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Čo čakáš od roka 2018?

V

eľmi sa mi páčil jeden status na FB, boli to tri obrázky
s bublinami – textami. Pýta
sa kamarát kamaráta: Čo
čakáš od nového roka ? Kamarát odpovedá: Kvety. Prečo kvety ? Lebo
sadím kvety!
Pekné, nie? Je aj také naše príslovie: Kto seje vietor, zožne búrku.
Alebo: Božie mlyny melú pomaly,
ale isto. Či modernejšie: Božie mlyny – osvedčená firma. Ale to má viac
menej negatívny podtón. Toto malo
veľmi pozitívny. Aspoň pre mňa.
A hlbokú pravdu. Keď budem sadiť
zemiaky – ťažko čakať mrkvu, keď
kosím trávnik – nebudem žať pšenicu, keď chovám rybičky – bravčové
oškvarky z nich nebudú. Keď čučím
doma – nikoho nestretnem, keď nerobím – na účte mám prd, keď sedím pri telke – veru neschudnem...
Niektoré novoročné priania v tomto
kontexte potom vyznievajú srandovne: Veľa peňazí – to je veľa roboty,
veľa zdravia – nepiť, nejesť, nefajčiť,
športovať, otužovať...
Napriek tomu je to realita a normálny život. Priať si zdravie a nabádať

tým svojich drahých na zdravý životný štýl – pohyb, striedme jedlo
a pitie, zeleninu, studenú sprchu, vitamíny... veď zdravie nepríde v balíčku v akcii za pár centov. Priať si
úspechy – nezlenivieť, byť cieľavedomý a svedomitý, pracovitý, vytrvalý... veď ktože by mi platil za sedenie na zadku a hranie sa na telefóne.
Priať si šťastie – hľadať pokoj, porozumenie v rodine, úsmev a smiech,
priateľstvá a pekné chvíle... veď krikom, zlobou a hnevom si nikto ešte
šťastie nezadovážil. Samozrejme
nás postretne všeličo, čo sme sami
nezapríčinili, nesiali a ani nechceli.
Nedá sa vyhnúť každej chorobe, nešťastiu, slzám a smútku. Môžeme sa
len snažiť.
Nič moc úvodník, len prianie spokojnosti. Sejme okolo seba to, čo
chceme dostať v tomto roku, v ďalších rokoch, v budúcnosti. A nielen
ostatným, ale aj samým sebe. Napríklad kvety. ☺
starosta
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Dobrá novina oživuje tradíciu koledovania

S

lovo koleda označuje nielen piesne spievané vo vianočnom období, ale aj vinše
a želania hojnosti. Koledou sa taktiež označovala obchôdzka spojená so spevmi a vinšovaním, no bola to i odmena, ktorú dostávali
koledníci od navštívených rodín.
V mnohých farnostiach sa tradícia koledovania zachovala až dodnes, no vo väčšine
obcí a miest tento zvyk upadol a takmer sa
naň zabudlo. Koledovanie, vinšovanie, chodenie s hviezdou je však hlbokou súčasťou
slovenskej kultúry. Prianie šťastia a materiálnej hojnosti je u nás spojená so zvestovaním
radosti z narodenia Božieho Syna.
Čosi, čo neodmysliteľne patrí k súčasnému
vianočnému času je charita. A tak prečo nespojiť tradíciu s charitou?
Práve táto otázka ma priviedla k myšlienke
zapojiť našu obec, naše rodiny a deti do úžasného projektu koledovania Dobrej noviny.
Dobrá novina je kolednícka akcia eRka
– Hnutia kresťanských spoločenstiev detí spojená s finančnou
zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách už od roku
1995. Je to verejná zbierka odsúhlasená Ministerstvom vnútra
SR.
Rok 2017 bol naším vstupom do tohto projektu. Po drobných
administratívnych úkonoch a schválení akcie správcom našej
farnosti sa začali nácviky kolied a vinšov. Repertoár piesní zostavila pani Betka Polčicová, ktorá nám celú dobu počas príprav
i samotného koledovania bola veľmi nápomocná. Mnohé maminky pridali ruku k dielu, tým, že vyrobili rekvizity, a tým dali akcii
punc originality. Nesmiem zabudnúť na nášho harmonikára Peťa
Stankovena, ktorý bol oporou naším hlasom. No a v neposlednej
rade vďaka našim deťom, ktoré sa do koledovania zapojili. Odriekli pre nácviky kus svojho pohodlia, ale vedeli prečo. Chceli
pridať ruku k dielu, byť nápomocní. Úžasná partia 12. detí, tak
svojimi koledami a vinšami vyráža 27. 12. 2017 do príbytkov
ľudí, ktorí chceli a mohli koledníkov prijať. Navštívili 16 rodín.
Finančný výťažok z koledovania robil 755€, ktoré boli zaslané
na účet verejnej zbierky.
Verím, že sa táto krásna
akcia v našej farnosti stane
tradíciou a osloví k spolupráci ďalšie deti, mládež a ich
rodiny.
Všetkým vyššie uvedeným, pánu farárovi, tete
Betke, Peťovi, pracovníkom
obecného úradu, všetkým
zaangažovaným
rodičom,
starým rodičom, tým, čo koledníkov prijali, ale i tým, čo
finančne projekt podporili
bez návštevy koledníkov ďakujem za to, že sme spoločne
šírili Dobrú novinu.
Monika Tomášková
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Počuli ste tú správu? Viete, čo sa stalo....

BOH SA STAL ČLOVEKOM

B

ola to nedeľa 7. januára 2018, ktorá ukončovala vianočné
obdobie a práve v tento deň, popoludní sa nám v našom
kostole cez zdramatizovaný príbeh narodenia Ježiška opäť
priblížila neopakovateľná udalosť ľudských dejín v Božom pláne – narodenie Božieho Syna.
Celá slávnosť sa začala krátkou pobožnosť s požehnaním, no
a následne potom už deti predviedli pásmo tohto príbehu, ktoré
bolo popretkávané koledami, básňami a vinšami. Priestor dostali i detičky, ktoré program nenacvičovali, ba dokonca nám
"najmladší z troch kráľov" kamarát Adam priniesol prianie do
nového roku cez vinš z okolia Šariša.
Jednotlivé postavy svoju rolu podporili príslušným kostýmom
a niektoré dievčatá boli oblečené do krojov, ktoré sa v našej oblasti nosievali.
Účinkujúce deti: Simonka Menčlová, Emka Tomanovičová, Tamarka Tomášková, Paľko Gríger, Barborka Grígerová, Karolínka
Grígerová, Sofinka Mališková, Tomáško Moravčík, Jakubko Fiala,
Karinka Podhorská, Mikuláško Smolka, Vivienka Dubanová, Laurika Tomášková, Adam Marusak – deti, ktoré pre chorobu nemohli
vystupovať: Katka, Timejka a Matúško Stankovenoví.
Bola to opäť jedna z akcií, na príprave ktorej participovalo viac
nápomocných ľudí, vrátane rodičov detí. Kroje nám pripravila
p. Betka Polčicová, mnohé rekvizity pripravili Barborka Tomanovičová s Evkou Grígerovou. Ozvučenie a doplňujúce efekty zabezpečil p. Peter Zajíček. Za hudobné doprovody vďaka Tinke Smolkovej
a Peťovi Stankovenovi. Viacerí rodičia pomáhali pri samotných nácvikoch detí. Taktiež patrí veľká vďaka nášmu pánu farárovi, ktorý
nás podporoval v tejto akcii vo viacerých oblastiach.
Aj keď sme ukončili vianočný čas, tak ako som povedala v závere jasličkovej slávnosti, tak by som i vám čitateľom za všetkých účinkujúcich chcela zaželať požehnaný celý nový rok, aby ste vianočný čas mali v celom roku. Aby ste mali vianočný fašiang, vianočný pôst,
vianočnú veľkú noc, vianočné leto...
Monika Tomášková

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

2018

2019

2020

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu

483 437,00
0,00
9 013,00
492 450,00

466 882,00
0,00
0,00
466 882,00

484 437,00
0,00
0,00
484 437,00

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu

447 438,00
30 000,00
9 013,00
486 451,00

415 859,00
23 000,00
0,00
438 859,00

429 688,00
33 000,00
0,00
462 688,00

5 999,00

28 023,00

21 749,00

Hospodárenie obce

Oznam pre ľudí, ktorí radi čítajú KNIHY.

K

nižnica Vincenta Šikulu je po dlhšej prestávke znovu sprístupnená verejnosti. Otvorená býva, ako obvykle, v stredu. Avšak, nastala zmena vo výpožičných hodinách, ktoré sú: 16:00 – 18:00. Ďalšia, určite potešujúca správa je, že zriaďovateľ opäť vyčlenil
pre knižnicu nejaké to euro na nákup nových kníh. Tak v najbližšej dobe môžte čakať prírastky...samozrejme knižných titulov. :) Touto
cestou chcem poďakovať obci Dubová za poskytnuté financie na zlepšenie knižničného fondu a tým aj zvýšenie čitateľnosti v obci.
Teším sa na Vás, milí čitatelia.
Stanislava Tomašovičová
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Čo priniesol rok 2017?
Povedali si "áno"

Michaela Tomašovičová & Vladimír Kirinovič – 10. 6. 2017
Petra Polčičová & Richard Hrčka – 24. 6. 2017
Peter Moravčík & Mária Lujza Baňovičová – 19. 8. 2017
Mária Miklušičáková, rod. Križanová & Jozef Miklušičák – 26. 8. 2017
Miloš Lančarič & Marcela Pacalajová – 1. 7. 2017
Pavla Zajíčková & Mgr. art. Marek Koleno – 16. 9. 2017
Peter Pavčo & Lenka Fröhlichová, rod. Vojtová – 14. 10. 2017
Michaela Tomašovičová & Vladimír Kirinovič

Mária Križanová & Jozef Miklušičák
Petra Polčičová & Richard Hrčka

Peter Moravčík & Mária Lujza Baňovičová

Miloš Lančarič & Marcela Pacalajová

Pavla Zajíčková & Mgr. art. Marek Koleno

Peter Pavčo & Lenka Fröhlichová
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Narodené deti
Tomáš Gažo *30. 1. 2017

rodičia: Michal Gažo a Petra, rod. Manduľáková

Alžbeta Jakubcová *8. 2. 2017
rodičia: Pavol Jakubec a Viera Máťušová

Zuzana Manduľáková *28. 2. 2017

rodičia: Matúš Manduľák a Eva, rod. Gliganičová

Marek Polčic *17. 4. 2017

Alžbeta Jakubcová

Tomáš Gažo

rodičia: Marek Polčic a Lucia, rod. Izakovičová

Michal Šikula *18. 4. 2017

rodičia: Michal Šikula a Mária, rod. Lederleitnerová

Eliška Konušová *18. 4. 2017

rodičia: Mgr. art. Bohuslav Konuš a Eliška, rod. Červenáková

Eva Lukačovičová *24. 4. 2017

rodičia: Michal Lukačovič a Adela, rod. Fillová

Matej Peško *25. 6. 2017

Zuzana Manduľáková

rodičia: Andrea Pešková

Marek Polčic

Sebastián Vachálek *23. 7. 2017

rodičia: Michal Vachálek a Dominika Matonogová
bytom Slovenský Grob

Tamara Kľúčiková *30. 7. 2017
rodičia: Peter Kľúčik a Petra Fandlová

Dominik Hagara *2. 8. 2017

rodičia: Erik Hagara a Simona, rod. Lörincová

Nataša Gašpariková *7. 9. 2017

rodičia: Tomáš Gašparik a Stanislava Tomašovičová

Stella Koníková *10. 9. 2017

Michal Šikula

Eva Lukačovičová

rodičia: Libor Koník a Simona, rod. Krchnáková

Eliška Machová *15. 10. 2017
rodičia: Mário Mach a Jana Cichá

Šimon Šikula *25. 11. 2017

rodičia: Ing. Jozef Šikula a Ing. Lucia Slašťanová

Vivien Oravcová *4. 12. 2017

rodičia: Roman Oravec a Barbora Hrdlovičová

Nataša Gašpariková

Stella Koníková

Tamara Kľúčiková

Dominik Hagara

Eliška Machová

Vivien Oravcová
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Predišli nás

Oto Hrdlovič + 29. 1. 2017
manžel Márie rod. Polčičovej (64 r.)

Irena Rehušová + 25. 3. 2017
vdova po Jozefovi, rod. Jakubčíková (89 r.)

Helena Glozneková + 3. 4. 2017
manželka Valentína, rod. Šumská (85 r.)

Oto Hrdlovič

Irena Rehušová

Helena Glozneková

Karol Huttera

Karol Huttera + 4. 5. 2017
manžel Márie rod. Rehušovej (71 r.)

Rozália Baxová + 15. 5. 2017
vdova po Augustínovi, rod. Oškerová (76 r.)

Viliam Jakubec + 9. 6. 2017
manžel Terézie rod. Jakubcovej (87 r.)(

Dušan Bugár + 2. 8. 2017
slobodný (67 r.)

Anna Rojková + 9. 9. 2017

vdova po Milanovi, rod. Ružičková (89 r.)

Ján Czédl + 14. 9. 2017

Rozália Baxová

Viliam Jakubec

Dušan Bugár

Anna Rojková

Ján Czédl

manžel Aleny rod. Matiasovej (50 r.)

Milan Oškera + 23. 10. 2017
manžel Miroslavy rod. Tvarožkovej (62 r.)

Jozefína Fandlová + 23. 11. 2017

manželka Ladislava Fandla, rod. Jakubcová (77 r.)

Mária Nemcová + 30. 11. 2017
vdova po Viliamovi, rod. Drinková (77 r.)

Valentín Gloznek + 24. 12. 2017
vdovec po Helene rod. Šumskej (88 r.)

Jozef Hrdlovič

Milan Oškera

Hasiči a rok 2017

Š

tatistika výjazdov k udalostiam, pri ktorých zasahovali hasiči
je dôležitým ukazovateľom činnosti hasičov. Za obdobie roka
2017 uskutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Pezinku z hasičských staníc v Pezinku
a v Senci spolu 827 výjazdov. V okrese Pezinok to bolo 413.
Z celkového počtu výjazdov bolo k požiarom 347 (okres Pezinok
178, okres Senec169). Technických zásahov bolo 244 a zásahov
pri dopravných nehodách bolo 209 (okres Pezinok 80 a okres Senec 129). Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 15 krát.
Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili
hasiči 10 taktických a previerkových cvičení.
Celková priama škoda pri požiaroch bola 956 870€. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch
6 808 300€.
Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej fajčenie,
vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov.
Súčasťou okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických
osôb – podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové
dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, prejednáva priestupky voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za porušenie
predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

Jozefína Fandlová

Mária Nemcová

Valentín Gloznek

Za obdobie roka 2017 bolo vykonaných spolu 211 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 1252 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti bolo zabezpečenie ochrany
pred požiarmi v objektoch právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov, ktorí poskytujú sociálne služby občanom. Pri kontrolách boli uložené 2 pokuty právnickým osobám 7 blokových pokút občanom. V oblasti stavebnej prevencie (stavebné, kolaudačné
konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1408 stanovísk. Na obciach
bolo vykonaných 9 komplexných a 7 následných kontrol.
V preventívno-výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Pezinok – mesto, Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a Malokarpatským múzeom
v Pezinku, bol zorganizovaný deň hasičov. Oslavy svätého Floriána – patróna hasičov sa uskutočnili na námestí v Pezinku, kde bola
prezentovaná práca hasičov, technika a ukážky polície. Príslušníci
okresného riaditeľstva vykonávali v priebehu celého roka besedy
s dôchodcami a besedy spojené s ukážkami práce hasičov a techniky priamo na základných a materských školách okresov Pezinok
a Senec a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci.
Preventívno – výchovnými akciami by sme chceli prispieť k informovanosti detí a občanov o fyzicky, ale aj psychicky náročnej
práci hasičov aj v roku 2018.
V novom roku prajeme občanom veľa zdravia, šťastia, lásky
a porozumenia a aby sa s hasičskou technikou stretávali iba na
ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebovali
čo najmenej.
e. o.
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Vianočné trhy na Dubovej

Aj

tento rok sa dňa 9. 12. 2017 konali v hale na ihrisku vianočné trhy. Šikovní občania sa prezentovali svojimi výrobkami, čím nám pripomínali blížiace sa Vianoce. Mohli sme
si vybrať z ponuky vianočné dekorácie, medovníčky, krásne
maľované obrazy, lokše i scískanice na pochutenie, vianočné
oblátky, ktoré sa tam aj piekli. Návštevníci sa mohli občerstviť
v bufete s cigánskou či s dobrým punčom. V podvečer vystúpila skupina Crédo, ktorá svojimi piesňami navodila správnu
vianočnú atmosféru. Len škoda, že na trhoch bola dosť malá
účasť ľudí a verím, že nabudúce príde viac ľudí pokochať sa,
možno i nakúpiť, ale hlavne oddýchnuť si v predvianočnom
zhone.
Jarmila Fandlová
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Naši jubilanti
január – marec 2018

60 rokov:

Zlatica Polčičová
(* 30. 1. 1958)
Ľubomír Koník
(* 2. 2. 1958)
Štefánia Koleková
(* 2. 2. 1958)
Anna Malešicová
(* 3. 2. 1958)
Ľubomír Izakovič
(* 11. 2. 1958)
Terézia Jakubcová
(* 18. 2. 1958)
Mária Zajíčková
(* 19. 2. 1958)
Květa Dubanová
(* 14. 3. 1958)

70 rokov:

Ing. Ladislav Hudec
(* 7. 1. 1948)
Eva Oškerová
(* 9. 1. 1948)
Agneša Jakubcová
(* 7. 2. 1948)
Eva Ovčiariková
(* 23. 2. 1948)

80 rokov:

Mária Fandlová
(* 13. 2. 1938)
Ing. Milan Hurbanič
(* 20. 2. 1938)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky
dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Život plynie
tu a teraz.
Nie včera,
či zajtra.
Teraz.
V tejto chvíli .
Lorna Byrne

14. 12. 2017 oslávila
Mária - Marta Jakubcová
životné jubileum

70 rokov.
Do ďalších rokov jej prajeme dobré
zdravie, veľa Božieho požehnania a
spokojnosti.
Manžel Šaňo,
deti Alino, Peter a Naďa s rodinami.

Dňa 11. 11. 2017 sa naša mama
Tonka Palkovičová dožila

90 rokov.
Ako je to o tých troch grošoch?
Jeden vraciam, druhý požičiavam a z tretieho žijem.
Mama ďakujeme Ti za lásku, starostlivosť, obetavosť,
teda za ten groš, čo si nám požičala.
Snažíme sa a aj sa budeme snažiť
s Božou pomocou Ti ho vrátiť.
Dcéra a syn s rodinou.

Dňa 11. 2. 2018 oslávi krásne životné jubileum

60 rokov

Ľubomír Izakovič.
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Ti pri Tvojom jubileu priať.
Nech slza bolesti tvár Ti nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Ti chrbtom otáča.
Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota
sú náplňou ďalších rokov Tvojho života!
Prajú manželka Jarka, dcéra Lucka s rodinou, syn
Peťko s priateľkou Majkou.
Vnúčatká Marek a Sofinka deduška bozkávajú.
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sedemdesiatku

Keď už máš tú
,
poviem Ti ja báseň krátku...
Na Dubovej si ty boty drala a pred chlapcami utekala.
No dobehol ťa veru Rudko – o ruku ťa požiadal.
Dobre ste si s Rudkom nažívali – sobášom ste si prisahali
– tri krásne deti ste vychovali.
Dnes si babka – pyšná, hrdá, – keď ti vnúčatá radosť robia.
Posledný rok šialený bol, cvičila si s kaskadérom.
No aj napriek všetkým pádom – sekíruješ dedka slovkom.
K narodeninám prajeme Ti – Veľa šťastia, zdravia veľa,
aby sa ti vyplnila každá túžba Tvoja.
S Rudkom sa vy nehádajte – pochopenia vždy pre seba majte.
Poslúchať by dedko mal, aby vždy teplé jedlo dostal.
A keď príde búrka dáka – v kuchyni už práca čaká.
Zober múku, zemiačky – napeč scískaničky.
Veľa zdravia, jasnú myseľ, nech to má aj trochu zmysel.
Všetko len to najlepšie Ti praje celá tvoja rodina...

Dňa 19. 2. 2018
krásne životné jubileum

60 rokov

naša mama, babka, manželka a dcéra
Dňa 23. 2. 2018 oslávi
krásne životné jubileum

Mária Zájíčková,
rod. Švorcová

70 rokov
Eva Ovčiariková.

Prijmi od nás poďakovanie za všetky
obety, láskavú výchovu, podporu
a za všetko, čo pre nás robíš.

V deň Tvojich krásnych narodenín,
prišli sme k Tebe s pozdravením:
Nech Ti šťastia slnko svieti, v ďalšom žití dobre je Ti. Radosti si veľa
uži, stále zdravie nech Ti slúži.

Do ďalších dní Ti vyprosujeme veľa
Božích milostí, zdravia, lásky, pokoja
a radosti zo života.
Tvoji najbližší.
Veľké objatie posielajú vnúčatá
Laurika, Jakubko, Tamarka a Klárka.

Zo srdca praje manžel, dcéra Janka
s manželom, vnučka Dominika s
manželom, pravnuk Tomáško
a rodina Mináriková.

Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.
(Ján Pavol II.)
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20 rokov:

Pripomienka zosnulých

Jozef Hrdlovič + 9. 2. 1998

január – marec 2018

vdovec po Anne rod. Ružičkovej (80 r.)

Irena Fandlová + 9. 3. 1998

90 rokov:

vdova po Alojzovi, rod. Horváthová (74 r.)

Imrich Jakubec + 16. 2. 1928
manžel Roziny rod. Zednikovičovej (77 r.)

Jozef König + 16. 3. 1928

Mária Fandlová

manžel Márie rod. Hrdlovičovej (67 r.)

Ján Belica

50 rokov:

80 rokov:
Mária Koleková + 14. 1. 1938

Vincent Huttera + 18. 2. 1968

vdova po Štefanovi, rod. Jurikovičová (80 r.)

manžel Magdalény rod. Palkovičovej (60 r.)

Jakub Nemec + 15. 1. 1938

Jozef Hrdlovič

vdovec po Gertrúde rod. Stipulovej (85 r.)

Mária Valéria Polakovičová + 15. 1.
1938

Irena Fandlová

10 rokov:

dcéra Jána a Márie rod. Stipulovej (14 dní)

Emília Haršányiová + 6. 1. 2008

Rudolf Polčic + 15. 1. 1938

slobodná (81 r.)

manžel Agnesy rod. Švorcovej (49 r.)

Alojzia Šajdová + 18. 3. 2008

Amália Mičunková + 14. 3. 1938

vdova po Pavlovi, rod. Tomašovičová (84 r.)

vdova po Jozefovi, rod. Drefková (80 r.)

70 rokov:

Ladislav Pokojný + 27. 3. 2008
manžel Emílie rod. Fluxovej (64 r.)

Vincent Huttera

Helga Slintáková + 3. 1. 1948

40 rokov:

dcéra Viliama a Helgy rod. Jiráskovej (4 mes.)

Eleonóra Oškerová + 10. 2. 1948

Františka Slintáková + 28. 2. 1978

Alexej Polčic + 3. 3. 1948

Štefan Kolek + 16. 3. 1978

manželka Jozefa, rod. Grácová (25 r.)

vdova po Jánovi, rod. Hermanová (78 r.)

manžel Emílie rod. Fulovej (38 r.)

manžel Františky rod. Slintákovej (52 r.)

30 rokov:
Celestína Krchnáková + 24. 2. 1988
manželka Jozefa, rod. Horváthová (78 r.)

Emília Haršányiová

Alojzia Šajdová

Jozef Moravčík + 26. 2. 1988
manžel Margity rod. Hrdlovičovej (59 r.)

Terézia Hutterová + 28. 3. 1988
manželka Vincenta, rod. Palkovičová (40 r.)
Eleonóra Oškerová

60 rokov:
Mária Fandlová + 7. 2. 1958

Ladislav Pokojný

vdova po Leopoldovi, rod. Schellerová (76 r.)

Ján Belica + 20. 2. 1958

vdovec po Magdaléne rod. Svrčkovej (91 r.)

Serafína Kosecová + 14. 3. 1958
vdova po Floriánovi, rod. Macáková (79 r.)

Jozef Moravčík

Terézia Hutterová

Pamätaj, Bože, na duše svojich
služobníkov...

Dňa 8. 1. 2018 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá
Vilma Tarošová, rod. Hrdlovičová
vo veku 80 rokov.
Dňa 2. 3. 2018 uplynie 1 rok, čo odišla do večnosti naša milovaná
Mária Cíferská, rod. Hrdlovičová
vo veku 85 rokov.
S láskou a vďakou
spomína najbližšia rodina.
Vilma Tarošová

Odpočinutie večné daj im, Pane.

Mária Cíferská
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Dňa 2. februára
sme si pripomenuli
nedožitých 100 rokov
nášho drahého
Karola Koníka.
S láskou a vďakou
spomínajú najbližší.

Konferencia svätého Vincenta de Paul
3. Členovia, konferencie, rady
– spoločenstvá viery a lásky

3.1 Členstvo
Spolok je otvorený všetkým, ktorí sa snažia žiť svoju vieru milovaním a oddaním seba samých ich blížnemu v núdzi. (pozri článok
6.4 Stanov).
Komentár
Otvorený každému. Nesnažíme sa byť uzavretými a izolovanými
skupinami. Naopak: len ak rastieme, je tu dôkaz, že naozaj dávame
svedectvo a že je inšpirované láskou. Neschopnosť pritiahnuť nových členov by mala byť vždy vnímaná ako indícia, že niečo je zlé
s našou konferenciou. Môže to byť príznak, že spíme, že nie sme už
viac v styku s potrebami, ktorým Spolok slúži ako základným. „...
vždy sa pohybujme vpred a rozvíjajme naše skromné diela; majme
nádej, že každý rok v nás vypučí nový nápad, nové zlepšenie a týmto nám pomôže vyhnúť sa apatii, ktorá sa ľahko uspokojí s tým, čo
už bolo vykonané“ (Úvod do Manuálu SVdP 1845).
3.2 Rovnocennosť
Spolok, v každej jeho konferencii (základná jednotka Spolku sv.
Vincenta de Paul), nerobí žiadny rozdiel ohľadom pohlavia, bohatstva, zamestnania, sociálneho statusu alebo etnického pôvodu.
Komentár
Robí náš Pán rozdiely? Tiež sa nezameriavame na ne. „Pohan aj
Žid“ sú rovnakými. Muži a ženy, učení a negramotní, bieli a čierni, každý je rovnaký v konferenciách, nakoľko hľadajú ako slúžiť
Bohu oddaním seba samých núdznym v spoločenstve konferencie.
„... pre tých, ktorí si prajú robiť dobro, je príjemným a očarujúcim
vidieť mužov zo všetkých vrstiev, pozícií, postojov a veku, zjednotených svätým putom viery, učiacich sa lekcie lásky...“ (Úvod do
Manuálu 1845).
3.3 Stretnutia vincentínskych členov
Členovia sa stretávajú ako bratia a sestry s Kristom uprostred nich,
v konferenciách, ktoré sú pravými spoločenstvami viery a lásky,
modlitby a skutkov. Duchovné putá a priateľstvo medzi členmi sú
podstatnými v spoločnej misii na pomoc núdznym a utláčaným.
Celý Spolok je pravá a jedinečná celosvetová komunita vincentínskych priateľov.
Komentár
„celosvetová komunita... priateľov“
Tu sa odporúča, aby sme si znova prečítali komentár k 2.2. Len
málo je možné bez lásky členov jeden k druhému. Najskôr vo vlastnej konferencii, neskôr cítiac, že sú členmi jednej obrovskej konfe-

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili
tvorbu Dubovských novín:
rodina Petra Koníka, Alica Kosecová, Mária
Polčicová, Marta Jakubcová, rodina Palkovičová,
Mária Palkovičová, Alojzia Mojžišová, Jarmila
Izakovičová a dvaja bohuznámy darcovia.

ĎAKUJEME!

rencie, ktorá záhŕňa všetkých členov celosvetovo. „Deň stretnutia
bol slávnosťou, lebo to bolo opätovné zjednotenie tých, ktorí žili
osamote po celý týždeň.“ (Úvod k Manuálu 1845). Verne nasledujúc radu nášho Božského Pána a jeho milovaného apoštola Jána,
budeme jeden druhého milovať. Budeme milovať jeden druhého
teraz a navždy, vzdialeného i blízkeho, z jednej konferencie do inej,
z mesta do mesta, z národa k národu. Toto hlboké priateľstvo nás
uschopní znášať nedostatky jeden druhého.“ (Stanovy, 1835, PC)
Členovia, ktorí sa nesprávajú podľa svojho povolania
„Nikdy nebudeme veriť zlým správam o bratoch, iba s veľkým žiaľom a keď nemôžeme poprieť faktický dôkaz. Vtedy, aby sme sa
podriadili Jeho vôli, ktorý zveril každému z nás starosť o svojho
blížneho, v duchu lásky a so všetkou vľúdnosťou a zápalom úprimného priateľstva, budeme sa radiť o našich cbybách alebo bratovi,
ktorý padol, poskytneme mu radu, pomôžeme mu stať sa silnejším
v dobrom alebo vstať z jeho pádu.“ (Stanovy 1835, PC)
„s Kristom uprostred nich“
Kristus je uprostred, keď sme zhromaždený „v jeho mene“, napríklad zdieľajúc myseľ a srdce Krista, keď je prítomná láska a konferencia je otvorená pre všetky dary Ducha Svätého (pozri 2.5). Ozanam toto všetko zakúsil v prvej konferencii a napísal: „Boh, ktorý
spája oblaky, aby rozsieval vlahu, tiež spája duše... aby vyžarovali
lásku“, zahŕňajúc obrovské zväčšenie lásky, oveľa väčšie ako môže
byť dosiahnuté všetkými členmi ako oddelenými jednotlivcami.
3.3.1 Frekvencia stretnutí
Konferencie sa stretávajú pravidelne a dôsledne, zvyčajne týždenne, ale najmenej raz za dva týždne.
Komentár
Priatelia si želajú vidieť sa často; núdzni nás urgentne potrebujú. Tento článok hovorí, že by sme sa mali stretávať najmenej raz
za dva týždne. Ale silno doporučujeme, že vždy, keď je to možné,
týždeň by mal byť najväčšia prestávka pred stretnutím, aby sme
hovorili o všetkých ťažkostiach – zahŕňajúc núdznych a Boha.
„Izolované čnosti ľahko zoslabnú; spoločne prepletené vytvárajú
nesmrteľné vreteno“ (bl. Frederik Ozanam, list z Lyona konferenciám v Paríži, 1838).
3.4 Bratstvo a jednoduchosť
Stretnutia sa nesú v duchu bratstva, jednoduchosti a kresťanskej
radosti.
Znova si prečítajte komentáre k 2.5 a 2.5.1. Ako by to mohlo byť
inak? Všetko nám bolo dané. Nič nám nepatrí: jednoduchosť je
potrebná. „Naša vzájomná vľúdnosť má byť vrelá a bez obmedzení“ (Stanovy 1835, PR). „Mať priateľov znamená žiť dvakrát“ (F.
Lallier, obežník 1.3.1837)
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Jesenná sezóna dubovských trojbojárov

P

o úspešnej jarnej časti sezóny, sa nám
podarilo nadviazať výbornými výkonmi
aj na jesenných súťažiach.
Na pohárových súťažiach excelovala tohtoročná debutantka Ľubica Polkorábová,
ktorá si na Pohári SNP v tlaku na lavičke
zdvihla obrovský „osobák“ 80kg a v ťažkej
konkurencií bez váhových kategórií obsadila výborné 3. miesto. To jej ale nestačilo
a výborne rozbehla aj svoj trojbojársky
debut na Grand Prix Slovakia, kde opäť
predviedla výborný výkon 312,5kg (120kg
drep, 82,5 tlak, 110 mŕtvy ťah) a obsadila
2. miesto v kategórií žien do 63kg. Tento
výkon jej stačil na 3. miesto na wilksove
body spomädzi všetkých súťažiacich.
Ďalším tohtoročným začiatočníkom
z Dubovej bol Marek Hrdlovič, ktorý sa po
neúspešnej jarnej premiére pustil do jesenných bojov v Cedron cupe, kde s rezervami
zdvihol 260 kg v mŕtvom ťahu a obsadil
pekné 7. miesto medzi mužmi na wilksove
body.
Záverečnú bodku za sezónou dali na Majstrovstvách Slovenka družstiev Miroslav Vršek a Peter Moravčík. Družstvo ŠK SPC Častá
„B“, kde Miro pretekal, obsadilo 9. miesto a Miro si s výkonom 557,5kg (210+137,5+210) pripísal 4. mieto medzi jednotlivcami v ľahkej
kategórii do 74 kg. Peter svojou stabilnou výkonnosťou nadvíhal 772,5kg (312,5+190+270) a pomohol tak družstvu ŠK SPC Častá „A“
k ďalšiemu titulu Majstrov Slovenska. Medzi jednotlivcami obsadil pekné 4. miesto v ťažkej konkurencii, v kategórii nad 93kg.
Chcel by som vyjadriť vďaku obecnému úradu Dubová za dlhoročnú podporu dubovských silákov. Aj vďaka nej sme tento rok priniesli na Dubovú 7 medajlí: 2 zlaté, 1 striebornú a 4 bronzové. 4 z nich boli z majstrovských sútaží vrátane 2 titulov majstra Slovenska.
Na nadchádzajúcu sezónu sa opäť pripravuje veľa dubovských borcov, tak nám držte palce. Ďakujeme.
Peter Moravčík

Mikuláš v MŠ

D

eti v MŠ sa veľmi tešili na deň, kedy k nim zavítal Mikuláš. Najskôr si pozreli pekné bábkové divadlo v podaní manželov Stražanových a potom si s Mikulášom zaspievali Tichú noc a predniesli mu básničky, ktoré sa nučili. Ako dobrý Mikuláš rozdal deťom
sladké balíčky a darčeky. Deti mu za to sľúbili, že budú poslúchať a slušne sa správať. Pod stromčekom si ešte našli krásne hračky,
s ktorými sa hneď aj pohrali.Tento deň v MŠ sa im veľmi páčil a tešia sa na ďalší.
Jarmila Fandlová
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Naša milá babka - dedko,
chceme Vám priať dobré všetko.
Pred šesťdesiatimi rokmi Ste si prstienky dali,
vernú lásku Ste si sľubovali
a ten sľub nikdy späť nezobrali.
Blahoželáme Vám,
drahí rodičia,
Marián a Alica Kosecoví,
k Vášmu krásnemu výročiu,

“k zlatej svadbe!”
Dnes dožívate sa prekrásnej chvíle,
prešli ste spolu už predlhé míle...
Zrakom duše pátrate v diali,
krásne sú spomienky, čo tie roky Vám dali!

Tak ako kedysi, tak aj dnes Vám zvony v srdci znejú
a z celého srdiečka Vám zdravie, šťastie,
pohodu prajú všetci, ktorí Vás radi majú.

Mama, otec, ďakujeme Vám zo srdca
za tie roky spoločné, za chvíle všedné i sviatočné.
Napriek mnohým prekážkam, stojíte stále pevne pri sebe
v nekonečnej láske a dôvere.
S láskou dcéry Eva a Erika s rodinami!

Malé včielky, veľké liečiteľky.

O

mede ako takom a jeho blahodarných účinkoch na ľudský
organizmus sa popísalo už veľmi veľa a zisťujeme, že o ňom
vieme ešte veľmi málo. Naši predkovia med a iné včelie produkty užívali ako liek a kráľovná Kleopatra zasa objavila skrášľujúce
účinky medu.
Med je zázrak, ktorý vytvorili včely. Vytvárajú ho z nektáru,
alebo medovice, obohacujú ho výlučkami svojich žliaz, zahusťujú
a uskladňujú v plastoch. Med môžeme rozdeliť na nektárový /svetlý/ a medovicový /tmavý/. Med má rôznorodé zloženie, obsahuje
prírodné cukry, vodu, organické kyseliny /jablčnú, vinnú a citrónovú/, aminokyseliny, enzýmy, vitamíny B a C, minerálne prvky,
aromatické látky, farbivá a hormóny. Med sa rýchlo vstrebáva
a zlepšuje biologickú dostupnosť iných látok, je zdrojom okamžite
využiteľnej energie.
Scukornatený med je zárukou dobrej kvality.
Kvalitný pravý med v chladnom prostredí mesiac až dva po vytočení začne tuhnúť, cukornatieť. Ľudia majú však radšej tekutý
med a preto ho obchodníci zahrievajú. Med potom netuhne, ale
stratí všetky svoje biologické a liečivé schopnosti. Zostane z neho
už iba sladidlo. Niektoré medy kryštalizujú na malé kryštáliky, iné
zase pripomínajú maslo, najlepšie to vidíme na jednodruhovom

repkovom mede, ktorý krátko po vytočení je maslový. Iba agátový
a medovicový med nekryštalizujú, lebo obsahujú viacej fruktózy
ako iné medy. Vošky cicajú z rastlín šťavu, ktorú vytrávia, včely
to spracujú a z toho vzniká medovicový med. Má viac minerálov
a silné antibakteriálne účinky. Lieči popáleniny, pomáha pri tráviacich ťažkostiach.
Kvalitný čistý med môžeme podávať deťom už od jedného roka
a veľmi prospieva deťom s autizmom. Kvalitný med nemá dobu
trvanlivosti, lebo je aj konzervantom a aj desaťročný med je jedlý.
Med môžeme konzumovať každý deň a propolis, peľ a materskú
kašičku v intervaloch.
Med a iné včelie produkty sú vhodné, na očistu organizmu aj
pre ľudí, ktorí užívajú najrôznejšie lieky, pretože odstránia nahromadené toxíny z tela. Očista organizmu sa môže prejaviť oparom,
vyrážkami preháňaním na toaletu či zväčšenými mandľami. Pre
spomínané príznaky neukončujeme užívanie včelích produktov.
Jeho priaznivé účinky sa dostavia približne po dvojtýždňovom
pravidelnom užívaní medu, alebo iných včelých produktov. Pri
užívaní včelých produktov pijeme veľa vody.
Nabudúce si môžeme čo to povedať o propolise, alebo o včelej
kašičke.
Podklady čerpané: internet, apiterapia, Iveta Krajňáková.
Spracovala: Mária Polčicová
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Projekt E twinning – My pet

N

a krúžku anglického jazyka sme písali a kreslili obrázky svojho
obľúbeného domáceho zvieratka. Do tohto projektu sa zapojili
viaceré školy z rôznych krajín. Niektorí žiaci si svoje zvieratko odfotili, niektorí vytvorili pekné video. Všetko sme spolu s pani učiteľkou na
hrali do medzinárodného priestoru. Texty sme písali v anglickom jazyku. Vymysleli sme aj osemsmerovku a pexeso. Darilo sa nám veľmi
dobre. Verím, že aj tento projekt získa certifikát kvality.
Tonko Kenderessy, 4. ročník

Vianočné trhy

N

a tvorivých dielňach sme s našimi maminami vyrábali hoc aké pekné veci a tie sme potom na vianočných trhoch predávali. Boli
to obrazy, vence, vianočné ozdoby, svietniky, pohľadnice a veľa drobností. Po vianočnej besiedke si rodičia výrobky kupovali. Za
všetky peniaze, ktoré sme zarobili boli zakúpené hračky do školského klubu. Tešili sme sa zo 4 lego friends, 4 lego technic, 2 lego city,
niekoľko podložiek a super spoločenských hier ako Cink, Double, Vynálezy, Štáty, Tik-tak-bum, Cortex.
Vivien Dubanová, 3. ročník
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Besiedka

V

ždy pred Vianocami
spolu s pani učiteľkami a pani vychovávateľkou
nacvičujeme vianočný kultúrny program. Program
sme mali pestrý. Mali sme
viac scénok, pesničky, básničky a tanček. Ja som bol
v scénke ako neposlušné
dieťa. Hral som s Tonom.
Bolo to veľmi pekné. Dievčatá mali nacvičený tanček
so stuhami, ktorý sa všetkým páčil. Po vystúpení
som predával na trhoch
vence. Bolo to super.
Janko Špaček, 4. ročník

Pytagoriáda

Vianočné posedenie dôchodcov

Z

K

Janko Špaček
Tonko Kenderessy
Laura Tomášková
Riško Peško

O 10-tej hodine začali s vystúpením deti z materskej školy a po nich pokračovali
deti zo základnej školy. Program detí, či už z MŠ alebo ZŠ bol nádherne prepracovaný, krásne zladený a tak úžasne sviatočne naladený, že asi ani jedno oko v hale
nezostalo suché a všetky ruky tlieskali ako len vládali. Deti boli ozaj perfektné. Za
to patrí samozrejme vďaka paniam učiteľkám, ktoré s deťmi program poctivo nacvičovali – ale môžu si byť isté, že to stálo za to.

ačiatkom decembra sa žiaci tretieho
a štvrtého ročníka zapojili do matematickej súťaže s názvom Pytagoriáda.
Dostali sme 15 úloh, na ktoré sme mali
60 minút. Zo šiestich štvrtákov boli štyria
úspešní riešitelia.

Títo žiaci postúpili do okresného kola,
ktoré sa uskutoční v Pezinku. V okresnom
kole je veľa detí a ťažšie úlohy. Dúfam, že
aj v okresnom kole sa nám bude dobre dariť a budeme úspešní.
Laura Tomášková, 4. ročník

aždý rok čo som predsedom JDS býva na vianočné posedenie krásne šmykľavo, ale akoby to príroda cítila, že končím svoju funkciu, tak nám dopriala
bezpečné počasie. Dubovskí seniori pomaličky schádzali v hale na ihrisku, kde sme
mali 20. 12. 2017 vianočné posedenie s programom.

Po vystúpení detí – sme my, dôchodcovia, ešte zotrvali vo sviatočnej nálade pri
malom občerstvení. Chvíľku spolu – podebatovali, popriali si krásne sviatky a rozišli sa domov.
Rudol Oškera,
predseda JDS v Dubovej
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