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Prichádza čas vianočný .......
Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. Pre kresťanov je hlavným zmyslom Vianoc oslava
narodenia Ježiša Krista. Nekresťania vnímajú Vianoce ako
čas, kedy sa stretávajú s blízkymi a navzájom sa obdarovávajú. Pre všetkých spoločne či
už kresťanov alebo nekresťanov sú to sviatky pokoja, lásky
a mieru.
Veríme, že takýmito budú aj
tohtoročné Vianoce pre všetkých obyvateľov našej obce.
Vedenie obce Dúbrava by Vám
touto cestou chcelo zapriať
pokojné Vianoce prežité v kruhu svojich najbližších a úspešné vykročenie do nového roku
2010.

Na stromčeku sviečka svieti, pokoj, šťastie nech k Vám letí. A keď rozžiaria sa Vaše tváre,
by hojnosti
ehojnosti ste mali stále. Nový rok nech pomaličky vsunie šťastie do kapsičky, aby nnespravili ste chybný krok, pre celu
celučičký ďalší rok. Radostné prežitie vianočných sviatkov a
veľa šťas
šťastia, zdravia v novom roku 2010 želá vedenie Obce Dúbrava.
Z obsahu čísla:
Ako žijeme v našej škole
Premietanie horských filmov
Duchovné prežívanie Vianoc
Nový evanjelický duchovný pastier
30. rokov FS Chabenec

Veselé Via
Vianoce
a šťastný nový
rok prajeme všetvšetkým obyvateľom
obyvateľom
obce Dúbra
Dúbrava
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UDALOSTI

Úcta k starším
Október je mesiacom úcty k starším
ľuďom. Úctu k nim by sme však nemali
prejavovať len v tomto mesiaci ale
počas celého roka. Veď starí ľudia boli
vždy symbolom múdrosti a životných
skúseností, ktoré môžu odovzdávať
mladším. Tak ako po iné roky aj tento
bolo dúbravským seniorom pri tejto
príležitosti pripravené stretnutie. Pozvaní boli všetci tí, ktorí dovŕšili
v tomto roku 80 a viac rokov, a tí ktorí
mali okrúhle životné jubileum 70 a 75
rokov. Medzi pozvanými boli aj štyria
deväťdesiatnici a najstaršia občianka,
ktorá sa v tomto roku dožíva 93 rokov.
Okrem drobnej pozornosti, ktorú
dostal každý pozvaný, bol pripravený aj

bohatý kultúrny program. Našim seniorom spríjemnili popoludnie tí najmenší
– deti z Materskej školy v Dúbrave.

Zaspievali a zatancovali aj
deti z FS Chabenec. Do programu prispeli aj dospelí
členovia FS Chabenec, ktorí
prítomných pobavili veselou
scénkou a spevom.
Touto cestou by sme chceli
zaželať všetko dobré a veľa
pevného zdravia do ďalších
rokov všetkým seniorom
v obci. Aj tí, ktorí neboli na
stretnutie
v tomto
roku
pozvaní, si rovnako zasluhujú
našu úctu a patrí im veľké
ďakujeme za všetko, čo spravili pre
našu obec a jej obyvateľov.

Žilinský samosprávny kraj podporil dva projekty
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK)
vyčleňuje finančné prostriedky na rozličné grantové systémy, z ktorých sa
môžu fyzické a právnické osoby uchádzať o dotácie. Obec Dúbrava v tomto
roku vypracovala tri žiadosti o dotáciu
zo ŽSK, z ktorých boli úspešné dve.
V rámci Grantového systému pre
oblasť kultúry boli obci pridelené finančné prostriedky vo výške 1071,- €
na projekt Výstavné plochy v obci. Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie
stálej expozície o obci Dúbrava. Okrem iného má tento priestor slúžiť aj na
prezentáciu činnosti organizácií pôsobiacich v obci. Keďže výstavné plochy
boli inštalované s cieľom podpory kultúry, budú v nich zverejňované aj informácie o blížiacich sa kultúrnych
podujatiach v celom Žilinskom kraji.
Výstavné plochy sú umiestnené v centre obce a priestor na vytvorenie výstavy majú všetci obyvatelia a zložky pôsobiace v obci.

Ďalšie finančné prostriedky boli obci
pridelené z grantového systému zameraného na podporu rozvoja cestovného
ruchu. Celková výška pridelených finančných prostriedkov na tento bola
1660 €. Vďaka tomuto grantu boli
v obci umiestnené tri orientačné plány
s mapou obce a zaujímavosťami v obci,
ktoré budú slúžiť nielen návštevníkom,
ale aj domácim obyvateľom.
Okrem pridelených finančných
prostriedkov do obidvoch projektov
prispela aj Obec Dúbrava formou finančného a nefinančného vkladu.
S realizáciou projektov vypomohli
aj domáci obyvatelia a podnikatelia,
ktorým by sme sa na tomto mieste
chceli úprimne poďakovať.
Naše poďakovanie patri: firme Danaj – Igor Danaj, Woodwork Juraj
Mikuš, pánovi Belovi Janičinovi
a Jaroslavovi Blaškovi.
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OKIENKO STAROSTU

Šatne
Šatne – názov stavby, ktorá bola, je
a asi aj dlho bude témou diskusií
v kladnom ako aj zápornom ponímaní.
Každá aktivita, nielen stavebná, ktorá
sa vykonáva v prospech občanov či to
už hmotne alebo nehmotne, má svojich
zástancov, ale aj odporcov, a sme tomu
svedkami, že aj táto aktivita, avšak
stavebná nie je výnimkou.
Prečo? Dôvodov za ale aj proti
snáď by určite bolo veľa. Jedným záporným z nich by možno bol aj ten, že
niektorí spoluobčania si uvedenú stavbu
spájajú s osobnými nezhodami, nesympatiami s osobami pracujúcimi v športovom klube, respektíve k samotnému
druhu športu, pričom si neuvedomujeme, že uvedená stavba, tak ako som už
uviedol v predchádzajúcom vydaní
obecných novín, je ale aj bude vlastníctvom obce a nemá žiadne spojenie
s osobami pracujúcimi v športovom
klube. Prajem si aby sme emócie odsunuli mimo cesty, nakoľko len bránia
dosiahnutiu cieľa, pričom si uvedomujeme, že iných prioritných potrieb pre
občanov je veľa. Uvedená stavba už v
našej obci mala byť postavená v období, minimálne dvadsať rokov pred
skončením dvadsiateho storočia.
Po nástupe do funkcie starostu obce,
som bol niektorými občanmi obce označený za osobu, ktorá nemá rada
futbal a bude všetko robiť preto, aby
túto športovú činnosť v našej obci paralyzovala. Ich presvedčenie umocnila i
skutočnosť, že došlo k odstúpeniu od
zmluvy s realizátorom stavby šatní,
Lesostav a.s. Liptovský Hrádok, čo bol
podľa niektorých spoluobčanov jeden z
vyjadrených spôsobov údajného môjho
postoja k futbalu.
Aj s odstupom času sa stále hovorí
o tom, že predchádzajúce vedenie obce,
zanechalo dostatok finančných prostriedkov na dokončenie stavby, a tak
sa v stavbe malo pokračovať. Či to tak
bolo alebo nie, sa Vám budem snažiť
priblížiť v nasledujúcich riadkoch, na
základe čoho, si budete môcť sami
urobiť svoj vlastný názor, či bolo zodpovedné uzatvoriť zmluvu o dielo na
realizáciu uvedenej stavby, ako aj názor
či predložený návrh a následné ukončenie zmluvného vzťahu s dodávateľom
na stavbu, bolo správnym rozhodnutím.
Dňa 2.10.2006 obec Dúbrava zastúpená vtedajším starostom obce
uzatvorila zmluvu o dielo na predmet
diela Šatne TJ Agrobaník Dúbrava

za cenu diela na vtedajšiu menu
2 219 259,-Sk. Predmetom zmluvy
mali byť stavebné práce, výsledkom
ktorých mala byť tzv. hrubá stavba,
ktorá mala byť ukončená podľa
zmluvy do konca roka 2006.
Podľa inventarizácie finančného
majetku k 31. 12. 2006 t. z. ku dňu
ukončenia stavebných prác podľa
zmluvy, obec Dúbrava disponovala
v súčte na všetkých účtoch sumou
2 114 013, 53 Sk.

Z uvedeného vyplýva, že finančný
majetok obce v čase plnenia, podmienok zo zmluvy k 31.12.2006 bol vo
výške 2 114 013,53 Sk, čo bol schodok 105 245,50 Sk oproti uzatvorenej
zmluve za cenu diela, ktorá bola
2 219 259 Sk. Pokiaľ by došlo k realizácii diela zhotoviteľom podľa textu
zmluvy, tak obec Dúbrava by nebola
možná uhradiť celú cenu za vykonané
dielo. Taktiež by nedošlo k uhradeniu
záväzkov podľa inventarizácie z iných
obchodných vzťahov, záväzkov voči
zamestnancom, poisťovniam, daňovému úradu.
Súčet sumy finančného majetku
obce 2 114 013,53 Sk tvoril aj bežný
účet na ktorom bolo v peňažnom ústave
podľa záznamu z inventarizácie k 31.
12. 2006 evidovaných 1 490 500,59 Sk.
z ktorého boli neskôr uhradené uvedené záväzky z inventarizácie, a to vo
výške 600 344,38 Sk. Po uhradení
záväzkov z tohto účtu by bol zostatok
890 156,21Sk.
Zvláštnosťou zostáva aj tá skutočnosť, že k podpísaniu uvedenej zmluvy
došlo aj napriek tomu, že v rozpočte
obce v roku 2006 boli rozpočtované
finančné prostriedky na uvedenú stavbu
vo výške 1 664 000,- Sk, čo je opäť
schodok oproti sume za dielo uvedenej
v uzatvorenej zmluve
vo výške
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555 259 Sk, ktorý nebol krytý žiadnymi
inými zdrojmi financovania. K 31. 12.
2006 nebol schválený rozpočet obce
Dúbrava na rok 2007, ktorý by plánoval
s kapitálovými investíciami na dofinancovanie uvedenej stavby.
Na otázku, prečo došlo k takým
rozhodnutiam a postupu v danej veci
vtedajšieho vedenia obce, keď stavba
nebola finančne krytá, a to i napriek
tomu, že obec Dúbrava v danom čase
nemala uhradené záväzky voči spoločnosti TREOS s. r. o., ktorá realizovala
stavebné práce na prípojkách a
spevnených plochách k bytovému
domu č. 551 /nájomná bytovka/ vo
výške 419 956,- Sk a to na základe
ústnych dohôd vedenia obce
a zástupcami spoločnosti TREOS
s. r. o, za ktoré obec v roku 2007
na základe neúspešného súdneho
sporu zaplatila navyše s trovami
konania a úrokom z omeškania
sumu 111 839,5 Sk.
Kde zostali finančné prostriedky na stavbu, tak ako sa to
prezentuje azda odpovedia tí, ktorí
v danom období mali rozhodovaciu
právomoc v samospráve.
S istotou viem sám za seba potvrdiť,
že k ukončeniu zmluvy na realizáciu
stavby nedošlo z dôvodu akého si môjho osobného postoja voči danej stavbe,
ale z dôvodu, aby sme uvedenú stavbu,
ale aj iné investície mohli realizovať v
budúcnosti, nakoľko 0,05% pokuty za
omeškanie úhrad faktúr dodávateľovi,
prípadné súdne konania a prípadné
exekúcie, by boli zvýšili celkovú cenu
stavby tak, ako to bolo už so spomínanou spoločnosťou TREOS.
Pokračovanie v danom trende by
zrejme zapríčinilo situáciu, že naše deti,
mládež ale aj dospelí, by sa netešili
z radosti pohybu na viacúčelovom
ihrisku a naše ambície uchádzať sa
o finančné prostriedky z iných zdrojov
v prospech obce by boli nereálne.
Daným článkom som nechcel poukazovať na prácu predchodcov, nakoľko minulosť nezmeníme, ale pre prácu
do budúcnosti sa z nej ponaučíme, ale
som chcel poukázať na alibizmus,
účelovosť šírenia dezinformácii medzi
spoluobčanmi
obce a na uvedenie
skutočných dôvodov, prečo k ukončeniu zmluvy s dodávateľom na stavbu
šatní došlo.
Vladimír Janičina
starosta obce
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ŠKOLA

Ako žijeme v našej škole
Škola, to nie je len učenie a nekonečné písanie úloh. Každodenné povinnosti sa snažíme občas ozvláštniť aj niečím iným.
V mesiacoch október a november sa uskutočnili v škole tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na výtvarné kreatívne techniky. Z Galérie P. M. Bohúňa prišli medzi žiakov výtvarníčky
a naučili ich maľovať na hodváb a servítkovú techniku.

30. októbra 2009 deti v školskom klube privítali starších
občanov obce – uja Kelu s manželkou, ktorí porozprávali
o svojej mladosti a zaspomínali na školské časy. Deti si
s nimi spoločne zaspievali a posedeli pri dobrom koláčiku
a čaji.

Prešovské divadlo „Babadlo“ zavítalo 16.11.2009 do školy,
aby zahralo deťom MŠ a ZŠ pekné predstavenie „Od nedele
do soboty“, prostredníctvom ktorého sa dozvedeli postup pri
výrobe chlebíka a plátna. Samotné deti boli vtiahnuté do
scenára a pomáhali hrať divadielko ako ozajstní herci.

V novembri sme mali v škole množstvo aktivít zameraných
na prevenciu drogovej závislosti. V rámci „Týždňa vzdelávania“ od 16.11. do 20.11. sa uskutočnili otvorené hodiny pre
rodičov, počas ktorých mohli vidieť svoje deti pracovať na
vyučovaní. Jednou z hodín bola aj prírodoveda, a práve tu
žiaci riešili problémové úlohy z oblasti protidrogovej prevencie. Deti sa teoreticky oboznámili s látkami, ktoré škodia
nášmu organizmu, merali si krvný tlak, spoznávali predmety,

ktorým by sa mali v budúcnosti vyhýbať.

ŠKOLA
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Ako sme písali o modernizácii školy v predchádzajúcich
novinách, tak už máme novú výpočtovú techniku sprevádzkovanú a žiaci na hodinách slovenského jazyka, matematiky,
prírodovedy a ďalších predmetoch pracujú na počítačoch
a využívajú dataprojektor. Priebeh vyučovania je pestrejší,
zaujímavejší a obohatený o nové prvky na rozvíjanie kompetencií žiakov.
Z projektu „Grant pre šport“ sme rozšírili kabinet telesnej
výchovy o nové športové náradie, ktoré deti využívajú aj
počas prestávok, aby upevňovali svoje zdravie a zmysluplne
trávili voľný čas.

Nezaháľajú ani detičky z MŠ a už teraz sa pripravujú na
vstup do školy. Pani učiteľky rôznymi hrovými činnosťami
ich oboznamujú s okolitým svetom, ponúkajú im možnosť
zažiť každý deň v MŠ niečo zaujímavé a nové. Zúčastňujú sa
rôznych besied, jednou z nich bola beseda s pracovníkmi
Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva o živote zvierat
v našich lesoch. Navštevujú Galériu P. M. Bohúňa, kde popri
prehliadke výstav aj maľujú a kreslia.
V popoludňajších hodinách pod vedením pani učiteliek pracujú vo výtvarnom a dramatickom krúžku a predškoláci navštevujú krúžok anglického jazyka.
Práve deti z dramatického krúžku prednedávnom svojim
krátkym programom spríjemnili chvíle starším občanom pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Teraz sa už tešíme na Vianoce, na tradičnú besiedku pri
stromčeku a príjemné posedenie s rodičmi.

V závere by sme sa chceli poďakovať ľuďom, ktorí prispeli
a pomohli našej škole:
- za poskytnutie dreva na kúrenie p. Ing. L. Špimrovi,
- za pomoc pri dovoze dreva rodičom a starým rodičom – P. Devečka, P. Macík, Š. Matejovie, R.
Mlynček, J. Moravčík, P. Pethö, J. Vrbenský, M.
Závacký,
- za poskytnutie finančných darov firmám – AgroRacio, Galia, Obecný obchod Dúbrava,
- za materiál na oplotenie M. Moravčíkovi a firme
KOUEX
Ešte predtým ako odídeme na vianočné prázdniny, zaspievame si pri vianočnom stromčeku pár kolied, povinšujeme tie
najkrajšie vinše plní očakávaní, čo nám Ježiško na Vianoce
prinesie, sa rozpŕchneme domov. Predtým aj Vám posielame
želanie, aby Vás na každom kroku sprevádzala pohoda
a úsmev na tvári, a aby ste nezabudli na to, že záleží aj od
Vás, či tohtoročné Vianoce budú pre Vás tie najkrajšie.

Kolektív ZŠ s MŠ Dúbrava

6

VOĽNÝ ČAS

Klub alpinistov a turistov Dúbrava
– premietanie horských filmov
Niekedy na jar v roku 2008 vznikla
myšlienka, že by sme mohli zorganizovať taký príjemný večer spojený s
premietaním filmov a fotoprezentácií
pre ľudí, ktorí majú radi hory, radi
cestujú a majú radi adrenalínové športy.
Pôvodný
zámer bol
pripraviť takúto akciu
dva krát do
roka a to na
jar a na jeseň.
Nultý ročník sa konal niekedy
na jar v roku
2008, jesenný
termín
sme akosi prespali, no povedali sme si,
že na budúcu jeseň určite premietanie
bude.
A tak prvý ročník Premietania horských filmov sa konal za hojnej účasti
divákov a nadšencov adrenalínových športov, hôr a objavného
cestovania 14. 11. 2009 v kultúrnom dome v Dúbrave.
Tvorba filmov a fotoprezentácií pochádzala v prevažnej miere
od pozvaných hostí, v menšej
miere z domácej tvorby členov
klubu, v ktorej hralo prím filmové štúdio Ceper Rasťa Hatiara.
Akciu oficiálne otvoril starosta
Dúbravy Vladimír Janičina a
moderovania sa famózne zhostila členka nášho klubu, Mirka
Devečková.
Ako prvý bod programu bola
fotoprezentácia Vlada Holaňa z turistických a iných akcií klubu za roky
2008 a 2009.
Ďalším bodom programu bola zaujímavá a exotická fotoprezentácia Jána
Kubáňa z Partizánskej Ľupče z cestovania po Indii. Dozvedeli sme sa rôzne
zaujímavosti a videli životný tep Indie.
Ako ďalší sa predstavil Dušan Myslivec z Nitry svojím krátkym filmom
o výstupe a zlyžovaní najvyššej hory
Rakúska, Grossglocknera, v tvrdých
zimných podmienkach.
Ďalšia fotoprezentácia bola z cesty
po Nepále v podaní Petra Sirotu
z Liptovského Mikuláša.
Z domácej tvorby predviedol svoju
prvotinu Vlado Holaň, z cestovania a

trekovania po Nórsku. Diváci videli
a dozvedeli sa, že Nórsko so svojimi
krásnymi národnými parkami je úžasná
krajina, pre horalov veľmi príťažlivá.
Ďalším hosťom bol známy himalájista Vlado Launer z Bratislavy, ktorý

fotoprezenzácii v podaní Maja Adameho z Liptovského Mikuláša.
A na záver programu to boli filmy
o Base jumpingu, čo je najnebezpečnejší šport na svete, z tvorby Rasťa Hatiara, profesionálneho base jumpera Ro-

svojou fotoprezentáciou pútavo porozprával príbeh o úspešnej, ale zároveň aj
tragickej expedícii na Mount Everest
v roku 1984, počas ktorej zahynul Jožko Psotka.

mana Dubského, známeho z reklamy na
Orange „som kto som“ a ďalšieho base
jumpera Roba Gábriša z Nitry. Pútavo
nám porozprávali o tomto zaujímavom
športe a odpovedali na otázky moderátorky Mirky.
Príjemnú atmosféru celého
večera dotvárala aj možnosť
sa občerstviť počas šesť hodinového filmového maratónu,
o čo sa zaslúžili naše nežné
polovičky pod vedením „hlavnej kuchárky“ Alenky Mrázovej.
Treba poďakovať aj vedúcim predstaviteľom obce Dúbrava za kladný prístup k celej
akcii a aj k tomu, že voľby do
VÚC, ktoré sa konali v ten
istý deň, pripravili v iných
priestoroch ako bolo plánované, keďže termín našej akcie
už nebolo možné meniť.
Takže čo povedať na záver. Myslím
si, že to bola vydarená akcia, ktorá
dopadla nad naše očakávania, za čo
treba poďakovať hlavne našim hosťom,
že prijali naše pozvanie a za ich prezentácie, počas ktorých sme spolu
s protagonistami cestovali, trekovali,
lyžovali, liezli po vertikále a lietali
voľným pádom z útesov.
Skončil sa prvý ročník Premietania
horských filmov a dovoľte mi, aby som
pozval aj Vás, obyvateľov obce Dúbrava na druhý, ktorý sa bude konať nasledujúci rok tiež v novembri v kultúrnom
dome v Dúbrave.

Domáca tvorba bola ako som už
spomínal reprezentovaná hlavne filmami a ukážkami Rasťa Hatiara a jeho
Ceper-štúdia. Jeho filmy sa zúčastňujú
na prestížnych medzinárodných filmových festivaloch a niektoré z nich získali významné ocenenia. Spomeniem
iba posledné : film Ice fiction, ktorí sme
mali možnosť tiež zhliadnuť, obsadil na
Medzinárodnom horolezeckom filmovom festivale v Teplicích nad Metují
v cene diváka desiate miesto z tridsiatich siedmich súťažných filmov.
Ďalšou jeho prezentáciou bola ukážka
z pripravovaného filmu s názvom Lost
Nomad z expedície do Kirgizstanu.
Hornatú krajinu Kirgizstanu mali
možnosť diváci sledovať aj v ďalšej

Vlado Holaň
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Dúbravské ochotnícke divadlo
Divadelné predstavenia boli v minulosti neodmysliteľnou súčasťou Vianoc obyvateľov obce.
Ochotníci už niekoľko mesiacov pred Vianocami začali nacvičovať predstavenie, aby sa
počas sviatkov mohol naplniť kultúrny dom obyvateľmi a spríjemniť im tak slávnostné
vianočné chvíle.

Zoznam divadelných hier,
nacvičených dúbravskými
ochotníkmi v rokoch
1928 – 1976

Viacerí z nás, aspoň z počutia, vedia o tom, že aj E. Jedličková. Zo zisku z predstavení bol
v Dúbrave v minulosti pôsobil ochotnícky postupne do kultúrneho domu zakupovaný aj
divadelný krúžok. V tomto krúžku sa združo- najpotrebnejší inventár pre javisko i hľadisko.
vali obyvatelia obce a pravidelne nacvičovali Z prvého divadelného predstavenia bola zakúdivadlá pri rozličných príležitostiach. Jednou pená látka na oponu, ktorú ochotníci ušili
z nich boli aj vianočné sviatky. Keďže obyva- sami. Zo zisku ostatných divadiel sa zakúpili
telia ešte nemali televízory, väčšina z nich kulisy, harmónium a rádiogramofón.
Ochotníci sa stretli s veľkou obľubou svonetrpezlivo čakala na novú hru od dúbravských ochotníkov. A tak sa popri štedrovečer- jich hier u obyvateľov obce, preto pre nich
nej večeri, návšteve kostola a blízkych ľudí, pravidelne nacvičovali nové hry. Divadlá sa
stali neodmysliteľnou súčasťou Vianoc aj pravidelne hrávali minimálne dva krát do roka
divadelné predstavenia. Podľa našich zistení, - na Vianoce a Fašiangy. Okrem toho aj pri
pôsobilo ochotnícke divadlo
v Dúbrave od roku 1928 do
roku 1976. Informácií o dúbravských ochotníkoch je pomerne málo, ale chceli by sme
Vám na tomto mieste priblížiť
aspoň niečo z histórie ochotníckeho divadla v Dúbrave.
Ako uvádza obecná kronika
prvú divadelnú hru, Rozmajrín
od F. Urbánka, nacvičila
dúbravská mládež v roku 1928
pod vedením vtedajšej pani
učiteľky E. Profantovej. Prvé
Jedenáste prikázanie
divadelné predstavenia boli
hrávané v škole. Ochotníci hrali za veľmi rozličných príležitostiach. O tom, že divadelťažkých materiálnych a finančných podmie- ný krúžok bol na vysokej úrovni svedčí aj
nok, nakoľko v obci nebolo stále javisko, druhé miesto v súťaži Ľudovej umeleckej
kulisy ani opona. Kulisy si zapožičiavali zo tvorby v okrese Liptovský Mikuláš v roku
susedných obcí a javisko postavili z dosiek, 1958, ktoré získali s veselohrou Spoločný byt,
ktoré zapožičiavali samotní ochotníci. Stolič- ktorú režírovala E. Jedličková. Poslednou
ky pre návštevníkov divadla prinášali herci. nacvičenou hrou bola v roku 1976 hra MozoNeskôr boli divadelné predstavenia odohráva- ľovci. Dúbravskí ochotníci nacvičili za celé
né v hostincoch, ktoré z priestorového hľadi- obdobie svojho pôsobenia okolo 60 divadelska vyhovovali viac ako budova školy. Medzi ných hier.
prvých režisérov patrili E. Profantová, M. Grantnerová, O.
Železník, Š. Kollár. V tomto
období sa hrávajú väčšinou hry
od F. Urbánka, ako spomínaná
hra Rozmajrín, Kamenný chodníček, Škriatok, Strídža spod
hája, Hrob lásky, Strašidlo.
V roku 1943 bol postavený
kul-túrny dom, čím sa zlepšili aj
podmienky pre divadelníkov,
ktorí začali nacvičovať už náročnejšie hry. Boli zakúpené aj prvé
kulisy. Neboli to nové kulisy, ale
Pytliakova žena
staršie od ochotníkov z Vlách.
Okrem divadiel s dospelými boli nacvičoPrvou divadelnou hrou na novom javisku bola
vané aj divadlá s mládežou. Detský divadelný
dráma od Aloisa a Viléma Mrštíka – Maryša.
krúžok viedli učiteľky základnej školy a jeho
Z ďalších hier to boli napríklad Matka, Bačočinnosť trvala aj po skončení činnosti dospeva žena, Ženský zákon, Kocúrkovo a iné. K
lých ochotníkov.
(KK)
spomínaným režisérom pribudla v roku 1945

Rozmajrín
Kamenný chodníček
Škriatok
Strídža spod hája
Hrob lásky
Strašidlo
Maryša
Matka
Bačova žena
Ženba
Ženský zákon
Povinnosti
Mirandolína
Sv. Barbora
Kocúrkovo
Nahražkový sňatok
Truc na truc
Čertov mlyn
Už sú všetci v jednom vreci
Mlynár a jeho dieťa
Statky-zmätky
Trikrát svadba
Dohadzovačka
Pani ministrová
Kocúrkovo
Všetko naopak
Čaj u pána senátora
Klam z konopí
Hádajú sa o rozumné
Jožko Púčik a jeho kariéra
Spoločný byt
Starý frfľoš
Posledný muž
Podpaľačova dcéra
Páva
Sedliacka láska
Starý zaľúbenec
Rozkošná príhoda
Vietor do tváre
Statočný valach
Futbal Primadona
Dvere sa ztvárajú
Hľadá sa mladucha a kvočka
Zlatý veniec
Deň oddychu
Faraóni
Bláznivá nedeľa
Svadobný závoj
Stračie hniezdo
Májová noc
Ženba Ďura Šúplatu
Figliar Matej
Potopa
Za frontom
Kamenný chodníček
Jedenáste prikázanie
Keď služobníctvo stávkuje
Silvestrovská noc
Potopa sveta
Mozoľovci
Zdroj: Obecná kronika
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Duchovné prežívanie Vianoc
„Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky ticho spí, sní.
Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!
Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení, Boh Syn
Ježiško, Láska, Boh Syn!“

Slová najznámejšej a najkrajšej vianočnej
koledy na svete, ktorej text napísal v roku
1816 kaplan Joseph Mohr vo farnosti Mariapfarr a arnsdorfský učiteľ a organista
Franz Xaver Gruber skomponoval k jeho
básni melódiu a prvý krát bola uvedená 24.
decembra 1818 v kostole sv. Mikuláša v
Oberndorfe pri Salzburgu, nás uvádzajú do
adventného a vianočného obdobia.
Advent – je čas duchovnej prípravy na
Vianoce. Zamýšľame sa nad tým, čo sa nám
podarilo a naopak, čo by sme vo svojom
vnútri chceli zlepšiť a ako byť jeden
k druhému lepší.
Čas vianočný je už reálnym prežívaním
duchovného posolstva Vianoc – narodením
nášho Pána – Božieho syna – Ježiša Krista.
Rodina sa stretáva pri štedrovečernom
stole pri modlitbe s poďakovaním Bohu za
celý rok, analyzujeme, čo sa nám počas
uplynulého roka podarilo a čo nám naopak
nevyšlo podľa našich predstáv a spomíname
na tých, ktorí sú už nie medzi nami.
Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc Štedrého dňa je 24. decembra polnočná
svätá omša. Už v minulosti naši predkovia:
prastarí a starí rodičia, podľa ich spomienok, sa pešo vydávali aj v nepriaznivých

poveternostných podmienkach počasia
(snehu, mrazu, vetre a metrovým závejom
snehu) na polnočnú svätú omšu do farského
kostola sv. Alžbety do L. Kľačian, aby
zažili pravú atmosféru narodenia Ježiša
Krista.
V súčasnosti tiež ľudia veľmi radi prichádzajú či už na polnočnú svätú omšu do
L. Kľačian alebo na sviatok Božieho narodenia 25.decembra ráno do kostola sv.
Ondreja v Dúbrave, aby duchovne načerpali
duchovné posolstvo Vianoc, keď anjel
radostne zvolá: „Nebojte sa! Zvestujem vám
veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste
narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám
bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté
do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa
k anjelovi pripojilo množstvo nebeských
zástupov, zvelebovali Boha a hovorili:
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle.“ (Lk2,10-14)
Lukášovo evanjelium nám oznamuje
radosť z Božieho narodenia a pripomína
aby všetci ľudia túto radosť a tento pokoj
prenášali do svojho života.
Vianočné obdobie pokračuje 25. decembra sviatkom Božieho narodenia, 26. decembra sviatkom sv. Štefana mučeníka,
ktorý svojou smrťou dokázal vernosť Kristovi, ďalej medzivianočným obdobím,
koncom roka na sv. Silvestra, začiatkom
kalendárneho roka na Nový rok a končia 6.
januára sviatkom Troch kráľov, ktorí sa
prišli pokloniť malému Ježiškovi a súčasne
v tomto období putuje koleda, na čele ktorej
stojí kňaz a s ním miništranti putujú od domu k domu a spievajú vianočné koledy
a ľudia prispievajú na dobročinnú akciu
Dobrá novina, ktorá je na pomoc deťom
v chudobných afrických krajinách.
Dovoľte mi, aby som Vám všetkým –
celej dúbravskej rodine poprial požehnané
vianočné sviatky a požehnaný nový rok
2010, radosť z Božieho narodenia Ježiša
Krista, darov Ducha svätého, ochranu Panny Márie, ochranu patróna sv. Ondreja,
ochranu patrónky baníkov sv. Barbory,
veľa Božieho požehnania, zdravia, lásky,
porozumenia, pracovných a osobných úspechov, nech každý každého má rád, ako
veľká Dúbravská rodina a nech Vianoce
neskončia a sú v každom v nás každý deň
v roku.
Mgr. Branislav Bubniak
veriaci rímskokatolíckeho vierovyznania
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Vianočné zamyslenie
Ó, domov k Tebe Otče dnes v svätvečer tichý.
Ty pohladíš hlavu – vypočuješ vzdychy!
Ó, domov k Tebe, Otče – dnes v svätvečer jasu.
Ty v svojom Synovi – daruješ nám spásu!
Ó, domov k Tebe, Otče – tam plameň lásky svieti...
Ty privinieš si k srdcu zatúlané deti...! Amen
„ Ajhľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj
hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním
a on so mnou.“
Zjavenie sv. Jána 3, 20
Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia vo viere
v Pána Ježiša Krista
Opäť tu máme najkrajšie sviatky v roku, sviatky pokoja,
lásky a radosti. Opäť prichádza Boh so svojou láskou a túži ňou
objať každého človeka. Rok čo rok prichádza Boh k nám a klope
na dvere našich sŕdc, príbytkov a domácností. Stále verí a dúfa,
že mu bude otvorené a bude môcť stolovať spolu s nami... On
dúfa a túži po tom, aby Jeho deti mohli byť obdarované tým
najväčším pokladom a radosťou, ktorá má trvalú a večnú hodnotu. Boh stojí pri dverách a klope... Ak niekto počuje Jeho hlas
a otvorí mu dvere Boh vojde k nemu a bude večerať spolu s ním.
Aj my, drahí moji budeme počas týchto sviatkov počúvať v
našich chrámoch o Božej láske, budeme počuť Boží hlas, ktorý
zaplakal v betlehemských jasliach, aby oznámil tomuto svetu, že
Boh počíta s nami, že nás miluje, a že mu záleží na každom
jednom z nás... On spravil všetko pre to, aby mohol byť s nami,
aby sa ujal svojho ľudu a aby nám daroval pravú radosť, pokoj a
slobodu. Záleží len na nás milí priatelia, či zostaneme hluchý
tomuto hlasu, alebo otvoríme dvere našich sŕdc a domácností,
aby sme v nich privítali ten najväčší vianočný dar - betlehemské

Dieťa - Pána Ježiša Krista. Lebo len On, Boží Syn dáva týmto
sviatkom a celému nášmu životu ten pravý a jedinečný zmysel a
význam. Vianoce bez priatia Božej lásky nie sú Vianocami, lebo
keby sa Kristus aj tisíc krát narodil v Betleheme, ak sa nám v
srdciach nezrodí, naveky zahynieme.
V Anglicku mali v stredoveku zvláštny zvyk. Vždy, keď
anglický kráľ prechádzal svojou krajinou, zostali brány každého
mesta uzavreté. Kráľovský posol vtedy zvolal k strážcom mestských brán: „Otvorte brány!“ Hlas spoza mestskej brány sa
opýtal: „Kto je tam?“ A kráľovský posol odpovedal: „Prichádza
k vám anglický kráľ!“ Vtedy sa mestské brány otvorili a ľud
radostne vítal svojho kráľa.
Takto by to malo byť aj pri nás drahí priatelia. Naše srdce
môže zostať zatvorené pred všeličím. Existujú dokonca veci,
pred ktorými musí zostať zatvorené. Ale pred prichádzajúcim
Božím Synom – betlehemským Dieťaťom je potrebné, aby sa
naše srdcia otvorili. Jeho – Kráľa slávy – je potrebné pustiť dnu,
lebo prichádza Kráľ nášho srdca a Pán nášho života – Ježiš
Kristus. Kiež každé srdce i počas nastávajúcich vianočných
sviatkov vyznáva: „Svoj rozum, srdce dávam Ti, veď nemám iné
poklady, môj život celý prijmi...“
Ak prežijeme tieto sviatky s pokorou a s túžbou v srdci, tak
nezáleží na tom či sa pridáme k mudrcom, alebo pastierom.
Nasledujme hviezdu a ona nás privedie k Dieťatku. Nečudujte
sa, keď sa hviezda zastaví a rozžiari nad vašim srdcom, lebo to
je miesto, ktoré si Boh vybral pre svojho Syna.
Prajem a od Pána Boha v modlitbách vyprosujem všetkým
čitateľom a obyvateľom Dúbravy, evanjelikom i katolíkom,
veriacim i hľadajúcim pokojné a požehnané prežitie Vianočné
sviatky, veľa lásky, vzájomnej úcty a tolerancie v Novom roku
2010.
Váš Pánu oddaný
Mgr. Ján Molčan Ev. a. v. zborový kaplán

Nový evanjelický duchovný pastier dcérocirkvi v Dúbrave
„Narodil som sa 7. 4. 1979 v Rožňave,
rodičom Jánovi Molčanovi a Zuzane, rod.
Virágovej. Mám mladšiu sestru Zuzanu. Detstvo a mladosť som prežil v rodnej obci Rejdová, kde som bol aj pokrstený a konfirmovaný. V domácom, Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Rejdovej, som od sedemnástich
rokov zastával funkciu presbytera, neskôr poddozorcu, kantora a v roku 2000 si ma cirkevný
zbor zvolil za zborového dozorcu. Počas môjho pôsobenia v domácej farnosti bol generálne
opravený exteriér a interiér vzácneho renesančného chrámu Božieho.
V roku 2003 som bol prijatý na Evanjelickú
bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú som úspešne ukončil
v roku 2008. Po zložení kaplánskych skúšok
som bol 2. augusta 2008 v evanjelickom a. v.
chráme Božom v Spišskej Novej Vsi vysvätený za evanjelického kňaza. Mojim prvým pôsobiskom bol Tatranský seniorát, kde som
pôsobil na 2/3 ako seniorálny kaplán a na 1/3
ako zborový kaplán Cirkevného zboru vo
Švábovciach s pôsobnosťou v Gánovciach,
kde som aj býval a prežil nádherný prvý rok
svojej služby.
Od 15. augusta 2009 som bol dôstojným
bratom biskupom Slavomírom Sabolom menovaný za zborového kaplána Cirkevného
zboru v Part. Ľupči, do ktorého patrí aj najväč-

šia dcérocirkev v Dúbrave. Evanjelický a. v.
cirkevný zbor v Part. Ľupči je jeden z najstarších a najslávnejších evanjelických zborov na
Slovensku. Niekdajšia Nemecká Ľupča už
v roku 1525 mala svojho evanjelického kňaza
a konali sa tam evanjelické Služby Božie.
Mojou prvoradou úlohou a túžbou je povzniesť Cirkevný zbor po jeho duchovnej i
hmotnej stránke. Od 1. septembra sa začali
konať pravidelne Služby Božie okrem matkocirkvi v Part. Ľupči a dcerocirkvi v Dúbrave,
aj na fíliách v Potoku a Krmeši. V blízkej
budúcnosti chcem obnoviť Biblické hodiny,
stredtýždňové Služby Božie, detské Služby
Božie, pastorálne návštevy, vianočnú koledu a
začať sa venovať mládeži.
Po hmotnej stránke je Cirkevný zbor v
nezávidenia hodnej situácii. Matkocirkevný
chrám Boží v Partizánskej Ľupči je v žalostnom stave. Faru, ktorá je historickou pamiatkou a patrí medzi najstaršie fary na Slovensku
sa nám po mojom príchode podarilo už z
veľkej časti opraviť. Za necelé 3 mesiace bola
vymenená strešná krytina, v celej budove bola
vymenená elektroinštalácia, bolo nainštalované nové ústredné kúrenie, spravená bola kotolňa, nový komín, vymenené okná, dvere, nové
podlahy, takmer všetky izby boli vystierkované, vymaľované a dorobené boli chýbajúce
stropné klenby. Všetky tieto práce boli vykonané v rekordne rýchlom čase, vďaka Božiemu

požehnaniu a veľkej obetavosti horlivých cirkevníkov z Part. Ľupče, Dúbravy a ostatných
fílii za čo všetkým patrí moje obrovské a úprimné poďakovanie.
V blízkej budúcnosti nás čaká náročná
generálna oprava ľupčianskeho chrámu Božieho, taktiež je potrebné upraviť okolie dúbravského kostola a celý exteriér chrámu nanovo
vymaľovať. Mojou túžbou je, aby evanjelický
kostol v Dúbrave mal vlastné zvony, ktoré sú
neodmysliteľnou súčasťou každého kostola.
Po 3 mesiacoch môjho pôsobenia v Part.
Ľupči a Dúbrave je priskoro hodnotiť, alebo
vytvárať nejaké uzávery. Môžem len Pánu
Bohu ďakovať za milých a vzácnych ľudí, ktorí tu žijú, ktorí mi pomáhajú, s ktorými prežívam radosti i starosti, a ktorým nie je ľahostajný Cirkevný zbor – spoločenstvo Božieho
ľudu.
Prosím Pána Boha, aby požehnal moju
službu medzi Vami, lebo : „neprišiel som, aby
ste mne slúžili, ale aby som ja slúžil vám ...“
Nech Hospodin žehná a opatruje všetkých
obyvateľov Dúbravy, ktorým vyprosujem hojnosť Božieho požehnania a lásky Kristovej“
Váš Pánu oddaný brat kaplán
Mgr. Ján Molčan
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KULTÚRNO – SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

30 rokov FS Chabenec
Čo predchádzalo vzniku FS Chabenec
V jeseni v roku 1978 začali Krajské
osvetové stredisko v Banskej Bystrici
a Okresné osvetové stredisko v L. Mikuláši s prípravou rozsiahleho prieskumu ľudovej kultúry Liptova. Hlavným
organizátorom tohto prieskumu bol Ing.
Viliam Ján Gruska, CSc. Pohnútkou
k tejto akcii mala byť jednak príprava
scénického programu pre Folklórne
slávnosti pod Poľanou v Detve v roku
1979, jednak oživenie trvalého záujmu
o scénické spracovanie hodnôt ľudovej
kultúry vo všetkých obciach Liptova,
kde sú k tomu čo len najmenšie predpoklady a podmienky. Ďalej tu išlo
o vyhľadávanie a zachovanie najhodnotnejších prejavov ľudovej kultúry
ako cenného skvostu ľudového umenia
Liptova pre budúce generácie.
Vtedajšie miestne osvetové zariadenie v Dúbrave na túto výzvu reagovalo
kladne. Realizátorom prieskumu bol
riaditeľ školy a Osvetovej besedy Milan
Slačka s jeho manželkou Ruženou.
Pohovormi s občanmi, väčšinou v
staršom veku, boli zistené prvky ľudovej kultúry i v našej obci hlavne v oblasti spevu, v menšej miere v oblasti
hudby.
Zo spevu to boli piesne pastierske
a bačovské – spievané pri pasení stáda
a oviec na salaši, piesne z hôr – spievané pri zbieraní lesných plodín, a piesne
z lúk (trávnice) – spievané pri sušení
sena. Zachovávané boli i starodávne
zvyky a obyčaje: Vynášanie „Murieny“
z obce pred Veľkou nocou a jej utopenie vo vode, vynášanie Dedka, Jánske
ohne, a mnohé zvyky pred Vianocami.
Vznik FS Chabenec
Vďaka zisteniam prieskumu ľudovej
kultúry v obci, sa našli viacerí obyvatelia, ktorí boli ochotní tieto prvky
naďalej zachovávať. Títo obyvatelia
vytvorili na konci roku 1978 pod vedením Mikuláša Slačku Folklórnu skupinu spevov a tancov v Dúbrave.
Na začiatku mala skupina 25 členov;
16 žien a 9 mužov. Zakladajúcimi
členmi skupiny boli: Ružena Slačková,
Božena Guráňová, Božena Griešová,
Jolana Bubniaková, Mária Bubniaková,
Elena Fajtlíková, Jolana Haragová,
Emília Hrnčiarová, Anna Matejovie,
Božena Nemcová, Elena Ohrablová,
Emília Oravcová, Mária Švecová, Emília Šimková, Viera Vyšňanová, Viera
Urbanovičová, Ondrej Grieš, Ján Bella,
Remig Juriga, Vladimír Lejša, Ján

Moravčík, Ján Ohrablo, Stanislav Poliak, Pavol Staroň, Štefan Veselovský.
Kroje si členovia skupiny zhotovili
svojpomocne podľa miestnych zvykov,
s finančnou podporou Okresného osvetového strediska v L. Mikuláši, Miestnej organizácie Československého zväzu žien a Rudných baní v Dúbrave.
Počas zimy 1978 – 1979 sa schádzali členovia skupiny a nacvičovali piesne, ktoré boli získané počas prieskumu.
Prvým nacvičeným programom bolo
Vynášanie Murieny, s ktorým vystúpili
aj na Folklórnych slávnostiach v Detve
v roku 1979. K ďalším programom
nacvičeným z piesní získaných počas
prieskumu patrili: Ráno a večer na
salaši (muži), Zbieranie lesných plodín
(ženy) a Kosenie a sušenie sena (muži
aj ženy spolu).
Činnosť FS Chabenec v rokoch 1979
- 2000
Od roku 1979 do roku 1990 viedol
skupinu Mikuláš Slačka. V tomto období skupina pravidelne pripravuje
vystúpenia pre obyvateľov obce pri
rozličných príležitostiach a sviatkoch a
podieľa sa na zachovávaní tradícií v
obci (fašiangová bursovačka, vianočné
zvyky). Okrem toho sa každoročne
zúčastňujú aj na Okresnej súťaži folklórnych skupín v Liptovských Sliačoch
a na ďalších podujatiach, ktoré sa konali mimo obce (rozličné folklórne slávnosti, prehliadky folklórnych skupín,
jarmoky).
V roku 1986 prijíma nový názov
Folklórna skupina Baník, nakoľko
začína vystupovať pod hlavičkou Rudných baní (dovtedy vystupovala pod
Osvetovou besedou) a rozširuje sa
o ďalších členov – zamestnancov Rudných Baní.
Medzi rokmi 1990 – 1995 je činnosť
skupiny minimálna. K oživeniu činnosti
dochádza v roku 1995. Od roku 1995
pripravujú jej členovia v priebehu roka
viaceré vystúpenia – fašiangová bursa,
program ku Dňu matiek, Deň detí,
Jánske spevy, oslavy SNP, banícky deň,
úcta k starším, program s vianočnými
a predvianočnými zvykmi a silvestrovský program. Tiež sa zúčastňujú podujatí mimo obce. V období od roku 1991
do roku 2000 vedú skupinu Mária Slabejová, Alena Gejdošová a Ružena
Slačková.
Činnosť FS Chabenec od roku 2000
Od roku 2000 nastáva „nové obdobie“ jej činnosti. Vedúcou sa stáva

Ľubica Nemcová. Pod jej vedením
členovia skupiny pokračujú v práci
z predchádzajúceho obdobia a pripravujú nové programy a podujatia, ktorými
prispievajú k udržiavaniu folklórnych
tradícií nielen v obci, ale v celom regióne.
Vďaka členom skupiny sú v obci
dodnes zachovávané viaceré starodávne
zvyky. Začiatkom roka organizujú
Fašiangovú bursovačku, počas ktorej
navštívia všetky domácnosti. Masky, do
ktorých sú bursovníci preoblečení majú
okrem zábavnej funkcie plniť aj
ochranný význam. Od roku 2000 oživili
aj starodávny zvyk Vynášania Murieny.
Murienu, slamenú figurínu ženy, najskôr nosia po dedine a nakoniec ju
zapália a hodia do potoka. Jej vynášaním sa majú z dediny vyhnať choroby,
smrť a tiež sa má urýchliť odchod zimy. S tradíciami ďalej pokračujú pri
Sadení Mája a na Jána, kedy pália Jánske ohne. Rok zakončujú vinšovačkami
Betlehemcov a pásmom predvianočných a vianočných zvykov.
Okrem zachovávania zvykov pripravuje skupina programy, s ktorými vystupuje pre obyvateľov obce Dúbrava.
Každoročne pripravujú kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek, Osláv
SNP, Baníckeho dňa, posedenia so
staršími obyvateľmi, zažíhania stromčeka. Vo svojich programoch sa členovia snažia oživiť tradície banícke, pastierske, ale aj tradície spojené s kosením a hrabaním sena, taktiež slávnostné
príležitosti ako svadby, krstiny, či starodávnu zábavu pri zôsype. Pri príležitosti Dňa detí pripravujú Cestu rozprávkovým lesom. Pre deti nacvičili aj
viaceré divadelné predstavenia, ktoré
im venovali ako mikulášsky darček.
Boli to napr. rozprávky Mrázik, Snehulienka, Soľ nad zlato.
FS Chabenec je so svojimi vystúpeniami známa aj mimo obce, kde sa
zúčastňujú rozličných folklórnych festivalov a vystúpení. Každoročne vystupujú na Folklórnych slávnostiach v
Smižanoch. Na tomto festivale vystúpili napr. s programami Regrúti, Na Barboru, Zôsyp a zábava u Mlynčekov v
krčme, a iné. Zúčastnili sa aj na ďalších
festivaloch a prehliadkach folklórnych
skupín – Folklórne slávnosti v Porube
pod Vihorlatom (v roku 2000, 2005,
2006), Folklórny festival vo Východnej
(2001), Folklórne slávnosti pod Kráľovou Hoľou v L. Tepličke (2001), Ekumenický festival vianočných tradícií
v Chrenovci-Brusne (2001, 2005), Letokruhy – festival vo Veľkom Borovom
(2002), Regionálna prehliadka folklórnych skupín Lúčky (2006, 2008), Kraj-

KULTÚRNO- SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
ská prehliadka folklórnych skupín v D.
Kubíne (2008), Veruže mi zahraj –
regionálna prehliadka folklórnych skupín v Sliačoch (2009).
FS Chabenec sa pravidelne zúčastňuje aj na stretnutiach Liptákov, a to
na Svetovom stretnutí Liptákov, stretnutí bystrických Liptákov, ale aj na
stretnutí Liptákov v Bratislave.
So svojim programom vystupuje
skupina na rozličných podujatiach
najmä v regióne Liptov. K najvýznamnejším patria Stoličné dni a Mikulášsky
jarmok v L. Mikuláši, Liptovské dni
Matky v L. Sliačochh, kde bola v roku
2001 vystavovaná mladucha z Dúbravy. Ďalej Remeselnícky jarmok v P.
Ľupči, Dni obce v P. Lehote, a tiež pri
rôznych jednorázových podujatiach
akými boli napríklad Oslavy založenia
B. Bystrice (2005), 160. výročie žiadostí slovenského národa (2008), Slovenský deň vo Westerne (2008), Poďakovanie za úrodu, Pribylina (2009).
V rokoch 2002 a 2003 spolupracovala skupina pri príprave baníckeho
programu s Dr. Ladislavom Hyžom,
riaditeľom Slovenského rozhlasu v B.
Bystrici a hercom a publicistom Jurajom Sarvašom.
Významným je aj rok 2008, kedy FS
Chabenec vydáva vlastné CD s názvom
V tej Dúbrave.
Osobitná pozornosť je venovaná
práci s deťmi. Folklórna skupina má aj
svoju detskú časť. Dievčatá a chlapci si
pod vedením dospelých členov nacvičujú vlastné programy, ktorých hlavná
myšlienka sa nesie v znamení zachovávania tradícií. S programami potom
vystupujú na rozličných podujatiach v
obci i mimo nej.
FS Chabenec, okrem toho, že sa
podieľa na zachovávaní kultúrnych
a folklórnych tradícií v obci, organizuje
pre obyvateľov obce aj samostatné kultúrno-spoločenské podujatia ku ktorým
patria diskotéky, pre deti Cesta rozprávkovým lesom a v minulosti organizovali členovia skupiny aj Banícke dni.
Kalendárium podujatí FS Chabenec
v obci Dúbrava
Mesiac
február /marec
marec
máj
máj/jún
jún
august
september
október/november
december

Podujatie
Fašiangová bursa
Vynášanie Murieny
Deň matiek
Stavanie mája
Deň detí
Pálenie Jána
Oslavy SNP
Deň obce
Úcta k starším
Zažíhanie stromčeka
Vianočný program
Pozdravy Betlehemcov
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Najvýznamnejšie podujatia, ktorých sa
FS Chabenec zúčastnila v rokoch 2000
- 2009

Fašiangová bursa

Rok

Podujatie

2000

 Folklórne slávnosti v Smižanoch
 Svetové stretnutie Liptákov

2001

2002

Vynášanie Murieny

2003

2004

2005

Deň matiek
2006

2007

2008

Oslavy SNP

2009

Deň obce

 Folklórne slávnosti v Smižanoch
 Stretnutie banskobystrických
Liptákov
 Vystúpenie v Porube pod Vihorlatom (Okres Michalovce)
 Dni matky – L. Sliače
 Celoslovenský ekumenický
festival vianočných tradícií
v Chrenovci-Brusne
 Vystúpenie v Partizánskej Ľupči
 Folklórne slávnosti v Smižanoch
 Stoličné dni v L. Mikuláši
 Folklórny festival vo Východnej
 Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou, L. Teplička
 Vystúpenie v L. Vlachoch
 LOS – regionálna prehliadka
folklórnych skupín
 Vystúpenie na plese Liptákov
v B. Bystrici
 Stretnutie s hercami
a bystrickými Liptákmi
 Folklórne slávnosti v Smižanoch
 Stretnutie bystrických Liptákov
 Letokruhy- festival V. Borové
 Vystúpenie Kvačany
 Divadlo Martin
 Stoličné dni v L. Mikuláši
 Folklórny festival Poruba pod
Vihorlatom
 Liptovské dni Matky, Sliače
 Oslavy založenia B. Bystrice
 Ekumenické slávnosti Chrenovec
– Brusno
 Silvester – Aquapark
 Folklórne slávnosti v Smižanoch
 Stoličné dni v L. Mikuláši
 Regionálna prehliadka folklórnych skupín, Lúčky
 Folklórne slávnosti Poruba pod
Vihorlatom
 Vianočné pásmo, L. Ján
 Silvester Aquapark
 Deň obce Paučina Lehota
 Remeselnícky jarmok, Partizánska Ľupča
 Ples Liptákov v B. Bystrici
 160. výročie žiadostí slovenského národa
 Galéria P. M. Bohúňa, Absolventský koncert
 Vystúpenie v Malatínach
 Regionálna prehliadka folklórnych skupín, Lúčky
 Slovenský deň vo Westerne
 Krajská prehliadka folklórnych
skupín, Dolný Kubín
 Stretnutie Liptákov v Bratislave
 Divadelný festival, Ľubeľa
 Ovenálie, Východná
 Vystúpenie Sv. Kríž
 Stretnutie bystrických Liptákov
 Vystúpenie – Likavka
 Veruže mi zahraj, regionálna
prehliadka folklórnych skupín, L.
Sliače
 Poďakovanie za úrodu, Pribylina
 Úcta k starším, Matica slovenská,
L. Mikuláš

L. Nemcová, A. Gejdošová, KK
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DEŤOM

MILÉ DETI, PRAJEME VÁM VEĽA ZÁBAVY PRI RIEŠENÍ NASLEDUJÚCICH ÚLOH.

Podarí sa ti nájsť 5 rozdielov?

Hádanky
Elena Čepčeková
Zavítal k nám taký hosť,
čo cez potok spravil most,
z okna spravil záhradku,
zahatal nám vyhliadku.
__________
Keď je prašná cesta,
nepohnú sa z miesta,
a keď sa ľad zatrblieta,
každá ako strela lieta.

Bludisko

Pomôžeš nájsť chlapcovi cestu
k balíčkom?

Vymaľuj si obrázok

Správne odpovede: Mráz, Korčule

