Číslo 41.
IV., V., VI. / 2015

Cena: 0,30 €

„

Vážení spoluobčania,
s príchodom letných dní sa častejšie stretávame na
kultúrnych a športových podujatiach konaných v našej
obci.
Leto sa už tradične u nás začalo športovým
dňom, ktorý zorganizovala naša TJ Družstevník.
Ďalšou akciou, ktorá neodmysliteľne patrí k letu je
Dubákfest
s bohatým
športovým
a kultúrnym
programom. Okrem týchto spomínaných akcií treba
spomenúť aj tie, ktoré sa u nás uskutočnili, či to bol 1.
ročník stolnotenisového turnaja, ktorý zorganizovali T.
Šošovička a S. Lettrich. Ďalej to bol Deň matiek, kde
pestrým programom pozdravili svoje mamy deti ZŠ a MŠ a folklórna
skupina Prameň.
Folklórna skupina sa predstavila aj na regionálnej prehliadke Nositelia
tradícií na Bystričke, kde si vybojovali postup na krajskú prehliadku
v Habovke. Tu zo 14 účinkujúcich súborov skončili medzi piatimi najlepšími
v kraji. S novým pásmom Vohľady vystúpili aj na Turčianskych folklórnych
slávnostiach v Martine.
Čo ma však najviac teší, sú práce okolo nácviku novej divadelnej hry.
Okrem detí sa do nácviku zapojili aj niektorí členovia folklórnej skupiny.
Verím, že koncom leta sa dočkáme premiéry a divadlo v našej obci znovu
ožije.
Aj naši hasiči sa zúčastnili previerky pripravenosti v Mošovciach,
kde aj napriek problémom s hasičskou striekačkou obsadili muži 10. miesto
a dorast 6. miesto.
Koncom marca bola podaná žiadosť na Ministerstvo financií na
získanie 9 900€ na dokončenie výmeny okien na objekte MŠ a ŠJ. V máji
bola podaná žiadosť na Úrad vlády o dotáciu na výstavbu multifunkčného
ihriska. Suma dotácie by sa mala pohybovať od 40 - 50 tis. €.
V minulom mesiaci boli do domácností poslancami doručené dotazníky,
ktoré sa po odovzdaní zosumarizovali a vyhodnotili. Na základe ankety bol
vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 21, ktorý je dôležitým dokumentom pri podávaní žiadostí o financie
z eurofondov a ministerstiev
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Po dohode so Štátnymi lesmi SR Žilina nám prispejú sumou 3 000 €
na opravu výtlkov na komunikáciách v obci. Tieto práce by mali byť
zrealizované v letných mesiacoch. Tiež sa nám podarilo získať financie
z VÚC Žilina na výmenu okien na schodisku a vstupných dverí na
požiarnej zbrojnici.
Tiež bola prevedená izolácia stien skladových priestorov na
požiarnej zbrojnici formou injektáže. V najbližších dňoch budú priestory
schodiska vymaľované.
V letných mesiacoch sú maximálne využití aktivační pracovníci,
ktorí majú na starosti vykášanie verejných priestranstiev obce, práce na
údržbe detského ihriska a oddychových lavičiek v obci.
Od mája je každú stredu a sobotu otvorené zberné stredisko
v bývalom zdravotnom stredisku, kde môžu občania obce doviesť všetky
druhy odpadu /plasty, elektrospotrebiče, papier, nábytky/. Týmto sa snažíme
prispieť k lepšej separácii odpadov, čím sa zníži množstvo vyprodukovaného
komunálneho odpadu v obci a obmedzí sa tvorba čiernych skládok.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce

Dubovské noviny 41/2015

-3-

Deň matiek
Druhá májová nedeľa je venovaná matkám. 10. 5. 2015 sa tento deň
absolvoval aj v našej obci.
Vo vstupnej hale KD nás privítali portréty mamičiek žiakov ZŠ,
ktoré vlastnoručne namaľovali ich deti. Otvárací príhovor k mamám
predniesol starosta obce Ing. Ľubomír Lettrich. Po ňom sa postupne na
javisku vystriedali účinkujúci so svojim programom.
Pani učiteľky MŠ a ZŠ a p. vychovávateľka pripravili s deťmi
vystúpenia, ktoré potešili a aj pobavili všetkých prítomných. Predstavili sa
nám aj dva folklórne krúžky. Prvý tvoria deti MŠ a vedie ho p. Anna
Lettrichová. Ukázali nám detské hry a piesne v pásme PRI VODIČKE.
S programom LÚČNE HRY vystúpili žiaci ZŠ. Tento krúžok vedie p.
učiteľka V. Hádeková. Pracujú spolu prvý rok a toto bolo ich prvé verejné
vystúpenie. Všetky detské vystúpenia boli živé a úprimné. Vyžarovala z nich
energia a radosť. Na záver slávnostného popoludnia vystúpili členovia
folklórnej skupiny Prameň a predstavili nám svoj nový program Vohľady.
Folklórna skupina sa omladzuje. Prvýkrát s nami vystupovalo 5 mladých
dievčat, ktoré sa aktívne spevom, tancom a hrami zapojili do programu.
Po skončení slávnosti bola každá prítomná mama obdarovaná kvietkom.
Ďakujeme OÚ a účinkujúcim za pekný program a príjemné
popoludnie,
ktoré
sme
spoločne
strávili.

Elena Kmeťová
Deň matiek
Oslavy Dňa matiek sa tento rok konali 10. mája, v nedeľu, v kultúrnom
dome. Vystupovali folkloristi, deti MŠ a my, žiaci ZŠ. Program bol veselý
a bohatý. Veľmi sa mi páčili folkloristi. Škôlkari boli tiež super. Vystúpením
vyvolávali v hľadisku veselosť. V našom programe sa mi páčilo všetko, no
najmä tanec s dáždnikmi. Všetko bolo jemné, veselé aj bláznivé, no skrátka
super deň.

Viki Danišová
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1. ročník stolnotenisového turnaja
Dňa 9. mája 2015 sa uskutočnil v našej obci Dubové 1. ročník
stolnotenisového turnaja. Na turnaji sa zúčastnilo 23 súťažiacich.
Zápasy prebiehali v priateľskej atmosfére a nebola núdza o oko
lahodiace výmeny. Víťazom 1. ročníka stolnotenisového turnaja sa
stal Peter Petrovič ml. z Dolnej Štubne. Súťažiaci boli odmenení
vecnými cenami. Dobrú atmosféru stolnotenisového podujatia
spríjemňoval chutný guľáš s občerstvením.
Naša vďaka patrí starostovi obce a všetkým sponzorom, ktorí
prispeli k zorganizovaniu turnaja. Bez týchto ľudí by sa len veľmi
ťažko podarilo zorganizovať tak vydarené podujatie.
M. Šipula
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SIEŇ SLÁVY
Dňa 28.3.2015 sa naša dubovská kapela Štvrtá tretina, zúčastnila
na ďalšom ročníku muzikantského stretnutia „KAPELY STARNÚ“ ,
ktoré sa tradične konalo v KD v Turčianskej Štiavničke.
Práve v tento deň sme mali príležitosť sa tešiť 2x. Prvý krát pri
gratulácii kapelníkovi 4/3 –tiny Ing.Milanovi Lettrichovi, ktorý práve
28.3.2015 mohol osláviť svoje jubileum 50-rokov na muzikantskom
pódiu a nepochybne mu to išlo veľmi dobre .
Každý rok sa na tejto muzikantskej akcii udeľujú a uvádzajú
do SIENE SLÁVY významné muzikantské osobnosti. A to je tá druhá
radosť, aj ked o niečo smutnejšia, a to uvedenie našeho rodáka a
muzikanta s obrovským talentom do SIENE SLÁVY pána Milana
Boďu - s prímením Pľútikeje.
Milan Boďa, s dubovským prímením Pľútik, sa narodil v roku
1952 v Handlovej. Časom sa jeho rodina vracia do Dubového. Tu,
v rodisku svojich predkov, v prostredí nádhernej turčianskej prírody,
sa začal rozvíjať jeho životný príbeh.
V roku 1970 ukončil Učnovskú školu , kde získal kvalifikáciu
v odbore predavač priemyselného tovaru. Nastúpil na miesto predavača,
neskoršie zástupcu vedúceho v Obchode s nábytkom v Martine. Tu
pracoval až do skončenia činnosti tohto obchodného zariadenia koncom
deväťdesiatych rokov. Vtedy sa už intenzívne venoval hudbe v rôznych
jej podobách.
Prvé dotyky s hudbou mal už v útlom detstve. Malý Milan sa
učil popri staršom bratovi hru na harmonike, neskôr si spolu kúpia
gitaru a učia sa akordy. V ďaľších rokoch sa tejto záľube venoval iba
Milan sám. Bol samouk s výborným hudobným sluchom. Treba
spomenúť, že Milanov ujo bol známy dubovský muzikant a jeho mama
vychýrená speváčka. Chodieval pravidelne do kostola, kde sedával pri
organe vedľa známeho Karola Boďu. V roku 1972 stál pri zrode
dubovskej dychovky, kde hral na baskrídlovku-barytón a neskôr svoju
srdcovku basu-tubu. Dychovke zostal verný až do svojej predčasnej
smrti. Výrazná hudobná aktivita Milana Boďu je spojená aj s tanečnou
hudbou. Začínal v roku 1975 na basgitaru s kapelou Mila Kurinského
v Slovenskom Pravne, odkiaľ s bubeníkom Jánom Ondrejkom
odchádza do kapely Osvetová beseda Dražkovce. S kapelou Olympia
začína v roku 1993.
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Milan hrá znovu basgitaru a od roku 1997 celých 10 rokov
spolu pôsobia v orchestri Tibora Jiříčka v Turčianskom Repete. Ďalšia
Milanova hudobná aktivita súvisela s Folklórnym súborom na
Dubovom, s ktorým absolvoval množstvo vystúpení, v začiatkoch aj so
svojou mamou. Pôsobil aj v speváckom zbore evanjelickej cirkvi.
Po Retroprehrávkach 2012 sa 4/3 rozhodla navariť pre
organizátorov guľáš, na kolibe hneď vedľa Milanovho domu. Nedalo
nám to a zavolali sme Milana medzi nás. Milan sa v tom čase skôr
vyhýbal ľuďom, uzatváral sa do seba, váhal či má ísť. No prehovorili
sme ho . Milan zobral basu, my ostatní gitary a naše hranie nemalo
konca. Milan hral, akoby s nami mesiace cvičil, akoby všetky pesničky
poznal. Hral z hlavy, spieval vokály, naplno sa prejavila jeho
muzikantská skúsenosť.
Milan mal v živote dve veľké
lásky.
Svojich rodičov
a hudbu.
Rodičom v ich ťažkom zdravotnom
stave venoval veľkú pozornosť a po ich
smrti mu ostala hudba. Ale ani tú mu
osud nedoprial užiť si ju do vysokého
veku. Opustil nás nečakane, dva týždne
pred svojou šesťdesiatkou – 6. augusta
2012. Zomrel na pódiu počas osláv
40.teho výročia založenia Dubovčianky.
Zomrel počas hry, s basgitarou v ruke.
Jeho veľké muzikantské srdce prestalo
fungovať..
Tieto krásne spomienky mal tú česť
napísať Ing.Milan Lettrich a ked sme
ich počúvali a popri tom sledovali
fotografie a spomínali na Milana
Pľútikeje, nejednému a veru priznám sa aj mne vypadla slza dojatia.
Preberania ocenenia, sa zúčastnili aj jeho príbuzní a ocenenie bol
prebrať jeho synovec Martin Boďa z Bratislavy , a verím že si nájde
u neho v dome čestné miesto.
Lev Nikolajevič Tolstoj povedal:
„Hudba je tesnopis emócií. Emócie, ktoré sa nedajú popísať tak ľahko, sú
priamo vykladané človeku práve v hudbe a v tom je ich sila a význam.“
D. Solářová
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Vyhodnotenie prieskumu v obci

Vážení spoluobčania,
v uplynulých dňoch ste sa prostredníctvom dotazníkov zapojili
do prieskumu, ktorý bol určený na spracovanie strategického
dokumentu potrebného pre čerpanie euro fondov. Vďaka vašej
aktivite sa do prieskumu zapojilo 227 občanov. Vaše názory
a podmety boli spracované, obecné zastupiteľstvo a obecný
úrad sa s nimi oboznámili. Vaše podnety, zámery vyjadrené
v dotazníkoch plánuje obec postupne riešiť a chce na to využiť
aj eurofondy. Kompletné spracovanie prieskumu je súčasťou
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do roku
2021.
Vybrané ukazovatele z prieskumu:
1.Celkový počet občanov, ktorí sa zúčastnili prieskumu: 227.
Z toho 121 žien a 106 mužov.

2. Prieskum názorov na vybrané investičné a neinvestičné akcie v %

Uvedené zámery, plánuje realizovať obec postupne podľa
aktuálnych výziev pre čerpanie euro fondov až do roku 2023.
Pri predkladaní žiadostí bude brať do úvahy aj potrebu
dôležitosti vyjadrenú občanmi v tomto prieskume
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Poradie

Ktoré problémy je potrebné podľa Vás riešiť
čo najskôr ?

v %

1.

Realizácia protipovodňových opatrení

70,7

2.

Výmena okien a zateplenie budovy školy

65,3

3.

Budovanie kanalizácie v spolupráci s Turvod a.s.

60,0

4.

Rozšírenie a modernizácia verejného osvetlenia
Rekonštrukcia verejného priestranstva pri
cintoríne
Oprava domu smútku vrátane dobudovania
chodníkov medzi hrobovými miestami
Výstavba chodníkov jednotlivých častiach obce

58,2

Zavedenie kamerového systému v obci
Rozšírenie miestnych komunikácii v IBV
a rekonštrukcia komunikácií
Rekonštrukcia mostov a lávok v obci
Komplexná rekonštrukcia autobusových
zastávok
Rekonštrukcia objektu v majetku obce za účelom
prevádzky Domova sociálnej starostlivosti
Vybudovanie viacúčelového ihriska

45,3

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vybudovanie cyklotrasy spájajúcej obec Dubové
s obcou Malá Čausa
Rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce
Rekonštrukcia kultúrneho domu ( zateplenie a
úpravu fasády budovy)
Dovybavenie fitness centra
Vybudovanie remeselného dvora pre zachovanie
ľudových tradícií

Dubovské noviny 41/2015

50,2
46,7
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A ČO SA DIALO V ŠKOLSKOM KLUBE ???

















O nástrahách internetu sme si hovorili pri príležitosti Dňa pre
bezpečnejší internet
Svoje športové schopnosti sme si vyskúšali na Zimnej olympiáde
Na Fašiangovom karnevale sme sa poriadne vyšantili, fašangovali
sme po dedine a všetky dobrôtky, ktoré sme u dobrých ľudí
vyfašangovali, sme s veľkou chuťou pojedli
V marci pri príležitosti mesiaca knihy sme opäť mali „čítanie so
Sovičkou“, navštívili sme aj knižnicu, kde boli prváci slávnostne
zapísaní za čitateľov, pracovali sme na projektoch o detských
slovenských spisovateľkách- G. Futovej a M. RázusovejMartákovej
Význam vody pre život, dôležitosť jej ochrany a jej šetrenie sme si
vysvetlili počas Dňa vody
Zúčastnili sme sa pekných Tvorivých dielní na tému Veľkonočné
tradície a zvyky, ktorá pre nás pripravili členky MS ČK a JDS
Svojimi výtvarnými prácami sme sa zapojili do výtvarnej súťaže
Spolupráca záchranárskych zložiek
Spoločne sme sa celý týždeň venovali príprave projektu o našej
rodnej obci Naše Dubové
Počas EKO týždňa a Dňa Zeme sme si určili eko hliadky, ktoré
hľadali v našej dedine miesta, kde je treba pozbierať smeti, vyrábali
sme plagáty, čistili okolie od odpadkov, učili sme sa separovať
Na Deň matiek sme si nacvičili pre všetky ženy na obecnú oslavu
program, pre maminy sme vyrobili darčeky a namaľovali sme ich
portréty
O svojich domácich miláčikoch a starostlivosti o ne sme si
rozprávali v Týždni domácich miláčikov
Prvý júnový týždeň sme absolvovali Týždeň detských radostí:
Pieskovanie, kriedohranie
Prehliadka „ Moja obľúbená hračka“ a Bublinkáči
Školský výlet na Oravu
Vypni tablet, zapni seba!
Dubovská škola hľadá SuperStar
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Pre ocinov na Deň otcov sme vyrobili pozdravy
Počas roka sme sa na krúžku Červeného kríža s tetou Sisou Košovou
učili základy poskytovania prvej pomoci
Pravidelne sme si zapožičiavali knihy na čítanie zo školskej
a miestnej knižnice
Zašportovali sme si na Letných olympijských hrách
Užili sme si Letnú rozlúčkovú párty
Svoje originálne oblečenie sme predvádzali na Módnej show
G. Húsová

Na výlete
So školou sme boli na výlete na Orave. Išli sme do Zuberca do skanzenu.
Bolo tam veľmi pekne. Ujo nám ukazoval, ako z hliny modeluje hrnčeky.
Videli sme aj zdobenie medovníkov. Prechádzali sme po veľkom moste, pod
ním tiekla krásne čistá veľká rieka. Bola v nej strašne studená voda.
V jednom dome nám teta porozprávala, ako sa žilo v minulosti. Predviedli
nám tkanie kobercov a mohli sme si to aj sami vyskúšať. V stánku sme si
kúpili luky, strieľali sme nimi do terča. Hojdali sme sa na veľkých
hojdačkách, pozreli sme si mlyn s mlynským kolesom, vyrábali sme sviečky
z včelieho vosku. Kúpil som si tam dva pekné kamienky. Autobusom sme
išli ešte na Oravský hrad.

Robko Šuráb
Domáci miláčikovia
V školskom klube sme mali Týždeň domácich miláčikov. Rozprávali sme si
o našich domácich zvieratkách, ako sa o ne staráme, čo potrebujú. Spoločne
sme si v skupinách spravili aj projekty o domácich miláčikoch- čím ich
kŕmime, kde bývajú, čo potrebujú... Mali sme si pripraviť plyšákov a doniesť
ich do školy. Ja som si vybrala psíka čivavu. Doniesla som ho aj s búdou,
nemohla som ho tu nechať len tak. Každý mal svoje jedinečné zvieratkopsíka, mačku, medveďa, leoparda, žabu, opicu, zajaca... Všetci sme svoje
zvieratká predstavovali- ako sa volajú, kde žijú, čo s nimi radi robíme. Mohli
sme s nimi aj predviesť divadielko. S Aďkou H. a Alžbetkou sme predviedli
scénku Majiteľky psíkov. Bolo to super.

Viki Danišová
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Ciele sme dosiahli, pozerajme vyššie...
Milý dubovský futbalový fanúšik,
dovoľ mi, aby som v krátkosti zhodnotil sezónu 2014/15.
Futbalové mužstvo Dubového do nej vstupovalo s jasným
cieľom, ktorým bolo umiestnenie do 5. miesta vo
vyrovnanej a neľahkej súťaži 1. QUICK triedy TFZ Martin.
Chlapci odohrali 26 súťažných stretnutí, v ktorých 14-krát
zvíťazili, 3 remizovali a v 9 prípadoch odchádzali z ihriska
ako porazení. V súťaži sme mali tretí najlepší útok, súperom
sme nastrieľali 65 gólov a druhú najlepšiu obranu, ktorá
inkasovala od súperov 30 gólov. Najviac gólov sme strelili
hneď v úvodnom prvom kole Malému Čepčínu 6
a inkasovali v 4. kole v Žabokrekoch 5. Ako to už vo futbale
býva, nie každý zápas sa podaril, no tých kvalitných
s víťazným koncom bolo viac. Preto by som chcel chlapcom
za dosiahnuté 5. miesto v ročníku 2014/15 aj takto
poďakovať (pri rovnosti bodov rozhodla o umiestnení
minitabuľka vzájomných zápasov Dubové, Malý Čepčín,
Príbovce).
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Moje veľké osobitné poďakovanie patrí hráčom, ktorí
sezónu kvôli zraneniam alebo pracovným povinnostiam
nedohrali – Dušan Hrivnák, Radko Grusman, Martin
Simonides, Peter Vereš Jozef Kútnik ml., posilám, ktoré
vhodne doplnili káder – Roman Hus, Ľubo Jadroň, Michal
Kováč, Fero Majerčík, ale i všetkým ostatným hráčom,
ktorých tu na Dubovom už dobre poznáte na čele s trénerom
Mirom Verešom, asistentom Petrom Plicom a lekárom
Jurajom Liškom.
V sezóne 2014/15 Rastislav Karas dosiahol prekrásne
individuálne ocenenie, keď zopakoval víťazstvo v ankete
o najlepšieho hráča Turca a v súťaži strelil najviac 19 gólov.
Chcem poďakovať aj dubovskej mládeži – Matúš Babiš,
Marek Kučera, Jakub Koša, ktorí nás výbornými výkonmi
reprezentujú v diviackom doraste a Marekovi Jelenčíkovi,
veľkému talentu, ktorý výborne hrával za MŠK Fomat
Martin. Za žiacke súťaže našu obec reprezentujú Mário
Marguš a Marek Hulla. Keď však ďakujem dubovskej
mládeži, mrzí ma, že ďakujem len individuálne pár
mohykánom, ktorí dubovský mládežnícky futbal
reprezentujú.
Tichú spomienku chcem venovať Jánovi Jelenčíkovi
st., 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
hospodárovi
Vladkovi
Požeskému
s rodinou,
usporiadateľskej službe na čele s Ľubom Lettrichom,
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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, v neposlednom rade obci Dubové na
čele so starostom Ľubomírom Lettrichom,
urbárskemu spoločenstvu a Poľnohospodárskemu družstvu
Turiec Dubové, 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: Jozef Datko - Ďanová (prestup), Tomáš
Ondrík - Slovenské Pravno (prestup), Peter Šmiček –Kláštor
pod Znievom (v riešení), Ján Zelenec – Diviaky (prestup),
Ferdinand Majerčík – Žabokreky (v riešení), Ľubomír
Jadroň – Sklabiňa (v riešení), Vladimír Košút – Sklené
(prestup), Michal Pittner – Dubové (obnovenie činnosti).
Verím preto, že radi prijmete moje pozvanie do
ročníka 2015/16, kde chceme bojovať o špicu a umiestnenie
do 3. miesta aj s Vašou podporou.
A na záver krátko, ale stroho – Dubové, do toho!!!
J. Bobrík
Dubovské noviny 41/2015
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Jubilanti v mesiacoch apríl, máj, jún 2015...

90 rokov
85 rokov
80 rokov
75 rokov

65 rokov

60 rokov

Daubnerová Anna, č. 246
Lettrichová Paulína, č. 158
Lettrichová Elena, č. 254
Boďová Viera, č. 25
Gomboš Ján, č. 176
Ursínyová Emília, č. 119
Lettrichová Gizela, č. 64
Thomková Elena, č. 257
Lettrichová Božena, č. 173
Kmeť Dušan, Ing., č. 107
Hulla Ján, č. 20
Štrbová Oľga, č. 157

„V pokojnom, tichom žitia prúde,
ďalší rad rokov nech Vám rastie
A každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.“

Privítajme...
Černáková Kristína
Kmeťová Simona

*14. 4. 2015
*28. 5. 2015

„Z nehy a lásky narodí sa človek,
maličké zrnko zrelých ľudských liet.
Z nehy a lásky narodí sa človek,
najväčší zázrak, aký pozná svet...“
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OZNAMY
V budove Okresného úradu Turč. Teplice bolo zriadené
klientske centrum pre poskytovanie služieb občanom, zjednodušenie
vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch
a priblíženie sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na
jednom mieste.
Pracoviská klientskeho centra:
Pracovisko č. 1 – supervízor a podateľňa okresného úradu,
Pracovisko č. 2 – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Pracovisko č. 3 – odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácii,
Pracovisko č. 5 – odbor staroslivosti o životné prostredie, pozemkový
a lesný odbor,
Pracovisko č. 6 – OR PZ Martin, odbor poriadkovej polície – odd.
dokladov,
Pracovisko č. 7,8 – OR PZ Martin, Okresný dopravný inšpektorát T.
Teplice,
Pracovisko č. 9, 10 – odbor katastra
Úradné hodiny:
Pondelok
8:00-15:00
Utorok
8:00-15:00
Streda
8:00-17:00
Štvrtok
8:00-15:00
Piatok
8:00-14:00
Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou
 bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222
 www.eso-portal.sk - pripomienky a námety
 www.minv.sk
Vydáva: Obecný úrad Dubové
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