
Fašiangy, Turíce Veľká Noc ide, kto nemá 
kožucha zima mu bude.

Prichádza jar, pribúdajú nám teplé lúče slniečka 
a kŕdle vtákov, ktoré sa vrátili z teplých krajín sa usa-

dili do našich dvorov, záhrad a lesov. Tešíme sa ako nás 
budú každé ráno prebúdzať svojimi piesňami. Sledujeme 
lastovičky s akou radosťou začali stavať hniezda a v kú-
tiku duše dúfame, že zasa k nám prídu aj bociany. Celá 
krajina, stromy, lúky a kvety začínajú prekvitať všetkými 
farbami dúhy. Čas tak rýchlo letí, že hoci sme videli ako 
k nám jar prichádza, zdá sa akoby prišla v noci. Nesta-
číme vnímať čo sa deje okolo nás, nevieme posúdiť čo je 
dobré a čo zlé. Nájsť dnes v sebe pokoj a harmóniu je 
nad ľudské sily a myseľ. Napriek situácii doma a vo sve-
te je naliehavo nutné upratať si myseľ a určiť si priority. 
Treba začať triediť čo musíme a čo nemusíme. Čo je pre 
nás dobré a čo nie. Často pod ťarchou povinnosti za- 
búdame sami na seba a v rýchlosti života nevnímame to 
všetko pekné okolo nás. Jednoducho zabúdame žiť. Sta-
rať sa o seba a o svojich blízkych by mala byť samozrej-
mosť, pomôcť tým, ktorí sú chorí, alebo v núdzi by malo 
byť prirodzené, ale iba do takej miery, aby som neohrozil 
seba a svoju rodinu. Viem, chorobu si nikto nevyberá, 
ani vojnu vo svojej krajine, ale denne nám pribúdajú tí, 
čo zistili, že aj bez práce sú koláče a snažia sa využívať 
našu dobrotu. Nedržme sa kŕčovito starých životných na-
stavení, ale precitnime a uvedomme si, kým vlastne sme 
a začnime žiť svoj vlastný vedomý život. Nestrachujte 
sa vopred ako niečo dopadne a čo na to povedia ľudia, 
lebo všetko bude tak, ako má byť.

Ale vráťme sa k teplým slnečným lúčom jari a k sviatku, 
ktorý je s ňou úzko spätý. Pomaly, ale isto sa k nám blíži 
Veľká noc. Veľká noc sa slávi prvú nedeľu po prvom splne 
mesiaca po jarnej rovnodennosti. Veľkonočná nedeľa je 
pohyblivým sviatkom a môže pripadnúť na čas od druhej 
polovice marca do konca apríla. Pre kresťanov je Veľká 

noc najväčší kresťanský sviatok. Začína sa Kvetnou ne-
deľou kedy sa svätia bahniatka. Na Zelený štvrtok sa 
v kostoloch zväzujú zvony a nahradia ich rapkáče. Je-
dia sa zeleninové jedlá, ktoré majú zelenú farbu. Veľký 
piatok sa považuje za veľký pôstny deň. Vrcholí pôst, 
ktorý trvá štyridsať dní od Popolcovej stredy. V minulosti 
sa na Bielu sobotu pripravovali sviatočné jedlá. Dievča-
tá sa umývali v potoku, aby boli krásne a šikovné. Na 
Veľkonočnú nedeľu sa v kostoloch posväcovali jedlá, kto-
ré ľudia nosili do kostola v košíkoch. Bola v nich údená 
šunka, vajcia, chlieb a soľ. Posväteným jedlám sa pripiso-
vala veľká moc. Vari najväčším sviatkom mládencov bol 
Veľkonočný pondelok, kedy sa chodilo po domoch, kde 
mali dievčatá, aby ich mohli chlapci pooblievať čerstvou, 
studenou vodou, ktorá mala byť symbolom zdravého ži-
vota. Mládenci nešetrili vodou a veru niektorá dievčina 
dostala poriadnu dávku vody. No a ako to už býva – 
veľa vody dievku nepotešilo a nepotešilo ju ani, keď ju 
oblievači obišli. Dnes už tieto zvyky zapadajú prachom. 
S vŕbovými korbáčikmi stretávame už iba deti, ktoré vy-
šibú svoje mamy, babky a tety, od ktorých za šibanie 
dostanú sladkú odmenu.

Aj tento rok si príbytky vyzdobme typickými symbolmi 
Veľkej noci a opakujeme kroky naučené od našich rodi-
čov a starých rodičov. Tak ako aj v iné sviatky je to čas, 
kedy sa stretne celá rodina, aby si pripomenula svoju 
spolupatričnosť a radosť z detí, ktoré nám pohľadom na 
ne pripomínajú náš vek. Tešme sa z každého dňa, ktorý 
nám je dopriate prežiť s tými, na ktorých nám záleží 
a máme ich radi.

V mene Starostu obce, Obecného zastupiteľstva, 
redakcie Dubovských novín ako aj v mojom mene Vám 
želám milosti plné Veľkonočné sviatky, dobré zdravie, 

život v mieri a nech sa Vám splnia Vaše sny. Zachovajte 
si veselú myseľ, istotu vo svojom konaní a pokoj v duši. 

Mária Polčicová
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Kostol Ružencovej Panne Márii v Dubovej

Základný kameň na stavbu kostola položil a posvätil Dr. Pavol 
Jantauš, ktorý pôsobil v našej obci od 1. 1. 1899 do 15. 3. 1906. 

Plány a prípravu na stavbu kostola zabezpečil Dr. Pavol Jantauš 
a v roku 1903 sa začal kostol stavať. Do základu pod vežou je vlo-
žená fľaša s dokumentom, ktorý pravdepodobne obsahuje mená 
vtedajších panovníkov. Vo fľaši sú tiež vtedajšie platidlá.

Kostol stavali majstri z Budapešti. Materiál – tehly sa vozili 
z Pezinka a zo Senca. Tam boli v tom čase už tehelne. Vozilo sa na 
vozoch a so záprahmi kto aký mal. Na stavbe sa podieľali všetci, 
vtedy žijúci dospelí a dospievajúci občania. Bola to povinnosť. 
Finančné prostriedky na stavbu kostola boli od osvieteného gró-
fa Jána Pálffyho, od Trnavskej diecézy, zo zbierok po okolitých 
dedinách a z milodarov veriacich. Zbierky v okolitých dedinách 
mohli robiť iba ľudia, ktorí mali osvedčenie vydané županom. Ta-
kéto potvrdenie vieme, že mal Ján Koník, Štefan Koník a Florian 
Koník z Dubovej. Určite ich bolo viacej, lebo vieme, že vyberať 
chodili v dvojiciach.

Dňa 13. marca 1906 Dr. Pavol Jantauš odchádza z farnosti Du-
bová do Trnavskej diecézy, kde bol neskôr vysvätený za biskupa. 
Na stavbu kostola prispieval pravdepodobne z diecézy prostred-
níctvom Štefana Jakubca /otca Jána Jakubca/.

Ešte podotknem, že Dr. Pavol Jantauš v roku 1900 založil 
v obci úverové družstvo. Tiež v školskej záhrade učil mužov štepiť 
stromy. V Trnave ako biskup mal pomocníka /neviem ako sa tej 
funkcii hovorilo/ Rudolfa Valentoviča syna Alexina a Anastázie 
Valentovičovích z Dubovej.

Mária Polčicová

Dňa 8. 7. 2007 bola na Dubovej prednáška
pri príležitosti 60. výročia úmrtia vdp. Jantauscha.

K návšteve pápeža Františka

Pápež František v dňoch 12. – 15. sep-
tembra 2021 navštívil Slovensko na 

pozvanie predstaviteľov Katolíckej cirk-
vi na Slovensku, pani prezidentky i vlády 
Slovenskej republiky. Počas návštevy pred-
niesol deväť príhovorov počas bohoslužieb 
a pri rôznych stretnutiach s politickými aj 
cirkevnými predstaviteľmi, ale aj s pospoli-
tým ľudom vrátane Rómov a mládeže. Po-
solstvo, ktoré pápež František predniesol, 
je bohaté a inšpirujúce nielen pre najväčšiu 
cirkev na Slovensku, ale pre všetkých.

Pápež predniesol mnoho inšpirujúcich 
myšlienok a výziev (aj kritických) prenik-
nutých skrz-naskrz Kristovým evanjeliom, 
z ktorých si mohli odniesť požehnanie 

všetci ľudia bez rozdielu. Urobiť výber z 
pokladu, ktorý v kázňach a príhovoroch vy-
nášal zo svojho srdca, nebolo pre mňa vô-
bec jednoduchou úlohou. Ešte predtým než 
tak urobím, pristavím sa pri pápežovom 
mene podľa Františka z Assisi žijúceho na 
prelome 12. a 13. storočia v chudobe a po 
ktorom bola pomenovaná aj rehoľa (fran-
tiškáni). Počas modlitby mal František z 
Assisi zjavenie – trikrát k Nemu prehovoril 
Kristus z kríža: „František, nevidíš, že môj 
dom sa rozpadá? Oprav ho!“ František je 
tiež patrónom životného prostredia. Podľa 
teológa Tomáša Halíka, pápež dal výberom 
mena „František“ najavo svoj program, kto-
rý chce ako pápež plniť, totiž, že chce byť 
pápežom chudobných, chce reformovať 
dom cirkvi a tiež sa zasadzovať za ochranu 

životného prostredia.

Pápež chudobných, sociálne vylúčených 
a marginalizovaných

To, že pápež je pápežom chudobných, 
dal najavo nielen slovami, ale aj životným 
štýlom. Napríklad tým, že sa vysťahoval 
z apoštolského paláca a presťahoval sa do 
obyčajného bytu. 

Dôraz na solidaritu s chudobnými a na 
sociálnu spravodlivosť podľa Kristovho 
evanjelia vychádza z pápežovho duchovné-
ho zázemia. Pôvodom je z Južnej Ameri-
ky, kde sa v 60. rokoch minulého storočia 
zrodila tzv. teológa oslobodenia, ktorá sa 
zasadzovala za oslobodenie slabých a chu-
dobných, za sociálnu rovnosť a slobodu pre 
všetkých aj za emancipáciu žien. 
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To, že pápež venuje svoju pozornosť pre-
dovšetkým ľuďom na okraji spoločnosti 
a sociálne vylúčeným dosvedčil počas náv- 
števy u nás tým, že zavítal medzi Rómov. 
Na Luníku IX. odsúdil predsudky: „Rómo-
via boli často obeťami predsudkov, nemilo-
srdných súdov, diskriminačných stereoty-
pov, hanlivých slov a gest. „Kvôli tomu sme 
sa stali všetci chudobnejšími. Chudobnejší-
mi v ľudskosti. Pre obnovu dôstojnosti po-
trebujeme prejsť od predsudkov k dialógu, 
od uzavretia k integrácii...“

Aj v skoršom príhovore k pani prezi-
dentke, k členom vlády a diplomatického 
zboru a k ďalším hosťom pápež zdôraznil 
povolanie k bratstvu a k zdieľnosti, ktorú 
v evanjeliách symbolizuje chlieb, ktorý sa 
láme. Lámanie chleba evokuje krehkosť, 
preto pápež pozýva zvlášť k starostlivos-
ti o tých najslabších. „Nech nikto nie je 
stigmatizovaný alebo diskriminovaný.“ V 
ľuďoch, ktorí sú odkázaní na pomoc iných 
„nemáme vidieť problém, ale bratov a sest-
ry, ktorých máme sprevádzať a opatrovať.“ 
Zároveň vyzval tiež k sociálnej spravodli-
vosti, k boju proti korupcii a k presadzova-
niu zákonnosti.

Ochranca životného prostredia
Pápež František sa pripája aj k inicia-

tívam za ochranu životného prostredia: 
„...pandémia COVIDu-19 nás poučila 
o vzájomnej závislosti v tomto delení sa 
o planétu. A obe globálne katastrofy, CO-
VID aj klíma, ukazujú, že nemáme viac 
času na vyčkávanie. Že čas nás tlačí a že, 
ako ukázal COVID-19, máme prostriedky 
na to, aby sme čelili tomuto zmätku. Máme 
prostriedky. Je čas konať, sme na hranici.“

Reformátor cirkvi
„Táto doba nie je len epochou zmien, 

ale zmenou epochy,“ hovorí pápež Franti-
šek. Civilizačné zmeny a sekularizácia si 
vyžadujú reformu – obnovu cirkvi, aby sa 
približovala k problémom ľudí a aby im 
bola zrozumiteľná. 

Pápež František sa neusiluje o reformu 
cirkvi v tom zmysle, že by menil vonkajšie 
štruktúry cirkvi. Ide mu o duchovnú vnú-
tornú obnovu cirkvi v srdciach ľudí. Mení 
atmosféru v cirkvi. V cirkevnom prostredí 
sa zameral na boj proti sexuálnym škandá-
lom, ktoré otriasajú západnou cirkvou. Ale-
bo sa zameral na zápas s klerikalizmom, 
proti zneužívaniu moci a autority v cirkvi. 
Ako kedysi Pán Ježiš varoval učeníkov 
pred „kvasom farizejov“ (Mt 16, 6) aj pá-
pež František poukazuje na zákonnícku 
neúprimnú zbožnosť, ktorá nevychádza zo 
srdca, ale kladie dôraz na vonkajšie dodr-

žiavanie predpísaných zákonov a na unifor-
mitu. Osobitne mladých „neláka ponuka 
viery, ktorá im nenechá vnútornú slobodu, 
nepriťahuje ich Cirkev, kde musia všetci 
rovnako myslieť a slepo poslúchať“ (Z káz-
ne v Dóme Svätého Martina v Bratislave).

V tej istej kázni kriticky prehovoril na ad-
resu duchovných: „Cirkev nie je pevnosťou, 
nie je mocenskou štruktúrou, či hradom, 
ktorý je postavený na návrší, hľadiaci zho-
ra na svet s odstupom a vystačí si sám. Tu 
v Bratislave hrad už je a je krásny. Ale Cir-
kev je spoločenstvo, ktoré túži pritiahnuť ku 
Kristovi cez radosť Evanjelia – nie je hrad; 
je kvasom, z ktorého sa vytvára Kráľovstvo 
lásky a pokoja v ceste sveta. Prosím vás, 
nepodľahnime pokušeniu okázalej nádhery 
a svetskej veľkoleposti! Cirkev musí byť 
pokorná ako bol pokorný Ježiš, ktorý sa 
zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby 
nás obohatil (por. 2 Kor 8,9) ... Aká krásna 
je pokorná cirkev, ktorá sa neoddeľuje od 
sveta a nepozrerá na život s odstupom, 
ale žije v jeho vnútri. Žiť vo vnútri – ne-
zabudnime na to: zdieľať, kráčať spolu, 
prijímať otázky a očakávania ľudí. Toto 
nám pomáha oslobodiť sa od zameranosti 
na seba samých: centrom Cirkvi... Kto je 
centrom Cirkvi? To nie je Cirkev! A keď 
sa Cirkev pozerá len na samú seba, skončí 
ako žena v evanjeliu, zhrbená, hľadiaca na 
svoj pupok (L 13, 10 – 13). Stredom Cirk-
vi nie je ona sama! Zanechajme prílišné 
starosti o samých seba, o naše štruktúry či 
o to ako sa spoločnosť na nás pozerá. A to 
nás nakoniec privedie k ,teológii líčenia'... 
Ako sa lepšie nalíčiť...? Ponorme sa radšej 
do skutočného života ľudí, reálneho života 
ľudí a položme si túto otázku: aké sú potre-
by a duchovné očakávania nášho ľudu?“ 

Vyzval kňazov, aby ľudí viedli k slobode: 
„...nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali 
zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Dôležitý je 
tento vzťah. Budeme mať možno pocit, že 
nemáme všetko pod kontrolou a že strácame 
silu a autoritu, ale Kristova cirkev nechce 
ovládať svedomie a obsadiť miesta; chce 
byť ,fontánou' nádeje v živote ľudí.“ 

Kňazov napomenul, aby nekázali dlho. 
Na to rádové sestry v laviciach počas kázne 
zareagovali spontánnym potleskom. Kňazi 
majú hovoriť slová, ktoré sa dotýkajú ľudí. 
Vierozvestovia boli apoštolmi inkulturácie 
u nás. (Inkulturácia, tzn. keď ľudia prijmú 
Boha do svojej kultúry, do svojho spôsobu 
života). Vierozvestovia boli pri zvestovaní 
evanjelia kreatívni, že vymysleli nové jazy-
ky na šírenie evanjelia. Až tak sa priblížili 
k ľudom, že sa naučili rozprávať ich jazy-
kom a prijali ich kultúru.

Pestovateľ ekumény
a medzináboženského dialógu

Pápež František sa zasadzuje za ekumé-
nu. Presvedčil nás o tom už pred 5 rokmi 
pri 500. výročí reformácie, keď sa 31. ok-
tóbra 2016 vo švédskom Lunde zúčastnil 
ekumenickej bohoslužby spolu s protes-
tantmi. V tomto roku 25. júna zasa na 490. 
výročie prednesenie Augsburského viero-
vyznania pápež František prijal delegáciu 
zo Svetového luteránskeho zväzu. Pri tejto 
príležitosti povedal: „Prostredníctvom dia-
lógu a zdieľaného svedectva si už nie sme 
cudzími.“ „Nie sme si viac cudzími, ale 
bratmi“.

Počas návštevy Slovenska pápež Fran-
tišek vystúpil pred členmi Ekumenickej 
rady cirkví (ERC), na čele ktorej stojí 
evanjelický generálny biskup. Povzbudil 
členov ERC v hľadaní jednoty cez horlivé 
ohlasovanie evanjelia podľa príkladu vie-
rozvestov. Pri šírení evanjelia apeloval na 
kontempláciu, „ktorá ide nad rámec filo-
zofických a teologických konceptualizácií“, 
aby cirkevný západ „znova našiel krásu 
adorácie Boha“.

Pápež František sa usiluje aj o dialóg 
medzi rôznymi náboženstvami. Počas ná-
vštevy Slovenska sa stretol so židovskou 
komunitou pri pamätníku obetí holokaustu 
na Rybnom námestí v Bratislave, aby vy-
jadril pietu nad obeťami holokaustu. Pred-
niesol výzvu, aby pamäť neustúpila zabud-
nutiu. Ocenil spoluprácu židov a kresťanov, 
ktorú označil za otvorené dvere a za požeh-
nanie pre ľudstvo.

Pápež s otvoreným srdcom pre každého
Pápeža Františka vnímam ako tolerant-

ného pápeža s otvoreným srdcom pre všet-
kých ľudí bez rozdielu, ktorý prináša živé 
evanjelium, a preto aj srdcia ľudí sú otvo-
rené pre neho.

Čím ma pápež František upútal počas náv- 
števy na Slovensku? Prorockým duchom, 
schopnosťou presvietiť aktuálne dianie 
Božím slovom a pomenovať veci pravým 
menom. Darom rozlišovania – jeho citli-
vosťou k súčasným potrebám a výzvam, 
ktoré doba prináša. Darom napomínania 
(s láskou), slobodou od predsudkov či od-
vahou nebáť sa verejne pomenovať problé-
my vo vlastných radoch, hanbiť sa a činiť 
pokánie. Inšpiruje ma svojou úprimnosťou 
a otvorenosťou k ľuďom, ktorou si podma-
ňuje aj srdcia ľudí, ktorí nie sú nábožensky 
založení. 
Spracované s použitím pápežových prího-

vorov publikovaných na webe:
https://www.kbs.sk

https://www.vaticannews.va 
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Povedali si "áno"
Jakub Valente a Marieta Petrovská – 1. 5. 2021
Martin Gajdošík a Mia Adlparvar  – 19. 6. 2021

PhDr. Milan Markovič a Ing. Ivana Setnická – 25. 6. 2021
Ondrej Kleman a Ing. Lucia Palkovičová – 26. 6. 2021

Martin Randis a Petra Kučerová – 7. 8. 2021
Ing. Samuel Závodský a Petra Bátovská – 20. 8. 2021
Maroš Jurčovič a Stanislava Goneková – 30. 10. 2021
Martin Kučera a Viktória Pajpachová – 30. 10. 2021

Čo priniesol rok 2021?

Ing. Samuel Závodský & Petra Bátovská

Maroš Jurčovič & Stanislava Goneková Martin Kučera & Viktória Pajpachová

Martin Gajdošík & Mia Adlparvar

Martin Randis & Petra KučerováOndrej Kleman & Ing. Lucia Palkovičová



január – jún 20224 Dubovské NOVINY január - marec 2017 45január – jún 2022

Nathan Kučera
(*7. 1. 2021)
rodičia:	 Jakub	Kučera	a	Katarína,	rod.	Tureková

Adelka Pračková
(*12. 1. 2021)
rodičia:	 Martin	Pračko	a	Mária	Egidyová

Anna Katarína Zajíčková
(*18. 1. 2021)
rodičia:	 Mgr.	Dominik	Zajíček	a	Mgr.	Pavlína	rod.	Vontorčíková

Tobias Fleischhacker
(*21. 2. 2021)
rodičia:	 Jaroslav	Fleischhacker	a	Paula	Schwarzová

Timea Murčová
(*11. 3. 2021)
rodičia:	 Martin	Murčo	a	Mgr.	Žaneta,	rod.	Ozaniaková

Anna Severin Obarti
(*23. 3. 2021)
rodičia:	 Daniel	Severin	a	Laura	Obarti	Pamblanco

Dorota Mihová
(*12. 4. 2021)
rodičia:	 Róbert	Miho	a	Zuzana	Gajdošíková

Michal Jurikovič
(*8. 5. 2021)
rodičia:	 Michal	Jurikovič	a	Martina	Kuchtová

Margaréta Šintálová
(*3. 6. 2021)
rodičia:	 Juraj	Šintál	a	Alica	Polčicová

Hana Wercholáková 
(*20. 6. 2021)
rodičia:	 Bc.	Viktor	Wercholák	a	Ing.	Kristína	rod.	Kovalčíková

Jakub Potočný 
(*23. 6. 2021)
rodičia:	 Radoslav	Potočný	a	Mgr.	Iveta	rod.	Tomašovičová

Pavol Pipíš
(*28. 7. 2021)
rodičia:	 Pavol	Pipíš	a	Miriam	Svrčková

Viliam Šikula
(*16. 8. 2021)
rodičia:	 Ing.	Michal	Šikula	a	Mária	rod.	Lederleitnerová

Alexander Takáč
(*20. 8. 2021)
rodičia:	 Matej	Takáč	a	Lucia	Vidová

Miriam Chrástová
(*12. 9. 2021)
rodičia:	 Mgr.	Marek	Chrást	a	Lucia	rod.	Moravčíková

Liam Izakovič
(*13. 9. 2021)
rodičia:	 Peter	Izakovič	a	Eliška	rod.	Húsková

Ondrej Kleman
(*16. 9. 2021)
rodičia:	 Ondrej	Kleman	a	Ing.	Lucia	rod.	Palkovičová

Sára Kľúčiková
(*21. 9. 2021)
rodičia:	 Tomáš	Kľúčik	a	Mgr.	Lucia	Mikovičová

Matej Kmeťo
(*2. 10. 2021)
rodičia:	 Ing.	Jozef 	Kmeťo	a	Mgr.	Monika	rod.	Pisarčíková

Veronika Trubačová
(*8. 10. 2021)
rodičia:	 Mgr.	Erik	Trubač,	MBA	a	Mgr.	Miriam	Trubačová,	
MBA	rod.	Jančovičová

Oliver Braniša
(*12. 10. 2021)
rodičia:	 Ing.	Jozef 	Braniša	a	Mgr.	Tatiana,	rod.	Ženišová

Šarišský Martin
(*18. 10. 2021)
rodičia:	 Marián	Šarišský	a	Iveta	Šarišská

Jakub Rovenský
(*22. 10. 2021)
rodičia:	 Martin	Rovenský	a	Jana,	rod.	Moravčíková

Vladimír Ružička
(*27. 10. 2021)
rodičia:	 Vladimír	Ružička	a	Michaela	Zemancová

Filip Žák
(*1. 11. 2021)
rodičia:	 Martin	Žák	a	Katarína	rod.	Kováčová

Adelka Pračková Tobias Fleischhacker Timea Murčová Anna Severin Obarti

Viliam ŠikulaMargaréta Šintálová

Dorota Mihová

Pavol PipíšJakub PotočnýHana Wercholáková

Narodené deti

Miriam Chrástová Liam Izakovič Ondrej Kleman Matej Kmeťo

Oliver Braniša

Veronika Trubačová

Filip ŽákVladimír RužičkaJakub Rovenský
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Terézia Polčicová  + 3. 2. 2021
vdova	po	Vincentovi,	rod.	Koníková	(98	r.)

Ferdinand Lánik  + 6. 3. 2021
manžel	Marty	rod.	Jakubcovej	(81	r.)

Ján Kalinovský  + 12. 5. 2021
manžel	Aleny	rod.	Jajcajovej	(69	r.)

Augustin Jakubec  + 14. 5. 2021
manžel	Márie	rod.	Valentovičovej	(81	r.)

Stanislav Kosec  + 12. 6. 2021
manžel	Heleny	rod.	Chylovej	(80	r.)

Alexander Valentovič  + 26. 7. 2021
manžel	Anny	rod.	Grofovej	(79	r.)

Rudolf  Rehuš  + 6. 9. 2021
slobodný	(70	r.)

Anastázia Hrdlovičová  + 5. 12. 2021
manželka	Vincenta,	rod.	Školeková	(91	r.)	

Predišli nás...

Terézia Polčicová Ján KalinovskýFerdinand Lánik

Stanislav Kosec Rudolf Rehuš

Augustín Jakubec

Alexander Valentovič Anastázia Hrdlovičová

František Polčic

50 rokov:

Paulína Palkovičová  + 1. 1. 1972
vdova po Pavlovi, rod. Glozneková (76 r.)

Rozália Jakubcová  + 25. 1. 1972
vdova po Augustínovi, rod. Štrbíková (71 r.)

František Polčic  + 17. 2. 1972
manžel Anastázie rod. Tajcnárovej (70 r.)

Jozef Špoták  + 20. 3. 1972
syn Františka a Márie rod. Hrdlovičovej (39 r.)

Jozef Soldan  + 3. 4. 1972
vdovec po Barbore rod. Moravčíkovej (76 r.)

Ferdinand Polakovič  + 9. 4. 1972
manžel Anastázie rod. Danišovej (66 r.)

Anna Šikulová  + 13. 4. 1972
manželka Teofila, rod. Moravčíková (69 r.)

Anna Koníková  + 30. 4. 1972
vdova po Floriánovi, rod. Kustová (90 r.)

Mária Šajdová  + 22. 5. 1972
manželka Jána, rod. Sečkárová (69 r.)

40 rokov:

František Náprstok  + 6. 2. 1982
manžel Júlie rod. Tuchyňovej (62 r.)

Ľubica Lukačovičová  + 28. 2. 1982
dcéra Jozefa a Rozálie rod. Polčičovej (27 r.)

Emil Školek  + 23. 3. 1982
syn Michala a Anny (46 r.)

Alojz Palkovič  + 24. 3. 1982
vdovec po Anne rod. Hrdlovičovej (77 r.)

Anastázia Nemčeková  + 6. 5. 1982
vdova po Jozefovi, rod. Jakubcová (89 r.)

30 rokov:

Uršula Šikulová  + 11. 1. 1992
(76 r.)

Ľubomír Hozlár  + 12. 1. 1992
manžel Anny rod. Ilavskej (37 r.)

Pavlína Lukačovičová  + 24. 1. 1992
rod. Dobšovičová (83 r.)

Jozef Nemec  + 20. 4. 1992
manžel Uršule rod. Polčicovej (75 r.)

Jozef Soldan  + 1. 6. 1992
(61 r.)

Helena Drefková  + 4. 6. 1992
rod. Šimecová (75 r.)

Anna Školeková  + 9. 6. 1992
rod. Soldanová (85 r.)

20 rokov:

Ján Lukačovič  + 21. 2. 2002
manžel Márie rod. Dubanovej (78 r.)

Miroslav Polčic  + 19. 3. 2002
manžel Márie rod. Valentovičovej (50 r.)

Ivan Lukačovič  + 22. 3. 2002
manžel Terézie rod. Kosecovej (67 r.)

Rozália Jakubcová

Ľubica Lukačovičová

Ľubomír Hozlár
Anna KoníkováSeverín Tomašovič

60 rokov:

Severín Tomašovič  + 8. 4. 1962
manžel Terézie rod. Minárikovej ( r.)

Katarína Jelemenská  + 19. 4. 1962
vdova po Ambrózovi, rod. Navračičová (61 r.)

Ján Tomašovič  + 13. 5. 1962
manžel Márie rod. Hrdlovičovej (62 r.)

Alojz Hrdlovič  + 2. 6. 1962
manžel Justíny rod. Heldovej (70 r.)

Jozef Kosec  + 23. 6. 1962
manžel Heleny rod. Stojkovičovej (57 r.)

Mikuláš Polčic  + 9. 6. 1972
manžel Márie rod. Polčicovej (62 r.)

Vojtech Koník  + 13. 6. 1972
manžel Anny rod. Franovičovej (56 r.)

Marta Tajcnárová  + 22. 6. 1972
manželka Vincenta, rod. Svrčková (70 r.)

Jozef Kosec
Jozef Nemec

Mária Šajdová

Anastázia Nemčeková

Anna Školeková
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Dňa 9. 3. 2022 sme si pripomenuli 15. výročie odchodu 
do večnosti našej milej mamy, babky, prababky

Terézie Pokojnej.
V tomto roku 11. apríla si pripomenieme jej nedožité

100. narodeniny a 25. apríla 110. narodeniny nášho otca 
Alojza Pokojného.

Pri tomto nedožitom výročí by boli oslávili naši drahí 
rodičia Terézia a Alojz Pokojní 11. februára aj

80. výročie spoločného života.

S tichou spomienkou k ich hrobu chodíme,
pri plamienku sviečok sa za nich modlíme.

Deti s rodinami.

Dňa 7. 2. 2022 sme si pripomenuli 
nedožitých 100 rokov
nášho drahého otca

Františka Valentoviča
a 13. 2. 2022 výročie úmrtia.

S láskou spomíname.
Rodiny dcéry Boženy

a syna Tibora.

Miroslav Polčic

Ivan Lukačovič

Ján Lukačovič

Pamätaj, Bože,
na duše svojich 

služobníkov
a daj im spásu.

10 rokov

Augustín Baxa  + 3. 1. 2012
manžel Evy rod. Haverlovej (51 r.)

Jozef Lukačovič  + 4. 1. 2012
(73 r.)

Ján Turanský  + 13. 3. 2012
(85 r.)

Štefánia Fandlová  + 30. 3. 2012
slobodná (91 r.)

Alojzia Lukačovičová  + 2. 4. 2012
vdova po Alojzovi, rod. Koníková (84 r.)

Irena Kosecová  + 23. 6. 2012
vdova po Jozefovi, rod. Hrdlovičová (63 r.)

František Gavorník  + 3. 8. 2012
manžel Vilmy rod. Martinkovičovej (79 r.) 

Amália Magálová  + 14. 8. 2012
manželka Emila, rod. Pešková (79 r.)

Ernestína Moravčíková  + 30. 9. 2012 
manželka Štefana, rod Soldánová (86 r.)

Mária Chynoranská  + 19. 10. 2012
vdova po Jozefovi, (71 r.)

Melánia Koníková  + 22. 10. 2012
vdova po Mikulášovi, rod. Janečková (84 r.)

Štefan Jakubčík  + 13. 12. 2012
manžel Etely rod. Batovičovej (64 r.)

Fridolín Jakubec  + 22. 12. 2012
manžel Anežky rod. Vrbinkovičovej (67 r.)

Štefánia Fandlová

Alojzia Lukačovičová

Ján Turanský

Ernestína Moravčíková

Štefan Jakubčík Fridolín Jakubec

Pavol Tomašovič   +25. 1. 2002

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán.

S láskou  pomíname.

Dňa 1. mája 2022 by sa dožila
100 rokov naša milovaná

mama, svokra, babička a prababička
Terka Polčicová.

 S láskou si na ňu spomínajú
jej štyri dcéry, zať, vnúčatá s manželmi, 

manželkami, pravnúčatá
a určite aj mnoho tých, čo ju poznali...
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Dňa 28. 3. 2022 sme si pripomenuli
nedožité 70. narodeniny nášho manžela, 

otca, dedka a brata

Lacka Moravčíka.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomína manželka Mária,
dcéra Zuzana a syn Andrej s rodinou.

Dňa 3. 7. 2022 oslávime 70. narodeni-
ny našej mamy, babky a svokry

Márie Moravčíkovej.

Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Ti pri Tvojom

70-ročnom jubileu priať.
Nech zdravie, šťastie a dobrota,

sú náplňou ďalších rokov
Tvojho života.

To Ti zo srdca želá
syn Andrej s rodinou a dcéra Zuzana.

V deň Tvojich vzácnych 
narodenín prišli sme k Tebe 
s pozdravením, dvíhame oči 
na oblohu vznášame vrúcne 
prosby k Bohu, nech Ťa vždy 
jeho milosť chráni, nech splní 

každé z Tvojich prianí.

Dňa 30. 4. 2022 oslávi 85. narodeniny naša drahá 
manželka, mama a babka

Margita Jakubcová.
Srdečne Ti blahoželáme a prajeme veľa zdravia.

85 

Dňa 12. 3. 2022 sa dožil krásneho
životného jubilea 80 rokov náš drahý

Milan Krajčovič.

Všetko najlepšie k narodeninám,
veľa zdravia, šťastia a lásky

Ti zo srdca praje
manželka a deti s rodinami.80 

„Neska Vám povyprávam vy-
právečky“ staré celé storočia, 

ktoré sa viažu k našej dedine a zacho-
vali sa iba rozprávaním z generácie na 
generáciu.

Hovorí sa, že nad Dubovou asi tak v polovici 
cesty smerom na Fúgelku sa nachádzal veľký ka-
meň, na ktorom bolo zreteľne vidieť priehlbinu 
v tvare ľudskej nohy – šľapy, otlačok kopýtka 
ovečky a otlačok palice. Legenda o tomto kame-
ni hovorí, že keď Ježiš Kristus chodil po svete 
prišiel až po Dubovú. Zastavil sa nad dedinou, 
zhora si ju poprezeral a povedal: „Túto sa majte 
ako chcete“. Keď odišiel, na kameni zostali vy-
ryté stopy. Tento kameň bol vraj odvezený ne-
vedno kam, asi v šesťdesiatich rokoch minulého 
storočia, keď sa v Novosadoch vysádzali nové 
vinice. 

Druhá legenda sa viaže tiež ku kameňom, kto-
rých máme v našom chotári neúrekom.

Roľa medzi Dubovou a Kráľovou smerom 
k Dolnej hradskej sa volá Šadlavarka. Na tejto 
roli je odjakživa veľmi veľa kamenia. Futbalis-
ti, zväzáci aj družstevníci celé roky organizovali 
brigády na zber kamenia z tejto lokality. Po kaž-
dej brigáde zostala roľa pekne vyčistená, ale po 
orbe sa znova a znova vyorávali aj doteraz sa 
stále vyorávajú kamene. Všetky domy, ktoré sa 
na Dubovej postavili po vojne majú v základoch 
kamene práve z tejto role. Starí ľudia, ktorí tu 
žili spomínali, že na tomto mieste bolo postavené 
opevnenie Šátlava a z toho je aj odvodený názov 
Šadlavarka. Šátlava sa nazývali kamenné väzni-
ce, niekedy spojené s mučiarňou. Tiež slúžili aj 
ako katov príbytok – dom. Šátlavy sa zvykli sta-
vať pri opevneniach mesta. 

Ktovie čo je na týchto povedačkách pravda? 
Ak nejakú viete napíšte, my si ju radi prečítame.

Mária Polčicová 

Jediná cesta von znamená prejsť ju.
Helen Keller (1880-1968)
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Naši jubilanti
január – jún

60 rokov
Jana Koníková
(* 4. 1. 1962)

Kateřina Uhrová 
(* 4. 1. 1962)

Peter Palkovič
(* 17. 1. 1962)
Jana Novotná
(* 25. 1. 1962)

Ing. Kveta Jakubcová
(* 2. 4. 1962)

Katarína Koníková 
(* 2. 4. 1962)

Edita Speváčková
(* 6. 4. 1962)

Miroslav Bátovský
(* 16. 4. 1962)
Ľuboš Korček
(* 20. 4. 1962)
Dana Otepková
(* 27. 4. 1962)

70 rokov
Elena Tomašovičová

(* 30. 1. 1952)
Peter Rojko

(* 9. 4. 1952)
Alexander Lukačovič

(* 22. 5. 1952)

80 rokov
Milan Krajčovič

(*12. 3. 1942)
Helena Poláková

(* 26. 4. 1942)
Zuzana Jakubcová

(* 13. 5. 1942)

Jubilantom srdečne blahoželáme.
Vyprosujeme im od Pána všetky

dary neba, veľa duchovného
i telesného zdravia.

Deň žien

Obecný úrad v Dubovej v spolupráci 
s Komisiou pre kultúru a vzdelávanie si 

pri príležitosti sviatku žien pozvali do spo-
ločenskej sály na ihrisku zoskupenie brati-
slavských kamarátov s názvom „SELAVI“. 
Svojim výstižným poeticko-prozaickým pás-
mom v sprievode hudby venovaným ženám 
a ich postavení v spoločnosti si uctili všetky 
ženy a matky. Predstavenie bolo komorné 
a veľmi milé. Prítomné ženy si so sebou od-
niesli kytičku tulipánov ako poďakovanie za 
ich lásku, obetavosť, prácu...

A ešte malý darček pre všetky ženy:

Ján Smrek
Moja žena

Uvariť všetkým, umyť riad,
každý deň na tri deti prať,
to všetko musí moja žena.
Aj uspávať, aj zobúdzať

aj ledva spať, aj prvá vstať,
to musí ona, neplatená.

Ale má peknú, jemnú tvár,

nectí si toho, kto je lhár,
a v klebetení nie jej cena.

Nuž uškŕňa sa zelinár
a namýšľa si kominár,

že belší je než moja žena.
Ona i ja sme žičili

dobrým a zlých sme nectili,
tak ostaneme, žiadna zmena.

Ona aj klesne bez sily,
no k tým, čo mocou opilí
nafukujú sa, úcty nemá.

Na svete tisíc bolestí
v tele, aj v duši šelestí

a sto z nich skúsi moja žena.
Ale je kňažná! Kvet ju ctí,

slnko jej líha do cesty,
líca jej hladí riečna pena.

Panička! – kavky krákoria.
No keď k nám dvere otvoria,

na prahu stojí moja žena.
Nad prízemnosťou okolia

týči sa ako pohoria,
únavou svojou ožiarená.

Renáta Jakubcová
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Základná škola
Škola hrou

Cieľom vyučovania matematiky Hejného metódou je, aby dieťa objavovalo matematiku samo 
a s radosťou. Naše hodiny matematiky nie sú bežné. Sú motivujúce, experimentujúce a zachy-

távajú všetky štýly učenia sa a fungovania detskej mysle. Žiaci sa učia argumentovať, diskutovať 
a vyhodnocovať. Sami o sebe vedia, čo je pre nich správne, re-
špektujú druhého a vedia sa rozhodovať. Dokonca sú schopné 
statočne niesť aj dôsledky svojho konania. Popri matematike 
prirodzene objavujú tiež základy sociálneho správania a mravne 
rastú. Prichádzajú na riešenie problémov vďaka svojej vlastnej 
snahe. Každé prostredie je iné a preto často využívame prácu 
vo dvojici, či v skupine. Používame množstvo pomôcok, kto-
ré pomáhajú pri lepšom pochopení, či predstavivosti. Rovni-
ce vedia riešiť tromi spôsobmi – prostredníctvom zvieratiek, 
šípkami, neznámou. V geometrii obvody a obsahy rovinných 
útvarov pomocou štvorčekovej siete. Trojuholník rovnoramen-
ný a rovnostranný si žiaci v skupinách poskladali sami. Vždy je 
pekné sledovať ako spolu komunikujú, spolupracujú a spoločne riešia a vysvetľujú si navzájom to, čo 
pochopili a zistili. Tá najúčinnejšia motivácia prichádza z detského pocitu úspechu, z jeho úprimnej 
radosti, ako dobre sa mu podarilo vyriešiť primerane náročnú úlohu. Je to radosť z vlastných pokro-
kov, ale aj z uznania spolužiakov a učiteľa.

Mgr. Marcela Benčuriková
triedna učiteľka 4. A

Zelená škola

V mesiacoch december a január deti 
skladali vtáčie kŕmidlá. Precvičili 

si manuálne zručnosti a preukázali veľkú 
šikovnosť pri práci. Vtáčie kŕmidlá sme 
rozmiestnili na stromoch a nasypali do 
nich slnečnicové semienka. Onedlho sme 
pozorovali vtáčiky, ako sa tešia z potravy, 
ktorej majú v zime nedostatok.

Vo februári na výtvarnej výchove deti 
písali názvy ovocných stromov, kríkov 
a maľovali ovocie na kamienky (marhuľa, čerešňa, orech, jabloň, bros-
kyňa, ríbezľa, egreš, josta, figovník). Na jar ich rozmiestnime k stro-
mom a kríkom, ktoré rastú v areáli našej školy. 

Mgr. Peter Žigo,
triedny učiteľ 2.A

Zábavné učenie na našej škole

Prváci znova využili dobré počasie a vyskúšali si angličtinu v praxi. 
Téme farma sme sa nemohli venovať len v triede. Potrebovali sme 

živé zvieratká a naozajstnú farmu, aj keď malú, ale skutočnú. Privítala 
nás Miška Bečárová, ktorá nás previedla po malom hospodárstve a my 
sme mohli vyskúšať nové slovíčka z angličtiny v prostredí, do ktorého 
patria. Deti si to naozaj užili, za čo patrí veľké poďakovanie rodine 
Bečárovej, ktorá nám poskytla priestor. Ďakujeme. 

Škola poskytuje veľa inšpirácie a zaujímavých tém. Skúsili sme si 
tému svetlo a tiene poňať v prostredí triedy trošku netradične. Vyrobili 
sme si tieňové divadlo a odrazu boli z prvákov nie len bádatelia v prvo-
uke, ale aj bábkoví herci.

V tejto téme žiaci pokračovali aj výrobou vlastných vedeckých kníh. 
Kto by to bol povedal, že skúmať môže byť taká zábava. ☺ 

Mgr. Simona Lukačovičová,
triedna učiteľka 1.A
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Projektové vyučovanie

V marci mali žiaci 3.A projektové vyučovanie zamerané na Sloven-
ský jazyk. Získavali poznatky hravou formou. Naučili sa pracovať 

v skupinách, spolu tvoriť, hľadať riešenia, tvoriť myšlienkové mapy, vy-
hľadávať informácie a prezentovať svoje poznatky. Naučili sa pracovať 
s novou metódou CUBING – hádzanie kockou – každá strana kocky 
predstavuje splnenie jednej úlohy alebo zodpovedanie otázky. Takúto 
formu vyučovania používame často. Je to hravé, náučné a inšpirujúce.

Žiakov aktivity veľmi nadchli a už sa tešia na ďalšie projektové vyu-
čovania.

Bc. Romana Galambošová,
triedna učiteľka 3.A

Hodina čítania sa nám zmenila na chutné čítanie. V časopise Slnieč-
ko sme čítali o zákusku Tiramisu. Niektorí sme ani nevedeli čo to 

je? Prečítali sme si text ako Tiramisu vzniklo a bol to tak chutný text až 
sa nám zbiehali slinky. Pani učiteľka na ďalšiu hodinu čítania priniesla 
všetky ingrediencie, ktoré boli potrebné na výrobu Tiramisu. Naša trieda 
3.A sa zmenila na cukráreň. Mixovali sme šľahačku, urobili kávu, namá-
čali sme piškóty... Spoločne sme vyrobili náš prvý triedny zákusok. Bol 
veľmi chutný a všetkým nám chutil. Bola to najlepšia a najchutnejšia 
hodina čítania.

Školské kolo v prednese poézie a prózy

Po ukončení triednych kôl prebehlo v marci na našej škole  školské 
kolo v prednese prózy a poézie. Najlepší z tried sa snažili podať vý-

borný výkon. Ocenením bol veľký potlesk, diplom a sladká odmena. Do 
okresného kola postúpili dvaja najlepší. Budeme im držať palce.

Poézia:
1. miesto: Richard Ravas
2. miesto: Adam Olša, Timo-
tej Moravčík
3. miesto: Andrea Hrdlovi-
čová, Michaela Lukačovi-
čová, Matej Held

Próza:
1. miesto: Mikuláš Smolka
2. miesto: Karolína Grige-
rová
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Materská škola
Karneval v MŠ.

Počas fašiang si aj deti v MŠ urobili krás-
ny deň. Už od rána bolo veselo, deti celé 

nedočkavé sa tešili na chvíľu, kedy sa zmenia 
na nepoznanie. Vyzdobené triedy sa zrazu za-
plnili princeznami, vílami, pirátmi, policajta-
mi, spidermanmi a rôznymi rozprávkovými 
postavičkami. Masky sa predstavili, predviedli 
pekný program z básní, piesní a tančekov. Po-
tom sa vyšantili v tancovaní a zábave. Nakoni-
ec sa občerstvili dobrými koláčikmi, ktoré im 
upiekli šikovné mamičky. A preto, že všetky 
masky boli krásne, všetky boli odmenené dar-
čekom. Deťom sa veľmi páčilo a už sa tešia na 
ďalší karneval.

Jarmila Fandlová

Deň zdravej výživy

S deťmi v MŠ na tému: "Rastieme zdravo a zdravá výživa" 
sme si porozprávali o zdravých potravinách, správnej ži-

votospráve a význame ovocia a zeleniny pre správny rast. Aby 
neostalo len pri teórii, tak deti pozorovali prípravu zdravého ze-
lenino – ovocného šalátu, ktorý potom schuti aj zjedli. Sľúbili, 
že sa budú snažiť jesť viac zdravých jedál, ovocia a zeleniny ako 
sladkostí.

 Jarmila Fandlová



Športovec roka ŠK SPC Častá

12. marca sa v hale na ihrisku udeľovali ceny Športovec 
roka ŠK SPC Častá. 

Medzi ženami bola ocenená Ľubica Polkorábová, ktorá za-
žila minulý rok svoju životnú sezónu a ziskom medaile z Maj- 
strovstiev sveta sa zaradila medzi najúspešnejšie silové trojbo-
járky v histórii Slovenska.

Ľubicine výsledky si všimlo aj obecné zastupiteľstvo na Du-
bovej a rozhodlo sa ju oceniť Cenou obce Dubová a finančnou 
odmenou.

Obecné zastupiteľstvo taktiež udeľuje ČESTNÉ OBČIAN-
STVO obce DUBOVÁ pánovi Pavlovi Kovalčíkovi pri príleži-
tosti životného jubilea a pri príležitosti 30. výročia vzniku ŠK 
SPC Častá. Pavol Kovalčík sa obzvlášť významným spôsobom 
zaslúžil o rozvoj športu na regionálnej a celoslovenskej úrovni 
a tým aj športovcov našej obce.

Obaja si tieto ocenenia vážia a ďakujú obci Dubová ako aj 
starostovi Ľudovítovi Ružičkovi za dlhoročnú podporu.

Peter Moravčík
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Poďakovanie darcom,
ktorí v predchádzajúcom období fi-
nančne podporili tvorbu Dubovských 
novín: Cigániková Oľga, Koková 
Jaroslava, Moravčíková Zuzana, 
rod. Jakubcová, rod. Krajčovičová, 
rod. Viková.

ĎAKUJEME!

Pokojná myseľ
je najväčšie bohatstvo

George Shelley (1849-1927)
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Kam na výlet
Čachtický hrad

Malebná zrúcanina "tajomného hradu 
v Karpatoch ",vypínajúca sa na vr-

chu čachtického krasu. Kto by nepoznal 
legendu o krvavej grófke Alžbete Bátho-
ryovej, ktorá, aby zostala navždy mladá a 
krásna, tak sa kúpala v krvi mladých diev-
čat. Údajne ich bolo vyše 600, ktoré zom-
reli jej pričinením. V podzemí mala ukrytú 
železnú pannu, ktorá mala zabudované v 
hrudi dlhé nože. V roku 1611 v Bytči pa-
latín Thurzo na všeobecný nátlak grófku 
odsúdil na doživotné väzenie. Zomrela v 
roku 1614. Jej príbeh bol knižne, divadelne 
a filmovo spracovaný.

Hrad vznikol v 13. storočí a v roku 1708 
bol dobytý a vypálený. Po obnove v rokoch 
2012-2014 je opäť prístupný verejnosti 
a poskytuje nádherný kruhový výhľad na 
okolité svahy Malých Karpát, kopanice 
Myjavskej pahorkatiny a Považský Inovec. 
Na Čachtickom hrade počas turistickej se-
zóny organizujú kultúrne a dobové poduja-
tia. Autom sa dostanete na parkovisko pod 
hradom a potom pešo, príjemnou prechádz- 
kou sa dostanete k hradu. Premáva aj Tu-
ristický vláčik Báthory, ktorý vás odvezie 
z námestia v Čachticiach pod Čachtický 
hrad.

Kto má rád nenáročnú prechádzku, his-
tóriu, zrúcaninu a nádherný výhľad, určite 
sa mu oplatí hrad navštíviť.

 
Jarmila Fandlová



Dnes si povieme čo to o pamiatkach, ktoré 
sa zachovali v našej obci.

Kaplnka svätého Vendelína

Za kostolom Ružencovej panny Márie je na dobových fotogra-
fiách vidno kaplnku Sv. Vendelína. Svätý Vendelín je patró-

nom pastierov a dobytka. V obci bola v každej rodine aspoň jedna 
krava, bohatší sedliaci mali aj kone a voly. V obci bol jeden obecný 
dom, v ktorom sa choval býk pre celú dedinu. Kaplnka bola po-
stavená nevedno kedy. Doteraz je udržiavaná, o opravy sa stará 
hlavne obec. Kedysi ju ženy vyzdobovali každú sobotu čerstvými 
kvetmi. Často tam bývali večer zapálené sviečky. Kaplnka je vedľa 
cesty, ktorá v minulosti viedla na hrad Červený kameň. Bola to 
prašná cesta, /teraz Zámocká ulica/, ktorá viedla popod vinohrad-
mi v hone Nadkostel, Ochtále a Častovské až po háj. Cez háj cesta 
pokračovala až k prvým domom v dedine Píla a odtiaľ už po ceste 
smerom na Červený kameň. Táto cesta bola veľmi často využívaná 
práve na nedeľné prechádzky na hrad Červený kameň. Dokonca na 
sviatok Panny Márie 15. augusta chodila tadiaľto procesia.

Socha sv. Urbana
Na tejto istej ceste sa nachádza aj socha sv. Urbana patróna vi-

nohradníkov. Socha bola pôvodne postavená na rozhraní chotárov 
Dubová a Častá. V roku 1950 sochu premiestnili do Dubovského 
chotára na farský pozemok v Ochtáloch. V roku 1958 obec robi-
la pozemkové úpravy a socha bola premiestnená na faru. V roku 
2000 pracovníci obce, za pôsobenia starostu obce Alexandra Luka-
čoviča, osadili pôvodný podstavec a sochu sv. Urbana na pozemok 
na konci Zámockej ulice. Posvätil ju miestny kňaz Štefan Žák.

 Pestovanie viniča a vyrábanie vína je stále v tejto obci silno 
zakorenené. Máme tu hneď niekoľko vinárov, ktorí majú vlastné 
vinice. V sedemdesiatich rokoch minulého storočia JRD Dubová 
vysadilo desiatky hektárov viníc a ich produkcia bola hlavným 
zdrojom ich príjmu. V urbári z roku 1543 sa píše, že „obec Dubo-
vá bola prevažne vinohradnícka osada. Mala úrodné vinice, ktoré 
rodili dobré víno, vraj najlepšie v celom panstve. Mala aj dobré 
lúky a drevo, no bola chudobná na oráčiny. Obyvatelia hľadali 
svoju potravu mimo poľnohospodárstva a vinohradníctva pálením 
uhlia a vápna." Ďalej sa obec Dubová spomína vo výkaze vinohra-
dov Červenokamenského panstva v roku 1704 „po Častej, Suchej 
a Dolných Orešanoch najviac vína sa urodilo v Dubovej. Veľa 
znalcov vína a obchodníkov s vínom, označuje Dubovské vína za 
veľmi zdravé a dlho udržateľné“.

Socha sv. Jána Nepomuckeho 
Socha sv. Jána Nepomuckeho, mučeníka spovedného tajomstva 

a patróna pri povodniach a pohromách sa spomína už v roku 1789. 
Píše sa, že bola postavená na konci dediny a dal ju postaviť istý 
kantor mimo obliga fundácie. Socha sa zachovala dodnes. Bola 
viackrát opravovaná a naposledy bola zreštaurovaná okolo roku 
1990. Socha je udržiavaná na náklady obce. Ďalej sa v tom istom 
dokumente spomína, že „mimo obce je ešte malá kaplnka zasvä-
tená sv. Anne, neznáme kým postavená avšak starosť má na ňu 
sama obec“. Kaplnka nevedno kedy zanikla, ani najstarší ľudia si 
ju nepamätali. /skúmala som to v roku 1990/

Kríž 
Na rozhraní chotára Dubová a Kráľova /Modra/ dali v roku 1894 

manželia Vrábeloví postaviť kríž. Kríž postavili z vďačnosti.

Kríž 
Ďalší kríž sa nachádza v strede dediny, pred Kockou, oproti kos-

tola. Tento kríž sa zachoval zo starého cintorína. Bol to hlavný kríž 
a bol postavený pred ohradou cintorína.

Riziko a socha sv. Floriana
V roku 1933 bola vybudovaná v strede dediny vodná nádrž. Ná-

drž dal postaviť vtedajší richtár Lenhard Fandel na svoje riziko. 
Nikde som nenašla zmienku o tom, či ju dal postaviť na svoje ri-
ziko /zodpovednosť/, alebo ľudia mohli vodu používať na svoje 
riziko. Preto sa táto nádrž volala RIZIKO. Nádrž bola zásobovaná 
z výdatnej studne Samuela Grossa, ktorý vodu na tento účel vďa-
čne poskytol. Voda bola do nádrže zvedená samospádom. Pitná 
voda stekala malou kovovou rúrkou, takže ľudia často stáli v rade, 
aby si mohli naplniť vedro. Voda, ktorá pretiekla ostávala v nádrži 
a používala sa na napájanie dobytka. Na nádrži bola umiestnená 
socha sv. Floriana patróna hasičov. Riziko bolo zrušené v roku 
1966 pri budovaní štátnej cesty číslo 502. Nakoľko v obci bolo 
a je veľa hasičov máme v obci dve sochy sv. Floriana. Jedna socha, 
ktorú obec zakúpila v roku 2002 je umiestnená v parku na mieste 
bývalej požiarnej zbrojnice. Druhá socha sv. Floriana je z dielne 
ANTIKA - Gustáv Turanský Pezinok a je umiestnená na fontáne 
vedľa Obecného úradu vo veľmi príjemnom prostredí, kde si mô-
žete posedieť v tieni stromov. 

Mária Polčicová

Postaraj sa o seba.
Choď na prechádzku,

daj si svoje obľúbené jedlo,
nechaj si urobiť nový účes,
vyplač sa, ak potrebuješ,

prečítaj si knihu,
zober si dovolenku,

daj si drink, skrátka urob,
čo potrebuješ.

Správaj sa sám k sebe pekne,
pretože na konci dňa
si všetkým, čo máš.

Prišiel si nahý, aj odídeš nahý.
Prišiel si slabý, odídeš rovnako slabý.

Prišiel si bez peňazí a bohatstva,
odídeš bez peňazí a bohatstva.

Tak prečo je toľko pýchy,
toľko zloby, toľko žiarlivosti,

toľko nenávisti, toľko nevraživosti,
toľko sebectva, ...?

Na zemi máme obmedzený čas,
 tak ho žime s láskou a dobrotou.
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Jarné obdobie a lesné požiare

Jar je obdobie tradične spojené so zvýšeným výskytom požia-
rov suchých porastov, suchej trávy, pálením haluziny. Vo väč-

šine prípadov sa stáva, že tieto malé požiare predchádzajú vzniku 
veľkých lesných (pozemných, korunových- rýchlo sa šíriacich, 
alebo podzemných dlho trvajúcich) požiarov. Najčastejšou príči-
nou vzniku požiaru takéhoto druhu je človek a jeho nezodpovedné 
sa správanie. 

V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína sezóna spojená s od-
straňovaním opadaného lístia, či suchej trávy, strihaním stromče-
kov a všeobecne starostlivosťou o svoje záhrady. Mnohí pritom  
oheň využívajú ako prostriedok pomoci pri vykonávaní spomína-
ných činností. Ten však v tomto období veľmi ľahko dokáže pre-
rásť v požiar a tým začne platiť porekadlo „Oheň je dobrý sluha ale 
zlý pán!“ Opadané lístie sa ľahko zapáli a holé konáre stromov len 
veľmi krátko odolajú plameňom požiaru. Suchá tráva predstavuje 
ideálnu „živnú pôdu“ pre začínajúci, ale aj plne rozvinutý požiar. 
Preto sa spaľovať môže len za splnenia určitých požiadaviek. Vy-
paľovanie je za každých okolností zakázané a trestne sankcionova-
né! Na druhej strane medzi najnebezpečnejšie požiare patria lesné 
požiare. Tie vznikajú najskôr horením pôdneho pokrytia. Prízemný 
požiar sa postupne rozšíri, čoho výsledkom je korunový požiar, 
ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť rýchlosťou 25 km/h. Vietor 

postupne šíri horiace čiastočky do okolia, čím dochádza k vzniku 
nových ohnísk požiaru. Pre takýto typ požiaru je charakteristické: 
rýchle sa šírenie v smere vetra a v závislosti od množstva horľa-
vých látok, zložitosť vedenia zásahu z hľadiska ťažko dostupného 
terénu, nutnosti využitia veľkého množstva síl a prostriedkov na 
jeho likvidáciu, nedostatok zdrojov vody potrebnej na hasiace prá-
ce, častokrát nutnosť využitia špeciálnej (leteckej) techniky.

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred 
požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, 
ohrozujú okrem seba aj svoje okolie. 

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto 
sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochra-
ne pred požiarmi a žiada tým občanov, aby: Nevypaľovali trávu ani 
iné suché porasty! Nezakladali oheň v prírode na miestach, kde to 
nie je dovolené! Nefajčiť v lesoch! Dodržiavať príslušné príkazy a 
zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa!  Pri spozorovaní 
požiaru ho ihneď ohlásiť na linku tiesňového volania!  

Výchovné pôsobenie na občanov k dodržaniu zásad protipožiar-
nej bezpečnosti je hlavným nástrojom požiarnej prevencie. Veríme, 
že tieto dobre mienené rady prospejú k zastaveniu nepriaznivého 
vývoja požiarovosti na tomto úseku a tým i nežiaducich morálnych 
a ekonomických strát.

OR HaZZ v Pezinku
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