V júli 1918 české politické strany vytvorili ako domáci vrcholný orgán
národnej a demokratickej revolúcie 30-členný československý Národný výbor
(NV).
Dňa 14. októbra 1918 E. Beneš dohodovým štátom oznámil, že 26. septembra
1918 vznikla dočasná čs. vláda s T. G. Masarykom ako prezidentom,
predsedom ministerskej rady a ministrom financií, E. Benešom ako ministrom
zahraničných vecí a vnútra a M. R. Štefánikom ako ministrom vojny. Vo
Washingtone bola 18. októbra 1918 vydaná deklarácia o čs. samostatnosti
vypracovaná T. G. Masarykom, ktorý ju s podpismi všetkých troch čs.
vládnych činiteľov odovzdal vláde USA - hoci bez vedomia M. R. Štefánika,
nachádzajúceho sa v tom čase mimo USA. V Budapešti v uhorskom sneme
dňa 19. októbra 1918 vystúpil jediný zástupca Slovákov Ferdinand Juriga s
požiadavkou na priznanie sebaurčovacieho práva pre slovenský národ.

Číslo 54.
VII., VIII., IX. / 2018

V Prahe 28. októbra 1918 NV vyhlásil samostatný čs. štát, a to v nadväznosti
na kapitulantskú odpoveď rakúsko-uhorského ministra zahraničných vecí
Gyulu Andrássyho vláde USA z predchádzajúceho dňa a po mimoriadne
nadšenej manifestácii Pražanov. Tento deň získalo Slovensko v NV
personálne zastúpenie.
Vedúci slovenskí politickí predstavitelia sa k čs. štátnosti prihlásili 30. októbra
1918 na zasadnutí Slovenskej národnej rady v Turčianskom Svätom Martine
dokumentom Deklarácia slovenského národa, keď o udalostiach v Prahe spred
dvoch dní ešte nevedeli. ČSR znamenala pre Slovákov vybudovanie
základných spoločenských, kultúrnych a školských ustanovizní, ktoré im na
rozdiel od väčšiny národov Európy chýbali. Spoločná štátnosť Čechov a
Slovákov preklenula tragické obdobie druhej svetovej vojny, ale aj
socialistického Československa. K prijatiu federatívneho usporiadania
spoločnej republiky došlo v roku 1968. K pádu komunistickej diktatúry v roku
1989. Spoločný štát Čechov a Slovákov - Česká a Slovenská federatívna
republika sa rozdelil na dva samostatné celky 1. januára 1993.
Zdroj: Internet

Vydáva: OcÚ Dubové.
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Členovia DHZ Dubové (sprava: V.
Lichner, S. Žilla, Ľ. Kučera a M.
Brngal) spolu so starostom obce Ing.
Ľubomírom Lettrichom pri preberaní
protipovodňového vozíka z rúk
štátneho tajomníka Ministerstva
vnútra SR.

Cena: 0,30 €

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, opäť sa Vám prihovoriť
prostredníctvom Dubovských novín. Keďže sa
blíži koniec štvorročného funkčného obdobia, môj
príhovor bude skôr zhodnotením tohto volebného
obdobia a predchádzajúcich rokov môjho
pôsobenia vo funkcii starostu. Pri diskusiách so
starostami sme sa vždy zhodli, že je to funkcia na
24 hodín denne. Niekomu sa možno zdá, že nám
pracovná doba končí zamknutím kancelárie
obecného úradu a odchodom domov, opak je však
pravdou. Mnohokrát po pracovnej dobe sa musia riešiť problémy
a sťažnosti, pretože aj obyvatelia obce sú zamestnaní, alebo niektorí
prichádzajú do obce len na víkend. Často sa problémy vyskytnú práve
mimo pracovnej doby, vo večerných hodinách alebo cez víkend. A keď
chcem, aby všetko fungovalo ako má, nehľadím na hodiny, svoj voľný
čas alebo program. Jeden príklad za všetky. Pred pár týždňami v sobotu
malo byť večerné spievanie a v nedeľu pohreb v Dome smútku.
V piatok sa v Dome smútku nič nedialo. V sobotu, keď tam prišla
pracovníčka odomknúť, celý Dom smútku bol pod vodou. Praskol ventil
a voda zaplavila všetky miestnosti. Aj napriek tomu, že som mal iný
program, riešil som
vodu v Dome smútku. Spolu s dvomi
pracovníčkami sme museli zobrať metly, handry, povynášať vodou
nasiaknuté koberce a urobiť všetko preto, aby obrad mohol prebehnúť.
Vody tam bolo po členky, takže to nebola len niekoľko minútová práca.
Samozrejme som musel zrušiť svoj program a rodina sa musela
prispôsobiť. Toto je len jeden príklad za všetky, že nám pracovná doba
nekončí po odpracovaní 8 hodín, ale veľakrát pokračuje aj doma, keď
nie inak, tak aspoň písaním príhovorov na rôzne príležitosti alebo
študovaním rôznych materiálov. Iné je to v mestách alebo väčších
obciach, kde má primátor alebo starosta okolo seba zamestnancov, ktorí
majú v pracovnej náplni aj takéto úlohy, a nemusia sa občania obracať
so všetkým na starostu.
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Vznik Československa 28.10.1918
Blížiace sa výročie vzniku
Československa, ku ktorému
oficiálne došlo 28. októbra
1918 si SR aj ČR pripomína
ako pamätný deň.
České a slovenské snahy
vymaniť sa spod tútorstva
Viedne a Budapešti získali v
priebehu prvej svetovej vojny
reálnu šancu na realizáciu - čo
pre Slovensko znamenalo
zabrániť definitívnemu zániku
národného bytia. Keďže v
dôsledku mnohoročnej tvrdej
maďarizácie
bolo
na
Slovensku málo vzdelaných
ľudí so slovenským národným
povedomím, optimálnym bolo
spojenie síl s národnými a
politickými predstaviteľmi z
českých krajín. Túto česko-slovenskú (čs.)
orientáciu, ktorej priekopníkom bol následne prvý
prezident ČSR Tomáš Garrique Masaryk, si postupne
osvojili aj vedúci slovenskí politickí predstavitelia v zahraničí i doma. Uvedená
idea sa presadila aj v rozhodujúcich centrách svetovej politiky.
V júni až v septembri 1918 postupne Francúzsko, Veľká Británia, USA a
Japonsko uznali za oficiálneho predstaviteľa budúceho Česko-Slovenska
zahraničný čs. vrcholný orgán odboja, Česko-slovenskú národnú radu (ČSNR),
založenú už vo februári 1916 v Paríži. Predstaviteľmi ČSNR boli T. G.
Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik, a ich diplomatické úsilie
účinne podporovali vojenské úspechy čs. légií.
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Jubilanti v mesiacoch júl, august, september 2018...
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (GDPR) nie je
možné zverejňovať osobné údaje osôb.

V mene Obecného úrade Dubové by sme chceli popriať všetko dobré,
pevné zdravie a rodinnú pohodu všetkým občanom, ktorý v týchto
mesiacoch oslávili svoje životné jubileá.
„Žltých kvetov plnú náruč
k Vášmu sviatku chceme dať,
veľa zdravia, veľa šťastia
veľa lásky k tomu priať.“

V tomto príhovore chcem spomenúť aspoň najväčšie investície,
ktoré sa v našej obci zrealizovali za predchádzajúce a terajšie volebné
obdobie, keďže investície za roky 2002 – 2010 boli vyhodnotené
v špeciálnom čísle pred voľbami v roku 2010.
Rok 2011 :
- vybudovanie cesty na Požehy – 260.000,- €
- prístrešok na Tanečnom kole – sponzorsky firma Ceder
- realizácia protipovodňových opatrení – 20.000,- €
Rok 2012 :
- vybudovanie detského ihriska - 3.000,- € + brigádnická práca
- dlažba pri KD – 15.000,- €
- oprava výtlkov ciest – 2.200,- €
Rok 2013 :
- chodník v strede obce a revitalizácia centra obce – 5.000,- €

Opustili nás...
Hulla Ľudevít
Cibuľka Ľudovít
Hulla Ján

†08.07.2018
†30.08.2018
†21.09.2018

„Je taká chvíľa.
Práve ktosi blízky nečakane
navždy odchádza,
a už nepočuje,
ako vyzváňajú slzy
pozostalých.“

Z podkladov OcÚ zostavil: Ing. Ľubomír Lettrich
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Rok 2014 :
- oprava strechy KD nad javiskom – 13.500,- €
- oprava ciest – 3.000,- €
Rok 2015 :
- výmena okien MŠ, ŠJ, rekonštrukcia kuchyne, výmena podlahových
krytín a oplotenia školského areálu – 12.000,- €
- merač rýchlosti – 1.500,- €
Rok 2016 :
- schválená projektová dokumentácia na odkanalizovanie obce
- pridelenie repasovanej automobilovej cisternovej striekačky pre DHZ
- rekonštrukcia budovy TJ – 15.000,- € /polovica išla z rozpočtu TJ/
- výmena okien na požiarnej zbrojnici + úprava garážových priestorov
– 1.500,- €
- prístupová cesta v školskom dvore – 11.200,- €
- oprava ciest – 3.300,- €
3

Rok 2017 :
- rekonštrukcia WC na poschodí KD – 1.300,- €
- vybudovanie odvedenia povrchových vôd v miestnej časti „Mokrá
štvrť“ – 5.500,- €
- výmena šindľovej strechy nad pódiom Tanečného kola – 900,- €
- nákup krojov pre FS Prameň – 2.500,- €
- výmena 2 ks autobusových zastávok – 3.300,- €
- oprava ciest – 3.900,- €
- príspevok na opravu fasády Cirkevného domu – 1.500,- €
Rok 2018 :
- výmena okien na budove ZŠ a MŠ od severnej strany – 4.100,- €
- oprava cesty na ihrisko – 5.700,- €
- vybudovanie chodníka pre peších – 33.100,- €
- vybudovanie chodníka do ZŠ – 4.250,- €
- maľovanie a výmena zvyšných okien v ŠJ – 1.000,- €
- oprava ciest – 5.500,- €
- výmena 2 ks autobusových zastávok – 3.500,- €
Toto je len časť investícií a práce v posledných dvoch volebných
obdobiach. Väčšina financií bola získaná z rôznych dotácií a grantov.
Všetky podklady potrebné ku žiadostiam som si musel vypracovať
a zabezpečiť sám. V jednom z volebných období sme na podnet jedného
z poslancov vytvorili osobitnú komisiu na čerpanie financií
z eurofondov, ktorej sa stal aj predsedom. Za celé štvorročné obdobie
táto komisia neprišla so žiadnym návrhom na podanie projektov
a z dôvodu nečinnosti komisie sme ju zrušili. Keďže som si väčšinu
financií musel vybaviť sám, stretol som sa aj s názormi - „čo a koľko
z toho dostanem a kto je za tým?“. Vždy mi však išlo o rozvoj našej
obce a nad takýmito „hláškami“ som sa len pousmial v duchu hesla :
„Podľa seba, súdim teba“. Z mojej práce vždy vyplývalo, že som nemal
žiadne osobné ani podnikateľské záujmy.

Privítajme...

Sedláčiková Karolína Viera *26.07.2018
Michalcová Natália

*30.07.2018

„Ako dieťa orosené
rozvíjaj sa medzi nami
z prajných darov rodnej zeme.
Ratoliestka budúcnosti,
potešenie otca, mamy.“

Uzavreli manželstvo...
Lachová Adriána a Bartalský Lukáš
14.07.2018
Blahušiaková Nikola a Štálik Filip
11.08.2018
Lettrichová Ľubomíra a Kyselica Tomáš 25.08.2018
„Láska Vaša nech trvá večne,
milujte sa nekonečne,
vytvorte si život krásny,
aby ste v ňom boli šťastní!“
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Cez prázdniny som bol so sestrou
v tábore vo Valči. Ona bola vedúca
a ja som sa zabával.
1. deň sme prišli na chatu a povedali
sme si, čo nás čaká. Rozdelili sme sa
do tímov, urobili sme si tímových
maskotov, tričká, plagát a pokrik.
2. deň sme sa boli prejsť do Blatnice.
3.deň sme boli na kúpalisku v Martine.
4. deň sme boli vo Zvolene. V noci
sme hrali nočnú hru v lese. Bolo to
celkom strašidelné.
5. deň nás čakali posledné úlohy a dostávali sem odmeny. Po obede sme sa
rozlúčili a išli sme domov.

R. Valaštík
Najviac sa mi páčilo z prázdnin ZOO Košice. Deň predtým sme sa veľmi tešili.
Ja, Duško a starí rodičia sme si pripravili veci a čakali na zajtra. Cesta do Košíc
nebola obyčajná – išli sme vlakom! Videli sme veľkú priehradu pri
Ružomberku, pri Poprade obrovské kopce a v Košiciach ZOO plné zvieratiek.
Kúpili sme si lístky a už sme sa obzerali. Boli tam opice, medveď, kozičky,
koníky, sovy, papagáje, ale aj tulene, tučniaky, hroch...Najviac sa mi páčilo,
ako kŕmili tulene. Teta ich volala po mene a každému hodila kruh, ktorý jej
doniesli k nohám. Zato dostali odmenu – rybičku. Všetci traja boli úžasní. Keď
budem veľká, chcem byť
cvičiteľkou zvieratiek. Bol
tam aj Dinopark. Plný
strašných
a hýbajúcich
dinosaurov. Výlet sa blížil
ku koncu. Prišiel večer a my
sme sedeli opäť vo vlaku na
ceste
domov.
Šťastní
z celého dňa sme sladko
zaspali!!!

Za mojou doterajšou prácou je čestný morálny profil, ktorý nie je
ovplyvňovaný žiadnymi skupinami ani jednotlivcami. Mojimi
hodnotami sú stále ľudskosť, charakter a dôstojnosť.
Svojmu nástupcovi zanechám pridelené financie z dotácie
z Ministerstva vnútra na rekonštrukciu bývalej pošty na garážové
priestory pre hasičskú techniku v sume 28.130,- €, ktoré nám boli
schválené na základe môjho podaného projektu. Na základe mojich
niekoľkoročných urgencií na Povodí Váhu si do plánu na rok 2019
zahrnuli aj opravu regulácii brehov obecného potoka. V piatok 19.10.
sme spolu s členmi DHZ prevzali v Žiline z rúk štátneho tajomníka MV
SR protipovodňový vozík, ktorým sme vynovili našu hasičskú techniku.
V letných mesiacoch sme z dôvodu lepšieho využívania finančných
prostriedkov požiadali Ministerstvo školstva o schválenie rozdelenia ZŠ
s MŠ na dva subjekty. Naša žiadosť bola v auguste schválená a každý
subjekt bude mať svoju riaditeľku.
Keďže mi končí funkčné obdobie a v ďalších voľbách
nekandidujem, chcem sa poďakovať všetkým, s ktorými som
spolupracoval, ktorí mi v priebehu 16 rokov pomáhali, vychádzali
v ústrety a podporovali ma v mojej práci. Za svojho pôsobenia som sa
stretol s ochotnými občanmi, ale boli aj takí, ktorých keď som na niečo
upozornil, už som bol celé roky v nemilosti. Presvedčil som sa, že
niektorí veľmi ovplyvňujú verejnú mienku v obci aj šírením neprávd,
intríg a nehrajú čistú hru. Po odhalení si nepriznajú svoju chybu, ale
radšej zdupkajú a nekomunikujú. Aj takí sme ľudia ...

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce

M. Rakytová
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Dubákfest 2018.

Spomienky na prázdniny

Ako už takmer dvadsať rokov dozadu aj toto leto sa v našej obci uskutočnil
tradičný DUBÁKFEST, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je volejbalový turnaj
zmiešaných amatérskych družstiev. Napriek veľkej dezinformovanosti, ktorá bola
rozpútaná už od začiatku kalendárneho roka o tom, že v tomto roku Dubákfest
nebude, sa nám ho podarilo zorganizovať.

S Maťkou sme boli v školskom klube v Turč. Tepliciach. Bolo tam
super. Dva týždne plné zábavy. Chodili sme na kúpalisko a na výlety.
Videli sme Spišský hrad, elektráreň Mochovce, Múzeum vesmíru a mini
Zoo. Najkrajší bol Spišský hrad – lebo tam bola mučiareň, meče
a zbrane.
D. Rakyta

Na jarnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva
väčšinou hlasov poslanci
schválili
jeho
organizovanie. V prvom
rade sme rozhodli, že to
bude podujatie len na dva
dni a schválili vstupné
osobitne na každý deň,
alebo zľavnené na dva dni
spolu. Zrušili sme nedeľné
popoludnie, lebo v minulých rokoch bol veľmi malý divácky záujem a aj napriek
tomu účinkujúcich bolo potrebné zaplatiť. Ďalej sme si stanovili program a
rozdelili úlohy na zabezpečovanie účinkujúcich, sponzorov a ľudí ochotných
pomôcť pri jeho bezproblémového priebehu. Na piatok sme pozvali kapelu
Ploštín Punk z Liptova, ktorá svojimi piesňami zabávala prítomné publikum. Po
nich v tanečnom štýle nastúpila kapela ZBM z Brezna. Zábava a dobrá nálada
pokračovala až do skorých ranných hodín.
V sobotu od 8,00 hodiny postupne prichádzali hráči mužstiev, ktoré sa prihlásili
na volejbalový turnaj. Jeho začiatok sa trochu posunul, nakoľko prišlo aj jedno
neprihlásené družstvo. Z toho dôvodu bolo potrebné urobiť nové vyžrebovanie
zápasov. Postupne sa volejbalové zápasy rozbehli na plné obrátky. Celý ich
priebeh dopĺňal sprievodným slovom Dušan Musil. Po skončení neúprosných
súbojov v skupinách sa rozhodlo, ktoré dve družstvá z oboch skupín postúpia do
bojov o medaily. Po semifinálových zápasoch sa do finále prebojovali tradiční
súperi – družstvo Horné Štubňa a družstvo Prievidza. Ani tohtoročné finále
nakoniec neprinieslo prekvapenie a celkovým víťazom sa stalo družstvo
Prievidza.
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Cez prázdniny sa mi najviac páčilo, ako sme boli v bazéne na dvore.
Večer sa nám kúpalo najlepšie. Bola teplá voda a kúpal sa s nami aj
ocino. Hádzal nás do vody, naučila som sa aj plávať a robiť premet. Bolo
nám dobre aj sme sa zabávali na našom kocúrovi Leovi, ako behal po
okraji bazéna a snažil sa z neho napiť. Bol veľmi zábavný. Raz skoro
spadol do bazéna.
L. Apfelová
Môj najkrajší zážitok cez letné prázdniny bol, že sme sa s mamou vybrali
vlakom do Žilina na návštevu ku kamarátovi. Strávili sme spolu pekný
deň. Najprv sme sa spolu hrali v jeho izbe s legom a na mobiloch. Potom
sme išli na dvor, kde mali veľký bazén, kde sme sa išli kúpať. Potom sa
k nám pridal ďalší kamarát, ktorý do nás hádzal balóny naplnené vodou.
Takýto pekný deň sme strávili v Žiline u kamaráta.
D. Požeský
Strašne sme sa tešili do Vysokých Tatier. Išli sme tam s maminou,
ocinom a sestrou Katkou. Bola to dlhá cesta autom. Keď sme prišli na
miesto, tak nás ubytovali v hoteli Tatragolf. Jeden deň sme išli do Poľska
na kúpalisko a boli tam rôzne atrakcie. Najviac sa mi páčil červený
tobogán. Bol strašne dlhý. V hoteli sme sa dobre najedli. Na ďalší deň
sme boli na Veveričej lanovej dráhe. Bolo to veľmi zaujímavé. Dostala
som diplom. Išli sme do hotela Tatragolf. Na druhý deň sme si pobalili
veci a išli sme domov.
M. Košová
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Na dopravnom ihrisku
9. 10. sme boli na dopravnej
výchove v Turč. Tepliciach. Keď
sme prišli na dopravné ihrisko
s ujom

inštruktorom sme si zopakovali dopravné
značky, ktoré tam boli. Potom sme išli do
učebne, kde sme sa učili nové dopravné
značky. Mali sme aj tresty. Na ihrisku sme
jazdili
na
bicykloch,
kolobežkách,
štvorkolkách. Za nesprávnu jazdu sme mali
pokutu. Museli sme päťkrát ísť cez prechod
pre chodcov. Zase sme sa niečo nové
naučili. Bola to veľká zábava. Super!

Po vyhodnotení volejbalového turnaja už bola pripravená hlavná hviezda tohto
ročníka Dubákfestu – skupina AYA. Na úvod jej spevák Boris Lettrich nezabudol
pripomenúť, aké fantastické publikum tu bolo na ich vystúpení pred šiestimi
rokmi a že sa veľmi rád znovu vrátil do obce, z ktorej pochádzal jeho starý otec.
Myslím si, že vystúpenie kapely AYA bolo skutočným vrcholom tohto ročníka
Dubákfestu. Po nich nasledovala ďalšia hudobná produkcia, ktorej štafetu prevzal
DJ Andress a všetci milovníci diskoték sa bavili až do rána.

Žiaci 4. ročníka

POĎAKOVANIE ZA 2% Z DANE
Materská škola Dubové ďakuje všetkým fyzickým a právnickým
osobám, ktorí v roku 2018 venovali 2 % zo svojich daní z príjmu za rok
2017 v prospech nášho občianskeho združenia SRRZ-RZ pri Základnej
škole s materskou školou Dubové. Získané finančné prostriedky budú
poukázané na materiálno- technické vybavenie materskej školy.
Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.
Mgr. Vladimíra Hádeková
riaditeľka MŠ
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V podvečerných hodinách na vyplnenie
času pre najmenších divákov pani
učiteľky za Základnej školy pripravili
zábavné
súťaže,
kde
nebolo
rozhodujúce kto zvíťazí, ale kto sa
zúčastnil, lebo všetky deti boli
odmenené sladkou drobnosťou. Pre
dospelých boli pripravené pivné súťaže
a víťazi dostali malé odmeny.

Na záver by som chcel
poďakovať všetkým, ktorí
priložili ruky k dielu a boli
ochotní
pomôcť
pri
príprave, organizácii a
zabezpečení
bezproblémového
19.
ročníka Dubákfestu (a to aj
napriek
veľkej
antikampani). Poďakovať je potrebné aj našim hasičom za očistenie a náter šindľovej
strechy pred samotným podujatím. Som veľmi vďačný aj sponzorom za ich
finančnú výpomoc, bez ktorej by takú akciu, známu v širokom okolí, nebolo možné
zorganizovať.
Na úplný záver by som rád vyslovil presvedčenie, že aj v nasledujúcich rokoch sa
nájdu ochotní ľudia, ktorých neodradia občania, ktorí organizátorom len hádžu
polená pod nohy a bude sa pokračovať v organizácii ďalších ročníkov Dubákfestu,
ktoré budú aj naďalej robiť dobré meno a propagovať našu obec.
Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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