Číslo 37.
IV., V., VI./2014

Cena: 0,30 €

Vážení spoluobčania,
k letu a dňom oddychu neodmysliteľne
patria rôzne kultúrne a športové akcie. Aj u nás
leto začalo futbalovým turnajom, na ktorom naši
futbalisti obsadili 3. miesto. Ďalšou pripravovanou
akciou je už tradičný volejbalový turnaj Dubákfest
s bohatým kultúrnym programom.
Okrem týchto spomínaných akcií sú to aj vydarené
akcie, ktoré sa uskutočnili v 2. štvrťroku –
Retroprehrávky, oslava Dňa matiek, účasť
folklórnej skupiny Prameň na Turčianskych
folklórnych slávnostiach, či účasť našich hasičov na okresných
súťažiach, kde dosiahli dobré umiestnenie / mladí hasiči – 4. miesto,
dorastenci – 4. miesto, muži – 12. miesto/.
Prostredníctvom
Dubovských novín sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sú ochotní
reprezentovať našu obec na rôznych podujatiach a obetovať svoj
voľný čas na nácvik.
Pri príležitosti 30. výročia Turčianskych slávností folklóru usporiadalo
Turčianske kultúrne stredisko v Martine akcie Mračkuvanie, na ktorej
boli ocenení tí, ktorí majú zásluhu na rozvoji folklóru v obciach Turca.
Z našich bývalých i súčasných členov folklórnej skupiny boli ocenení :
Anna a Michal Hullovci, Elena a Štefan Bartalskí, Anna Lettrichová
a Lenka Knietľová. V mene všetkých spoluobčanov sa im chcem aj ja
poďakovať za šírenie ľudového folklóru nielen v našej obci, ale aj
v rámci celého regiónu.
V minulom týždni sme dostali rozhodnutie z Ministerstva
financií o pridelení dotácie na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu
v sume 10.000,- €. Nakoľko je rozpočet vyšší, rozdiel budeme musieť
dofinancovať z vlastných finančných zdrojov. Pred pár týždňami bolo
vyhlásené výberové konanie na firmu, ktorá zrealizuje uvedené
práce. Do výberového konania sa prihlásili 2 firmy a komisia zriadená
obecným zastupiteľstvom vybrala firmu JAS Šipulas.r.oTurč. Teplice.
V najbližších dňoch bude podpísaná zmluva o dielo a práce budú
zrealizované v priebehu mesiacov august – september.
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Po dohode so Štátnymi lesmi SR Žilina tieto prispejú sumou 3.000,- €
na opravu komunikácií v obci. Z týchto financií budú opravené
najhoršie úseky v obci. Uvedomujem si, že v zlom stave je úsek cesty
od „Dzúreje“ sypárne po mostík pri Roháčikov, tento by potreboval
nový asfaltový koberec. Nakoľko však v plánoch Turčianskej
vodárenskej spoločnosti je budovanie kanalizácie v našej obci
a okolitých obciach, bolo by nerozumné vyhadzovanie značných
finančných prostriedkov na opravu uvedeného úseku cesty, ktorí
podľa projektu by mal byť celý rozkopaný.
Spolu s príchodom leta nám pribudlo viac práce s údržbou verejných
priestranstiev a cintorínov. Aj napriek avizovanej povinnosti
nezamestnaných, ktorí si musia na základe nového zákona odrobiť
sociálnu dávku, v našej obci sme to nepocítili. Z 11 občanov, ktorých
sa to týka, nastúpili len štyria.
S týmito nezamestnanými sme už opravili časť prehnitej strechy nad
garážou v bývalom zdravotnom stredisku. Drevo na túto opravu nám
sponzorsky dodala a napílila firma CEDER Peter Bartalský, za čo mu
aj touto cestou ďakujem.
Okrem týchto prác však musíme ešte cez letné prázdniny odstrániť
závady zistené Úradom verejného zdravotníctva v objekte Základnej
školy s Materskou školou.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Prípravy na Veľkú noc
Týždeň pred Veľkou nocou obecný úrad voňal čerstvo
upečenými perníkmi. Prečo?
Veľká noc je sviatok, na ktorý sa treba náležite pripraviť. Preto
si členovia MS ČK a Klubu dôchodcov prichystali pre deti z materskej
školy aktivity spojené
s týmto
sviatkom.
Detičky sme privítali
v pekne vyzdobenej
zasadačke obecného
úradu. Malí škôlkári
sa ujali tvorivých prác
veľmi rýchlo. S tetami
a pani
učiteľkami
krášlili
vyfúknuté
vajíčka,
papierové
vajíčka,
ovečky
a zajačiky. Po menších skupinkách v kuchyni vykrajovali a zdobili
veľkonočné perníčky. Týmito sme pripomenuli blížiace sa sviatky
pracovníkom OÚ a deťom zo ZŠ.
Môžem povedať, že výtvory, ktoré sme v ten deň prichystali
boli veľmi krásne. Deti za pomoci dospelých spravili výzdobu k Veľkej
noci nielen pre seba do materskej školy, ale aj na obecný úrad a do
knižnice. Ale to nebolo všetko – pre šikovné deti sme mali
prichystané ešte dve prekvapenia – upečeného veľkonočného
barančeka, ktorého sme im darovali a prišiel ich navštíviť aj živý
zajačik, ktorého mohli pohladkať.
Verím, že spoločne prežité dopoludnie dalo určite veľa deťom
i dospelým.
Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí pomáhali
s prípravou, aby sa mohol uskutočniť tento príjemný deň.

Martina Rakytová
Predseda MS ČK Dubové
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Každý z nás sa môže dostať do situácie, kedy bude môcť
druhému človeku zachrániť život. Každý z nás môže získať
schopnosť zachraňovať ľudské životy. Treba len chcieť...

„Vedieť zachraňovať ľudské životy je najväčšia
ľudská múdrosť.“
Aj toto motto by mohlo byť úvodom k besede, ktorej sme sa
s deťmi v školskom klube zúčastnili pri príležitosti Medzinárodného
dňa Červeného kríža. Beseda sa uskutočnila vďaka miestnemu
spolku Červeného kríža. Do školy nám o práci záchranárov prišla
porozprávať pani Agrikolová. Veľmi zaujímavo nám priblížila ich
náročnú prácu, besedu spestrila vlastnými zážitkami a skúsenosťami.
Predviedla nám názorné ukážky poskytovania prvej pomoci. Deti si
mohli samy vyskúšať postup pri ošetrovaní poranení, pri resuscitácii,
pri stabilizácii ranených. Zaujímavo a pohotovo reagovala na zvedavé
otázky detí. Vysvetlila nám aj postup pri telefonovaní na tiesňovú
linku. Zdôraznila význam ovládania poskytovania prvej pomoci,
pretože pri záchrane ľudského života majú prvé minúty veľký význam.
Nikto z nás nevie, či tieto vedomosti nebude niekedy potrebovať.
Preto je dobre, keď už aj naši malí školáci prejavili záujem o tento
postup.
O histórii Červeného kríža a darcovstve krvi nám porozprávala

pani Štancľová, dlhoročná funkcionárka a aktivistka Červeného kríža.
Pútavo nám opísala vznik a poslanie tejto organizácie, vysvetlila
význam darcovstva krvi.
Gabriela Húsová
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Úspech v súťažiach
Aj keď nás v posledných rokoch trápi znižujúci sa počet žiakov
v našej málotriedke, o to väčšiu radosť máme, keď aj z takého
malého počtu sa podarí pár jednotlivcom uspieť v okresných
súťažiach a tak ukázať, že aj v malých, dedinských školách vyrastajú
talentované a všestranné deti.
V mesiaci apríl postúpili do okresného kola v prednese poézie
a prózy 2 žiačky a boli úspešné: druháčka AďkaKevická získala 1.
miesto v prednese poézie v I. kategórii a postúpila do krajského kola
(bez umiestnenia) a štvrtáčka AjkaHullová v II. kategórii prednesu
prózy obsadila 3. miesto.
V apríli sme tiež poslali výtvarné práce do okresného kola
súťaže Záchrana osôb pri živelných pohromách, povodniach. Do
celoslovenského kola postúpila práca štvrtáka Lukáška Lettricha.
Vyššie uvedeným žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú
a úspešnú reprezentáciu školy.

Mgr. Janka Lettrichová
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...o tom že máme tvorivých žiakov, svedčia aj nasledujúce básničky:

Deň Zeme

Urob správny krok,
pomáhaj Zemi celý rok!
Vždy sa pekne usmievaj
a našej Zemi pomáhaj.

O rybky sa postarajte,
do vody nič nepúšťajte.
Papieru veľa nemíňajte,
stromy preto nestínajte.

Zlé látky a plyny
berú Zemi sily.
Priložte k dielu ruky,
vyčistite polia, lúky.

Zem vám veľmi ďakuje,
preveľmi sa raduje.

Ajka Hullová a Katka Košová

Deň matiek
Na Deň matiek sme sa veľmi tešili,
no s programom sme sa riadne trápili.
Spievali sme, hrali, tancovali,
ba aj básničky sme rozprávali.
Naše mamičky sa veľmi potešili.
Maminkám tiekli slzy po líčku,
keď sme o nich spievali pesničku.
To všetko sme robili pre našu
láskavú a drahú mamičku.
Luky Lettrich a Ajka Hullová
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Deň matiek
Deň matiek, ktorý sa oslavuje v 2. májovú nedeľu, patrí k najkrajším
sviatkom. Skoro v každej domácnosti, deti k objatiu a poďakovaniu svojej mame
pridajú kvietok, alebo malý darček.
Za matky sa modlí aj v kostoloch. Deti z detskej besiedky pozdravili
všetky matky krátkym programom a uctili si ich vlastnoručne vyrobeným
darčekom.
Krátky príbeh o matke:
Chlapec, ktorý nedostal odpoveď na otázku „prečo ženy plačú“, zavolal
Bohu a spýtal sa: „Bože, prečo sa ženy rozplačú tak ľahko?“
Boh odpovedal:
„Keď som urobil ženu, musela byť výnimočná. Urobil som jej PLECIA
dosť silné na to, aby uniesla váhu sveta, ale natoľko jemné, aby poskytovali
pohodlie.Dal som jej vnútornú SILU, aby vydržala pôrod dieťaťa a odmietnutie,
ktoré veľa ráz okúsi od svojich detí.Dal som jej TVRDOSŤ, ktorá jej pomôže
stále pokračovať, keď sa všetci ostatní vzdávajú, a starať sa o svoju rodinu
napriek chorobám a únave, bez sťažovania sa.Dal som jej CIT milovať svoje deti
za všetkých okolností, dokonca aj vtedy, ak ju jej dieťa hlboko ranilo.Dal som jej
ODVAHU prijať svojho manžela napriek jeho chybám a sformoval som ju z jeho
rebra, aby chránila jeho srdce.Dal som jej MÚDROSŤ, aby vedela, že dobrý
manžel nikdy neraní svoju ženu, ale niekedy skúša jej rozhodnosť stáť vedľa
neho bez výhrad.A nakoniec som jej dal SLZU, SLZU ktorú vyroní, ktorá je
výlučne jej, aby ju použila kedykoľvek ju bude potrebovať, aby to zvládla. Na tú
slzu má naozaj právo, nik nevydrží bez slova toľko ako žena!“
Obecné oslavy sa uskutočnili v kultúrnom dome. Po príhovore p.
starostu vystúpili v programe deti z materskej a základnej školy a folklórna
skupina aj s jej najmladšími členmi.
Treba poďakovať ochotným ľuďom, ktorí si nájdu čas a takéto pekné popoludnie
pripraviť a mužom, ktorí nás všetky
mamy obdarovali kvietkom.
Matka a dieťa patria k sebe
najviac. Niekto múdry raz povedal, že
skutočnou láskou je len láska matky
k dieťaťu. Kým naše mamy žijú,
využívajme každú príležitosť na
stretnutie s nimi.
„Mnohé už medzi nami nie sú,
Tie už kryje tichá čierna zem,
Tým posielame od nás tiché ďakujem.“

Lettrichovci
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Škola v prírode.
Aj tento školský rok sme sa vybrali do školy v prírode a na štyri dni
v termíne od 3. do 6. júna 2014 sa nám stala chata vo Zveríne domovom.
S 13 deťmi vo veku od 3 do 6 rokov sme vstúpili do rozprávky pirátov,
v ktorej nás čakalo veľa čarovných dobrodružstiev.
V priebehu prvého pirátskeho dňa sme sa v exteriéri chaty naučili
pirátsky pokrik, vyskúšali sme prvú plavbu loďou, streľbu z pirátskeho dela.
Svoju zdatnosť malí piráti preukázali pri rôznorodých súťaživých aktivitách,
v ktorých sa všetkým darilo. Počas troch nocí sme sladko spinkali
v rozprávkovo vyzdobených izbičkách (Piráti z Karibiku, Krtkove nohavičky).
V stredu sme absolvovali výlet do malej ZOO v dedinke Čausa , ktorý nám
zabezpečil ocko Michal Hulla, za čo mu patrí veľká vďaka. Počas dňa sme
sa učili liezť po pirátskom rebríku, spievali a tvorili pirátske tance. Štvrtok bol
deň, počas ktorého nás konečne sprevádzalo slniečko. Na vychádzke sme
spoznávali lesné plody, stromy, kvety i drobný hmyz. Popoludní sme sa
vybrali hľadať do hory pirátsky poklad, no najskôr sme sa museli k nemu
predrať kľukatou cestičkou, kde sme plnili zábavné úlohy. Pomocou indícií
sme šťastlivo dorazili k vytúženému pokladu. Po návrate na dvor chaty nás
čakalo milé prekvapenie. Dokonca to boli prekvapenia dve. Na návštevu
prišli morské panny, ktoré spoločne s deťmi zahájili ďalšiu plavbu po
rozbúrenom mori. V závere plavby si deti pochutili na výbornej torte, ktorú im
upiekla mamička Silvia Košová. V posledný pirátsky deň sme navštívili
Ostrov opíc, na ktorý nebolo jednoduché sa doplaviť. No zvládli sme to
všetci. V závere pobytu si každé dieťa pustilo v lesnom potôčiku
vlastnoručne zhotovenú lodičku, čím sme sa rozlúčili s nezabudnuteľným
pirátskym pobytom v škole v prírode.
Ďakujem všetkým kolegyniam, rodičom, starým rodičom, OÚ, p.
Kočálkovi, PD Turiec za pomoc pri realizácii 17. ročníka školy v prírode pre
našich najmenších.

Mgr. Vladimíra Hádeková
Zástupkyňa riaditeľky ZŠ
s MŠ
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„Ak máme vychovávať deti,
jepotrebné aby sme sa tiež stali deťmi.“
Martin Luther
„ Tak rýchlo, ako riekou preteká voda, tak rýchlo v našej MŠ plynie čas.
Nedá sa vrátiť späť, no zostávajú nám len pekné spomienky“.
Nedávno sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi, ktorí každým rokom
v letný čas, odchádzajú preč od nás. Kto? Nuž naši milí, tí čo škôlku
vychodili. Tento rok to boli Matúško, Nikolka, Denisko, Sofinka, Saška, Aďka,
Vanesska. Prajeme im veľa úspechov, radosti a pekných chvíľ strávených
v ZŠ. Pred ich odchodom sme si spoločne pospomínali na pekné chvíle
strávene v MŠ. Či už to boli naše spoločné exkurzie, vystúpenia, besiedky
ako Mikuláš, karneval, MDŽ, exkurzia do PD ,návšteva knižnice, „Tvorivé
dielne“, ktoré sa nám podarilo tento rok prvý krát zrealizovať vďaka členom
červeného kríža a pani predsedníčky Martiny Rakytovej. Boli pre deti veľmi
zaujímavé, tvorivé, netradičné a ďakujeme ešte raz za túto vydarenú
spoluprácu. Do MŠ sme si priniesli krásnu veľkonočnú výzdobu, perníky
a darovaného, pečeného, veľkonočného barančeka na ktorom sme si všetci
pochutili.

S úsmevom na tvári sme si spomenuli i na naše cyklistické preteky,
v ktorých sme si overili zručnosti našich „ drobcov“. Najskôr sme si však
museli vyplniť preukaz o stave bicykla, až potom keď sme nenašli žiadne
nedostatky, sme sa vybrali na preteky. No naše deti len tak čosi nezaskočí.
Bez problémov a bez strachu zvládli prekážkovú dráhu a s hrdosťou
a v zdraví sa dostali až do cieľa. Ich nebojácnosť a odvaha bola odmenená
medailou, ktorú dostali všetci zúčastnení pretekári.
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„Módna prehliadka“ priniesla do našej MŠ veľa krásnych modelov
a modeliek. Dievčatá i chlapci sa nám predviedli v krásnych, obľúbených
letných odevoch aj s doplnkami a v sprievode hudby sa ladne pohybovali
a my sme len „oči otvárali“, čo sa v našich drobcoch skrýva.
Naše
dievčatá
sa
stali
i naozajstnými mamičkami. Priniesli
si do MŠ bábiky, kočiariky,
oblečenie, cumlíky a starali sa
v priebehu celého dňa o svoje
bábätká. Diplomom „Miss bábika“
bola odmenená každá zodpovedná
malá mamička za ich ukážkovú
opateru o svoje bábätká. Nezabudli
sme ani na chlapcov. Tí si priniesli
do MŠ svoje najobľúbenejšie,
najrýchlejšie a najkrajšie autíčko
a predviedli nám ,čo všetko ako dobrí šoféri s ním zvládnu. Bez ťažkostí
prešli náročnou prekážkovou dráhou
a v cieli boli odmenení diplomom
„Mister autíčko“. Bolo im povolené
šoférovať nielen v MŠ, ale i na
dráhe
na
tráve,
pieskovisku,
v priestoroch školského dvora.
Nezabudli sme ani na našu
„Handrušku“ a „Slniečko“, boli to
naši plyšoví kamaráti počas celého
školského roka, ktorí chodili na
návštevu cez víkend ku detičkám
domov
a zažili
s nimi
veľa
dobrodružstiev. Tie vďaka rodičom zapísali do denníka a my sme si ich
dobrodružstvá spoločne s ostatnými deťmi vždy v pondelok čítali. Deťom sa
ich návštevy veľmi páčili.
Snažili sme sa spestriť našim deťom chvíle strávené v MŠ o niečo nové,
netradičné a pre nich zaujímavé a dúfame, že sa nám to podarilo. Nielen
našou snahou ale i snahou rodičov, starých rodičov, p. uč Aničky L.,OÚ,
dobrovoľníkov, členov ČK, členom PD, ktorí nám pri tom s radosťou
pomáhali. Skutočne sme sa aj my, pani učiteľky, stali malými deťmi a tešili
sme sa spolu s našimi najmenšími. Odmenou nám boli ich milé tváričky,
spokojnosť a detský rozžiarený úsmev.
Miroslava Zvrškovcová
triedna učiteľka v MŠ
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Žilinský kraj
Krajské mesto: Žilina
Ďalšie významné mestá: Martin-centrum národnej kultúry Slovákov,
Turčianske Teplice - kúpele
Samosprávny kraj sa nachádza v severnej časti Slovenska. Tvoria ho
štyri svojrázne regióny - Kysuce, Orava, Turiec, Liptov.
Kraj má 11 okresov, 314 obcí, 17 z nich získalo štatút mesta. V
mestách kraja žije 51 % obyvateľov, najväčším mestom je Žilina,
najmenším Rajecké Teplice.
4 národné parky: Malá Fatra, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Vysoké Tatry
3
CHKO:
Kysuce,
Horná
Orava,
Strážovské
vrchy
Žilinský kraj má 23 národných kultúrnych pamiatok (Budatínsky
zámok, Hrad Strečno, Hrad Lietava), 1 mestskú pamiatkovú
rezerváciu (Mariánske námestie a priľahlé ulice starého mesta), 3
pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry (Čičmany) a 19
pamiatkových zón.
Skanzeny: Múzeum slovenskej dediny Martin, Múzeum kysuckej
dediny Vychylovka, Vlkolínec, Múzeum oravskej dediny ZuberecBrestová
projektová práca žiakov 4. ročníka na hodine vlastivedy
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Sezóna dvoch rôznych polčasov
Milí dubovskí futbaloví fanúšikovia, vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som pár riadkami z miesta predsedu TJ Družstevník
Dubové zhodnotil uplynulý ročník 2013/14 súťaže 1. QUICK triedy
Turčianskeho futbalového zväzu. Ako už vyplýva z nadpisu článku, v ročníku
2013/14 naše mužstvo odohralo dve veľmi rozdielne polovice súťaže.
Keď sme po jeseni zimovali na krásnom druhom mieste, nik ani len
netušil, čo sa bude diať v jarnej časti. O to menej, že mužstvo pod vedením
trénera Miroslava Vereša absolvovalo kvalitnú zimnú prípravu a káder
mužstva tvorilo 16 hráčov.
Futbal je však krásna poctivá hra, ako vravieval jeden z najlepších
strelcov histórie Gerhard Müller. „fenomén, na ktorého začiatku proti sebe
stojí 22 chlapov a víťazia vždy Nemci“. A futbal učil aj nás na Dubovom,
nastavil nám pravú tvár a ukázal všetko, čo do neho kolektív na Dubovom
vložil. V kádri došlo k pár zmenám a na hre nášho mužstva sa to začalo
prejavovať.
Po remíze v úvodnom zápase jarnej časti prišlo pár tesných prehier,
začali sme prehrávať už aj na domácom trávniku a z nedobytnej pevnosti
Dubové súperi prestali mať rešpekt. Séria zápasov bez výhry začala pomaly
narastať a naši hráči ju začali ešte viac prikrmovať. Čoraz v menšom počte
chodili na tréning, nerešpektovali slová trénera, ba čo viac začali vadiť sami
sebe a to priamo počas zápasov na trávniku. Krása a radosť z hry sa
v tomto kolektíve vytrácala, chlapci sa už nevedeli radovať ani z toho mála
gólov, ktoré strelili. Za všetko dosť jasne vraví fakt, že v jarnej časti bol
najlepším strelcom Tomáš Ondrík len s troma strelenými gólmi.
Séria neúspechu rástla a rástla, až nakoniec po 12tich nevyhratých
zápasoch prišla výhra v poslednom existenčnom zápase a tesná výhra,
ktorá rozhodla o tom, že TJ Družstevník Dubové ostáva v 1. QUICK triede.
Veríme, že chlapci v ročníku 2014/15 zabudnú, ale vezmú si aj
ponaučenie zo sezóny minulej, budú s chuťou reprezentovať našu obec,
znovu objavia radosť z futbalu, budú si vážiť podmienky na Dubovom, budú
sa chcieť pobiť o priazeň dubovského fanúšika a hlavne v sebe objavia
kolektív a kamarátov, ktorí chcú spoločne dosiahnuť nejaký cieľ.
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Úplne na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, bez ktorých by futbal
na Dubovom nebol:
obec Dubové a starosta Ľubomír Lettrich,
prezident klubu Dušan Hrivnák,
hospodár Vladimír Požeský a celá jeho
rodina,
tréner Miroslav Vereš,
Ivka Knietľová,
Ivan Knieteľ s celou rodinou,
Ľubomír Lettrich (Holič),
Jozef Hrivnák starší a Jozef Hrivnák mladší,
rodina Ing. Jána Kmeťa,

Jozef Kútnik s rodinou,
Ľubo Kučera,
Dušan Vereš,
Milan Pšenko,
Ján Považan /šerif/,
Ján Vereš s rodinou,
Dušan Vereš,
Tomáš Csémi

a spoločnosti: CEDER, majiteľ Peter Bartalský
BRYNDZIAREŇ s.r.o. Dušan Štálik
EUROPARTS s.r.o. JánLettrich /džuso/
Poľnohospodárske Družstvo Dubové
Urbárske spoločenstvo Dubové
...a Vy všetci, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju futbalu na
Dubovom a zachovávate a budete nám zachovávať priazeň verného
fanúšika.
Ján Bobrík
Predseda TJ Družstevník Dubové

Zdroj: Turčiansky futbalový zväz
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Jubilanti v mesiacoch apríl, máj a jún 2014
80 rokov
75 rokov
70 rokov
65 rokov
60 rokov

Košová Anna, č. 256
Bačiak Ján, č. 142
Ďurišová Vilma, č. 137
Bartalská Elena, č. 162
Lettrich Stanislav, č. 173
Boďová Mária, č. 66
Lettrich Peter, č. 71
Siráňová Viera, č. 102

„Tisíce jarčekovrazí si cestu v diaľ. Nuž čože?
Roky sa míňajú – zas je tu nová jar.
Múdrejšia, bohatšia – jak rozvetvený strom
Čo v tisícoch pukov ponúka šťastie v dobrom i v zlom.
Príjmite všetko a ďalej hľadajte cestu vpred.
Život je preto vzácny, že je v ňom blen i med.“

Vaneková Jasmína
Bršták Jakub

Privítajme
*29. 5. 2014
*20. 6. 2014

„Vitaj nám v živote, dieťatko krásne
a snívaj v perinke svoj nežný sen,
nech hviezda života žiari Ti jasne
a radosť naplní každý Tvoj deň.“

Vyšná Ľudmila
Žilla Martin

Opustili nás
†30. 4. 2014
†21. 5. 2014
„Duša ich už našla pokoj.
Osirelá kľučka márne čaká
na teplo ich dlane.
Z nehybných úst slovo viac sa neozve...“

Z podkladov OcÚ spracoval Ing. Ľ. Lettrich
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Oznamy:
24.7. 2014 – Mobilný odber krvi Domov dôchodcov v Turč.Tepliciach od 8.00
do 11.00 hod.
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