Číslo 27.
X., XI., XII./2011

Cena: 0,30 €

Vážení spoluobčania,
najkrajšie sviatky roka Vianoce a nový rok nám
už čoskoro zaklopú na dvere. Znovu sa
nachvíľu zastavíme a v spomienkach nám
prebehne uplynulých 365 dní. Dní, ktoré boli
naplnené prácou, každodennými starosťami,
ale aj obyčajným ľudským šťastím a radosťou,
či smútkom.
Som rád, že aj tie všedné dni nám spríjemňujú
ľudia , ktorí sú ochotní urobiť niečo pre
druhých.
Svedčí o tom aj zorganizovanie posedenia 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 a členov výboru TJ.
Taktiež vydarenou akciou boli nedávne Vianočné trhy zorganizované
folkloristami, kde okrem nich vystúpili žiaci MŠ a ZŠ, žiaci ZUŠ
Mošovce – pobočka Dubové a cirkevný spevokol. Najväčšou
atrakciou zaiste bol živý betlehem so zvieratami.
Za všetky tieto aktivity patrí poďakovanie organizátorom
a účinkujúcim.
Na základe úspešnosti nášho projektu sme začali
s realizáciou protipovodňových opatrení v spolupráci s firmou
EKOSTAV Oščadnica. Hneď v prvých mesiacoch nastali problémy
s financiami zo strany štátu, keď 2 mesiace sme museli všetko
financovať z vlastných zdrojov. V súčasnosti sú už peniaze na účte
a 10 pracovníkov môže budovať garnisáže, vodné prahy a odrážky
vody na zvážniciach.
V novembri sme na účet dostali aj prefinacovanie cesty na Požehy vo
výške 215.000,- €, čím sme mohli ihneď splatiť prekleňovací úver.
Zostáva ešte porefinancovanie DPH vo výške 31.000,- €, ktoré
očakávame v novom roku.
Koncom novembra sme tiež požiadali o grant na vybudovanie
oddychovej zóny cez projekt Zelené oázy, kde bolo potrebné vytvoriť
združenie občanov a zapojiť neziskovú organizáciu /u nás je to
evanjelický cirkevný zbor/ a obec. Žiadosť vypracovali a hlavnými
organizátormi sú manželia Apfelovci. Oslovili sme niekoľko
sponzorov, ktorí prisľúbili materiálnu, finančnú aj pracovnú pomoc pri
realizácii tohto zámeru na pozemku cirkevnej záhrady.
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Tiež sme využili možnosť požiadať o grant na Ministerstve kultúry na
vydanie ďalšej časti knihy o Dubovom, kde sme však museli doložiť 2
nezávislé posudky od oprávnených odborníkov /uznávaných
spisovateľov/.
Kniha by mala vyjsť v budúcom roku pri príležitosti osláv 750. výročia
prvej písomnej zmienky o obci.
V tomto roku ešte chceme využiť možnosť a podať žiadosť na
financovanie skrášlenia obce z finančnej rezervy predsedníčky vlády,
a to na vybudovanie dlažby pri OcÚ a zmodernizovanie centra obce
pri predajni MIX.
Vážení spoluobčania, len pár dní nás delí od chvíle, keď si spolu so
svojou rodinou sadneme k štedrovečernému stolu a spoločne
v príjemnej atmosfére prežijeme nadchádzajúce sviatky. Dovoľte mi
zaželať Vám, aby spolu so sviatočnou atmosférou zavítala do Vašich
príbytkov láska, šťastie prelomili sa bariéry chladu, nevšímavosti
a hnevu. Aby aj tá najmenšia práca nám priniesla do sŕdc naplnenie
dobra, láskavosti a pocitu, že sme vykonali niečo dobré a prospešné.
Zároveň chcem poďakovať všetkým pracovníčkam OÚ, poslancom,
členom komisií, vedúcim a členom súborov a organizácií, ktoré v obci
pracujú, za ich ochotu, nápady a úspešnú reprezentáciu našej obce.
Do nasledujúceho roku všetkým želám veľa zdravia, šťastia, rodinnej
pohody a veľa chuti do ďalšej práce.
Otvorte svoje srdcia dokorán,
nech krásna chvíľa Vianoc môže prísť ku Vám.
Nie bohatstvo zlata, chladného prepychu,
ale šťastný úsmev, teplo nežného dotyku.
Nech u Vás v rodine svornosť panuje,
do nového roku zdravia, šťastia, lásky
zo srdca všetkým vinšuje
starosta, poslanci a pracovníčky OcÚ.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Dubovské vianočné trhy
Aj tento rok miestna FS
Prameň
usporiadala
v sobotu 10. decembra
2011 Vianočné trhy. Hoci
celú noc na sobotu pršalo,
organizátori to riskli a celé
podujatie s vervou od rána
umiestňovali vonku pri KD
tak, ako to naplánovali.
Dobrému
úmyslu
sa
nakoniec
aj
príroda
naklonila a niečo po 14.00
hod. to mohlo začať. Živý Betlehem obsadili Jozef, Mária, Jezuliatko
v jasliach, anjeli, no a samozrejme živé ovečky a teliatko. Bola to
pastva pre oko divákov ako aj samotných účinkujúcich. Tí svojimi
piesňami, skladbami, vinšami, koledami, či betlehemskou hrou
vzdávali úctu a oslavovali narodenie božieho dieťaťa. V podaní detí
MŠ, žiakov ZŠ a Základnej umeleckej školy, FS a cirkevného
spevokolu bol prítomným naservírovaný nádherný duchovný pokrm,
v ktorom sme si spoločne vychutnali posolstvo blížiacich sa Vianoc.
Neodmysliteľnou
súčasťou
boli
predajné
stánky
s vlastnoručne zhotovenými predmetmi či ozdobami žiakmi
a pedagógmi ZŠ, ZUŠ, vianočnými oblátkami, medovníkmi, rôznymi
remeselníckymi výrobkami – ako prútené metly, drevené stolčeky,
háčkované ozdoby na stromček, zvončeky, rôzne dekoračné
predmety, sviečky... Tiež stánky s občerstvením, odkiaľ sa šírila vôňa
vianočného punču, kapustnice, medoviny, pečených jabĺčok. Bolo čo
obdivovať, bolo čo ochutnávať, či kúpiť až do samého večera a bolo
fajn. Touto cestou chcem poďakovať všetkým, čo pomáhali všetko
pripravovať a realizovať, teda členom a priaznivcom FS a ich
rodinným príslušníkom, starostovi – Ing. Ľ. Lettrichovi, účinkujúcim
a ich vedúcim a v neposlednom rade aj všetkým návštevníkom, ktorí
v nás živia presvedčenie, že toto bude pekná dubovská tradícia.
Dovidenia (na 3. ročníku) o rok.
Anna Lettrichová
vedúca FS
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Jazykové okienko 
1. januára 2012 si pripomenieme 3. výročie zavedenia novej meny
v našej republike, ktorou sa stalo euro (€). Okrem frflania naň sme si
v začiatkoch vymýšľali aj svojské pomenovania – eury, euráče, jurá,
jurošíky, eurošíky... Veeeľmi veľa ľudí ho považuje za nesklonné
a v spojení s číslovkami používa základný tvar euro. A pritom toto
slovo je podstatné meno stredného rodu, ktoré sa skloňuje podľa
vzoru mesto nasledovne:
Nominatív (kto? čo?)
Genitív (koho? čoho?)
Datív (komu? čomu?)
Akuzatív (koho? čo?)
Lokál (o kom? o čom?)
Inštrumentál (kým? čím?)
Preto hovoríme:

euro

eurá
eura

euru
euro

eur
eurám
eurá

eure
eurom

Mám 2 eurá.
Platím v eurách.

eurách
eurami
NIE: Mám 2 euro.
Platím v euro.

Pre tých, ktorí majú cit pre spisovnú slovenčinu, to bolo jasné od
začiatku. Ostatní si po prečítaní tohto jazykového okienka:
a) budú dávať pozor na správne skloňovanie
b) budú rozprávať, ako boli zvyknutí.

J. Lettrichová
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Zelená oáza očami detí...
Aj takto by sa dal nazvať jeden novembrový týždeň činností detí
v školskom klube. Po oslovení, či by sme s deťmi nechceli vypracovať
nejaké návrhy na Zelenú oázu, s chuťou sme sa pustili do práce.
Začalo sa to búrkou nápadov - brainstormingom (inovačná
kreatívna metóda riešenia problémov založená na skupinovom riešení).
Deti na otázku, čo by sa malo nachádzať v Zelenej oáze, odpovedali: pieskovisko, šmýkačka, lavičky a bufet, basketbalový kôš, cestička pre
bicyklistov, preliezky, stena na lezenie, „rodinné hojdačky“, trampolína,
kútik pre dospelých (aby si oddýchli, kým sa deti hrajú a slúchatká na
uši, aby nepočuli, ako deti kričia), kolotoče, lano na hojdanie, domček na
hranie, vláčik- ako na školskom dvore, bludisko, lehátka na oddych
s úchytkou na pomoc pre vstávaní, ak budú mať starí ľudia s boľavými
nohami len jednu paličku, altánok, stromy, kvety, kríky, lampy na nočné
osvetlenie, kútik pre maminky s maličkými bábätkami, aby ich mohli
nakŕmiť a prebaliť, fontána... Deti boli nápadmi nadšené, pri vychádzke
do „ starej školskej záhrady “ pri evanjelickom kostole behali po záhrade
a plánovali, čo by kde umiestnili.
Ďalšie dni sme venovali konštruovaniu z Lega. Každú voľnú
chvíľku deti na svojich „zelených oázach“ niečo opravovali, vylepšovali,
dopĺňali. Až po pár dňoch boli so svojimi prácami spokojní a povedalihotovo, môže sa fotiť. Samozrejme sme výsledky našej snahy aj odfotili.
Nakoniec sme nápady aj nakreslili. Do kreslenia sa zapojili aj
kamaráti zo škôlky. Hotové práce sme odovzdali a pevne dúfame, že
zanedlho sa Zelená oáza stane súčasťou našej obce a všetci sa tam
budeme
stretávať.

Gabika Húsová
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Pozvania sa neodmietajú...
A keď sú od jednej z najúžasnejších rodín v hornom Turci,
hraničilo by to s hriechom či morálnym prečinom. Čas príchodu. Čas
radosti a nekonečnej pohostinnosti. Pokus o diétu je zbytočný,
pretože pán Židek sa prichádza učiť od kreatívnej a tak jedinečnej
maminky.
Dovoľte mi chváliť, pretože inak mi duša, telo, zodpovednosť
a intuícia nedovolia. Udalosti a chvíle sa striedajú rýchlosťou
snehovej vločky, ktorú jedinú som nestretla. Stála som však pri živom
betleheme. Počula som spev lokálneho folklóru, pila som lahodný
punč, zapíjala ho delikátnym vareným vínom. (O medovine hovoriť
nebudem, aby sme si moju návštevu nemýlili s triatlonom, trojbojom,
trojkrížom, troj...) Počúvam slová, nevnímam zamrznuté nohy,
vdychujem to čarovno, podmaňujem sa Vianociam. Až tu sa to stalo.
A o tom chcem povedať.
Ako ma ovládla Vianočná nálada. To je to, čo by ste mali
vedieť, aj keď ste nemali tú česť ma vidieť. Mám na hlave mikulášsku
červeno – bielu čiapku, ako symbol či znak toho krásneho obdobia,
do ktorého vstupujeme. Nie som sama. EVA, slávnostné to meno má,
ju má tiež. Hovorí sa, si moja krvná skupina. Hovoriť sa môže, si moja
mikulášska čiapka. Ľudia tu žijúci sú láskaví, priateľskí, nápadití
v odpovediach, divadelný duch im koluje tak v krvi ako v pohľade, radi
sa smejú a motivujú. Motivácia je moderná, až tak, že platíme za
knihy a chodíme na semináre. Prečo však? Cesta sem Vás stojí pár
bratislavských pív, výsledný pocit, s ktorým odchádzate je hodný
hodinového zárobku pána Iva Tomana krát 1564.
Nie je to o ničom inom, lež srdciach ľudí, ktorí hovoria „nemáš
za čo“, „kedykoľvek“ a „pre teba všetko“. Každý človek si tvorí vlastnú
veľkosť... hovorí August von Kotzebue. Ja rastiem s vami.

Monika Šťastniaková
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VIANOCE
Na Vianoce je pekný celý dom,
v izbe stojí ozdobený strom.
A pod ním darčeky,
veselé sú všetky detičky.
D. Šurábová

Vianoce sem prišli,
už sme sa tu zišli.
Pri vianočnom stromčeku,
Ježiško je v domčeku,
darčeky nám doniesol,
bábiku aj s kočíkom.
M. Gonšorová

O päť dní sú Vianoce,
tešíme sa moc na ne.
Malý sniežik padá z neba,
už ho máme v ruke veľa.
M. Fontány

Na Vianoce celý dom je ozdobený,
ľudia chodia s koledami.
Pri stoloch sedia všetky rodiny,
pod stromčekom čakajú darčeky.
Ježiško sa díva na detičky,
ako tešia svoje mamičky.
M. Gáborová
Štedrý večer je najkrajší sviatok vianočný,
Ježiško k nám príde zas, darčeky pod stromček položí.
Na cintoríne zapálime sviečky a doma rozbalíme darčeky.
F. Šošovička
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Tá Vaša Vianočná
Existuje krajina. Svet, ktorý málokto pozná. Započúvajte sa do padania
snehových vločiek a pred Vami sa vynorí zázrak, o ktorom ste ani nesnívali.
Voda, ktorá nikdy nezamrzne, hora, na ktorú vyjde kažýdý, stromy, ktoré
kvitnú napriek snehu ležiacemu na ich vetvách, vtáky, ktoré sprievajú nielen
vtedy, keď sa im chce, vzduch, ktorý vonia ako malinové žuvačky, ticho,
ktoré hrá svoje vlastné piesne.
Presne tam sme boli. Nezakázali nám o tom rozprávať, preto čítajte, kým
Vám
oči
vládzu
a fantázia
stíha.
Neveríme, že existujú úplné konce. Sú to len nové začiatky. Ani tento
vianočný príbeh nemusí nikdy skončiť. Čítajte ho ďalej v detských očiach,
v tanci šťastného psa, v lietajúcom lístí na ulici, rannej hmle, v slnku, ktoré
oslepuje a otvára tak brány do nových, neobjavených a tak známych svetov.
Dedinka. Večerné osvetlenie. Svietiace okná, ktoré píšu milióny príbehov.
Ulica, tá naša, má svoj vlastný.
Volá sa Dubové.
„Ahoj. Som Dubové. Môžem Vám nejako pomôcť?“
„Áno. Prekvap nás,“ odpovedali sme prekvapene, že dedina dokáže
rozprávať.
„Mám tajomstvo.“ Prezradila dedina.
„Teraz už aj my,“ priznali sme šťastne.
Dedina stíchla. Ticho akceptovala to množstvo snehových vločiek. Netopili
sa a ani nám nebola zima. Dedina mlčí. My mlčíme s ňou. Tento príbeh
nemá slová, ktoré by ste počuli. Čítate a stále čakáte pointu.
V dedine je dom. Starý. Dýcha časom. Je však plný pohybu, tichých
rozhovorov, energie meniacej sa na množstvo tak úžasných vecí. Šuští
papier, perá rýchlo míňajú svoje tuhy, zvonia telefóny ...
V nemom úžase sme pohľadmi skákali od jedného stola k druhému. Všetci tí
ľudia v okuliaroch i bez nich tak pilne pracovali, až sme dostali obavu. Čo
budú robiť zajtra? Dokonca vedia čitať myšlienky, pretože sa na obrazovke
najbližšieho počítača objavil mail: mám skvelý nápad. Zajtra ho
zrealizujeme. Už – už sme skoro spadli. Do miestnosti sa hrnulo asi desať
ľudí. Všetci plní energie a chuti do života. Ocitli sme sa uprostred toho
najúžasnejšieho kolotoča informácií, inšpirujúcich ľudí, nápadov a krásne
voňajúcich kníh... Cítime sa tu doma...
Redakcia Dubovských novín miluje Vianoce. Prežite ich s nami. Zároveň sa
tešíme na obdobie dobra a úspechov, ktoré si hovorí: rok 2012.
Šťastné a Veselé Vianoce, veľa pracovných i osobných úspechov v roku
2012.
Monika Šťastniaková
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Poďakovanie
V mene výboru MS SČK v Dubovom sa chcem poďakovať
miestnemu obecnému úradu za poskytnutie priestorov v kultúrnom
dome a všetkým spoluobčanom, ktorí sa zapojili do zberu
obnoseného a nepotrebného šatstva v prvý novembrový týždeň.
Poďakovanie prostredníctvom e-mailu sme dostali aj od neziskovej
organizácie Pomocný anjel, pre ktorú sme zber organizovali.
O spolucítení s ľuďmi v núdzi i vzťahu k nášmu životnému prostrediu
svedčila zaplnená chodba pri divadelnom klube, kde sa vrecia so
šatstvom zbierali.
J. Lettrichová
preds. MS SČK
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A keď sú od jednej z najúžasnejších rodín v hornom Turci,
hraničilo by to s hriechom či morálnym prečinom. Čas príchodu. Čas
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Vianočné vinše
Letí k tebe darček z neba,
je v ňom všetko, čo ti treba,
šťastie, pokoj, láska, neha,
Ježiško má rád aj teba,
každú slznú kvapôčku,
premení ti na vločku.
Vianoce lásky a pokoja,
nech každú tvoju bolesť zahoja.
V kruhu najbližších tešte sa spolu,
až budete sadať k štedrému stolu.
Na okno nám mrázik kreslí,
Vianoce k nám pokoj vniesli,
pod stromčekom darček malý,
nech Vám úsmev stále žiari.
Keď uvidíte svoje sny kráčať v snehu
a na srdiečkach pocítite nehu,
keď snehová vločka zacengá Vám na nose,
nech tíško znejú slová:
Prajem Vám krásne Vianoce!
Nech čas Vianoc v bielom snehu
prebudí v nás skrytú nehu,
na tvár fúkne vločiek pár,
do sŕdc vloží lásky dar.
Nech čerti od Vás smolu odnesú
a choroby stratia Vašu adresu.
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Novoročné vinše
Všetko krásne v Novom roku,
dobrých ľudí hneď po boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány daria.

Tak ako dnes starý rok padá,
nech do tvojho srdiečka šťastie sadá,
zabudni na bolesť a starosti,
a preži ďalší rok v láske a radosti.

Nech Ťa láska stále hreje,
nech Ti nikdy smutno nie je.
V novom roku nech Ti zdravie slúži,
nech máš vždy to, po čom túžiš.

Šťastný Nový rok chcem Vám priať,
aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému vždy viac šťastia prial,
aby nový rok za to stál.
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Jubilanti v mesiacoch júl, august, september 2011
75 rokov
Lettrich Jozef č. 193
65 rokov
Kučerová Vlasta č. 127
60 rokov
Povážan Vladimír č. 154

Jubilanti v mesiacoch október, november,
december 2011
75 rokov
Lettrichová Štefánia č. 104
Hullová Ružena č. 200
65 rokov
Ondro Milan č. 40
60 rokov
Daubner Stanislav č.230
Lettrichová Anna č.4
Musilová Jarmila č. 10
Košová Štefánia č. 9
Rok k roku pozvoľna sa radí,
do stránok života zas nové riadky píše...
Na počesť Vás, kto sviatok slávi,
zdvihnú sa k prípitku čaše.
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Uzavreli manželstvo
Peter Rakyta a Lucia Koločaiová
Dušan Kmeť a Andrea Ješíková
Dušan Daniš a Zuzana Olbertová
Janka Marunová a Ján Frno

1. 7. 2011
10. 9. 2011
17. 9. 2011
5. 11. 2011

Nech Vás láska objíma po všetky roky spolu.
Nech život obom nehu dá a vloží šťastie do rúk.
Buďte si stĺpmi, oporou v nečase, ak sa zjaví.
Buďte si láskou nad vodou...

Privítajme
Babiš Šimon č.188
Bartoš Jakub č. 252
Vitaj nám v živote, dieťatko krásne
a snívaj v perinke svoj nežný sen,
nech hviezda života žiari Ti jasne
a radosť naplní každý tvoj deň.

Dvojstranu pripravila: Lenka Knietlová
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PRIPRAVUJEME
25. 12. 2011 o 20.00 hod. na VIANOČNÚ ZÁBAVU
so zábavným kultúrnym programom.
Hrá ŠTVRTÁ TRETINA, vstupné 4,- €.

Január - Sánkarské preteky na Dedinskom vŕšku.

OZNAMY
Evanjelická cirkev a.v. Ivančiná oznamuje:
Služby božie počas sviatkov
24. 12. 2011 17.30 hod.
25. 12. 2011 10.45 hod.
26. 12. 2011 10.00 hod.
31. 12. 2011 17.30 hod.
01. 01. 2012 10.45 hod.
06. 01. 2012 10.45 hod.

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
prežite ich v láske, šťastí,harmónii spoločne.
Nie sú dôležité dary,
ale v novom roku nech sa Vám darí.
Zdravie nech slúži k spokojnosti a dom aby ste mali vždy plný hostí.
Šťastné a veselé Vianoce a šťastný nový rok Vám prajeme.

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