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Tím „PRIEVIDZA“
víťazi 15. Ročníka volejbalového turnaja Dubákfest 2014

Foto: Archív OcÚ

Vážení spoluobčania,
prichádzame k Vám s ďalším číslom našich
Dubovský novín. Máme za sebou leto, prázdniny, dni
oddychu a znova sa môžeme vrhnúť do víru
každodenných pracovných povinností. Leto je za nami
a s ním aj tradičný volejbalový turnaj Dubákfest, ktorý
k nemu neodmysliteľne patrí. Okrem jeho organizačnej
prípravy sa urobilo aj kus roboty pri úprave
volejbalového ihriska, či už to bolo odvodnenie hracej
plochy, zhotovenie a osadenie nových lavičiek, výmena
piesku. Za túto prácu patrí poďakovanie všetkým, ktorí
akýmkoľvek
spôsobom
prispeli
k zdarnému
a bezproblémového priebehu obľúbenej akcie.
Poďakovanie tiež patrí členom našej folklórnej skupiny, ktorá vystúpila so
svojím programom na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci
a tak reprezentovala a zviditeľnila nielen seba, ale aj našu obec.
Veľmi ma teší činnosť Jednoty dôchodcov, ktorého aktívne členky sa pri
príležitosti výročia SNP aj tento rok postarali o partizánsky hrob na starom
cintoríne a skrášlili miesto posledného odpočinku našich osloboditeľov. Za
tieto aktivity im patrí veľké poďakovanie.
Výročie SNP sme si pripomenuli spolu s poslancami OZ položením vencov
k hrobu padlých a k pamätnej tabuli na stene kultúrneho domu.
V letných mesiacoch boli opravené najhoršie výtlky na miestnych
komunikáciách za vyše 3.000,- €. Cez prázdniny boli vymaľované priestory
MŠ, opravilo sa vybavenie MŠ, vymenil piesok na detskom ihrisku. V ZŠ
boli odstránené nedostatky zistené Úradom verejného zdravotníctva.
V letných mesiacoch pribudlo veľa práce s údržbou verejných priestranstiev
a cintorínov. Aj napriek veľkej snahe nám kosenie a zber trávy častokrát
narušili dažde, búrky a poruchy na krovinorezoch.
V týchto dňoch začala firma JAS Šipula s.r.o. Turč.Teplice s rekonštrukciou
strechy nad javiskom kultúrneho domu. Pri tejto rekonštrukcii bude
vymenený kompletný strop a krytina. Čas financií sme získali z Ministerstva
financií a zvyšnú časť musíme pokryť z vlastných zdrojov. Táto oprava bola
už nevyhnutná, pretože časť strechy je už prehnitá a pri daždi a topení snehu
sústavne do priestorov kultúrneho domu zatekalo.
Firma Orange zrealizovala už výstavbu vykrývača, ešte zostáva osadiť
a sfunkčniť technológiu. Zostáva nám len dúfať, že signál hlavne v strede
dediny sa zlepší.
Vážení spoluobčania,
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15. novembra sa budú konať komunálne voľby. Aj v ďalšom volebnom
období som sa rozhodol uchádzať o Vašu dôveru. Spolu s poslancami OZ
sme sa snažili v rámci možností urobiť maximum pre našu obec. Niektoré
aktivity a robotu vidieť hneď, niektoré však až časom, keď sa schvália
projekty a dotácie. Plánov je stále veľa, len všetko je o financiách, ktoré
chýbajú všade. A s tými, ktoré máme musíme hospodáriť rozumne.
Predovšetkým je to financovanie ZŠ s MŠ, vývoz a separovanie odpadu, ale
aj osvetlenie obce a mnoho ďalších, ktoré patria k bežnému štandardu života
v obci. Máme pripravených niekoľko projektov, ktoré však okrem
schválenia, potrebujú aj niekoľkopercentné spolufinancovanie obce. Toto sa
snažíme vždy vykryť z obecných financií, nechceme si brať úver a tak
zadlžovať obec na niekoľko rokov.
Z mojej doterajšej aj budúcej práce vyplýva, že nemám žiadne
osobné ani podnikateľské záujmy. Za mojou doterajšom prácou je čestný
morálny profil, ktorý nie je ovplyvňovaný žiadnymi lobistickými skupinami
alebo jednotlivcami. Všetky moje rozhodnutia sú smerované pre dobro Vás,
občanov obce. Mojimi hodnotami sú ľudskosť, charakter, dôstojnosť
a otvorenosť. Tieto sa snažím uplatňovať nielen vo svojej práci, ale aj
v rodine, ktorá je pre mňa prvoradá.
Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Dubákfest oslávil 15 rokov
15. ročník volejbalového turnaja by si zaslúžil naozaj seriózne poňatie
od seriózneho autora. Práve preto sa vám chcem ospravedlniť hneď v úvode, ale
nikoho seriózneho zjavne nenašli... Poďme na to.
Aj tento rok sa volejbalový turnaj už štandardne začal svojimi
úvodnými zápasmi v piatok. Registrovaných bolo 13 tímov (zoznam nájdete
nižšie). Ľudia sa pomaličky schádzali, určite k početnému množstvu dopomohol
aj headliner podujatia – kapela HEX. Hex je známy nielen svojim obrovským
množstvom hitov, ktoré si ľudia už tak automaticky spievajú spolu s ním, ale aj
svojim otvoreným a vrelým prístupom k fanúšikom. Chalani sú na scéne
neuveriteľných 25 rokov a pokora je im vlastná. Ich koncert bol jedna skvelá
hex-párty plná ich osvedčených hitov a odspievali si ho všetky vekové
kategórie. Myslím, že Štvrtá Tretina môže byť s takouto predkapelou maximálne
spokojná  Tanečné kolo sa triaslo pod návalom tancujúceho a skákajúceho
davu, HEX čo-to popridával a vytvoril tak skvelú atmosféru pre našu domácu
kapelu. Na tú sa už, ako každý rok, tešil snáď každý. A to ešte dokonca málokto
tušil, že kapela práve oslavuje svojich nádherných 10 rokov a pre všetkých si
prichystala aj úžasné prekvapenie – šampanské sa len tak lialo (len lízlo pohár,
už bolo v hrdle ) a zákusky nám tiež padli vhod. Skalní fanúšikovia (na čele
s Dadkou Solařovou, Jankom Murčekom a zvyškom) odpálili famózny ohňostroj
a párty mohla pokračovať  .Veľké ĎAKUJEME patrí našej 4./3, ktorá už
celých 10 rokov vytvára úžasnú atmosféru na zábavách a mnohých iných
podujatiach. Sme na vás nesmierne hrdí.
Sobota bola
predovšetkým
o volejbale. Hralo sa
od samého rána,
tímov bolo dosť,
zápas striedal zápas.
Chýr o moderátorke
Dadke sa rozšíril až
do Bratislavy až
z toho Sajfa načisto
ochorel, a tak Dadka
musela moderovať až do večera (chcem však podotknúť, že Sajfa skutočne
nemal hlas a že Dadka bola v tejto úlohe naozaj vynikajúca). Víťazom turnaja sa
stali už naši dlhoroční priatelia z Prievidze (ešte raz im touto cestou srdečne
gratulujeme, tešíme sa na nich aj o rok).
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O zábavu sa aj ten rok staral DJ Drozďo, ten už je tiež inventárom
turnaja, ale prečo meniť veci, ktoré fungujú  A Drozďo veru fungoval
kvalitne aj tento rok a parket pripomínal zemetrasenie. Takmer by som
zabudla na ohňovú šou. Tak toľko híkania som už pár rokov nepočula, ale
bolo opodstatnené . Tancovalo sa, spievalo, pilo, zábava bola naozaj
fantastická, počasie turnaju prialo. Do nedele. Pred divadlom už trošku
spŕchlo, ale kto nebol z cukru, na predstavenie prišiel. Ja som síce nebola
no napriek tomu, že nie som investigatívny žurnalista, predsa len som sa
informovala, o čom predstavenie z Kremnice, Moskva Petušky (divadelný
súbor Kusy Cukru) vlastne bolo. Lenka Knietlová mi bez zaváhania
vysvetlila: „Nastavili nám zrkadlo. Začali piť zo štamperlíkov, potom
z pohárov, prešli k fľaškám, až skončili pri vedrách. Ako keby tušili, aký
víkend sme zažili.“
Turnaj zavŕšila afterpárty, kde sa hodnotilo, dopíjalo, klebetilo či
debatilo. 15. ročník je úspešne za nami a preto by som ešte rada poďakovala
organizátorom. Lukášovi Hullovi, Danielovi Lettrichovi a Juliane Hanusovej
za ďalšiu výbornú a nezabudnuteľnú akciu. Na záver by som rada dala
priestor práve im, aby turnaj zhodnotili oni sami.
Lukáš Hulla: ,,Veľmi ma teší, že každým rokom sa kvalita volejbalu
neustále zvyšuje. Tak isto sa vyjadrili aj zástupcovia všetkých tímov a
jedným dychom dodali, že za dobrou úrovňou volejbalu je aj neporovnateľne
lepšia kvalita a pripravenosť ihriska. Tu by sme sa radi poďakovali všetkým,
ktorí prispeli finančne, prípadne podali pomocnú ruku, alebo prišli pomôcť
s úpravou prostredia aj samotného ihriska. Sme si vedomí, že sa nájdu
momenty, ktoré sa dajú urobiť lepšie a z nich sa ponaučíme pri realizácii
ďalšieho ročníka. Sme zvedaví aj na názory Vás, návštevníkov a fanúšikov,
preto v pravý čas sa vás na to budeme pýtať. Stále si stojíme za tým a
hovoríme to nahlas, že Dubákfest je akcia najmä pre Dubovčanov a ľudí,
ktorí sa tu cítia ako doma´´.
REGISTROVANÉ TÍMY:
Kalimero (MT); toi – toi (TR); Mlátičky (Malý Čepčín); Hamdžanda (MT);
Antukoví bombardéri (MT,TR); Ranená Breza (Socovce); Prievidza; P. A.
Team (MT); No stress (Dubové); Mochovce (Mošovce); Slniečko (Dubové);
Štubňa, Navzájom spolu (BA,BB)
VÝSLEDKY TURNAJA:
1. miesto: Prievidza
2. miesto: Mochovce
3. miesto: Antukoví bombardéri
4. miesto (cena útechy): Toi-toi
Stana Lettrichová
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Vážení spoluobčania,
je veľmi smutné, akí sme nevšímaví k tejto našej dedine. Určite
Vám neušlo 70. výročie SNP, ktoré sme si pripomenuli v nedávnom
období (v Živote Turca sa objavila aj fotografia partizánskeho hrobu
z našej dediny, zo starého cintorína). Koľkí z nás chodievame na starý
cintorín aj vedľa partizánskych hrobov, ale nikoho nenapadne upraviť
prevrátené vence, vykosiť trávu na štvorcovom hrobe vedľa partizánov,
odhádzať padnuté konáre stromov z hrobu... Akoby sa nás to netýkalo.
Asi platí, že „čo nie je naše vlastníctvo, tak nás to nezaujíma“.
Aká sme boli vzorná dedina, držali sme spolu, chodievalo sa na
brigády, teraz keď sa nerobí pre mňa, to ma nezaujíma, ale kritizovať
a ohovárať, to je najlepšie, čo vieme. To nehovorím o kosení trávy. Keď
nepokosí OÚ, tak načo by sme sa namáhali. To platí aj dolu na cintoríne.
Každý si predsa môže vykosiť okolo hrobu.
Bolo by dobré, keby sme sa prebudili z toho spánku a trocha sa
začali zaujímať o dianí v našej dedine. Veď len koľko je ešte aktívnych
dôchodcov. Určite viete, že máme v obci Jednotu dôchodcov, ale ani
o tieto stretnutia nie je akosi záujem. V jednej menšej dedine, tu v okolí,
založili JDS len na jar a hneď sú aktívny. Zorganizovali brigádu na
cintoríne, kde majú tiež hroby padlých a zišlo sa ich 28 členov. Prečo to
u nás nejde?
A ešte niečo. Po dedine sú umiestnené kontajnery na sklo,
zbierajú sa plasty a aj tak sa nájdu jedinci, ktorým je ľahšie zaniesť vrece
sklenených alebo plastových fliaš do kontajnera u Považanov. Neviem, či
doma nemajú smetiaky, lebo len čo sa kontajnery vysypú už tam znovu
nahádžu všetko možné, však všetci platíme za ich odvoz, čo nie je lacná
záležitosť.
Určite v tomto období chodievate aj do hory na huby a všimli ste
si tie porozhadzované plastové fľaše či plechovky, čo zdobia lesné cesty
a chodníčky. Určite nám ich sem nenosia len cudzí ľudia, veď ľahšie je
vyhodiť plechovku alebo fľašu na zem ako doniesť ju domov.
Skúsme sa nad týmto zamyslieť a urobiť niečo pre našu dedinu. Veď aký
príklad dávame našej mládeži, ako ju to vychovávame?
Anna Pittnerová
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Opäť v škole
Po dvoch mesiacoch prázdninovania sa naši žiaci vrátili späť
do školských lavíc. Pre nich, ako aj pre celý personál školy, začali
nové školské a pracovné povinnosti. Novinkou v MŠ bolo počas
prázdnin rozdelenie prevádzky: prvé dva júlové týždne zostali
a pribudol posledný týždeň v auguste.
V MŠ je na nový školský rok zapísaných až 25 detí, z toho 7
predškolákov. V ZŠ sa zvýšil počet žiakov na 21, privítali sme 7
prvákov. Do ŠKD a na obedy chodí 19 žiakov. Zameranie krúžkov sa
oproti minulému roku nezmenilo, pribudol ešte folklórny krúžok.
V MŠ bude tento rok nový krúžok, kde si budú detičky cvičiť správnu
výslovnosť.
Počas leta sa zrealizovali nevyhnutné opravy a renovácie
v budove školy, za ich zabezpečenie patrí poďakovanie nášmu
zriaďovateľovi. Vyzdvihnúť treba aj iniciatívu kolegýň z MŠ, ktorých
tvorivé nápady a ich realizácia prispeli k výraznej modernizácii
a skrášleniu priestorov MŠ.
Verím, že úlohy, ktoré sme si naplánovali, sa nám podarí
splniť aj vďaka dobrej spolupráci so zriaďovateľom a rodičmi, aby
všetci vo vzťahu dieťa – škola (zriaďovateľ) – rodič sa cítili spokojní
na konci školského roka 2014/2015.
Mgr. J. Lettrichová
riaditeľka školy
PRÁZDNINY, PRÁZDNINY...
...išli sme so sestrou na dva týždne na Vrícko. Na druhý deň sme išli
s dedom na huby. V hore bolo krásne. Nazbierali sme kopu húb. Ja sám tri
plné vrecká. Myslel som si, že stretneme aj medveďa. Môj dedo povedal, že
pred týždňom išiel tiež na huby a videl medvedicu. Dni nám ubiehali so
zážitkami ako voda. Zrazu sa zjavili ocino a mamina. Prišli pre nás.
Rozlúčili sme sa s rodinou a išli domov.
Aďko Lettrich

Dubovské noviny 38/2014

-7-

...cez prázdniny som bol v letnom tábore. Boli sme na chate. Odtiaľ
sme išli na hrad. Dlho sme tam kráčali. Keď sme tam prišli, zavolali nás na
veľkú skalu. Bol tam pekný výhľad na hory a mestá. Na druhý deň sme
strieľali z lukov, na štvrtý sme boli na kúpalisku. Na ďalší sme sa hrali
všelijaké hry. Na šiesty sme po tme prešli cez les, kde nás strašili. Posledný
siedmy deň sme sa rozlúčili s kamarátmi a išli domov. Dlho budem
spomínať na tieto prázdniny.
Robko Šuráb

...môj najlepší zážitok bol, keď sme išli s kamarátmi na motokrosovú
trať, a ešte keď sme išli veľkým strmým kopcom dole. Keď sme už boli dole,
tak sme museli prejsť brodom cez vodu a cez bahno. Boli sme špinaví, ale
šťastní, že sme to zvládli.
Filipko Kmeť

...my sme boli cez prázdniny na Orave. Cestou tam sme videli rieku
Váh a krásne skaly. Keď sme tam prišli, bolo mrzko, ale tam sa dá robiť aj
kopec iných vecí. Tak sme sa išli kúpať do bazéna. Boli sme dnu, tam sme sa
veru vyšantili. Na druhý deň prišla aj moja krstná s krstným. Išli sme na
prechádzku. Po 30 minútach už mamina s krstnou nevládali, ale ja s ocinom
a krstným sme vyšli až na vrch kopca. Keď sme išli dole, boli sme udýchaní,
ale šťastní, že sme vyšli až hore. Potom krstní a ja sme išli skákať na
trampolínu. Nakoniec sme všetci išli do výrivky. Boli to naj prázdniny.
Viki Danišová
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Svetový deň prvej pomoci – 1. časť
,,Postup pri záchrane života je ako reťaz. A každá reťaz je taká silná ako jej najslabší
článok.´´
Slovenský ČK spolu s ďalšími národnými spoločnosťami Červeného kríža
si 13.9.2014 pripomenul Svetový deň prvej pomoci.
Každých 5 sekúnd vo svete zomrie človek na následky nejakého zranenia.
Aj vy môžete túto štatistiku zmeniť k lepšiemu. Vedieť poskytnúť prvú pomoc môže
znamenať záchranu života vašich najbližších. Až 75 percent úrazov a nehôd sa stáva
v prítomnosti príbuzných a priateľov. Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach či
zručnostiach, ale o odhodlaní, pripravenosti a vôli. Niekoľko jednoduchých úkonov
je základom pre ďalšiu pomoc lekárov záchrannej služby a nemocnice. Strach,
nevedomosť a z nich plynúca nečinnosť oberajú mnohých o šancu na prežitie. Vždy
by ste mali mať na pamäti, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna. Cenné
minúty do príchodu záchrannej služby často tvoria hranicu medzi životom a smrťou.
Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej osobe alebo
chorej. Nenahrádza zdravotnícke a lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho
úspešnosti.
Záchranca musí vedieť – Zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života
-Zistiť príznaky úrazu,ochorenia
-Poskytnúť prvú pomoc
-Privolať
špecializovanú
pomoc
a odovzdať
postihnutého pracovníkom zdravotníckeho záchranného systému.
Naučte sa s nami základy prvej pomoci:
Prvý kontakt s postihnutým
1.Zistíme prítomnosť vedomia, dýchania a vonkajšieho krvácania
- je postihnutý pri vedomí? – t.j. odpovedá na otázky alebo zareaguje na
zatrasenie
- dýcha sám? Nevidíme veľké vonkajšie krvácanie?
2.Odhalíme príznaky, ktoré neohrozujú bezprostredne život postihnutého, ale mohli
by spôsobiť komplikácie – predstavíme sa postihnutému
- ponúkneme pomoc
-opýtame sa na jeho pocity – najčastejšie je to bolesť a zlyhanie
funkcie časti tela
Pri podozrení na poranenie krku a chrbtice s osobou nehýbeme
Privolanie záchranky
Záchranná zdravotná služba potrebuje za každých okolností vedieť tieto informácie:
- Meno volajúceho a číslo telefónu
- Čo sa stalo, aké sú príznaky
- Presná adresa pacienta, mesto nehody, orientačné body
- Počet, pohlavie a približný vek postihnutých, druh poranení
- Podrobnosti , špeciality
- Čakajte na ďalšie otázky
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Šok
1.
2.
3.
4.

Upokojte osobu v šoku
Postihnutého prikryte, aby ste zabránili stratám tepla
Ošetrite rany, znehybnite podozrenie na zlomeniny
Postihnutému nadvihnite dolné končatiny o 30 cm – do tzv. protišok.
polohy –nie pri poranení brucha a dolných končatín
Pri podozrení na poranenie krku a chrbtice s osobou nehýbeme
5. Poskytnite tzv. 5T – ticho, teplo, tíšenie bolestí, tekutiny, transport
Krvácanie
- Postihnutému okamžite zatlačte rukou priamo na ranu. Ak máte
poruke obväz alebo čistú tkaninu , vytvorte z nich ochrannú vrstvu
a ranu prekryte – škrtidlo na zastavenie krvácania sa nepoužíva
- Postihnuté miesto sa snažte znehybniť a polohovať nad úrovňou
srdca
- Privolajte pomoc
- Začnite s protišokovými opatreniami – pozri šok
Cudzie telesá nikdy nevyberáme, pretože dokážu upchať ranu,
a tým brániť krvácaniu
Popáleniny
1. Postihnuté miesto okamžite chladíme studenou vodovodnou vodou
20 min. Čo najskôr po začatí chladenia treba dať dole prstene
a prívesky
2. Horiaci odev uhasíme, priškvarené časti odevu nestrhávame
3. Keď prestane bolesť, prikryjeme miesto potravinárskou fóliou,
obväzom, čistou tkaninou alebo mikroténovým vreckom
4. Ak treba, poskytneme zasiahnutej osobe protišokové opatrenia
a zariadime prevoz na definitívne ošetrenie
Životunebezpečné môžu byť popáleniny:
u detí ak sú väčšie ako plocha 2 dlaní,
u dospelého ak sú väčšie ako plocha 5 dlaní.
V ďalšom vydaní Dubovských novín – zastavenie dýchania a krvného
obehu, srdcový záchvat, infarkt, zlomeniny.
Zdroj – www.prvapomoc.sk

MS ČK Dubové
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85 rokov
80 rokov
75 rokov
65 rokov
60 rokov

Jubilanti v mesiacoch júl, august a september 2014
Hulla Ľudevít, č. 151
Lettrich Ján, č. 260
Ursíny Ján, č. 119
Murčeková Pavlína, č. 141
Musil Bohumil, č. 10
Danišová Marta, č. 150
Kmeťová Anna, č. 107
Pšenko Milan, č. 191
„Rok k roku pozvoľna sa radí,
Do stránok života zas nové riadky píše...
Na počesť Vás, kto sviatok slávi,
zdvihnú sa k prípitku čaše.“

Miazdra Tobias
Frnová Barbora

Privítajme
*13.07. 2014
*16. 08. 2014
„Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne
po čom človek túžil.“

Z podkladov OcÚ spracoval Ing. Ľ. Lettrich
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Spomíname
Horou vetrík šumí a spomína si.
Na tie tiché vzdychy plné bolesti.
Keď vojna šla krajom, mnohých ranili
aj na cintoríne hroby pribudli.
Darmo vyčkávala mati na syna.
U nás tíško v hrobe on odpočíva.
Neplač, osuš slzy, nech srdce nežiali.
Zomrel pre nás všetkých v našom chotári.
Spomíname na tých, čo sa nedožili.
Kladieme kvety za všetkých živých.
V srdci vďaka vrúcna za mier, pohodu,
keď s pietou ideme k Vášmu hrobu.
Vďaka Vám!
Mária Benáková
Tichý vánok letí po horách, dolinách,
nebo je pokojné, všade mier.
Na boj ten urputný, hrdinský, pamätný,
nemožno zabudnúť nikdy ver.
Partizán smelo šiel, do boja zničiť
vrahov tých ukrutných, surových.
V boji tom udatnom partizánka mladá
ranená životom svoj položí.
Pribehnú druhovia, poctu jej pripravia.
Mäkký hrob trávičkou vystelú.
Pokojne v zemi len, snívaj svoj večný sen
Hrdinský bojovník – partizán.
Autor neznámy
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Pozvánka
Obecný úrad, Miestny spolok Červeného kríža a výbor TJ
Družstevník Dubové,
Vás srdečne pozýva pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
na posedenie, ktoré sa uskutoční
dňa 17. októbra (piatok) 2014 o 18:00 v sále K.D.
O dobrú náladu sa postarajú speváčky Marta Križanová a
Oľga Wagnerová.

Vydáva: Obecný úrad Dubové
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