Číslo 26.
VII., VII., IX./2011

Cena: 0,20 €

Vážení spoluobčania,
letné akcie máme dávno za sebou, ale nedá
mi, aby som sa k nim v krátkosti nevrátil. Na
začiatku prázdnin sa uskutočnil športový
deň na futbalovom ihrisku. Kde si svoje sily
zmerali naši žiaci so svojimi rodičmi, bývalí
hráči s bývalými hráčmi Nitrianskeho
Pravna
a zároveň
domáce
mužstvo
dospelých so súperom z Nitrianskeho
Pravna, čím odštartovali aj prípravu na novú
futbalovú sezónu.
Koncom júla sa už tradične konal 3-dňový maratón
športu a hudby, ktorý má ohlas v širokom okolí vo volejbale aj
na celom Slovensku. S jeho organizáciou je spojených mnoho
príprav a starostí. Za toto všetko patrí poďakovanie hlavnému
organizátorovi Danielovi Lettrichovi a partii mladých, ktorí mu
pomáhali. Netýka sa to však len organizácie samotného turnaja,
ale aj vybudovania dreveného zastrešenia tanečného kola,
ktorý sponzorsky postavili pracovníci firmy Ceder. Za toto patrí
poďakovanie majiteľovi Petrovi Bartalskému za jeho ochotu
a dobrú spoluprácu s obcou.
Od 8.8. do 12.8.2011 sa zo získaných financií zo
žilinského VÚC uskutočnil ďalší ročník Detského divadelného
tábora. Vďaka Pavle a Dušanovi Musilovcom a Gabike Húsovej
13 detí prežilo vzrušujúci týždeň spojený s hrami
a nacvičovaním divadelnej hry, s ktorou sa na konci tábora
predviedli rodičom, starým rodičom a pozvaným. Poďakovanie
patrí už spomenutým organizátorom za ich chuť a čas strávený
s deťmi.
Začiatkom júla sa obci podarilo vybaviť úver z VÚB
v sume 250.943,61 € na zaplatenie faktúr za výstavbu cesty na
Požehy. Po ich úhrade bola podaná žiadosť o preplatenie
predmetnej rekonštrukcie, aby sa financie čo najskôr vrátili
banke. Na základe podanej žiadosti sa dňa 26.9.2011
uskutočnila kontrola z Poľnohospodárskej platobnej agentúry
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Ministerstva pôdohospodárstva na mieste stavby a zároveň boli
skontrolované všetky potrebné doklady a faktúry.
V septembri bolo Úradom vlády SR vyhlásené 2. kolo
Programu revitalizácie krajiny zameraného na protipovodňové
opatrenia. Dňa 16.9.2011 sme podali žiadosť o zaradenie do
programu. 19.9.2011 sme dostali vyrozumenie a potvrdenie
o zaradení našej obce do spomínaného programu.
Prihlásených bolo vyše 800 obcí a vybratých len 350. Splnením
podmienok a zaradením dostane naša obec 20.000,- € na
financovanie protivodňových opatrení. Zároveň sa vytvorí 10
pracovných miest pre našich nezamestnaných občanov na
obdobie 6 mesiacov, kedy sa projekt musí zrealizovať.
Súčasťou týchto protivodňových opatrení je vybudovanie
rôznych prehrádzok v potoku a jeho prítokoch, zdrží vody, ktoré
ju budú zadržiavať a vypiľovanie kríkov. V prvom kole
spomínameho projektu tieto financie v regióne Turca dostali len
obce Sklabiňa a Necpaly, kde už podobné protipovodňové
opatrenia sú vybudované. Verím, že vďaka týmto financiám sa
nám podarí zabrániť takej povodni, akú sme zažili v minulom
roku.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Dubákfest opäť nesklamal
Už dvanásty krát po sebe
sa na tanečnom kole
v Dubovom
stretli
amatérske
volejbalové
tímy z rôznych kútov
Slovenska na tradičnom
Dubákfeste.
Cieľ
boj
jasný – uhrať čo najlepší
výsledok, získať víťazný
pohár a najmä – zabaviť
sa.
Hoci počasie ani tento rok akcii veľmi neprialo, organizátori boli
pripravení a spolu s firmou Ceder sa postarali o prekrytie
tanečnej plochy. Chladné počasie neodradilo ani návštevníkov.
Už od štvrtku bol totiž pripravený bohatý kultúrny program.
Hudobní nadšenci si mohli pozrieť koncerty rôznych hudobných
skupín na videoprojekcii a v piatok organizátori oficiálne zahájili
12. ročník Dubákfestu. Volejbalisti s plným nasadením nastúpili
na úvodné zápasy, v ktorých si zmerali sily družstvá
z Bratislavy, Nitry, Martina, Prievidze, Bojníc, Turčianskych
Teplíc, Hornej Štubne, Slovian a, samozrejme, nechýbali ani
domáci zástupcovia. Po nich zábavu rozprúdila martinská
kapela Homosapiens. Tak, ako sa hodinová ručička blížila
k skorým ranným hodinám, tak sa tanečné kolo vyprázdňovalo,
keďže na ďalší deň bol pripravený bohatý program a pokračoval
kolotoč zápasov.
Prvé miesto putuje do Prievidze
Počas soboty si však neprišli na svoje len športoví fanúšikovia,
ale aj najmenší návštevníci. V sobotu popoludní pripravili herci
z detského tábora Tralaland pod vedením Dušana Musila
zábavné hry pre deti a počas celého dňa si mohli ozdobiť tvár
maľovaním.
Medzitým volejbalisti bojovali o čo najlepšie
umiestnenie. Z pôvodných dvanástich tímov do semifinále
postúpili štyri – Ranená breza z Martina, Antukoví bombardéri
z Turčianskych Teplíc, Krako z Prievidze a tím z Hornej Štubne.
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Po kvalitných zápasoch, v ktorých hráči predviedli zmysel pre
hru a zdravú rivalitu, bolo rozhodnuté. Víťazný pohár tento rok
putuje do Prievidze, po tom čo vo finále porazili Martinčanov.
V zápase o tretie miesto sa tímu z Hornej Štubne nepodarilo
obhájiť tretie miesto spred dvoch rokov a bronz si nakoniec
vybojovali Antukoví bombardéri. Heslo – nie je dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa, do bodky dodržal tím Dankina družina, ktorým
nepokazilo náladu ani posledné miesto a domov si odniesli
cenu útechy.
A hoci víťazi 12. ročníka Dubákfestu boli známi, večer sa ešte
nekončil. Po namáhavom dni sa mohli všetci odreagovať pri
pivných súťažiach a všetkých prítomných dostali do varu
bubeníci z CAMPANA BATUCADA, ktorí zožali obrovský
úspech. Po nich sa k slovu dostala skupina Kabát revival
Vestis, ktorá vďaka známym hitom pritiahla na parket všetky
vekové kategórie. Po dvojhodinovom koncerte sa o skvelú
zábavu až do rána bieleho postaral martinský DJ Martin Drga.
Na záver Končekovci
Po dvoch dňoch plných športových výkonov a zábavy sa
Dubákfest dostal k svojmu záveru. Príjemným spestrením
nedeľného popoludnia bolo vystúpenie ľudovej kapely
Končekovcov. Ich posledná pieseň bola zároveň záverečnou
bodkou za ďalším ročníkom volejbalového turnaja. Pozitívne
ohlasy zúčastnených svedčia o tom, že to bola naozaj vydarená
akcia a už teraz sa môžeme tešiť na 13. ročník.

Ľubomíra Lettrichová
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Školská brána otvorená...
Klopi, klopi brána,
otváraj sa zrána.
Idú žiaci k svojej práci,
čítať, písať, nech sa páči.
Nadpis i text tejto detskej piesne nám
pripomenul, že je koniec letných
prázdnin a opäť sa začína desať
mesiacov školských a pracovných
povinností. Po prvýkrát v histórii
dubovského základného školstva klesol
počet žiakov pod 20. Do nového
školského roka nastúpilo 19 žiakov –
len 3 prváci, 6 druhákov, 5 tretiakov a 5
štvrtákov. Do ŠKD je prihlásených 16
žiakov. Lepšia situácia je v MŠ, kde je
plný počet detí – 21. V septembri
nastúpilo 5 nových detí. V jednej triede pre 3 až 6-ročné deti
máme 6 predškolákov.
Tento školský rok sme zmenili zameranie záujmových
krúžkov z dôvodu iného zaujatia našich žiakov. Žiaci 1.-2.
ročníka (aj predškoláci v MŠ) sa zapojili do projektu so
zdravotnou tematikou Adamko hravo-zdravo a žiaci 3.-4.
ročníka si vybrali čitateľský krúžok. Pôvodný zostal len krúžok
Anglického jazyka pre 1.a 2. ročník. Žiaci 3. a 4. ročníka sa už
učia Anglický jazyk ako povinný predmet 3 hodiny týždenne.
Priestor pre svoju činnosť dostali aj 2 ZUŠ-ky. Z Turčianskych
Teplíc vedie vyučujúca tanečný krúžok v MŠ a z Mošoviec
vyučujú žiakov ZŠ v hudobnom a výtvarnom odbore.
Koncom letných prázdnin boli v jednej triede ZŠ
posilnené elektrické rozvody z dôvodu plánovaného zriadenia
počítačovej učebne a zavedenia internetu do budovy školy.
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Na záver pripájam pár zaujímavostí. Patríme medzi 2 ZŠ
v okrese, kde sa v ŠJ už pár rokov pripravuje pre prihlásených
žiakov mliečna desiata a jedinou školou v okrese, ktorá ešte
v minulom školskom roku mala školský pozemok. A tiež sme asi
jediná málotriedna škola v okrese, ktorá už 9 rokov pravidelne
vydáva svoj školský časopis.
Týmto príspevkom som chcela poinformovať našich
spoluobčanov o aktuálnej situácii v našom spoločnom školskom
zariadení na prahu nového školského roka a tiež poďakovať
zriaďovateľovi za ústretovosť a aktívnu spoluprácu pri
zabezpečovaní prevádzky nášho zariadenia.

Mgr. Janka Lettrichová
riaditeľka školy
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KVÍK! KVÍK!
Často bolo počuť, keď prišlo bodobie zimy. Naša dedina
Dubové už do diaľky rozvoniavala. Rôzne vône to, veru, boli!
Veď bolo obdobie zakáľačiek. Takmer v každom dvore chovali
gazdovia prasiatko, ba čo - brava, aby ho po vykŕmení utratili a
mali z neho obživu takmer na celý rok. Údené klobásky,
slaninka chutili aj počas žatvy a mlatby, na desiatu do školy, aj
do poľa, keď sa išlo za robotou.
V dedine boli ozaj zruční "kláči". Vedeli vyrobiť také
dobroty, pri ktorých, ako sa dnes hovorí, bolo "nebíčko v
papuľke." Klobásky, jaterničkz, švankes, tlačenka, oškvarky,
dobrá slaninka, či už papriková alebo údená, šunka k Veľkej
noci. A tá kapustnica s dobrou podhrdlinkou a vnútornosťami!
My, deti, sme to doť prežívali. Prasiatka nám bolo ľúto,
ale dobrotám z neho sme neodolali. Mne, ako dieťaťu a určite aj
iným (pomáhali sme tiež, veď to bola rodinná udalosť) vadila
príprava čriev. Tie museli byť, ozaj, čisté! Veď do nich išla
"plnka" klobásová aj jaternicová. Oziabalo na ruky a tiež tie
zápachy neboli príjemné. Rýchlo sa však na to zabudlo. Ešte tu
bola aj "povinnosť" porozdávať rodine výslužku - zajtanec.
Často to robili mladí z rodiny.
Pri takejto zakáľačke prihodili sa aj rôzne veselé príhody.
Napríklad: Prasiatko "kláčom" z chlieva ušlo pred jeho
utratením a s kvikotom behalo po dvore a kláči za ním. Aj pes si
pošmakoval, keď sa na neho pozabudlo. Vyliať "zajtanec"
cestou sa tiež prihodilo.
Dubovská pohostinnosť sa prejavila aj pri takých udalostiach.
Často sa z dobrôt ušlo aj cudzím!
Prečo o tomto píšem?
Starším, aj tým, čo už "zabíjačky" prasiat nerobia pre
spomienky. A mladším aj pre poučenie. Veď už aj v dedine je
pomaly zabíjačiek ako "šafranu". Nech mladí vedia ako a čím
dedina žila v nedávnej minulosti.
M.B
.
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OZNAM !
MS SČK v Dubovom v spolupráci s neziskovou organizáciou
organizuje

zber obnoseného a nepotrebného šatstva
v dňoch od 07.11.(pondelok) do 11.11. 2011(piatok)

Podrobnosti
rozhlasom.

o čase

zberu

budú

oznámené

miestnym

Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného
obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.
ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie,
posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá,
metrový textil, deky, tkané koberce, periny,hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci
možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené,
nie však úplne špinavé. Prosíme občanov aby posteľné prádlo,
uteráky a utierky zabalili osobitne a označili .
NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace,
koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžte pomôcť
ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.
V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného
textilu šetríte aj životné prostredie.

Mgr. Janka Lettrichová
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Tým, ktorých mám rád
Ľudia prichádzajú do našich životov pre nejakú príčinu,
na určité obdobie alebo na celý život. Ak ich budeme vedieť
odlišovať, tak sa naučíme, čo je potrebné urobiť pre nich.
PRÍČINA
Ak sú niektorí v našom živote pre nejakú príčinu, tak je to
vlastne vyjadrením našej potreby. Prišli, aby nám pomohli
vyriešiť nejaký problém, prišli nám poradiť a podporiť nás vo
fyzickej, emočnej alebo duševnej stránke. Nám sa môže zdať,
že nám ich poslalo samé nebo a ono to skutočne urobilo. Sú tu
preto, lebo ich my potrebujeme, aby tu boli. Neskoršie, keď sa
už náš problém vyriešil alebo prišiel čas nechať zvyšok
problému na nás samotných, tak táto osoba urobí alebo povie
niečo, čo ukončí náš vzájomný vzťah. Niekedy tieto osoby
zomrú. Niekedy jednoducho odídu. My si však musíme
uvedomiť to, že náš problém sa vyriešil, naša potreba sa
uspokojila a teda ich účasť v našom živote sa skončila. Naša
modlitba bola vypočutá, teraz už musíme vstať a ísť sami, bez
ich pomoci.

OBDOBIE
Niektorí ľudia sú v našich životoch na určité obdobie.
Väčšinou sa navzájom od seba niečo naučíme, zažijeme niečo
super, dobre sa spolu nasmejeme, naučíme sa pomáhať si.
Väčšinou nás títo ľudia naučia niečo, čo sme nevedeli alebo
nás prinútia vyskúšať niečo, čo sme ešte v živote neurobili.
Obyčajne zažijeme s týmito ľuďmi veľa zábavy, avšak je to na
určité obdobie...
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CELÝ ŽIVOT
Celoživotné vzťahy nám dávajú celoživotné lekcie.
Musíme týmito lekciami postupne prechádzať a nimi budovať
tento vzťah, aby mal dobré základy. Dôležité je učiť sa z týchto
lekcií, milovať túto osobu a uvádzať do praxe to, čo sme sa
naučili vo všetkých ostatných našich vzťahoch, vo všetkých
oblastiach nášho života. Je smutné, že láska je slepá, ale
priateľstvo nie je. Priateľstvo je jasnovidec.
Ďakujem za to, že ste súčasťou môjho života bez ohľadu na to,
či ste tu pre nejakú príčinu alebo na nejaké obdobie alebo na
celý život.

Zdroj: internet
Pripravila: Mgr. Janka Lettrichová
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Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nejsrdečněji
poděkovali za Vaši obětavou práci.
Ceníme si pomoci, ktoré se nám dostalo od všech
organizátoru, pri sběru textilního materiálu.
Tímto chceme poděkovat také Všem občanum, kteří ochotně
poskytli materiální pomoc při této akci.
Vaše sociální cítění nám dává prostor k tomu, abychom
mohli plnohodnotně pokračovat v naší práci.
Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázani
na Vaši pomoc.
Věříme, že se naše spolupráce bude rozvíjet i v příštích
letech.
Městské a obecní úřady obdrží od naší organizace na konci
roku 2011 potvrzení o množství darovaného textilního
materiálu.
Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspešné poskytovatele
sociálních služeb zaměřených na občany v krizových životních
situacích na celorepublikové úrovni.
V posledních letech nacházejí naše projekty a programy
podporu také v grantech EU.
Kvalita naší činnosti a poskytovaných služeb byla
ohodnocena také udělením certifikace ISO 9001 a ISO 14001
pro oblast "Příjem, třídění, úprava a prodej použitých oděvu a
domácích potřeb" a "Poskytování sociálních služeb".
Bližší informace o naší činnosti najdete na
www.diakoniebroumov.org.

Těšíme se na další spolupráci.
Za Diakonii Broumov
Zuzana Olexová
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Rozlúčka s letom
16.
septembra
sa
zrealizoval jeden úžasný
nápad – rozlúčiť sa
s letom. Väčšina ľudí
leto považuje za svoje
najobľúbenejšie
ročné
obdobie, tak prečo sa
s niečím, čo máme radi,
s pompou
nerozlúčiť.
A podľa
mňa
to
s pompou naozaj bolo.
Povedala by som, že
v synonymickom slovníku je pri pojme „pompa“ ako prvá
vysvetlivka „Štvrtá tretina“. Neverím, že v Dubovom žije človek,
ktorý by túto kapelu nemal rád.
V spojení s folklóristami je to vždy vydarená akcia. A keď
máme na kole taký úžasný prístrešok, prečo tento priestor
nevyužiť aj na iné účely, ako len na volejbalový turnaj. Zima
nebola, možno len trošku chladno, ale to sa dalo riešiť tancom
prípadne podísť do šenku, kde sa varil aj čaj 
Môžme byť hrdí, že v našej obci sa konajú akcie takéhoto
druhu. Mnoho ľudí z okolitých dedín to považuje za neuveriteľné,
čo všetko sa u nás organizuje a my to už možno berieme ako
samozrejmosť. Ale treba myslieť aj na to, že vždy za každou
akciou stojí ochota a námaha konkrétnych ľudí, ktorú by možno
bolo dobré oceniť aj obyčajným „ďakujeme“. Nerada by som na
niekoho zabudla, preto by som sa chcela poďakovať všetkým,
ktorí rozlúčku s letom zorganizovali. Pretože to nerobili pre seba,
robili to pre nás všetkých. Buďme pyšní, že na Dubovom sú ľudia,
ktorým nie je jedno, či sa niečo deje alebo nedeje a stretnime sa
všetci opäť na Vianočných trhoch 10. decembra. „Jeden nikdy
nevie“, ale ja viem, že aj táto akcia bude opäť stáť za to.
Stana Lettrichová
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Jubilanti v mesiacoch apríl, máj, jún
85 rokov
Kmeťová Zuzana č.56
80 rokov
Hullová Anna č. 73
70 rokov
Jelenčíková Anna č. 44
Plicová Anna č. 250
Verešová Želmíra č. 83
65 rokov
Vanický Ján č. 147
Lettrichová Elena č. 36
60 rokov
Cígrová Elena č. 261

Leto prešlo, prišla jeseň,
do srdca sa vkráda tieseň...
Ale vy, nedajte sa!
V jeseni sú plody – krása.
Nech Vám aj v jeseni srdce plesá, jasá...
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Opustili nás
Anna Hullová č. 73
Zuzana Majerová č. 129

Naplnil sa jeden ľudský život, zostala iba posledná
rozlúčka,
posledné slovo človeku, ktorý medzi mami žil, pracoval,
trpel a miloval....

Privítajme
Filip Apfel č. 300
Peter Kapusta č. 63
Michaela Štefanová č.239
Lukáš Štefanec č. 214

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.

Dvojstranu ripravila: Lenka Knietlová
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Deň úcty a piety

Kvetmi môžeme povedať všetko. Sú kvety, ktoré
darujeme spravidla len v Deň pamiatky zosnulých.
Kladieme vence uvité na prosté hroby i tie z mramoru...
Prichádzame sem, aby sme sa
na chvíľu s nimi
porozprávali, vzdali poctu. Poctu, ktorú si zaslúžili.
Česť ich svetlej a nehynúcej pamiatke môžeme vzdať
1. novembra 2011 o 14.00 hod. na cintoríne
v Dubovom

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