Číslo 52.
I.,II.,III. / 2018

Cena: 0,30 €

Vážení spoluobčania,
prvýkrát v tomto roku máte v rukách Dubovské
noviny a verím, že aj v tohtoročných číslach sa
dozviete veľa o pripravovaných a uskutočnených
akciách v našej obci.
Tohtoročná zima nám nedopriala veľa snehu, tak sme
nemohli uskutočniť pripravované akcie, ktoré boli
závislé od zimného počasia. Deti sa nemohli vyšantiť
na sánkarských pretekoch a tí starší na hokejovom
turnaji. Aj keď snaha a chuť boli, veď na sánkarské
preteky už boli rozvešané plagáty, náhle oteplenie
nám zmenilo plány. Prvýkrát po dlhých rokoch sa nám nepodarilo urobiť
ľadovú plochu, lebo zakaždým mrzlo len 2 – 3 noci a potom prišlo oteplenie.
Jedinou vydarenou akciou bol ďalší ročník stolnotenisového turnaja, ktorý
s podporou Obecného úradu zorganizovali Tibor Šošovička a Stanislav
Lettrich.
V zimnom období sme na piatich odberných miestach vymenili hlavné ističe,
čo by malo prispieť k zníženiu poplatkov za elektrickú energiu. Z usporených
financií vďaka dobrému hospodáreniu sa nám podarilo vymeniť okná na
budove ZŠ s MŠ zo severnej strany v celkovej sume 4.100,- €. Zostávajúce
okná na školskej jedálni budú vymenené počas letných prázdnin.
Koncom marca Obecný úrad začal vyberať poplatky za komunálny
odpad. V tejto súvislosti sa chcem v príhovore viac venovať práve téme
likvidácie a separovania komunálneho odpadu.
V roku 2017 bolo z našej obce odvezené celkovo 127, 21 ton (t)
komunálnych odpadov, čo je o 3 t viac, ako v predošlom kalendárnom roku.
Veľkoobjemového odpadu (nábytky) bolo z našej obce odvezené celkovo
5,91 t, čo je o 6,50 t menej ako v predošlom kalendárnom roku. Za vývoz
a uloženie odpadov sme celkovo zaplatili 9.974,- €, čo je takmer o 700,- €
menej ako rok pred tým. Od obyvateľov a podnikateľov bolo vybratých
spolu 10.200,- € aj s nedoplatkami z r. 2016.
Elektroodpadu sa v obci vyzbieralo 3,37 t a v r. 2016 1,76 t.
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Porovnanie množstva vyseparovaných zložiek odpadov:
ROK

2017

2016

Sklo

15,416 t

Plasty

4,38 t

5,75 t

Papier

5,404 t

4,716 t

0,06 t

0

Drob. kovy
Separácia spolu

25,26 t

10,62 t

21, 086 t

Všetky zložky separovaného odpadu nám Technické služby Turč. Teplice
vyviezli zdarma.
Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že v obci sa postupne učíme separovať. Zo
strany odberateľov sa nám dostalo uznanie za množstvo vyseparovaného
skla, ale bola vyslovená aj nespokojnosť s množstvami vyzbieraných plastov
a najmä drobných kovových obalov (kovové krabičky z konzerv, plechovky
od nápojov, kovové uzávery fliaš, viečka zo zaváranín,....) . Z toho dôvodu
som dohodol s konateľom Technických služieb Turčianske Teplice, že
drobné kovové obaly nám budú odvážať spolu a plastami a tetrapakmi. Je
však potrebné ich poumývať, stlačiť a vyložiť v osobitných vreciach pri
uvedenom zbere. Verím, že sa nám podarí postupne zvyšovať množstvá
vyseparovaných odpadov. Žiaľ v našej obci máme stále veľa spoluobčanov,
ktorí tieto odpady vhadzujú do smetných nádob s tým, že si platia za vývoz
odpadov, tak načo by separovali, však je to robota navyše. Čo je ešte horšie,
niektorí spoluobčania ich spaľujú, čím znečisťujú ovzdušie v obci
a znepríjemňujú spôsobeným zápachom život susedom.
Ďalej chcem upozorniť všetkých spoluobčanov, že naša vláda schválila od
1.1.2019 postupné zvyšovanie poplatkov za uloženie odpadov na skládky
s jediným dôvodom - prinútiť obyvateľov riadne separovať. Z toho dôvodu
by sme sa mali maximálne snažiť separovať, čím budeme postupne znižovať
množstvá ukladaných odpadov, aby sa poplatok, ktorý platíme všetci
občania prudko nezvyšoval.
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Obec si z toho nemôže robiť žiadnu rezervu, alebo ich použiť na
financovanie iných aktivít v obci.
Podľa zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber
biologicky rozložiteľných odpadov (tráva, lístie, záhradné buriny, šupky zo
zeleniny a ovocia, neskonzumované zvyšky jedál v domácnostiach,..). Na
uvedený účel je potrebné zo strany obce zabezpečiť dostatok
kompostovacích zásobníkov ( kompostérov). Z toho dôvodu Obecné
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rozhodlo vykonať v obci prieskum,
ktorým by sme zistili záujem u občanov. Prieskum sme sa rozhodli urobiť
spôsobom roznesenia letákov do schránok pri rodinných domoch. V ponuke
sú dve veľkostné kategórie zásobníkov podľa veľkosti trávnatej plochy,
o ktoré bude možné požiadať na obecnom úrade. Prosíme po vyplnení tieto
letáky, čo najskôr vrátiť na obecný úrad. Následne obec podľa finančných
možností bude postupne tieto kompostéry pre záujemcov zabezpečovať,
aby si ich mohli umiestniť na svojom pozemku. Po vytvorení kompostu bude
možné tento použiť na prihnojovanie záhrad alebo ako hnojivo na kvety.
V minulom roku obec zabezpečovala pre občanov aj vývoz
odpadových vôd zo septikov a žúmp. Vzhľadom na množiace sa
pripomienky a výhrady spoluobčanov na spôsob ich likvidácie som rozhodol
o ukončení poskytovania tejto služby zo strany obce. Z toho dôvodu som
začal hľadať možnosti ako túto službu pre našich obyvateľov zabezpečiť
v súlade so zákonom o vodách. Podarilo sa mi dohodnúť, že vývoz bude
robiť cisterna z Poľnohospodárskeho družstva a odpadové vody bude
likvidovať na Čističke odpadových vôd v Diviakoch. Občan bude nahlasovať
potrebu vývozu na obecnom úrade. Po nahlásení sa aspoň štyroch
domácností, bude táto požiadavka odoslaná do PD Turiec Dubové, ktoré
zabezpečí podľa svojich možností vývoz. Poplatok za vyvezenie a uloženie
jedného suda je stanovený na 33,60 € a bude sa platiť na obecnom úrade.
Aj naďalej je možné si objednať vývoz aj z Technických služieb T.Teplice
alebo TURVOD Martin. Poplatky sú približne na rovnakej úrovni. Obecný
úrad týmto zabezpečil likvidáciu odpadových vôd v súlade so zákonom.
Dúfam, že sa postupne bude znižovať počet domácnosti, ktoré vypúšťajú
odpadové vody do miestneho potoka, garátov popri ceste alebo na iné
voľné priestranstvá.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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Hodnotiaca schôdza, voľba výboru
„Človek bez cieľa, bez práce a bez zmyslu života vädne ako do zlej zeme
presadená rastlina, ako kvet odtrhnutý bez koreňa!“
Aby sme neboli len odtrhnutý kvet snažíme sa vyvíjať nejakú činnosť,
stretávame sa každé 2 týždne okrem letných prázdnin. Naše stretnutia bývajú
pestré vďaka členkám a členom, ktorý donesú dobré nápady a dobrú náladu.
Rok 2017 sme začali hneď 3.1. novoročnými vinšami, prišiel nám
povinšovať aj pán starosta Ing. Ľubomír Lettrich. Na ďalšom stretnutí sme
začali pripravovať výročnú schôdzu, ktorá bola 28.2. Členky a členovia si
pripravili kultúrny program, pesničky Na svete rád každý spieva a Slovenská
rodná dedina, s ktorými reprezentovali našu obec na okres. prehliadke Spevu
a tanca v Bodorovej. Nacvičili si zborovú recitáciu – Smrť Jánošíkova pod
vedením Vierky Boďovej. V marci sa konalo okres. kolo Poézie a prózy, kde
nás reprezentovala A. Lettrichová (264). Začali sme s kántri tancom ale pre
nedostatok záujmu sme prestali. Na ďalšom stretnutí v marci si naše členky
pripravili prezentáciu z prečítaných kníh. Vierka Boďová „Aj v raji prší“ od
Hany Zelinovej, Elenka Kmeťová „Janičiarova žena“ od Jany Pronskej,
Boženka Lettrichová priniesla knihu o Martine-Riadok, ktorú sme si zo
záujmom prezreli.
20.3. sme mali školenie predsedov a pokladníkov v klube v TR. 19.4. sa
5 našich členov zúčastnilo výletu vlakom a autobusom do Liptovského Jána, kde
nás srdečne privítala predsedníčka SDS a poukazovala nám okolie a dedinu. Aj
keď počasie nám veľmi neprialo, snežilo a bola aj dobrá zima, výlet sa nám
páčil, prezreli sme si výstavu Miniatúry Slovenska, izbu tradícií kde JDS má
retro výstavu rôznych vecí. Navštívili sme Minciareň pri obec. úrade, výstavu
obrazov, prameň „Teplica“ a termálny prameň s kaďou, nakoniec sme mali
spoločný obed v penzióne, výborný guľáš.
OOSDS usporiadala 17.5. vlakový výlet na Budatínsky hrad v Žiline. Od nás sa
zúčastnila p. A. Masaryková, škoda že nie je viac záujemcov o takýto druh
výletu. 24.6. sme sa zúčastnili na okres. šport. hrách na ihrisku v Diviakoch. Za
našu organizáciu sa zúčastnilo 7 členov, všetci sa zapojili do všetkých
športových disciplín. A. Lettrichová sa umiestnila v behu na 50m na 3. mieste.
Od apríla nám p. preds. SČK Martinka Rakytová robila raz za mesiac
zdravotnú prednášku na rôzne témy. Liečba zlatom, pitný režim a iné.
10.8. sme boli na posedení v Slovenskom Pravne na tanečnom kole, kde
nás domáce členky pohostili a pri našej senior kapele sme si aj zaspievali aj
zatancovali, počasie sa vydarilo a tak sme strávili príjemný deň na čerstvom
vzduchu.
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19.8. sa 5 našich členov zúčastnilo zájazdu do Východnej, kde sa konal X.
ročník „Stretnutie na hranici“, kde vystupovali okrem našich aj seniori
z Poľska, Moravy.
Aj keď počasie nevydržalo kultúrny zážitok bol nádherný.
24.8. sme za pomoci mládeže Dominika Valaštíková, Kristínka
a Lukáš Lettrichovci upravili partizánske hroby.
24.9. na programe folklórneho súboru „Dubovské spievanky“ naše
šikovné členky pripravili zo zemiakov výborné zemiakové placky a pečené
zemiaky s kyslou kapustou.
V októbri sme sa zúčastnili brigády pri hrabaní lístia pri kostole. V.
Boďová, V. Lettrichová, A. Hullová (23), E. Kmeťová (139), O. Štrbová, V.
Plica a J. Pittner.
11.11. odznela v rozhlase akcia „Zvony“ a po odvysielaní relácie
sme sa odobrali na cintorín k partizánskym hrobom, kde sme zapálili sviečky
a položili kytičku divých makov, ktorú nám urobili deti zo ZŠ s pani
vychovávateľkou Gabikou Húsovou. Tento krát sa k nám pridali aj deti zo
ZŠ s p. riaditeľkou Jankou Lettrichovou, hoci bola sobota.
13.11. sme v našom kultúrnom dome pripravili v spolupráci s p. E.
Schererovou okresné kolo vedomostno-zábavného kvízu. Vy, čo ste
pomáhali, videli ste aká náročná príprava a zvládnutie tejto akcie pre 100
ľudí bolo. Ale na koniec všetko dobre dopadlo za čo Vám všetkým, ktorí ste
pomáhali patrí srdečné poďakovanie ako aj p. starostovi Ing. Ľubomírovi
Lettrichovi za priestory, ktoré sme mali k dispozícii.
V novembri sme získali 2 nových členov a už v januári ďalšie 2
členky z TR.
7.12. sme mali ukončenie, kde sme sa dobre najedli. Varili sme
klobásu, potom prišiel Mikuláš s čertom a anjelom, a obdarili členov malou
pozornosťou. Po krátkom posedení sme sa chytili robiť adventné venčeky
a rôzne vianočné ozdoby, všetci sa s radosťou zapojili.
Na našich stretnutiach vždy niekto donesie dobré zákusky,
pampúchy alebo kysnuté koláče, takže si dobre žijeme.
Anna Pittnerová
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Správa
o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru za rok 2017
----------------------------------------------Stav našej členskej základne je k dnešnému dňu 96 členov,
z toho 22 žien. V priebehu roka 2017 sa do našej organizácie prihlásili
dvaja členovia.
Činnosť našej organizácie bola v roku 2017 nasledovná:
25. 1. 2017 sme sa zúčastnili pohrebnej rozlúčky s naším
priateľom a kolegom Jozefom Ižipom z Hája.
29. 1. 2017 sa naša organizácia podujala s pomocou obecného
úradu zorganizovať hokejový turnaj, ktorého sa zúčastnili 4 mužstvá.
18. 2. 2017 dedina ožila fašiangovým sprievodom obcou
a následne večer sa konala v kultúrnom dome zábava. Touto cestou by
som sa chcel poďakovať všetkým sponzorom, ktorí do tejto akcie
poskytujú ceny do tomboly a aj našim občanom, ktorí pri sprievode
obcou podporia našu organizáciu.
4. 3. 2017 bol dňom, kedy sa v našej obci uskutočnilo Valné
zhromaždenie Územnej organizácie DPO SR.
27. 3. 2017 sa uskutočnila v susedných Diviakoch súťaž
mladých hasičov Plameň. Zúčastnili sme sa jej s jedným družstvom.
V máji sme zasahovali pri požiari trávy a naši členovia sa aj
s technikou predstavili už tradične našim škôlkárom v Škole v prírode
v chate Zverín.
3. 6. 2017 sme sa s jedným družstvom dospelých zúčastnili
súťaže dorastu a dospelých v Mošovciach.
24. 6. 2017 bolo v našej obci protipovodňové cvičenie, v ktorom
si protipožiarne organizácie nielen z nášho okrsku mohli v peknom
počasí vyskúšať protipovodňové vozíky, čo bol aj hlavný dôvod
zorganizovania tejto akcie.
Koncom júna sme vykonali v našej organizácii miestne taktické
cvičenie.
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V auguste sa naši dvaja členovia za pomoci obecného úradu
zúčastnili evakuácie skautského táboru. Kvôli zlému počasiu
a silnému vetru boli tieto deti premiestnené do priestorov kultúrneho
domu.
V tomto mesiaci bol posledný termín na zakúpenie výzbroje
a výstroje za financie, ktorými prispelo Ministerstvo vnútra do našej
organizácie v hodnote 3000 eur. Tieto peniaze sú určené na zakúpenie
len tých vecí, ktoré sú vo vypracovanom zozname.
V septembri sme sa aj s technikou v Priekope zúčastnili
sprievodu mestom.
DHZ v Sklenom nás pozval na oslavy založenia Dobrovoľného
hasičského zboru.
Na úseku brigádnickej činnosti sme zorganizovali brigádu na
našej zbrojnici a nám pridelenej miestnosti v bývalom klubu mládeže.
Nedá mi pri tomto nespomenúť aj našich dvoch strojníkov
Svetozára Žillu a Milana Brngala mladšieho, ktorí venovali svoj voľný
čas opravám a údržbe našej techniky, aby táto bola, ako sa vraví,
bojaschopná. Patrí sa im za to poďakovať.
Neviem, či som na niečo nezabudol, alebo či som niekoho
nespomenul, ak áno, tak mi to prepáčte.
Aj v tomto roku chceme pokračovať v rôznych činnostiach
nášho DHZ. Úlohy na rok 2018 sú obsiahnuté v Pláne činnosti na rok
2018.
Za pomoc pri našej práci mi dovoľte poďakovať za spoluprácu
Obecnému úradu v Dubovom, a tiež Okresnému úradu DPO
v Turčianskych Tepliciach.
Do roku 2018 vám chcem popriať hlavne pevné zdravie a veľa
chuti do ďalšej spoločnej práce.
Vladimír Lichner,
predseda DHZ
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Novinky zo školy
S nástupom nového kalendárneho roka sme sa spolu so žiakmi začali
intenzívnejšie pripravovať na viaceré súťaže. Vo februári sa zúčastnila
žiačka 4. ročníka Nika Musilová okresného kola v prednese povestí
Šaliansky Maťko s povesťou o Dubovom a získala čestné uznanie.
Začiatkom marca reprezentovali našu školu v regionálnom kole Vajanského
Martin dve štvrtáčky. V I. kategórii v prednese poézie obsadila Aďka
Hullová 2. miesto s odporúčaním na postup do krajského kola. Tiež nás
potešili umiestnenia našich bývalých žiačok vo vyšších kategóriách - 2.
miesto Aďky Kevickej a 3. miesto Katky Košovej. Dievčatám blahoželáme
a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy i obce.
Žiaci 3. a 4. ročníka si vyskúšali
svoje matematické vedomosti pri riešení
Pytagoriády. Do okresného kola
postúpili až 3 štvrtáčky, umiestnili sa na
nižších miestach.
Aj tento školský rok sme sa
I.
kategória
zapojili do celoslovenskej súťaže
Čitateľský oriešok. Žiaci 2. - 4.
ročníka na základe čítania
s porozumením vypracovali úlohy
k dvom príbehom, ktoré museli
ešte spojiť do jednej ilustrácie.
Súťaž sa teší veľkej obľube,
o čom svedčí počet zapojených
II. kategória
žiakov - cca 25 000. Z tohto množstva
vybrala odborná porota do finále 999
výtvarných prác a potešilo nás, že aj
prácu našej štvrtáčky Niky Musilovej.
Pod odborným dohľadom pani
vychovávateľky G. Húsovej niekoľko
žiačok vypracovalo výtvarné práce do
súťaže Kľúče od zlatého mesta, ktorá
bude vyhodnotená v mesiaci apríl.
V škole máme šikovné deti a našou snahou je ukázať ich talent
a úsilie aj takýmto spôsobom.
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...posledné dni pred Veľkou nocou v škole:

PONDELOK - Návšteva knižnice
V pondelok sme boli v knižnici. Hneď na začiatku sme rozmýšľali nad
tajničkou. Ujo Dušan nám vravel nápovedy. V tajničke sme uhádli spisovateľa
Milana Rúfusa. Potom sme hľadali jeho knižky. Našli sme len tri knihy. Rozprávali
sme sa o jeho živote a tvorbe. Bolo tam super.
A. Repáňová
PS: Naši prváci boli slávnostne zapísaní za čitateľov. Majú už svoje čitateľské
preukazy, lebo doteraz si zapisovali požičané knihy do preukazu uja Duška. Prváci
dostali aj krásne omaľovánky a pastelky, všetci sme dostali aj čokoládky.
V školskom klube pripravujeme projekt o Milanovi Rúfusovi, ktorý pôjdeme zaniesť
ujovi do knižnice.
G. Húsová

UTOROK - Tvorivá dielňa
V utorok k nám prišli teta Sisa a teta Maťka z miestneho spolku SČK, aby
nám ukázali, ako si môžeme vyzdobiť naše domy na veľkonočné sviatky. Doniesli
penové a slepačie vajcia, malé kuriatka a umelé kvietky. Z papierových tanierov sme
urobili venčeky. Pani vychovávateľka urobila veľký školský veniec. Keď sme
všetko upratali, dostali sme čokoládové vajíčka. Poďakovali sme tetám a rozlúčili sa
s nimi.
N. Musilová, V. Šošovičková

STREDA - Divadlo
V stredu išla naša trieda do divadla v Turčianskych Tepliciach. Bola tam
súťaž detských divadiel. Pozreli sme si päť krásnych rozprávok: O Jankovi
a Marienke,
O dvanástich
mesiačikoch,
Veterný
kráľ,
Mravčekovia
a O Osmijankovi.
Moderátori boli: princezná, ježibaba
a rozprávač. Keď boli prestávky, hrali
sme sa s nimi zábavné hry. Najviac sa
nám páčila rozprávka O Osmijankovi.
Veľmi sme si to užili.

Hullová
PS:
Rozprávka
O Osmijankovi
postúpila
do
krajského
kola.
Režírovala ju „naša“ P. Musilová blahoželáme! ☺
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Ako ten čas letí...
Ako by to bolo len včera, čo miestna materská škola po vianočných
prázdninách opäť ožila detským džavotom. Od vtedy ubehli
neuveriteľné tri mesiace. A my máme za sebou (aspoň dúfame) dlhú
zimu, niekoľko ochorení, veselé sánkovačky aj nie veľmi vábne boje
s blatom. Bol to však aj čas, za ktorý deti s pani učiteľkami, rodičmi
i personálom MŠ pripravili milé podujatia. Najprv to bol Fašiangový
karneval. Bolo že to príprav. Škôlku sme pekne vyzdobili, zhotovili
pozvánky. Šikovné mamičky pripravili deťom krásne masky. P.
učiteľka Vladka nacvičila veselý fašiangový program, ktorým deti
pobavili všetkých prítomných. Všetky masky sa predstavili a vzápätí
sa už v tanci zvŕtali princezné, víly, rôzne rozprávkové bytosti
a zvieratká. Za odmenu ich čakali všakovaké dobroty, ktoré priniesli
maminky.
Ako to už býva, po fašiangoch bolo treba myslieť na to, že zakrátko
bude MDŽ. Sviatok, keď už tradične býva v materskej škole besiedka
pre mamy, staré mamy, tety. Teda pre ženy, ktoré si deti na túto
slávnosť pozvali. Samozrejme sme zas vyrábali pozvánky, darčeky
a pripravili program, ktorým sme s deťmi chceli vyjadriť lásku
a vďaku za starostlivosť, každodenné dobrodenia tým, čo ich z celého
srdiečka ľúbime. Na znak toho bola aj škôlka celá osrdiečkovaná
a okvietkovaná. A že deti z úprimných srdiečok recitovali, spievali
a tancovali, o tom nikto napochyboval.
A keď zaklopala jar na dvere a chystali sme sa na Veľkú noc, deti
s pani učiteľkami zdobili vajíčka, chlapci sa aj učili pliesť korbáče.
V spolupráci s MO SČK mali deti možnosť zúčastniť sa tvorivej
dielne, keď do MŠ zavítala teta Martina Rakytová.
Marec je aj mesiacom knihy, tak sme navštívili miestnu knižnicu, kde
deti ochotne sprevádzal knihovník Dušan Rakyta.
Už teraz premýšľame nad ďalšími aktivitami pre deti, aby to boli
zážitky, ktoré vyvolajú na ich tvárach úsmev, radosť a nadšenie, ale
tiež čo hravou formou posilňujú ich telo, či rozširujú obzor poznania.
Anna Lettrichová
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Smiechotinky najmenších
Pani učiteľka spolu s deťmi pomenovávajú prsty na rukách: „Ukážte
mi ukazovák, palec, malíček, prstenák, prostredník“- pri výroku
prostredník 6-ročné dievčatko hovorí: „Ale mi to doma voláme
fucker.“
Starší chlapček vraví mladšiemu: „Ty k...t ušatý!“ Urazený
„titulovaný“ chlapec príde za p. učiteľkou s otázkou: „Však nie som
ušatý?“
Mamička (p.uč.) príde domov unavená z práce a 6-ročná dcérka od nej
vyžaduje, aby sa s ňou ihneď naháňala vo vnútri domu. Mama: „Som
unavená po celodennej práci, nevládzem, chvíľu počkaj prosím.“
Dievčatko: „Čo máš menzes?“
Chlapček pred pobytom do „Školy v prírode“ vraví p. učiteľke: „Už sa
teším, ako Vás všetci chlapi na chate pretiahneme!“ (Myslel pri
preťahovaní lanom, len to v komunikácií nedovysvetľoval).
Trojročný chlapček hovorí ráno mamičke: „Hmmm, ako pekne
voniaš! Si sa včera nekúpala, však?“
Pani učiteľka vraví chlapčekovi: „Poď sa napiť vodičky“. Dievčatko:
„A prečo musí piť stále vodu?.“ Chlapček: „Lebo mám tvrdé hovno
a voda je na riť dobrá!“
Po prečítaní rozprávky o psíkovi chlapec reaguje: „Pani učiteľka, my
sme si doma psíka upiekli.“ (Mal na mysli veľkonočného barančeka).
Chlapček: „Doma sme piekli koláčiky“. Učiteľka: „ako sa volajú?“
Chlapček: „Mastné oči.“ (Mačie oči).
Nemenovaný otecko sa pri prevzatí dcérky z MŠ pýta malého
chlapčeka: „Ako sa volá tento pekný chlapček a kde býva?“ Chlapček:
„V pekle.“
Trojročný chlapček vraví p.učiteľke: „Aďa, Ty si veľkááá! Si už
predškoláčka, však?“
Vladimíra Hádeková
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4. ročník stolnotenisového turnaja
Dňa 13. januára 2018 sa uskutočnil v našej obci Dubové 4. ročník
stolnotenisového turnaja. Na turnaji sa zúčastnilo 26 súťažiacich. Z
toho 10 registrovaných a 16 neregistrovaných. Zápasy prebiehali
v priateľskej atmosfére a nebola núdza o oku lahodiace výmeny.
Víťazom 4. ročníka stolnotenisového turnaja v kategórii registrovaný
sa stal Pittner Peter z Kláštora pod Znievom. Víťazom v kategórii
neregistrovaných sa stal Jariabka Martin z Hornej Štubne. Všetci
súťažiaci boli odmenení vecnými cenami. O občerstvenie bolo
postarané.
Naša vďaka patrí starostovi obce Ľubomírovi Lettrichovi a všetkým
sponzorom, ktorí prispeli k zorganizovaniu turnaja. Ďalej by som
chcel poďakovať Ličkovi Mirovi za chutný fazuľový guľáš
a Kováčovej Ivane za zapisovanie výsledkov a realizáciu tabuliek .
Bez týchto ľudí by sa len veľmi ťažko podarilo zorganizovať tak
vydarené podujatie.

Umiestnenie
1. miesto

Výsledky turnaja:
KATEGÓRIE
Registrovaní hráči
Neregistrovaní hráči
Pittner Peter
Jariabka Martin

2. miesto

Šošovička Filip

Koňarčík Jozef

3. miesto

Minarčík Andrej

Náther Milan
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Jubilanti v mesiacoch január, február, marec 2018...
90 rokov

Fritz Fridrich, č. 62

80 rokov

Plica Ján, č. 249

75 rokov

Hulla Ján, č. 47
Šošovičková Anna, č. 134

65 rokov

Ďurana Zdenek, č. 181
Kmeť Michal, č. 224
Vanický Ľudovít, č. 161

60 rokov

Hrivnáková Viera, č. 251
Kútnik Ľubomír, č. 199
Lettrich Ivan, č. 99
Lettrichová Mária, č. 96
Požeská Anna, č. 253
Rakytová Jozefína, č. 101
Štancľová Emília, č. 153
Žilla Svetozár, č 196

„Nech Vám slnko šťastia svieti,
nech Vám láska srdce hreje,
nech Vám nikdy smutno nie je
a nech Vám nebesá doprajú pevné zdravie.“
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Privítajme...

Zvrškovec Jozef

*20. 02. 2018

„Láska sa vie smiať šťastím
a najšťastnejšia je, keď sa smeje deťmi...“

Opustili nás...
Daubnerová Magdaléna
Malý Ladislav

†02. 03. 2018
†28. 03. 2018

„Vieme, že nie sme tu navždy,
Iba na okamih jedného života.
Je to veľmi krátky okamih, kratučký...
Uplynie. A vtedy sa staneme spomienkou“

Z podkladov OcÚ spracoval Ing. Ľ. Lettrich

Dubovské noviny 52/2017

- 15 -

OZNAMY

Vydáva: OcÚ Dubové

Dubovské noviny 52/2017

- 16 -

