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Takí sme ľudia a takí boli i tí pred nami.
Od počiatku sa bojíme lásky a hoci by sme
ju veľmi chceli mať, neveríme jej. Pochybujeme o láske ako takej, lebo sa s ňou
nestretávame a nevieme už poriadne ani
ako vyzerá...

Uverme v Božiu lásku
„Len mu daj! Daj mu poriadnu!“ – bojovým krikom povzbudzujú chlapci svojho
kamaráta, aby nešanoval údermi a dobre
„vymastil“ toho, kto sa im nepáči, alebo
im predtým urobil niečo zlé. „Ona je taká...
Vidíte, len sa pozrite na ňu!“ šepkajú si
dievčatá medzi sebou a nenápadne poukazujú na tú, s ktorou boli ešte pre chvíľou
kamarátky.
Prídete domov a zapnete televízor a čo
vidíte a počujete? Vojny, násilie, podvody,
klamstvá, falošné sľuby a pod... Znechutení si líhate a poviete: „Takí je dnes svet.“ Tí
starší nezabudnú dodať: „Za našich čias to
také nebolo.“ Mladí sa zasa nechcú brať do
manželstva, veď načo sa zaväzovať, tak či
tak nehodno dnes nikomu veriť. Koľkí boli
a popálili sa...
Nuž, žijeme v dobe, kde nieto veľa pravej
lásky a ak sa kde-tu objaví, upodozrievame
ju, že to nie možné, aby to mohla byť láska,
aby niekto mohol mať tak rád. Veru ťažko
je uveriť v lásku.
„Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!“ –
kričali židia na nádvorí. „Vášho kráľa mám
ukrižovať?!“ – pýtal sa Pilát. Áno, taký je
omyl sveta. Hľadá Boha tam, kde nie je
a takého aký nie je. A keď prichádza pravý
Boh medzi ľudí, nepoznajú ho, neprijmú
ho a odsúdia ho na smrť... „Toto nie je náš
Boh“, hovoria a hovorili to už mnohokrát
pred tým. Pod Sinajom si zo zlata zliali teľa
a zvolali: „Toto je náš boh...“
Prečo tak človek ohlúpne? Lebo chce
mať svojho boha, lepšie povedané bôžika,
na svoj obraz. Obyčajne podľa toho, po čom
túži. Chce mať boha šťastia, ktorý mu na-

Svätá Veronika,
ívať
pomáhaj nám prež
ení
večný odkaz zastav
o Pána,
krížovej cesty nášh
la utrieť
ktorému si ty moh
nami dobitú tvár...
delí toľko peňazí, koľko sa mu len zapáči.
Chceme mať boha zdravia, boha úspechu,
boha radosti, sexu a všeličoho možného...
Takí sme ľudia a takí boli i tí pred nami.
Od počiatku sa bojíme lásky a hoci by sme
ju veľmi chceli mať, neveríme jej. A tak
nechceme uveriť ani v Božiu lásku. Neveríme, že Boh nás môže mať tak rád. Inokedy pochybujeme o jeho láske pri pohľade
na naše hriechy, chyby a slabosti. Pochybujeme o nej, ako pochybujú deti o láske
rodičov, keď im nevyplnia všetky ich nezmyselné, alebo neuskutočniteľné priania.
Pochybujeme o láske ako takej, lebo sa
s ňou nestretávame a nevieme už poriadne
ani ako vyzerá, ani ako chutí, alebo ju zasa
obchádzame ako niečo príliš vznešené,
sväté a nedotknuteľné, čo nikdy nemôžeme
dosiahnuť, čo nie je pre nás smrteľníkov. Je
jej málo medzi nami ľuďmi a tak neveríme
ani v Božiu lásku.
Veru, uveriť v Boha, ktorý je láska, je
najťažšie. Ľahšie je uveriť v boha krutovládcu, otrokára, despotu. Medzi ľuďmi sme
naučení prispôsobovať sa. Sme naučení

znášať krivdy, chrániť sa proti krádežiam,
nedôverovať, hrať divadlo falše a pokrytectva, uchmatnúť si kus chleba i zeme. A keď
nám niekto chce prejaviť pravú lásku, my
mu neveríme. Odsúdime ho ako nenormálneho, neprijateľného, iného ako sme my,
a preto nie vhodného do nášho sveta.
Tak to bolo i s Ježišom Kristom. Neuverili mu, ale odsúdili ho. On ich však napriek tomu neprestal mať rád. Veru, také sú
dejiny ľudstva a sveta. Taký je náš vzťah
k Bohu. Neveríme v Boha, ktorý je láska.
Bojíme sa ho a chováme sa ku Nemu ako
k jednému z nás, ako k niekomu z tohto
sveta, ktorý nás chce oklamať, zničiť, obmedziť a pod...
Miesto láskyplnej dôvery a spoľahnutia
sa, spočinutia v Bohu, človek konšpiruje,
hľadá úniky, výhovorky, oslobodenie sa od
Boha, hľadá a vytvára si boha, ktorý nemá
tak rád, lebo človek si myslí, že nemôže ho
mať tak rád a nechce si pripustiť, že Boh
ho miluje nekonečnou láskou. „Boh tak miloval svet, že poslal svojho Jednorodeného
Syna“, aby sa za nás obetoval na kríži a pre(Pokračovanie na str. 2)
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Obecný úrad informuje
Oznamy Obecného úradu
(skratka OÚ) v Dubovej
OÚ Dubová na základe požiadavky Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy SR informuje občanov o novej povinnosti, ktorá vyplýva zo Zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti. Domáce zabíjačky možno robiť len pri splnení
dvoch podmienok :
• zabíjačku treba nahlásiť štátnej veterinárnej správe aspoň
jeden pracovný deň vopred
• musí sa odobrať vzorka na vyšetrenie trichinely – svalovca
Bližšie informácie si môžete prečítať na vývesnej tabuli,
alebo na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR - www.svssr.sk. Pracovníci OÚ Vám tiež
poskytnú potrebné informácie.
OÚ Vám ponúka možnosť nahlásiť za Vás zabíjačku. Pre
vzorku si veterinári prídu sami. Na OÚ si môžete vyzdvihnúť sprievodný list ku vzorke z ošípanej, kde zároveň nahlásite zabíjačku. Toto treba urobiť najneskôr jeden pracovný
deň pred plánovanou zabíjačkou.
Na základe výzvy a odporučenia Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva oznamujeme občanom termín celoplošnej deratizácie v obci Dubová na rok 2007.
• jarná deratizácia v termíne 21. – 25. marca 2007
• jesenná deratizácia v termíne 24. – 28. septembra 2007
Vyzývame podnikateľov v obci, organizácie a všetkých
vlastníkov nehnuteľností, aby v tomto termíne tiež vykonali
deratizáciu nielen všetkých hospodárskych budov, ale i pivníc, garáží, prístreškov na náradie, skladov, povál a ostatných miest, kde je možný pohyb hlodavcov.
Zároveň vyzývame občanov v záujme zlepšenia kvali-

Milí čitatelia,
v období Veľkého pôstu Vám
prajeme, aby sa tento čas v živote každého z nás stal príležitosťou pre vnútornú očistu a hlbšie
otvorenie sa pre Božie pôsobenie, aby nás Zmŕtvychvstalý
Ježiš mocou svojho Svätého
Ducha mohol naplniť darmi,
potrebnými pre život a poslanie,
ktoré každodenne všetci prijímame z rúk Najvyššieho.
Plné priehrštie darov lásky, radosti a pokoja želá
Redakcia
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ty a úrovne bývania v našej obci na „jarné upratovanie“.
Žiadame Vás o odstránenie stavebných materiálov, skládok
palivového a iného dreva, vrakov automobilov, techniky,
šrotu a odpadu z priestranstiev, kde narúšajú vzhľad obce.
V niektorých prípadoch sa určite jedná o Vaše súkromné pozemky, ale apelujeme na Vaše estetické cítenie, vôľu k dobrému susedskému spolunažívaniu a kultúru života a bývania.
Veríme, že tak ako si na jar upracete vo dvoroch a záhradách,
urobíte to i v humnách, za humnami, na svojich ostatných
pozemkoch a ich okolí.
Tiež upozorňujeme občanov na striktný zákaz vývozu
akéhokoľvek odpadu (stavebného, domového, biologického) kamkoľvek v katastrálnom území obce. V priebehu
mesiacov apríl – máj pristúpi obec k distribúcii poukážok
na bezplatný vývoz nadrozmerného a stavebného odpadu
pre domácnosti. V prípade, že nevlastníte techniku na odvoz
tohto odpadu, alebo nemôžete požiadať svojich rodinných
príslušníkov či známych, môžete sa obrátiť o pomoc i na
pracovníkov obce.
Starosta obce upozorňuje občanov na dodržiavanie Všeobecne záväzných nariadení, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dubovej, najmä na tie, ktoré riešia otázky chovu
domácich zvierat, verejného poriadku, ochrany životného
prostredia, prevencii požiarov, skladovania materiálu a parkovania na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách. (S užívaním verejného priestranstva a miestnej
komunikácie na skladovanie a parkovanie je spojená povinnosť poplatku obci 5,-Sk/meter štvorcový/deň a samozrejme
príslušné povolenie.) Apelujeme na Vašu ohľaduplnosť, serióznosť a slušnosť.
Na záver prosba : Nerobme si navzájom a sami sebe z pozemkov smetisko. Chceme tu všetci v pokoji žiť. Ďakujem.
starosta obce Dubová

Uverme v Božiu lásku

(Dokončenie)
svedčil nás o svojej nekonečnej láske. Ak tomu neuveríme bude to len na našu škodu.
Ale je tu ešte problém iného druhu. Na dobrotu si možno ľahko zvyknúť a dobrotu vieme i veľmi zneužívať. A keďže láska je to najväčšie dobro, platí to i tu a to ešte vo väčšej
miere. Na lásku si ľahko zvykneme a ešte ľahšie ju vieme využívať a zneužívať. Láska
je ale vždy medziosobný vzťah a týka sa najmenej dvoch. Ona vytvára puto medzi nimi,
ale aj prúdenie dobra od jedného k druhému a opačne. Srdce, ktoré lásku symbolizuje má
v sebe pulz života. Prijíma dnu, ale i rozháňa von. Beda by bolo, keby neprijalo životodarnú tekutinu dnu a rovnako zle by bolo, keby ju nevytláčalo von.
Láska teda hľadá akúsi rovnováhu, pre svoj život i zdravie. Rovnováhu v jej prijímaní
i v jej odovzdávaní. Ak to tak nie je, srdce, ktoré lásku symbolizuje je choré a a ním je
chorý i človek, ktorý lásku dostáva, ale nedáva ju, alebo aj opačne veľmi trpí ten, kto ju
rozdáva a ona sa nevracia späť. Boh nám dáva svoju nekonečnú lásku a je smutný a bolí
ho, keď sa nevracia späť vo vďačnosti a v láske voči ľuďom, voči blížnym, v ktorých je
On sám tajomne prítomný. Hovorí nám to priamo: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa
milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“(Jn 15, 12)
Na Veľkú noc si pripomíname veľké dobrodenia Božej lásky, nech je pre nás i rozhodnutím, že v lásku uveríme a budeme ju i my dávať Bohu aj ľuďom.
ThLic. Mário Orbán, farár
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Korunka
Božieho milosrdenstva
(modlí sa na obyčajnom ruženci)

Na začiatku:
Otče náš...
Zdravas, Mária...
Verím v Boha...
Na veľkých zrnkách:
Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu
i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho
Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich
hriechov i hriechov celého sveta (1 krát).
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Minulý rok bol náš chrám obohatený obrazom Božieho milosrdenstva, ktorý nielen
ozdobuje, ale hlavne má šíriť úctu k Božiemu milosrdenstvu. V tejto podobe sa ukázal
Pán Ježiš rehoľnej sestre Faustíne Kowalskej z Kongregácie sestier Matky Božieho
milosrdenstva 22. februára 1931 v cele ženského kláštora v Plocku (Poľsko), aby ho
namaľovala. Prejavil túžbu, aby tento obraz bol uctievaný na celom svete – uvádza sestra vo svojom denníčku. Obraz je úzko spojený s liturgiou druhej veľkonočnej nedele
– sviatkom Božieho milosrdenstva.

Obraz Božieho milosrdenstva
Pre tento obraz Krista sú charakteristické dva lúče, ktoré vychádzajú z jeho prebodnutého srdca. Pán Ježiš vysvetlil: „Svetlý lúč znamená vodu, ktorá ospravedlňuje duše,
červený lúč znamená krv, ktorá je životom duší... Šťastný, kto bude žiť v ich tieni“ (Den.
299). „Duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nezahynie“ (Den. 48). „Žiadna duša nebude
ospravedlnená“, povedal Pán Ježiš, „kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu“
(Den. 570). „Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí žiaden
rozum, ani ľudský ani anjelský.“ (Den. 699).
Prípravou na sviatok Božieho milosrdenstva má byť novéna (trvajúca 9 dní). Pozostáva
z ruženca (tzv. korunky) Božieho milosrdenstva a začína sa na Veľký piatok. „V tejto
novéne udelím dušiam všetky milosti.“ (Den. 790). Ruženec Božieho milosrdenstva poznáme z časopisu Apoštol Božieho milosrdenstva.
Štefánia Fandlová

Bl. sestra Faustína
(Helena Kowalská)

„Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, neostane zatratená.
Sľubujem jej už tu na zemi víťazstvo
nad nepriateľom, najmä v hodine
smrti. Ja sám ju budem chrániť ako
svoju česť.. Domy a dokonca mestá,
v ktorých sa bude tento obraz uctievať, zachovám a ochránim.“ Toľko
z prekladu zjavenia Pána Ježiša sestre
Faustíne.
Podrobnejší výklad, hojné prisľúbenia ctiteľom obrazu Božieho milosrdenstva či milovníkom Korunky
možno získať aj zakúpením brožúrky
Ježišu, dôverujem v Teba! (VIA)

Na malých zrnkách:
Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10 krát).
Na zakončenie:
Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3 krát).
„O tetej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia,
rozjímaj o mojej opustenosti vo chvíli zomierania. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. Dovolím ti preniknúť do
môjho smrteľného smútku. V tejto hodine
nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre
moje umučenie...“ (Den. 1320)
Svätý Otec pri obraze
Božieho milosrdenstva
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Obecný úrad informuje (2)
Obecné zastupiteľstvo Dubová
Plnenie rozpočtu k 31.12.2006

Záverečný účet obce Dubová

Pôvodný

Rozpočet
Upravený

Plnenie

Príjmy:
Fiškálna decentralizácia
Daňový úrad Pezinok - podielové dane
- školstvo O.K. (MŠ, ŠJ, ŠD)
- opatrovateľská služba
Transfér na prenesené kompetencie - ZŠ
- vzdelávacie poukazy ZŠ
- stavebný úrad
- na delimitované kompetencie
- na voľby
Daň z nehnutelnosti PO + FO
Daň za psa
Daň za ubytovaciu kapacitu
Daň za zber, prepravu komunálneho odpadu PO, FO
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia
Poplatok za zábavné hracie automaty
Poplatky z uloženia odpadu v zmysle zákona
Príjem zo skládky (služby, nájom)
Príjmy z prenajatých budov, garáží a ost.
Príjem zo športovej haly
Príjem za rybárske lístky
Príjem z knižnice (výpožičné)
Príjem z recyklačného fondu (odpady)
Príjem z úrokov ﬁnančného hospodárenia
Príjem od opatrovaných
Poplatky za MŠ
Poplatky za ŠKD
Poplatky za stravovanie
Poplatky a platby cintorínske
Poplatky a platby za predaj vyr. tov. sluz. (vyhlášky, overovanie)
Príjem z predaja pozemkov, kapitálových aktív
Prevod prostriedkov z peňažných fondov
Spolu:

2491
1811
226
751
28
20
18
0
450
10
50
250
276
45
250
200
50
0
0
0
0
2
43
45
15
40
5
30
0
701
7807

2887
1811
226
816
25
26
18
26
464
10
50
250
276
45
250
200
50
0
0
0
0
2
43
50
15
45
5
30
830
701
9151

2887
1811
226
816
25
22
9
24
494
13
20
215
276
0
231
306
138
23
2
0
0
3
35
55
14
28
5
33
830
701
9242

Výdaje:
Kultúra (akcie, činnosť)
Knižnica
Autobus + nafta pre spoloč. Org.
Telovýchova a šport
TKO (vývoz odpadu, uloženie odpadu)
Jednorázové social. dávky (45tis. nákup vianoč. poukážok dôchodcom)

188
0
80
90
500
50

188
0
80
120
470
50

161
5
89
120
455
45
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Verejné osvetlenie (el. enerigie)
Oprava verejného osvetlenia, vianočná montáz, demontáž
Pohrebníctvo, cintorín
Zeleň
Zimná údržba ciest
Plyn a poisťovňa
Miestne komunikácie a verejné priestranstva
Poplatky, odvody, dane
Verejná správa (mzd. fond, odvody za organ. + kompl.výdavky správy
vč. úrdžby a servisu, odmeny poslancom, kontrolóra a ostat. zložiek)
Doﬁnancovanie ZŠ z rozpočtu obce
Školstvo - mzdy, odvody, prevádzka P.K. (ZŠ)
Školstvo - mzdy, odvody, prevádzka O.K. (MŠ, ŠJ, ŠD)
(skutočné čerpanie je vyššie o mesiac december 2005
- mzdy a odvody, kt. budú vyplatené v januári 2007)
Čerpanie transféru - vzdelávacie poukazy (ZŠ)
Čerpanie transféru delimitované kompetencie
Čerpanie transféru na voľby
Čerpanie príspevku v Školskom klube detí
Čerpanie príspevku v Materskej škôlke
Čerpanie príspevku v Školskej jedálni
Opatrovateľská služba
Stavebný úrad
Územný plán obce
Projekt Fúgelka
Výpočtová, kancelárska, telekomunikačná technika (kap. výdavok)
Rekonštrukcia domu smútku (kap. výdavok)
Ostatné kapitálové výdavky (kosačka, pohrebný vozík, folklór. domček, premostenie, podľahy - športová hala)
Spolu:

5
270
0
20
15
20
150
100
50
2111

180
0
20
15
20
150
389
22
2326

84
129
5
15
18
163
360
21
2198

230
751
1811

268
816
1811

293
816
1764

28
18
0
0
45
50
269
60
200
0
50
300
351

25
18
26
0
45
50
269
62
200
800
50
300
381

25
9
22
13
55
26
283
60
200
800
0
0
240

7807

9151

8474

Príjmy:
Bežný rozpočet
Finančné operácie
Kapitálový rozpočet
Spolu:

7106
701
0
7807

7620
701
830
9151

7711
701
830
9242

Výdaje:
Bežný rozpočet
Kapitálový + ﬁnančné operácie
Spolu:

7106
701
7807

7620
1531
9151

7434
1040
8474

Príjem - výdaj = prevod prostriedkov do kapitoly ﬁnančné operácie v roku 2007
9242tis. - 8474tis.= 768tis. SKK
V Dubovej, 31.01.2007

Vyvesené: 31.01.2007

Starosta obce
Ľudovít Ružička
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Vnútro kostola asi pred 40 rokmi

Súčasný interiér kostola

Dubovské noviny
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Milí naši čitatelia, občania a rodáci
z Dubovej. S blížiacim sa 100. výročím
nášho kostola Vám ponúkamie niekoľko
zaujímavých informácií a fotograﬁí, ktoré
s odstupom času odkrývajú skutočnosť,
ako náš chrám menil svoju podobu a čo
všetko ho na mieste, kde doteraz stojí, už
postihlo. Z fotograﬁí dýcha na nás história i spomienky.

ostola
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Na fotograﬁách vľavo máme
možnosť porovnať si interiér kostola, predovšetkým jeho prednú časť, teda svätyňu,
oltár, okná i nástennú maľbu. V tejto časti
sa kostol asi najviac zmenil. Zmena súvisí do značnej miery od aplikovania záverov Druhého vatikánskeho koncilu (1959
- 1965) do mnohých oblastí života Cirkvi,
i do tej liturgickej.
Horná fotograﬁa zobrazuje podobu kostola z predkoncilovej doby, teda pred rokom 1966. Vidíme typické chrámové prvky danej doby: oltár (aj v zmysle obetného
stola) umiestnený až na zadnú stenu (teda
kňaz bol počas liturgie Eucharistie otočený
chrbtom k veriacim) a v popredí fotograﬁe
vidíme aj tzv. priehradu, alebo lavicu na
prijímanie, ku ktorej sme si po celej šírke
kľakali ku svätému prijímaniu. Kňaz prechádzal od jednej strany na druhú, podával sväté prijímanie a kým sa znovu vrátil
na určité miesto, veriaci sa vystriedali. V
pozadí vidíme pôvodný oltár s obrazom
Panny Márie ružencovej spolu s malým
Ježišom, sv. Dominikom a sv. Katarínou
Sienskou. Obraz sa nám zachoval a je teraz umiestnený v zadnej časti kostola pod
chórusom. Pôvodný oltár je v súčasnosti
umiestnený v istej budmerickej kaplnke.
Vidíme tiež pôvodné okná zasklené obyčajným bielym sklom, teda bez farebnej
sklenej mozaiky a určite si všimneme vtedajšiu nástennú maľbu, ktorá sa od tej
dnešnej výrazne líši. Vidíme tiež bočné
oltáre ako doplnenie hlavného oltára.
Na spodnej fotograﬁi vidíme vnútro
nášho kostola v súčasnosti. Obetný stôl je
v strede svätyne a kňaz je aj pri obetovaní (a tým vlastne počas celej svätej omše)
obrátený tvárou k veriacim. Z kostola bola
odstránená aj vyššie spomenutá priehrada.
K svätému prijímaniu pristupujeme v dvojstupe a nekľakáme si. Pôvodný oltár je nahradený novým moderným s veľkým dreveným krížom a s mozaikou Ružencovej
Panny Márie so sv. Dominikom od majstra
Vincenta Hložníka. Vidíme okná vyplnené
sklenou farebnou mozaikou a novú nástennú maľbu. Taktiež boli vymenené bočné
oltáre.
František Zajíček

Poškodenie kostola v roku 1945
Na tejto fotograﬁi vidíme náš kostol z roku 1945, keď bol poškodený v čase vojny.
Vzácne detaily o tomto stave sa nám zachovali na rube zobrazenej fotograﬁe a predkladáme Vám ich tak, ako ich zapísal pán Štefan Jakubčík.
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Pochovávanie basy
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Naši jubilanti

Tradične ako po iné roky, aj tento rok ožila naša dedina veselosťou. Už po desiatykrát
sa 20. februára 2007 konalo „Pochovávanie basy“ spojené so zábavou. Tento rok sa na
priestranstve pri Svätom Jánovi zišli samí vodníci priam ako z rozprávky. Doprovod im
robili čarodejníci z Píly a dobehli aj „blázni z KPL“.
Aby nikomu nebolo zima, posilnili sa vareným vínkom a fašiangovými šiškami. Za
zvuku tónov hudby sa sprievod uberal do sály na ihrisku. Tam už čakala „najdlhšia“ roláda
koláčov, ktoré upiekli šikovné Dubovské gazdinky.
Okrem dobrej hudby, tanca a bohatej tomboly sa nám predstavili v tanečných kreáciách
„dámy a páni“ v krásnych róbach: temperamentné cigánky svojím vystúpením rozprúdili
krv aj netancujúcim. Navštíviť nás prišli kamošky z Kráľovej ako Snehulienka a trpaslíci.
Nakoniec prišlo k hlavnej udalosti – pochovávanie basy za doprovodu pani farárky, farára, nosičov a plačiek. Po dôstojnom „obrade“ zábava pokračovala, ale úderom polnoci sa
všetko skončilo a nastal štyridsaťdňový pôst. Dovidenia o rok.
Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili a prispeli k atmosfére tohto
krásneho dňa.
Jarmila Fandlová

apríl - jún 2007
80-ročné:

Bernardína Kučerová (* 19.5.1927)
Irena Rehušová (* 24.6.1927)
70-roční:
Jozefa Lukačovičová (* 10.4.1937)
Lujza Polčičová (* 21.5.1937)
Ján Jakubec (* 16.6.1937)
60-ročné:
Alojzia Mojžišová (* 3.5.1947)
Anastázia Koleková (* 28.5.1947)
Marta Lániková (* 12.6.1947)
Mária Hrdlovičová (* 12.6.1947)
Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im všetky dary neba
a veľa duchovného i telesného zdravia.

Slepý chlapec sa ma pýtal na očnej klinike: Čo je červené?
Bol som v rozpakoch, nepoznal som žiadnu odpoveď
a pohladil som ho mlčky po vlasoch.
Od tej doby ale viem, ako nádherne kvitnú červené ruže
v slnečnom svetle.
(H. Perne)
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Vítkov vŕšok
Bývalý starosta, pán Lukačovič, zohnal
materiál – dubové fošne, ktoré opracovali a osadili páni Žofčík a Valent Gloznek.
Materiál a ﬁnancie poskytol aj pán Pretzelmayer.
Na rekonštrukcii a dobudovaní obľúbeného miesta našich vychádzok a modlitieb
na Vítkovom vŕšku pracovali od jari do
15.9.2006. Za vynaložené úsilie a obetavú
prácu im patrí naše úprimné poďakovanie.
Zároveň vyzývame mládež, ktorá toto
miesto devastuje, ničí a poškodzuje, k úcte
k práci iných. Ak sami nechcete priložiť
ruku k dielu, tak nekazte to, čo už je vybudované. Tiež rodičov týchto detí vyzývam
k zodpovednej výchove.
starosta

Detský karneval v škôlke
„Karneval je v škôlke sviatok veľkých aj malých detí,
všetky masky skáču dokola.
Zatancuj si s nami - ten čas strašne rýchlo letí,
o rok na nás znovu zavolá.“
Takto začal karneval v Materskej škole Dubová predstavovaním
masiek a obrovským potleskom za piesne „Karneval je v škôlke“.
Deti sa premenili v jedno pondelkové popoludnie na lienky,
princezné, motýľa, muchotrávku, supermana, baletku, mušketie-

rov, kovbojov, kocúra, mačku, plavčíka, mažoretku... Triedy sa
zmenili na rozprávku, v ktorej deti predviedli tančekmi na hudbu
Draka, Káčatok a Kométy. Mamičky a babičky pripravili bohaté
občerstvenie. Nedalo sa určiť, ktorá maska je krajšia, lebo všetky
boli jedinečné a naj, naj, najkrajšie. Sladká odmena preto patrila
všetkým.
Ťažko sa nám odchádzalo z príjemného posedenia, ktoré nám
vytvorili naše deti.
Za MŠ Dubová Jamborová Jana
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Milí čitatelia,

Strom

je naším veľkým želaním, aby sa do Dubovských novín svojimi myšlienkami,
úvahami, kritikou, postrehmi či umeleckou tvorbou zapájal stále väčší okruh
z Vás, čitateľov. Tešíme sa každému príspevku, ktorého uverejneniu nestojí v ceste
žiadna prekážka, bez ohľadu na vek pisateľa.
Ponúkame Vám teraz príspevok mladého dievčaťa z Dubovej, Simonky Gloznekovej, ktorá nám poslala nasledovnú svoju úvahu o hodnote čistého priateľstva.
V dnešnej uponáhľanej dobe konzumu a technickej explózie s často prevrátenými
hodnotami je sympatické, ak sa mladý človek zamýšľa nad hodnotami života, nad
ich prioritami a nad ich významom pre naše prežitie...
Dobrý deň, milá redakcia Dubovských
novín. Volám sa Simona Glozneková
a na Váš podnet som sa pokúsila niečo
do našich novín napísať. Je to krátka poviedka či úvaha nad tým, čo pre človeka
znamená priateľstvo.
Dúfam, že sa vám bude páčiť.
Simona

“Motto“ Nikdy Nestratiť!

V

šetko, čo človek v živote potrebuje, je priateľ. Priateľ, ktorý vás
v ťažkých chvíľach podrží, ktorému sa
nemusíte báť povedať ani to najhoršie,
čo ste kedy urobili, o ktorého sa môžete
oprieť, či objať a on na vás nebude pozerať ako na blázna. Keď takého nájdete,
modlite sa, aby ste ho nikdy nemuseli
stratiť, pretože priateľov nemáme na
každý prst desať a ak ich má niekto naozaj v desiatkach, potom mu blahoželám.

T

rvalo to už niekoľko dní. Čas trávila plačom a keď jej došli posledné sily, prespala celé dni, akoby deň a
teplé upokojujúce lúče slnka nejestvovali. Diskotéky, nekonečná trať zábavy
a smiechu, nikdy nekončiaci pohyb na
parkete, dlhé prechádzky plné duchaplných rozhovorov, ktoré sa nikdy nemali
skončiť. Miesta, ktoré ožívali vždy, keď
sa naplnili zvučným dievčenským hlasom, teraz potemneli a už nikdy nebudú
prekypovať toľkým životom a radosťou
ako predtým.
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S

pomienky sa vracajú a odchádzajú
v rýchlej nezmyselnej postupnosti,
plné zvukov, obrazov a zmiešaných pocitov. Napriek tomu si nedokázala spomenúť, ako sa dostala na miesta, ktoré
jej mnohorakými spôsobmi pripomínali
jej istotu - spriaznenú dušu, na ktorú sa
mohla vždy obrátiť. Vo vnútri mala obrovskú chuť kričať, no na druhej strane
vedela, že je taká slabá, že nedokáže ani
hovoriť, nie to zakričať si. Chcela jej vynadať, že odišla tak skoro, chcela jej povedať čo všetko plánovala, v čo všetko
dúfala, chcela jej vyčítať, že sa silnejšie
nedržala života… Plná zlosti bežala proti
vetru až kým nezačula tlkot svojho srdca
a rýchly dych ju nezačal dusiť. Prenikli
k nej ozajstné zvuky - z tohto sveta. Už
to neboli obrazce či hlasy z minulosti.
Celkom jasne počula šum lístia, ktoré
sa jemne hojdalo na konároch stromov,
vtákov, ako veselo trilkujú z jedného malinového kríka na druhý. Upokojilo ju to,
pretože sa jej zazdalo, že jej spriaznená
duša neumrela, neodišla, neusnula, jednoducho je ešte stále tu.

Ž

ivotnosť spomienok sa neráta na
roky, ony budú žiť, kým to my budeme chcieť a priateľstvo bude trvať až
do poslednej spomienky, ktorá sa nám v
mysli vybaví.
Kto by chcel vziať priateľstvo zo života
človeka, ten by bral slnce z jeho svetla.
(Cicero)

Odišiel...
A aj keď je nám nesmierne ľúto, že už nie je medzi nami,
ďakujeme za každú spoločne strávenú chvíľu.
Zapamätáme si Ťa takéhoto – pracovitého, veselého,
rovného chlapa.
Smútiaca rodina ešte raz ďakuje všetkým za prejavenú
účasť, pomoc a kvetinové dary.

Keď padne veľký strom, až vtedy
zistíme, ako nám chýba. Nemôžeme
sa oprieť o jeho silný kmeň, nechráni
nás pred vetrom a prudkým slnkom,
nemôžeme sa pod ním schovať pred
dažďom, nemôžeme sa započúvať do
šumenia jeho lístia.
Tam kde stál, je prázdno.
Keď nám odíde blízky človek,
až vtedy zistíme, ako nám chýba.
Nemôžeme sa oprieť o jeho životné
skúsenosti, názory a vedomosti. Nechráni nás už svojou prítomnosťou
pred „zlým svetom“ a tiež nás svojou
kritikou nechráni pred neuváženým
predčasným rozletom. Nemôžeme sa
schovať v jeho náručí a stratili sme
útočište. Nemôžeme už počúvať jeho
názory a múdrosť, ktorú nazhromaždil
za svojho života, informácie, myšlienky a rady, ktoré sa s jeho odchodom
stratili.
Tam kde stál, je prázdno.
Hovorí sa, že múdry sa učí na chybách iného a hlúpy na vlastných.
Každý z nás prežíva svoje vlastné skúsenosti. Niektoré sa nedajú naučiť na
„chybách iných“. Musíme ich prežiť.
A keď ich prežijeme, mali by sme sa
o ne podeliť s ostatnými.
Možno sa stačí pozrieť na svojho
otca, matku, manželku či manžela,
brata, sestru, syna, dcéru, príbuzného,
kamaráta a pokúsiť sa predstaviť
si to prázdno, čo po nich zostane...
Možno nám bude menej ľúto svojich
činov, alebo nečinnosti. Možno dáme
najavo o trochu viac lásky a úcty. Možno budeme viac počúvať, čo hovoria.
Možno s nimi strávime viac svojho
„vzácneho“ času. Možno sa staneme
múdrejšími...
-rrr-
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20 rokov:

30 rokov:
Helena Dobšovičová + 13.4.1977

vdova po Štefanovi, rod. Oravcová (83 r.)

Ján Tajcnár + 6.6.1987

manžel Veroniky rod. Tibenskej (56 r.)

Štefan Jakubec + 2.5.1977
manžel Márie rod. Hrdlovičovej (71 r.)

100 rokov:
Adalbert Šikula + 19.4.1907

syn Alexina a Rozálie rod. Krajčovičovej (1 r.)

Michal Gavorník + 12.5.1977
manžel Štefánie rod. Hrdlovičovej (74 r.)

Viktor Tomašovič + 22.5.1977
manžel Vilmy rod. Dubanovej (50 r.)

František Gavorník + 27.5.1977

90 rokov:

manžel Ireny rod. Kadlecovej (62 r.)

Mária Fandlová + 18.5.1917

vdova po Štefanovi, rod. Dubanová (62 r.)

Jozef Střítecký + 4.6.1977

syn Jozefa a Boženy rod. Rojkovej (4 r.)

Marta Dubravcová + 10.6.1977

Ján Tajcnár

manželka Štefana rod. Jelemenská (53 r.)

10 rokov:
Františka Glozneková + 12.4.1997

vdova po Jozefovi, rod. Polčicová (66 r.)

Emília Moravčíková + 19.6.1997
manželka Jozefa rod. Grzinová (84 r.)

Mária Fandlová

80 rokov:

Helena Dobšovičová

Štefan Jakubec

Helena Koníková + 28.5.1927

dcéra Ferdinanda a Štefánie rod. Minárikovej (24 dní)

František Palkovič + 30.5.1927
syn Františka a Františky rod. Vydrovej (6 dní)

Františka Glozneková

60 rokov:
Karol Martinka + 19.4.1947
manžel Márie rod. Modrovskej (63 r.)

Viktor Tomašovič

František Gavorník

50 rokov:
Rozália Krchnáková + 15.6.1957
vdova po Blažejovi, rod. ... (77 r.)

40 rokov:
Helena Nováková + 24.4.1967
vdova po Martinovi, rod. Oškerová (78 r.)

Marta Dubravcová

Jozef Střítecký

Len niekoľko dní...

Zhliadni, Pane, milostivo na
duše našich zosnulých
a voveď ich do večnej radosti.

Nedožité jubileum

Dňa 11. apríla 2007 by sa dožila pekného životného jubilea 85
rokov naša mama, babka a prababka Terézia Pokojná, rod.
Švorcová.
Prijmite náš pozdrav mamka
od príbuzných, od detí,
nech od Vás zlo, bolesť, tieseň
navždy do diaľ odletí...

Dňa 12.2.2007 by sa náš Ladislav
Markusek dožil 90 rokov a zároveň 10.1.2007 uplynulo 13 rokov
od jeho úmrtia.
Spomínajú na neho s láskou: manželka, dcéra, syn, nevesta, vnúčatá
a ostatná rodina.

Skutočný milovník dokonalosti má oplývať pokorou ako lampa
olejom; pokorou oplývaj jeho vnútro, pokorou sa skvej
jeho zovňajšok, všade, kamkoľvek sa obráti, prejavuj sa pokora.
(Sv. Ignác z Loyoly)
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Obecný úrad informuje (3)
Obecné zastupiteľstvo Dubová
ROZPOČET 2007

2008

2009

Príjmy:
A. Bežné príjmy: 235 00 1
111 003 :Daňový úrad Pezinok - 1.1. podielové dane
- 1.2.školstvo originálne kompetencie (O.K.)-(MŠ, ŠJ, ŠD)
- 1.3. opatrovateľská služba
121 001, 121 002 :Daň z nehnutelnosti PO (právnické osoby)+ FO (fyzické osoby)
133 001: Daň za psa
133 004: Poplatok za výherné a nevýherné hracie automaty
133 006 : Daň za ubytovaciu kapacitu
133 013 : Daň za zber, prepravu komunálneho odpadu PO, FO
133 014: Daň za umiestnenie jadrového zariadenia
212 003: Príjmy z prenajatých budov, garáží a ost.
223 001: Poplatky z uloženia odpadu v zmysle zákona
223 001 : Príjem z prenájmu (kancelária Skládka odpadov)
223 001: Príjem od opatrovaných
223 001 : Poplatky a platby cintorínske
223 001: Poplatky a platby za predaj vyr. tov. sluz. (vyhlášky, overovanie)
223 003 : Poplatky za MŠ
223 003 : Poplatky za ŠJ
223 003: Poplatky za ŠKD
242:
Príjem z úrokov ﬁnančného hospodárenia
312 001: Transfér zo štátneho rtozpočtu na prenesené kompetencie (P.K.) - ZŠ
Transfér na vzdelávacie poukazy
Transfér na stavebný úrad
Transfér na prenesené kompetencie
B. Kapitálové príjmy: 235 00 2
Spolu:

2 604
1 893
236
450
12
46
30
250
276
88
800
160
23
5
30
45
20
15
2
847
25
22
8
0
7 887

2 624
1 913
256
460
12
46
30
260
276
88
850
193
23
5
35
35
20
15
2
850
27
24
8

2 644
1 933
276
470
13
46
35
270
276
88
850
193
23
5
35
35
20
15
2
850
27
24
8

8 052

8 138

2 462

2 482

104

109

Výdaje:
A.Bežné výdavky: 234 00 1
01.1.1.6 Verejná správa
610
mzdy (starosta,, kontrolór,pracovníci OÚ)
642 012 odstupné
637 026 mzda zást. starostu
620
odvody do poisťovní
633, 637 prevádzkové náklady
z toho:
632 001, el. energia, plyn ,632 002 voda= OÚ, st.dom
632 003 Tf, Fax,internet, poštové služby
642 006 členské
637 026,637 027,637 016 odmena poslancom, SF
633 006 všeobecný materiál, 637 004 služby, 637 012 poplatky
01.1.1.6 Autobus
634 003 zákonná poistka

2 442
1 250
238
40
437
477
85
90
30
46
226
99
37
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637 015 poistenie osôb
634 001 nafta pre spoloč. organizácie
08.1.0 634 001 nafta pre TJ
01.1.1.6 634 002 rezerva na opravu autobusa
01.1.1.6 Čerpanie transféru delimitované kompetencie
01.1.1.6 Územný plán
01.1.1.6 Stavebný úrad
01.1.1.6 Fond rozvoja
01.1.1.6 Projekty, granty, doﬁnancovanie
01.1.1.6 637 015 Poistné (majetok obce)
01.1.1.6 Ostatné výdavky
05.1.0 TKO
637 004 uloženie odpadu
634 004 vývoz odpadu
06.4.0 Miestne komunikácie a verejné priestranstvá
634 001 údržba zelene
634 001 zimná údržba ciest
637 004 čistenie priekop a kanálov
637 004 vianočná výzdoba (montáž, demontáž)
635 004 údržba techniky
637 004 opravy zastávok hromadnej dopravy
06.4.0 Verejné osvetlenie
08. Kultúra a šport
08.2.0
637 002 podujatia
637 027 dohody o vykonaní práce
642 002 príspevok pre spoločenské organizácie
08.1.0
633 006 príspevok pre TJ
08.1.0 Športový areál
632 001 el.energia, plyn 632 002 voda = hala, kabíny
634 001 kosenie areálu
633 006 všeobecný materiál
08.4.0 Pohrebníctvo, cintorín
09.1.2.1 Základná škola (prenesené kompetencie)
610 mzdy
620 odvody
632 energie
633, 637 ostatné náklady
09.1.2.1 Doﬁnancovanie Základnej školy z rozpočtu obce
610 mzdy
620 odvody
632 energie
633, 637 ostatné náklady
09.1.2.1. 637 027 Čerpanie transféru - vzdelávacie poukazy (ZŠ)
09.1.1.1 Materská škola (originálne kompetetncie)
610 mzdy
620 odvody
632 energie
633, 637 ostatné náklady
09.1.1.1 Čerpanie príspevku v MŠ
09.5.0 Školský klub detí
(165+15)

13
2
20
30
10
8
30
60
200
56
50
49
500

8
0
65
200
150
55
102
510

8
0
70
200
150
60
48
520

110

120

210
300

220
310

115

120

850

850

450

460

27
1 300

27
1 310

35
190

35
200

250
250
100
14
15
10
36
15
10
205
290
54
11
125
100
111
96
10
5
20
847
502
176
164
5
439
229
140
33
37
28
1 293
801
280
182
30
45
180
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610 mzdy
620 odvody
633 ostatné nákldy
09.5.0 Doﬁnancovanie ŠKD z rozpočtu obce
09.6.0.1 Školská jedáleň
610 mzdy
620 odvody
632 energie
633,637 ostatné náklady
10.1.2. Jednorázové social. dávky (4tis. + 46tis. nákup Vianoce)
10.1.2.3 Opatrovateľská služba
610 mzdy
620 odvody
633, 637 ostatné nákldy
B.Kapitálové výdavky: 234 00 2

Dubovské noviny
122
43
15
50
420

60
430

70
440

50
269

50
279

224
78
100
18
50
259
135
48
76

01.1.1.6.713 004: Kopírovací stroj CANON
Spolu:

36
7 887

8 052

8 138

Príjmy:
A.Bežný rozpočet
B. Kapitálový + ﬁnančné operácie
Spolu:

7 887
0
7 887

8 052
0
8 052

8 138
0
8 138

Výdaje:
A. Bežný rozpočet
B. Kapitálový + ﬁnančné operácie
Spolu:

7 851
36
7 887

8 052
0
8 052

8 138
0
8 138

V Dubovej, 16.2.2007

Prosba
Redakcia Dubovských novín sa v súvislosti s prípravou materiálov
k 100. výročiu kostola obracia na všetkých občanov s prosbou o zapožičanie a poskytnutie akýchkoľvek dokumentačných materiálov,
zápiskov, spomienok a fotograﬁí:
1. o stavbe a posviacke kostola Ružencovej Panny Márie
2. o stavebných, maliarskych a iných úpravách kostola kedykoľvek v minulosti
3. o kňazoch, duchovných správcoch dubovskej farnosti kedykoľvek v minulosti
Všetky spomenuté materiály majú pre nás všetkých veľkú dokumentačnú a výpovednú hodnotu, preto vopred ďakujeme.
Redakcia

Starosta obce
Ľudovít Ružička
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Poďakovanie darcom
ktorí v predchádzajúcom období
finančne podporili tvorbu a distribúciu Dubovských novín:
Anton Suchovský, rodina Jozefa
Jakubčíka, Vilma Markuseková,
Stanislav Jakubčík, Alojz Jakubec,
Anička Lukačovičová, Melánia
Koníková, Janka Lederleitnerová,
Terézia Lopašovská, Ignác Polčič
s dcérou, Marta Hrdlovičová, rodina Hrdlovičova z Kráľovej, Viera
Tajcnárová, Rudolf Hrdlovič.
ĎAKUJEME!

Blahoželáme
Vzácne životné jubileum si o niekoľko dní pripomenie
pani Bernardína Kučerová (*19. mája 1927).
Ľudský život je krátky, zamávanie krídel - nič viac...
Nečakaj, zober si z neho každú sekundu, je iba Tvoja.
Všetko najlepšie,
veľa zdravia, šťastia, radosti, lásky a Božieho požehnania Ti pri príležitosti Tvojho životného jubilea - 80. narodenín zo srdca želajú syn Jaroslav, dcéra Hana, syn
Miroslav s rodinami
a všetci ostatní Tebe blízki.

Víťazstvo
Aj keby sme boli poviazaní
akýmikoľvek putami
a nevideli by sme východisko,
vďaka Veľkej noci môžeme
povedať: Víťazstvo je isté!
Aj keby sme boli v akejkoľvek
situácii - zúfalí, bez nádeje,
lásky a odvahy ísť ďalej,
aj tak môžeme povedať:
Víťazstvo je isté!
A keby nás aj opustil niekto,
koho milujeme,
a nám by sa tým všetko
zrútilo, stratila sa budúcnosť,
aj vtedy môžeme povedať:
Víťazstvo je isté!
Na Veľkú noc totiž láska
zvíťazila nad nenávisťou,
priateľstvo nad zradou
a život nad smrťou.
Preto môžeme vyznávať:
VÍŤAZSTVO JE ISTÉ!
Ježiš povedal:
Ja som vzkriesenie i život.
Ten, kto verí vo mňa,
aj keby zomrel, žiť bude.
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Milí moji rodní,
na prahu nového, ešte len rozbiehajúceho sa letopočtu 2007 - moja skúsenosť v
tomto smere je, že z roka na rok do stále
šialenejších obrátok - Vám všetkým, a nielen v redakcii, ale na Dubovej vôbec, prajem z celého srdca iba to najlepšie, hlavne
pevné zdravie, pohodu v rodinách, úspechy
v práci či v štúdiu, slovom z jaždého jeho
dňa prežitého navyše v Božej milosti.
Ďakujem Vám za uverejnenie materiálov, ktoré som Vám poslal a vlastne aj za
tie, ktoré ste si sami kdesi o mne našli.
Prostredníctvom Madlenky Polčicovej
mám s Dubovskými novinami nepretržitý
kontakt od prvého ich čísla. Klobúk pred
Vami všetkými, ktorí sa na ich vydávaní
podieľate, z hlavy teda dole! Robiť noviny
v podmienkach malej dediny, to je naozaj
nie malý kumšt, páni. Ale čo by sme už
my, Dubovania, nedokázali, že? Som hrdý
na Vás i na ne, na Vaše Credo, na Vašich
vzpieračov i futbalistov (päťadvadsaťtisícové okresné mesto Breznohrá o dve súťaže nižšie!!), na Váš kostol, na Váš Vítkov vŕšok, na Vaše relatívne bohaté i dosť
rozmanité kultúrno-spoločenské podujatia,
teda v podstate na Vás všetkých a na všet-

ko, čo s Dubovou súvisí. Na krásu, čistotu
a celkový „šmrnc“ rodnej obce zvlášť a výsostne!
Keď tam „k nám“ sporadicky, čo len na
pár hodín, mnohokrát nikým známym nespozorovaný zavítam, precítim čosi, čo
sa jednoducho nikde inde na svete nedá.
So zimomriavkami na chrbte prejdem
„Hoštákmi“ okolo rodného domu, na cintoríne sa pomodlím nielen pri hrobe svojich
rodičov, ale všetkých príbuzných, blízkych
a priateľov. Mimochodom, so synmi som
už uzhodnutý, že urna s mojím popolom
spočinie raz práve tam. Verím, že dokonca
na niekdajšej našej roli, o ktorú bol cintorín pred niekoľkými rokmi rozšírený (časť
s Domom smútku v popredí). Zvláštna irónia osudu - roľa, na ktorej si ktovie koľko
generácií mojich predkov v potu tváre svoj
chlieb dorábalo, napokon, ja sám som si na
nej tiež nie jeden mozoľ uhnal, bude raz
miestom večného môjho odpočinku...
Z cintorína prejdem zvyčajne dedinou
v rozpomienkach na všetko nezabudnuteľné z detstva a ranej mladosti, potom zájdem
do kostola na otčenáš, stade na ihrisko
a odtiaľ cez Koligram, kde sme mali kedysi dva vinohrady, porozjímať trochu na
mystický Vítkov vŕšok, ba zavše zamierim
aj do Ochtála, kde sme mali ďalší vinohrad
a kúsok zeme pod zeleninu s pár ovocnými
stromami.
A potom plný najrozmanitejších vnemov
a dojmov z dôverne známeho prostredia,
v ktorom som chtiac-nechtiac dávno už cudzincom, odchádzam zas pozitívne nabudený jedinečnosťou dubovskej klímy tam,
kde štyri desaťročia síce bývam, ale nikdy
som nebol a nikdy ani nebudem „domorodcom“, lebo skutočný domov má každý z nás
len raz a navždy iba jeden.
Vážte si ho, priatelia.
So srdečným pozdravom
Váš Ernest Svrček
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Spomienkový album

Kedysi roznášali Katolícke noviny miništranti
Na fotograﬁi sú zľava horný rad:
Augustín Haverla, Valentín Gloznek, Vinco Hrdlovič, vdp. Viliam Hoťka, Milan Kolek, Ľudovít Drefko, Ľudovít Jakubec, Fero Hrdlovič
Dolný rad: Jano Duban, Slavomír Lukačovič, Vladimír Lukačovič
Fotograﬁa približne z roku 1941, láskavo venoval Valentín Gloznek.

HUMOR
- Predstav si, išiel som včera po ulici
a zrazu mi niekto hodil do hlavy plechovku!
- Čo v nej bolo?
- Nič.
- A v tej plechovke?
- Starká, zakry mi, prosím ťa, nohy
a daj tichšie televízor!
- Nemôžem, sme v kine.

Kde sa pohybovali Trabanty najrýchlejšie?
Na montážnej linke.
Môj malý syn je rovnaký ako jeho otec.
Obaja revú keď im beriem fľašu.
- Sľúb mi, že už viac nebudeš piť!
- Sľubujem! Ale menej tiež nie!
Na Záhorí sa do krčmy vchádza ako
cicavec, a vychádza ako plaz.

Mor ho! po záhorácky: Túč ho!
Vyčasovanie slovesa jesť po záhorácky:
- im, íš, i, ime, ite, jedzá
- Babka, máte satelit?
- A co sém ja kráva, že sa mám telit?
- Prečo sa Pán Ježiš po vzkriesení ukázal
najprv ženám?
- Chcel, aby sa to čo najrýchlejšie
roznieslo.
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