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Vážení spoluobčania,
v tomto predvianočnom čase sa Vám
poslednýkrát prihováram prostredníctvom našich
Dubovský novín. Po celý rok 2015 ste v nich mohli
nájsť veľa zaujímavých článkov, postrehov a informácií,
ktoré Vám priblížili dianie v našej obci, činnosť a
úspechy organizácií, či prácu pedagógov a detí MŠ
a ZŠ.
Už o pár dní tu máme najkrajšie sviatky roka –
Vianoce a príchod Nového roka 2016. Znovu sa na
chvíľu zastavíme a mysľou nám prebehnecelý uplynulý
rok. Rok, ktorého dni boli naplnené prácou,
každodennými starosťami, ale i radosťami. Som rád, že v našej obci sú ochotní
ľudia, ktorí dokážu naším spoluobčanom spríjemniť všedné dni. Svedčí o tom aj
posedenie s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, kde sa
o príjemné chvíle postaralo duo Maroš a Katka a členovia folklórnej skupiny
Prameň a o občerstvenie sa postarali členky MO SČK.
Nesmierne ma teší, že konečne po 6 rokoch sa našla skupina nadšencov a spolu
s režisérkou Paulou Musilovou nacvičili a odpremiérovali divadelnú hru Múdry
Maťko a blázni. Aj keď to stálo veľa námahy, veľa cestovania režisérky aj
vzdialenejších hercov, hodiny nacvičovania na úkor svojho voľného času,
výsledok stál za to. Veď čo môže byť pre režiséra a hercov krajšou odmenou,
ako plná sála divákov a neutíchajúci potlesk. Zostáva nám len veriť, že na ďalšiu
premiéru nebudeme čakať toľko rokov a dubovské divadlo sa dostane znova
tam, kde v turčianskom regióne patrí – medzi najlepšie divadelné súbory. Moje
veľké poďakovanie patrí režisérke Paule Musilovej, ktorá sa podujala na túto
ťažkú úlohu znovu oživenia dubovského divadla, všetkým účinkujúcim a hlavne
tým, ktorí neváhali a kvôli skúškam cestovali každý týždeň aj niekoľko desiatok
kilometrov, všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri
realizácii tejto divadelnej premiéry. Nechcem menovať, aby som náhodou na
niekoho nezabudol, ale všetkým ešte raz ďakujem.
V novembri bol pri hlavnej ceste osadený merač rýchlosti, na ktorý sme
dostali financie z Nadácie Allianz. Už teraz je na jeho fungovanie veľa
pozitívnych reakcií, pretože autá prechádzajúce našou obcou núti blikanie
rýchlosti spomaliť. Pri dostatku financií alebo získaní financií by sme chceli
namontovať ešte jeden od Budiša. Začiatkom roka 2016 plánujeme podať
projekt na pokračovanie budovania chodníka a na nainštalovanie kamerového
systému v obci z Programu rozvoja vidieka. Verím, že v novom roku budú
vyhlásené aj ďalšie výzvy, z ktorých by sme mohli čerpať financie na skrášlenie
obce.
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Vážení spoluobčania,
už len pár dní nás delí od Vianoc a od príchodu nového roka. Je to čas
hodnotenia, bilancovania, ale aj poďakovania za celoročnú prácu. Preto sa
chcem poďakovať všetkým, ktorí sú ochotní pomôcť a urobiť niečo pre
svoju obec. Nehľadia na svoj voľný čas a vždy sa na nich môžeme
spoľahnúť, že nám spríjemnia každodenné chvíle a vďaka ním naša obec
žije. Ďakujem všetkým poslancom OZ, pracovníkom OcÚ, členom komisií,
vedúcim a členom súborov a organizácií, sponzorom a všetkým ostatným,
ktorí pomáhajú pri akciách. Ďakujem Vám za celoročnú prácu a úspešnú
reprezentáciu našej obce. Všetkým želám pevné zdravie, šťastie, rodinnú
pohodu a veľa ďalších tvorivých nápadov.
Zároveň aj všetkým občanom Dubového želám šťastné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov a zdravím, láskou a porozumením naplnený nový rok.
Aj v nadchádzajúcom roku nezabudnime na úsmev a hrejivé ľudské slová,
aby nevšímavosti, hnevu a chladu bolo medzi nami čo najmenej.

„Tak ako za oknom sneh padá,
nech na Váš stôl šťastie sadá.
Zabudnite na starosti a bolesti
prežite Vianoce a Nový rok v láske a radosti.“

Starosta, poslanci a zamestnanci OcÚ
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Rozprávkar Dobšinský očaril na Dubovom
Hovorieva sa, že za všetkým dobrým hľadaj ženu. V súvislosti
s kultúrou v obci Dubové to aktuálne platí najmenej o dvoch, ak nie aj o
troch žienkach. Jedna je osvedčená herečka a v súbore uznávaná režisérka
Pavlínka Musilová, druhá dlhoročná zapálená organizátorka divadla z ochoty
v obci Danka Zvrškovcová a do tretice
bývalá
ochotnícka
herečka
Eva
Lettrichová, ktorá mala tentoraz na
starosti zabezpečiť náročné skúšky
súboru. Zo vzájomnej dobrej vôle
a obetavej spolupráce sa mohla odohrať
báječná sviatočná rozprávková premiéra
v podaní dubovských ochotníkov. Ako to
všetko na nedeľnom javisku v Dubovom
prebiehalo, o tom porozprávajú práve
dve z tunajších žien na pohľadanie.
Ešte čerstvá premiéra rozprávky
podľa známeho slovenského
rozprávkara Dobšinského nie je na
Dubovom prvá v Pavlinkinej réžii.
V akom rade predchádzajúcich hier sa
Múdry Maťko a blázni ocitajú?
Maťkovi predchádzali rozprávky Zlatý kľúčik, Hodinový kvet, Snehulienka a
sedem trpaslíkov, Tajomný hippopotamus, Peter Pan, Cirkus
leto...a divadelné hry Maľované na skle, Komédia o boháčovi a Lazarovi...
Aktuálna rozprávková hra spája na dubovskom ochotníckom javisku
viaceré generácie. Popri neodmysliteľných deťoch a starých
ochotníckych harcovníkoch – sú dôležitou súčasťou divadla so spevmi
a v krojoch tiež domáci folkloristi.
Na dubovských doskách ani tentoraz nemohol chýbať Janko Murček , Libor
Musil, Vlaďka Lichnerová (medzičasom úspešná Mgr.art., absolventka
katedry bábkarskej tvorby VŠMU), ale aj dievčatká Barborka Musilová a
Dominika Valaštíková, ktoré na dubovskom javisku doslova vyrástli. A pridali
sa folkloristi Maroš Boďa, Iveta a Vladislav Jurašekovci, do tímu pribudla aj
huslistka Alexandra Kajanová z Mošoviec.
Ako si prišla na takúto divadelnú koncepciu rozprávky...
Úloha bola jasná: oživiť divadlo v Dubovom. Opäť. Zvolila som klasickú
rozprávku, jednoduchý žáner ponúkajúci množstvo spôsobov spracovania.
Vychádzala som z podstaty témy a v ľudovej kultúre som nachádzala
inšpirácie, ktoré sa stali nosnými v scénografii, dramaturgickej, ale aj režijnej
koncepcii.
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Príbeh je klasickým putovaním. Hlavný hrdina sa vyberie hľadať bláznov,
aby sa vyhol sobášu s Dorkou. Maťko je náš, teda vychádza z Dubového
a prechádza celým Slovenskom, cez Rajeckú dolinu, Záhorie, východné
Slovensko a Gemer, kde aj autor strávil najväčšiu časť života. Každý
z regiónov je znázornený originálnym krojom, dialektom a piesňou. Skĺbiť
tieto faktory a zapožičať kroje bolo nesmierne náročné. Vďaka tomuto
projektu som však spoznala množstvo úžasných ľudí, folkloristov,
zberateľov, nadšencov. V druhom pláne sme sa snažili do nášho príbehu
zakomponovať zlomky zo života Pavla Emanuela Dobšinského, a tak
priblížiť divákovi život najväčšieho zberateľa ľudovej slovesnosti, vzbudiť
o neho záujem.
... z čoho sa rodila koncepcia rozprávkového príbehu?
Z lásky. Z lásky k divadlu. Nápad, prvotné nadšenie môže vyprchať veľmi
skoro. Mám však šťastie, že na Dubovom napriek rôznym problémom stále
pôsobí hŕstka skutočných ochotníckych hercov. Ani vzdialenosť či pracovné
vyťaženie nezabránia v tom, aby svoje víkendy obetovali náročným
skúškam. A rovnako ako hrdinovia v rozprávkach Pavla Dobšinského, ktorí
nechcú víťazstvo bez boja, nevzdali sme sa ani my.
Režisérka a účinkujúci majú za sebou ostrú skúšku ohňom. Zložili ju
pred najdôležitejším divákom – domácim publikom. Aké dojmy, pocity
a zážitky v zaplnenej sále sa uchovajú po premiére na Dubovom?
Dubovskí diváci nadšeným potleskom podporovali svojich hercov. Veď im už
na javisku chýbali dlhých šesť rokov. Som nesmierne vďačná za srdečné
prijatie nášho dielka. Úspech potvrdili Dubovčania potleskom, úsmevmi, ale
aj slzičkami dojatia na záver.
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Vo vašej známej ochotníckej divadelnej obci na Dubovom ste
s odstupom zopár rôčkov znova zorganizovali premiéru. O čom bola
a ako ju prijali domáci diváci, nad tým sa bezprostredne zamyslela
Danka...
Krásne predstavenie, ktoré každému z nás pohladilo dušu. Herci nám
ponúkli to naše slovenské, čo všetci dobre poznáme - rozprávku, piesne,
nárečie a kroje. Aj dospelí sa opäť stali deťmi. Spolu s Maťkom cestovali po
rôznych regiónoch Slovenska a spoznávali rozprávkový príbeh. Putuje s nimi
aj rozprávkar Dobšinský, o jeho živote sa dozvedáme viac ako na hodinách
slovenčiny. Spoznávame jeho úprimný a čistý odkaz Slovákom, taký
aktuálny dodnes.
Akú atmosféru malo nedeľné popoludnie s rozprávkou v sále vášho
kultúrneho domu?
Reakcie obecenstva boli úžasné. Stáli sme a tlieskali a tlieskali a tlieskali ...
Aj v očiach hercov sa leskli slzy, veď niektorí hrali po prvýkrát. So slzami
dojatia prežívali hrdosť v obecenstve tiež rodičia, starí rodičia,
manželky, priatelia... Všetci si zrazu boli blízki, akoby naladení na jeden tón.
Každému na tvári žiari úsmev, radosť, srdečnosť, milota. Tie nám tak veľmi
chýbajú v každodennom živote. Takto pozitívne naladená už preplnená sála
v Dubovom dávno nebola. Podarilo sa to režisérke Pavle Musilovej.
Dokázala prebudiť to krásno v troch generáciách hercov aj divákov. Patrí jej
za to veľká vďaka.
Dubovskému Maťkovi zahranému na motívy známeho zberateľa rozprávok
Pavla Dobšinského treba zaželať ešte veľa očarených a vďačných divákov
v susedných turčianskych dedinkách.
Vlasta Kunovská

Snímky archív súboru
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Vážený pán starosta,
obdržali sme od Vás milý pozdrav, pozvánku na predstavenie
Vášho divadelného súboru D – efekt Dubové. Veľmi sme sa tomu
potešili, že na Dobšinského sa prosto nedá zabudnúť. Svedčí o tom aj
Vaša iniciatíva predstavenie na počesť 130. výročia smrti spisovateľa
a zberateľa ľudovej slovesnosti P. E. Dobšinského „ Múdry Maťko
a blázni“.
V uvedenom termíne už o niekoľko dní vopred sa práve
v Drienčanoch uskutočnil XII. ročník regionálnej a X. ročník
celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky, následne
spomienkové oslavy 130. výročia úmrtia P.E. Dobšinského.
Okrem toho náš pán starosta bol v uvedenom čase služobne
vzdialený. Vysoko oceňujeme Vašu iniciatívu, dostať Dobšinského,
kráľa slovenskej rozprávky na ten piedestál, ktorý mu právom patrí
a na ktorý sme zabúdali. Plne aj tu sú platné slová niekdajšieho
predsedu a spisovateľa V. Mináča, že k Dobšinskému budeme
prichádzať a neustále sa k nemu vracať, čoho svedectvom je aj Vaša
pozoruhodná iniciatíva. Ešte raz srdečná vďaka za iniciatívu, ktorú si
aj jaj osobne vysoko vážim.
Tešíme sa na Vás v Slavošovciach v našom regionálnom múzeu
Pavla Dobšinského s prípadnou návštevou aj tunela v Slavošovciach,
ktorým nikdy neprešiel vlak a v ktorom sa na budúci rok bude konať
už IV. ročník zaujímavého hudobného podujatia. To prvé odštartoval
Peter Nagy. Vaša pozvánka bude zainštalovaná v našej expozícii.
Potešilo by nás aj niekoľko fotografií z predstavenia ktoré obdobne
využijeme k propagácii muža „Ktorý pripäl krídla slovenskej
rozprávke“. Zmienka o Vašom divadelnom predstavení bude aj
v súvislosti so spomienkovými oslavami v Drienčanoch. Internetová
stránka www.majgemer.sk.

Ing. Š. Bašták vr.
starosta obce Slavošovce
PaedDr. M. Sajenko vr.
Ved. expozície rodného domu
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HOVORME O JEDLE
Tak sa volá projekt, do ktorého sa zapojili žiaci našej školy (viac
o projekte na www.opotravinach.sk). Súťažno - vzdelávacie aktivity
sa konali 12. - 16. októbra. Realizovali sa v popoludňajších hodinách
v ŠKD. Pani vychovávateľka zaujímavým a príťažlivým spôsobom
sprístupnila deťom témy jednotlivých dní:
• Pondelok (12. 10. 2015)
Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky - prečo
tvoria základňu potravinovej pyramídy.
•

Utorok (13. 10. 2015)
Ovocie a zelenina - prečo potrebujeme 5 porcií denne.

•

Streda (14. 10. 2015)
Mlieko a mliečne výrobky - prečo sú nenahraditeľnou
zložkou zdravej výživy. Slovenské mlieko je naše biele
zlato.

•

Štvrtok (15. 10. 2015)
Mäso, ryby, vajcia, strukoviny - ich význam vo výžive.
Označovanie pôvodu mäsa, rýb a vajec.

•

Piatok (16. 10. 2015)
Cukry - prečo sú dôležitou súčasťou výživy. Niečo
zaujímavé o mede.

Medzi ďalšie aktivity patrilo aj zisťovanie dodržiavania pitného
režimu a raňajkovania. Zaujímavosťou je, že počas tohto týždňa sa
žiaci snažili doma raňajkovať (okrem 3 žiačok), hoci máme
skúsenosť, že najmenej polovica našich žiakov neraňajkuje .
Dôležitou podmienkou súťaže bolo metodicky spracovať všetky
aktivity, vytvoriť z nich prezentáciu. Preto aj touto cestou chcem
vyjadriť poďakovanie pani vychovávateľke G. Húsovej, ktorá tento
materiál spracovala a zaslúžila sa, že naša škola sa umiestnila
v striebornom pásme. Aj žiaci boli odmenení diplomami za aktívnu
účasť.
Dubovské noviny 43/2015
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Svoj príspevok končím citátom z vyššie uvedenej webovej stránky:
„Aj minimálne vzdelanie v oblasti potravín a výživy môže mať
obrovský účinok na ľudské zdravie.“
Mgr. J. Lettrichová, riaditeľka školy
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Multifunkčné ihrisko. Áno, či nie?
Vážení spoluobčania.
Napriek sviatočnému času, kedy si užívame atmosféru rodiny,
Vianoc, obzerajúc sa za rokom 2015, by som sa chcel pár riadkami vrátiť k
nedávnemu rozhodnutiu obecného zastupiteľstva o vyslovení NESÚHLASU
so spolufinancovaním nového multifunkčného ihriska. Keďže toto
rozhodnutie zatriaslo emóciami v dedine, nedá mi sa nevyjadriť. Chcem
upozorniť na dôležitý fakt, ktorý zavážil pri rozhodovaní. A tým faktom bola
výška financií, ktorými sa mala obec spolupodieľať na tejto výstavbe. Podľa
projektu by sme boli museli dať z obecnej pokladnice polovicu z celkovej
ceny diela. Výstavba ihriska by bola stála približne 80 tisíc eur a obec by
bola dala 40 tisíc eur z vlastných prostriedkov. A to nie je malá suma na to,
aby sme si dopriali nové ihrisko. Chcem zdôrazniť, že väčšina poslancov nie
je proti výstavbe, nie je proti športovým aktivitám mládeže a ani iných ľudí
so vzťahom k športu. Poslanecká väčšina posúdila reálnu rizikovosť
investície a bola proti veľkej sume na spolufinancovaní.
V mesiaci máji sme uskutočnili prieskum verejnej mienky, kde sme
zisťovali Vaše názory na priority riešenia obecných záležitostí. Neviem, či
máte informáciu o výsledkoch prieskumu, ale nové ihrisko sa nenachádzalo
ani v prvej desiatke Vami navrhovaných priorít. Aj to bol dôvod pre naše
rozhodnutie.
Poslanie poslanca vyžaduje odvahu aj na nepopulárne rozhodnutia.
A keďže je našou povinnosťou hospodárne nakladať s obecných majetkom,
bolo potrebné nájsť odvahu vyjadriť nesúhlas.
Dnes, keď píšem tieto riadky, vláda SR vyhlásila novú výzvu na
predkladanie projektov na výstavbu multifunkčného ihriska. A viete za
akých podmienok? NEVYŽADUJE sa finančná spoluúčasť obce ! ! !
Urobíme všetko pre to, aby sme tento projekt za týchto podmienok získali.
Takže, multifunkčné ihrisko rozhodne áno, ale za rozumnú cenu a nemali by
sme popri tom zabúdať na iné priority obce.
Prajem príjemné prežitie sviatkov a úspešný rok 2016.
Uverejňujem tento článok na žiadosť niektorých poslancov.
Ing. Milan Lettrich, poslanec OZ Dubové
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POSEDENIE
V sobotu 10. 10. 2015 privítal vysvietený kultúrny dom
dubovských dôchodcov. Stretnutie so zástupcami obce, MS SČK
a členmi folklórnej skupiny Prameň. Pri obložených chlebíkoch
a poháriku vínka alebo čaju si posedeli priatelia a aj tí, ktorí sa už
stretávajú zriedkavo.
Uvítaciu reč predniesol starosta obce Ing. Ľ. Lettrich, za stranu
SME nás pozdravili Ing. J. Mališ a za Jednotu dôchodcov p. A.
Pittnerová. Potom sa už rozprúdila zábava. Celý večer nám do tanca
a na počúvanie hrala a spievala dvojica Maroš a Katka. Mladistvú
energiu a dobrú náladu do sály vniesla folklórna skupina Prameň.
Programy Vohľady a Na bále nám starším pripomenuli, aké boli
zábavy našej mladosti. Spevom sme sa pridali k vystupujúcim.
Nasledovalo prekvapenie večera. Tombola, v ktorej všetci zúčastnení
vyhrali nejaký užitočný alebo vtipný malý darček. Večer pokračoval
voľnou zábavou so spevom a tancom.
Prežili sme pár pekných hodín pri zábave a v spoločnosti
milých ľudí. Ďakujeme všetkým organizátorom a účinkujúcim, ktorí
nám tento zážitok pripravili.
Elena Kmeťová
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Stretnutie seniorov okr. Turč. Teplice
Na stretnutí seniorov 11.11.2015 sme sa stretli v Malom Čepčíne
všetky organizácie okr. Turč. Teplice. Sú to: Turč. Teplice, Malý
Čepčín, Slovenské Pravno, Jasenovo, Budiš a Dubové. Za našu zákl.
organizáciu sa zúčastnili tieto členky: Anna Pittnerová, Anna
Lettrichová č.4, Anna Lettrichová č.268, Elena Kmeťová č.115, Elena
Kmeťová č.139, Oľga Makošová a Viera Lettrichová č.193.
Bolo to súťažno-zábavné popoludnie. Mali sme 9 súťažných disciplín:
1. Súť. otázka: Každá organizácia povedala jedno slovo a zo 6 slov
sme mali zložiť báseň alebo pieseň. Boli to tieto slová: Slniečko,
Jeseň, Lístie, Martin, Zdravie a Breza. Za našu organizáciu sme
zložili takúto báseň:
„Slnko svieti – zo štíhlej brezy lístie padá,
jeseň nám klope na dvere,
dnes Martin prišiel k nám
a pevné zdravie – praje všetkým nám.“
Všetky básne boli pekné – nehodnotilo sa.
2. Súť. otázka: Hádzať kriketovou loptičkou na cieľ. V tejto disciplíne
nás zastupovala A.Bendeška a V. Čačinská (2. miesto).
3. Súť. otázka: Stolnotenisovú loptičku preniesť na kávovej lyžičke
okolo stola na čas. zastupovala nás A. Lettrichová č.4, O.
Makošová (2. miesto).
4. Súť. otázka: Osemsmerovka – Lúštila A. Lettrichová č.268, E.
Kmeťová (3. miesto).
5. Súť. otázka: Váľanie kolkov – súťažila O. Makošová a E. Kmeťová
(4.miesto).
6. Súť. otázka: Poznaj obec – jedna členka súťažiaceho kolektívu
prečítala niečo o dejinách aj súčasnosti svojej obce a na 5 otázok,
ktoré položila, musel zodpovedať kolektív, ktorý si ona vybrala.
Bolo to poučné a milé dozvedieť sa niečo o dedinách okolo nás.
(Nehodnotilo sa).
7. Súť. otázka: Kto má silnejšiu ruku – prelievanie vody kávovou
lyžičkou z pohára do pohára bez rozliatia. Súťažila A. Lettrichová
č.258 úspešne „ani kvapka mimo“.
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8. Súť. otázka: Vilomeniny – strúhanie jablka o najdlhšiu šupku.
Súťažila A. Lettrichová
9. Súť. otázka: Žijeme zdravo – vedomostný test o zdravej výžive.
Zabrdli sme aj do pamätných dni SR. Zastupovala nás A.
Lettrichová č.4, E. Kmeťová č.115. v tomto kole sa päť družstiev
umiestnilo na 1. mieste a 1 družstvo na 2.mieste.
Sme my ale múdri seniori, čo???
Za odmenu jeden člen z každého družstva, mohol preletieť
ponad „Alpy“, bolo to milé, let sa nám vydaril bez ujmy na zdraví.
V prestávkach a po skončení súťaže nám spríjemňovala chvíle
hudobná kapela „Seniorka“ z Turč. Teplíc.
Členky jednoty DS v Malom Čepčíne sa postarali
o občerstvenie, nechýbala káva a zákusky od výmyslu sveta. Bola to
vydarená akcia a chceme v tom pokračovať. Nabudúce možno aj u nás
na Dubovom.
Pretože sa blížia Vianoce, chceme vám popriať všetko dobré,
hlavne veľa, veľa zdravia.
„Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače.
Vianoce sú tam kde voňajú mamine koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime,
Ale aj s tými, na ktorých myslíme.“
Krásne Vianočné sviatky a šťastný nový rok Vám praje
JDS – Dubové.

Dubovské noviny 43/2015

- 13 -

Poďakovanie
Sláva na výsostiach Pánu Bohu a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle.

Drahí bratia a sestry, vážení spoluobčania.
Dovoľte mi v mene Presbytéria ev. a. v. cirkevného zboru
v Dubovom, opäť po roku sa vám prihovoriť v čase blížiacich sa Vianoc.
A opäť po roku vám chceme dať vedieť ako sa nám darilo pri starostlivosti
o dedičstvo našich predkov - o náš Cirkevný dom. Naši otcovia, starí
a prastarí otcovia ho postavili za necelý polrok, tak sa spolu pozrime, ako
sme ho my za posledný rok zveľadili. Už tradične si dávame pri starostlivosti
o toto dedičstvo našich predkov smelé ciele. Vymenili sme okná takmer na
celej budove, opravili organ, zvony, upravili miestnosť pre detskú besiedku
a v tomto roku pribudla aj novučičká zborová miestnosť. Určite uľahčí aj
starším a menej mobilným bratom a sestrám cestu k zdieľaniu Slova
Božieho, keď už nebude treba stúpať po schodoch.
Každoročne ďakujeme vám všetkým, vážení spoluobčania, za
podporu a štedrosť. Nielen za finančné dary, ktoré cirkvi obetujete pri
životných udalostiach, pri spomienke na svojich drahých, ktorí už nie sú
medzi nami, ale aj za milodary počas celého roka. Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli svojou prácou, alebo hoci len dobrým slovom a pochvalou.
Ďakujeme aj Obecnému úradu za pomoc a spoluprácu. Osobitne ďakujeme
bratovi farárovi, bratovi kurátorovi, našim kantorom, vedúcim detskej
besiedky a spevokolu. A v mene svojom a verím, že aj všetkých ostatných,
ďakujem sestrám presbyterkám, ktoré sú zároveň aj kostolníčkami, za ich
nezištnú prácu. Verím, že rovnako ako mňa osobne, aj vás, vážení
spoluobčania, tešia úspechy našej práce pre nás všetkých.
Aj keď
pracujeme pre spoločnú vec radi a s láskou, vždy nás poteší, keď nám dáte
vedieť, že sa vám výsledok páči.
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Blížia sa vianočné sviatky, sviatky rodiny a zblíženia. Preto nám
dovoľte pozvať vás všetkých počas vianočných sviatkov do Cirkevného
domu na Služby Božie, aby sme všetci spolu, v pokore a radosti privítali
narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Príďte a buďte aj vy aspoň na chvíľu
súčasťou nášho spoločenstva a spolu s nami sa potešte tradične krásnymi
vystúpeniami spevokolu, detí z besiedky aj členov folklórnej skupiny
Prameň.
Prajeme vám požehnané vianočné sviatky, veľa zdravia, radosti a rodinnej
pohody.
Anna Hullová

Termíny Služieb božích počas Vianočných sviatkov:
24. 12. 2015

Štedrý večer

25. 12. 2015

Prvá slávnosť vianočná

26. 12. 2015
27. 12. 2015
31. 12. 2015
1. 1. 2016

Druhá sviatosť vianočná
nedeľa po Vianociach
Silvester
Nový rok
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o 17:30h - vystúpenie
spevokolu a FS Prameň
o 10:45h - vystúpenie detí z
besiedky
o 10:00h
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o 17:30h
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Jubilanti v mesiacoch október, november, december 2015...

90 rokov

Lettrichová Želmíra, č. 72

75 rokov

Balková Dagmar, č. 301

65 rokov

Hullová Mária, č. 22
Makošová Oľga, č. 46

60 rokov

Boďa Martin, č. 26
Hullová Anna, č. 185
Považanová Anna, č. 203
„Nech slza smútku nesteká po vašej tvári,
Nech na nej len úsmev žiari.
Nech nepocíti lásky klam,
To vám prajeme k narodeninám!“

Privítajme...
Očkaj Marek

*18. 11. 2015
„Vitaj nám v živote, dieťatko krásne
a snívaj v perinke svoj nežný sen.
Nech hviezda života žiari Ti jasne
a radosť naplní Tvoj deň.“
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Oznam:
OZ na svojom zasadnutí schválilo dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013,
ktorý znie:
ČL. IX

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 14
Určujúce obdobie a sadzba poplatku
1.Určujúcim obdobím, za ktoré sa poplatok vyberá, je kalendárny rok.
2.Sadzba poplatku je :
a) 0,037 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa §
13 ods. 2 písm. ktorý má v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt,
b) 0,037 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa §
13 ods. 2 písm. a), ktorý je na území obce oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť a nemá v obci trvalý alebo
prechodný pobyt,
e) 0,0200 € za pohostinné miesto a kalendárny deň pre
poplatníka podľa § 13 odst. 2 písm. c), ktorý je oprávnený
užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce v pohostinných službách
f) 0,045 € za 1kg. drobných stavebných odpadov, ktorý sa platí
v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo bankovým
prevodom na účet obce vypočítaný na základe vážneho lístka
§ 19
Vrátenie poplatku
1. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže,
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí.
Dubovské noviny 43/2015
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K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie
resp. oslobodenie od poplatku / pracovné povolenie, povolenie k pobytu,
víza a pod./, alebo
b) doloží čestné prehlásenie že sa v určenom období dlhodobo
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí

2. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa
úmerne
zníži tým poplatníkom s trvalým pobytom alebo
prechodným pobytom v obci, ktorí sa časť roka zdržiavajú alebo
zdržiavali mimo územia obce a preukážu sa dokladom o uhradení
poplatku za odpad v mieste, kde sa časť roka zdržiavali
(rozhoduje obecné zastupiteľstvo).
3. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatí
fyzická osoba – podnikateľ, ktorý podniká na adrese svojho
trvalého pobytu a nezamestnáva ďalšie osoby.
4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zníži
o 50% tomu poplatníkovi, ktorý sa
a ) preukáže, že je študent a je ubytovaný v ubytovacom
zariadení školy
resp. v zariadení poskytujúcom ubytovanie v mieste štúdia ,
alebo preukáže, že pracuje mimo svojho trvalého bydliska
a zároveň je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie
v mieste zamestnania
b) doloží čestné prehlásenie že je študent a je ubytovaný
v ubytovacom
zariadení školy resp. v zariadení poskytujúcom
ubytovanie v mieste štúdia, alebo doloží čestné prehlásenie, že
pracuje mimo svojho trvalého bydliska a zároveň je ubytovaný v
zariadení poskytujúcom ubytovanie v mieste zamestnania
Doklady, ktorými poplatník preukazuje dôvody na zníženie
resp. odpustenie poplatku na určujúce obdobie je poplatník
povinný ohlásiť a preukázať najneskôr do 31. januára
kalendárneho roka.
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Vianočné a novoročné pranostiky...
Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Do Vianoc - hoj, od Vianoc - joj!
Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
Keď je na štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.
Keď je na štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec.
Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach.
Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať.
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
Keď je na starý rok jasno, bude v maštaliach prázdno.
Január dobrý je, keď chotár biely je.
Aký január, taký jún.
Keď včely v januári vyletujú, to nedobrý rok ohlasujú.
Lepšie vidieť hladného vlka v poli, ako gazdu v januári v košeli.

Zdroj: Internet
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