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Trápenie a láska

Dom stíchol, svetlá sú zhasnuté, len kontrolka na 
tevízore a jedna sviečka za otca sa bijú s tem-

notou, po dlhej dobe môžeš spať bez toho, aby si 
striehol, či nezavolá staručká mama o pomoc, či len 
tak, že ju prepadá strach zo samoty... a nezaspíš...

O láske k deťom, ktorá vyvoláva neustále obavy 
o ich pohodu, budúcnosť, vzdelávanie, ale najmä 
zdravie a pri každej nepohode a nehode aj utrpenie 
a trápenie rodičov s učením, výchovou, starostlivos-
ťou, chorobami... o prebdených nociach a nepokoj-
ných dňoch... by mohli písať rodičia detí – ja vidím 
len matný odlesk tých pocitov z ich rozprávania.

O láske k deťom, o strachu a potrebe vedieť, že 
v mladíckom rozlete nerobia neplechu, o obavách, 
či sa nedostali pod zlý vplyv, či nevedomky neubli-
žujú sami sebe a svojej budúcnosti, o trápení, keď 
nevedia kde a s kým sú... o prebdených nociach 
a nepokojných dňoch... by mohli písať rodičia našej 
mládeže – ja vidím málo z rozprávania.

O láske k inej ľudskej bytosti, sprvu bláznivej, 
privlastňujúcej a majetníckej, o snahe byť pre ňu tým 
najlepším, zabezpečiť a ochrániť to neopakovateľ-
né kúzlo, zžiť sa a žiť naplno svoj aj spoločný život, 
ubrániť sa strachu a obavám... o prebdených no- 
ciach a nepokojných dňoch...  by mohli písať iní – ja 
vidím len tieň.

O láske starých rodičov o obavách o svoje dospelé 
deti a vnúčatá, o neistote a pocitoch bezmocnosti, 
o chcení pomôcť aj keď sily ubúdajú a možnosti mi-
znú... o prebdených nociach a nepokojných dňoch... 
by mohli písať naši starí rodičia – ja vidím len plochý 
obraz bez hĺbky ozajstných pocitov.

O láske k svojim rodičom, sprvu bezstarostnej 
v detstve, odmietavej a egoistickej v puberte, branej 
ako samozrejmosť kým vládali a nakoniec spojenou 
so starostlivosťou o nich... keď zostarnú a vyžadujú 
našu pomoc a pozornosť, trápení čo spôsobuje naša 
neschopnosť venovať im ju dostatočne pri ostatných 
povinnostiach, práci, rodine... o tom písať môžem. 

O tom, že mám pocit, že bez trápenia a utrpenia, 
obáv a strachu o niekoho, nemôže existovať ozaj-
stná láska. 

Možno preto je pre nás všetkých taký silný Kristov 
odkaz z kríža. Podstúpil nesmierne utrpenie z lásky 
k nám, aby zahnal náš strach a obavy zo smrti. Aby 
nášmu utrpeniu a trápeniam ponúkol ďalší rozmer. 
Aby našej láske dal väčšiu hĺbku. Aby zmŕtvychvsta-
ním ukázal, že láska aj napriek trápeniam a oba-
vám, strachu a utrpeniu, ktoré nám vie spôsobiť, je 
pravým zmyslom nášho života.

Prajem Vám požehnané 
Veľkonočné sviatky.

starosta



Oznamy obecného úradu
• Vlastníkov nehnuteľností, ktoré nie sú pripojené na verej-

nú kanalizáciu upozorňujeme na platnosť a účinnosť nariadenia 
– VZN č. 51. Sú povinní pri vyúčtovaní spotreby vody od BVS 
doručiť na Obecný úrad Dubová čestné prehlásenie o nakladaní 
s odpadovými vodami aj s prílohami podľa VZN. Na túto povin-
nosť sme upozorňovali v predchádzajúcich číslach novín, naria-
denie bolo prerokovávané v zastupiteľstve (zverejnené zápisnice 
OZ) a zverejnené a vyhlásené bolo aj VZN.

• Do 15. 2. mali všetky podnikateľské subjekty v obci povin-
nosť podať obci hlásenie podľa zákona o ochrane ovzdušia a VZN 
č. 48 – nahlásenie množstva vypúšťaných emisií podľa veľkosti 
kotla. Povinnosť sa netýka domácností, týka sa však všetkých pre-
vádzok a nehnuteľností, ktoré fyzické osoby oprávnené na podni-
kanie využívajú na podnikateľskú činnosť. Podrobnosti vo VZN 
č. 48.

• Tiež chceme upozorniť občanov, že od tohto roku pristúpila 
obec k systému vývozu odpadu na základe preukázania, že občan 
zaplatil príslušnú daň – formou samolepiek. Tieto samolepky si 
občan nalepí na smetnú nádobu a ak ju nebude mať nalepenú, 
smetná nádoba nebude od 1. mája vyvezená. Stáva sa, že domác-
nosti vykladajú na vývoz smetnú nádobu v intervale, alebo množ-
stve, ktoré si nezaplatili v poplatku za odpad. Prípadne zaplatia 
poplatok až koncom roka na niekoľko výziev...  O termíne a mies-
te výdaja, prípadne doručovaní samolepiek budeme verejnosť in-
formovať sms systémom a hlásením v rozhlase.

• Rozhodnutia o vyrubení daní z nehnuteľností a poplatku za 
odpad sa doručujú od 15. 3. 2018 so SPLATNOSŤOU 15 dní odo 
dňa právoplatnosti, čo je 30 dní od doručenia v prípade, že sa da-
ňovník neodvolá v lehote podľa zákona.

• Stále ponúkame občanom možnosť pridať sa do systému sms, 
ktorým obec rozosiela informácie podľa výberu. Cieľom je dosia-
hnuť minimálne 80% zapojenosti domácností pre lepšiu informo-
vanosť občanov a následne aj obmedzenie rozhlasových relácií, 
ktoré viacerých občanov obťažujú. Tlačivo na prihlásenie sa, náj- 
dete na webovej stránke a na obecnom úrade.

• V záujme kvalitného poskytovania poštových služieb vyzý-
vame, žiadame a aj prosíme občanov v mene Slovenskej pošty, 
aby si tak, ako je to zaužívané a aj povinné, zabezpečili k svojej 
nehnuteľnosti POŠTOVÚ SCHRÁNKU. ĎAKUJEME.

Z činnosti obce 

• Na základe nepovinného verejného prerokovania Zmien a do-
plnkov územného plánu obce Dubová č. 3 bolo na Obecný úrad 
Dubová doručených 20 pripomienok od občanov a vlastníkov ne-
hnuteľností a jedna hromadná. V tejto súvislosti chceme informo-
vať, že pripomienky boli zaslané obstarávateľovi na spracovanie 
a obec bude postupovať v zmysle zákona o územnom plánova-
ní a stavebnom poriadku. Poznámka: pripomienky a aj hromad-
né pripomienky nie sú petíciou (nesprávne označenie zbierania 
podpisov po obci pod hromadnú pripomienku) – neznižuje to jej 
relevantnosť a oprávnenosť, iba podotýkame, že petície sa ria-
dia osobitným (iným) predpisom, kde sú prísnejšie pravidlá pre 
preukázanie adries, autentickosti podpisu, pochopenie obsahu 
a podobne.

• Na najbližšie rokovania obecného zastupiteľstva pripravujeme 
nové žiadané návrhy nariadení – o používaní pyrotechniky, finan-
covaní školstva, zvýšenie poplatku za rozvoj (od roku 2019), dani 
z ubytovania, umiestňovaní reklamných zariadení, pripravujeme 
obstarávanie cien plynu, reklamáciu úprav miestnych komuniká-
cií, rekonštrukciu sociálnych zariadení MŠ a elektrických rozvo-
dov v dome smútku. 

• Na základe VZN o dotáciách z rozpočtu obce a po prerokovaní 
v komisii boli schválené dotácie pre občianske združenia vo výške 
12.060 eur, dve žiadosti sú ešte v riešení. Predstavuje to ďalších 
2,87 % rozpočtu obce v prospech rozvoja športových, kultúrnych, 
spoločenských a vzdelávacích aktivít našej mládeže, športovcov 
a seniorov.

• Rokujeme so spoločnosťami Marius-Pedersne a.s. a ENVI-
PAK, a.s. o spôsobe zberu separátov, ktorý nevyhovuje obyva-
teľom, je snaha zo strany spoločností preniesť niektoré povinnosti 
na obec a zmeniť spôsob zaužívaného zberu, zo strany obce ne-
chcú akceptovať navýšenie úkonov (počet vriec).

Z regionálnej spolupráce

• RUNIA – pohybový a oddychový park pracuje na zosieťovaní 
obcí v okolí Hradu Červený kameň s hradom a medzi sebou zá-
kladnou bežeckou trasou v spolupráci s bežcami v jednotlivých 
obciach.

• Mikroregión Červený Kameň (MČK) – združenie požiadalo 
o NFP na riešenie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) na 
území štyroch členských obcí – jednou z nich je aj naša obec. Ide 
o veľkokapacitné kompostéry a kompostéry do domácností. 

• OZ Malokarpatsko (MAS) – spracováva prvý zásobník pro-
jektov pre podnikateľov a samosprávy na čerpanie prostriedkov 
na rozvoj vidieka. Za obec sme predbežne prihlásili projekt revi-
talizácie okolia priehrady a lesoparčíku.

• Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Malé Kar-
paty na svojom valnom zhromaždení schválila rozpočet a plán 
aktivít na rok 2018. 

• Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu (ZMOMR) 
na spoločnom rokovaní s Bratislavským samosprávnym krajom 
požiadalo o aktualizáciu harmonogramu prípravy a výstavby ob-
chvatu Pezinka, župa sa zaviazala problematiku aktívne riešiť.

Z činnosti Skládky odpadov Dubová s.r.o.

• Na základe požiadavky obce, Skládka odpadov Dubová s.r.o., 
bude pre potreby obyvateľov našej obce otvorená každú prvú 
sobotu v mesiaci od 9:00 do 12:00 hod. Občania môžu využiť 
prevádzku zberného dvora na vývoz separátov (papier, plasty, 
sklo, kovy, stavebný odpad). Oprávnenosť je potrebné doložiť 
dokladom o trvalom (prechodnom) pobyte v obci. Pri väčších 
množstvách stavebného odpadu bude obec na základe evidencie 
skúmať, či stavebný odpad vzniká pri povolených a legálnych sta-
vebných a rekonštrukčných prácach.

• Dozorná rada skládky na základe požiadavky obce spustila 
obstaranie a zakúpenie techniky na údržbu komunikácií a nakla-
danie s BRO z verejnej zelene. Obec bude časť údržby objednávať 
u spoločnosti a koordinovať s vlastnými zamestnancami (zimnú 
údržbu, likvidáciu orezov, vianočných stromčekov...).

Aj keď si na správnej ceste, neuvidíš ju, ak tam iba sedíš.

(Will Roger)
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Chráňme si naše lesy a prírodné prostredie!

Začínajúcim sa jarným obdobím to ľudí čoraz viac ťahá do prírody, do záhrad a chát načer-
pať energiu a zrelaxovať. V jarnom období začínajú aj prvé práce v záhradkách, vinohrad-

och, v okolí chát. Často je táto činnosť spojená so zvýšeným rizikom vzniku a šírenia požiarov 
v prírodnom prostredí. Takmer všetky požiare, ktoré vznikli v lesných porastoch a prírodnom 
prostredí zapríčinili občania svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou, najčastejšie spaľovaním 
rôzneho záhradného odpadu, odpadu z kríkov a odpadu po reze viniča. 

Akýkoľvek odpad je potrebné likvidovať tak, ako hovorí zákon o odpadoch. Mnohé mestá 
a obce už majú zriadené zberné dvory alebo organizujú „jarné upratovanie“ pre občanov. Obča-
nia môžu odpad zo svojich záhrad a vinohradov umiestniť na vopred určené miesta. 

V prípade, že aj napriek varovaniam hasičov sa občan rozhodne orezávku stromov, suché lístie, 
ktoré sa nedá v žiadnom prípade ináč spracovať, napríklad kompostovaním, spaľovať, musí sle-
dovať poveternostné podmienky a nespaľovať pri veternom počasí. Materiál musí byť uložený do 
upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov a suchých porastov. Občan 
by si mal zabezpečiť pracovné náradie a dostatočnú zásobu vody na likvidáciu ohňa a samozrej-

me nemal by nechať miesto spaľovania 
bez dozoru. Pre prípad rozšírenia ohňa 
na okolité priestranstvo alebo porasty 
je vhodné mať pri sebe mobilný telefón 
a v prípade potreby volať hasičov.

Ak nebudú splnené niektoré z uve-
dených povinností, môže byť občanovi 
priestupkovým konaním uložená pokuta 
za priestupok až do výšky 331 Eur, prí-
padne bude postihovaný blokovou po-
kutou na mieste. Spôsobenie požiaru je 
porušením platných právnych predpisov, 
v prípade vyššej škody alebo verejného 
ohrozenia, môže byť uvedená činnosť 
kvalifikovaná ako trestný čin.

e. o.

Kam na výlet – Špania Dolina
 

Špania Dolina je banícka obec na Slovensku v okrese Banská Byst-
rica. Tvorí jedinečný súbor baníckych domov postavených z dreva 

a kameňa. Pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro bola 
v minulosti preslávená po celej Európe.

Miestne obyvateľstvo si privyrábalo aj ťažbou a spracovaním dreva, 
ženy paličkovaním povestných špaňodolinských čipiek. V roku 1883 tu 
bola otvorená škola paličkovania. Dominantnou kultúrnou pamiatkou 
v obci je Rímskokatolícky kostol Premenenia Pána s vysokou vežou. 
Kostol je výsledkom viacerých prestavieb a predstavuje ukážku rôznych 
stavebných slohov. Do kostola sa vstupuje krytým schodiskom so 160 
schodmi. Pri kostole je renesančná budova bývalej kopačky zo 16. sto-
roia. V objekte kopačky sú vzácne expozície z histórie. Súbor baníckych 
domov predstavujúci súvislú dedinskú zástavbu, vďaka ktorým sa obec 
v roku 1979 dostala do zoznamu pamiatkových rezervácií ľudovej archi-
tektúry – 85 domov je pamiatkovo chránených.

Unikátom je aj starý banský vodovod, postavený v 16. storočí. V histo-
rickej budove obecného úradu je novo zriadené Múzeum medi. Zážitkom 
je prechádzka v prekrásnej prírode po baníckom náučnom chodníku, kde 
spoznáme rôzne štôlne a šachty. K najstarším baníckym stavbám v obci 
patrí Denná cisárska štôlňa. Zaujímavosťou je Banský orloj, ktorý zob-
razuje model špaňodolinskej bane. Jeho prezentácia začína každú celú 
hodinu denne. Doširoka sa otvára, aby sa odhalil v celej svojej kráse.

Kvôli krásnej prírode a unikátnym pamiatkam sa Španiu Dolinu oplatí 
navštíviť.

Jarmila Fandlová

Naši jubilanti
apríl – jún 2018

60 rokov
Mária Horváthová

(* 9. 4. 1958)
Milan Hrdlovič
(* 30. 4. 1958)
Božena Viková
(* 28. 5. 1958)

Helena Bavlšíková
(* 22. 6. 1958)

70 rokov
Irenej Jakubec
(* 30. 5. 1948)

Vladimír Myslík
(* 30. 5. 1948)

Marta Lanáková
(* 4. 6. 1948)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky 

dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Dubovské NOVINY január - marec 2017 4apríl – jún 2018 3



Fašiangy
Symbol veselosti, zábavy, ho-

dovania, pitia. S hudobným 
sprievodom a spevom sa posledný 
fašiangový deň – 13. februára vy-
bral maskový sprievod obcou. Ve-
selé masky spevom oznamovali, že 
sa treba v tento deň riadne zabaviť, 
lebo prichádza čas pôstu.

Aj tento rok si zachovali dobrý 
zvyk a prizerajúcim sa občanom 
rozdávali varené vínko a tradičné 
fašiangové šišky a pagáče. Sprie-
vod sa v rytme hudby presunul 
od sochy sv. Jána do viacúčelovej 
haly na ihrisku, kde na všetkých 
čakali sladké a slané dobroty, ako 
ináč, napečené spoločne s ochot-
nými gazdinkami z Dubovej. Na 
všetkých čakala ešte bohato pri-
pravená tombola, ktorú losovali a rozdávali chlapci zo skupiny „vilič pípl“. Predtým nás pobavili svojím tanečným vystúpením. Pred 
polnocou sme za prítomnosti pohrebného sprievodu pochovali basu na obdobie dlhého 40-dňového pôstu. Touto cestou sa chcem poďa-
kovať všetkým, ktorí aj tento rok prispeli k tomu, aby sme mohli zorganizovať toto obľúbené podujatie.

Renáta Jakubcová

Karneval

Február je mesiac v znamení fašiangových zvykov a tra-
dícií. K fašiangom tradične patrí aj karneval. Je to jedno 

z najočakávanejších podujatí a nielen v našej materskej ško-
le. Tento rok sa detský karneval konal dňa 7. 2. 2018 v do- 
obedných hodinách.

Zábava začala hneď zrána, na jedno dopoludnie sa naša 
materská škola premenila na jednu veľkú párty, deti a aj panie 
učiteľky v maskách sa zabávali, tancovali, spievali. Okolím 
bolo počuť hudbu a šťastný smiech detí. Namiesto deti bola 
škôlka plná rôznych rozprávkových bytosti. Deti skúmavý-
mi pohľadmi navzájom hádali, kto sa skrýva pod tou ktorou 
maskou a po vzájomnej prehliadke všetkých masiek už bolo 
jasné, kto je kto. Pri dobrej muzike a s pohostením zbehlo do-
poludnie veľmi rýchlo. V závere bola ocenená každá maska 
maľovankou a balíčkom sladkostí. Aj vďaka rodičom, ktorí 
sa postarali o pohostenie a nádherné masky svojich ratoles-
tí, sme všetci prežili jedno čarovné dopoludnie plné radosti, 
obohatené o krásne zážitky.

Lenka Fraňová

Kúzelník

Dňa 27. 2. 2018 zavítal do MŠ kúzelník so svojimi kúzlami. Deti MŠ 
a ZŠ darmo sledovali jeho šikovné ruky, ale kúzlo neuhádli. Kúzelník 

mal aj pomocníka šaša, ktorý mu pomáhal a tiež zabával deti. Nechýbal ani 
živý holub a čerešničkou na torte bolo vystúpenie so živou opičkou. Deti 
si ju mohli aj pohladkať. Kúzelník zapájal deti do vystúpenia a deti mu po-
máhali vyslovovaním čarodejných zaklínadiel. Vystúpenie sa deťom veľmi 
páčilo a už sa tešia na ďalšiu návštevu a nové kúzla.

 
Jarmila Fandlová

Materská škola
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Základná škola
Kúzelník

Koncom februára sme videli kúzelnícke predstavenie v materskej škole. 
Kúzelník predviedol svoje kúzla a do kúzlenia zapojil aj našich žiakov. 

Na spestrenie zábavy pomáhal kúzelníkovi šašo. Predstavenie bolo zaují-
mavé.

Hviezdoslavov Kubín

V každej triede prebehli v januári triedne kolá v prednese poézie a prózy. 
Do školského kola postúpilo 16 žiakov. Žiaci prideľovali body najlepším 

recitátorom. Porota pozostávala z pedagógov školy. Žiaci boli pekne pripra-
vení. Výsledky boli nasledovné: 
Poézia:
1. miesto – Sofia Polčicová
2. miesto – Maxim Koník, Tonko Kenderessy, Chris Duban, Tamarka To-
mášková
3. miesto – Vivien Dubanová, Karin Podhorská, Sofia Lujza Kuchtová
Próza:
2. miesto – Laura Tomášková
Reprezentovať našu školu bude Sofia Polčicová. Držíme jej palce!

Čarodejník z krajiny OZ

Za kultúrou sme sa všetci žiaci našej školy vybrali do Bratislavy a na 
Novej scéne sme si pozreli svetoznámy rozprávkový muzikál Čaro-

dejník z krajiny OZ. Známe herecké obsadenie a očarujúca hudba uniesla 
divákov do krajiny snov a rozprávok. Vynikajúce spevácke výkony Mirky 
Partlovej, Patrika Vyskočila, Mirky Drínovej, Roberta Haláka a ostatných 
účinkujúcich zanechali na nás všetkých nezabudnuteľný zážitok.

Tisícročná včela

Vo februári sme navštívili Malokarpatské múzeum v Pezinku so zau-
jímavou a stále aktuálnou témou o včelách. Deťom bol pracovníč-

kami múzea vyrozprávaný neobyčajný príbeh o včelách. Dozvedeli sa 
o hmyze, bez ktorého by sme to mali my, ľudia, na našej planéte veľ-
mi ťažké. Na výstave sme videli živé včielky, medovníkovú chalúpku, 
či najväčšieho zvieracieho labužníka medu. Porozprávali nám o práci 
včelárov alebo o legendárnych brtníkoch. Spolu sme zistili, že včiel-
ka je veľmi užitočný tvor, pričom si ju v skutočnosti nespájame len 
s tvorbou medu. Koniec koncov, vraví sa, že je to najusilovnejší tvor 
pod slnkom.

Vieme už, že včely sa vzájomne dorozumievajú tancom. Vieme, ako 
to vyzerá v ozajstnom úli a aj ako naozaj vyzerá včela. Vyrobili sme si z plástov sviečky a na medovníkovú chalúpku sme prispeli pek-
nými obrázkami. Takéto vzdelávanie v múzeu je pre deti veľmi zaujímavé a prospešné.

Mgr. Marcela Benčuriková

RUNIA – prírodný pohybový a oddychový park

Starostovia obcí Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, 
Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk a občianske združenie MY 

Region podpísali v decembri 2017 spoločné Memorandum o spo-
lupráci pri príprave a realizácii Pohybového a oddychového parku 
na území obcí bývalého Červenokamenského panstva.

Zámerom spoločného projektu je vzájomné prepojenie uvede-
ných obcí a ich spolupráca pri rozvoji turistiky, cykloturistiky či 

iných foriem aktívneho pohybu a športu. Obyvatelia regiónu aj 
jeho návštevníci budú mať tak k dispozícii sieť značených trás, 
ktoré im umožnia aktívnym pohybom spoznávať a objavovať oko-
litú krajinu. 

Park RUNIA by mal byť odovzdaný do užívania v októbri 2018. 
Jeho realizácia zatraktívni územie pod hradom Červený Kameň 
a pomôže naštartovať vidiecky turizmus v regióne.
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Vojtech Oškera

Pripomienka zosnulých
apríl – jún 2018

80 roko

Mária Hutterová  + 29. 4. 1938
vdova po Martinovi, rod. Koleková (88 r.)

Jozef Hrnčár  + 15. 5. 1938
syn Štefana a Magdalény rod. Gavorníkovej (3 hod.)

Leonard Fandel  + 19. 5. 1938
manžel Márie rod. Sellerovej (65 r.)

Blažej Krchnák  + 24. 5. 1938
manžel Roziny rod. Pokojnej (66 r.)

Helena Denkóciová  + 28. 5. 1938
dcéra Jozefa a Františky rod. Hečkovej (4 hod.)

30 rokov:

Mária Kosecová  + 16. 5. 1988
dcéra Floriána a Serafíny rod. Macákovej (70 r.)

Helena Nemčeková  + 16. 6. 1988
manželka Jána, rod. Polčicová (73 r.)

50 rokov:

Zdeno Sidónius König  + 10. 4. 1968
syn Štefánie Königovej (41 r.)

Alojz Kitta  + 4. 6. 1968
vdovec po Pavlíne rod. Sinikovičovej (68 r.)

Vojtech Koník  + 28. 6. 1968
manžel Márie Lehnickej (61 r.)

40 rokov:

František Oškera  + 26. 4. 1978
vdovec po Kataríne rod. Gavorníkovej (83 r.)

Jozef Koník  + 24. 5. 1978
manžel Anny rod. Bodovej (66 r.)

Anna Ludovika Šikulová  + 6. 6. 1978
vdova po Alexandrovi, rod. Slintáková (72 r.)

Rudolf Weingärtner  + 8. 6. 1978
manžel Heleny rod. Pokojnej (54 r.)

Helena Nemčeková

Leonard Fandel

Vojtech KoníkZdeno Sidónius König

70 rokov:

Melánia Slintáková  + 24. 5. 1948
dcéra Eduarda a Jozefíny rod. Jelemenskej (1 mes.)

Herbert Tandlmayer  + 28. 5. 1948
syn Herberta a Františky rod. Frázovej (43 r.)

60 rokov:

Terézia Gašparovičová  + 7. 4. 1958
vdova po Petrovi, rod. Belicová (68 r.)

Michal Tomašovič  + 29. 4. 1958
manžel Serafíny rod. Kukumbergovej (55 r.)

Vincent Valentovič  + 29. 4. 1958
manžel Anny rod. Hutterovej (60 r.)

Vojtech Oškera  + 21. 6. 1958
manžel Magdalény rod. Svrčkovej (55 r)

20 rokov:

Františka Oškerová  + 1. 4. 1998
manželka Štefana, rod. Vengová (84 r.)

Jozef Šimončič  + 13. 4. 1998
manžel Agneši rod. Jakubcovej (84 r.)

10 rokov:

Alojzia Ružičková  + 1. 5. 2008
vdova po Vincentovi, rod. Valentovičová (83 r.)

Helena Koníková  + 2. 5. 2008
vdova po Vincentovi, rod. Gašparovičová (86 r.)

Mária Pokojná  + 6. 5. 2008
vdova po Augustínovi, rod. Jakubčíková (86 r.)

Mária Jakubcová  + 21. 6. 2008
vdova po Štefanovi, rod. Hrdlovičová (98 r.)

Rudolf WingärtnerAnna Ludovika Šikulová

Jozef ŠimončičFrantiška Oškerová

Mária JakubcováMária Pokojná

Helena KoníkováAlojzia Ružičková

Dňa 9. júna 2018 si s láskou pripome-
nieme 1. výročie smrti nášho drahého 

manžela, otca, dedka, pradedka
Viliama Jakubca.

Dotĺklo srdce, klesli pracovité ruky
a do večnosti povolal Pán života

a smrti nášho milovaného.

S úctou a modlitbou na neho
spomína celá rodina.

Poďakovanie darcom,

ktorí v predchádzajúcom období fi-
nančne podporili tvorbu Dubovských 
novín:

Terézia Jakubcová, rod. Kratochví-
lová, rod. Alojza Dubana z Modry, 
Marta Hrdlovičová, Janka Leder-
leitnerová, Edita Krpelanová, rod. 
Alojza Jakubca, Štefánia Svrčková, 
Richard Nádaský, Jozefína Nádas-
ká, Zdenka Cíferská.

ĎAKUJEME!

Odpočinutie večné,
  daj im, Pane.
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Posledná pocta
Valentínovi Gloznekovi

Odišiel od nás práve na Štedrý večer, 
keď sme sa všetci chystali osláviť 

narodenia nášho Pána, tíško a pokojne sa 
vydal na cestu k svojej dobrej ženičke a za-
nechal tu veľa dobrých kamarátov, turistov, 
ktorí s ním veľmi často navštevovali našu 
peknú rozhľadňu na Kukle. Spomínam 
si na jeho výstupy, kde bol vždy prvý na 
rozhľadni, zakúril do ohniska, kde si vždy 
priniesol polienka z domu. Nikdy nezabu-
dol pozametať všetky lístky pred ohnis-
kom, urobil perfektnú metlu, ktorú vždy 
schoval do svojich tajných zásob, kde bola 
jeho podložka na sedenie počas chladných 
dní. Nezabudol si zobrať malú fľaštičku 
svojho dobrého vínka, slaninku na opeče-
nie, cibuľku a chren, ktorým počastoval aj 
ostatných, ktorí si túto pochúťku so sebou 
nedoniesli. V letných mesiacoch nosieval 
so sebou i košík na hríby, kde poznal svoje 
miestečka a občas sa vracal s dobrým úlov-
kom hríb.

Pomáhal aj pri rekonštrukcii rozhľad-
ne, často organizoval túry na Kuklu, bol 
jej nadšencom. Jeho lavička, ktorú si sám 
vyrobil aj s výrezom na odloženie pohá-
rika na víno, aby mu nespadol keď fúkal 
vietor bude teraz osamelá. Jeho priatelia 
tiež turisti mu už na rozhľadňu umiestnili 
jeho fotografiu, ako nesie vyrobený dreve-
ný kríž na rozhľadňu a neustále nám bude 
pripomínať jeho nadšenie i lásku k nášmu 
krásnemu okoliu, horám a jeho nadšeniu 
k turistike.

Ďakujeme Ti Valentko a navždy budeme 
na Teba spomínať. Bez Teba nám tu bude 
smutno, ale možno na nás už hľadíš z ne-
beského neba a užívaš si nebeský raj.

Všetci Tvoji priatelia.

Ing. Magdaléna Grellnethová

"Kto žije v našich srdciach,
nezomiera."

17. 5. 2018 si pripomenieme
nedožitých 40 rokov našej drahej

Marcelky Mojžišovej.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú 
mama, Jozef a sestry Broňka, Deniska 

a Bibka s rodinami.

Dňa 22. 3. 2018 sme si pripomenuli 
nedožitých 100 rokov našej drahej

Štefánie Valentovičovej

S láskou a vďakou
spomína najbližšia rodina.

Dňa 27. 12. 2017 nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, dedko

Jozef Hrdlovič.

S úctou a vďakou
spomínajú najbližší.

Je to už 25 rokov,
čo s nami nesedí za jedným stolom...

25 je dlhá doba, ale aj tak
je stále v našich srdciach

a spomienka naňho je stále živá.

13. februára uplynulo 25 rokov,
čo nás navždy a nečakane opustil

Jozef Fandel Jokino
na prahu svojho života,

vo veku 23 rokov.

Dňa 8. 3. 2018 sme si
pripomenuli 5. výročie smrti 

nášho drahého
Jozefa Helda

a dňa 3. 6. si pripomenieme
5 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná

Mária Heldová.

S láskou, úctov a vďakou
spomína dcéra s deťmi.
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Malé včielky, veľké liečiteľky
Včelia materská kašička

Včelia materská kašička je fenomenálny včelí produkt. Je to se-
krét z hltanových žliaz včiel medonosných vo veku približne 

6-14 dní, ktorý je potravou pre včelie larvy, včeliu matku a trúdy. Je 
to priesvitná žltá až jasnohnedá hmota medovitej konzistencie a ne-
výraznej vône. Včelia materská kašička pomáha rýchlemu vývoju 
matky a dáva jej obdivuhodnú schopnosť klásť takmer neuveriteľ-
né množstvo vajíčok a žiť neporovnateľne dlhšie ako ostatné včely. 
Včelia materská kašička je vysoko výživný produkt s veľkým ob-
sahom proteínov a vitamínov. Jej história siaha do najstarších čias 
ľudstva. Už Inkovia poznali jej blahodarné účinky na telo a dušu. 
Materská kašička prekonala za posledné stáročia obdivuhodný vý-
voj a stala sa známou na celom svete pod názvom „geleé royale“ 
(kráľovská kašička). Stala sa liekom na všetko a elixírom života.

Hlavným účinkom materskej kašičky je posilniť imunitný sys-
tém na úroveň, pri ktorej organizmus už sám bojuje s chorobou. 
Vďaka jej použitiu dochádza k zníženiu fyzickej únavy a oslabenie 
nervového napätia, obnovuje silu, zlepšuje chuť do jedla, zlepšu-
je spánok, pamäť a chuť pracovať. Okrem toho, materská kašička 
zvyšuje odolnosť organizmu proti rôznym druhom infekcií, zlep-
šuje celkovú vitalitu a zdravie všeobecne a tiež zlepšuje funkciu 
tráviaceho systému.

Okrem toho použitie materskej kašičky pomáha normalizovať 
krvný tlak, znižuje hladinu cukru v krvi a zlepšuje stav po infark-
te myokardu. Je vynikajúci stimulátor aktivity kôry nadobličiek, 
urýchľuje vyvedenie ťažkých kovov z tela a podporuje vývoj kost-
ného tkaniva, čo je efektívne pri zlomeninách. Materská kašička 
efektívne eliminuje vírus chrípky.

Včelia materská kašička by sa nemala užívať večer, pretože na-
budzuje organizmus a zvyšuje tepovú frekvenciu, čo môže spôso-
biť nespavosť. Taká reakcia organizmu je výsledkom biologickej 
aktivity materskej kašičky. V takomto prípade by sa mala znížiť 
dávka. Veľké dávky materskej kašičky môžu spôsobiť poruchy ner-
vového a endokrinného systému. Včelia materská kašička je účinná 
aj pri liečení zle hojacich sa rán a popálenín. Za týmto účelom sa 
rana ošetrí roztokom z včelej materskej kašičky v liehu a potom 
sa na ranu priloží tampón namočený v zmesi materskej kašičky 
a medu, rozriedený destilovanou vodou v pomere 1:1. Tieto tam-
póny by mali byť menené dvakrát denne. Vďaka vlastnostiam ma-
terskej kašičky sa rany vyčistia a úplne zahoja. Týmto spôsobom je 
možné liečiť aj pooperačné jazvy. 

Včelí propolis

Včelí propolis je špeciálna živica, ktorú včely zbierajú z kvet-
ných púčikov rôznych rastlín alebo stromov. Veľkú časť 

propolisu vytvárajú včely medonosné aj ako vedľajší produkt, a 
to pri spracovaní peľu. Zloženie propolisu je v každom úli, v kaž-
dej oblasti a v každom ročnom období iné. Jeho farba zavisí od 

zdroja živice. Väčšinou je tmavohnedý, ale môže sa vyskytovať aj 
v odtieňoch zelenej, červenej, čiernej a bielej. Včely zbierajú po-
trebné prísady z dostupných zdrojov, ale keď bežné zdroje nie sú 
k dispozícii, používajú napríklad priemyselne vyrobený tmel. Pro-
polis z jedného úľa preto môže mať liečivé vlastnosti, ktoré propolis 
z iného úľa nemá. Vlastnosti propolisu závisia od rastlinného zdro-
ja a včelár ich nemôže ovplyvniť. To môže byť dôvodom, prečo sa 
propolisu pripisuje toľko rôznorodých liečivých účinkov Pre vče-
ly má propolis význam najmä v ochrane úľa, keďže ním „plátajú“ 
škáry v úli. 

Propolis je považovaný za prírodné antibiotikum, pretože má 
schopnosť ničiť baktérie a zabraňovať ich ďalšiemu množeniu. Je 
výborným prostriedkom na podporu imunitného systému, pôsobí 
proti rôznym mikróbom a vírusom.

Výhody používania propolisu:
• mierne znižuje vysoký krvný tlak,
• tlmí vnútorné zápaly: obličiek, pečene, žlčníka, močových ciest, 
prostaty,...
• upokojuje žalúdok a dvanástnik, aj pri vredových chorobách,
• pomáha pri chrípke, angíne, zápale horných dýchacích ciest, bo-
lestiach hrdla, prechladnutí, horúčke, úpale,...
• pomáha pri problémoch v ústnej dutine: bolestivé afty alebo zuby, 
zapálené ďasná,...
• lieči kožné ochorenia, pleseň na nohách, ekzém, akné, vyrážky, 
bradavice, popáleniny, krčové žily,...
• urýchľuje a uľahčuje hojenie rán,
• pomáha pri silných menštruačných bolestiach a hnačke,
• podporuje celkovú imunitu.

Nevýhody propolisu:
Patrí medzi silné alergény. Preto je dobré hlavne u ľudí alergic-

kých na pele vopred si vyskúšať prípadnú citlivosť na propolis na 
kúsku kože (predlaktie) a v prípade, že koža do 24-48 hodín sčer-
vená a začne páliť, propolis nepoužívať.

V dnešnej dobe je k dispozícii množstvo výrobkov s výťažkami 
z propolisu, ktoré sa dajú kúpiť v podobe hotových propolisových 
tinktúr, tabletiek alebo krémov. Ďalšou možnosťou je vyrobiť si 
vlastnú propolisovú tinktúru zo surového propolisu, ktorý sa dá 
kúpiť v niektorých lekárňach alebo od včelárov. 

Recept 200g propolisu sa vsype do 0,7 litra konzumného liehu. 
Každý deň sa zmes premieša a na 10. deň sa precedí. Propoliso-
vá tinktúra by sa mala skladovať v sklenenej dobre uzatvoriteľnej 
nádobe. Pred každým použitím sa má poriadne zatrepať a potom 
zmiešať v pohári s malým množstvom vody. Liečebný efekt umoc-
ňuje pridanie 1 lyžičky nektárového medu.
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