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V snehovej náruči zima zem láska, v tisíce hviezd vzplanie ohník,
čo v ľudských srdciach praská, nech kvitne pod stromčekom láska
o jej svetlo nech neprichádza nik. Kroky radosti nech nezdobia
iba Vianoc čas, nech zdravie a láska v novom roku hladí nás.

Úvodník starostu obce
Vážení spoluobčania.
Verím, že väčšina z Vás už žije v atmosfére nastávajúcich vianočných
sviatkov, v hlavách Vám kolujú myšlienky, ako čo všetko najlepšie pripraviť
a čo ešte zabezpečiť, aby v rodinách zavládla tá správna atmosféra. Aj
napriek tomu mi dovoľte, aby som sa k Vám v prvom povolebnom čísle
Dubovských novín pár vetami prihovoril. Áno, je to prvé číslo, ktoré vydáva
obecný úrad po mojom zvolení za starostu obce. V pondelok 3.decembra
2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde
novozvolení poslanci a ja sme zložili zákonom predpísaný sľub. Tým boli
splnené podmienky k tomu, aby sme začali fungovať. Aj na tomto mieste
Vám chcem vo svojom mene, aj v mene novozvolených poslancov
poďakovať za účasť na voľbách. Účasť bola vysoká, čo potvrdzuje záujem
občanov o dianie v dedine. Všetci novozvolení cítime zodpovednosť
a zároveň presvedčenie, že sme pripravení plniť náročné úlohy v prospech
všetkých občanov dediny bez rozdielu. Teda aj pre tých, ktorí nás vo
voľbách svojim hlasom nepodporili. Ja z pozície starostu Vás ubezpečujem,
že úrad bude fungovať nie len k plneniu zákonom predpísaných funkcií, ale
tak, aby sme obec rozvíjali a zveľaďovali. Dnes, keď píšem tieto riadky, mám
za sebou necelé tri pracovné týždne. Uskutočnilo sa prvé pracovné
zastupiteľstvo, kde sme museli prijať zákonom predpísané rozhodnutia. Aj
napriek všetkým administratívnym povinnostiam, čo v takom úrade
existujú, sme pre Vás pripravili Vianočné trhy s Mikulášom, zabezpečila sa
vianočná výzdoba obce, uskutočňujeme kroky k tomu, aby sme rozpočtovo
správne ukončili hospodárenie roku 2018. A jedna myšlienka na záver. Cítim
okolo seba podporu ľudí! Je to pre mňa dôležité zistenie. Chápu, že som
naskočil do rozbehnutého vlaku a potrebujem pomôcť, kým prebehnem cez
vozne až k rušňu a pevne sa chytím volantu. ĎAKUJEM.
Prajem Vám Dubovčania pokojné vianočné sviatky, prežite ich v zdraví,
nech spokojnosť zavládne v kruhu Vašich rodín.

Ing. Milan Lettrich - Krajčeje
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Dubovské spievanky
Už druhý rok sa v našej dedine konal folklórny festival Dubovské
spievanky, pričom názov tohto podujatia je skutočne príznačný.
Naozaj sa spievalo na každom rohu. Svojou návštevou nás poctili
rôzne folklórne skupiny z Turca, aby prišli ukázať svoj kúsok umenia.
Folklórom, ľudovou hudbou, krojmi a tradíciami to hýrilo naozaj
všade.
22.9.2018 o 15:00 sa všetci stretli v kultúrnom dome na Dubovom a s
očakávaním v očiach všetci premýšľali, čo ich asi čaká.Sála bola na
prasknutie a atmosféra plná nedočkavosti. Všetci, či už diváci,
účinkujúci alebo organizátori, zatajili dych pri úvodnej znelke
festivalu. Pieseň dohrala a na javisku sa objavil moderátor Matej
Jurášek, ktorý úvodným slovo zahájil túto krásnu udalosť, a konečne
sa to všetko začalo. Postupne sa predstavili folklórne skupiny z Turca.
Celé podujatie otvorila Folklórna skupina Podhradie s ĽH Podhradská
muzika. Ako ďalší nasledovali naše deti, Dubáčik z Dubového,
a musím uznať, že prejav na javisku im nerobí žiadny problém, majú
to predsa v krvi. Svojimi piesňami a tancami vás potešila Folklórna
skupina Tiešňavan Krpeľany s ĽH Drienča. Samozrejme, že nemohol
chýbať Detský folklórny súbor Turiec s ĽH Javorček. Ako posledný
sa predstavili členovia našej Folklórnej skupiny Prameň Dubové.
Vystúpili s pásmom Páračky a pri ich prevedení sme mali naozaj
možnosť vidieť a cítiť,ako to kedysi vyzeralo na páračkách. Po týchto
vynikajúcich vystúpeniach nasledoval neutíchajúci potlesk, ktorý
pretrval ešte dlho. Festival pokračoval spomienkami na založenie
a začiatky skupiny, pretože folklór na Dubovom oslávil krásne výročie
– 35 rokov. Diváci mali možnosť vypočuť si spomienky a zážitky
folkloristov. Pár slov, síce z nahrávky na videu, nám povedali aj
bývalí členovia skupiny. Bolo krásne a občas zábavné vypočuť si
všetko to, čo mali možnosť zažiť, vidieť, či pocítiť na vlastnej koži.
Celý program ukončila spoločná pieseň Spievanky, spievanky.
Spieval naozaj takmer každý a pri pohľade do tvárí ľudí sa na
nejednom líci zaleskla slza.
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Po programe nás zabávala Ľudová hudba Borka z Martina, ktorá
svojimi piesňami vyčarila úsmev každému. Kto vládal, tancoval a kto
nevládal,tak spieval. Mnohým z toho tanca a spevu vyhladlo. Ženy
z Dubového pripravili chutné špeciality zo zemiakov, ktorých vôňu
bolo cítiť až do susednej dediny. Kto mal záujem sa niečo nové
dozvedieť, mohol sa zastaviť pri tvorivých dielňach pani Otílie
Kadášiovej.
Ani večer z kultúrneho domu neutíchala hudba, pretože sa konal
Dubovský bál, a do tanca hrala Štvrtá tretina a Ľudová hudba Borka.
Tancovali malí aj veľkí. Tanečníci aj netanečníci, jednoducho všetci.
Nikto nezostal pokojne sedieť.
Celé podujatie sa vznášalo vo veľmi príjemnej atmosfére a to len
vďaka organizátorom, účinkujúcim a samozrejme našim divákom.
VeľkéĎakujem patrí všetkým organizátorom, ktorí sa museli
popasovať s neľahkými úlohami. Či už napísať scenár a zrežírovať
celú akciu, za čo ďakujeme skvelej Lenke Knietlovej a kolektívu FS
Dubové, alebopripraviť výzdobu kultúrneho domu. Naše dve slamené
postavičky Ondriš a Mariša aj tento rok zdobili vchod
a všetkýchvítali. Za pomoc s ozvučením ďakujeme Ing. Milanovi
Lettrichovi a Bc. Martinovi Lettrichovi. Tých úloh bolo neúrekom, ale
nakoniec všetka tá snaha bola zúročená a vznikla z toho nádherná
akcia, ktorá nám priblížila život našich predkov a samozrejme spôsob,
akým sa zabávali. Verím, že sa aj budúci rok môžeme tešiť na ďalší
ročník Dubovských spievaniek a celá dedina bude opäť žiť ľudovou
hudbou, tancom a spevom.
Dominika Valaštíková
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V našej škôlke sme jabĺčkovali.
Jeseň „pani bohatá“ sfarbila celý kraj svojimi farbami. Deti v našej
materskej škole spolu s p. učiteľkami využívali aj toto ročné obdobie
na mnohé aktivity, tvorenia, ktoré našim drobcom priniesli potešenie,
radosť. Príroda nám tento rok ponúkla dostatok plodov, množstvo
krásne vyfarbených listov, z ktorých sa dalo tvoriť.
Jednému sladučkému ovociu sme venovali osobitnú pozornosťjablku. Je ovocím u detí veľmi obľúbeným. Dozreté jablká plné
vitamínov, sladkej šťavy dennodenne koštovali, vychutnávali si ich
dobrotu. Dokonca si ich pri pobyte vonku aj sami zodvihli spod
jablone a jedli. Deti naberali nové vedomosti o jablkách z rôznych
pohľadov, zaujala ich pracovná činnosť, tvorenie a manipulácia
s prírodninkou v spolupráci s rodičmi- „jablkové všeličo“.
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Počas októbrového jablkového hodovania, ktoré im pripravovali
priebežne p. učiteľky a tety kuchárky ich maškrtné jazýčky zisťovali
chute a rôzne využitie zdravej pochutinky (popíjali jablčné 100%
šťavy, ochutnávali jablkový koláč, štrúdľu, jablká pečené, varené
i sušené). O jablkách sa naučili deti piesne, riekanky, hádanky,
ktorými potešili aj svojich rodičov.
Mgr. Vladimíra Hádeková (riaditeľka MŠ)

Výcvik DHZ

V dňoch 28.-29. septembra 2018 sa 6 členov DHZ Dubové zúčastnilo výcviku
dobrovoľných hasičských jednotiek vo vojenskom výcvikovom stredisku
Lešť. V priebehu dvoch dní sa precvičila spolupráca s inými jednotkami DHZ,
simuláciou zadymených domov, dopravnej nehody vrtuľníku, dopravnej
nehody osobných automobilov, požiar trojpodlažného bytového domu a
diaľková doprava vody k požiaru budovy z vodného zdroja na cca 900m za
použitia 6 čerpacích vozidiel. Pri každej simulácii bolo potrebné nájsť,
vyslobodiť a ošetriť zranené osoby. Tento výcvik nám určite pomôže na
lepšie a efektívnejšie zdolávanie požiarov a iných havarijných situácií v obci.
Váš DHZ Dubové
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TJ Družstevník Dubové – jesenná časť sezóny 2018/2019
Vážení športoví fanúšikovia!
nedávno som sa vám prihováral po skončení jarnej časti sezóny 2017/2018
a už tu máme aj koniec jesennej časti sezóny 2018/2019. Takže dovoľte pár
slov k vyhodnoteniu ďalšej etapy dubovského futbalu.
Začnem pekne od začiatku. V lete z kádra nášho mužstva odišlo viacero
hráčov, na Sklené sa vrátili Jaroslav Bulík, Anton Tienes, David Cvengroš, do
Turčianskych Teplíc zamierila dlhoročná opora Rasťo Karas, do Koštianskych
farieb sa obliekol Dominik Čavolský.
Funkcionári teda museli znovu, ako už býva pomaly tradíciou, zháňať nové
tváre ochotné obliecť dubovské farby. Napokon v lete prišli do mužstva
z Diviak záložník Martin Kašuba, brankár Andrej Hrivnák a Adrian Rakyta,
ktorému skončilo hosťovanie, z Malého Čepčína útok doplnil Ján Dianovský.
Dlhšiu odmlku mal Milan Očkaj, ktorý obnovil aktívnu činnosť. Po zranení sa
vrátili Miroslav Páleš a Radovan Grusman. Obidvaja však odohrali len 1
zápas, pričom u Mira dôvod skončenia ani nevieme a večný smoliar Radko
sa opäť zranil.
Trénerského žezla sa ujal Ján Martinka z Beníc. Letná prestávka bola veľmi
krátka na to, aby mužstvo niečo extra natrénovalo, prípadne sa zohralo.
A tak sme všetci išli do majstrovských zápasov plný očakávania, ako sa bude
našim dariť. Žreb sme mali ťažký, keď z prvých štyroch zápasov sme hrali až
tri na súperových ihriskách. V otváracom zápase sezóny sme doma podľahli
Lipovcu, následne sme bod uhrali v Blatnici, podľahli sme vonku Vrútkam.
Herný prejav nebol najhorší, napriek tomu sme v prvých troch zápasoch
neskórovali. Vyšlo to až v štvrtom kole, keď sme dokázali zvíťaziť 0:3 na
ihrisku Príboviec a nadviazali sme na tento dobrý výsledok domácim
víťazstvom 4:0 nad Trebostovom. Následne sme priviezli bodík z horúcej
pôdy Sklabine a porazili sme doma posilnenú Bystričku. Každá prehra mrzí,
ale prehra 1:0 v susedskom derby na Hornej Štubni nás hnevá o to viac, že
súper sa potáca na chvoste tabuľky. Ako menšie alibi nám slúži, že sme
hrali od 36. minúty len v desiatich, keď bol pomerne prísne vylúčený po
druhej žltej karte pomaly už veterán Jožko Hrivnák. V nasledujúcom kole
sme doma jednoznačne porazili outsidera súťaže Ďanovú v pomere 5:1, aj
keď sme polčas prehrávali 0:1 a pozahadzovali sme aj nemožné. Do Koštian
sme išli skromne a o to viac nás potešilo naše víťazstvo, keď sme zápas

zvládli vysoko taktickým výkonom. Po hodoch býva
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bolenie brucha a tak sme doma iba remizovali s Belou „B“ –
Necpalmi, aj to sme vyrovnávali až v nadstavenom čase. Do
Dražkoviec sa vyhrávať nechodí a keď sme k tomu pridali ešte náš
nemastný neslaný výkon, išli sme domov s prehrou. Posledný zápas
jesene sme doma privítali v susedskom derby v dobrej forme hrajúce
mužstvo Mošoviec. Po polčase 0:0 by sme brali bod asi všetci
v kabíne, no po skončení zápasu sa nám bod málil, keď treba
chlapcov pochváliť za asi najlepší výkon v jesennej časti, proti
kvalitnému súperovi. Škoda nepremenených šancí.
Za dosiahnuté výsledky sme sa umiestnili na 7. mieste so ziskom 19
bodov a skóre 20:13. Najviac gólov nastrieľal Roman Hús – 7.
Kompletnú minutáž v zápasoch mal Peťo Šmiček. Červenú kartu sme
inkasovali našťastie len jednu. Škoda, že sa zápasová zostava musela
z pracovných, zdravotných a iných dôvodov často meniť, som
presvedčený, že by sme skončili o nejaké to miesto vyššie. Určite
chýbal aj Libor Musil, ktorý na jeseň z pracovných a zdravotných
dôvodov neodohral ani jeden zápas.
Mužstvo v jarnej časti povedie i naďalej Ján Martinka. Z kádra
avizoval odchod najmladší z bratov Šmičekovcov – Lukáš, ktorý sa
vracia späť do Kláštora. Verím, že to bude zároveň posledný odchod
z nášho mužstva. Pracujeme aj na doplnení kádra, ideálne keby sa
v mužstve objavil nejaký domáci chlapec a nemuseli sme zháňať
posily po celom okrese, dokonca aj za jeho hranicami.
Zimná príprava sa začne 20. januára, v prípravných zápasoch sa
stretneme s Tužinou, Košťanmi, Kľačnom a Vrútkami. Naplánované je
aj tradičné zimné sústredenie.
Na záver mi dovoľte úprimne poďakovať všetkým, ktorí majú zásluhu
na chode dubovského futbalu, či hráčsky, finančne, funkcionársky
alebo pracovne.
Zároveň by som chcel všetkým popriať príjemné prežitie vianočných
sviatkov, všetko dobré do nového roku a hlavne veľa zdravia.
Dušan Hrivnák, predseda TJ
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Rok folklórnej skupiny Prameň .
Starý rok sa pomaly končí a začína obdobie bilancovania . Hodnotíme
naše úspechy, dosiahnuté ciele, zamýšľame sa čo sme mohli urobiť lepšie,
alebo inak .
Rok v našom „folklóre“ bol ozaj naplnený aktivitami . Ani jeden mesiac
v roku sme nezaháľali . Veľa vystúpení sme absolvovali v okolitých obciach.
Na Budiši pri príležitosti MDŽ , vo Valči na Veľkú noc , v Háji k Mesiacu úcty
k starším , v Mošovciach na Dni klobás , či v Tepliciach na Martinskej
zabíjačke . Ani tento rok sme nechýbali na Turčianskych slávnostiach
folklóru v Martine . Zážitkom a dovolím si povedať, že pre mňa počas môjho
34 ročného pôsobenia v dubovskom folklóre najväčším, bola naša účasť na
Folklórnom festivale Východná , kde sme boli súčasťou programu
„Turčianska záhradka nepoznaná, prebudená, ospievaná..“ Pocit, keď
vystupuje v amfiteátri ktorý je pre približne 8000 ľudí je neopísateľný.
Boli sme si aj „zasúťažiť na Krajskej prehliadke folklórnych skupín
v Liptovskom Mikuláši , kde sme sa umiestnili v striebornom pásme .
V našej obci sme boli súčasťou fašiangového sprievodu a osláv Dňa matiek .
Najväčšou našou akciou boli Dubovské spievanky , ktoré sa organizačne
pripravovali už od začiatku roku . Najskôr som vypracovala pod hlavičkou
obce projekt na Žilinský samosprávny kraj, v ktorom sme uspeli a získali
finančnú podporu vo výške 800,-€ . Zvyšné výdavky boli pokryté z rozpočtu
obce. Súčasťou Spievaniek bola aj oslava 35. výročia založenia Folklórnej
skupiny. Uctili sme si pamiatku tých , ktorí vo folklóre pracovali, a už nie sú
medzi nami a spomienkami sme sa vrátili k našim začiatkom, ktoré nám
pripomenuli bývalí členovia a to p. Anička Hulleje a manželom Michalom ,
Jarko Štanceľ, Elenka a Milan Bartalskí , a teta Anička Fliteje . A spomínali
sme aj my, piati vytrvalci , ktorí sme vydržali vo folklóre vyše 30 rokov.
Anička Babašteje , Dadka Zemiakeje , Elenka Holičeje , Vladko Lichnereje
a ja. Zaspomínali si aj 25- kári  , Ivka a Vladko Jurášekovci , Janko Murček ,
Maťka Kolenčíková či Mirko Kvasnica , tiež 20-kári Lucka , Janka , Rastík ,
Maroško , Vladka , Alenka , Maroško st., Zuzka a dve Eriky . A na záver naši
najmladší členovia , ktorým patrí môj veľký obdiv, že sa dokážu v dnešnej „
zvláštnej “ dobe obetovať pre takúto krásnu záľubu a pre ostatných.
Potlesk publika a pochvalné slová boli pre nás najväčšia odmena . Všetko
bolo krásne a z tejto našej „eufórie“ nás prebrala zábava , ktorá bola po
skončení Spievaniek . Naladená 4/3 , naladená ľudová
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hudba Borka z Martina hrala ako by len pre nás , vystupujúcich a pár
skalných pravidelných účastníkov a podporovateľov a pritom vstupné na
zábavu bolo 0,-€ - slovom NULA EUR . Tento rok , už neviem v ktorých
Dubovských novinách som sa dočítala , ako žiadna zložka nebola schopná už
po dva roky zorganizovať „Tradičnú štefanskú zábavu“ . Tak tu je naše
vysvetlenie PREČO . Urobíme - zorganizujeme – nachystáme - neplatíte –
neprídete. Vás by to bavilo?
Ale presuniem sa k poslednej vydarenej akcii nášho folklórneho roka , k
Vianočným trhom spojených s obecným Mikulášom . Vôňa kapustnice,
pečených jabĺk , vianočného punču a teplej medovinky sa šírila celým
kulturákom . Húfy prichádzajúcich rodičov s detičkami , Dubovčanov a veľa
aj neznámych ľudí sa ledva pomestili do sály . Vystúpenia detí MŠ a ZŠ pod
vedením p. učiteliek Mirky a Vladky, p.vychovávateľky Gabiky a krásne
folklórne vystúpenie detí , ktoré pripravila p. učiteľka Vladka Hádeková nás
naštartovalo na vianočnú nôtu .
Dovolím si použiť komentár Gabiky H, na istej sociálnej sieti ako
hodnotenie :
♥♥ Dubové je naša rodná dedina, žijeme v nej ako jedna rodina... ♥♥♥
Obrovské ĎAKUJEM patrí organizátorom Vianočných trhov- Obecnému
úradu Dubové a folklórnej skupine Prameň za krásne podujatie, kde sme sa
stretli v tomto uponáhľanom predvianočnom čase ako jedna veľká rodina.
Atmosféra voňala nielen kapustnicou, pečenými jablkami, oplátkami a
punčom, voňala najmä ľudskosťou, priateľstvom, družnosťou, a láskou ♥...
Takéto stretnutia či už vianočné alebo len také „neplánované“ spájajú
rodinu a priateľov dokopy. Pomáhajú nám uctiť si lásku v našich životoch
tak často, ako je to len možné. Nech pravý zmysel Vianoc naplní vaše
srdcia a domov mnohými požehnaniami.
Starý rok sa nám pomaly končí, ale nie je to koniec, ale začiatok
niečoho nového. Vezmime si z neho všetky krásne zážitky a skúsenosti,
ktoré sme zažili
a prenesme si túto nádhernú atmosféru do
nasledujúcich mesiacov .
Pokojné láskyplné Vianoce prajem Vám všetkým
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Vianočné trhy
Ani sme si to nestihli uvedomiť a nastal december. S ním prichádza
aj najkrajšie obdobie v roku- Vianoce. Pri tomto slove si každý
predstaví niečo iné, sladké medovníčky, nádherne vyzdobené
a vysvietené mestá či dediny alebo zhon pri zháňaní darčekov. Nech
už je to čokoľvek, k Vianociam neodmysliteľne patria vianočné trhy.
Dobré a voňavé jedlo, vianočný punč, ručne robené výrobky
a stretnutia s priateľmi. Všade už cítiť Vianoce a nám túto atmosféru
ešte viac priblížili vianočné trhy v našej dedine. V sobotu 8. decembra
o 15:00 sa postupne v kultúrnom dome začali zbiehať ľudia. Všetci
chceli nakuknúť do sály, v ktorej sa celá udalosť konala. Deti už
netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša s anjelom a čertom. Neustále
sa obzerali, dúfajúc, že hlavný hosť programu už príde. Po úvodných
slovách konečne zazvonil zvonec a v dverách sa objavil Mikuláš
s veľkým vrecom na chrbte. Hneď za ním kráčali anjel s čertom. Po
celej sále sa rozľahla radosť detí, avšak trošku bolo cítiť aj strach
z príchodu čerta. Deti pri vystúpeniach pre Mikuláša podali dych
berúce výkony. Nadšene spievali a tancovali, recitovali básničky,
ktoré sa spolu s pani učiteľkami naučili. Malí aj väčší folkloristi
potlačili kapustu do súdkov. Rodičia sa hrdo usmievali, mali na to
naozaj dôvod. Na záver všetci spoločne spievali krásnu vianočnú
pieseň Daj Boh šťastia... Po nádhernom programe prišlo na rad
ocenenie snahy detí. Každý dostal balíček a čiernu značku na líce od
čerta. Mikuláš sa rozlúčil, ale vianočné trhy sa ešte neskončili.
Poniektorým už škvŕkalo v žalúdku , všade naokolo rozvoniavala
chutná vianočná kapustnica a sladučké pečené jabĺčka. Dospelí sa
mohli zahriať punčom alebo medovinou a podebatovať so známymi,
ktorých na trhoch určite stretli, pretože sa tam zišla takmer celá
dedina. Deti medzi tým tancovali na pódiu na vianočné piesne. To
bolo radosti! V stánkoch sme si mohli zakúpiť rôzne ručne robené
výrobky- maľované obrazy, vianočné ozdoby, sviečky, svietniky,
vyšívané tričká, uteráky, medovníky, domáce vianočné oblátky, med
a veľa ďalších produktov, ktorými sme potešili seba alebo ich kúpili
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ako darček pod stromček. Príjemná pohodová atmosféra sobotného
popoludnia
rozvoniavala takmer celou dedinou. Bolo úžasné sledovať, koľko ľudí
si prišlo oddýchnuť od každodenných starostí ,užiť si tento deň
v príjemnom kruhu známych či rodiny a spomenúť i na detské časy,
keď aj oni netrpezlivo vyčkávali na Mikuláša. Vianoce sú obdobím,
kedy by sme mali zahodiť všetky starosti a krivdy, snažiť sa spomaliť
trochu čas, pretože čas je v dnešnej dobe naozaj nedostatkovým
tovarom. Verím, že vám toto krásne podujatie vyčarilo úsmev na tvári
a aspoň na chvíľu ste zabudli na všetok ten predvianočný stres,
nakupovanie darčekov, upratovanie, pečenie a všetky tie dôležité
veci, ktoré treba ešte stihnúť. Dúfam, že sa aj budúci rok stretneme
na ďalších Vianočných trhoch na Dubovom.
Dominika Valaštíková

Foto: Marek Biskupský

Lenka Knietlová- Babašteje
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U nás nudu nepoznáme....
V školskom klube detí Dubáčik sa veru nudiť
nestíhame. Počas celého školského roka sa okrem
oddychu pri hrách, šantení v prírode a písaní úloh
venujeme rôznym aktivitám. S tetami Sisou
Košovou a Maťkou Rakytovou sa stretávame na
krúžku Červeného kríža. Pravidelne navštevujeme
obecnú knižnicu, venujeme sa rôznym činnostiam. Zatiaľ sme stihli
uskutočniť:
 XII. ročník Rope Skipping – súťaž v skoku cez švihadlo
 Jablkové kráľovstvo
 V spolupráci s MS SČK už druhá Čarodejná noc v škole s
úžasnými "čarodejnicami"- Silviou Košovou, Martinou
Rakytovou a Dominikou Valaštíkovou
 Prehliadka talentov " Dubovská škola má TALENT"
 Týždeň boja proti drogám- týždeň bez sladkostí
 Návšteva malých Mikulášikov a čertíkov u kamarátov
škôlkárov a aj na obecnom úrade
 Vystúpenie na Vianočných trhoch
 Beseda s pánom Marcelom Štefánikom- pracovníkom
Červeného kríža v Ženeve o histórii a poslaní ČK
 Zorganizovanie zbierky detských kníh pre občianske združenie
Krídla pomoci- pre detičky bezdomovcov
 Vianočné tvorivé dielne s MS SČK
O našej činnosti sa podrobnejšie dozviete aj na fb stránke
Dubáčik.
A takto o tom napísali deti:
Beseda o Červenom kríži- Najviac sa mi páčilo, ako nám ujo Marcel
na interaktívnej tabuli pustil Rozprávku o Červenom kríži, kde
chlapček zachraňoval dobrých aj zlých ľudí, pomáhal všetkým bez
rozdielu. Hovoril nám aj, kto založil ČK, aké sú jeho symboly
a poslanie.
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Čarodejná noc

V utorok 13. 11. sme mali Čarodejnú noc. Všetci mali rôzne masky
a veci, ktoré potrebovali na spanie. Začínali sme rôzne zaklínadlá
a vraveli sme aj svoje masky, ktoré sme mali na sebe. Keď sme prišli
dnu, museli sme si strčiť ruku do hnusnej polievky, v ktorej boli vlasy,
bylinky, žabie vajíčka, ktoré boli z guličiek a rôzne inakšie veci. Ešte
sme boli púšťať lampióny. Iba jeden odletel, lebo ostatné dva nešli.
Mali sme aj veštiareň, ale aby sme sa tam dostali hádali sme hádanky.
Napríklad ako sa volali hady a koľko majú rokov. Ešte sme hádali
meno pani veštice. Volala sa veštica Elena. Veštila nám rôzne
podivnosti. Napríklad, že kamoš príde do školy na drevenej krave.
Mne povedala, že odídem na more a budem do morského koníka. No
ale mali sme aj prskavky a prskavkovú šou. Na záver sme mali znova
hádanky. Keď sme všetky uhádli dostali sme tekvicovú bábovku. Toto
všetko pripravil Červený kríž s pani vychovávateľkou. Na druhý deň
nás vítali naše pani učiteľky ako strigy. Bolo to úžasné.
M. Košová
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Dňa 13. 11. o 18:00 hod. sme išli do školy na Čarodejnú noc. Cestou do
školy boli zasvietené sviečky. Prišli sme do školy v maskách. Aby sa
z nás stali strigy a strigôni, museli sme povedať ako sa volá každého
maska a vymyslieť kúzlo. Potom sme si dali ruku do polievky a vytiahli
nejakú hračku. Hádali sme mená hadov. Na večeru sme mali pavúčie
očká. Keď všetci dojedli, išli sme púšťať lampióny. Zapichovali sme do
zeme prskavky. Keď sme prišli dnu, veštili nám budúcnosť. Mne vyšlo,
že vyhrám milión eur v lotérii. Potom sme mali čarodejnícke hádanky.
Bolo ich 8. My sme vylúštili všetky a získali tekvicovú bábovku. Pani
vychovávateľka s tetou Maťkou a tetou Sisou nafúkali nafukovačky. My
sme si na ne ľahli a niektorí hneď zaspali.
M. Rakytová
Ak sme chceli byť čarodejníci, tak sme museli prejsť skúškou odvahy.
Museli sme strčiť ruku do polievky. Bolo to celkom hnusné, ale zato aj
zábavné. Potom sme hádali mená hadov. Ešte sme išli púšťať lampióny
do tvaru srdiečka. Jeden nám vyšiel, druhý zhorel a tretí sa nedal zapáliť.
Potom sme hádali hádanky, aby sme dostali tortu. Bola tam aj veštiareň.
Všetko bolo úžasné.
D. Požeský
Keď sme prišli na Čarodejnú noc, išli sme dnu, a tam sme si museli
vymyslieť zaklínadlo. Moje bolo: čáry, máry, mesiac sa nám marí. Keď
som prišiel do triedy, musel som prejsť skúškou odvahy. Ja som ňou
prešiel a získal som panáčika. Potom sme mali veštiareň. Mohli sme si
vybrať z troch druhov veštenia – karty, ruka, guľa. Ja som si vybrali
guľu. Vyšli mi hrozné veštenia. Potom sme išli púšťať lampióny. Za tým
sme mali čarodejné hádanky a všetky sme uhádli. Získali sme tekvicovú
bábovku a potom sme išli spať. Veľmi sa mi to páčilo.
R. Valaštík
Keď sme prišli do školy, tak sme sa predstavovali. Ja som bola
veterinárka hrôzy. Potom sme prešli skúškou, aby sme sa stali tými
maskami, čo sme. Dominika Valaštíková bola veštica aj fotografka.
Púšťali sme aj tri lampióny. Z toho nám odletel iba jeden. Boli tam aj
prskavky. Niektoré masky boli aj trochu strašidelné, hlavne tá Biankina.
Bolo tam veľa jedla. Keď sme išli spať, tak to bolo ťažké. Všetky deti
rozprávali a šuchotali.
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Ráno sme upratali triedu. Keď sme prišli z raňajok, tak pani učiteľky
boli čarodejnice.
L. Apfelová

Môžeme sa tešiť :
- Sánkarské preteky - január - termín podľa počasia
- Fašiangová zábava - 16.2.2018
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