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a PF2018
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OOccÚÚ Dubové

Vážení spoluobčania.
na stránkach Dubovských novín som viackrát
písal o vytváraní nelegálnych čiernych skládok v našej
obci. Nedá mi, aby som sa opakovane nevrátil ku
tomuto problému. Neraz ma mnohí naši spoluobčania
pristavia a dohovárajú, že tam alebo tam videli
vysypaný odpad, že je potrebné s tým niečo urobiť. Aj
napriek viacerým upozorneniam a dohováraniam sa
vždy nájdu jednotlivci, ktorí sa radi nelegálne zbavia
svojho stavebného odpadu tým, že ho naložia na
vlečku a veľmi „ochotný“ majiteľ súkromného
traktora ju vyvezie za najbližší posledný dom v obci.
Myslím si, že každý z nás musí pri oprave, alebo
rekonštrukcii svojho rodinného domu počítať aj
s nákladmi na likvidáciu stavebných odpadov, ktoré sú veľakrát veľmi nízkou
čiastkou z celkových vynaložených výdavkov na vykonanú rekonštrukciu. Takto
majiteľ odpadu ušetrí pár eur vo svojom rodinnom rozpočte, ale nehľadí na to,
že my všetci to zaplatíme z obecných financií za znovu naloženie, odvoz
a uloženie uvedeného odpadu na skládke v Hornej Štubni, teda za likvidáciu
čiernej skládky. Asi si pomyslí – „čo je mňa do obecných peňazí, hlavne že mňa
to nič nestojí“. Všetky tieto náklady spojené s likvidáciou takýchto skládok sa
pripočítavajú ku nákladom na odvoz a likvidáciu odpadov. Následne na konci
roka sa všetko spočíta a premietne sa to do poplatku, ktorý platíme všetci
občania ako poplatok za vývoz komunálneho odpadu. V prípade jeho navýšenia
si mnohokrát zamestnanci obce vypočujú pripomienky obyvateľov, prečo sa
poplatok zdvihol, keď v obci separujeme. Napriek pravidelným zberom
veľkoobjemových
odpadov,
elektrospotrebičov, plastov, skla
a papiera sa poplatok za vývoz
komunálneho odpadu nedarí
znížiť, a to práve „vďaka“
likvidácii
čiernych
skládok
stavebného odpadu. Zo zákona je
povinnosťou
obce
zbierať
stavebné odpady, ale naša obec má malú možnosť na likvidáciu týchto odpadov,
pretože nemôžu obsahovať drevo /dá sa spáliť v peci ústredného kúrenia/ ,
železo /patrí do zberu druhotných odpadov/ a klince. V prípade, že obyvateľ
chce zlikvidovať takýto odpad, stačí prísť na obecný úrad alebo zatelefonovať,
a spoločne nájdeme riešenie, kde a ako takýto odpad zlikvidovať. Veď si treba
uvedomiť, že príroda sama tento odpad nespracuje a sami si vedome ničíme
životné prostredie. Takéto okolie obce je vizitkou všetkých nás, čo tu žijeme.
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V októbri sme dostali financie na opravu miestnych komunikácií od Štátnych
lesov. Investícia do opráv bola 3.900,- €, z toho Štátne lesy dali 3.000,- € a obec
900,- €.
Z rozpočtu obce sme prispeli aj na obnovu vonkajšej fasády cirkevného domu
sumou 1.500,- €. Vynoveným cirkevným domom sme si pripomenuli 90 rokov
od vysvätenia kostola v našej obci. Aj takto chcem poďakovať všetkým, ktorí
zorganizovali dôstojnú oslavu tohto výročia.
Tiež chcem poďakovať
členkám SČK a folklórnej
skupine Prameň, ktorí spolu
s Obecným úradom spolu
zorganizovali posedenie pre
našich
dôchodcov
pri
príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Verím, že sa
všetci dobre zabavili. Príjemným spestrením predvianočného času bol tiež
Vianočný koncert dychovej hudby Križovianka, ktorá svojim programom
navodila pravú vianočnú atmosféru.
Čo ma mrzí je fakt, že tohtoročné vianočné sviatky budú bez tradičnej
Štefanskej zábavy. Tradícia Štefanských zábav v našej obci trvala viac ako 2
desaťročia. Vlani bola prerušená Silvestrovskou zábavou, ktorá medzi občanmi
nemala veľký ohlas, skôr naopak, mnoho ľudí mi dohováralo. A v tomto roku sa
nenašla žiadna organizácia, ktorá by v tejto tradícii pokračovala.
Vážení spoluobčania,
už o pár dní k nám zavítajú najkrajšie sviatky roka – Vianoce a na dvere
zaklope Nový rok. Po každodennom zhone v priebehu celého roka sa aspoň na
chvíľu zastavíme, stretneme s rodinou a známymi. Všetkým obyvateľom našej
obce želám šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a nech Nový rok
2018 je naplnený zdravím, šťastím a úspechmi.
Chcem poďakovať všetkým za ich celoročnú prácu a ochotu urobiť
niečo pre svoju obec, Som rád, že ešte stále máme v našej obci ochotných ľudí,
ktorí nehľadia na svoj voľný čas a spríjemňujú život naším obyvateľom.
Ďakujem všetkým poslancom OZ, pracovníkom OcÚ, členom komisií pri OZ,
vedúcim a členom súborov a organizácií, sponzorom a všetkým, ktorí sú ochotní
pomôcť pri rôznych akciách. Všetkým želám veľa zdravia, šťastia a dobrých
nápadov. Nezabúdajme na úsmev a hrejivé ľudské slovo.
Ing. Ľ. Lettrich
starosta obce
„Veľa šťastia v žiare svetiel stromčeka,
aby láska zavítala aj do Vášho domčeka.
Na Vianoce mnoho radosti,
v novom roku žiadne starosti.“
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Október, mesiac úcty k starším
Dňa 6.10.2017 pripravil OcÚ v spolupráci s MsČK a FSk Prameň pre nás
seniorov posedenie. O dobrú náladu sa postarali duo Maroš a Katka, ktorí
vyhrávali do tanca aj na počúvanie. Janko Murček so svojou asistentkou
Bibianou si pre nás pripravili zaujímavé súťaže: s vareškou a loptičkou,
s balónmi a bola aj vedomostná súťaž, pri ktorej museli súťažiaci uhádnuť
svoju profesiu alebo vec. Zažili sme pri tom kopec smiechu. Rasťo Lettrich
s Marošom Boďom zaspievali aj veľmi pekné pesničky „Koníček môj
sivovraný“ a „Haleluja“. Seniori ukázali, ako sa vedia dobre zabaviť, zabudli
aj na bolesti, ktoré ich sem tam potrápia. Nálada bola výborná. Srdečné
poďakovanie patrí pánovi starostovi
Ing. Ľubomírovi Lettrichovi,
poslancom OZ, FSk Prameň a členkám MsČK, ktoré nám pripravili
občerstvenie.

Anna Pittnerová
Medzinárodný deň vojnových veteránov
V sobotu 11.11.2017 o 11:11hod. sme si pripomenuli v miestnom
rozhlase „Medzinárodný deň vojnových veteránov“. Symbolom tohto dňa je
červený kvet poľného maku. Pre túto príležitosť nám deti ZŠ s pani
vychovávateľkou
Gabikou Húsovou takéto
kvietky vyrobili. Druhým
symbolom tohto dňa je
hlas 22-tonového „Zvonu
mieru“, ktorý odliali
obyvatelia
zo
zbraní
a nábojníc,
ktoré
pozbierali na okolitých
bojiskách mesta Poverato
vo Francúzsku. Pridali sa
aj naše zvony. Tretí
symbol
pridali
štáty
Európy. Sú to plamienky
horiacich sviečok.
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Po odvysielaní rozhlasovej relácie sme sa odobrali na cintorín, k hrobu
padlých partizánov, kde sme položili kytičku červených makov a zapálili
sviečky. Spolu s nami seniormi boli aj pani riaditeľka ZŠ Mgr. Janka
Lettrichová, so žiačkami S. Daubnerovou a N. Musilovou. Touto cestou
chcem poďakovať pani riaditeľke ZŠ aj žiačkam, že si našli čas a boli
ochotné ísť na cintorín aj keď táto pietna spomienka bola v sobotu
predpoludním
.

Anna Pittnerová

Vedomostno – zábavný kvíz.
V sále KD v našej obci sa dňa 13.11.2017 zišli členovia ZO JDS
okresu Turčianske Teplic na spoločnom stretnutí seniorov, v hojnom počte
100 ľudí. Privítali sme aj hostí, starostku obce Slovenské Pravno pani Evu
Pálešovú, primátora Turčianskych Teplíc pána Igora Húsa a nášho pána
starostu Ing. Ľubomíra Lettricha.
Mali sme pripravené veselé súťaže, pri ktorých sme sa dobre
zabávali, v tvorivých dielňach sa členky nedali zahanbiť svojou fantáziou
a šikovnými rukami predviedli svoje schopnosti pri výrobe jesenných
motívov zvieratiek z ovocia a zeleniny ako sú ježkovia, zajkovia, jelene,
z prírodných materiálov vyrábali panáčikov a k tomu skladali ešte aj
básničku. Aj keď nešlo o víťazstvo, všetci so zápalom pracovali, každá obec
mala svojich reprezentantov. Hotové vyrobené predmety boli vystavené vo
vestibule kultúrneho domu. Pochutnali sme si aj na kapustnici, ktorú uvarili
naše členky, upiekli aj dobré koláče a výborné pampúchy. O dobrú náladu
sa postarala aj hudobná skupina „Seniorka“. K radosti návštevníkov prispelo
žrebovanie tomboly, ktorú pripravilo okresné predsedníctvo. Dúfam, že
hostia sa u nás dobre cítili a všetci boli spokojní . Na záver nás predsedníčka
OO JDS pani Elena Schererová obdarovala vianočným prianím s drobným
darčekom. Všetkým členom ZO JDS ktorí priložili ruku k dielu chcem
vyjadriť poďakovanie.

Anna Pittnerová
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Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 4.
novembra 2017
Okrsková volebná komisia v obci Dubové zistila nasledovné výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov....................................................... 606
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní...................................................... 240
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku................................................................... 240
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do
zastupiteľstva.........................................................................................................232
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu................. 232
Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na post predsedu
samosprávneho kraja
Meno kandidáta
Politická strana
Počet hlasov
Smer-SD
114
Blanár Juraj
nezávislý
4
Cibuľka Peter
Strana
zelených
2
Hoffmann Kristián
OĽANO, SAS, KDH,
56
Jurínová Erika
OKS, NOVA
Nezávislý
5
Martvoň Anton
SNS
6
Mikolaj Ján
Nezávislý
22
Murín Marián
VZDOR-strana práce,
6
Pirošík Stanislav
KSS
Kotleba-ĽS naše
17
Sagan Peter
Slovensko
Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na post poslanca
samosprávneho kraja
Meno kandidáta
Politická strana
Počet hlasov
OĽANO, SAS, KDH,
Benčaťová Richterová
8
OKS, NOVA
Lucia
Národná koalícia
1
Búliková Drahomíra
SNS
1
Čampiš Marcel
Kotleba-ĽS naše
2
Drengubiaková Jana
Slovensko
Most-Híd
1
Holenka Ladislav
nezávislý
162
Hrivnák Dušan
Sme rodina-Boris Kollár
8
Janech Ladislav
nezávislý
9
Lettrich Tibor
SMER-SD
40
Litva Milan
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Chráňme si prírodu.
Milí spoluobčania, je veľmi smutné, ako si znečisťujeme okolie
našej obce. Veď separovaný zber sa uskutočňuje každý mesiac,
neviem prečo po jeho zbere ešte sa nájdu jedinci, ktorí radšej vynesú
fľaše či už so skla alebo plastové do hlbokej cesty pri Diele (krížne
cesty). Chodievam tade so psom na prechádzku a nestačím sa
čudovať, koľko je tam zase všeličoho vyhádzaného. Už dva krát som
zbierala plastové, sklenené fľaše a igelitky. Teraz pred posledným
zberom plastov v obci som nazbierala tri vrecia odpadu, pneumatiky
a zostali tam ešte plastové a sklenené fľaše. Myslím si, že
jednoduchšie je vyložiť vrecia s odpadom pred bránu rodinného domu
ako vyviesť vrece za
obec. Aj keď PD už
upravilo tento priestor,
zahrnuli časť odpadu,
ktorý tam niektorí ľudia
dovezú, znovu je tam
kopa filaš. PD v týchto
miestach
pasie
dobytok, ktorý si môže
ublížiť alebo ľahko
požrať niečo škodlivé.
Či to niekomu vadí, že
sú na lúkach oplotky
a takýmto spôsobom chce dosiahnuť aby sa zrušili. A ďalšia vec, keď
vyhadzujete sklenené fľaše do kontajnera, nedávajte ich aj
s igelitovými taškami, veď to nie je až taká ťažká robota vysypať ich
z tašky. Vo veľkoobjemovom kontajneri na sklo som našla igelitovú
tašku s kahancami a kvetmi v črepníkoch z cintorína. Pritom na
kontajneri je jasne napísané „SKLO“! Škoda, že ten čo to tam hodil,
nevie čítať.
Vaša spoluobčianka

Dubovské noviny 51/2017

-7-

ČARODEJNÁ NOC
Naši školáci vždy závideli škôlkárom pobyt na chate. Aj oni túžili
zažiť v škole niečo výnimočné. A tak vďaka iniciatíve a pomoci
maminiek Silvie Košovej a Martiny Rakytovej sa nám podarilo
zrealizovať v školskom klube ČARODEJNÚ NOC. Deti sa nevedeli
dočkať. Odpočítavali dni, kedy už príde tá výnimočná chvíľa
„prespačka“,
a oni budú môcť v škole prespať .
24. októbra 2017 nastal vytúžený deň. Deti sa v sprievode rodičov
vrátili o šiestej večer do školy. Tu ich už čakalo prekvapenie. Po
rozlúčke s rodičmi tri čarodejnice privítali deti prezlečené do
kostýmov a uviedli ich na čarodejné miesto plné strašidielok, duchov,
pavučín a tekvičiek. Každý malý čarodejník sa predstavil a
predviedol svoju čarodejnú zaklínaciu formulku. Všetci dostali krásne
svietiace lampióny, s ktorými sme spievajúc hore dedinou išli
pozdraviť naše pani učiteľky. Po návrate si čarodejníci pomaškrtili na
„ múmiových“ sendvičoch, „staršidielkových“ mafinoch a rôznych
dobrôtkach od rodičov. Zatancovali sme si na čarodejníckom bále,
veštica Dominika Valaštíková nám veštila z gule budúcnosť, „krotili“
sme hadov ako fakíri. Síce rozšantení, ale unavení, sme si žuvačkami
umyli zúbky a uložili sa na pripravené nafukovacie postele. Chvíľu
trvalo, kým pospali...bolo nám veselo. Všetky detičky pokojne
prespali celú noc. Poniektorým sa aj niečo pekné snívalo. Kým sme
raňajkovali v školskej jedálni, škola sa opäť zmenila na obyčajnú
školu. A my sme sa zmenili na školákov.
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Velikánske ĎAKUJEM patrí mojim úžasným kolegynkámčarodejniciam, Sise Košovej
a Maťke Rakytovej, za nápad,
občerstvenie, pomoc pri príprave, kostýmy....za všetko. Rodičom
ďakujem za dôveru, že nám zverili svoje detičky, za poskytnutie lôžok
na spanie. Ocinovi Edovi Apfelovi ďakujem za nafukovanie lôžok
a ich prípravu
za asistencie ocina Rasťa Lettricha. Ďakujem
perfektným asistentkám čarodejníc Dominike Valaštíkovej a Katke
Košovej. Tetám zo školskej jedálne ďakujeme za raňajky.
Bol to naozaj super zážitok pre všetkých zúčastnených. So skvelými
ľudmi sa dajú organizovať skvelé akcie. A prvá otázka detičiek po
prebudení? „ Kedy budeme znovu spať v škole?“
G. Húsová
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Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane...
Drahí bratia a sestry, vážení spoluobčania.

Presne pred rokom sme sa vám prihovorili s malým výpočtom
toho, čo sa nám za uplynulý rok na cirkevnom aj svetskom poli
podarilo. Prezradili sme aj plány na tento rok a dnes prišiel čas na
malý odpočet. Vlani sme na stránkach našich obecných novín vyslovili
prosbu o vašu pomoc pri prípravách na oslavy 500. výročia
reformácie a 90. narodenín nášho Cirkevného domu. Mali sme
v pláne „ušiť mu nové šaty“ v podobe opravy fasády. Podarilo sa, náš
oslávenec vo svoj veľký deň žiaril. Nielen preto, že má novú fasádu.
Žiaril hlavne preto, že na oslave 90. výročia posvätenia Cirkevného
domu sa stretlo veľa dobrých ľudí a jeho vnútro zaplnila slávnostná
atmosféra, množstvo emotívnych stretnutí a spomienok. Spomienok
na tých, ktorí Cirkevný dom stavali, na tých, ktorí sa oň po desaťročia
starali, na tých, ktorí v ňom vyrastali a múdreli, spomienok na naše
vlastné detstvo
Dubovské noviny 51/2017
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a mladosť. Pozvanie medzi nás prijali a spolu s nami vzdali
hold dielu našich predkov aj vzácni hostia – biskup východného
dištriktu Mgr. Slavomír Sabol, bratia farári a sestry farárky z okolitých
farností, naša bývalá sestra farárka Mgr. Daniela Mikušová a veľa
našich rodákov a podporovateľov. Nádhernú atmosféru nedeľného
predpoludnia dotvorili aj členovia cirkevného spevokolu, operný
spevák Mgr. Zoltán Vongrey a Katka Košová, ktorým patrí veľká vďaka
za príspevok k dôstojnej slávnosti. Ďakujeme aj všetkým, ktorí ste
prispeli k dôstojnému priebehu oslavy, vám, ktorí ste priložili
pomocnú ruku k dielu – členom a členkám presbytéria nášho
cirkevného zboru, pánovi starostovi, členom FS Prameň, dievčatám,
ktoré vykúzlili v kuchyni pokrm aj pre telo ...boli ste skvelí, ďakujeme!
Už len pár dní zostáva do Vianoc a nezadržateľne sa blíži aj
koniec roka. Bol to rok tvrdej práce, ale aj radosti z jej úspešného
zavŕšenia. Ďakujeme vám všetkým za podporu, bez nej by sme
nedokázali nič. Verím, že nás budete podporovať aj naďalej v našej
práci pre spoločnú vec a my vám opäť o rok budeme môcť poďakovať
za ďalší úspešný a vydarený rok pre nás všetkých.
Na záver nám dovoľte popriať vám požehnané a milostiplné
vianočné sviatky, veľa radosti, pokoja, rodinnej pohody a pevné
zdravie. Prijmite naše pozvanie na služby Božie:
24.12.2017
25.12.2017
26.12.2017
31.12.2017
1.1.2018

Štedrý deň
Prvá slávnosť vianočná
vystúpenie spevokolu
Druhá slávnosť vianočná
s Večerou Pánovou
Silvester
Nový rok

o 17:30h
o 11:00h
o 10:00h
o 17:30h
o 10:45h

Presbytérium ECAV v Dubovom
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Cez Dubovô vodička, alebo radšej živá voda?
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému
menu!
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho
dobrodenia.
Ž 103, 1-2
Na Dubové, do novovznikajúcej folklórnej skupiny sme spolu s manželom
Danielom začali pravidelne chodiť v roku 1983. Zoznámili sme sa s mnohými
tamojšími nositeľmi tradícií ľudovej kultúry, výbornými speváčkami
a spevákmi, tanečníkmi a tanečníčkami, muzikantmi. Veľkou inšpiráciou bola
snaha, spojená s vytrvalosťou, predstaviť zabúdaný folklór Turca a Hornej Nitry
na Podpolianskych slávnostiach v Detve. Úprimná vďaka patrí za tento impulz
doc. Ing. Viliamovi Gruskovi a všetkým ochotným Dubovčanom. Ešte raz
VĎAKA!!!
V rodine Anky a Michala Hullovcov sa aj naši synovia počas častých
skúšok cítili pod ochranou Michalovej mamy a ich dcéry Martinky ako doma.
Uplynulo veľa rokov a s mnohými členmi pôvodnej folklórnej skupiny sme sa
začali okrem folklórnych slávností postupne stretávať na cirkevných podujatiach
našej ECAV. Veď z Martina na Dubové za folklórom, či z Dubového do
Martina začala byť postupne cesta akási dlhšia, aj zriedkavejšia...
Veľmi nás potešilo pozvanie na slávnostné služby Božie pri príležitosti
posvätenia Cirkevného domu v Dubovom. V privítaní zástupkyne zborového
dozorcu Anny Hullovej, ktorá bola aj prvou vedúcou folklórnej skupiny, sme si
pripomenuli, že cirkevný dom v Dubovom postavili v roku 1927 za 137 dní.
Pôvodne chceli postaviť evanjelický kostol, ale v roku 1923 dedinu spustošil
požiar. Vyhorela aj škola. Spolu so školou postavili iba modlitebnicu. Neraz sa
hovorí: Človek mieni, Pán Boh mení!
Vo vynovenej modlitebnici nás privítal pôvodný oltár s topiacim sa
Petrom od miestneho rodáka Jána Rusnáka, staronový organ a kazateľnica.
Potešila som sa, keď blízko nás sedeli rodáci z Dubového, žiaci z tejto školy,
ktorých poznáme i z iných stretnutí. Nebohá stará mama, ale aj moja mamička,
neraz hovorili: Všade sa správaj slušne, nevieš, s kým si rodina! Ako menšia
a mladšia som sa častokrát čudovala, o čom to vlastne obe hovoria? Teraz
chápem, že mysleli veriacich kresťanov, ľudí, s ktorými som „rodina“!
Slávnosť, ktorú pripravila dcérocirkev Dubové, patriaca do Cirkevného
zboru ECAV na Slovensku v Ivančinej, bola dôstojnou a radostnou
pripomienkou, ako sa dá najskôr z bývalej evanjelickej školy vybudovať
zborová sieň a priestory pre detskú besiedku a v tomto roku aj vynoviť
modlitebnica.
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Ak bude s Božou pomocou zdravie slúžiť tým, čo dokážu skoro z ničoho
robiť divy, tak o rok budú na tunajších veriacich a ich hostí každú nedeľu
pozerať vymaľované steny.
Na slávnostných službách Božích veriacim kázal brat biskup Slavomír
Sabol, liturgiou okrem domáceho brata farára Zdenka Zachera poslúžila aj
bývalá sestra farárka z Ivančinej, Daniela Mikušová, ktorá prišla až
z Liptovského Petra. Pred oltárom nechýbali ani duchovní z blízkeho okolia
– sestry farárky Andrea Cabadová z Mošoviec, Zlatica Karásková zo
Slovenského Pravna a brat farár Tomáš Lipovský z Hája.
Na záver bohoslužieb sme všetci zaspievali hymnu Hrad prepevný je
Pán Boh náš...
Cez Dubové vtedy netiekla obyčajná voda, v ktorej Janík brodí koníčka,
ale voda živá!
PhDr. Jelka Borcovanová,
zástupkyňa dozorcu TUS

Drahí Dubovčania,
Sme radi, že sme sa zúčastnili tejto krásnej slávnosti a bohoslužieb k
90. výročiu posvätenia Cirkevného domu v Dubovom. Jej priebeh za účasti
pána biskupa a ďalších vzácnych hostí, pri nádherných spevoch a
spomienkach na výstavbu Cirkevného domu a jeho posvätenia až do
dnešných dní bol nezabudnuteľný a dojmy ostanú na dlhú dobu.
Som rád, že sa spomínalo aj na môjho otca - Dubovčana Jána
Rusnáka s prímením Kubeje (24.12.1900 - 1964), ktorý namaľoval pre
Cirkevný dom oltárny obraz. Ja som si tiež spomenul na moje detské roky,
keď som pred 70 rokmi chodil do ľudovej školy v Cirkevnom dome.
Táto výborne zorganizovaná slávnosť bola tiež peknou
spomienkou k 500. výročiu evanjelickej reformácie.
Ján Rusnák s manželkou Danielou, Žilina
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„Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!
Zastavili sa naše nohy v tvojich bránach, Jeruzalem.“
Ž 122, 1-2
Čo je to radosť? Je to vlastne pocit šťastia, ktorý vyvolávajú pozitívne
vnímané udalosti, pohľad na šťastné deti, alebo aj pocit z dobre
vykonanej práce. Čo nás napĺňa radosťou? Kedy sme sa naposledy
z niečoho, alebo možno aj z niekoho radovali?
Žalmista sa raduje z toho, že môže byť účastníkom púte do
Jeruzalema, do chrámu Božieho, a že môže byť v blízkosti Hospodina
a v spoločenstve iných pútnikov. Práve toto je základ žalmistovej
radosti.
Som presvedčená, že podobnú radosť prežívali všetci tí, ktorí prijali
pozvanie na slávnostné služby Božie v nedeľu 5.novembra 2017 do
cirkevného domu v Dubovom. Cirkevný dom pomaly praskal vo
švíkoch, ale určite by sa boli vmestili ešte aj ďalší. V tento deň mali
dôvod na radosť nielen pozvaní dubovskí rodáci, domáci viery, brat
farár, ktorý sa tešil z naplneného Božieho stánku, ako aj ostatní bratia
a sestry z matkocirkvi Ivančiná, ale predovšetkým náš nebeský Otec.
V roku 1927 to bol práve“ Pán“, ktorý cez Ducha svätého oslovil
Vašich predkov, aby si postavili Boží dom, v ktorom sa budú spoločne
stretávať. Keď som prvýkrát počula o tom obrovskom nadšení Vašich
predkov, ktorí za neuveriteľných 137 dní postavili a 23.októbra 1927
slávnostne posvätili cirkevný dom, zdalo sa mi to nepochopiteľné.
Ale u Boha je všetko možné. Určite to nebolo jednoduché a bez
problémov, ale dielo sa podarilo, vďaka viere, ktorú nosili vo svojich
srdciach.
Uplynulo 90 rokov a cirkevný dom stojí vďaka všetkým ochotným
a štedrým darcom, oblečený do nového šatu a čaká... Čaká na
potomkov tých, ktorí venovali mnoho síl a prostriedkov na to, aby
mohol slúžiť najprv im a potom ďalším postupne prichádzajúcim
generáciám.
Dubovské noviny 51/2017
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Svojim spôsobom mi dubovský cirkevný dom akoby prirástol k srdcu.
Nebola to obyčajná náhoda, ale vôľa Božia a jeho vedenie, že som
sem takmer každú nedeľu prichádzala, aby sme spoločne s Boženkou
Lettrichovou viedli
deti na „nedeľnej besiedke“.
Spoločne
s ochotnými sestrami sme postupne vybudovali pekný priestor pre
deti, ktorý žiaľ dnes slúži len na predkonfirmačnú prípravu
dubovských katechuménov. Je to škoda, ale verím, že ešte príde čas,
keď sa to zmení. A zasa sa bude v druhú adventnú nedeľu celým
priestorom šíriť vôňa práve upečených medovníkov, alebo vo
fašiangovom období karneval detí, nácvik programov na aktuálne
cirkevné sviatky, či oslava MDD spojená s rôznymi aktivitami pre deti
a rodičov. Zostali mi pekné spomienky. Vôbec neľutujem všetok
obetovaný čas a prostriedky, lebo som poznala veľa dobrých ľudí
a skutočných priateľov, na ktorých sa môžem kedykoľvek obrátiť. Je
to dobrý pocit, keď stretnem niektoré z detí, ktoré chodili na
besiedku ako sa vieme srdečne zvítať.
Želám si, aby pribúdalo stále viac ľudí, ktorých srdcia budú naplnené
radosťou, že môžu prichádzať do Hospodinovho domu, že môžu byť
súčasťou spoločenstva, a teda i tej Božej stavby tu na zemi. Že sa tu
budú môcť na chvíľu zastaviť z dnešnej uponáhľanej doby a za pomoci
Ducha svätého počúvať Božie slovo.
V závere chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomáhali pripraviť dôstojnú oslavu na pamiatku vzácnej udalosti.
Anna Bobčeková
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Ako na Nový rok , tak po celý rok .
Naša folklórna skupina sa tohto porekadla držala po celý tento rok
.Spoločné stretnutia , vystúpenia , skúšky ....boli sme v jednom kolotoči .
A veľmi príjemnom .
Začali sme hneď na prelome roku , keď sme usporiadali Silvestrovskú
párty . Záujem o túto zábavu bol ozaj mizerný . A vtedy sa človek začne
zamýšľať , že či vôbec stojí za námahu niečo poriadať . Hodiny príprav,
nácviku zábavného programu , a iných vecí okolo stojí veľa času a energie .
Zdá sa , že radšej sedíte doma pri telke a pozeráte bezduché programy
.Čakali sme , že nás prídu „podporiť“ aspoň tí , ktorí niekedy niečo
organizovali. Ale toto tento raz opäť neplatilo . Zaťali sme zuby , a išli ďalej
, mierne znechutení , nahnevaní ....
na fašiangový sprievod obcou v krojoch a v maskách .
Nasledovali naše vystúpenia v okolitých obciach v Rudne a Brieští ,
v Tepliciach na Jánskych ohňoch , či teraz koncom roka na Martinskej
zabíjačke a I. festivale klobás v Mošovciach, na ktoré sme boli pozvaní
organizátormi . V obci sme sa predviedli programom ku Dňu matiek,
pohostili dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, vystúpili
v Martine na Turčianskych slávnostiach folklóru . V auguste sme odovzdali
dožinkový veniec našim družstevníkom a teraz v novembri sme im, pevne
dúfam, spríjemnili ich Katarínske posedenie zábavným programom .
V júni sme sa s Dadkou a Vladkou vybrali vláčikom. Nie do Modry,
ako sa spieva v Elánovskej pesničke . Ale do Detvy. Konečne bolo treba
našich mladých členov zaodieť . Veď vystupovali v krojoch , v ktorých som
ja s Dadkou začínala pred 34 rokmi ! Tá radosť v očiach našej mládeže ,
keď sa vyobliekali a urobili nám v sále módnu prehliadku a prejavená
vďaka, stála za všetku námahu - od merania , vyberania látok , nekonečného
telefonovania a mailovania s krajčírkou . Aj našim „mládencom“ sa ich
nohavice trošku „zbehli“ , či zodrali a ženské zásterky už tiež poznačil zub
času . Financie na ušitie krojov sme získali z rozpočtu obce .
Takto krásne odetí , sme sa chceli predviesť na domácej scéne . A
podarilo sa. Na našom I.Festivale folklóru – Dubovských spievankách . Ešte
vo februári, som pod „hlavičkou“ obce vypracovala projekt na získanie
finančných prostriedkov zo ŽSK s 20 % spolufinancovaním obce , v ktorom
sme uspeli a získali financie na organizáciu festivalu .
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Keďže to bol prvý ročník , pociťovala som veľkú zodpovednosť
a stále mi rezonoval v ušiach telefonát p. Vilama Grusku , ktorý veľmi
vyzdvihol našu snahu takéto niečo usporiadať a zdôraznil , že vždy sa treba
postaviť k tomu zodpovedne a nepoľavovať v nárokoch . Treba to urobiť čo
najlepšie.
Tak sme sa snažili to aj tak urobiť. Či to tak bolo? To už nechávam na vaše
posúdenie. Dobrý pocit sme mali všetci vystupujúci na základe vašich
potleskov a vyjadrení . Veľmi dobre sa čítali aj príspevky na sociálnych
sieťach či maily s ktorými sa chcem s vami podeliť :
- GH : „ Som hrdá , že som DUBOVKA“...som hrdá že pochádzam z dediny
plnej úžasných ľudí , ktorým patrí moje obrovské ĎAKUJEM !! Ďakujem,
že sú tu ľudia , ktorí úplne nezištne vkladajú celú svoju dušu a svoje
velikánske srdiečko do projektov, ktoré sú pre nás tým najkrajším zážitkom
– vedúca L.Knietlová a jej skvelý tím Folklórna skupina Prameň ....ďakujem
za nádhernú akciu Dubovské spievanky ... celé som to odpozerala so slzami
v očiach, radosťou v srdci a slnkom v duši“
- MZ : „ Dnešné Dubovské spievanky boli famózne . Veľmi vydarená,
skvelá akcia . Ďakujem Vám za nezabudnuteľný zážitok .“
- MF ( Podhradie) : „ Kto nebol, môže banovať!!! Super nálada , super ľudia
, super akcia... organizácia na výbornú ... viac takýchto akcií na Dubovom
poprosím... výborne sme sa zabavili .
- AB ( vedúca FS ) : Tejto akcie sa naša FSk Podhradie zúčastnila.
Ďakujeme všetkým , ktorí ju zorganizovali, ktorí priložili ruku k tomuto
dielu . Bolo výborne. Veríme , že sa stretneme aj na budúci rok . Ešte raz
ďakujeme .
- Milá Lenka, veľmi som na Vás myslela, ako sa Vám to celé vydarilo a pred
hodinkou ma chytil telefonát pána Grusku s veľkými chválami na celé
podujatie.
Som veľmi rada, že sa Vám to tak vydarilo a dúfam, že ste spokojní.
Chcela som len hneď začerstva pogratulovať a všetkých pozdraviť. Monika
Barabášová
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Ďakujem aj Vám všetkým , ktorí ste bezprostredne po vystúpení na javisku,
či na chodbe prejavili radosť, udelili pochvalné slová na celé podujatie
a prihovorili sa k nám . Aj tým vďaka , čo sa im patrilo prihovoriť a nie sa .
Aj to berieme ako ocenenie práce 30 zanietencov .
Ja osobne by som chcela poďakovať všetkým , ktorí sa pričinili
o plynulý priebeh spievaniek , či už Ing. Milanovi Lettrichovi za ozvučenie ,
Martinovi Lettrichovi za prípravu videoprojekcie , Matejovi Jurášekovi ,
ktorý nás famózne sprevádzal slovom počas celého popoludnia , Jozefovi
Zvrškovcovi za osvetlenie , Obci Dubové za spolufinancovanie ,p. Jozefovi
Sedlákovi za bezplatné dovezenie paravánov na výstavu , Jednote
dôchodcov Slovenska za zemiakové špeciality , Jánovi Hullovi- Cuľovi za
výborný guláš , Boďkám Evke a Monike za úsmevy, ktoré rozdávali
v šenku .A v „ďakovačke“ nemôžem ani opomenúť moju rodinu , ktorá si
ma v tomto období moc „neužila“ .
A najväčšie ďakujem patrí všetkým členom Prameňa , oni vedia za čo
. Čo všetko sa muselo pripraviť , zocvičiť , prichystať ,obetovať .... . , vďaka
aj za našu spoločnú celoročnú prácu .
Tráviť svoj voľný čas s ľuďmi v partii , kde je každý človek svojský ,
ale pritom priateľský, rešpektujúci sa navzájom , usmiaty a tešiaci sa , že sa
opäť vidíme , niečo nové vymyslíme , je obrovská výnimočnosť v dnešnej
dobe . Sú to stretnutia, po ktorých mi je dobre na duši . Preto si ich všetkých
vážim a ďakujem, že môžem byť ich súčasťou .
Všetkým prajem ,
nech nový rok splní všetky tajné priania ,
a anjeli cesty chránia ,
nech sa starosť všetka zruší
a zavládne pokoj v duši ..........

L. Knietlová
vedúca FS Prameň
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Jubilanti v mesiacoch október, november, december 2017...
75 rokov

Lettrich Ján, č. 49
Lettrichová Emília, č. 113

70 rokov

Borievková Anna, č. 133

65 rokov

Bačiak Jozef, č. 233
Daniš Dušan, č. 150
Pittnerová Anna, č. 97
Štrba Oto, č. 157

60 rokov

Vereš Pavol, č. 160

„Neberte zrelý vek tak vážne,
šach ešte neznamená mat.
Nech ešte veľa dní sa zažne
každému, kto má život rád.“

Opustili nás...
Boďa Jozef

†05. 11. 2017

„Niet už dovidenia, len zbohom,
niet už návratu späť, len je cesta k zosnulým,
niet už spoločných rozhovorov,
len spomínanie v myšlienkach...“
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OZNAMY
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu
a recyklovaných zložiek odpadu v r. 2018
Komunálny odpad
(KO)

Triedené
Plasty a sklo

Mesiac

Papier

Veľkoobjem.
zber –
nábytky...

15. týž

25.

Deň v mesiaci
Január

2., 15., 29.

Február

12., 26.

Marec

12., 26.

Apríl

9., 23.

Máj

10., 24.

Jún

7., 21.

Júl

6., 19.

August

2., 16., 30.

September

13., 27.

Október

8., 22.

November

5., 19.

December

3., 17.,31.

14.

30

22.
26.
41. týž.
28.

13.1. 2018 sa uskutoční stolnotenisový turnaj v sále KD Dubové
3.2. 2018 sa budú konať tradičné Fašiangy
9.2. 2018 sa bude konať výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Dubové
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