čarokrásne	chvenie	v	duši
čo	ochromiť	nás	vtedy	musí.

 
Túlia	sa	k		sebe	veľké	vločky,

prichádzajú	potichúčky
a	zakryjú	ten	krásny	kraj,
ktorý	je	pre	nás	ako	raj.

 
Zvonkohra	nám	v	ušiach	znie

jej	nápev	hneď	napovie,
že	nastal	lásky	čas

a	Vianoce	sú	tu	zas.

Jarmila	Fandlová
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Voľby

a čo znamenajú

Na úvod musím poďakovať všetkým 
voličom, ktorí prišli k urnám a uplatnili 
nielen svoje právo, ale najmä prevzali 
zodpovednosť tým, že sa zúčastnili roz- 
hodovania, kto bude - nie stáť na čele - 
ale pracovať v čele.

A nehovorím to o sebe, ale hovorím tu 
najmä o poslancoch, ktorí dávajú svoju 
„kožu na trh“, narúšajú si rodinné vzťahy 
a vzťahy v komunite tým, že berú na svo-
je plecia niekedy nie ľahké rozhodovanie 
o smerovaní celej dediny. Ich úloha je 
zaznávaná, prácu nevidno a ocenenie za 
študovanie podkladov, čas a nervy veru 
málokedy dostanú. A ak, tak len symbo-
lické a morálne. 

Voľby znamenajú obnovenie mandátu, 
znamenajú zmenu, vyjadrenie spokojnos-
ti – nespokojnosti občanov, vyhodnotenie 
práce. Na jednej strane sa hovorí – čo sa 
dá za štyri roky stihnúť, na druhej stra-
ne – ak by boli voľby každé dva roky, to 
by všetci „makali“. Nuž pravda je niekde 
uprostred. Dlho trvá, kým sa niečo na-
chystá, pripraví, prediskutuje, naplánuje 
a naprojektuje. Dlho trvá, kým novozvo-
lení zástupcovia získajú dostatok skú-
seností, vedomostí a informácií k tomu, 
aby sa vôbec odvážili rozhodovať. Keďže 
sme malá dedinka, nemáme možnosť si 
z vyzbieraných daní platiť na obecnom 

úrade vysokokvalitný a špičkový profe- 
sionálny aparát, ktorý by sa zaoberal prá-
ve plánovaním a projektovaním rozvoja, 
prípravou a čerpaním eurofondov, zháňa-
ním doplnkových investičných zdrojov, 
zabezpečovaním servisu pre obec, zastu-
piteľstvo a starostu. Ostane to na jednom 
platenom starostovi a siedmich poslan-
coch – neplatených dobrovoľníkoch, pár 
zamestnancoch a niekoľkých dobrých 
známych a kamarátoch.

Nepoznám dokonalého starostu, ani do-
konalého poslanca a veru ani dokonalého 
voliča. A voľby sú vždycky výzvou nielen 
pre kandidátov – idem do toho – idem do 
toho znova..., ale najmä pre voličov, aby 
sa zamysleli, či majú dostatok informácií 
k tomu, aby sa mohli kvalitne a zodpo-
vedne zhostiť svojej zodpovednej úlohy 
– rozhodnúť. Poznám však ľudí, ktorí 
„do toho“ išli. Poznám tých, ktorí pra-
covali a už nekandidovali, aj tých, ktorí 
pracovali a kandidovali. Niektorí uspe-
li, niektorí neuspeli. Všetkým skladám 
hold. Ďakujem týmto ľuďom, ktorí pre 
obec pracovali a venovali jej svoj draho-
cenný čas. Najmä ďakujem poslancom za 
hodiny a hodiny spoločných stretnutí pri 
veľmi ťažkých témach, ale aj aktivistom 
komisií, ktorí nám pomáhajú pri riešení 
problémov, dubovanom, ktorí z pocitu 
spolupatričnosti a zodpovednosti pracujú 
v spolkoch a združeniach, zamestnancom 
obce, ktorí sa mnoho a mnohokrát mimo 

pracovnú dobu angažujú na podujatiach 
a pracujú pre obec.

Voľby znamenajú možno nový začia-
tok, nové rozhodovanie, nové povzbude-
nie. Ale určite by nemali v našich srdciach 
zanechávať pocity nevraživosti, zmaru 
a nenávisti. Ľahko sa mi to hovorí, ťažšie 
sa také niečo znáša. Viem o čom hovorím. 
Po neúspechu vo voľbách v roku 2003, 
keď som kandidoval na starostu a nebol 
som zvolený, ma viac ako neúspech ťa-
žila nevraživosť medzi mojimi kamarát-
mi a kamarátmi starostu. Teraz ma znova 
ťaží zasiata nevraživosť medzi ľuďmi, 
ktorí volili jedného kandidáta a tými, čo 
volili iného kandidáta.

Voľby sú pomyselnou čiarou a skúsme 
ju urobiť každý aj vo svojej mysli. Hlas 
ľudu – hlas Boží. Starosta bude starostom 
a poslanci poslancami všetkých. Aj tých 
čo neboli voliť, aj tých čo volili tak, alebo 
onak. Čaká nás práca. Každý, kto má záu-
jem priložiť ruku k dielu je vítaný.

Na záver ešte prijmite moje úprimné 
prianie: 

Prežime sviatky lásky a pokoja v kruhu 
rodín, priateľov a známych s radosťou 

a nechajme Betlehemské svetlo, aby nám 
svojim jasom ukázalo krásny svet, 

v ktorom spolu žijeme.

starosta obce
Ľudovít Ružička

Poďakovanie.

Zmenou počasia sme v MŠ Du-
bová zistili, že nám zateká strecha 
a v triede nám kvapká voda. Páni Sa-
muel Bartoš a Michal Dugovič nám 
ochotne a bezplatne strechu opravili, 
za čo sa im chceme srdečne poďako-
vať.

kolektív MŠ a ŠJ

Poďakovanie
darcom,

ktorí v predchádzajúcom obdo- 
bí finančne podporili tvorbu Du- 
bovských novín:

Anton Suchovský, rod. Ku- 
čerová, Ľubica Hrdlovičová (Krá- 
ľová), farníci z Dubovej.

ĎAKUJEME!

Zo života našich 
rodákov

Naša rodáčka z Dubovej Zuzana Tr-
novská rod. Grellnethová po emigrácii 
žije dlhodobo v USA v meste Boston. So 
svojim manželom sa zúčastňujú všetkých 
spoločenských podujatí, ktoré organizu-
je Slovenská spoločnosť v Amerike. 

Na zahraničnej ceste po USA navštívil 
náš prezident pán Andrej Kiska i Boston, 
kde mu Janko Trnovský zahral na fujare, 
porozprávali sa i s ostatnými krajanmi 
o ich aktivitách na poli kultúry a zábavy 
a nakoniec sa spolu odfotili. Ich záujem 
o Slovensko stále pretrváva a často spo-
mínajú na Dubovú a spoločných priateľov 
a známych.

Možno ich na fotke spoznáte a pospomí-
nate na časy, keď ste s nimi prežívali ich pekné chvíle, veď i svadbu mali na Dubo-
vej. Pri poslednej návšteve sa s dovolením pána farára odfotili pred oltárom, aby si 
zaspomínali na ich spoločný vstup do manželstva.

Magdaléna Grellnethová
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Voľby do samosprávnych orgánov 2014 

Na dátum 15. novembra 2014 vyhlásil predseda NR SR voľby do orgánov samospráv – aj v našej obci sme volili starostu 
a poslancov, ktorí budú nasledujúce štyri roky spolupracovať pri rozvoji našej obce.

Volieb sa zúčastnilo 534 voličov z celkovo oprávnených 828, čo je 64,49 % (okres Pezinok 47,04 %, za celú SR 48,34 %). Bolo 
vydaných 534 obálok, odovzdaných bolo 533 (jeden volič voľne hodil lístky bez obálky a volebná komisia nemohla túto voľbu 
uznať).

Na voľbu poslancov bolo odovzdaných 488 platných lístkov (45 lístkov bolo neplatných – buď nebol označený ani jeden, alebo 
boli označení všetci kandidáti). Na voľbu starostu bolo odovzdaných 529 platných lístkov (štyri lístky boli neplatné – podobne ako 
pri poslancoch).

Za poslancov bolo zvolených sedem nezávislých kandidátov:
Mária Pešková   353 platných hlasov  72,34 %
Roman Vizváry   336    68,85 %
Galina Vizváryová  324    66,39 %
Renáta Jakubcová  303    62,09 %
Jakub Kučera   303    62,09 %
Eva Severínová   294    60,24 %
Štefan Gregorička  246    50,40 %
Náhradníkom sa stal (pri zániku mandátu niektorého zvoleného kandidáta) 
Tomáš Staho   242 platných hlasov  49,59 %

Za starostu obce bol zvolený  Ľudovít Ružička  345 hlasov 65,22 % – SNS, SMER-SD
Na starostu obce kandidoval Vladislav Manduľák  184 hlasov 34,78 % – nezávislý kandidát

V čase uzávierky ešte nebolo uskutočnené slávnostné rokovanie obecného zastupiteľstva a zvolení kandidáti neprevzali svoje 
mandáty. V prípade neprevzatia mandátu poslancom nastupujú náhradníci, keďže máme len jedného, neprevzatie mandátu via-
cerých by vyžadovalo doplňujúce voľby do obecného zastupiteľstva. V prípade neprevzatia mandátu starostom, by bolo nutné 
uskutočniť nové voľby starostu.

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

Oznamy
obecného úradu

Aby sme Vás v tomto predvianočnom 
období nezahlcovali informáciami, 
prinášame Vám tento krát len jeden 
oznam

Zakúpili sme rozšírenie obecného roz-
hlasu, ktorý umožňuje nielen hromadné 
rozosielanie e-mailov (čo dokáže aký-
koľvek počítač), ale najmä hromadné 
rozosielanie SMS (a aj ďalšie funkciona-
lity pre signalizáciu, spúšťanie rozosiela- 
nia...). V kombinácii s produktom teleko-
munikačnej spoločnosti – neobmedzený 
počet SMS za 6 € mesačne je to použi-
teľný spôsob na jeden z najmodernejších 
spôsobov šírenia potrebných informácií. 
Do každej domácnosti sme doručovali 
dotazníky, kde sme Vás občanov požia- 
dali o zapojenie sa do tohto spôsobu ko-
munikácie a pre Vás komfortnejšieho 
získania informácií. Môžete si vybrať zo 
šiestich okruhov informácií, ktoré chcete 
dostávať, k dispozícii máte dva spôsoby 
ako informáciu dostať (sms/e-mail) a 
pri podujatiach môžete využiť aj skoršie 

a opakované pripomenutie. Zatiaľ sa nám 
vrátilo asi 70 kusov dotazníka – zapoji-
lo sa teda zatiaľ len 70 občanov. Máme 
ambíciu, aby v každej domácnosti mini-
málne jeden občan bol v databáze infor-
movanosti, pretože sa týmto spôsobom 
budú rozosielať najmä bezpečnostné in-
formácie (meteorologické upozornenia 
a výstrahy, odstávky elektriny, vody..., 
hlásenia civilnej ochrany...). Vyzýva-
me Vás, aby Ste sa zapojili a získavali 
dôležité, potrebné a aj doplnkové in-
formácie týmto moderným spôsobom. 
Zapojiť sa môže každý, jedine za deti 
a mládež bez OP musí dotazník podpísať 
zákonný zástupca.

Príklady:
● Počujete signál civilnej ochrany a ne-
viete čo znamená – v zaslanej správe/ 
e-maily, bude informácia nielen, čo sa 
stalo, ale aj, čo treba robiť.
● Na obecný úrad nám nahlásia odstáv-
ku elektriny, vody... a vy nebudete práve 
doma, alebo nebudete počuť rozhlas – zá-
roveň zaslaná SMS/e-mail Vám túto in-
formáciu doručí.
● Obci bude doručená výstraha pred vet-

rom, povodňou, prívalovými dažďami,... 
a vy nebudete doma, alebo nebudete po-
čuť hlásenie – zároveň zaslaná SMS/e-
mail Vás upozorní a môžete podniknúť 
kroky na ochranu svojho zdravia a majet-
ku.
● V rozhlase budete počuť informáciu, 
ktorej súčasťou je aj telefónny kontakt na 
poskytovateľa nejakej služby – nezapa-
mätáte si ho, ale v súčasne zaslanej SMS 
správe/e-maily to číslo nájdete. 
● Môže sa stať, že chcete ísť na nejaké 
obecné podujatie, rokovanie zastupi-
teľstva, verejné zhromaždenie,... zvolíte 
si možnosť, že Vám príde SMS/e-mail 
týždeň pred konaním, aby Ste si rezer-
vovali termín v kalendári, pripomenieme 
Vám to večer pred konaním a ak chcete, 
tak aj ráno v deň konania podujatia. 

Dotazník bude priložený aj k Dubov-
ským novinám, nájdete ho na stránke 
obce a aj na Facebooku. Zapojiť sa mô-
žete kedykoľvek odovzdaním podpísa-
ného dotazníka pracovníčkam obecného 
úradu.

starosta
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Ferdinand Jakubec

Pripomienka zosnulých
december 2014

80 rokov:

Štefan Svrček  + 19. 12. 1934
syn Juraja a Márie rod. Špotákovej (77 r.)

30 rokov:

Marian Held  + 1. 12. 1984
manžel Agneši rod. Švarcovej (38 r.)

Mária Lukačovičová  + 2. 12. 1984
vdova po Jozefovi, rod. Švarcová (84 r.)

Peter Lukačovič  + 21. 12. 1984
manžel Anny rod. Hutterovej (60 r.)

50 rokov:

Lukáš Jakubec  + 6. 12. 1964
manžel Márie rod. Oškerovej (40 r.)

Anastázia Valentovičová  + 27. 12. 1964 
manželka Alexeja, rod. Dubanová (73 r.)

40 rokov:

Ferdinand Jakubec  + 24. 12. 1974
manžel Rozálie rod. Koníkovej (68 r.)

Peter Lukačovič

100 rokov:

Ján Šimovič  + 18. 12. 1914
vdovec po Kristíne rod. Jursovej (80 r.)

Anastázia Mičunková  + 24. 12. 1914
dcéra Alberta a Márie rod. Šimovičovej (12 r.)

Anna Balážová  + 27. 12. 1914
dcéra Jána a Pavlíny rod. Moravčíkovej (12 r.)

90 rokov:

Bibiana Tandlmajerová  + 10. 12. 1924
dcéra Heinricha a Júlie rod. Nitschneiderovej (7 dní)

Anastázia Valentovičová

Mária LukačovičováMarian Held

60 rokov:

Tibor Nezhoda  + 17. 12. 1954
syn Jozefa a Magdalény rod. Valentovičovej (2 mes.)

Pamätaj, Bože, na duše
svojich služobníkov...

„Stále je ťažko a smutno nám všetkým, 
nič už nie je také, ako bolo predtým. 

Všade okolo chýba Tvoj hlas, 
mala si rada život, my Teba a Ty nás. 

Tak ako voda svojím tokom plynie, 
pekná spomienka na Teba nepominie." 

S láskou spomínajú
deti Jaroslav, Hana a Miroslav s rodinami 

a všetkými blízkymi.

Dňa 5. januára 2015
si pripomíname 20 rokov,

čo odovzdal Pánovi svoju dušu

vdp. Mons. Viliam Hoťka,
rodák z Mane.

Pri tejto príležitosti si na neho
s úctou, láskou a vďakou v modlitbách 

spomínajú farníci z Dubovej.
Odpočinutie večné daj mu, Pane.

Dňa 24. 12. 2014 uplynie 40 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý

Ferdinand Jakubec

S láskou a vďakou
spomínajú najbližší.
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Neobvyklé, ale
výnimočné stretnutie 

spolužiakov

Myšlienka stretnutia spolužiakov zare-
zonovala vo mne 15. augusta 2014. Bola 
som na pútnickom mieste v Dechticiach, 
kde som sa náhodne stretla so spolužiač-
kou Terkou Moravčíkovou (aktivistkou 
apoštolátu v Pezinku).

Spomínali sme na roky mladosti a Ter-
ka zrazu energicky povedala: Vy bývajú-
ci v obci Dubová, by ste nevedeli zabez-
pečiť spoločné stretnutie spolužiakov? 
Rozmýšľala som nad jej slovami a odkiaľ 
začať. Doma som otvorila starší album, 
kde mám fotografiu spolužiakov z prvého 
svätého prijímania. Je tam 22 sviatočne 
oblečených 8 – ročných spolužiakov, 
v ruke držiacich ozdobenú sviečku. 
Z toho je 14 dievčat v bielych šatách 
s venčekmi na hlave (Kamila Sobolčí-
ková, r. Gajdošíková, Marta Lániková, 
r. Jakubcová, Marta Lederleitnerová, 
r. Pokojná, Alojzia Mojžišová, r. Hr-
dlovičová, Vlasta Zemková, r. Holko-
vičová, Vlasta Pavlacová, r. Königová, 
Marianna Zemková, r. Polčicová, Irena 
Žofčíková, r. Koníková, Melánia Jurišová, 
r. Moravčíková, Anastázia Koleková, 
r. Moravčíková, Terézia Moravčíková, 
r. Koleková, Valéria Cisárová, r. Polkorá-
bová, neb. Ľudmila Šajdová, r. Polčico- 
vá, neb. Mária Suchovská, r. Jakubcová) 
a 8 chlapcov (Rudolf Oškera, Alojz Du-

ban, Ľudovít Zubaj, Emanuel Hrdlovič, 
Peter Lukačovič, neb. Rudolf Peško, neb. 
Viliam Pastucha, neb. Ernest Palkovič). 
Fotografia bola námetom pre toto neob-
vyklé, ale výnimočné stretnutie. 

Oslovila som o spoluprácu spolužiaka 
Ruda Oškeru (dobrého organizátora) ako 
jediného chlapca z fotografie, ktorý býva 
v obci Dubová. Organizácie sa urýchle-
ne ujal, o spoluprácu požiadal aj oproti 
bývajúcu spolužiačku Irenku Žofčíkovú, 
rod. Koníkovú ako aj svoju manželku 
a vnučku Evičku. Objednal u vdp. Ras-
tislava Zelenaya svätú omšu, zabezpečil 
spevácku skupinu CREDO, miništrantov, 
organistku a kostolníčku. Zároveň doho-
dol spoločné posedenie vo Vieche u Jos-
líka v Dubovej. Za pomoci mojich vnu-
čiek Veroniky a Adelky sme pripravili 
a odoslali pozvánky na spoločné stretnu-
tie pri príležitosti blížiaceho sa 60.-teho 
výročia prvého svätého prijímania (podľa 
fotografie) na deň 08. 11. 2014. Pozvaní 
spätne potvrdili účasť, hoci 11-ti býva-
jú mimo obce. Stretnutie sa uskutočni-
lo v určený deň a začalo svätou omšou 
o 15:00 hod. v kostole Ružencovej Panny 
Márie v Dubovej. Svätú omšu celebro-
val náš vdp. Rastislav Zelenay. Duchov-
ný otec nás srdečne privítal a vyzdvihol 
naše neobvyklé stretnutie. Svätá omša 
bola obetovaná aj za našich piatich spo-
lužiakov, ktorí nás predišli do večnosti. 
Celú svätú omšu doprevádzala spevácka 
skupina CREDO. Prekrásnymi piesňami 

a nádherným spevom naplnili naše srd-
cia radosťou, ktorá sa prejavila v našich 
očiach slzičkami šťastia. Po slávnost-
nej svätej omši sme spoločne navštívili 
cintorín. Prvé zastavenie bolo pri hrobe 
vdp. Júliusa Foltána, ktorý nás pripravil 
a priviedol k prvému svätému prijíma- 
niu. Zapálili sme sviečky aj pri hlavnom 
kríži na cintoríne a na hroboch našich 
spolužiakov – Viliama Pastuchu (+40), 
Ernesta Palkoviča (+42), Rudolfa Peška 
(+59), Ľudmily Rehušovej, r. Polčicovej 
(+47) a Márie Suchovskej, r. Jakubcovej 
(+ 42). Z cintorína sme spoločne odišli 
do Viechy u Joslíka, kde sa o nás veľmi 
dobre postarali. Každý z nás jednotlivo 
porozprával o sebe to najpodstatnejšie. 
Potom nastalo rozprávanie v skupinkách, 
prezeranie fotografií a spomínanie.

Cítili sme sa ako vlastní súrodenci 
v harmonickom spolužití. Nebolo to snáď 
aj preto, že toto stretnutie spolužiakov 
bolo zvolané neobvyklým spôsobom? 
Bolo to v skutku výnimočné stretnutie! 

Za toto radostne prežité popoludnie 
ďakujeme hlavne nášmu vdp. Rastisla-
vovi Zelenayovi, dubovskej speváckej 
skupine CREDO, miništrantom, organist-
ke, kostolníčke a v neposlednom rade aj 
p. Marekovi Jakubcovi – majiteľovi 
Viechy u Joslíka a jeho šikovnému per-
sonálu. 

Marta Lániková, r. Jakubcová 

Pri príležitosti nedožitých
80. rokov spomíname

na našu drahú sestru, krstnú,
tetinu a priateľku

Mršku Hozlárovú.

Prosíme o tichú spomienku.
S modlitbou v srdci spomínajú 

sestry s rodinami.

Dňa 8. júna 2014 vo veku 64 
rokov, nás navždy opustil

otecko, brat, švagor,
strýko a priateľ

Ľudovít Polčic

S láskou a vďakou spomínajú 
najbližší.

Trochu zaujímavostí

Možno Vás bude zaujímať, kto vymyslel náš slogan „Kto nepozná Dubovú, neskúsil svet“.
Keď boli naši brigádnici na oberačkách na JRD vyslovil túto krásnu vetu, ktorá sa stala obľúbenou a začala sa používať na všet-

kých našich propagačných materiáloch, ale aj reklamných tričkách pán Jozef Nemec. Bolo to v roku 1986 a odvtedy Dubovania 
nedajú na našu peknú dedinku dopustiť a pýšia sa svojou domovinou všade kam ich kroky dovedú.

Magdaléna Grellnethová
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Naši drahí jubilanti

Stretli sme sa pri dobrej večeri, pri 
vínku a pri vinši 24. októbra tohto roku 
s jubilujúcimi, ktorí sa dožili 70, 80, 90 
rokov a boli s nami aj manželia, ktorí 
spolu 50 rokov vydržali.

Crédo nám svojimi piesňami vohnalo 
do očí trošku dojímavej rosy a celé pose-
denie bolo okorenené spomienkami a aj 
žartovnými príhodami. Som veľmi rád, 
že sa dokážeme spolu s Vami stretnúť, 
porozprávať sa a aj sa spolu zasmiať. 

Ešte raz blahoželám v mene svojom 
a aj v mene poslancov a zamestnancov 
obce k Vašim jubileám. Samozrejme aj 
tým, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli 
zúčastniť na stretnutí a prajem Vám všet-
kým mnoho zdravia, šťastia, pokoja, Bo-
žieho požehnania a veľa veľa síl. Nech je 
jeseň Vášho života dlhá a plná radosti. 

Podujatie – stretnutie s jubilantmi – 
organizujeme v rámci októbra, Mesiaca 
úcty k starším. Nedá mi teda nespomenúť 
aj ostatných seniorov, veď v určitom veku 
sú každé narodeniny sviatkom. Samozrej-
me aj Vám všetkým prajem len to najlep-
šie! Užívajte si zaslúžený odpočinok po 
rokoch plodnej práce v kruhu svojich ro-
dín a priateľov. 

starosta obce
Ľudovít Ružička
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60 rokov:
Ing. Ľudmila Karasová

(* 9. 12. 1954)
Jozef Braniša

(* 28. 12. 1954)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

Naši jubilanti
december 2014

1.5 Hľadať Núdzneho

Vincentíni sa snažia hľadať a nachádzať tých, ktorí sú v núdzi a zabudnutí, obete 
neprijatia a nešťastia. 

Komentár:
Tento článok zahŕňa pozitívnu iniciatívu hľadania a nachádzania núdzneho skôr 

ako si vystačiť so zoznamom ľudí, ktorým v súčasnosti pomáhame. Existuje jasná 
potreba navštevovať „zabudnutých“. Nemali by sme očakávať, že núdzny príde za 
nami. Naopak, sme to my, ktorí sme mali ísť, aby sme ich stretli a oddali seba sa-
mých v zdieľaní ich chudoby a žiaľu. Vincentíni si majú vždy uchovať svoju schop-
nosť predstavovať si a pozorovať, pracovať nepretržite na objavovaní nových foriem 
utrpenia, ktoré ohrozujú ľudí v každej chvíli. 

Poďakovanie
Školská jedáleň pri MŠ Dubová ďakuje pánu Borisovi Rášovi za zhotovenie veľ-

kej nerezovej pariacej mriežky na knedle, ktorú venoval ako sponzorský dar.
Kolektív MŠ

"Nech	zažiari	nad	nami	svetlo,
lebo	sa	nám	narodil	Pán!"
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Zletel vietor šiki-miki, 

hojdá všetky konáriky...

Začiatkom jesene sa v našej škole 
rozchýlila radostná správa. Bude „šar-
kaniáda“, budeme si na ihrisku púšťať 
šarkanov! 

Deti sa nevedeli dočkať vytúženého 
dňa. V deň D prišli do školy celé vyteše-
né, pod pazuchou si hrdo niesli šarkanov. 
Spolu s rodičmi ich vybrali dobre. Šarka-
ny boli krásne! Malé, veľké, rôznofareb-
né, vysmiate i zamračené, s chvostom aj 
bez neho...

Na ihrisku sa vylietali všetci – deti 
i šarkany. Deti statočne behali, aby svo-
jich dráčikov dostali do výšky. A tí ich 
veru poslúchali všelijako. Niektorí sa 
pekne vzniesli, iným sa veľmi nechcelo. 
Ba niekoľko neskúsených šarkanov si pri 
páde na zem aj nos rozbilo.

Po dvoch hodinách spoločného „lie-
tania“ sa deti ešte so šarkanmi odfotili. 
Unavené, ale šťastné sa vrátili do školy. 
Plné dojmov si dlho rozprávali zážitky 
a najmä hodnotili vlastné výkony i výko-
ny svojich lietajúcich zverencov.

Zhodli sa v jednom: všetci boli výbor-
ní, len vetrík máličko sklamal. Mohol, 
nezbedník, fúkať trošku viac...

Paed Dr. Ľubica Hoššová,
učiteľka
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Pochod

svetlonosov

Koncom októbra sme mali pochod 
svetlonosov. Bola už tma. Môj svetlonos 
bol veľmi pekný. Bol zo žltej tekvice 
a vyrobila som si ho sama. Iba trošku mi 
pomohla mamina. Aj ostatné deti mali 
krásne vyrezávané a ozdobené tekvice. 
Všetci sme za odmenu dostali medaily 
a cukríky. Potom sme všetci spolu vy-
razili na sprievod po dedine. Bolo to 
prekrásne ako sme všetci kráčali so svet-
lonosmi, ktoré svetielkovali. Pohľad na 
sprievod bol prekrásny.

Verím, že aj budúci rok sa opäť v jese-
ni stretneme na pochode so svetlonosmi. 
Už sa teším aká to bude nádhera. 

Vanessa Schwarzová – 4. ročník

V jeden jesenný októbrový večer sme 
boli pozvaní na akciu „Pochod svetlo-
nosov“. Všetky deti spolu s rodičmi sa 
stretli pred Základnou školou v Dubovej. 

Cieľom pochodu bolo prežiť krásne chví-
le s kamarátmi, so svetlonosmi v rukách. 
Niektorí kamaráti mali lampióny, lampá-
šiky a vyrezané tekvičky. So svetielkujú-
cimi tekvičkami sme sa prešli okolo par-

ku. Po návrate pred školu sme sa všetci 
spoločne odfotili a boli sme ocenení me-
dailami a sladkou odmenou. 

Lukáš Koník – 3. ročník

Čas Vianoc
V rýchlom behu dní prišiel všetkými 

ľuďmi očakávaný čas Vianoc. Čas svia-
točný, výnimočný, priam zázračný.

V škole sme ho pociťovali pri nácviku 
programu na vianočnú besiedku, pri tvo-
rivých dielňach, vianočných trhoch, ale 
i na vyučovaní. Všade navôkol rozvo-

niava vianočné pečivo, škorica, vanilka 
a ihličie. V tomto krásnom čase želáme 
všetkým požehnané vianočné sviatky, 
čistú lásku a úprimnosť. Vieme, že človek 
nepotrebuje k životu len najnovšie výdo-
bytky techniky. Ale zo všetkého najviac 
potrebuje lásku, pochopenie, vľúdnosť 
a pocit, že nie je sám, že je pre nás dôle-
žitý.

Krásne vianočné sviatky plné porozu-
menia, lásky a spokojnosti všetkým ľu-
ďom želá kolektív Základnej školy v Du-
bovej. Prežite ich v zdraví a v šťastí.

Mgr. Marcela Benčuriková,
riaditeľka ZŠ Dubová

Foto: Petra Grellnethová Dubanová
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Tradície

Tradície sú súčasťou nielen nášho 
obyčajného života, ale aj života v na-
šej škôlke a tak sme sa s našimi te- 
tami kuchárkami pustili do zhotovo-
vania Dubovských scískaníc. Robota 
nám išla od ruky a výsledok bol vo-
ňavý a chrumkavý. Ochutnávali sme 
nielen my malí, ale aj naši rodičia, 
ktorým sme sa s úsmevom chválili 
s naším kulinárskym výsledkom. 

Kerestešová

Svätý Hubert
a štedrí poľovníci

Aj v roku 2014 sa v pondelok 3. novembra 
rozozvučal náš farský kostol zvukom „poľ-
níc“. Nie, nebol to koniec sveta, ale krásna 
a dôstojná pripomienka patróna poľovníkov 
– sv. Huberta.

Slávnostné „halali“ privítali pána farára 
a veriacich na svätej omši, sprevádzali poľov- 
níkov pri predkladaní obetných darov a umoc-
nili zázrak premenenia. Hojná účasť uniformo-
vaných členov poľovného združenia a veria- 
cich umocňovala slávnostnú atmosféru. Na zá-
ver sa príslušníci PZ Modra pole – naši poľov-
níci „vytiahli“ a pozvali všetkých ochutnať 
guláš, ktorý veru nebol palný, ale pravý poľov-
nícky. Plná spoločenská sála im poďakovala za 
krásny ceremoniál aj pohostenie.

rrr–



	 Dubovské	noviny	 december 2014 11
Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?

Každé dieťa sa teší na Mikuláša i keď v kútiku srdiečka má niekedy trošku strach a rešpekt.
Aj naše deti MŠ a ZŠ sa tešili na Mikuláša a nevedeli sa ho dočkať. 9. 12. 2014 bol ten dlho očakávaný deň a Mikuláš v krásnom 

rúchu sa zvítal s deťmi. Prvým jeho darčekom bola krásna rozprávka Aladinova lampa v podaní bábkového divadla Stražanovcov.
Po rozprávke deti MŠ a ZŠ zarecitovali pekné básničky a spoločne s Mikulášom si zaspievali pieseň Tichá noc. Po rozdaní balíčkov 
žiakom zo ZŠ sa deti spolu s Mikulášom išli pozrieť pod stromček. Tam si našli veľa krásnych hračiek a rozžiarené očká detí hovo-
rili za všetko. Mikuláš im rozdal mikulášske balíčky a deti sľúbili, že budú poslúchať a netrpezlivo čakať na Mikuláša aj o rok.

Jarmila Fandlová
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Futbalová jeseň 2014
Futbalová jeseň bola konečne taká, ako sme si všetci želali. Na jeseň nám začali hrať muži na našu žiadosť v 4. lige, žiaci a 

novozložené mužstvo dorastu.
Muži po troch sezónach boja o postup začali v 4. lige. Súťaž  je veľmi silná a náročná. Súperi sú dobre vedené a trénované muž-

stvá. Napriek tomu sa naši chlapci nestratili a napriek kolísavým výkonom majú šancu na jar zabojovať o prvú osmičku. Dorast 
sa zlepšoval od zápasu na zápas. Podával dobré, bojové výkony a skončil na 4. mieste. Žiaci pokračovali, napriek odchodu hráčov 
do dorastu, v dobrých výkonoch a výsledkoch z minulého ročníka. V tabuľke sú na druhom mieste o skóre za Bernolákovom. Per-
spektíva klubu je dobrá len treba pokračovať v nastúpenej ceste. Treba, aby sa prihlásili ľudia ochotní pomôcť futbalu na Dubovej. 
Nielen neustálym kritizovaním, ale aj prácou vo výbore oddielu a pomoci pri organizácií zápasov.
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Medovníčky vhodné 
na každú príležitosť. 

Suroviny 
• 750 g hladkej múky, 
• 350 g práškového cukru, 
• 4 ks vajec, 
• 125 g masla, 
• 5 PL medu, 
• 1 KL sódy bikarbóny, 
• 1 ks korenie na perníčky, 
• 1 ks vajce na potretie medovníčkov. 

1.
Múku, práškový cukor, sódu bikarbó-

nu, korenie na perníčky preosejeme cez 
sitko. Všetky suroviny spolu zmiešame 
na hladké cesto a necháme aspoň 24 ho-
dín v chladničke odstáť. Ja si cesto vždy 
večer vytiahnem a nechám ho, aby malo 
izbovú teplotu, potom si ho ešte dobre 
spracujem. Vyvaľkám cesto na 0,5 mm. 
Vykrojím ľubovoľnými formičkami ulo-
žím na plech s papierom. Na vrch môže-
me dať orech a pečiem pri 180°C.

2.
Ihneď po vytiahnutí z rúry potriem roz-

šľahaným vajíčkom. Alebo ak chcete me-
dovníčky ozdobovať bielkovou polevou, 
použijem na potretie žĺtok rozšľahaný 
s troškou vody a bielok vyšľahám so 150 
g práškového cukru (aspoň 3x preosiať) 
a trochu citrónovej šťavy. Medovníčky 
mám uložené v dóze a sú stále mäkké ako 
čerstvo upečené. 

Mária Polčicová

Červený Kameň
– pozošívaný hrad 2
Luchavová H. Z., 1978: časopis Život.

(Z archívu pána Štefana Pešku)

Potom tesári postavili lešenie. Najprv 
na baštách, ktoré sa už pomaly krivili, 
aj keď ich vraj stavali podľa návrhov 
Albrechta Dürera. Tak sa začala zdĺhavá 
a náročná práca robotníkov-reštauráto-
rov z Geoindustrie v Ostrave. Preklepať, 
očistiť od zvetralín každý kameň, múry 
zosilniť betónovými injekciami a pozoší-
vať oceľovými armatúrami, to všetko sa 
ukazuje ako najlepší, aj keď najnáklad-
nejší spôsob ako ošetriť jednu z našich 
najvzácnejších kultúrnych pamiatok. Štát 
preto uvoľnil na komplexnú renováciu 
Červeného Kameňa celých 160 milió-
nov korún. „Práca na stavbe je ťažká, 
ale vzrušujúca,“ priznal Pavol Weirich, 

vedúci kolektívu BSP. Každý deň ob-
javíme čosi nové, neprebádané. Múrik, 
z ktorého sa dajú čítať neznáme prestav-
by hradu, záhadné kanáliky, ktoré sa 
nakoniec ukázali ako dômyselné vetra-
cie zariadenie. Tentoraz sme dôkladne 
preskúmali aj chodby v podzemí. Nevedú 
von z hradu, ako sa myslelo. Pochádzajú 
ešte z čias Thurzovcov – využívali sa ako 
skladiská. Renovátori neobišli ani zabud-
nutú hradnú studňu. Vyčistili ju a dnes 
má pôvodnú hĺbku 109m. Vedľa nej našli 
zvyšky kamenného vodovodného potru-
bia, úlomky skla a krásnych maľovaných 
kachlíc zo 14. storočia. Odkrýva sa teda 
história dobrých nápadov a zaujímavých 
architektonických riešení. Na mnohé pri-
šli aj naši stavbári. Aby odľahčili klenby 
vo vnútri hradu, vybrali zemitú dlážku 
a nahradili ju ľahším materiálom – ex-
pandovanou bridlicou. A zrazu sú jej ste-

ny akési vyššie, miestnosti priestrannej-
šie. Hrad sa opravuje a skúma. Už sa však 
robia aj plány, ako ho využiť a zveľadiť. 
Bude tu slovenské Múzeum feudálneho 
bývania a výskumné pracovisko. V bu-
dovách pred hlavným palácom zariadia 
dve miestnosti pre dlhodobé výstavy, 
prednáškovú sieň, konzervárenské dielne 
a hospodársky dvor. Návštevníci, ktorí sa 
k hradu dostanú cez lipovú aleju, si budú 
môcť oddýchnuť v priľahlých záhradách.

Červený Kameň, klenot stredovekej 
architektúry bude do roku 1990 krajší 
a privíta výletníkov, ale najmä milovní-
kov histórie a dávnej kultúry na hrade, 
ktorým už tak ľahko nepohne čas ani ži-
vel. 

H. Z. Luchavová
časopis Život
Štefan Peško


