Číslo 42.
VII., VIII., IX. /2015

Cena: 0,30 €

Rekonštrukčné práce v areáli ZŠ s MŠ

Vážení spoluobčania,
teplé letné dni sú už minulosťou a v plnom
prúde je školský rok. Práve ten sme začali vo
vynovenom šate. Cez letné prázdninové mesiace sa
nám podarilo zrealizovať na budove ZŠ s MŠ
výmenu okien a dverí. Tie boli vymenené na
poschodí v priestoroch MŠ, na školskej jedálni
a kuchyni. Tiež bola zrekonštruovaná kuchyňa,
vymenené podlahové krytiny v jedálni, v triede ZŠ
a na chodbe ZŠ. Brigádnicky za pomoci rodičov boli
zabetónované nové stĺpiky a vymenené pletivo okolo
areálu školského dvora. Celkovo bolo v priestoroch ZŠ s MŠ
preinvestovaných 12.265,- €. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili
brigád – Rasťovi Lettrichovi, Dušanovi Kmeťovi, Dušanovi Rakytovi ,
Edovi Apfelovi , Jánovi Maďarimu a Liborovi Musilovi. Mrzí ma však, že
aj keď brigády boli vyhlásené a bolo ich niekoľko, tak sa na nich zúčastnili
stále tí istí rodičia. Aj keď v škole a škôlke máme 46 detí. Väčšiny rodičov
sa to netýkalo, veď to niekto urobí. Jednoduchšie je rozprávať, čo by sa
malo, ako priložiť ruku k dielu.
V letných mesiacoch boli opravené výtlky na obecných
komunikáciách v celkovej čiastke viac ako 6.000,- €, z toho sumou 3.000,- €
prispeli na opravy Lesy SR a zvyšok išiel z rozpočtu obce.
Ešte na jar sme podali žiadosť o dotáciu z Nadácie Allianz na zakúpenie
meračov rýchlosti . Dotácia bola schválená na jeden merač a tento bude
v najbližších dňoch osadený pri vjazde do obce. Dúfam, že aj takto sa zvýši
bezpečnosť chodcov a obmedzí rýchlosť áut, ktoré idú po hlavnej ceste.
V mesiaci august nám bola pridelená dotácia na výstavbu multifunkčného
ihriska vo výške 40.000,- €. Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom
zasadnutí výstavbu ihriska neodsúhlasilo pri predpokladanom
spolufinancovaní ďalších cca 40.000,- €.
V letných mesiacoch sa už tradične konal volejbalový turnaj
Dubákfest, ktorý ani tento rok nesklamal. Mladí aj starší si nielen
zašportovali, ale sa aj zabavili. Škoda, že sobotňajší večerný program
prerušil dážď a búrka. Za skvelú organizáciu celého podujatia patrí
poďakovanie Danielovi Lettrichovi a Lukášovi Hullovi. Poďakovať za
reprezentáciu našej dediny chcem folklórnej skupine Prameň, ktorá nás
reprezentovala na akciách v rámci okresu a kraja, ale aj na Podpolianskych
slávnostiach v Detve. Taktiež patrí poďakovanie naším hasičom, ktorí
každoročne reprezentujú našu obec na požiarnych súťažiach v rámci okresu.
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Aj takto prostredníctvom Dubovských novín chcem znovu
pripomenúť, že vo dvore zdravotného strediska bol otvorený zberný dvor.
Preto žiadam všetkých občanov, aby odpad nosili v čase otváracích hodín,
kedy je tam pracovník OcÚ. Tento odpad preberie od občanov a roztriedi,
nie prehadzovať vrecia s odpadom cez bránu, dokonca drzo zvesiť bránu
a hodiť odpad ku kontajnerom. Týmto chceme zamedziť vytváraniu čiernych
skládok za obcou. Veď všetci, čo takto nakladajú s odpadom, škodia
všetkým spoluobčanom a v konečnom dôsledku odstránenie takýchto
skládok zaplatíme všetci.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Dubákfest 2015
Na koniec júla neodmysliteľne patrí obľúbený Dubákfest. A bolo tak
už po 16-krát, čo to na kole pod brezami ožilo volejbalom.
So spoluorganizátorom Lukášom Hullom a niekoľkými pomáhačmi
sme už niekoľko týždňov intenzívne pracovali na prípravách. S podporou
obce sa nám podarilo zase o niečo skrášliť areál tanečného kola, aj keď
kompletne natrieť zrubovú strechu sme už nestihli. Aj tu sa prejavila slabšia
ochota (hlavne mladých ľudí) prísť a priložiť ruku k dielu.
Trochu mrzí fakt, že niektoré volejbalové družstvá, dlhoročné
stálice, z rôznych príčin museli odrieknuť účasť. Nových tímov bolo tiež
pomenej. Celkovo deväť: dubovský NO STESS, RYBô (MT), BEKSTRIT
BOJS (TR), ANTUKOVÍ BOMBARDERI (TR), JA NEVIEM (MT),
RUSKÁ STROMBA (TR), ŠTUBŇA, JOMAZU (MT) A LOS
AMATEROS (ORANGE TEAM).
Aj tento ročník sme odštartovali klasicky v piatok popoludní. Do
večera sa hral volejbal, ľudia sa zabávali, schádzali a väčšina sa už tešila na
príchod veľkej megastar – českej
kapely TURBO. Trošku sa nám
zdržali na ceste, ale dvojhodinový
koncert ktorý rozbalili, stál zato.
Najmä staršie ročníky si prišli na
svoje (...aj keď tých decibelov
mohlo byť menej, trošku). Aj
ostatní členovia kapely sa u nás
cítili
skvele
a odnášali
si
z Dubového veľmi pozitívne
dojmy.
Hneď po koncerte (aj pred
ním) to zobral na seba DJ Michal Obranec a postaral sa o veľmi dobrú
zábavu až do rána.
Kým v sobotné ráno to znovu ožilo volejbalom, bolo všetko
vyupratované (Ďakujeme, Milanko Pšenko!). Poobede sa určite veľa detí, ale
nielen ony, tešili na zábavu a súťaže s majstrom „N“. Žiaľ, zdravotné
problémy a náhla hospitalizácia mu nedovolili prísť medzi nás. Snáď
nabudúce. Želáme mu pevné zdravie.
Volejbalový turnaj zavŕšil finálový zápas medzi ANTUKOVÝMI
BOMBARDÉRMI a tímom RYBô, kde BOMBARDÉRI zvíťazili 2:0, a po
dvoch rokoch sa opäť tešili z celkového víťazstva.
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Poradie:
1. ANTUKOVÝ BOMBARDÉRI
2. RYBô
3. JOMAZU
4. ŠTUBŇA
Štvrtá tretina už bola nachystaná a hneď po vyhodnotení, odovzdaní
cien a žrebovaní tomboly, to odpálila vo veľkom štýle. Onedlho prišlo však
to, čoho sme sa celý deň obávali. Nahromadené mračná spustili lejak
obrovských rozmerov. Ľudia hromadne opúšťali areál, mohli sme len dúfať,
že to rýchlo pominie. Cez to všetko bolo dosť takých, ktorí tie 2 hodiny
vydržali a zatlieskali aj vystúpeniu Miňa STRESS. Dážď narobil nemalé
technické problémy aj kapele, napriek ktorým sa Štvrtá tretina snažila
pokračovať. Veľká vďaka im za to. Počasiu nerozkážeš a úspech takejto
akcie je úplne od neho závislý. Veľká škoda, že vzhľadom na to, aké krásne
počasie vládlo celé leto, sme vychytali práve takýto deň.
V nedeľu však znovu vyšlo slniečko a tí, ktorí si prišli vychutnať
vystúpenie ľud. hudby Kramárovci a našej dubovskej FS PRAMEŇ, mohli
byť spokojní. Keď som tak počúval odozvy ľudí, veľmi príjemné nedeľné
popoludnie to bolo. Samozrejme, skalní návštevníci nesklamali a až do
neskorého večera pomáhali dovyprázdňovať pivný tanker. Do dna sa nám to
však nepodarilo, aj keď snaha bola veľká .
16. ročník Dubákfestu je za nami. Či vydarený alebo menej
vydarený, to posúďte sami. Myslím si, že sme robili čo bolo v našich silách
a možnostiach a všetkým tým, ktorí pomohli, prispeli a podporili tento
ročník Dubákfestu, patrí veľké poďakovanie. Verím, že aj nasledujúci ročník
sa nájde dosť vôle a ochotných ľudí na to, aby sme ho mohli zorganizovať.

Daniel Lettrich
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14. Jún - Svetový deň darcov krvi.
Darovanie krvi je naozaj jedinečný, veľmi intímny dar, ktorý
sa nedá s ničím iným porovnať. Nemožno ho kúpiť, nedá sa vyrobiť
vlastnými rukami. Darcovi prináša vnútorné uspokojenie, príjemcovi
pomoc, možno aj záchranu života.
Krv je životodarná tekutina, ktorá prúdi v cievach organizmu. Ľudia
už pred tisíc rokmi vedeli, že krv je život, že s jeho stratou z tela uniká
aj život.
Zásadným objavom pre moderné darcovstvo krvi bol objav
krvného obehu anglickým lekárom Harveyom v roku 1616. Prvá
úspešná transfúzia krvi sa vykonala v roku 1667, kde lekár
francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. Denis použil krv jahňaťa. Pokusy
s použitím zvieracej krvi boli neúspešné, preto transfúzie boli
zakázané. Až v roku 1819 ako prvý úspešne použil ľudskú krv
Blundell, ktorý zostrojil prístroj uľahčujúci transfúziu krvi. Táto
metóda bola spojená až so 75-percentnou úmrtnosťou.
Hlavným dôvodom neúspechov však bola neznalosť krvných
skupín. V roku 1907 český psychiater Jánsky objavil existenciu
štyroch krvných skupín – A,B, AB, 0. Týmto sa stal zakladateľom
vedy o krvných skupinách. Súčasne sa zistilo, že skupiny sú geneticky
dané. Je paradox, že obidve svetové vojny prispeli k rozvoju
transfúznej služby. Začali sa robiť hromadné odbery darcov, zakladali
sa prvé krvné banky na skladovanie odobratej krvi, v lazaretoch
a nemocniciach sa začali podávať transfúzie.
U nás prvý podal transfúziu košický chirurg prof. Kňazovický.
Po 2. svetovej vojne v r. 1948 vznikla Národná transfúzna služba so
sídlom v Bratislave. Ministerstvo zdravotníctva zriadilo 1.1. 2004
Národnú transfúznu službu SR , štátnu príspevkovú organizáciu
s právnou subjektivitou so sídlom v Bratislave. Jej cieľom je
centralizácia spracovania transfúznych liekov, ekonomizácia ľudského
a materiálneho potenciálu a zabezpečenie najkvalitnejšej liečby
krvnými prípravkami pre pacienta.
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Dodnes sa nepodarilo vyrobiť tekutinu, ktorá by nahradila krv.
Pritom spotreba krvných prípravkov vo svete je veľká - za rok sa
podá 26,5 milióna rôznych krvných prípravkov. Len na Slovensku sa
za rok spotrebuje 180 tisíc jednotiek červených krviniek. Preto celá
transfúzna služba závisí od dobrovoľných darcov krvi. Náborom
darcov sa zaoberá SČK a Národná transfúzna služba.
Na webovej stránke www. ntssr.sk možno získať ďalšie
informácie, ako aj odpovede na najrôznejšie otázky darcov.
P.S.Novinkou po dlhšom čase je obnovenie zdravotného
krúžku v tunajšej základnej škole. Je aktívny od minulého školského
roka a deťom sa venuje pani Silvia Košová s pomocou pani
vychovávateľky Gabiky Húsovej. Krúžok je raz za mesiac. Deti sa tu
dozvedia základom prvej pomoci. Počas krúžku i v škole na nich
dozerá maskot – macko oblečený v zdravotníckom oblečení-deti mu
vymysleli meno DR. Ema . Na konci školského roka žiaci ukončili
krúžok malým testom, v ktorom zúročili celoročné poznatky. Za ich
šikovnosť boli odmenení diplomom a darčekom.
Žiaci sa môžu tešiť i tento školský rok, pretože krúžok bude
pokračovať.
Veľké ďakujem patrí mamine Silvii Košovej a pani
vychovávateľke Gabike Húsovej.
Martina Rakytová, MS ČK

Oznam: Koncom októbra sa uskutoční zber detských vecí a hračiek.
Termín sa upresní.
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FS PRAMEŇ NEODDYCHUJE...
...veru ani na JAR ani cez LETO. Schádzame sa stále častejšie,
aby sme mohli reprezentovať našu obec a zachovávať naďalej naše
kultúrne tradície obce.
Aj keď v dnešnej uponáhľanej dobe, je to veľmi zložité dať
dokopy takýto veľký kolektív, napriek tomu sa nám to zatiaľ ako-tak
stále darí, ba čo viac snažíme sa rozrastať o mladšie ročníky
a dopĺňame naše rady, čo nás veľmi teší a uvítame aj ďalších mladých
ľudí, ktorí by mali záujem prísť medzi nás !
Ale radi by sme sa aj s Vami, občanmi, podelili o naše úspechy,
ktoré sme v poslednej dobe dosiahli.
25.4.2015
sme sa zúčastnili
Okresného kola
súťaže
Folklórnych
skupín z Turca,
ktoré sa konalo
na Bystričke, kde
sme
postúpili
z 1.miesta
do
Krajského
kola
s našim pásmom
„VOHĽADY“.
Nedá nám
nespomenúť, že naša FS sa rozrástla o nového muzikanta Paľka
Solařa, ktorý nás začal doprevádzať na kontrabas a prvý krát spolu
s nami vystupoval práve na okresnom kole folklórnych skupín na
Bystričke. Veríme, že im to s Majkom bude dobre ladiť 
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Krajské kolo sa konalo 14.6.2015 v Habovke na Orave, kde sa
zúčastnilo 14 folklórnych skupín a medzi nimi aj FS Prameň
z Dubového. Umiestnili sme sa v „Zlatom rade“ /na objasnenie bol
zlatý, strieborný a bronzový rad/ a teda v Zlatom rade na 3. mieste zo
14-tich súťažiacich skupín. Porota až na pár drobných upozornení
nám ani nemala čo vytknúť . Bol to pre nás veľký úspech, aj napriek
tomu že sme nepostúpili na celoslovenskú súťaž, tešíme sa z tohto
výsledku. Bol to krásny horúci deň, ktorý sme spoločne strávili medzi
ďalšími folkloristami . Touto cestou, by sme sa chceli ospravedlniť
rodičom, našich najmladších folkloristov, že náš návrat bol
v neskorších večerných hodinách, no nevedeli sme to ovplyvniť,
nakoľko výsledky sa vyhlasovali až večer. Ďakujeme Vám za Vaše
pochopenie a trpezlivosť :-)
Dňa 21.6.2015 sme sa zúčastnili na Turčianskych Folklórnych
slávnostiach v Martine v skanzeme, kde sme spoločne s ostatnými FS
z Turca vytvorili krásny blok Folklórnych tradícií z rôznych kútov Turca.
Ďalší víkend 11.7.2015, sme opäť mnohí nemohli tráviť v kruhu
svojich rodín a najbližších, ale sme vyrazili včas ráno na Folklórne
slávnosti pod Poľanou v Detve.
Bol to náročný a veľmi horúci deň, od skorého rána sme skúšali
na javisku a až večer sme sa dočkali nášho vystúpenia. Boli sme
zaradení do večerného programu a vystupovať pred 5 až 6 tisícovým
publikom, bol pre nás všetkých neskutočný zážitok. Postretávali sme
sa s viacerými známymi tvárami folklóru, pospomínali, posievali a aj
napriek tomu že sme vystúpenie ukončili o polnoci a unavení, v srdci
sme si odnášali úžasný pocit, že sme mohli reprezentovať našu malú
obec na javisku takej veľkej slovenskej folklórnej akcie . Ešte by sme
sa chceli touto cestou poďakovať našim nosičom a strážcom tašiek
ako aj fanúšikom z našej obce, ktorí nás prišli podporiť, všetkým patrí
veľká vďaka 
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Posledný víkend v júli, ako tradične už patrí volejbalovému
turnaju a tento rok sme dostali pozvanie, prísť pozdraviť a spoločne
s našimi spoluobčanmi, ako aj návštevníkmi ukončiť ďalší ročník.
Ďakujeme Vám, že ste si nás prišli vypočuť a možno aj spoločne
zaspomínať a zaspievať niektoré pesničky, myslíme, že to bolo
príjemné nedeľné popoludnie aj so skupinou Javorové husle a pekné
ukončenie ďalšieho ročníka 
No a ešte stále nekončíme, dňa 25.8.2015-krásna nedeľa
v Turčianskych Tepliciach sa konajú Hornoturčianske dožinkové
slávnosti, na ktoré sme boli pozvaní.
O 13,30 začal sprievod mestom s prezentáciou dožinkových
vencov a samozrejme spevom sme prešli námestím až ku pódiu, kde
sme spoločne poďakovali za úrodu a pozreli si všetky vystúpenia
a podvečer sme prišli aj my na rad s našimi dvomi pásmami, kde sme
zožali myslíme si úspešný potlesk a pekné slová pochvaly od publika aj
od redaktorov. Podporiť nás bol aj náš pán starosta, ktorý sa nás ujal
a posedel spoločne pri malom občerstvení, za čo mu vrelo ďakujeme
.
Nedá nám nespomenúť, že 5.9.2015 sa nám vydávala naša
dlhoročná členka folklórnej skupiny Lucka Verešová a po dlhej dobe sa
opäť v našej sobášnej sieni rozzvučali krásne svadobné folklórne
pesničky. Lucka ešte raz Vám s Peťom prajeme aj touto cestou veľa
šťastných spoločných rokov 
A tak nám veru rýchlo prešla JAR, prešlo LETO a vítame krásnu
JESEŇ, ktorá nám zatiaľ ozaj praje nádherným slnečným počasím aj
spomínaním si na našich dôchodcov.
Dňa 10.10.2015 sme pozdravili dôchodcov z našej susednej
obce Budiš, kde sme boli pozvaní na vystúpenie a po návrate taktiež
10.10.2015 sme spoluorganizovali posedenie s dôchodcami u nás
v obci.
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No a čo bude ďalej, uvidíme, možno si trošku oddýchneme
a možno ani nie, našich mladých folkloristov Kristínku, Barborku,
Dominiku, Nikolku, Mirku a Lukáška , treba viesť a učiť novým
krokom, piesňam, ale sú veľmi šikovní a snaživí, takže veríme, že nám
to spolu pôjde dobre a za chvíľku nás možno aj predbehnú a ukážu čo
v nich je 
Takže všetkým nám patrí veľká vďaka a prajme si hlavne veľa
zdravia a chuti do ďalšej práce a reprezentácie našej obce 
FS PRAMEŇ
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Z BABIČKINEJ ZÁHRADY
Každé ročné obdobie v roku má svoje čaro. Jeseň je jedným z nich.
Keď začnú stromy meniť svoje šaty a opadávajú prvé lístočky, nastal
čas veľkých zmien. Slniečko už menej hreje, sem-tam pofukuje
chladnejší vetrík a všetko sa uchyľuje do teplejšej komôrky. Aj toto
jesenné obdobie prináša so sebou množstvo krás. Na poliach dozreli
a u nás v MŠ sa objavili prekrásne dary jesennej prírody , ktoré
postupne prinášali rodičia.
Dňa 7.10.2015 sa chodba našej materskej školy zmenila na krásnu
výstavnú sieň. A čo sa v nej vystavovalo? Z prinesených jesenných
darov prírody sa vyrezávali rôzne strašidlá, príšery, rozprávkové
postavy a mnohé iné originály vyrobené šikovnými rukami rodičov
a našich detičiek. Čo k tomu potrebovali? Nič, len svoju fantáziu,
dobrú náladu prírodný materiál jesene a tekvice. Na začiatku detičky
privítali svojim programom rodičov i pani Jeseň. Neskôr tvorivo
pracovali so svojimi rodičmi na výrobe strašidielok, pričom im
s obrovskou radosťou pomáhali.
Ťažko bolo hodnotiť ,ktorý vytvor bol najkrajší. Všetky boli krásne
a originálne. Veľké poďakovanie patrí rodičom, pretože svojou
bohatou účasťou potešili nielen pani učiteľky, ale hlavne svoje
detičky. Čím splnili hlavný cieľ tohto spoločného stretnutia. Tešíme sa
na ďalšie rovnako vydarené akcie s našimi šikovnými rodičmi.

Miroslava Zvrškovcová
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O prázdninách…
Na prázdninách sa mi najviac páčilo to, že som bol s mamou a
Lukášom na kúpalisku, plávali sme, spúšťal som sa na tobogane,
skákal do vody a jedol hranolky so syrom. V zoologickej záhrade v
Bojniciach sme videli všelijaké zvieratká- hady, motýle, ryby,
korytnačky, medvede. Keď som chodil do Centra voľného času, išli
sme aj na Blatnický hrad. So starkým som bol na rybačke. Najprv sme
sa vybalili a začali chytať. Chytali sme, chytali a nič. Potom sme
chytili kapra a išli domov. Deň som skončil usmievavý a šťastný.
A zazvonil zvonec a prázdnin bol koniec- ako v rozprávke.
Maťko Zona
Môj najlepší zážitok z prázdnin bol, keď sme boli v Košiciach v ZOO.
Bola taká veľká, že sme ju nestihli prejsť celú. Pobavila ma ceduľa, na
ktorej bolo napísané: Pozor žaby! Dodržujte najväčšiu rýchlosť
maximálne 10 km za hodinu! To ma fakt rozosmialo. Boli sme aj
v Dinoparku. Videli sme umelé dinosauri, v kameňoch boli schované
reproduktory. Na chate Zverín sme oslavovali. Na rodinný výlet sme
sa vybrali do Českej republiky. Grilovali sme, bláznili sme sa
v bazéne. Hrala som sa so psíkmi- rasa ridžbek. Keď mi vyskočil na
plecia, bol strašne ťažký a mne vyše hlavy.
Andrejka Kevická
Cez prázdniny sme boli v štôlni Bartolomej. Išiel aj môj bratranec
Marek a moja babka. Prišli sme zavčasu, tak sme si pozreli starý
hrad. Keď sme sa vrátili do banského areálu, najprv bola prednáška,
potom sme si obliekli plášte a dali prilby. Zobrali sme lampáše a išli
dnu do štôlne, kde bola veľká zima. Sprievodkyňa nám porozprávala
zaujímavé veci. Bol to super zážitok.
Mirka Boďová
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Jubilanti v mesiacoch júl, august, september 2015...
85 rokov

Danišová Anna, č. 146
Rusnáková Emília, č. 207

80 rokov

Hrivnáková Elena, č. 27

75 rokov

Lettrichová Blažena, č. 13

70 rokov

Cíger Miloslav, č. 261

65 rokov

Kmeťová Elena, č. 139
Lettrichová Elena, č. 174
Sedláčiková Viera, č. 213
Belák Michal, č. 232

60 rokov

Pinčiar Jozef, č. 138
Žirko Drahomír, č. 176
Maďariová Marta, č. 245

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

*01. 07. 2015

„A láska sa vie smiať šťastím
a našťastnejšia je keď sa smeje s deťmi...“

Uzavreli manželstvo...
23. 05. 2015
Bielická Erika a Bartoš Michal
25. 07. 2015
Sabadošová Alena a Száraz Miroslav
31. 07. 2015
Froľová Miriam a Vladár Rastislav
05.09.2015
Verešová Lucia a Grusman Peter

„Nech slnko lásky zlatisté,
na cesty vždy vám svieti,
v živote aby ste mali,
len radosť z vašich detí.“

Z podkladov OcÚ spracoval: Ing. Ľ. Lettrich
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Ani sa mi nedeľa nedeje, koj sa milý na dvore
nesmeje...“
V nedeľu,

25. októbra 2015 o 17°°hod.

- 16 -

Dubovské noviny 42/2015

sa v Kultúrnom dome v Dubovom
udeje premiéra divadelnej hry
Pavla Emanuela Dobšinského

Múdry Maťko
a blázni

Divadelný súbor D-efekt Dubové Vás srdečne pozýva na klasický
rozprávkový príbeh inšpirovaný krásou slovenského folklóru. Predstavenie
sa uskutoční na počesť 130. výročia smrti spisovateľa a zberateľa ľudovej
slovesnosti P.E. Dobšinského.
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