
Advent,

čas prípravy na Vianočné tajomstvá 
lásky a porozumenia, sa z roka na rok 
mení viac a viac na koncoročný blázninec 
platieb, nákupov, faktúr, uzávierok a fini-
šu všetkého možného v každej práci a aj 
v domácnostiach.

Prestávame sa tešiť z blížiacich sa Vianoc 
a čoraz viac sa tešíme, až bude po Viano- 
ciach. Ajaj, to je svet ! Alebo že by sme si to 
robili sami ? Svet sa mení – ľudia sa menia 
závratnou rýchlosťou. Množstvo dostup-
ných informácií, riešenie každého malého 
aj veľkého problému okamžite, technika 
nás spojila tak natesno, že počujeme „trávu 
rásť“ a vidíme čo sa deje skoro v priamom 
prenose, nedeje sa toho viac ako inokedy, 
ale takmer o všetkom vieme hneď, sme za-
hltení informáciami, udalosťami, komen-
tármi, emóciami, klamstvami aj hlbokými 
pravdami, reklamou priamou aj sofistiko-
vane skrytou, naše vedomie a podvedomie 
je neustále bombardované zo všetkých 
strán. Veľmi mi je ľúto súčasnej mládeže 
a detí, ktoré nepoznajú 2 programy v telke, 
plus maďarský kanál a „natajňáša“ jeden 
rakúsky, tri stanice rádia, telefón v každom 
druhom dome a zopár časopisov, čo sa po-
žičiavali po kamarátoch. Nemajú čas žiť 
a orientovať sa v záľahe informácií. Nemajú 
čas sa stretávať s kamarátmi, lebo ich majú 
toľko a s toľkými sú v kontakte, že sa to 
časovo nedá stihnúť. A ak nechcú byť vylú- 
čení z partie, skupiny, zo svojej generácie, 
ak chcú mať „zručnosti“ tretieho tisícročia, 
ak chcú mať prácu, ak chcú vedieť... musia 
bežať s celou – pre nás starších –  bláznivou 
svorkou.  

Čo môžeme pre nich urobiť? Zobrať im 
na týždeň telefón, odstrihnúť ich od siete, 
vyhnať na ulicu ? Nechceme si to pripus-
tiť, ale pre nich vypadnúť zo siete zname-
ná naozaj dočasnú sociálnu smrť. Vzťahy 
sa menia, ľudia sa menia, každá generácia 
je iná. Aj my sme skuhrali, že nám rodičia 

nerozumejú a potrebovali sme dorásť, kým 
sme na ich šediny začali pozerať s láskou, 
nehou a porozumením.

Nemám recept, ale aj ja si pamätám (za-
tiaľ), že v detstve ma síce najviac potešili 
darčeky, ale až teraz si uvedomujem, že 
najväčšie dary mi dali rodičia rozhovormi. 
Keď ma pochválili, ale neostali len pri tom. 
Zaujímali sa čo robím, chceli počuť čo si 
myslím, nechali ma vysvetliť a vyjadriť 
svoj názor. A popritom vyjadrili aj svoj, po-
rozprávali svoje zážitky a skúsenosti... Znie 
to ako klišé. Úprimne si však myslím, že ak 
nevtiahneme deti a mládež osobným kon-
taktom späť do našich rodín, komunít, par-
tií, kamarátstiev aspoň čiastočne, ostanú na 
sieti zavesení natrvalo. A ak ich tam niekto 

zraní, nebudú už vedieť nájsť cestu domov 
– k rodine a reálnym hodnotám.

Na budúci rok nás čakajú viaceré podu-
jatia venované spomienke na 730. výročie 
prvej písomnej zmienky o našej obci. Pra-
jme si navzájom, aby tú obec nepredstavo-
valo 1000 internetových pripojení, profilov 
a osobných stránok, ale 1000 ľudských by-
tostí, ktoré sa navzájom poznajú, rešpektu-
jú sa, ctia sa navzájom a pomáhajú si.

Požehnané adventné a vianočné obdobie 
Vám praje starosta.

PS: ma napadla pesnička – spomaľ, máš 
privysokú rýchlosť... hymna roka 2017? ☺ 
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Dotácia od BSK

Bratislavský samosprávny kraj 
podporil v tomto roku projekt „Ob-
nova chodníka Hlavná ulica 1. eta-
pa“.

Podporu dostala naša obec z Bra-
tislavskej regionálnej dotačnej sché-
my na podporu rozvoja vidieka 
v roku 2016, na úhradu časti nákladov 
v súlade s uznesením Zastupiteľstva 
BSK č. 70/2016 a so Všeobecne zá-
väzným nariadením Bratislavské-
ho samosprávneho kraja č. 6/2012 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Bratislavského samosprávneho kra-
ja. Projekt bol zameraný na zlepše-
nie technického aj vizuálneho stavu 
chodníka na najvyťaženejšej osi 
pešej dopravy v obci Dubová, kto-
rá skvalitní život obyvateľom obce 
a zvýši bezpečnosť chodcov. Tešíme 
sa na spoluprácu pri ďalších aktivi-
tách pri rozvoji vidieka, turizmu, 
kultúry, práce s mládežou a športu, 
na ktorý župa vytvorila dotačný me-
chanizmus pre obce, občianske zdru-
ženia aj podnikateľov.

starosta obce

Oznamy
Z činnosti obecného úradu:

• Vlastníci nehnuteľností dostali list, 
v ktorom sa vysvetľuje zápach kanalizá-
cie. Opätovne upozorňujeme, že napo-
jenie žumpy na kanalizáciu, vypúšťanie 
obsahu žumpy (čističky) do kanalizá-
cie (do tejto kategórie patria aj fekálie 
z chlievov a hnojísk) a napájanie dažďo-
vých vôd do kanalizačnej siete je zaká-
zané. BVS a.s. nás vyzvala upozorňovať 
vlastníkov na tieto skutočnosti.
• Stále ponúkame občanom možnosť 
pridať sa do systému sms, ktorým obec 
rozosiela informácie podľa výberu. 
Cieľom je dosiahnuť minimálne 80% 
zapojenosti domácností pre lepšiu in-
formovanosť občanov a následne aj 
obmedzenie rozhlasových relácií, ktoré 
viacerých občanov obťažujú. Tlačivo na 
prihlásenie sa, nájdete na webovej strán-
ke a na obecnom úrade.

Z činnosti obecného zastupiteľstva

• Obecné zastupiteľstvo a komisie pri-
pravili na decembrové rokovanie prílo-
hu VZN o dani z nehnuteľnosti – návrh 
na zvýšenie dane z nehnuteľnosti, kto-
rý prinesie do obecného rozpočtu o cca 
2300 € viac (v priemere 3 € na daňovní-
ka), poplatok za odpad sa tento rok zvy-

šovať nebude, prílohu VZN o pomeno-
vaní novovznikajúcich ulíc, aktualizáciu 
VZN o dotáciách z rozpočtu obce (viď. 
zápisnice na www.dubova.sk). 
• Z rozpočtu na budúci rok nám na zá-
klade novely zákona o hazardných hrách 
„vypadne“ 3000 € – zákon ruší hracie 
automaty v krčmách (ľúto nám to nie 
je).

Z regionálnej spolupráce

• Členovia schválili Marketingovú stra-
tégiu rozvoja cestovného ruchu v Ma-
lokarpatkom regióne, plán činnosti na 
budúci rok a rozpočet oblastnej organi-
zácie cestovného ruchu.
• OZ Malokarpatsko upravilo svoje 
strategické dokumenty podľa usmerne-
ní ministerstva – novovyhlásená výzva 
a očakávame schválenie štatútu MAS do 
konca roka.

Z činnosti Skládky odpadov
Dubová s.r.o.

• Podľa schváleného stavebného povo-
lenia sa začala výstavba 2. časti posled-
nej kazety na odpad (časť prác – výkopy 
a izolácie).
• Spoločnosť dokončuje posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie Recyklač-
ného a materiálového centra pri skládke 
(veľkého zberného dvora).

Vincent Šikula – najslávnejší dubovan

Možno sú to silné slová, ale o nikom z nás sa nebudú učiť deti v školách po 
celom Slovensku. Komu česť, tomu česť...

19. 10. 2016 by sa dožil 80 rokov. Bol spolužiakom a kamarátom mnohých du-
bovanov, všetci (starší) sme ho poznali ako obyčajného človeka, jedného z nás, ako 
človeka, ktorý dostal od Pána dary a nenechal ich ležať úhorom. Dar slova majú 
mnohí, avšak aj slovo treba cibriť. Aj na Slove treba tvrdo pracovať, naučiť sa s ním 
narábať, brúsiť, píliť, skladať a prekladať, cizelovať a leštiť, aby zažiarilo. A toto 
Vinco vedel. Tvrdo pracovať a popritom aj žiť životom dubovana, so všetkými sla-
bosťami, radosťami, trápeniami, úsmevom, plachosťou, dobrosrdečnosťou, spevom 
a žartom, výchovou detí, zádumčivosťou, radosťou z úspechu aj sklamaniami...

Mesto Modra, Múzeum Ľudovíta Štúra, Malokarpatská knižnica, Kultúrny dom 
Ľudovíta Štúra, obec Dubová a Vincova rodina pripravili na túto jeseň sériu podu-
jatí. Výstavu fotografií „Aktovka Vincenta Šikulu“, akadémiu „Nebýva na každom 
vŕšku Šikula“, výstavu „Cesty Vincenta Šikulu“ a „Lekcia Šikula“ – literárne podu-
jatia  pre školy.

Viaceré podujatia budú následne prezentované (v čase uzávierky sa chystajú) aj 
na Dubovej a vyhodnotíme ich v niektorých nasledujúcich číslach novín. Tu by 
sme chceli „len“ pripomenúť človeka, ktorý vzišiel spomedzi nás a stal sa skutočne 
slávnym. A pripomenúť si našu povinnosť, tohto nášho rodáka a čestného občana si 
pripomínať.

starosta obce

Poďakovanie
darcom,

ktorí v predchádzajúcom období 
finančne podporili tvorbu Dubov- 
ských novín:

Rodina Petra Koníka, rodina 
Rudolfa Polčiča.

ĎAKUJEME!

V Štedrý večer
stromček rozžiarený svieti – 

lásku Božiu pod ním
obdivujú deti.
Stromček tento

štedrosť Otca pripomína,
čo v jasličkách skromných

daroval nám Syna.
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Obuvníci, čižmári, 
šustri

Obuvníctvo sa ako remeslo vyvinulo 
v 19. storočí zo ševcovstva. Najstaršie 
zmienky o ševcoch na Slovensku po-
chádzajú zo 14. storočia a to v Bratislave 
z roku 1376 a v Prešove z roku 1377.

Najstaršie zachované cechové artiku-
ly ševcov na Slovensku sú z Podolínca 
z roku 1415. Ševci spracúvali kože dube-
ním v dubovom triesle s kamencom. V 18. 
storočí začali vznikať čižmárske dielne 
a ševcovstvo sa rozdelilo na dve remeslá. 
Ševci sa zamerali na výrobu staromódnej, 
lacnejšej obuvi. Vyrábali krpce, topánky, 
črievice, jančiarky, podošvy a podšív-
ky. Ševcov, ktorí nevyrábali novú obuv, 
ale len opravovali starú, nazývali prtáci. 
Amatérsky, neprofesionálny a nevyučený 
obuvník, ktorý robil len drobné opravy 
obuvi, zväčša už z použitého materiálu 
sa nazýval prištipkár, po Dubovsky „priš-
čipkár“. Názov je odvodený od postupu 
opravy obuvi, pri ktorom sa na pôvodnú 
predratú podrážku pridal kúsok hrubej 
kože, nazývaný príštepok. V remeselníc-
kom prostredí mal tento výraz hanlivý 
význam. Po roku 1924 mohol príštipkár 
dostať pokutu, ak na neho prišlo udanie, 
že vykonával takéto opravy nie len pre 
svoju potrebu, ale aj pre iné osoby.

Patrónom ševcov bol sv. Krišpín, ktorý 
sa ako vierozvestca v Galii živil ševcov-
ským remeslom.

Obuvníctvo a čižmárstvo bolo na Slo-
vensku jedno z najrozšírenejších remesiel 
vo všetkých župách okrem Oravy. Podľa 
dostupných informácií bolo v roku 1890 
na Slovensku 14 167 obuvníckych a čiž-
márskych dielni. Po prvej svetovej vojne 
začali mať obuvníci existenčné problémy. 
V obuvníckych dielňach sa masovo zača-
li používať obuvnícke šijacie stroje, ktoré 
postupne vytlačili ručne šitú či kolkami 
podbíjanú obuv. Napríklad firma Tomáša 
Baťu vytlačila z trhu veľa malých dielni, 
takže v roku 1930 už bolo na Slovensku 
iba 7 988 obuvníckych dielni, v ktorých 
pracovalo 12 047 ľudí.

Žili aj medzi nami?

Ale áno aj na Dubovej sme mali šikov-
ných a zručných majstrov. Asi najstar-
šieho majstra ševca si ľudia z Dubovej 
pamätajú Jána Tomašoviča „Šveca“. Táto 
prezývka zostala jeho rodine už štyri ge-
nerácie. Ján Tomašovič sa narodil kon- 
com 18. storočia. V malom domci pri kos-
tole mal dielničku, v ktorej nielen opravo-

val, ale aj šil topánky podľa objednávky. 
Priebežne odchádzal do mesta nakupovať 
tovar, ktorý podľa potreby spracovával, 
lebo tiež sa zaoberal výrobou drobných 
remenárskych výrobkov, ktoré slúžili 
Dubovskému roľníckemu obyvateľstvu. 

Boli to remence na uväzovanie krpcov 
„bolinávlaky„ ako i ozdobné remene na 
haleny a širice. Pre potreby furmanov vy-
rábal štverne, uzdy, popruhy, opraty, biče, 
ale aj remene na rôzne iné účely.

Ešte za zmienku stojí, že majster už vte-
dy nosil hodinky čo v dedine v tej dobe 
ešte nebolo zvykom. V obci bol váženým 

človekom. Mal troch synov a dcéru. Dva-
ja synovia vyštudovali vysokú školu. 

Ďalším majstrom obuvníkom bol Ga-
briel Duban. Zaoberal sa opravami obu-
vi, ale aj šitím čižiem. Obuv šil už aj po 
novom na šijacom stroji, ktorý vlastnil. 
Podľa rozprávania jeho dcéry pani Márie 
Lukačovičovej mal na ruke nádor, ktorý 
mu pri práci prekážal. Jeho známy le-
kár, ktorému tiež šil čižmy mu odporučil 
ruku operovať. Pri tomto zákroku zomrel, 
zostali po ňom tri siroty a manželka, ktorá 
nemala peniaze ani na prevoz zomrelého 
z nemocnice. Pochovali ho v Bratislave 
v Slávičom údolí. Stalo sa to pred druhou 
svetovou vojnou, vtedy mal majster asi 
tridsať rokov. 

V tom čase sa oprave obuvi venoval 
aj Pavol Belica. Zaoberal sa iba oprava-
mi staršej obuvi prištiepkami, takže bol 
prištiepkár /priščipkár/ ako ho Dubovania 
volali. Opravoval topánky aj na počka-
nie, lebo deti pri sánkovačke neraz stratili 
prištepok aj dva krát za týždeň. 

Vyučeným obuvníkom bol Vojtech Ko-
ník /Vojcech/. Tomuto remeslu sa veno-
val celý svoj život. Aj vo svojom dome 
mal oddelenú miestnosť, ktorá bola plná 
topánok či už opravených alebo tých čo 
čakali na opravenie. Po roku 1948 kedy 
bolo zrušené podnikanie sa pán Koník za-
mestnal, ale popri zamestnaní celý život 
opravoval topánky. Pamätám si, že mal 
odrezanú nohu. Zomrel v sedemdesiatich 
rokoch minulého storočia.

Viem, že vyučenými obuvníkmi boli aj 
Peter Polčič a František Palkovič, ale ni-
kdy sa tejto profesii nevenovali.

Spracovala: Mária Polčicová

Obuvnícky šijací stroj.



 4 december 2016 Dubovské noviny

Od medových snov 
k realite

Moja milovaná! Nevieš si predsta-
viť, čo to so mnou urobí, keď odídeš čo 
i len  na krátko aj keď blízo tu niekde 
za humná.

Ja sa zrazu cítim ako lev v klietke, ale-
bo ako včielka, ktorej zobrali vzduch, aby 
nemohla letieť, hoci má krásne krídelka 
i dostatok energie a chuti opeľovať kvety 
a kvetinky. Veď ty si taká krásna kvetinka, 
o ktorej môžem smelo povedať, že Boh 
sa musel veľmi sústrediť, keď chcel svetu 
dať teba. Je to umenie, krása tela i ducha 
zároveň. Tvoj hlas vie i silu vetra zmeniť. 
Svojou jemnou dlaňou vieš potešiť moje 
ustarostené a smutné líčka. Vieš zobudiť 
vo mne doteraz nepoužitú a tým i nevyu-
žitú energiu. Dokonca v hĺbke tvojich očí 
vidím to, čo som ani len netušil, že vôbec 
existuje. Uvedomujem si, že zrazu žijem 
úplne iným životom. Životom toho, koho 
milujem.

Srdiečko moje milované a vieš ty čo to 
je láska? Mala si vôbec niekedy ten po-
cit? Tak vedz, že láska je to, čo chceme 
robiť a robíme a nás to poteší, ale nielen 
na srdci. Môžeš si byť istá, že myslím, 

i píšem srdcom. Život mi ťa doprial a ja 
musím preto teraz trpieť. Ale som ne-
smierne šťastný, že je to tak. Vďaka ti za 
to pane!

S odstupom času si však uvedomujem, 
kto a čo to vlastne moje srdiečko je. Po 
jednej nepokojnej noci, keď som ráno 
nevedel, či som v noci spal, alebo bdel, 
predsa len, keď som sa prebral, začal som 
si uvedomovať, že mi niečo začína chý-
bať a meniť sa. Už takmer nič nezostáva 
na mieste, teda tam, kde to bolo predtým. 
Všetky priečinky sú zrazu vo mne popre-
hadzované. Razom sa vo mne mení po-
radie dôležitosti. I farby dostávajú svoje 
správne odtiene. Mení sa zmysel môjho 
žitia i bytia. Srdce moje! Pýtam sa! Kto ti 
dal tú odvahu i silu správať sa tak vlaste-
necky, odvážne a rázne? Uvedomujem si 
zároveň, že zatiaľ nikto zo žiadnych ved-
cov na svete ešte nedokázal urobiť prenos 
energie na diaľku bez drôtov, alebo iného 
vedenia. Ty si to však dokázala, aj urobi-
la. Vôbec si nepotrebovala dať to svetu na 
vedomie, aby ti to patentovali. Zostala si 
i naďalej skromná vo svojej duši i srdci. 
Riadiš ma na diaľku, posielaš mi energiu 
a vytváraš vo mne myšlienky, za ktoré by 
sa nemusel hanbiť ani sám pán Goethe. 
Aj on si už svojho času bol vedomí, že 

patentovať sa dajú a môžu iba tie, ktoré sa 
na svetlo sveta dostávajú z hlavy a nie zo 
srdca. Lebo zákony, ktoré vyšli z hlavy, 
sú čitateľnejšie a použiteľnejšie rovnako 
pre všetok pozemský ľud. Avšak časom 
celkom isto zaniknú, lebo prídu novšie 
a lepšie a dokonalejšie. Avšak zákony lás-
ky vychádzajúce zo srdca žiadna komisia 
nemusí schvaľovať. Sú tu a prežijú veky. 
Koľko energie treba na to, aby platilo, že: 
Láska aj hory prenáša. Láska lieči, ale 
i uzdravuje. ,,Uzdravuje?,, Zdá sa mi, že 
aj ja som sa uzdravil. Je skoré ráno, von-
ku už svitá, zrodil sa nový deň. Ja som 
zase o čosi bohatší. Žijem dva životy 
a som vďačný za dar lásky a úcty ku všet-
kému, čo život prináša.

Život prináša i to, čo si v podstate ani 
neuvedomujeme. Ale je to tu. Dar lásky 
je jedna vec a dar života druhá. Dar lásky 
je to, čo k nám príde, alebo chodí okolo 
nás a my to vlastným okom nevnímame. 
Potrebujeme na to srdce, ktoré vidí i cíti 
zároveň. Dar života je to, z čoho sa tešili 
iní pred nami, aby sme my vôbec vznikli. 
My tu teraz z ich vrúcnej lásky k sebe bu-
deme drieť, lebo oni nám darovali život. 
Ach, však je to na tom svete predsa len 
hlúpo zariadené! Alebo nie???

Cigánek Alojz

Koncert Kapucínov
u nás v Dubovej

Jednu krásnu sobotu v mesiaci október, 
ktorý je určený úcte starším – konkrét-
ne 22. 10. 2016 k nám zavítali Kapucíni 
a Stanley.

Žiaľbohu neprišli v plnom počte, nakoľko 
to zdravotný stav Stanleyho a Félixa nedo-
voľoval. Vôbec to nevadilo, pretože boli 
úplne perfektní a atmosféra bola úžasná. 
Ľudia, ktorí prišli si pospevovali piesne, 
ktoré už poznali ba dokonca jedna staršia 
pani aj slovom ďakovala za krásne piesne. 
Iný sa pripájali tlieskaním či lúskaním prs-
tov. Na vyzvanie od speváka Miška jedno 
z detí dokonca spievalo na pódiu s nimi – 
napodobňovalo kohútie kikiríkanie. Koncert 
trval necelé dve hodiny a tie stáli ozaj za to – 
Kapucíni nás naplnili duchovným pokojom 
a pohodou, radosťou zo života. A keď spus-
til na ústnej harmonike ten vlakový expres 
– proste úžasné. Kto chcel mohol si zakúpiť 
brata Majka ich CD alebo DVD a týmto ich 
podporiť v ďalšej práci. 

Ďakujeme za to, že nás prišli potešiť a tiež 
sponzorovi tejto akcie.

Bc. Eva Dolníková

Reakcia na článok „Hodová slávnosť v Dubovej“
v Dubovských novinách č. 3

Spomínajú sa tu práce a aktivity, ktoré boli urobené od položenia základ-
ného kameňa až po dnešné obdobie.

Žiaľ, zabudlo sa, alebo nespomenulo sa obdobie pôsobenia V.D.P. farára 
Júliusa Foltána, ktorý pôsobil v našej obci od roku 1953 do roku 1980. Jeho 
zásluhou bolo mnoho vecí urobených, ktoré sú v článku spomínané. Spravená 
bola nová veža s novým krížom, vymenené okná za farebné, postavený terajší 
oltár, opravená strecha kostola, vymaľované obrazy (ktoré pred tým neboli), 
opravená strecha a ďalšie nespomenuté aktivity, (ktorých je viacej „osvetle-
nie, ozvučenie, fara...“). 

Počas jeho pôsobenia sa náboženstvo vyučovalo v zákristii (ktorú tiež dal 
postaviť a v ktorej sa po vyučovaní hral pingpong), lebo v škole sa nesmelo. 
Bolo to na jeho dobrej vôli, že neprestal vyučovanie napriek mnohým vte- 
dajším výhradám mocných.

Zaslúži si preto, aby v Dubovských novinách tieto veci boli zverejnené 
a opravené. 

Je pochovaný na cintoríne u nás na Dubovej, preto si myslím, že by bolo 
potrebné spomenúť i jeho meno pri mnohých prácach, ktoré náš kostolík 
zmodernizoval a okrášlil.

Ing. Marián Grellneth

Pastieri správu roznesú, čo za novoty v dome sú.
Že v dome chleba, v dome lásky
zavládne pokoj vskutku rajský.

A zjasnie v Božom svetle zem a všade bude betlehem.

T. Klas



 Dubovské noviny december 2016 5

Konferencia svätého Vincenta de Paul
2. Vincentínska spiritualita a povolanie

Viera v Krista a život milosti
„A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej 

milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu spásu“ (Rim 5,1-2).

2.1 Láska v jednote s Kristom
Presvedčený o pravosti slov apoštola Pavla, vincentíni sa snažia priblížiť sa ku Kristovi. Veria, že raz to nebudú oni, ktorí milujú, 

ale Kristus, ktorý miluje cez nich (Gal 2,20 „... s Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, 
ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna“) a v ich starostlivosti núdzni pocítiť veľkú Božiu lásku k nim.

Komentár
Náš počiatočný bod je presvedčenie, že Boh je nekonečne dobrý, On, ktorý nám dal dar spásy cez svoju obetu. Čo môžeme robiť 

so všetkými našimi nedokonalosťami, aby sme odplatili takú Božiu vernosť? Môžeme sa len snažiť byť slabý odraz Jeho Lásky, 
snažiac sa každý deň rásť v tej láske ku všetkým ľuďom, ktorej nás On učil. Vieme, že to zvládneme robiť len vtedy, keď každý z nás, 
deň čo deň, v každej chvíli, sa pokúsi objaviť v každom našom skutku to, čo by náš Pán sám robil v danej situácii, ktorej čelíme. 
Preto je potrebné poznať a modliť sa Písmo, kde nachádzame: „Tešiteľ Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás 
všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14,26)

Jubilanti

Už niekoľko rokov organizujeme 
pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším stretnutie s jubilantmi, ktorí 
majú „okrúhliny“.

Zápis do kroniky, kytička, prího-
vor, večera, slza vína je len úvod 
k tomu najnádhernejšiemu – pose-
deniu a spomínaniu na príbehy zo 
života. Znie to ako otrepaná fráza, 
ale pre nás sú tieto chvíle balzam na 
dušu a aj veľké poučenie. Tieto chví-
le „ukradneme“ milí jubilanti Vašim 
rodinám a podieľame sa na Vašom 
rodinnom striebre – skúsenostiach, 
múdrosti, zážitkoch, úsmevoch a nie-
kedy aj slzách.

Ďakujeme Vám za to a prajeme 
z celého srdca ešte raz zdravie, spo-
kojnosť a Božie požehnanie.

Celý kolektív obecného úradu

70 rokov:
Irena Žofčíková
(* 11. 12. 1946)

Naši jubilanti
december 2016

Jubilantke srdečne blahoželáme. 
Vyprosujeme jej od Pána všetky dary 

neba, veľa duchovného 
i telesného zdravia.

Mama naša drahá.
Štyroch si nás vychovala a každému lásku dala.

Preto ťa dnes chceme
za tvoju lásku vyobjímať, za tvoje dobro vybozkávať.

Ži dlho medzi nami,
kým Teba máme, nie sme sami.

Nech hviezda šťastia Ti aj naďalej svieti
to ti prajú tvoje deti a ich deti.

Dňa 16. 11. 2016 sa dožila krásneho životného jubilea 

Mária Jakubcová.

Milá naša oslávenkyňa,
zvon života Ti zazvonil už šesťdesiatkrát
a my by sme Ti toho chceli veľa povedať

a len to najlepšie zo srdca priať.

Nech slnko zlatisté každý deň na Teba svieti,
aby si vždy mala úsmev na perách, radosť na tvári

a neuvedomovala si, ako ten život rýchlo letí... 

Prajeme Ti šťastia, zdravia, hojnosti,
veľa Božieho požehnania, lásky, svornosti.

Želanie je neskromné, napriek tomu úprimné... 

Ďakujeme Ti za každé slovo milé, prejavy lásky,
nekonečnú starostlivosť o celú rodinu,

obetavosť i usilovnú prácu, za roky,
ktoré si nám všetkým venovala.

Všetko len to najlepšie Ti z celého srdca praje
manžel, mama, deti s rodinami i ostatná blízka rodina.

Keď sa ráno zobudíš s prianím 
milovať Boha a v Bohu aj bra-

tov – v ten deň sú Vianoce.

Keď sa stretneš s človekom, 
ktorému je treba pomôcť a ty 
to aj urobíš, vtedy sú Vianoce.

Keď v sebe zbadáš vnútorný 
popud podať ruku tomu, kto 
ťa urazil, toto vnuknutie sú 

Vianoce.

Keď si ochotný darovať seba 
samého Pánovi, ktorý trpí 

v ľudoch chudobných, opus-
tených, chorých, potom jasaj 
radosťou, lebo žiješ Vianoce.
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Pripomienka zosnulých
december 2016

60 rokov:
Vojtech Mičunek  + 24. 12. 1956
vdovec po Márii rod. Šimovičovej (85 r.)

10 rokov:

Jozefína Ilavská  + 19. 12. 2006
rod. Križanová, z Dolných Orešian (84 r.)

Vojtech Mičunek

80 rokov:

František Hrdlovič  + 5. 12. 1936
manžel Márie rod. Jakubcovej (70 r.)

70 rokov:

Katarína Palkovičová  + 15. 12. 1946
vdova po Mikulášovi, rod. Mojžišová (82 r.)

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu kvety položíme
a pri plamienku sviečky sa pomodlíme.

Dňa 9. 11. 2016 sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia

Jána Krchníka
z Modry–Kráľovej

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli.

Manželka a deti s rodinami. 

90 rokov:

Anastázia Hrdlovičová  + 10. 12. 1926
dcéra Alexina a Paulíny rod. Jelemenskej (19 dní)

Jozefína Ilavská

Dňa 1. decembra 2016 sme si pripomenuli
nedožité 90. narodeniny našej drahomilovanej 

mamy, babky a prababky

Betky Vandovej, rod. Šikulovej.

S láskou a vďakou spomínajú dcéra Elena,
synovia Juraj a Jaroslav s rodinami.

Pamätaj, Bože,
na duše svojich 
služobníkov...

Sviatok
všetkých svätých

nám pripomína ľudí, ktorí touto bránou už 
prešli a teraz žijú s Bohom.

Teda nielen tých svätých, ktorých máme 
v cirkevnom kalendári, ale úplne všetkých, 
našich predkov, známych aj neznámych ľudí, 
ktorí po skončení statočného života na zemi 
prišli do neba. Slávnosť všetkých svätých sa 
prvýkrát slávila v Ríme 13. mája 609, keď pá-
pež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa po-
hanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon 
a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii 
a všetkým svätým mučeníkom. No začiatky 

slávenia sviatku všetkých svätých nás 
vedú až do 4. storočia tohto letopočtu, 
kedy Svätý Efrém Sýrsky a Svätý Ján 
Zlatoústy už poznajú sviatok všetkých 
svätých mučeníkov, ktorý sa slávil 13. 
mája, prípadne prvú nedeľu po Turí- 
ciach. Pápež Gregor III. (731-741) 
zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. 
mája na 1. novembra, keď v Bazilike 
sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku 
k úcte všetkých svätých.

V týchto dňoch sú hroby plné ven-
cov, kvetín a horiacich sviečok. Ven-
com a kvetmi si našich zosnulých 
uctievame a sviecou vyjadrujeme vie-
ru a nádej vo večný život. To svetlo je 
symbolom našej viery i spomienky na 
našich drahých zosnulých, ktorí nás 
predišli do večnosti a spia spánkom 
pokoja. V týchto dňoch si viac ako ino-
kedy pripomíname vlastnú krehkosť 
a smrteľnosť. To nie je dôvod k stra-
chu, ale určite k precitnutiu, aby sme si 
uvedomili, že i smrť je súčasťou živo-
ta. Práve preto, že nevieme, kedy nás 
Boh povolá, mali by sme si vážiť vlast-
ný život i životy tých druhých. Pre túto 
krehkosť žime svoj život naplno a dá-
vajme druhým zo seba to najlepšie, čo 
v nás je. A rovnako sa snažme napraviť 
krivdy, ktoré sme spáchali. Neodkla- 
dajme to na neskôr, lebo nevieme, či 
nám bude darovaný čas. Dnes človek je 

a zajtra zmizne. A keď zíde z očú, chyt-
ro zíde aj z mysle. Vo všetkom by sme 
mali konať a myslieť tak, ako by sme 
mali dnes umrieť, lebo ľudia zabudnú 
na teba skôr, ako sa nazdávaš. Keď sa 
teraz sám nestaráš o seba, kto sa bude 
o teba starať v budúcnosti? Pomôžme si 
obrazom horiacej sviece. Každá svieca 
za to, že horí, že vydáva svetlo a teplo, 
platí vysokú cenu. Stráca sa. Svetlom 
pre druhých sa môžeme stať len vte-
dy, keď budeme ochotní rozdávať sa. 
Len vtedy sa staneme životodarným 
svetlom pre druhých, keď budem pri-
pravený obetovať sa. Svetlo a život 
odovzdám len vtedy, keď sa obetujem, 
keď to, čo mám, si nenechám pre seba, 
ale dám to ďalej.

Aj tento rok sme sa znova zišli na na-
šom cintoríne, aby sme si uctili pamiat-
ku všetkých svätých a pamiatku našich 
zomrelých.

Pane daj, aby sa tento cintorín stal 
miestom nádeje a útechy pre všetkých 
ľudí, ktorí tu chodia navštevovať hro-
by svojich blízkych. Uteš tých, ktorí 
smútia, lebo ich ešte stále bolí rozlúčka 
s tým koho mali radi.

Za posledný rok v našej obci zom-
relo 12 ľudí a každého z nich sme si 
uctili zapálením sviečky a krátkou spo-
mienkou.

Mária Polčicová

30 rokov:

Viliam Pastucha  + 26. 12. 1986
syn Františka a Sofie rod. Gavorníkovej (39 r.)
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Vianočná

Vonku prítmie,tíško sneží,
čas nostalgický prevláda,

život neuveriteľne rýchlo beží
a človeku sa nedá ovládať.

 

Až keď sa blíží ten vianočný deň,
ľudia pookrejú a usmievajú sa len,

čaro vianoc robí zázraky,
ovplyvní dospelých i detváky.

 

V duši nastane pokoj,mier,
radosť v očiach,v srdci zmier,

láska a šťastie sa rozdáva,
vo svojich daroch nik nezaostáva.

 

Prežite v pokoji vzácne chvíle,
spomienky ostanú navždy živé,

oslávte tieto nádherné časy,
otvorte srdcia,vnímajte všetky krásy !

 
Jarmila Fandlová

Vianočné inšpirácie

Čas neúprosne beží a najkrajšie sviat-
ky roka sa blížia.

Ľudia v tejto uponáhlanej dobe majú 
starostí viac než dosť. Preto ďakujeme 
tým, ktorí si našli čas a prišli so svojí-
mi výrobkami potešiť ostatných na via-
nočných inšpiráciach dňa 3. 12. 2016. 
V ponuke bolo veľa krásneho vianoč-
ného i iného tovaru, ktorí sme si mohli 
zakúpiť. Nechýbalo ani pečenie a predaj 
vianočných oblátok, domáce zákusky, 
med, scískanice a dobré nápady na via-
nočnú výzdobu. V bufete sme sa mohli 
občerstviť chutným jedlom.

Ďakujeme za vianočné inšpirácie 
a peknú predvianočnú atmosféru...

Jarmila Fandlová

Ďakovná omša

Až pri pohľade na perepúť, ktorá 
sa tmolí na skúškach CREDA a pri 
vystúpeniach si uvedomíme, ako letí 
čas.

Pán nám doprial ako speváckej 
skupine 30-ročné trvanie. Nie je na-
šou absolútnou prioritou nádherne 
a perfektne spievať, ale spievať 
s láskou, žiť ako priatelia, podeliť sa 
o svoj život medzi sebou a s ostat-
nými. Za tridsať rokov sme v Crede 
spoznali mnoho priateľov, na všet-
kých spomíname s láskou a nostal-
giou, zažili sme radosť, smiech, smú- 
tok, aj stresy a problémy, ale najmä 
zažívame Božiu lásku medzi nami. 
Pozdravujeme všetkých, ktorí s nami 
kratšie, alebo dlho kráčali spoločnou 
cestou, ďakujeme našim podporova-
teľom a fanúšikom, ďakujeme Fer-
kovi Zajíčkovi za to, že začal kráčať 
touto cestou a všetkým šéfinom po 
ňom, ktorí nás po nej ťahali a tlačili.

Ďakovná omša 23. 10. 2016 pre 
nás bola napriek poloplnému kostolu 
zážitkom a spojením našich a Vašich 
sŕdc. 

CREDO
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Pochod svetlonosov

Na pochod svetlonosov som sa veľmi tešil. Prišlo 
tam veľa detí z našej školy, ale i zo škôlky. Kaž-
dé dieťa dostalo krásneho papierového svetlonosa 
a sladkosť. Rodičia museli niektorým deťom po-
môcť niesť svetlonosa, pretože niektorí ich mali 
veľkých. Išli sme sa prejsť, keď ešte nebola tma, 
no keď sme sa vracali, tak sa zotmelo a všetko pek-
ne svietilo. Niektoré deti mali svetielka, lampióny 
a ozaj krásnych svetlonosoch. Pochod sa vydaril. 
Bolo to super.

Tomáš Moravčík, 4. ročník

E-Twinning
Európsky projekt, ktorý sme rozbehli 

v októbri sme nazvali „Ako chutí jeseň“. 
Tento projekt s nami robili ešte 2 školy. 
Jedna škola z Čiech a druhá zo Slovenska. 
Projekt začal spoločnou videokonferen-
ciou, kde sme sa zoznámili a zaspievali 
sme pesničky. Kamaráti z Čiech vyrobili 
slovenské vlajky a zaspievali nám našu 
slovenskú hymnu. Bolo to veľmi milé. 
Počas októbra sme pripravovali pre nich 
hádanky o ovocí a zelenine, aj sme im 

vyrobili „Vokinu“ Veroniku. Oni nám na-
chystali osemsmerovky a pexeso. Zistili 
sme, že sme im celkom dobre rozumeli 
aj keď niektoré slová boli úplne odlišné. 
Vieme, že brambora je zemiak a kveták 
je karfiol. Jeseň je podzim a kapusta je 
zelí. Nakreslili sme niekoľko obrázkov 
ovocia a zeleniny a vložili ich do spoloč-
ného priestoru pre komunikáciu. Cieľom 
tohto projektu bolo vytvoriť česko-slo-
venskú kuchárku. Priniesli sme recepty 
z ovocia a zeleniny, spoločne sme si 
v škole vyrobili niekoľko z nich. Potom 

sme ich aj ochutnávali, ochutnávali, až 
sme ich zjedli. Aj kamaráti z Čiech po-
dobne postupovali. Oni upiekli jablkový 
koláč.

Nakoniec nášho projektu sme sa znovu 
spojili videokonferenciou, zhodnotili sme 
celý projekt, zaspievali sme si pesničky 
a rozlúčili sme sa. Projekt bol veľmi in-
tenzívny, aj keď trval iba mesiac.

Mgr. Marcela Benčuriková,
riaditeľka školy

Hovorme o jedle

Naša škola sa zapojila do projektu Hovorme 
o jedle. Dozvedeli sme sa veľa o správnej a vyvá-
ženej strave. Ako sú označené slovenské potraviny 
kvality a čo je prospešné pre naše zdravie. My so 
sestrou a mojou maminou sme upiekli zdravý ko-
láč: „Hrušky v kabátiku“. Spoločne sme ho urobili 
a aj ochutnali. Všetko sme zdokumentovali a po-
slali do súťaže. V súťaži sme boli úspešné. Veľmi 
nás to potešilo. Určite sa zapojíme aj do ďalšieho 
ročníka súťaže.

Laura Tomášková, 3. ročník
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Ocenenie

Naša škola bola v rámci Európskeho týždňa špor-
tu – Výstup na Medvediu skalu – ocenená Brati-
slavským samosprávnym krajom poukážkou na ná-
kup športových potrieb v hodnote 375€. Tešíme sa, 
že nám do školy pribudnú nové športové pomôcky. 

Dopravné ihrisko 

Všetci žiaci sme v októbri navštívili dopravné ihrisko v Trnave. Keď sme tam prišli, 
mali pre nás pripravený film a dozvedeli sme sa všetko o cestnej premávke. Nakoniec 
nás skúšali, či poznáme dopravné značky. Keď sme to úspešne absolvovali, mohli 
sme všetko vyskúšať. Boli sme chodcami, ale i vodičmi. Jazdili sme na bicykloch 
a motokárach. Na ihrisku boli značky, prechody pre chodcov a aj spomaľovače. Veľ-
mi sa nám tam páčilo.

Katka Stankovenová, 3. ročník

Vianočné pohľadnice

V novembri pokračujeme ďalším projektom „Vianočné pohľadnice“ 
(Christmas cards). Každý žiak vytvorí vianočnú pohľadnicu a tie pošleme 
do niektorých európskych krajín. Do nášho projektu sa prihlásili Španieli, 
Francúzi, Poliaci, Češi, Taliani a Estónci. Pozdravy budeme písať v an-
glickom jazyku. Okrem pozdravu pridáme aj vianočné tradície a zvyky. 
Tešíme sa na zaujímavé pozdravy.

Vianoce, Vianoce,
ktože by ich nemal rád?

Na Vianoce kvitne každá jedlička,
na Vianoce vonia každý smrečok.

Všetci si chcú niečím uctiť Ježiška,
orieškami i svetlami sviečok.

Na Vianoce aj najmenšia hviezdička
svieti ako za dňa bieleho,

ba aj noc je biela ako ovečka.
A to všetko udeje sa pre Neho.

Pre Ježiška, najmenšieho na svete,
ktorému však klaňajú sa králi,

pre ktorého – ak to ešte neviete –
len v maštali voľné miesto mali.
Na Vianoce také ticho nastane,
že je počuť v každom kúte zeme

tichulinké, nežné klopkanie
Ježiškovho srdca v Betleheme.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a všetko dobré v Novom roku želajú

žiaci a kolektív Základnej školy v Dubovej.



Mažoretky LASKONKY 
- 1. VICEMAJSTROM 

SVETA
 

Súťažná sezóna 2015/2016 mažore-
tiek z Modry sa niesla v znamení úspe-
chov. Dievčatá Katarína Valčeková, Si-
mona Heldová, Michaela Muráriková, 
Veronika Kováčová a Veronika Kubin-
cová dosiahli maximum. Bilanciou je 3x 
BRONZ, 7x STRIEBRO a 5x ZLATO na 
súťažiach v mažoretkovom športe.

To, že sa Laskonky stali tento rok maj- 
strom Slovenska a Majstrom Európy už 
vieme, ale to, že sa budú pýšiť titulom 
1.Vicemajster sveta sa im ani nesnívalo. 
Stáť na stupni víťazov v chorvátskom Po-
reči bolo a je pre nás nezabudnuteľné. 

V Chorvátsku sa stretlo približne 6.000 
mažoretiek zo 16 rôznych krajín. Kon-
kurencia bola taktiež z Českej republiky, 
Maďarska, Poľska, no štartovali aj ma-
žoretky z Afriky a Kazachstanu. Súťaž 
otvorila prezidentka Majorette – Sport 
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Divadelné
predstavenie.

V jeden jesenný deň 19. 11. 2016 
do MŠ zavítalo divadielko s pouč-
ným príbehom "O vidličke Aničke". 
Príbeh deti nielenže zaujal, ale boli 
zapojené aj do účinkovania, čo sa im 
veľmi páčilo. Tešíme sa na ďaľšie di-
vadielko !!!

Jarmila Fandlová

Kam na výlet...

Mojím zimným tipom na výlet je ter-
málne kúpalisko Vincov les Sládkovi-
čovo.

Termálne kúpalisko Vincov les sa na-
chádza na južnom Slovensku pri štátnej 
ceste Galanta – Sládkovičovo. V areáli 
sa nachádza termálny vrt, z ktorého vy-
teká termálna voda s teplotou 62 stup-
ňov celzia. Mnohí ľudia pripisujú vode 
liečivé účinky a preto sem chodievajú s 
cieľom uzdraviť sa. Komplex má 4 von-
kajšie bazény a 1 vnútorný.

V zimnom období (13. 9. 2016 – 1. 6. 
2017) je sprístupnený vnútorný bazén a 
vonkajší termálny len cez víkend.

Pre tých, ktorí preferujú pokojné po-
sedávanie v horúcej vode je vybudova-
ný vonkajší kľudový bazén s teplotou 38 
– 39 stupňov celzia s masážnymi trys-
kami. Pri celotelovom kúpeli je možné 
dosiahnuť výraznú relaxáciu svalstva a 
prekrvenie. Tento efekt je využívaný pri 
ochoreniach pohybového aparátu.

Vnútorný bazén je relaxačný bazén, 
vybavený 24 masážnymi tryskami na 
masáž rôznych častí tela. Je to veľmi 
príjemné. Pre najmenších je vybudova-
ný detský bazénik.

Popri kúpaní sa môžete v bufete osvie-
žiť dobrou kávičkou alebo minerálkou.

V tomto chladnom zimnom počasí 
dobre padne oddýchnuť si v termálnej 
vode, či dať si vymasírovať masážnymi 
tryskami celé telo.
Odporúčam !!!

 Jarmila Fandlová



World Federation – Željka Banović, ktorá 
na úvod všetkých prítomných privítala a 
popriala veľa úspechov. Súťažilo sa 4 dni 
v rôznych vekových kategóriách (kadet, 
junior, senior) a disciplínach (baton, po-
m-pom, mix, flag, klasik).

Mažoretky Laskonky svoju choreogra-
fiu predviedli posledný súťažný deň oko-
lo obeda a na výsledky sme čakali do ve-
černých hodín. Napätie pred vyhlásením 
bolo cítiť u každej členky súboru. Ner-
vozita neustupovala ani pár minút pred 

vyhlásením, až nakoniec to prišlo. LAS-
KONKY sa stali PRVÝM VICEMAJ- 
STROM SVETA 2016. Radosť, slzy šťas-
tia a splnený sen, sa stal skutočnosťou. Za 
jediný rok sme dosiahli maximum. 

Touto cestou by som sa rada poďako-
vala nie len dievčatám, ktoré „makali“ na 
tréningoch, ale aj rodičom za to, že vždy 
pri mne a svojich deťoch stáli a podporo-
vali nás. Aj bez nich, by sme tento úspech 
nedosiahli. 

V neposlednom rade by som rada po-
ďakovala Mestu Modra a p. primátorovi 

mesta Mgr. Jurajovi Petrakovičovi, sta-
rostovi obce Dubová p. Ľudovítovi Ru-
žičkovi a riaditeľke Súkromného centra 
voľného času p. Mgr. Erike Strelingerovej 
za finančnú pomoc a dôveru. Som rada, 
že sme opäť mohli s Vašou pomocou re-
prezentovať Slovensko, mesto Modra 
a obec Dubová. Ešte raz Vám patrí naša 
VĎAKA. 

 Veronika Kulifajová Jelová,
tréner súboru
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