Číslo 50.
VII., VIII., IX. /2017

Cena: 0,30 €

Vážení spoluobčania,
máme za sebou leto, prázdniny, dni
oddychu a znova sa môžeme vrhnúť do víru
každodenných pracovných povinností. Aj keď, ani
v lete niekedy nebol čas na oddych. Veď bolo treba
pripraviť priestory ZŠ s MŠ na ďalší školský rok.
Vymaľovali sa triedy v Materskej škole a priestory
skladu v školskej jedálni.
Máme za sebou ďalší ročník volejbalového
turnaja Dubákfest, na ktorého organizácii sa tento
rok podieľala Kultúrna komisia pri OZ a poslanci
OZ. Okrem jeho organizačnej prípravy, sa urobilo
kus roboty na úprave tanečného kola a výmene
strešnej krytiny nad pódiom. Pôvodné drevené šindle boli už prehnité, tak sa
vymenili za šindle plastové. Poďakovanie patrí predovšetkým Milanovi
a Martinovi Lettrichovcom, Stanovi a Dávidovi Šovčíkovcom, Pavelovi
Solářovi a Michalovi Kováčovi, ktorí ochotne prekryli celú strechu vo
svojom voľnom čase. Hodnota tejto investície je 905,- €. Samozrejme
poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie volejbalového
turnaja a jeho zdarného priebehu. Veď pre mnohých to bol trojdňový
nonstop maratón práce.
Ďalšou investíciou bol nákup krojov pre folklórnu skupinu Prameň v
celkovej hodnote 2.499,- €. S novými
krojmi sa predstavili v septembri na
ich
1.ročníku
Dubovských
spievaniek, ktoré sa im podarilo
perfektne zorganizovať. Dúfam, že aj
takto sa zachovajú ľudové piesne
a zvyky nielen z našej obce, ale aj
z ostatných častí Turca. Milé boli
hlavne vystúpenia detí a ich vzťah
k folklóru.
Zo žilinského VÚC sa nám podarilo
získať
dotáciu
na
výmenu
autobusových zastávok. Vymenené
boli dve, ktoré boli v zlom
technickom stave. V budúcom roku
by sme chceli vymeniť zvyšné dve.
Celková investícia bola 3.300,- €,
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Naša obec dostala pre Dobrovoľný požiarny zbor dotáciu 3.000,- €
z Ministerstva vnútra SR. Naši hasiči si aj tento rok doplnili hasičskú
výzbroj.
Veľmi ma teší činnosť Jednoty dôchodcov, ktorého aktívne členky
popri inej svojej činnosti, sa starajú o partizánsky hrob a skrášľujú miesto
posledného odpočinku našich osloboditeľov.
Po siedmych rokoch od veľkej povodne v obci nám príroda znovu
ukázala svoju moc. V noci z 10. na 11. augusta 2017 sa obcou prehnal veľmi
silný vietor, ktorý našťastie nespôsobil našim obyvateľom veľké škody.
Horšie to bolo so Skautským táborom v miestnej časti obce Požehy. Týmto
miestom sa prehnala veterná smršť a väčšinu stanového tábora zrovnala so
zemou. Šťastím bolo, že mladí skauti boli na nočnom pochode v neďalekom
lese a tak nedošlo ku vážnym zraneniam. Na základe telefonátu Hasičského
záchranného zboru zo Žiliny bolo potrebné evakuovať deti do bezpečia.
V nočných hodinách sme im poskytli priestory kultúrneho domu, kde
zotrvali aj po celý nasledujúci deň až do svojho odchodu domov. Evakuáciu
sťažoval aj výpadok elektrickej energie v našej obci, kedy sa poruchu
podarilo odstrániť až v ranných hodinách. Pomoc nám však poskytli hasiči
z Turčianskych Teplíc, ktorých som oslovil. Títo nám ochotne zapožičali
elektrocentrálu. Spolu s Ľubošom Kučerom sa mi podarilo takúto novú
situáciu zvládnuť a chcem mu poďakovať, že obetoval aj nasledujúci deň,
kedy si zobral dovolenku v práci a pomáhal zabezpečiť bezproblémový
odvoz materiálu z postihnutého miesta. Dúfam, že sa nám takéto udalosti
budú v budúcnosti vyhýbať.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Volejbalový turnaj 2017
Prázdninový volejbalový turnaj amatérskych zmiešaných družstiev
sa v našej obci už konal po 18. krát v termíne 28.-30. júla. Piatok patril
RETRO návratom, kde si mohli dubovské družstvá zahrať volejbal
v miniturnaji. Prihlásené boli 2 družstvá, zvíťazilo družstvo Skvelý tím.
Keďže Retro piatok, tak nemohla chýbať ani RETRO zábava, o ktorú sa
postarala naša domovská kapela ŠTVRTÁ TRETINA a MIŇO STRESS.
Nálada bola skvelá až do ranných hodín.
Sobota patrila samozrejme volejbalovému turnaju ďalších zmiešaných
družstiev. Víťazom turnaja sa
stalo
družstvo
VK
PRIEVIDZA.
Počas
prebiehajúcich zápasov si
mohli deti a aj dospelí
zasúťažiť
v zábavných
disciplínach. Po vyhodnotení
volejbalového turnaja nám
sobotňajší večer spríjemnili
martinská kapela TEAM
REVIVAL, VIDIEK a do
rána sme sa zabávali s DJ
ANDRESSOM.
Nedeľa bola venovaná deťom a sympatizantom ľudovej hudby. Milo
nás prekvapila hojná účasť najmladšieho pokolenia na vystúpení BABY
BAND s piesňami FÍHA TRALA, ktoré patria u detí medzi veľmi obľúbené.
Samozrejme, že svojou profesionalitou nesklamala ani cimbalová muzika
BRILLANT ORCHESTER Milana Olšiaka.
Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj a Obec
Dubové.
Treba poďakovať všetkým tím, ktorí venovali množstvo svojho
voľného času na nie ľahkú prípravu takéhoto podujatia (členovia Komisie
kultúry pri OZ Dubové a dobrovoľníci). Vždy a všade sa nájdu ľudia vďační,
ale i nevďační. Tí, ktorí chvália ale i Tí, ktorí kritizujú. Vážme si všetko to,
čo na našom Dubovom máme! Preto nekritizujme, ale radšej všetci
prispejme k zdokonaleniu a tvorbe takýchto a podobných akcií.
Vladimíra Hádeková
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Seniorské leto
V prvom rade ďakujem všetkým členom a členkám za účasť na
plánovaných akciách JDS.
Začali sme stretnutím v Slovenskom Pravne na tanečnom kole. Dňa
10.07. o 11:00 hod. sme sa vybrali na posedenie v peknej prírode na okraji
Slovenského Pravna, kde sme sa stretli so seniormi z okresu Turčianske
Teplice. Domáce panie nás privítali napečenými koláčmi a zákuskami. Do
tanca nám zahrala Senior kapela, tak sme si aj zatancovali, aj zaspievali.
Prišli nás pozdraviť aj deti z folklórneho súboru Sokolík zo ZŠ
v Slovenskom Pravne. Po ich vystúpení sme si zatancovali s nimi tanec
„Karička“ a celkom nám to s nimi išlo. Pani vedúca súboru nám našepkávala
, čo nasleduje.
12.07. sme sa zúčastnili na krajských športových hrách v Rabči. Za okres TR
reprezentovalo 8 súťažiacich. Zúčastnili sa všetkých disciplín a niektorí boli
aj úspešní . Vybojovali si aj diplom aj medailu. Počasie nám prialo, bola to
dobrá akcia.
19.08. sme sa zúčastnili na krásnom stretnutí vo Východnej, kde
vystupovalo 23 seniorských súborov. Podujatie sa vydarilo, za okres TR
zaspieval spevácky súbor z Malého Čepčína. Škoda, že v popoludňajších
hodinách začalo pršať, čo ale neodradilo ďalšie 3 súbory, ktoré vystupovali
aj tak. My, diváci sme to mali jednoduchšie, sedeli sme pod dáždnikmi.
24.08. sme zorganizovali brigádu na čistenie a úpravu partizánskych
hrobov. Tento krát sme zapojili aj mládež, ktorá bola ochotná pomôcť nám.
Sú to: Dominika Valaštíková, súrodenci Lukáško a Kristínka Lettrichovci.
Škoda, že iba tak málo juniorov má záujem o prácu pre obec.
28.08.sa naše členky JDS zúčastnili pietnej akcie kladenia vencov
padlým hrdinom SNP v Turčianskych
Tepliciach pod Bôrom.
V dňoch od 18.-21.09. OO JDS
usporiadala v priestoroch
kultúrneho
domu v Turčianskych Tepliciach retro
výstavu, kde aj naše členky prispeli
rôznymi predmetmi z minulosti.
Foto: 6/2017 – účastníci okresných športových hier v
Diviakoch

Anna Pittnerová
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Vážený p. starosta,
prijmite prosím poďakovanie od rodičov detí skautského tábora z
Výčap - Opatoviec, za Vašu dobrotu, láskavosť a pomoc, ktorú ste im
všetci poskytli v posledné dni v tábore, ktoré mali sťažené vplyvom
zlého počasia.
Ich silno očakávaný návrat domov bol plný dojatia a radosti, vrátili sa
nám všetci zdraví i keď so slzičkami v očiach.
Ešte raz, veľké ďakujeme patrí všetkým, ktorí podali pomocnú ruku.
Prajeme Vám všetko dobré.
S pozdravom,Magda Hupková

Dubovské noviny 50/2017

-6-

Zábery – Skautský záber po veternej smŕšti 10.8.2017

Opäť v škole
„Prichádza už jeseň, lístie žltne
a s taškou kráča žiačik v ruke.
Je ešte malý – plány veľké,
nesie ich pani učiteľke.
Známe v triede tváre samé.
Myšlienka aj tak zavše letí k mame.“
Prišiel september a s ním sa
otvorila brána našej školy pre našich
žiakov. Pribudli nám noví a to
prváci. Je ich osem. Stúpol nám
počet
žiakov
oproti
predchádzajúcemu
školskému
roku o štyroch.
Žiaci
privítali
nových
kamarátov krátkym kultúrnym
programom, ktorý je na našej škole
dlhoročnou tradíciou. Usmiati prváci
so žiariacimi očkami všetko okolo seba zvedavo sledovali.
Nasledujúce dni sa netrpezlivo a s napätím dostávali do školského
kolotoča plného povinností, ale aj veselých príhod a ich výrokov.
Našli si nových kamarátov, ktorých trochu poznali zo školského dvora
a po mesiaci splynuli s kolektívom školákov.
Zahájenia nového školského roka sa zúčastnili aj rodičia, ale
hlavne rodičia prvákov. Patrí im vďaka, že nám s dôverou zverili
svoje ratolesti.
Mgr. A. Daubnerová
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Dubovské spievanky
Tak sa nám to konečne
podarilo. Zrealizovať nápad
našej
vedúcej
folklórnej
skupiny Lenky Knietľovej. Na
jar obec požiadala Žilinský
samosprávny kraj o dotáciu
na uskutočnenie samotného
festivalu
a vidíte...
V septembri už aj odznel. No
nebolo to také jednoduché.
Bolo treba osloviť folklórne
skupiny,
či
majú
chuť
a záujem
o účinkovanie,
pozvať
hostí,
zabezpečiť
moderátora,
ozvučenie,
osvetlenie,
dopravu,
občerstvenie,
výzdobu,
program
a v neposlednom
rade dať objednať a ušiť pre
našich mladých členov folklórnej skupiny nové kroje a pre nás
starších, aby nám nebolo ľúto žienkam fertušky a mužíčkom
gate. Poviem pravdu, to úsilie za to stálo. Diváci náš festival
odmenili obrovským potleskom, potešili nás svojou
návštevnosťou, za ktorú im ďakujeme. Program bol naozaj
pestrý a pútavý a myslím, že každý si v ňom našiel to svoje.
Chcela by som poďakovať všetkým členom folklórnej skupiny
Prameň za ochotu priložiť ruku k dielu, za ich voľný čas, nápady
a chuť zorganizovať I. Festival folklóru Dubovské spievanky.
Tiež ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju a Obecnému
úradu za finančnú podporu.
Iveta Jurášeková
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Zábery z Dubovských spievaniek 24. 9. 2017
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Štvrtáci spomínali na prázdniny
 Boli sme na Šútovských vodopádoch. Cesta bola trochu dlhá,
ale prišli sme tam. Išla som cez vodu a aj mamina.
V. Šošovičková
 S mojou rodinou sme boli v ZOO. Strašne sme sa tešili. Po
prvýkrát som videla pandu, ale aj iné zaujímavé zvieratá. Na
ten deň vôbec nezabudnem.
A. Repáňová
 Oco sa rozhodol, že pôjdeme na Sliač na letecké dni. Ťažko sa
tam dala dostať voda. Boli sme všetci smädní. Videl som moje
obľúbené lietadlo MIG 29. A tiež kaskadérov, ako skáču
z helikoptéry. Boli sme všetci šťastní.
M. Hulla
 Do ZOO sme cestovali vlakom. Pozerali sme sa na zvieratá.
Boli sme aj na atrakciách. Kúpili sme si balón, bolo tam
hélium. Nadýchli sme sa ho a rozprávali sme na tenko. Na
tento deň nezabudnem.
D. Marguš
Výlet z kúpeľov
Zo Smrdák sme išli do mesta Hodonín v Českej republike.
Bola tam síce malá, ale krásna ZOO. Najviac sa mi páčila opica, po
ktorej sme opakovali. Ale videli sme aj krásne papagáje. Mamina ich
učila rozprávať. Keď sme prešli celú ZOO, išli sme na ihrisko. Skákali
sme aj na trampolíne. A užili sme si veľa zábavy.
A. Hullová
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Vysoké Tatry
Keď som prišla zo školy, hneď sme vyrazili do Vysokých
Tatier. Cesta bola dlhá.
Počúvala som hudbu a čítala som Aďke. Keď sme tam prišli,
vybalili sme sa. Ja, mamina, tatino, Aďka, starká a starký sme sa išli
prejsť okolo Štrbského plesa. Bolo tam krásne. Mám odtiaľ asi 100
fotiek. Na druhý deň sme išli do Belianskej jaskyne. Pršalo nám
a mala som celé mokré nohy. Jaskyňa bola krásna. Ďalší deň sme
chceli ísť na Lomnický štít, ale bolo moc zamračené. Tak sme sa išli
prejsť. Prišli sme na izbu a oddychovali sme. Posledný deň sme išli do
nákupného centra a na Spišský hrad.
A sme DOMA. Tak na toto nikdy nezabudnem.
N. Musilová
Výlet do Viedne
Hneď na začiatku prázdnin som bola so starkou, maminou,
Sandrou a Miškom vo Viedni.
Boli sme tam týždeň. Navštívili sme aj ZOO. Videli sme tam:
pandy, ľadové medvede a najviac sa mi páčili tigre, levy, jaguáre,
gepardy a hady. Každý podvečer sme sa hrali na ihrisku a chodili sme
na zmrzku.
Veľmi sa mi tam páčilo. Na tento týždeň nikdy nezabudnem.
Dúfam, že tu ešte niekedy pôjdem.
S. Daubnerová
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Ako správne separovať
Plasty:
Zbiera sa:
Stlačené PET fľaše, plastové fľaše, plastové obaly z kozmetiky, drogérie
a čistiacich prostriedkov, uzávery z fliaš, plastové hračky, fľaše z jedlých
olejov, fólie, tašky.
Nezbiera sa:
Obaly veľmi znečistené potravinami, farbami a chemikáliami, obaly z jedov,
motorových olejov, glejov, podlahové krytiny, molitan, gumy.
Tetrapaky (viacvrstvové kombinované materiály):
Od 1.5.2017 sa zbiera:
Obaly od džúsov, mlieka a smotany – tieto musia byť uložené v osobitných
vreciach a vyložené pred brány rodinných domov v termíne vývozu plastov
Nezbiera sa:
Obaly znečistené od potravín a iných zvyškov.
Papier:
Zbiera sa:
Noviny, časopisy, katalógy, letáky, telefónne zoznamy, knihy bez tvrdej
väzby, zošity, kalendáre, baliaci papier, papierové obaly od potravín –
termín bude vyhlásený v miestnom rozhlase a SMS
Nezbiera sa:
Papier znečistený potravinami, farbou, olejom, cementom,, hlinou a ropnými
produktami, použité papierové plienky a papierové vreckovky, fólie, vata,
celofán
Vývoz močovky zo žúmp a septikov:
V obci je prísne zakázané svojvoľné vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp
a septikov do potoka, garátov a rigolov vedľa ciest!!!
Vývoz v našom regióne vykonávajú oprávnené organizácie a to:
Technické služby Turčianske Teplice, kontakt: 043/4922901
Turčianska vodárenská spoločnosť Martin, Dispečing: 0918 596 992
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Jubilanti v mesiacoch júl, august, september 2017...
80 rokov

Lettrich Ján, č. 113
Siráň Stanislav, č. 144

75 rokov

Boďa Jozef, č. 70
Lettrich Ján, č. 268
Rusnáková Regina, č. 45

70 rokov

Hanko Miroslav, č. 239
Hullová Anna, č. 128

65 rokov

Baláž Miroslav, č. 59
Lettrich Miroslav, č. 267

60 rokov

Blahušiak Pavol, č. 176
Daniš Martin, č. 145
Považan Jozef, č. 184
Tvrdá Zuzana, č. 209

„Nech slza smútku nesteká po Vašej tvári,
nech na nej len úsmev žiari.
Nech nepocítite lásky klam,
to Vám prajeme k narodeninám!“

Opustili nás...
Hrivnáková Želmíra
Chrochotská Anna
Považan Stanislav

†23. 07. 2017
†10. 08. 2017
†28. 08. 2017

„Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz púť dokonal nieto viac pomoci.
Do tmy sa zapáli kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.“
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Privítajme...

Sigut Michal

*18. 07. 2017

Sedlák Samuel

*26. 07. 2017

Drozdíková Lenka

*18. 09. 2017

„Ako dieťa orosené
rozvíjaj sa medzi nami
z prajných darov rodnej zeme.
Ratoliestka budúcnosti,
potešenie otca, mamy.“
Uzavreli manželstvo...
Cígerová Janka a Školník Branislav
Štancľová Adriana a Darmo Ľubomír
Lichnerová Vladimíra a Kucko Lukáš

18. 08.2017
26. 08. 2017
02. 09. 2017

„Nech slnko lásky zlatisté,
na cesty vždy Vám svieti,
v živote aby ste mali,
len radosť z Vašich detí.“

Z podkladov OcÚ spracoval Ing. Ľ. Lettrich
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OZNAMY
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu
a recyklovaných zložiek odpadu v r. 2017
Mesiac

Komunálny odpad
(KO)

Triedené
plasty a sklo

Papier

Veľkoobjem.
zber – nábytky...

Deň v mesiaci
Október

9., 23.

18.10.

November

6., 20.

29.11.

December

4., 18.

10.10.
7.11.

vIanoČný Koncert
Dychovej huDby
v Sále Kultúrneho Domu
10. 12. 2017, 16:00 hoD.
KrIŽovIanKa
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