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Padlým hrdinom...
„Vám, drahí, čo mená v pomníkoch máte vryté,
dávame dnes vďaku i spomienky na vás skryté,
pre ráno šťastné, vami nedožité...“

Vážení spoluobčania,
po niekoľkých týždňoch znovu držíte v rukách
ďalšie číslo Dubovských novín. Aj keď je už dávno
po vianočných sviatkoch, nedá mi, aby som sa
nevrátil k vypílenému vianočnému stromčeku.
Veľmi ma mrzí, že niektorí mladí venujú svoju
energiu obci v podobe zničeného symbolu Vianoc,
ktorý bol určený všetkým obyvateľom. Okrem
stromčeka vznikla škoda aj na vianočnom osvetlení
v hodnote 250 eur.
Je mi naozaj ľúto, že niektorí si vybíjajú svoju
energiu takýmto spôsobom a v obci sa nezapoja do žiadnej brigády
alebo práci v súboroch, či organizáciách. Na rozdiel od iných, ktorí
pripravujú rôzne akcie a aj tento rok už zorganizovali
tradičné
dubovské fašiangy.
Vydarených akcií mohlo byť viac, ale pre nedostatok snehu sa
nemohli uskutočniť sánkarské preteky, hokejový turnaj. Aj napriek
snahe hasičov a Daniela Lettricha sa na klzisku korčuľovalo len
niekoľko dní, aj to kvalita ľadu bola zlá. Snaha bola ešte pred
nalievaním vody, aby sa vyčistila plocha od trávy. Účasť na brigáde
však bola minimálna – až 3 ľudia. Tu tiež môžeme vidieť „ochotu“
mladých pomôcť.
V dôsledku toho, že pri dažďoch dochádza k zatekaniu
v kultúrnom dome, sme pristúpili k vypracovaniu projektu na
kompletnú rekonštrukciu preliačenej a pretekajúcej strechy nad
javiskom. Podali sme žiadosť na Ministerstvo financií na poskytnutie
dotácie vo výške 13 500 eur. Táto bude do 3 mesiacov vyhodnotená
a dúfam, že nám bude odklepnutá, čo najvyššia suma. Podľa výšky
priznanej dotácie sa urobí verejné obstarávanie na firmu, ktorá
zrealizuje opravu celej strechy nad javiskom alebo len jej najhoršej
časti.
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V uplynulom mesiaci prebehlo aj stavebné konanie na stavbu
vykrývača pre firmu Orange na Diele. Stavebné konanie je už
právoplatné, záleží len na nich, kedy začnú s realizáciou.
Po viacerých stretnutiach a rokovaniach s Turčianskou vodárenskou
spoločnosťou Martin sú pripravené projektové podklady na
odkanalizovanie našej obce a okolitých obcí. Boli sme požiadaní, aby
sme podali záväzné stanovisko obce, ktoré je potrebné pre vydanie
územného rozhodnutia na danú stavbu. Po nadobudnutí právoplatnosti
tohto rozhodnutia bude nasledovať stavebné konanie.
Verím, že aj v roku 2014 sa nám podarí získať financie na ďalší rozvoj
našej obce.
Na záver mi dovoľte menšie zamyslenie k Dňu oslobodenia. Viem, že
mnohým už dátum 7. apríl 1945 nič nehovorí.
A história a dôležité udalosti sa nám neustále vzďaľujú a pre
niektorých sú už zabudnuté a nepodstatné. Sú však udalosti, ktoré
z dejín nemožno vymazať a je potrebné si ich každoročne pripomínať.
A ku takýmto udalostiam nepochybne patrí aj deň oslobodenia našej
obce. Aj po uplynutí 69 rokov nemôžeme zabudnúť na krutosť, hrôzy,
ale hlavne obete, ktoré priniesla 2. svetová vojna. Práve tým musíme
byť vďační, že sa prebúdzame do slobodného rána. Preto spomínajme
na všetkých, ktorí obetovali svoj život pri oslobodení Dubového
a prežili nástrahy vojny. Nedovoľme, aby tento deň upadol do
zabudnutia.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Dubovom za
rok 2013
Stav našej členskej základne k 1.1.2014 je 110 členov. V roku
2013 sa nám nepodarilo získať žiadneho nového člena. V priebehu
roku jeden člen zomrel a dvaja členovia sa k 31.12.2013 z organizácie
odhlásili.
Aj v tomto roku bude jednou z hlavných úloh získavať za členov našej
organizácie ďalších mladých ľudí.
Činnosť nášho hasičského zboru bola aj v minulom roku
pomerne bohatá a pestrá. Dvakrát sme zasahovali pri požiaroch, a to
22.06.2013 v Rovnej hore v katastri obce Sklené a v decembri pri
požiari rodinného domu v Dubovom č. 213. Obidva naše zásahy boli
zo strany profesionálnych požiarnikov z Hasičského a záchranného
zboru v Turčianskych Tepliciach hodnotené ako vysoko odborné, za
čo patrí vďaka a uznanie všetkým členom, ktorí sa zásahov zúčastnili.
Dňa 19.októbra bolo v našej obci uskutočnené taktické
cvičenie DHZ okrsku Turčianske Teplice. Sú to DHZ Turčianske
Teplice, Diviaky, Dolná Štubňa, Háj, Čremošné, Turčiansky Michal,
Dubové. Okrem uvedených DHZ sa tohto cvičenia zúčastnili aj DHZ
Horná Štubňa, DHZ Slovenské Pravno, požiarne družstvo PD Turiec
Dubové a profesionáli z HaZZ Turčianske Teplice.
Cvičenie sa uskutočnilo v hospodárskom dvore PD Turiec Dubové.
Úlohou taktického cvičenia bolo precvičiť možnosť spoločného
zásahu pri požiari, preveriť dostupnosť vodných zdrojov,
zabezpečenie kyvadlovej dopravy ku požiaru a v neposlednom rade
zabezpečiť organizáciu zásahu s ohľadom na bezpečnosť zasahujúcich
požiarnikov. Taktického cvičenia sa ako pozorovatelia zúčastnili aj
starostovia obcí a funkcionári DHZ z niektorých obcí nášho okresu.
Na záver cvičenia bolo skonštatované, že cvičenie malo kvalitnú
prípravu a bolo organizačne dobre zabezpečené. Za spoluprácu treba
poďakovať OV DPO v Turčianskych Tepliciach, HaZZ Turčianske
Teplice, Obecnému úradu v Dubovom a tiež vedeniu PD Turiec
Dubové za poskytnutie priestorov a zabezpečenie prípravy
občerstvenia vo svojich priestoroch.
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Okrem tohto súčinného okrskového cvičenia náš DHZ vykonal
a zdokumentoval jedno miestne taktické cvičenie.
Okresné kolo celoštátnej hry „Plameň“ sa v roku 2013 konalo
v Malom Čepčíne. Zúčastnili sme sa ho s jedným družstvom mladých
požiarnikov, ktorí obsadili 3. miesto. Na ich príprave sa najviac
podieľali veliteľ DHZ Dubové Ján Vereš, strojníci Peter Vereš
a Svetozár Žilla a referent mládeže Ľuboš Kučera, za čo im patrí
poďakovanie a uznanie.
S družstvom mladých požiarnikov sme sa zúčastnili aj jesenného
branného preteku, ktorý sa konal v Slovenskom Pravne. V požiarnom
útoku bez vody naši mladí požiarnici obsadili 2. miesto a v brannom
preteku 7. miesto.
Okresného kola pripravenosti dorastu a dospelých, ktoré sa konalo na
Turčeku sme sa zúčastnili s jedným družstvom dorastu, ktoré obsadilo
4. miesto a družstvom dospelých, ktoré obsadilo 18. miesto.
Na úseku práce s mládežou sme okrem nácviku súťažného
družstva uskutočnili spoločný pobyt s rodičmi súťažiacich detí na
chate Zverín. Uskutočnili sme tiež propagačné cvičenie s ukážkou
hasičskej techniky pre deti materskej školy. Zúčastnili sme sa osláv
80. výročia založenia DHZ v obci Liešno a tiež Dňa hasičov v Martine
– Priekope.
Na úseku brigádnickej činnosti sme uskutočnili niekoľko
brigád pri údržbe a ošetrovaní požiarnej techniky a upratovaní
požiarnej zbrojnice a jej okolia. Tiež sme zabezpečovali polievanie
prírodného klziska pre hokejistov a korčuliarov našej obce.
Na úseku kultúrnej činnosti sme začiatkom roku uskutočnili
Fašiangový sprievod obcou a fašiangovú veselicu.
V tomto roku plánujeme pokračovať v rôznych
činnostiach nášho hasičského zboru. Úlohy sú obsiahnuté v návrhu
plánu činnosti DHZ na rok 2014, ktorý bol predmetom rokovania
výročnej členskej schôdze nášho DHZ.
Jozef Bačiak
tajomník DPO
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„Čas zrenia a starnutia sa zastaviť nedá!“
Veru je to tak, 28. februára sme si pripomenuli 2. výročie založenia
JDS v našej obci. Naša organizácia má 28 členov a schádzame sa
každý nepárny týždeň v pondelok.
Niečo v skratke o našej činnosti. Počas celého roku sa snažíme o to,
aby sa naši členovia dobre cítili, zabudli pri našich stretnutiach na
starosti a trápenia. Radi medzi sebou komunikujeme, radíme si
v rôznych oblastiach a nikdy to nezostáva iba pri tom. Snažíme sa
naše stretnutia spestrovať recitáciou, spevom, šikovné členky pečú
pampúchy, koláčiky, zákusky dokonca organizujeme aj guľáše,
vychádzky, výlety, ba aj návštevu kultúrnych predstavení. Nažívame
si tu ako taká väčšia rodina.
Napríklad cez leto sme sa vybrali na prehliadku speváckych súborov
do Sučian, navštívili sme obec Skalité, naučili sme sa zatancovať si
„kántry tanec“, upravujeme okolie cintorína, mávame rôzne
prednášky, v októbri nám Obecný úrad pripravil posedenie pri
príležitosti úcty k starším, kde sme si dobre zaspievali a zatancovali
pri dychovej hudbe Dubovčianka. Aj na Mikuláša pre nás detičky
z MŠ predviedli krátky kultúrny program. No čo poviete, nie je nám
dobre?
Príďte aj ostatní medzi nás, budete srdečne vítaní, môžete prispieť aj
Vy k spestreniu našich stretnutí.
Anna Pittnerová
predsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska
v Dubovom

Dubovské noviny 36/2014

-6-

Správa o čnnosti MS ČK DUBOVÉ r. 2013
,,Každý môže, v rámci svojich možností a schopností urobiť niečo
pre to, aby pomohol dobrej veci a urobil tento svet lepším.“,
Henry Dunant
Rok 2013 sa niesol spomienkou na 150. výročie založenia najväčšej
humanitárnej organizácie – Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
Spolutvorcom myšlienky založenia svetovej organizácie bol Henry Dunant.
Jeho myšlienkou bolo, ,, či sa počas mieru a pokoja nenájde nejaký spôsob,
ako založiť organizácie, ktoré by sa prostredníctvom nadšených, obetavých
a na tento účel spôsobilých odborníkov starali o vojakov , ranených vo
vojne. Ľudí ochotných k takejto dobrovoľnej obetavej práci nájdeme viac,
ako si myslíme... Skutočnosti, ktoré nám poskytuje história dokazujú, že
rátať s takouto dobrovoľnou obetavosťou nie je nijaké rojčenie, vzdialené od
reálneho sveta.,, Z červeného kríža, ktorého znakom je červený kríž v bielom
poli, sa tak stala organizácia, ktorá pomáha ľuďom na celom svete, pomáha
upriamiť pozornosť na osudy ľudí postihnutých vojnovými konfliktami,
násilnosťami a katastrofami. Má milióny členov po celom svete. A my
členovia sa môžeme pochváliť práve tým že sme súčasťou jeho rodiny. To,
že táto organizácia oslávila už 150 rokov hovorí samo za seba, že nie je
historickým prežitkom minulých režimov. Preto Červenému krížu zaprajme
veľa rokov fungovania a hlavne veľa obetavých členov, pretože bez podpory
verejnosti by bola jeho existencia ohrozená.
Rok 2013 bol pre náš MS veľmi ťažký. Hrozba jeho zaniknutia bola
zažehnaná. 3. 5. sa zvolil nový výbor :
Predseda – Rakytová Martina
Podpredseda- Verešová Oľga
Tajomníčka – Kútniková Zuzana
Pokladník – Rakytová Jozefína
Hospodár – Boďová Viera
Členky výboru - Oľga Makošová
Alena Boďová
V tomto mesiaci bol na Územnom sneme v Turč. Tepliciach
odovzdaný ďakovný list starostovi Ing. Ľubomírovi Lettrichovi za
zachovanie Červeného kríža v našej obci.
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Pravdaže vďaka patrí aj minulým predsedníctvam za ich svedomitú
prácu a , že sa Červený kríž podarilo udržať v našej obci. Predsedníctvo sa
počas roka stretávalo vždy podľa potreby. Na stretnutiach sa riešilo plnenie
naplánovaných úloh, finančné záležitosti, výber členských známok, návšteva
jubilantov – 4, inventarizácia majetku, i neplánované aktivity. Spolok mal
v r. 2013 86 členov z toho 6 mužov a 80 žien. Najväčšiu časť členskej
základne tvori skupina 40 -60 ročných. Jednou z úloh bolo a je získavanie
nových členov. Podarilo sa nám získať nových 8 členov – Bibiana
Thomková, Janka Žillová, Gabika Húsová, Mária Lettrichová, Zuzana
Kútniková, Martina a Jozefína Rakytová, Oľga Verešová. V tomto roku sme
sa navždy rozlúčili s našou dlhoročnou členkou Erikou Hrivnákovou.
Náš spolok absolvoval v rámci spolupráce s tunajším Klubom
dôchodcov zdravotnú prednášku o pohybovom aparáte. To, že väčšina
členov KD je zároveň aj členmi ČK je výhodou pre obojstrannú spoluprácu.
Zapojili sa finančne do materiálnej zbierky Vianočná pomoc pre ľudí
v nudzi, za ktoré sa kúpili potraviny. Červený kríž prispel na hygienické
potreby a kozmetiku. Toto všetko sa odovzdalo pánovi Maslákovi z Kláštora
pod Znievom ,ktorý sa stará o týchto ľudí. V máji sme sa ešte zapojili do
celoslovenskej finančnej zbierky pod názvom aj Málo je viac. Zberom
detského šatstva a hračiek sme obdarovali Detský domov v Martine. Ako po
minulé roky i tento rok sme spolupracovali s obecným úradom a hasičmi na
posedení pre našich dôchodcov. Účasť bola hojná a myslím, že sa dobre
zabavili. Deti z MŠ a ZŠ sme na Mikuláša potešili sladkosťami, pastelkami
s omaľovánkami. V rámci zdravotného úseku naše členky navštevovali
chorých spoluobčanov.
Jednu z možností informovanosti verejnosti o našej činnosti sme
využili a naďalej sa chystáme využívať sú obecné noviny a internetová
stránka obce, ktorá je zaktualizovaná.
Jedna z nevydarených akcií bola snaha o mobilný odber krvi v našej
obci. Nepodarilo sa nazbierať potrebný počet darcov aby transfúzna jednotka
mohla prísť. Naďalej sa však budeme snažiť podporovať darcovstvo, jeho
propagáciu a zapájať sa do prípadných mobilných odberov v susedných
obciach . Mená darcov nemožno zistiť ,ale podľa našich zistení máme u nás
registrovaných okolo 25 darcov. Potešilo by nás, keby tento počet stúpol
a viacerí sa odhodlali k takémuto ušľachtilému činu akým je darovanie krvi.
Veľké poďakovanie patrí členom predstavenstva, obecnému úradu, klubu
dôchodcov a ďalším, ktorí nám pomáhali v našej činnosti
Martina Rakytová
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Čo

je nové u nás v škole?

V stredu 26.02.2014 sme sa konečne dočkali. Popoludní v
ŠKD bol karneval. Pripravili sme si masky, vyzdobili triedu,
vymysleli básničky na predstavovanie masiek.... Fašiangový sprievod
chodil vyspevujúc po dedine. Ľudia sa zastavovali pri nás, vychádzali
z domov, kývali nám. My sme im spievali, predvádzali naše masky.
Asi sme sa im veľmi páčili, lebo sme vyfašangovali véééééľa,
vééééééľa dobrôtok. Rodičia a kamaráti zo škôlky nás už čakali v
škole. Doniesli nám výborné občerstvenie. Ani sme to všetko
nevládali naraz pojesť (budeme maškrtiť po poobediach v školskom
klube). Predstavili sme naše masky básničkami, zatancovali sme si aj
so škôlkármi. Potom bol náš obľúbený stoličkový a metlový tanec.
Vyšantili sme sa do chuti. Bol to SUPER deň.

Pri príležitosti Marec- mesiac knihy sme opäť navštívili
Obecnú knižnicu u nás v Dubovom. Každý mesiac si tam spoločne
vymieňame knihy. Ale teraz to bolo trošku iné. Ujo Dušan mal pre nás
pripravené prekvapenie. Bola to veľká tajnička s otázkami zo
slovenského jazyka a literatúry. My sme boli šikovní a vedeli sme na
všetko správne odpovedať. V tajničke nám vyšlo meno známej
slovenskej spisovateľky, rodáčky z Vrútok, Hany Zelinovej. Ujo
Dušan nám o nej a o jej knihách porozprával. Zelinovej knihy sme si
požičali na prečítanie a v ŠKD Dubáčik urobíme projekty o jej tvorbe.
Hotové ich odnesieme ukázať do knižnice. Povymieňali sme si knihy,
prváci boli slávnostne zapísaní za nových čitateľov. Dostali aj malé
Dubovské noviny 36/2014

-9-

darčeky. Všetci sme odchádzali s novými záložkami, knihami na
čítanie.
V školskom klube sme si vymýšľali reklamné slogany
propagujúce čítanie, knihy, knižnice. Rozdelili sme sa do skupín.
Každá skupina si mohla vybrať jednu slovenskú spisovateľku pre deti,
nájsť jej knihy v školskej knižnici. V skupinách sme si vybrali nejaký
úryvok z knihy, o spisovateľke vytvorili projekt s jej fotografiou a
informáciami o jej živote a tvorbe. Nakreslili sme k tomu ilustrácie.
Hotové projekty o spisovateľkách sme odprezentovali pred našimi
spolužiakmi. Bolo to zaujímavé.
Pokračujeme v Čítaní so sovičkou. Sovička každý deň odchádza s
jedným z detí domov, prečítajú si rozprávku z knihy a čitateľ do
Sovičkinho čitateľského denníka zapíše obsah prečítaného príbehu a
nakreslí ilustráciu. Veľmi radi čítame a počúvame rozprávky.

Gabriela Húsová
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Spomienka na minulé ostáva
Naša obec DUBOVÉ už aj v minulosti bola pôvabná. Kto ju navštívil, obdivoval ju.
Jej osobitý ráz, domy pekne omaľované. Jeden dom bol hnedý, iný modrý, biely,
žltý či z dreva. Domy boli menšie, s malými oknami, ale krášlili ich kvety.
Niektoré domy sa ale „stratili“, alebo si ich prestavali. Chcem pripomenúť pre
pamäť najmä mladých, aby si rozšírili vedomosti o tom, ako to v našej milej dedine
bolo. Mnohé sa vytratili, ale zanechali po sebe kus pekných spomienok. Možno sa
na niektoré aj pozabudne. Ja si takto spomínam.
Tam, kde je dnes pekná vila nového majiteľa, pri Starej krčme, stál dom Jozefa
Kuku-Mišeje, v rozľahlej záhrade s veľkým dvorom. Ten slúžil na rôzne účely
/tanečné zábavy, sklady.../. Vytratil sa aj dom Karola Boďu - dubovského krajčíra.
Stál naproti predajni p. Danišovej. Pred terajším domom Jozefa Kútnika stál dom
Puškárovcov/, Pod Dielom, za plotom, mali malý domec Kukovci-Barančekeje. Pri
potoku, pri križovatke bol dom Jozefa Hullu-Šustera, neskôr tam bývala A. Kuková.
Pri obchode Jednota, hneď pri ceste, bol dom Jozefa Siráňa so železným zábradlím.
Pamätníkom, aké domy sa čo najviac vyskytovali je ešte dom Hrivnákovcov
Sámeleje-pri požiarnej zbrojnici.
Úplne na dolnom konci dediny, vo dvore u Miškócich bývali Dobákovci. Povyše vo
dvore u Hoťkov bol malý dom Sama Boďu. Ten sa z dediny odsťahoval. Na hornom
konci, pri štátnej škole, stál tiež malý domček M. Šimovej. Aj pri Starej krčme bol
modrý dom, kde našli domov rôzne rodiny. Pri prvom moste v dedine bývali
Sakarmašeje. „Stratili“ sa aj domy, smerom ku kostolu, P. Štancľa-Ciesareje,
Fijameje, dom Anny a Jána Stuchlých, pekný dom Hrivnákovcov-Chlpkeje, či dom
Čačínskeje a Kukeje.
Popri ceste z druhej strany ako boli domy, stáli sypárne. Boli veľké a ľudia v nich
skladovali zemiaky, zrno a iné suroviny. Už ich málo ostalo. Boli to sypárne
Matušeje, Jančekeje, Mišekeje, Lukačikeje, Dzúreje, Považaneje, Jozefeje,
Požeskeje, Hrnčiareje, Huleje, Čačínskeje, Fliteje, Vreckeje, Martoneje, Babašteje,
Šovceje, Štefaneje a iné.
Ešte treba pripomenúť starú školu s jednou triedou a v Bačiakeje dvore oproti
Matašeje. Už nestojí. V Maceje dvore stál malý dom Lúdikeje. Vo dvore
Lettrichovcov-Hrnčiareje bol dom Klesneje a vo dvore Siráneje dnes Balážovcov
bol dom Daubnereje-Hajdúcheje. Tam, kde je dom Rusnákovcov-Kubeje stál dom
Sýkorovcov.
Hoci sa niektoré domy úplne vytratili, ešte ich je dosť, ba pribúdajú, čo je veľmi
dobré. Potrebné sú.
Nech DUBOVÉ naďalej rastie do krásy.

Mária Benáková
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Príjem a poplatky za odpady v našej obci:
Rok

Príjem od
občanov a
podnikateľov

Výdaj za vývoz*

Poplatky na 1
obyvateľa za rok

2009

8 071 €

9 306 €

8,979 €

2010

8 550 €

9 360 €

8,979 €

2011

8 451 €

9 054 €

10,220 €

2012

8 984 €

8 998 €

10,585 €

2013

9 795 €

10 245 €

11,680 €

*Vo výdaji za vývoz odpadu sú zahrnuté všetky platby Technickým službám
Turčianske Teplice za vývoz a za uloženie komunálneho odpadu, za
manipuláciu so smetnými nádobami aj za odvoz vyseparovaných zložiek
odpadov.
Tvorba odpadu v tonách:
Komunálny
Objemový
Rok
odpad
Sklo
odpad
Plasty
Elektro
2009
133,65
4,4
4,16
2,74
3,2
2010
156,87
12,1
3,61
1,87
4,3
2011
138,78
15,81
2,5
2,81
3,57
2012
147,16
9,78
6,61
1,85
1,52
2013
144,57
13,41
3,26
3,09
1,76

Rok
2009
2010
2011
2012
2013

Papier
0
2,13
5,75
4,67
3,79

Šatstvo Odpad z obce spolu
1,54
149,69
0,8
181,68
1,7
170,92
0,48
172,07
0,8
170,68
Zdroj: materiály OcÚ Dubové
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11. Máj 2014 – Deň matiek

Deň matiek možno právom
označovať za prvý sviatok pre
každého syna, dcéru, vnúčatá i tie
najmenšie pravnúčatá. Nie je to
náhoda, že tento významný deň je
zaradený do najkrajšieho mesiaca
v roku. Májový mesiac viac ako
iný evokuje mýtus lásky. Možno
z lásky,
možno
z potešenia,
možno z túžby po niečom
krásnom vzniká nový život –
dieťa. Matka je jediná, ktorá pri
svojom dieťati stojí, keď zablúdi,
jediná verí, keď ho všetci
odsudzujú a jediná, ktorá miluje,
keď všetci nenávidia. Pritom sama
je zraniteľná, citlivá a často
unavená. Zostavme sa v tento deň
na chvíľu vo víre všednosti
a neodkladných
povinností
a chyťme do dlaní matkinu ruku.
Ochraňujme a hľadajme ju v čase
jej plnohodnotných rokov života.
Dovoľte mi, aby som vyjadril svoj obdiv všetkým matkám
a zaželal im, aby ich sviatok vydržal v našich mysliach a srdciach
nielen v mesiaci máj, ale po celý rok. Prajem Vám veľa zdravia,
šťastia a rodinnej pohody.
Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Výsledky volieb prezidenta SR v našej obci

1. Kolo 15.03.2014:
Počet oprávnených voličov.............................................................................. 615
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky................................. 334
Počet odovzdaný.............................................................................................. 333
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov........................ 330
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
BÁRDOS Gyula............................................................................................. 0
BEHÝĽ Jozef, Mgr. ....................................................................................... 3
ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. ...................................................................... 2
FICO Róbert, doc. JUDr., CSc. .................................................................... 132
FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS.................................................3
HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr. ......................................................................... 4
JURIŠTA Ján, PhDr. ..................................................................................... 5
KISKA Andrej, Ing. ...................................................................................... 79
KŇAŽKO Milan............................................................................................ 24
MARTINČKO Stanislav............................................................................... 2
MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc. ............................................................ 0
MEZENSKÁ Helena, Mgr. ...........................................................................12
PROCHÁDZKA Radoslav, doc. JUDr., PhD. ............................................. 64
ŠIMKO Jozef, JUDr. ..................................................................................... 0

2.

Kolo
29.03.2014:

Počet oprávnených voličov.............................................................................. 607
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky ................................ 330
Počet odovzdaných obálok.............................................................................. 330
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov........................ 328
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
FICO Robert, doc. JUDr., CSc. .................................................................... 174
KISKA Andrej, Ing. .................................................................................................... 154
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Jubilanti v mesiacoch január, február, marec 2014
85 rokov
80 rokov

75 rokov
70 rokov
65 rokov

60 rokov

Ursíny Michal, č. 122
Lettrich Michal, č. 101
Lettrich Milan, č. 13
Siráňová Želmíra, č. 102
Hulla Michal, č. 128
Bačiaková Anna, č. 142
Lettrichová Anna, č. 268
Koša Dušan, č. 9
Lettrichová Dana, č. 49
Pittner Ján, č. 97
Vanická Elena, č. 147
Ursíny Dušan, č. 35
„Nepoznáme Vaše túžby,
nevieme čo k sviatku Vám priať.
Prajeme Vám zdravie, šťastie, lásku,
to najkrajšie čo život môže dať.“

Opustili nás
Hullová Ružena, č. 200
Košová Anna, č. 17
„Smútok rozlieva sa zrazu v mojej duši,
hoc ako dostal sa tam, tak to netuším,
snáď vlialo ho tam len samé poznanie,
že odišla si, že dotklo sa ťa skonanie.“

Z podkladov OcÚ spracoval Ing. Ľ. Lettrich
Dubovské noviny 36/2014
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Akcia bezpečnosť na cestách
Nový rok so sebou prináša i nové pravidlá. Výnimkou nie je ani cestná
premávka, v ktorej musia chodci nosiť reflexný odev či nejaký prvok za zníženej
viditeľnosti už aj v obci. Ak vás bez nich chytia policajti, pripravte si pár desiatok
eur.
Chodci na krajnici či okraji vozovky sú povinní za zníženej viditeľnosti
nosiť reflexné prvky alebo reflexný odev už nielen mimo obce, ale aj v nej. Vyplýva
to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá je účinná od 1. januára 2014 a ktorá
prináša viacero zmien v dopravných pravidlách a ďalších predpisoch.
Zákon definuje zníženú viditeľnosť ako viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci
cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, alebo keď nevidia
predmety na ceste. Platí to najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa
a v tuneli.
Ak chodec na vozovke nemá na sebe reflexné prvky, výrazne sa skracuje
vzdialenosť, na ktorú vodič vidí chodca. Chodca s reflexným prvkom vidno aj na
150 metrov.
Preto MS ČK Dubové sa rozhodlo svojim členom rozdať práve tieto
reflexné prvky.
Martina Rakytová
Oznamy
16.4. 2014 – Mobilný odber krvi Domov dôchodcov v Turč.Tepliciach od 8.00 hod
Máj 2014 – zber detského šatstva pre deti od narodenia do 18.rokov a hračky pre
Detský domov v Martine
15.4.2014 – Veľkoobjemový zber nábytku
Apríl 2014 – Zber papiera (termín upresníme)

17.maja 2014 od 18.30 hodine v KD Dubové.
Účasť prisľúbili nasledovné hudobné skupiny:
Útes, Stop time, Syrinx, 4.tretina,
Team revival /hosť večera/,Color, Alfa
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