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Vráťme sa mysľou o sto rokov späť. 
Pred na�ím duchovným zrakom sa roz-
prestiera malá podhorská dedinka a up-
rostred nej rozostavaná stavba, ktorá u� 
speje ku koncu... 

Ná� chrám
�Stavia sa kostol a to je na�a česť.� Úctou 

k Bohu, hrdosťou a láskou k obci pulzovalo 
srdce tých, ktorí tu boli pred nami. Koľko 
umu, mozoľov i obety stála táto nádhera, 
ktorá sa dnes tak majestátne vypína nad 
domami.  

Ve�a chrámu ukazuje nahor a hovorí 
o smere ná�ho �ivota. Človek i v�etko to 
čo robí má smerovať hore, k nebu. Tam je 
cieľ i zmysel ná�ho �ivota. �iroká kostolná 
loď s oltárom uprostred nám zasa pripomí-
na, �e sme jedna rodina. Máme jedného 
Otca, ktorý nás vzájomne zhroma�ďuje 
a u ktorého sa v�etci stretneme - tí, ktorí 
sme tu teraz, s tými, ktorí boli pred nami. 

Postaviť Bo�í chrám nebolo ľahké dielo. 
Vieme si predstaviť dni, tý�dne, ba celé me-
siace naplnené uva�ovaním, pripravovaním 
stavebného materiálu a potom tými, nám 
v�etkým dobre známymi prácami s tehla-

mi, pieskom, vápnom, na zemi i na le�ení... 
Na�i otcovia stavali Bohu príbytok nie 
náhodou uprostred obce, lebo Boh mal u� 
svoje miesto v ich srdci, v ich osobnom 
a spoločenskom �ivote. A my, po takmer 
sto rokoch, sa te�íme z tohto krásneho die-
la, ktoré oni vytvorili na slávu Bo�iu a na 
česť i hrdosť nás v�etkých. 

Kostol, ktorý s námahou stavali, je dielo, 
ktoré bolo po�ehnaním pre nich a je i zos-
tane po�ehnaním aj pre nás a pre ďal�ie 
generácie, ktoré prídu po nás. Tí, ktorí pred 
sto rokmi stavali tento kostol odi�li z po-
zemského, ľudsky budovaného chrámu do 

Rímskokatolícky 
kostol 

Ru�encovej Panny Márie

Presne o rok 

si naša obec pripomenie 

100. výročie dokončenia stavby 

a posvätenia svojho kostola, 

pekného Božieho chrámu 

v objatí nádherných starých líp, 

ktorý sa ako metropola Dubovej 

hrdo vypína na neprehliadnuteľ-

nom mieste, 

ku ktorému sa zbieha 

päť ciest...

Ponúkame Vám pri tejto príležitosti trošku netradičný záber kostola, urobený zo strechy jedného z okolitých domov 

Deväťdesiatdeväťročný 

jubilant

(Pokračovanie na str. 4)



60-roční:
Rudolf O�kera (** 6.10.1946)
Vladislav Balaga (** 5.11.1946)
Marianna Zemková (** 20.11.1946)
Stanislav Lanák (** 27.11.1946)

Jubilantom srdečne blaho�eláme. Vy-
prosujeme im v�etky dary neba a veľa 
duchovného i telesného zdravia.

Na�i jubilantiNa�i jubilanti
 október - november 2006

Prečo by smrteľník nemal �iť večne, keď 
zaňho zomrel večne �ijúci Boh? (Sv. Augustín)
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Poďakovanie darcom
ktorí v predchádzajúcom období fi-

nančne podporili tvorbu Dubovských 
novín:

A n t o n  S u c h o v s k ý ,  ro d i n a 
O�kerova, Vladimír Polčič, Edita 
Heldová, rodina Hudekova, rodina 
Voberova, Alojzia Kri�anová a ro-
dina Horváthova (Pokojná, Nové 
Zámky).

ĎAKUJEME!

Televízny „žalm"
Televízor je môj pastier, 
nič mi nechýba:
kŕmi ma v pohodlnom kresle.
Vodí ma ďaleko od viery, 
du�u mi zabíja.
Vodí ma po pomýlených 
chodníkoch,
verný autorom programov.

I keby som mal chodiť
cestou zodpovedného kresťana,
nebudem sa o to sna�iť,
lebo televízor je so mnou.
Jeho káble a vypínače 
- tie sú mi útechou.

Prestiera mi stôl rôznych 
hlúpostí 
podľa mojich tú�ob.
Leje mi zlé predstavy do hlavy
a moje tú�by mi napĺňa 
a� po okraj.

Lenivosť a darebnosť 
budú ma sprevádzať
po v�etky dni môjho �ivota.
A budem bývať pri TV 
mnoho a mnoho dní.

Milí čitatelia,
čas plynie neuveriteľne rýchlo a dnes je tu deň, kedy si uvedomujeme, �e máme za 

sebou prvých päť rokov práce na príprave a vydávaní Dubovských novín. V neustá-
lom boji s nedostatkom času a energie sa te�íme, �e sme túto pomerne dlhú dobu 
vydr�ali a noviny vychádzajú pre Vás päťkrát do roka.

Keď sme toto dielo 1. októbra 2001 rozbiehali, bol 
to krok do neznáma, veľa nového sme sa museli v tejto oblasti naučiť a úprimne 
povedané, aj dnes mô�eme iba pokorne kon�tatovať, �e sme a stále zostaneme iba 
�iakmi a v�dy bude viac toho, čo e�te nevieme, ako toho, čo u� vieme...  

V ka�dom prípade sme vďační za v�etko, čo sa doteraz podarilo. Ďakujeme Vám, 
čitateľom, za ka�dú morálnu či Þnančnú podporu, za Va�e fotograÞe a príspevky, 
ale aj za rady a pripomienky. Sme si vedomí na�ich slabých miest a máme predsta-
vu, ako túto činnosť vylep�iť. Dúfame, �e zvládneme aj tento vývojový proces a bu-
deme schopní zapezpečiť existenciu Dubovských novín pokiaľ to len bude mo�né.

Na tomto mieste by sme chceli poďakovať v�etkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom podieľajú na príprave, zabezpečení a distribúcii na�ich novín, a to od drob-
ných pomocných prác cez zháňanie fotograÞí a článkov, zhotovovanie fotograÞí 
na�ím vlastným fotoaparátom, graÞckú úpravu zhroma�deného materiálu do Þnál-
nej podoby a odovzdanie kompletného dokumentu do tlače a� po rozná�ku novín do 
ka�dej rodiny i posielanie po�tou niektorým na�im rodákom, ktorí u� na Dubovej 
dlh�iu dobu nebývajú.
Ďakujeme Obci Dubová za stálu Þnančnú podporu Dubovských novín od ich 

vzniku ka�doročne pribli�ne vo vý�ke, zodpovedajúcej nutným nákladom na tlač, 
vďaka čomu Vám mô�eme noviny distriubuovať bezplatne. Ďakujeme aj Vám, či-
tateľom, ktorí nás podporujete Þnančnými darmi či u� v hotovosti, alebo prostred-
níctvom poukázania časti svojej dane pre Konferenciu sv. Jána Krstiteľa, ktorá celý 
projekt kompletne zastre�uje. Mô�eme takto Dubovské noviny nielen realizovať, ale 
aj postupne zlep�ovať určité technické vybavenie, ktoré pre ich tvorbu potrebujeme. 
Veľmi si túto Va�u podporu vá�ime.

V závere nám dovoľte povzbudiť Vás k spolupráci s nami, k písaniu článkov, 
úvah, poézie, spomienok, histórie, kritiky a pripomienok k tvorbe týchto novín alebo 
jednoducho k dianiu na Dubovej. Vieme o mnohých mladých i star�ích Dubova-
noch, ktorí skrývajú v sebe silný potenciál na vyjadrenie svojich my�lienok a postre-
hov. �eláme si, aby Va�ich príspevkov bolo čím viac, nech sú tie Dubovské noviny 
naozaj dubovské...

Redakcia

5. výročie Dubovských novín

Ďakujeme
v�etkým, ktorí 11. augusta 2006 odprevadili na�u drahú 
man�elku, mamu, babku Evu Pretzelmayerovú na jej 
poslednej ceste.
Ďakujeme za slová útechy, prejavy sústrasti, kvetinové 
dary, pánovi farárovi a skupine Credo za peknú rozlúčku 
v kostole, aj p. Polčicovej za rozlúčkovú reč na cintoríne.

Smútiaca rodina
 My v�etci sme stvorení pre nebo.

(Don Bosco)
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Dvadsať rokov aktívnej existencie je 
pekné výročie. A nie je zadarmo. Ďakujem 
súčasným kredákom, �e vydr�ali v�etky 
skú�ky a ťa�ké chvíle. Rovnako ďakujem 
v�etkým, ktorí stáli pri zrode skupiny pred 
20 rokmi či účinkovali v nej kedykoľvek 
v minulosti (bez ohľadu na to, ako dlho 
to bolo). Výročie si Credo pripomenulo 
v úplnej jednoduchosti ďakovnou svätou 
om�ou. Pri spoločnom obede nás milo 
prekvapila Marcela Jakubcová pekným 
príhovorom... 

Prajem vám lásku, trpezlivosť a správne 
smerovanie.                                         F.Z.

Spevácka skupina CREDO si 7.9.2006 
pripomenula dvadsať rokov svojho vzni-
ku. Čo je to vlastne dvadsať rokov? Pre  
niekoho krátky, pre iného veľký kus cesty 
�ivotom. Hovorí sa: � Ľudský �ivot krátka 
trasa, človek ani nenazdá sa!� 

    Ka�dý človek má v�dy mo�nosť výberu, 
čo bude vo voľnom čase robiť. Niekto si 
sadne pred televíziu, kde doká�e stráviť 
celé hodiny, iný spí alebo len tak oddychu-
je, robiac si svoje obľúbené činnosti a je to 
pre neho najlep�í relax. 

My v�etci, ktorí sem chodíme, ale i tí, 

ktorí v minulosti Credo nav�tevovali, si 
popri svojich ostatných záujmoch vybrali 
jeden, pre nás asi najdôle�itej�í. A je to 
spev � odovzdávanie radosti, príjemného 
pocitu iným. Na začiatku celkom ľahké, 
ale ka�dý po čase zistí, �e je to neskonalá 
obeta, veľká dávka trpezlivosti, námahy, no 
stojí to za to!

Spoločne sme budovali túto skupinu, aby  
vydr�ala čo najdlh�ie a vydr�ala! Niek-
torí  členovia odi�li, iní sa potichu vytra-
tili a u� viac nepri�li. Ale stále sme s nimi 
v my�lienkach, spomienkach, nav�dy os-
tanú súčasťou CREDA. 

Nie v�dy to v�ak mali s nami spevákmi 
i hudobníkmi �éfovia ľahké! Boli chvíle, 
keď sme sa vzdali, ich to veľmi trápilo, ale 
boli trpezliví. Nezabudnem na okamihy, 
ktoré na�u skupinu takmer rozvrátili, no 
na�li sme v sebe silu ísť ďalej, od začiatku  
a boja sme sa nevzdali. Asi to tak malo byť! 
Mali sme predsa pevné základy, ktorými  
neotriaslo nič! Postupne sa preto vystriedalo 
viacero �éfov, ale myslím si, �e ka�dý jeden 
z nich bol i je jedinečnou osobnosťou:
FERO � obetoval tejto skupine veľa, je  
nám aj teraz ochotný neustále pomáhať, 
vynikajúci hudobník i človek. MONIKA 
Valentovičová � ka�dého v�dy odzbrojila 
vytrvalosťou, trpezlivosťou, milotou i nád-

hernými textami piesní, ktoré si zasluhujú 
veľký obdiv. MONIKA Tomá�ková � 
veľmi tvorivá a  energická osôbka, stíhajú-
ca v�dy veľa vecí naraz, ktorá si vedela 
v�etky činnosti dobre zadeliť. A v nepo-
slednom rade na�a teraj�ia �éfka � MACA 
�UPLATOVÁ � srdečná, ústretová a ko-
munikatívna �ena, sna�iaca sa vyhovieť  
v�etkým, v�dy má v�etko do detailov pre-
myslené. 

Za toto v�etko im patrí na�a úprimná 
veľká VĎAKA, slovami sa nedá opísať! 
Svojou hú�evnatosťou  dokázali  vybudovať 
a udr�ať niečo, o čom sa mô�e iným len   
snívať! A preto by som sa chcela touto ces-
tou, v mene v�etkých, úprimne  poďakovať 
aj spevákom i hudobníkom, ktorí do Creda
tie� v minulosti chodili a patrili do tohto 
ná�ho �hudobného telesa �. Prispeli svojou   
prácou, aktivitou, organizáciou, speváckym  
a hudobným výkonom do tejto skupiny.

Teraz viem, �e to, čo nás dr�í spolu, nie  
je len nejaká akcia, na ktorú máme prísť, 
skú�ka, ale ľudia, bez ktorých si to jedno-
ducho neviem predstaviť. 

Prajem nám do ďal�ích dní veľa zdravia, 
�ťastia, lásky, aby nám nepribúdali na čele  
vrásky! K tomu dávku optimizmu, trpezli-
vosti, radosti zo �ivota a hneď sa nám bude  
zdať svet kraj�í.            Marcela Jakubcová

7.9.1986 
 7.9.2006

Kresťanská spevácka skupina Credo

20. výročie vzniku 

20. 
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Dňa 9.10.2006 si pripomenieme nedo�ité 100. na-
rodeniny ná�ho drahého otca Franti�ka Morav-
číka (nar. 9.10.1906). Spomíname naňho s láskou 
v tichých modlitbách.
Pane, buď mu milostivý, otvor mu svoju náruč. 

Bla�enosť spočíva 
vo videní Bo�ej podstaty.

(sv. Tomá� Akvinský)

toho, ktorý vytvoril Boh svojou láskou. 
Nech sú oslávení, veď im patrí chvála 
a vďaka. Nikto z nich u� ne�ije, ale my 
sme im vďační, lebo postavili most medzi 
nebom a zemou. Je�i� Kristus, ktorý na ol-
tári ná�ho kostola priná�a za nás obetu seba 
samého Nebeskému Otcovi, On je tu medzi 
nami a prebýva uprostred nás. On spája 
nebo so zemou, človeka s Bohom, časnosť 
s večnosťou. Zjednocuje i nás navzájom, 
a rovnako spája nás �ijúcich s tými, ktorí u� 
prebývajú v Nebeskom Jeruzaleme. V ten-
to slávnostný deň v duchu vidíme na�ich 
slávnych predkov a vieme, �e sa te�ia spolu 
s nami, veď úmysel i dielo, ktoré urobili 
bolo veľmi dobré. 

Vedzme, �e je to veľká radosť, keď ná� 
dar priná�a radosť a robí �ťastnými tých, 
ktorých obdarúvame. Pri spomienke na 
nich, ktorí sa te�ia v nebi, si pripomeňme, 
�e stojí za to priná�ať obetu a podstupovať 
námahu pre spoločné dobro. Nehľaďme 

len na vlastné, osobné dobro, ale i na dobro 
iných. Myslime a konajme v záujme dobra 
tých, ktorí prídu po nás a vtedy na�a radosť 
bude veľká a trvalá. Buďme veľkodu�ní 
a majme �ir�í a ďalekozrakej�í pohľad. 

Stavba Bo�ieho príbytku si vy�adovala 
spoluprácu, súčinnosť mnohých ľudí. Oni 
robili spoločné dielo, pre spoločné dobro 
a bez spolupráce a vzájomnej súdr�nosti 
by to ne�lo. Spoločná my�lienka, spoločný 
cieľ spôsobovali i spoločnú radosť a vzá-
jomné nad�enie. Ka�dý chcel prispieť 
takým spôsobom, akým len mohol. Jeden 
pomohol múdrou radou, druhý prilo�il 
ruku k dielu, ďal�í podporili toto dielo 
Þnančne a potom bolo aj veľa takých, 
ktorí svojimi obetami a modlitbami prosili 
Pána Boha o po�ehnanie. A toto je krásna 
spolupráca, keď nám ide o spoločnú vec 
a ka�dý z nás prispieva k nej tým najlep�ím 
a najvhodnej�ím spôsobom, akým vie. 

Dnes u� máme kostol medzi nami a v ňom 
prebýva Boh. On je ten, kto nás navzá-
jom spája a vytvára z nás jednu rodinu. 

Prichádzame aj my do Bo�ieho chrámu, 
aby sme sa zhroma�dili okolo Neho a vyt-
vorili tak spoločenstvo tých, ktorým ide 
o slávu Bo�iu, o večnú spásu du�í a o vzá-
jomnú lásku. A keď roky idú a čas plynie 
prichádzajú i nové potreby a nové mo�nosti 
ako aj ka�dý z nás mô�e svojím spôsobom 
prispieť k vzájomnej spolupráci, aby bol 
Pán Boh oslávený a spoločenstvo okolo ol-
tára naplnené láskou, porozumením i vzá-
jomnou slu�bou. 

Treba aj dnes a mo�no i viac ako predtým, 
modlitby, obety a duchovné dary, ktoré nám 
prinesú Bo�ie po�ehnanie. Aj dnes treba 
Þnančné dary, ktoré zveľadia Bo�ie dielo 
a rovnako potrebné sú múdre rady a praco-
vité ruky, ktoré sa chopia diela. Verme, �e 
nič nás tak nezjednotí a nič nás tak neuvedie 
do vzájomnej spolupráce ako láska k Bohu 
a človeku, úcta k Bo�ím veciam a tú�ba po 
večnej Bo�ej odmene.

ThDr. Mário Orbán
farár 

Ná� chrám
(Dokončenie)

Poďakovanie darcom

Ďakujeme v�etkým darcom, ktorí 
svoje 2 % dane z príjmu darovali na 
činnosť Kresťanskej speváckej skupi-
ny Credo. Celková pripísaná suma na 
bankový účet činí 19 505.- SKK. 

Zároveň by sme chceli poďakovať 
Obecnému úradu Dubová za Þnančný 
príspevok 15 000.- SKK.

E�te raz srdečne ďakujeme.

Credo

Vďaka za 2 % dane

Milí čitatelia,
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slo-

vensku a Konferencia sv. Jána Krstite-
ľa v Dubovej vyslovujú úprimnú vďa-
ku darcom, ktorí darovaním 2 % dane 
podporili Maják, občianske zdru�enie. 
Uvedený subjekt patrí do vincentskej 
rodiny a významnou čiastkou podpo-
rí Þnančne Spolok sv. Vincenta, čo sa 
premietne aj do príjmov na�ej konfe-
rencie v Dubovej. 

Vďaka za Va�u priazeň. Ćíselné 
vyjadrenie Va�ej podpory uvedieme 
v budúcom čísle Dubovských novín, 
keď bude v tejto veci deÞnitívne roz-
hodnuté.

Franti�ek Zajíček
predseda Konferencia sv. Jána Krstiteľa

Dnes bolo v kostole evanjelium o milo-
srdnom Samaritánovi. Tak som rozmý�-
ľala, �e aj v na�ej malej obci boli kedysi 
takí skromní samaritáni. 

Samaritáni v Dubovej

Pamätám, �e na domku Ferdinanda Ko-
níka bola tabuľka so slovom Samaritán. 
Bol to obyčajný človek, ale asi mal neja-
ký zdravotnícky kurz alebo na vojne robil 
zdravoťáka. Vtedy sa tomu hovorilo, �e 
robil lapiducha. Tak�e vedel poskytnúť 
prvú pomoc pri men�om zranení. 

Druhou takou samaritánkou boli babka 
Jozefína �vorcová, zvaná �vorcka. Keď 
mal niekto bolenie brucha alebo - ako 
tomu vtedy hovorili - �e má koliku, bab-
ka mala v�dy nejaké bylinky, ktorými sa 
sna�ila pomôcť. A nebola to iba kolika, 
ale boli to aj pôrodné bolesti, kde vede-

la �enám pomáhať. Pritom bola v�dy 
skromná a láskavá.

Treťou na�ou akoby dubovskou raritou 
bola Margita zvaná Tyrolová. Vraj po-
chádzali z Tyrolska a jej otec bol vojen-
ským zbehom a u nás sa skrývali. Bývali 
v obecnom dome zvanom �pastierna.� 
Hoci bola hluchonemá, vedela star�ím 
ľuďom pomáhať pri bolestiach chrbtice 
svojou masá�ou, ktorú v�dy rada poskyt-
la. Za to dostala nejaké potraviny alebo aj 
nejaké korunky. 

Aj teraz je veľa detí, ktoré sa s láskou 
starajú o svojich chorých rodičov. Ale 
hor�ie je, keď rodičia sa starajú o svoje 
choré dieťa. Prosme ná�ho nebeského 
lekára, aby bolo čím menej takých prí-
padov. Nech je stále viacej takých ľudí, 
ktorí s láskou pomáhajú  tým, ktorí to po-
trebujú.

Mária Valentovičová
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50. výročie 
sobá�a

V tomto roku si man�elia 
Kristína a Ľudovít Ru�ičkovci 
pripomenuli 50-te výročie svoj-
ho sviatostného sľubu a prísahy 
pred oltárom. 

K prekrásnemu výročiu - zla-
tej svadbe - prajú veľa zdravia, 
�ťastia v kruhu rodiny a priate-
ľov, Bo�ieho po�ehnania a ra-
dosti deti, vnuk Peťko a celá 
rodina, v�etci susedia, známi 
a bývalí kolegovia.
 

�ivot je 
ako v hore strom 

a láska 
- letokruhy v ňom...

Blaho�eláme
25. septembra obrátila na�a krstná mama, sestra a �vagriná Emília Har�ányiová 

svoj 80. list v knihe �ivota. 
K jubileu jej celá rodina a známi �elajú e�te veľa rokov zdravia, �ťastia a Bo�ieho 

po�ehnania. 
 

 Keď ľudia striebrejú a dozrievajú ako víno, 
stávajú sa in�piráciou - darom - skú�kou - pokladom...

Venujme spomienku
a tichú modlitbu pani Anastázii Svrčkovej r. Jurko-
vičovej (* 2.4.1906, +6.11.1961). V apríli sme si pri-
pomenuli jej nedo�ité 100. narodeniny a v novembri 
uplynie 45 rokov odo dňa jej odchodu pred Pánovu 
tvár. 

Bo�e, daj jej poznať večnú bla�enosť.

Vatikánsky rozhlas
Pravidelné rubriky:
pondelok: 
Cirkev a svet
utorok: 
Svet mladých
streda: 
Generálna audiencia
�tvrtok: 
�tvrtkový komentár
piatok: 
Tý�deň so Svätým Otcom 
My�lienka na nedeľu
sobota: 
Rozhovor tý�dňa
nedeľa: 
Nedeľný príhovor Benedikta XVI.
Slovo pre chorých 
Gréckokatolíkom 
Listáreň Slovenskej rodiny VR

Frekvencie:

Slovenské vysielanie z Vatikánu

ka�dý večer od 19.45 - 20.00 hod.
na frekvenciách:
SV (MW) 1467 kHz 
SV (MW) 1530 kHz
KV (SW) 4005, 5880, 7250 kHz
repríza v nasledujúci deň ráno
od 05.25 - 5.40 hod.
na frekvenciách:
SV (MW) 1530 kHz
KV (SW) 4005, 5880 kHz

Slovenský rozhlas

ka�dý �tvrtok od 19.30 - 19.45 hod.
na frekvencii:
SV (MW) 1098

Rádio Lumen

ka�dý deň od 20.15 - 20.30 hod.
repríza v nasledujúci deň ráno
od 05.30 - 05.45 hod.

Internet

www.radiovaticana.org

- v�etky odvysielané správy v texto-
vej aj zvukovej podobe

- informácie o Vatikáne, Rímskej 
kúrii a pontiÞkáte Benedikta XVI.

- priame prenosy dôle�itých udalostí 
z Vatikánu (audio, video)
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Autorom pamätnej tabule je akademický 
sochár Jozef Barinka (teraz pracuje na so-
che Martina Rázusa pre mesto Brezno). Aj 
on prispel k tomu, podobne ako rozhlasová 
súťa� Vincúrko, (pomenovaná podľa kni�-
ky, ktorá vy�la v roku 2001), aby veselý 
i vá�ny odkaz Vincúrka, z ktorého sa stala 
legenda, zostal medzi nami.

Odteraz bude v Dubovej označený pa-
mätnou tabuľou dom č. 183. V jeho prednej 
časti býva Jozefína Hrdlovičová, Vincova 
a na�a priateľka, ktorú môj man�el neraz 
i v neskorú nočnú hodinu zobudil, aby mu 
naliala deci vínka. Mô�eme sa o tom pre-
svedčiť i pri čítaní Vincúrka. 

V tomto dome sa narodilo rodičom Anne 
Ľudovíte, rodenej Slintákovej, a Alexinovi 
�ikulovcom 11 detí. (Iba najmlad�ia Marga-
réta Holo�ková sa narodila v novom dome 
na ulici smerom na Fúgelku.) Tu pri�iel na 
svet aj Viliam �ikula, takisto prozaik, autor 
viacerých kni�iek, Þlmových a televíznych  

scenárov. Narodil sa tu aj brat Alexander, 
autor kni�ky Husle. 

Ak niekto vyrastie na osobnosť, ktorá 
v úcte k svojim predkom a rodákom pre-
slávi svoju obec a robí jej česť, je to aj zá-
sluha jeho rodnej dediny � Vinco by dodal, 
�e aj rodného cirkevného zboru; a je to aj 
zásluha najbli��ej početnej rodiny: Beta ho 
odprevádzala do klá�tora, Anička s man-
�elom Vladom ho nav�tevovali aj v Brne, 
kde vojenčil, mamka zas pomohla, keď 
ako mladý, do �ivota sa rozbiehajúci autor 
kupoval svoj �bungalov� � Hamr�týl, �va-
gor Marnúsek pomohol, keď Vinco staval 
na modranských Vŕ�koch dom. Nedajú sa 
spomenúť v�etci, ktorí pomohli, modranskí 
i dubovskí priatelia, bratislavskí spisova-
telia. Chcem sa v�ak aj teraz poďakovať 
man�elovej rodine a Dubovanom, predo-
v�etkým starostovi Alexandrovi Lukačo-
vičovi za úctu, akú mu obec vzdala počas 
jeho �ivota, i za podporu po Vincovej smrti 

a starostlivosť o udr�iavanie jeho stálej pa-
miatky. 

Môj man�el Vincent �ikula bol človek, 
ktorý staval domy � obrazne i doslov-
ne � ale aj človek, ktorý sadil stromy, ba 
pred smrťou zalo�il aj svoj prvý vinohrad. 
A bol to aj človek, ktorý odhaľoval svo-
jim kolegom pamätníky: stál pri odhaľo-
vaní pamätnej tabule profesorovi Jánovi 
�tevčekovi v Banskej Bystrici, odhaľoval 
pamätník Rudovi Slobodovi v Devínskej 
Novej Vsi i pamätnú tabuľu Jánovi Smre-
kovi v Modre, odkiaľ rovnako chudobný 
Ján Smrek, sirota, vstúpil do slovenskej 
literatúry. Skrátený citát na tabuli je úry-
vok z textu, ktorý môj man�el predniesol 
pri odhaľovaní pamätnej tabule J. Smre-
kovi počas svetového kongresu básnikov 
v Modre. (V úplnom znení vy�iel v jeho 
kni�ke pamätí Po�ehnaná taktovka.)

Text vyrytý na pamätnej tabuli znie: �Ak 
má niekto Bo�iu iskru, keby z akej chudo-
by vy�iel, uká�e svetu, �e sila poézie pretr-
váva, prekračuje hranice ka�dodennosti, ba 
vie byť večná.�

Tvrdo�ijné uľpievanie na tradícii, také 
výrazné v kni�ke Prázdniny so strýcom 
Rafaelom, ktorá sa odohráva v Hru�kovci 
(či�e v Dubovej), bolo aj vyjadrením jeho 
tú�by a úsilia pretrvať v rôznej forme; a tie 
formy pretrvania a duchovného pozdvih-
nutia práve cez literatúru nám nevtieravo, 
jemne predkladal celý svoj pracovitý, ta-
lentovaný �ivot. Lebo ak má niekto Bo�iu 
iskru � a myslíme tým talent, ale i celkové 
duchovné povznesenie -, taký človek pretr-
vá v mysliach svojich rodákov i v kultúre. 
Pamätná tabuľa pred jeho rodným dvorom 
nech nám to pripomína.

Anna Blahová-�ikulová 

Dom, označený pamätnou tabuľou

Tento rok si pripomíname dve okrúhle výročia Vin-
centa �ikulu. V júni uplynulo u� 5 rokov od jeho smrti 
(zomrel 16. júna 2001), v októbri si zas pripomenieme 
nedo�ité 70. narodeniny. 

V roku takýchto výročí je vhodná príle�itosť pripo-
menúť si aj dvor, na ktorom sa hrával ako malý chla-
pec, dvor, z ktorého odchádzal do nitrianskeho klá�to-
ra. A hoci z klá�tora sa u� vrátil do nového domu, izba, 
v ktorej uvidel nad sebou tmavé hrady, keď prvý raz 
otvoril oči, zostala jeho rodným domom.

Spolok dychová hudba Ivanka nám pred týmto do-
mom na začiatok slávnosti zahral man�elovu obľúbe-
nú pieseň Aká si mi krásna. Ďakujeme Ivančanom, �e 
nezabudli a nezabúdajú... 

Vincent �ikula
spisovateľ

Tento príspevok sme dostali z Vatikánu z príle�itosti 75. výročia Va-
tikánskeho rozhlasu od jezuitského kňaza Leopolda Slaninku, ro-
dáka z Ompitála, ktorý v súčasnosti riadi jeho slovenskú redakciu. 
Predkladáme Vám aspoň základný text, podrobnej�ie informácie 
na str. 5 a v budúcom čísle. Podporme duchovne toto veľké dielo, 
na ktorom majú slovenskí katolíci významný podiel.

Drahí priatelia Vatikánskeho rozhlasu
Pri tejto milej príle�itosti sa na Vás obraciame nielen ako na poslucháčov, ale 

aj ako na priateľov, ktorí si hlas Svätého Otca na na�ich vlnách neladia zo zvedavosti, ale predo-
v�etkým z pocitu osobnej príslu�nosti do spoločenstva Cirkvi. Táto láska ku Kristovmu námestní-
kovi je v na�om národe vrúcna oddávna a okolo slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu sa 
preto u� od jeho počiatkov vytvorila poslucháčska obec, ktorú mo�no nazvať takmer rodinou.

Sme preto veľmi radi, �e v jubilejnom roku 75. narodenín Vatikánskeho rozhlasu mô�eme potvr-
diť toto puto oÞciálnym zalo�ením Slovenskej rodiny Vatikánskeho rozhlasu. Bude predov�etkým 
duchovným spoločenstvom Slovákov katolíkov, ktorí sa aj týmto spôsobom chcú sna�iť o upevňo-
vanie a �írenie pravdivých hodnôt v na�om svete. Dovoľujeme si doň s radosťou a čo najsrdečnej�ie 
pozvať i Vás.

Laudetur Jesus Christus!
Leopold Slaninka SJ

vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu
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Pripomienka zosnulých
október - november 2006

Verím, 
�e môj Vykupiteľ 

�ije...

100 rokov:

Juraj Svrček  ++ 8.10.1906 
vdovec (89 r.)

Alojz Kosec   ++ 28.10.1906 
syn Floriána a Serafíny rod. M. (5 dní) 

Mária Soldanová  ++ 3.9.1996 
rod. Pe�ková (82 r.)

Jozef Drinka  ++ 25.10.1996 
vdovec po �tefánii (85 r.)

Agnesa Königová  ++ 29.11.1996 
vdova po Jaro�ovi (70 r.)

90 rokov:

Franti�ka Slintáková  ++ 13.10.1916 
dcéra Franti�ka a Vincencie rod. Heldovej (2 r.)

Elizabeth Hrdlovičová  ++ 28.10.1916 
dcéra Franti�ka a Apolónie rod. Heribanovej (3 r.)

�tefánia Jakubcová  ++ 8.11.1916 
dcéra Martina a Agnesy rod. Kučerovej (3 r.)

30 rokov:

Ignác Polčič  ++ 23.10.1976 
man�el Márie rod. Gavorníkovej (67 r.)

Mária Zacharová  ++ 23.10.1976 
vdova po Felixovi, rod. Drefková (85 r.)

40 rokov:

Vladimír Koník  ++ 2.10.1966 
man�el Herty rod. Lapá�ovej (29 r.)

�tefan Tajcnár  ++ 20.10.1966 
vdovec po Márii rod. Slovákovej (96 r.)

70 rokov:

Mária Drefková  ++ 18.10.1936 
dcéra �tefana a Serafíny rod. Setnickej (1 mes.)

Anna Hozlárová  ++ 23.10.1936 
dcéra Augustína a Anny rod. �trbíkovej (3 mes.)

Jozef Drinka st. 

Rudolf Held

20 rokov:

Emil Magala  ++ 23.10.1986 
man�el Amálie rod. Pe�kovej (55 r.)

Viliam Polčič  ++ 27.10.1986 
syn Mikulá�a a Márie rod. Polčičovej (40 r.)

Mária Polčicová  ++ 8.11.1986 
vdova po Alojzovi, rod. Valentovičová (73 r.)

Pavol Jakubec  ++ 28.11.1986 
vdovec po Anastázii rod. Hutterovej (76 r.)

60 rokov:

Pavol Kosec  ++ 29.10.1946 
man�el Heleny rod. Ga�parovičovej (63 r.)

Apolónia Pokorná  ++ 12.11.1946 
vdova po Vojtechovi, rod. Kosecová (78 r.)

Odi�iel 
človek, 

ktorému 
u� nebude� môcť 

preukázať 
konkrétnu pomoc. 

V�dy keď niekto 
zomiera 

mám pocit, �e som 
mohol pre neho 

urobiť oveľa viac.
(P. Rosso)

80 rokov:

Filoména Ru�ičková  ++ 7.10.1926 
dcéra Floriána a Márie rod. Koníkovej (2 r.)

Jozef Klimo  ++ 9.11.1926 
man�el Magdalény rod. Pe�kovej (63 r.)

Veronika Nemčeková  ++ 13.11.1926 
dcéra Jozefa a Anastázie rod. Jakubcovej (21 dní)

Antónia Tajcnárová  ++ 14.11.1926 
man�elka Jána rod. Kosecová (72 r.)

�tefánia Svrčková  ++ 22.11.1926 
dcéra �tefana a Hermíny rod. Heldovej (11 mes.)

Rudolf Kolek  ++ 24.11.1926 
syn Rudolfa a Márie rod. Horváthovej (21 dní)

Jozef Huttera  ++ 24.11.1926 
man�el Márie rod. Heribanovej (63 r.)

Agnesa Königová

Pavol Jakubec

Emil Magala

Jozef LukačovičIgnác Polčič

Mária Polčicová

Viliam Polčič

Mária Soldanová

10 rokov:

Jozef Lukačovič  ++ 13.10.1996 
man�el Ru�eny rod. Polčičovej (68 r.)

Rudolf Held  ++ 16.10.1996 
man�el Edity rod. Moravčíkovej (55 r.)
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Milí Dubovania, 

chcela by som Vás v tejto rubrike po-
stupne oboznámiť s niektorými detailami, 
ktoré mô�u doplniť na�e poznanie o his-
tórii na�ej obce. Začala by som prehliad-
kou cirkevnej obce, farnosti, kostola, kde 
by som sa opierala o kanonické vizitácie, 
ktoré nariadil v rokoch 1553 � 1568  ostri-
homský arcibiskup Mikulá� Oláh.

Fara obce Dubová spolu s kostolom 
a cintorínom bola  a� do roku 1781 Þliál-
kou fary Vi�tuckej.

Prvý kostol v Dubovej 

bol postavený v roku 1594. Zapisovateľ 
kanonickej vizitácie opiera svoje tvrdenie 
na to, �e na jednej klenbe bol tento leto-
počet čitateľný.  Kostol bol zasvätený Sv. 
Jánovi Krstiteľovi. Bol ve�atý s klenbou 
a mal tri oltáre. Na hlavnom oltári bol 
obraz �Sťatie sv. Jána Krstiteľa�, ktorý je 
dodnes umiestnený v teraj�om kostole. Po 
bokoch boli sochy sv. Ignáca, Lenharta, 
Vendelína a Jána Nepomuckého.

Druhý oltár zo strany epistoly: Bla-
hoslavená Panna Mária medzi sochami 
sv. Sebastiána a sv. Rochnesa. Hore bol 
obraz sv. Trojice zhotovený v roku 1714   
Pavlom Projzlerom.

Tretí oltár zo strany evangelií: Obraz 
Spasiteľa medzi sochami sv. Joachima 
a sv. Jozefa.

V kostole bola drevená kazateľnica 
ozdobená sochami �tyroch evanjelistov 
a korunou, v ktorej je socha Dobrého 
pastiera. Kostol ďalej vlastnil kamennú 
�esťhrannú krstiteľnicu, drevený chórus, 
varhany a �tyri prápory. Krypty v kostole 
neboli. 

O výstavbe kostola nie sú dokumen-
tyKostol bol postavený z kameňa, krytý 
�indľami. Ve�a mala na streche medenú 
guľu a pozlátený krí�. Klenba kostola bola 
gotického slohu. V sankulárií vychádzali 
klenby z jednej stĺpovej hlavice. V lodi 
kostola klenby vychádzali z polstĺpov. 
Tieto polstĺpy nemali hlavice. Stĺpove 
rebrá sa spájali v strede klenby v dvoch 
výrazných uzavretých kruhoch. Na jed-
nom ohradenom kameni lode bolo vidieť 
�esťcípovú hviezdu a polmesiac v jednom 
erbe. Podľa nápisu na jednom kameni bol 
v roku 1746 posvätený ostrihomským bis-
kupom Michalom Frivaiszom.

Zvony farnosti Dubová 

Na ve�i prvého kostola boli dva zvony: 
väč�í 8 a ½ metrák a �iroký 2 a 1/2 stopy 
(miery uvádzam podľa vizitácie) bol v ro-
ku 1775 opravený a posvätený biskupom 
Antonom Révay. Tento zvon počas prvej 
svetovej vojny zobrala maďarská vláda na 
výzbroj rakúsko-uhorskej armády. 

Druhý zvon bol odliaty v roku 1682,   
mal 4 metráky a �írku 2 stopy (miery uvá-
dzam podľa vizitácie). Vizitácia z roku 
1756  registruje, �e bol posvätený.

Tretí zvon bol pre umierajúcich v dre-
venej ve�i uprostred obce. Vá�il 60 libier 
a bol �iroký jednu stopu. Bol zadová�ený  
a posvätený v roku 1766  biskupom baró-
nom Pavlom Révay.

Veľký zvon do nového kostola bol za-
kúpený pravdepodobne v roku 1907 z mi-
lodarov veriacich. Odliaty bol v Chomú-
tove.

Mária Polčicová

K výročiu kostola (1)

Milí čitatelia Dubovských novín, v súvislosti s blí�iacim sa výročím ná�ho kostola 
Vám ponúkame túto rubriku, v ktorej sa počas celého roka budeme venovať jeho 
histórii i jeho súčasnej podobe. Pokúsime sa doplniť ná� pohľad na tento Bo�í chrám 
o detaily, ktoré sme si mo�no doteraz nev�ímali, alebo sme o nich jednoducho nevede-
li. Príjmite tento ná� príspevok ako jeden zo spôsobov, ako sa na spomenuté výročie 
vnútorne pripraviť. Zároveň ide o doplnenie informácií, ktoré získavame z precízne 
pripravovanej rubriky Premeny Dubovej.

V prvej fáze nám ponúkla spoluprácu pani Mária Polčicová (poznáme ju skôr ako 
Madlenku) a tu máme jej úvodný príspevok. 
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V druhom čísle tohtoročných Dubov-
ských novín bol oznam o dvoch význam-
ných výročiach, a to 90-tich rokoch �ivo-
ta a 65. výročí kňazstva ná�ho bývalého 
duchovného správcu, vdp. �tefana �áka. 
Na základe vyhlásenia v kostole prebehla 
men�ia Þnančná zbierka a konečne dňa 
12. júla 2006 sa nám (p. Jozefíne Fandlo-
vej, p. Magdaléne Polčičovej a mne) po-
darilo uskutočniť náv�tevu otca �tefana 
v Bratislave v jeho byte. 

Náv�teva u otca �tefana
Pri�li sme s kyticou kvetov, Þnančným 

darom 1 500 Sk, nejakým tým domácim 
vínkom a upečeným koláčom. Otec �tefan 
nás u� čakal. O na�ej náv�teve bol infor-
movaný od svojej netere, p. Marty Barino-
vej, ktorá sa oňho momentálne stará, keď-
�e jeho zdravotný stav si vy�aduje neustály 
dozor.

Mo�no mnohí nevedia, �e ná� bývalý du-
chovný správca trpí Alzheimerovou choro-
bou, čo sa prejavuje predov�etkým stratou 
pamäti, či�e postihom nervového centra. 

Otec �tefan nám toho veľa nepovedal. 
Viac sme sa dozvedeli od jeho netere. 
V pracovných dňoch ho p. Marta vozí do 
denného stacionára s názvom Memory, 
ktorý sa nachádza v Bratislave. Toto zaria-
denie je jediné svojho druhu na Slovensku. 
Venuje sa ľuďom postihnutým Alzheime-
rovou chorobou. Svoj čas tu klienti trávia 
rôznymi aktivitami, ako sú tanec, spev, ma-
ľovanie, rôzne ručné práce... Samozrejme 
v�etko pod odborným dohľadom. 

Cez víkend si p. Marta berie otca �tefana 
k sebe na byt. Urobili sme i zopár záberov 
a ako vidno čo sa týka výzoru otca �tefana, 
skoro vôbec sa nezmenil od tej doby, ako 
u nás ukončil svoju pastoračnú činnosť. 

Pri na�ej náv�teve sme ho od Vás 
v�etkých nechali pozdraviť a on nás pri 
rozlúčke po�iadal o odovzdanie pozdravu 
Vám a poprial v�etko dobré. Pozdrav odo-
vzdávame.

Monika Valentovičová

Z mlad�ích rokov...

Od obce Dubová získal pred niekoľkými rokmi čestné občianstvo

V kompletnej zostave

Vonku bolo príjemne...
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V roku 1895 sa konal prvý kongres uhor-
ských národností (okrem Rusínov a okrem 
Nemcov, ktorí prejavovali náchylnosť na 
pomaďarčenie). Upútal svojím obsahom 
i zahraničie. V roku 1896 vláda naň odpo-
vedá zosilnením maďarizácie i zákonom 
o pomaďarčení názvov obcí a priezvísk, 
sprísnenou cenzúrou. Maďarskí boháči si 
zalo�ili politické strany � agrárnikov a mer-
kantilistov (statkárov a kapitalistov).

Obecná kronika hovorí, �e po roku 1895 
za pôsobenie učiteľa Antona Becska a je-
ho úsilím, bol v obci zalo�ený prvý cirkev-
ný spevokol. Z roku 1896 sa nám zachoval 
ďal�í dosť veľký zlomok o histórii obce 
v diele Dr. Ferencza Komlóssyho Dejiny 
rímsko-katolíckych �kôl ostrihomskej ar-
cidiecézy, Ostrihom 1896. Originál maďar-
ský. Vyberám z neho: Obec Dubová patrí 
k seneckému okresu �upy Bratislavskej. 
Samostatná fara. Počet obyvateľov obce 
744. Rímskych katolíkov- 730., evanje-
likov ausgburského vyznania 2, izraeli-
tov 12. Materinská reč slovenská. Počet 
�kolopovinných 120. Ka�dodenných 90, 
opakuje 30. Vyučovanie reč slovenská 
� maďarská. Po�ta � Častá. �eleznica, 
telegraf � Modra ... Dľa povolaní pat-
ria k roľníckej triede, ktorí 
pestujú málo 
vína a obilia, 
keď�e mnoho 
rodín nevie sa 
z toho vy�iť, 
�ijú z náden-
ného. Mnohí u� 
začiatkom jara 
so svojou rodi-
nou odídu na 
robotu do Dol-
ného Rakúska, 
kde strávia dlhý 
čas, aby mohli 
na zimu nejaké 
úspory priniesť, 
z ktorých si na 
zimu nakupujú 
potraviny a zapla-
tia dane. Tí zas, 
ktorí v blízkych 
dedinách k mo�nej-
�ím gazdám vstúpili do práce, 
prinesú u� menej peňazí ale viacej obilia. 
Keď nastane jeseň, obchodujú s ovocím, 
ktoré pestujú vo svojich ovocných záhra-
dách a s tým chodia do susedných dedín 
a miest; ktorí si v lete zarobili peniaze, za 

to kupujú ovocie a vo veľkom obchodu-
jú. Počas vinobrania vypre�ujú hrozno 
a odpredajú ho e�te ako mu�t a málo si 
ponechajú pre seba. Počas zimy, keď sú 
polia pod snehom a panuje nedostatok 
práce, robia v lesoch drevorúbaním, za 
malý plat síce, ale z hodnotou doveze-
ného kuriva predsa tam chodia. Mnohí 
kupujú od pastva kolové drevo, čo spra-
cujú na viničné tyčky a predávajú v mes-

tách; chudobnej�í, kto-
rí nemajú peniaze na 
drevo, chodia na iný 
lesnatý kraj /Vrbové/, 

tyčky �tiepať. 
A teraz veľmi zaujímavé zmienky o vý-

stavbe �koly: Akým bojom tvorila sa 
obec, cez takú premenu pre�la aj �kola, 
lebo pred mnohými rokmi bola na mies-
te teraj�ej �koly slamou pokrytá chalu-
pa, v ktorej slú�il jednoizbový byt ako 
učebňa a byt učiteľa. Neskôr �elezný zub 
času tento natoľko obdral, �e boli núte-
ní postarať sa o iný a preto postavili na 
mieste kostolnej pivnice a obecnej sýpky 
taktie� jednoizbovú �kolu, ktorá bola čis-
to len učebňa a učiteľský byt bola býva-
la učebňa. Pre úzkosť priestoru ani táto 
nezostala na tento účel, zrúcali predo�lú 
a na jej mieste stavala sa teraj�ia �ko-
la, ktorá zodpovedá po�iadavkám času. 
Bola prestavaná v rokoch 1870. Túto 
�kolu postavila 

obec z vlastných síl, len 
drevenú kon�trukciu zadová�ili za lac-
nej�ie peniaze z lesov osvietených p.gr. 
�tefana Pálffyho a Jána Pálffyho. Stojí 
na severnej strane obce, v priestore me-
dzi kostolom a farou. Zo severnej strany 
je ohradená ovocnou záhradou, ktorá 

ovocná záhrada slú�ila kedysi za účelom 
cintorína, z východnej strany tvoria hra-
nicu kostol a jeho pivnica, z ju�nej strany 
hraničí so záhradami veriacich, od kto-
rých ju oddeľuje dvor � sku-

točne priestor pred kos-
tolom�kola, o ktorej tu 
je reč, je dnes Osvetové 
stredisko (beseda). Stará 
fara � Kocka, kostol bol 
v priestore záhrad pod 
Obecným úradom. Sta-
rá pivnica vo dvore be-
sedy bola asi uprostred 
priestranstva pred 
kostolom, okolo kto-
rého bol starý cintorín 
� teraz spomínaný 
ako ovocná záhrada. 
... základy �koly, sú 
stavané z kameňa, 
múry surové, podr-
�ané vystavanými 
kamennými stĺp-
mi. Strecha je e�te 
v dobrom stave 
a je pokrytá pále-

nými črepmi ... ... �kola, poťa�ne 
učebňa je umiestnená a zariadená takto: 
učebňa je stavaná smerom sever � juh, 
ktorým smerom je umiestnených 10 a 10 
lavíc, medzera medzi lavicami je 80 cm, 
taktie� na východnej strane je medzera 
35 cm pozdĺ� steny. Pri západnej strane 
stoja vnútorne vykurované hlinené kach-

Premeny Dubovej... (12)

Ručná výroba  �tekov (�tefan Pe�ko)

Posedenie na dvore starej fary 

(priestor, ktorý dnes väč�inou poznáme ako �na Kocke�)



   Dubovské novinyDubovské noviny                                                 október - november 2006                                                                           11

le ... ... na východnej ste-
ne visí krí�, symbol rím-
sko � katolíckej �koly. 
Na ju�nej strane medzi 
dvoma �irokými okna-
mi je stolček (podium), 
na ktorom stojí stôl, �lto 
maľovaný z mäkkého 
dreva a stolička z tvrdé-
ho dreva. V juhovýchod-
nom kúte je umiestnená 
okolo osi točiaca sa ná-
stenná tabuľa vsadená 
do rámu 110 cm dlhého 
a 78 cm �irokého, ktorej 
jedna strana má červené 
linkovanie, druhá bod-
kovanie pre kreslenie. 

Pri spojení západnej a ju�nej strany 
je skriňa z mäkkého dreva, vyrobená 
v máji 1895 a slú�i na uschovanie �kol-
ských pomôcok a kníh. Táto skriňa má 
4 priečinky, v ktorých sa nachádzajú na 

plátno lepené mapy Maďarska, Rakúsko 
� Uhorskej Monarchie a Európy. Jeden 
v hornom sektore umiestnený priečinok 
je rozdelený na 2 men�ie priečinky, z kto-
rých jeden slú�i na umiestnenie glóbusu 
a v druhom sa nachádzajú prírodopisné 
obrazy, pohyblivé písané a tlačené pís-
mená, krieda, �pongia. Zariadenie učeb-
ne riadne. Kni�nica niet. Priestor pre 
telocvik jestvuje, vystrojenie niet. Strom-
ková �kola jestvuje od r. 1895. Údr�bár 
�koly je rim.kat. cirkevná obec. Patróna 
nemá. Kántorsko � učiteľský plat: 48 ßo-
rentov 78 grajciarov. 

A keď sme pri �kolstve, povedzme si nie-
čo o učiteľoch v dedine. Teraz sme sa do-

čítali, ako bola postavená �kola v Dubovej, 
ktorá po opravách slú�i ako Miestne osve-
tové stredisko. Zoznam učiteľov nebude 
kompletný, ale spomeňme: Jakub Skvara, 
N. Friedman, �tefan Dranay, Franti�ek 
Begányi � tento prvý učil v �kole vy��ie 
menovanej a je v obci pochovaný, Ján 
Kanka, Anton Becko, Pavol Kitta � tie� 
pochovaný u nás. 

Tro�ku predbehnem a dokončím zoznam 
a� po koniec vojny: �tefan Jakubčík, kto-
rého zastupoval farár � Ľudovít Hottár 
a v r. 1919 prevzal miesto Alojz Kitta. 

Spracoval 
Ľudovít Ru�ička ml.

Vdp. Ľudovít Hottár, farár 
(+ 1.6.1956)

Osvetová beseda (zo zadnej strany) - bývalá �kola

Milí čitatelia, pred rokom sme v Dubovských novinách uverejnili príspevok s názvom �Tajomný Vítkov vŕ�ok�. Krátko na to 
reagoval na článok pán Ignác Polčič z Českej republiky, rodák z Dubovej, ktorý si v súvislosti s Vítkovým vŕ�kom spomína na 
niektoré zá�itky svojho otca. Nedávno sme sa s ním skontaktovali, stretli sme sa a dnes sme vďační za nasledovný článok, ktorý 
vnímame ako pekné doplnenie toho, čo sme u� o Vítkovom vŕ�ku napísali...

Môj otec
Pred nedávnou náv�tevou mojej rodiny na Dubovej sme sa boli prechádzať na Vítkovom vŕ�ku. Veľmi sa mi páčila novovybudo-

vaná Krí�ová cesta a jaskyňa s Panou Máriou, kde som si o�ivil spomienky na svoje detstvo a na dobu davno minulú... 
Môj otec sa narodil na Dubovej v roku 1909. Pred druhou svetovou vojnou pracoval niekoľko rokov vo Francúzku. Potom, čo 

Nemci napadli Francúzsko, otec sa sna�il dostať späť na Slovensko, ale �iaľ dostal sa len do �trasbugu, kde pri obrovskom bombar-
dovní bol zajatý a deportovaný do koncentračného tábora na ťa�kú prácu do kameňolomu a potom do Dortmundu do �eleziarní. Tam 
sa mu po nejakej dobe stal úraz, dostal priepustku na liečenie a vďaka tomu sa dostal naspäť na Slovensko do Dubovej. Vojna v�ak 
e�te neskončila a v obave o svoj �ivot sa určitú dobu schovával na Vítkovom vŕ�ku, kde mal v zemi vyhrabaný bunker. 

Dnes u� som bunker nena�iel, ale spomienky na rozprávanie o ťa�kom �ivote na�ich rodičov vo mne ostali nav�dy.

                                                                          Ignác Polčič
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14. kolo Slovenského pohára 
Masters a Hobby cyklistov

Cyklistický klub PR �port Bratislava 
v spolupráci s obcou Dubová opäť privíta-
li 16. júla 2006 veľkú cyklistickú rodinu. 
Na �tarte sa stretlo 93 pretekárov, ktorých 
povzbudzovalo publikum pozostávajúce 
z fanú�ikov, rodinných príslu�níkov, orga-
nizátorov a priaznivcov tohto �portu. 

Medzi cyklistami má Dubová veľký 
kredit a veľmi radi sa sem vracajú. Tradič-
ným spestrením a neoddeliteľnou súčasťou 
sú detské cyklistické preteky. Zanietenie 
a �portový zápal malých pretekárov sa ka�-
doročne stretajú s veľkým ohlasom.

Príjemnú atmosféru cyklistickej nedele 
vyplnilo zlosovanie vstupeniek. Hodnot-
né ceny nám venovali sponzori pretekov, 
o ktorých ste sa mohli dočítať aj v malej 
bro�úrke vydanej pri príle�itosti spomína-
ných pretekov. Nechýbalo ani občerstvenie 
a posedenie pri príjemnej hudbe.

Organizátori touto cestou veľmi pekne 
ďakujú v�etkých spoluorganizátorom, po-
riadkovej slu�be, sponzorom a rovnako aj 
občanom, ktorí nemalou mierou prispeli 
k ďal�iemu vydarenému podujatiu celoslo-
venského významu a zviditeľneniu obce 
Dubová.
     Te�íme sa na ďal�í ročník pretekov a na 
stretnutie s Vami.

Toto je fotograÞa na�ich futbalistov asi z roku 1958. Mladé tváre tých, ktorí dnes u� zväč�a iba spomínajú na časy, kedy plní energie a síl 
behali za loptou po ihrisku, dávajú takému obrázku ničím nenahraditeľnú príchuť histórie a spomienok. Práve tak ná�mu oku dnes lahodí 
pohľad na staré vozidlo v pozadí (pravdepodobne autobus)...

Spomienkový album

Cyklomaratón vínnou cestou 2006


