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Spojme sa spolu pri vianočnej večeri
do kruhu lásky a duši blízkosti
a hľaďme ľuďom pokoja uštedriť,
zahoďme preč horkosť a mrzkosti.
Spojme si ruky, srdcia a duše,
prajme si dobro a tešme sa navzájom,
nech pokojný život nám v ústrety kluše,
nech bieda a žiaľ u nás nemá prenájom.

Vážení spoluobčania,
prichádzame k Vám s posledným tohtoročným
číslom Dubovských novín. Verím, že po celý rok ste
si v novinách našli zaujímavé články alebo
informácie o dianí v našej obci.
Najkrajšie sviatky roka Vianoce a Nový rok 2013
nám o pár dní už zaklopú na dvere a my sa znovu na
chvíľu zastavíme a mysľou nám prebehne celý
odchádzajúci rok. Rok, ktorého dni boli naplnené
prácou, každodennými starosťami, ale i radosťami a ľudským šťastím. Som rád,
že aj tieto všedné dni dokážu byť občas výnimočné a dokážu ich 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 folklórnej skupiny Prameň za
spolupráce členiek SČK.
Taktiež treba vyzdvihnúť
folklórnikov za
zorganizovanie tradičných Vianočných trhov spolu s príchodom Mikuláša so
svojím sprievodom, ktorý deti obdaroval sladkými balíčkami. Príjemným
spestrením bolo vystúpenie detí z MŠ, ZŠ a ZUŠ. Za všetky tieto aktivity patrí
poďakovanie organizátorom a účinkujúcim.
V jesenných mesiacoch boli vypracované dva projekty, a to sadovnícko-terénne
úpravy stredu obce /pri Dzúreje sypárni/ v hodnote cca 6.000,- € a projekt na
ohrev teplej úžitkovej vody prostredníctvom slnečných kolektorov pre ZŠ s MŠ
v hodnote cca 23.000,- €. Prvý by mal byť financovaný z Programu rozvoja
dediny a druhý z Envirofondu Bratislava. Uzávierka podávania projektov bola do
31.10.2012 a zostáva nám len dúfať, že oba projekty budú úspešné
a v budúcom roku ich budeme môcť realizovať a tak skvalitniť život našich detí
a spoluobčanov. Veď všetkým nám ide o to, aby sa v našej obci lepšie a krajšie
bývalo, ale hlavne bezpečne.
Týmto narážam na osadenie dopravnej značky Zákaz zastavenia, ktorá bola po
schválení Obecným zastupiteľstvom a Dopravným inšpektorátom, osadená
oproti Potravinám Mix. Aj po vlne kritiky a petície niekoľkých spoluobčanov
nám Dopravným inšpektorát dal za pravdu a značka plnila svoj účel. Žiaľ len do
času, kým niekto šikovný spomedzi nás, ktorému bola veľmi tŕňom v oku ju
neodstránil alebo ju dal odstrániť. Uvedený trestný čin prešetruje Polícia ako
krádež obecného majetku. Nakoľko na osadenie dopravnej značky máme
všetky potrebné povolenia a súhlasy, bude značka opäť osadená. Tu nejde
o rozmar starostu alebo poslancov OZ, ale tu reálne hrozilo, že Správa ciest
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obmedzí autobusové linky do dediny. Dôvodom boli neustále sťažnosti vodičov
a cestujúcich na neprejazdnosť jednosmernej cesty, kde spoje museli čakať na
vyloženie tovaru a tak nestihli prípoj ku vlakom alebo diaľkovým autobusom,
alebo cestári, ktorých obmedzovali v zimnej údržbe cesty autá po obidvoch
stranách vozovky. Týmto nespokojným vodičom a hlavne cestujúcim dávame za
pravdu, pretože nie každý má možnosť sadnúť do auta a na druhej strane sú to
spoje, kde sú cestujúcimi aj občania z Budiša alebo Jasenova a ich nezaujíma, že
niekomu doviezli tovar, on sa chce dostať, kde potrebuje. Taktiež to boli viaceré
sťažnosti našich spoluobčanov, ktorí aj keď išli autom, museli čakať a neskoro
prišli k lekárovi, kde boli objednaní na určenú hodinu. A to ešte našťastie sa
nestal prípad, že by cez tento úzky úsek urýchlene potrebovali prejsť hasiči
alebo záchranka. To si autor odstránenia značky neuvedomuje, kým by
v takejto nebol on alebo jeho blízky. Som rád, že väčšina spoluobčanov
pochopila význam dopravného značenia a zaznamenali sme veľa pozitívnych
reakcií.
Vážení spoluobčania, len niekoľko dní nás delí od chvíle stretnutia s našimi
najbližšími pri štedrovečernom stole. Preto Vám prajem, aby ste tento čas
strávili v príjemnej atmosfére obklopený láskou svojich najbližších, radosťou,
pokojom a rodinnou pohodou. A aj keď nevieme, čo nám prinesie nový rok,
buďme stále optimisticky naladení a nezabúdajme, že s úsmevom a hrejivým
ľudským slovom ide všetko ľahšie. Dovoľte mi zaželať všetkým veľa zdravia,
lásky, šťastia, pracovných a rodinných úspechov, čo najmenej chladu medzi
nami, nevšímavosti a hnevu.
Toto samozrejme želám všetkým pracovníčkam a pracovníkom OÚ, poslancom,
členom komisií, vedúcim a členom súborov a organizácií, ktoré reprezentujú
našu obec, samozrejme sponzorom a všetkým, ktorí svojou časťou prispeli
k organizácii viacerých akcií, ale hlavne k zorganizovaniu obecných osláv.

Krásne Vianoce Vám chceme priať,
aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby rok 2013 za to stál.

Želá starosta, poslanci a pracovníci OÚ
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Vianočné trhy
Znovu tu máme najkrajšie sviatky v roku. Vonku napadol sneh,
pomaly prituhuje mrázik a do našej dediny si naplánoval cestu
Mikuláš.
Jeho príchodom sa začali na Dubovom vianočné sviatky. Spolu
s detičkami rozžiaril vianočný stromček a tí najmenší pod dohľadom
p. učiteľky Vladky predviedli Mikulášovi a rodičom ťažkú prácu
anjelov pri snežení. Svojím programom privítali Mikuláša aj žiaci
Základnej školy pod vedením pani vychovávateľky Gabiky a žiaci ZUŠ .
Potom sa detičky mohli tešiť z darčekov, ktoré im na saniach vo
veľkom koši priviezol Mikuláš.
Poviem Vám, počasie bolo poriadne mrazivé a tak dobre padlo
všetkým prítomným zohriať sa pri tradičnom folkórnom punči, či
teplej medovine. Tradične na trhoch nechýbali ani medovníčky,
oblátky, vianočné ozdoby, sviečky ,voňavé čajíky , prútené metly,
drevené stolíky a našli sa aj práce našich školákov, ktoré vlastnoručne
vyrobili. FS pripravil aj jedinečnú kapustnicu, zemiakové placky či
pečené jabĺčka.
Bola to pekná akcia, každý si mohol vybrať na čo mal chuť. Škoda
že pre veľký mráz sa návštevníci rýchlo rozutekali.
Touto cestou ďakujem všetkým členom FS a ich pomocníkom za
perfektne zvládnutú organizáciu tohto podujatia, šikovným
gazdinkám z FS za úžasné pochúťky a návštevníkom za účasť.
Spoločne si zaželajme krásne vianočné sviatky plné pohody prežité
v kruhu svojej rodiny a v novom roku veľa zdravia a úspechov.
Iveta Jurášeková
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Čo je nové u nás v škole?

Veľmi sa tešíme, lebo už nám funguje internet na všetkých
počítačoch. Je to super, keď sme na informatike všetci naraz na
internete. Donedávna to tak nebolo.
Môžete navštíviť našu
internetovú stránku:
skddubacik.webnode.sk. Nájdete tam veľmi veľa fotiek a aj pár
príspevkov od detí...
Cez školský klub alebo cez prestávky si nacvičujeme divadielka – ja (
Ajka H.) s Lukym, Viki, Veronikou a Katkou. Cvičíme to preto, lebo nás
to baví a pre nás je to potechou.
Počas Týždňa boja proti drogám sme opäť bojovali sami so sebounemali sme päť dní jesť sladkosti. Ak sme vydržali, dostali sme
odmenu- lízatká, kto nevydržal, nedostal nič. Urobili sme si na ruky aj
také náramky s nápisom Žijem zdravo, neničím si svoje telo! (Saško
H.)
Rozprávali sme sa o fajčení, drogách a čo sa môže stať, keď niekto
pije alkohol. Naučili sme sa, že keď niekto fajčí, bude mať zuby aj
nechty žlté a veľmi si poškodzuje pľúca. (Marek H.)
Bežali sme hore Dielom- Choď, ako môžeš!, potom sme sa „kukli“ na
krajinu a zas sme súťažili. Ako ceny sme dostali hračky. (Viki D.)
V behu do kopca bol prvý Marek H. a Julka Š. ( Aďko L.)
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Dňa 7. 11. 2012 sme mali Jesenné kráľovstvo. Deň vopred sme si na
veľké papiere nakreslili kráľovské postavičky- kráľa, kráľovnú,
princeznú a princa. Rozdelili sme sa do dvoch rytierskych rádovJablká boli chalani a Hrušky baby. Mali sme pomaľované jablká a
hrušky na lícach, aby sme sa poznali. Museli sme splniť rytiersku
skúšku- zjesť citrón. Potom sme súťažili, robili ježkov z hrušiek a
hrozna, čo najrýchlejšie jedli jablko, poznávali ovocie podľa vône
alebo chuti so zaviazanými očami. Vyhral Jablkový rytiersky rád. Tety
kuchárky nám urobili na kráľovskú hostinu výborný ovocný šalát. Na
záver sme mali kráľovský bál- kráľovskú diskotéku. ( Marek H., Luky
L., Katka K., Sabri G.)
Už siedmy rok Školský klub detí Dubáčik pri ZŠ s MŠ Dubové
zorganizoval prehliadku detských talentov. Deti si pripravili všetkoplagáty, scenár, rekvizity, kostýmy, jednotlivé vystúpenia... Z
dvadsiatich detí, ktoré navštevujú našu školu, účinkovala viac ako
polovica. Mali sme moderátorov, raperov, tanečníkov, tanečnice,
kúzelníka, speváčku, akrobatku a samozrejme aj hercov. Porotu a
hlasujúcich divákov tvorili aj bývalí žiaci našej školy, rodičia, starí
rodičia a súrodenci. Účinkujúci sa predstavili úžasnými vystúpeniami.
Víťazmi sa stali všetci. Opäť sme sa presvedčili, že DUBOVSKÁ ŠKOLA
MÁ TALENT
Čo sme povedali:
„Keď dospelí hovoria, deti majú byť ticho a šuchať nohami...“
„ Neviem, či to bolo pred Vianocami alebo za Vianocami...“
„...ale to nehovoril šepkom, ale nahlas!“
„ Mne strašne horia uchá!“

G. Húsová
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Poďakovanie
Koncom októbra bola naša škola oslovená neziskovou
organizáciou Pomocný anjel na spoluprácu pri zbere nepotrebného
šatstva. Chcem sa preto poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí
stihli v krátkom čase zareagovať a priniesli do zberu veci, ktoré už
nepotrebujú. Podarilo sa nám zhromaždiť 480 kg oblečenia
a posteľného prádla, ktoré ešte nájdu využitie najmä v zariadeniach
sociálnych služieb.
Ešte raz – ĎAKUJEME!
J. Lettrichová
riad. školy

Výzva
Ako predsedníčka miestneho spolku SČK, ktorá je v tejto
funkcii 22 rokov, vyzývam na prahu volebného roku 2013
spoluobčanov,

ktorým

záleží

na

pokračovaní

činnosti

tejto

organizácie, aby svoj záujem o prácu vo výbore, prípadne nápady na
zviditeľnenie činnosti adresovali mne alebo na obecnom úrade do
konca januára 2013.
Za Vašu aktivitu vopred ďakujem.
J. Lettrichová
preds. MS SČK
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Maľované čítanie

Čakali sme na príchod
. Veľmi sme sa naň
tešili. Prešlo päť dní, a stále nechodil. Tak som pozrel
do
, ktorého je. Bolo len 29. októbra.
Konečne bol deň ,na ktorý som čakal. Prišiel k nám
. Povedal som mu aj básničku, ktorú som si
vymyslel :
Mikuláš, Mikuláš,
som zvedavý, čo mi tento rok dáš.
Ja chcem len máličko,
od teba
.
Mikuláš ma pochválil a podal mi balíček. Bolo tam
autíčko, čo som chcel.
Saško Hulla
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Posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
(26. 10. 2012)

...a mali sa na čo tešiť. Za veselých tónov našej „ Dubovčianky“ sa
v sále kultúrneho domu pomaly schádzali naši dôchodcovia, kde
šikovné ruky členov FS Prameň a MSČK v spolupráci s obecným
úradom porichtovali občerstvenie a tanečný parket pre našich
starších spoluobčanov, ktorým takýmto spôsobom chceme prejaviť
úctu a vďaku za to, že nás mnohému naučili. Veď aj oni keď boli
mladí, poriadali v dedine rôzne akcie a stretnutia kde si vždy mali čo
povedať a my ich v tom chceme nasledovať. A tak obložené chlebíčky,
čajík a vínko nezostali dlho bez povšimnutia.
Pán starosta našich dôchodcov pekne privítal, FS uviedla krátky
program, v ktorom sa ku spevu pripojili aj niektorí poslucháči.
Nechýbala ani hymna dôchodcov a krásna báseň v podaní pani Aničky
Hullovej, pri ktorej sme sa my mladší neubránili slzám. Potom už
nasledoval tanec a zábava pri ktorej sa losovala tombola, v ktorej
vyhral každý.
Myslím, že aj naši starší spoluobčania boli s posedením spokojný, kto
vládal mohol si zatancovať a kto nevládal aspoň sa započúval do
pekných tónov muziky.
Dôležité ale je, aby ste vedeli, že v našej obci máme Jednotu
dôchodcov Slovenska (klub dôchodcov). Vznikol 29.02.2012 pod
vedením pani Aničky Pittnerovej. Zatiaľ má 25 členov a schádzajú sa
každý nepárny týždeň v pondelok o 14:00hod.
Každý nový dôchodca je vítaný...
Iveta Jurášeková
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Príbeh voľnej výchovy
Po dlhšom čase som sa vybral do Košíc autobusom. Nešiel som ním
už niekoľko rokov a tak som sa celkom tešil. Pozoroval som ľudí okolo
a pohľad mi upútala skupinka ľudí čo sedela neďaleko mňa.
Na štvorsedadle sedela stará pani a jej manžel, oproti ním mamička a
jej asi štvor až päťročná dcéra. Obe vyfiknuté ako z módneho
časopisu.
Mamička v minisukni iba o pár čísiel širšia v bokoch ako v pase, tesné
tričko upnuté na opálenom tele a ovešaná na krku a prstoch zlatom.
Bola trocha viac namaľovaná, ale pristalo jej to. Rušilo to len prvý
dojem.
Všetko kazil len ten jej výraz. Znudený a znechutený a občas kradmý
pohľad po ľuďoch akoby hovoril "Preboha, fuj, kde som sa to
dostala". Jej malá princezná bola oblečená podobne, len podpätky a
maľovanie nahradili copiky vyčesané na vrch hlavy. Kývala nožičkami
sem a tam a vyzeralo to, že je znechutená rovnako, ako jej mama.
Oproti ním sedeli starček a starenka. Manželia. Obaja sa opierali o
paličky, boli skromne schúlení k sebe a tichučko si občas niečo
povedali. Sálala z nich domáca pohoda, mier a pokora. Sedeli, nikoho
si nevšímali, len pani občas vyrušilo kopnutie malej princezny pod
koleno. Najprv sa zdalo, akoby náhodou, že nechcene sa dievčatko
dotklo špičkou topánky babičky. Čím viac sa stará pani uhýbala, tým
viac bolo na dievčatku vidieť, že kopance sú cielené. Kývala nohami,
kývala, pohľad upretý na tvár starej pani a kop - a zas akoby nič sa
pozerala cez okno. Stará pani si poposadla a za chvíľu zas. Pátravý
pohľad a raz, dva, tri - kop.
A zas nenápadný pohľad von. A tak dookola. Babka už nevedela kde s
nohami a snáď iba slušnosť jej bránila mamičke niečo povedať a tak
trpezlivo sa snažila vycítiť okamžik výkopu a včas uhnúť. Ani ľudia
okolo nehovorili nič. S počtom kopancov sa len úmerne zvyšovalo
krútenie hlavou a znechutenie obidvoch manželov a ostatných
cestujúcich.
Dubovské noviny 31/2012
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Celé to sledoval mladík stojací opodiaľ. Mal také tie široké nohavice
s rozkrokom pri kolenách, vyťahané tričko a čapicu so šiltom dozadu.
Žuval žuvačku a občas nezúčastnene zavadil pohľadom o štvoricu.
Potom sa zas pozeral znudene von. Nerobil nič. Bol jeden z mála ľudí,
na ktorom sa nedalo poznať či sa zabáva, alebo je pohoršený. Keď už
stará pani nemala kde uhnúť a dievčatko sa muselo zviesť skoro až na
okraj sedačky, aby si mohlo kopnúť, neudržal som sa a povedal som
mamičke:
"Prosím vás, nemôžete tomu decku niečo povedať? Nevidíte čo
robí??"Mamička sa pozrela na mňa potom na svoju princeznú,
pohladila ju a pohŕdavo povedala: "Prečo by som jej dačo vravela?
My deťom doprajeme voľnú výchovu". Tou odpoveďou šokovala celý
autobus. Dievčatko si ešte dvakrát koplo, kým autobus došiel k
zastávke. Mladík s nohavicami spustenými poniže pása sa lenivo
zobral a prechádzal nezúčastnene okolo štvorice ku dverám.
Keď bol tesne pri nich, urobila sa scéna ako z filmu. Bolo to dielo
pár okamžikov. Dokolísal sa pomaly k nim, stále mal ten nič
nehovoriaci výraz, kľudne až lenivo vybral z pusy žuvačku a jedným
pohybom ju zamotal dievčatku do vlasov. Ladným ľahkým pohybom,
ako keď maliar dá na obraz tú poslednú dôležitú bodku. Bez mihnutia
oka
postupoval
ďalej
k
dverám
akoby
nič.
Mamička zalapala po dychu za vyštekla: "Čo to robíš ty idiot
jeden"? "Šibe
ti?"
Chlapec len tak lenivo otočil hlavu späť a úplne kľudným hlasom
povedal: Nie, ale naši mi tiež dopriali voľnú výchovu... Ahoj"
.Knísavým pohybom vystúpil z autobusu na ulicu a ešte sa na starú
pani usmial a do okna jej ukázal dva prsty na znak víťazstva. Stará
pani mu neisto zamávala. Celý autobus sa zabával. A ja s ním. Teraz v
tom prípade "voľná výchova" priniesla svoje ovocie a pre všetkých
ten mladík bol taký "borec nakoniec".
(Pozn. zdroj internet)
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Koľko veriacich evanjelikov žije v Dubovom?

Som priemerný evanjelik – krstený, konfirmovaný, sobášený
v kostole. Napríklad služieb Božích som sa roky zúčastňoval zriedka.
Dlhý čas som počúval o prenasledovaní veriacich, o postihovaní tých,
ktorí akoukoľvek formou sa zapájali do cirkevného života. Neviem
o tom, že by sa niečo také stalo v Dubovom. V roku 1989 som
očakával, že príde k oživeniu cirkevného života. Lenže neprišlo.
Najlepšie to vidno na službách Božích, kde je účasť stále nízka.
Kde sú tí, ktorí brojili proti materialistickému svetonázoru?
Prečo sa otvorene nehlásia k náboženstvu, ale sú skôr jeho kritikmi?
Byť proti je jednoduchšie. Je jednoduchšie kritizovať ako niečo tvoriť.
Podľa ich názoru sa nič nezmenilo, len jedna ideológia nahradila
druhú. Iskričky, pionierov a zväzákov nahradili detské besiedky
a cirkevný dorast, pionierske tábory zas tábory cirkevné. Ešte aj
známe heslo prvomájových manifestácii „Kto nejde s nami, ide proti
nám“ pochádza z Biblie.
Dnešní ľudia vo všeobecnosti neprijímajú bez výhrad pravidlá
jednej ani druhej takzvanej „ideológie“. Nemyslím si, že si vyberajú
z obidvoch to, čo im vyhovuje. Skôr si myslím, že sa stotožňujú
s takými pravidlami, ktoré by som nazval svetskými. Napríklad úcta
k rodičom, k majetku iných, k životu a podobne.
Koľko veriacich vlastne máme v našej Dcérocirkvi Dubové? Do
cirkevného života sa zapája počas celého roka okolo 40 ľudí. Ďalších
okolo 100 príde raz až tri krát do roka na slávnostné služby Božie.
Ostatní zaplatia cirkevný príspevok a potom sa už ako kresťania
prejavia len vtedy, keď od cirkvi niečo potrebujú (krst, konfirmáciu,
sobáš...). Sú to takí latentní evanjelici.
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Od príchodu nášho nového farára chodím do kostola
pravidelne ako jeden zo štyroch mužov a vo svojich 63 rokoch patrím
medzi mladších. Stáva sa, že na službách Božích v Dubovom sú
mladší ako 60 rokov len pán farár a naša kantorka Janka (Vráblová).
Napriek veľkej snahe a mnohým aktivitám sa to nedarí zmeniť.
Cieľová skupina „ mládež do 60 rokov“ je v tomto smere
mimoriadne odolná.
Príležitostí osloviť aspoň niektorých z nich je málo, ale sú. Je
veľká zodpovednosť na všetkých, ktorí môžu toto oslovenie
ovplyvniť. Na tých, ktorí zostavujú program, hlavne slávnostných
služieb Božích a tých, ktorí v ňom účinkujú. Všetci môžu celkový
dojem umocniť, aj pokaziť.
K viere a cirkevnému životu privedú ľudí najčastejšie
nevyspytateľné Božie cesty. Modlime sa za to, aby to boli dobré
a príjemné poznania a nie tvrdé životné rany.

Stanislav Lettrich

( pozn. Článok prevzatý zo Zborového listu EcaV )

Oznam Evanjelickej cirkvi a.v. v Dubovom
Služby božie počas sviatkov
24. 12. 2012 o 17,30 hod. - s vystúpením detí a prekvapenie
25. 12. 2012 o 10,45 hod. – s vystúpením Zborového spevokolu
26. 12. 2012 o 10,00 hod. – s Večerou Pánovou
31. 12. 2012 o 17,30 hod.
01. 01. 2013 o 10,45 hod.
06. 01. 2013 o 10,45 hod.
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Trochu štatistiky (údaje k 15. 12. 2012)
Počet obyvateľov : 720
z toho 360 mužov
V roku 2012
Opustilo nás: 7 občanov
Prisťahovalo sa: 16 občanov
Odsťahovalo sa : 10občanov
Narodilo sa: 6 detí
Priemerný vek obyvateľov :

a 360 žien ( 50 na 50 ☺ )

41,45 rokov (muži 40,20, ženy 42,70)

Najsilnejšie ročníky
1977 - 18 občanov
1958 a 1960 – po 16 občanov
1948, 1961, 1978 – po 15 občanov
1981 a 1989 - po 14 občanov
1974, 1984, 1986, 1990, 1994 – po 13 občanov
1955, 1964, 1979, 1985 - po 12 občanov
1950, 1952, 1956, 1957, 1963, 1968, 1973, 1980, 1992, 1996, 2011
- po 11 občanov
1949, 1954, 1976 – po 10 občanov
1971, 1972, 1987, 1988, 1991 - po 9 občanov
1938, 1942, 1953, 1959, 1962, 1967, 1975, 1982, 2007, 2008
- po 8 občanov
1937, 1943, 1966, 1983, 1999, 2000, 2002 - po 7 občanov
1929, 1934, 1936, 1940, 1947, 1951, 1969, 1970, 1998 - po 6 občanov
1928, 1933, 1939, 1965, 1993, 1995, 2001, 2004, 2005, 2006, 2012 – po 5
občanov
1925, 1927, 1930, 1935, 1941, 1946, 2009, 2010 - po 4 občanov
1944, 1997 - po 3 občanov
1922, 1923, 1945, 2003 - po 2 občanov
1920, 1926, 1931, 1932 - po 1 občanovi
Pripravila : Knietlová Lenka
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Jubilanti v mesiacoch október, november, december 2012
85 rokov

Hulla Jozef, č. 116

70 rokov

Lettrich Ján, č. 49
Lettrichová Emília, č. 113

65 rokov

Borievková Anna, č. 133

60 rokov

Bačiak Jozef, č. 233
Daniš Dušan, č. 150
Štrba Oto, č. 157
Pittnerová Anna, č. 97

Sivý vlas, verte, nie je sivý svet.
Vitajte každý nový deň, tešte sa,
keď príde a pozdravte ho vrele! Času priveľa nemá nikto.
Preto vykročte každé ráno rezko,
optimizmu v duši dajte priestor.

Uzavreli manželstvo
Adela Štbová & Ján Blahušiak
Rastislav Lettrich & Eva Siváková

13. 10. 2012
13. 10. 2012

Nech si Vás láska objíma po všetky roky spolu.
Nech život obom nehu dá a šťastie vloží do rúk.
Pripravila: Lenka Knietlová
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PRIPRAVUJEME

26. 12. 2012 o 19.00 hod. - Vianočný ples, hrá – Znovu bez mena
z Banskej Bystrice, vstupné 4 €
Január, február 2013 - sánkarské preteky
- hokejový turnaj
9. 2. 2013 - Fašiangy
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.

V novom roku nech sa splní všetko,
po čom srdce túži,
nech sú skvelí všetci muži
a úžasné všetky ženy
šťastné deti v celej zemi.
Nech sme všetci celkom zdraví,
nech sa nám vo všetkom darí,
nech každý každého má rád,
to Vám chceme zo srdca priať.

Zostavili: Ing. Ľubomír Lettrich, Lenka Knietlová, Stana Lettrichová
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