Číslo 49.
IV., V., VI. / 2017

Cena: 0,30 €

Vážení spoluobčania,
ubehol ďalší štvrťrok a znovu sa Vám
dostáva do rúk ďalšie číslo Dubovských novín.
Verím, že si ich radi prečítate a dozviete sa
zaujímavosti zo života v našej obci.
Hneď v úvode by som chcel vysloviť
poďakovanie
organizátorom,
účinkujúcim
a súťažiacich, ktorí nás reprezentujú na
súťažiach, prehliadkach alebo nám spríjemnia
svojím vystúpením nedeľné popoludnia. Či už to
bol Deň matiek alebo vystúpenie nášho
folklórneho súboru Prameň na Turčianskych folklórnych slávnostiach
v Martine, kde vystúpili so svojim novým programom.
Úspešne reprezentujú obec aj naši hasiči, ktorí na hasičskej súťaži detí
v Diviakoch obsadili 10. miesto a muži v Mošovciach skončili na 7.
mieste. Tiež sa darilo aj naším futbalistom, ktorí po skončení tohto
ročníka okresnej súťaže skončili na 2. mieste.
Dňa
24.6.
zorganizoval v našej
obci
Hasičský
a záchranný
zbor
Martin
taktické
súčinnostné cvičenie
s dobrovoľnými
hasičskými zbormi.
Zúčastnilo sa ho 8
dobrovoľných
hasičských
zborov
s protipovodňovými vozíkmi z okolitých obcí a náš dubovský
hasičský zbor. Cvičenie bolo zamerané na záchranárske práce pri
vzniku povodne na rieke Turiec. O 8,30 hod. bola Operačným
strediskom v Žiline vyhlásená cvičná mimoriadna situácia – ohrozenie
časti obce povodňou. Do 45 minút do našej obce postupne dorazili
oslovené hasičské zbory a pod odborným dohľadom riaditeľa
Okresného hasičského zboru z Martina sa začal „boj s povodňou“.
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Hasiči
postupne
vodnými čerpadlami
plnili
protipovodňové
vaky, z ktorých sa
vytvorila
protipovodňová
stena. Cvičenie bolo
zamerané na nácvik
a súčinnosť jednotlivých dobrovoľných zborov a profesionálnej
jednotky pri ochrane obydlí a majetku občanov. Na záver okresný
riaditeľ HaZZ zhodnotil toto cvičenie ako veľmi prospešné pre
zoznámenie sa s novou technikou a metódami v boji s prívalovou
vodou. Zostáva nám však veriť, že takéto hrozby sa nám budú
vyhýbať a pre hasičov aj našu obec budú takéto situácie naozaj len
cvičné.
Prvú júlovú sobotu sa uskutočnila brigáda na pokládku rúr na
odvedenie povrchových vôd v miestnej časti Mokrá štvrť, kde sa
dlhodobo vyskytovali problémy pri prudkých dažďoch. Pán Valovič
umožnil vykopať rigol a položiť rúry cez jeho pozemok a zviesť vodu
do potoka. Obec zo svojho rozpočtu minula takmer 5.500,- € na
materiál a výkopové práce. Svojou prácou v hojnom počte prispeli
hlavne obyvatelia uvedenej časti obce. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa zúčastnili tejto brigády. Zvlášť ďakujem p. Jánovi Valovičovi
a jeho synovi Samkovi a p. Ľubomírovi Štancľovi, ktorí odviedli
najväčší kus manuálnej roboty a tiež poslancovi Ľubošovi Kučerovi,
ktorý sa aj napriek pracovnej pohotovosti aktívne zapojil. Dúfam, že
touto investíciou sa zlepší život v tejto časti obce a občanom odpadne
časť problémov.
Na záver chcem pozvať všetkých na tradičný Dubákfest
a prehliadku folklórnych súborov Dubovské spievanky, ktorá sa
uskutoční v septembri.
Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Školský výlet
(očami tretiakov)
V stredu bol super deň. Boli sme na školskom výlete v
Martine. Ráno prišiel pre nás minibus. Najprv sme išli do
etnografického múzea. Niektorí si tam kúpili magnetky, pohľadnice,
malé knižky. Cestou do Múzea A. Kmeťa sme sa zastavili na námestí.
Dali sme si zmrzku a aj pizzu. Najedli sme sa a išli do múzea.
V tomto múzeu bolo skoro všetko dotykové. Keď som zaklopala na
vitrínu, tak sa ozval zvuk zvieraťa. Potom sme išli na Zniev. Výstup
nám dvanástim trval 75 minút. Ostatní piati zostali na Kalvárii. Keď
sme tam konečne vyšli, zapísali sme sa do knihy, najedli, napili,
oddýchli sme si a išli naspäť k ostatným. Jednoducho SUPER DEŇ!
(N.M.)
+ niekoľko ďalších pohľadov na výlet:
Bol to malý, ale krásny minibus, ale nemohli sme v ňom jesť.
Tak ja s Nikou sme si zobrali mobil a sluchátka a počúvali sme hudbu.
(V.Š)
Pani učiteľke sa zdalo, že už vidí tú zrúcaninu a povedala mi,
že mala fatamorgánu. Keď sme išli dolu zo zrúcaniny, videl som brloh
pre líšku. Bol som veľmi rád, že som zažil takú dobrú turistiku.
(M.H.)
A my statoční sme 75 minút išli pešo na Zniev. Aj sme fučali. (A.R.)
Niektorí išli až hore na Zniev. Všetci sme boli udychčaní a videli sme
veľa dedín aj mesto Martin. V prvom múzeu sa mi najviac páčili kroje
a v druhom zvieratká. (S.D.)
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Úspešní umelci
Začiatkom apríla sa naše dve tretiačky zúčastnili regionálneho
kola celoštátnej postupovej súťaže v prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín. Od roku 1996 sa táto regionálna a krajská
súťaž v Martine koná pod názvom Vajanského Martin. Tohto ročníka
sa zúčastnilo rekordných 156 recitátorov. Dievčatá súťažili v I.
kategórii a obidvom sa podarilo obsadiť 3. miesto - Andrejka Hullová
v prednese poézie a Nikolka Musilová v prednese prózy. Úspešní boli
aj bývalí žiaci našej školy – piatačka A. Kevická v II. kategórii
v prednese poézie zvíťazila a postúpila do krajského kola a siedmak L.
Lettrich v III. kategórii v prednese poézie získal 3. miesto.
Naši žiaci sa dlhodobo zapájajú aj do výtvarných súťaží pod
vedením pani vychovávateľky G. Húsovej. Na tému Záchrana osôb
z výšky vybrali prácu (37 prác v I. kategórii) nášho jediného prváka
Kika Hanku do celoslovenského kola. V júnovej regionálnej súťaži
Turiec maľovaný obsadila Nikolka Musilová 3. miesto.
Vyššie uvedeným žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu školy i obce.
Mgr. J. Lettrichová
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V nedeľu 11. júna 2017 sa o 10.30 h v objekte vozárne Moškovec v
SNM v Martine - Múzeu slovenskej dediny uskutočnila vernisáž
výstavy Turiec maľovaný, spojená so slávnostným odovzdávaním
diplomov oceneným deťom materských škôl, žiakom základných škôl,
základných umeleckých škôl a žiakom stredných škôl. Organizátorom
tejto literárno-výtvarnej súťaže bolo Turčianske kultúrne stredisko v
Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
(ďalej len „TKS“).
Súťaž bola ako každý rok zameraná na priblíženie tradičnej
ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec.
Súťaž bola realizovaná s z verejných zdrojov poskytnutých Fondom
na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského
samosprávneho kraja.

Do ôsmeho ročníka sa zapojilo 168 súťažiacich vo výtvarnej časti
súťaže a 13 súťažiacich v jej literárnej časti. Úroveň súťaže zhodnotili
dve odborné poroty v zložení:
Výtvarná porota – predsedníčka poroty: p. Tatiana Šatarová
členovia: p. Emília Kmeťová a Radoslav Pančík

Vernisážou prítomných sprevádzala moderátorka a zároveň
a predsedníčka poroty Monika Ondrušová. V úvodnom kultúrnom
vystúpení sa nám predstavil s gajdami pán Jaroslav Chalupka.
2. kategória: ZŠ 1. stupeň – žiaci 1. – 4. ročníka:
1. miesto: Jakub Murín, katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin
2. miesto: Nikolas Budzel, ZŠ s MŠ Gorkého, Martin
3 miesto: Nikola Musilová, ZŠ Dubové
čestné uznanie: Sabínka Štefanidesová, ZŠ Žabokreky

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
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ZVEĽAĎOVANIE AREÁLU ŠKOLSKÉHO DVORA NAŠEJ
MATERSKEJ ŠKOLY
Malými krôčikmi, no s veľkým úspechom sa nám podarilo
vybudovať školský dvor, na ktorý sme veľmi pyšní a ktorý by mohol
konkurovať nejednej MŠ.V spolupráci s dobrými ľuďmi sa stávajú
naše malé sny skutočnosťou. Vďaka obetavej mamičke Majke
Apfelovej sa nám podarilo vybudovať krásny vŕbový domček, ktorý
slúži na zábavu a hry detičiek, nádherné prírodné jazierko, ktoré plne
využívame vo výchovno-vzdelávacom procese.
Veľkým pomocníkom je nám i Maťko Janech, ktorý je u nás
na absolventskej praxi a plne využívame jeho šikovnosť, zručnosť,
pracovný potenciál. V súčasnosti pracujeme na vybudovaní domčeka
pre hmyz, ktorý bude slúžiť počas celého roka ako edukačný materiál
pri rozvíjaní enviromentálnej výchovy a vzdelávania v našej MŠ
v podobe zážitkového učenia.
Našim veľkým prianím je, aby sme i naďalej zveľaďovali našu
MŠ, ktorá svojou pestrosťou k sebe priláka i ďalšie zvedavé detské
tváričky. Mať po boku ľudí, ktorí obetujú svoj vzácny voľný čas pre
dobro iných, je nám veľkou vzácnosťou, za čo im ešte raz
ĎAKUJEME.
Zvrškovcová Miroslava
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Turčianske Folklórne slávnosti
FS Prameň sa dňa 11.06.2017 zúčastnila 33. slávností folklóru
v múzeu slovenskej dediny, v Martine. Pre tento rok bola daná téma o vode.
Na skúške nás navštívila Monika Barabášová aby nás oboznámila
s predbežným programom slávností, a s možnými účinkujúcimi. A tak začal
vznikať program. Anička Lettrichová, Lenka Knietľová a Monika ponúkli
možné piesne na danú tému. Priznám sa, boli to také „novinky“ starých
piesní, ktoré som doteraz nepočula. Pani Anička Hullová (č.128) nám
pomohla s melódiou , Dadka Solářová to ponahrávala a výučba mohla začať.
Elenka Holičeje priniesla nádherné šaty ešte po svojej prastarej mame a pár
slov od svojej mamy zo starými zvykmi. Po viacerých skúškach sme
dokázali vyčariť veľmi pekný program, doprevádzaní našou hudbou
a podporení mladou generáciou. Celkom sme sa na tohtoročné slávnosti
tešili, už len preto, že program sme mali úplne nový, takže to mala byť naša
premiéra.
Zostávalo už len objednať počasie, lebo obyčajne sa práve týchto
dňoch poriadne zahráva. Buď sú búrky s vetrom alebo je poriadne horúco.
V sobotu sme sa zišli od rána v skanzene so všetkými účinkujúcimi
a

skúšali sme. Len čo sme skončili, prifúkalo poriadny mrak a už aj pršalo.
Rozchádzali sme sa s prianím pekného počasia na vystúpenie. A vyšlo to. Na
druhý deň v nedeľu slniečko tak svietilo akoby aj ono chcelo vidieť celý
program. A veru, bolo na čo pozerať...... detské folklórne súbory, folklórne
skupiny, folklórne súbory, ľudové hudby, spevácke skupiny a sólisti
inštrumentalisti. Pre návštevníkov TSF boli okrem kultúrneho programu
pripravené aj sprievodné podujatia: jarmok tradičných remesiel, výstava
detských výtvarných prác „Turiec maľovaný", prezentácia tvorby členov
Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, turčianskych rezbárov
a sochárov, detské tvorivé dielne...
Ďakujeme našim občanom, že nás prišli na slávnosti podporiť
a tešíme sa spolu s nimi na ďalší ročník.
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Vývoz odpadov z obce.
Vážení spoluobčania, nedá mi nereagovať na vývoz odpadu
z veľkoobjemových kontajnerov, ktoré pravidelne
2x ročne
vykladáme do obce a navyše sú uložené počas roka vo dvore zberného
strediska (taktiež niekoľko plných v priebehu roka vyvezieme) . Pred
ich jarným a jesenným vyložením vždy sa snažíme urobiť v obci
separovaný zber odpadov. V spolupráci s Technickými službami Turč.
Teplice vyprázdnime kontajnery na zber skla, pozbierame plasty
a starý papier, zorganizujeme veľkoobjemový zber (pozbierame staré
nábytky, fotelky, stoly, stoličky, postele, matrace, pneumatiky,
elektrospotrebiče, ....). Pred týmito zbermi ich minimálne 2x
vyhlásime v miestnom rozhlase a rozpošleme SMS správy, aby boli
občania informovaní. Ľudia, ktorí sa súrne potrebujú zbaviť
uvedených komodít ich navyše môžu doviesť do zberného dvora,
ktorý býva otvorený každú stredu od 15,00 h. do 17,00 h. a v sobotu
od 9,00 h. do 11,00 h. Tam ich zamestnanec roztriedi a uloží do
ďalšieho vývozu separovaných odpadov. Aj napriek týmto
možnostiam sa pravidelne stáva, že do 24 hodín od vyloženia
kontajnerov do obce, sú tieto zaplnené – až preplnené tak, že z nich
odpad vypadáva. Stáva sa aj to, že občania v prípade, že je kontajner
zaplnený, položia odpad vedľa a nechajú ho tam. Asi sa riadia
myšlienkou : ja sa zbavím odpadu a niekto príde a odpad vyloží do
kontajnera – však ja mám poriadok na svojom pozemku a odpad je
vyložený na spoločných priestranstvách, alebo je vyložený ráno pred
bránou zberného strediska. O tie sa stará obec, tak nech to upracú. Pri
námatkovej kontrole zisťujeme, že sa v kontajneroch nachádzajú
z veľkej časti komodity, ktoré nám len niekoľko dní vopred Technické
služby po obci zadarmo zbierali a nemajú tam čo byť vôbec vhodené –
hlavne nábytky.
Ich odvoz a uloženie zaplatíme my, všetci
v poplatku. Zo zákona je povinnosťou obce zaviesť separovaný zber
odpadov, ktorý sa na konci roka vyhodnotí. Môže sa stať, že pri
nedostatočnej účinnosti separácie (množstvo kilogramov na občana
v jednotlivých komoditách), nám bude fakturovaná vyššia sadzba za
uloženie odpadu na skládke v Hornej Štubni, čo sa prejaví aj na
miestnom poplatku za odpady v našej obci.
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Aj skládka, kam sa ukladá odpad, má svoju kapacitu, ktorú
keď zaplníme nastane problém čo s odpadom, lebo nové skládky sa
povoľovať už nemajú. Toto spôsobí veľký problém a rapídne
zvyšovanie cien za uloženie, čo sa bude prejavovať vo zvýšených
poplatkoch pre nás všetkých. Vtedy už bude neskoro a nám neostane
nič iné, len poplatky platiť. Verím, že si situáciu trochu uvedomíme
a zvýšime podiel separácie, ktorou znížime množstvo ton odpadu
vyvezeného na skládku z domových popolníc a veľkoobjemových
kontajnerov a hlavne nebudeme do nich vhadzovať to, čo tam nepatrí.
Ing. Ľ. Lettrich
starosta obce
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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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Milý dubovský futbalový fanúšik,
len nedávno skončila sezóna 2016/17 a my sme mali na stole oficiálnu výzvu
z Turčianskeho futbalového zväzu, aby sme sa vyjadrili, či Dubové chce hrať
v 5.lige...
No ale poďme pekne po poriadku. Stará pravda hovorí: ZLÝ ZAČIATOKDOBRÝ KONIEC a tak nejako sme všetci dúfali, že to dopadne aj s dubovským
futbalom po druhom kole 14.08.2016, keď sme po dvoch zápasoch so skóre 0:3 boli
na predposlednom 13.mieste tabuľky. Herne to však nebolo zlé, chalani trénovali
a prišli prvé výhry - 4:1 doma s Bystričkou a najmä 0:2 v silnom Trebostove dávali
nádej, že to s našimi chlapcami nebude v súťaži až tak zlé. Nakoniec sme jesennú
časť skončili na krásnom 3.mieste s 5 bodovou stratou na druhé Turany a 7
bodovou na vedúce Dražkovce. Mužstvo sa s úspechmi ako keby viac zomklo
a v zimnej prestávke začalo ešte viac trénovať a makať.
V januári 2017 sa Rastislav Karas po niekoľký krát presadil na popredných
miestach v ankete o najlepšieho futbalistu Turca, tento rok si prevzal ocenenie za
druhé miesto a svoj vysoký výkon podržal aj v zápasoch jarnej časti. Ešte raz
gratulujeme a ďakujeme!
V zime sme absolvovali už tradičné sústredenie a aj keď prípravný zápas
v Háji nedopadol dobre (prehrali sme 0:2), jarnú časť súťaže naši chlapci zvládli
excelentne, veď porazili Dražkovce, Turany, Trebostovo a ďalších a len dvaja súperi
nás zdolali - Sučany a výborne hrajúca Bystrička. Mužstvo hralo pekný kombinačný
futbal, takticky na úrovni, strelili sme 59 a inkasovali 31gólov a verím, že nám
všetkým v zápasoch robili chlapci radosť. Musím vyzdvihnúť vysokú kvalitu hráčov
- Peťo Lettrich SMEJO ,Jožko Kútnik RATICA, Rastík Karas KARASKO, Robko
Erteľ ERTLÍK no i ostatných, ktorí o moc výkonmi nezaostávali - Šmičekovci,
Roman Hús, Marek Kubík, Janko Jelenčík, Jožko Kuzmány, mladí hráči Matúš
Babiš, Marek Kučera, Jurko Vaclavík - hrali krásne zápasy a podávali dobré výkony.
Jeden výkon však na trávniku vyčnieval . Je síce smutné, keď si 53 ročný tréner
musí obuť kopačky, no na druhej strane je stále krásne vidieť Ťa hrať a rozhodovať
zápasy tak ako v Dražkovciach. Veľká vďaka Ti, Miroslav Vereš VEREŠKO.
Sezónu 2016/17 končíme na krásnom druhom mieste so 16 výhrami, 5
remízami a 5 prehrami a skóre 59:31.Rastislav Karas sa spolu s Tomášom Krnáčom
z Bystričky stávajú najlepšími strelcami súťaže, keď dali súperom zhodne po 21
gólov. Desať rokov sme čakali, aby naši chlapci skončili na jednom z prvých troch
miest, keď aj v ročníku 2006/2007 Dubové skončilo druhé.
Súťaž opúšťajú Sklabiňa a rivali, no zároveň priatelia z Čepčína, ktorým zo
srdca prajeme, aby boli čo najskôr naspäť v prvej triede. Do 5.ligy postupujú tretie
Sučany. Do súťaže nám pribudnú Vrútky, Kláštor pod Znievom a Necpaly, takže to
bude opäť zaujímavý futbalový rok.
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A na záver sa ešte vrátim, milý dubovský futbalový fanúšik, k nášmu rozhodnutiu
nehrať 5.ligu. Vy, čo pravidelne sledujete naše zápasy, viete, že raz je na zápas
pripravených 18, ale inokedy 12 hráčov. Nemáme ani mládežnícke družstvo, ktoré je
v 5. lige podmienkou. Náš finančný rozpočet je veľmi, veľmi úzky a môžem Vás
ubezpečiť, že v mužstve i klube vládne skromnosť a s financiami sa nakladá
opatrne. Hráči majú posedenie len po domácich zápasoch a o občerstvenie sa
väčšinou stará Ľubko Holič a Duško Hrivnák. Cestuje sa na zápasy súkromnými
autami a to niektorí hráči a obetavci ako Ľubko Holič, Duško Hrivnák, Jožko
Hrivnák i ja si ani neúčtujeme cestovné náklady. Nie je zaplatená ani práca chlapcov
pri vstupnom, usporiadateľskej a hlásateľskej služby, práca rodinných príslušníkov
Vladka Požeského, ktorí s organizáciou zápasov pomáhajú, chabo je zaplatená
i práca okolo pokladne a papierov, ktorú robí moja manželka Aďka. Keby nebolo
dobrej vôle sponzorov a najmä toho, že Duško Hrivnák ich oslovuje v rámci svojho
voľna a doslova žobroní o každučké euro, futbal na Dubovom by už asi ani nebol.
Treba poďakovať aj obci Dubové, ktorá nám každoročne platí komplet energie
a príspevkom pokryje cca 15 – 20% nášho ročného rozpočtu, ale na 5. ligu je to
momentálne málo, nakoľko len náklady rozhodcov nás stoja 900 EUR ročne a to len
v našej súťaži.
No ale nechcem tu vyplakávať, na čo máme a na čo nie. Spoločne sme sa
zhodli, že keď túto súťaž naozaj vyhráme, urobíme všetko preto, aby sme 5. ligu
hrali. Držím palce chlapcom, nech sa im cesta za takýmto cieľom vydarí a nech
súťaž v ďalšom ročníku vyhrajú. K tomu vedie však dlhá ťažká, no určite zaujímavá
cesta, ktorú v ročníku 2017/2018 môžeš, milý dubovský fanúšik, sledovať. A určite
bude treba DOBRÝ ZAĆIATOK, aby bol i DOBRÝ KONIEC.
Ďakujem z celého srdca všetkým, ktorí akokoľvek futbal na Dubovom
podporujú a niečo preň robia a najmä Tebe, dubovský futbalový fanúšik!
Pekné a radostné leto praje TJ DRUŹSTEVNÍK DUBOVÉ a v jeho mene
predseda Ján Bobrík a podpredseda klubu Dušan Hrivnák.

Výprava na zápas našich sokolíkov na ME „21“ 2017 v Poľsku - Slovensko – Anglicko
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Jubilanti v mesiacoch apríl, máj, jún 2017...
80 rokov

Hullová Anna, č. 15
Chrochotská Anna, č. 126
Koňarčíková Irena, č. 266

75 rokov

Ličková Anna, č. 21

70 rokov

Hulla Stanislav, č. 22
Považan Ján, č. 203

65 rokov

Hullová Anna, č. 23
Balážová Anna, č 59

60 rokov

Hudecová Mária, č. 19
Hullová Vilma, č 74

„Keď je Váš veľký deň,
pozdraviť Vás chceme.
Zdravie, šťastie zaželať, tak ako to vieme.
By ste šťastní boli, ďalších mnoho, mnoho liet
obklopení láskou Vašich detí a vnúčeniec.“

Uzavreli manželstvo...
Babišová Veronika a Hrivnák Jozef
Kútniková Zuzana a Pittner Peter

22. 04. 2017
06. 05. 2017

„Nech si Vás láska objíma po všetky roky spolu.
Nech život obom nehu dá a šťastie vloží do rúk.“
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Privítajme...

Vakulová Simona

*30. 05. 2017

Hrivnák Adam

*12. 06. 2017

Daubner Michal

*28. 06. 2017

„Nech Vám v zdraví, láske rastie,
nech Vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále,
nech Vás teší dieťa malé“

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
Január

2., 16., 30.

Február

13., 27.

Marec

13., 27.

Apríl

10., 24.

Máj

11., 25.

Jún

8., 22.

Júl

6., 20.

August

3., 17., 31.

22.

27.
17.5.
21.

16.8.

September

14., 28.

Október

9., 23.

18.10.

November

6., 20.

29.11.

December

4., 18.

10.10.
7.11.
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