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„Chváliť nám patrí slávnych mužov, 
svojich otcov podľa ich činov... Všetci títo 
si získali slávu v dejinách svojho národa 
a už za ich života sa im dostalo pochvaly... 
Ich telá pochovali v pokoji, no ich (slávne) 
meno žije po večné rody. O ich múdros-
ti rozprávať si budú národy a ich chválu 
zvestovať bude zhromaždenie (svätých).“ 
(porov Sir. 44, 1-15) 

Tieto slová nám prináša liturgia slova 
na sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila 
a Metoda. Priblížme si, v čom je vlastne 
sláva a hrdinstvo týchto našich svätých 
otcov viery.

Zo záhrady sa ozval krik. Preľaknutí ro-
dičia sa ihneď pozreli cez okno a videli, že 
malý Miško sedí na kameni s rukami na tvá-
ri a plače. Nuž rýchlo pribehli k nemu a ľu-
tovali ho. Starostlivo sa ho vypytovali čo sa 
stalo. „Kde si sa buchol? O čo si sa potkol? 
Ach, áno, o tento kameň!“ Potom priniesli 
remeň a bili ním kameň, ktorý sa Miško-
vi postavil do cesty: „Ty škaredý kameň! 
Ty chceš nášho Miška zahubiť! Ja ťa nau-

čím...“ A aby bol synáčik spokojný, podali 
mu remeň a rozjedovaný Miško dovtedy bil 
kameň, kým sa jeho hnev neutíšil. A nebola 
to jediná chyba, ktorou rodičia kazili cha-
rakter svojho syna. Miško, ako aj iné deti, 
sa nerád umýval. A keď sa zašpinil, mama 
namiesto toho, aby ho naučila bez kriku sa 
umyť, hovorila: „Kto ťa to len zamazal? Ten 
škaredý pes? Však my mu dáme!“ A Miško 
sa začal hnevať na psa a keď sa umyl išiel 
ho zbiť. Neskoršie sa naučil hnevať sa aj 
na ľudí, lebo prenášal vinu za svoje chyby, 
neúspechy a nespokojnosti na nich. Hneval 
sa na učiteľov, vychovávateľov, zamestná-

vateľov, ba i na svojich rodičov... Napokon 
sa stal veľmi nepríjemným spoločníkom aj 
pre svojich najbližších. 

Zaujímavý, hoci dosť smutný príbeh. Ale 
keď sa každodenne stretávame s toľkými 
ťažkosťami a problémami, ktoré život pri-
náša a s našou nepripravenosťou čeliť im, 
tento príbeh vyznieva pre nás ako veľmi 
blízky a poučný a povedzme si pravdivo, 
že i veľmi častý v mnohých podobných ob-

menách. Či nestretáme viac ľudí nespokoj-
ných a ukrivdených, než tých vyrovnaných 
a spokojných? Či nie je pravdou, že dnes 
je veľa tých, ktorí vedia analyzovať, kriti-
zovať, sťažovať sa a lamentovať a veľmi 
málo tých, ktorí povzbudzujú a potešujú?

Či je to tak alebo onak, platí stále, že pev-
nosť charakteru sa prejavuje v ťažkostiach 
a práve skúšky, ktoré život prináša sú pre-
vierkou toho, akí sme a čo je v nás. A vše-
ličo nám život prináša. Bolo by naivnosťou 
myslieť si, že sme v raji a budeme žiť bez 
ťažkostí a námahy. V zime býva mráz, 
v jeseni vietor, na jar dážď – a keď je tu 
leto, pod strechou je horúčava, na poli trá-
pi smäd, na uliciach prach... A stále niečo. 
Včera to bola bolesť hlavy, dnes je to zub 
a zajtra možno nejaká nepredvídaná prí-
hoda, ktorá zmarí razom všetky naše sväté 
plány, na ktorých sme azda dlho pracovali 
a bude sa treba prispôsobiť novým okol-
nostiam, ba možno začať celkom odznova. 
Len pred pár dňami si bol žiarivou hviezdou 
v očiach ľudí a dnes tou padnutou, lebo boli 
mnohí, ktorí ťa zafarbili tými najčernejšími 
farbami ohovárania, či neprajnosti...

Búriť sa proti životu? Stínať hlavy ne-
priateľom? Hrmotať a šermovať mečom 
verných nasledovníkov Don Qiujota? To 
by aj tak nepomohlo. 

Tu je treba iné: milovať život taký aký je, 
s jeho radosťami i ťažkosťami a vyhrnúť si 
rukávy, napnúť svaly i rozum a ísť za cieľom 
pravdy, lásky a spoločného dobra. Naša ľu-
dová múdrosť správne hovorí: „Silný chlap 
je ten, ktorý vie zniesť údery, nie ten kto 
ich rozdáva.“ A verme, hrdinami boli vždy 
tí, ktorí sa vedeli vzchopiť a napriek ťaž-
kostiam a obetám dosahovali víťazstvá, nie 
tí, čo si utierali slzy pod očami a uplakaný 
nos. Nie tí, ktorých všetci ľutovali, ale tí, 
ktorí druhým pomáhali na nohy, dodávali 
odvahu, morálnu silu a výdrž. Ten, kto ľu-
tuje seba nikdy nebude obdivovaným hrdi-
nom a ten, kto bude hľadať chyby na iných 
a na všetkom možnom, len nie na sebe, ten 

Byť dnes hrdinom?
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Slávnostný výstup 
na Kuklu

Starosta obce Dubová a Komi-
sia pre kultúru, vzdelávanie škol-
stvo, šport a agroturistiku pri Obec-
nom zastupiteľstve Dubová pozýva 
všetkých občanov, priateľov i rodá-
kov obce na 

slávnostný výstup na Kuklu 

na sviatok sv. Cyrila a Metoda, kde 
za prítomnosti vdp. farára Mária Or-
bána bude vysvätená zrekonštruova-
ná rozhľadňa. 

Program:    
 spoločný odchod z dediny je 

okolo 10. hodiny spred kostola
 vysvätenie rozhľadne okolo 12. 

hodiny
 okolo 15. hodiny sa všetci spo-

ločne stretneme v spoločenskej sále 
na  ihrisku, kde z rúk pána starostu 
prevezmú cenu starostu obce obča-
nia, ktorí sa zaslúžili o výstavbu roz-
hľadne a rozvoj turistiky v obci. 

Pre všetkých prítomných bude 
pripravené občerstvenie a kultúrny 
program.

1. februára 2007 uplynulo 720 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci. 
Rovnako ako v mnohých malých obciach je táto zmienka o nás len zmienkou o hra-
niciach iných majetkov alebo území. Ale to nevadí – spomenuli nás v roku 1287 a to 
písomne! Pezinok spomenuli v listinách v roku 1208, mesto Svätý Jur 1209 a mesto 
Modru v 12. storočí (zdroj internetové stránky miest) takže sa zaraďujeme hneď za 
ne. Obec Doľany 1390, Vištuk 1244, Budmerice 1296, Častá 1240, Píla 
1602... 

– niekoľko dátumov, ktoré v nás môžu evoko-
vať pocity hrdosti, ale tiež si uvedomujeme, že ľudia tu, či tam žili určite už skôr. 

Takže môžeme povedať, že Dubovania (správne by malo byť Dubovčania, ale my 
sme my - Dubovane) už vyše 720 rokov....

• pijú tú istú dobrú dubovskú vodu - a možno preto sme takí akí sme
• sa snažia obrábať tú istú kamenistú zem a dopestovať na nej hrozno
• dorábajú z dopestovaného hrozna (zlé jazyky hovoria, že aj z vody, ako Kristus 

Pán) víno
• sa to víno pokúšajú predávať
• nevyžijú len z predaja vína a tak sa musia poriadne obracať pri iných zárob-

koch
• sa pozerajú jeden druhému „do hrnca“ a vedia o sebe skoro všetko
• na týchto pozemkoch stavajú, prestavujú, skrášľujú a vylepšujú si bývanie
• chodia hore dolu po chotári
• zbierajú drevo, huby, maliny, jahody, bylinky a kamene
• sa tu rodia, žijú a umierajú

Koľkokrát sa zmenil svet. 
Prišli Tatári, Turci, Nemci, Chorváti, Česi, Maďari, Rusi, katolíci, evanjelici, ži-

dia, feudáli, kapitalisti, komunisti a socialisti.
Prišli – odišli. Niečo nechali, niečo zostalo, niečo sme si vzali. 

Aj teraz sa mení svet. Mení sa rýchlo, rýchlejšie, ako je nám milé. Svet je zrazu 
menší, život drahší. Predávajú nám vodu z vlastného chotára, nemôžeme postaviť 
pár chalúp namiesto schátraných vinohradov, 720 rokov sme tu chodili na záchod 
a zrazu je z toho ekologická katastrofa, chránia sa vtáky a nie oprávnené záujmy 
ľudí, sme závislí od dodávateľov plynu, elektriny, sme tak zmanipulovaní, že cpeme 
veľké peniaze do telefónov, internetu, áut, poistiek, sme vystresovaní tak, že nám 
vadí už úplne všetko.....

Koľko krát sa zmenil svet.
Prišli – odišli. Niečo nechali, niečo zostalo, niečo sme si vzali. Záleží na nás, ako 

prežijeme túto zmenu, ako budeme žiť. 

Obzrime sa späť. Pri tomto výročí máme jednu z možností sa trochu zastaviť, za-
myslieť, stretnúť sa a porozprávať. Ako susedia, priatelia, Dubovane. 

Už vyše 720 rokov....
starosta

Prvá písomná zmienka o obci Dubová

Výzva pre občanov:   

Komisia pre kultúru, vzdeláva-
nie, školstvo, šport a agroturustiku 
pri Obecnom zastupiteľstve Du-
bová prosí všetkých občanov obce 
i všetkých čitateľov Dubovských 
novín, ktorí vlastnia staré fotografie
a iné dokumenty viažuce sa k životu 
obce, architektúre obce, jej budova-
niu, budovaniu JRD i fotografie sta-
rých občanov, richtárov, predsedov, 
aby ich poskytli komisii na ich roz-
množenie a spracovanie pre potreby 
Obecnej kroniky a histórie obce. 

Zvlášť nás zaujíma kaplnka sv. 
Vendelína na Zámockej ulici. 

Každá informácia, či už ústna ale-
bo vo fotografii má pre nás veľký
význam. Materiály môžete priniesť 
na Obecný úrad, kde ich ihneď roz-
množia a vrátia Vám ich nepoškode-
né naspäť. 

Ďakujeme za pochopenie.

 Kúpim v obci Dubová 
stavebný pozemok o roz-
lohe cca 10 árov. 

Nie som realitná kancelá-
ria. 

Kontakt: 0905 819 676 

Inzerát
Vo dne, v noci 

uvažuj o pamiat-
kach otcov, skúmaj 

počiatky svojho 
národa, lebo ohav-
nou vecou je, keď 

chodíš ako cudzinec 
po svojej vlasti.

(Kasiodor)
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Dubová, tiež Dumbó, Dombó, Wern-
hartsdorf, Johansdorf, Vernersdorf, Dobo, 
Vernsdorf, Duboue, Wudnesdorf, We-
risdorf, Dwbove, Sant Johannesdorff, Jo-
hanisdorf, Dubov, Dubowa, Dubova, Cser-
falu, Dubové, od roku 1927 Dubová. Tak 
sa naša obec spomína v historických doku-
mentoch. Ale vráťme sa k jej začiatkom. 
Ako vznikla? Kedy vznikla? Historické 
dokumenty ju spomínajú až v roku 1287, 
konkrétne 1. februára. Ale predtým niečo 
z povestí, keď nie je všetko jasné z histo-
rických dokumentov…

Je pravda, že jednej noci, snáď to bola 
Svätojánska noc, ktorá je plná magickej 
moci, lesné žienky, ktoré stratili svoj pokoj 
pri tanci, zakliali horu a zámok z nej pre-
sťahovali na susedný vŕšok? Na pôvodnom 
mieste nechali len studňu, ktorú človek 
môže nájsť len raz za život a viac k nej ne-
nájde cestu. A kto nemá strach, môže z jej 

hĺbok vyniesť všetky poklady. Začarovali 
Kuklu, ktorá rozráža búrkové mračná a po-
časie v jej údoliach je nevyspytateľné? 
V okolí prší, padá kameň a pod ňou ledva 
padne kvapka? A naopak. V okolí je tichý 
dážď a ona vytrhne z oblakov blesk, hrom, 
či ľad? 

Pri ceste a potoku, trošku v závetrí, vy-
rástla pod košatým dubom chatrč. Postavil 
ju drevorubač alebo  podomový obchodník? 
Na ceste za obchodom si najlepšie oddých-
ne na brehu potôčika, nie ďaleko, ale ani 
blízko ľuďom. Tu netreba platiť mýto, ani 
ťažko zarobené peniaze dávať krčmárovi 
za nocľah. Keďže podomoví kupci zistili, 
že o chatrč sa ani panstvo, ani výbercovia 
daní veľmi nezaujímajú, popristavovali pár 
hlinených, slamou prikrytých chalúpok. 
A tak na brehu Žlabku, ako potok volali, 
vyrástla osada, ktorú podľa okolitých du-
bových lesov začali nazývať Dubové. Po 

vyklčovaných miestach po duboch začali 
vysádzať vinice a polia obrábať. Zem na 
Dubovej nikdy nikoho neuživila, predchá-
dzajúce generácie obyvateľov vyrábali šte-
ky, pálili vápno a drevené uhlie, predávali 
musť a ovocie po okolí a chodili na roboty 
do Dolnej zeme a do Rakús.

Teraz niečo z historických dobových lis-
tín …

Kráľ Ladislav IV. Kuzmán daroval 
modranský majetok ako dedičné léno 
šľachticovi Jánovi, synovi bratislavského 
župana Petra, za jeho verné služby počas 
bojov s domácou šľachtou a Tatármi za 
jeho verné služby. Pri popisovaní teritória 
tohto majetku nájdeme túto vetu: hranica 
odtiaľto prejde k dedine Dumbó. A prvá 
písomná zmienka o obci z 1. 2. 1287 je na 
svete.

Renáta Jakubcová

nebude nikdy pre druhých požehnaním, ale nepríjemným spoloč-
níkom odkázaným na slzy ľútosti a vynúteného pochopenia. Svet 
ako celok a ľudia v ňom nestratili zmysel pre pravdu, dobro i krásu 
a vedia i dnes obdivovať pravých hrdinov, tých si vážia a obdivujú 
ich a oni sa ako pravé hviezdy skvejú v dejinách národov i sveta. 
A takí boli, sú a zostanú i naši vierozvestovia svätí Cyril i Metod.

Potrebujeme i dnes takýchto hrdinov, potrebujeme vzory pre nás, 
pre deti a mládež. Vzory statočnej práce, čnostného života, pozi-
tívneho myslenia a dnes i vzory pravej úcty a lásky voči človeku. 
„Pán Tizio sa usadil do kresla tak, aby videl dobre na ulicu. A ako 
to už býva, svoju vnútornú nespokojnosť si vyrovnával tým, že po-
sudzoval ľudí, ktorí išli okolo. Týmto zabával ženu i deti a zohrie-

val si svoje srdce vedomím, 
že je predsa len lepší ako tí 
všetci. „Ako si ten chlapec 
vykračuje! Myslí si, že už 
všetci zabudli na ten rámus, 
čo urobil pred obchodom.“ 
„Aha! To je dcéra pána Lau-
renca! Vyoblieka sa a myslí 
si, že je pekná. Nuž, to bude 
chudák, kto si ju vezme za 
ženu, veď ona nevie ani čo 
je to rýľ a motyka.“ „Pán 
krajčír ide, nuž nechcel by 
som byť v jeho koži. Toľko 
dlhov, čo má...“ „Pán doktor, 
má nové auto. Kde naň vzal? 
Kto si dnes môže dovoliť 

nové auto? Nuž neviem..?“ „Všetci mlynári a krajčíri sú zlodeji 
a všetci učitelia neschopní.“ Pán Tizio dokončil svoj prejav a bol 
už spokojný, ale nepovedal o nikom nič priaznivé a tak to bolo 
vždy. Deti ho dychtivo počúvali a prichádzali postupne k presved-
čeniu, že všetci ľudia sú zlí. Na všetkých sa dívali zhora. Boli po-
výšeneckí a nikdy nikomu nepomohli. “Ale našťastie nie sú všetci 
takí. Je veľa tých, ktorí vedia mať radi. Je veľa tých, ktorí majú 
úctu a tak nebojme sa aj my pridať sa k ním a inak pozerať na ľudí. 
Hľadajme vždy v nich to čo je krásne a dobré a toho je vždy viac. 
Takí boli aj svätí Cyril a Metod. Verili v Boha a verili v silu Božie-
ho požehnania, ale tiež verili v silu lásky a dobra, ktoré sú ukryté 
v srdci človeka. 

ThDr. Mário Orbán, farár

(Dokončenie)Byť dnes hrdinom?

Osídlenie v našej obci úzko súvisí s existenciou Červeného Kameňa (ČK) – hradu, 
ktorý dala postaviť okolo roku 1230 Konstancia, manželka českého kráľa Otokára. 
Spomenutie ČK je dôležité aj preto, lebo hrad bol veľakrát obliehaný, čo samozrejme 
muselo postihnúť i okolité dediny. Ak si predstavíme cestu od Modry, je nám jasné, že 
najprv bola vyplienená Dubová

720. výročie, kedy sa obec po prvýkrát 
spomína v historických dokumentoch 

Sv. Cyril a Metod v Nitre (Hrad)
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Sviatosť birmovania6. mája 2007

"Veľký kňaz dnes prišiel k nám, požehnanie nesie nám..." - tak sme spievali pri vstupe otca biskupa so sprievodom do nášho pekne 
vyzdobeného a hlavne toľkými mladými zaplneného Božieho chrámu. Po viacerých rokoch sme mohli opäť prežívať vysluhovanie 
tejto sviatosti kresťanskej dospelosti. Tentokrát našu farnosť navštívil bratislavsko trnavský pomocný biskup a súdny vikár Mons. 
Stanislav Zvolenský. Spolu s ním celebrovali slávnostnú svätú omšu náš pán farár otec Mário Orbán a otec Július Kupča, ktorý pri-
šiel z Cífera. Pekne pripravená slávnosť, dôstojný priebeh, krása našej mládeže, organ, spev, spontánnosť a úsmev biskupa, to všetko 
v nás nepochybne zanechalo silný dojem a trvalú spomienku na prijatie plnosti darov Ducha Svätého... 

Birmovancov bolo pomerne veľa. Sedeli 
vo vyhradenej časti lavíc spolu so svojimi 
birmovnými rodičmi. Pri pohľade na týchto 
mladých ľudí človek pookreje. Upravení, 
slávnostne oblečení, pripravení čakajú na 
dôležitý okamih svojho duchovného rastu 
a dozrievania. 

Od fary prichádza biskup s jednodu-
chým sprievodom. Pri vstupe do kostola 
ich vítame spevom s organom a hneď na to 
spievajú naši mládežníci zo speváckej sku-
piny Credo. Po uvítacích okamihoch začí-
na slávenie svätej omše, v rámci ktorej po 
homílii otca biskupa si birmovanci obnovia 
krstné sľuby a prijímajú z jeho rúk sviatosť 
birmovania. 

V závere slávnosti zaznievajú slová vďa-
ky biskupovi a nášmu duchovnému otcovi 
za úsilie a starostlivosť pri príprave birmo-
vancov a za vysluhovanie sviatosti.

K osobe Mons. Stanislava Zvolenské-
ho treba povedať, že si nepochybne získal 
sympatie, úctu a lásku našich veriacich 
svojou bezprostrednosťou, darom úsmevu 
a veľkou jednoduchosťou, s akou sa k nám 
dokázal priblížiť. Dovoľte niekoľko údajov 
z jeho života a profesného rastu:
Narodil sa v Trnave 17. novembra 1958
13. júna 1982 bol v Bratislave vysvätený 
za kňaza
od roku 1982 bol kaplánom v Galante
1985 v Hlohovci
1990 farárom v Bratislave-Vajnoroch
1990 na štúdiách v Insbrucku
1991 v Ríme
1998 menovaný za viceoficiála cirkevného
súdu v Trnave
1998 bol asistentom CMBF UK v Bratisla-
ve
1999 odborným asistentom

2001 prodekanom CMBF UK v Bratislave
2001 bol menovaný za súdneho vikára v 
Trnave
2. apríla 2004  bol vyvolený za titulárneho 
biskupa
2. mája 2004 v Trnave konsekrovaný za 
biskupa

Nech mu Pán žehná a nech sprevádza 
jeho kroky pastiera svojou milosťou.

Ďakujeme otcovi biskupovi a otcovi Má-
riovi, ale aj všetkým, ktorí mali účasť na 
príprave a dôstojnom priebehu tejto sláv-
nosti, nech Pán Boh odmení každý prejav 
dobrej vôle byť nápomocný a zúčastniť sa.

Sviatosť birmovania prijali 6. mája 2007 
títo birmovanci (abecedne podľa priezviska 
a mena):

 1. Baxa Lukáš
2. Baxová Martina
3. Bečárová  Michaela
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4. Budinský Marek
5. Budinská Klaudia
6. Czédl Tomáš
7. Hrdlovič Marek
8. Hrdlovičová Barbora
9. Gašparovič Štefan
10. Glozneková Petra
11. Glozneková Simona
12. Jakubcová Alexandra
13. Jakubcová Eva
14. Jakubcová Ivana
15. Jakubcová Lenka
16. Jakubcová Katarína
17. Jakubcová Mária
18. Koníková Martina
19. Královičová Simona
20. Krajčovičová Jana - Polkorábová
21. Križanová Mária
22. Kulichová Ivana
23. Kyrinovičová Lívia
24. Lančarič Miloš
25. Lančaričová Michaela
26. Lukačovič Jaroslav
27. Lukačovičová Klaudia
28. Manduláková Petra
29. Moravčík Peter
30. Nemčeková Nikola
31. Orthová Dominika
32. Orthová Patrícia
33. Oškera Michal
34. Oškerová Michaela
35. Peško Tomáš
36. Pešková Lucia
37. Pisarčíková Monika
38. Polčič Adam
39. Polčič Juraj
40. Polčic Matej
41. Polčicová Alica
42. Polčicová Lenka
43. Polčičová Petra
44. Polčičová Veronika
45. Polkorábová Ľuba
46. Setnická Paula
47. Setnická Petra
48. Šišulák Tomáš
49. Tibenský Erik
50. Tirinda Jozef
51. Tomašovičová Stanislava
52. Vober Martin
53. Vizváry Roman
54. Zajíček Dominik
55. Zajíčková Pavla 
56. Zubaj Daniel
57. Zubajová  Katarína
58. Wilflingová Jana

Verme, že chápu podstatu a vážnosť dô-
sledkov tejto zmeny pre celý zvyšok živo-
ta. Nech im v tom Pán pomáha. 

Ad majorem Dei gloriam!
František Zajíček



   6                                                                            júl - september 2007                                                  Dubovské noviny



   Dubovské noviny                                                          júl - september 2007                                                                    7



   8                                                                            júl - september 2007                                                   Dubovské noviny

Milí rodáci, 

toto píšem pre Vás. Možno tým starším urobím radosť, tak ako sa ja rada pokochám keď naše noviny uverejnia staršiu dokumen-
táciu, alebo niečo o rodákoch. Naša mama Terka Polčicová sa dožila 1.mája 85 rokov. Pri tej príležitosti sme zorganizovali stretnutie 
rodín jej súrodencov a rodiny po našom otcovi, teda prvej až štvrtej generácie. Stálo to síce trochu námahy, ale pohľad na našu 
dorastajúcu i najmenšiu mládež, ktorú sa nám až na výnimky podarilo zhromaždiť, stál za to. Pripravená projekcia rodokmeňa a za-
ujímavej fotodokumentácie zo starých čias starších rozcitlivelo a mladších aj zaujalo.

Terka Polčicová - 85 rokov života
V prvom rade sú surodenci Jožko a Ernest Horvat, Terka Polčicová (sestra Irena Fandlová je po smrti). Nad Terkou sprava jej štyri dcéry, 
vedľa dve dcéry Ernestove, ďalej dcéra a syn Ireny. V treťom rade zľava tri vnučky Ernestove, sprava celkom šesť vnukov a vnučiek 
Terky (chýba vnučka Soňa), ostatné deti sú vnuci a vnučky s pravnučkou Ireny Fandlovej.

Priami príbuzní na-
šej rodiny z otcovej 
strany (Vincenta Pol-
čica). 

Vpredu je Rudolf 
Polčič s manželkou 
a švagrinou Terkou 
Polčicovou. Priamo 
nad Rudolfom jeho 
syn Rudolf mladší 
a priamo nad ním jeho 
syn Matej, vedľa neho 
dcéra Lenka a manž. 
Renáta, vedľa nej Ju-
raj syn Tibora Polčiča 
(nad Rud. a Lenkou), 
chýbajú tri dcéry Ti-
bora. 

Zbytok osôb na foto 
sú členovia rodiny 
Terky Polčicovej.
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1. 5. 2007 sa dožila vzácnych 85. 
narodenín naša speváčka zo skupiny 
Cinter a naša dobrá kamarátka Terka 
Polčicová (Vincova). 

Aj touto cestou jej chceme ešte po-
priať do ďalších rokov života veľa, 
veľa zdravia, Božieho požehnania a 
pokojnej staroby. 

Kamaráti zo skupiny „Cinter“.
P.S. Ako darček sme jej darovali pes-
ničku, ktorá bola zložená iba pre ňu.

Jozefína Fandlová

Terezka Vincova
Terezka Vincova má dneska stretávku
dala si dokopy celučkú rodinku.

Pán Boh jej dal prežiť 85 jarí
pri dobrom rozume v celku dobrom 
zdraví.

Svoju mladosť veru radostnú nemala
keď svojich rodičov už v detstve 
stratila.

Za všetky trápenia, čo v mladosti 
prežila
má veľkú odmenu – pokojnú starobu.

To sa Ti Terezka veru dobre žije,
nič robiť nemusíš, všetkých diriguješ.

Kto by Ťa udržal neísť do záhrady
kde všetko porobíš, vinohrad obrobíš.

A keď príde piatok, majú všetci 
sviatok,
pre všetkých navarí mňamky od starej 
mamky.

A keď sa deň končí ideš do kostola
nabrať novú silu, prosiť za rodinu.

Ty si naša živá dubovská kronika,
na všetko odpovieš, čo sa Ťa kto 
spýta.

Cez 60 rokov na pohreboch spievala,
všetkých Dubovanov navždy vyprevá-
dzala.

Včul sa vyhováraš, že si veľmi stará,
že už k nám nepatríš, lebo si vráska-
vá.

To je však ozdoba všetkých starších 
ľudí
a Ty si jednotka tej našej skupiny.

Do ďalšieho žitia veľa zdravia, 
šťastia,
spokojnosť a lásku, božieho požeh-
nania.

Toto Ti želajú Tvoji kamaráti
zo skupiny Cinter, čo Ťa majú radi.

Bratia Horváthovci podrobnejšie. Jožko so ženou a Ernest s rodinou.

Skupina CINTER nesklamala a svoju kolegyňu prišli originálne pozdraviť.
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Milí čitatelia,
ako sme Vás informovali počas benefič-

ného koncertu v januári tohto roku, naša 
finančná pomoc (10341,- Sk) bola banko-
vým prevodom poslaná Spolku sv. Vincen-
ta de Paul v Libanone pre trpiace libanón-
ske deti.

Táto operácia si vyžiadala určitý čas 
a v dôsledku nejakých technických problé-
mov trochu meškalo aj potvrdenie príjmu 
peňazí, ale dnes Vám už môžeme predložiť 
poďakovanie z libanónskej strany (anglic-
ký originál a preklad do slovenčiny) i dve 
milé fotografie ako dokumentáciu použitia
zaslaných peňazí.

Dear Sir,
  

We apologies deeply for the delay in our 
response we were having a bit of difficul-
ties  with our mail yet as we promised you 
here are some photos taken while we 

were attending to the 
young infants and kids in the Southern area 
in Lebanon and the money which you have 
sent us has arrived and was used to buy 
them Milk which they greatly need 

Thank you again for your contribution
and again we apologies for the delay 

Brotherly yours 

The President
Society of Saint-Vincent de Paul 
Lebanon
Albert Zoghbi

--------------------------------------------

Vážený pán,

hlboko sa ospravedlňujeme za oneskore-
nie našej odpovede, mali sme menšie ťaž-
kosti s naším mailom. Ako sme Vám sľúbi-
li, prikladáme nejaké fotografie, ktoré boli
urobené počas nášho ošetrovania kojencov 
a malých detí v južnej časti Libanonu. Pe-
niaze, ktoré ste nám poslali, prišli a boli po-
užité na zakúpenie mlieka, ktoré tieto deti 
akútne potrebujú.

Ešte raz vďaka za Váš príspevok a znovu 
sa ospravedlňujeme za oneskorenie.

S bratským pozdravom

Prezident Spolku sv. Vincenta de Paul 
v Libanone
Albert Zoghbi

Dubová pomohla deťom  v Libanone
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Pripomienka zosnulých
            júl - september 2007

100 rokov:

Alojz Peško  + 11.7.1907 
syn Jána a Amálie rod. Oškerovej (4 mes.)

Martin Kolarovič  + 6.8.1907 
vdovec (74 r.)

Alexin Svrček  + 10.9.1907 
syn Štefana a Anny rod. Kollárovej (18 r.)

80 rokov:

Štefan Drefko  + 18.7.1927 
syn Štefana a Serafíny rod. Setnickej (11 mes.)

90 rokov:

Mária Moravčíková  + 18.7.1917 
dcéra Vendelína a Anny rod. Hrozányovej (6 mes.)

Štefan Jelemenský  + 20.7.1917 
syn Vendelína a Apolónie rod. Valentovičovej (26 r.)

Andrej Lederleitner  + 10.8.1917 
manžel Apolónie rod. Nemčekovej (76 r.)

Jozef Svrček  + 12.8.1917 
vdovec po Anne rod. Ondrušovičovej (86 r.)

Klára Pokojná  + 30.8.1917 
dcéra Michala a Roziny rod. Hrdlovičovej (18 r.)

30 rokov:

Teodor Matovič  + 4.8.1977 
manžel Štefánie rod. Peškovej (66 r.)

Vincent Tajcnar  + 2.9.1977 
vdovec po Marte rod. Svrčkovej (71 r.)

Anna Valentovičová  + 9.9.1977 
vdova po Vincentovi, rod. Huterová (81 r.)

40 rokov:

Ján Valentovič  + 19.7.1967 
manžel Heleny rod. Gujdanovej (42 r.)

Rudolf Švorc  + 17.8.1967 
manžel Kataríny rod. Pokojnej (40 r.)

10 rokov:

Milan Gloznek  + 28.7.1997 
syn Dominika a Margity (55 r.)

Helena Weingärtnerová  + 17.8.1997 
vdova po Rudolfovi, rod. Pokojná (69 r.)

50 rokov:

Jozefína Palkovičová  + 12.8.1957 
dcéra Justína a Serafíny rod. Zacharovej (4 m.)

Dušan Polčič  + 13.8.1957 
syn Jána a Anny rod. Izakovičovej ()

Pavol Belica  + 17.8.1957 
manžel Štefánie rod. Pokojnej (50 r.)

Amália Pešková  + 28.8.1957 
vdova po Jánovi, rod. Oškerová (78 r.)

70 rokov:

František Svrček  + 14.8.1937 
syn Floriana a Františky rod. Ružičkovej (36 r.)

Mária Jakubcová  + 24.8.1937 
vdova po Jozefovi, rod. Horváthová (56 r.)

20 rokov:

Alojz Held  + 23.7.1987 
manžel Márie rod. Pinkasovej (60 r.)

Mária Heldová  + 30.7.1987 
manželka Štefana rod. Gavorníková (82 r.)

Leonard Moravčík  + 27.8.1987 
vdovec po Jozefíne rod. Hutterovej (73 r.)

Zhliadni, Pane, milostivo na 
duše našich zosnulých 

a voveď ich do večnej radosti.

Alojz Held

Pavol Belica 

Pavol Kosec

Mária Heldová

Leonard Moravčík

Teodor Matovič Vincent Tajcnár

Rudolf Švorc

Spomienka
Dňa 19. 6. 2007 uplynulo 10 rokov 

od smrti našej drahej Emílie Morav-
číkovej rod. Grzinovej.

Spomínajú deti s rodinami.

Môj koniec je môj začiatok.
(M. Stuartovna)

60 rokov:

Pavol Kosec  + 5.7.1947 
manžel Márie rod. Slintákovej (31 r.)

Anna Valentovičová

Helena Weingärtnerová

Dubová pomohla deťom  v Libanone
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To čo je za mnou 
ma príliš nezaujíma. 
Mňa vždy viac lákalo 
to, čo je predo mnou. 
Méta ktorú chcem do-
siahnuť. Faktom je, že 
z malého provinčného 
mestečka zapadnutého 
kdesi medzi horami je 
cesta do sveta veľkého 

kumštu nie taká zjazdná, ako povedzme 
z Prahy či Bratislavy. Bojujem však ďalej. 

So Slovenskou úniou karikaturistov som 
svoje obrázky vystavoval na štyroch konti-
nentoch. Mimochodom práve teraz s veľmi 
priaznivým ohlasom bojujeme v Mexiku.

Dostal som sa do niekoľkých odborných 
publikácií uznávaných expertov, usporiadal 
som sedemdesiattri samostatných výstav, 
tri z nich monotematické - jednu s envi-
romentálnym zameraním, druhú z letných 

olympijských športov a tú tretiu čisto s ho-
kejovou tematikou. 

Som nezlomný optimista. Verím tomu, 
čo robím a som vnútorne presvedčený, že 
každá poctivo a cieľavedome konaná práca 
musí raz priniesť ovocie.

ČAS MOJICH OBERAČIEK EŠTE NE-
NASTAL.

V súčasnosti svoje koláže vystavujem 
v Modre v Múzeu Ľudovíta Štúra a v syna-
góge mesta Brezno.

Viem, že všetko, čo mám je dar, ktorý je 
mojou povinnosťou zveľaďovať a rozvíjať 
po všetky svoje dní. A keď už nadíde čas 
bilancovať, nebudem sa hrabať v krabici 
s diplomami a všakovými plieškami. Po-
stačí mi, keď sa sám sebe 
budem môcť spokojne po-
zrieť do očí.

Ernest Svrček

Kolážista Ernest Svrček oslavuje 65. Na svojom konte má sedemdesiattri samostat-
ných výstav, z nich osemnásť v zahraničí (dvakrát v Poľsku: Štetín, Stargard Szcze-
ciňski, päťkrát v Česku: trikrát v Prahe, Nový Bydžov, Plzeň, päťkrát vo Francúzku: 
dvakrát v Meudon, Nedde, Lieusaint, Trappes, šesťkrát v Maďarsku: Békéscsaba, Sal-
gotarján, Nýiregyháza, Jobbágyi, Fehérgyarmat, Szentendre) a množstvo ocenení. 

Narodil sa 29.6.1942 v Dubovej a druhý domov našiel v Brezne. Stačia mu obyčajné 
nožnice, výstrižky z novín a časopisov, z ktorých dokáže doslova vykúzliť vtipné kom-
binácie.   

Čas mojich oberačiek ešte nenastal 

Poďakovanie darcom
ktorí v predchádzajúcom období 

finančne podporili tvorbu a distribú-
ciu Dubovských novín:

A n t o n  S u c h o v s k ý ,  M i l o š 
Gloznek, Mária Heldová, Jozef 
Jakubčík s rodinou, Veronika 
Lederleitnerová, Anna Miková 
r. Jakubčíková,  Mária Potočná, 
Ružička Viliam,  Viliam Ružička, 
rodina Editky Heldovej, rodina 
Kratochvílova, rodina Polčičova, 
rodina Valčekova, rodina Viktora 
Lukačoviča, Katarína Švorcová, 
Mária Slintáková.
 

ĎAKUJEME!

90-roční:
Mária Polčičová (* 11.7.1917)
Pavol Minárik (* 13.9.1917)

80-ročná:
Terézia Polčicová (* 2.7.1927)

60-ročná:
Melánia Mináriková (* 5.9.1947)

Jubilantom srdečne blahoželáme. 
Vyprosujeme im všetky dary neba 
a veľa duchovného i telesného zdravia.

Naši jubilanti
           júl - september 2007

Spomíname
Dňa 6. augusta 2007 uplynie rok, čo 

nás nečakane opustila naša drahá Eva 
Pretzelmayerová.

Venujte jej, prosíme, tichú úprimnú 
spomienku, modlitbu či obetu.

Ak obrátiš tvár k slnku,
všetky tiene padajú za teba...

(Thajské príslovie)

Eva 
Pretzelmayerová

Blahoželáme

Márii Polčicovej, rod. Gašparovičovej. 
K deväťdesiatke jej vyprosujeme hojnosť duchovných 

darov, pokoj v duši, milosť a Božie požehnanie pre celý 
zvyšok života.

Deti s rodinami

Spomienky sú jediným rajom, z ktorého nás 
nemôžu vyhnať.

(J. Paul)

Blahoprianie
Pekného jubilea 60 rokov sa dňa 5. septembra 2007 dožíva Melánia Mináriková. 

Prajeme jej k tomuto sviatku hojnosť Božích milostí, požehnania a pevného zdravia 
do ďalších rokov v kruhu svojich blízkych.

Tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme,
tou najmilšou spomienkou svoje prianie začíname.
S kyticou ruží chceme pred Tebou stáť 
a všetko najlepšie Ti k narodeninám priať...
Ži v šťastí, láske, zdraví,maj všetko, čo Ťa baví.
Tvoj život nech je ako krásny sen, to všetko Ti prajeme v Tvoj veľký deň.

Manžel, syn, svokor a ostatná rodina
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Lucia Moravčíková
(Apríl 2007)

Konvalinky
Kráčam zase do školy ako každý pondelok,
keby ma tak neskúšali, veď hlavu mám 
plnú spomienok.

Včera totiž vybrala sa na konvalinky 
celá rodina,
aká som opäť rada bola, keď sa mi podarila
zohnať celá skupina.

Na biele kvietky sme sa vybrali, len jedna 
vedela kadiaľ do neznámych diaľav,
po ceste Katka plietla venček z letných púpav.

Už sme odbočili z cestičky a vstúpili strmo 
na kopec,
dolinu bez studničky by sme si nevedeli 
predstaviť vôbec.

Až teraz sa prvý lístok objavil 
konvalinky, keď môj brat malinký 
s plnou náručou chodil a zbieral lesné kvetinky.

Ešte pred horou utrhol púpavu 
a v hore zvonček, iskerník, kvitnúcu trávu,
tak výsostne držal svoju kytičku, 
aby ňou mohol obdarovať našu mamičku.

Veľa ľudí tu pred nami bolo, veľa listov, 
konvaliniek málo.
Alebo viac do hory zájsť, 
aby sa podarilo niečo nájsť.

Zašli sme teda ďalej do hory, všetci skoro 
po chodníku, len ja po okolí.
A našla som konvalinkové pole, 
len listy však boli holé.

Všetkým som povedala, že je tam prázdne kolo 
a jak som sa divila, koľko tam kvetov bolo.

Ale po desať si všetci odniesli, tak pre mňa 
asi nerástli. 
Darmo sa budem tomu čudovať, že tá moja 
kytička mi nechce v ruke rásť.

Už mal každý v ruke kytičku, síce 
poniektorí iba maličkú.
Každý si niesol voňajúcej krásy kúsok, 
čo nazbieral v zelených našich lesoch.

Ešte sme sa zastavili pri Panne Márii,
zaspievali, pomodlili za to, čo sme zažili.

Ešte dnes nám voňajú konvalinky biele v kuchyni,
vôňu lesa spomínajú, vôňu kvetov, malín, dubiny,
"ach" len či nie sme jediní.

 Na deň 26.2.2007 si zvolal stretnutie prípravného výboru v počte 10 dô-
chodcov, na ktorom si pripravili program a termín ustanovujúcej schôdze. 
Zabezpečil pozvanie dôchodcov v obci a prizval hostí.

Ustanovujúcej schôdze JDS v Dubovej dňa 4.3.2007 sa zúčastnili zástup-
kyne Okresnej organizácie JDS p. Wengová a p. Števová, predsedkyňa ZO 
JDS Častá p. Setnická, za Obecný úrad Dubová zástupca starostu p. Ing. 
Juraj Meško a 75 dôchodcov. V ústrety vyšiel aj starosta obce Ľudovít Ru-
žička, ktorý založenie JDS v Dubovej zaradil do programu rokovania obec-
ného zastupiteľstva. Dal ponuku JDS v Dubovej používať spoločenskú sálu 
v športovom areáli na spoločenské stretnutia seniorov.

ZO JDS v Dubovej má doteraz 62 registrovaných členov. Dôchodcovia, 
ktorí by sa chceli stať členmi ZO JDS v Dubovej, môžu sa prihlásiť u pred-
sedu p. Rudolfa Oškeru.

Dôchodcom, ktorí majú záujem o donášku obedov do bytu, uvádzame 
nasledovné ponuky:

1/ Reštaurácia štadión Častá s dovozom do bytu 
    - cena jedného obeda je 55,- Sk

2/ Výskumný ústav liečiv Modra, zatiaľ bez dovozu  (potrebný počet 15 
záujemcov, bol by zabezpečený aj dovoz do bytu) 
    - cena jedného obeda je 72,- Sk

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť u p. Rudolfa Oškeru.

3/ Materská škola Dubová aj s dovozom do bytu 
- cena jedného obeda je 45,- Sk
V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na Obecnom úrade v Dubovej 

alebo priamo u pracovníčok školskej jedálne.

Ďakujeme p. Ing. Jurajovi Meškovi, ktorý sa zriekol svojej 
mesačnej odmeny zástupcu starostu obce Dubová v prospech 
ZO JDS v Dubovej. Odmena činí mesačne 2.492,- Sk.

Ak by mal niekto záujem finančne podporiť akoukoľvek čiastkou ZO
JDS v Dubovej, uvádzame č.ú. 000000-0073949006-6500 Poštová banka.

Za podporu vopred ďakuje
ZO JDS v Dubovej

Rudolf Oškera

Čas plynie a roky tíško pribúdajú. Človek pri svojom tempe denných 
povinností sa ani nenazdá a už je tu, ako sa hovorí „tretí zlatý vek“. Každý 
zanechal za sebou kus odvedenej práce. Čo teraz? 

A to sa zrodilo v hlave Rudolfa Oškeru, bývalého poslanca obecného 
zastupiteľstva. Rozhodol sa, že založí u nás v Dubovej základnú organi-
záciu JDS. Sám by však toľko nedokázal, a tak si okolo seba zhromaždil 
prvých nadšencov pre túto činnosť.

Jednota dôchodcov Slovenska v Dubovej

Nedožité jubileum

Dňa 28.7.2007 si pripomenieme nedoži-
té 100. narodeniny nášho drahého Alojza 
Polčiča (* 28.7.1907). 

S trvalou spomienkou mu vyprosuje-
me blízkosť Božej lásky a neutíchajúce 
šťastie života vo večnej radosti.

S láskou blízka rodina
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Životné jubileum
K vzácnemu jubileu 90. narode-

nín vyprosujeme nášmu drahému 
Pavlovi Minárikovi pevné du-
chovné i telesné zdravie. 

Je to už 90 rokov, 
čo svoj život žiješ! 
V dobrom i v zlom, 
v láske, bolesti. 
Priniesol Ti pot i slzy, 
chvíle šťastia i radosti. 
Tak to dnes vidíš 
múdrymi očami
a niečo nové 
Ti stojí pred dverami.
Nech sú to roky
plné pohody a zdravia,
strávené s tými, 
ktorí Ťa radi vidia.

Spokojnosť a optimizmus, poho-
du a zdravie, radosť a šťastie, pre 
dnešný deň a pre celý život praje

syn Pavol s rodinou.

Milí čitatelia,
ponúkame Vám ďalšie detaily o histórii 

našej farnosti z príležitosti výročia nášho 
kostola tak, ako nám ich poslala Mária 
Polčicová.

V úvode tejto rubriky som spomínala, 
že sa budem opierať o kanonické vizitácie, 
ktoré v rokoch 1553 až 1568 nariadil ostri-
homský arcibiskup Mikuláš Oláh na pravi-
delné vizitovanie celej diecézy arcijahňov, 
alebo iných cirkevných hodnostárov.

Sú veľmi cenným úradným dokladom 
pre poznanie nábožensko-mravného života 
veriacich v jednotlivých obvodoch a jed-
notlivých dobách. Sú vzácnym historic-
ko-kultúrnym dokumentom, v ktorom sa 
odzrkadľuje verejný i súkromný život pat-
ričnej doby a miesta. Treba zdôrazniť, že 
sú to úradné dokumenty a preto z pravidla 
viery hodné.

Pri slove kanonická vizitácia sa myslí na 
prehliadku cirkevnej obce, farnosti, kosto-
la a ostatného cirkevného majetku a aby sa 
zistilo, v akom stave je cirkevná ustanovi-
zeň, či netreba niečo napraviť, prípadne po-
trestať nedbanlivých členov či správcov.

Pre našu obec bola najvýznamnejšia vizi-
tácia z roku 1781, ktorá je zvlášť dôkladne 
a obšírne prevedená. Zápisnica obsahuje 
162 strán a preto bola pre Dubovú naj-
významnejšia, lebo sa schválilo už dávno 
žiadané odlúčenie od fary Vištuckej.

KANONICKÁ VIZITÁCIA Z ROKU 
1781
Richtár: meno sa neuvádza
Farár: Juraj Lacsny
Učiteľ: Carlos Bakes
Kantor: Martin Leska
Kostolný: Martin Simonovics (ekonóm)
Kostolník: Michal Horváth
Hrobár: Joanes Rumigel - neskôr Juraj Fas-
sang
Pôrodná baba: Dorothea Garafa – neskôr 
Katarína Nemecsek

V 24. kapitolách zo dňa 12.9.1781 boli 
vydané predpisy pre cirkevné agendy pre 
každého farára zvlášť z rozlúčených fár 
Vištuk - Dubová (STATUTA PARBICU-
BARIA) a pre oboch spoločné (STATUTA 
GENERALITA), ktoré boli prejednané za 
prítomnosti:
Gaspar Helmuth - canonicus posoniensis
Mathias Kubanyi - v.a.diaconus bazinien-
sis
Andreas Dobisz - farár z Modry
Franciscus Szászy - judex nobilium (sudca 
šľachticov)
Ignác Porubský a Jozef Aedil - prísažný
Štefan Ujváry - jeho eminence fiscalis (fiš-
kál)
Franciscus Várady - prefectus
Ignác Robonics - provisorius zo strany 
grófa Jána Pálffyho
Andreas Mazur - prefectus zo strany grófa 
Rudolfa Pálffyhoa

a za prítomnosti richtárov a prísažných 
Vištuku a Dubovej. 

Spracovala: Mária Polčicová   

K výročiu kostola 

Milí čitatelia, náš kostol prešiel za 100 
rokov rôznymi premenami. K tomu jedna 
zaujímavá informácia, ktorú nam posky-
tol  rodák z Dubovej, pán Ignác Polčič.  
Z vnútornej strany oblúkovej maľby (od 
oltára), ktorú vidíme na fotografii vľavo,
bol kedysi určitý maďarský nápis. Dali 
sme si tento nápis preskúmať a preložiť do 
slovenčiny. Tu je výsledok:

Pôvodný text (so starou gramatikou):
Föl Hotar Lajos helibeli plebanos, Ur 

mögbiszasabol föstötte a templomot
Modernizovaný text (s aktuálnymi pra-

vidlami maďarského pravopisu):
Föl Hotar Lajos helibeli plébános, Úr 

megbízásából festette a templomot

Význam textu v slovenčine:
Ctený Hotár Ľudovít, miestny farár, 

z poverenia Pána maľoval kostol.

Starý maďarský nápis 
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V. ročník

započítaný ako 13. kolo slovenského pohára Masters a Hobby cyklistov

Usporiadateľ:   CK PR Šport Bratislava, obec Dubová
 kancelária:   Dubová, priestor štartu
 miesto a dátum pretekov: Dubová, 22. 07. 2007 (nedeľa)
 riaditeľ pretekov:  Peter Rojko, Hlavná 111, 900 90 Dubová (0903 225 796)
 informácie:                             Karol Vogel, kontakt: 0903 705 905
 hlavný rozhodca:  deleguje komisia rozhodcov SZC
 prezentácia v deň štartu:        od 8,00 hod do 9,30 hod
 trať pretekov:   okruh dlhý 22 km, Dubová - Častá - Štefanová – Budmerice – Modra - Dubová
 poradie štartu:  Muži B + verejný pretek 10,00 hod – 6 okruhov – 132 km
     Masters A                     10,10 hod – 5 okruhov – 110 km
     Masters B                     10,10 hod – 4 okruhy  –    88 km
     Masters C                     10,20 hod – 3 okruhy  –    66 km
     Masters D                     10,20 hod – 2 okruhy  –    44 km
     Neorganizovaní dospelí     10,30 hod – 2 okruhy  –    44 km 
 štartovné:   Muži B + verejný pretek, Masters A, B, C,  
                                           Neorganizovaní dospelí = 50,- SKK, Masters D -  
     bezplatne              
 ceny:    pre prvých troch v každej kategórii finančné ceny v zmysle
     súťažného poriadku SZC na rok 2007 a pre víťazov pohár
 program:     detský cyklistický pretek (kategórie od najmenších po 9. ročník ZŠ)
     občerstvenie a bohatý kultúrny program

Záverečné ustanovenia:
• preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu za plnej premávky, usmerňovanej políciou
• všetci účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky
• usporiadateľ neručí za škody, ktoré spôsobia pretekári a ich doprovod
• zdravotné zabezpečenie  - v priestore štart/cieľ
• všetci pretekári sú povinní počas celého preteku používať plnú prilbu
• tento rozpis bol schválený ŠTK

Peter Rojko 
riaditeľ pretekov

V. ročník
CYKLOMARATÓN VÍNNOU CESTOU 2007
13. kolo slovenského pohára Masters a Hobby cyklistov

Cyklistický klub PR šport Bratislava v spolupráci s obcou Dubová veľmi radi opäť privítajú 22. júla 2007 veľ-
kú cyklistickú rodinu. Svoje sily si môžu zmerať aj neregistrovaní cyklisti - bude vytvorená kategória zvlášť. 
Neoddeliteľnou súčasťou bude už tradičný detský cyklistický pretek so sladkou odmenou. Nebude chýbať ani 
tombola a občerstvenie pri živej hudbe. 

Veríme, že si Dubová zachová svoj veľký kredit medzi cyklistami získaný usporiadaním minulých ročníkov. 

CYKLOMARATÓN VÍNNOU CESTOU
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Zľava stojaci: Juraj Schwarz, Miloš 
Lančarič – tréneri, Martin Benkov-
ský, Marek Budínsky, Ivan Jurikovič, 
Andrej Rášo, kapitán Martin Vika , 
Michal Zimmerman, Filip Fandel, Da-
niel Orth, Michal Oškera, Juraj Vika 
– vedúci mužstva

Kľačiaci: Peter Litvín, Marek Morav-
čík, Dávid Jakubec, Jakub Minárik, 
Adam Nemček, Juraj Polčič, Tomáš 
Peško, Michal Remenár, Tomáš Kiri-
novič, Miloš Lančarič ml.

Blahoželáme chlapci a sme na Vás 
hrdí!

Jarná časť sezóny v silovom trojbo-
ji a tlaku na lavičke bola pre pretekárov 
z Dubovej úspešná. 

5 titulov pre Dubovú
V marci svoj súťažný dres oprášil viac-

násobný medailista a majster Slovenska 
mužov z roku 2004 Štefan Jakubčík. Štefan 
naposledy štartoval na majstrovstvách ob-
lasti Západ v roku 1996 a bola to vtedy jeho 
prvá súťaž. Treba povedať, že bez špeciál-
nej prípravy dokázal Štefan svoje kvality 
a výkony 275 kg v drepe, 150 kg v tlaku 
a 250 kg v mŕtvom ťahu svedčia o rokmi 
natrénovanej sile. Výkonom 675 kg v troj-
boji získal striebro a zároveň si vybojoval 
účasť na M - Slovenska do Bardejova. 
Štefanovi sa darilo aj v Bardejove (15.4.), 
kde obsadil v kategórii do 82,5 kg výborné 
štvrté miesto výkonom 695 kg (280 + 150 
+ 265). Nechýbali všetci veľkí súperi a bola 
to kategória, kde padali historické výkony. 
Pre ilustráciu treba dodať, že Štefan získal 
titul s výkonom 675 kg. Nás teší, že dre-
pom 280 kg bol tretí a s mŕtvym ťahom 265 
kg dokonca druhý v kategórií.

    28. - 29.4. boli v Častej M - Slovenska 
dorastencov a juniorov, kde získali dubov-
skí borci spolu tri tituly a jednu bronzovú 
medailu. Medzi dorastencami sa v kategó-
rii do 67,5 kg darilo Petrovi Moravčíkovi. 

Peter porazil svojich konkurentov s prehľa-
dom a získal za trojboj 430 kg (165 + 85 
+ 180) zaslúžený titul majstra Slovenska. 
O svojej svetovej úrovni jasne presvedčil 
minuloročný medailista z M - Sveta do-
rastencov Samuel Tomašovič. Samo súťžil 
v kategórii do 100 kg a svoj druhý titul zís-
kal s obrovským náskokom. V každej dis-
ciplíne lámal slovenské rekordy o desiatky 
kilogramov. V drepe dosiahol výkon 280 
kg, v tlaku 180 kg a v mŕtvom ťahu 265 kg. 
Trojboj 725 kg ho radí k horúcim favoritom 
na medaile na tohoročné M - Sveta, ktoré 
budú vo francúzkom Toulone a získal aj 
titul absolútneho majsra Slovenska doras-
tencov. Šancu na M - Sveta má aj Peter Mo-
ravčík, rozhodovať budú financie, nakoľko
týždenný pobyt na francúzkej riviére stojí 
značné financie.

Bronzovú medailu v kategórii do 82,5 kg 
získal Daniel Zubaj. Dano pretekal vo vý-
bornej forme a skvele po technickej stránke. 
V trojboji dosiahol osobný rekord výbornej 
úrovne 545 kg (207,5 + 117,5 + 217,5).

Medzi juniormi osobné rekordy lámal aj 
viacnásobný dorastenecký majster Sloven-
ska Miroslav Polčic, ktorý obhajoval minu-
loročné juniorske zlato. Miro súťažil v ka-
tegórii nad 125 kg a tretie zlato pre Dubovú 
z tohto šampionátu vybojoval trojbojom 
632,5 kg (260 + 142,5 + 230).

 12.5. sa konali M - Slovenska dorasten-

cov a juniorov v tlaku na lavičke. V kategó-
rii do 67,5 kg bojoval opäť Peťo Moravčík. 
Tentokrát sa mu však ušlo štvrté miesto. Pe-
ter vytlačil 85 kg a vytlačil aj 87,5 kg, ktoré 
mu však rozhodcovia posúdili ako neplatný 
pokus. Je to škoda, lebo týmto rozhodnu-
tím prišiel o bronz, ktorý mal hodnotu 85 
kg. Peter bol štvrtý len s ťažšou osobnou 
hmotnosťou.

Veľký deň mal opäť Samo Tomašovič. 
Samo súťažil v kategórii do 110 kg a slo-
venský rekord „priklincoval“ na hranicu 
190 kg. Svedčí to o veľkom talente tohoto 
pretekára, ktorý sa vyznačuje veľmi tvrdým 
tréningom. Vyzerá to, že aj tieto veľké vý-
kony nezostanú dlho v rebríčku rekordov, 
dúfajme, že Samovi vydrží zdravie a psy-
chická pohoda a na jeseň ukáže všetky tie 
výkony čo si predsavzal a na M - Sveta do-
siahne čo najlepší výsledok.

Piate zlato pre Dubovú vybojoval medzi 
juniormi výborný Miro Polčic v kategórii 
nad 125 kg, kde si vytvoril osobný rekord 
145 kg.   

Tak, ako aj roky pred týmto, sa nasadzuje 
svojou tvrdou prípravou ďalšia generácia 
výborných športovcov z Dubovej a verím, 
že títo borci majú vo svojej obci množstvo 
priaznivcov, ktorý sú na nich hrdí. V rámci 
Slovenska už tieto mená jasne rezonujú.

P. Kovalčík

Víťazné mužstvo žiakov v ročníku 2006 - 2007


