Číslo 33.
IV., V., VI./2013

Cena: 0,30 €

Vážení spoluobčania,
nielen naším deťom nastal čas oddychu, ale aj
mnohí z nás sa tešia na dni voľna, keď
každodenné starosti a prácu aspoň na chvíľu
zahodia za hlavu a budú oddychovať. Ku
letnému oddychu neodmysliteľne patria rôzne
kultúrne a športové akcie. Aj u nás sa leto
začalo oslavami 60. výročia založenia
futbalového oddielu, ktoré pripravili členovia
výboru TJ, dobrovoľníci a sponzori. Okrem
futbalového zážitku, občerstvenia, diskotéky sa mohli prítomní diváci
stretnúť známeho športového komentátora Karola Poláka, či
martinských hokejistov.
Ďalšou pripravovanou akciou bude tradičný Volejbalový turnaj
s ďalším programom, nedeľné popoludnie s dychovou hudbou
Dubovčianka a oslavy 30. výročia založenia folklórnej skupiny
Prameň, ktorých sa zúčastní aj folklórny súbor Turiec. Verím, že pri
týchto akciách si príde každý na svoje.
Okrem spomínaných akcií sú to aj prehliadky a súťaže, ktoré sa
uskutočnili, či to už boli Retroprehrávky, oslava Dňa matiek, účasť
folklórnej skupiny na Turčianskych folklórnych slávnostiach
a Folklórnom festivale vo Východnej alebo účasť našich hasičov na
hasičských súťažiach /deti obsadili 3.miesto, dorast 4. miesto
a dospelí 18. miesto/. Aj prostredníctvom Dubovských novín chcem
vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí ich pripravili, nacvičovali
a obetovali svoj voľný čas pre ich zdarný priebeh a reprezentáciu
našej obce.
Pred niekoľkými dňami nám Správa ciest pri VÚC Žilina
vyasfaltovala časť miestnej komunikácie. Som rád, že nezostalo len
pri sľuboch a moja snaha nevyšla nazmar. Dodržali tak dávnejší
prísľub, že ak budú financie dokončia vyasfaltovanej začatej cesty,
kade jazdia autobusové spoje. Taktiež naša obec dostala od Úradu
vlády dotáciu na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách
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v objeme 1.850,- €. Oprava by mala byť zrealizovaná v druhej polovici
júla.
Na základe vyhodnotenia podaných projektov nám bola
Ministerstvom životného prostredia schválená dotácia v objeme
5.000,- € z Programu obnovy dediny na sadovnícko-terénne úpravy
stredu obce . Tento projekt musíme zrealizovať a vyúčtovať do
30.10.2013.
Začali sa tiež práce spojené s prípravou projektov pre územné
rozhodnutie o odkanalizovaní našej obce /spolu s obcami Budiš,
Jasenovo, Rudno, Liešno, Kaľamenová/ s napojením na ČOV Diviaky.
Minulý týždeň sme spolu s pracovníkmi Turčianskej vodárenskej
spoločnosti a projektantmi prešli dedinu a hľadali najvhodnejšie
riešenia projektu podľa skutočnosti. TURVOD začal vybavovať
dotáciu na realizáciu tejto stavby, ktorá bude rozdelená na 6 častí.
Naša obec bude zaradená do 1. Etapy spolu s výtlakom do ČOV.
Zostáva len dúfať, že vodárenskej spoločnosti sa podarí získať financie
a plánované odkanalizovanie sa stane realitou.
Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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RETROPREHRÁVKY

20. apríla 2013 sa v našom kultúrnom dome konalo stretnutie
muzikantov.
Akcia, ktorej presný názov je Retroprehrávky – stretnutie muzikantov
na Hornom Turci, sa v predchádzajúcich ročníkoch organizovala
v Diviakoch. Väčšia sála pre účastníkov, lepšie priestory pre
vystupujúce kapely a občerstvenie rozhodli, že tento rok sa akcia
presunie na Dubové. A podľa názoru viacerých účinkujúcich sa tento
ťah oplatil. Všetky hrajúce kapely vystúpili bez nároku na honorár,
pripravili si tanečno-zábavový repertoár a vytvorili jedinečnú, naozaj
výbornú atmosféru. Zoznam kapiel podľa poradia, ako vystúpili:
Verejné pohoršenie, Živienka, revivalová kapela Katapult.SK, Stop
Time, Olympia, domáca Štvrtá tretina, Alfa, Satelit. Každá kapela
mala 45 minút na svoje vystúpenie, každý jeden muzikant sa snažil na
pódiu odovzdať maximum. Zazneli pesničky z celého sveta, väčšinou
hity, ktoré počúvame z rádií. Kto sa akcie zúčastnil, určite si
zaspomína na dobrú tanečnú náladu do samého rána.
Za žltou oponou, ktorá delila pódium na dve polovice, sa odohrávalo
to, kvôli čomu táto akcia vznikla. Tam bol priestor vyhradený pre
muzikantov. Tí, ktorí práve nevystupovali, sa mohli nerušene
porozprávať, vymeniť skúsenosti, názory. Týždeň po skončení akcie
som dostával od nich maily a telefonáty s poďakovaním, že bolo
všetko výborne pripravené a že sa tešia o rok na ďalší ročník.
Na záver chcem poďakovať Obecnému úradu a sponzorom. Pripravili
nám podmienky, aby sa akcia mohla uskutočniť. Ďakujem tím, čo vo
svojom voľnom čase boli ochotní urobiť tú mravčiu prácu. Nejdem
menovať, mohol by som na niekoho zabudnúť. Asi by nikto nečakal,
že len zvuková a svetelná technika sa chystá dva dni, pripraviť
pohostenie pre 50 účinkujúcich a sálu pre 300 návštevníkov tiež nie je
žiadna maličkosť.
Všetko chce čas a obetavosť.
Ešte raz Vám všetkým ďakujem.
Ing. Milan Lettrich
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Deň matiek
Druhá nedeľa v máji je vždy venovaná sviatku našich mám
a starých mám. Inak to nebolo ani tohto roku, keď 12. mája sme s nimi
oslávili ich sviatok. Hoci počasie nebolo veľmi priaznivé, v sále
kultúrneho domu svietilo slnko sviatku Dňa matiek. Po úvodnej básni
žiak ZŠ svojim príhovorom mamy a staré mamy pozdravil starosta
obce Ing. Ľubomír Lettrich. Do pomerne dlhého kultúrneho programu
prispeli deti MŠ, žiaci ZŠ, ZUŠ v Mošovciach odbor tanečný (deti
MŠ), odbor hudobný (žiaci ZŠ). Vďaka patrí všetkým pedagogickým
pracovníčkam, ktoré tento hodnotný program pripravili. Záver oslavy
už tradične patril folklórnej skupine Prameň, ktorá prítomným urobila
veselú náladu a vyčarila úsmev na tvárach. Mamy a staré mamy
odchádzali zo sály s kvietkom vďaky. Čo dodať na záver? Ešte raz
vďaka za život, zdravie, výchovu, bezpečie domova a lásku, ktoré si
nám mama rozdávala a naďalej dávaš.
Mgr. Anna Daubnerová

Zaznievala ruština
Pred viac ako dvoma desaťročiami sa v školách učili ruský
jazyk. Bol to povinný predmet. Situácia sa zmenila a povinným
cudzím jazykom sa stal anglický jazyk. Ruský jazyk je voliteľným
predmetom na 2. stupni ZŠ. V našej škole však tento jazyk zaznieval
po celý školský rok. Naši tretiaci a štvrtáci si ho zvolili na začiatku
školského roka ako krúžok. Naučili sa písať azbuku, čítať slová
a jednoduché vety v ruštine. Vedia pomenovať predmety okolo seba,
čísla, mesiace, dni... Ovládajú pozdravy a jednoduché frázy. Takže
nielen na krúžku, ale aj cez prestávky bolo počuť ruštinu.
Pre žiakov bol tento jazyk zaujímavý. Na krúžok sa tešili.
Dúfam, že tieto základy ruského jazyka im ostanú aj na druhý stupeň
ZŠ a tam ich len oprášia.
Mgr. Anna Daubnerová
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Svetový deň Červeného kríža
Každý môže, v rámci svojich možností a schopností urobiť niečo preto,
aby pomohol dobrej veci a urobil tento svet lepším. H.Dunant

Červený kríž /ďalej len ČK/ je najvačšia
humanitárna organizácia, ktorá už 150 rokov
pomáha ľuďom na celom svete, no bez
podpory verejnosti, by bola jeho existencia
ohrozená. 8.5. – Svetový deň ČK
a Červeného polmesiaca umožňuje každý rok
upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na
osudy
ľudí
postihnutých
vojnovými
konfliktami, násilnosťami a katastrofami.
Tento deň sa slávi ako spomienka na narodenie Jeana Henryho
Dunanta/8.5.1828/ - spolutvorca myšlienky založenia svetovej
organizácie – ČK.
J.H.Dunant sa narodil v Ženeve.
Rodičia mu predurčili životnú dráhu
bankára a obchodníka, hoci mal citlivý
prístup k chudobným a chorým. Bitka pri
Solferine, kde sa stretli vojská Napoleóna
III. a Františka Jozefa ovplyvnila ďalší
životný priebeh Dunanta. Pri tomto
severotalianskom mestečku videl krvácať,
trpieť a umierať vojakov a civilných
obyvateľov. Po tejto skúsenosti nebol
schopný vrátiť sa k obchodu. Začal
organizovať pomoc pre ranených a poskytovať lekársku pomoc
trpiacim vo vojnách. Vojnovú udalosť zo severu Talianska opísal
v knihe Spomienky na Solferino. Sú v nej návrhy, aby sa podobné
udalosti neopakovali a základy budúcich Ženevských konvencií.
Dubovské noviny 33/2013
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Pre založenie ČK sa stal rozhodujúci r. 1863. Vo februári
vznikla v rámci Ženevskej spoločnosti pre verejné blaho komisia,
ktorej úlohou bolo v praxi zrealizovať Dunantovu výzvu napísanú
v Spomienke na Solferino. 26 – 29.1O.1863 v Ženeve sa konala
medzinárodná konferencia za účasti 16 národov. Založili základy ČK.
Znakom na celom svete sa stal červený kríž v bielom poli.
Prvé stopy na území Slovenska sa viažu s rokom 1881 –
Uhorský ČK. Vo februári 1918 vznikol Československý ČK –
predseda Alica Masaryková. Počas 2.sv.vojny ČK v Čechách a na
Morave násilne zanikol. Na Slovensku sa ho podarilo udržať.
Po r. 1948 – zas Československý ČK, ktorý mal svoj výbor a orgány.
Slovenský ČK je jediná vládou SR uznaná v r. 1992 národná
spoločnosť ČK, pôsobiaca na celom území SR podľa Ženevských
dohovorov. Je členom Medzinárodnej federácie spoločností ČK
a Červeného polmesiaca a pôsobí v súlade s ich
základnými
princípami .
Základné princípi – ľudskosť – ochrana zdravia, nestrannosť –
nediskriminuje,
neutralita,
nezávislosť,
univerzalita, jednotnosť – v každej krajine len
1 národná spoločnosť ČK

Martina Rakytová
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Miestny Červený kríž Dubové
3.5.2013 došlo v Miestnom ČK k výmene výboru.
V prvom rade treba poďakovať starému výboru a hlavne bývalej
predsedníčke Mgr. Janke Lettrichovej za dlhé roky strávené v tejto
funkcii.
Novému výboru želam veľa trpezlivosti, kopec dobrých nápadov
a chuti ich realizovať.
Nový výbor: Predseda – Rakytová Martina
Podpredseda- Verešová Oľga
Tajomníčka – Kútniková Zuzana
Pokladník – Rakytová Jozefína
Hospodár – Boďová Viera
Členky výboru - Oľga Makošová
Alena Boďová
Niečo o našej činnosti:
V rámci spolupráce s tunajším Klubom dôchodcom sa v našej obci
konala zdravotná prednáška o pohybovom ústrojenstve. Dúfam, že
spolupráca s klubom sa aj naďalej bude rozvíjať.
Miestny ČK sa v mesiaci jún zapojil do celoslovenskej verejnej
zbierky pod názvom Aj málo je veľa. Týmto by som sa chcela
poďakovať všetkým obyvateľom, ktorí sa do nej zapojili.
Koncom septembra chceme zorganizovať v našej obci mobilný odber
krvi v spolupráci s okolitými obcami a s mobilnou jednotkou
Národnej transfúznej služby SR. Aby sa tento odber mohol uskutočniť
musí byť splnený limit minimálne 20 darcov krvi. Ak ste si nie istý, či
môžete darovať krv alebo akékoľvek bližšie informácie o darovaní
nájdete na www.ntssr.sk/otázky a odpovede. Prípadní záujemci sa môžu
hlásiť u predsedníčky MČK Dubové Martiny Rakytovej. Termín odberu
upresníme v miestnom rozhlase alebo na internetovej stránke obce.
Martina Rakytová
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60.výročie založenia TJ Družstevník
Dubové.
Dňa 22.06.2013 sa v areáli TJ Dubové
uskutočnilo zaujímavé podujatie pri príležitosti
60.výročia založenia TJ Družstevník Dubové.
Hneď pri vstupe do areálu ihriska si mohli
návštevníci pozrieť niekoľko desiatok fotiek s
popismi, komentármi a pikoškami z dlhoročnej
histórie. Celú túto nádhernú expozíciu
pripravil Dušan Vereš /šico/, pričom čerpal
z údajov kroniky TJ, ktorú už dlhé roky
zodpovedne vedie Ján Jelenčík. Taktiež bol pri
tejto príležitosti vytlačený bulletin, ktorý sezónu, po sezóne mapuje
minulosť futbalového klubu.
Športové zápolenia začali tesne poobede, stretnutím našich
najmenších proti mužstvu rodičov. Napriek tvrdej a agresívne hre
rodičov a nepriazni rozhodcu, dokázali naše ratolesti uhrať výbornú
remízu v pomere 6:6.
Moderovanie podujatia zobral do svojich rúk obľúbený športový
komentátor Karol Polák. Tento rok dovŕši 79 rokov, klobúk dole pred
jeho schopnosťami. Počas celého dňa svojím typickým hlasom
komentoval jednotlivé zápasy, vyťahoval z rukáva rôzne zaujímavosti,
vtipy, proste bol veľmi príjemným spestrením tohto podujatia.
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Jozef Lettrich – najlepší strelec histórie TJ Dubové
O 15,00 nastúpili proti sebe mužstvá tzv. starých pánov TJ Dubové
a ich dlhoročný rivali z ŠK Dynamo Diviaky. Pred zápasom prebral
z rúk starostu obce Ing. Ľubomír Lettricha a predsedu TJ Dušana
Hrivnáka pamätnú sošku dlhoročný hráč a najlepší strelec histórie
Jozef Lettrich /kaco/. Vo svojej kariére stretlil neuveriteľných
257gólov v majstrovských futbalových zápasoch. Dal by ich určite
viac, keby neskúšal šťastie aj vo vyšších súťažiach v dresoch ZŤS
Martin. Zaujímavosťou tejto udalosti bolo, že Jozef Lettrich bol
v areáli TJ prvýkrát od ukončenia svojej aktívnej hráčskej kariéry.
Samostatne sa chcem poďakovať dubovskému rodákovi
a srdciarovi, Jánovi Lettrichovi /džusovi, resp. hazardovi/, ktorý
zabezpečil nielen účasť Karola Poláka, ale aj výrazne finančne prispel
na celé toto podujatie.
Za domáce mužstvo nastúpili staré známe tváre: Košút Vlado, Libo
Igor, Plica Peter, Vereš Miro, Štanceľ Robo, Strakoš Štefan, Jadroň
Ján, Fóbel Jaro, Gábor Dušan, Lettrich Miro /pleško/, Koňarčík Jožo,
Baran Ján, Brodziansky Vlado, Paľovčík Jano, Prílepok Jožo, Lettrich
Robo, Virteľ Vlado, Klajber Juro, Baláž Štefan, Kútnik Jožo. Všetci
hráči ukázali, že napriek veku a pár kilám navyše, všetko zo svojho
umenia nezabudli. Konečný rezultát zápasu znel 6:1 v prospech
domácich.
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Peter Plica a Miroslav Vereš sa rozlúčili s aktívnou hráčskou kariérou

Vyvrcholením celého dňa bol zápas domácich mužov proti
hokejistom MHC Martin. Ešte pred samotným zápasom sa rozlúčili
s aktívnou hráčskou kariérou dve ikony dubovského futbalu, Miroslav
Vereš a Peter Plica. Spomienkové predmety im opäť odovzdal starosta
obce spolu s predsedom TJ Dubové. Za hosťujúce mužstvo nastúpil
bývalý slovenský hokejový reprezentant Andrej Novotný, ktorý
odohral za reprezentáciu 32 zápasov a strelil 1 gól. Ďalším súčasným
hokejový reprezentantom, ktorý okúsil dubovský trávnik bol Rasťo
Špirko, ktorý zatiaľ odohral 13 zápasov a tiež stretlil jeden gól.
Zaujímavosťou zápasu bolo, že za hokejistov nastúpil dubovský
futbalový reprezentant, Roman Hús, ktorý pôsobí v MHC Mountfield
Martin. V samotnom zápase hokejisti porazili domácich futbalistov
v pomere 3:2, keď gól za domácich dal len Jozef Hrivnák, nakoľko
druhý gól si dali hostia kurióznym spôsobom sami.
Zápasy rozhodovala trojica rozhodcov, Mihalka Peter, Vojtek
Tibor a Ivan Tielesch.
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O večerný program sa postaral DJ Alan Lukašík, známy to tiež
futbalista, pochádzajúci z trebostovskej ságy lukašíkovcov.
O výbornej zábave a pohode svedčí fakt, že poslední účastníci sa
rozchádzali až po 02,00 hodine.
Hodnotenie akcie nechám na zúčastnených, z pohľadu TJ
hodnotíme pozitívne, počasie nám vyšlo, návšteva bola vcelku slušná,
nikto sa nezranil a hlavne si všetci zaspomínali na staré dobré časy.
Na záver sa chcem poďakovať Obci Dubové, vďaka ktorej sa podarilo
vymeniť drevené oplotenie za plechové a ďalších pár kozmetických
úprav areálu. Samozrejme aj ochotníkom z výboru TJ Dubové, ktorí
prispeli svojou prácou k úspešnému realizovaniu nielen výmeny
oplotenia, ale aj prípravy celého tohto podujatia.

Hrivnák Dušan
Predseda TJ Dubové
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Opustili nás

Daubner Ladislav, č. 246
Hullová Anna, č. 20
Kmeť Milan, č. 139
Hrivnáková Erika, č. 12
Musilová Jarmila, č. 10
Kučera Stanislav, č. 127

„Na svete zrazu zostalo pusto,
len tichá bolesť sa vzniesla nad obzor,
len vzlyk sa predral z hĺbky duše,
len spomienky rozprávajú ľudský príbeh...“
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Privítajme
Nosian Tomáš Leo, č. 239
„Malý človiečik prináša na svet
šťastie radosť a lásku.“

Uzavreli manželstvo
1. 6. 2013
Miroslava Pálešová a Jozef Zvrškovec
22. 6. 2013
Martina Jarinová a Patrik Bačiak

„Nech slnko lásky zlatiské
na cesty vždy Vám svieti,
v živote aby ste mali
len radosť z Vašich detí.“
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Jubilanti v mesiacoch apríl, máj, jún 2013
90 rokov

Považanová Anežka, č. 118

85 rokov

Vereš Stanislav, č. 3
Považanová Želmíra, č. 184

80 rokov

Lettrichová Viera č. 105
Plica Stanislav, č. 250

75 rokov

Siráňová Viera, č. 144
Kráľová Mária, č. 34

70 rokov

Lettrichová Viera, č. 193

65 rokov

Borievka Dušan, č. 133
Lettrich Milan, č. 94
Hullová Viera, č. 47
Považan Stanislav, č. 84
Boďa Jozef JUDr., č. 112

„V pokojnom, žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie zdravie, radosť, lásku, šťastie.“
Z podkladov OcÚ spracoval: Ing. Ľ. Lettrich
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PRIPRAVUJEME

4. 8. 2013 Spomienkový koncert dychovej hudby Dubovčianka
a Evanjelického cirkevného spevokolu na tanečnom kole.
Vydáva: Obecný úrad Dubové
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