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Vážení spoluobčania,
Obecné zastupiteľstvo dňa 13. apríla 2015 začalo
svoje zasadnutie slávnostným položením vencov na
hrob padlých v druhej svetovej vojne a k pamätnej
doske na budove kultúrneho domu. Aj takto sme si
chceli pripomenúť a uctiť tých, ktorí obetovali
svoje životy, aby sme sa my mohli zobúdzať do
slobodného rána.
V dnešnom uponáhľanom svete sa nám história
a dôležité udalosti neustále vzďaľujú a pre
niektorých, hlavne mladú generáciu sú zabudnuté
a nepodstatné. Sú však udalosti, ktoré z dejín Slovenska aj našej obce
nemožno vymazať a treba si ich neustále pripomínať. K takým
udalostiam nepochybne patrí 7. apríl – Deň oslobodenia našej obce.
Od tohto pamätného dňa už uplynulo 70 rokov a rady ľudí –
pamätníkov sú ešte preriedené a spomienky vekom blednú. Vojna
však kruto zasiahla do ich životov, do životov ich rodičov, starých
rodičov, celého Dubového. Veď oslobodeniu našej dediny
predchádzali urputné boje. Na oslobodzovaní Turca mali čestný podiel
partizánske jednotky, ktoré operovali v okolitých horách a jednotky
Rumunskej armády. Ich vstup na toto územie nebol ľahký. Nepriateľ
budoval obranné postavenie v celom Turci. No bojový postup
Rumunskej armády bol rozhodný, smelý a vďaka tomu aj úspešný.
A tak svitlo ráno 7. apríla 1945 a ich príchodom od juhu, od Požieh
potlačili nepriateľa. Po vyčerpávajúcom boji o každý kúsok zeme,
v ktorom padlo 20 rumunských vojakov, sa aj naša dedina dočkala
slobody. Naši občania sa tiež výrazne zapísali do tvorby našich
nových dejín. Mnohí padli v boji, zahynuli v zajatí, boli ranení.
Nezabúdajme na tieto obete, ktoré snívajú svoj večný sen na
miestnom cintoríne.
V celej stredoslovenskej operácii položilo svoje životy za naše
oslobodenie vyše 17 tisíc sovietskych a 10 458 rumunských vojakov,
ktorí sú pochovaní na vojenskom cintoríne vo Zvolene. Aj po 70
rokoch je takáto bilancia zdrvujúca a musí otriasť svedomím každého
humanistu, demokraticky mysliaceho a cítiaceho človeka.
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Ak si však chceme uchovať morálny kredit, sme povinní si tieto
udalosti pripomínať. Vo svojom konaní sa máme snažiť vyvarovať
chybám minulosti, neoživovať symboly minulosti, ktoré v mnohých
ešte stále vyvolávajú strach a obavu. Druhá svetová vojna bude vždy
mementom pre ľudstvo tejto planéty a treba sa častejšie zamýšľať nad
jej vznikom a útrapami, ktoré priniesla ľuďom.
My, narodení v mieri, sa musíme snažiť o udržanie slobody
s vypätím všetkých síl. Musíme počúvať spomienky tých, čo ešte
dokážu spomínať. Bez prikrášľovania, bez zamlčovania aj tej
najkrutejšej pravdy. Len tak vyburcujeme mladú generáciu
z ľahostajnosti,
podceňovania
vojnového
nebezpečenstva
a z rozdúchavania xenofóbnych vášní. Veď ani súčasná moderná
doba nedokáže zabrániť vojne a násiliu, keď ide o mocenské záujmy
a majetky. Vidíme to dennodenne v televízii, počujeme v rozhlase. Aj
dnes peniaze, túžba po moci a ovládnutí druhých, víťazí nad zdravým
rozumom, pokrokom a spravodlivosťou. Nedajme sa však mýliť a ani
nedovoľme, aby niekto mýlil mladú generáciu, aby mladí ľudia
podľahli myšlienkam rôznych skupín a organizácii a zabudli na
svojich padlých starých a prastarých otcov.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Dobrovoľný hasičský zbor v roku 2014
Stav našej členskej
základne je k 1.1.2015 102
členov, z toho 21 žien.
V priebehu roka 2014 zomreli
dvaja členovia a odhlásili sa
šiesti členovia. Aj v tomto roku
zostáva
dôležitou
úlohou
získavať za členov našej
organizácie najmä mladých
ľudí.
Činnosť
nášho
hasičského zboru bola v roku
2014 pomerne bohatá a pestrá. Dôležité je, že v roku 2014 sme nemuseli
zasahovať pri žiadnom požiari. Zasahovali sme pri hroziacej povodni
v auguste 2014, kde hrozilo vyliatie potoka Besná voda z brehov. Našťastie
sa toto neuskutočnilo a pri hroziacej povodni nevznikli žiadne väčšie škody.
V roku 2014 sme vykonali a zdokumentovali jedno miestne taktické
cvičenie. Okresné kolo celoštátnej hry „Plameň“ naši žiaci obsadili pekné
štvrté miesto. Na ich príprave sa najviac podieľali veliteľ DHZ Ján Vereš,
referent mládeže Ľuboš Kučera a strojníci Peter Vereš a Svetozár Žilla, za čo
im patrí poďakovanie a uznanie.
Okresné kolo pripravenosti dorastu a dospelých sa konalo v Turčeku
a naši dorastenci obsadili 4. miesto a družstvo dospelých obsadilo 12.
miesto. Okrem toho naši členovia Matej Lettrich a Lukáš Kučera splnili
podmienky na získanie druhej výkonnostnej triedy a členovia Matej Janech,
Roman Hufka a Peter Vereš splnili podmienky na získanie tretej
výkonnostnej triedy. Všetkým menovaným k ich výkonom a dosiahnutým
výsledkom blahoželáme. Predsedníctvo okresného výboru Dobrovoľnej
požiarnej ochrany na svojom zasadnutí 12.2.2014 schválilo povýšenie do
hodnosti „technik“ nasledovných členov: Svetozár Žilla, Peter Vereš, Ing.
Ľubomír Lettrich 18., Ľuboš Kučera a do hodnosti „zbrojmajster“ Martinu
Kolenčíkovú a Vladimíra Lichnera. Všetkým povýšeným blahoželáme
a veríme, že povýšenie bude povzbudením do ich ďalšej práce v prospech
nášho hasičského zboru.
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V roku 2013 bolo Ministerstvom vnútra SR uskutočnené rozdelenie
Dobrovoľných zborov do troch kategórií. Náš DHZ bol zaradený do
kategórie „B“ a v roku 2014 sme obdržali od MVSR dvakrát dotáciu po
2000 eur. Táto bola určená na nákup požiarnej výstroje a výzbroje, ktorá
bola určená MVSR. Náš DHZ za tieto prostriedky nakúpil plávajúce
čerpadlo, zásahové obleky, obuv, požiarnicky rebrík, hadice, savice,
prúdnice a iný materiál potrený pri zásahoch pri požiaroch a živelných
pohromách. Na zakúpenie tohto materiálu sme obdržali aj dotáciu od
obecného úradu vo výške 500 eur. Dotácie z MVSR boli zúčtované
a odoslané na MVSR v stanovených termínoch. Ústredný výbor
Dobrovoľnej Požiarnej ochrany v Bratislave organizoval prostredníctvom
OŠDPO v Martine základnú prípravu členov DHZ, ktorú absolvovali šiesti
naši členovia.
Na úseku práce s mládežou sme okrem nácviku súťažného družstva
uskutočnili akciu na ihrisku TJ Družstevník Dubové. Aj keď akcia bola
dobre pripravená, sklamal nás nezáujem našich mladých požiarnikov možno
aj vplyvom nie celkom priaznivého počasia.
Na úseku brigádnickej činnosti sme uskutočnili brigády pri údržbe
techniky a úprave požiarnej zbrojnice a tiež sme zabezpečovali polievanie
prírodného klziska. Na úseku kultúrnej činnosti sme začiatkom roku
uskutočnili fašiangový sprievod obcou a fašiangovú veselicu.
Aj v roku 2015 chceme pokračovať v rôznych činnostiach nášho
hasičského zboru. Úlohy sú obsiahnuté v pláne činnosti na rok 2015, ktorý
bol predmetom rokovania výročnej členskej schôdze nášho DHZ, ku
ktorému sa mohli členovia vyjadriť, prípadne ho doplniť.
Vážené členky a členovia DHZ, dovoľte mi záverom mojej správy
poďakovať za pomoc a spoluprácu Obecnému úradu v Dubovom a OVDPO
v Turčianskych Tepliciach.
Do roku 2015 Vám prajem hlavne pevné zdravie a veľa chuti do
ďalšej spoločnej práce.

Jozef Bačiak
tajomník DHZ
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Činnosť MS ČK Dubové v minulom roku
Spolok mal v r. 2014 83 členov, z toho 5 mužov a 78 žien. Najväčšiu časť
členskej základne tvorí skupina 40 -60- ročných, ale naďalej sa usilujeme
základňu omladiť. Jednou z úloh bolo a je získavanie nových členov.
Podarilo sa nám získať nových 2 – Silviu Košovú a Tibora Šošovičku.
V tomto roku sme sa navždy rozlúčili s našou dlhoročnou členkou Ruženou
Hullovou.
Výbor sa počas roka stretával vždy podľa potreby. Na stretnutiach sa riešilo
plnenie naplánovaných úloh, finančné záležitosti, výber členských známok,
návšteva jubilantov– 4, inventarizácia majetku i neplánované aktivity.
Nový rok so sebou priniesol niekoľko zmien. Výnimkou nebola cestná
premávka, kde na základe zákona o cestnej premávke bola uložená
povinnosť chodcom na krajnici či okraji vozovky nosiť reflexné prvky alebo
reflexný odev už nielen mimo obce ale aj v obci za zníženej viditeľnosti.
Preto sme sa rozhodli, že popri výbere členských známok obdarujeme našich
členov práve reflexnými prvkami.
Náš spolok absolvoval mnoho milých okamihov. V spolupráci s tunajšou
Jednotou dôchodcov , MŠ a ZŠ sme pripravili pre našich najmenších tvorivé
dielne k Veľkej noci, kde sme zdobili vajíčka, piekli perníčky. Prichádzajúce
sviatky sme výzdobou pripomenuli v knižnici i pracovníkom obecného
úradu. Na tvorivých dielňach sme sa stretli aj na príprave vianočných
sviatkov, kde sme do spolupráce už zapojili aj ZŠ. Keďže je krásne pozerať
do rozžiarených detských očí pri týchto činnostiach, budeme i naďalej v nich
pokračovať.
Zdravotnou prednáškou o prvej pomoci sme obohatili našich dôchodcov
i ZŠ, kde si mohli i deti vyskúšať umelé dýchanie. Nezabudli sme ani na
našu organizáciu a deťom bola predstavená aj činnosť ČK.
Na deň detí a Mikuláša boli deti obdarované malými darčekmi.
Zberom šatstva pre deti a hračiek sme obdarovali Detský domov v Martine,
kde sa veci naozaj zišli. Občianskemu združeniu pre osamelé, týrané ženy
a matky z Kláštora pod Znievom, ktoré má na starosti pani Fillová sme
vyzbierali šatstvo pre dospelých ale i znovu detské veci. Bolo toho tak veľa,
že sme oslovili aj pána farára Masláka taktiež z Kláštora, ktorý sa stará
o ľudí bez domova. Pre nich sme darovali tiež šatstvo. Vianočné sviatky
sme potravinovou pomocou a potrebami do domácností spríjemnili ženám
a deťom od pani Fillovej. Túto akciu sme mohli urobiť vďaka pomoci
Jednoty dôchodcov.
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I tento rok sme pomohli pri príprave posedenia pre dôchodcov v spolupráci
s obecným úradom a futbalistami. Tu bolo vidieť, že i napriek svojmu veku
sa vedia dôchodcovia dobre zabaviť.
Dokúpené boli aj riady, ktoré nahradili opotrebovanejšie.
V rámci odberov krvi podporujeme miestny spolok Turčianske Teplice,
ktorý robí odbery raz za 3 mesiace v Domove dôchodcov. Termíny sú
vyhlasované formou obecného úradu a plagátov. Mená darcov nemožno
zistiť, ale podľa našich zistení máme u nás registrovaných 25 darcov.
Potešilo by nás, keby tento počet stúpol a viacerí sa odhodlali k takémuto
ušľachtilému činu.
Novinkou po dlhšom čase je obnovenie zdravotného krúžku v tunajšej
základnej škole. Je aktívny od októbra 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 .
Veľké poďakovanie patrí členom predstavenstva, obecnému úradu, Jednote
dôchodcov, základnej a materskej škole. Osobitne by som sa chcela
poďakovať členkám pani Irene Považanovej a Anne Danišovej, Viere
Boďovej , ktoré prispeli na malé občerstvenie potravinami , pani
vychovávateľke Gabike Husovej a deťom zo základnej školy, ktoré si pre
členov pripravili milé darčeky a Silvii Košovej za výborný koláč.

Martina Rakytová

Výkresy detí zo zdravotníckeho krúžku.
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Besiedka pre naše najmilšie ...
Prišli marcové dni, plné jarnej vône a jarného slniečka. Dni,
keď sa nám zdá, že sa ľudia k sebe prihovárajú jasnejším úsmevom.
Takéto detské úsmevy, plné čistých a úprimných citov, lásky
a vďačnosti patrili 10. marca v našej škôlke všetkým mamičkám,
starým mamám, tetám. Všetky tieto milé bytosti naši malí
škôlkárikovia privítali na slávnostnej besiedke MDŽ,
ktorú
každoročne usporadúvame a veľmi sa na ňu tešíme. Detičky vyjadrili
svoje poďakovanie spôsobom im blízkym- piesňami, básňami,
ľudovými
tancami a samozrejme srdečnými blahoželaniami.
Zázračné slovo ĎAKUJEM patrilo za všetku vrelú lásku, za nehu
a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru,
nekonečnú trpezlivosť a obetavosť, za ochranné ruky, ktoré nad nimi
vždy drží.
Želám všetkým deťom do budúcna, aby ich rúčky nikdy
nezostali prázdne, aby sa obidvomi mohli držať svojich rodičov celý
život, lebo je to naozaj tak, že rodičovské ruky sú nikým a ničím
nenahraditeľné.

Vladimíra Hádeková
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Veľká noc prichodí,
príroda sa budí
slnko teplým bozkom
pozdravuje ľudí.
Srdce nám potešia
prvé jarné kvety
ako vrelý pozdrav
čo k Vám od nás letí.
vynášanie moreny

Prišla váhavými krôčikmi, nesmelo, ale konečne je tu.
Tak dlho očakávaná jar spolu so svojimi
neopakovateľnými
krásami,
kvitnúcimi
kvetmi
a omamnými vôňami. Usmievavé jarné, aj keď ešte
zubaté, slnko vlieva do nás nový príval energie z prebúdzajúcej sa jari.
Začína sa určite najkrajšie obdobie roka. Svieža zeleň už pumpuje svoje
farby do prebúdzajúcej sa trávičky, v záhradách i na stráňach zakvitli prvé
snežienky. Je tu jar! Toto slávnostné obdobie sa aj v našej MŠ spája so
zvykmi Veľkej noci. Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našej MŠ
si ich rok, čo rok pripomíname. Vynášanie Moreny( symbol zimy)jej
hádzanie do potoka a vítanie Vesny (symbol jari)spevom, tancom, prinieslo
deťom veľkú radosť.
Dňa 30.3.2015 sme sa spolu s detičkami zúčastnili tvorivých aktivít
s názvom“ Tvorivé dielničky, pre naše detičky“, ktoré usporiadal MS ČK
Dubové so svojou šikovnou predsedníčkou Rakytovou Martinou
a v spolupráci s JDS v Dubovom a jeho milými a ochotnými členmi.
V našom KD si pre nás pripravili zaujímavé aktivity, ako zdobenie
veľkonočných vajíčok, pečenie veľkonočných perníkov, vystrihovanie,
lepenie, vymaľovávanie jarných ozdôb.Vytvorenými ozdobami sme si
vyzdobili nielen KD, ale i interiér MŠ. Detičky za svoju šikovnosť,
vytrvalosť a pracovitosť čakalo chutné prekvapenie, ktorým bol krásny,
pečený, veľkonočný baranček. Je dobre, že duch tradícií a bohaté
zvykoslovie jarných sviatkov pripomíname i takýmto spôsobom našim
najmenším a dúfame, že v udržiavaní tradícií budeme i naďalej pokračovať.
Zvrškovcová Miroslava
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Sánkarské preteky
Ako každý rok, aj teraz kultúrna komisia zorganizovala sánkarské
preteky na dedinskom vŕšku. Dadka v obecnom rozhlase srdečne pozývala
na preteky všetkých od malých po veľkých, ktorí majú sane či boby, či iný
druh spúšťadla. Počasie naozaj prialo. Deň predtým nám Perinbaba nadelila
čerstvú nádielku nového snehu. Mrázik len umocnil čaro zimy, ráno vyšlo
slniečko a mohli sme začať.
Usilovní členovia komisie navarili horúci čaj pre detičky, varené
vínko dospelákom a poľovníci ponúkli aj skvelú kapustnicu. Na trať vyznačili
štart a cieľ a nedočkavo čakali na prvých pretekárov. Malo to začať o 10.00
hod. Kým sa všetci pozbierali (naša dochvíľnosť) bolo 11. hod. Rodičia s
deťmi sa zatiaľ zapísali na štart, oboznámili sa s traťou a poďho. Povinné
boli dve jazdy, hodnotil sa lepší čas. Všetci sa veľmi snažili, do cieľa došiel
každý a najdôležitejšie bolo, že sme sa všetci dobre cítili a zabavili.
Odmenení boli všetci pretekári a už teraz sa tešia na novú sezónu.
Iveta Jurášeková
Výsledky pretekov
Jednotlivci – mladší:
1. Nikolka Musilová
2. Vanesska Šošovičková
Družstvá:
1. Rodina Musilová č. 301
2. JamaicaReage
3. Rodina Musilová č.

Jednotlivci – starší:
1. Libor Musil
2. Barborka Musilová
3. Filip Šošovička
Boby:
1. Alexandra Hullová
2. Ester Kmeťová
3. Oskar Lettrich

Foto : P. Daniš
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Slová, ktoré potrebujú počuť všetky deti na svete
Keď si dieťa uvedomuje, že je milované, odhaľuje vo svojom živote
tajomstvo šťastia. Medzi rodičmi a deťmi často prebieha komunikácia v rovine
príkazov a zákazov: hýb sa, uhni, nezavadzaj, ponáhľaj sa, hovor, nezašpiň sa, buď
ticho, ospravedlň sa, poď sem, nevyrušuj, si neschopný, choď spať, prídeš neskoro,
neotravuj, mám robotu...Keď sú deti neustále zavalené príkazmi, zákazmi,
hrozbami, ponaučeniami a nervozitou, nie len že necítia lásku, ale stávajú sa
odolnými na tieto slová. Viac príkazy a zákazy neplnia, ako plnia. Rodinné
prostredie ovláda nevraživosť, napätie a nervozita. Čo robiť, aby naše deti cítili
viac lásky, rodičovské prijatie, aby si plnili svoje povinnosti a aby v rodine
zavládla pozitívna atmosféra? Odborníci tvrdia, že niekedy stačí niekoľko
zázračných slov, ktoré dokážu atmosféru zmeniť vic ako čarovný prútik. Ktoré
to sú?
1. Mám ťa rád /Ľúbim ťa
Koľkokrát sa toto spojenie objavuje v piesňach, vo filmoch, v reklamách?
Ale používame ho často aj v našich rodinách? Hovorí sa, že ak sa má detská duša
vyvíjať správnym smerom, mala by toto spojenie počuť aspoň raz denne. Ak tieto
slová patria k vašej dennej rutine, neupustite od toho krásneho zvyku ako rastú.
Človek v každom veku potrebuje cítiť a počuť, že je milovaný.
2. Si pekný
My dospelí sme často takí, že od rána chválime kolegyne, predavačky,
šoféra v autobuse... Ale kedy naposledy sme svojim deťom povedali, že sú pekné?
A oni potrebujú počuť tieto slová práve od rodičov. Vďaka rodičovskej pochvale,
dieťa získava väčšiu sebadôveru a nemusí o ňu bojovať aj v často pochybných
komunitách mladých ľudí.
3. Sme šťastní, že ťa máme
Dieťa musí cítiť, že je pre rodičov šťastím, radosťou a naplnením ich
života. Viete koľko detí sa utápa v pocite, že sú nechcené, že sú príťažou, bremenom
alebo prekážkou v živote svojim rodičom? Dieťa prežíva nádherné detstvo, keď vie,
že je súčasťou šťastia vo svojej rodine.

4. Môžeš sa na nás spoľahnúť
Dieťa musí vedieť, že rodina je prístavom, kde sa dá vždy vrátiť a kde sa dá
na rodičov spoľahnúť. V súčasnosti veľa stredoškolákov a vysokoškolákov študuje
alebo pracuje v zahraničí. Na prvý dojem to pôsobí tak, že sú úplne samostatní a od
rodičov takmer nič nepotrebujú.
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Opak je však pravdou. Pocit, že majú svoj domov a rodičov, ktorí sú srdcom stále
pri nich, je pre nich obrovská záruka spokojnosti, vyrovnanosti a pocitu šťastia aj
ďaleko od domova. Je dobré prijímať svoje deti také, aké sú a zbytočne ich
neodsudzovať. Deti potrebujú niekoho, pred kým sa nemusia skrývať a hrať sa na
niekoho, kým naozaj nie sú. V dnešnom svete plnom pretvárky sú pre deti
nenahraditeľní takí rodičia, v náručí ktorých sa môžu vyplakať aj smiať.
5. Dôverujeme ti
Prejavenie dôvery je výborným krokom k formovaniu iniciatívy a aktivity
u dieťaťa.
6. Rozprávaj nám o svojom živote
V niektorých obdobiach života sú deti mĺkvejšie a nechce sa im veľmi
rozprávať. Rodičia by to mali rešpektovať. Keď však nastane obdobie, keď sa deti
chcú s rodičmi podeliť o svoje zážitky a názory, nechajte všetko tak a počúvajte ich.
Prejavte záujem. Nebuďte ľahostajní k tomu, čo sa deje v živote vašich detí. Ak sa
dieťa v správnej chvíli vyrozpráva zo svojich ťažkostí, má väčšiu šancu sa ich aj
skôr zbaviť. City malých sú dôležité a hodné úcty tak isto ako city dospelých. Pri
rozhovoroch je dobré dieťaťu dať najavo, že si vážime jeho názor. Táto skutočnosť
napĺňa dieťa hrdosťou. Zároveň cíti, že patrí do rodiny.

7. Zázračné slovíčka na dobrú noc
V dnešnej uponáhľanej dobe je často večer chvíľou, keď sa stretáva celá
rodina pokope. Večer by mal byť synonymom spoločne prežívaných rozhovorov,
objatí, odovzdávania lásky a pozitívnej energie, ktorá je potrebná nielen na pokojný
spánok, ale aj na prežitie ďalšieho dňa. Mohlo by to tak byť, keby...Keby rodiny
neovládal televízor či počítače. A deťom nestačí po pozretí televízneho programu
rozkaz, ktorý velí: „Choď už spať!“ Deti pred spaním potrebujú pohladenie,
pritúlenie, niekoľko krásnych slov. Ak si k deťom prisadnete a rozprávate sa spolu
alebo čítate im rozprávky, budujete si tak jedinečný a uspokojujúci vzťah. Keď sa na
to pozeráte z tejto perspektívy, tak určite sami uznáte, že tento vzťah nenahradí
žiadny seriál na svete.
Je len v našich rukách, aká atmosféra vládne v rodine a záleží len na nás,
ktoré pravidlá a zvyky si do rodiny vpustíme a ktorým zakážeme vládnuť nad nami.
Niekedy nenápadné maličkosti, s ktorými sa deti stretávajú každý deň, rozhodujú
o ich pocitoch z tohto sveta. A tak, pokúsme sa ich vyberať správne.
Zdroj : Internet – pripravila G. Húsová
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Z aktivít Jednoty dôchodcov Slovenska v Dubovom...
Dňa 9. 3. 2015 mala naša organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska výročnú schôdzu, ktorej sa zúčastnilo 23 členov a 4 hostia.
Schôdzu viedla p. Lettrichová.
Správu o činnosti našej organizácie za rok 2014 prečítala p.
Pittnerová. Konali sa aj voľby do výboru ZO pre rok 2015 – 2019.
Členovia výboru zostali tak ako v minulom volebnom období.
Predseda – Anna Pittnerová, podpredseda Anna Lettrichová, tajomník
– Elena Lettrichová č. 174, hospodár – Anna Beláková.
ZO JDS v Dubovom má 28 členov. Stretávame sa každý druhý
pondelok v nepárny týždeň o 14. hod. v zasadačke KD. Stretne sa nás
10-14 členiek. Je nám dobre, máme si čo povedať, zasmejeme sa,
zaspievame si, zacvičíme a pri každom posedení si pripravíme niečo
na ochutnanie. Robili sme si fašiangovú praženicu, ruské vajcia, zem.
babu, jednohubky, obložené chlebíčky, pečené zemiaky so slaninkou,
plnené vajcia atď. Kto má meniny alebo narodeniny donesie koláčiky,
pagáče alebo zákusky. Uvaríme si dobrú kávičku, zablahoželáme si
a zaspievame „Živióóóó...“.
Máme aj určité povinnosti, príležitostne sa staráme
o partizánske hroby, celoročne o pozemok „Pod krížom“ pri Dome
smútku.
Aj tohto roku sme s detičkami z MŠ a ZŠ zdobili vajíčka
a perníčky na Veľkú noc. Keď nacvičia nový program prídu sa nám
pochváliť, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Okresný výbor JDS nám ponúka týždenné pobyty v kúpeľoch,
zaujímavé je stretnutie na hranici s krásnym programom, či športové
hry ktorých sa môžeme zúčastniť.
P. riaditeľka Janka Lettrichová nás pripravovala na spomínané
ŠH. Učila nás hádzať kriketovou loptičkou. Povedali sme si „aké
jednoduché“, opak bol pravdou. Po šiestom hode sme nevedeli, ktorá
ruka je ľavá a ktorá pravá – tak nás boleli, ale nevzdávali sme sa, dali
sme si životobudič (anopyrín – vrele odporúčam) a s chuťou
pokračovali. Ďalej už nám to išlo celkom fajn a zrazu bum-bác,
športové hry sa nekonali... No nemáme smolu?
Výbor DO JDS
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95 rokov
90 rokov
85 rokov
75 rokov
65 rokov
60 rokov

Jubilanti v mesiacoch január, február a marec 2015
Bačiaková Emília, č. 34
Kuková Mária, č. 178
Hrivnáková Anna, č. 201
Koňarčík Jozef, č. 266
Beláková Anna, č. 232
Frnová Elena, č. 149
Jančich Pavel, č. 159
Lettrich Marián, č. 96
Považanová Vilma, Mgr., č. 84
„V živote sa všetko tak jednoducho strieda.
Toľko dobrej práce skrýva ľudský um.
Čo všetko bolo, čo odvial čas,
čo zvíťazilo, čo žije vo Vás i v nás.“

Bobríková Barbora, č. 129

Privítajme
*12.3. 2015,

„Koľko lásky, koľko dní, aký čas je potrebný
Kým ti život dorastie a dá plody pre šťastie.“

Boďa Dušan, č. 1
Lettrich Ľubomír, Ing., č. 182
Masaryk Dušan, č. 247
Roháčik Ján, č. 241
Považanová Anna, č. 84

Opustili nás
†26. 12. 2014
†2. 2. 2015
†8. 2. 2015
†10. 2. 2015
†17. 3. 2015

„Dnes svieca a kvety je jediné, čo môžeme vám dať,
Pomodliť sa a nechať v pokoji spať.“
Z podkladov OcÚ spracoval. Ing.Ľ. Lettrich
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Marec mesiac knihy
26. 3. navštívili našu knižnicu deti z MŠ a ZŠ k príležitosti
Marca mesiaca knihy. Dozvedeli sa veľa nových informácií, ako
napríklad, že v knižnici sa nachádza 3300 kníh. Pre školákov si
knihovník prichystal tajničku , v ktorej mali vylúštiť meno známej
slovenskej spisovateľky . Po vyplnení ľahších i ťažších otázok nám
vyšlo meno – Mária Rázusová Martáková, ktorá by v tomto roku
oslávila 110. narodeniny. Ako i po iné roky mali i v tento deň prváci
slávnostný zápis za čitateľov. Zapísaných bolo 7 prváčikov.Na druhý
deň bolo vyhodnotenie súťaže Najlepšia knižnica roka, kde sme
obsadili pekné 3. miesto.
Dušan Rakyta
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OZNAMY
Apríl 2015
Máj 2015

Veľkoobjemový zber (nábytku a pneumatík)
Zber plastov a elektrospotrebičov

Presné dátumy budú zverejnené v miestnom rozhlase a cez SMS infokanál.

Obec Dubové spustila bezplatnú informačnú
službu – pravidelné informovanie o aktuálnom
dianí na území obce a témach týkajúcich sa jej
okolia – prostredníctvom krátkych správ
odosielaných do mobilných telefónov .

Aké informácie služba poskytuje ?
SMS infokanál
poskytuje informačný servis o kultúrnych , športových,
spoločenských podujatiach , zberoch komunálnych odpadov , zbere separovaných
odpadov , výstrahách
pri krízových situáciách – napríklad povodne ,
meteorologických výstrahách.
Ako sa možno k službe prihlásiť ?
Na odber správ sa prihlasuje na Obecnom úrade v Dubovom osobne, telefonicky 043/4921053 , 0905282073 , alebo e-mailom:oudubove@gaya.sk.
Je služba spoplatnená ?
Služba SMS infokanál je bezplatná.
Môže sa odber správ zrušiť ?
Áno, odber správ je možné kedykoľvek zrušiť na Obecnom úrade v Dubovom.
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