Milí Dubovčania.
Akoby ten čas letel nadzvukovou rýchlosťou. Nestačím prevracať
strany na mojom pracovnom kalendári a zrazu je tu júl, prvý polrok
za nami. Keby niet našej „šéfky vydavateľstva“ obecných novín, tak
aj zabudnem, že nadišiel čas na nové číslo. Neviem, či som Vás
v minulosti už informoval, ale ak nie, tak Dominika Valaštíková je
ten človek, ktorý sa podujal okolo našich novín robiť tú mravčiu
robotu, za čo jej aj na tomto mieste ďakujem. Jej úlohou je
zhromažďovať články od ich autorov, graficky ich upraviť tak, aby
z toho vznikol kompaktný celok, ktorý je možné počítačom u nás na
úrade vytlačiť.
Štvrťrok ubehol ako voda, urobilo sa veľa roboty, niečo sa podarilo,
niečo zas nie. Potrápila nás vyrastená tráva v obci. Po neutíchajúcich
májových dažďoch sa trávy rozrástli, nabrali nielen statočnú výšku,
ale aj hrúbku. Tak sme celý jún zápasili nielen s rozrastenými
trávami, ale aj s vysokými teplotami. A keď to chlapi so ženami
dokosili, môžu začať odznova. Popri tom sa podarilo uskutočniť aj
niekoľko úprav okolia dediny, z časti sa opravilo a natrelo zábradlie
okolo potoka, ponatierali sa lavičky. Nadchádzajúci ročník
Dubákfestu si vyžiadal urobiť opravy a úpravy na tanečnom kole.
Museli sme na dome smútku vysekať dlažbu na schodišti a vymeniť
poklop šachty s kohútikom na vodu. Vykosený je aj horný cintorín,
kde pribudla pri partizánskom hrobe lavička a opravil sa stojan na
veniec. Zároveň sme zorganizovali brigádu, kde sme z cintorína
odpratali veľkú skládku nanosených odpadkov. Bol som príjemne
prekvapený a teším sa, že na brigáde sa nás zišlo osemnásť.
ĎAKUJEM všetkým. Na tomto mieste chcem ešte poďakovať
poslancovi Petrovi Bartalskému a jeho firme, ktorý ochotne
poskytuje pomoc pri týchto drobných prácach.
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Tak ako som v minulom čísle novín avizoval, začala sa v škole
rekonštrukcia kúpeľne a WC, zatiaľ na poschodí v materskej škole,
po ich dokončení sa bude klásť nová podlahová krytina. Tu chcem
vyzdvihnúť prácu pani učiteľky Hádekovej, ktorá cez založenú
neziskovú organizáciu získala na túto rekonštrukciu (systémom
darovania 2% odvedených daní) značnú časť finančných
prostriedkov. Po skončení rekonštrukcie nás čaká veľké upratovanie,
verím, že do začiatku nového školského roku bude všetko hotové. Na
prízemí v základnej škole sa už omaľovali triedy, do konca prázdnin
sa vymaľujú ostatné miestnosti.
Tiež som v predchádzajúcom čísle novín konštatoval zlé výsledky
v separácii odpadov, ale po poslednom zvoze vyseparovaných
plastov musím vysloviť Vám, občanom, poďakovanie za prístup a
aktivitu. Kvalita separácie sa výrazne zlepšila. Čaká nás v najbližších
dňoch ďalší zvoz (termín spresníme SMS-kou a rozhlasom), verím,
že z úrovne nepopustíme. Máme čo zlepšovať, aj u mňa doma
dolaďujeme, ako sa s týmto problémom čo najefektívnejšie
popasovať. Musíme si však byť vedomí vážnosti tohto problému,
musí nám záležať na tom, čo zanecháme našim deťom a venovať
tomu náležitú pozornosť. Bol by som rád, keby sa nám podarilo
zmeniť systém práce zberného dvora. Podarilo sa vyseparovať
pneumatiky a sklo z nahromadených okenných rámov. Je tam však
stále veľa nábytku, ktorý zaberá značnú časť objektu dvora a pri tom
tento odpad obsahuje veľké percento drevených častí, ktoré by bolo
možné separovať a použiť na recykláciu.
V týchto dňoch sme na úrade dokončili spracovanie a podpis zmlúv,
potrebných pre podanie žiadosti o stavebné povolenie na výstavbu
kanalizácie. Z minulosti ostali nedoriešené niektoré problémové
zmluvné vzťahy. S majiteľmi pozemkov som postupne uskutočnil
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stretnutia a dnes sú všetky zmluvy podpísané a odovzdané na
Turvode, ktorý bude o stavebné povolenie žiadať.
Musíme veriť, že proces výstavby kanalizácie naberie obrátky,
pretože situácia s vypúšťaním žúmp, ktorú sme nevyriešenú zdedili
z minulosti, nie je možné zmeniť za pár mesiacov a je vážna nie len
v našej dedine. Stačí sa prejsť vo večerných hodinách a zápach
hovorí za všetko. Zaoberali sme sa tým aj na rokovaní obecného
zastupiteľstva, kde poslanci súhlasne konštatovali prijať určité
opatrenia na zlepšenie situácie. Navrhli pristúpiť k tomu, že
domácnosti budú dokladovať vývoz. Veď podľa §80e, odstavec 4,
novelizovaného zákona 364/2004 o vodách má každá domácnosť
povinnosť archivovať doklady o vývoze. Ak nenastane zlepšenie,
budeme musieť pristúpiť k náhodným kontrolám. Bol by som nerád,
aby sme sa znížili k takýmto praktikám a robili zo seba policajtov.
Na záver Vás chcem informovať, že sme so starostami 21 obcí našli
spoločnú reč a podpísali sme dohodu o pokračovaní spoločnej
obecnej úradovne. Po výpovediach zmlúv zo strany mesta
Turčianske Teplice sme sa zhodli na nových pravidlách fungovania.
Použili sme pre výpočet platieb niekoľko objektívnych parametrov a
nastavili sme nový systém financovania. Sídlom novej spoločnej
úradovne bude naša obec Dubové.
Milí Dubovčania. Bolo by ešte o čom písať, ale treba nechať priestor
aj na ďalšie články a príspevky. Prajem Vám príjemné prežitie
zvyšku leta. Formou SMS správ a hlásením v miestnom rozhlase
Vás budeme priebežne informovať o dianí v obci.
Ing. Milan Lettrich Krajčeje,
starosta obce

4

Súťaže DHZ Dubové
Aspoň v krátkosti zo života DHZ. Aj tento rok v máji sme sa
zúčastnili hasičských súťaží DHZo a to v kategóriách mužov a detí
do 15 rokov. Okresná súťaž mužov sa konala v Hornej Štubni, kde
sme obsadili 6.miesto. Detská súťaž Plameň sa konala v Slovenskom
Pravne, kde sme rovnako obsadili 6.miesto. Fotky boli urobené na
týchto súťažiach.
Martin Lettrich
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Školský výlet
Pre každého žiaka je najkrajšou časťou školského roka jeho
koniec. Posledné zazvonenie zvončeka a zhodnotenie celoročnej
práce. Avšak koncoročný výlet je dňom, ktorý si nikto nenechá
ujsť. Ani žiaci ZŠ Dubové nesedeli posledné dni len v laviciach
a taktiež sa vybrali skúmať krásy slovenskej prírody:
Dlhý čas sme sa v škole tešili na školský výlet. Konečne nastal deň (
6. 6. 2019), keď sme nastúpili do autobusu a vydali sa na cestu do
Čierneho Balogu. Keď sme boli na Šturci, ujo Apfel nám v autobuse
porozprával o vzniku Šturca a pôvode skalných útvarov na ňom.
Z okna autobusu sme si všimli aj Ľupčiansky hrad.
Keď sme prišli do Čierneho Balogu, išli sme na vláčik, ktorý nás
zaviezol do Vydrovskej doliny. Cestou sme videli drevené domčeky,
vrtulník a ohradu, v ktorej bol daniel.
Vo Vydrovskej doline boli pre nás pripravené súťaže – odpílenie
dreva, kto najďalej zahodí dlhšie drevené poleno, kto najrýchlejšie
pribije klinec do klátika.
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Animátorky nám predstavili horehronské kroje, ich časti a na čo
slúžili. Porozprávali nám o ťažkom živote ich predkov v hornatom
kraji. Mohli sme si skúsiť chodúle a plieskanie bičom. Nakoniec
prišlo vyhodnotenie súťaží.

Potom sme si mohli ísť kúpiť suveníry. Náš výlet pokračoval
turistikou po náučnom chodníku. Tu boli informačné tabule. Z nich
sme sa veľa dozvedeli o rastlinách, zvieratkách, práci v lese
a prírodných podmienkach. Nakoniec sme zasa nastúpili do
autobusu, ktorý nás odviezol domov. Síce sme sa vrátili unavení, ale
plní krásnych zážitkov a vedomostí.
Žiaci ZŠ Dubové
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35 rokov sviatku turčianskeho folklóru
V nedeľu 9. júna sa FS Prameň predstavila v programe 35. ročníka
Turčianskych folklórnych slávnosti pod názov Práca sýta, v kráse
skrytá. Bol obrazom života a prác súvisiacich s niťou, vláknom,
pradenom, slúžiacim na výrobu odevu človeka. Vystúpenie FS
Prameň - Opradok (posledné priadky) spolu s ostatnými skupinami
z Turca sme podali svedectvo o tom, ako sa naši predkovia odevom
chránili pred drsným podnebím tohto kraja. Ako pestovali rastliny,
chovali zvieratá, z ktorých sa dá získať textilné vlákno vhodné na
spracovanie do podoby odevu, či iného potrebného výrobku (plachty,
obrusy, vrecia). V prehliadke odevov mohol divák uzrieť odev
pracovný, sviatočný, ako sa premieňa s vekom svojho nositeľa, i to,
že podčiarkoval prežívané udalosti, vyjadroval smútok, radosť,
odlišoval robotu aj sviatok.
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Patrím k tým nadšencom, ktorí za tých 35 rokov neúnavne spolu
s ďalšími priaznivcami odovzdávame naše dubovské piesne, tance
a obyčaje ďalších generáciám.
S hrdosťou sme vnímali zvučku Turčianskych slávnosti folklóru,
ktorá už 35 rokov oddeľuje jednotlivé programy. Je to pieseň
pochádzajúca z Dubového Letí, letí roj. Jej dojemnú melódiu sme
prijímali ako osviežujúci vánok, počas tej horúcej nedele
v martinskom skanzene. A veru so slzou v oku som psa preniesla do
čias, keď nás ju učili starká Eliaseje.
Ako bývalú vedúcu folklórnej skupiny ma teší, že naše vystúpenie
bolo na úrovni a tiež fakt, že do radov tohto kolektívu pribúdajú
ďalší nadšenci, ochotní obetovať tejto ušľachtilej záľube svoj čas,
schopnosti a byť pokračovateľmi v uchovávaní našich ľudových
tradícií.
Anna Lettrichová
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Stavanie mája
Pôvodná symbolika stavania mája bola v stredoveku odlišná než ako
ju poznáme dnes. Máj symbolizoval víťazstvo jari nad zimou.
Neskôr sa však tradícia zmenila a máje začali mládenci stavať pred
dom svojej milej na znak
lásky a záujmu vždy večer
pred 1. májom. Takto
zachovaný zvyk poznáme
až dodnes.
Náš dedinský máj sa ako
už tradične stavia pri „
Dzúreje“ sypárni, inak
tomu nebolo ani tento rok.
30.4.2019 okolo 18:00 sa
v strede obce začali
schádzať ľudia. Máj už bol
nachystaný, stačilo ho len
vyzdobiť pestrofarebnými
stužkami. Samozrejme sa
toho ujali najmä deti. Keď
nebolo vidieť takmer
žiadnu zelenú vetvičku
máj bol pripravený. Síce pomocou strojov, ale aj tak s prehľadom
chlapci postavili máj, ktorý bolo nádherne vidieť už z diaľky. Do
nálady hrali sa spievali členovia FS Prameň Dubové. Ľudové piesne
si s nimi zaspievali aj niektorí občania. Samozrejme prišiel na rad aj
tanec. Ženy zo skupiny tancovali okolo mája na pieseň Anča, Anča.
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Na záver nás čakal lampiónový sprievod dedinou. Všetci sa
starostlivo pripravili a priniesli si tie najpestrejšie lampióny. Síce
nebola úplná tma, ale malo to svoje čaro. Nakoniec sme vypustili
lampión šťastia, síce trošku nepodarene, pretože ďaleko nezaletel.
Ešte sme si zaspievali pár piesní, podebatovali a ani sme sa nenazdali
a padla tma.
Opäť jedna pekná akcia, z časti tradičná a z časti nie. Organizátorom
patrí moje ďakujeme a už teraz sa teším na ďalší rok.
Dominika Valaštíková
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Futbal na Dubovom – jarná časť sezóny 2018/2019
a AKO ĎALEJ ???????
Vážení dubovskí fanúšik!
Prišiel čas vyhodnotiť jarnú časť futbalovej sezóny ročníka
2018/2019, resp. celý ročník a ako hovorí už samotný nadpis,
zamyslieť sa, ako to bude s futbalom na Dubovom ďalej.
Vzhľadom na to, že sa treba pozerať do budúcnosti, ktorú ešte vieme
ovplyvniť, najprv pár riadkov k vyššie načrtnutej téme. Na Dubovom
hrám od svojich desiatich rokov a ako funkcionár pracujem
jedenásty rok. Na výbore TJ som oznámil, že sezóna 2019/2020 bude
mojou poslednou hráčskou a funkcionárskou. Musím povedať, že za
už spomínaných jedenásť rokov pracujú ako futbalu na Dubovom
plus-mínus rovnaké mená, čo o niečom hovorí.... Preto by som touto
cestou rád vyzval všetkých tých, ktorým nie je ľahostajná tradícia
„koženej“, ktorá sa začala už v roku 1953, takže trvá už 66 rokov,
aby prišli a priložili ruku k dielu. Rok je dostatočný čas na to, aby
došlo k odovzdaniu funkcionárskej štafety a do kroniky pribúdali
ďalšie odohraté ročníky.
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A teraz k vyhodnoteniu jarnej časti. Po nie práve ideálnej zimnej
príprave sme začali víťazstvom nad Príbovcami v pomere 2:0.
Vzhľadom na priebeh zápasu bol výsledok pre hostí veľmi priaznivý.
V druhom kole sme vycestovali na Lipovec, kde sa nám zvykne dariť
a podarilo sa nám túto prognózu aj potvrdiť výsledkovo, a to našim
hladkým víťazstvom 0:3. Dobrú výsledkovú formu sa nám
nepodarilo potvrdiť v domácom zápase s Blatnicou, ktorý skončil bez
gólov. Aj keď šancí sme mali neúrekom, len akosi zvlhol pušný
prach. V ďalšom kole sme privítali lídra súťaže Vrútky, ktorým sme
zaslúžene podľahli 2:4, pričom sme vyhrávali 2:0, ale neudržali sme
naše vedenie a ambiciózny hostia ešte do polčasu vyrovnali. Do
tretice všetko dobré sa zvykne hovoriť, a v treťom po sebe
nasledujúcom domácom zápase sme zdolali partizánov zo Sklabine
v pomere 1:0, keď sme zápas mohli rozhodnúť už skôr a netriasť sa
do konca zápasu o výsledok. Ale pušný prach ešte nevyschol. Pod
dlhšom čase sme vycestovali za súperom, tentoraz na Bystričku, kde
sme v sychravom počasí prehrávali už hrozivých 3:0, dokázali sme
znížiť na rozdiel gólu, no domáci gólom z penalty zavŕšili ich dobrý
výkon. V dohrávke na horúcej pôde Trebostova sme po slušnom
výkone zvíťazili 2:1 a priniesli domov tri cenné body. Veľmi slabým
výkonom sme sa prezentovali v domácom derby s Hornou Štubňou,
ktorej sme podľahli 0:2. A to sa hostia na tento výsledok ani moc
nenarobili. O moc lepšie nám to nešlo ani v domácom zápase
s Košťanmi, kde sa body delili po remíze 1:1, keď vyrovnať sa nám
podarilo až dve minúty pred koncom riadneho hracieho času.
V Necpaloch sme zvíťazili 2:3, keď naše komfortné trojgólové
vedenie domáci skorigovali až v samom závere zápasu. Od tohto
zápasu už mužstvo neviedol tréner Ján Martinka, ktorý z pracovných
dôvodov ukončil svoje pôsobenie pri kormidle nášho mužstva.
Okrem trénera vypadli zo zdravotných, pracovných a dovolenkových
dôvodov niektorí hráči a tak sme sa na posledné tri zápasy schádzali
s problémami. Doma sme podľahli v pohode hrajúcim Dražkovciam
0:5, keď sme nasadili aj pár „žolíkov“, aby sme dali dokopy
kompletnú jedenástku. S podobnými hráčskymi problémami sme sa
trápili aj pred posledným zápasom v Mošovciach. O priebehu
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zápasu jasne hovorí, že aj mošovskí fanúšikovia potvrdili, že domáci
„utrpeli“ víťazstvo 1:0, keď sme zahodili asi 5 vyložených
šancí.V jarnej časti sme v 12. zápasoch získali 17 bodov, skóre
16:20. Najviac gólov dosiahli hneď traja hráči, ktorí dali po tri góly:
Roman Hús, Adrian Rakyta a Tomáš Ondrík.
Celkovo sme skončili na siedmom mieste so ziskom 33 bodov
a skóre 36:33. S umiestnením sme viac menej spokojní, horšie je to
už s prístupom k tréningovým a zápasovým povinnostiam. Pevne
veríme, že sa z toho všetci poučíme a v novom ročníku to bude
lepšie. Pár letných noviniek, ktoré tradične najviac zaujímajú našich
fanúšikov:
- do susedného Slovenského Pravna majú namierené bratia Peter
a Jaroslav Šmičekovci,
- z Diviak na ročnom hosťovaní ostáva Martin Kašuba a prichádza
Daniel Ďanovský ml.
- dobrou správou je, že sa z Malého Čepčína vracia Marek Jelenčík,
od ktorého si napriek jeho mladému veku všetci veľa sľubujeme,
- ešte je možný aj odchod a zároveň aj príchod do nášho mužstva, ale
v čase písania tohto článku ešte v tomto smere nepadla definitíva.
Za ďalšiu sezónu ďakujem hráčom, funkcionárom, fanúšikom
a všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľajú na zapĺňaní ďalších strán
dubovskej futbalovej kroniky.
Na záver už len krátko
a stroho: „Dubové, do
toho!!!!!!!!
Dušan Hrivnák
predseda

TJ
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Noc v materskej škole
V živote vždy raz niečo končí a niečo nové začína. Platí to aj pre
predškolákov, ktorí si užívajú vo svojich škôlkach posledné dni, aby
po prázdninách mohli zasadnúť po prvýkrát do školských lavíc.
Predtým, ako odídu však väčšinou absolvujú rozlúčku. Takú
netradičnú si užili aj predškoláci z materskej školy v obci Dubové.
Počas spoločného dňa ich čakali rôzne zábavné hry a súťaže,
absolvovali besedu s ujom včelárom p. Igorom B. Nasledovala akcia
s požiarnikmi ( ujom Ľubošom, Martinom L., Vladimírom L.,
Milanom B.) pred futbalovým ihriskom, taktiež hľadali v priestoroch
škôlky poklad. Po hľadaní pokladu nasledovala výborná večera, za
ktorú ďakujeme pani kuchárkam. Zažili sme úžasnú noc plnú
rozprávok.
Aj keď to
bola ich
prvá, no
zároveň
posledná
strávená
noc
v škôlke,
ráno to celé
ešte neskončilo.
Program bol naďalej veľmi pestrý. Čakali ich spoločné raňajky, hry a
súťaže. Bolo nám spolu dobre a veselo. Aj takýmto spôsobom by
sme chceli poďakovať za také úžasné deti, ako aj chvíle s nimi
strávene.
Kolektív MŠ Dubové
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MDD alebo ako vyčariť deťom úsmev
Začiatok júna sa už tradične spája s dňom venovaným deťom, teda
MDD. Tento „takzvaný“ sviatok pochádza už z roku 1925 a práve
v tento dátum, 1.júna, sa oslavuje vo viac ako 21 krajinách sveta.
Tento deň by mal byť pre deti
zábavný, plný dobrôt a hlavne
bez povinností. Naša obec sa
rozhodla deťom spríjemniť ich
sviatok trošku netradične,
návštevou rozprávkových
bytostí.
1.júna 2019 o 11:00 sa na
futbalovom ihrisku začali
schádzať rodiny so svojimi
ratolesťami. Tu už bolo všetko
pripravené. Kultúrna komisia spolu s obecným úradom nachystala
rôzne súťaže a disciplíny, ktorými deti museli prejsť. Avšak každá
disciplína mala svoju rozprávkovú postavu, od Červenej Čiapočky,
Kocúra v čižmách či žabiatok až po Spidermana, Maťka a Kubka
a troch prasiatok. To dokonca nebolo všetko. Stanovištia boli
rozdelené podľa náročnosti, takže si prišli na svoje menšie aj väčšie
deti, dokonca aj dospeláci si trochu posúťažili. Na začiatku ich
čakala menšia rozcvička a potom hurá do toho. Postupne prechádzali
disciplínami a pri každej dostali pečiatku o jej zvládnutí. Na konci
ich čakalo vyhodnotenie. Každý, kto zvládol všetky úlohy, získal
medailu. Myslím, že sa nenašiel nikto taký, čo by to nezvládol. Ako
ďalšie prekvapenie prišli hasiči. Jedno jediné šťastie, že bolo naozaj
teplo a keď sa deti začali oblievať vodou nebola im zima
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Ponaháňali sa, pokričali si a hlavne boli celý mokrí. Ako
občerstvenie mali guľáš a sladučký melón.
Ja si však myslím, že najväčšou odmenou pre nich bol deň strávený
s rodičmi a kamarátmi. Všade bolo počuť detský smiech a plno
radosti. Čo už len môže človeka viac potešiť a povzbudiť, ak nie to,
že niekomu urobil krajší deň?
Nakoniec by som veľmi rada poďakovala všetkým organizátorom
a zúčastneným, ktorí sa akokoľvek podieľali na ďalšej naozaj
vydarenej akcií pre našu obec. Pevne verím, že sa stretneme aj o rok
a spríjemníme si deň, ktorý nepatrí len malým deťom, ale aj deťom
ukrytým v dospelých.
Dominika Valaštíková
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Naši seniori
Ako čas beží, tak aj život každého z nás sa vyvíja. Je ako sínusoida,
ktorá prináša dynamiku a zároveň útlm. My, starší, sme si už akosi
na ten život zvykli a vieme, že nie je len biely alebo čierny
a rozhodne sa dá ovplyvňovať. Hoci mávame neraz pocit, že sme
opustení alebo nepotrební, že náš význam v spoločnosti klesá,
môžeme tento stav zvrátiť a dať svojím pocitom aj prijateľnejší –
pozitívny signál.
Preto aj naši seniori sa s radosťou stretávajú každé dva týždne, kde si
radi zaspievajú, porozprávajú ale aj pripravujú akcie. 13. 3. sa v KD
v Dubovom uskutočnilo okresné kolo poézie a prózy spojené so
spevom. Akcia sa vydarila, všetci účastníci boli spokojní aj s dobrou
kapustnicou, ktorú pripravili naše členky. Účasť bola výborná vyše
100 členov JDS z okresu TR. Prekvapením bola TV Turiec, záznam
si môžete pozrieť na stránke obce.
Spolu s OU sme sa zapojili do brigády na hornom cintoríne, kde sme
upravili okolie partizánskych hrobov aj samotný hrob. Aj dolu pri
kríži sa snažíme o úpravu, vytrháme trávu, okopeme a zostrihneme
odkvitnuté kvety atď.
25. 6. Sme sa zúčastnili okresných športových hier v Diviakoch na
futbalovom ihrisku. Aj keď bolo veľmi horúco naši športovci podali
dobré výkony. Zapojili sa do všetkých disciplín a niektorý aj na
popredných miestach. Všetkým patrí srdečné poďakovanie za
reprezentáciu našej obce.

Anna Pittnerová
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Deň matiek
Oslavy Dňa matiek sú na Dubovom už tradíciou. Aj
tento rok si deti z materskej aj základnej školy
pripravili pre svoje mamy a staré mamy pekný
program. V pondelok 13. mája vyzdobený kultúrny dom privítal
množstvo hostí. Na úvod sa ženám prihovorila Aďka Kevická,
Mirka Boďová predstavila účinkujúcich. Škôlkári sa svojim
mamičkám a starým mamám predstavili ako kvetinky v literárnodramatickom pásme Kvety pre mamičku. Školáci predniesli básne
o mamách, dievčatá a aj poniektorí chlapci zatancovali moderný
tanec so stuhami. Menší aj väčší folkloristi pod vedením pani
učiteľky V. Hádekovej vystúpili s programom Varila myšička
kašičku a Jarné prebúdzanie. Na záver všetci spoločne
zaspievali krásnu pieseň o mame. V nejednom ženskom oku sa
zaleskla slza dojatia. Všetci účinkujúci boli odmenení veľkým
potleskom, objatiami a bozkami od svojich milovaných mamičiek
a starých mám.
Gabriela Húsová
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Mohlo by Vás zaujímať:
! Kontakty na spoločnosti, ktoré realizujú vývoz fekálií!
Turvod → 0918 596 992
Technické služby → 0905 657 092

Podľa §80e, odstavec 4, novelizovaného
zákona 364/2004 o vodách má každá
domácnosť povinnosť archivovať doklady
o vývoze fekálií.
Môžete sa tešiť:
 21. septembra 2019 → 3. ročník folklórneho
festivalu

Dubovské spievanky

