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STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ...

...SÁNKARSKE
PRETEKY...

...HOKEJOVÝ
TURNAJ...

...FAŠIANGY...

...aj takáto bola zima na Dubovom

Vážení spoluobčania,
v dnešnej uponáhľanej dobe sa nám
dôležité historické udalosti neustále vzďaľujú
a hlavne pre mladých sú zabudnuté a nepodstatné.
Sú to však udalosti, ktoré z našich dejín nemožno
vymazať a treba si ich neustále pripomínať.
Takýmto udalostiam nepochybne patrí 7. apríl –
Deň oslobodenia našej obce. Aj keď uplynulo 72
rokov a vekom spomienky blednú, predsa
nesmieme zabúdať na našich občanov a vojakov
Rumunskej armády, ktorí položili životy, aby sme sa my mohli
prebúdzať do slobodného rána. Aj v dnešnej dobe sa musíme snažiť
o udržanie slobody. Veď ani súčasná moderná doba nedokáže zabrániť
vojne a násiliu. Aj dnes peniaze, túžba po moci a ovládnutí druhých,
víťazí nad zdravým rozumom, pokrokom a spravodlivosťou. Nedajme
sa mýliť a ani nedovoľme, aby niekto mýlil mladú generáciu, aby
mladí ľudia podľahli myšlienkam rôznych skupín a organizácií
a zabudli na svojich padlých starých a prastarých otcov.
Práve pripomenutím tohto významného dňa z histórie našej
obce som začal svoj príhovor, aby sme aj popri každodenných
povinnostiach nezabúdali na dôležité medzníky.
Som rád, že sa znovu môžem poďakovať mnohým, ktorí za
podieľali na organizovaní akcií, ktoré sa uskutočnili v 1. štvrťroku.
Po dlhšej dobe nám zima dopriala viac snehu a mrazivých dní a nocí.
Vďaka tomu sa mohli naše deti vyšantiť na sánkarských pretekoch a tí
starší na hokejovom turnaji, ktorí sa uskutočnil aj vďaka našim
požiarnikom, ktorí ho nielen zorganizovali, ale sa starali aj o ľadovú
plochu. Za to treba poďakovať Ľubošovi Kučerovi, ktorí dokázal
zorganizovať partiu mladých a tí aj v mrazivých poobediach
a večeroch nalievali vodu. Vydarenou akciou bol tiež stolnotenisový
turnaj, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome a ktorý zorganizovali
Tibor Šošovička a Stanislav Lettrich. V marci sa v našom kultúrnom
dome uskutočnilo Okresné valné zhromaždenie dobrovoľných
hasičov, na ktorom bol na ďalšie päťročné funkčné obdobie zvolený
nový okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
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Rokovanie spríjemnila svojím vystúpením aj naša folklórna skupina
Prameň. Za celú organizáciu a priebeh zhromaždenia sa dostalo nášmu
Dobrovoľnému hasičskému zboru pochvaly od novozvolenej
predsedníčky p. Nemcovej.
Aj napriek tomu,
že sme sa konečne
potešili
mrazivým
a zasneženým
dňom,
predsa
nám
zima
spôsobila
aj
rad
problémov. Niekoľkokrát
sme museli sprejazdňovať
cestu na Požehy, ktorá bola vplyvom silného vetra a snehu neustále
zafukovaná. Oteplenie zas spôsobilo riziko ľadovej povodne na Turci,
kde sme museli pomocou UDS
rozbíjať ľadové kryhy pod
mostom.
Za pomoc patrí
poďakovanie
p.
Jozefovi
Hrivnákovi
a bratom
Bartalským.
V priestoroch kultúrneho domu
sme vymaľovali časť sály, boli vynovené WC na poschodí a vykonaná
oprava odpadového potrubia, ktoré už rokmi bolo zničené a prevalené.
Začiatkom roka bola vyhlásená Environmentálnym fondom výzva na
zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Dali sme
vypracovať projektovú dokumentáciu na zateplenie budovy ZŠ s MŠ
a začiatkom marca bola odoslaná žiadosť s potrebnými dokumentami.
Začiatkom leta by mala byť táto výzva vyhodnotená a veríme, že
medzi podporenými projektami bude aj naša žiadosť.
Folklórna skupina Prameň v spolupráci s obcou podala žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu VÚC Žilina na zorganizovanie
folklórnej prehliadky v našej obci. Aj Telovýchovná jednota podala
žiadosť na poskytnutie financií na spoluorganizovanie ďalšieho
ročníka volejbalového turnaja. Obidve žiadosti boli VÚC podporené.
Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Činnosť JDS v roku 2016
Na našom prvom stretnutí sme si povinšovali do nového roku
a porozprávali o prežití vianočných a novoročných sviatkov. Pri
vtipoch, speve a dobrom jedle sme strávili príjemné popoludnie. Vo
februári sme mali hodnotiacu schôdzu, na ktorú nám naše členky A.
Lettrichová – suroviny, A. Lettrichová – upiekla peknú aj dobrú tortu,
za čo im patrí poďakovanie. V marci nám A. Lettrichová predniesla
báseň k MDŽ. Elenka Kmeťová si pripravila obsah knihy slov.
autorky Kataríny Páleníkovej – Pod tatranskými hviezdami. Pani E.
Lettrichová nás reprezentovala v prednese poézie a prózy na krajskom
kole v Martine. V apríli sme začali nacvičovať pesničky od Márie
Benákovej – Naša dedina a Pieseň o Dubovom, s ktorým sme sa
zúčastnili v počte 10 členiek okresnej prehliadky spevu a tanca
v Bodorovej. Ku dňu matiek nám Elenka Kmeťová predniesla báseň.
3 naši členovia sa zúčastnili s JDS Malý Čepčín výletu vlakom do
Košíc. Začali sme sa pripravovať na okresné kolo športových hier,
ktoré sa konali v Diviakoch. Pani riaditeľka ZŠ Janka Lettrichová nás
učila techniku hádzania do diaľky. Na športových hrách nás bolo 11,
aj keď počasie nebolo až také príjemné aj sme zmokli, ale disciplíny
sa plnili. A. Lettrichová sa v behu na 50m umiestnila na 3. mieste. Na
poslednom júnovom stretnutí sme si uvarili guľáš a pripomenuli sme
si všetky meninové a narodeninové sviatky.
Na našich stretnutiach v septembri nebolo o zážitky z leta
núdza. Členky porozprávali o výlete v Starej Bystrici, o výstave
svadobných šiat v múzeu v Martine atď. Naše tri členky – lebo viacej
nemalo záujem - sa zúčastnili autobusového zájazdu s JDS Turč.
Teplice do Čičmian, Rajeckej Lesnej a Rajeckých Teplíc. Počasie
bolo príjemné, nálada dobrá, no napriek tomu sa členovia z TR
ponáhľali domov. S JDS z Martina sme navštívili moderné operné
predstavenie Jánošík v B. Bystrici. V októbri nám deti zo ZŠ pripravili
program k mesiacu úcty k starším, upravili sme hroby padlých
partizánov na starom cintoríne a priestor pri kríži na novom cintoríne.
Aj naďalej táto činnosť zostáva našou úlohou. Začali sme nacvičovať
„country tance“, s ktorými sme vystúpili na posedení pre dôchodcov
u nás doma a na kvíze v TR. Chcem poďakovať všetkým, ktoré
nabrali odvahu a zapojili sa.
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Škoda, že sa v tancoch nepokračuje, ale dúfam, že sa začne.
18-20. novembra sme mali okresnú výstavu Návraty vo vestibule KD
v TR. Výstava trvala 3 dni aj naše členky robili dozor a vysvetľovali
hlavne deťom zo ZŠ, na čo ktoré veci slúžili. Výstava mala dobrú
odozvu, len škoda, že z našej obce nebol záujem o pozretie výstavy.
Po rozobratí v Turč. Tepliciach Ela Kmeťová a Božka Lettrichová
pripravili u nás v KD z našich nazbieraných vecí malú výstav, ktorá
bola pre nedostatok času len krátko. Videli ju aj naše deti z MŠ a ZŠ
a pozreli si ju aj seniori pri posedení, ktoré nám pripravili OÚ,
Červený kríž a TJ, za čo im patrí poďakovanie. 11. novembra sa 10
členov zúčastnilo kvízu OO v TR. Popoludnie sa vydarilo, boli rôzne
súťaže aj sme si zaspievali a zatancovali pri našej Senior kapele.
V decembri nás prišiel navštíviť aj Mikuláš s čertom. Za darčeky mali
členovia zaspievať, zarecitovať alebo zatancovať. Všetkým sa to
podarilo, na čo dohliadal čert. Popriali sme si príjemné sviatky a tak
sme ukončili starý rok.
Nedá mi nespomenúť, že na našich posedeniach naša kuchárka
vždy niečo vymyslí a pomáhajú jej všetky členky, čo sú na stretnutí,
buď pečené kuriatko, zapekané alebo pečené zemiaky, nátierky atď.
Zahrali sme si aj žolíky a šípky. Ešte sa chcem poďakovať všetkým
členkám, ktoré reprezentovali našu dedinu v prednese, športe,
v súťažiach, v tancoch a za dobré koláče, čo donesú.
Na záver mi dovoľte poďakovať pánu starostovi Ing.
Ľubomírovi Lettrichovi a poslancom Obecného úradu za priestory,
ktoré môžeme využívať, za dobrú spoluprácu s našou pani
predsedníčkou OOJDS Elenkou Schererovou, za výborné nápady
príjemné stretnutia v OOJDS.
Želám Vám pevné zdravie, veľa dobrých nápadov a chuť naďalej sa
stretávať.
Anna Pittnerová
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TAKTO SI TU ŽIJEME...
NAJDÓLEŽITEJŠIE AKTIVITY NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
V ŠK. ROKU
2016/2017
ZREALIZOVANÉ:
September
 Aktivity s pracovníčkou NPVF (p. Ing. Mária Apfelová) – život
obojživelníkov v jazierku, tvorba domčekov pre hmyz, podanie
informácií o príprave zvierat na zimný spánok.
 Z babičkinej záhrady – tvorenie z prírodnín.
Október
 Zemiakové kráľovstvo – spoločná tvorba rozprávkových
postavičiek, panáčikov s rodičmi + ochutnávka jedál vytvorených zo
zemiakov (tety zo školskej jedálne).
 Farebný týždeň – utvrdenie základných farieb u detí .
 Zber papiera
November
 Dental Alarm (zdravé zúbky) – 4 stretnutia so študentmi zubného
lekárstva, cieľom projektu bolo zlepšiť starostlivosť o detské zúbky.
 Exkurzia do PD
December
 Od Lucie do Vianoc – pomocou aktivít, činností udržiavať tradície
a zvyky našich predkov.
 Na Zemi dobre mi – divadelné predstavenie v KD Diviaky.
 Vianočné trhy s Mikulášom – výrobky, kultúrny program.
 Adventný kalendár plný prekvapení – tvorba.
 Tvorivé vianočné dielne s členkami MS SČK (p. Silvia Košová, p.
Martina Rakytová).
 Tvorba vianočných pozdravov, darčekov

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej
ochrany – vytváranie umeleckých diel detí. Téma: „Záchranár
civilnej ochrany – môj kamarát“ (p.uč. Miroslava Zvrškovcová) - 3.
miesto v okresnej súťaži.
Január
 Začarovaný koralový útes – sférické kino v sále KD Dubové.
 V kráľovstve snehu a ľadu – stavanie snehuliakov, iglu, bunkrov.
Zimné športy – korčuľovanie, kĺzanie, sánkovanie, bobovanie

Dubovské noviny 48/2017

-6-

Február
 Starostlivosť o vtáčiky v zime – prikrmovanie vtáctva, príprava
pokrmov.
Zostrojenie búdky pre vtáky (p. Ing. Dušan Kmeť ml.).
 Fašiangové zvyky – udržiavanie tradícií.
 Fašiangový karneval – výzdoba sály KD, program „Pochovávanie
basy“, (pohybové aktivity, konštruovanie, tvorenie v troch centrách centrum pohybových aktivít, centrum šikovných ručičiek,
konštrukčné centrum – členovia výboru RZ).
Marec
 Návšteva miestnej knižnice (p. Dušan Rakyta).
 Ľudové rozprávky – nácvik krátkeho divadielka, výstava kníh
v triede MŠ, vytvorenie centra predčitateľskej gramotnosti pre deti.
 Besiedka k MDŽ – zhotovenie pozdravov, darčekov, kultúrny
program, výzdoba MŠ.
 Rozvoj komunikatívnych schopností u detí predškolského veku –
plnenie programov pracovníčkou SC ŠPP Martin („Mami, oci idem
do školy“; „Poslúchaj ma jazýček“; „V krajine slov“).
 Stretnutie so špeciálnou pedagogičkou – posúdenie školskej
zrelosti predškolákov.
 Deň vody – projekt.
 Klíčenie semien, starostlivosť o rastliny – vytvorenie kútika živej
prírody.
 Návšteva parku a detského ihriska v Turčianskych Tepliciach
 Vynášanie Moreny, vítanie Vesny – program, zostrojenie Moreny
a Vesny.
Apríl
 Návšteva hospodárskeho dvora (p. uč. Anna Lettrichová) –
mláďatá.
 Jarné tvorivé dielne s členkami MS SČK (p. Silvia Košová, p.
Martina Rakytová).
 Svet okolo nás – XX. ročník celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby
detí materských škôl s medzinárodnou účasťou.
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PRIPRAVOVANÉ:
Apríl
 Vzájomná návšteva MŠ s miestnou ZŠ, návšteva MŠ Košťany
nad Turcom
 Exkurzia Planetária v Žiari nad Hronom
 Objav svoj talent
Máj
 Štvordňový pobyt v prírode – beseda s príslušníkom policajného
zboru (p. Mgr. Dušan Gabriel), spoznávanie života lesných
živočíchov nastavením kamier + ďalšie zaujímavé aktivity
s pracovníčkou NPVF (p. Ing. Mária Apfelová), požiarny zásah
(p. Ľuboš Kučera), spoznávanie fauny a flóry lesa, stanovištia
v rozprávkovom lese, súťaže v rozprávkovej krajine, život
obojživelníkov a vodných živočíchov v lesnom potoku, atď.
 Deň matiek – program.
 Zber odpadkov pri miestnom potoku a prameni
 Starostlivosť o edukačný chodník a mini záhradku – školský
dvor MŠ.
 Zber papiera
Jún
 Týždeň detských radostí
 Miss bábika, Mister autíčko
 Návšteva dopravného ihriska v Turčianskych Tepliciach
 Aranžovanie kvetín
 Deň plný vitamínov, bez sladkostí
 Rozlúčková besiedka s predškolákmi
Materská škola je zameraná na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa s využitím
stratégií jeho personálneho a sociálneho rozvoja pri výrazne individuálnom
prístupe k dieťaťu.
Materskú školu navštevuje 21 detí, z toho 3 deti vo veku 2 roky. Kapacita
MŠ je v súčasnom období plne obsadená. Zápis do materskej školy Dubové
pre nasledujúci školský rok sa koná 02.05.2017 v čase od 10.00 hod. do
16.00 hod.

Mgr. Vladimíra Hádeková,
zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ Dubové
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Testovanie 5 - 2016
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl
(Testovanie 5-2016) sa uskutočnilo 23. novembra 2016 na 1 485
základných školách. Testovania sa po prvýkrát zúčastnili aj žiaci so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP - žiaci zo
sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci so zdravotným
znevýhodnením). Žiaci boli testovaní z matematiky, slovenského
jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry. Cieľom
testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností
žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na
2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti
žiakov na prechod z 1. na 2. vzdelávací stupeň na ZŠ.
Po prvýkrát sa testovania zúčastnili aj bývalí štvrtáci z našej
školy. Sú len štyria, jeden z nich je žiakom so ŠVVP. V porovnaní
s vrstovníkmi z iných neplnoorganizovaných škôl boli úspešní.

SJL
MAT

SR

Neplnoorganizované školy v SR

ZŠ Dubové

63,1 %
62,3 %

55,5 %
52,2 %

70 %
56,8 %

spracované podľa tlačovej správy NÚCEM Bratislava

Z uvedenej štatistiky vyplýva, že hoci vzdelávame v jednej
triede žiakov dvoch ročníkov, dokážeme ich kvalitne pripraviť na
prechod do 5. ročníka. Svedčí o tom aj poďakovanie pani učiteľky,
ktorá je triednou našim piatakom a tiež učí našich siedmakov
matematiku: „...za inteligentné, chytré, slušne vychované deti, ktoré
im z Dubového posielame“.
Mgr. Janka Lettrichová
riaditeľka školy
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„Veselá sánkovačka“
Konečné k nám zavítala zima ako sa patrí. V plnej sile, kráse sme si ju užili
plnými dúškami. Nielen detičky ale i dospelý sa tešili zimnej nádielke. Svoju radosť,
zimnú náladu si nezabudli priniesť ani na sánkarské preteky, konané na dedinskom
vŕšku v mesiaci január. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách a odmenení boli
všetci zúčastnení.
Kategórie súťažiacich:
a) sánky mladší: 1. miesto Matúško Hulla
2.miesto Justínko Tibor Farkaš
3.miesto Lilinka Šoošová
b) sánky starší: 1. miesto Kristínka Lettrichová
2.miesto Dominika Valaštíková
3. miesto Katka Košová
c) boby:

1. miesto Romanko Valaštík
2. miesto Marianka Košová

d) skupina detí: 1. miesto skup. Valaštíkovci
2. miesto skup. Mimi Boďovej
3. miesto skup. Kristínka Lettrichová +Dominika Valaštíková
e) rodiny:

1.miesto rod. Babišová
2. miesto rod. Bartalská (Sárka)
3. miesto rod. Boďová (Lukáško)
Svoje
výborné
športové
zručnosti predviedli Maťka Rakytová,
Duško Rakyta na lyžiach, ktorí zároveň
uzavreli tento ročník sánkarských
pretekov. Bohatá účasť hovorí o tom, že
ľudia sú za každú zábavu a aspoň na
chvíľu
zabudnú
na
každodenné
povinnosti a s veľkou radosťou si so
svojimi ratolesťami zasúťažia . Nejde
o výhru, ale o zábavu, radosť, príjemné
strávene dopoludnie so svojimi detičkami,

v kruhu priateľov, známych, kamarátov.
Ďakujeme za účasť a dúfame, že o rok sa opäť stretneme v takom hojnom
počte, ako tento rok. Ďakujeme i organizátorom a sponzorom tejto vydarenej akcie.
Zvrškovcová Miroslava
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3. ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA
Dňa 14. januára 2017 sa uskutočnil v našej obci Dubové 3. ročník
stolnotenisového turnaja. Na turnaji sa zúčastnilo 23 súťažiacich.
Zápasy prebiehali v priateľskej atmosfére a nebola núdza o oku
lahodiace výmeny. Víťazom 3. ročníka stolnotenisového turnaja sa
stal Šošovička Filip. Súťažiaci boli odmenení vecnými cenami. Dobrú
atmosféru stolnotenisového podujatia spríjemňovala chutná
kapustnica s občerstvením.
Naša vďaka patrí starostovi obce a všetkým sponzorom, ktorí
prispeli k zorganizovaniu turnaja. Bez týchto ľudí by sa len veľmi
ťažko podarilo zorganizovať tak vydarené podujatie.
UMIESTNENIE:

1. MIESTO
–
Filip
Šošovička (v strede)
2. MIESTO – Tibor
Šošovička (vľavo)
3. MIESTO – Jaroslav
Dostál (vpravo)
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HOKEJOVÝ TURNAJ 2017
Dňa 28.01.2017 za krásnej, slnečnej, ale mrazivej soboty Dobrovoľný
hasičský zbor v Dubovom usporiadal hokejový turnaj. Hralo sa na prírodnej ľadovej
ploche, ktorú naši členovia aj nečlenovia pripravovali niekoľko týždňov.
Toto športové podujatie sa uskutočnilo opäť po niekoľkých rokoch, k čomu
nám veľkou mierou prispelo ozaj mrazivé počasie. Boli pokusy urobiť hokejový
turnaj aj po minulé roky, avšak počasie rozhodlo za nás. Turnaja sa zúčastnili 4
mužstvá, hralo sa systémom každý s každým, 2 x 15 min., 4 na 4.
Pre hráčov aj pre divákov bol pripravený nielen teplý čaj, ale aj "niečo iné"
na zahriatie. Súťaž začala o 11:00hod. a končila v neskorých podvečerných
hodinách.
Výsledky turnaja:

1. miesto – HRDZAVÁ HVIEZDA (Mário Daubner, Ľubomír Hromada, Tomáš
Píš, Pavol Daubner)
2. miesto – TURECKÝ POLMESIAC (Pavol Blahušiak, Matej Lettrich, Marek
Kučera, Dávid Šovčík)
3. miesto – OTOČ (Michal Lettrich, Michal Pittner, Lukáš Kučera, Peter Gallo)
4. miesto – ZÁTURČIE (Jozef Hrivnák, Lukáš Lettrich, Peter Plica, Ján Bobrík,
Matúš Babiš)
Touto cestou by sme chceli poďakovať Obecnému úradu v Dubovom za
ceny, ktoré boli zakúpené pre jednotlivé mužstvá a občerstvenie pre hráčov i
organizátorov. Zároveň veľké ďakujem patrí ľuďom, ktorí sa na tomto turnaji
podieľali, či už pri varení čaju, alebo pri obsluhe v bufete, či pri samotnej
organizácii podujatia.
Na záver môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo zorganizovať športové
podujatie nielen pre mladých, ale aj pre starších hokejistov.
Prajeme si, aby sme aj po ďalšie roky mohli usporadúvať ďalšie ročníky
hokejového turnaja, ak nám to počasie dovolí.
Výbor DHZ v Dubovom
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Jubilanti v mesiacoch január, február, marec 2017...
90 rokov

Kmeťová Zuzana, č. 115

85 rokov

Hrivnák Ján, č 27

80 rokov

Ličko Daniel, č. 21

75 rokov

Ličková Emília, č. 258
Vereš Dušan, č. 263

70 rokov

Plicová Mária, č. 78

65 rokov

Hrivnák Jozef, č. 251
Kmeť Ján, Ing., č. 85
Masaryková Anna, č. 247

60 rokov

Boďová Eva, č. 2
Csémi Ľudovít, č. 195
Lettrich Ivan, č. 169
Pšenková Drahoslava, č. 191
Šoošová Ida, č. 256

„Milí..., žite dlho v zdraví medzi nami
a nech vám slúži srdce i zem pod nohami.“

Opustili nás...
Verešová Anna
Ursíny Michal
Vereš Stanislav

†28. 01. 2017
†10. 02. 2017
†22. 03. 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...

Richter Boris

*27. 12. 2016

Bršťák Matúš

*03. 02. 2017

„Dnes najšťastnejší spev k nám prilieta,
keď pozeráme s pýchou na dieťa,
ktoré tu spieva do celého sveta.“

Z podkladov OcÚ spracoval Ing. Ľ. Lettrich
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Učíme sa s úsmevom ...
Vyučujúca na hodine vlastivedy sa
pomôcť žiačke spomenúť si na
zviera, ktoré žije v dubovom
lese (jazvec):
U: Má štyri nohy, je malé,
tučné a na hlave má čierne
a biele pásy.
Ž: Zebra.

usiluje

Na hodine slovenčiny:
U: Aké písmeno sme sa začali včera učiť?
Ž: Dvadsať.
Na hodinách prírodovedy:
U: Na čo sa používa sila a na čo si ju dnes použil(a)?
Ž: Ráno som musel použiť veľkú silu, aby som vstal z postele.
U tretiakom: Zem obieha okolo Slnka a zároveň okolo svojej osi.
Ž - prvák: Čo sa stane, keď sa zrazu zasekneme?
„Škriatkovia“
v odpovediach:
 Miro Štefánik (M. R.
Štefánik)
 mozilla (mohyla)
 Cyril a Metod
priniesli
metodiku (hlaholiku)
 Bratislava preteká
Dunajom
spracovala
Mgr. Janka Lettrichová
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OZNAMY

Obecný úrad Vám oznamuje, že dňa 27. 4. a 21. 6. 2017 sa
uskutoční zber plastov.
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