Číslo 25.
IV., V., VI./2011

Cena: 0,20 €

Vážení spoluobčania,
len pred pár dňami sa zatvorili brány škôl
a naším deťom nastal čas oddychu
a leňošenia. Taktiež mnohí z nás sa tešia
na dni, keď každodenné starosti a prácu
aspoň na chvíľu zahodia za hlavu a budú
relaxovať. Ku oddychu neodmysliteľne
patria rôzne kultúrne a športové podujatia.
Aj u nás sa leto začne športovým
popoludním na futbalovom ihrisku, kde si
svoje sily zmerajú nielen futbalové mužstvá, ale aj mužstvá
bývalých hráčov z Dubového a Nitrianskeho Pravna a našich
najmenších futbalistov so svojimi rodičmi. Ďalším podujatím
bude na konci júla už tradičný Volejbalový turnaj Dubákfest,
ktorý pripravuje Daniel Lettrich s partiou za podpory Obecného
úradu a sponzorov. Verím, že všetky vekové kategórie si prídu
na svoje, či už to bude pri volejbale, hudbe alebo dobrom
guľáši.
Začiatkom augusta plánujeme zorganizovať Detský divadelný
tábor. Tento sa môže uskutočniť vďaka úspešnému projektu a
tak žilinský VÚC nám prispeje sumou 1.000,- €. Vďaka týmto
financiám, ochote a úsiliu našej režisérky Pavly Musilovej
a Gabiky Húsovej deti strávia príjemný týždeň spojený s hrami
a nacvičovaním divadelného predstavenia.
Okrem spomínaných plánovaných akcií sú to akcie
a vystúpenia, ktoré sa uskutočnili. Aj touto cestou chcem
poďakovať všetkým, ktorí ich pripravovali a nacvičovali za ich
obetavosť a za to, že nehľadia na svoj voľný čas. Sú to hlavne
naši hasiči – deti, dorastenci a muži, ktorí sa zúčastnili
hasičských súťaží na Hornej a Dolnej Štubni. Ďalej je to
folklórna skupina Prameň, ktorá sa zúčastnila Turčianskych
folklórnych slávností v Martine, kapela Štvrtá tretina, ktorá
odohrala svoj koncert na podujatí Na kolesách proti rakovine
v Turč. Tepliciach a Dunajskej Lužnej a tiež dychová hudba
Dubovčianka, ktorá vystúpila na nesúťažnej prehliadke
dychových hudieb v Bardejove. Taktiež chcem spomenúť
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našich mládežníkov, ktorí postavili obecný máj a tiež
zorganizovali Jánsku vatru.
V uplynulom mesiaci sme zrealizovali výstavbu cesty na
Požehy v sume
215.119,71 € (plus DPH) z projektu
z Programu rozvoja vidieka. Nakoľko faktúry musíme hradiť
a až potom si môžeme žiadať ich preplatenie, musí si obec
zobrať prekleňovací úver, ktorý však bude splatený hneď z
financií, ktoré dostaneme preplatené.
Taktiež
prebehlo
výberové
konanie
na
dodávateľa
multifunkčného ihriska. Zostáva len veriť, že vláda aj v tomto
roku uvoľní financie na ich výstavbu a my budeme môcť začať
s jeho realizáciou.
Dúfam, že aj v tomto roku budú vyhlásené aj iné nové výzvy na
čerpanie financií z eurofondov a tak sa nám podarí získať
peniaze na dobudovanie chodníka do obce alebo zateplenie
budovy kultúrneho domu, či školy.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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FS Prameň na
XXVII. Turčianskych slávnostiach folklóru
V nedeľu,
19. júna 2011, bol
na scéne v Múzeu
slovenskej dediny
v Jahodníckych
hájoch
v Martine
uvedený program
„U
nás
taká
obyčaj“.
V tomto
scénickom obraze
spoločenského
života
ľudu
v obciach Turca divákov mimoriadne zaujala naša FS Prameň,
ktorá predviedla svoj programový celok „Veľkonočné obyčaje
na Dubovom“.
Od Veľkého piatka, keď bolo zvykom zavčas rána sa
vyumývať v potoku, a to pre zdravie i krásu, potom farbenie
vajíčok pre kupačov v cibuľových šupkách, či v dubovej kôre
a veľkonočná muzika v krčme u Štálikov, kde sa zo súcich
dubovských mládencov vyberal ich richtár. Tento honor si
vyslúžil ten, čo preukázal, že je dobrý tanečník, šikovný
v mnohých veicach a tiež je dosť silný.
Program končil veľkonočnou oblievačkou. A že sa to
divákom páčilo, svedčili mnohé vyjadrenia typu: „Ale ste nás
zdvihli zo sedadiel...“, „Boli ste najlepší...“. Okrem programu
obdivovali aj naše čepce, medzi obdivovateľmi bola aj herečka
Milka Zimková s priateľmi.
Po náročnom dni sme mali príjemný pocit, ktorý pretrval
pri posedení a čakaní, kým prejde búrka, ako aj cestou domov.
Anna Lettrichová
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Školský výlet

Tradične je jún nielen posledným mesiacom
školského roku, ale aj čas, kedy sa organizujú školské
výlety. Všetky deti zo školy sa tešili na 22.jún. V tento deň
sme sa s našimi ratolesťami vybrali na školský výlet do
westernového mestečka pri Liptovskom Mikuláši.
O 7,30 hod. deti s pani učiteľkami a niektorými
rodičmi netrpezlivo čakali
na objednaný autobus pred obchodom JEDNOTY.O 8,00
hod. sme konečne vyrazili na cestu a o dve hodiny sme
boli na „mieste činu“.
Pred areálom westernového mestečka nás čakal kovboj na
koni, ktorý nám odovzdal všetky potrebné informácie pre
vstup. Deti boli zvedavé, čo ich za bránou mestečka čaká.
Po vstupe do areálu si poobzerali koníky a všetci
spoločne sme sa vybrali na námestie, z ktorého bol prístup
na všetky atrakcie. Jazda vláčikom, ryžovanie zlata,
jazdenie na býkovi, či živom koni. Odvážnejší si vyskúšali
skákanie na trampolínach, pripevnení na lane, ale aj
strašidelný dom. V rámci programu sa na námestí
uskutočnila výučba kovbojského tanca. Tú si šli vyskúšať
Katka K. a Andrejko H. Verbovali aj vojakov, no na tvrdú
„verbovačku“ sa nik neodvážil.
Niektoré deti aj rodičia si dali na ruky vytetovať
obrázky henou(prírodná farba).

Dubovské noviny 25/2011

-5-

Organizátori pripravili pre návštevníkov aj malý kvíz.
V rôznych častiach areálu rozvešali ceduľky s otázkami
a tromi možnosťami odpovedí, z ktorých deti museli vybrať
tú správnu. Všetky sme spoločne vyhľadali, zapísali
odpovede a kvízový lístok s názvom našej školy odovzdali.
O 12,30 hod. sme šli do veľkého amfiteátra. Tu bol
pre návštevníkov prichystaný program. Najprv vyhlásili
výsledky kvízu. Aké bolo naše prekvapenie, keď nás
vyhlásili ako víťazov! Deti vískali, dupali, jačali,
skrátka, veľmi sa tešili.
Ako odmenu dostali nálepky, ktoré prevzala pani
riaditeľka a na druhý deň ich deťom v škole rozdala. Potom
nasledovali drobné súťaže, ktoých sa zúčastnili aj deti
vybrané z publika, ukážky kovbojského umenia a komická
scénka o zlodejoch, ktorí ušli z väzenia a prezliekli sa za
paničky. Dobre sme sa pobavili. A nastal čas odchodu.
Plní zážitkov a naradostení, že nám aj počasie
prialo, sme sa vrátili domov a na školský výlet budeme
dlho spomínať.
Vďaka patrí pani riaditeľke, pani učiteľkám, tete Beáte,
rodičom, ktorí spoločne školský výlet pripravili, zabezpečili
a aj sa ho zúčastnili.

Za RZ Silvia Košová
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Školský výlet
Dňa 22. 6. 2011 sme boli na školskom výlete vo Western
City (Westernovom mestečku) pri Liptovskom Mikuláši. Ráno
sme sa zišli pri Potravinách. Keď prišiel autobus, nasadli sme
a mohli sme ísť. Cesta bola veľmi dlhá, ale my sme to zvládli.
Keď sme konečne dorazili, privítal nás kovboj na koni. Potom
sme si rozdali čipové náramky, na ktorých sme si dobili kredit.
Každá atrakcia stála jedno alebo dve eurá. Boli tam všelijaké
atrakcie, napríklad: vláčik, trampolína, elektrický býk, vozenie
na koni, zrkadlový labyrint, strašidelný dom, ryžovanie zlata.
O pol jednej sme sa presunuli do amfiteátra, kde nás čakalo
divadlo a veľká westernová show. Naša škola vyhrala
vedomostnú súťaž, ako darček sme dostali samolepky.
V mestečku sme si kúpili aj rôzne suveníry. Bol to pre nás veľmi
pekný zážitok.
Kristínka Lettrichová
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Týždeň detských radostí

Týždeň detských radostí vznikol v rámci Dňa detí. Je to týždeň,
kedy nemáme domáce úlohy. Na Deň detí sme sa vôbec
neučili, ale doniesli sme si do školy bicykle, na ktorých sme
predvádzali svoju zručnosť. V školskom klube sme mali sme
rôzne hry
a súťaže. Napríklad zábavné súťaže a hry
v družstvách, hádzali sme šípky, mali sme aj súťaž Dubáčik
hľadá SUPERSTAR, v ktorej vyhrala Kika Lettrichová. Bola aj
súťaž o majstra školy v pexese, ktorým sa stala Veronika
Kašubová. Mali sme aj Papierové kráľovstvo (to sme sa
obliekali do novín) a MÓDNU SHOW, v ktorej boli šaty
z cukríkov alebo korkových štupľov. Týždeň detských radostí je
jednoducho najlepší!
Barborka Musilová
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MDD
1.júna sa na školskom dvore uskutočnilo zábavnošportové popoludniepri príležitosti MDD. Počasie bolo
vrtkavé, no k nám nakoniec priaznivé.
Organizátori, čiže rodičia, teda mohli pripraviť dlhú
prekážkovú dráhu. Beh pomedzi kužely, podliezanie, hod
loptičkou do “KUBA“ , vozenie na kolotoči, šplhanie na
lane, skákanie na jednej nohe, nosenie loptičky v lyžičke,
skok vo vreci, či zhadzovanie plechovíc. Na podujatie prišli
s deťmi
rodičia. Prišli aj deti, ktoré už nenavštevujú MŠ a ZŠ. Bol
nás naozaj plný školský dvor. Deti prišla povzbudiť aj pani
riaditeľka.
Zábavy bolo neúrekom, všetci dráhu absolvovali nielen
raz. Deti navštevujúce MŠ a ZŠ dostali sladké odmeny, za
ktoré ďakujeme pánovi starostovi a za ich prípravu p. Anke
Danišovej, maminám Peti Kevickej a Evke Valaštíkovej.
Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým obetavým rodičom,
ktorí toto pekné popoludnie pripravili. Ich odmenou bola
radosť a úsmevy našich detí.

Za RZ Silvia Košová
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Bezpečne na ceste

Rizikami cestnej premávky sú najviac ohrozené deti. Veľmi
málo detí do 10 rokov sa dokáže dostatočne bezpečne
pohybovať po cestách. Približne 1/3 smrteľných úrazov detí do
veku 14 rokov sa stane na cestách. Najväčšiu dopravnú
nehodovosť chodcov spôsobujú deti a mládež vo veku 6 až 14
rokov. Preto je veľmi dôležité, aby deti poznali riziká, ktoré im
na ceste hrozia, vedeli sa pred nimi ochrániť a v prípade
potreby vedeli vyhľadať pomoc.
Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a
vzdelávania žiakov základných škôl. Pomáha deťom osvojiť si
základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách.
Deti budú vedieť dopravné situácie riešiť správne, budú
opatrnejšie, pozornejšie a rozvážnejšie. Dopravná výchova detí
je významný prvok v znižovaní tragédií na našich cestách.
Projekt BEZPEČNE NA CESTE sa realizoval v ŠKD počas
celého týždňa v jednotlivých tematických oblastiach výchovy.
Deti sa hravou, veku primeranou formou oboznámili
s pravidlami cestnej premávky, rizikom spojeným s ich
nedodržiavaním.
Navštívili sme aj dopravné ihrisko v Turčianskych Tepliciach. Tu
si deti pod odborným vedením zopakovali získané vedomosti
a zručnosti:
- o dopravných značkách, pravidlách cestnej premávky
- ako bezpečne chodiť po chodníku a po ceste,
- poučili sa, že je nutné brať ohľad aj na ostatných účastníkov
cestnej premávky,
- precvičili si bezpečnú jazdu na bicykli a kolobežke,
- učili sa kultúrne správať na cestách a v dopravných
prostriedkoch.
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Najdisciplinovanejší jazdci na bicykloch a kolobežkách
boli odmenení detskými vodičskými preukazmi.
Deti majú rozsiahle vedomosti o dopravných predpisoch.
Ale nie všetci ich aj dodržiavajú. Problémom je najmä jazda na
bicykloch v protismere, bez ukázania zmeny smeru jazdy,
nedostatočne vybavený bicykel, jazda bez ochrannej
prilby...Ako chodci chodievajú po nesprávnej strane cesty,
vytvárajú na ceste skupinky, prechádzajú cez cestu bez
skontrolovania, či sa nepribližuje nejaké auto. Po uskutočnení
tohto projektu sa niektoré problémy s dodržiavaním dopravných
predpisov odstránili.
V budúcnosti by som sa chcela zamerať v projekte
Bezpečne na ceste aj na osvojenie si zásad a zručností
súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci zranenej osobe a
základných zručností a zásad správania sa pri dopravnej
nehode.

G. Húsová

Čosi o kultúre v minulosti
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Bývajú také chvíle, keď
v tichu
podvečera
máme chvíľu pre seba,
alebo aj to sa stáva,
neprichodí spánok na
oči, vynárajú sa v mysli
chvíle, udalosti, či už
príjemnejšie
alebo
menej pohodové.
Ja
si
často
spomínam na obdobie,
keď naša obec „žila“,
ozaj, bohatým kultúrnym životom. Bavilo nás to, nadšencov, dať
ľuďom niečo pekné, slávnostné, prípadne, to, čím by sme
obohacovali všedné dni. Darilo sa nám!
Spomeniem aspoň niektoré z toho, o čom sme mysleli, že
bolo toho hodne.
Veľmi pekne „fungoval“ rozhlasový krúžok. Informoval
v miestnom rozhlase o udalostiach okolo nás, ba hralo sa aj pre
jubilantov. Aká to len bola výstava! Volala sa „Drevená krása“.
Poznášali sa z povál drevené náčinia-korytá, kolovraty, veci
používané na tkanie kobercov, police, sitá a všeličo iné, dnes
starožitné. Vystavili sa v kultúrnom dome. Samozrejme po vyumývaní
v miestnom potoku. Ešte išla, vtedy, čistejša a voňavejšia voda.
Robilo sa to aj preto, nech mládež vidí tu krásu skrytú kade-tade.
Zaujímavá bola výstava bábik a hračiek ako aj svadobných
oznámení. Hoci bolo namáhavé pozbierať v dedine tieto veci, robilo
sa to s radosťou. Mali sme v dedine „Deň kultúry“, kde aktivity
z priebehu dňa boli ukončené slávnostnou akadémiou. Vystúpili so
svojím programom všetky spoločenské organizácie. Veru bolo veselo!
Nemožno nespomenúť
výstavy ručných prác. Výšivky,
pletené veci, koberce s rôznymi vzormi, tkané uteráky a prestierania,
to bola krása usilovnosti našich žien. Koľko zaujímavostí a múdrosti
ako aj zábavy, priniesolo „Kreslo pre hosťa“, či Večery otázok
a odpovedí so vzácnymi hosťami!
Dbalo sa aj na výzdobu obce. Propagačné skrinky, ktoré sú
z tohoto obdobia v obci, boli vždy vkusne vyzdobené a svojou
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aktualizáciou lákali pri nich sa zastaviť a pozrieť si, čo zaujímavé sa
v nich nachádza.
Premietali sa kvalitné filmy v starej požiarnej zbrojnici, neskôr
v kultúrnom dome. Nespomenula som ešte divadlo, spevokol, folklór,
čo veľmi dopĺňalo rozvoju kultúry a odreagovaniu sa od bežných
starostí. Ľudia sa na tieto aktivity tešili, čo dosvečovala ich bohatá
účasť. Organizátori robili všetko s nadšením a patrí im, aj keď
opozdenejšie, vďaka.
Cítime hrdosť na to, čo sa pre našich občanov urobilo. Bez
väčších finančných nákladov, svojpomocne, s vynaložením vlastných
nápadov, síl a pre radosť sebe aj iným. Veď, ako hovorí ktosi múdry,
„kto nemá podnety k radosti, nemá sa na čo tešiť, citovo chradne
a mnohokrát život stráca zmysel“. Záleží na nás „rodných“, či sa nám
podarí, aj do budúcnosti, radosť nachádzať a zas ju rozdávať.
Mária Benáková

Také to boli kapely!
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Bolo to v dávnej i nedávnej minulosti .
Už to celé okolie vedelo, že nie veľká dedina Dubové má
niečo, čo v tých časoch v iných dedinách nemali, alebo sa to
nerozvíjalo tak, ako u nás. Divadlo – to bolo na vysokej úrovni! Bolo
tu však ešte iné čosi. Popri divadle, stačili sa „nadšenci“ pre kultúru
zaoberať sa aj inými záľubami. Medzi „rarity“ patrili ľudové kapely
a tanečné kapely. Založili ich a v nich účinkovali, ktorí veľmi chceli,
ktorých to bavilo a ktorí ovládali hudobné nástroje – saxafón, klarinet,
harmoniku, husle, bicie nástroje, trúbky, cimbal, violončelo.
Škola pre hudobné vzdelávania nebola, alebo bola veľmi
ďaleko, lebo neboli na ňu peniaze, ale chuť mladých, niečo dokázať,
užitočne využiť aký-taký voľný čas (bolo treba pomáhať rodičom),
bola veľká. Môžeme povedať, že to boli muzikanti „samouci“.
Hodno spomenúť mená: Ján Daubner st.a ml., Vladimír Štancel
s otcom, Ján a Stanislav Lettrich - Bendešeje, Ivan Lettrich –
Ďuriceje, Ján Hulla – Huleje, Michal Hulla – Huleje (najmladší
z kapely), Stanislav Hulla – Eljaseje, Karol Boďa, Jozef a Ján
Považanovci - Zimaneje, Juraj Kmeť – Páľkeje, Ján Pľútik, Jozef
Lettrich – Martoneje, Ján Boďa – Mišekeje a iní.
Svoju hru dopĺňali spevom, ktorý mal vysokú úroveň a dobre
sa počúval. Títo muzikanti hrávali doma na tanečných zábavách, na
fašiangových veseliciach, na svadbách, tiež po širokom turčianskom
okolí. Všade s úspechmi. Mnoho razy dopraviť sa na miesto
účinkovania bolo obtiažne, často aj na konskom povoze, či inak, ale
vedeli to prekonať.
Treba tiež doceniť, že hudobné nástroje si kupovali sami
a museli si na ne zarobiť, alebo pomohli rodičia. Ich cena na tú dobu
nebola malá , ale keď niekto veľmi chce , vie si to zadovážiť.
Títo prevažne mladí ľudia, vedeli užitočne vyplniť voľné chvíle
a rozdávať umenie, navodiť svojou hrou takú atmosféru, pri ktorej
ľudia pozabudli na ťažkosti, bolesti , ktoré doba prinášala.
Myslím si, že si treba pripomínať skutočnosti, čo
charakterizovali našu dedinu a nezabudnúť na tých, čo zanechali
hodnoty (nemuseli to byť len materiálne) a už vtedy aj tatko dávali
vedieť, že existuje dedina D u b o v é s bohatou kultúrou.

M. Benáková

Futbal
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Úvodom by som chcel zhodnotiť jarnú časť súťažného ročníka
2010/2011. V 12 majstrovských zápasoch sme získali chudobných
9bodov. S týmto výsledkom sú hráči ako aj vedenie TJ nespokojné
a urobí sa maximum, aby sa niečo podobné v najbližšej sezóne
neopakovalo. Príčiny tohto výsledku nech si každý, kto nás chodil
povzbudiť, vyhodnotí sám. Výbor TJ neúspech vidí v rozpadnutí sa
útoku /J.Hrivnák pracovne v zahraničí, P.Vereš nehrával/ a taktiež sa
viac čakalo od nových hráčov, ktorí prišli z Turč.Teplíc. Taktiež
trénigová dochádzka nebola dobrá.
Našťastie sa zo súťaže odhlásilo mužstvo Turč.Teplice „B“ a hráči
Priekopy podávali slabé výkony, takže sme nemali problémy so
záchranou.
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Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

+,-

1

Mošovce

24

13

7

4

56 : 25

46

10

2

Trebostovo

24

13

5

6

36 : 28

44

8

3

Blatnica

24

12

2

10

51 : 36

38

2

4

Diviaky

24

11

5

8

42 : 29

38

2

5

Necpaly

24

11

5

8

35 : 26

38

2

6

Žabokreky

24

10

7

7

49 : 37

37

1

7

Sklabiňa

24

11

3

10

37 : 33

36

0

8

Košťany

24

11

1

12

48 : 35

34

-2

9

Valča

24

10

4

10

41 : 50

34

-2

10 Bystrička

24

9

4

11

30 : 39

31

-5

11 Dubové

24

8

2

14

28 : 38

26

-10

12 Krpeľany

24

7

5

12

25 : 40

26

-10

13 Priekopa

24

3

4

17

25 : 87

13

-23

14 Turč. Teplice B

0

0

0

0

0:0

0

0
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Čo sa týka na dvere klopajúcej sezóny 2011/2012, tu sú
niektoré novinky, ktoré asi budú zaujímať fanúšikov
dubovského futbalu:
Tréningový proces pod vedením „dubovského Fergussona“
Miroslava Vereša začali 02.072011 prípravným zápasom na
pôde novzaloženého klubu MFK Tepličan.
MFK Tepličan 4:7 Dubové, góly: J.Hrivnák 4, Očkaj 2, Datko.
Tréningy sa konajú 2 x týždenne. Ďalší zápas sa odohral
10.07.2011 ako odvetana kvalitnom ihrisku MFK Tepličan, keď
v tropickom teplice naši chlapci opäť zvíťazili.
MFK Tepličan 1:5 Dubové, góly: Plica 2, Jelenčík, Siráň, Datko
(11m).
Každá futbalová prestávka prináša aj určité zmeny.
Zatiaľ je isté, že v nasledujúcom ročníku farby nášho klubu
nebude hájiť dlhoročná opora V.Virteľ, ktorý na sklonku kariéry
chce
z vlastnej
iniciatívy
pomôcť
v Turč.Tepliciach
v znovuobrodení futbalu. Taktiež tam mieri na nasledujúcu
sezónu M.Kubík. Hosťovanie sa končí P.Žúborovi z Ďanovej,
pracujeme na jeho obnovení. Chceli by sme doplniť do mužstva
jedného útočníka, skúšame R.Siráňa /Priekopa/ a T.Mažáriho
/Kľačany/. O osude týchto hráčov sa rozhodne v priebehu
mesiaca júl.
Teší nás, že rady okliešteného výboru TJ sa pre
najbližšiu sezónu rozšírili o starostu obce, Ľ.Lettricha, ktorý sa
po dohode sa s výborom TJ rozhodol ešte intenzívnejšie
zapojiť do futbalového diania v obci. Taktiež sa rozhodol pripojiť
do našich radov R.Hulla (Kuruc).
Dušan Hrivnák
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Žiaci I. trieda – skupina B
1. Kláštor

18

17

0

1

107:6

51

2. M.Čepčín
3. Príbovce

18
18

13
13

1
0

4
5

95:22
121:31

40
39

4. Sl.Pravno

18

10

1

7

95:36

31

5. Valča

18

9

2

7

46:48

29

6. Diviaky

18

9

1

8

72:45

28

7. Háj

18

6

2

10

56:41

20

8. Dubové

18

6

1

11

54:53

19

9. Horná Štubňa

18

3

0

15

35:152

9

10. Ďanová

18

0

0

18

4:251

0

Dorast, I. trieda – skupina B
1. Sl. Pravno

20

13

5

2

75:23

44

2. Blatnica

19

13

2

4

64:22

41

3. Valča

20

13

2

5

54:23

41

4. Diviaky

19

11

3

5

60:33

36

5. M. Čepčín

20

11

2

7

52:36

35

6. Turček

20

9

4

7

33:36

31

7. Kláštor

20

9

3

8

51:56

30

8. Mošovce

20

7

4

9

52:41

25

9. Príbovce

20

4

3

13

36:82

15

10. H. Štubňa

20

3

2

15

27:76

11

11. Dubové

20

1

0

19

14:90

3
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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

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

Pripravila: Lenka Knietlová
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Opustili nás
Verešová Emília
Požeská Anna

+ 26.04. 2011
+ 18.06. 2011

Zo všetkých ciest sa človek môže vrátiť,
ak zablúdil, ak neodišiel kam mal.
Na tejto poslednej sa zrazu stopa stratí
a nieto návratov tam, odkiaľ prichádzal...

Privítajme
Daubnerová Sandra
Krumlpíková Bianca
Repáň Lukáš
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.

Uzavreli manželstvo
Rastislav Lettrich a Alexandra Rybárska

9.apíla 2011

Na cestách života kráčajte spolu,
či vedú do kopca alebo dolu,
o seba opretí v každučký čas,
v láske a svornosti až zbledne vlas.
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Zostavili: Ing. Ľubomír Lettrich, Lenka Knietlová, Stana Lettrichová
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