Číslo 47.
X., XI., XII. / 2016

Cena: 0,30 €

Vážení spoluobčania,
zapálenie poslednej sviece na adventnom venci
nám prináša najkrajšie sviatky roka. Sviatky, keď
aj my, dospelí, spomíname na svoje detstvo, keď
sme s nedočkavosťou túžili po tom, aby Vianoce
boli, čo najskôr. Skôr ako Vianoce, však zavítal do
našej obce Mikuláš, ktorý spolu s vianočnými
trhmi zorganizovala folklórna skupina Prameň.
Odovzdávanie balíčkov, ktoré venoval deťom
Obecný úrad, spestrili svojím programom deti MŠ,
ZŠ a ZUŠ spolu so svojimi pani učiteľkami.
Ešte v mesiaci október sa uskutočnilo posedenie s dôchodcami pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším, kde sa o príjemne strávené chvíle
postarala dychová hudba Križovianka a svojím programom aj členky
Jednoty dôchodcov. O občerstvenie a obsluhu sa postarali členky MO
SČK a členovia TJ Družstevník Dubové.
Všetkým organizátorom a účinkujúcim patrí veľké poďakovanie za
ich ochotu a prácu na úkor svojho voľného času.
V týchto dňoch dostali nový šat
priestory zasadačky
v kultúrnom dome, ktorú sme dali vymaľovať a bola položená nová
podlahová krytina. V mesiaci november sme začali s opravou
poškodenej časti fasády na budove ZŠ s MŠ. Zakúpili sme nové
vianočné ozdoby, ktoré nám spríjemnia prechádzky obcou. Aktivační
pracovníci v jesenných mesiacoch sa venovali hlavne čisteniu
a oprave garátov popri miestnych komunikáciách a odvozu lístia
z verejných priestranstiev.
Vážení spoluobčania,
už len pár dní nás delí od príchodu Vianoc a nového roka.
Znovu sa na chvíľu zastavíme a mysľou nám prejde celý odchádzajúci
rok. Rok, ktorý bol naplnený prácou, každodennými starosťami, ale
i radosťami a úspechmi. Som rád, že ešte stále v našej obci máme
spoluobčanov ochotných urobiť niečo pre druhých. Robme všetko pre
to, aby jedinečné čaro vianočných sviatkov, rovnako hĺbkou duše
a úprimnosťou myšlienok, mali možnosť precítiť nielen naši najbližší,
ale aj naši spoluobčania.
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Chcem poďakovať všetkým za ich celoročnú prácu, ochotu
pomôcť a urobiť niečo pre svoju obec. Ďakujem všetkým poslancom
OZ, pracovníkom OcÚ, členom komisií, vedúcim a členom súborov
a organizácií, sponzorom a všetkým , ktorí pomáhajú pri rôznych
akciách. Všetkým ďakujem za prácu, ochotu, nápady a úspešnú
reprezentáciu obce.
Všetkým obyvateľom obce Dubové želám šťastné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov a nech pre Vás i Vašich blízkych je Nový rok
2017 úspešne naplnený týždňami radosti a mesiacmi pohody. Nikto
v súčasnosti nevie povedať, či nás čaká rok jednoduchý alebo, práve
naopak, zložitý. Spoločne si preto želajme, aby pri nás stálo pevné
zdravie, šťastie, rozvaha a pokora. Bez nich by sme nezvládli ani
jednoduché veci a aj pri úspechoch by nám chýbal skutočný dôvod na
radosť.
Počas Vianoc venujme tichú spomienku aj tým, ktorí už navždy ostali
v našich srdciach. O to viac by sme sa mali tešiť z každého, s kým
máme možnosť tráviť nielen sviatky, ale aj všedné dni. Nezabúdajme
na úsmev a hrejivé ľudské slovo, veď život je príliš krátky na to, aby
sme okolo seba šírili hnev, chlad a nevšímavosť.
Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Mesiac úcty k starším
Dňa 22.10.2016 v sobotu o 17 hod. v sále kultúrneho domu pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším nám seniorom Obecný úrad, spolok
Červeného kríža a výbor TJ Družstevník Dubové pripravili príjemné
posedenie pri dychovej hudbe KRIŽOVIANKA.
Na začiatku nás privítal p. starosta Ľubomír Lettrich pekným
príhovorom, kde si uctil prácu nás seniorov. Za JDS poďakovala A.
Pittnerová. Aj keď to bolo veselé posedenie nedalo nám aby sme si na
začiatku pripomenuli minútou ticha p. Stanislava Plicu, ktorý obetoval veľa
svojho voľného času pre prácu v našej obci.
Pripravili sme si aj kultúrny program, v ktorom 5 našich členiek
našlo odvahu a za krátky čas si pripravili kántry tanec. Po tanečnom kole,
kde sme sa pri dobrej dychovke s chuťou roztancovali, sme si aj zaspievali
na začiatok trochu nesmelo, ale naše pesničky, ktoré zložila p. uč. M.
Benáková sa všetkým páčili. Pieseň o Dubovom, Naša dedinka.
Po našom krátkom programe zahrala dych. hudba a v prestávkach
nám ľudový rozprávač, ktorý prišiel s dychovkou rozprával vtipy, aj sme sa
schuti zasmiali. Ďakujeme všetkým, ktorý toto príjemné posedenie
zorganizovali.
Naša JDS sa zapojila do prípravy výstavy NÁVRATY, ktorú
usporiadala OOJS v T.Tepliciach. Výstava bola vo vestibule kultúrneho
domu v T.Tepliciach, trvala 3 dni a mala veľmi dobrý úspech. Okrem našej
organizácie sa do prípravy a organizácie výstavy zapojili aj členovia z Hája,
M. Čepčín, Jasenova, Bodorovej a T.Teplíc.
Po ukončení výstavy v T.Tepliciach sme naše veci vystavili v sále
KD na Dubovom. Naše členky E. Kmeťová a B. Lettrichová sa snažili
a pripravili veľmi peknú výstavu. Škoda, že sme ju nemohli nechať dlhšie,
len v deň nášho posedenia, ale aspoň deti z MŠ a ZŠ sa boli pozrieť na veci,
ktoré už v dnešnej modernej dobe ani nevidíme.
Dňa 11.11. OOJDS pripravila príjemné posedenie pre seniorov
okresu T.Teplice. Z každej obcesa zúčastnilo okolo 10 členov. Pri dobrých
koláčikoch a našej kapele „SENIORKA“ z T.Teplíc sme si posedeli aj
zaspievali. Pri tejto príležitosti sme robili aj malé súťaže napr. strúhanie
jablka o najdlhšiu šupku, nosenie loptičky na tenisovej rakete, rozprávanie
vtipov atď. Nakoniec p. pred. E. Schererová odmenila všetkých členov
peknou šálkou a príjemné popoludnie sa skončilo s dobrým pocitom.
Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky, pokoja
a v novom roku veľa šťastia, zdravia želá JDS.

Dubovské noviny 47/2016

-4-

Žiadna nuda
U nás sa vždy niečo deje, v škole žiadna nuda nie je....
Hoci sme počtom detí maličká škola, nemôžeme povedať, že by sa
deti u nás nudili. Okrem vyučovania majú naše deti najmä popoludní
množstvo zaujímavých aktivít. Niektoré sú už tradičné, niektoré nové.
Od začiatku školského roka sme toho stihli už viac ako dosť:
 pri príležitosti Dňa nevidiacich sme si vyskúšali, aké ťažké je
nevidieť...
 cez švihadlá sme skákali už na X. ročníku ROPE SKIPPING
 pripomenuli sme si Deň úsmevu a Deň duševného zdravia
 pre starých rodičov a bývalé pracovníčky školy sme vyrobili
pozdravy pri príležitosti Október, mesiac úcty k starším
 Svetový deň zdravej výživy sme „oslávili živou pyramídou“
 vďaka mamine M. Apfelovej nám pracovníci NPVF pre
environmentalistiku pripravili pútavú besedu o sovách aj
s ukážkou živej plamienky driemavej
 mali sme spoločné čítanie pri príležitosti Medzinárodného dňa
školských knižníc
 vytvárali sme netopiere z rôznych materiálov na BATWEEK (
Týždeň netopierov )
 ako detská porota sme hodnotili Detský čin roka 2016
 jesenná párty v maskách - Festival ovocia a zeleniny, na ktorú
sme si pripravili vlastné reklamné slogany o zdravom
stravovaní, bola super
 už tradične sme sa počas Týždňa boja proti drogám celý týždeň
snažili nejesť sladkosti
 zmerali sme si sily v behu do kopca „Choď ako môžeš!“
 na prehliadke talentov Dubovská škola má talent sme ukázali,
čo všetko dokážeme
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 výtvarnými prácami sme sa zapojili do súťaže „ Ochranárik“
a zúčastnili sme sa aj jej vyhodnotenia v Turč. Tepliciach
 jedno dopoludnie sme v Diviakoch videli pekné divadelné
predstavenie Na Zemi dobre mi
 pre kamarátov z MŠ sme urobili maličké prekvapenia na
Mikuláša
 dostali sme mikulášske balíčky od Mikuláša na vianočných
trhoch
( ďakujeme OÚ a folklórnej skupine Prameň za peknú akciu)

vďaka obetavosti maminiek , S. Košovej a M. Rakytovej, sme
na Vianočných tvorivých dielňach v spolupráci s MSČK piekli
keksíky a vyrábali netradičné vianočné ozdoby

Gabriela Húsová
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Divadelné predstavenie
(...z pohľadu štvrtákov)
Všetky deti z našej školy a škôlky sa boli pozrieť na divadielko
Na Zemi dobre mi v Diviakoch. Do Diviak sme cestovali autobusom.
Divadielko bolo o dvoch mimozemšťanoch, ktorí havarovali na Zemi.
Jedna teta raketu videla, ako padá na Zem, zobrala si ďalekohľad
a išla raketu hľadať. Zatiaľ mimozemšťania vyšli z rakety a išli hľadať
pomoc. Teta havarovanú raketu našla, ale išla hľadať
mimozemšťanov. Mimozemšťania išli do lesa a našli znečistené lúky
a lesy. Pomáhali zvieratkám aj sove pri čistení prírody, ktorá im
povedala, že človek je najmúdrejší. Teta ich našla a pomohla im
opraviť raketu. Mne sa divadielko veľmi páčilo a myslím, že aj
ostatným deťom.
V. Cipárová

Pani učiteľka nám oznámila, že pôjdeme na divadielko do
Diviak, ktoré sa volalo: Na Zemi dobre mi. keď už sme boli všetci
v Diviakoch, chvíľu sme čakali. Potom nám otvorili a išli sme sa
usadiť. Kým sme sa usadili, tety zo Žiliny si zatiaľ pripravovali
rekvizity. A už to začalo. Bolo to o mimozemšťanoch, ktorí spadli na
našu planétu Zem práve do lesa. Chceli sa dostať domov, ale nemali
palivo do kozmickej lode. Zrazu si všimli, aká je naša Zem znečistená.
Tak pozbierali všetky tie odpadky, ktoré boli okolo nich. Potom im
poradila pani sova, že kozmické palivo sa dá urobiť aj z odpadkov.
Mne sa to páčilo a poučila som sa, že nemôžeme hádzať odpadky, kde
sa nám zachce!
A.Musilová
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Boli sme na divadle v Diviakoch. Tam a späť sme išli
autobusom. Hrali ho dve tety zo Žiliny. Kým jedna všetko
pripravovala, druhá nás zabávala. Divadlo sa volalo Na Zemi dobre
mi. V divadle pristála raketa s mimozemšťanmi. Učili sa u nás
upratovať smeti do farebných vrecúšok. Tá hra ma dosť pobavila.
Hádam ešte nejaké divadlo uvidíme.
A.Marguš
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Sv.Mikuláš
Všetci sme sa už tešili, či aj tento rok, ku nám Mikuláš príde. A
prišiel, veď v našej dedine sú dobré detičky, dobrí ľudia, vďaka
ktorým na nás Mikuláš nezabudol a mohol nás potešiť svojou
prítomnosťou. Bol to nádherný deň, plný detskej radosti a smiechu
sprevádzaný už predvianočnou náladou.
Okrem bohatého programu, boli pripravené aj krásne „Vianočné
trhy“, ktoré sa niesli nielen v duchu nákupov, ale i maškrtenia,
ochutnávania vianočných dobrôt i nápojov.
Pripraviť takúto vydarenú spoločenskú udalosť nie je jednoduché
, a preto patrí veľké poďakovanie všetkým, ktorí majú tú snahu
priložiť ruku k dielu a robiť veci nie pre seba, ale pre druhých.
Vážime si to a ďakujeme!
„Dávať a nečakať dar- taký je hlavný zmysel sviatku Sv. Mikuláša.“

Zvrškovcová Miroslava
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Zaujímavosti o Vianociach
BETLEHEM údajne postavil prvýkrát
svätý František z Assisi. V roku 1223
vraj pripravil v jaskyni v talianskom
Grecciu jasle, do ktorých uložil živé
dieťa, osla, vola, Máriu a Jozefa. Takto
chcel ukázať veriacim, v akej chudobe
sa zjavil Boh. Zároveň vraj zaviedol
tradíciu
darčekov,
ktorá
má
symbolizovať lásku Boha.
VIANOČNÝ STROMČEK sa dostal do Európy ako symbol Vianoc až v
polovici 16. Storočia. Prvé zmienky o ozdobenom stromčeku pochádzajú z
Brém. Z nemeckého a rakúskeho územia sa tento zvyk v polovici 19.
Storočia dostal aj na Slovensko. Najprv do väčších obcí a bohatších rodín,
neskôr sa tento zvyk rozšíril aj do tých najchudobnejších domácností.
IMELO sa ešte od čias Keltov považuje za kúzelnú rastlinu. Rastie vysoko
na stromoch a jeho perlové plody dozrievajú práve v decembri. Naši
predkovia zistili, že ochraňuje pred ohňom, čarodejnicami a duchmi. Podľa
jednej legendy bolo imelo kedysi stromom, z ktorého dreva bol zhotovený
kríž, na ktorom zomrel Kristus. Strom vraj hanbou zoschol. Potom sa
premenil na rastlinu, ktorú dnes poznáme ako imelo. Odvtedy prináša šťastie
všetkým, ktorí popod ním prejdú.
RYBA bola v stredoveku pôstnym jedlom, ale to nie je jediný dôvod, prečo
je súčasťou vianočného menu. Ryba je po grécky ICHTHYS – anagram
lesous Christos Theou Hyios Soter, čiže Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ.
Ryba bola tajným znakom prvých kresťanov, ulovená ryba symbolizuje
veriacich.
VIANOČNÁ RUŽA je krehký kvietok prichádzajúci z Mexika, ku ktorému
sa vzťahuje jedna legenda. Chudobné dievčatko Mária a jej brat Pablo veľmi
chceli dať Ježiškovi darček, ale nemali naň peniaze. Preto cestou
do kostola natrhali zopár kvietkov pri ceste. Ostatné deti sa
im preto smiali. Ale keď chudobní súrodenci dávali
kvietky k jasličkám, zelené lístky na vrchu sa
zázračne premenili na nádherné
červené lupienky. A tak vznikla
vianočná ruža.
Zdroj: Internet
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Svätvečer vzácny...
Svätvečer vzácny, Božie narodenie...
Ó, doba krásna, jakej inej nenie.
Z výsočín neba prišla si k nám zase,
V obvyklom svetle, milote a kráse.
Syn Boží prišiel v tele z výšin neba,
Človeče hriešny, aby spasil teba,
Ó, koľká láska, veľká, neskonalá.
Ó, by vždy naše srdcia zohrievala.
Ó, šťastný komu láska milej matky
V svätvečer tento tajomstvenno – sladký
Na stromku jasné zapaľuje svetlá
A hlása milosť, čo k nám z neba zlietla.
Tam vonku mráz až na duša v tele chladne,
No v chýžkach teplo, mier a radosť vládne
A v srdciach radosť plápolá, trbliece,
Je krajšia nežli na stromčeku sviece.
Drahí bratia a sestry, vážení spoluobčania.
Končí sa advent a ako každý rok sa vám prihovárame v mene
členov Presbytéria ev. a. v. cirkevného zboru v Dubovom, aby sme
vám poďakovali za priazeň a podporu, ktorú ste nám venovali
v uplynulom roku.
Vianoce a koniec roka sú časom bilancovania. Ohliadnutia sa za tým,
čo sa nám podarilo a zároveň aj pohľadom na to, čo nás ešte čaká. Ani
v tomto roku sme nezaháľali. V Cirkevnom dome pribudli nové
toalety, dokončili sme zborovú miestnosť na prízemí a pripravujeme
sa na okrúhle výročie vysvätenia nášho chrámu. Áno, oslávime už
deväťdesiate narodeniny Cirkevného domu.
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Na takú veľkú udalosť sa patrí slušne obliecť, preto sme sa
rozhodli budove Cirkevného domu „ušiť“ nové šaty v podobe opravy
fasády. Preto vás všetkých znovu prosíme o pomoc a podporu pri
realizácii nášho diela. Prvým finančným príspevkom naň bude
štedrovečerná ofera, ktorá bude celá venovaná na opravu fasády
Cirkevného domu.
Dovoľte mi preto vopred poďakovať za vašu štedrosť
a ubezpečiť vás, že tak ako vždy doteraz budeme s láskou pracovať na
zveľadení dedičstva našich predkov aj v nasledujúcom roku. Veľká
vďaka patrí aj všetkým, ktorí priamo prispeli k šíreniu dobrého mena
nášho cirkevného zboru aj našej obce – bratovi farárovi, bratovi
kurátorovi, sestrám presbyterkám a zároveň kostolníčkam, kantorom,
členom spevokolu, vedúcim a deťom z nedeľnej besiedky. Osobitne
ďakujem pánovi starostovi a Obecnému úradu za príkladnú
spoluprácu a pomoc.
Prajeme vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky, veľa
radosti, pokoja, rodinnej pohody a pevné zdravie. Prijmite naše
pozvanie na služby Božie:
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
31.12.2016
1.1.2017

Štedrý deň
Prvá slávnosť vianočná
vystúpenie spevokolu
Druhá slávnosť vianočná
s Večerou Pánovou
Silvester
Nový rok
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Jubilanti v mesiacoch október, november, december 2016...
80 rokov

Lettrichová Štefánia, č.d. 104

70 rokov

Ondro Milan, č.d. 40

65 rokov

Košová Štefánia, č.d. 9
Daubner Stanislav, č.d. 230

60 rokov

Strakošová Anna, č.d. 8
Ďurica Jozef, č.d. 45
Lettrich Dušan, č.d. 165
Brezniak Milan, č.d. 248

„Nech Vám slnko šťastia svieti, nech Vám láska srdce hreje, nech
Vám nikdy smutno nie je a nech Vám nebesá doprajú pevné
zdravie“

Opustili nás...
Plica Stanislav

†21. 10. 2016

Lettrich Ján

†26. 10. 2016

„Doznel tlmený akord života,
stíchla jeho tichučká pieseň,
hmla studená padá na polia
a nám do sŕdc bolestná tieseň.“

Dubovské noviny 47/2016

- 13 -

Privítajme...

Klimas Martin

*16. 10. 2016

Gallo Teodor

*28. 10. 2016

„Čím by bol človek bez detí?
Prázdny stôl, možno prestretý,
A život šiel by povedľa...“

Z podkladov OcÚ spracoval Ing. Ľ. Lettrich

Dubovské noviny 47/2016

- 14 -

OZNAMY

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu
a recyklovaných zložiek odpadu v r. 2017.

Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Komunálny
Triedené
odpad (KO)
zložky KO
Deň v mesiaci
2., 16., 30.
13., 27.
22.
13., 27.
10., 24.
27.
11., 25.
8., 22.
21.
6., 20.
3., 17., 31.
14., 28.
9., 23.
6., 20.
4., 18.

Papier podľa
dohody

Po 1. polroku bude prehodnotená rentabilita vývozov triedených
zložiek komunálneho odpadu.
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OZNAMY
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