DUBOVSKÉ NOVOSTI
občasník obce valaská Dubová

Milí občania Valaskej Dubovej,
kandidoval som na post starostu obce s tým,
že pomôžem v jej napredovaní. Za prvé tri
roky tohto volebného obdobia sme stihli urobiť viacero pekných investičných akcií, o ktorých sme Vás informovali v predchádzajúcich
číslach našich Dubovských novostí. Zaviedli

jún 2018, ročník iv., číslo 1
sme niekoľko nových kultúrnych a spoločenských podujatí, oživili činnosť záujmových a
občianskych združení a verím, že aj čo sa týka
fungovania samotného obecného úradu, ste
pocítili pozitívne napredovanie týkajúce sa
väčšej transparentnosti aj ochoty pomôcť.
V nasadenom trende sme sa snažili pokračovať aj od začiatku roku 2018. V investičnej
oblasti sa nám podarilo zrekonštruovať a od
základu zariadiť kuchyňu v kultúrnom
dome, ktorá spĺňa požiadavky aj tých najnáročnejších kuchárov. Pokračujeme v rekonštrukčných a stavebných prácach pri vstupe
do obce ako aj na obecnom cintoríne. Bude tu
nová cesta, oddychové miesta, pred cintorínom vyznačené parkovacie miesta. Môžem s
hrdosťou konštatovať, že na vyhlásených brigádach sa zúčastňuje stále viac ľudí, čo je
známka, že máte o modernizáciu a napredovanie obce záujem. Získali sme tiež dotáciu z
eurofondov, za ktorú budeme môcť už v letných mesiacoch zrekonštruovať obecnú cestu
v dĺžke 200 metrov. Náklady na túto akciu
nám budú v plnej miere preplatené z Európskej únie. Vypracovali sme aj ďalšie projekty,
v ktorých žiadame o dotácie. V prípade, že

budeme úspešní, vystaviame oddychovú
zónu s detským ihriskom a verejnými WC,
prerobíme vykurovanie kultúrneho domu,
znížime jeho energetickú náročnosť... Čo sa
týka podaných žiadostí o dotácie, snažíme sa
bojovať o každý cent, ktorý je možné pre obec
získať.
Okrem toho nás čaká veľký projekt pozemkových úprav, ktorý ak zvládneme, tak sa v našej obci bude dať opäť vo väčšej miere stavať a
zákonite sa bude obec aj rozvíjať. Máme rozrobené aj ďalšie projekty a načrtnuté vízie
budúceho rozvoja. Nebudú chýbať ani kultúrne a športové podujatia.
O všetkom Vás budeme informovať. Spolu s
mojimi spolupracovníkmi a poslancami
obecného zastupiteľstva sa snažíme, aby z
každej jednej akcie mala obec úžitok. Cieľom
je, aby spokojných obyvateľov Valaskej Dubovej bola veľká väčšina. Verím, že obec naozaj
napreduje a žije sa Vám v nej zas o niečo lepšie. Aby sme tento trend udržali, budem sa
snažiť, samozrejme aj s Vašou podporou, naďalej našu obec rozvíjať.
Igor Tulinský
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elektriku, vodu, odpady, stierky, osvetlenie,
vybavili sme ju komplet nerezovým vybavením
profesionálneho charakteru. Vybavenie do nej
sa nám podarilo zohnať za necelých 5 tisíc eur.
Nerezové stoly, drezy, konvektomat, sprchy,
ešte nám zvýšila aj jedna fritéza. Pribudol aj
nový sklad, regále, tiež nerezové, všetko v duchu budúceho zámeru, ktorým je obecný catering. Naozaj sa zaoberáme myšlienkou obecného cateringu. Chceme ho zriadiť už v lete.
Mal by fungovať asi nasledovne. Keď bude
chcieť u nás občan usporiadať nejakú akciu,
predložíme mu katalóg služieb - výzdoby, jedál, občerstvenia. O všetky starosti ohľadom
výzdoby miestnosti a podávaných jedál a nápojov sa postará obec. Občan si len nahlási termín. Máme už predjednaných kuchárov, ľudí
zaoberajúcich sa výzdobou atď. No a súčasťou
tohto zámeru je aj nová kuchyňa. Poslúži teda
dobrej veci. Kuchári, ktorí ju videli, vyjadrili
veľkú spokojnosť.

Nová kuchyňa v kultúrnom dome
a obecný catering
Počas každej zimy sa snažíme zrealizovať nejakú interiérovú investičnú akciu. Minulý rok
sme odovzdali občanom do užívania posilňovňu v kultúrnom dome. Stále si myslím, že je to
jedna z mála posilňovní v majetku obce tak vybavených a užívaných ako u nás široko ďaleko.
Tento rok sa nám vydarilo obnoviť kompletne
zariadenú kuchyňu tiež v kultúrnom dome.
Všetko sme tu prerobili od základu. Podlahy,
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Občania chcú, aby sa obec zveľaďovala. Dokázali to aj
na brigáde zameranej na výstavbu cesty na obecnom
cintoríne. Zúčastnilo sa jej 30 obyvateľov.

Cintorín s novou cestou a
parkovacími miestami
Na jar sme začali aj s ďalšou peknou akciou. Je
ňou cesta cez cintorín. Spojíme ňou spodnú
bránu s vrchnou, aby sa po nej mohlo presúvať zhora dole aj automobilom. Súčasťou projektu je aj postavenie oddychových miest s lavičkami a vodou. Porobíme rozvody vody, aby
si mohli pri lavičkách ľudia posedieť a súčasne
nabrať vody aj napiť sa. Aby sme zase o niečo
vylepšili vstup do obce, zo začiatku júna ideme popracovať na novom parkovisku pri cintoríne. Doteraz spevnené parkovacie plochy
vyasfaltujeme, vyznačíme, vybavíme košmi.
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Zrekonštruovanie 200 metrov
dlhej obecnej cesty
Za pomoci úspešne vyhodnoteného projektu v rámci Programu rozvoja vidieka sa
nám podarilo získať z eurofondov peniaze na
novú obecnú cestu. Jedná sa zhruba o 200
metrov cesty zo zámkovej dlažby plne hrade-

ná z fondov európskej únie. Napájať sa bude
na existujúcu zámkovú dlažbu pri dome Ladislavova Gajdoša a bude pokračovať popri Kadubcovcoch, Sidorovcoch, Kučerovcoch, zapojí do seba napojenia cesty od Podskubovcov,

Podaný projekt na výstavbu
oddychove j zóny s detským
ihriskom a vere jnými WC
Rozrobili sme samozrejme aj ďalšie projekty. Od súkromného vlastníka sme odkúpili do
majetku obce bývalú budovu pošty. Túto chceme kompletne zrekonštruovať aj s príslušným
pozemkom ich prepojiť s doterajšími obecnými budovami a pozemkami. Cieľom je vysta-



vať tu oddychové zóny, pre našich občanov
workoutové ihrisko, detské ihrisko, detský
sad, verejné záchody, kompletne to všetko
oplotiť, urobiť bezbariérové vstupy, aby to slúžilo aj pre budúcu materskú školu, ktorú chceme časom umiestniť do kultúrneho domu.

Gruchalákovcov a skončí prípojkou na cestu
vedúcu k Jantekovcom. V čase, kedy sme podávali žiadosť na Poľnohospodársku platobnú
agentúru, teda pred dvoma rokmi, bola táto
cesta v najhoršom stave v obci. Chceli sme začať opravovať cesty od najhoršej. Konečne ju
teda môžeme poriadne zrekonštruovať, doteraz sme ju len vyspravovali. Teraz bude pekná, s úplne novým povrchom. Zrealizovať ju
chceme v letných mesiacoch.

Pribudnú tu tiež nové parkovacie miesta, s
ktorými je teraz problém hlavne pri akciách
organizovaných v centre obce. Malo by tak
vzniknúť nových 15 parkovacích miest. Kedy
projekt na Poľnohospodárskej platobnej agentúre reálne vyhodnotia, o tom zatiaľ nemáme
informácie. Verím však, že v priebehu jesene
sa tak stane. Kľudne sa ale môže stať, že bude
vyhodnotený až v budúcom roku. V prípade
našej úspešnosti samozrejme budeme chcieť
akciu aj uskutočniť.

Dubovské novosti 01/2018

P o z e m ko v é ú p r av y t r e b a
p o z o r n e s l e d o vať
Veľkým, už rozrobeným projektom, je aj
realizácia pozemkových úprav. Myslím, že
tieto sú z hľadiska budúceho rozvoja obce
veľmi dôležité. Proces je rozbehnutý, máme
k dispozícii vyjadrenia príslušných orgánov,
štátnych inštitúcií. Na začiatku sme riešili
niektoré problémy, museli sme napríklad
meniť názov projektu. Vydiskutovali sme si
určité veci s ochranármi prírody, ktorí namietali, že projekt IBV-čky musíme prerobiť
na vysporiadanie pozemkov na iné účely.
Argumentovali tým, že v našom katastri má
lovné teritórium orol skalný, že mu výstavbou zmenšíme toto teritórium.
Chceli to skúmať niekoľko rokov,
to ale my zase nemáme toľko
času. A ešte spomínali ochranu
aj ďalšieho vtáka - chrapkáča
poľného. Nakoniec sme sa dohodli na kompromisnom riešení.
Dobré je, že na vysporiadavaní pozemkov už môžeme robiť
priebežne, nebude nás to zdržiavať. Následne budeme robiť ankety pre ľudí. Je nutné, aby ľudia,
ktorým príde pošta z okresného
úradu, lesného a pozemkového
odboru, na ňu aj reagovali.
Všetkým účastníkom konania
teda budú chodiť listy z tohto odboru okresného úradu. Čím skôr
ľudia budú reagovať, tým skôr
bude projekt úspešne napredovať. Keď sa dostane do finálnej
fázy, príde na rad schôdza
všetkých účastníkov úprav. Prvý
verejný hovor je naplánovaný na

26.06.2018 o 9:30 hodine kde bude podrobne zástupcom Okresného úradu Ružomberok vysvetlená problematika pozemkových
úprav a následný postup. Ďalej sa stanovia
všeobecné zásady pri rozdeľovaní pozemkov, samotní účastníci si zvolia výbor zastupujúci ich pri jednaniach s geodetmi a štátnymi inštitúciami. Už ostane len na ľuďoch
ako dlho to bude trvať, ako dlho im bude trvať, kým sa nájdu pre nich vyhovujúce riešenia. Každý sa môže dohodnúť individuálne.
Tohto roku sa chceme dostať do štádia vytýčenia územia, ktoré by sme chceli zahrnúť

projekt výstavby oddychove j
zóny s detským ihriskom
Rozrobili sme samozrejme aj ďalšie projekty. Od súkromného vlastníka sme odkúpili do majetku obce bývalú budovu pošty. Túto
chceme kompletne zrekonštruovať aj s príslušným pozemkom ich prepojiť s doterajšími obecnými budovami a pozemkami. Cieľom je vystavať tu oddychové zóny, pre našich
občanov workoutové ihrisko, detské ihrisko,
detský sad, verejné záchody, kompletne to
všetko oplotiť, urobiť bezbariérové vstupy,
aby to slúžilo aj pre budúcu materskú školu,
ktorú chceme časom umiestniť do kultúrneho domu. Pribudnú tu tiež nové parkovacie
miesta, s ktorými je teraz problém hlavne pri

akciách organizovaných v centre obce. Malo
by tak vzniknúť nových 15 parkovacích

do pozemkových úprav v budúcom roku.
Aktivita je teraz na pleciach štátu. Ale hneď
ako bude menovaný a zvolený výbor občanov a schválená geodetická firma, bude záležať na vlastníkoch pozemkov ako sa dohodnú. Nebude to teda „je to o nás bez nás“,
každý môže reagovať. Ak vlastníkovi pôdy
nebude niečo jasné, nech sa prídu opýtať na
úrad. Kľudne sa môžu obrátiť na mňa, som na
telefóne, lebo nie vždy som na úrade. Vieme,
že starosta, ktorý sedí v kancelárii väčšinou
nič nevybaví, preto aj ja musím často chodiť
za ľuďmi a po úradoch. Ale na telefóne budem stále, takže treba v prípade nejasností
volať aj vo večerných hodinách, prípadne cez
víkend. Ale nielen v súvislosti s týmito úpravami ale aj inými problémami.
Tel. číslo na starostu je 0903 555 120.

miest. Kedy projekt na Poľnohospodárskej
platobnej agentúre reálne vyhodnotia, o tom
zatiaľ nemáme informácie. Verím však, že v
priebehu jesene sa tak stane. Kľudne sa ale
môže stať, že bude vyhodnotený až v budúcom roku. V prípade našej úspešnosti samozrejme budeme chcieť akciu aj uskutočniť.

Projekt zníženia energeticke j
náročnosti kultúrneho domu
Druhá žiadosť o dotácie je spojená s vypracovaným projektom zameraným na
zveľadenie infraštruktúry v obci, presnejšie na riešenie zníženia energetickej náročnosti kultúrneho domu. V prípade
úspešnosti by sme za peniaze z eurofon-

dov zrealizovali v tejto budove nový systém
vykurovania na peletky, automatické kúrenie kombinované so solárnym ohrevom
vody. Aj v tomto prípade by bola celá akcia
financovaná z fondov na 100 percent.
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VYDANÉ parkovacie karty slúžia
na identifikáciu
ObČanov

Výstavba vstupu do obce a súčasne aj
parkovacích miest pri cintoríne.

Deň obce bude už 4. augusta
Nebudú chýbať tradičné letné akcie,
ako je Deň obce, ktorý tento rok organizujeme už 4. augusta. Zmena termínu z
konca septembra na august je hlavne
pre počasie. Príprava takého dňa vyžaduje obrovskú energiu, finančné
prostriedky a organizačnej práce a v jeseni si tento deň môžeme vychutnávať

na 3 – 4 hodiny, lebo už o piatej sa stmieva a je zima. V auguste to už bude iná atmosféra, čo verím každý chápe. Ak nám
vyjde aj priaznivé počasie, bude to celodenná akcia trvajúca až do budúceho
rána. Pripravujeme zaujímavý program,
plný súťaží a zábavy. Urobte si preto
všetci čas, ste srdečne pozvaní.

Chceme impozantný vstup do obce
Ďalšie prekvapenie pre našich obyvateľov bude realizovanie úplne nového
vstupu do obce zo smeru od Ružomberka.
To urobíme potom, ako v tomto priestore
urobíme cestu cez cintorín a vyasfaltujeme nové parkovacie miesta. Po následnom
poriadení priestorov. Odhadujem to na

druhú polovicu leta. Chceme mať reprezentatívny vstup do obce, ktorý bude stáť
zato. Dúfam, že sa to bude ľuďom páčiť.
Chceme niečo nevšedné, charakteristické
len pre Valaskú Dubovú. Vstup bude tvoriť
umelecké dielo rezbárov Trnovských z Kalamien.

Výrub stromov len so súhlasom majiteľa
Výrub stromov rastúcich mimo lesa nie
je až taká jednoduchá záležitosť, ako sa
zdá na prvý pohľad. Súhlas vydáva obec na
základe žiadosti občana. K žiadosti musí
priložiť list vlastníctva k pozemku, na ktorom strom rastie, súhlas majiteľa tohto pozemku, katastrálnu mapu. Nasleduje ko-



nanie na odstránenie stromu. Zámer sa
zverejňuje na úradnej tabuly a internetovej
stránke obce. Po dobu 15 dní sa k výrubu
môžu vyjadriť občania aj organizácie. Až
potom, ak sa nevyskytnú adekvátne námietky, vydá obec rozhodnutie o odstránení stromu alebo viacerých stromov.

V tomto období vydávame pre majiteľov
automobilov bývajúcich v obci parkovacie karty. Účelom tejto akcie je identifikácia domácich automobilistov a ich rozlíšenie od turistov alebo iných
návštevníkov. Občania z Valaskej Dubovej môžu na základe tejto karty parkovať
viacmenej na všetkých obecných cestách,
ako sú naučení aj teraz. Samozrejme
musia parkovať tak, aby neohrozovali
bezpečnosť a plynulosť premávky. Oproti
tomu turisti môžu parkovať len na vyznačených miestach, parkoviskách – môžu
tak urobiť pri cintoríne, pri futbalovom
ihrisku. Aby nedochádzalo k obmedzovaniu pohybu našich obyvateľov. Domáci
parkujú bez poplatku, ostatní za poplatok, ako je to schválené v príslušnom
VZN. Ak nebude mať vodič zaplatené
parkovanie, dostane pokutu. Poplatok za
parkovné bude môcť uhradiť buď v infocentre, na obecnom úrade alebo na účet
obce. My jednoducho nevieme spamäti
určiť, ktoré auto je naše a ktoré je tu len
na návšteve. Už teraz máme vydaných
takmer 150 parkovacích kárt. Cesty a ani
celkove dopravné riešenie obce nebolo v
minulosti dimenzované na takúto premávku ako je tomu dnes. Preto si vyžaduje určité riadenie a obmedzenie parkovania. Keby sme problém neriešili, tak nás
turisti za pár rokov nenechajú ani vyjsť z
dvora. Preto sme pristúpili ku vydávaniu
parkovacích prekazov a regulácii parkovania. Bude chvíľu trvať, pokiaľ si ľudia
na novinku zvyknú, ale postupne to bude
fungovať. Ako všade inde, kde takýto systém zaviedli. Lebo prioritné je postavenie našich občanov a našich majiteľov
automobilov.
Igor Tulinský
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Informačné centrum už bude plniť svoju funkciu
Na námestí otvárame informačné centrum, ktoré bude plné suvenírov, či už pre
našich ľudí alebo turistov. Tu si budú môcť
zakúpiť rôzne predmety týkajúce sa obce,

jej pamätihodností, zaujímavostí, suveníry a mapy z Chočských vrchov, či okolitej
prírody. Bude slúžiť aj na výber parkovného a navigačné miesto pre turistov. Turisti

Dobrovoľní hasiči na ľade

tu dostanú všetky dostupné informácie,
ktoré by mohli potrebovať v rámci návštevy našej obce alebo výstupu na Veľký
Choč.
4. marca 2018 naši hasiči usporiadali
priateľský hokejový turnaj dobrovoľných
hasičov. V príjemnej a priateľskej atmosfére sa o prvenstvo popasovali zástupcovia
dobrovoľných hasičských zborov z Kalamien, Liptovských Sliačov – vyšný, Valaskej Dubovej a zástupcovia závodného
hasičského útvaru z MONDI SCP. Turnaj
sa započal otváracím zápasom medzi DHZ
Kalameny a ZHU MONDI SCP. Hralo sa
systémom každý s každým dva krát po päť
minút. Najlepšie dve družstvá sa nakoniec
stretli vo finálovom dueli. Nakoniec sa vo
finále turnaja stretli zástupcovia DHZ Kalameny proti Liptovským Sliačom. Po strhujúcom a vzrušujúcom zápase, si nakoniec prvenstvo vybojovali zástupcovia
DHZ Liptovské Sliače – vyšný. Aj touto
cestou im gratulujeme a veríme, že majú
radosť z jedinečnej trofeje, ktorú si od nás
odnášajú. Domáce družstvo po urputnom
boji, heroickom výkone a odovzdaní
všetkých možností a síl nakoniec obsadilo
poslednú priečku. Celý mini turnaj sa niesol v priateľskom duchu. Veríme, že o rok
sa opäť stretneme a opätovne sa zabavíme
v príjemnej atmosfére a v kruhu priateľov.
Marek Bačík,
predseda DHZ
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presunieme do kultúrneho domu. Tam o pol piatej podvečer začína zábava, ktorá potrvá do rána.
Prídu aj rodiny s deťmi. Tie sa tam môžu zdržať
do tej 21. hodiny, potom v zábave pokračujú už
len dospelí. Myslím, že to bude príjemne strávený
deň. Čo sa týka hudby, tú zaobstarajú FS Choč a
DJ Lukáš Dubovský (Dubovský z Dubovej).“
Hodovníci mohli ochutnať čerstvú bravčovú
masť, škvarky, ovar, kyslú polievku, tlačenku,
studeno, klobásy, jaternice, podhrdlinu, mäso
na rôzne spôsoby... „Myslím, že každý gurmán si
príde na svoje. Máme aj punč, hriatô, varené
víno... a pre tých, čo sa chcú posmeliť viacpercentnou tekutinou, je tiež niečo k dispozícii. Som rád,
že sa ľudia takto združujú. A je to vlastne aj hlavný zámer takýchto podujatí. Nech sa čoraz viac
stretávame, nech si rozumieme a nežijeme len
tým svojím súkromným životom, ale aj spoločensky. Veľmi sa chcem poďakovať všetkým, ktorí

Štvrtý ročník tradičnej obecnej zabíjačky

Tradičná obecná zabíjačka vo Valaskej Dubovej sa z roka na rok teší väčšej popularite. V
sobotu 10. februára to bol už štvrtý ročník obľúbeného podujatia. „Ako pozorujem, cestu k
nám si nachádza okrem domácich čoraz viac
ľudí aj z okolia našej obce. Som spokojný s týmto javom. Začínali sme s 300 klobásami, postupne sa to zvyšovalo na 400, 500, až sme sa
teraz prehupli cez 1 300 klobás,“ konštatuje
starosta Igor Tulinský. Zabíjačku organizuje
starosta s poslancami a s ľuďmi, ktorí chcú
obci pomôcť. „Chvalabohu môžem konštatovať
že ochotní ľudia sa vždy nájdu. Cením si, že pomáhajú odborníci, ľudia, ktorí sa v spracovaní
mäsa a v predaji vyznajú.“
Prípravy na obecnú zabíjačku začali od
stredy. Mäso organizátori zakúpili dopredu.
Jaternice, tlačenku, studeno potrebujú na prípravu svoj čas. Nie je šanca stihnúť všetko v
rámci jedného dňa. „Koľko ľudí sa zapojilo?
Smelo môžem povedať, že takých 15 nás je určite. Odhadujeme, že predáme takých 500 porcií,
samozrejme, bude možnosť zakúpiť si aj čerstvé,
tepelne neopracované výrobky pre domácu spotrebu.“
Krátko po jedenástej hodine dopoludnia
prišli z obecného úradu členovia Folklórneho
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súboru Choč, starosta Tulinský s akordeónom.
Do súboru chodieva celkom 32-35 ľudí, na akciu príde pravidelne 22-25 ľudí. Je to podľa
starostu stmelený kolektív, ktorý sa schádza
raz za týždeň. Odskúšajú niečo, vymenia si zážitky, oslávia meniny či narodeniny... Je to komunita, ktorá drží spolu. Na miestne námestíčko prišli s piesňami a vyslúžili si potlesk.
Námestíčko sa zapĺňalo čoraz viac, pri stánku
so zabíjačkovými špecialitami sa stálo v dlhšom rade, ľudia však nešomrali, trpezlivo si
rad vystáli. Odmenou im bolo mimoriadne
chutné jedlo. Usmiati návštevníci si vychutnávali príjemnú atmosféru, ktorú mnohí zaznamenávali na mobily či fotoaparáty...
„Ľudia prichádzajú a odchádzajú a bude to
tak dovtedy, kým bude čo jesť... Počítam, že tu
vonku to bude trvať do tej 15. hodiny a potom sa

priložili ruku k dielu. Bez ich pomoci by to bolo
ťažko realizovateľné. Teší ma, že pribúda ľudí,
ktorí sú ochotní zabaviť sa takýmto spôsobom,“
zakončil starosta Tulinský.
Ivan Staňo
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3. obecný ples

Foto Jozef Kendera
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usmerniť, vysvetliť im ich problém s
nadhľadom. Niekedy je to o kompromisoch a tolerancii, no nie všetci sú na kompromisy prístupní. Vtedy sa rokovania
skomplikujú. Aj preto chcem poďakovať
ostatným členom poriadkovej komisie za
dobrú spoluprácu.
Váš názor na kamerový systém v
obci?
Je to prínos pre kvalitu bývania a vo Valaskej Dubovej. V dnešnej dobe je to hlavne o zvýšenej bezpečnosti občanov našej
obce, ale aj ochrany ich majetku. Rovnako
tak je nutné chrániť aj obecný majetok.

Mgr. Marian Jantek Buďme k sebe ohľaduplní
Marian Jantek sa dlhodobo venuje veciam verejným. Je poslancom
obecného zastupiteľstva vo Valaskej
Dubovej, kde zastáva aj miesto predsedu komisie verejného poriadku a
sociálnych vecí. Podáva pomocnú
ruku pri rôznych brigádach, aktívne
organizuje činnosť dubovských futbalistov. Položili sme mu niekoľko
otázok týkajúcich sa fungovania
jeho komisie ale aj života vo Valaskej
Dubovej.
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Ste poslancom obecného zastupiteľstva. Navyše predseda komisie pre verejný
poriadok. Čo ste už v rámci tejto komisie v
aktuálnom volebnom období museli riešiť?
Riešili sme bežné problémy občanov. Ak
sa vyskytol nejaký spor, snažili sme sa ho
vyriešiť v prvom rade v zmysle zákona. Nie
vždy možno vyhovieť obidvom stranám,
každý si vysvetľuje zákony po svojom. Napriek tomu sme sa s ostatnými členmi poriadkovej komisie snažili občanov sporu

V obci zavádzate parkovacie lístky a
reguláciu parkovania. Myslíte, že to
prispeje k lepšej bezpečnostnej situácii
na obecných cestách?
To je dlhodobý problém obce, ktorý sa
v minulosti neriešil. Teraz sme si povedali,
že už je najvyšší čas. So starostom a poslancami obce sme sa na motoristov snažili pôsobiť osvetou, vysvetľovaním, následne umiestnením dopravných značiek,
vybudovaním odstavných plôch, parkovísk. Snažili sme sa problém riešiť postupnými krokmi, nedá sa hneď nastoliť poriadok aj keď pravidlá cestnej premávky by
mali byť vodičmi vo všeobecnosti tak či
tak zrejmé a známe, rešpektované a dodržiavané. Tam, kde nepomohla prevencia,
nastúpila represia. Samozrejme, že sme
uvedené opatrenia zavádzali hlavne pre
zlepšenie priechodnosti jednotlivých ulíc
v našej obci, nakoľko sú vo väčšej miere
úzke a pri parkovaní vozidiel neprejazdné, čo komplikovalo buď zimnú údržbu
ciest a následne prejazd rýchlej zdravotnej pomoci k občanom, prípadne záchranných zložiek ako sú hasiči a policajti. Myslím, že situácia sa zlepšila, aj keď nie
úplne. Nezodpovední alebo ľahostajní sa
vždy nájdu. Na Choč vystupuje hodne turistov a tých tiež nechceme odradiť represiou, ale normálne regulovaným a spoplatneným parkovaním.
Ľudia v obci sa vo veľkom počte zúčastňujú rôznych obcou organizovaných
brigád. Naposledy na obecnom cintoríne. Čomu to pripisujete?
Keď sa pozriem späť na predošlé roky,
moc sa v obci nevybudovalo, investície
stagnovali, tak teraz sa snažíme dobehnúť
zameškané. Keďže obec nemá dostačujúce
vlastné finančné prostriedky na to, aby sa
všetko robilo cez firmy, riešime veľa prác
svojpomocne. Oslovujeme občanov, či by
neprišli pomôcť a kto chce, a má chuť, tak
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sa zapojí a príde pomôcť. Však to robíme
pre nás všetkých obyateľov v obci.
Čo sa Vám najviac pozdáva z nových
vecí, ktoré ste postavili alebo zaviedli v
aktuálnom volebnom období? Máme na
mysli projekt alebo akciu?
Tak musím pochváliť starostu obce, že
v tejto oblasti robí maximum, a povedal
by som až nadmieru, niekedy na úkor
zdravia a rodiny. Sem tam mu pripomeniem, že za štyri roky sa nedá dobehnúť
pätnásť, no nedá si povedať. Na druhej
strane ho chápem, snaží sa čo najviac využiť eurofondy, lebo keď sa ich čerpanie
skončí, z rozpočtových peňazí obce by sa
mu moc nedalo budovať. To by musel doslova čarovať, čo sem tam robí (smiech).
Z nových vecí, ktoré sme vybudoval...
Asi by som ich vymenoval viacero, ale
myslím, že každá vec, dielo ktoré sa pre
obec vybuduje, je prínosom k skvalitneniu
života občanov a prilákaní nových rodín,

ľudí do obce. Výpočet zrealizovaných dobrých akcií je dlhý, pripomeniem len osvetlenie, cesty, priepusty, vysporiadanie pozemkov, vybudovanie parkovísk, skrášlenie a
skultúrnenie námestia, atď.
Boli ste aktívnym futbalistom. Čo hovoríte na pôsobenie futbalového klubu?
Ja som stále aktívny futbalista (smiech) a
futbalový klub beží, či už mužstvo dospelých
alebo žiakov. Síce hráme najnižšiu súťaž v
okrese, no snažíme sa, aby uvedený šport v obci
napredoval a deti chodili radšej na ihrisko, ako
sedeli pri počítači, prípadne sedeli v pohostinstve. Pokiaľ budem bývať v obci, futbal neprestaneme hrať, čo môže potvrdiť aj dlhoročný
zarytý fanúšik a funkcionár klubu Jaroslav Lakoštík, ktorý nemalou mierou prispieva k chodu obidvoch družstiev a bez jeho podpory si
neviem fungovanie futbalu predstaviť. Samozrejme podporu máme aj od obce a nemôžem
zabudnúť poďakovať aj ostatným sponzorom
a organizáciám podporujúcich futbal v obci.

Máte nejaké súkromné koníčky, ktorým sa ešte stíhate venovať?
No pravdu povediac nezostáva mi moc
voľného času, som vyťažený či už pracovne, prípadne športovo so spomínaným
futbalom. Ale ak mi náhodou ostane voľný čas, venujem ho rodine, rád si tiež zalyžujem.
Čo by ste na záver odkázali občanom
Valaskej Dubovej ohľadom vývoja života v obci? Želanie do budúcnosti?
Aby boli na seba ohľaduplní, aby sme v
poriadkovej komisii riešili čo najmenej
sporov. Tiež obci želám, aby sme úspešne
dotiahli čiastočnú komásaciu a tak sa rozvíjalo bývanie v našej obci.

Stanislav Krakovský
foto Jozef Kendera
a archív

Skúška vybavenia novej kuchyne
kultúrneho domu.

Na obecnom plese.
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Stavanie mája na Zvonici
K máju v našej obci patrí neomysliteľne „máj“ postavený v strede obce, na
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Zvonici. Aj tento rok aktivisti z obce,
členovia Folklórneho súboru Choč aj

dobrovoľní hasiči v duchu starých tradícií postavili máj na Zvonici. Tradíciu
sme zachovali a máj sme na Zvonici postavili.
Jozef Kendera
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Nebojme sa stíšiť a vychutnať krásu „svojho
vnútorného hradu“
Blíži sa leto, prázdniny... Je to čas oddychu
mnohých stretnutí, kontaktov, ale tiež
mnohých ponúk, ktoré útočia na naše
zmysly či predstavy. Vtedy sme pozvaní
vyberať si z veľkého množstva impulzov.
Aj cez tieto ponuky sme každodenne konfrontovaní s Božím nepriateľom, ktorý sa
snaží vkradnúť do nášho života celkom nenápadne cez všadeprítomné reklamy, nemravné filmy, časopisy, internet alebo relácie plné dvojzmyselných rečí, pričom v
nás chce nebadane zničiť všetko to čo je
dobré, „nainfikovať“ naše vnútro a posilniť
v ňom svoju pozíciu.
Aby nás leto, stretnutia, ponuky a impulzy nepohltili, potrebujeme si nájsť čas aj
na svoje vnútro, „svoj vnútorný hrad“ a
chrániť si padací most, ktorý k nemu vedie, aby sme vedeli správne rozlišovať a
vyberať si z nám navrhovaných ponúk.
Túto skutočnosť krásne opísal Henri J. M.
Neowen, ktorý v jednej zo svojich kníh
uviedol nasledujúce slova: „Musíš sa rozhodnúť, kedy, ako a komu dovolíš nahliadnuť do svojho vnútorného života. Celé roky
si iným dovoľoval vojsť do svojho života a
vyjsť z neho podľa toho, ako kto potreboval
a chcel. Tak si prestal byť pánom svojho
domu a čoraz viac a viac si mal pocit, že ťa
zneužívajú. A tak si sa aj ty rýchlo unavil,
rozčúlil, naštval a pohoršil. Predstav
si
stredoveký zámok, obklopený priekopou.
Padací most je jediným miestom, ktorým sa
dá vstúpiť dovnútra. Pán zámku musí mať
moc rozhodnúť, kedy most spustiť a kedy ho
zdvihnúť. Inak sa môže stať obeťou nepriateľov, cudzincov a tulákov. Nenájde pokoj
na vlastnom zámku. Je dôležité, aby si vlá-

dol nad svojim padacím mostom, je
nevyhnutné mať obdobie, keď bude
most zdvihnutý a ty budeš maž možnosť byť sám, alebo len s tými, s ktorými cítiš skutočnú spriaznenosť. Nedopusť, aby si sa stal verejným
vlastníctvom, kde si každý vchádza a
vychádza, ako sa mu zachce. Možno
sa domnievaš, že si veľkorysý, keď
umožňuješ prejsť každému, kto chce
vojsť alebo odísť. Čoskoro však zistíš, že strácaš vlastnú tvár. Keď sa ujmeš vlády nad padacím mostom, objavíš v srdci novú radosť a pokoj a
nájdeš v sebe schopnosť podeliť sa o tú
radosť a pokoj s druhými.
Nebojme sa podľa potreby, „zdvihnúť
náš padací most“, byť milosrdní aj k
sebe samým. Potrebujeme to i z hľadiska prirodzenej psychohygieny, aby
sme sa vedeli zorientovať sami v sebe,
nachádzať si čas pre samých seba a
budovať svoj „vnútorný hrad“. Môže
to vyzerať dosť egoisticky, ale aby
sme to boli „pánmi svojho zámku“,
aby sme mali a budovali pokoj vo
vnútri, musíme si aj oddýchnuť, zregenerovať fyzické a duchovné sily, stíšiť
sa, načúvať nášmu srdcu a predovšetkým
Bohu. Lebo on je v nás, v „našom vnútornom hrade“. On je náš život a osvieženie.
Nie zbytočne sa hovorí, že sa podobáme
tomu, s kým trávime veľa času. Veď ako
vraví Kristus „ Som tvoj Ježiš, zavretý v malej cele tvojho srdca. Chcem v nej prebývať
naveky, lebo som tvoj život.“ A Mária Celeste mu na to odpovedá: „ Milovaný môj, v tej
chvíli si vryl do môjho srdca svoju podobu a

Významný rok 2018 - radostné
chvíle pre Valaskú Dubovú
Náš rodák z Valaskej Dubovej Šimon Bocko bude vysvätený
na diakona v Spišskej Kapitule 14.6.2018 z rúk otca biskupa Mons. Andreja Imricha.
Taktiež náš rodák z Valaskej Dubovej Igor Hajas bude vysvätený na kňaza 22.9.2018 v Sampore pri Zvolene. Primičnú svätú omšu v rodnej obci vo Valaskej Dubovej bude
slúžiť 30.9.2018.
Veľmi ďakujem Bohu, že požehnal aj našu dedinu kňazskými povolaniami.

svoje nádherné meno. Rovnako, ako sa pečať odtláča do vosku, tak bolo označené
moje srdce. Pocítila som, ako sa v celej mojej
duši rozliala útecha, ktorá obnovila jej sily.
Spolu s darom tvojho vyrytého mena som
získala i tvoju podobizeň...“
Len keď načerpáme sily pri prameni Života, keď sa mu otvoríme a dovolíme, aby
„spriechodnil“ naše vnútro, vtedy môžeme i my dávať ďalej z pokladu nášho vnútra. Veď nikto nemôže dať to, čo nemá....
Duch tohto sveta sa nám snaží „ nanútiť“
– okrem iného aj zmýšľanie, v ktorom je
dôležité množstvo. Veľa... zážitkov, poznatkov, kontaktov, stretnutí, výkonov...
Stráca sa pritom kvalita... zážitkov, vzťahov, vykonanej práce. Menej je niekedy
viac. „Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet
získal a seba samého by stratil alebo poškodil?! (Lk 9,25).
Nebojme sa teda stíšiť a vychutnať si krásu
„svojho vnútorného hradu“ v prítomnosti
Ježiša a tých, ktorých máme radi. Doprajme
si čas na nejakú duchovnú obnovu, duchovné cvičenia alebo duchovný rozhovor či púť.
Vedome strážme, budujme a riaďme svoj „
vnútorný zámok“ a padací most k nemu.
Váš duchovný otec K. Karaš
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Výcvikový rok začali hasiči
kurzom prvej pomoci
Dňa 9.3.2018 sa členovia nášho dobrovoľného hasičského zboru zúčastnili kurzu
prvej pomoci. Jedenásti členovia sa od 8:30
hod vzdelávali v priestoroch obecného úradu na tému poskytovanie predlekárskej prvej pomoci. Tento kurz viedol dlhoročný záchranár pán Viliam Sedúch (vedúci operátor
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Krajského operačného strediska Zdravotnej
záchrannej služby Slovenskej republiky). Po
niekoľko hodinovom intenzívnom kurze boli
členovia podrobení preskúšaniu. Všetci jedenásti kurz úspešne absolvovali. Účastníci
si po teoretickej príprave, prakticky skúšali a
osvojovali obväzovú techniku, zastavovanie

krvácania, zisťovanie stavu vedomia, oživovanie osôb rôznych vekových kategórií, pomoc pri dusení cudzím predmetom, fixovanie zlomenín a mnoho iného. Kurz bol
intenzívny, no za to veľmi prínosný a profesionálny. Lektor problematiku vysvetľoval
odborne a pritom zrozumiteľne. Dúfame, že
absolventi tohto kurzu, sú pripravení a
schopní poskytnúť predlekársku prvú pomoc komukoľvek kto to bude potrebovať.
Marek Bačík, predseda DHZ
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OSLAVY 110. VÝROČIA ZALOŽENIA DOBROVOĽNÉHO
HASIČSKÉHO ZBORU V OBCI VALASKÁ DUBOVÁ

Rok 2018 sa v našom dobrovoľnom hasičskom zbore nesie v slávnostnej atmosfére. V
roku 2011 nám na zbrojnicu vtedajšie vedenie obce dalo vyrobiť tabuľu s rokom založenia zboru 1908. Rok 1908 bol pre nás, len
informácia, ktorú sme si potrebovali potvrdiť. Vlani sme sa preto pustili do pátrania po
histórii nášho zboru. Po návštevách v Štát-

nych archívoch v Bytči, Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši bolo
naše pátranie stále neúspešné. Dozvedeli sme sa však veľa zaujímavých
a potrebných informácií, ktoré nás
posunuli v našom bádaní dopredu.
Jednou z prvých potrebných informácií bolo oznámenie tedajšieho
„okolného notára“ úradu v Dolnom
Kubíne z 27. apríla 1922, že v obci
Valaská Dubová je požiarny referent
Jozef Kremeň a dobrovoľný hasičský
zbor je už v obci zriadený. Táto informácia nás povzbudila do ďalšieho
bádania. Po komunikácii s historikom krajského múzea v Prešove (zaoberá sa
históriou hasičstva na Slovensku) Mgr. Igorom Lazoríkom nás bádanie doviedlo až do
Bratislavy. Historik Mgr. Igor Lazorík nám
potvrdil, že zbor má viac ako 100 rokov, no
zriaďovacia listina a iné dokumenty sa nezachovali. Pri našom bádaní sme narazili na
viacero rokov založenia zboru. Pri podrob-

nejšom pátraní sme zistili, že zbor prešiel
viacerými etapami vývoja. Náš zbor vstúpil
do Zemskej hasičskej jednoty až v roku 1925
a Stanovy DHZ, ktorýmy sa činnost zboru
riadi, boli upravené a schválené až v roku
1929. V tomto roku vznikla aj prvá pečiatka
zboru. Náš zbor bol aj v tzv. nútenej správe.
Nakoniec až Prezídium dobrovoľnej požiarnej ochrany nám potvrdilo rok založenia, a to
rok 1908. Aj preto sme sa rozhodli uskutočniť
oslavy 110. výročia založenia dobrovoľného
hasičského zboru v našej obci. Aj touto cestou vás všetkých pozývame 17.6.2018 na
oslavy, kde si chceme v prvom rade uctiť a
osláviť činnost našich predkov, ktorí 110. rokov budovali tento zbor. Práve naši otcovia,
bratia, ujovia, strýkovia …, nám zanechali
kus seba. Preto si chceme zachovať a uctiť dedičstvo, ktoré nám zachovalin. Príďte, oslávte a uctite si ich činnost spolu s nami.
Marek Bačík, predseda DHZ
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ZVYKY VO VALASKEJ DUBOVEJ
SÚVISIACE S LETNÝM OBDOBÍM
V tradičnom podhorskom prostredí Liptova a
Oravy sa za jarné obdobie považoval čas kedy
zmizol sneh a teplé lúče slnka preberali zeleň.
Toto obdobie však často krát prichádzalo až na
prelome apríla mája, zriedkakedy skôr. Ľudovo
sa tento čas identifikoval podľa troch „zamrznutých“ svätcov – Pankráca, Serváca a Bonifáca.
Jarné a letné obdobie vo Valaskej Dubovej bolo
plné tradičných zvykov a obyčají, z ktorých sa
niektoré zachovali až do súčasnosti. S predlžujúcimi sa dňami a nastávajúcou sezónou svadieb sa v každej rodine a v každom dome konali rôzne magické a obradné úkony.
Jar už typicky súvisela s upratovaním, teda z
domu sa vyhodilo všetko nepotrebné a poupratovalo sa, čo symbolizovalo odchod zimy a príchod jarných a letných dní.
Na začiatku mája sa stavali máje. Stavali ich
mládenci pre svoje milované alebo pre také
dievčatá, ktoré mali vo výhľade. Mladé smreky (májky) sa vyzdobili farebnými stuhami a
tkaninami a pripevnili na dlhú žrď. Takýto
máj sa vztýčil v jame, kde sa popodopieral
menšími žŕdkami a drevenými klinmi. Dievčatá v minulosti niekedy medzi sebou súťažili,
ktorá má krajší alebo vyšší máj. Posledný májový deň sa máje zvalili. V tomto období sa
konávali aj zábavy, ktoré dostali pomenovanie
podľa mesiacov. Počas mája sa konával majáles a v júni juniáles. Išlo o hudobno-tanečné
zábavy konané v lokalite Chríbik alebo na
iných priľahlých miestach v okolí obce, kde sa
stretávali mladí a oslavovali teplé bezdaždivé
dni a noci.
Na prelome mája alebo v júni prebiehali dva
kresťanské sviatky. Prvým bol sviatok Božieho
tela. Išlo o procesiu so Sviatosťou Oltárnou, prechádzajúcu kostolom, okolo kostola, alebo najčastejšie cez obec. Vo Valaskej Dubovej sa procesia konala obcou a jej centrom bolo námestie
Zvonica. Tam sa postavili štyri oltáriky, pritom
každý bol obrátený na jednu svetovú stranu. Oltáriky zdobili konáre liesok a množstvo kvetov.
Pri každom oltáriku sa procesia s vlajkami a
Sviatosťou Oltárnou pristavila. Tam sa modlilo
za úrodu, počasie, odvrátenie zla, spievalo a čítalo z evanjelia. Popritom malé dievčatá oblečené v bielom alebo v krojoch rozsypávali z prútených košíčkov lupienky kvetov. V obci sa tento
zvyk naďalej udržiava. Jeden z dvoch júnových
sviatkov bol silne poznamenaný slovanskou tradíciou. Išlo o Jána, alebo Jánsku noc, kedy sa
zapaľovali jánske ohne, ktoré sa preskakovali,
spievalo sa pri nich i tancovalo okolo ohňa. Ľudia verili, že tento oheň má očistnú moc. Jánska
vatra sa pálila na Žiarcoch alebo na Huline, v
miestach kde ju bolo z dediny vidieť.
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Počas letných mesiacov sa v obci konávali
zábavy, ale hlavne svadby. Svadobné zvyky
Valaskej Dubovej sa veľmi nerozlišovali od
okolitých dedín Liptova a Oravy, ale aj tak
mali svoje špecifiká. Čepčenie nevesty prebiehalo približne tak, že prvá družica povedala vinš: „Kamarátka milá, žalostná to chvíľa, že som ja ku tebe pristúpiť musela.
Kamarátka milá, žalostná to chvíľa, že si vek
panenský opustiť musela. Opustila si si verné
kamarátky, natrhala kvietkov z ružovej záhradky. Keď ich natrhala veniec si uvila, keď
išla na sobáš na hlávku vložila. Tomu sa tešili
dievky i mládenci, že si šla na sobáš v tom zelenom venci. Tomu sa tešila i Panna Mária, že si
si poctivú korunu zložila.“ Ďalej pokračoval
predný družba a tri krát sa mladuchy opýtal,
či si dá vienok sňať, alebo hlávku stať.
Mladucha dva krát odpovedala: „Hlávku
sťať“. Až na tretí raz odpovedala: „Vienok
sňať“. Vtedy jej družba sňal veniec z hlavy a
predná družica aj so starejšou jej dali čepiec.
Potom prítomní zaspievali: „Tá naša starejšia
ošemetná žena z hodného dievčaťa urobila
žieňa. Už Ti bol Marienka posledný pondelok
nebudeš pozerať, kde je kŕdeľ dievok. Už Ti je
Marienka posledná sobota, nebude ťa čakať
dievocká robota.“ Mladému zaťovi odobrala
predná družica pierko. Potom všetci aj s
mladuchou a mladým zaťom išli do miestnosti, kde boli svadobní hostia, pretože čepčenie prebiehalo v inej miestnosti. Mladucha
si potom zaspievala: „Nič mi nie je ľúto len
mojej mamičky, že jej neodmením na starosť
Z natáčania muzikálu Jánošík
vo Valaskej Dubovej

ručičky. Nič mi nie je ľúto len mojej matere, že
jej už nepodám vody do postele.“ Spievali sa aj
iné piesne. Originálny svadobný prejav zrejme starejšej alebo prednej družice znel napríklad takto: „Slávna a ctihodná, spoločnosť
svadobná, naši ctení hostia vážení z osobna.
Nech nám dovolené bude dobrotive, navštíviť
svadobné hody tieto milé. Boh pripravil ten
deň, ba on ustanovil svätý stav manželský keď
človeka stvoril. Spoločnosť svadobnú posvätil
Kristus Pán, keď na svadbe v Kani Galiejskej
prispel k hojnosti sám. Keď sa z vody víno stalo
zásah Boží ukázalo. Teda nech Boh živí vážený
manželský pár, ktorý dnes pred nami vernosť
si sľuboval. My tiež manželskému váženému
páru vinšujeme mnoho rokov radosť lásku stálu. Milá (meno) jak veľmi sa tomuto dňu teším, že som dnes pri sprievode tvojom prítomná bola. Dnes v chráme Božom pred
námestníkom Božím ste si sľubovali lásku a
vernosť, že jeden druhého ani v šťastí, ani nešťastí, ani v žiadnom protivenstve až do jeho a
tvojej smrti neopustíte. Tak tá vaša láska má
byť ako ten rozmarín zelený ako ten zimozel ,
ktorý ani v lete ani v zime lístie neopustí. Milá
(meno) dnes sa ti už tvoja úloha zmení, za tvoju panenské korunu dostaneš ženskú korunu.
Prajem ti aby ti nigdy (nikdy) nebola ťažká, v
prvom ohľade ale budeš obveseľovať svojho
manžela a budeš jeho pomocníčkou. V druhom ohľade ale zanecháš všetky svoje kamarátky a všetky rozkoše mládeže a utiahneš sa
do svojho domáceho kruhu. V ňom nech Vám
Pán Boh dá svoje hojné požehnanie.“ Za týmto
príhovorom nasledovalo zaspievanie piesne:
„Zaspievalo vtáča na kosodrevine, čo komu
súdené veru ho neminie...“.
Mgr. Ľubica Lenartová
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Práca na poli.

AKÝ BOL ŽIVOT VO VALASKEJ
DUBOVEJ?
Od dôb vzniku našej obce bol život obyčajných
ľudí plný fyzickej a namáhavej práce s cieľom zarobiť si na obživu, či vypestovať nejaké plodiny.
Obec počas stáročí mnoho ráz spustla, pod čo sa
podpísali faktory ako prejazd vojsk, neúroda,
hladomor, epidémie chorôb.
Medzi najväčšie epidémie, ktoré určite postihli aj
obyvateľov Valaskej Dubovej, bola veľká morová
epidémia v roku 1601 a epidémia cholery v roku
1831, ktoré postihli celý Liptov i priľahlé oblasti.
Cholera sa prvý krát v Liptove vyskytla v období
od 25. júla 1831 do 15. januára 1832 a sprevádzali ju opatrenia ako uzavretie hraníc Liptova,
dozor nad kočovnými skupinami ľudí, ako boli
žobráci, Židia a Rómovia, ktorým zakázali pohyb
z obce do obce. Tiež zakázali dovoz soli a pod.
Ťažkými skúškami boli zvlášť chýbajúce plodiny,
s tým súvisiaca neúroda, ktorá bola spôsobovaná
dlhými suchami, či naopak dlhotrvajúcimi dažďami a krupobitím. Počas leta 1834, pár rokov po
ústupe cholery, prišli nevídané suchá, ktoré zapríčinili hladomor. Jar roku 1838 sa niesla v znamení tuhých mrazov. Leto v roku 1846 bolo daždivé a padajúci ľadovec pripravil ľudí o plodiny,
ktoré práve dozrievali na poliach. Tie plodiny,
ktoré prežili vyčíňanie prírody, sa však rýchlo ka-

zili a nebolo ich možné konzumovať. V nasledujúcich rokoch prichádzali ďalšie vlny hladu spôsobené najviac nepriaznivým počasím. Tie veľmi
postihli a oslabili život vo Valaskej Dubovej. V
diele Františka Bielika sa spomína, že obyvatelia
jedli ovsené otruby pomleté s kôrou stromov. Do
toho sa pridala epidémia osýpok, ktorá zapríčinila ešte vyššiu úmrtnosť a to obzvlášť detí. Zavŕšila to epidémia cholery v roku 1866 a jej príbuzné
choroby a nákazy, ako tuberkulóza, kiahne, šarlach, chrípka, mor dobytka.
Život v obci poznačili aj vojny, no najviac prvá
svetová vojna. Vtedy bola v celom Liptove ako aj
na Orave vyhlásená vojna s povinnosťou narukovania mužov. Často odchádzali živitelia rodín a
mládenci, bez ktorých sa život stal ešte ťažším a
plným namáhavej ťažkej práce. Okrem toho ceny
potravín vysoko stúpli. K tomu sa pridali povojnové epidémie španielskej chrípky a osýpok. Medzivojnové obdobie ani nedalo ľudu vydýchnuť a
už nasledovala druhá svetová vojna, vďaka ktorej znova stúpli ceny tovarov. Negatívne situácie
sa stupňovali v celom regióne, v Liptove, ale taktiež aj na Orave. Do tohto vojnového času a obdobia biedy prišli vytrvalé prívalové lejaky a nastali
tuhé zimy. Mrazy boli silné a všetky potraviny

zamrzli. Obyvatelia z Valaskej Dubovej spomínali tieto zimy, ako najchladnejšie, počas ktorých
neraz v krave zamrzlo tela.
Domáci sa snažili privyrobiť si na živobytie ako sa
len dalo. Podľa maďarského zdroja, bol čiastočným živobytím obyvateľstva v oblasti Oravy a
taktiež Valaskej Dubovej, obchod s tabakom. Dovážali ho z juhu a spracovaný neskôr predávali.
Niektorí zbierali lesné plody a huby, a tie predávali na trhoch v Ružomberku alebo Dolnom Kubíne. Tiež predávali domáci, ručne vyrobený
drevený riad, alebo čokoľvek čím by si mohli prilepšiť. Dokonca sa našli ženy, ktoré chodili na
severnú Oravu, aby kúpili slepačie vajíčka, ktoré
potom s malou prirážkou predávali v Ružomberku. Trh sa v Ružomberku uskutočňoval pravidelne od roku 1318 a to každý štvrtok. Okrem trhu
boli povolené aj dva jarmoky. Prvý v nedeľu pred
Nanebovstúpením Pána (sviatok nemá pevný
dátum, uskutočňuje sa na 40. Deň po Veľkej
noci) a druhý taktiež v nedeľu pred Ondrejom
(30. november). Tu sa stretávali kupci, obchodníci, ale aj mýtnici, nakoľko Ružomberok bol križovatkou viacerých krajinských ciest spájajúcich
sever s juhom a východ zo západom. Počas trhov
a jarmokov sa tu stretávali ľudia zo všetkých okolitých dedín aj mestečiek. Aj z Valaskej Dubovej,
aby predali svoj ponúkaný tovar a prilepšili si
týmto doplnkovým zdrojom obživy.
Mgr. Ľubica Lenartová
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Uznesenia obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Dubovej 2018 - I. polrok
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané dňa 1.februára 2018
K bodu č. 3:
Projekty EU. Interreg + zberný dvor
K bodu č. 4:
Projekty Slovensko - Českej spolupráce
Starosta informoval prítomných o možnosti zapojiť sa
do projektov EÚ. Viaceré hodnotí ako zaujímavé, ale
podľa možností našej obce navrhuje dva: Interreg a
Zberný dvor. a) Interreg: v rámci Slovensko-Českej
spolupráce, názov projektu: Zvonica na Zvonici. Ide o
stavbu drevenej zvonice na našom námestíčku, postavenej na obecných pozemkoch, pravdepodobne pri
pôvodnej čakárni.
Uznesenie č.1/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zapojenie sa do projektu Interreg Slovensko-Českej
spolupráce: Zvonica na Zvonici.
b) Zberný dvor: nakoľko naša obec nevlastní vhodný
pozemok na realizáciu zberného dvora, o tento sa nemôžeme uchádzať. Môžeme sa však uchádzať o techniku potrebnú k zberu separovaného odpadu v sume cca
130 000 eur.
Uznesenie č.2/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zapojenie sa do projektu na separovaný zber - nákup
techniky potrebnej pre separovaný zber.
K bodu č. 5:
Oprava uznesenia o predaji pozemku pod mostom
ŽSK
Pre nepresné znenie uznesenia č.35/2017 zo dňa
31.10.2017 je potrebné toto zrušiť a schváliť nové znenie uznesenia s pôvodným obsahom.
Uznesenie č. 3/2018 Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie 35/2017 zo dňa 31.10.2017 v spojení s uznesením č. 29/2017 zo dňa 18.08.2017 o predaji pozemku
Žilinskému samosprávnemu kraju.
Uznesenie č.4/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
V zmysle § 9a odst. 8. písmeno e Zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
novovytvorených pozemkov: - parc. KN-C č. 942/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, - parc. KNC č. 957/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89
m2, - parc. KN-C č. 959/3 vodná plocha o výmere 53
m2, ktoré vznikli oddelením od pôvodných pozemkov
parc. KN-E 5137/2 ostatné plochy o výmere 11613 m2,
parc. KN-E č. 5138/1 trvalé trávne porasty o výmere
1703 m2, v kat. území Valaská Dubová, obec Valaská
Dubová, okres Ružomberok, zapísané na LV č. 693 pre
vlastníka Obec Valaská Dubová, 034 96 Valaská Dubová 39, IČO: 00315826, na základe geometrického plánu č. 44388446-064/17, vyhotoveného dňa 07.07.2017
spoločnosťou IGEO, s.r.o., Geodetická kancelária, Bernolákova 27, 034 01 Ružomberok, IČO: 443884966,
Ing. Denisou Mojšovou, autorizačne overeného Ing.
Zuzanou Štefundovou dňa 11.07.2017, úradne overeného Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym
odborom dňa 19.07.2017 pod č. 402/2017 do výlučného vlastníctva kupujúceho: Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427, za kúpnu cenu vo výške 1,00 Eur z dôvodu osobitného zreteľa
(Jedná o úsek cesty 3. triedy, ktorá je v správe VÚC.
Nákladnosť údržby).
K bodu č. 6:
Vybavenie kuchyne KD
Starosta informoval, že je možnosť zakúpiť zariadenie
do kuchyne v kultúrnom dome, ktoré by zároveň slúžilo i pre potreby novovytvorenej materskej školy. V budúcnosti plánujeme zriadiť i obecný catering. Jedná sa
o profesionálne zariadenie; nerezevé stoly, dresy, plynový sporák, fritéza, konvektomat, atď. v sume 4 800
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eur. Ide o staršie zariadenie, úspora oproti novému
činí cca 17 000 eur.
Uznesenie č.5/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
nákup zariadenia do kuchyne kultúrneho domu a materskej školy vo výške 4 800 eur.
K bodu 7:
Možná kúpa pozemkov v projekte JPÚ pre obec
Starosta informoval, že v lokalite kde prebiehajú JPÚ
vo výmere cca 400 000 m2 obec vlastní len cca 150 m2.
Z uvedeného dôvodu by obec mala záujem odkúpiť
časť pozemkov od vlastníkov, ktorí prejavia záujem tieto predať. Výkupná cena by bola 3,-eur/m2. Od SPF sa
pozemky odkúpiť nedajú, nakoľko SPF môže predať
len tie pozemky, ktoré má vo vlastníctve, nie ktoré spravuje.
Uznesenie č.6/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
možný výkup pozemkov pre Obec Valaská Dubová v
lokalite JPÚ za cenu 3,-eur/m2.
K bodu 8:
Nákup zámkovej dlažby na projekty v roku 2018
V roku 2018 plánuje obec vyložiť cestu na cintoríne
(medzi starou a novou časťou) zámkovou dlažbou,
osadiť nové lavičky, vodu na polievanie rozmiestniť na
viaceré miesta. Teraz, v zimnom období je možnosť zakúpiť zámkovú dlažbu vo výhodnejšej cene a to 5,80
eur/m2 s DPH. Farnosť má taktiež záujem vyložiť okolie kostola novou dlažbou, preto by sa táto zakúpila a
doviezla spoločne. Na tieto dve akcie treba cca 1 500
m2 dlažby.
Uznesenie č.7/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
nákup zámkovej dlažby v množstve cca 1 500m2 podľa
cenovej ponuky 5,80 eur/m2.
K bodu 9:
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2016
Starosta prečítal správu nezávislého audítora k účtovnej závierke 2016. Záver správy: Na základe overenia
dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o
rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú
samosprávu v znení neskorších predpisov nezávislý audítor konštatuje, že Obec Valaská Dubová konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Uznesenie č.8/2018 Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie: správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016.
2. Kontrola pokladne obecného úradu za I. polrok
2017. Konštatovala, že kontrolou za preverované obdobie neboli zistené vážnejšie nedostatky. V bode ostatné
činnosti spomenula pravidelnú účasť na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, priebežné vzdelávanie a spoluprácu so zamestnancami obecného úradu pri vykonávaní kontrol. Pripomienky a návrhy k uvedenej správe neboli žiadne.
Uznesenie č. 9/2018 Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie: správu HKO za rok 2017.
K bodu 10:
Rôzne
a) Starosta informoval prítomných o zámere zriadiť
obecný catering. Kto by z občanov mal záujem pracovať v cateringovej spoločnosti – môže sa prihlásiť u starostu.
Uznesenie č. 10/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: návrh na zriadenie cateringovej činnosti pri OcÚ v
obci Valaská Dubová.
b) HKO Ing. Sucháňová informovala prítomných o jej
doručenom odstúpenom podnete z Okresného úradu
Žilina, odboru živnostenského podnikania, zo dňa
19.12.2017 pod číslom OU-ZA-OZP2-2017/049059-2,

ktorého predmetom je pôvodne podaná, anonymná
„Žiadosť o prešetrenie“, ktorá bola doručená dňa
08.11.2017 na Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32.
Stanovisko HKO k uvedenej žiadosti o prešetrenie bude
doručené a priložené na obecnom úrade. OZ berie
správu na vedomie.
c) - p. Milan Kereškéni sa pýta, v ktorom období bude
prebiehať plánovaná rekonštrukcia kuchyne KD. Starosta: s rekonštrukciou sa začne po zabíjačke, predpoklad február-marec 2018. - JUDr. Lúčanová upozornila,
že na webovej stránke obce nie je zverejnený aktuálny
cenník za priestory a služby OcÚ. Pracovníčka OcÚ A.
Bocková prisľúbila zverejnenie uvedeného dokumentu. - starosta informoval o: novinkách na webovej
stránke obce, prípravách na obecnú zabíjačku, ktorá sa
bude konať v sobotu -10.2.2018 -Ing. Kendera predložil
požiadavku nášho rodáka Ing.Vladimíra Mišalu – návrh na osadenie pamätnej tabule na budove OcÚ s menami kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok prenasledovaných za totality. Ing. Kendera postupuje žiadosť na
prerokovanie farskej a pastoračnej rade. - starosta informoval o reportáži uverejnenej v televízii JOJ v relácii KRIMI zo dňa 27.01.2018, kde prebehla informácia
ohľadne súdnych sporov s bývalým starostom. V žiadnom prípade nebolo cieľom p. Fleisa kriminalizovať,
ale dohodnúť sa o vrátení finančných prostriedkov
obci, žiaľ po mnohých pokusoch o dohodu, túto ponuku neprijal a veci nevysvetlil a preto neostávalo obci nič
iné len dať danú vec oficiálne prešetriť na príslušné inštitúcie. Ďalej uviedol, že po odvysielaní danej reportáže mnohé média si žiadajú stanovisko k danej téme a to
aj z dôvodu, že bývalý starosta kontaktuje mnohé média a žiada si v nich priestor na vyjadrenie. Starosta informoval aj o pripravenom článku k danej téme v občasníku MY Liptov. Poslanci OZ odporúčajú starostovi
neostať v úzadí a médiám poskytovať oficiálne vyjadrenie k danej téme.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané dňa 14. marca 2018
K bodu č. 3:
Rokovací poriadok OZ Neprejednáva sa
K bodu č. 4: Projekty pre rozvoj obce
Starosta obce oboznámil prítomných s projektom Zvonica na zvonici – projekt sa predloží neskôr, aby bol čas
preštudovať a pripraviť celú projektovú a stavebnú dokumentáciu. Projekt nadväzuje na spolupracujúcu
obec Březina. Je myšlienka jednať s majiteľmi pozemkov pri M. Dubovcovi alebo na mieste existujúcej starej
autobusovej zástavky. Projekt cesty ktorý bol podaný
na Poľnohospodársku platobnú agentúru bol úspešný.
Tento projekt je v 100% výške hradený z prostriedkov
EÚ a ŠR. Víťazná firma v zmysle verejného obstarávania a teda aj realizátor diela je firma RILINE, s.r.o. Celková suma nenávratného finančného príspevku v
zmysle zmluvy s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou v rámci programu rozvoja vidieka určená na toto
dielo je 70 285,78 eur. Starosta ďalej navrhol myšlienku z tejto cestnej komunikácie urobiť jednosmernú.
K bodu č. 5
Vyraďovanie nepotrebného majetku obce
Na základe výmeny lámp verejného osvetlenia v rámci
projektu rekonštrukcie a modernizácie verejného
osvetlenia v obci vznikol prebytočný majetok obce - staré lampy a obec ich má záujem predať.
Uznesenie 11 /2018 z riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa 14.03.2018 vo
Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytočnosť majetku – 100 ks lámp verejného osvetlenia
Uznesenie 12 /2018 z riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa 14.03.2018 vo
Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer o predaji prebytočného majetku – 100 ks lámp verejného osvetlenia a poveruje starostu obce predajom
majetku v zmysle platnej legislatívy. Ďalší prebytočný
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majetok je stará hasičská Ávia. P.Bačík ako predseda
DHZ vo Valaskej Dubovej ozrejmil situáciu a podotkol,
že bol záujem sprevádzkovať toto auto do prevádzky
schopného stavu, po konzultácií s automechanikmi mu
bola vyčíslená suma opravy auta na 5 000 eur. Starosta
na základe diskusie navrhol pokúsiť sa auto predať a ak
by to nebolo možné trvalo ho vyradiť.
Uznesenie 13/2018 z riadneho zasadnutia Obecnného zastupiteľstva. DHZ zastúpený p. Mlynárikom a p.
Bačíkom predniesol starostovi obce požiadavku na dotáciu na zorganizovanie osláv 110. výročia hasičského
zboru v obci. P. Mlynárik spolu s p. Bačíkom rozdali
prítomným navrhnutý plán osláv, ich priebeh a zoznam
vystupujúcich. Podľa p. Mlynárika nechcú hasiči v obci
len súťaže ale chcú si uctiť aj tradície v rámci možností.
Na oslavách by sa zúčastnilo približne 120 pozvaných
ľudí. Náklady sa budú týkať hlavne jedla, honorárov za
vystúpenia, uniforiem, nákladov za dopravu. P. Bačík
na otázku poslancov na presné vyčíslenie nákladov odpovedal, že zatiaľ presná suma vyčíslená nebola. Určité
financie dostanú zo sponzorských darov, ale ich presnú
výšku zatiaľ tiež nevie. Počíta však z dotáciou od obce
približne 3 000 eur. Starosta navrhol zástupcom DHZ,
aby si pripravili rozpočet na túto akciu s tým, že zakomponujú do rozpočtu aj prostriedky ktoré sú im poskytované v rámci rozpočtu a tiež dotácie z Ministerstva
vnútra. Poslanci požiadali starostu a ekonómku na vypracovanie rozpočtu DHZ na tento rok s tým, že budú
vyčíslené režijné náklady a ostatné prostriedky, ktoré
by sa mohli použiť na zorganizovanie osláv. OZ podporilo snahu a úsilie DZH o kultúrny život v obci a tiež o
zorganizovanie osláv. Po dohode oboch strán bola dohoda, že zástupcovia DHZ vypracujú a predložia do
týždňa OZ a starostovi obce podrobný rozpočet osláv a
starosta obce zvolá mimoriadne zastupiteľstvo alebo
pracovnú schôdzu. Zaznel aj návrh spojiť osláv Hasičského zboru a dní obce, no nebol akceptovaný.
K bodu č. 7
Projekt hasičská zbrojnica
Starosta obce ozrejmil prítomným podmienky zapojenia sa do projektu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.
Ministerstvo vnútra v rámci podmienok výzvy poskytuje uchádzačom na rekonštrukcie hasičských zbrojníc
sumu 30 000 eur, s tým, že je potrebná spoluúčasť obce
a to minimálne 5%. Starostovi bol predložený od vedenia obecného DZH projekt stavebných úprav na základe
ktorého urobil kroky vedúce k získaniu stavebného povolenia. P. Bačik predniesol myšlienku projektu a tiež
ozrejmil súčasný stav budovy hasičskej zbrojnice, ten je
podľa jeho slov havarijný zo základov vypadávajú skaly,
strechu opravujú svojpomocne aby nedošlo k poškodeniu uloženej techniky. V rámci budovy sa nedá nič opravovať nakoľko sa obávajú spadnutia steny alebo uvoľnenia inej časti budovy. Nový projekt je vypracovaný
podľa nových noriem. Projekt na stavebné povolenie a
neskôr aj rozpočet predložili starostovi obce. V rámci
projektu by bol súčasný pôdorys budovy zväčšený to
znamená vybudovala by sa prístavba k budove a zároveň nadstavba budovy a v rámci budovy by sa vybudovali dve garáže na vozidlá. Poslanec Zajac vyjadril pochybnosti okolo projektu s tým, že je potrebné presne
zadať a upresniť projekt tak aby bol pre obec realizovateľný. Poslanec Jantek položil predstaviteľom DZH
otázku, či pri tomto jednom vozidle ktoré máme by nebol postačujúci pôdorys budovy v súčasnom stave s jednou garážou. P. Mlynárik odpovedal, že v súčasnosti
áno, ale do budúcna by sa mohlo dokúpiť aj iné vozidlo.
Na otázku poslancov z čoho by bola dofinancovaná
zvyšná časť rekonštrukcie požiarnej zbrojnice keďže
celkový rozpočet predstavuje sumu cca 168 tis. eur podľa predloženého rozpočtu P. Bačík odpovedal. Podľa
neho záverečná suma bude podstatne znížená tým, že
práce budú vykonávané svojpomocne a taktiež rozpočet vychádzal z tabuliek rozpočtárov a predpokladá
minimálne zníženie reálnych cien o 20% a bližšie informácie bude vedieť až po zaslaní zmluvy s ministerstvom
vnútra. Poslanci vyjadrili výhrady voči predloženej do-

kumentáciu k stavebnému povoleniu a rozpočtu na rekonštrukciu budovy.
Uznesenie 15 /2018 z riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa 14.03.2018 vo
Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na „Stavebné úpravy – prístavba a nadstavba požiarnej zbrojnice Valaská
Dubová“. Uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Uznesenie 16/2018 z riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa 14.03.2018 vo
Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „Stavebné úpravy – prístavba
a nadstavba požiarnej zbrojnice Valaská Dubová“ vo
výške minimálne 5% z celkových výdavkov t.j. 2 186,11
eur z vlastných zdrojov, t.j. z rozpočtu obce.
K bodu č. 8
Rôzne
HKO upozornila poslancov, že pri kontrole plnenia
uznesení zistila duplicitné číslovanie uznesení a to uzn.
č. 35/2017 a uzn. č. 36/2017. OZ berie na vedomie zistenie HKO o duplicitnom číslovaní uznesení 35/2017 a
36/2017. Starosta informoval prítomných, že v rámci
podávaného projektu na rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice je potrebné vypracovať tzv. personálnu maticu a je do nej potrebné uviesť osoby zodpovedné za
stavbu a projekt Z prítomných sa prihlásili M.Bačík,
M.Jantek, M.Zajac

Mimoriadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
konané dňa 5. apríla 2018
K bodu č. 3: Projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice
Starosta obce oboznámil prítomných so zmenami ktoré bolo nutné vykonať v projekte rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Projekt ktorý obec chce podať na ministerstvo financií nebude riešiť nadstavbu a prístavbu ale
len rekonštrukciu súčasnej budovy so zachovaním jej
pôvodných rozmerov. Z tohto dôvodu je nutné predchádzajúce uznesenia prijaté na zapojenie sa do projektu zrušiť a prijať nové uznesenia
Uznesenie č.18/2018 z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa
05.04.2018 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo
ruší uznesenia č. 15/2018 a č. 16/2018 prijaté na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
14.03.2018
Uznesenie č.19/2018 z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa
05.04.2018 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt
„Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Valaská Dubová“
Uznesenie č.20/2018 z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa
05.04.2018 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice Valaská Dubová“ vo výške minimálne 5% z celkových výdavkov t.j. 2 186,11 Eur z
vlastných zdrojov, t.j. z rozpočtu obce

Mimoriadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
konané dňa 7. mája 2018
K bodu č. 3: JPÚ
Starosta informoval, že vlani sme začali s jednoduchými pozemkovými úpravami. Situáciu v našej obci všetci
poznáme, je tu veľká rozdrobenosť pozemkov, mladí
ľudia nám odchádzajú. JPÚ sú rozdelené do dvoch celkov: Brestová, Kunovo až po Vápeničný jarok, druhá
nad ihriskom ku cintorínu. V počiatočnej fáze boli roz-

dané anketové lístky, či vôbec občania majú o niečo takéto záujem, podarilo sa nazbierať potrebný počet hlasov. Obec podala žiadosť, štát to odsúhlasil. Na úradnej
tabuli bola zverejnená Verejná vyhláška - Nariadenie
konania o začatí pozemkových úprav. Súhlasné stanovisko k JPÚ - individuálna bytová výstavba sa nám nepodarilo dostať od Tatranského národného parku a od
Ochrany vtáctva. TNP argumentuje, že v lokalite Kunovo sa nachádza pristávacia dráha orla skalného, ktorému by sme zmenšili lovište aj pristávaciu dráhu. Ochrana vtáctva tam eviduje výskyt ohrozeného chrapáča
poľného. Riešením je prekvalifikovať JPÚ z individuálnej bytovej výstavby na využitie pre poľnohospárske a
lesné využitie. Postupne by sa to opäť prekvalifikovalo
pre využitie na individuálnu bytovú výstavbu. Po
schválení uznesenia – prekvalifikovania využitia pozemkov sa začnú rokovania. Starosta vyzval občanov,
aby reagovali na výzvy Okresného úradu ohľadom
JPÚ, nakoľko nereagovanie sa pokladá za súhlas. Pripomienkovať je potrebné na začiatku. Potrebné je 75%
súhlasné stanovisko. Pán F.Gajdoš: PD Likavka v tomto
období uzatvára nájomné zmluvy na prenájom pôdy.
Navrhuje starostovi upozorniť vlastníkov pôdy, že treba
byť obozretný pri podpisovaní nájomnej zmluvy, aby
potom nenastal problém pri IBV. Žiada starostu a poslancov, aby k tomuto zaujali stanovisko. Starosta: PD
Likavka kúpila súkromná spoločnosť, ktorá sa ohľadom nájomných zmlúv s ním nekontaktovala. Občania
boli vyzvaní starostom o obozretnosť pri podpisovaní
nájomných zmlúv formou oznamu v obecnom rozhlase i formou sms správy. Poslankyňa Z. Lúčanová : v
nájomnej zmluve sa nachádza klauzula, že ak vlastník
pôdy nepodpíše nájomnú zmluvu do 2 mesiacov, táto
sa stáva platnou. Preto pri nesúhlase je potrebné nájomnú zmluvu vypovedať.
Uznesenie č.21/2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
zmenu projektu usporiadania JPÚ z § 8d zákona
330/1991 o pozemkových úpravách na iné účely ako hospodárenie na pôde na § 8c zákona 330/1991 o pozemkových úpravách pre poľnohospárske a lesné využitie.
K bodu č. 4:
Schválenie nájmu kuchyne v KD
Starosta dal do pozornosti novú kuchyňu v KD v ktorej
sa nachádza nové vybavenie, prístroje, umývačka...
Pýta sa poslancov, ako sa bude riešiť jej prenajímanie
na akcie občanom, ktorí už aj teraz majú nahlásené akcie (svadby, rodinné oslavy) a obecný catering zatiaľ
nemáme. Poslanec Kendera navrhol, aby bola možnosť
kuchyňu použiť pri jednoduchých akciách bez konvektomatu a umývačky. Poslanci sa dohodli, že kuchyňu
bude používať len osoba, ktorá je spôsobilá vykonávať
túto činnosť a má skúsenosť s vybavením.
K bodu č. 5:
Riešenie nelegálnych stavieb v záhradkárskej oblasti
Starosta informoval, že sa hromadia sťažnosti našich
občanov na nelegálne stavby v záhradkárskej oblasti. Z
tohto dôvodu navrhuje členom stavebnej a poriadkovej
komisie, riešiť tento problém s predsedom záhradkárskeho zväzu. OZ poveruje starostu vyžiadať od predsedu záhradkárskeho zväzu zastavací plán s identifikáciou budov. Termín: do 31.5.2018
K bodu 6: Rôzne
Starosta informoval, že dnes bola doručená žiadosť od
občana Petra Kereškéniho o zámenu obecných parciel,
ktoré sa nachádzajú pri jeho nehnuteľnosti, s.č. 150
(oproti škole) za pozemky v jeho vlastníctve nachádzajúce sa na cintoríne. Žiadal o vyjadrenie, či je dobrá vôľa
uskutočniť zámenu. Poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko, ale je potrebné zaslať dokumentáciu. Starosta prepošle poslancom žiadosť a podklady na preštudovanie.
Úplné znenia zápisníc a uznesení
zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
nájdete na oficiálnej stránke obce
Spracoval Stanislav Krakovský
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Súťaž o večeru
pre dvoch
v hodnote 30 eur
Starosta obce Valaská Dubová vyhlasuje
pre čitateľov obecných novín súťaž o večeru
v hodnote 30 eur. Stačí, aby ste do 30. júna
2018 doniesli na obecný úrad vo Valaskej Dubovej vyplnený kupón so správnymi odpoveďami (kupón s nesprávnymi odpoveďami nebude zaradený do losovania). Súťaž bude
vyhodnotená na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, kedy prebehne žrebovanie. Správne odpovede zakrúžkujte.

KUPÓN
Dubovské novosti 1/2018
Otázky
1. Kto je predsedom obecnej komisie
pre sociálne otázky a verejný poriadok?
a/ Marián Jantek
b/ Jozef Kendera
c/ Karol Holubčík
2. Aké je poštové smerovacie číslo
obce Valaská Dubová?
a/ 034 83
b/ 034 96
c/ 034 86
3. Kedy bude v tomto roku Deň obce?
a/ 28. septembra
b/ 4. augusta
c/ 1. júla
4. Koľké výročie od založenia oslavuje
v tomto roku DHZ Valaská Dubová?
a/ 80. výročie
b/ 90. výročie
c/ 110. výročie
5. Čo tvorí erb obce?
a/ Zlatá geleta (šechtár), naberačka a
trúba
b/ Choč, lipa a fujara
c/ Plť, veslo a meč
Meno a priezvisko:
..............................................................
Adresa :
.............................................................
Telefónne číslo:
.............................................................
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Rok plný aktivít
Školský rok 2017/2018 sa pomaličky blíži ku svojmu koncu a zhodnotila by som ho
ako úspešný, plný zážitkov, zmien a aktivít.
Najväčšou zmenou, s ktorou sme sa tento
šk. rok stretli, bola zmena v pedagogickom
zbore. Po dlhých rokoch pôsobenia v MŠ
odišla koncom januára do dôchodku p. učiteľka Elenka. Aj keď sme sa s ňou rozlúčili
my (kolegyne), rodičia aj starosta obce, považujem za dôležité poďakovať sa jej za prácu aj touto cestou.
Od septembra sme uskutočnili viacero
akcií, ktoré boli v prvom rade zamerané na
zážitok a radosť. Prvou akciou bola šarkaniáda, ktorú sme absolvovali v októbri na
„Prednom poli“. Okrem nás zo škôlky, prišli
aj rodičia a niekoľko detí, a obyvateľov obce.
V októbri sme tiež mali v škôlke divadelné
predstavenie „Malí huncúti“, o pravidlách
slušného správania a priateľoch. V decembri
sme privítali sv. Mikuláša básňami, piesňami
a tančekom. Tiež sme si napiekli vianočné
medovníčky, ktorých vôňa nám navodila
vianočnú atmosféru. Vo februári nás čakal
karneval, ktorý sme však museli kvôli chorobnosti detí preložiť na apríl. To však nikomu neprekážalo a myslím, že sme si karneval všetci nad mieru užili. Vo februári sa deti
oboznámili s vábičstvom divej zveri. O tomto
koníčku prišiel do škôlky deťom porozprávať
lesník a majster Európy vo vábení divej zveri, ktorý deťom predviedol množstvo vábničiek a porozprával im aj o starostlivosti o
zver v zime. V marci nás opätovne prišiel potešiť svojim predstavením herec z divadla
Slniečko, predstavením „Smeti patria do
koša“. Predstavenie bolo zamerané na triedenie odpadu. Pri príležitosti marca mesiaca

knihy sme navštívili obecnú knižnicu. Deti si
vyskúšali vypožičanie kníh, oboznámili sa so
zásadami správania sa v knižnici a prečítali
sme si aj krátku detskú rozprávku. Máj tradične patrí všetkým našim maminkám. Aj
tento rok sme po niekoľko týždňovom nácviku, maminkám zahrali divadielko „Fialky
pre mamičku“, zarecitovali sme im básne a
chlapci sa maminkám predviedli v tančeku
ako vojaci. Maminkám sme sa najskôr predviedli v súkromnej atmosfére našej škôlky a
o týždeň neskôr, aj pre všetky maminky a
staré mamky v kultúrnom dome. Po všetkých
absolvovaných akciách nás čakala ešte tá
najväčšia, a to týždenný plavecký výcvik.
Ten sme úspešne absolvovali koncom mája.
Bol to psychicky aj fyzicky náročný týždeň,
ktorý deťúrence perfektne zvládli a tešia sa
už na budúci rok. Poslednou veľkou akciou
bol deň detí. Pre našich škôlkárou boli pripravené súťaže, prekvapenia, hudba, hasiči
a hlavne dobrá zábava.
Koniec roka ukončíme tradične, vynášaním absolventského tabla našich predškolákov a rozlúčkou všetkých detí so školským
rokom 2017/2018.
Mgr. Patrícia Bačíková
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