
A máme tu rok 2019. Iba nedávno sme vypadli z ko-
lotoča príprav Vianoc, zháňania darčekov, peče-

nia koláčov, upratovania a neviem ešte čoho všetkého. 
Stretali sme sa s rodinou, známymi, kamarátmi. Kaž-
dému sme hovorili, že sa máme rýchlo, nič nestíhame, 
že sa zastavíme iba na minútku, lebo nestíhame ani 
doma ani v práci. Vzájomná komunikácia sa už nenosí, 
zvykli sme komunikovať prostredníctvom výdobytkov 
techniky. Výdobytky techniky sú výborným zdrojom 
informácií a veľkým pomocníkom, ale pri ich použí-
vaní musíme mať zdravý úsudok a nestrácať rozum. 
Zabudli sme čítať knihy, výlety neorganizujeme do 
lesa, ale do nákupných centier. Uniká nám skutočná 
krása, priateľstvá a niekedy aj rodina. Sme v jednom 
kolotoči. Vieme, že naháňačka s časom je neúprosná, 
ale poďme od začiatku. Vstúpili sme do Nového roku 
a každý deň bude mať dvadsaťštyri hodín pre každé-
ho z nás a je len na nás ako so svojim časom bude-
me nakladať. Priznajme si, že každý z nás má svojho 
zlodeja času a tak si povedzme, že tento rok tomu 
zlodejovi ukradneme každý deň pol hodinu iba pre 
seba a potešíme sa tým, čo už dlho odkladáme, ale-
bo si to chceme len jednoducho robiť. Veď deň, ktorý 
môže zmeniť môj život sa začína každé ráno. Možno 
si teraz niekto povie, že mne sa ľahko hovorí, ale aj ja 
sa vyhováram a často, no potom si poviem, že dobrá 
výhovorka naozaj stojí groš.

Toto sú veci, ktoré všetci dobre vieme a tak si povedz- 
me niečo o našej krásnej dedine a o ľuďoch v nej. Je 
krátko po voľbách do samosprávy. Máme staronového 
starostu, nové zastupiteľstvo zložené z prevažne mla-
dých ambicióznych ľudí pripravených pracovať. Žije-
me na vidieku a otvára sa nám mnoho možností ako 
udržať v tejto našej dedine pokoj, krásne a radostné 
žitie pre všetkých, ktorí sa rozhodli byť jej súčasťou. 
Máme tu veľa múdrych a šikovných ľudí, takže máme 

na čom stavať. Ľudia sa musia v prvom rade rozprá-
vať, pýtať a dôverovať tým, ktorí ich zastupujú. Pre-
to sa staňte súčasťou diania v obci. Staňte sa členmi 
komisií pri Obecnom zastupiteľstve. Kto má záujem 
pracovať v niektorej komisii nech sa prihlási u pána 
starostu, alebo u niektorého člena OZ. Zapojte sa do 
organizovania toho, čo Vám je blízke. Pridajte ruku 
k dielu, alebo dobrý nápad si nenechajte len pre seba. 
Verím, že takto budeme žiť v tejto malej, ale krásnej 
dedine pokojne a šťastne.

Ako to bolo kedysi?
Na vidieku panoval iný „zdravý rozum“ ako v meste. 

Vidiek charakterizovala najmä skromnosť. Samosprá-
va starej dediny na čele s richtárom sa riadila úctou 
k tomu, čo bolo, čo sa osvedčilo a čo povedali starší. 
Úcta k starému bola výraznou črtou dediny. Vidiecky, 
dedinský, sedliacky to sú prívlastky pre životný štýl na 
dedine. Prívlastok bol raz znamením hrdosti, raz me-
nejcennosti. Dnes je väčšinou nositeľom a pôvodcom 
často neistých postojov a rozhodnutí, ktoré vznikajú 
pri stretnutiach nového so starým. Myslím, že nie je 
hanbou zotrvávať na vlastných tradíciách a pritom 
nové prijímať opatrne a zodpovedne. Generácia, ktorá 
tvorila starú dedinu nás už opustila, jej odkaz slabne. 
Úcta k starému nepatrí k silným stránkam našej spo-
ločnosti. Slová najstarších chýbajú, hovorilo sa tomu 
„zdravý sedliacky rozum“. Tvár starej dediny vyjadro-
vala úctu k odkazom jej predkov, múdrosti získanej 
skúsenosťami, k tradíciám a zvykom.

Prajem Vám v tomto Novom roku veľa pekných dní 
naplnených zdravím, pokojom, istotou a radosťou. 

Majte v roku 2019 veľa času na to čo máte radi. 

Mária Polčicová
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Novoročný vinš
pre všetkých ľudí dobrej vôle.

V inšujem Vám Nový rok, priatelia 
milí, a teším sa, že sme sa ho v zdraví 

dožili. Daj Boh žitiu, čo patrí v roku Vám 
vstalého, požehnania a zdravia dobrého. 
Novej nádeje, viery, že sa zdarí práca a že 
milosť Božia bude k Vám trváca. Požeh-
naj Vám na poli, v záhradách, vo viniciach 
úrodu a daj Vám obživu pre všetkých hoj-
nú. Zachráň Vám dom, majetok od nešťas-
tia a škody, nech sa Vám v Novom roku 
dobré vodí. Udrž svornosť medzi ľuďmi 
a daj Vám žiť ako čestným ľuďom prislú-
cha. Keď nepridáš neodnímaj Bože náš 
dobrodený. Dní naše sú spočítané a často 
radosť v žiaľ sa mení. Dnes žijeme, len či 
zajtra dočkáme sa rána? Preto nech láska 
a radosť svietia na nás aj v tomto Novom 
roku, Bože láskavý daj Vám zdravia a šťa- 
stia v každom Vašom kroku. 

Takto asi pred 20. rokmi zavinšovala Jo-
zefína Fandlová (Joja Chovana) na Nový 
rok pri Vianočnom stromčeku hneď po oh-
ňostroji.

Ďakujeme a s úctou spomíname. 

Jasličková pobožnosť 2018

Aj tento rok sa nám podarilo nacvičiť jednoduché, ale o to duchaplnejšie divadielko 
k slávnosti Božieho narodenia. Deti sa 25. 12. začali schádzať o 15:30 hod. v kos-

tole a dôsledne sa pripravovali na svoje sviatočné vystúpenie, aby všetkým tým, ktorým 
ešte záleží na udalostiach, ktoré sa dejú počas vianočných sviatkov – priblížili atmosféru 
prežitia vtedajšej doby – a skutočnosti tradície. Takže o 16:00 hod. začala najskôr krátka 
pobožnosť pod vedením pána farára pokračovala programom, ktorý ako nazval pán farár 
– bol obrazovou meditáciou Ježišovho narodenia. Deti boli úžasné a ich prevedením nás 
vtiahli do doby spred vyše 2000 rokov.
   Ďakujem všetkým deťom za ich ochotu a snahu pri nacvičovaní – aj napriek tomu, 
že som im určite občas liezla na nervy a rodičom, že ich posielali na skúšky a prípravu 
kostýmov. Vďaka patrí aj celej rodine pani Lydky Cibulovej, ktorá nás sprevádzala nád-
hernou hudbou a tiež  pani kostolníčke Aneške.   
   Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem a prajem požehnaný rok 2019...

Bc. Eva Dolníková DiS.

Adventná súťaž

Ako každý rok aj tento mali deti v kos- 
tole pripravený betlehem. Každé die-

ťa si postavilo svojho pastiera s menom 
a následne si za ním pripínali ovečky. Tieto 
ovečky vítali narodeného Ježiška. Oveč-
ku získalo dieťa za každú účasť na svätej 
omši. 

Na konci jasličkovej pobožnosti pán 
farár vyhodnotil adventnú súťaž a odme-
nil všetky deti podľa množstva získaných 
ovečiek – čiže účasti na svätej omši. Prvé 
miesto získal Tomáško Moravčík, druhé 
Tamarka Tomášková a tretie Klárka To-
mášková. Spolu sa súťaže zúčastnilo 17 
detí, ktoré pripravovalo cestičku z ovečiek 
pre Ježiška.

Všetkým deťom ďakujem za účasť na 
svätých omšiach a teším sa, že na budúci 
rok bude ovečiek ešte viac.

Bc. Eva Dolníková DiS.

„Skutočne úspešnými
sa môžete stať iba v tom, čo milujete.

Nech peniaze nie sú vaším cieľom.
Namiesto toho zistíte,

čo robíte najradšej
a robte to tak skvele,

že z vás ľudia nespustia oči“
Maya Angelou
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6. januára sme oslávili sviatok Troch kráľov 

So symbolom Vianoc je úzko spätá hviezda, ktorá viedla troch 
mudrcov privítať nového židovského kráľa. Doteraz vedci ne-

majú jasno v tom o aký astronomický úkaz išlo. Na maľbách býva 
hviezda zvyčajne v podobe kométy, kde sa umelci zjavne inšpirujú 
Helleyho kométou, ktorá sa periodický vracia k Zemi približne kaž-
dých 75 rokov. (Najbližšie by sa nám mala ukázať 28. júla 2061). 
Astronómovia tvrdia, že onou hviezdou mohla byť aj Nova, alebo 
Supernova, ktoré náhle explodovali a vytvorili zreteľný úkaz, pri 
ktorom vznikajú extrémne jasné objekty zložené z plazmy. Teó- 
rií je veľa a otáznikov ešte viac. No nech to s tou hviezdou bolo 
akokoľvek, sviatok Troch kráľov nám zostal doteraz. V minulosti 
na sviatok Troch kráľov chodili vinšovníci preoblečený za kráľov 
a takto koledovali:
„Zdravie šťastie, pokoj svätý vinšujeme Vám, najprv pánu hospo-
dáru a potom dietkam. Z ďaleka sa berieme novinu Vám nesieme, 
čo sa stalo prihodilo v meste Betleme. Narodil sa tam synáčik, po-
siela ma k Vám, by ste mu dali koledu a ja mu ju dám. Chlebíčka 
nechce brati, nakrmila ho mati. Radšej dolár lebo dukát máte po-
slati. Synček ten je bohatý, v nebi Vám to oplatí, že sa s ním budete 
po smrti v nebi radovati.“ 

V tento sviatok si ľudia dávajú posväcovať svoje príbytky. Na 
dvere domu potom kňaz napíše posvätenou trojkráľovou kriedou 
G+M+B a aktuálny rok z čoho vyplýva, že hviezda v symbolickej 
podobe stále žije. Tento rok zápis vyzerá takto: 20-G+M+B-19. 

V niektorých kresťanských krajinách sa písmeno G zamieňa za 
písmeno C, čo si tiež môžeme vysvetľovať, že ide o meno Caspar. 
Ale vraj je všetko celkom inak. Zápis G+M+B, alebo C+M+B 
znamená: CHristus Mansionem Benedicat čo v preklade znamená: 
Kristus žehnaj tomuto domu.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide.
Od sviatku troch kráľov začína Fašiangové obdobie a trvá do 

popolcovej stredy. Popolcová streda je pohyblivý sviatok a po nej 
nasleduje štyridsaťdňový pôst do Veľkej noci. Veľká noc sa slávi 
v prvú nedeľu po jarnom splne mesiaca. V minulosti sa počas fa-
šiangu robili zákaľačky, pri ktorých si ľudia navzájom pomáhali, 
pričom si každý odnášal zákaľačkovu výslužku. Ľudia sa viacej 
bavili a hodovali. V tomto období sa konali svadby, lebo bolo zo 
zákaľačky mäso a aj víno už bolo číre. Hovorilo sa, že keď je dlhý 
fašiang, tak sa povydávajú všetky staré dievky. Zábavychtivá mlá-
dež, ale aj tí skôr narodení si obliekali masky, tancovali a ich spev 
sa ozýval po celej dedine. Takto družne sa veselili až do popolco-
vej stredy. 

Ako vieme aj v našej obci býva vždy v utorok pred popolcovou 
stredou dedinská „Babská zábava“, na ktorej veľmi radi privítame 
aj všetkých zábavychtivích dedov. No jednoducho zasa budeme 
mať príležitosť na družné Dubovské stretnutie, na ktoré Vás úplne 
všetkých srdečne pozývame. 

Mária Polčicová

DOBRÁ NOVINA

Dobrá novina, šťastná hodina..., slová známej vianočnej 
piesne aj tento rok odviali koledníkov Dobrej noviny do 

vašich domácností, aby vám priniesli vo svojom koledníc-
kom pásme radostnú zvesť o narodení Ježiška.

V našej obci je to druhý rok, čo sa dubovské deťúrence za 
pomoci rodičov pridali k tejto krásnej tradícii koledovania, 
ktoré je spojené s verejnou zbierkou organizovanou hnutím 
kresťanských spoločenstiev detí na pomoc rozvojovým pro-
jektom v afrických krajinách. Koledovanie Dobrej noviny je 
založené na kresťanskej tradícii a v niektorých farnostiach je 
koledovanie živé oddávna až dodnes. No vo väčšine našich 
miest a obcí tento zvyk upadol do zabudnutia. A aj pre tento 
rozmer má koledovanie v našej obci veľký význam.

Dostať do povedomia túto hlbokú súčasť slovenskej kul-
túry a zároveň v deťoch rozvíjať spolupatričnosť, solidari-
tu a pomoc ľuďom v núdzi.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí boli realizícii a zabezpečeniu koledovania nápomocní, i všetkým vám, ktorí koledníkov prijali, finan-
čne podporili verejnú zbierku, či pri samotnom koledovaní, alebo cez pokladničku umiestnenú pri vchode do kostola.

Verejná zbierka bola ukončená 6. januára 2019. Po komisionálnom spočítaní vyzbie-
raných finančných prostriedkov verejnej zbierky na účel podpory rozvojových projek-

tov v afrických krajinách za našu farnosť 
a obec zasielame sumu 827€.

Všetkým vďaka a budeme radi, ak sa o rok 
v tejto krásnej myšlienke pomoci opäť stret-
neme.

Pozn.: Verejná zbierka Dobrá novina – 24. ročník za-
písaná v registri zbierok Ministerstva vnútra SR pod 
číslom 000-2018-020051 dňa 10. 9. 2018.

Monika Tomášková
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Povedali si "áno"
Andrej Morávek a Hana Severínová – 29. 3. 2018

Mgr. Marián Šarišský a Iveta Almášiová – 8. 4. 2018
Michal Kmeťo a Mgr. Eva Jakubcová – 21. 4. 2018

Tomáš Bacigál a Daniela Kulášová – 18. 5. 2018
Mgr. Boris Rášo a Michaela Speváčková – 26. 5. 2018

Dávid Siegel a Dominika Cibulková – 2. 6. 2018
Ing. Ján Kalinovský a Ing. Simona Lhotová – 4. 8. 2018

Ing. Tomáš Staho a Petra Sekáčová – 18. 8. 2018
Marián Duban a Veronika Marčáková – 18. 8. 2018
Roman Oravec a Barbora Hrdlovičová – 8. 9. 2018

Ján Kubica a Petra Glozneková – 29. 9. 2018
Mgr. Marek Chrást a Lucia Moravčíková – 13. 10. 2018

Štefan Toráč a Valéria Uhrová – 17. 11. 2018

Čo priniesol rok 2018?

Mgr. Boris Rášo & Michaela Speváčková

Roman Oravec & Barbora Hrdlovičová Ján Kubica & Petra Glozneková Mgr. Marek Chrást & Lucia Moravčíková

Marián Duban & Veronika MarčákováMichal Kmeťo & Mgr. Eva JakubcováAndrej Morávek & Hana Severínová



Viliam Tomašovič  + 10. 1. 2018
manžel Emílie rod. Škultétyovej (75 r.)

Melánia Mináriková  + 12. 2. 2018
manželka Miroslava, rod. Radičová (70 r.)

Kristína Ružičková  + 13. 3. 2018
vdova po Ľudovítovi, rod. Haršanyová (84 r.)

Mária Kovačovičová  + 23. 3. 2018
vdova po Viktorovi, rod. Moravčíková (76 r.)

Ľudovít Hrnčár  + 25. 3. 2018
syn Ľudovíta a Márie (48 r.)

Silvester Žofčík  + 10. 5. 2018
manžel Ireny rod. Koníkovej (75 r.)

Ján Polčič  + 5. 6. 2018
manžel Alojzie rod. Valentovičovej (78 r.)

Ing. arch. František Žák  + 27. 8. 2018
manžel JUDr. Jozefíny rod. Polčicovej (67 r.)

Alexander Jakubec  + 6. 9. 2018
manžel Márie rod. Matovičovej (72 r.)

Gabriela Dubanová  + 3. 12. 2018
vdova po Františkovi, rod. Pokojná (95 r.)

Rudolf  Navara  + 20. 12. 2018
vdovec po Jane rod. Schielbergovej 

Rodáci:
Ján Duban  + 16. 1. 2018
manžel Jaroslavy rod. Hrdlovičovej (56 r.)

Jozef  Lukačovič  + 6. 3. 2018
manžel Marty rod. Miškovičovej (58 r.)

Vladimír Soldán  + 16. 3. 2018
syn Jozefa a Štefánie (58 r.)

Predišli nás...
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Elizabeta Miškolciová
(*28. 2. 2018)
rodičia: Peter Miškolci a Sandra Miškolciová

Tamara Zajíčková
(*13. 4. 2018)
rodičia: Pavol Zajíček a Adriana Zajíčková

Lenka Agnesa Jakubcová
(*4. 6. 2018)
rodičia: Mário Jakubec a Mgr. Anna, rod. 
Malíková

Ľuboš Lenner 
(*1. 7. 2018)
rodičia: Ľuboš Lenner a Jana, rod. Geršicová

Ema Kolenová
(*4. 7. 2018)
rodičia: Mgr. art. Marek Koleno a Ing. Pavla, 
rod. Zajíčková

Andrej Vaverka
(*9. 7. 2018)
rodičia: Ing. Michal Vaverka a Mgr. Lucia, 
rod. Kyrinovičová

Oliver Theodor Eptas
(*2. 8. 2018)
rodičia: Jonathan Daniel Eptas a Lívia, rod. 
Kyrinovičová

Terézia Šintálová 
(*2. 8. 2018)
rodičia: Juraj Šintál a Alica Polčicová

Oľga Zajíčková
(*6. 8. 2018)
rodičia: Mgr. Dominik Zajíček a
Mgr. Pavlína, rod. Vontorčíková

Tereza Miklušičáková
(*7. 8. 2018)
rodičia: Jozef  Miklušičák a Mária, rod. Križanová

Jaroslav Lukačovič
(*5. 9. 2018)
rodičia: Jaroslav Lukačovič a Bc. Simona, rod. Glozneková

Šimon Stankoven 
(*12. 9. 2018)
rodičia: Ing. Peter Stankoven a Mgr. Kamila, rod. Kulichová

Narodené deti

Lenka Agnesa Jakubcová Ema Kolenová Andrej Vaverka Oliver Theodor Eptas

Rastislav Moravčík

Oľga Zajíčková

Terézia Šintálová

Šimon Stankoven

Michal Múcska

Filip Wenzl

Mia Nováková

Jaroslav Lukačovič

Tereza Miklušičáková

Rastislav Moravčík
(*21. 9. 2018)
rodičia: Peter Moravčík a Mária Lujza, rod. Baňovičová

Filip Wenzl
(*26. 9. 2018)
rodičia: Ľuboš Wenzl a Lenka, rod. Jakubcová

Michaela Šarišská
(*27. 9. 2018)
rodičia: Mgr. Marián Šarišský a Iveta, rod. Almášiová

Laura Kľúčiková 
(*20. 11. 2018)
rodičia: Bc. Tomáš Kľúčik a Mgr. Lucia Mikovičová

Michal Múcska
(*24. 11. 2018)
rodičia: Michal Múcska a Ing. Lucia Svrčková

Mia Nováková
(*12. 12. 2018)
rodičia: Ľuboš Novák a Patrícia Nemcová

Mária Kovačovičová

Silvester Žofčík

Kristína Ružičková

Ján PolčičMelánia MinárikováViliam Tomašovič

"Tak ako zaobchádzame
s deťmi – tak budú raz

oni zaobchádzať
s týmto svetom."

Frederic Leboyer



január – marec 20196 Dubovské NOVINY január - marec 2017 47január – marec 2019

Vladimír Soldán

Gabriela Dubanová Jozef Lukačovič

Ing. arch. František Žák Alexander Jakubec …je taká chvíľa, keď končí život
a začína spomienka…

Dňa 19. marca 2019 si pripomenieme 
25. výročie úmrtia našej mamy

Vilmy Nemčekovej
S láskou a úctou spomínajú dcéry 

Vierka a Aneška s rodinami.

Dňa 15. 1. 2019 sme si pripomenuli 
15. výročie úmrtia

Františka Nemčeka.
Zároveň sme si dňa 29. 1. 2019

pripomenuli nedožité 80. narodeniny.

Náhle si odišiel, čo nik nečakal,
v spomienkach v srdci

stále nám zostávaš.

Všetci, ktorí ste ho mali radi,
venujte mu tichú spomienku.

S láskou, úctou a vďakou
spomína syn František s rodinou.

Dňa 31. 1. 2019 sme si pripomenuli
3. rok, čo nás navždy predišiel

do večnosti náš milovaný manžel, 
otec, dedko

Tibor Valentovič
S úctou a vďakou spomínajú najbližší.

Rozlúčiť sa, neznamená zabudnúť.

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,

no v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 10. marca 2019 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
František ADAMEC

S úctou a láskou spomínajú
manželka, syn Juraj s rodinou

a ostatná široká rodina.

Dňa 13. februára a 6. augusta
uplynie už 30 rokov,

čo nás navždy opustili naši drahí rodičia

František Valentovič a Rozália Valentovičová.

S úctou a vďakou spomínajú
rodiny syna Tibora a dcéry Boženy.

Dňa 28. 2. 2019 si pripomíname
nedožitých 100 rokov našej drahej

Rozálie Hrdlovičovej.
S láskou a vďakou

spomínajú jej najbližší.

Kto žije v našich srdciach
a spomienkach, nezomiera.

...Predišli nás



Pripomienka zosnulých
január – marec 2019

40 rokov:

František Pastucha  + 6. 1. 1979
vdovec po Žofii rod. Gavorníkovej (64 r.)

Jozef Jakubec  + 14. 2. 1979
manžel Angely rod. Badúrikovej (71 r.)

Juraj Vanda

František Pastucha

Anna Klvačová

Jozef Jakubec
70 rokov:

František Palkovič  + 9. 1. 1949
manžel Františky rod. Vydrovej (60 r.)

Mária Königová  + 12. 1. 1949
vdova po Jozefovi (80 r.)

20 rokov:

Martina Jakubcová  + 5. 1. 1999
dcéra Róberta a Simony rod. Jankovičovej (6 dní)

Vincent Hrdlovič  + 10. 2. 1999
manžel Anastázie rod. Školkovej (69 r.)

Jozef Ružička  + 27. 3. 1999
syn Vincenta a Alojzie rod. Valentovičovej (48 r.)

Mária Hrdlovičová

Alexín Valentovič

Zhliadni, Pane, milostivo
na duše našich zosnulých

a voveď ich do večnej radosti.
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90 rokov

Terézia Gašparovičová  + 4. 1. 1929
vdova po Jánovi, rod. Pešková (75 r.)

Jozefína Kulmárová  + 10. 1. 1929
dcéra Štefana a Márie rod. Svrčkovej (20 r.)

Mária Kvasnicová  + 23. 1. 1929
dcéra Štefana a Kataríny rod. Kyjacovej (33 r.)

Anna Janáková  + 29. 1. 1929
vdova po Jánovi, rod. Švorcová (75 r.)

Dňa 17. decembra 2018 sme si 
pripomenuli štyridsať rokov, čo nás 

predišla do večnosti naša drahá
Jozefína Nemcová.

S úctou a láskou spomína celá rodina.

60 rokov:

Jozef Hrdlovič  + 5. 1. 1959
syn Teodora a Anny rod. Hrdlovičovej (59 r.)

Mária Hrdlovičová  + 21. 1. 1959
vdova po Štefanovi, rod. Gavorníková (54 r.)

Viera Dubanová  + 16. 3. 1959
dcéra Michala a Salomény rod. Glusákovej (1 mes.)

Magdaléna Geršicová  + 29. 3. 1959
vdova, rod. Koleková (79 r.)

50 rokov:

Alexín Valentovič  + 3. 2. 1969
vdovec po Anastázii rod. Dubanovej (79 r.)

Angela Pešková  + 9. 2. 1969
vdova po Jánovi, rod. Huňadová (85 r.)

Jozef Moravčík  + 16. 3. 1969
manžel Emílie rod. Grzinovej (56 r.)

Jozef Moravčík

30 rokov:

Jozef Vanda  + 1. 1. 1989
manžel Alžbety rod. Šikulovej (62 r.)

Miroslav Tibenský  + 9. 1. 1989
syn Miroslava a Veroniky rod. Jakubcovej (3 r.)

Anna Klvačová  + 11. 1. 1989
manželka Tomáša, rod. Koleková (64 r.)

Mária Kosecová  + 2. 2. 1989
manželka Petra, rod. Palkovičová (74 r.)

František Valentovič  + 13. 2. 1989
manžel Rozálie rod. Valentovičovej (67 r.)

František Valentovič

Vincent Hrdlovič Jozef Ružička

Dňa 30. 11. 2018 sme si pripomenuli
1 rok, čo nás navždy opustila 
do večnosti naša milovaná

Mária Nemcová
S úctou a vďakou

spomínajú najbližší.

Dňa 10. 2. 2019 si pripomenieme
20 rokov, čo nás navždy opustil 

do večnosti náš milovaný
Vincent Hrdlovič.

S láskou, úctou a vďakou
spomína manželka Anastázia

a ostatná blízka rodina.



Kidshouse

V pondelok 4. 12. pre nás prišiel autobus a odviezol nás do Bratislavy. V zábavnom parku zvanom 
Kidshouse sme sa hrali. Šmýkali sme sa, hrali hokej a aj futbal, skákali sme na trampolínach. Asi dve 

hodiny sme sa zabávali. Potom sme pokračovali do Národnej rady v Bratislave, kde sme sa opäť stretli 
s poslancom Dušanom Tittelom. Ukázal nám veľa vecí. Celý deň sa mi páčil.

Marek Šikula, 2. ročník

Základná škola
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Posedenie
pri Betleheme

Tradične, ako každý rok, sa 19. 12. 
2018 konala spoločná akcia ZO Jed-

noty dôchodcov Slovenska v Dubovej 
s obecným úradom na vianočnom posedení 
pri Betleheme. O kultúrny program sa po-
starali deti z materskej aj základnej školy. 
I keď množstvo vystupujúcich detičiek 
bolo poznačené rozšírenou chorobou v ich 
radoch, na kvalite ich vystúpenia to nebolo 
vidieť. Panie učiteľky odviedli skvelú prá-
cu, aby potešili vystúpením detí nielen ich 
rodičov, starých rodičov, ale aj ostatných 
divákov. Všetci sme sa zhodli na tom, že 
naše deti sú veľmi šikovné. Na tejto akcii 
sa tiež zúčastnili klienti Domu sociálnych 
služieb, zariadenia na podporu bývania 
MEREMA z Harmónie. Svoju činnosť pre-
zentovali vlastnoručne vyrobenými ozdob-
nými predmetmi, ktoré rozdávali všetkým 
prítomným. Deti dostali sladké odmeny 
nielen od ZO JDS Dubová, ale aj od zá-
stupcov Domu sociálnych služieb MERE-
MA. Po ukončení vystúpení sa členovia 
JDS zúčastnili malého slávnostného, kon-
coročného stretnutia s občerstvením, kde 
boli oboznámení s pripravovanými akcia-
mi, ktoré by sme chceli realizovať v budú-
com roku. 

 Agnesa Adamcová



Zdobenie medovníkov

S členkami Jednoty dôchodcov sme upiekli vianočné pečivo a aj 
medovníčky. Potom k nám do školy prišla jedna milá pani, ktorá 

nám ukázala ako sa medovníčky zdobia. Do sáčkov nám každému 
dala krém a ukázala nám, ako to máme zdobiť. Potom sme začali 
s vyzdobovaním. Potom do triedy prišla aj pani vychovávateľka 
a aj ona s nami zdobila. Mne sa páčilo ako ona vyzdobila me-
dovníčky. Vyzdobili sme až 3 krabice. Potom sme medovníčky 
zabalili a rozdávali ich rodičom na vianočnej besiedke. 

Timea Stankovenová, 4. ročník

Tvorivé dielne

Každý rok pred Vianocami mávame v škole tvorivé dielne. 
Do školy prídu aj naši rodičia a spoločne vyrábame rôz-

ne pekné veci. Ja som s mamou vyrobila veniec a takú hviezdu. 
Niektorí vyrábali ozdôbky na stromček, vianočné pohľadnice, 
papierové stromčeky a veľa iných pekných výrobkov. Bolo to su-
per, lebo sme spoločne s našimi rodičmi tvorili.

Dominika Pisoňová, 2. ročník

Vianočná besiedka

19. decembra sme sa pripravili na vianočnú besiedku. Do-
poludnia sme aj so škôlkarmi vystupovali pre našich 

dôchodcov a podvečer sme mali besiedku pre rodičov. Program 
sme nacvičovali veľmi málo, lebo veľa detí bolo chorých. Prváci 
mali básničky so scénkou, druháci vystúpili s vianočnou tržnicou  

a my sme mali scénku Mrázik. Tešila som sa na náš tanček, ktorý 
sa všetkým veľmi páčil. Po vystúpení si rodičia mohli kúpiť veci 
z tvorivých dielní. Chutili nám aj cibuľové chleby a vianočný 
punč. Získané peniaze z predaja použijeme na koncoročný výlet.

Tamarka Tomášková, 3. ročník

Divadielko Smelý zajko

V decembri sme navštívili v Pezinku v kultúrnom dome diva-
delné predstavenie Smelý zajko v Afrike, ktoré bolo v ang-

lickom jazyku. Boli sme z toho prekvapení, že ako im budeme 
rozumieť, ale po chvíli sme už vnímali celý dej. Niektoré pesnič-
ky z tohto divadielka sme sa učili na anglickom jazyku. Veľmi sa 
mi to páčilo.

Pytagoriáda

Každoročne v decembri robia tretiaci a štvrtáci matematickú 
súťaž s názvom pytagoriáda. Úlohy bývajú logické a niek-

toré aj všeobecné. V tomto roku postupujú do okresného kola 
3 žiaci. Z tretiakov postúpil: Chris Duban a Tamarka Tomášková 
a zo štvrtákov: Timea Stankovenová. Držíme im palce, aby sa im 
v Pezinku na okresnom kole dobre darilo.

Sánkovačka

Po vianočných prázdninách 
sme sa vrátili do školy 

a na druhý deň veľmi nasne-
žilo. V stredu sme sa učili iba 
2 hodiny. Po desiatovej prestáv-
ke sme išli na sánkovačku. Pri-
niesli sme si vhodné oblečenie 
a aj boby. Prváci išli skôr a my 
sme išli o chvíľu neskôr. Na 
Vítkovom vŕšku sme si stavali 
snehuliakov. Bol tam veľký ko-
pec a dobre sa na ňom šmýkalo. 
Bola to zábava. Prváci išli skôr 
do školy, lebo išli na obed a my 
sme zostali dlhšie. Bolo to su-
per. Keď sme sa vrátili, tak sme 
sa hrali v družine.

Timea Stankovenová, 4. ročník
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Národná rada Slovenskej republiky

V pondelok sme išli do Kidshousu, kde sme sa hrali. Bol to veľký priestor na 
hranie pre deti. Bola tam veľká zábava. Potom sme išli do Národnej rady, 

kde nás už čakala Nelkina mama a Dušan Tittel. Museli sme prejsť cez detektor 
kovov, ktorý je pri vstupných dverách. Potom sme sa v šatni prezliekli. Mali sme 
aj jedného sprievodcu, ktorý nás sprevádzal celou budovou. Prebiehalo aj roko-
vanie poslancov v NR SR. Museli sme na balkóne tíško sedieť aj s novinármi 
a počúvali sme o čom rokujú. Potom nás aj jedna poslankyňa všetkých privíta-
la. Dušan Tittel nás zobral do ich rokovacej miestnosti, kde sa schádzajú kluby 
a rokujú o návrhoch. Pripravený bol pre nás aj obed. Veľmi mi chutilo. Už sa 
teším na ďalšiu návštevu NR SR.

Chris Duban, 3. ročník
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Podhorská street párty
II. ročník

Ako ste sa už v ostatnom staršom čísle DN 
mohli dočítať, my – obyvatelia Podhor-

skej ulice, sme si zaviedli peknú tradíciu. Vo 
sviatočnom čase, medzi Vianocami a Silves-
trom, kedy máme všetci o čosi viac času na 
oddych, kedy môžeme všetci, v dnešnej upo-
náhľanej dobe, trochu spomaliť tempo a veno-
vať sa svojim rodinám, sme si my – „uličiari“ z 
Podhorskej sľúbili, že práve v tomto období sa 
každý rok všetci stretneme.

Prví odštarovali túto peknú myšlienku Dol-
níkovci a všetci sme boli nadšení atmosférou, 
ktorú nám toto stretnutie prinieslo.

Tento rok sme sa na zorganizovanie II. roční-
ka Podhorskej street párty podujali my – Špač-
kovci.

V sobotu 29. decembra u nás na dvore už od 
rána praskalo v kotloch drevo v ohni. V jednom 
sme začínali variť vínko na zahriatie a v dru-
hom chutnú fazuľovú polievku s údeným mä-
som. Deti zatiaľ pripravili veľký plagát, ktorý 
umiestnili na ulicu, aby aj všetci okoloidúci 
vedeli, že sú tiež vítaní. S pribúdajúcim časom 
postupne prichádzali „susedia“. Stoly sa zača-

li zapĺňať dobrotami – koláčikmi, pagáčikmi, 
slaným pečivom, oblátkami, domácim úde-
ným, výborným domácim syrom a mnohými 
inými maškrtkami, lebo každý prispel nejakou 
tou dobrotou (aj v tekutom stave ☺). Stretli sa 
u nás všetky generácie a úžasné bolo, že všetci 
sme si skvelo rozumeli, všetci sme si mali čo 
povedať. Kým sme my, dospelí viedli veselé 
rozhovory, deti si z dosiek a starých kolies od 
kočíka postĺkali „kakaru“, na ktorej sa dolu uli-
cou potom spúšťali... tak, ako chlapci kedysi... 
potom hrali schovávačku a všelijaké iné, nimi 
aktuálne vymyslené hry. Raz boli vylezení na 
strome, potom zase prekutávali všetky kríky a 
húštiny naokolo. Myslím, že aj oni si tento deň 
výborne užili. 

Všetci tí, ktorí si našli čas a prišli na našu 
spoločnú párty, vytvorili perfektnú atmosféru, 
ktorá bola plná úsmevov na tvári, dobrej nála-
dy a ja som mala pocit, že sme boli ako jedna 
veľká rodina. Ďakujem všetkým, ktorí k nám 
prišli a svojou prítomnosťou tak vytvorili ostat-
ným navzájom fajn deň. Utužili sme tak dobré 
medziľudské susedské vzťahy a zase sme si 
všetci z Podhorskej trochu viac bližší. Tak to 
bývalo kedysi a tak to bolo aj teraz. Lebo tak 
to má byť ☺...

Ivana Špačková

Naši jubilanti
január – marec 2019

60 rokov
Mária Koníková

(* 4. 1. 1959)
Gabriela Demčáková

(* 25. 2. 1959)
Anna Tomašovičová

(* 6. 3. 1959)
Jozef Rehuš

(* 17. 3. 1959)
Emil Novotný
(* 20. 3. 1959)

70 rokov
Jarmila Zacharová

(* 10. 3. 1949)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky 

dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporil tvorbu Dubovských novín:
Mária Marta Jakubcová, Agnesa Adamcová, Viera Urbanovičová, rod. Jozefa 
Jakubca, p. Valentovičová, p. Viková, p. Hrnčárová, rod. Hudeková, rod. Alojza 
a Zuzany Jakubcovej.

ĎAKUJEME!

"Život je buď
odvážne dobrodružstvo, 

alebo nič."
Helen Keller
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Hasiči a rok 2018

Do pôsobnosti Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru 

v Pezinku patria okresy Pezinok (17 obcí) 
a Senec (29 obcí). V uplynulom roku vy-
konali hasiči v týchto dvoch okresoch 
spolu 643 výjazdov k rôznym udalostiam. 
Pri požiaroch zasahovali 138 krát v okre-
se Pezinok a 135 krát v okrese Senec. Vý-
jazdov k dopravným nehodám bolo spolu 
183 výjazdov (58 v okrese Pezinok a 125 
v okrese Senec). Zásahov, pri ktorých bola 
poskytnutá technická pomoc – odstraňova-
nie padnutých stromov, asistencia polícii, 
otváranie bytov, bolo spolu 149. Pri úni-
ku nebezpečných látok zasahovali hasiči 
6 krát. Pre zvýšenie odborných znalostí 
a fyzickej zdatnosti uskutočnili a zúčastnili 
sa  16 taktických a previerkových cvičení.  

Celková priama škoda pri požiaroch bola 
360 400 €. Rýchlym a profesionálnym zá-
sahom uchránili hasiči pri požiaroch 5 720 
700 €.

Medzi časté príčiny vzniku požiarov pat-
ria aj naďalej vypaľovanie trávy a suchých 
porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov.

O tom, že profesionálni hasiči sú v dob-
rej fyzickej kondícii svedčia aj ich úspe-
chy v krajskom kole v hasičskom športe, 

kde získali prvé miesto v celkovom poradí 
a postúpili na Majstrovstvá Slovenska v ha-
sičskom športe.  

Súčasťou okresného riaditeľstva je odde-
lenie požiarnej prevencie, ktoré vykonáva 
kontrolnú činnosť u právnických a fyzic-
kých osôb – podnikateľov, v obciach vo 
veciach zvereného výkonu štátnej správy 
na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje 
projektové dokumentácie stavieb z hľadis-
ka požiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa ko-
laudačných konaní, prejednáva priestupky 
voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za 
porušenie predpisov na úseku ochrany pred 
požiarmi.

Za obdobie roka 2018 bolo vykonaných 
spolu 206 protipožiarnych kontrol, pri 
ktorých bolo zistených 891 nedostatkov. 
Hlavným zameraním kontrolnej činnosti 
v uplynulom roku boli subjekty, zaobe-
rajúce sa poľnohospodárskou výrobou. 
V súvislosti s týmto zameraním bolo vy-
konaných 25 tematických protipožiarnych 
kontrol, pri ktorých bolo zistených 40 
nedostatkov. Pri kontrolách boli uložené 
2 pokuty právnickým osobám a 3 bloko-
vé pokuty občanom. V oblasti stavebnej 
prevencie (územné, stavebné, kolaudačné 
konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1452 
stanovísk. Na obciach bolo vykonaných 

5 komplexných a 7 následných kontrol.
V preventívno – výchovnej oblasti okres-

né riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie 
pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci 
s Dobrovoľným hasičským zborom Pezi-
nok – mesto, Policajným zborom SR, Mest- 
skou políciou Pezinok a Malokarpatským 
múzeom v Pezinku, boli zorganizované 
oslavy svätého Floriána – patróna hasičov, 
ktoré sa uskutočnili na námestí v Pezin-
ku, kde bola prezentovaná práca hasičov, 
technika a ukážky polície. V priebehu ce-
lého roka vykonávali príslušníci okresné-
ho riaditeľstva besedy so žiakmi spojené 
s ukážkami práce hasičov a techniky a ex-
kurzie na hasičských staniciach v Pezinku 
a v Senci. 

Preventívno – výchovnými akciami by 
sme chceli prispieť k informovanosti detí 
a občanov o náročnej práci hasičov aj 
v roku 2019. 

Profesionálni hasiči prajú občanom 
v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky 
a porozumenia a aby sa s hasičskou techni-
kou stretávali iba na ukážkach, cvičeniach 
a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebo-
vali čo najmenej. 

e. o.

Kam na výlet
Topoľčianky

Topoľčianky sú obec v okrese Zlaté Mo-
ravce. Pýchou obce je rozsiahly anglic-

ký park, do ktorého je malebne zasadený 
klasický kaštieľ vytvárajúci južné kríd-
lo historického objektu staršieho zámku. 
Z klasicistického zámockého krídla sa sta-
lo múzeum. Návštevníci môžu obdivovať 
bohatú knižnicu s vyše 14 tisíc zväzkami, 

nábytkom a najväščou zbierkou keramiky 
a porcelánu. Topoľčianky sú dobré miesto 
pre návštevníkov, možno sa tu prechádzať 
parkom a obdivovať prírodu, kultúrne sa 
vyžiť v zámockom múzeu alebo si poz-
rieť krásu a ušľachtilosť koní v Národnom 
žrebčíne.

Vo vzdialenosti len 10 km sa nachádza 
Zubria zvernica v Topoľčiankach. Môžete 
vidieť a odfotiť si zubra európského – naj- 
väčšieho európského cicavca, "bratranca" 
najznámejšieho amerického bizóna. Zubria 
zvernica bola založená v roku 1958 s úlo-
hou prispieť k záchrane zubra hôrneho pred 
vyhynutím. Najvhodnejšia doba návšte-
vy zvernice je približne o 9:00 hod. alebo 
o 14:00 hod.,kedy zubre prichádzajú za po-
travou – kŕmením k ohrade.

Jarmila Fandlová
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Vďaka za stolný tenis (pingpong) v Dubovej

Ďakujeme za možnosť tráviť voľný čas vo viacúčelovej hale na ihrisku, kde môžeme hrať pingpong so svojimi otcami. Veľmi radi 
ho hrávame a mnohokrát aj niekoľko hodín. Je to skvelé, že máme v obci ľudí, ktorých ešte zaujíma to, ako by mohli deti a mladí 

využívať svoj voľný čas. 
V neposlednom rade patrí vďaka najmä pánovi Liborovi Koníkovi, ktorý sa o halu na ihrisku stará a taktiež našim otcom, ktorí si nájdu 

čas a pri pingpongu sa s nami dobre zapotia. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia pri našom dubovskom pinpongu.

Mirko Dolník a chlapci z pinpongu


