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Ocenení pri príležitosti 65. výročia založenia TJ Družstevník
Dubové
Zľava : Mário Daubner, Dušan Vereš, Igor Boďa a Dušan Hrivnák
predseda TJ, ktorý odovzdával ocenenia

Vážení spoluobčania,
nielen našim deťom nastal čas oddychu, ale aj
mnohí z nás sa tešia na dni voľna, keď každodenné
starosti a prácu aspoň na chvíľu zahodia za hlavu
a budú
oddychovať.
Ku
letnému
oddychu
neodmysliteľne patria rôzne kultúrne a športové akcie.
Aj v našej obci sa leto začalo Dňom s Mufuzou, ktorý
sa mohol uskutočniť vďaka finančnej pomoci PD
Turiec, člena skupiny Sanagro, Telovýchovnej jednoty
Družstevník a Obecného úradu, taktiež patrí
poďakovanie Poľovnému združeniu Zverín – Vysoký
vrch za ich sponzorský príspevok. Toto zábavné sobotňajšie popoludnie bolo
zároveň spojené s oslavou 65. výročia založenia TJ v našej obci.
Ďalšou pripravovanou akciou bude volejbalový turnaj Dubákfest, kde okrem
športu si prídu na svoje aj priaznivci hudby a tanečnej zábavy. Verím, že si
nájdete čas a prídete povzbudiť volejbalové družstvá a pozrieť a zabaviť sa
pri dobrej hudbe.
Okrem spomínaných akcií sú to súťaže a akcie, ktoré sa už uskutočnili, či už
je to oslava Dňa matiek, účasť folklórnej skupiny Prameň na Turčianskych
folklórnych slávnostiach a na Folklórnom festivale vo Východnej, ale aj účasť
na okresnej prehliadke folklórnych skupín a postup na prehliadku do
Liptovského Mikuláša. Úspešne reprezentujú obec aj naši hasiči, ktorí sa
zúčastnili okresných hasičských súťaží. Aj takto sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí venujú svoj voľný čas príprave a nácviku a vzorne reprezentujú
našu obec.
Mnohí z Vás už asi zistili, že od júna vývoz komunálneho odpadu
v obci realizuje iná spoločnosť ako doteraz. Od 1.6. 2018 bola ukončená
spolupráca s Technickými službami Turčianske Teplice, ktoré nám robili
vývoz komunálneho odpadu a zber separovaných zložiek odpadov. Od tohto
dátumu si obce založili vlastnú neziskovú organizáciu na tieto činnosti, ktorá
sa volá VEPOS Horného Turca, nezisková organizácia. Uvedená organizácia
začala s pravidelným zberom komunálnych odpadov od 11.6. 2018.V našej
obci je to naplánované každý pondelok v párnom týždni. V tomto období
Michal Mališ, konateľ našej neziskovej organizácie vybavuje aj všetky
potrebné doklady, aby táto mohla vykonávať aj zber vyseparovaných zložiek
odpadov. Akonáhle tieto potrebné doklady nadobudnú právoplatnosť, budeme
občanov informovať o novom harmonograme vývozu separovaných zberov.
2

OZNAMY

15

Jubilanti v mesiacoch január, február, marec 2018...
85 rokov

Lettrichová Viera, č. 105

75 rokov

Lettrichová Viera, č. 193

70 rokov

Borievka Dušan, č. 133
Kováčová Jana, č. 137
Lettrich Milan, č. 94
Száraz Miroslav, č. 86

„Drobné kvapky maličkostí
zdravia, šťastia, či príležitostí
prežiť každý ďalší deň
tak, ako šepká Vám to tichý sen.“

Opustili nás...
Lettrich Ján

†13. 05. 2018
„Zhasol život,
zhasol na kahanci plamienok,
ostáva ponoriť sa
do krásnych spomienok.“

V mesiaci máj sme v domácnostiach našej obce vykonali prieskum
zameraný na záujem o domáce kompostéry. V prieskume prejavilo záujem 90
domácností. Toto presahuje momentálne finančné možnosti našej obce. Z toho
dôvodu sa poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli zistiť lacnejšieho
dodávateľa a na svojom nasledujúcom zasadnutí v auguste sa ku tejto
problematike vrátia. Ja som predniesol túto problematiku aj na zasadnutí
starostov Horného Turca, kde sme spoločne hľadali spôsob riešenia. Bola nám
načrtnutá aj možnosť ich hromadného nákupu pre viac obcí, čo by bolo určite
ekonomicky výhodnejšie. Uvidíme, čo nám ďalšie dni v tejto oblasti prinesú.
Koncom júna začala výstavba II. etapy chodníka do obce financovaná
z vlastných ušetrených zdrojov, nakoľko nám v druhej polovici júna, po 27
mesiacoch prišlo vyrozumenie z Ministerstva pôdohospodárstva, že naša
žiadosť pre nedostatok finančných zdrojov nebude podporená. V nasledujúcich
mesiacoch plánujeme tiež dokončiť výstavbu chodníka do priestorov
Základnej školy a ukončiť výmenu posledných okien v školskej jedálni.
V hodnote 5 700,- € bola čiastočne zrekonštruovaná cesta na ihrisko.
Boli sme úspešní aj v žiadosti o dotáciu na pokračovanie výmeny autobusových
zastávok, kde nám VÚC Žilina schválila sumu 2000,- €. Zastávky budú
vymenené začiatkom septembra. Taktiež sme boli úspešní aj v žiadosti na
podporu ďalšieho ročníka Dubovských spievaniek, kde nám VÚC schválila
dotáciu 800,- €. V mesiaci marec sme podali žiadosť o poskytnutia finančného
príspevku na opravu výtlkov na našich miestnych komunikáciách na Lesy SR
Banská Bystrica, ktoré ich využívajú na dopravu vyťaženej drevnej hmoty z
okolitých lesov. Aj v tejto žiadosti sme uspeli a máme podpísanú zmluvu na
poskytnutie 5000,- €. Opravy výtlkov máme predbežne dohodnuté na začiatok
septembra.
Verím, že sa nám v nasledujúcich týždňoch podarí úspešne zrealizovať všetky
naše zámery.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Deň matiek...
Oslavu matky – Deň matiek si pripomíname druhú májovú
nedeľu. Teraz sme sa všetci, malí aj veľkí, stretli v Kultúrnom dome 6.
mája – o týždeň včaššie. Sála bola plná, osadenstvo rozmanité, ako keď
sa stretnú štyri generácie. Okolo javiska viseli portréty mám, maliarmi
boli žiaci Základnej školy.
Program sa začal básňou o mame, ktorú zarecitovala A. Kevická.
Slávnostný príhovor mal starosta obce Ing. Ľubomír Lettrich.
Pokračovalo vystúpenie tých najmenších. S obdivom a so slzou v oku
sledujeme, čo tí drobci dokážu – spievať, povedať riekanku, zapojiť sa
do pohybovej hry. Školáci vystupovali smelo, roztancovali celé javisko.
Z ich prejavu bolo cítiť lásku k mamám. FSK Prameň si v rámci
prehliadky „nositelia tradícií“ pripravili vystúpenie s obrázkom
zakáľačky. Bolo vidno, že téma im je všetkým blízka. Pri speve, tanci
a hre detí im robota išla od ruky. Svojím spevom rozospievali aj nás
v publiku. Mládenci z FSK všetky mamy obdarovali kvietkom.
Ďakujeme za ochotu všetkým účinkujúcim a organizátorom, ktorí toto
podujatie pripravili.

Deň s MUFUZOU a 65 rokov futbalu na Dubovom
vo fotografiách
Foto: Ľudovít Lettrich

Božena Lettrichová

Ján Smrek – Báseň o krásnej matke
Prekrásna matka!
Hoc sú už jej vlasy
strieborne lesklé,
predsa jej však neubudlo z krásy,
bo svetu dala
krásnu dcéru.

Akou je dcéra dnes,
jej matka bola niekedy,
upomínajúc na kvety a aká je dnes matka vznešená,
takou sa niekedy dcéra stane.
Medzi nimi
je všetko čudne zharmonizované.

A svet sa díva na obe
a kochá sa v ich podobe.
4
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Deň s MUFUZOU a 65 rokov futbalu na Dubovom
Dňa 23. júna sa uskutočnilo v areáli futbalového ihriska na naše pomery
nevídané kultúrno – športové podujatie – Deň s MUFUZOU, ktoré bolo
zároveň spojené so 65. výročím založenia TJ Dubové.
Na začiatku si prišli na svoje tí najmenší pri predstavení Šaša Bimba.
Nasledovala športová časť podujatia, v ktorej sa stretli starí páni TJ Dubové
s mužstvom MUFUZA – mužstvo – futbalových – zázrakov. Za domácich
nastúpili bývalí hráči, spomeniem napríklad Miroslava Vereša, Petra Plicu, Ján
Jadroňa, Vladimíra Virteľa a mnohí ďalší. Za MUFUZu to boli z bývalých
športovcov reprezentanti Vladimír Kinder, Róbert Semeník, Ladislav Pecko
alebo majster Slovenska Tomáš Medveď. Našich obrancov tiež preverila
bývalá olympionička Martina Jašicová Halinárová, či majster sveta
v kulturistike Ľuboš Maliňák. Z kultúrnych osobností nastúpili napríklad
dirigent a spevák Braňo Kostka, country spevák Allan Mikušek, humoristi
Rasťo Piško, Ivan Gogál a iní.
Samotný zápas, alebo skôr by sa dalo povedať show, skončila ako už býva
zvykom na takýchto podujatiach – deľbou bodov, čiže remízou. Ale
o výsledok tu samozrejme vôbec nešlo a obidve mužstvá zožali veľký potlesk.
V kultúrnej časti programu sme mali možnosť vidieť osobnosti ako sú speváci
Allan Mikušek, Tomáš Bezdeda, Samuel Tomeček, Suvereno, folklórna
speváčka Vlasta Mudríková, sólisti opery Slovenského národného divadla Ján
Babjak a Ján Galla, humoristi Rasťo Piško, Pavol Topoľský, Ivan Gogál,
Rasťo Sokol, Igor Krempaský, skupinu BIJOUTERRIER a mnohých ďalších.
V rámci okrúhleho 65. výročia sa TJ Dubové symbolicky poďakovala
dlhoročným funkcionárom Igorovi Boďovi a Dušanovi Verešovi, a taktiež
dlhoročnej futbalovej stálici Máriovi Daubnerovi, ktorí sa rozhodol zavesiť
kopačky na klinec.
Napriek nepriaznivému počasiu, keď chlad a dážď odradil určite mnoho
divákov a pozvaných hostí, podujatie videlo takmer 700 divákov.
Za celé toto podujatie sa treba poďakovať hlavnému sponzorovi podujatia –
PD Turiec Dubové, člen skupiny SANAGRO, nakoľko bez ich podpory by
nebolo možné niečo takéto zorganizovať. Vďaka patrí aj Obecnému úradu
Dubové a Telovýchovnej jednote Dubové.

Pobyt v prírode
Novodobým trendom dnešnej spoločnosti je nedostatok pohybovej aktivity,
ba až neustále klesajúci trend a zvyšujúce sa nároky na psychiku človeka. Toto je
stručná charakteristika dnešného spôsobu života detí. Bežne sa u nich vyskytuje
obezita, zhoršujúci sa zdravotný stav, poruchy pozornosti, stres. To, čo dokáže v
značnej miere napomáhať eliminovaniu týchto javov, je organizovanie pobytov v škole
v prírode. Pôsobenie prírodného prostredia, aktívny pobyt v prírode, kombinácia
pohybu so spoznávaním a emocionálne zážitky dávajú do popredia školu v prírode z
hľadiska pozitívneho účinku na zdravie dieťaťa . Pobyt v škole v prírode je plánovaný,
zámerný a cieľavedomý pobyt detí v prírodnom prostredí. Počas tohto pobytu sa
uspokojujú zdravotné, pohybové, kultúrne a aj emocionálne potreby detí. Preto už po
21- krát sme s deťmi MŠ absolvovali 4- dňový pobyt v prírode. Do priestorov chaty vo
Zveríne zavítali tento rok rozprávkové postavičky Kubko a Maťko aj so svojimi
kamarátmi. Činnosti, ktoré pre detičky pripravila p. učiteľka, pracovníci NPVF (teta
Majka, ujo Rado a Juraj), členovia DHZ Dubové (ujo Ľuboš a Milan), pracovník
polície (ujo Dušan) boli pre deti veľmi pútavé, poučné, aktivizujúce. Počas 4 dní deti
absolvovali nasledovné aktivity: vychádzky za poznaním lesa, spoznávanie obyvateľov
lesa (vodné živočíchy, hmyz, cicavce, vtáctvo), poznávanie rastlinstva a húb,
počúvanie a určovanie zvukov zvierat, sledovanie nahrávok z video pascí,
oboznamovanie sa s požiarnou technikou, praktické uplatňovanie hasičských zručností
detí, názorné ukážky zásahu člena policajného zboru, oboznamovanie s pomôckami
polície, zhotovenie dreveného košiarca pre ovečky, stavba koliby pre Maťka a Kubka,
pletenie venčekov pre víly, stanovišťové lesné hry, hľadanie pokladu (téma: „Ako
Maťko s Kubkom a vílami hľadali poklad na Jána“), tancovanie odzemku, spev
valašských piesní, pokus o hru na píšťale, veselé hry v lesnom potôčiku, hranie melódií
na ovčiarskych zvoncoch, praktické uplatňovanie návykov starostlivosti o príroduzber odpadov v okolí chaty, vyžitie v mini lanovom centre, loptové hry, atď.
Pobyt v škole v prírode zanecháva v každom účastníkovi hlboké zážitky, nové
životné skúsenosti a trvácnejšie medziľudské vzťahy. Vedie deti k pocitu
sebauspokojenia, že zvládli týždeň bez rodičov. Dodáva im pocit sebadôvery a
povzbudenia.
Veľká vďaka patrí pánovi majiteľovi chaty za jej bezplatné prepožičanie.
Taktiež ďakujem mojim kolegyniam Lenke, Gabike, Danke, Aničke a rodičom za
prípravu a pomoc pri realizácií tohto pobytu.

Mgr. Vladimíra Hádeková
zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ

Dušan Hrivnák – predseda TJ Družstevník Dubové
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Škola v prírode
Okolie Dubového je obklopené prekrásnou prírodou, ktorú využívame na
rôzne športové a poznávacie aktivity. Prvýkrát tento školský rok sme sa však
rozhodli navštíviť školu v prírode mimo obce. Rozhodli sme sa pre Krahule
v čase od 14. 5. do 18. 5. Hneď v prvý deň po ubytovaní žiaci absolvovali túru
na neďalekú rozhľadňu. Počasie nám prialo, čo sa nedá povedať o ďalších
dvoch dňoch, keď bolo chladno a pršalo. Napriek tomu žiaci mali každý deň
činnosti, ktoré ich zaujali a veľmi bavili. Boli to športové hry, tvorivé dielne
(výtvarné techniky, šperkárstvo), jazda na koni, lukostreľba, zaujímavá ranná
rozcvička, po večeroch súťaže, vedomostné krízy, diskotéky, ktoré pre deti
pripravili animátori. Absolvovali sme aj túru na stred Európy. V škole
v prírode bolo 10 oddielov, ktoré medzi sebou súťažili. Za úspechy získavali
body (tramptáre), keďže kola v prírode bola v kráľovstve Tramptária. Naši
žiaci boli šikovní, a nemuseli sme sa hanbiť. Ani za ich správanie na
verejnosti. Žiaci boli od pondelka do piatka bez rodičov a bol i nútení sa o seba
aj trochu postarať. Páčilo sa im ubytovanie, prostredie, činnosti, ale aj jedlo –
časté boli duple. Pani riaditeľka J. Lettrichová všetko zdokumentovala a pre
rodičov vytvorila prezentáciu, takže si mohli svoje deti vidieť v akciách. Nás
zas teší, že všetci boli aktívni, boli spokojní, nik neochorel, nedošlo k úrazu.

Dlho budú mať na čo
spomínať.
A.Daubnerová
V pondelok sme išli do
školy
v prírode.
Už
niekoľko týždňov sme sa
na ňu tešili. Odviezol nás
malý autobus. Škola
v prírode
bola
na
Krahuliach. Volala sa
Tramptária – rozprávkové kráľovstvo. Čakal nás tam náš animátor Jožko. Keď
sme sa ubytovali, vymysleli sme názov skupiny a pokrik. Volali sme sa
Dubčeky. Potom sme si pretreli okolie. Mali sme pekné izby. V utorok a stredu
sme mali kráľovské remeslá – šperkárstvo, divadlo, jazda na autíčkach,
koňoch, športové hry, lukostreľba, výtvarné techniky. Mali sme mať čarovný
les, ale začalo pršať. Vo štvrtok bola rozlúčková párty a v piatok sme išli
domov.

M. Košová
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Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zavŕšenie
ďalšieho ročníka TJ Družstevník Dubové, od hráčov, cez funkcionárov,
trénerov, hospodára, sponzorov a samozrejme tiež fanúšikov.
Na dvere nám už klope prichádzajúci ročník 2018/2019, ktorý sa začne prvým
majstrovským futbalovým zápasom dňa 12.08.2018, keď na domácom trávniku
privítame Lipovec. Nasledujú zápasy v Blatnici, vo Vrútkach a dohrávka
prvého kola 29.08.2018 v Príbovciach. Z prvých štyroch zápasov teda
odohráme tri vonku, čo nie je práve najideálnejšie, ale musíme sa s tým
vysporiadať.
Na záver pridám pár zaujímavostí spod pokrievky nášho klubu:
- tak ako bolo dohodnuté, tréner Jozef Kútnik ukončil po jarnej časti svoje
pôsobenie pri mužstve a stále intenzívne pracujeme na novom trénerovi,
- dlhoročná opora nášho mužstva Rastislav Karas má s vysokou
pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou namierené do Turčianskych Teplíc,
ktoré postúpili do V. ligy skupina B,
- naopak do mužstva sa vracia Adrian Rakyta, ktorý bol na hosťovaní
v štvrtoligových Diviakoch,
- hosťovanie skončilo v štvrtoligových Žabokrekoch aj Jozefovi Kútnikovi
ml., ktorého ale čaká v septembri operácia kolena a zostáva nám dúfať, že sa
dá rýchlo dokopy a pomôže nám na ihrisku,
- do II. triedy sa opäť prihlásilo mužstvo Skleného a tak vyzerá, že trojica
„sklenárov“ Bulík, Cvengroš a Tienes zamieri kopať do koženej do svojej
rodnej obce a nám neostáva nič iné, len zháňať hráčov na vyplnenie preriedenej
súpisky.
Dušan Hrivnák – predseda TJ Družstevník Dubové

Vľavo Peter Lettrich – najlepší brankár I. Quick triedy za rok 2017 a vpravo Rastislav
Karas – najlepší hráč podľa hodnotenia TFZ za rok 2017
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Prišiel ten čas, keď sa môžeme pustiť do bilancovania skončeného futbalového
ročníka. Mládež už dlhšie obdobie nemáme akú hodnotiť, a neviem, či sa ešte
niekedy podarí dať dokopy nejakú mládežnícku kategóriu na Dubovom. Ale
toto nie je len náš problém, ide o problém globálny. Veď keď sa pozriem na
tabuľku dorastencov, tak z Horného Turca pôsobili v tejto vekovej kategórii
len 3 mužstvá!!! Takže naše jediné a posledné želiezko v ohni sú „muži“.
V I. triede Turčianskeho futbalového zväzu sa umiestnili na konečnom
desiatom mieste. Po jeseni sme boli na 6. mieste s 20 bodmi a skóre 37:17. Na
jar sme nazbierali bodov 14, so skóre 27:22.

V pondelok ráno sme sa rozlúčili s rodičmi a čakali sme na autobus. Keď
prišiel, všetci okrem Kika, Dena a pani vychovávateľky sme sa posadili do
autobusu a vyrazili sme na Krahule. Keď sme tam prišli, zoznámili sme sa
s našim animátorom Jožkom. Potom sme sa išli ubytovať. V jednej izbe som
bola s Aďkou, Saškou, Nikou a obidvoma Vanesskami. Po prehliadke celého
areálu a obede sme išli na rozhľadňu. Bolo tam super. Naša skupina sa volala
Dubčeky. Po príchode z rozhľadne sme si zhotovili erb a zložili pokrik: „ My
sme Dubčeky – hubčeky, prírodu radi máme, na dedine bývame radosť z toho
máme.“ Večer sme išli do kultúrneho domu, kde bolo kráľovské privítanie
a boli nám udelené šľachtické tituly. Potom bola diskotéka. Na druhý deň sme
mali na izbe párty, lebo som mala meniny. Hrali sme sa, tancovali, bolo super.
Zapojili sme sa do kráľovských remesiel – výtvarné techniky, jazda na koni,
lukostreľba. Výborne tu varili. Všetko bolo supé-é-é-é-ér !

Očakávania funkcionárov, fanúšikov a aj samotných hráčov boli väčšie, najmä
keď v prechádzajúcom ročníku sme obsadili vynikajúce druhé miesto, ale
nakoniec to vypálilo takto.
Nečakanou udalosťou bolo odovzdanie trénerského žezla, ktoré držal dlhých
14 rokov v rukách Miroslav Vereš. Stalo sa tak po treťom kole, pričom do
konca jesennej časti viedol mužstvo Ján Bobrík. V zimnej prestávke sa
kormidla ujal Jozef Kútnik st., takže v skončenom ročníku viedli mužstvo traja
tréneri. Počas ročníka nastúpilo v majstrovských zápasoch až 29 hráčov.
Medzi najlepších strelcov patril už tradične Rastislav Karas so 16 gólmi, ktorý
sa už dostal medzi dubovských „stovkárov“ Jozefa Lettricha /kaco/ a Petra
Plicu /mlynár/.
Za ním sa umiestnil Roman Hus
s 12 gólmi a Peter Šmiček s 9
gólmi. Najviac času odohral na
ihrisku Jaroslav Šmiček, a o pár
minút menej tam pobudol
Rastislav Karas.

V pondelok sme sa rozlúčili s rodičmi a pani vychovávateľkou a pomaly sme
odchádzali autobusom na Krahule. Išli sme asi pol hodinu. Keď sme tam prišli
už nás čakal „žabiak“ Jožko – náš animátor. Keď sme sa ubytovali, išli sme na
rozhľadňu. Cestou tam sme plnili rôzne úlohy. Na ďalší deň nám pralo. Mali
sme kráľovské remeslá, napríklad výtvarná, divadlo, logické hry atď. Večer
sme mali typovačky. V stredu sme mali veľkú túru. Išli sme na stred Európy.
Celí unavení sme prišli na izby a oddýchli sme si. Večer sme mali talentmániu.
Tancovalo sa, spievalo. Boli tam aj malé gymnastky, ale ani my sme sa nedali
zahanbi. Tiež sme predviedli naše kúsky. Vo štvrtok bola 2. časť kráľovských
remesiel. Boli tam kone, autíčka, lukostreľba, futbal a podobne. Podvečer nám
začalo zase pršať, takže bol náhradný program. Mali sme baby verzus chalani
dobre vedieť. Zas sme išli do kultúrneho domu a bola rozlúčková diskotéka. Aj
sme si poplakali. Spočítali sa všetky body – tramptáre. Mali sme ich 62. Boli
tam deti aj z mestských škôl ako z Košíc, Prešova. My sme boli niekde v strede,
takže je to pekné. Každý z nás sa zapojil do niektorej súťaže.. No a v piatok
sme sa rozlúčili a išli domov. Jupí-í-í!

TJ Družstevník Dubové – sezóna 2017/2018
Vážení športoví fanúšikovia!

Po sezóne dostali pozvánky
nastúpiť za výber Turčianskeho
futbalového zväzu traja naši hráči:
dlhoročná brankárska opora Peter
Lettrich, strelec mužstva a tvorca
hry Rastislav Karas a pracovitá
včielka Jaroslav Šmiček (na foto).
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S. Daubnerová

N. Musilová
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O činnosti FS Prameň
08.05.2018 sa naša FsK Prameň potila pred porotou na Okresnej
súťažnej prehliadke folklórnych skupín. Okresného kola sa zúčastnili
ešte skupiny z Krpelian a Šútova. Netrpezlivo sme čakali na
rozhodnutie poroty, ako sme dopadli.
Hlavne naši najmladší členovia. Pretože musím povedať, že naozaj sa
pripravovali na súťaž svedomito. Popri svojich školských povinnostiach
si v jarných mesiacoch cvičili kroky a tance s držaním tela pod dozorom
vedúcej FsK Lenky Knietľovej a Dadky Solařovej, ktorým pomáhali s
výučbou striedavo aj iní členovia v priestoroch KD. Výsledok okresnej
súťaže: postup na krajské kolo do Liptovského Mikuláša. Deti sa veľmi
potešili.
Medzi súťažami naša FsK absolvovala prípravu a samotné vystúpenie
v skanzene v Martine. Konali sa každoročné Turčianske folklórne
slávnosti- 34. ročník. Jeden víkend sme boli v Martine skúšať a na ďalší
sa vystupovalo. Kto si myslí, že je to len taký výlet, tak sa veľmi mýli.
Na skúške sme už boli ráno o 8:00 hodine, kde nám Monika Barabášová
s Alenkou Havlínovou predstavila program a začalo samotné skúšanie.
V tom období bolo dosť horúce počasie spojené s búrkami. Ale mali
sme šťastie, búrka s riadnym lejakom prišla až keď sme odchádzali
domov. Od našich tanečníkov z Martina Eriky a Mirkiho sme dostali
pozvanie na kávičku. V príjemnom prostredí , na záhradke sme sa
rozložili na terase, popíjali kávičku a sledovali sme dážď. Tak nám to
dobre padlo po tom horúcom dopoludní.

Vystupovali sme v dvoch pásmach. Jedno bolo od 12:30 s názvom „V
Turci taká obyčaj“, ktorý bol venovaný jubilujúcim folklórnym
skupinám Prameň z Dubového, Podhradie, Tiešňavan z Krpelian
a Šútova. V programe vystúpili aj folklórne skupiny Hrádok Bystrička
a Sklabiňa. Druhé pásmo bolo o 15:30 s názvom „Spod Kriváňa pod
Kriváň“.
O krajskej súťaži, len stručne. Konala sa v Liptovskom Mikuláši
17.06.2018. Spomedzi 11- tich súťažiacich súborov sme skončili
v striebornom pásme. Poviem pravdu, bolo to dosť náročné, ako na čas,
tak aj na výkon.
Potom sme sa už všetci tešili na Folklórne slávnosti vo Východnej, ktoré
sa konali od 29.6. – 1.7.12018. Reprezentovali sme región Turiec na
veľkej scéne, v hlavnom večernom programe s názvom „Turčianska
záhradka nepoznaná, prebudená, ospievaná“.
Bol to pre nás
nezabudnuteľný zážitok, plný radosti a emócii.
Iveta Jurášeková
Prosba Folklórnej skupiny Prameň.
Máte doma nejaké zachovalé dubovské dobové folklórne veci , ktoré sú
pre Vás zbytočné, „zavadzajú“ Vám v skrini , alebo na povale a chcete
ich vyhodiť?
Prosíme Vás , darujte nám ich . Máme záujem o :

V deň „D“ prišiel pre nás autobus, ktorý nás odviezol na slávnosti.
Zámerom podujatia je prezentácia ľudovej kultúry v regióne Turiec,
motivácia folklórnych kolektívov k ďalšej práci a oživenie vzťahu
obyvateľov k vlastnej minulosti aj tradíciám. Dedinské folklórne
skupiny, detské folklórne súbory, ľudové hudby, spevácke skupiny,
ľudoví remeselníci - jednoducho folkloristi z dolného i horného Turca,
ale aj hostia z iných regiónov, spoločne v sviatočnej atmosfére piesňami
a tancom vzdávajú na tomto podujatí hold našim tradíciám.
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ženské čepce , šatky
čižmy , topánky
dámske kroje , zástery – biele
košele pánske – vyšívané aj pracovné – biele
vlnené pepity
Za Vašu ochotu Vám ďakuje
Folklórna skupina Prameň Dubové
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