Číslo 28.
I., II., III./2012

Cena: 0,30 €

Vážení spoluobčania,
po pár týždňoch držíte v rukách prvé
tohtoročné číslo Dubovských novín.
Hneď v úvode sa chcem poďakovať Komisii
kultúry, mládeže a športu pri OZ za
zorganizovanie
sánkarských
pretekov
a hokejového turnaja, kde s organizáciou
pomohli aj členovia výboru hasičov.
Ako každoročne aj tento rok naši hasiči spolu
s folklórnou skupinou Prameň navštívili domácnosti našej obce
v rámci fašiangového sprievodu. Len ma mrzí /a nielen mňa/neúčasť
našej dychovej hudby Dubovčianka, ktorá prvýkrát po 40-tich rokoch
nezahrala našim občanom.
Na prelome roka sme podali žiadosť o granty z Úradu vlády
a Ministerstva kultúry na rekonštrukciu priestranstva pri kultúrnom
dome a na vydanie ďalšieho dielu knihy o Dubovom. Ani na jeden
sme však nedostali financie, takže knihu budeme musieť vydať za
vlastné finančné prostriedky.
V januári boli podané žiadosti o finančnú podporu 1 300,- € z VÚC na
organizáciu osláv 750. Výročia prvej písomnej zmienky o Dubovom
a žiadosť na Ministerstvo financií na 10 000,- € na dokončenie
výmeny okien a dverí na MŠ a ŠJ. V súvislosti s voľbami a výmenou
vlády si budeme musieť počkať na schvaľovanie projektov.
Úspešná však bola žiadosť z Nadácie Ekopolis z projektu Zelené oázy
na sumu 3 000.- €. Vďaka týmto financiám sa vybuduje oddychová
zóna v záhrade cirkevného domu.
V týchto dňoch nám bola Poľnohospodárskou platobnou agentúrou
preplatená aj posledná časť prekleňovacieho úveru /DPH/ na
rekonštrukciu cesty na Požehy. Týmto sa obec zbavila všetkých
záväzkov voči banke a nemá ani euro úveru.
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K 30. marcu sme ukončili realizačný projekt revitalizácie krajiny na
vybudovanie systému protipovodňových opatrení v katastri obce Dubové
pre zabezpečenie zníženia rizík povodní, na ktorý sme dostali z Úradu vlády
20 000,- €. V rámci realizácie projektu bolo zamestnaných 10 dlhodobo
nezamestnaných občanov. Traja postupne na vlastnú žiadosť ukončili
pracovný pomer a tieto miesta boli preobsadené ďalšími záujemcami.
Mzdy aj odvody nám preplácal Úrad práce a našu obec to stálo len
minimum finančných prostriedkov. Treba oceniť prístup Urbáru, ktorý nám
poskytol drevo na realizovanie prác. V rámci projektu bolo vybudovaných
23 ks drevených odrážok vody na zvážniciach a lesných cestách, 10 ks
zasakávacích pásov na nevyužitých lesných cestách, lesných porastoch
a poľnohospodárskych plochách pozdĺž Besnej vody, 1 drôtokamenná
prehrádzka tesne nad dedinou, 13 ks garnisáži a 2 ks prehrádzok, ktoré
majú spomaliť odtekajúcu dažďovú vodu a zachytiť splaveniny.
Zádržná kapacita všetkých vybudovaných opatrení je 10 020 m3 vody.
Netvrdím, že systém vybudovaných opatrení úplne zabráni povodniam, ale
určite zmierni ich dôsledky a zníži riziko škôd. Tieto nenáročné stavby majú
plniť dôležitú funkciu nielen pri búrkach, ale aj v období sucha a má vplyv
nielen na krajinu, ale aj vegetáciu a vtáctvo. Myslím si, že konečne sa štátne
financie investovali do prevencie pred povodňami a nie len do
odstraňovania následkov škôd. Aj keď všetci by sme boli radšej, keby tento
systém opatrení nemusel byť otestovaní takou prívalovou vlnou, akú sme
zažili v roku 2010.
V dnešnom uponáhľanom svete si ani neuvedomujeme, ako čas rýchlo
a neúprosne ubieha. Nestačíme vnímať, ako sa nám história a dôležité
udalosti neustále vzďaľujú a pre niektorých sú už zabudnuté a nepodstatné.
Sú však udalosti, ktoré z dejín nemožno vymazať a je potrebné si ich
každoročne pripomínať. K takým rozhodne patrí 7. apríl – Deň oslobodenia
našej obce. Od pamätného dátumu uplynulo už 67 rokov
V tento deň, keď si pripomíname oslobodenie Dubového, nemali by
sme zabúdať na krutosť, hrôzy, ale hlavne obete, ktoré priniesla 2. svetová
vojna. Spomienky na tých, ktorí hrdinsky bojovali, či už so zbraňou v ruke
alebo akýmkoľvek iným spôsobom a tak prispeli k tomu, že sa zobúdzame
do slobodného rána, sú stále živé. Preto spomínajme na všetkých, ktorí
obetovali svoj život pri oslobodení Dubového a nedovoľme, aby tento deň
upadol do zabudnutia.
Ing. Ľubomír Lettrich – starosta obce
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Park pod dubmi – občiansky projekt je úspešný
Niekoľkomesačné úsilie
zanietených občanov našej obce
o prípravu
projektu
na
vybudovanie detského ihriska
a oddychovej zóny vo farskej
záhrade pri evanielickom kostole
a hľadanie zdrojov na
jeho
financovanie
bolo
úspešné.
Projekt bol po niekoľkých kolách
pripomienkovania na spoločných
stretnutiach v Kultúrnom dome a po konfrontácii priamo v teréne
predložený so žiadosťou o finančnú dotáciu v rámci grantového programu
spoločnosti SLOVNAFT,a.s. a nadácie Ekopolis s názvom „Zelené oázy
2012“.
Z 561 predložených projektov z celého Slovenska sme sa s našim
projektom dostali medzi 22 podporených, ktorým nadácia udelila dotáciu.
Z pôvodne požadovaných 4000 € nám schválili 3000 € čo je samo o sebe
veľkým úspechom. Ďalšie zdroje sme našli u sponzorov MONOGRAM
Technologies, spol. s r.o. – 1000 €, Matador – 1000 €, Foresta SK, a.s. –
200€, čo predstavuje finančné zdroje vo výške 5200 €. Medzi sponzorov sa
zaradili Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Ivančiná, ktorí
poskytli priestor, Peter Bartalsky a firma Céder, ktorí vybudujú jednotlivé
hracie prvky detského ihriska a altánok, Jozef Prílepok, ktorý prisľúbil
pomoc s mechanizmami, Obec Dubové, ktorá zabezpečí mechanizmy na
zemné práce, dobudovanie osvetlenia, slávnostné otvorenie a následnú
údržbu priestoru, no a v neposlednom rade manželia Apfelovci, ktorý sme
celý projekt od začiatku pripravovali, manažovali a hľadali zdroje na jeho
vytvorenie . Všetky informácie o projekte sú priebežne zverejňované na
webovej stránke Obce www.dubove.sk. Celkový rozpočet projektu je vo
výške 20500 € . V uvedenej hodnote chceme urobiť nasledovné –
zrealizovať terénne úpravy, vysadiť živý plot pozdĺž celého plotu z vnútornej
strany drevinami hrab a smrek, v rámci parkovej výsadby vysadiť duby,
bresty previsnutej formy, maliny, ríbezle, kosodrevinu, tavoľník, bazu,
jarabinu, javor poľný, orgován, borievky, ruže a borovicu sosnu v celkovom
počte 1394 ks stromkov a kríkov, vybudovať altánok, hraciu vežu so
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šmýkačkou, 2 ks výkyvných hojdačiek, 8 ks lavičiek, kruhovú lavičku okolo
stromu, šplhaciu stenu, malý detský domček, totem, preliezací kmeň, 2 ks
závesných dvojhojdačiek, pieskovisko, 3 ks smetných košov, umiestniť na
stĺp pri parku verejné osvetlenie.
Všetky zariadenia na hru detí musia spĺňať podmienky stanovené
normou STN 1176 o budovaní detských ihrísk a musia mať špeciálne
upravené dopadové plochy, aby sa predchádzalo zraneniam.
Finančné prostriedky, ktoré sme získali postačujú len na zakúpenie
materiálu – dreva, sadeníc stromov a krov, farby, spojovacieho materiálu ,
dopadového materiálu – štrku, piesku do pieskoviska.
Najdôležitejšia z celého projektu je ale fyzická účasť Vás/nás –
občanov obce Dubové pri vlastnej realizácii budovania Parku pod dubmi.
Čaká nás množstvo práce – pri úprave terénu, výsadbe stromov a ich
polievaní, odkôrňovaní dreva, ktoré použijeme na zariadenia, pomoc
firme Ceder pri osádzaní zariadení do priestoru, natieranie zariadení
a konečnej úprave terénu. Budú to stovky hodín, ktoré by mali byť
odpracované dobrovoľne a zadarmo pre Vás a vaše deti (dobrovoľná
práca ľudí je tiež podmienkou pridelenia dotácie od Nadácie Ekopolis).
Preto je potrebná každá ochotná ruka, ktorá prispeje k zdarnému
vybudovaniu detského ihriska. Posledným termínom pre ukončenia prác
sú oslavy 750. výročia založenia obce v dňoch 18. – 20.8.2012, čo je tiež
podmienkou pre pridelenie dotácie.
Brigády budú vyhlasované v obecnom
rozhlase, oznamy budú
vyvesené v obchodoch a v ZŠ, ako aj uverejnené na internete .Oznámené
bude vždy miesto brigády, čas i potrebné náradie. Máme jedinečnú
možnosť vytvoriť niečo pre seba i pre ostatných, máme základné finančné
zdroje na materiál, no samotná realizácia je len na nás, tak túto šancu
nezahoďme. Každý z nás tu má alebo možno bude mať deti, vnúčatá, ktoré
sa radi vyšantia v takomto priestore, každému tiež dobre padne pobudnúť
chvíľku v príjemnom prostredí, či zobrať sem svojich blízkych. Keď budete
môcť povedať, že ste tiež pomohli aj vlastnými silami a časom, bude váš
pocit z jeho využívania ešte silnejší. A určite nielen deti, ale aj nás starších
poteší pohľad na „náš“ strom, krík, či lavičku v parku, ktorý sme zasadili či
natreli...
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Na poslednom stretnutí bol dohodnutý hrubý časový rámec jednotlivých
prác, ktoré bude potrebné vykonať svojpomocne:
 Do 15.4. vysadenie živého plota okolo celého vnútorného obvodu
záhrady (hrab 1000 ks, smrek 200 ks) – potrebné priniesť si vlastný
rýľ, mulčovacia fólia a kôra bude zabezpečená rovnako ako
pripravený pás bez starej trávy.


Odkôrňovanie dreva na zariadenie detského ihriska podľa dodania
dreva – v priebehu apríla v priestoroch firmy Céder – podľa
možnosti s vlastným odkôrňovacím náradím, ale i s možnosťou
zapožičania



Osadenie vyrobených zariadení predbežne koniec mája, jún a
natieranie – jún



Výsadba ostatnej zelene (stromy, kry) po dokončení hrubých
zemných prác – predbežne jún, najneskôr júl – potrebné priniesť si
rýľ, motyku. Bude potrebné i vysiatie trávy.



Predbežný termín otvorenia priestoru – 18. – 20.8. 2012. Je to však
závislé od pomoci vás všetkých, pretože všetku prácu 10 ľudí
nestihne spraviť.
Využívanie priestoru sa však posunie o dobu, kým upravované
plochy aspoň trochu nezarastú trávou. Všetci ľudia ochotní pomôcť
môžu prísť priamo na miesto zvolanej brigády, prípadne sa môžu
skontaktovať s manažérmi projektu – Eduard Apfel – 0902914170,
e.apfel@lesybb.sk,
Mária
Apfelová0904825313,
maria.apfelova@gmail.com, alebo s Obecným úradom v Dubovom,
kde sa dozviete viac podrobností.

Eduard a Mária Apfelovc
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Privítajme jar
Dňa 21.marca 2012 sa v našej MŠ konala okresná prehliadka
recitácie detí MŠ na tému „Privítajme jar“. Prehliadky sa zúčastnili
deti MŠ z Malého Čepčína, Jazernice, Mošoviec Turčianských Teplíc
ul. Školská, Hája, Turčeka a z Dubového. Mne pripadla milá úloha byť
členkou poroty.
Príjemné a milé prostredie MŠ sa premenilo na hladisko
a javisko súčasne. Všetkých prítomných privítal p. starosta obce
a prehliadka sa mohla začať. Malí „veľkí“ recitátori svoje básne
a básničky odprezentovali s veľkou snahou o čo najlepší výkon. Mali
veľmi pozorné publikum, ktoré tieskalo každému účinkujúcemu.
Najťažšiu úlohu sme mali s p. vychovávateľkou Húsovou, komu
prideliť to vytúžené prvé miesto. Nakoniec sme to zvládli. Pero písalo
na diplomy samé jednotky a tak na prvom mieste skončili všetky deti.
K tomu pribludli aj ceny zakúpené MŠ a OÚ Dubové. Po takýchto
skvelých a vyčerpavajúcich výkonom nasledovalo malé občerstvenie,
ktoré pripravili pani kuchárky. Obložený chlebík s čajom a na záver aj
koláčik od p. učiteľky Lettrichovej .Potom rýchlo medzi nových
kamarátov. Za chvíľu už boli všetci jedna rodina. Ani ste nevedeli,
ktorí sú naši a ktorí cezpoľní. Čo dodať na záver? Asi už len toľko, že
jednotky na diplome si zaslúžia hlavne organizátorky a to p. učiteľka
Lettrichová a Hádeková zase za ďalšiu veľmi vydarenú akciu, ktorej
hlavný záujem sa sústredil na dieťa, jeho prejav ,či už ako diváka
alebo súťažiaceho. Preto ešte raz ďakujem za možnosť prísť medzi
vás.

Zvrškovcová
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Práva dieťaťa
V školskom klube sa od začiatku školského roka pravidelne raz za
mesiac venujem s deťmi aktivitám na tému Deklarácia práv dieťaťa.
Snažím sa hravou formou oboznamovať deti s ľudskými právami so
zameraním na práva detí, rasovú toleranciu, práva zdravotne
postihnutých a pod. Okrem toho sa venujeme nielen právam, ale aj
povinnostiam detí. Deti sú úžasne vnímavé, už majú veľa poznatkov
v týchto oblastiach a „zdravé“ názory na dané témy. K jednotlivým
právam detí nakreslili krásne obrázky, ktoré máme vystavené po celý
čas v školskom klube. S deťmi som robila aj zaujímavé činnosti (hry na
vciťovanie a pod.) pri príležitosti Dňa nevidiacich a Dni duševného
zdravia, zapojili sme sa do detskej poroty projektu Detský čin roka.
Niektoré zo skutkov vybraných do tohto projektu nás pri čítaní
dojímali k slzám. Rozprávali sme sa, ako by deti reagovali v daných
situáciách, čo pri čítaní pociťovali. Dúfam, že aj vďaka vzdelávaniu
v oblasti ľudských práv z nich vyrastú skvelí ľudia.
Gabika Húsová
Alexandra Hullová: S pani vychovávateľkou sme sa veľakrát rozprávali
o právach dieťaťa. Boli sme prekvapení, že nie všetky deti sa majú tak
ako my. Pozerali sme aj na počítači prezentáciu Niečo ti vadí? Bolo to
smutné.
Už poznáme sedem práv detí:
Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj
Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby
Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním
Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť
Právo na meno a štátnu príslušnosť
Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom
postihnutí
Právo na bezplatné vzdelanie, hru a zotavenie.
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Fašiangový karneval
V stredu 15.2.2012 sme mali po obede v školskom klube fašiangový
karneval. Masky sme si pripravovali doma, ale aj v škole, kde nám s nimi
pomáhala pani vychovávateľka. Tešili sme sa na čas, kedy sa už pôjdeme
obliecť. Pani učiteľky zatiaľ pripravili dobré jednohubky. Pani
vychovávateľka bola tatko Šmolko, my sme boli: malá morská panna, 2
kovbojky, Batman, indián, vodník, cigánka, Pat a Mat, ninja korytnačka,
Červená čiapočka, Snehová kráľovná, pretekár na formuli, ježibaba, pirát,
Pipi dlhá pančucha, princezná a klaun. Keď sme si predstavili masky
básničkami, tak nám škôlkári pochovali basu. Pekne nám zaspievali. My
dievčatá sme ešte zahrali aj divadlo. A ďakujeme Samkovej mame za
donesenie chutnej pizze, škôlkárom za maškrtky, Adamkovej mame za
čokoládkové roládky a všetkým ostatným rodičom za super pohostenie, čo
nám poslali. Na tento karneval nezabudnem...
Margarétka Gonšorová
Čo sa ešte stalo v škole?
Mesiac apríl má prívlastok bláznivý. Minulý rok sme sa 1. apríla v škole
zmenili zo školákov na pyžamkáčov. Tento rok sme sa rozhodli privítať
bláznivý apríl nápaditými smiešnymi účesmi. Nik sa nedal zahanbiť. Každý
žiak v pondelok ráno- 2. apríla prišiel do školy nezvyčajne upravený. Mohli
sme vidieť rôzne parochne, vrkôčiky, zvláštne účesy, čiapky, ozdoby vo
vlasoch, príčesky, doplnky. Prichádzajúce deti sme vítali pochvalnými
výkrikmi a smiechom. A nedali sa zahanbiť ani pani učiteľky, pani
vychovávateľka a tety kuchárky. Bláznivý apríl sme privítali bláznivými
účesmi. S úsmevom na tvárach, slniečkom v duši...

- Mali sme si vymyslieť do školy bláznivé účesy, mne sa najviac páčil
Vikinkin, lebo bol dobre vymyslený
Veronika K.
- Páčil sa mi bláznivý pondelok, spolužiaci mali dobré účesy
Luky L.
- Páčili sa mi všetky copy, účesy boli zaujímavé a strašne smiešne
Ajka H.
- Páčilo sa mi všetko, lebo všetci mali bláznivé účesy
Aďko L.
a Kubko H.
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Vážení spoluobčania,
3. marca 2012 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Urbárskeho spoločenstva,
pozemkového spoločenstva Dubové ( urbár ).
Bolo to 16. Valné zhromaždenie v ére samostatného hospodárenia.
Neskromne si myslím, že urbár už k tejto dedine neodmysliteľne patrí v tom
pozitívnom aj negatívnom zmysle slova. Naši členovia s trvalým bydliskom
v Dubovom bývajú zhruba v 100 domoch, tí sú o našej činnosti informovaní, pre
tých ostatných uvediem niekoľko štatistických údajov. Údaje o množstve dreva
budú v plnometroch (plm) a o peniazoch v korunách (SK) , pretože väčšina
z tých 16-tich rokov patrí do „ obdobia koruny“. Za 16 rokov sme vyťažili 54 000
plm dreva, vyfakturovali a zinkasovali sme 73 miliónov Sk.
Negatívom pre obec je, že sme toto drevo odviezli aj po obecných
cestách, jednoducho si vyrátajte koľko je to nákladných aut (30 plm= 1 auto).
Myslím si, že pozitívom je, že sme sa vždy usilovali vychádzať tejto obci (ktorej
aj v iných smeroch za veľa vďačíme) v ústrety. A nepochybne to tak bude aj
v budúcnosti. Urbár vlastní 280 ha lesnej a 7 ha poľnohospodárskej pôdy.
Úprimne povedané, v podstate všetky naše zisky sú a budú aj v dohľadnej
budúcnosti z lesnej pôdy. Výnosnosť z 1 ha poľnohospodárskej pôdy u nás je
v porovnaní s lesnou zhruba 1/3 a podiel poľnohospodárskej pôdy na celkovej
výmere ja asi 1/40 . Špekulovaním s výberom možných nájomcov by sme len
strácali čas a robili „zlú krv“. Touto cestou by sme sa nemali uberať.
V roku 1996 sme mali 260, dnes máme 420 známych a o niečo viac ako
100 neznámych vlastníkov ( za nich platíme nájom Slovenského pozemkovému
fondu).
Zo 420 známych členov má 136 trvalý pobyt v Dubovom a 284 členov je
„cezpoľných“.
Z celkovej výmery vlastnia 40% Dubovčania , 49% cezpoľní ( v roku 1996 to bolo
naopak) a 11% spravuje SPF. Na podieloch sme vyplatili viac ako 31 miliónov SK
, čo je zhruba 2 milióny ročne , z toho Dubovčanom asi 16 miliónov , čo je 1
milión ročne.
Myslím si , že toto je tiež z hľadiska obce pozitívum. Potešujúce je, že nám už
tretí rok po sebe klesá výskyt kôrovca, ktorý takpovediac roky riadi našu
činnosť, my po ňom len upratujeme. Verím , že čoskoro nastane čas, keď
budeme urbár opäť riadiť my, jeho členovia, v súlade s desaťročným plánom.
Stanislav Lettrich
predseda USPS
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Hokejový turnaj
Sobota napoludnie, 18.
februára
2012.
Hokeju
neprajné náhle oteplenie,
ktoré vystriedalo mrazivé
týždne,
nás
nemohlo
odradiť od toho, aby sme po
dlhom čase zorganizovali
malý dubovský turnaj.
V súboji sa postupne
stretli družstvá: SEKÁČI,
DUBOVÉ
–
HASIČI,
DUBOVÉ – ZÁTURČIE a DUBOVÉ – LUNÍK IX. (ktovie, prečo
taký názov ☺). Zúčastnili sa aj hokejisti zo Socoviec, ale po prvom
zápase sa porúčali (pre nekvalitný ľad). S pribúdajúcim časom
a odohratými zápasmi sa ľadová plocha menila na zoranisko
a bolo náročné už len udržať sa na korčuliach. Napriek tomu
nechýbalo nadšenie pre hru, zdravá vzájomná rivalita a zmysel pre
fair play. Dianie na ľade mali pod kontrolou rozhodca Matej
Jurášek, spolu s komentátorkou Dadkou Solařovou.
Z bufetu rozvoniavalo varené vínko aj iné dobroty, a možno aj
to, okrem iného, pritiahlo celkom slušnú divácku kulisu.
Z víťazstva sa nakoniec rozdielom skóre tešili hokejisti DUBOVÉ
– ZÁTURČIA. Druhé miesto obsadilo družstvo SEKÁČI, tretí sa
umiestnili DUBOVÉ – LUNÍK IX., ale aj pre štvrtých HASIČOV
bola pripravená cena útechy.
Spolu s DHZ Dubové, členmi kultúrnej komisie a samozrejme
s podporou Obecného úradu, majú na príprave tohto podujatia
zásluhu aj všetci tí, ktorí boli ochotní viac či menej prispieť svojou
prácou na príprave samotnej ľadovej plochy. Zvlášť veľká vďaka
patrí p. Jozefovi Hrivnákovi, za poskytnutie techniky.
Myslím, že nakoniec to bola celkom vydarená akcia, ktorú
v budúcnosti (ak počasie dovolí) budeme sa snažiť poriadať
pravidelne .
Daniel Lettrich
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Konečne...
... napadlo dosť snehu a mohla sa konať sánkovačka na Dedinskom vŕšku. Aj zima
bola taká akurát, stihli sme to, kým neboli
tuhé mrazy. Pokrývka na vŕšku bola ideálna
a tak členovia Komisie kultúry a športu pri
OZ využili sobotu 21. januára 2012. Na štart
pri Zemiakov sa postavili bobisti, sánkarijednotlivci a družstvá aj rodinné družstvá.
Všetci došli šťastlivo do cieľa pri Slivkov. Išli
sa dve kolá a súťažiacim sa počítal vždy lepší
čas .
V súťaži bobov sa umiestnili: 1. Filip Jelenčík
2. Alexander Hulla
3. Kristína Lettrichová
Sánky jednotlivci mladší: 1. Jakub Hulla
2. Alexander Hulla
3. Artur Jurášek
Sánky jednotlivci starší: 1. Samuel Valovič
2. Kristína Lettrichová
3. Kristián Fakač
Sánky družstvá: 1. Mariška
2. 3 LTJ
3. Hanka + Aľa
Sánky rodiny: 1. Mama Miška, Jakubko a Saško Hullovci
2. Otec Róbert a Kristínka Lettrichovci
3. Otec Ľubomír, Lukáško a Kika Lettrichovci
Všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu a za umiestnenie v jednotlivých
kategóriách diplom a vecné odmeny. Ocenili sme najmladšiu účastníčku – Martinku
Rakytovú. Udelená bola aj cena útechy formou Skypasu na dedinský vŕšok pre
Karolínku Lettrichovú. Strávili sme pekné, čerstvým vzduchom a športom naplnené
popoludnie, kde vládla správna atmosféra, kde si všetci navzájom pomáhali, či už
roztláčať na štarte, či rýchlo vytiahnuť sánky naspäť na kopec, ktoré si navzájom
požičiavali. Prekvapivá bola účasť čo do vekového zloženia. V porovnaní
s predchádzajúcimi ročníkmi sme zaznamenali najnižšiu účasť detí predškolského
veku , oveľa viac starších žiakov a neporovnateľne viac dievčat.
Po celý čas sa mohli deti (zadarmo) aj dospelí občerstviť a ohriať teplými nápojmi
a pri peci v poľovníckej garáži.
Lettrichová Anna
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Jubilanti v mesiacoch január, február, marec 2012
90 rokov

Kmeťová Elena č. 19

85 rokov

Kmeťová Zuzana č. 115
Považanová Anna č. 203

80 rokov Hrivnák Ján č.27
75 rokov Ličko Daniel č.21
70 rokov Vereš Dušan č. 263
Ličková Emília č. 258
65 rokov Plicová Mária č. 78
60 rokov Hrivnák Jozef č. 251
Masaryková Anna č. 247
Kmeť Ján č. 85

„Nech Vám ruže cestu životom stelú
a každé prianie splní sa Vám.
Nech Vaše oči šťastím žiaria
a úsmev zdobí Vašu tvár.
Nech Vaše srdcia nepocítia lásky klam,
to Vám prajeme k narodeninám."
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Uzavreli manželstvo
Daniela Považanová a Marcel Dobrovodský – 22. 10. 2011
Sedlák Jozef a Blahušiaková Alexandra - 28. 1. 2012
Nech vernosť a láska Vašu cestu krášli,
aby ste v manželstve pravé šťastie našli.

Privítajme
Gyénová Natália č. 10
Šoošová Liliana č. 256
Vitaj teda medzi nami utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky.

Opustili nás
Hrivnáková Mária č. 12
Života iskra v diaľke teraz zhasína, však jej teplé svetlo nám v mysliach a
srdciach bude tepať a tlie ďalej a raz, hoci bol by to ani najmenší plamienok,
rozpáli sa a teplom svojím nás opäť zahreje.

Dvojstranu pripravila: Lenka Knietlová
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PRIPRAVUJEME

13.5.2012 - Deň matiek v kultúrnom dome
12.4.2012 – zber starého nábytku
v 17. týždni - zber plastov
v máji – zber elektronického odpadu
Presné termíny budú vyhlásené v miestnom rozhlase

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2012
20. 4., 8. 6., 20. 7., 31. 8., 23. 11., 14. 12. 2012

Verejná zbierka
V mesiaci marec a apríl sa uskutočnila verejná zbierka pre Jakubka
Lettricha, do ktorej sa zapojili občania a organizácie - DHZ a FS Prameň.
Celková vyzbieraná suma je 950 EUR.

Rodina Lettrichová by chcela aj touto cestou všetkým,
ktorí sa do zbierky zapojili, veľmi pekne poďakovať.

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

Dubovské noviny 28/2012

- 16 -

