Číslo 46.
VII., VIII., IX. / 2016

Cena: 0,30 €

Vážení spoluobčania,
znovu sa stretávame prostredníctvom
našich Dubovských novín, aby sme si pár
príspevkami pripomenuli akcie, ktoré sa
uskutočnili v letných dňoch.
Už tradičnou akciou bol volejbalový turnaj
Dubákfest, ktorý svojím programom nesklamal ani
tento rok. Všetky vekové kategórie si nielen
zašportovali, ale sa aj zabavili. Škoda len, že
nedeľný program sa musel pre búrku zrušiť. Za
skvelú organizáciu celého podujatia patrí
poďakovanie Danielovi Lettrichovi a Lukášovi Hullovi, ale aj
poslancom OZ.
Poďakovanie tiež patrí členom folklórnej skupiny Prameň, členom
divadelného súboru D-efekt a naším hasičom, ktorí práve v letných
mesiacoch sa zúčastňujú rôznych prehliadok
a súťaží, a tak
reprezentujú našu obec.
Cez letné prázdniny sme zrealizovali výstavbu novej
prístupovej cesty v areáli školského dvora v hodnote 11.180,- €.
V materskej škole sa vymenili staré koženkové dvere za drevené
zasúvacie. V kotolni kultúrneho domu sme vymenili kotol na ústredné
kúrenie v celkovej cene 2.300,- €. Pôvodný kotol slúžil už viac ako 25
rokov, mal však vysokú spotrebu plynu a aj tak kúrenie v sále
kultúrneho domu nebolo také efektívne. Touto investíciou
predpokladáme, že sa ušetrí značné množstvo plynu a kultúrny dom
bude lepšie vykurovaný.
Zo Štátnych lesov SR sme dostali dotáciu na vo výške 3.000,€, za čo boli opravené výtlky na miestnych komunikáciách. Celková
investícia na opravu bola 3.300,- €. 300,- € išlo z rozpočtu obce.
V letných mesiacoch pribudlo veľa práce s údržbou verejných
priestranstiev a cintorínov. Aj napriek veľkej snahe nám kosenie
a zber trávy častokrát narušili dažde, ale aj poruchy na krovinorezoch.
V týchto jesenných dňoch by sme chceli ešte zorganizovať brigádu
v Dome smútku. Začali sme vyčistením a opravou schodov, chceli by
sme zakúpiť a vymeniť koberce v obradnej miestnosti a celý riadne
vyupratovať.
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Aj keď obecný úrad už v priebehu mesiaca marec podal
žiadosti o poskytnutie dotácií /chodník, kamerový systém/, do
dnešného dňa Ministerstvo pôdohospodárstva nevyhodnotili žiadne
žiadosti a pravdepodobne do konca kalendárneho roka nebudú
poskytnuté uvedené dotácie.
V zmysle nového zákona o odpadoch od júla Technické služby
Turčianske Teplice začali v celom okrese vykonávať pravidelný zber
plastov a skla. V každom mesiaci máme stanovený presný dátum
vývozov, ktoré sú zverejnené na obecnej www stránke a pravidelne sú
občania informovaní prostredníctvom SMS správ a miestnym
rozhlasom. Jedná sa o skúšobnú organizáciu zberov. Po jej
vyhodnotení začiatkom roka 2017 už nabehneme na riadne pravidelné
zbery, ktoré sa môžu zmeniť z mesačných na dvojmesačné cykly.
Aj takto prostredníctvom Dubovských novín chcem požiadať
a vyzvať občanov, aby sa čo najaktívnejšie zapájali do týchto zberov
a snažili sa znižovať množstvo vytvoreného komunálneho odpadu
v obci.
Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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DUBÁKFEST...................17. ročník Volejbalového
turnaja o pohár Starostu obce Dubové
Určite sa teraz mnohí z Vás zamyslia nad tým číslom, 17-ty ročník ?
To nie je možné! To isté som si povedala tento rok aj ja. Pamätám si, keď
sme začali hrávať
družstvá iba z dediny, názvy ako „HORNÝ
VIDRMOCH“, BUJAČIE“ a rôzne iné, len tak pre zábavu a stretnutie
s priateľmi. Potom prišiel Daniel s nápadom a už to išlo. Nabralo to na
obrátkach, na kvalite a dnes si môžeme hrdo povedať, že máme za sebou
opäť jeden z úspešných ročníkov nášho DUBÁKFESTU, už 17-ty.
Výber kapely a prehodnotenie, samozrejme, začalo prebiehať hneď po zime,
a keď som sa dozvedela, že tohtoročným hosťom má byť kapela POLEMIC,
veľmi ma to potešilo.
Tak ako vždy posledný júlový víkend, tento krát to pripadlo na termín 29.7.31.7.2016, sa začali lepiť plagáty a v obci chystať prípravy na tohoročný
DUBÁKFEST. Posledné prípravy mali byť vo štvrtok 28.7.2016, no
nakoľko dážď nám moc neprial, rozhodli sme sa pokračovať až v piatok
ráno. Trošku s obavami, či nám to aj tento rok dážď nepokazí , sme sa ráno
v piatok všetci s chuťou pustili do práce. Každý robil čo mohol, hlavne aby
pomohol 
Vo štvrtok do noci si tam ale ešte stihli Pali s Milankom nachystať všetky
svetlá, káble a potrebné veci na osvetlenie a ozvučenie, aby mohli večer
v pokoji privítať kapelu ZEUS z Nitry, pri ktorej sa skvelo sedkalo
a počúvalo dobrú muziku. Kapela ZEUS sa striedala počas večera s DJ-om
Lacim, ktorý bavil všetkých veru až do skorých ranných hodín .
Sobotné nádherné slnečné ráno, aj mňa vytiahlo z postele a išla som zahájiť
17-ty ročník Volejbalového turnaja /Milanko P. už upratal celý areál,
zodpovedne, ako každý rok, ďakujeme/ a idem privítať všetky zúčastnené
družstvá v počte 10 ,ako aj pána rozhodcu, ktorý je už neodmysliteľnou
súčasťou každého ročníka. Chvíľku nám trvalo, kým sme všetko dali
dokopy, ale zvládli sme to a mohlo sa začať 
Počasie skvelé, guľášik sa varil u Hullov vo dvore, pivko sa
čapovalo, stánky s občerstvením fungovali, všetkého bolo dostatok, zápasy
sa hrali a blížila sa 16-ta hodina. Zbiehali sa deti a bolo cítiť , že sa už
nevedia dočkať majstra N, ktorý urobil nielen pre deti, ale aj pre dospelých
skvelú zábavu 
Pomaličky sa začína stmievať, slniečko zapadlo a prišiel posledný finálový
zápas. Kolo a okolie ihriska sa zaplnilo a povzbudzovali sme svojich
favoritov .
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Vyhral samozrejme lepší .
Tento rok to bolo družstvo:
1.miesto: Bašável z Prievidze
2.miesto: Horná Štubňa
3.miesto: Antukový Bombardéri
4.miesto: TOY-TOY
A cena útechy pripadla družstvu:
Rumburaci
Asi o 20-tej hodine pán starosta s usporiadateľmi odovzdali poháre
a ceny tým najlepším. Poďakovali pánovi rozhodcovi, usporiadateľom a všetci
sme netrpezlivo očakávali hosťa večera, kapelu POLEMIC. Okolie KOLA, ako
aj areál sa zapĺňali publikom a začínalo to mať už tú pravú koncertovú
atmosféru. Tento krát sme veru dlho nečakali a mohlo to začať. Poviem Vám,
bola to pecka! Urobili výbornú náladu, proste, ako sa hovorí chlapci do pohody
. A veru publikum ich len tak ľahko nechcelo pustiť z pódia. Všetci sa
perfektne zabávali a o to išlo, zabaviť sa . Dokonca už určte mnohí z Vás
postrehli, že z nášho DUBÁKFESTU máme aj pár záberov v ich novom
videoklipe pesničky „TANCUJ“. Kto nevidel, pozrite, možno sa nájdete .
A potom mala do rána zabávať tradične naša kapela Štvrtá tretina, na
ktorú tam už tiež čakali svoji fanúšikovia a v tom to prišlo, vypadla elektrina.
Nešlo nájsť chybu, nevedeli čo ďalej. Chlapci boli veru veľmi smutní. Vlani im
vystúpenie prekazila prietrž mračien, rok predtým tiež výpadok elektriny a tento
rok zas spálené elektrické káble. Padli veru aj slová: „ A čo sme už
prekliati??“Nie ste, jednoducho ...................stáva sa  A kým chlapci makali,
opravovali a zvážali náhradný aparát, Rastík, Baška a Michal zachraňovali
situáciu unplugged vystúpením a pomohlo. Kto vydržal, určite usúdil, že sa
oplatilo a 4/3 síce s 1 ½ hodinovým meškaním to odpálila netradične s fujarou
a s novým klávesákom Majkom B. Išlo im to skvele aj napriek problémom.
Ďakujeme, že ste to nevzdali a zábava pokračovala . Medzi prestávkami, sme
privítali aj nášho šikovného Miňa Stressa , ktorý nám opäť predviedol svoj
talent  Skvelá zábava trvala veru do svitania. Odchádzali sme však všetci ráno
s dobrým pocitom, že sme to zvládli 
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Nedeľné ráno opäť nádherné, slniečko pálilo a tešili sme sa na
vystúpenie FS Prameň a Cimbalovej muziky Brillant Orchester Olšiakovci.
Už som si aj ja chystala kroj na vystúpenie a v tom to prišlo, prietrž mračien,
búrka, krúpy a bolo po všetkom. Vystúpenia sa zrušili a my sme aj trošku
smutní, ale aj unavení po tých náročných dňoch, museli ísť domov. Ale
nevadí, ako sa hovorí,“ vždy je všetko tak, ako má byť .“
A je opäť po všetkom. Skončil sa ďalší, myslím si, veľmi úspešný
17-ty ročník DUBÁKFESTU, možno sa zamyslíme či bude ešte aj o rok. Ja
poviem za seba, bola by škoda keby nebol, závidia nám ho mnohé obce aj
mestá. Veď je to skvelé, keď sa povie ,že bude DUBÁKFEST a do rodín sa
vracajú deti, priatelia, stretávame tam ľudí, ktorých nevidíme možno aj celý
rok, pozdravíme sa, porozprávame sa a hlavne sa zastavíme na okamih
v tomto uponáhľanom svete. Nájdeme si čas a jednoducho sa len zabávame,
aj o tom je život, je aj o tom stretnutí ľudí, známych aj neznámych, proste
fajn pocit, keď Vám niekto zamáva, objíme Vás a povie „Som rád, že ťa tu
opäť vidím“ 
Sú to starosti a čas, ktorý musíme obetovať pre organizáciu takého
podujatia. Určite to vždy nie je všetko dokonalé, vždy sú tam aj chybičky, aj
trošku hnevu, že nie je všetko tak, ako by sme chceli, ale myslím si, že vždy
to stojí za to .
Nemôžem tu menovite ďakovať, to by bola ešte ďalšia strana navyše, ale
všetci vieme komu to poďakovanie patrí. Všetkým účinkujúcim,
organizátorom , zložkám , OU, poslancom a všetkým ľudom, ktorí pomohli
k úspešnému priebehu tohto podujatia a samozrejme sponzorom. Ešte raz
veľká vďaka všetkým !!!!!!!!!!!!!!!!! Ale v neposlednom rade vďaka aj Vám
všetkým zúčastneným, hráčom, družstvám, občanom, publiku, deťom, lebo
bez Vás, by to nemalo zmysel .
A ešte veľké ĎAKUJEM patrí za zhovievavosť, trpezlivosť a toleranciu
všetkým okolitým susedom, že to tie 3-dni a 2-noci vydržíte, hoci je to
hlučnejšie, ale povedzme si pravdu, veď celý život je o tolerancii, nie??
ĎAKUJEME VÁM 
Myšlienok mám neúrekom a mohla by som napísať ešte niekoľko strán, ale
myslím, že keď na záver napíšem „teším sa na budúci 18. ročník“ tak to
postačí. Tak teda,

DOVIDENIA V ROKU 2017 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Darina Solařová
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FS Prameň na Dožinkové slávnosti v Turčianskych Tepliciach
"Keď išiel žnec s kosou na pleciach a žnica
s kosákom v ruke..."
Tieto tak krásne slová ale mnohým
mladým ľuďom tak cudzie. Naša a mladšia
generácia si už ani nevie predstaviť ako
ťažko museli pracovať naši prastarí a starí
rodičia na poliach. Najskôr museli pôdu
obrobiť, zasiať žitko, zožať úrodu, vymlátiť
klásky, pomlieť múku aby mohli piecť
chlieb a koláče. Po ťažkej práci uvili s
kláskov dožinkový veniec, ktorý ozdobili
lúčnymi kvetmi a darovali ho svojmu
gazdovi a gazdinej. Oni ako poďakovanie
za zber úrody pripravili koláče a pálené, potom nasledovala zábava plná
spevu a tanca. Ale to som len veľmi zjednodušene opísala ako to bývalo.
Tú ťažkú prácu by už nikto nechcel vyskúšať v dobe, keď si všetko
uľahčujeme strojmi a novými technológiami.
20. augusta sa naša folklórna skupina Prameň zúčastnila
dožinkových slávností v Turčianskych Tepliciach. Za účasti ďalších
folklórnych súborov z iných miest dokonca aj družobných miest zo
zahraničia.
Zapojili sme sa do sprievodu, ktorý sa tiahol od hasičskej
zbrojnice až k mestskému úradu. Každý z folklórnych súborov sa
prezentoval svojím dožinkovým vencom a piesňou, aby pozvali
okolostojacich ľudí na predstavenie. Ten náš veniec nám zhotovil pán
Bohuslav Musil, ktorému ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Program trval
dosť dlho a diváci v hľadisku sa neustále menili. Boli to prevažne starší
ľudia. Verte mi, mladú generáciu takýto program nezaujal. Čím to bude?
Nezáujem, nechuť, pohodlnosť.....?
Som veľmi rada, že som vyrastala v dobe, keď ešte žila moja
prastará a stará mama. Mohli mi porozprávať o síce ťažkých, ale
krásnych časoch, keď ľudia pracovali spolu, s láskou a porozumením a
keď im bolo ťažko, tak pri speve zabudli. Teraz ???

Iveta Jurášeková
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Škola volá
Pohľad do
kalendára je neklamným
dôkazom, že letné prázdniny sa skončili a nás čakajú
školské a pracovné povinnosti.
Po troch rokoch opäť začíname školský rok
so 17 žiakmi. V 1. ročníku máme len jedného žiaka.
Aj v MŠ klesol počet detí oproti posledným rokom nastúpilo 16 detí. Aj napriek nízkym počtom
nezanedbávame krúžkovú činnosť:
Anglický jazyk (MŠ)
Jazýček šikovníček (MŠ)
Anglický jazyk (1. - 2.r.)
Ruský jazyk (3. - 4. r.)
Dopraváčik (1. - 4. r.)
Krúžok ČK (1. - 4. r.)

Mgr. V. Hádeková
M. Zvrškovcová
Mgr. J. Lettrichová
Mgr. A. Daubnerová
G. Húsová
S. Košová

Okrem týchto krúžkov sa mohli deti a žiaci prihlásiť do
folklórneho (SZUŠ Kláštor p/Zn.) a hudobného a výtvarného odboru
(ZUŠ Mošovce). Popoludňajší čas majú žiaci využitý v maximálnej
miere 
Počas letných dní sa v areáli školy usilovne pracovalo - najprv
pani učiteľky z MŠ v spolupráci s rodičmi zmodernizovali i vytvorili
nové objekty na školskom dvore. Začiatkom prázdnin sme tiež
vymenili staré lavice v malej triede za nové. V auguste bola
vybudovaná prístupová cesta k školskej
kuchyni, ktorú po organizačnej i finančnej
stránke zabezpečoval náš zriaďovateľ.
Tesne pred začiatkom školského roka boli
dokončené predeľovacie dvere v MŠ.
Na záver chcem vysloviť želanie,
aby sa nám aj napriek zníženému rozpočtu
podarilo udržať chod školy až do konca
školského roka bez väčších problémov.
Mgr. J. Lettrichová
riaditeľka školy
Dubovské noviny 46/2016
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Spomienky na leto
Nastali moje zaslúžené prázdniny. Išli sme
s maminou na dovolenku. Moja dovolenka
sa začínala na letisku v Brne. O dve
hodiny sme odleteli. Z lietadla bol dobrý
výhľad na krajiny a more. Pristáli sme na
letisku v Heraklione na Kréte. Autobusom
sme prišli do hotela. Izba bola krásna, mali
sme z nej výhľad na more i bazén.
S maminou sme išli plávať do bazéna.
O deviatej boli večerné animácie. Po
raňajkách sme išli do mora. Obed bol dobrý. Podvečer sme sa išli pozrieť
na trh. Ďalšie ráno sme išli autobusom do archeologického múzea
a paláca Knosos. Tak som ja dovolenkovala, ale nastal čas ísť domov.
Autobus nás doviezol na letisko, kde sme asi dve hodiny čakali na
lietadlo. S darčekmi sme odleteli domov.
V. Cipárová
Ja som bola vo Francúzsku za mamininou sesternicou Evkou a Regisom.
Prvý deň, keď sme išli na pláž, boli obrovské vlny, že som musela mať aj
koleso. Posledná vlna nás s maminou vyhodila až tri metre na breh.
Sandra do mora ani nešla, tá zbierala kamienky. Na tretí deň sme boli
v Cannes, tam neboli vôbec vlny. Na vedľajšej pláži boli mušle, mali sme
tri plné vrecúška. Boli sme na zmrzline. Moc sa mi tam páčilo.
S. Daubnerová
Bol som na futbale - hrali sme s Valčou a ešte oproti Štubni. Tiež som
bol u bratranca a hrali sme sa schovávačky a naháňačky.
D. Marguš
Cez prázdniny sme išli do ZOO. Keď sme vošli, tak sme platili, aj nám
dali lístky. Boli tam sovy, papagáje a ďalšie zvieratá. Najedli sme sa a išli
sme na kolotoče. Vrátili sme sa k slonom a kúpili si plyšákov. Cestou
domov sme sa zastavili u babky Zuzky. Stretla som tu kamarátov, spolu
sme sa pohrali.
A.Repáňová
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Cez prázdniny sme boli na ranči, kde boli kone. Páčilo sa mi, keď sme
sa na nich vozili. A keď bolo vystúpenie, robili sme všelijaké triky.
Bolo to super! Keď už ranč skončil, išli sme tancovať brušné tance.
Naša skupina sa volá Lamis.
A.Hullová
My sme cestovali do Česka. Cesta bola dlhá a mne bolo zle. Napokon
sme prišli. Išli sme najprv do ZOO. Zvieratká boli krásne a zlaté. Boli
tam aj hyeny. Potom sme išli k rodine, aj sme tam spali. Cesta domov
ubehla rýchlo.
V. Šošovičková
Nastali vytúžené prázdniny. Moja mama ma zobrala prvý raz do
Aquaparku. Bola tam veľká zábava. Potom sme išli do kina na
Šmolkov. Cez prázdniny som hral aj dôležitý futbalový zápas
v Príbovciach. Bol to pekný zážitok. Škoda, že sme prehrali. Boli sme
ešte s rodinou aj v ZOO v Bojniciach. Zážitkov mám veľa, ale na tieto
najradšej spomínam.
A.Marguš
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Hráme divadlo
(...z pohľadu najmladších herečiek)
Do Čadce pozvali náš
divadelný súbor zahrať
divadlo Múdry Maťko
a blázni. Tam sme išli
autobusom. Keď sme
prišli na miesto, išli sme
sa vybaliť a nachystať
scénu.
O chvíľu
prichádzali diváci. Keď
sa usadili, začali sme
hrať. Hrali sme pre dve
školy - dva razy. Nielen
diváci
mali
z predstavenia zážitok, ale aj my novú skúsenosť. Naše divadlo sa
všetkým páčilo. Odmenili nás peknou kyticou a potleskom.
A.Musilová
V stredu sme išli hrať
divadlo. Boli sme v Čadci
a hrali sme pre dve školy.
Celý deň pršalo. V autobuse
som sedela raz s tatinom, raz
s Alžbet a raz s dedom.
V autobuse bola zima. Keď
sme prišli na Dubové,
vybalili
sme
veci,
porozprávali sa a išli domov.
Bol to fantastický deň!

N. Musilová
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Náš škôlkarsky dvor po rekonštrukcii
Začiatkom letných prázdnin prebehla v areáli materskej školy
rekonštrukcia, inovácia detského ihriska. Na renováciu bola použitá
celá verejná finančná zbierka. Musím priznať, že som bola príjemne
prekvapená ústretovosťou, zanietenosťou našich rodičov z materskej
školy a niektorých kolegýň pri realizácii tohto mini projektu.
ĎAKUJEM všetkým zúčastneným za spoluprácu, za kvalitne
a esteticky vykonané spoločné dielo;-)
Prosím, posúďte sami:
Vladimíra Hádeková
zástupkyňa ZŠ s MŠ
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Jubilanti v mesiacoch júl, august, september 2016...
80 rokov

Lettrich Jozef, č. 193

70 rokov

Kučerová Vlasta, č. 127

65 rokov

Považan Vladimír, č. 184

60 rokov

Kútniková Anna, č. 199
Boďa Igor, č. 2
Požeský Vladimír, č. 253
Rakyta Dušan, č. 101

„Všetko dobré priať sme chceli,
nech vás láska povznáša,
nech ste stále jarí, bdelí,
aj keď vek sa ohláša.“

Opustili nás...
Lettrich Pavel

†24. 7. 2016

Kmeťová Helena

†8. 8. 2016

Kmeťová Zuzana

†15. 9. 2016

„Do tmy sa zapáli
kahanec nádeje,
do duše boľavej
spomienky naleje.“
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Privítajme...

Musilová Andrea

*19. 7. 2016

Natšinová Nela

*22. 7. 2016

Boďa Michal

*15. 9. 2016

„Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne,
po čom človek túžil.“

Z podkladov OcÚ spracoval Ing. Ľ. Lettrich
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OZNAMY

Obecný úrad Vám oznamuje, že na prelome mesiacov októbernovember vykonáme zber použitého šatstva a prádla.
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