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Nadišla chvíľa, keď v našom chotári dozrel čas.
Dozrel čas, keď už po 750 raz s požehnaním vydala zem
dubovských polí, lesov a lúk svoje úrody.
Na znak toho, že sa tak stalo, dostávame klasy ozdobené kvietím
z dubovských lúk a záhrad a ďakujem pracovitým rukám týchto ľudí
za všetky námahy, obete, za bohato prestretý stôl
s pokrmom pre telo i dušu každého človeka.
Všetkým Dubovčanom vinšujeme zdravia, sily a do ďalších
desaťročí či storočí si zaželajme, aby dobré obyčaje nevymizli....
(autor: Anna Lettrichová)

Vážení spoluobčania,
naša obec niekoľko mesiacov žila
prípravami akcií, ktoré nám spríjemnili letné
mesiace. Výsledkom snaženia bolo bohaté
kultúrne a športové leto, ktoré začalo už
tradičným
Dubákfestom.
Okrem
volejbalového turnaja to bolo vystúpenie
domácej kapely Štvrtá tretina, kapely AYA
zo Žiliny, Bačovej fujary, či divadelné
predstavenie. Verím, že všetky vekové
kategórie si prišli na svoje a strávili niekoľko športom a hudbou
nabitých dní. Ďalšou akciou bolo slávnostné popoludnie venované
40.výročiu založenia dychovej hudby Dubovčianka. Ako hosť tu
vystúpila
Bojnická
kapela,
škoda,
že
pre
pracovnú
zaneprázdnenosť neprišiel známy humorista Rasťo Piško.
Najväčšou tohtoročnou akciou však boli 3-dňové
celoobecné oslavy v dňoch 17. - 19. 8. 2012. Tieto sa niesli
v duchu 100. výročia založenia ochotníckeho divadla na Dubovom
a 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Som rád, že na
piatkové oslavy divadla prijali pozvanie režiséri, scénografi, herci
a všetci, ktorí sa podieľali a podieľajú na činnosti a úspechoch
dubovského divadla. Spolu s nimi sme oživili spomienky na
úspešné divadelné hry a zároveň ocenili tých, ktorí majú zásluhu,
že divadlo v našej obci žije už 100 rokov.
Hlavná časť osláv - v sobotu – bola spomienkou na 750 rokov
života nášho Dubového. Súčasťou slávnostného programu bol aj
krst ďalšej časti knihy Besná voda, ktorej autorom je náš rodák –
režisér Andrej Lettrich.
Bohatým kultúrnym programom sme vzdali hold našej rodnej obci
a práci jej obyvateľov. Som vďační všetkým, ktorí sa zapojili do
organizácie osláv – či už to boli jednotlivci alebo organizácie. Moje
veľké poďakovanie patrí všetkým za ochotu, nápady a čas , ktorý
venovali prípravám osláv. Nesmierne si vážim, všetkým, ktorí
prispeli k ich zdarnému priebehu a samozrejme aj k priebehu
ostatných akcií. Málokedy sa človek stretne s takýmto veľkým
kolektívom ľudí ochotných pomôcť. Verím, že tak ako domáci, aj
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rodáci a hostia sa u nás cítili dobre a radi si spomenú na chvíle
strávené na Dubovom.
V priebehu leta bola tiež realizovaná úprava okolia
a pokládka dlažby pri kultúrnom dome a opravy miestnych
komunikácií. Okrem týchto prác prebiehali úpravy priestranstva pri
Jelenčíkov, za čo patrí poďakovanie členom folklórnej skupiny
Prameň a Petrovi Bartalskému, ktorí sponzorsky zhotovil a osadil
lavičku a kvetináče. Ďalej to boli práce na budovaní oddychovej
zóny pri evanjelickom kostole, ktorá bola v sobotu 29.9.2012
oficiálne otvorená. Moje veľké poďakovanie patrí manželom
Apfelovcom, ktorí sa chopili iniciatívy a organizačného
zabezpečenia prác. A samozrejme všetkým spoluobčanom,
ktorých oslovil projekt a spoločne odpracovali stovky hodín na
úprave okolia, výsadbe drevín, úprave dreva, rozvoze štrku,
osadení hracích prvkov, výseve trávy a polievaní. Svojím aktívnym
prístupom prispeli k vybudovaniu Parku pod dubmi a zároveň
k skrášleniu dediny. Vďaka patrí tiež všetkým sponzorom, ktorí
nám svojou prácou, financiami a technikou pomáhali, či už
Petrovi Bartalskému a firme Ceder, Jozefovi Prílepkovi a Jozefovi
Hrivnákovi. Môžeme s hrdosťou povedať, že také detské ihrisko s
parkom nemajú ani v mestách.
Zostáva len dúfať, že aj v ďalších mesiacoch sa nám podarí
získať finančné prostriedky a tak pokračovať v plánovaných
prácach a projektoch.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Oslavovali sme...
V dňoch 17. – 19. augusta 2012 vyvrcholili niekoľko mesačné
prípravné práce pracovníkov OÚ, poslancov, členov kultúrnej komisie
a zástupcov dobrovoľných organizácií. Obecnými oslavami sme si
pripomenuli 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci a 100. výročie
založenia ochotníckeho divadla na Dubovom. Oslavy boli rozložené do troch
dní a okrem občanov obce, boli pozvaní rodáci a hostia kultúrneho,
spoločenského a cirkevného života.
Prvý deň osláv bol venovaný 100. výročiu založenia ochotníckeho
divadla v obci. V kultúrnom dome sa zišli súčasní, ale i bývalí Dubovčania
všetkých vekových kategórií spolu s režisérmi, ktorí na Dubovom pôsobili
a hosťami, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a úspechy nášho divadla. Príhovorom
starostu obce a sprievodným slovom Dušana Musila sme si pripomenuli
históriu, ale hlavne začiatky v roku 1912, kedy sa hrala prvá divadelná hra
Falošní pytači. Zakladateľom a zároveň režisérom divadla v obci bol miestny
učiteľ Jozef Bada. Naša obec je hrdá na fakt, že história ochotníckeho
divadla u nás predbehla vznik Slovenského národného divadla o celých 9
rokov a tak náš súbor patrí medzi najstaršie ochotnícke súbory na
Slovensku.
100 rokov dubovského divadla – to je niekoľko generácií hercov, režisérov
a samozrejme všetkých, ktorí s divadlom žili a žijú. Je to množstvo hodín
nácvikov, smiechu, ale neraz i sĺz. Je to množstvo scén, kostýmov, času
stráveného v kultúrnom dome, ale aj na cestách. Ale taký je divadelný
chlebík.
Príjemným spestrením a spomienkou bolo vystúpenie hercov s úryvkami
divadelných hier Brigadier, Búrlivá noc, Irkutský príbeh, Trinásta hodina,
ktoré boli režírované pánom Ľubomírom Vajdičkom v sedemdesiatych
rokoch minulého storočia. Tieto hry mali veľký úspech a získali množstvo
ocenení. Výkony hercov boli presvedčivé a dojímavé aj po niekoľkých
desaťročiach. Ich majstrovstvu a talentu neubrali ani pribudnuté roky
a vrásky na tvári. Bolo vidno, že to bola partia skvelých hercov, ktorí sa aj po
desaťročiach vďaka pani Anne Hullovej dali dokopy a spolu s pánom
Vajdičkom a Pavlou Musilovou oživili oslavy nášho divadla. Okrem týchto
ukážok sme si v sprievode hovoreného slova Dušana Musila pripomenuli
divadelné návraty. Boli to ukážky z divadelných predstavení súboru D-efekt.
Všetky hrané úryvky boli oživené videoukážkami z mnohých predstavení,
ktoré sa za 100 rokov trvania divadla hrali. Bolo príjemné zaspomínať si na
predstavenia a aj mladým priblížiť herecké majstrovstvo ich rodičov
a starých rodičov. Medzi jednotlivými ukážkami boli ocenení všetci, ktorí sa
zaslúžili o rozvoj a úspechy divadla v našej obci. Zároveň bola nášmu
súboru udelená medaila Daniela Gabriela Melichara z Národného
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osvetového centra Bratislava, čo
ochotníckeho divadla na Slovensku.

je

najvyššie

ocenenie

činnosti

Históriu divadelníctva sme si mohli tiež oživiť prostredníctvom výstavy
fotografií, ktorá bola sprístupnená v zasadačke kultúrneho domu. Záver
večera patril príjemnému posedeniu hostí a účinkujúcich a pre ostatných to
bola diskotéka.
V sobotu nám už slnko na oblohe predpovedalo príjemný sviatočný
deň. Celá dedina bola prehriata príjemnou náladou a odetá vo sviatočnom
šate. Svedčilo o tom aj priestranstvo vedľa Jelenčíkov, ktoré sa vďaka
folklórnej skupine Prameň a Petrovi Bartalskému premenili na akýsi
pomyselný vchod ku miestu konania osláv – ku kultúrnemu domu.
Na úvod dňa a osláv boli našimi hasičmi na ihrisku pripravené pre deti
športové súťaže. Hlavný program prišiel na rad o 14,00 hodine, kedy
uvítaním všetkých chlebom a soľou, sa kultúrny dom zaplnil do posledného
miesta. Vo sviatočnej atmosfére sa tu stretli rodáci vari z celého Slovenska
a ich radosť zo vzájomného stretnutia bola naozaj nefalšovaná. Okrem
rodákov sme medzi nami privítali mnohých hostí, či to už bol podpredseda
žilinského VÚC p. Štrba, poslankyňa NR SR p. Hufková, poslanec VÚC p.
Litva, starostovia okolitých obcí, dcéra Andreja Lettricha p. Andrea Šuttová
s rodinou a iní.
Po hymne a úvodnej básni privítal všetkých starosta obce Ing. Ľubomír
Lettrich. Vo svojom príhovore priblížil 750-ročnú históriu Dubového,
vyzdvihol osobnosti, ktoré prispeli k budovaniu a rozvoju obce a zároveň
spomenul významné projekty, ktoré sa za posledné desaťročia vybudovali.
Po príhovore starostu vystúpil podpredseda VÚC p. Štrba, ktorý pozdravil
Dubovčanov a zároveň starostovi odovzdal cenu obci Litteras Memoriales
a osobný list predsedu VÚC p. Blanára venovaný obci . Slávnostné
pozdravy priniesli aj v mene Združenia miest a obcí Turca starostky Malého
a Veľkého Čepčína a občanov pozdravila aj poslankyňa NR SR p. Hufková.
Napriek tomu, že na nášho významného rodáka – režiséra Andreja Lettricha
môžeme už len s úctou a vďakou spomínať, predsa je tu stále a neodišiel
spomedzi nás. Je tu prostredníctvom svojho rukopisu knihy Besná voda
alebo Rozprávania o Dubovom, ktorej druhý diel pri príležitosti výročia obce
vydal obecný úrad. Knihu pokrstila a pár slovami sa prítomným prihovorila
dcéra slávneho rodáka p. Andrea Šuttová.
Slávnostnú atmosféru osláv umocnil aj kultúrny program, ktorí pripravili spolu
so svojimi pedagógmi žiaci MŠ a ZŠ a cirkevný spevokol. Radosť zo života
a dubovských tradícií sa preniesla na všetkých v sále prostredníctvom
vystúpenia a piesní členov folklórnej skupiny Prameň. Spolu s nimi spievala
celá sála kultúrneho domu a vo viacerých očiach sa leskli slzy šťastia, vďaky
a spomienok na roky prežité v rodnej obci. Celým slávnostným programom
rezonovala láska k našej rodnej obci, k obyvateľom, ktorí sú hrdí na svoje
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rodisko a fakt, že žijú práve tu a ktorí ju pretvárali a pretvárajú na krásnu
kvitnúcu záhradu, z ktorej úrodu zberajú pokolenia za pokolením. Viacerým
sa dostalo ocenenia v podobe Ceny starostu obce a Ceny obce.
Po oficiálnej časti osláv si mohli všetci prítomní vypočuť koncert dychovej
hudby Dubovčianka a posedieť pri občerstvení, ktoré bolo pripravené
v priestoroch parkoviska kultúrneho domu. Večer patril tanečnej zábave so
skupinou Štvrtá tretina a cimbalovej hudbe Javorové husle.
Bodkou za oslavami boli nedeľné ekumenické bohoslužby v evanjelickom
kostole.
Čo dodať na záver ? Niet vari takých slov, ktoré by vyjadrili všetku vďaku,
radosť, ochotu, nezabudnuteľné zážitky, okamihy a spomienky všetkých
prítomných na oslavách. Zostáva len jedno slovo – ĎAKUJEME. Ďakujeme
všetkým, ktorí svojou prácou, ochotou, nápadmi, premyslenými detailmi
a vzájomnou spoluprácou uvili dôstojnú a krásnu kyticu našej jubilantke –
našej krásnej dedine. Boli to predovšetkým starosta, pracovníci OÚ,
poslanci,
rodinní príslušníci, členovia kultúrnej komisie, pedagogickí
pracovníci, hasiči, členovia FS Prameň, ochotníci D-efektu, členovia TJ
Dubové, SČK, Poľovníckeho združenia, dychová hudba Dubovčianka,
kapela Štvrtá tretina, ale aj ostatní – ochotní pomôcť, či už Ing. Milan
Lettrich, Peter Lettrich, Pavla Musilová, Dušan Musil, Ján Murček, Pavol
Solář a ostatní. Ak niekto nebol spomenutý, prepáčte, ale každého nápad
a ruka k dielu sa cení.
Som hrdá, že žijem práve tu medzi ľuďmi ochotnými pomôcť, ktorí neľutujú
svoj čas a venujú ho našej obci.
A nakoniec vyslovujem vrúcne želanie, aby naša rodná obec stále rástla do
krásy, aby mala pevné miesto v tomto uponáhľanom svete a aby mala vždy
takých ochotných ľudí, akí sú vari len na Dubovom. Želám všetkým, aby
tento krásny kus zeme obkolesený a popretkávaný Besnou vodou a Turcom
nám navždy prirástol k srdcu. A aby to slnko, ktoré nám spríjemňovalo celé
oslavy bolo vždy nielen na oblohe, ale aj v srdciach nás všetkých –
Dubovčanov.

Bc. Ľubomíra Lettrichová
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Ocenení pri príležitosti 750.výročia I. písomnej zmienky o obci
a 100. výročia založenia ochotníckeho divadla
Obecné zastupiteľstvo udelilo:
Cenu obce boli ocenení:
Anna Hullová č. 128, Ján Murček, Pavlína Musilová, Danka
Zvrškovcová, Ľubomír Vajdička, Dušan Hrivnák, Igor Boďa, Ján
Vereš, Stanislav Plica, Mária Benáková, Lenka Knietlová, Daniel
Ličko, Dušan Hulla, Rudolf Medveď, Jaroslav Štanceľ, Ing. Milan
Lettrich, Daniel Lettrich, Peter Lettrich č. 13, Martin Boďa č. 26,
Vladimír Lichner,
Anna Lettrichová č. 267, Dušan Vereš, Ing.
Ľubomír Lettrich
Cenu obce - in memoriam boli ocenení:
Ing. Milan Jamriška, Milan Boďa
Starosta obce udelil:
Cenou starostu obce boli ocenení:
Dušan Musil, Peter Bzdúch, Ondrej Šulaj, Tibor Frlajs, Ján Kožuch,
Anton Šulík, Edo Kudláč, Braňo Matuščin, Ľuboš Midriak, Michal
Hulla č. 128, Ján Hulla č. 20, Vladimír Lettrich č. 262, Ľubomír
Lettrich č. 182, Viera Kuková, Ján Kmeť – Holičeje, Michal Hulla –
Danieleje z Budiša, Milada Boďová , Ján Lettrich č. 114, Ján Boďa
– Štefaneje z Budiša, Elena Kmeťová č. 115, Ján Lettrich č. 268 ,
Ľubica Štancľová, Ján Hulla č. 47, Viera Boďová č. 25, Helena
Kmeťová č. 19, Peter Bartalský, Jozef Kútnik, Michal Belák,
Miroslav Vereš, Vladimír Požeský, Ján Jelenčík, Ľuboš Kučera,
Jozef Bačiak, Svetozár Žilla, Peter Jelenčí, Martin Hudec, Dušan
Boďa č. 2, Dušan Borievka, Ján Vanický, Ján Pittner, Jozef Hulla č.
23, Viera Siráňová č. 102, Peter Vereš č. 83, Zuzana Lettrichová č.
240, Vladimíra Lichnerová, Darina Solařová, Martin Boďa č. 279,
Martina Kolečíková, Vladislav Jurášek, Iveta Jurášeková, Miroslav
Kvasnica, Lucia Verešová, Anna Lettrichová č. 96, Anna Danišová
č. 146, Katarína Školnová, Stanislava Lettrichová č. 262
Cenou starostu obce - in memoriam boli ocenení:
Jozef Boďa, Magdaléna Vašková, Jozef Ďuriš
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Obec Dubové udelila
Ďakovným listom boli ocenení :
Vladimír Štefko, Jaroslav Válek , Jozef Ciller, Pavol Miškovic, Vlasta
Kunovská, Magdaléna Daubnerová , Gabriela Húsová, Anna
Kútniková, Juraj Líška, Ján Gomboš, Monika Barabášová
Ďakovným listom boli ocenené organizácie:
Miestny spolok červeného kríža, Základná škola s materskou školou,
Dobrovoľný hasičský zbor, Telovýchovná jednota Družstevník
Dubové, Divadelný súbor, Folklórna skupina Prameň, Dychová
hudba Dubovčianka, Kapela Štvrtá tretina, Poľovnícke združenie
Zverín – Vysoký Vrch, Poľnohospodárske družstvo Turiec Dubové,
Urbárske spoločenstvo, Lesné
spoločenstvo, Evanjelický zbor
augsburského vyznania, Rímskokatolícka cirkev, Rybárstvo Požehy,
Spoločný obecný úrad Turčianske Teplice, Združenie miest a obcí
Turca, Združenie miest a obcí Slovenska, Vyšší územný celok Žilina

Pripravila: Lenka Knietová
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Pozdravy rodákov a priateľov
Milí moji Dubovčania,
pozvánka na Vašu oslavu ma nesmierne potešila a som rád, že ste
na mňa nezabudli. Je mi však veľmi ľúto, že Vám nebudem môcť
osobne zagratulovať a stretnúť sa s Vami, lebo mám dohodnutú
rodinnú dovolenku, takže v deň Vašich jubileí budem pri mori.
Gratulujem k 750. výročiu založenia obce, ktorá sa pýši i storočnou
divadelnou tradíciou. Prajem Vám úspešnú divadelnú púť, do
budúcna dobrých režisérov, na ktorých si budete spomínať
a vynikajúcich hercov, ktorí zdolajú každú rolu.
Z celého srdca Vás pozdravujem!
Zdenko Kožík zo
Starej Pazovy
(pozn. bývalý divadelný
režisér D-Efekt)
--------------------------------------------------------Vážení rodáci!
Ďakujem za pozvanie na oslavu 750.výročia Dubového.
Žijem už 47 rokov v Bechyni v Južných Čechách. Bola tu vojenská
základňa a tak sme tu boli dobrí priatelia Česi i Slováci. Niektorí
chlapci z Dubového tu prežili vojenskú základnú službu.
Mala som šťastie chodiť s deťmi cez prázdniny k mojej maminke.
Moje deti sem moc radi chodili, mali tu veľa kamarátov. Spomínam na
nezabudnuteľný budíček miestnym rozhlasom, ktorý oznamoval
prácu ľudí v JRD, na nádherný čerstvý chladiaci vzduch a bučanie
kravičiek, ktoré sa spoločne hnali na pastvu. Spomínam na všetky
teta a mamy, ktoré v horúcich dňoch v lete pracovali na poli – ako to
vydržali.
Spomínam, ako v začiatkoch JRD v čase žatvy išli dole dedinou
chlapi s kosami a ženy s hrabľami. Nebolo takých vymožeností ako
teraz. Veľa roboty im prešlo cez ruky.
Spomínam na tancovačky u Štálikov ako sa bavila celá dedina, starí
– mladí, ale doba sa hodne zmenila. Spomínam na školské roky, na
pána učiteľa Vladára, Kočalku, Šavla. Na Dubové ako vypadalo, ako
sa zmenilo – postavili sa nové domy.

Dubovské noviny 29-30/2012

-9-

Nikdy som nezabudla na svoje rodisko, svoju rodnú reč, vždy som učila
moje deti môjmu rodnému jazyku a dnes i mojich piatich vnukov.
Moje rodné Dubové, prajem Ti veľa nových generácií, aby si bolo stále,
stále krásne, ďalšie stáročia trvania a aby Tvoje meno „Dubové“ nikdy sa
nestratilo z mapy.
Pozdravujem všetkých rodákov a spolužiakov.
S úctou
Anna Rokoská rod. Križanová

--------------------------------Srdečne blahoželáme k 750. výročiu založenia obce a 100. výročiu
založenia ochotníckeho divadla v Dubovom. Prajeme do ďalších
rokov, aby divadelné ochotníctvo v Dubovom nezaniklo, rozvíjalo sa,
pod vedením skvelých režisérov, ochotníkov a všetkých, čo okolo
divadla robia.
Všetkých pozdravujeme.
Mária Benáková
Mgr.
Adriana
Krištofíková
s rodinami

Pozdravy boli doručené na Obecný úrad k Oslavám 750. výročia I.
písomnej zmienky o obci a 100.výročia založenia ochotníckeho
divadla.

Dubovské noviny 29-30/2012

- 10 -

Folklórna skupina brigádovala
V jednu
júnovú
sobotu sa folkloristi
zišli,
aby
upravili
a skrášlili
priestor
okolo
informačnej
tabule
obce
pri
transformátore. A tak
fúriky, lopaty, rýle,
motyky, zemina, štrk,
kamienky a rôzne iné
materiály sa v tento
deň
stali
ich
spoločníkmi. Všetci usilovne pracovali a hoci im na ich dielo párkrát
spŕchlo, nič ich neodradilo, kým nemohli zahlásiť „hotovo“.
Pribudlo miesto na oddych i potešenie oka. Vďaka nápadu Lenky
Knietlovej a návrhu záhradnej architektky Silvie Hanusovej, ktorá
brigádovala s nami. Okrem nákresu pomohla s nákupom rastlín
a tiež pri ich výsadbe radila a pomáhala, aby všetko čo vysadíme
mohlo rásť v optimálnych podmienkach.
Väčšie terénne úpravy zabezpečil obecný úrad, pričom pomohol
Jozef Hrivnák so svojimi mechanizmami. Potešilo nás, že sa k nám
pridalo pri robote pár chlapcov (Filip Jelenčík a Kristián Fakač)
a chlapov pri dovoze a osádzaní kameňov (Tomáš Píš , Peter
Lettrich – Ďuriceje, Jozef Hrivnák ml.).
Rozchádzali sme sa s pocitom dobre vykonanej roboty, tak, ako
po vydarenom vystúpení z javiska.
Naše pocity vylepšil pán Peter Bartalský a jeho firma CEDER,
ktorí vyrobili kvetináče s lavičkou, a úžasnou dekoráciou. Vďaka
chlapci! No a v neposlednom rade chceme poďakovať p. Janke
Ondrovej , ktorá s láskou naše rastlinky polieva a pestuje.
Sme radi, že členom FS Prameň sa podarilo prispieť k oslavám
750. výročia našej obce takouto trvalou hodnotou, ktorá nás stála
jeden deň práce a obec zo pár eur.
Anna Lettrichová – vedúca FS Prameň
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Park pod dubmi sme otvorili
Je to už rok odvtedy, čo sme si povedali, že by sa nám v Dubovom
zišiel nejaký bezpečný spoločný priestor na hry pre deti i oddych pre
dospelých. Od neurčitých predstáv sme prešli k výberu miesta a po
dohode so Zborom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v
Ivančinej v zastúpení pánom farárom Zacharom sme prešli k
samotnému návrhu. Ten sa rodil počas niekoľkých spoločných
stretnutí v priestoroch obecného úradu, počas plánovania v záhrade
ev.cirkvi, ako i počas mnohých hodín sedenia, plánovania a kreslenia
u nás doma. S nápadmi nám pomohli aj deti ZŠ a MŠ v Dubovom,
ktoré nám nakreslili, popísali a postavili z lega čo všetko by si priali
mať na detskom ihrisku. Priestor riešila aj oslovená architektka Majka
Bihúňová a na základe všetkých týchto návrhov a nápadov sa zrodil
konečný návrh. Tu sa skončila prvá „hravá“ tvorivá etapa.
Potom prišla náročnejšia a nepríjemnejšia etapa projektu kedy sme
zháňali financie na jeho zrealizovanie,
hľadali a „otravovali“
sponzorov. Od Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s, v rámci
programu Zelené oázy, kde sme z 561 uchádzačov patrili medzi 20
úspešných a podporených a získali sme 3000 € z požadovaných
4000 €. Sumou 1000 € nám prispela spoločnosť Matador (vďaka
Janke Boďovej) a rovnako firma Monogram pána Jenču (nášho
dlhoročného kamaráta). Sumou 300 € prispela rodina Zárubová z
Pezinka (naši dlhoroční známi), 200 € Ivo Frank (Edov kamarát od
detstva), 200 € firma Foresta (Edov dlhoročný známy), v hodnote 300
€ piesok do pieskoviska aj s dopravou firma Stavebniny Zimo.
Rovnako dôležitá je sponzorská práca pri samotnej realizácii, kde
najviac pomohli Jožko Prílepok pri zemných prácach, zháňaní
materiálu a ochotou kedykoľvek prísť a pomôcť už do pár hodín od
oslovenia bez nároku na finančnú náhradu a Peťo Bartalský so synmi
a Jožkom Ďuricom, ako aj zamestnanci firmy Ceder, ktorí všetci
makali na drevených zariadeniach parku rovnako bez akéhokoľvek
nároku na honorár. Práve oni vytvorili najväčšiu hodnotu v parku,
ktorú možno oceniť na sumu minimálne 10 000 €. Daniel Lettrich
vyrobil sponzorsky informačnú tabuľu pri vstupe do parku, Edo dodal
sponzorsky všetky hraby a smreky na výsadbu živého plota okolo
celého areálu parku. Peniaze získané od sponzorov boli použité na
zakúpenie štrku na dopadové plochy, mobiliáru (šmýkačka, hojdačky,
závesné konštrukcie, držiaky, smetné koše, šplhacia sieť, hrazdy,
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náterové latky, doprava zemného materiálu, reťaze, lano), výsadbový
materiál.
Obec Dubové pomohla zastrešiť celý projekt a vystupovala
ako predkladateľ projektu spolu s komunitou občanov. Zafinancovala
dovoz zeminy na vyrovnanie pozemku, osvetlenie parku,
občerstvenie počas brigád a náklady spojené s otvorením parku.
Počas celého trvania projektu bolo tiež potrebné písať priebežné
správy o prácach a stave financií pre poskytovateľa grantu Nadáciu
Ekopolis, ktoré písal Eduard Apfel, ktorý tiež manažoval celý projekt,
zháňal materiál a dodávateľov, odpracoval a organizoval každú
z brigád a viedol aj veľa neorganizovaných brigád a prác na parku.
Pre ujatosť výsadby bolo nevyhnutné jej polievanie v období
najväčšieho sucha, ktoré zabezpečil miestny Požiarny zbor 3x a tiež
rodina Apfelová, Valaštíková a Babišová.
Ďalšou etapou bola samotná radosť z práce, ktorá na začiatku
vohnala do dobrovoľníckej prace na výsadbu stromov a krov, ako aj
úpravu terénu veľa nadšených Dubovčanov. Na prvej brigáde sa nás
zúčastnilo 36. Tento počet sme však už nikdy nedosiahli ani
neprekonali a na ďalších brigádach nás bolo čoraz menej. Spolu sa
na brigádach vystriedalo okolo 70 občanov Dubového, vrátane detí
preto nie je možné všetkým menovite poďakovať.Týmto všetkým
ďakujem za ich ochotu pomôcť. Každá zorganizovaná brigáda však
bola úspešná a splnila svoj stanovený cieľ. Aj touto cestou tak
chceme poďakovať každému jednému z Vás, ktorí ste si našli čas
a venovali ste svoje nadšenie a radosť z tvorby tohto priestoru pre
deti a nás všetkých. Robili sme to všetci na úkor vlastných rodín,
osobného voľna, času, ktorý sme mohli stráviť na vlastnom. Trochu
nás prekvapil nezáujem poslancov obecného zastupiteľstva pri
budovaní parku z ktorých sa nik nezúčastnil na žiadnej spoločnej
brigáde. Špeciálne poďakovanie patrí aj pani Anke Danišovej, ktorá
nás na brigádach sponzorsky podporovala vo forme nápojov a iného
občerstvenia v čase horúčav a veľkého smädu . Už po osadení
prvých hojdačiek park ožil deťmi, ktoré využili možnosť odskúšať ich
a túžobne čakali, čo nové tu zas pribudne. Mnohé z nich pomáhali
počas celej výstavby parku. Okrem ich stálej prítomnosti, ktorá nám
spríjemňovala prácu a dávala jej zmysel, nás nesmierne potešil výrok
Barborky Musilovej, ktorá sa vyjadrila: „doteraz sme všetci po
večeroch len vysedávali doma a teraz tam sedíme len kým si
spravíme úlohy a hneď utekáme do parku“ . Lepšiu odmenu by sme
si ani nemohli vymyslieť. Každé popoludnie je tu množstvo detí a ich
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výskot a sa rozlieha ďaleko za hranice parku, využívajú ho aj školáci
počas družiny i telesnej výchovy .
Dňa 29. 9. 2012 o 15.00 sme naše spoločné dielo – Park pod dubmi
slávnostne otvorili
a odovzdali do užívania obci symbolickým
odovzdaním kľúča od smetných košov do rúk starostu obce –
Ľubomíra Lettricha . Starosta tým prevzal zodpovednosť za jeho
ďalšiu údržbu a udržiavanie poriadku, starostlivosť o jeho zariadenia
a prevádzku. Symbolické otvorenie parku urobil starosta spustením
sa po šmýkačke a pretrhnutím pásky – poprosíme dospelých
neopakovať, šmýkačka je len pre deti . V rámci programu prišli
svoju prácu predstaviť sokoliari z BB, ktorí predviedli aj atraktívnu
ukážku letu dravcov a ich výcviku. Priniesli so sebou sovu plamienku
driemavú, krkavca, sokola myšiara, sokola rároha a myšiaka
hôrneho. Deťom spravili radosť 2 poníky, na ktorých si mohli
bezplatne zajazdiť. Prezentovať svoju prácu prišli aj pracovníci
Správy NP Veľká Fatra, ktorí na doplnenie spektra dravcov priniesli
sovu lesnú. Všetci sa mohli zúčastniť aj súťaží – skákanie vo vreci a
zhadzovanie pohárov šuškami, za ktoré získali sladkú odmenu. A keď
nám vytrávilo, mohli sme sa najesť výborného guľášu. Počasie nám
vyšlo výborné, všetci prítomní sa dobre zabávali a posledných
návštevníkov vyhnal až dážď a tma okolo 19.00 hod.
Veríme, že to čo sme spolu vybudovali nám bude slúžiť dlhé
roky, že deti, tínedžeri aj dospelí sa budú k zariadeniu parku ako aj
k vysadeným rastlinám a drevinám správať tak, aby z mali úžitok
nielen oni, ale aj ďalšie generácie. V živote obce možno nastala nová
etapa, kedy sa v jednom priestore budú stretávať všetky generácie
občanov a deti budú radšej svoj čas tráviť vonku s inými deťmi, než
pri počítačoch a TV. Vybudovali sme si to sami a preto si to musíme
sami aj ochrániť. Preto ak uvidíte nejaké neprimerané správanie sa
v parku vedúce k jeho poškodeniu, znečisteniu alebo zničeniu, mali
by ste zasiahnuť a previnilcov napomenúť. Všetkých návštevníkov
tiež žiadame o dodržiavanie prevádzkového poriadku, ktorý je na
informačnej tabuli v parku a bude aj zverejnený na webovej stránke
obce. Vítaná je tiež každá pomoc do budúcnosti na zveľaďovaní tohto
priestoru aj na jeho údržbe a čistení.
Veď ... robíme to pre nás všetkých...
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Želáme Vám veľa krásnych chvíľ a zážitkov strávených v priestore
parku.
Mária, Eduard, Lucia a Filip Apfelovci

Prevádzkový poriadok - Park pod dubmi

Vážený návštevníci,
toto detské ihrisko je vybudované a dané Vám k dispozícii pre
využívanie voľného času a pre radosť vašich detí. Pre príjemný a
ničím nerušený pobyt Vás žiadame o dodržiavanie podmienok tohto
návštevného poriadku. Vstup na vlastnú zodpovednosť.
•
Jednotlivé herné prvky sú určené pre deti od 1 do 16 rokov.
•
Ihrisko nepoužívajte, ak je zariadenie šmykľavé a vlhké,
namrznuté alebo inak viditeľne poškodené!
•
Deti do 8 rokov musia byť v sprievode osoby staršej ako 18
rokov.
Návštevná doba:
V období od mája do septembra 8,00 – 20,00 hodín
V období od októbra do apríla
9,00 – 19,00 hodín
Projekt bol realizovaný vďaka sponzorom:
Na ihrisku platí zákaz:
•
Poškodzovania a znečisťovania priestoru, zariadenia a
vybavenia (v prípade poškodenia bude obec vymáhať náhradu
nákladov vynaložených na opravu)
•
Voľného pohybu domácich zvierat
•
Fajčenia, konzumácie alkoholu a omamných látok
•
Vjazdu motorových vozidiel
•
Stanovanie a zakladanie ohňa
Návštevník je povinný:
•
Rešpektovať návštevný poriadok a pokyny prevádzkovateľa
ihriska
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•
Správať sa umiernene tak, aby neohrozoval sám seba ani
ostatných návštevníkov
•
Dodržiavať čistotu
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Z obecnej kroniky
V obecnej kronike je zapísaná udalosť, ktoré sa stala v horách na
Dubovom v roku 1968. Mnohí z nás o nej ani nevedia. Vtedajší kronikár
obce ju takto zapísal:
„Veľmi smutnú udalosť zaznamenávam z 22.mája 1968 tohto
roku. Táto udalosť sa stala asi 6 km od našej obce v hustých horách.
Krátko po 12. Hodine si 4 lesný robotníci - občania našej obce: Ján
Požeský, Miloslav Daubner, Pavel Hrivnák a Ján Murček rozkladali asi 100
metrov od miesta nešťastia oheň. Tu však počuli divný hukot, neskoršie
hrozný rachot a nakoniec výbuch. Robotníci nechali všetko tak a utekali na
miesto, kde počuli divné zvuky. Najskôr videli oheň, kričali, či tam nikto nie
je, začali hasiť. Najprv vytiahli dieťa a ženu, ale tie už boli mŕtve. Potom
prišla na miesto nešťastia asi okolo 16. hodiny Verejná bezpečnosť, ktorá
zistila, že mŕtva žena je 44 ročná Alojzia Králová z Ružomberka, dieťa že je
jej dcérka Janetta, ktorá začiatkom apríla oslávila svoje druhé narodeniny.
Muž, ktorého sa zo začiatku nepodarilo identifikovať, bol jej manžel Peter
Král vedúci maliarskej skupiny „RAJ“ z Ružomberku. Štvrtý bol Rudolf
Imriška - pilot. Aerotaxi poznávacej značky OK – SFC štartovalo v stredu
ráno z Ivanky pri Dunaji a obidvaja rodičia si viezli svoju dcérku
z nemocnice z Bratislavy, kde bola operovaná, na domáce liečenie. Malú
Janettu očakávali doma súrodenci: 18 ročná Jolana a 12 ročný Peter. V ten
večer sa však už návratu svojej sestričky nedočkali. Okolo 20. hodiny im
príslušníci VB z Martina prišli oznámiť , že sa stalo nešťastie. Lietadlo
pilotoval Rudolf Imriška – vedúci leteckého úseku Agroletu. Bol to jeden
z najskúsenejších pilotov, ktorý lietal už 15 rokov, za istý čas pôsobil aj
v Afrike – v republike Mali. Skúsený a výborný pilot odvtedy ako pôsobil
u nás zachránil niekoľko ľudí, poznal tento terén dôkladne. Presťahoval sa
z Partizánskeho do Bratislavy, kde si postavil rodinný dom. Mal 43 rokov
a zostali po ňom žena a dve deti. Vychoval niekoľko dobrých pilotov a mal
ísť aj do Mauretánie. Pilot, ktorý zachraňoval množstvo životov a chcel
pomôcť aj teraz, tragicky zahynul. Hore na Besnej vode kvitnú okolo
miesta havárie nezábudky. Na tomto mieste spolupracovníci Rudolfa
Imrišku
postavili pomník
na znak úcty a spomienky na svojho
spolupracovníka – pilota. Miestny občania upravili okolie pomníka a každý,
kto tadiaľto ide, nemal by zabudnúť na túto smutnú udalosť, ktorá sa stala
aj v samotnej obci Dubové.“
(Pozn. Obecná kronika - rok 1968 - odpis)
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10 rokov Dubovského školáčika

Hoci sme málotriedna škola s 2 triedami a nízkym počtom žiakov,
tento stav nám však nebráni už 10. rok vytvárať si vlastný časopis.
V prvých rokoch (keď sme mali ešte 2 oddelenia ŠKD) sme ho
vydávali 4x ročne, žiaci ho písali ručne a volal sa Dubovský klubáčik.
Keď sme dostali do školy počítače, aj písmo dostalo tlačenú podobu.
Po znížení počtu žiakov i pedagógov ho vydávame 2x ročne (ku
koncu polrokov) a pozmenili sme mu názov na Dubovský školáčik.
Článkami z časopisu často prispievame aj do obecných novín. Pri
príprave každého čísla nechýba nadšenie a tvorivosť žiakov. Pri
príležitosti okrúhleho výročia časopisu v tomto roku bolo pre nás
všetkých, ktorí sa podieľajú na jeho tvorbe, odmenou pekné
umiestnenie v regionálnej súťaži školských časopisov ZŠ, kde sme
v našej kategórii obsadili 2. miesto. Toto umiestnenie nás povzbudilo
do ďalšej práce. Poďakovanie patrí aj nášmu zriaďovateľovi, bez
pomoci ktorého (tlač) by sa časopis nedostal do rúk každého žiaka.
Mgr. J. Lettrichová
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Oslavovali 40-tku
5. augusta si naša Dychová
hudba
Dubovčianka
pripomenula 40. výročie
svojho vzniku. Nedeľné
popoludnie bolo
plné
stretnutí,
zábavy
a spomienok.
Spomienok
na strávené spoločné roky.
Zazneli poďakovania
tým,
čo
obetovali
nespočetne veľa voľného
času na skúškach a svojimi
vystúpeniami potešovali druhých. Poďakovanie patrilo všetkým terajším,
ale aj bývalým členom, tým, ktorí už nie sú medzi nami, ale hlavne
dlhoročným členom Dubovčianky p. Danielovi Ličkovi, ktorý v nej hráva
od jej vzniku, teda 40.rokov, Martinovi Boďovi, Milanovi Boďovi za 39
rokov svojho pôsobenia, Dušanovi Hullovi ako organizačnému
vedúcemu za 38 rokov, Rudolfovi Medveďovi – umeleckému vedúcemu
a Mgr. Kataríne Školnovej za 20 rokov.
Príjemnú nedeľu plnú hudby v podaní hosťa - dychovej hudby
Bojničanka a domácej Dubovčianky umocňovalo krásne letné počasie.
Tóny hudby zdvihli zo sedadiel na tanečný parket tancachtivých
návštevníkov, hladní si zas pochutnali na poľovníckom guláši a smädný
tiež nikto nebol ☺.
Krásna oslava plná gratulácií, spomienok na
spoločne prežité roky, stretnutí členov a ich sympatizantov skončila žiaľ
smutne.
Nečakane nás opustil člen dychovej hudby pán Milan Boďa. Odišiel
skromný človek, ktorého celý život napĺňala láska k hudbe, pri tom, čo
miloval a pri tých, ktorí ho sprevádzali na celoživotnej hudobnej ceste.
Z jeho posledného vystúpenia na tanečnom kole ho vyprevádzala
celá Dubovčianka a všetci prítomní potleskom, so slzami v očiach
a v spomienkach na chvíle spoločne strávené, ale vo viere, že
z hudobného nebeského neba
bude dozerať na ich ďalšie roky
pôsobenia.
Česť jeho pamiatke.
Lenka Knietlová
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Pripomenieme si
23. októbra si Evanjelická cirkev augsburského vyznania
pripomenie 85. výročie vysviacky Cirkevného domu. Z historických
záznamov sa dozvedáme, že základy cirkevného domu boli položené
10. júna 1927. Cirkevný dom bol vysvätený 23. 10. 1927. Znie to až
neuveriteľne, že takú rozsiahlu stavbu dokázali veriaci postaviť za takú
krátku dobu. Projekt cirkevného domu vypracoval staviteľ Ballo. Na
prízemí cirkevného domu bola najskôr učebňa a byt pre učiteľa, neskôr
školská kuchyňa a jedáleň. Na 1. Poschodí je priestranná modlitebnica
s oltárom, orgánom a kazateľnicou. Obraz na oltár namaľoval maliar
Ján Rusnák – rodák z Dubového.
Takisto v roku 1927 boli do drevenej zvonice zakúpené dva
zvony. Menší z nich váži 80 kg a na ňom sa nachádza nápis: „Na hrob
poroby a padlých v boji pomník som vďaky. Hlásam slobodu
slovenskému národu a šťastné veky. Oslavujte Hospodina, neboť jest
dobrý.“ Na väčšom 122 kg je nápis: „Buh jest naše útočište i síla - ve
všelikém soužení pomoc vždycky hotová.“ Posvätené boli 2. 11. 1928.
Zvony boli prevezené do novej zvonice, ktorá sa začala stavať v r.
1990 a dokončená bola 24. novembra 1992. Vysvätil ju vtedajší biskup
Pavol Uhorskai, teda pred 20 rokmi.
Lenka Knietlová
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13.tka nebola pre Dubákfest nešťastným číslom
V posledný predĺžený júlový víkend sa konal 13. ročník
Volejbalového turnaja „Dubákfest“. 13.-ty rok je komplikovaný vek
v živote človeka, lebo to je adolescent práve v silnom štádiu puberty.
S Dubákfestom je to však iné. Cítiť, že „dospel“.
Oficiálny začiatok samotného turnaja bol načasovaný na piatok
16.30. Súťažilo, už tradične, 12 mužstiev (v ktorých ale boli aj ženy :D),
hoci záujem o účasť na Dubákfeste bol oveľa väčší (a organizátori
museli mnoho tímov odmietnuť – dobrá rada redakcie: nabudúce treba
byť pri prihlasovaní rýchlejší  )
Po úvodných piatkových zápasoch prišla všetkých zúčastnených
zabaviť martinská kapela Bačova fujara. Po nej odpálila
niekoľkohodinovú zábavu domáca kapela Štvrtá tretina, ktorá opäť raz
potvrdila, že bez nej Dubákfest nie je to „pravé orechové“.
V sobotu ráno volejbalový turnaj pokračoval. Počasie nám prialo,
účastníkom sa dobre hralo, divákom zas sledovalo, v šenkoch sa aj
nalievalo, za bránou sa čapovalo... jednoducho, všetko hralo ako malo 
Najväčší „nával“ však prišiel vo večerných hodinách, kedy sa už na svoj
koncert pripravovala stará známa žilinská kapela AYA. A veruže sa
oplatilo prísť a zažiť. DJ Drozďo pokračoval vo výborne rozbehnutej
zábave a pochvalne sa po kole šírilo, že „dobre hrá ten chalanisko“ .
To by však už bolo príliš veľa pochvalných slov, preto muselo aspoň
zapršať. Všetci sa schovali pod jednu strechu a keďže kvôli búrke
nastalo „hudobné ticho“, tak si aspoň zaspievali (na udržiavaní dobrej
nálady aj za nepriaznivého počasia sa podieľali predovšetkých kamaráti
z Malého Čepčína, ktorým za to patrí vďaka) .
Nedeľný podvečer patril Ľubeľskému ochotníckemu divadlu
a martinskej kapele Funktastic (s našou Baškou Solářovou a Rasťom
Lettrichom), ktorí tradičnú afterparty spolu s vystúpením Extreme
STRESSa (Miňo Paulíny) všetkým zúčastneným spríjmenili.
Zostáva len poďakovať organizátorom a všetkým, ktorí priložili
ruku k dielu za skvelú akciu a tešme sa zas o rok.
VÝSLEDKY DUBÁKFESTu 2012:
1. miesto – Antukoví bombardéri (TR)
2. miesto – TOI – TOI (TR)
3. miesto – Mlátičky (Malý Čepčín)
Stana Lettrichová
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Spomienka
Našu spomienku na nich sprevádza nielen rokmi znásobený pocit
úcty a vďačnosti, ale aj úprimné odhodlanie a sľub, že sa budeme usilovať
stále udržiavať ich ušľachtilý plameň ľudských cností a dobra...
Spomíname na svojich starých rodičov, dedov, babky, ktoré nám kedysi
vedeli tak pekne rozprávať dojemné rozprávky...
Mnohí z nás spomínajú na svojich milovaných životných partnerov, s ktorými
kráčali životom v dobách dobrých i zlých.
Mnohým rodičom neľútostná smrť vzala drahé dieťa - dieťa, ktoré bolo ich
radosťou, ale aj nádejou, že im bude oporou v dobách jesene ich života.
Spomíname!
Rovnako ťažko sa nás dotklo, keď nás navždy opustili naši
súrodenci, bratia a sestry, s ktorými sme vyrastali v rodinnom kruhu. Tým
všetkým venujeme svoju stálu spomienku.
S rovnakou láskou spomíname aj na ďalších príbuzných, na dobrých
priateľov, známych, na všetkých ľudí, ktorí nám boli v živote blízki a ktorých
odchod zo života nás zasiahol na najbolestivejšom mieste – v našom srdci...
Ako film beží v našich spomienkach ich život. V duchu si opakujeme
chvíle nenahraditeľné, prežité v ich blízkosti... Aj dnes pociťujeme tú bolesť,
ktorú sme prežívali vtedy, keď nás svojou smrťou upozornili, aký krátky je
náš život a že len ten víťazí nad smrťou, ktorý ho prežil v láske a v prospech
svojich najbližších. Stojí za to si spomenúť na našich najdrahších, ktorí
formovali naše ja, vštepovali nám tie najkrajšie city, svojou láskou nám
ukazovali krásu a bohatosť ľudského ducha a žitia.
Z úcty k tým, čo už nie sú medzi nami, zamyslime sa nad tým, ako
žijeme, akí sme ľudia. Keď vďačne myslíme a vzdávame úctu tým, ktorí celé
svoje snaženie, i to najvzácnejšie – svoj život dali za nás, skloňme sa pred
ich pamiatkou a sľúbme si, že zostaneme verní ich ideálom, pre ktoré oni žili
i umierali... Oni to boli, čo nám nechali oheň svojej lásky, aby sme ju rozdali
a obdarili ňou všetkých, čo dnes spomínajú...
Tichý je náš cintorín. Keď jar znova prinesie sem slnko a vtáčí spev,
stane sa toto miesto najkrajším sadom našich spomienok. Srdce, v ktorom
všetky túžby a želania, snaženia, radosti i bôle, šťastie i utrpenie. Zostala
nám spomienka. Nuž vzdajme im našu poctu. Poctu, ktorú si zaslúžili. Nech
odpočívajú v pokoji.
Česť ich svetlej a nehynúcej pamiatke!

(zdroj: Internet)
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Poplatky platné od 1.10.2012 – výpis najčastejšie používaných
úkonov
Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne obecného úradu
Overenie podpisu
1,50 € / 1
podpis
Overenie listiny
1,50 € / 1
strana
Výpis z matričných kníh (úmrtý,sobášny,rodný list)
5,- €
Výpis (odpis) z registra trestov
1,50 € + priniesť 4,-€ kolok
Potvrdenie o pobyte
5,- €
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - fyzická osoba
6,50 €
Žiadosť o stavebné povolenie
a) stavby na bývanie a zmeny týchto stavieb pred dokončením rodinný dom:
s obostavaným priestorom podľa PD do 600 m3 vrátane
33,- €
a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru
20,- €
b) stavby ma individuálnu rekreáciu (chaty,rekreačné domy)
s obostavaným priestorom podľa PD 200 m3 vrátane
23,- €
a za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru
20,- €
c) zmeny dokončených stavieb na bývanie
- rodinný dom
100,- €
- stavba na individuálnu rekreáciu
100,- €
d) stavby , ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu,
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
30,- €
e) stavba garáže
30,- €
f) zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)
20,- €
Ohlásenie drobnej stavby
10,-€
Žiadosť na odstránenie stavby pre fyzickú osobu
16,50€
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) stavby na bývanie pre fyzickú osobu
s obostavaným priestorom podľa PD do 600 m3 vrátane
16,50 €
a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru 10,- €
b) stavby ma individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy)
zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane
23,- €
zastavaná plocha je od 25m2 do 50m2 vrátane
33,- €
zastavaná plocha je od 50 m2 do 80m2 vrátane
66,-€
c) zmeny dokončených stavieb na bývanie
- rodinný dom
50,- €
- stavba na individuálnu rekreáciu
50 ,- €
d) stavby , ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu,
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
15,- €
e) stavba garáže s jedným , alebo dvoma miestami
15,- €
Výpis zostavila : Knietlová Lenka
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Jubilanti v mesiacoh apríl - september 2012
90 rokov
85 rokov
75 rokov

70 rokov

65 rokov

60 rokov

Daubner Ladislav č. 246
Verešová Anna č. 237
Koňarčíková Irena č.266
Chrochotská Anna č.126
Hullová Anna č.15
Hullová Želmíra č. 151
Lettrich Ján č.113
Siráň Stanislav č. 144
Ličková Anna č.21
Boďa Jozef č.70
Lettrich Ján č.268
Rusnáková Regina č.45
Považan Ján č.203
Hulla Stanislav č. 22
Hanko Miroslav č.239
Hullová Anna č. 128
Balážová Anna č. 59
Hullová Anna č.23
Baláž Miroslav č. 59
Lettrich Miroslav č. 267

V pokojnom , tichom žitia prúde , ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude , prinesie radosť , lásku šťastie .

Privítajme
Dominika Gíretová
Timea Kmeťová
Sofia Sedláková
Leonadro Vincenti
Vitaj nám v živote , dieťatko krásne ,
tvoj príchod znamená radosť a jas .
Zo šťastia rodia sa najkrajšie básne
ktoré ti napíše život a čas .
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Uzavreli manželstvo
Ivana Števlíková & Peter Maruna
Gabriela Líšková
& Radoslav Daniš
Martina Urbanová & Michal Bršťák
Nech kytica Vášho spoločného života
je spletená z kvetov zdravia a šťastia,
zviazaná pevnou stuhou lásky
a vložená do vázy porozumenia.

Opustili nás
Jakubko Lettrich

+ 10. 6. 2012

Tak krátko išiel si s nami,
hľa , tu sa naše cesty delia
a vtáci nad hlavou, ti pieseň nedospievali.
Nezomrel si, spíš len a sníva sa ti krásny sen sníva sa ti o tých, ktorých si miloval a ktorí milovali teba...

Hrivnák Miloslav + 28. 4. 2012
Hullová Mária + 1. 5. 2012
Bačiaková Anna + 17. 7. 2012
Boďa Milan + 5. 8. 2012
Lettrichová Anna + 22. 8. 2012
Šošovička Ján + 24. 8. 2012
Doznel tlmený akord života ,
stíchla jeho tichučká pieseň ,
hmla studená padá na polia
a do sŕdc vkráda sa bolestná tieseň .
Dvojstranu pripravila: Lenka Knietlová
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PRIPRAVUJEME

20. 10. 2012
Poľovnícky ples - hrá skupina Profil
26. 10. 2012
Posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
8. 12. 2012
Tradičné Vianočné trhy
25. 12. 2012
Štefanská zábava

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