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Distribúcia zdarma

Október – mesiac úcty k starším
...“Ako ten čas rýchlo letí,
všedných dní rad, občas sviatky...
A zrazu tak divno je ti,
keď sa letmo obzrieš spiatky.
Zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa roja v mysli.
Tie, čo radosť prinášali
i čo smútok v dušu vtisli.
Ale smútiť dôvod nie je,
človek musí premôcť seba,
spomienka na roky hreje,
ale ďalšie – preţiť treba...“
Všetko na svete môţe človek zastaviť- kaţdý pohyb, kaţdú búrku, čo však nezastaví a nikdy
nespomalí - je čas. Čas ţivota je neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo a brázdi tvár vráskami.
Jedno však nezmení – porozumenie, lásku a vzájomnú úctu. V práci a starostlivosti o rodinu sa
míňali i Vaše roky. Mnoho jarí a jesení človek musel preţiť, aby uvidel svoj ţivot ako čosi ucelené.
Zanechajme však spomienky. Pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším Vám chceme
pripomenúť, ţe na Vás nezabúdame, ţe si váţime statočnú prácu, ktorú ste vykonali. Väčšina z Vás
je uţ na zaslúţenom odpočinku, mnohí z Vás s citom pomáhate vychovávať svoje vnúčatá,
vštepujete im cit a úctu k všetkým hodnotám ţivota. Uţ aj Vaša prítomnosť šíri pokoj,
porozumenie a ţivotnú istotu, ktorú cítime pri svojich rodičoch.
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A to všetko je vzácny dar, ktorý kaţdý človek potrebuje. Netreba k tomu priveľa - stačí
prítomnosť lásky a dobrá vôľa. Toto vedomie môţe Vašu jeseň ţivota urobiť krásnou a pokojnou.
Vaše deti, ktoré Vás majú rady a ktorým ste svojou prácou pripravili lepší ţivot, oceňujú Vašu
lásku, prítomnosť, pomoc. Váţia si Vás nielen oni, ale váţia si Vás všetci naokolo.
Úctu si nemoţno načasovať, ani naplánovať na jeden mesiac v roku. Raz budeme všetci starí a po
rokoch práce budeme aj my potrebovať pomoc druhých takisto, ako ju starší ľudia potrebujú dnes
od nás.
Nič neexistuje večne, ani mladosť, ani ţivot človeka. V rodine si najlepšie uvedomujeme,
ţe ľudia si majú navzájom pomáhať. Láska dieťaťa k matke a k otcovi je darom, ktorý človeka
sprevádza po celý ţivot a pri kolíske sa rodí aj láska k starým rodičom. Pri prvom pohladení starej
mamy, pri jej úţasných makových koláčoch, pri prvom stretnutí so ţivotnými múdrosťami starého
otca klíči semienko úcty k Vašim šedinám.
A dobré slovo – to je
hrejivým liekom aj na tie najbolestivejšie rany, ktorým sa človek v ţivote nevyhne. Niekedy stačí
práve slovo, vyrieknuté potichu, alebo nahlas, alebo podané ako toto – na papieri- ale vyslovené s
láskou a úctou. Nech aj toto naše písané slovo má chuť voňavého chleba a dokáţe vyčariť úsmev na
Vašich tvárach. Ţeláme Vám pokojný ţivot v kruhu svojich najbliţších. Nech sú dni Vášho zrelého
veku preteplené vďačnosťou od nás všetkých. Nech je jeseň Vášho ţivota plná plodov, krásna,
pokojná a slnečná.

Ján Krnáč
starosta obce
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„ Pamiatka zosnulých“

Pôvod tohto sviatku siaha do predkresťanských čias. Súvisí s pradávnou mystickou tradíciou
indoeurópskych národov, keď sa medzi nás mali vracať duše zosnulých. Rozšírený bol najmä
medzi obyvateľstvom keltského pôvodu, keď sa v noci z 31.októbra na 1. novembra druidi
lúčili s letom patriacim bohyni ţivota a vítali vládu knieţaťa smrti Samhaina (zo slova
"Sam-fuin" - koniec leta), ktorý vládol zime.
Medzi kresťanmi sa tento sviatok rozšíril na začiatku 7. storočia, keď pápeţ Bonifác IV. v
roku 610 premenil pôvodne antickú svätyňu Panteón v Ríme na kresťanský chrám. Zasvätil
ho úcte Panne Márii a všetkých svätých mučeníkov.
V roku 837 vyhlásil pápeţ Gregor IV., ţe pohanský sviatok Samhain (koniec leta) bude patriť
aj v kresťanskej cirkvi mŕtvym. Tak sa z 1. novembra stal sviatok Všetkých svätých a
nasledujúci deň bol vyhlásený za Deň všetkých duší. Neskôr, v 10. a 11. storočí, sa z tohto
sviatku vyvinula aj Pamiatka zosnulých - Dušičky, ktorá pripadá na 2. novembra.
Protestantská cirkev pod menom All Hallowed Evening zaviedla v 16. storočí tento sviatok s
názvom Halloween.
Na Slovensku má úcta k mŕtvym, návšteva hrobov príbuzných v dňoch 1. a 2. novembra
veľmi dávnu tradíciu, ktorá sa udrţala dodnes. Veriaci a ostatní obyvatelia prichádzajú na
cintoríny, aby zapálením sviečok či kahancov a poloţením kytíc a vencov k hrobom
spomínali na svojich zosnulých.
Táto úcta aj na Slovensku vychádza z pradávnej slovanskej tradície jesenných pohanských
sviatkov. Príchod duší zosnulých súvisel aj s blíţiacou sa zimou. V európskej tradícii sa aj na
Slovensku preniesol do kresťanského kalendára. Tento sviatok by mal byť našou spomienkou
na blízkych, ktorí odišli z našich radov. Spomienkou na nich im vzdávame úctu za všetko, čo
pre nás v ţivote vykonali a zároveň zostávajú v našom srdci ţiť naďalej.
Pre zaujímavosť – na území Slovenska je evidovaných 4488 cintorínov, takţe si predstavte,
koľko sviečok bude horieť tento víkend po celom Slovensku .
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z rokovania OZ

Toto číslo je spracované po zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 06.10.2010
a zúčastnilo sa 6 poslancov. Program bol nasledovný:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
24.08.2010
3. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Dobroči
4. Vykonanie inventarizácie k 31.12.2010
5. Rôzne
6. Interpelácia poslancov
7. Záver

Medzi najzaujímavejšie informácie z programu zasadnutia je správa starostu , ţe obec na
základe spracovaného projektu dostala dotáciu z VÚC BB na obnovenie pamätníka padlým
v SNP v hodnote 333 €.
*Zápisnica je dostupná k nahliadnutiu na obecnom úrade.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Dobroči
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Dobroči podľa §23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, ţe pre voľby starostu obce
Dobroč zaregistrovala týchto kandidátov:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meno, priezvisko, titul
Miroslav Fiľo
Ján Krnáč
Branislav Paulíny
Milan Paulíny
Miroslav Remeník, Ing
Peter Sýkora

vek

povolanie

trvalý pobyt

43 odpočtár plynu
Dobroč 249
60 stavebný technik Dobroč 61
35 podnikateľ
Dobroč 204
48 vodič
Dobroč 233
43 štátny zamestnanec Dobroč 235
40 zvárač
Dobroč 207

politická strana
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Sloboda a Solidarita
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Dobroč
27.novembra 2010
Miestna volebná komisia v Dobroči podľa § 18 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, ţe pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
P.č. Meno, priezvisko, titul
1. Marian Babiak
2. Jaroslav Beracka
3.Elena Beracková
4.Martin Bystriansky, Ing.
5.Ján Dibala, Mgr.
6.Ján Chovan

vek
35
35
39
34
29
24

7.Miroslav Jackuliak
8. Jana Jakubcová, Mgr.
9. Karol Kapurník
10.Ján Kašša
11.Jana Kúdeľková
12. Ján Malček

42
28
55
51
49
22

13.Martina Mališová
14.Ján Mišík
15.Peter Novotka, Ing.
16.Miroslav Olšiak
17.Ľubomír Paulíny
18. Peter Sýkora

21
37
44
39
33
40

povolanie
trvalý pobyt
politická strana
obrábač kovov
Dobroč 250
SNS
elektrikár
Dobroč 56
SMER
sanitárka
Dobroč 84
KSS
lesný inţinier
Dobroč 236
SDKÚ-DS
ekológ
Dobroč 225
SKDÚ-DS
manaţér strojár. Dobroč-Brestina19 SMER
podnikov
ţivnostník
Dobroč 239
KSS
učiteľka
Dobroč 224
SDKÚ-DS
rušňovodič
Dobroč 152
SNS
elektrikár
Dobroč 188
ĽS-HZDS
odborná referentka Dobroč 37
SNS
operátor stavebnej Dobroč 200
KDH
výroby
nezamestnaná
Dobroč 202
KSS
podnikateľ
Dobroč 226
SMER
strojný inţinier
Dobroč 248
SMER
obrábač kovov
Dobroč- Brestina 38 SMER
konštruktér-technológ Dobroč 205
KSS
zvárač
Dobroč 207
KSS

Ďalej by som chcela spomenúť výsledky hlasovania v Referende v našej obci:
(napriek tomu, ţe bolo neplatné)
Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

562
149
149
148
1

% účasť občanov obce Dobroč ...................................................................... 26,51%
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Čo povedal starosta

Váţení občania,
Blíţia sa sviatky všetkých svätých. V súvislosti s tým by som vás chcel poţiadať, aby ste pri
úpravách hrobov dbali na čistotu okolia a odpad hádzali do kontajnerov a nie ku stromom.
Podotýkam, ţe je prísne zakázané tento odpad na mieste spaľovať. Kontajnery budú včas
vyvezené, cisterna s vodou doplnená, k dispozícii bude aj zemina na dosýpanie hrobov.
Úpravu miestnej komunikácie časti "OSLOVO", ulica smerom k Petrovi Novotkovi,
dodávateľsky vykonáva firma KOLEK s.r.o. Lučenec. Práce na tejto stavbe boli dočasne
prerušené pre nedostatok stavebného materiálu a inými akciami, ktoré firma realizuje v
okrese. Súčasný stav znepríjemňuje občanom ţijúcim v tejto ulici prístup do dvorov. Na
miestnej komunikácii "PÍLISKO" (názov projektu) je pripravený podklad pre asfaltový kryt,
ktorý bude realizovať víťaz výberového konania, firma RENOVIA. Problémom je, ţe bol
objavený vodovodný uzáver na domovej prípojke a bude ho treba vymeniť. Túto prácu by
mala vykonať EKOSTAVBA s.r.o- dodávateľ vodovodných rozvodov. Kým to nebude
vymenené, nebude moţné pokračovať v ďalších prácach.
Dlhé jesenné večery sú hlavne pre starších osamelých občanov často skľučujúce, preto obec
ponúka priestory Klubu dôchodcov na ich pravidelné stretávania. Priestory sú vykurované a k
dispozícii je aj spoločenská miestnosť (televízor, rádio) vhodná na príjemné posedenie.
V prípade záujmu sa informujte na obecnom úrade.
starosta obce
Ján Krnáč

Oznamy:


Voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Dobroč
sa budú konať 27. novembra 2010 od 7:00 -20:00 hod.
krúžkovať sa môže najviac 1 kandidát na starostu a 7 kandidátov na poslancov



pripomíname, ţe váš voľný čas môţete uţitočne vyuţiť na stolný tenis v priestoroch
budovy športového zariadenia (starej krčmy), cvičením v posilňovni v suteréne KD,
alebo aerobikom v sále KD – v prípade záujmu sa informujte na obecnom úrade
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ZŠ a MŠ Dobroč

Jesenné aktivity v Materskej škole
Deti z MŠ privítali jeseň básničkami, pesničkami a hrami. Na vychádzkach sme pozorovali
zber úrody v záhradách, obdivovali krásy prírody, jej sfarbenie. Namaľovali sme si jesenné
stromy a zhotovili zvieratká z gaštanov a šípok. Do MŠ sme pozvali aj mamičky, ktoré
doniesli ovocie, zeleninu a pomohli nám vytvoriť panáčikov- ovocníčkov a strašidielka.
Z toho, čo nám mamičky doniesli sme si spravili ochutnávku, najmenej nám chutili cesnak
a cibuľa.
Nakoniec sme si zhotovili šarkany, ktoré sme si išli púšťať na kopec za dedinou. Zo
„šarkaniády“ sme mali radosť, o čom svedčia aj naše úsmevy na fotkách.
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ZŠ a MŠ Dobroč

Aktivity Základnej školy
Ani ţiaci ZŠ sa nedali zahanbiť a usporiadali si výstavku ovocia a zeleniny. V októbri si
spravili súťaţ v tvorbe tekvicových, ľudských a zvieracích strašidiel.
Školáci sa s láskou zúčastňujú aj výtvarnej súťaţe Mesiac detskej torby, ktorú organizuje
ZDRUŹENIE KORYTNAĆKA z Bratislavy . Ţiaci vyuţili jednotlivé témy v rôznych
výtvarných technikách a vytvorili osem súťaţných prác.
Školu reprezentuje taktieţ ţiak 4.ročníka Martin Murín, ktorý sa tento rok zúčastnil v CVČ
(Centrum voľného času v Lučenci) na obvodnom kole v prednese poézie a prózy „Timravina
studnička“.
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Cirkevný zbor ECAV

Milí občania, bratia a sestry v Pánovi Jeţišovi Kristovi!
BLÍŢIACE SA DNI
V týchto dňoch sa nám najviac do myšlienok vlieva spomienka na tých, ktorí nás
opustili. Všetky tie spomienky sú zmiešané s myšlienkami na pracovné povinnosti, na
posledné úpravy záhrad a domov pred zimou, no nakoniec aj so skrášlením miesta, kam sme
našich blízkych uloţili. Sú to akoby dva rozdielne momenty v jednom svete. Záplava stresu
a povinností, a potom zrazu chvíľa ticha a myšlienka na niekoho, kto v nás zanechal kúsok
seba samého.
Nie sú to spomienky veselé, lebo sú poznačené smútkom a bolestivé sú najmä ak sú príliš
čerstvé. A v týchto myšlienkach musí človek pokračovať ďalej, aţ tam, kde si uvedomí, ţe na
tomto svete nebude stále. Ak by sme ostali len nad hrobom, ostal by v nás len veľký otáznik,
alebo malá bodka za holou vetou. Ticho. Nestálosť časného ţivota, to je práve téma týchto
blíţiacich sa dní a aj tém, nad ktorými sa budeme zamýšľať v chráme Boţom aţ do
adventného času.
Posolstvo Jeţiša Krista je zvesťou o ţivote večnom, ktorý sa nekončí smrťou. Týmto ţivotom
môţe byť človek naplnený a ovplyvnený uţ počas ţivota pred smrťou. Je to veľmi krehká a
citlivá tematika, lebo práve pri nej sa rodí viera. Viera v Jeţiša Krista, ktorý bol pravý človek
ako my, no zároveň aj pravý Boh ako Boh Otec v nebesiach, a ten sa stará o všetkých ktorí v
Neho veria, a pohltí ich smrť. Toto je zvesť nad ktorou by mal človek poriadne pouvaţovať,
aby sa mohol vo svojom ţivote spoliehať na určité oporné body práve v problematických
situáciách ţivota.
V mladosti akoby sme nemali čas, alebo sa mnohí tvárime, ţe nemá zmysel ešte o tom
hovoriť. No človek nikdy nevie, a preto je dôleţité aspoň raz do týţdňa sa zastaviť nad

kolotočom ţivota a nájsť ten oporný a spoľahlivý východiskový bod. Staroba je práve ten
proces, keď človek začína vnímať oveľa viac, ţe všetky tie opory, ktoré mal v mladosti za
zrazu strácajú a treba sa o niečo oprieť aby človek vládal.
Takto pred skoro 500 rokmi, jeden mních 31. októbra roku Pána 1517 menom Martin Luther
(veľmi aktívny študent a čitateľ Biblie) pribil na dvere vo Wittenbergu 95 výpovedí,
v ktorých poukazuje na to, ţe jedine viera v ţivého Jeţiša Krista (nie len v ukriţovaného!!!)
dáva človeku silu nájsť istotu a ten spoľahlivý bod. Táto viera musí v človeku rásť. Viera
musí dostať priestor a to práve tak, ţe človek začne komunikovať s tým ţivým Pánom
Jeţišom Kristom jednak v osobných modlitbách. Na druhej strane musí človek aktívne
počúvať slová Krista, pozorne nad nimi rozmýšľať a skúsiť to čo ten ţivý hovorí, naozaj aj
robiť a podľa toho sa v ţivote zariadiť. Preto nemalo pre neho význam zostávať viac v
kláštore, ale vyšiel von a začal s ľuďmi otvorene hovoriť o tejto viere, začal s nimi čítať
Bibliu a uvaţovať nad tými ţivými slovami, a poukázal na Bohosluţby ako na miesto, kde
všetci spolu nachádzame ten oporný bod v ţivote. Lebo práve na Bohosluţbách človek
pochopí, ţe to nie „ on sám“ (teda jedinec) je ten najdôleţitejší, ale práve Boh, ţivý Pán Jeţiš
Kristus, ktorý robí zo sebeckého človeka milujúce Boţie stvorenie.
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Cirkevný zbor ECAV

Tieto skutočnosti si budeme pripomínať na slávnostných sluţbách Boţích v nedeľu
31. októbra 2010 o 10:00 hodine v chráme Boţom, a na druhý deň v pondelok o 17:00 hodine
budeme si pripomínať pamiatku zosnulých. Všetkých Vás srdečne pozývame.
POĎAKOVANIE
V mene predsedníctva cirkevného zboru chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí
sa aktívne zapájajú do rekonštrukčných prác na farskom úrade. Všetkým ochotným bratom a
sestrám, kaţdému kto akokoľvek priloţil ruku k tomuto dielu. Nemoţno zabudnúť
vyzdvihnúť prácu ţien, ktoré priam neuveriteľne v priebehu dvoch dní dali do poriadku areál
farského úradu. Dúfame, ţe tento nový „ imidţ“ farského úradu bude aj pre Vás svedectvom
myšlienky, ţe „ cirkev je tu pre ľudí, a fara a kostol sú miestom kde spoločne môţeme hľadať
ten oporný bod v ţivote“ .
INFORMÁCIE
-Pozývame všetky deti na pravidelné stretnutia detskej besiedky kaţdú v sobotu o 15:00
hodine vo farskom úrade.
-Podobne v sobotu o 18:00 hodine pozývame mladých na pravidelné stretnutia spoločenstva
evanjelickej mládeţe
-Bratia a sestry; mnoho z našich cirkevníkov nenavštevuje chrám Boţí z dôvodu choroby,
nemohúcnosti alebo z pripútania na lôţko. Rád by som informoval všetky rodiny a všetkých
o moţnosti vykonania pastorálnej návštevy, osobnej spovede a pristúpenia k Večeri Pánovej
v domácnosti. Ak je napríklad niekto aj váţne chorý a rád by počul Slovo Boţie, ale nemôţe
navštíviť chrám, prosím informujte o tom na farskom úrade. Radi pomôţeme, povzbudíme
a poukáţeme na oporný bod a silu i v chorobe i v nešťastí

-V nasledujúcom mesiacmi začneme s vyberaním cirkevného príspevku, preto vopred
avizujeme návštevu bratov a sestier z presbyterstva
-Všetci, ktorí majú voľný čas alebo chcú pomôcť na farskom úrade z drobnými prácami sa
môţu zastaviť na farskom úrade kaţdý deň a informovať sa o moţnej pomoci (ide najmä
o drobné úpravné práce v priestoroch fary, prosíme najmä bratov, ktorí majú čas a moţnosť)
PRIANIE
Všetkým Vám prajeme príjemné strávenie sviatočných chvíľ v kruhu rodiny Vašej i tej našej
spoločnej nebeskej, kedy budeme môcť svoje mysle obrátiť práve na vykupiteľa zo smrti
Pána Jeţiša Krista s myšlienkou: „ Kto verí vo mňa, bude ţiť, aj keby umrel“ .
Amen

S prianím Boţieho poţehnania
zborový kaplán Ivan Boţeník

