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Súťažné družstvá hasičov muži a dorastenci

Súťažné družstvo mladých hasičov

Vážení spoluobčania,
k letu a k dňom oddychu neodmysliteľne
patria rôzne kultúrne a športové akcie. Aj v našej
obci leto tradične začalo športovým dňom, ktorý
zorganizovala naša TJ Družstevník. Ďalšom
akciou, ktorá nás čaká koncom júla je už tradičný
Dubákfest s bohatým športovým a kultúrnym
programom. Okrem týchto spomínaných akcií sú aj
tie, ktoré sa konali v iných obciach a na ktorých
sme dosiahli dobré umiestnenie. Je to hlavne účasť
našich hasičov na okresnej súťaži pripravenosti
dobrovoľných hasičských zborov v Mošovciach, kde naše družstvo
dorastencov obsadilo 3. miesto a družstvo mužov 13. miesto. Po dlhšej dobe
sa podarilo dať dokopy partiu detí – mladých požiarnikov, ktorí na súťaži
Plameň v Diviakoch obsadili 7. miesto. Za prípravu všetkých týchto
družstiev patrí poďakovanie Ľubošovi Kučerovi, Vladovi Lichnerovi
a strojníkom Svetovi Žillovi a Milanovi Brngalovi ml.
Poďakovanie taktiež patrí aj divadelnému súboru D-efekt, ktorý sa zúčastnil
celonárodnej divadelnej prehliadky Palárikova Raková v Čadci, kde v silnej
konkurencii obsadil 2. miesto. Amatérska porota zložená z divákov naše
predstavenie vyhodnotila za najlepšie predstavenie celej prehliadky. Zostáva
len dúfať, že výsledky inšpirujú divadelníkov do ďalšej práce.
Po 40-tich rokoch využívania sa dočkala rekonštrukcie aj budova
telovýchovnej jednoty. Počas zimných a jarných mesiacoch boli vymenené
okná a vchodové dvere, zrekonštruované priestory šatne domácich,
klubovne, vstupnej chodby. Kompletne boli vymenené elektrické rozvody,
opravené bleskozvody a vymaľovaná celá fasáda budovy. Celkové náklady
sa vyšplhali do výšky cca 15.000,- €, z čoho si samotná telovýchovná
jednota uhradila polovicu z vlastných financií. Treba poďakovať všetkým,
ktorí sa aktívne zapojili do prác spojených s rekonštrukciou, či následným
upratovaním priestorov a samozrejme výboru, ktorého niektorí členovia
oslovili sponzorov a tak sa im podarilo získať potrebné finančné prostriedky
na tieto práce.
V júni sa nám podarilo zrealizovať výmenu okien na klubovej miestnosti
požiarnej zbrojnice, zakúpiť a vymeniť vykurovacie teleso v spomínanej
miestnosti a investovať do rozšírenia priestorov garáže pre nový automobil
T148. Celkové náklady boli 1.500,- €, ktoré boli hradené z rozpočtu obce.
Dotácia 2.000,- €, ktorú sme dostali na skvalitnenie výstroja pre dobrovoľný
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hasičský zbor z Ministerstva vnútra, bola použitá na opravu striekačky PPS
12 a doplnenie výstroja a vybavenia našich požiarnikov.
Poďakovanie tiež patrí členom folklórnej skupiny Prameň, ktorí ochotne
brigádnicky upravili okolie informačnej tabule pri Jelenčíkov a svojimi
vystúpeniami spríjemnili akcie nielen u nás, ale aj v okolitých obciach.
V jarných mesiacoch boli podané žiadosti o dotácie na pokračovanie
výstavby chodníka od mosta do obce, na kamerový systém v obci a na
rekonštrukciu prístupového chodníka v areály školského dvora. Zostáva len
dúfať, že aspoň niektorá z uvedených žiadostí bude podporená.
Na záver môjho príhovoru mi nedá, aby som sa nepozastavil nad
stále sa opakujúcim problémom, a tým sú rôzne čierne skládky v okolí obce.
V objekte zdravotného strediska bol zriadený tzv. zberný dvor, aj v obci sa
opakovane robia zbery plastov, elektrospotrebičov, nábytku a iného odpadu,
pravidelne na jar aj v jeseni sú v obci rozmiestnené kontajnery, ale stále sa
nájdu občania, ktorým je asi pohodlnejšie vyviesť elektrospotrebič alebo iný
odpad za dedinu, ako ho doniesť do zberného dvora alebo pred humno pri
kultúrnom dome. Taktiež mnohí spoluobčania prerábajú a rekonštruujú
rodinné domy a samozrejme stavebný odpad vyvezú za dedinu. Mnohí z nás
aj vidia vytváranie čiernych skládok, ale neupozornia hneď dotyčného a
následne až po niekoľkých dňoch mňa vyzvú na riešenie daného problému.
Každému z nás by malo záležať na svojom okolí a uvedomiť si, že za
vytváranie čiernych skládok hrozia obci pokuty, ktoré v konečnom dôsledku
zaplatíme všetci.
Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Múdry Maťko sa z Dubového úspešne vybral letom
divadelným svetom

Divadelnému súboru D – EFEKT z Dubového sa návrat na
ochotnícku scénu v tejto sezóne vydaril vrchovatou mierou.
Rozprávku Múdry Maťko a blázni podľa Pavla Dobšinského v réžii
všestrannej divadelníčky Pavly Musilovej si najprv overili na premiére
pred domácim obecenstvom. Svieži príbeh putovania Maťka a malých
i veľkých hercov a hudobníkov regiónmi našej krajiny prijali dubovskí
diváci vďačne a so spontánnym ohlasom. Prirodzeným pokračovaním
cesty k úspechu v širšom divadelnom kontexte bola tohtoročná
tradičná regionálna prehliadka ochotníckych súborov Turca v Belej.
Z Turčianskych divadelných dní dostali ochotníci D – EFEKTu od
odbornej poroty nomináciu k postupu na krajskú súťaž. Festival pod
názvom Turčianske javisko Žilinského samosprávneho kraja sa po
prvý raz uskutočnil v Martine, na pôde profesionálneho martinského
divadla – Štúdia SKD. V širokej konkurencii viac ako desiatich
súťažných divadelných inscenácií hojne najmä z Liptova, ale tiež
z Kysúc, Oravy či Žiliny dubovskí ochotníci so svojou podmanivou
rozprávkou opäť nesklamali. Z krajského súťaživého Turčianskeho
javiska si do Dubového odniesli ocenenie na treťom mieste, ktoré
Múdremu Maťkovi...udelila odborná porota spoločne s lipovským
divadelným súborom Za Váhom (sociálna dráma Dvaja).
S priazňou rastie chuť i odvaha. Tá súboru z Dubového
nechýbala ani v odhodlaní prihlásiť sa na celoslovenskú prehliadku
Palárikova Raková. Už takmer polstoročie (bez jedného roka)
organizujú v Čadci súťaž pôvodných slovenských hier. Symbol
Palárikovej Rakovej – červené srdce s divadelnou maskou každoročne otvára svoju prajnú náruč ochotníkom z celého
Slovenska. Na 49. ročníku sa v priazni srdca s maskou ocitli tiež
divadelníci z Dubového. Do súťaže prihlásili a na javisku v Čadci
zahrali svoju rozprávku od najznámejšieho slovenského rozprávkara
Dobšinského. V súťaži účinkovali spolu s ďalšími 14 divadelnými
súbormi zo Slovenska i zahraničia, boli medzi takmer 300
účinkujúcimi, ktorých za tri dni videlo viac ako 6000 divákov.
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No a premiéra sa na bohato obsadenej súťažnej
celoslovenskej prehliadke Palárikova Raková vydarila tvorivým
dubovským ochotníkom nad očakávanie úspešne. Vnímavá porota
udelila - ako hovorí dôkladný protokol - 2. miesto Divadelnému
súboru D – EFEKT Dubové za inscenáciu hry Pavla Emanuela
Dobšinského Múdry Maťko a blázni. Záznam ďalej obsahuje tiež
diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Mesta
Čadca. Dôkazom a potvrdením, že divadelníci z Dubového na
Kysuciach zaujali naozaj na celej čiare, je ďalšie vzácne ocenenie.
Na návrh poroty mladého diváka získali Dubovčania tiež Cenu
Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava.
A tak sa patrí ochotníkom z dubovského D – EFEKTu zaželať
ďalšie podobne úspešné divadelné sezóny, ako je tá aktuálna.
Vlasta Kunovská
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Dračie dobrodružstvo v prírode...
Do sveta rozprávok sme sa spolu s našimi
najmenšími detičkami z MŠ vybrali aj tento
rok. Pobyt v prírode na chate vo Zveríne nám
priniesol
mnoho
dobrodružstiev
a nezabudnuteľných zážitkov. Premenili sme
sa na rytierov a krásne princezné Ruženky,
ktoré svojou odvahou a šikovnosťou prekonali a zvládli dračie
dobrodružstvá pripravené v prírode.
Detičky sa dozvedeli veľa nového aj zo života hmyzu, rastlín,
vodných živočíchov, lesných zvierat. Pútavým spôsobom spoznávali
krásy lesa s príslušníkmi NPVF( Majkou Apfelovou a jej kolegom
Radkom) .
Návšteva členov DHZ Dubové a členov policajného zboru Turčianske
Teplice bola pre deti veľkým zážitkom. Touto cestou by sme sa chceli
všetkých zúčastneným poďakovať za ich príjemnú spoluprácu, ochotu
a obetavosť. „Tešíme sa na ďalšie príjemné dobrodružstvá.“ 
Miroslava Zvrškovcová
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POĎAKOVANIE SPONZOROM
Žijeme v dobe, keď sa vo všetkých oblastiach prejavuje nedostatok
finančných prostriedkov. Výnimkou nie je ani školstvo. Každá škola či
škôlka by určite rada prijala finančnú injekciu, aby sa skvalitnil edukačný
proces, spríjemnilo sa a zmodernizovalo prostredie, v ktorom naše deti trávia
väčšiu časť dňa.
Hlavne pre materské školy je veľmi málo príležitostí, ako si prilepšiť a
získať peniaze. A preto s veľkou vďakou prijímame skutočnosť, keď sa
nájde človek, ktorému bije srdiečko na tom správnom mieste a nie sú mu
ľahostajné potreby detí. S ochotou finančne prispieť na náš malý projektstavbu detského mini ihriska v areáli MŠ nás podporili:
- firma FORESTA s.r.o., Banská Bystrica 100 €
- Snopko Ján, Dolný Harmanec – 50 €
- r. Franková, Banská Bystrica – 50 €
- rodičia MŠ, ZŠ
- zamestnanci MŠ, ŠJ, ŠKD
- občania obce Dubové
Celková vyzbieraná suma 611,88 eur
Osobitné poďakovanie patrí p. Ing. Eduardovi Apfelovi (vybavenie
sponzorstva- finančné i materiálne +zakúpenie materiálu i dodanie
vlastného materiálu), p. Ing. Dušanovi Kmeťovi ml. a p. Rastislavovi
Lettrichovi (dovoz, príprava materiálu), p. Petrovi Hádekovi (vybavenie
sponzorstva- materiálne), firma Stavebniny ZIMO, Turčianske Teplice
(sponzorské dodanie a dovoz štrku, piesku, ozdobnej kôry, ozdobného
kameňa), firma CEDER – p. Peter Bartalský (dubové nášľapy), p. Ivan
Píš.

Mgr. Vladimíra Hádeková
zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ
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MAMA
Deň matiek je len raz za rok. Keďže milujeme svoje maminy, aspoň tento
deň by sme ich mali poslúchať. Ale môžeme preukázať svoju lásku
k mamine aj inak, napríklad kvetmi, bonboniérou a kadečím iným. Pre mňa
je moja mamina najväčší poklad, ale ľúbim aj svoju starkú. Veď mamina nás
naučila materinský jazyk . Mama je prvé slovo, ktoré povieme. Miluje nás
najviac na svete. A aj my ju.
Vivi Cipárová
DEŇ MATIEK

 V nedeľu 8.5.2016 bol Deň matiek. Všetky deti sa chystali do
kultúrneho domu. Najprv mala Aďka báseň, potom ujo starosta
čítal príhovor. Vystupovali sme my školáci, škôlkári, malý,
stredný a veľký folklór. Veľmi sa mi páčili.
Nika Musilová
 Prvý sme boli na vystúpení my, spievali sme pesničku, hovorili
básničky. Po nás išli škôlkári, boli celkom vtipní. Po nich išiel
školácky folklór, potom zas škôlkársky a veľký folklór. Celý Deň
matiek bol SUPER.
Alžbet Musilová
 Tancovali sme na pesničku Pravá ruka vpred, pravá ruka vzad....
Škôlkári mali veselú scénku.
Mimi Boďová
 Na Deň matiek sa mi najviac páčilo naše vystúpenie a divadlo
škôlkárov. Naše maminy boli nadšené. Občas sme sa aj trochu
pomýlili. Mal som aj trochu trému, ale bolo to super.
Maťko Zona
TÝŽDEŇ DETSKÝCH RADOSTÍ
Týždeň detských radostí bol SUPER! V pondelok sme všetci hrali futbal.
V utorok sme ako zlatokopky a zlatokopi hľadali zlato. V pieskovisku sme
ako archeológovia vyhrabávali dinosaurov. V stredu bol školský výlet do
ZOO a jaskyne. Vo štvrtok sme mali súťaž o Majstra školy v pexese.
Víťazkou sa stala Natalka Šurábová. V piatok sme mali Dubovská škola
hľadá SuperStar. Vyhrala Aďka Hullová.
Sofi Daubnerová
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Vážení spoluobčania,
Obecné zastupiteľstvo obce Dubové na svojom zasadnutí dňa 13.6.2016
na základe zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) prijalo nové
všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadom na území našej
obce. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)
upravuje podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych
odpadov, o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a
reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, o spôsobe a
podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe zberu
objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, o
spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu a o spôsobe
zberu drobného stavebného odpadu, pričom v obci Dubové nie je zberný
dvor.
Práva a povinnosti držiteľov odpadov
1. Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a
držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je
povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať iba v súlade so
zákonom o odpadoch a týmto nariadením. Držiteľom odpadu je
pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Pôvodcom
odpadu je každý, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich
výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
2. Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej
činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti.
3. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať
takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje
životné prostredie.
4. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný
bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti v katastrálnom
území obce bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto
skutočnosť spôsobom uvedeným v tomto VZN príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci.
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5. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a
držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je
najmä povinný:
5.1.zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
5.2.používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu
komunálneho odpadu,
6. Ukladať zmesový komunálny odpad alebo vytriedené zložky
komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad na účely ich zberu na
miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému
zberu komunálnych odpadov v obci.
Podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom
1. Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj
vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad na svojich domácich
kompostoviskách.
2. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky
rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre
obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce
kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a
kuchynský odpad na svojich domácich kompostoviskách.
Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a odpadov z
neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi
1. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len OZV), s ktorou
má obec uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch (v
našej obci NATUR PACK s.r.o., Bratislava) znáša náklady na
zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre zložky
papier, plasty, sklo a kovy. Obec je povinná umožniť takejto
OZV na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych
odpadov pre zložky papier, plasty, kovy a sklo. Organizácia
zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu
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a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných
vriec a nádob.
2. Výlučne OZV, ktorá bola ako zmluvný partner obce určená podľa
§ 31 ods. 12 písm. c) zákona o odpadoch, je oprávnená
vykonávať v obci overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného
zberu obce (ďalej len „overenie funkčnosti triedeného zberu“) u
oprávnenej osoby, ktorá vykonáva v obci zber vytriedených
zložiek komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, sklo
a kovy ( v našej obci Technické služby Turčianske Teplice) , s
cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený
zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene
zbieraných zložkách komunálnych odpadov.
3. OZV uvedená v predchádzajúcom odseku tohto článku je
oprávnená na základe overenia funkčnosti triedeného zberu
vykonaného podľa príslušných ustanovení Zákona o odpadoch
navrhovať obci a oprávnenej osobe, ktorá vykonáva na území
obce triedený zber, zmeny systému triedeného zberu za účelom
zlepšenia jeho funkčnosti – začíname 6-mesačné prechodné
obdobie, kedy sa bude vyhodnocovať efektivita triedeného zberu
do farebných vriec (budú postupne dodané do všetkých
domácností). V prípade, že sa zistia vysoké náklady na uvedený
spôsob zberu TS Turč. Teplice navrhnú iný spôsob zberu
vytriedených zložiek odpadov (napr. 1100 l kontajery, ktoré budú
rozmiestnené po obci – ako v súčasnosti na sklo).
4. Ak obec alebo oprávnená osoba, ktorá vykonáva v obci triedený
zber komunálneho odpadu, neuskutoční zmeny v systéme
triedeného zberu navrhnuté podľa odseku 3 tohto článku je OZV
určená v odseku 2 tohto článku oprávnená uhrádzať oprávnenej
osobe, ktorá v obci vykonáva triedený zber iba náklady
zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne.
Náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom
regióne je povinná tejto oprávnenej osobe uhradiť obec.
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5. OZV uvedená v odseku 2 tohto článku je oprávnená vykonávať
priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej
zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe (plastovom vreci)
pre ňu určenej a ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku
komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba (plastové
vrece) určená v rozsahu viac ako 50%, za nakladanie s takto
vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej
nádobe nezodpovedá táto OZV – vyseparovaný odpad z nádoby
neprevezme, alebo náklady spojené s manipuláciou zaplatí obec .
Zber plastov:
1. Obec nariadením určuje na zber plastov žlté plastové vrecia s
intervalom vývozu 1 x mesačne vyložených od brány rodinných
domov a žlté 1100 l kontajnery s intervalom vývozu 1 x mesačne.
2. Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše
od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka,
prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí,
tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky, hračky, penový
polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.
3. Do plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi,
viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma,
molitan a pod.
4. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad
tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta
Zber skla:
1. Obec nariadením určuje na zber skla zelené plastové vrecia s
intervalom vývozu 1 x mesačne vyložených od brány rodinných
domov a zelené 1100 l kontajnery s intervalom vývozu 1 x
mesačne.
Do skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla,
poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových
uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
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3.

Do skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika,
zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti
uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené
sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.
Zber papiera:
1. Obec nariadením určuje na zber papiera modré plastové vrecia s
intervalom vývozu 1 x mesačne vyložených od brány rodinných
domov a modré 1100 l kontajnery s intervalom vývozu 1 x
mesačne.
2. Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy,
kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice,
kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod.
3. Do papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované
materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier
s hliníkovou fóliou, silne znečistený či mastný papier, kopírovací
papier a pod.
4. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do
nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo
najmenej miesta.
5. Obec vyhlási termín mobilného zberu papiera vopred obvyklým
spôsobom.
6. Školský zber papiera si organizujú školy na území obce
samostatne.
Zber kovov:
1. Obec nariadením určuje na zber kovov červené plastové vrecia s
intervalom vývozu 1 x mesačne vyložených od brány rodinných
domov. Väčší kovový odpad sa odovzdáva do zberu objemného
kovového odpadu 1 x ročne.
Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky,
drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy,
hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky,
kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky z nápojov
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3. Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla,
farbami a rôznymi chemickými látkami, Či olejmi.
4. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je
potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.

Termíny na vývoz plastov:
13.7., 5.8., 8.9., 6.10. ,3.11., 1.12. 2016
Vážení spoluobčania,
naša obec a škola sa
zapojili do ekologického
programu
na
zber
použitých atramentových
cartridgov a laserových
tonerov
z tlačiarní.
Zberný
box
pre
recykláciu je umiestnený
v
pivnici kultúrneho
domu.
Myslite
ekologicky
a prineste
použité cartidge a tonery
do kultúrneho domu.
Nevhadzujte ich prosím
do komunálneho odpadu.
Odovzdanie je zadarmo.

Z podkladov VZN spracoval Ing. Ľubomír Lettrich
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Sezóna 2015/2016 ako na hojdačke!
Milý dubovský futbalový fanúšik,
dovoľ mi, aby som v krátkosti zhodnotil sezónu 2015/16. Futbalové mužstvo
Dubového do nej vstupovalo s cieľom hrať atraktívny futbal, ktorý sa bude
divákom páčiť a umiestniť sa do 3. miesta vo vyrovnanej a neľahkej súťaži
1. QUICK triedy TFZ Martin.
Chlapci odohrali 26 súťažných stretnutí, v ktorých 9-krát zvíťazili,
6-remizovali a v 11-prípadoch odchádzali z ihriska ako porazení. V súťaži
sme skončili na 8. mieste, súperom sme nastrieľali 52 gólov a inkasovali
sme 61 gólov. Najviac gólov v súťaži strelil Rastislav Karas 14 a zranenie ho
pribrzdilo v ešte väčšom počte. 11 gólov strelil Roman Hús, 6 Tomáš
Ondrík, 5 Peter Smiček, 4 Michal Kováč, 4 Marek Kučera ktorý sa stal aj
objavom roka v ankete nášho mužstva a svojimi výkonmi milo potešil nás
všetkých. 2 góly pridal aj Ado Rakyta. Všetkým úprimne ku gólom
gratulujem, no moje ďakujem patrí aj všetkým iným hráčom, ktorí majú
v mužstve iné úlohy ako strieľať góly. Chcem poďakovať aj realizačnému
tímu na čele s trénerom Mirkom Verešom.
V sezóne 2015/16 Rastislav Karas dosiahol prekrásne individuálne
ocenenie a v ankete o najlepšieho hráča Turca obsadil druhé miesto.
Milý fanúšik futbalu na Dubovom, verím, že hovorím aj za Teba, ak
teraz napíšem, že so sezónou 2015/16 nemôžeme byť spokojní. Cieľ sme
nesplnili a keď po dobrej jeseni prišla horšia jar, hra nášho mužstva bola
málo atraktívna, častokrát nám fyzicky v zápasoch dochádzal dych najmä so
silnejšími súpermi, no čo mne chýbalo najviac je srdiečko nechané
v zápasoch za dosiahnutie lepšieho výsledku. Zostáva sa často menila a do
hry vstúpili aj menej kvalitní hráči. Tréningy boli v čoraz menšom počte
a súper a výsledky nám to ukazovali čoraz viac. Veď nie nadarmo sa hovorí,
že bez práce nie sú koláče vo futbale platí bez tréningu vám v zápase dych
určite dôjde. Ťažko sa potom hľadá tímový duch, sila vôľa a ďalšie
vlastnosti mužstva, ktoré dokáže vyhrávať zápas, keď nám chýba už základ
dobrého futbalu a tým je kondícia hráčov. Verím, že sa z tejto sezóny
poučíme a začneme každý sám od seba kvalitnou prácou robiť dobré meno
dubovskému futbalu a tebe dubovský fanúšik opäť radosť z tejto krásnej hry.
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Okrem športu sa na ihrisku v roku 2015/16 aj pracovalo. Vykopala
sa studňa, ktorá by mala nahradiť polievanie ihriska z obecného potoka.
Veľké ďakujem v tomto projekte rodine Hrivnákovcov a ich firme aj
všetkým ostatným, ktorí prispeli k realizácii tejto stavby. Na ihrisku sa
rozširovali šatne A-mužstva a menili okná, podlahy, voda, elektrina.
Ďakujeme Ľubovi Jadroňovi a jeho firme, Ľudovi Levákovi a firme
Plynstav, Lukášovi Cígerovi a Jožkovi Hrivnákovi, Tiborovi Šošovičkovi
a jeho firme, Milanovi Jelenčíkovi a mnohým ďalším, ktorí skrášlili
a vynovili našu budovu.
Tichú spomienku chcem venovať Milankovi Rišianovi, ktorý nás
v tejto sezóne navždy opustil. Za všetko ďakujeme!
Dovoľte mi ešte vysloviť veľké ĎAKUJEM všetkým, bez ktorých
by futbal na Dubovom len ťažko fungoval, a to prezidentovi klubu Duškovi
Hrivnákovi, hospodárovi Vladkovi Požeskému s rodinou, usporiadateľskej
službe na čele s Ľubom Lettrichom, Dušanovi Jelenčíkovi, Milanovi
Pšenkovi a Petrovi Kmeťovi, bufetárke Ivke Knietľovej, účtovníčke Janke
Kmeťovej, predsedovi fanklubu Borisovi „Kokimu“ Ďuricovi, hlásateľom
Janovi „Šerifovi“ Považanovi a Dušanovi Verešovi, za starostlivosť
o plagáty Verešovcom - „Karakovcom“, ISSF manažérovi Andrei
Bobríkovej a hlavne sponzorom Janovi Lettrichovi – EUROPARTS, Ľudovi
Levákovi - PLYNSTAV, Dušanovi Štálikovi - BRYNDZIAREŇ, Petrovi
Bartalskému - CEDER, Zemné práce Hrivnákovci, Ľubovi JadroňoviBarnika v neposlednom rade obci Dubové na čele so starostom Ľubomírom
Lettrichom, urbárskemu spoločenstvu a Poľnohospodárskemu družstvu
Turiec Dubové a Lidke Kmeťovej, ale najmä Tebe, dubovský fanúšik, ktorý
si nás počas zápasov podporoval a hnal k lepším výkonom.
Každého fanúšika v prestupovom období zaujímajú zmeny v kádri.
Ako každé prestupové obdobie, pracujeme na udržaní, resp. doplnení hráčov,
momentálny stav možných posíl je: Jaroslav Smiček-Kláštor pod Znievom
/prestup/, Jozef Kútnik ml.-návrat zo zahraničia /v riešení/, Zdenko KubatkaMalý Čepčín/v riešení/.
Verím preto, že radi prijmete moje pozvanie do ročníka
2016/17,ktorý by mal byť pre diváka opäť viac atraktívny, veď nám
pribudnú derby zápasy s Turčianskymi Teplicami a Hornou Štubňou, kde
chceme bojovať o špicu a umiestnenie do 3. miesta aj s Vašou podporou.
„A na záver krátko, ale stroho – Dubové, do toho!“
Ján Bobrík
predseda TJ Družstevník Dubové
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Jubilanti v mesiacoch apríl, máj, jún 2016...
90 rokov

Kmeťová Zuzana, č. 56

75 rokov

Jelenčíková Anna, č. 44
Plicová Anna, č. 250
Verešová Želmíra, č. 83

70 rokov

Lettrichová Elena, č. 36
Vanický Ján, č. 147

65 rokov

Cígrová Elena, č. 261

60 rokov

Malý Ladislav, č. 137
„Za Váš krásny príklad čestného života
nech Vám oči šťastím ešte dlho svietia,
nech Vás teší krásny svet,
nech je plný lásky, šťastia, jak včelí med.“

Opustili nás...
Bačiaková Emília
Hullová Želmíra

†20. 6. 2016
†22. 4. 2016

„Srdce dotĺklo, dozneli všetky túžby a želania,
snaženia, radosti a žiale, šťastie a utrpenie.
Nie nadarmo hovoríme:
Odpočívajte v pokoji,
svetlo večné nech Vám svieti.“
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Uzavreli manželstvo...
Ursínyová Lenka a Miazdra Tomáš

14. 5. 2016

Brezniaková Alena a Klimas Martin

3. 6. 2016

Lúdiková Michaela a Knieteľ Jakub

4. 6. 2016

Zvrškovcová Dana a Lenčéš Peter

11. 6. 2016

„Nebojte sa svojich neobratných rúk,
všetko sa naučíte, láska Vás všetko naučí.
Tak milujúci muž zrazu vie stavať dom
a víla, ktorá sa zaľúbila sa naučí chovať deti.
Nie, nebojte sa svojich neobratných rúk,
kým srdce nevychladne.“

Privítajme...

Benediktová Nikola

*24. 6. 2016

Mitterová Natália

*25. 4. 2016

„Čím by bol človek bez detí?
Prázdny stôl, možno prestretý,
a život šiel by povedľa...“
Z podkladov OcÚ spracoval Ing. Ľ. Lettrich
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