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V snehovej náruči zima zem láska,
v tisíce hviezd vzplanie ohník,
čo v ľudských srdciach praská.
Nech kvitne pod stromčekom láska,
o jej svetlo nech neprichádza nik.
Kroky radosti nech
nezdobí iba Vianoc čas.
Nech zdravie a lásky
v novom roku hladí nás.

Vážení spoluobčania,
dostáva sa vám do rúk posledné tohtoročné číslo
Dubovských novín. Po celý rok ste si v nich mohli
nájsť veľa zaujímavých článkov, postrehov
a informácií, ktoré Vám priblížili dianie v našej
obci, činnosť organizácií, či prácu našich žiakov
MŠ a ZŠ.
Už o niekoľko dní tu máme najkrajšie
sviatky roka – Vianoce a čo nevidieť aj Nový rok
2014. My sa znovu na chvíľu zastavíme a v mysli
zhodnotíme odchádzajúci rok. Rok, ktorého dni
boli naplnené prácou, každodennými starosťami, ale i radosťami
a veľkými, či malými úspechmi. Som rád, že v priebehu roka nám aj
všedné dni dokážu spríjemniť ľudia, ochotní urobiť niečo pre druhých.
Svedčí o tom aj posedenie s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším, kde príjemné chvíle mohli stráviť v spoločnosti dychovej
hudby Dubovčianka a o občerstvenie sa postarali členky MO SČK
a členovia DHZ. Taktiež to bol príchod Mikuláša s rozsvietením
vianočného stromčeka, ktoré svojím programom spestrili deti MŠ
a ZŠ spolu so svojimi pani učiteľkami.
Všetkým organizátorom a účinkujúcim patrí veľké poďakovanie.
V tejto časti môjho príhovoru by som chcel vyzdvihnúť prácu pani
Anny Lettrichovej /vedúcej folklórnej skupiny Prameň/, ktorá bola
návrh Obecného úradu ocenená pri príležitosti 60. výročia založenia
osvety v Turci. Ocenenie si prevzala na slávnostnom večere
v Slovenskom komornom divadle v Martine z rúk riaditeľky
Turčianskeho osvetového strediska v Martine p. Kmeťovej. Ešte raz
jej aj touto cestou blahoželáme.
V októbri bol zrealizovaný projekt sadovnícko-terénnych
úprav stredu obce z Programu obnovy dediny v celkovej výške 5.253,€, z čoho nám bolo preplatených 4.848,- €. Súčasťou realizácie bolo
vybudovanie chodníka, celková úprava terénu, osadenie lavičiek,
úprava miesta na umiestnenie mája a výsadba okrasných kríkov.
Verím, že takto upravený stred obce prispeje k spríjemneniu života
v obci a jej vzhľadu.
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V decembri nám bol odovzdaný vypracovaný projekt na ďalšiu etapu
výstavby chodníka pre chodcov popri hlavnej ceste. Verím, že
v nasledujúcom roku bude vyhlásený program, z ktorého bude možné
čerpať finančné prostriedky na jeho vybudovanie. Z vlastných zdrojov
obce by takýto finančne náročný projekt nebolo možné zrealizovať.
Spoločnosťou Orange Slovensko sme boli oslovený na spoluprácu pri
vypracovaní návrhu projektu na osadenie vykrývača na šírenie
mobilného signálu v našej obci. Vykrývač bude umiestnený na Diele
nad obcou. Týmto sa podstatne zlepší signál vo všetkých častiach
obce. Máme prísľub investora, že toto bude zrealizované v priebehu
budúceho kalendárneho roka.
Vážení spoluobčania, len niekoľko dní nás delí od chvíle, keď
nám na dvere zaklope nový rok. Preto Vám z úprimného srdca želám,
veľa zdravia, šťastia, pracovných a rodinných úspechov, optimizmu
a lásky vo Vašich rodinách. Aj v nadchádzajúcom roku nezabudnime
na úsmev a hrejivé ľudské slová, aby nevšímavosti, hnevu a chladu
medzi nami bolo čo najmenej.
Toto želám aj všetkým pracovníčkam a pracovníkom OÚ, poslancom,
členom komisií, vedúcim a členom súborov a organizácií, ktoré šíria
dobré meno o našej obci, samozrejme sponzorom a všetkým, ktorí
vždy ochotne pridajú ruku k spoločnému dielu.
Vianočný čas sú krásne chvíle,
čas znovu zažiť niečo milé,
rodinu objať, stretnúť priateľov,
spojenie duší cítiť aj bez slov.
Krásne Vianoce a šťastný Nový rok 2014
želá starosta obce, poslanci a pracovníci OcÚ.
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Súčinnostné cvičenie Dobrovoľných hasičských zborov okrsku
Turčianske Teplice
Dňa 19. októbra
tohto roku sa v našej
obci
konalo
súčinnostné cvičenie
DHZ
okrsku
Turčianske Teplice
a to DHZ Turčianske
Teplice,
Diviaky,
Dolná Štubňa, Háj,
Čremošné,
Turč.
Michal
a Dubové.
Okrem
toho
sa
cvičenia zúčastnili
DHZ Horná Štubňa, Slovenské Pravno, požiarne družstvo PD Dubové a profesionáli
HaZZ Turčianske Teplice.
Výcvikový štáb OV DPO v Turč. Tepliciach rozhodol, že súčinnostné
cvičenie sa uskutoční v našom DHZ s cvičným zásahom na objekt PD Dubové –
maštaľ č. 1.
Ako prvé zasahovalo družstvo PD Dubové a vzápätí družstvo nášho DHZ.
V stanovených intervaloch prichádzali družstvá ďalších DHZ.
Úlohou súčinnostného cvičenia bolo precvičiť možnosť spoločného zásahu
pri rozsiahlom požiari, preveriť dostupnosť vodných zdrojov, zabezpečenie
kyvadlovej dopravy vody ku požiaru a v neposlednom rade zabezpečiť organizáciu
zásahu s ohľadom na bezpečnosť zasahujúcich požiarnikov.
Súčinnostného cvičenia sa ako pozorovatelia zúčastnili aj starostovia
a funkcionári DHZ z niektorých obcí nášho okresu.
Bolo konštatované, že cvičenie malo kvalitnú prípravu a bolo organizačne
dobre zabezpečené. Za spoluprácu treba poďakovať OV DPO v Turč. Tepliciach,
HaZZ v Turč. Tepliciach, Obecnému úradu v Dubovom a tiež vedeniu PD Dubové
za poskytnutie priestorov a tiež zabezpečenie prípravy občerstvenia vo svojich
priestoroch.

Jozef Bačiak
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Posedenie s dôchodcami
Mesiac október je Mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti
sa v našej obci konalo posedenie s dôchodcami. Pripravili ho pre nás
Obecný úrad, ZO DPZ a MS SČK v Dubovom v spolupráci
s dychovým súborom Dubovčianka.
Dňa 11. 10. 2013 si asi 50 Dubovčanov nad 60 rokov posadalo
v kultúrnom dome za prestreté stoly. Starosta obce Ing. Ľubomír
Lettrich predniesol úvodnú privítaciu reč a začala sa zábava. K slovu
sa dostala dychovka. A my sme pomaly ožívali a zapĺňali tanečný
parket. Každý, kto chcel, si mohol do chuti zatancovať.
Medzi nami boli dobrí speváci a tak sa cez prestávky
rozospievala celá sála.
Chlebíčky, pohár vínka a jazyk sa rozviazal a nálada stúpala.
Vieme sa my ešte zabávať.
Pri dobrej hudbe, tanci a speve sme strávili príjemný večer.
Ďakujeme za toto stretnutie všetkým, ktorí nám ho pripravili.
E. Kmeťová a B. Lettrichová

Oznam Evanjelickej cirkvi a.v. v Dubovom
Služby božie počas sviatkov:
24.12. 2013 o 18,00 hod.
25.12. 2013 o 11,00 hod.
31.12. 2013 o 17,30 hod.
01.01. 2014 o 10,45 hod.
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JESFEST
alebo Jesenný festival v škole

Jeden deň nebol ako iné dniobyčajný. Bol super, pretoženeprišiel som do školy ako prvý,
nemal som v aktovke zbytočné
veci, celý deň som nestihol kresliť
(nenudil som sa) a čo je
najdôležitejšie,
mali
sme
v školskom klube Jesenný festival.
Fest sme sa naň tešili a chystali.
Jesenný festival je vlastne karneval
s maskami na jesennú tému. Hneď
po obede sme sa pustili do
upratovania triedy a obliekania do
kostýmov. Dievčatá sa obliekali
v malej, my chalani vo veľkej
triede. Nevedeli sme sa dočkať,
kedy sa uvidíme v kostýmoch. Pani vychovávateľka to mala najťažšie.
Všade bolo počuť: Pani vychovávateľka tamto, pani vychovávateľka
hento... všetkým stíhala pomôcť . Najprv nás namaľovala, potom nás
ukľudnila. A mohli sme ísť. Behali sme po dedine a pri tom spievali
naše obľúbené pesničky. Aj keď nám spievanie v tento deň nešlo. Po
ceste sa k nám pridali aj naši bývalí spolužiaci. Po návrate do školy
sme pozvali škôlkárov k nám. Masky sme mali fakt úžasné,
predstavovali sme ich básničkami a bolo nám dobre. Prišli sa na nás
pozrieť aj niektorí rodičia. Mali sme menšiu diskotéku a najlepšie
občerstvenie, aké sme len mohli mať. Zahrali sme sa aj náš obľúbený
stoličkový a guličkový tanec. Bol to skvelý deň.
Luky Lettrich
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Deti písali v ŠKD aj listy Ježiškovi. A tu sú niektoré z nich:
Milý Ježiško!
 Ak by si sa zastavil aj u nás, prosím, nechaj pod stromčekom pre
maminu niečo starožitné. Ona to má najradšej. Pre ocina dobrú
knižku, rád číta. Pre Kiku pekné oblečenie. Opýtal som sa starkého
a starkej, čo by chceli. Oni mi povedali, aby sme bolo všetci spolu
a zdraví. Lenže to sa doniesť a darovať asi nedá. A pre mňa dones,
prosím ťa, nejaké prekvapko. Ďakujem.
 Mamine: oddych v hoteli s ocinom aspoň týždeň. Ocinovi: oddych
v hoteli s maminou aspoň týždeň.
Mne: aby bola celá rodina zdravá a šťastná.
 Ježiško, bol som aj dobrý aj trochu zlý, lebo som sa naháňal
s bratrancom. Tak chcem iba tri veci: snowboard, LEGO city a bruder.
Ešte mamine oblečenie a ocinovi domáce kino. Ďakujem.
 Milý Ježiško, prosila by som si pekné šaty na sväté prijímanie.
Môjmu bratovi veľké auto, mojej sestre dotykový telefón. Mojej
mamine voňavku, ocinovi nový bicykel. Mojej starkej náhrdelník,
ujovi bicykel a starkému voňavku.
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Tri veci sú potrebné:
Tri veci musíš
sebe a druhým želať:

zdravie,
priateľov,
a radosť.
Tri veci
musíš ovládať:

svoju povahu,
svoj jazyk,
a svoje správanie.
Tri veci
musíš dať:

čo najviac chudobným,
slovo útechy smutným
a slovo pochvaly tým
čo si ju zaslúžili.
Trom veciam
sa musíš vyhýbať:

krutosti,
namyslenosti
a nevďačnosti.
Tri veci musíš obdivovať:

krásu prírody,
deti
a starých ľudí.
prevzaté z internetu
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„Život je ako rozvodnená rieka.
Vždy sa rozteká naširoko, von z brehov.“

V súčasnosti sa viac hovorí o učiteľoch, o ich nízkych platoch.
Myslím, že právom.
Nuž, dovoľte, aby som si spomenula v tomto predvianočnom
čase, na tých, čo po ukončení štúdia, rozišli sa zo škôl a pôsobili
a pôsobia v rôznych dedinách a mestách nášho Slovenska.
Z Dubového, neveľkej dediny to dediny, vyštudovali za
učiteľov,

vychovávateľov

a venovali

sa

a venujú

výchove

a vzdelávaniu mládeže, detí MŠ, ZŠ, SŠ aj VŠ.
Pedagogických pracovníčok – žien bolo a je najmenej 42, ich
kolegov mužov je 11. Ešte sú a boli najmenej 10 učitelia, čo mali
a majú veľa spoločného s Dubovým. Je to na našu dedinu veľa, či
málo? Posúďte!
Mnohí z nich už nežijú, ale určite na nich, aj na žijúcich,
s láskou, vďakou a úctou spomínajú tí žiaci a študenti, ktorým
zasievali a zasievajú do sŕdc semienka lásky, úcty, múdrosti s vierou,
že naisto vzídu a prinesú dobrú úrodu.
Mária Benáková
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Jubilanti v mesiacoch október, november, december 2013
85 rokov
Danišová Johana, č. 106
Hulla Stanislav, č. 73
80 rokov
Ličková Mária, č. 259
75 rokov
Boďová Anna, č. 67
70 rokov
Plica Vladimír, č. 78
Považan Michal, č. 209
65 rokov
Bartalský Štefan, č. 162
Boďa Ján, č. 66
Kmeťová Elena, č. 115
Ondrová Janka, č. 43
60 rokov
Hrivnák Ľubomír, č. 12
Hulla Stanislav, č. 185
Lettrichová Anna, č. 267
Lettrichová Anna, č. 94
Štanceľ Ľubomír, č. 153
„V pokoji, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie zdravie, radosť, lásku šťastie...“

Privítajme:
Dušan Daniš
„Čím by bol človek bez detí?
Prázdny stôl, možno prestretý,
a život šiel by povedľa...“
Z podkladov OcÚ spracoval:
Ing. Ľ. Lettrich
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Oznamy:
Vodiči pozor!!!
Obecné zastupiteľstvo v Dubovom upozorňuje všetkých
vlastníkov motorových vozidiel:
Podľa zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. §
10 ods. 1, nesmie nikto svojou činnosťou ohrozovať premávku na
miestnych komunikáciách, ani sťažovať ich údržbu. Z tohto dôvodu
oznamujeme všetkým vodičom, že v prípade, že sa na miestnych
komunikáciách počas zimnej údržby budú nachádzať vozidlá

nevykoná správca komunikácie jej údržbu v dotknutom úseku.

Vydáva: Obecný úrad Dubové
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