Vyfarbi si ma...

Milí Dubovčania.
Už štyri mesiace ubehli od ustanovujúceho zasadnutia nového obecného
zastupiteľstva, kedy sme sformovali armádu nových funkcionárov obce
a pustili sa do „bojov“, ktorých cieľom je plnenie predvolebných
sľubov a zabezpečenie chodu obce na všetkých frontoch. Tak veľa
chcem toho napísať, až neviem, ako začať. 
Najprv nasmerujem Vašu pozornosť k obsahu týchto novín.
Z jednotlivých článkov sa dozviete, ako žijú jednotlivé spoločenské
organizácie a združenia, i to, čo sa nám v obci podarilo pre Vás
v prvom štvrťroku pripraviť a zorganizovať. Myslím, že toho nebolo
málo a som rád, že sa nám darí plniť jedno z našich predvolebných
predsavzatí: „ V obci žijú šikovní ľudia, vytvorme podmienky pre ich
uplatnenie.“ Možno v ďalších riadkoch na niečo zabudnem, nebude to
však úmyselne. Zimné obdobie bolo dlhé, využili sme tento čas na
upratovanie priestorov kultúrneho domu, humna a hasičskej zbrojnice.
Rokmi neupratované priestory zrazu dostávajú iný rozmer a účelnosť.
Počasie nám už umožňuje aj práce vonku, napr. postupne opravujeme
poklopy šácht a uskutočňujeme drobné opravy.
Ja sa postupne oboznamujem aj so stavom objektov, ktoré patria obci
a s hrôzou zisťujem, v akom zlom stave sú. Napr. dom smútku –
rozpadáva sa schodište, opadáva soklový obklad, je nevyhnutné
realizovať nátery drevených konštrukcií, nevyhovujúci stav osvetlenia
a vykurovania; kultúrny dom - idú nám padnúť komíny, rozvody tepla
nemajú žiadnu reguláciu a svojou konštrukciou s veľkým obsahom
vody sú finančnou záťažou obecného rozpočtu, oplotenie v zadnej časti
dvora sa skláňa k zemi; budova školy – ak nechceme, aby nám ju
zavreli, musíme po novembrovej kontrole z Úradu hygieny odstrániť
nedostatky, na ktoré bola obec upozornená už pri kontrole v roku 2015.
Bude sa jednať o náročnejšiu rekonštrukciu, plánujeme ju cez letné
prázdniny. Situáciu ohľadne stavu objektov zhrniem do jednej vety:

“Kde sa len pozriem, tam nás čaká robota.“ Dávam do funkcie starostu
nesmierne veľa času, skoro pravidelne som na úrade od siedmej ráno,
nepozerám na hodinky, či už je fajront, ale pozerám na to, čo je
potrebné ešte dokončiť. Ale množstvo roboty ohľadne obecných budov
vyžaduje dlhodobejší prístup aj z hľadiska financií, aj z hľadiska
pracovných kapacít, aj keby som bol najradšej, aby to už bolo hotové.
Aktívne pracuje kultúrna komisia, ktorá pripravuje jednu akciu za
druhou, našli sa noví a hlavne mladí ľudia, ktorí svojou prácou
a tvorivými činmi prispievajú k rozvoju života v obci (na poslednej
strane nájdete, čo plánujú v ďalšom období). 6.apríla sa konala brigáda
pri upratovaní šatní kultúrneho domu, ktorú si zorganizovala naša
folklórna skupina, časť z nich sa v tento deň podujala na úpravu zelene.
Za posledné dva mesiace sme podali 8 žiadostí k čerpaniu financií
z iných zdrojov. Asi ani neviete, koľko času je potrebné tomu venovať,
a koľko je potrebných papierov a potvrdení. Na tomto mieste chcem
znovu upozorniť na skutočnosť, že je to výsledkom práce nadšencov,
ktorí neváhali obetovať svoj voľný čas a žiadosti vypracovali. Inak, bol
to jeden z ďalších bodov našej predvolebnej kampane: “Hľadať
a získavať nové zdroje financovania“. Uvidíme, aká bude úspešnosť.
Jeden finančný príspevok zo spoločnosti Trim Leader nám už bol
schválený. Ďakujeme.
A tiež ďakujem Vám všetkým, ktorí ste sa podieľali na prácach pre
obec a za ochotu, ktorú prejavujete.
A čo nové na úrade? Popri veciach bežnej prevádzky – matrika,
overovanie, kopírovanie, kontakt s občanmi, žiadosti, sťažnosti,
príprava výberu poplatkov a daní, výruby stromov, stavebné povolenia,
úhrady, výber poplatkov, odchyt túlavých psov, príprava
a organizovanie volieb, parkovanie a rýchlosť vozidiel v obci, pohreby,
vývoz a separácia odpadov, príprava priestorov na akcie, základné
údržbárske práce v obci a prevádzkach, atď... riešime postupne všetko,
čo život prináša. Museli sme riešiť aj personálne veci. Využili sme
možnosť dotácie úradu práce, a tak sme na pozíciu údržby budov a

areálov prijali Jána Blahušiaka, ktorý spĺňal ako evidovaný
nezamestnaný podmienky tohto projektu. Úrad práce obci prepláca 80%
nákladov na celkovú cenu práce. Odišla od nás Ivka Jurášeková, za jej
vykonanú prácu sa chcem aj na tomto mieste poďakovať a na jej miesto
nastúpila Janka Frnová. Na materskú dovolenku odišla Mirka
Zvrškovcová, na určitý čas ju zastúpi pani učiteľka Šípková. Od
februára máme zvolenú novú kontrolórku obce pani Ing. Beátu
Gáborovú. Obecné zastupiteľstvo sa pravidelne stretáva a rieši
predložené body rokovaní. Niekedy je ťažké zosúladiť termín
zastupiteľstva s časovými možnosťami poslancov a zvlášť, keď
potrebujete na odsúhlasenie 3/5 väčšinu. A keď starosta v deň
zastupiteľstva ochorie a dostane 40-tky teploty, tak nemá inú možnosť,
ako poveriť svojho zástupcu viesť rokovanie. Vážim si čas, ktorý si
poslanci na ten deň rezervovali, zaslúžia si dať im dôveru, že to aj bez
mojej prítomnosti zvládnu.
Nedá mi ešte nespomenúť, že v tomto období sa venujeme aj problému
spoločnej úradovne, ktorá pre nás a ostatné obce zabezpečuje účtovné a
personálno-mzdové služby. Doterajší prevádzkovateľ úradovne, mesto
Turčianske Teplice, vypovedalo všetkým obciam zmluvy a tak hľadáme
so starostami spôsob, ako ďalej. A ak dočítate noviny do ich poslednej
strany, nájdete dôležitú informáciu o spustení novej chirurgickej
ambulancie v budove polikliniky v Turčianskych Tepliciach.
Pár vetami chcem spomenúť aj problematiku separácie a zberu
komunálneho odpadu. Je to dôležitá téma, ktorou sa musíme vážne
zaoberať. Podľa okresných štatistík patríme výsledkami k najhorším.
Uskutočňujú sa náhodné kontroly smetných nádob, kde sa zisťuje
podiel jednotlivých zložiek. Kontroly zistili, že vyhadzujeme plastové
fľaše, kovové nádoby z potravín, plechovky z nápojov a pri tom máme
možnosť ich separovať. A naopak, vrecia s vyseparovanými plastovými
fľašami obsahujú zložky odpadu, ktoré tam nepatria. Musíme
popracovať na vylepšení výsledkov separácie, inak nám hrozí zvýšenie

poplatkov za vývoz. Za týmto účelom plánujeme zmeny, o ktorých Vás
budeme včas informovať.
Prepáčte mi, na záver si dovolím niečo osobné. Týka sa to anonymných
mailov a listov, ktoré prichádzajú do mojich schránok, ako aj do
mojich vlastných rúk. Keď si vyskladám fakty dohromady, je za tým
jedna a tá istá osoba. Čo ma však zaráža, ich podstatou nie je poukázať
na nedostatky s myšlienkou pomôcť, poradiť, ale ich myšlienkou je
útočiť a ublížiť. Útoky na moju osobu som čakal, keď som vkladal
svoje ja do verejného života, ale že bude niekto útočiť na členov mojej
rodiny, to je jasný dôkaz o nemorálnej, bezcitnej a nízkej úrovni
pisateľa. Mám pocit, že pisateľom lomcuje silná nenávisť.
Ja na tomto mieste znovu deklarujem, že uprednostňujem a vítam
otvorený, aj keď možno aj pre mňa nepríjemný, rozhovor k vyjasneniu
a vysvetleniu situácie.
Nájdime v sebe odvahu, stretnime sa a riešme to ako ľudia
a spoluobčania našej obce. Ešte raz mi prepáčte tento negatívne ladený
záver, ale cítil som potrebu Vás spoluobčanov o tom informovať.
Prajem Vám všetkým príjemné veľkonočné sviatky.
Ing. Milan Lettrich Krajčeje
starosta obce

MDŽ - trochu inak
Prvú marcovú nedeľu t.j. 3.3.2019 sme v našej obci venovali ženám.
Tohto roku sme to poňali trošku netradične tak, aby sa aj doteraz vždy
vystupujúcim ženám dostalo pocty k ich sviatku.
Jednoducho sme oslovili
o predstavenie „Je úžasná!“

Žabokrecké

ochotnícke

divadlo

Blížila sa 17. hodina a sála kultúrneho domu sa pomaličky začala
zapĺňať ( samozrejme s „dubovskou“ dochvíľnosťou ). Úvod oslavy
nám krásnym prednesom básne o ženách spríjemnila p. učiteľka
Anička Považanová – Pirožkeje  a uviedla divadelné predstavenie.
Svetlá v sále zhasli a mohli sme sa s pokojom venovať hereckému
umeniu. Po doznení poslednej árie úžasnej speváčky sme ju odmenili
neutíchajúcim potleskom. Pri odchode zo sály každá žena dostala od
poslancov kvietok .
Milé ženy, dúfam, že sa Vám aj takéto MDŽ páčilo a želáme Vám
hlavne pevné zdravie a krásne chvíle prežité v kruhu rodiny .
Poďakovanie patrí Obecnému úradu a Kultúrnej komisii za venovaný
čas pre zorganizovanie akcie.
Janko Murček

Jednota dôchodcov Slovenska ZO Dubové
Staroba je ako konto v banke. Vyberieš len to, čo vložíš. Nič sa nedá
zmeniť na zákonoch prírody, ale dôstojne žiť to sa dá. Hovorí sa, že sú
tri etapy života. Mladý vek, stredný vek a vyzeráte dobre. Takto akosi
by sme mohli charakterizovať ľudský život až do pokročilého veku.
Život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román, ktorý môže
mať 30 alebo aj 100 strán.
Po roku sa znova stretávame na výročnej schôdzi, aby sme si
pripomenuli, čo všetko sme v roku 2018 urobili. Na začiatku sme si
popriali všetko dobré v novom roku. Prijali sme dve nové členky.
V.Boďová nám zarecitovala báseň. Na ďalšom stretnutí si Piroška
pripravila kvízové otázky o zdraví. Koncom januára sa naše dve členky
zúčastnili Piešťanského plesu, kde sa dobre zabavili a aj si oddýchli.
Začiatkom februára sme si pripravili fašiangové posedenie. Rekreantky
nás oboznámili s pobytom v Piešťanoch. Konečne sme sa dohodli na
vychádzke do prírody. Dobre sme sa prešli pred Dolinu, hore na
Korenie a domov.
Na hodnotiacej schôdzi dostali za predchádzajúce obdobie
vyznamenanie 3.stupňa naše členky E.Lettrichová č.254, V.Boďová
a A.Lettrichová č.268. Srdečne blahoželáme. V marci sme sa zúčastnili
v Botanickej záhrade v Košiciach na výstave orchideí. Navštívili sme aj
B. Bystricu, kde sme si pozreli balet „Rómeo a Júlia“. Po predstavení
sme sa prešli po meste.
11.4.2018 sa 12 našich členiek zúčastnilo v Háji na okresnej prehliadke
spevu, kde zaspievali dve pesničky: Cez Dubovô vodička a Biela ruža
rozkvitala. Po prehliadke speváckych súborov sme si pochutnali na
dobrom guľáši a pokračovali v zábave spevu a tanca. V apríli sme sa
zúčastnili na divadelnom predstavení „Vojna nemá ženskú tvár“
v divadelnom štúdiu v Martine.
V máji sme si zorganizovali autobusový zájazd do Bratislavy, kde sme
si prezreli kvetinovú výstavu Flóra 2018. Zakúpili sme si rôzne kvety,
priesady a iné drobnosti. Začali sme sa pripravovať na športové hry.
Hrali sme petang, hádzali granátom. Na reprezentáciu našej obce sme si

zakúpili tričká a dali sme si na ne znak JDS Dubové. 10. mája sme
zorganizovali brigádu na hornom cintoríne. Počas celého roku sme
udržiavali poriadok pri partizánskych hroboch a dolu pri kríži.
12. júna sme sa zúčastnili okresných športových hier v Diviakoch.
Máme športovo zdatných členov. V behu sa na 1. mieste umiestnila
A.Lettrichová a J.Hrivnák, na 3.mieste A.Kútniková. V streľbe zo
vzduchovky na 1.mieste A.Lettrichová. Ale ani ostatní členovia sa
nedali zahanbiť. Boli úspešní. Koncom júna sme si uvarili
predprázdninový guľáš. Ženy doniesli výborné koláče. Poblahoželali
sme si k meninám a narodeninám a nakoniec sme si zaspievali.
19. júla sme si v Hangári v Turč. Tepliciach boli zahrať bowling. Išlo
nám to výborne. Najlepšia bola A.Masaryková. V septembri sme sa
zúčastnili na Krajskom turistickom zraze v Jasenskej doline. Na akcii
folklórnej skupiny Prameň sme robili zemiakové dobroty. Pochvala
patrí všetkým, čo priložili ruku k dielu.
Na našom stretnutí sme si minútou ticha uctili pamiatku nášho člena
J.Hullu. Odpočívaj v pokoji. V októbri sme boli na okresnom stretnutí
pod názvom Tepláková party v Jazernici. Bolo dobré pohostenie aj
zábava. Na ďalšom stretnutí nám A.Lettrichová vysvetlila znak JDS.
Prijali sme aj novú členku A.Považanovú . Pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším sme na posedení poďakovali starostovi p.Ing.Ľ.Lettrichovi za
dobrú spoluprácu.
V novembri sme poblahoželali všetkým oslávencom. Príjemne sme si
posedeli a aj zaspievali. V decembri nás prišiel pozdraviť nový starosta
p.Ing. M.Lettrich. Popriali sme si navzájom zdravie a dobrú spoluprácu
a jemu veľa trpezlivosti a sily v jeho novej práci. A prišiel aj Mikuláš,
anjel a čert, rozdal darčeky, popriali sme si príjemné vianočné sviatky.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k reprezentácii
našej obce a všetkým, čo sa podieľali na spríjemnení našich posedení.
Želám všetkým veľa zdravia, šťastia a dobrých nápadov, aby sme sa na
našich stretnutiach cítili dobre.
Anna Pittnerová

Ovocinárska prednáška

22.3. 2019 sa v kultúrnom dome
v Dubovom konala ovocinárska prednáška,
ktorej nosnou témou boli odrody ovocných
drevín vhodné pre náš región, ako aj spôsoby
ich pestovania, správny rez, či priblíženie
pestovateľského tvaru ``štíhle vreteno``.
Potešilo nás, že pozvanie medzi nás prijal
Ing. Marián Komžík, odborník na ovocné
druhy publikujúci vo viacerých časopisoch, ktorý si pre našich
záhradkárov pripravil zaujímavé informácie vo forme
niekoľkohodinovej obrázkovej prezentácie. Prednáška bola
popretkávaná rôznymi osvedčenými odrodami jabloní, hrušiek, sliviek,
čerešní, višní i menej známych druhov ovocia, a to všetko veľmi
interaktívnou formou otvorenej diskusie.
Dozvedeli sme sa, prečo sa pri kúpe stromčeka treba zamerať na
rezistentné odrody, aké majú konkrétne odrody nároky na pestovanie,
či sú vhodné pre náš región a aj to, aké sú odporúčania
prednášajúceho alebo spôsoby ich využitia. Mnohých z nás veľmi
zaujali odprezentované staré i nové odrody vynikajúce svojou
odolnosťou a úžitkovou hodnotou. Pán Komžík taktiež zvýraznil
dôležitosť výberu podpníka vzhľadom na typ pôdy či množstvo zrážok,
nakoľko aj od neho sa odvíja kvalita a množstvo úrody.
Neboli sme ukrátení ani o aktuálne informácie z oblasti pestovania
menej známych druhov ovocia, ktoré sa v dnešnej dobe teší veľkej
popularite verejnosti. Prednášajúci nás inšpiroval odrodami zemolezu
kamčatského, muchovníkov, čučoriedok, arónie, rakytníkov, kiwi,
kustovnice (goji), drieňov, plodových ruží a ďalších, ktoré sa hodia

takmer do každej záhrady, prinášajú množstvo vitamínov a nie sú
náročné na pestovanie.
Súčasťou záhradníckej prednášky bola aj praktická ukážka
povýsadbového rezu mladých stromčekov, ako aj téma rezu vo
všeobecnosti, ktorú sme mali možnosť vidieť v teréne v nasledujúci
deň, t.j. v sobotu, 23.marca 2019, kde nám pán Komžík názorne
predviedol ukážky rezu konkrétnych ovocných drevín a krov.
Záverom rada konštatujem, že naša prvá záhradkárska akcia tohto typu
bola plná užitočných rád, humoru, priateľskej atmosféry a verím, že
nebola posledná. Ďakujeme za Vašu účasť a tešíme sa na ďalšie
stretnutie.
Silvia Hanusová

Sánkarske preteky na „Dedinskom vŕšku“
Perinbaba sa konečne umúdrila a po Novom roku nám nadelila „trochu“
snehu. Dospelí hundrali, deti sa tešili, skvelý čas na sánkarske preteky.
5.1. 2019 o 9:30 sa na „Dedinskom vŕšku“ postupne začali schádzať
ľudia. Ako to vždy býva, každý, kto chcel súťažiť, sa musel zapísať. Na
výber boli viaceré kategórie (sane jednotlivci do 10 rokov, sane
jednotlivci od 10 rokov, zmiešané družstvá (sane) a boby). Už pred
začiatkom pretekov bolo cítiť napätie medzi deťmi. Všetci chceli
vyhrať, ale heslom pretekov bolo: Nie je dôležité vyhrať, ale
zúčastniť sa a ja by som ešte dodala zabaviť sa.
Všetci sa presunuli na štart a poctivo pripravili svoje pretekárske stroje.
Prvá kategória boli boby. Mali trochu problémy, pretože terén kazil
sneh, ktorý neustále padal. Ako ďalší išli pretekári do 10 rokov na
saniach. Bolo vidieť, že deti trénovali, pretože jazda im nerobila žiadny
problém. Nasledovali deti nad 10 rokov a ako posledné boli zmiešané
družstvá. Bola to najpočetnejšia kategória a konkurencia bola skutočne
veľká. Niektorí si podľa mňa do vreciek nabrali sneh a kamene, pretože
celú trať zišli veľmi rýchlo. Keď už mali všetci pretekári za sebou svoju
jazdu, porota mohla zhodnotiť pretek a zistiť, kto bol najrýchlejší.
Týmto sa taktiež začala voľná jazda. Deti sa mohli sánkovať a bobovať,
ako sa im len zachcelo, a už sa nespúšťali len deti, ale aj dospelí. Jednu
jazdu absolvovali aj Dadka a Pali Solařovci, ich čas bol najlepší
a vyhrali by, keby sa nezabudli zapísať na pretekársku listinu.
Organizátorov to síce veľmi mrzelo, ale tento tím bolo nutné
diskvalifikovať. Na sánkach sa spustil aj pán starosta s manželkou, nie
však súťažne, ale taktiež by mali šancu umiestniť sa.
Deti si po náročných pretekoch vychutnávali sladký čaj, dospelí sa
taktiež mohli niečím zahriať v bufete Riviera. Každé dieťa, ktoré sa
zúčastnilo, dostalo balík s prekvapením. Konečne nadišla chvíľa, na
ktorú všetci tak netrpezlivo čakali – VYHODNOTENIE.

V kategórii sane do 10 rokov: 1. Roman Valaštík, 2. Lucia Apfelová a
3. Martina Rakytová. V kategórii sane nad 10 rokov: 1. Nikola
Musilová, 2. Nicolas Ličko a 3. Matúš Hulla. Kategória boby: 1.
Oliver Lettrich 2. Dušan Rakyta a dve tretie miesta Tomáš Tribulík
a Oskar Lettrich. Poslednou kategóriou boli zmiešané družstvá – sane:
1. rodina Vaneková, 2.rodina Maja Lettricha – Vreckeje a 3. dievčatá
Bartalské. Všetkým súťažiacim odovzdal ceny a diplomy pán starosta
spolu s kultúrnou komisiou. Aj keď poniektorí zostali sklamaní, že
nevyhrali, dlho nesmútili, dôležité bolo zabaviť sa a užiť si pekné
sobotné doobedie.
Takáto akcia by však nebola možná bez organizátorov (kultúrna
komisia a Obecný úrad Dubové), ktorí pohotovo zareagovali na počasie
a v priebehu pár dní zorganizovali toto podujatie. Patrí vám veľké
ďakujeme. Pevne verím, že sa aj o rok stretneme na „Dedinskom vŕšku“
s cieľom zabaviť sa a trochu si posúťažiť.
Dominika Valaštíková

Správa o činnosti
Dobrovoľného hasičského zboru Dubové za rok 2018
Vážené členky, členovia Dobrovoľného hasičského zboru, vážení
hostia. Od prvej VČS DHZ v Dubovom neuplynul ani rok a znovu sa
stretávame na výročnej členskej schôdzi nášho DHZ. Úlohou dnešnej
VČS je zhodnotiť prácu za rok 2018 a vytýčiť si úlohy na ďalšie
obdobie. Chceme sa pochváliť dosiahnutými výsledkami, a tiež
poukázať na nedostatky, ktoré sa v našej práci vyskytli.

Činnosť našej organizácie v roku 2018
Výjazdy:
-

3. januára sme zasahovali pri požiari komína u p. Bartoša, č.d.
252,
8. marca sme hasili komín u p. Boďovej pri Jančekov,
20. apríla sme zasahovali pri požiari hory v Slovenskom Pravne.

Brigádnická činnosť:
- zúčastňovali sme sa brigád na požiarnej zbrojnici,
- v zimných mesiacoch sa vylievala ľadová plocha pri starom
ihrisku,
- v letných mesiacoch sme pomáhali našim futbalistom pri
zalievaní trávy nového ihriska, nakoľko mali pokazené čerpadlo,
- naši strojníci p. Žilla a p. Brngal mali počas celého roka veľa
práce s hasičskou technikou, starali sa o to, aby bola stále
zásahuschopná.
Našim strojníkom ako aj ostatným členom, ktorí sa zúčastňovali
brigádnickej pomoci, patrí veľká vďaka.
Kultúrna činnosť:
V oblasti kultúrnej činnosti sme uskutočnili fašiangovú zábavu
spojenú s tradičným sprievodom po obci. Za obetavý prístup a priebeh

tejto činnosti patrí tiež vďaka všetkým zainteresovaným a tiež rodinným
príslušníkom za pochopenie. Začiatkom mája sme našich malých
požiarnikov pripravili na súťaž Plameň, ktorá sa konala v Diviakoch, za
čo by som chcel poďakovať veliteľovi Ľubošovi Kučerovi a vedúcemu
mladých Martinovi Lettrichovi. V priebehu mája usporiadala materská
škôlka 3-dňový pobyt v chate Zverín, kde nechýbali ani naši požiarnici
s technikou a odborným výkladom. V júni sme sa zúčastnili súťaže
požiarnych družstiev dospelých a dorastu konanej v Hornej Štubni.
Ďalšie činnosti:
V septembri sme v Žiline spolu s naším bývalým pánom
starostom Ing. Ľubomírom Lettrichom prevzali protipovodňový vozík
za prítomnosti najvyšších funkcionárov Požiarnej ochrany Slovenska.
Pred zagarážovaním garáže domácej zbrojnice sme zistili, že
viac pomôcok a prostriedkov, ktoré sme obdržali aj z Ministerstva
vnútra v hodnote 30 000 €, sa nám do nej nezmestí. Dobrou správou
bolo, keď sme sa dozvedeli, že nám bola schválená finančná pomoc vo
výške do 30 000 € na rozšírenie požiarnej zbrojnice. Práce na tomto
diele by sa mali zahájiť v tomto roku, tak dúfajme, že po tomto kroku
bude miesta dosť na všetky prostriedky.
28.-29. septembra sa konalo cvičenie požiarnych družstiev na
cvičisku Lešť. Spolu s organizáciami zo susedných dedín a nášho
okrsku sme sa ho zúčastnili aj my s našou technikou Tatra 148 a 6člennou posádkou.
November sme zavŕšili miestnym taktickým cvičením a tiež
koncoročnou okrskovou schôdzou, ktorá sa konala v požiarnej zbrojnici
u nás v Dubovom.
Vážené členky a členovia DHZ Dubové, vážení hostia, dovoľte
mi v závere tejto správy poďakovať za pomoc a spoluprácu Obecnému
úradu v Dubovom a Ústrednému výboru DPO Turčianske Teplice.
Do roku 2019 Vám prajem hlavne pevné zdravie a veľa chuti do
ďalšej spoločnej práce. Ďakujem.
Vladimír Lichner, predseda DHZ Dubové

Naša knižnica
V knižnici sa aktuálne nachádza 3572 kníh
rôznych žánrov. Každý rok pribúdajú
nové.
V roku 2018 bolo zakúpených 53 kníh
v hodnote 275€ z rozpočtu obce. Raz za tri
mesiace k nám príde Putovný súbor asi 20-tich kníh z Martinskej
knižnice, ktoré obohatia náš knižničný fond.
Čitateľov bolo 52 – z toho detí do 15 rokov – 25. Títo navštívia
našu knižnicu 375x do roka a požičajú si 964 kníh.
Sú to pekné výsledky, ktoré nám zabezpečili v súťaži Knižnica roka
2018 v kategórií do 1200 obyvateľov krásne druhé miesto.

A týmto Vás srdečne pozývam do knižnice, ktorá je otvorená každý
pondelok od 15.00 do 17.30.
Dušan Rakyta

Mesiac marec nie je len symbolom príchodu jari, ale je to taktiež
mesiac, kedy má každá kniha svoj sviatok. Každý rok si to žiaci zo
školy pripomínajú návštevou našej knižnice. Pán Dušan Rakyta pre
nich vždy nachystá úlohy a nejaké prekvapenia. To, ako sa s nimi
popasovali tento rok nám napísali samotní žiaci:

Išli sme na návštevu miestnej knižnice. Prišli sme tam a pozdravili sme
sa. Ja som sa veľmi tešila na tajničku. Bola som v skupine s Biancou,
Maťkou a Sárkou. Bola to zábava, lebo tajničku sme vedeli. Výsledok
bol Pavol Dobšinský. Potom sme sa o ňom rozprávali. Dostali sme
papieriky, kde boli napísané rozprávky. Mali sme podčiarknuť tie, ktoré
poznáme. Napokon prváci boli zapísaní za nových členov knižnice.
Keď sme sa lúčili a odchádzali, dostali sme cukríky.
Barborka Biskupská

V marci sme boli všetci zo školy v knižnici. Vždy, keď do knižnice
prídeme, čakajú nás tam rôzne hry, kvízy a hádanky. Každý rok nám
ujo Rakyta pripraví inú zábavu. Tento rok nám v tajničke vyšiel Pavol
Dobšinský. Potom sme sa o ňom rozprávali. Na papierikoch sme mali
napísané rozprávky. My sme podčiarkovali od Dobšinského. Do školy
sme išli každý s cukríčkom. Veľmi sa mi to páčilo.
Sandra Daubnerová
V našej dedine máme knižnicu, ktorú vedie ujo Dušan Rakyta. Vždy,
keď tam prídeme, má pre nás pripravené rôzne tajničky, ale najviac pre
prvákov zápis a rôzne darčeky. Teraz sme mali tajničku o Pavlovi
Dobšinskom, známom spisovateľovi, ktorý napísal veľa kníh. Ujo
Rakyta je veľký znalec kníh, taktiež milý a dobrý. V knižnici je
obrovské množstvo kníh. Sú tam detské, pre starších, ale hlavne pre
dospelých. Všetci žiaci máme radi túto útulnú knižnicu ako aj jej
vedúceho.
Marianka Košová

Stavanie snehuliakov

Táto zima nám nadelila poriadnu dávku snehu, čo určite potešilo všetky
deti v dedine a samozrejme k zime neodmysliteľne patrí stavanie
snehuliakov. To bolo v pláne 19.1.2019, avšak mráz zmaril plány
a nebolo to možné, ale prečo si namiesto stavania snehuliakov neurobiť
dedinskú sánkovačku? A tak sa aj stalo, užili si to všetci, hlavne deti
a ako sa im to páčilo, to nám napísala Nikolka Musilová:

„Jedného pekného a slnečného zimného dňa sme sa všetci zišli za
škôlkou. Bol tam teplý čajík, veľa cukríkov a hlavne veľa detí
a rodičov . Všetci sme sa zabávali. Celá akcia sa začala okolo 10:00
hod. a skončila až poobede . Bol to super nápad, ako stráviť zimný čas
s priateľmi, rodinou, spolužiakmi a pod. Chcela by som za dedinu
poďakovať kultúrnej komisii v Dubovom, za to, že sme mohli stráviť
spoločné chvíle na kopci.“

Výročná správa činnosti MS ČK Dubové za r. 2017-2018
MS ČK mal k 31.12.2018 počet členov 78. Priemer vekovej hranice
členskej základne je 60 rokov. Jednou z hlavných úloh je znížiť vekový
priemer. K roku 2019 sme získali 3 nových členov.
Náš spolok absolvoval veľa milých okamihov. V rámci spolupráce
s materskou a základnou školou máme pekné spomienky. Na jar
a Vianoce sme sa s deťmi stretli na tvorivých dielňach. Výtvormi si deti
pripomenuli blížiace sa sviatky. Už druhý rok sme so žiakmi ZŠ
prespali v škole – akcia pod názvom Čarodejná noc. V daný deň deti
odišli domov po družine a vrátili sa tam o 18.00 hod. v rôznych
strašidelných – rozprávkových kostýmoch. Počas večera sme zažili veľa
zábavy, súťaží a dobrého občerstvenia, za čo ďakujeme rodičom detí.
Do tejto akcie sa zapojili pani učiteľky, pani kuchárky a pani
vychovávateľka. Cez celý školský rok sa deťom v škole, za pomoci
pani vychovávateľky, venovala v zdravotnom krúžku pani Silvia
Košová. Krúžok je raz za mesiac a žiaci sa na ňom naučia základy
prvej pomoci a zdravého životného štýlu. Krúžok v danom školskom
roku sa ukončí športovo-zdravotným popoludním, kde sú žiakom
odovzdané odmeny za ich výkony. Naposledy sme im odovzdali knihy
a uteráčiky s iniciálkami každého žiaka. O činnosti a histórii ČK v našej
obci bola v škole porozprávať pani Viera Boďová ( od slatiny).
Minulý rok zavítal medzi žiakov našej školy pán Marcel Štefánik –
pracovník s mládežou ČK priamo z ústredia ČK v Ženeve. Ten si
pripravil pre žiakov video, ktorým bližšie vysvetlil princípy ČK.
Podarilo sa nám potešiť nielen naše deti , ale aj deti z detského domova
v Martine vyzbieraným oblečením.
Ako každý rok, aj minulý sme sa podieľali na príprave posedenia pre
dôchodcov v spolupráci s obecným úradom. Nejde zabudnúť na našich
členov, ktorí navštevujú chorých alebo týmto občanom pomáhajú
v rámci možností svojho voľného času.

Za tieto krásne zážitky, ktoré si deti budú dlho pamätať a tešiť sa na
nové, treba poďakovať celej ZŠ s MŠ, pani vychovávateľke Gabike
Húsovej, pani kuchárkam, pani Silvii Košovej, OÚ Dubové za finančnú
podporu, pani Anne Danišovej a všetkým, ktorí nám pomáhali vyčariť
úsmev na detskej tvári. Bez ich pomoci by to nešlo. Ďakujeme aj firme
VaHoPe s.r.o. so sídlom v Martine za sponzorský dar v podobe
detských kníh, maľovaniek, pasteliek a pexes. Som rada, že aj v dnešnej
dobe platí výrok zakladateľa ČK Henryho Dunanta:
,,Každý môže v rámci svojich možností a schopností urobiť niečo pre
to, aby pomohol dobrej veci a urobiť tento svet lepším.,,
Plán činnosti MS ČK Dubové na r. 2019 :













Výročná schôdza členov MS ČK
Tvorivé jarné dielne
Zber šatstva pre deti a hračiek pre Detský domov v Martine
Výber členských známok – zistiť, či všetci členovia majú
členské preukazy
Inventarizácia majetku – obnovenie použitého riadu
Zber šatstva pre dospelých
Zdravotná výuka žiakov základnej školy - raz za mesiac,
koncoročné ukončenie krúžku, besedy s hosťami
Prednášky o zdravom životnom štýle v klube dôchodcov
Športové popoludnie s deťmi a dôchodcami
Posedenie s dôchodcami – Úcta k starším
Čarodejná noc so žiakmi základnej školy
Tvorivé dielne - téma Vianoce

Priebežne: podpora odberu krvi v Turčianskych Tepliciach,
požičiavanie riadu, návštevy jubilantov, získavanie nových členov,
informovanosť verejnosti o činnosti spolku – obecné noviny a
internetová stránka obce, zdravotné hliadky na spoločenské a detské
akcie, stretávanie predsedníctva podľa potreby, návštevy chorých.
Martina Rakytová

Vážený ? pán anonymný ,
keďže sa pod svoje texty, ktoré pravidelne posielaš pod pseudonymami,
nepodpisuješ svojím pravým menom a nenapíšeš adresu, dovoľ pár
odkazov, lebo nie je komu, ani kde odpísať:


občania obce si v demokratických voľbách zvolili starostu – tak
to rešpektuj – tú šancu si mal i Ty pred cca 160 dňami
 každé zastupiteľstvo je verejné, ako sám vieš, poznáš jeho
rokovací poriadok – neraz si tam hádam sedel - tak príď a hovor
verejne a do očí
 každý sa obklopí ľuďmi, ktorým verí, aj keď sú to rodinní
blízki, alebo priatelia (dobre že si to nebol ty)
 nie je hanbou vážiť si ľudí, ktorí niečo vykonali – zadarmo a bez
uplácania
 nehaň ľudí a neudáva, lebo týmto im nesiahaš ani po členky
 práve takýto „ľudia“ , ako si TY, obec rozdeľujú a rozoštvávajú
 každý, kto robí, robí aj chyby – Ty nie ?
 o šírení zlej krvi, ktorú opisuješ, by sa dalo polemizovať –
nechceš sa porozprávať ?
Prajem Ti veľa úspechov a nech sa Ti darí tak, ako Ty praješ
druhým.
Áno, som rodinný príslušník, veď na Dubovom sme skoro všetci
rodina, nehanbím sa za to, ani za svoju prácu, a ani za môj podpis.

Lenka Knietlová
občianka obce, ktorej sa bridia takéto Tvoje praktiky
PS : Tvoje ego asi niekedy veeeeeľmi utrpelo.
https://slovnik.aktuality.sk/synonyma/?q=perfídny
https://slovnik.aktuality.sk/synonyma/?q=podlý+človek(predn.)

Stolnotenisový turnaj
Dňa 12. januára 2019 sa uskutočnil v našej obci 5. ročník
stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce Dubové. Na turnaji sa
zúčastnilo 26 súťažiacich, z toho 6
registrovaných a 20 neregistrovaných.
Zápasy
prebiehali
v priateľskej
atmosfére
a nebola
núdza
o oku
lahodiace výmeny. Víťazom 5. ročníka
stolnotenisového turnaja v kategórii
registrovaný sa stal Rešetár Milan
z Dolnej Štubne. Víťazom v kategórii
neregistrovaných sa stal
Koňarčík Jozef. Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami.
O občerstvenie bolo postarané.
Naša vďaka patrí starostovi obce Milanovi Lettrichovi a všetkým
sponzorom, ktorí prispeli k zorganizovaniu turnaja. Ďalej by som chcel
poďakovať Ivane Kováčovej za zapisovanie výsledkov a realizáciu
tabuliek, Janovi Blahušiakovi za prípravu sály. Bez týchto ľudí by sa
len veľmi ťažko podarilo zorganizovať tak vydarené podujatie. Už teraz
sa teším na budúci rok.
Tibor Šošovička

Ako sa v škole (iba) neučíme...
V našej škole sa naozaj nevenujeme iba
učeniu. Okrem vyučovania robíme všeličo
zaujímavé:
 V januári sme súťažili na Zimnej
olympiáde. Mali sme zjazd,
slalom, strieľanie hokejovým
pukom na bránku a preteky „ psích záprahov“. Víťazi za
odmenu dostali aj naozajstné medaily
 6. februára nám teta Majka Apfelová prišla porozprávať
o zvieratkách, ktoré u nás žijú vo voľnej prírode. Mala pre nás
pripravenú krásnu prezentáciu, náučné obrázkové materiály,
kopu zaujímavých informácií. Dozvedeli sme sa veľmi veľa aj
o našich šelmách. Teraz už vieme, že medvede, vlci a rysy nie
sú zlé zvieratká
 O tom, aký nebezpečný môže byť pre nás internet a sociálne
siete, sme si hovorili pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet
 20. februára sme fašangovali. V krásnych maskách sme sa
predstavili na obecnom úrade, na pošte, v predajniach Mix
a COOP Jednota. Vyfašangovali sme poriadnu kopu sladkostí,
ovocie a aj detské šampanské. Teta Sisa Košová priniesla aj
výborné pampúchy. V škole sme sa vyšantili na diskotéke. So
všetkým nám pomáhala Dominika Valaštíková. Kamaráti zo
škôlky nám pochovali basu
 Svojimi prácami sme sa zapojili do projektu Ako vlk NEzožral
Červenú Čiapočku organizovaného ŠOP SR, Správy NP Malá
Fatra a Krajskej knižnice v Žiline
 Pri príležitosti Marec mesiac knihy už siedmy rok pokračujeme
v čítaní so Sovičkou. Mali sme Týždeň hlasného čítania
s rodičmi. Ujo Dušan Rakyta nás pozval na exkurziu do
knižnice, kde mal pripravenú tajničku a malé darčeky. Prváci sa








slávnostne zapísali za čitateľov. Spoločne ideme vypracovať
projekt o Pavlovi Dobšinskom, ktorý odovzdáme ujovi
Dušanovi
21.3. bol Deň Downovho syndrómu. Všetci sme si obliekli
každú ponožku inú. Tak sme sa zapojili do akcie
ponozkovavyzva. Pani vychovávateľka nám vysvetlila, čo
Downov syndróm je, aby sme vedeli, že všetci sme rovnakí bez
ohľadu na to, či sme zdraví alebo chorí. Pozreli sme si aj krásne
video, kde detičky s Downovým syndrómom ukázali, aké sú
ohľaduplné a láskavé.
22.3. na Deň vody sme prišli od školy v modrom oblečení.
Vieme, že voda je veľmi vzácna tekutina a musíme si ju šetriť
a neznečisťovať. Preto sme vyrobili aj tabuľku s upozornením,
že odpadky patria do vreca a nie do prírody, ak chceme mať
zdravú vodu. Spolu s vrecom sme ju zaniesli na slatinu, kde sme
odpadky aj vyzbierali
Výtvarnými prácami sme sa zapojili do súťaže Zápalky v rukách
detí
Skoro každú stredu chodievame s pani vychovávateľkou na
turistiku. Mávame poriadne dlhé túry, ale vládzeme chodiť.
Vidíme tam zvieratká, učíme sa poznávať rastliny, hľadáme
stopy a značky zvieratiek, pozorujeme žabie vajíčka. Objavili
sme aj čiernu skládku. Páčilo sa mi, keď sme všetci liezli hore
na posed.

Lucia Apfelová, Martina Rakytová, Martin Piterka, Roman Valaštík

Mohlo by Vás zaujímať :
! Kontakty na vývoz fekálií !
Turvod → 0918 596 992
Technické služby → 0905 657 093

! Nová chirurgická ambulancia v Turč. Tepliciach už ordinuje !
Lekár: MUDr. Semáneková Mária
Ordinačné hodiny: pondelok až piatok 7:00 – 13:00
Za informáciu ĎAKUJEME Bc. Dušanovi Hrivnákovi poslanec za
okres Turč. Teplice, Žilinský samosprávny kraj.
Oznámenia o životných jubileách a o tom, kto za posledné
obdobie v obci umrel sa z dôvodu dodržania zákona
o osobných údajoch nebudú uvádzať .

Môžete sa tešiť:


30. apríla 2019 → zdobenie mája s Folklórnou skupinou
Prameň spojený s lampiónovým sprievodom po dedine
 ČAS: približne 18:30 ( ešte upresníme )
 KDE: pri sypárni
 je potrebné si priniesť lampión



1. júna 2019 → MDD



5. – 6. júla 2019 → 70. Výročie poľovníckeho združenia
Vysoký vrch

