DUBOVSKÉ NOVOSTI
Občasník obce Valaská Dubová

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR
Vážení občania,
vstúpili sme do Nového roku 2019. Verím, že
ste do neho vykročili správnou nohou a bude
pre nás všetkých rokom úspešným. Tento
rok je súčasne aj prvým z funkčného obdobia novozvoleného vedenia obce, ktoré vziš-

január 2019, ročník V., číslo 1
lo z komunálnych volieb, konaných 10. novembra 2018. Vyjadrili ste mi v nich
opätovnú podporu vo vykonávaní funkcie
starostu obce, za čo sa chcem poďakovať.
Spolu so mnou dostalo Vašu dôveru týchto
sedem poslancov – Mgr. Marian Jantek,
JUDr. Juraj Kadubec, Ing. Jozef Kendera,
Mgr. Martin Kereškéni, Peter Laco, JUDr.
Zuzana Lúčanová a Mgr. Miroslav Zajac
PhD. V takomto zložení bude obecné zastupiteľstvo pracovať počas nasledujúcich štyroch rokov. Dúfam, že sa tomuto vedeniu
obce bude dariť v podobnom duchu, ako
tomu predchádzajúcemu. Čaká nás totiž
veľa práce, plánujeme zorganizovať veľa akcií, chceme pokračovať v začatých projektoch a rozpracovať nové. Samozrejme, všetko bude možné, len s podporou a dobrou
vôľou Vás, obyvateľov našej obce. Na záver
príhovoru našej obci prajem, aby sa jej aj
ďalej darilo napredovať tak dynamicky, ako
v predchádzajúcom volebnom období, aby
to bol pre ňu ďalší rozvojový rok, prišlo k
ďalšiemu skvalitňovaniu životných podmienok občanov. No a vám, našim obyvateľom,
prajem veľa zdravia a úspechov počas celého roka v osobnom živote aj v práci.
Igor Tulinský, starosta obce
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investcia

Nová obecná cesta z
prostriedkov Európskej únie
Investičné akcie, ktoré sa v našej obci uskutočnili v druhom polroku 2018, by som rozdelil do dvoch častí. Jednou skupinou investičných akcií boli tie, na ktorých financovanie
sa nám podarilo získať grantové peniaze z
fondov Európskej únie. Do druhej skupiny
by som zaradil akcie vykonané svojpomocne, za pomoci občanov obce.
Prvou akciou financovanou zo zdrojov EÚ,
konkrétne Programu pre rozvoj vidieka, bola



Cesta popri Kadubcovcoch. Jednalo sa o úplnú
rekonštrukciu starej cesty. Práce na tejto ceste
sme začali pred troma rokmi zhotovením projektovej dokumentácie, zameraním geodetmi,
zaslaním kompletne spracovanej žiadosti na
Poľnohospodársku platobnú agentúru, jej prejdením cez schvaľovací proces, až po úspešné
vyhodnotenie začiatkom roku 2018. Samotná
výstavba novej cesty začala v júni a trvala do
septembra. Stavebné práce vykonávali pra-

covníci firmy RILINE. Samotný projekt obsahoval demontáž a osadenie novej cesty. Celková dĺžka novej cesty je cca 250 metrov. Popri
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tom sme zrealizovali aj napojenie zvodov rín
do dažďovej kanalizácie. Momentálne sa už
môžeme voziť po úplne novej komunikácii
zhotovenej zo zámkovej dlažby. Jej súčasťou je
aj povrchová dažďová kanalizácia, vpuste a výpuste, odtokové žľaby. Verím, že ľudia budú s
ňou spokojní a bude nám dlhé roky slúžiť.
Počas leta sme v spolupráci s firmou RILINE
stihli urobiť aj príjazdovú asfaltovú cestu
smerom k rodinnému domu Jantekovcov v
dĺžke asi 50 metrov a asfaltové parkovisko
pri obecnom cintoríne. Parkovacie boxy vyznačil Ladislav Zajac s kolektívom.
Urobili sme aj cestu popri Zaťkovcoch, Ševčíkovcoch až po Pavla Holubčíka. Tu sme zaplátali diery a asfaltovou drťou vyspravili
rozbité časti vozovky. Jednalo sa asi o 100
metrov obecnej komunikácie. Pomohli sme
tak zvýšiť jej stabilitu.
SK, foto Jozef Kendera
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brigda

Obecný cintorín s novou spojovacou
cestou aj oddychovými zónami
Hlavnou akciou uskutočnenou brigádnickým spôsobom sa stala spojovacia cesta cez
obecný cintorín zhotovená taktiež zo zámkovej dlažby. K výstavbe novej cesty sme pripojili
aj vybudovanie oddychových zón, ktoré naše
ženy vyzdobili kvetmi, celkove ich máme šty-



ri. Tu si človek môže posedieť na nových lavičkách, prípadne sa občerstviť pitnou vodou.
Pribudli tu aj prípojky vodovodu, elektriky,
rozvody pre rozhlas a nové osvetlenie. Za práce sme neplatili nič, ľudia ich uskutočnili pre
obec zdarma. Za to im patrí veľká vďaka. Veď

vybudovanie takmer 200 metrov dlhej cesty
nie je jednoduchá záležitosť. Znamenalo to
dve až tri brigády každý týždeň a to si v
dnešnom uponáhľanom svete treba ceniť.
SK, foto Jozef Kendera
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Rozperky zabezpečili
ukončenie výpadkov
verejného osvetlenia
Popracovali sme aj na zabezpečení stability verejného osvetlenia. Ťažkosti nám
robili najmä časté silné vetry, ktoré elektrické vodiče rozhojdali a ich dotykom vyskratovali. Vyhadzovalo prúd, museli sme
ističe niekedy nahadzovať aj dva razy za
noc. Inštalovali sme preto medzi vodiče
rozperky, čo zatiaľ prinieslo želaný efekt.
Pri víchriciach a nárazoch vetra sa od inštalácie zatiaľ výpadky osvetlenia nekonali. Vyzerá to tak, že toto opatrenie zabralo.
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Pozemkové úpravy – alfa a
omega ďalšieho rozvoja obce
Začali sme samotné prípravy na pozemkové úpravy v katastri obce. Chceme, aby sa
nám obec rozvíjala aj v oblasti výstavby nových domov a tým pádom aj nárastu počtu
obyvateľov. K pozemkovým úpravám sa momentálne vyjadrujú rôzne inštitúcie. Mali
sme jednania aj s ochranármi prírody, ktorí
nemali veľmi pozitívny názor na vytvorenie
nových stavebných pozemkov v lokalite pod
Kunovom. Jedná sa im hlavne o chránené

druhy vtákov, ktoré tu majú svoje lovištia a
pristávacie plochy. Aj s týmto názorom sa
budeme musieť vysporiadať. Neviem, ako sa
celý proces bude časovo posúvať, lebo nie
všetko je v našich rukách. Je tu štát, občania,
neziskové organizácie, združenia osôb a
pod. Dodnes napríklad nemáme vyjadrenie
Slovenského pozemkového fondu, kde sme
žiadosť posielali pred trištvrte rokom. Potrebné percento súhlasov sme nazbierali aj

Potreba dokončiť materskú školu
Z investičných akcií sa budeme venovať
dokončeniu materskej školy. Rekonštrukciu
priestorov v kultúrnom dome už máme rozbehnutú, pomaly finišujeme. Teraz stierkujeme steny, elektriku máme na 90 percent
hotovú, budeme robiť potery. V najkratšom

možnom čase ju dokončíme, aby ju mohli
naši najmenší využívať. Budeme sa tiež snažiť zrevitalizovať okolie kultúrneho domu
smerom ku bývalej budove pošty, ktorú sa
nám podarilo zakúpiť do vlastníctva obce.

Plánujeme každý rok zrekonštruovať
jednu cestu
Budeme pokračovať v rekonštrukcii obecných ciest. Máme zámer každý rok sa povenovať jednej z nich a vyasfaltovať ju. Niektoré sú naozaj dosť deravé a situované v

strmom teréne. Verím, že sa to podarí. Takisto to bude závisieť od okolností, ale urobíme
pre to všetko, aby sme mali aj cestnú infraštruktúru lepšiu a kvalitnejšiu.

Zišla by sa vlastná technika
Chceme tiež zadovážiť do obce nejaké
nové stroje a techniku ako sú zdvíhacie zariadenia, manipulátori. Takto by sme si práce v
menšom rozsahu vedeli urobiť sami a neboli
odkázaní len na firmy. Nielenže to je vo viacerých prípadoch lacnejšie, ale zohnať počas
sezóny UNC-čko alebo bager je niekedy obrovský problém. Rozplanírovať štrk alebo
niečo vyložiť, ak to chceme urobiť v danej

chvíli, čo sa stáva často, nie je niekedy s čím.
Vedeli by sme tak pomôcť aj našim občanom.
Už by sme boli sebestačnejší. Okrem techniky však samozrejme treba mať v prvom rade
aj zodpovedných ľudí, ktorí chcú pre obec robiť a dá sa na nich spoľahnúť. Všade už existuje zodpovednosť za majetok aj zdravie
vlastné ako aj ostatných.

Informačné centrum a riadenie parkovania v obci s kladnými ohlasmi
Tento projekt zatiaľ vyzerá veľmi dobre.
Rozbehli sme ho v letnom období. Hlavným
cieľom je koordinovanie dopravy a parkovania v obci hlavne počas turisticky vyťaženejších dní. Samozrejme nie je to ešte stopercentné, ani nikdy nebude. Vieme, že ľudia sú
vynachádzaví, každý turista je iná nátura,
chodia sem robotníci aj právnici. Dievčatá,



ktoré parkovanie koordinujú, si naozaj užijú
svoje. Ale myslím, že v konečnom dôsledku
sa situácia zmenila k lepšiemu. Už nemáme
upchaté a nepriechodné cesty. A peniaze,
ktoré vyzbierame cez pokuty a parkovné,
vieme použiť opätovne na skvalitnenie služieb pre turistov.
SK

bez vyjadrenia pozemkového fondu. Chcem
však ubezpečiť našich občanov, že tomuto
projektu budeme venovať v tomto volebnom
období najviac energie a urobíme všetko, čo
bude v našich silách, aby sme tento projekt
dokončili. Veľa bude záležať od ochoty samotných majiteľov dohodnúť sa.
Prvé stretnutie účastníkov konania, na
ktorom si budú majitelia pozemkov voliť
svojich zástupcov vo výbore, bude už začiatkom roka.

Projekt Zvonica
na zvonici
Začali sme aj s prípravou projektu zatraktívnenia obce výstavbou ďalšieho
zaujímavého objektu. Všetci obyvatelia obce vedia, že naše námestie nesie
preto názov Zvonica, lebo v minulosti
tu aj stála reálna zvonica, na ktorej sa
zvonilo či už v prípade významných
udalostí alebo oznamov. Na počesť
našich predchodcov a našich dejín chceme vytvoriť repliku, alebo objekt
funkčnej zvonice, ktorá bude súčasne
slúžiť aj ako vyhliadková veža. Budeme sa ho snažiť umiestniť na pôvodnom mieste, kde kedysi stála. Teraz
vybavujeme pod tento objekt pozemky, aby sme získali stavebné povolenie a mohli sa posnažiť aj o získanie
nejakých grantových prostriedkov. Ak
sa to nepodarí financovať cez dotácie,
tak to skúsime z vlastných prostriedkov a svojpomocne.

Obecný ples a
zabíjačka opäť v
strede záujmu
Obecný ples budeme organizovať 16.
februára. Už je vypredaný, to nás naozaj
veľmi teší a súčasne aj zaväzuje. Tradične
by mal byť vyplnený dobrým programom, aby sme udržali nasadenú latku.
Nasledovať bude obecná zabíjačka, termín jej konania bude závisieť najmä od
počasia. Pravdepodobne to bude nadväzovať na obecný ples, to znamená týždeň
pred alebo po jeho konaní. Neradi by sme
však robili takúto akciu v daždi alebo blate. Akcie, ktoré sa konajú vonku nemajú
efekt, ak ich nesprevádza priaznivé počasie. Potom je to také znehodnotenie práce ľudí, ktorí sa zapoja.
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Reprezentatívny vstup do obce zdobia sochy
najdlhšie. Striešky a kopuly sú zase dielom
pána Lenarta s partiou. Celý projekt vstupu
sme nazvali „Vitajte v našej obci, vitajte
doma!“ Sochy vítajúce príchodzích zatiaľ
nemajú mená, motív postáv vychádzal z histórie obce – teda spôsobu obživy našich predchodcov, ktorí sa venovali najmä valaskému
spôsobu chovu oviec. Sochy sme osádzali 10.
novembra teda v deň komunálnych volieb.

Myslím, že za takto naaranžovaný a zhotovený vstup sa nemusíme hanbiť. Za tri
dni od jeho inštalácie ho na Facebooku
videlo 15 000 ľudí, čo svedčí o veľkom
záujme. Na jar ešte dopracujeme okolie,
v budúcnosti, ak bude záujem ľudí, plánujeme urobiť v podobnom duchu vstup
do obce aj na vyšnom konci.

S kamarátmi a priateľmi sme tiež vybudovali
nový netradičný vstup do obce pod cintorínom, ktorý nás bude reprezentovať a myslím,
že sa stal aj ďalšou dominantou obce. Tvoria
ho dva 6 metrov vysoké podstavce so sochami ľudí v nadživotnej, asi dvojmetrovej veľkosti. Po jednej na oboch stranách cesty. Nosné stĺpy sme vyrobili z dreva poskytnutého
naším urbárom, za ktoré samozrejme ďakujeme. Samotné sochy vyrezávali majstri rezbári Trnovskí z Kalamien. Sochy prakticky
rok vyrezané takpovediac zreli v našej dielni,
v priestoroch bývalej pošty. Schli a natierali
sme ich tu rôznymi prípravkami (každá má
na sebe sedem náterov), aby vydržali v našich drsných klimatických podmienkach čo
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Deň obce sa nám osvedčil v letnom období
Akcia dostala celkom iný rozmer, šmrnc.
Oproti pôvodnému termínu na Michala, teda
v neskorom septembri, keď sme museli končiť
pred šiestou a v chlade to bolo teraz v lete.
Ešte o desiatej večer sa ľudia bavili na koncerte a končili sme neskoro v noci. Program sme
mali naozaj nabitý, vrcholom bol večerný koncert skupiny Vidiek s lídrom Jánom Kuricom.

Mal tu pôvodne vystupovať HEX, ale pre nemoc jedného z členov skupiny sme siahli po
myslím rovnako kvalitnej náhrade. Vidiek pritiahol cez tisíc ľudí. Aj tento rok chceme pokračovať v podobnom duchu. Ide hlavne o to,
že sa na Dni obce stretnú ľudia, ktorí sa nevidia celý rok, môžu posedieť, zabaviť sa. Účinkujúci to ešte vyšperkujú, aby mali ľudia záži-

tok. Počnúc deťmi, pre tie sme mali napríklad
obrovský skákací hrad, 3D kino, súťaže, kone,
lukostreľbu, ako aj dospelými. V rámci kvalitnej hudobnej produkcie mali možnosť vidieť
aj folklórne skupiny či rockové kapely. O hlade neostali ani priaznivci dobrého jedla.
Počas tejto zimy by sme chceli urobiť nové
rozkladacie súpravy stolov a lavíc, vhodné na
použitie na takéto akcie. Nie kupované, ale
svoje, pevnejšej konštrukcie, ktoré by sa nedali len tak ľahko poškodiť. Ťažšie, ale aj lepšie
na sedenie. Teraz si toto zariadenie požičiavame od okolitých obcí, s ktorými máme stále
vynikajúce vzťahy, ale zase bude len lepšie,
keď budeme mať všetko poruke.
Stanislav Krakovský
Foto Jozef Kendera
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sviatočný deň
novokňaza

Igora Hajasa

V nedeľu 30.septembra sme slávili
sviatočný deň nášho novokňaza. Primičnú a zároveň odpustovú svätú omšu k sv.
Michalovi archanjelovi, slúžil náš novokňaz O. Igor Hajas OSB. Na záver svätej
omše, novokňaz pozval všetkých na slávnostné posedenie do kultúrneho domu.

udalos

Foto: Jozef Kendera
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pre nás významná oslava
- Deň úcty k starším

posedenie

V nedeľu 28. októbra 2018 sa
uskutočnilo v kultúrnom dome o
14.00 hod. slávnostné posedenie
pre seniorov spojené s kultúrnym
programom a občerstvením. Stretnutie sa konalo pri príležitosti Dňa
úcty k starším.

Foto: Jozef Kendera

1111
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rozhovor

Ako sa začala vaša cesta do obecného
zastupiteľstva?
Do života v obci sme sa vždy zapájali
celá rodina, teda najmä v rámci cirkevných
akcií. Otec bol kedysi kostolníkom. V rámci
spolupráce s vtedajším pánom farárom
Viktorom Olosom som sa stala súčasťou divadelných predstavení, či Dobrej noviny,
ktorú sme organizovali vždy vo vianočnom
období. Teda viac-menej kultúrneho života
obce.
No a pred necelými piatimi rokmi doba
akosi dozrela na to, aby som uvažovala s
kandidatúrou do obecného zastupiteľstva.
Hlavnou pohnútkou bol fakt, že tu rada žijem. Vo Valaskej Dubovej bývam od narodenia, pochádzajú odtiaľto aj obidvaja moji
rodičia. Keďže tu chcem aj naďalej bývať,
takto som videla cestu skvalitnenia života
našich obyvateľov. Kolektív ľudí, ktorí sme
dali dokopy, chcel zmenu. Mali sme aj
vhodného lídra v osobe Igora Tulinského,
ktorý mal šancu byť zvolený za starostu
obce. Videli sme napredovanie v okolitých
dedinách, tu som mala pocit určitej stagnácie a chcela som obci pomôcť. Ľudia mi vo
voľbách dali nakoniec dôveru a mohli sme s
kolegami poslancami začať pracovať pod

JUDr. Zuzana Lúčanová – Rozvoju obce

by pomohli ukončené pozemkové úpravy
JUDr. Zuzanu Lúčanovú zvolili obyvatelia Valaskej Dubovej za poslankyňu
obecného zastupiteľstva už v druhom volebnom období po sebe. Čerstvá tridsiatnička, povolaním vyššia súdna úradníčka Okresného súdu v Ružomberku, berie prácu poslanca ako poslanie, nemá problém s účasťou a pomocou
na žiadnej obecnej akcii. Z jej práce akosi prirodzene vyplynulo aj zaradenie
sa v rámci pracujúcich komisií pri obecnom zastupiteľstve. Kolegovia ju zvolili za predsedkyňu komisie pre vybavovanie sťažností. Okrem toho je aj členkou komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia. Viac
podrobností o sebe aj o jej vzťahu k rodnej obci nám porozprávala v nasledujúcom rozhovore.
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vedením nového starostu Igora Tulinského
na zhmotnení našich predstáv. Teraz sme
odštartovali aktivity druhého volebného obdobia. Zvolili ma za predsedkyňu komisie
pre vybavovanie sťažností, predtým aj teraz
pracujem aj ako členka komisie výstavby,
územného rozvoja a životného prostredia.
Počas kultúrnych akcií sa mi väčšinou
ujde práca v šenku, pri čapovaní piva
(smiech) a pod. Počas Silvestrovského vý-
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stupu na Choč zase pri usporiadateľskej
službe. Pomáham ako viem.
Pocity z prvého volebného obdobia?
Myslím, že odvedenú prácu za naše prvé
funkčné obdobie vidno v obci na prvý pohľad a aj ľudia určite pocítili napredovanie.
Dúfam, že tomu bude aj ďalej. Starosta nás
vždy prekvapí nejakou novinkou, a my sa
snažíme v niečom pomôcť. Zatiaľ mám z
našej práce pozitívny pocit. Je dobré, že
sme ľudia z rôznych oblastí. Jeden je dobrý
ekonóm, druhý je doma v oblasti kriminality a verejného poriadku, ja napríklad v oblasti súdnych sporov a pod. Každý má iný
pohľad a keď sa všetko skĺbi, tak je dobre.
Čo sa vám najviac páči zo zavedených
noviniek?
Pre ľudí je dobré najmä organizovanie akcií.
Je pozitívne, keď sa ľudia stretávajú a zhovárajú.
Ak sú zavretí doma, to nie je dobré pre rozvoj ko-

munity. Osobný kontakt má svoje čaro a myslím, že
aj najviac poháňa vývoj dopredu. Nemôžeme povedať, že naši predchodcovia nerobili nič. Mali sme
aj Deň detí, Michalské dni a pod. V týchto zabehnutých akciách sa usilujeme pokračovať, samozrejme
zase v inom šate, štýle. Sme iní ľudia, iné zastupiteľstvo, takže podujatia robíme na náš obraz. Čo sa
týka nových podujatí, veľmi sa mi páčia akcie ako je
obecná zabíjačka či obecný ples. Na obecnom plese som bola zatiaľ na každom ročníku, teraz sa mi
to asi nepodarí. Prvý ročník sme sa trochu obávali,
ako to všetko dopadne, ako sa bude ľuďom páčiť.
Nakoniec to všetko dobre dopadlo, bola som milo
prekvapená ohlasmi ľudí. Myslím, že úroveň plesu
ide každým ročníkom vyššie a vyššie, až sa trochu
bojím, kde to až vyvrcholí (smiech). Ľudia sa na
ples tešia, lístky rozchytajú už za tri dni, prakticky
máme hneď vypredané. Ja som sa na plese vždy
dobre zabavila.
Tiež vznikol Folklórny súbor Choč, vytvorili
sme podmienky pre cvičenie žien aj všeobecne
priaznivcov posilňovania. Obci prospeli aj aktivity

týkajúce sa bežného života, ako je organizovanie dopravy pre návštevníkov obce a hlavne parkovania automobilov počas Silvestrovského výstupu na Choč.
Ste členkou komisie výstavby. Ako je
to momentálne s možnosťami postavenia si nového domu v obci?
Je škoda, že pozemky v katastri obce sú
v takom rozdrobenom stave. Máme dobrú
polohu a veľa ľudí deklaruje záujem tu stavať, nielen z iných miest a obcí ale aj od
nás. Zatiaľ tu voľné stavebné pozemky nemáme, začalo sa stavať len na niektorých
voľných miestach, prelukách, alebo došlo
k viacerým rekonštrukciám existujúcich
domov. Veľa našich občanov odchádza za
bývaním preč, dúfajme, že v krátkom čase
sa proces sceľovania pozemkov vydarí a
naši občania budú môcť stavať v rodnej
obci. Zatiaľ sa práce na pozemkových
úpravách len rozbiehajú, ale je dobre, že sa
aspoň začalo. Dúfam, že budú urobené k
spokojnosti občanov a podmienia rozvoj
výstavby rodinných domov. Predpokladá
sa vznik dvoch stavebných obvodov. Jeden
obrovský pod Kunovom, v priestore obhospodarovanom PD Likavka. Druhý vznikne
pod cintorínom v cípe medzi ihriskom a
cestou. V týchto dvoch lokalitách, ale hlavne pod Kunovom, by malo vzniknúť až
okolo dvoch stoviek stavebných pozemkov.
Sú to slnečné lokality vhodné na bývanie
spojené s krásnym výhľadom. Jediný nedostatok by bolo možno trochu veternejšie
prostredie. Ale to máme aj vo vyššie položených miestach Valaskej Dubovej, v podstate aj v mieste môjho bydliska pod Žiarcami. Dolina je viac chránená pred vetrom,
tu bývajúci obyvatelia majú tichšie. Ale aj
tak sa mi tam veľmi páči.
Komisia výstavby má na starosti aj susedské spory. Zamestnávajú vás občania
aj v tejto oblasti?
Samozrejme aj v našej obci evidujeme
susedské spory. Najhoršie na tom je, že v
týchto sporoch nie je prakticky možné bez
spolupráce s majiteľmi nehnuteľností niečo poriadne vyriešiť, dôjsť k nejakému záväznému výsledku. Musí byť dobrá vôľa na
oboch stranách a komisia môže viacmenej
ľudí usmerňovať. Máme aj dlhodobejšie trvajúce problémy medzi susedmi, ktoré
majú tak povediac sínusoidný priebeh. Raz
sa vyostria potom sa situácia opäť ukľudní
a opäť sa po čase vyostrí. Riešili sme aj
žumpy, tieniace stromy, zatekajúce odkvapové žľaby a podobné problémy. Naša komisia pracovala napríklad aj pri predajoch
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obecných pozemkov. Išli sme pozemok najskôr obzrieť, zhodnotili sme jeho využitie a
odporučili jeho predaj ak to nebolo v rozpore so záujmami obce.
Ste jedinou ženou v obecnom zastupiteľstve, ako vnímate svoju pozíciu v mužskej prevahe?
Najskôr som mala určitú obavu, jediná
žena, ale všetko je v poriadku. V predchádzajúcich voľbách sa na kandidátke objavili
viaceré ženy, teraz sme tam boli len dve.
Prešla som len sama. Predtým som bola najmladšia poslankyňa, túto pozíciu som už
prenechala inému poslancovi (smiech).
Čo najradšej robíte vo voľnom čase?
Vo voľnom čase rada spoznávam iné krajiny, tento rok idem na Maltu. Som aj fanúšikom nášho žiackeho futbalu, s mamou chodievame pravidelne povzbudzovať synovca
aj neter, ktorí hrajú za obecný výber. Poteší
ma aj dobrá kniha, či kvalitný film.
Kde v rámci katastra sa dobre cítite?
Máte svoje obľúbené miesta?
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Je veľa miest, ktoré sa mi páčia, kde sa
chodím poprechádzať a môžem dobre zrelaxovať. Myslím, že kde sa človek v rámci chotára vyberie, všade je krásne. Či už smerom na
Choč, za Chríbikom je krásne, nádherné výhľady sú zase od vrcholu krížovej cesty. Aj
pod Kunovom sú krásne výhľady až na Kubínsku hoľu a Malú Fatru. Často tu vidno aj fotografujúcich ľudí. Dominantou je samozrejme
Choč. Vystúpila som na tento vrch dosť často,
naposledy som si to vychutnala napríklad minulý rok, v rámci návštevy delegácie z našej
partnerskej obce Březina na Morave. Išli sme
spoločne s tamojšou miesto-starostkou, tá
mala vynikajúcu kondíciu, tak to bol dosť intenzívny výstup. Veľmi sa jej tam páčilo.
Spomenuli ste partnerskú obec Březina
na Morave. Stáli ste aj pri zrode cezhraničnej spolupráce. Budete v týchto aktivitách
pokračovať?
Chceli sme sa pustiť do spoločného projektu, ale nakoniec sme mali na uskutočnenie plánov v rámci vyhlásenej výzvy týkajúcej sa cezhraničnej spolupráce veľmi
málo času. V našej obci sme chceli uskutočniť projekt Zvonica na zvonici, čo vlast-

ne predstavovalo výstavbu kópie našej
zaniknutej zvonice so zvonom na mieste,
kde kedysi stála, teda na našom námestíčku. Pravdaže nie v úplne rovnakej podobe. Partnerská obec mala zase záujem
stavať altánok v rámci svojho relaxačného priestoru. Nestihli sme to v šibeničnom termíne, dúfajme že v rámci ďalších
výziev týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce sa nám to v tomto volebnom období podarí.
Čo považujete za priority v tomto volebnom období?
Bola by som rada, keby sa dotiahli do
konca jednoduché pozemkové úpravy. To by
naozaj našej obci pomohlo. Aj dokončenie
rozpracovaných projektov by padlo na úžitok všetkých občanov. Ide hlavne o projekt
zrevitalizovania budovy starej pošty a jej
okolia, získanie nových parkovacích miest.
Ako ženu by ma veľmi potešilo dokončenie
materskej školy. Sú to dlhodobé zámery,
ktoré postupne napĺňame už dlhšie obdobie, ale dôležité je, že postupujeme.

Stanislav Krakovský
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Advent vo valaskej dubovej
Advent v našej obci začal posvätením adventných vencov v kostole pánom farárom
Karolom Karašom a následne posvätením

adventného venca s rozsvietením prvej sviece na Zvonici.
Jozef Kendera

nezabudol prísť ani
Mikuláš

Mikuláš prišiel najskôr k
deťom do kostola už v stredu
3. decembra. Na Zvonicu zavítal aj s anjelmi v nedeľu 7. decembra.
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Rodina podľa Svätej rodiny
Nazaretskej
Čo moja rodina?
Som skutočne otcom svoje rodiny?
Som skutočne mamou svojej rodiny?
V októbri 1997 sa v Rio de Janeiro konalo svetové stretnutie rodín so svätým Otcom, blahej
pamäti Jánom Pavlom II. Toto podujatie malo
napomôcť novej evanjelizácii pri záchrane
manželstiev a rodín, ktoré sú dnes terčom mnohých útokov Zlého. Súčasný svet sa totiž nachádza v období krízy autority a to nie len v spoločnosti, ale i v Cirkvi a rodine.
Diabol vraj útočí na rodinu tak, že chce zničiť
obraz Boha v žene, lebo z nej tak ako aj z Boha
vychádza život. Chce zničiť i obraz Boha v otcovi, ktorý svojou zodpovednosťou a starostlivosťou o rodinu predstavuje Boha Otca. Obnova
spoločnosti preto môže prísť len skrze obnovu
Cirkvi, obnova Cirkvi cez obnovu rodiny a rodina sa obnoví len prostredníctvom obnovy týchto dvoch kľúčových osôb. Kardinál Alfonso Lopez Trujillo, predseda Pápežskej rady pre
rodinu, požiadal pred týmto stretnutím v Brazílii španielskeho maliara Kika Arguella, iniciátora Neokatechumenátnej cesty, aby namaľoval špeciálnu ikonu, ktorá by zdôrazňovala
význam rodiny v Cirkvi, najmä však aby vyzdvihovala postavu otca v kresťanskej rodine. Kiko Argulla inšpirujúc sa freskou z nejakého chrámu, ktorá znázorňuje útek nazaretskej
rodiny z Egypta, rozhodol sa namaľovať ikonu
Svätej rodiny „na ceste“, teda ako putuje zo
sviatkov v Jeruzaleme, keď mal Ježiš 12 rokov.
U Židov chlapec, ktorý dovŕšil 13. rok života,
bol považovaný za dospelého a mohol čítať
Tóru v synagóge. Preto Ježiš na ikone zobrazuje dospievajúceho človeka.
Z tradičných ikon sme zvyknutí, že Kristus sa
nachádza v náruči matky. Tu je uvedené ikonografické pravidlo porušené, ale len na úkor
toho, aby do popredia vystúpil rodinný duch.
Ježiš je totiž „umiestnený“ na rukách otca, čím
sa zvýraznila jeho úloha pri dospievaní detí, že
má byť pre nich oporou a to hlavne vtedy, keď
prichádzajú problémy. Nerešpektovanie tejto
úlohy následne u dieťaťa zapríčiňuje vážne zranenia, ktoré si potom odnáša i do života. Otec
by mal teda venovať veľa času svojim dospievajúcim deťom a nemal by ich so všetkým posielať za mamou. Ak totiž otcovi naozaj záleží
na ich výchove, potom bude tráviť viac času v
rodine a nie v práci.
Pri dospievaní sa začínajú vynárať prvé vážne problémy a krízy. Na ikone vidíme, ako otec
pevne, oboma rukami drží svojho syna za nohy,
čím je akoby povedané, že otec je tou osobou,
ktorá riadi kroky syna. V období dospievania
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má dieťa cítiť podporu práve zo strany otca,
ktorý mu má vysvetľovať, že krízy sú potrebné
pre jeho rast. Úlohou otca tiež nie je uľahčovať
život dieťaťa tým, že ho naučí obchádzať problémy, ale že ho povzbudí a povie mu: „ Neboj
sa, bude to dobre. Boh vie, prečo to dovolil a
bude ti pomáhať.“ A tým vlastne upriami pozornosť dieťaťa na Boha, keď bude v kríze.
Podobne svojich bratov povzbudzoval aj
apoštola Jakub: “Bratia moji, pokladajte to len
za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď
viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.“(Jak1,2-3).
Pevným držaním rúk otca je naznačené ďalšie dôležité pravidlo, že otec má byť v rodine
predstaviteľom zákona a vykonávateľom moci.
Boh mu totiž zveril zodpovednosť za manželstvo a rodinu. Tento rozmer Boha vidno už v
raji, keď po hriechu, ktorý ako prvá spáchala
žena, Najvyšší volá na zodpovednosť muža:
„Adam, kde si?“ (Gn3,9). Čo sa však deje po
spáchaní hriechu, čiže vtedy, keď muž stratil
Božieho Ducha? Chce sa zbaviť zodpovednosti
a všetko zhadzuje na ženu: „Žena, ktorú si mi
dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som
jedol.“(Gn 3,12)
A práve toto sa odohráva vo všetkých manželstvách, keď muž stratí Ducha, čím sa zrieka i
svojej zodpovednosti. Naopak žena, odmietajúc prekliatie hriechu, ktoré jej oznámil Boh:
„Muž bude vládnuť nad tebou“(Gn 3,16) – ju
prijíma veľmi rada. V mnohých rodinách je
muž “pod papučou“, t.j. že o všetkom v domácnosti rozhoduje žena: o tom, kde sa bude bývať, ako bude zariadený byt, dom, kto si má čo
obliecť, kedy sa treba modliť, ísť na sv. omšu,
vyspovedať sa... Všetky uvedené veci kontroluje a riadi žena. Nejedna by sa teraz možno spý-

tala: „A čo mám robiť, keď on nie je organizačný typ? Je flegmatik. Je lenivý. Je
nezodpovedný.“ Odpoveď na túto otázku vidno práve na ikone – a to v postoji Márie.
Keď sa muž chce zbaviť zodpovednosti a zhodiť
ju na ženu, riešením nie je to, aby ju žena prevzala na seba a prebrala “kormidlo“ či velenie
v rodine. Riešením je, aby žena túto zodpovednosť vrátila naspäť mužovi. Žena má mužovi iba
pomáhať byť zodpovedným, a nie preberať zodpovednosť na seba. Muž totiž ľahko podľahne
pokušeniu, ktoré mu nahovoril diabol v raji, že
sa mu bude “ľahšie“ žiť, keď zo seba zhodí zodpovednosť na ženu. Ale to je klamstvo. V skutočnosti v takej rodine, kde vládne žena, muž trpí.
Čo teda urobí? Keď vidí, že mu žena ukradla
autoritu, on už v rodine nemá čo robiť a ide „na
pivo“ alebo „na huby“. A potom sa žena sťažuje,
že je doma sama. Muž sa totiž nikdy nebude so
ženou deliť o svoju autoritu. Žena, ktorá má v
sebe Božieho ducha nekradne mužovi autoritu,
ani ho nezhadzuje pred deťmi.
V čom však môže byť problém? V mnohých
rodinách je práve žena tou osobou, ktorá varí,
perie, žehlí, upratuje, viac sa modlí, častejšie sa
spovedá, viac sa venuje deťom. Na druhej strane muž je často hrubý, vulgárny, egoistický,
chodí neskoro domov, rád si vypije, nechce sa
modliť, chodiť do chrámu, na svätú spoveď. Vo
viacerých dnešných rodinách a manželstvách
je tak postava ženy obrazom cnosti a postava
muža má podobu slabosti. Ale odvahu! Pre
toto sa netreba hneď rozvádzať. Len je potrebné daný stav napraviť. A vzorom by nám mala
byť opäť nazaretská rodina.
Žena, Mária, je obrazom všetkých cností – veď
bola nepoškvrnene počatá a uchránená od dedičného hriechu, navyše bola plná milosti (tak
ju oslovil anjel pri zvestovaní). Jej manžel, svätý Jozef, sa tak ani zďaleka nemohol s ňou porovnávať, ba naopak – vieme, že o nej pochyboval, chcel ju tajne prepustiť a až kým ho anjel
nepovzbudil, nemal k nej dôveru (porov Mt
1,20). A predsa sa táto rodina nerozpadla, hoci
muž bol slabší. Mária totiž vždy za každých
okolností poslúcha, čiže podporuje autoritu
(hoc aj slabého muža).
Boh nám dal Svätú rodinu ako vzor. Rozdiel
medzi rodinou Jozefa a Márie a tou dnešnou je
len v tom, že v ich rodine vládol Boží Duch, teda
žili podľa Božích predstáv. Ale týmto Duchom
môžu a majú byť naplnené aj naše rodiny, i my
sme tak povolaní žiť v rodine podľa Božej vôle.
Otec, buď dobrým otcom pre rodinu!
Mama, buď dobrou mamou svojim deťom!
Deti, neopúšťajte rodičov, keď vás najviac
potrebujú!

Požehnaný nový rok a veľa zdravia, zdravia a
zdravia Vám žičí Váš duchovný otec K. Karaš.
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Silvestrovský výstup na
Choč 2018
Tradičný v poradí 47. Silvestrovský výstup na Veľký Choč píše svoju históriu už dlhé štyri desaťročia. Pravidelne láka nielen Liptákov a Oravčanov,
ale aj návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska i

zahraničia. Pre obec to však znamená, zabezpečiť
parkovanie množstva áut, ktorými turisti prichádzajú do obce. A aj malé občerstvenie.
Jozef Kendera

Stavba Betlehema
22.12.2018
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hasii

Taktické cvičenie hasičských
jednotiek okresu Ružomberok

pravu vody ďalším spôsobom, ako aj komunikáciu a spoluprácu s riadiacim štábom a OR HaZZ
Ružomberok. Záverom možno konštatovať, že
jednotky DHZO sa opäť posunuli o krok vpred,
získali a osvojili si ďalšie postupy a zručnosti.
Marek Bačík
Predseda DHZ Valaská Dubová

Dňa 20.10.2018 sa v obci Valaská Dubová konalo
taktické cvičenie hasičských jednotiek okresu Ružomberok. Námetom cvičenia bol požiar v podkrovnom priestore Základnej školy s Materskou
školou vo Valaskej Dubovej. Taktické cvičenie
bolo vedené pod taktovkou OR HaZZ Ružomberok. Cieľom cvičenia bolo precvičenie nasadenia
a riadenia síl a prostriedkov pri zdolávaní požia-
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rov a záchrane osôb. Na akcii sa zúčastnili hasičské jednotky z OR HaZZ Ružomberok, V. Dubovej, Likavky, Komjatnej, Martinčeka, Liskovej,
Ludrovej, L. Sliačov, Kalamien, Liptovských Revúc a Liptovskej Lúžnej. Po ukončení cvičenia prebehlo krátke zhodnotenie, kde boli povedané pozitíva ako aj negatíva cvičenia. Taktické cvičenie
splnilo svoj účel. DHZO si vyskúšali diaľkovú do-
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DHZO Valaská Dubová vykročila do nového
roka hneď „na ostro“. Keď o 7:46 nám bol vyhlásený cez krajské operačné stredisko vyhlásený poplach. Jednalo sa o požiar záhradnej
chatky v miestnej záhradkovej osade. Naša
DHZO spolupracovala s OR HAZZ Ružomberok. Naši hasiči pomohli s prácami na rozoberaní strešnej konštrukcie a dvaja členovia sa
vystrojili autonómnymi dýchacími prístrojmi a
vykonávali odvetranie podkrovia ako aj kontrolu podkrovia, či požiar neprenikol popod
vnútorný obklad do vnútorných priestorov. Po
úspešnej likvidácii požiaru veliteľ zásahu odovzdal požiarovisko nášmu zboru na nariadil
nám hliadkovaciu činnosť. Aj touto cestou by
sme chceli našich spoluobčanov požiadať o
zvýšenú pozornosť počas vykurovacieho obdobia. Aby skutočne dbali o dobrý technický
stav vykurovacích telies ako aj komínov a dymovodov, nakoľko aj tento požiar vznikol od
dymovodu. A na záver by sme vám chceli popriať úspešný a ničím nerušený rok 2019.

Oslava nového
roku po hasičsky

Ing. Marek Bačík, veliteľ DHZO

Dobrá novina
26.12.2018

Do našich domovov vo vianočnom
období zavítali koledníci Dobrej noviny, ktorí sa podieľali na zbierke na
rozvojové projekty pre deti v afrických krajinách.Spojili tak príjemné
s užitočným a stali sa vítaným spestrením sviatočných dní.
Jozef Kendera
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matersk
kola

Napredujeme aj naďalej
3. septembra 2018 sa opäť otvorili brány
našej škôlky po letnej prestávke. V tento
deň sme privítali 23 detí, ktoré boli prijaté
na výchovu a vzdelávanie pre šk. rok
2018/2019. Niektoré už do škôlky chodili,
no niektoré si museli zvykať na novú skutočnosť, kamarátov a prostredie. Počet detí,
ktoré by mali aj v budúcich rokoch nastúpiť
do MŠ je veľmi priaznivý. Záujem o navštevovanie MŠ stúpa čo je veľmi pozitívne.
Zmena oproti minulým rokom je aj v tom,
že počet narodených detí rastie, čo tiež znamená, že MŠ navštevujú prevažne deti z trvalým pobytom vo Valaskej Dubovej. Oproti niekoľkým rokom dozadu, kedy do MŠ
chodilo viac detí z Komjatnej (čo MŠ zachraňovalo) je momentálna situácia taká,
že deťmi z Komjatnej je stav len doplnený.
Niekoľko deti nebolo možné z kapacitných
dôvodov prijať. Podľa predpokladov nebude v najbližších rokoch problém s maximálnym naplnením triedy MŠ. Zápis na šk. rok
2019/2020 bude prebiehať v mesiaci máj, o
čom budú záujemcovia informovaný
prostredníctvom oznamu na vývesnej tabuli obce, rozhlasom, prípadne si informácie
budú môcť zákonný zástupcovia nájsť na
web stránke školy.

20

Čo sa týka výchovného procesu v MŠ aj
tento šk. rok sa snažíme o poskytovanie
kvalitnej výchovy a vzdelávania, ktorá zodpovedá štátnemu vzdelávaciemu programu
a nášmu školskému vzdelávaciemu programu Dubáčik. Akcie, ktoré sa podarilo zaviesť v minulom šk. roku máme naplánované aj na tento rok a dúfame, že sa všetky
vydaria na výbornú. Medzi už absolvované
akcie patrí deň úcty k starším v KD, návšteva sv. Mikuláša či pečenie medovníčkov.
Pripravované sú ešte karneval, deň matiek,
plavecký výcvik, divadielko, MDD a vynášanie absolventského tabla na záver šk. roka.
Novinkou v tomto roku bola návšteva psíkov aj so svojou cvičiteľkou. Deti sa počas
návštevy cvičiteľky zoznámili nielen so
psíkmi, ale aj so starostlivosťou o nich, o
vhodnom a nevhodnom správaní voči týmto zvieratám, potrave a výcviku daných
zvierat. Ďalšou úspešnou aktivitou školy je
aj začínajúca spolupráca s CHKO (chránená
krajinná oblasť) Horná Orava. Jedná sa o
spoluprácu v rámci výchovy a vzdelávania
detí v oblasti ochranárstva a environmentálnej výchovy. Pracovníčka z CHKO Horná
Orava by mala prísť do MŠ štyrikrát počas
roka a vždy odprezentovať inú zaujímavú

oblasť zo svojej práce. Prvá zo série prednášok už prebehla v mesiaci december a bola
venovaná starostlivosti o vtáctvo v zimnom
období.
Aj naďalej sa kolektív MŠ bude snažiť o
zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvárania prostredia, ktoré
budú deti s láskou navštevovať a aj po rokoch naň spomínať.
Mgr. Patrícia Bačíková
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Valaská Dubová B. Zľava Jaroslav Kržka, Filip
Kondra, Ivan Urbánek, Michal Ruman, Jozef
Pišoja, Jaroslav Koutný, Vladimír Macko.

Predstavujeme OŠK Valaská Dubová B
Stolný tenis vo Valaskej Dubovej prežíva
najkrajšie obdobie od svojho vzniku. Svedčí
o tom jeho obľúbenosť, zvýšený záujem
miestnej mládeže a výsledky oboch súčasných tímov. Prvé mužstvo patrí medzi najlepších účastníkov IV. ligy a rezerva je nováčikom ôsmej ligy, kde postúpila po
minuloročnom úspešnom pôsobení v najnižšej súťaži. V tabuľke VIII. ligy druhú Valaskú Dubovú B nám predstavil jej hrajúci
vedúci Mgr. Jaroslav Kržka.
„Obecný stolnotenisový klub vo Valaskej
Dubovej dostali opäť po dlhých rokoch do povedomia verejnosti hráči súčasného A-tímu
Igor Tulinský, Marián Tholt st. a Karol Holubčík. Neskôr mužstvo nabralo na kvalite
príchodom Juraja Jonáka. Popularita stolného tenisu v našej obci viedla v sezóne
2017/2018 k vytvoreniu dvoch nových družstiev. Rezervný B-tím i „céčko“ sme vlani prihlásili do IX. ligy, čím sa vytvoril priestor a
podmienky pre ďalších záujemcov o tento
nádherný šport. V spomínanom ročníku sa
viac darilo „béčku,“ ktoré postúpilo do vyššej

súťaže. Druhá súťažná sezóna nášho tímu sa
nesie v očakávaní a tiež získavaní skúseností
z VIII. ligy okresu Ružomberok.
Súpiska družstva má základ z minulej sezóny, kde bol jednoznačným lídrom Ivan Urbánek, ktorý nabral skúsenosti v A-mužstve.
K jeho vlaňajším spoluhráčom patril spolu so
mnou i Filip Kondra. Trénujeme dvakrát do
týždňa, na napredovanie využívame utorky a
štvrtky. V novom ročníku nás posilnili Michal
Ruman a skúsený Jozef Pišoja, ktorý prišiel
do Valaskej Dubovej z Dolného Kubína. V
priebehu súťaže sme rozšírili súpisku o Jaroslava Koutného a Vladimíra Macku, ktorých
stolný tenis oslovil a veríme, že budú pre
družstvo prínosom. Tréningy sú tak atraktívne a hráči sa snažia vybojovať si svoje miesto
v základnej zostave. Každý chápe, že atmosféra súťažného zápasu je jedinečná, avšak
radosť z hry si vieme vychutnať i na tréningoch. Vidíte, že dvere pre nadšencov tohto
športu sú u nás otvorené. Vďaka vedeniu obce
máme vytvorené nadštandardné podmienky,
či sa jedná o poskytnuté priestory v kultúrnom dome, vybavenie alebo zabezpečenie do-

pravy. Podporovateľom stolného tenisu chceme aj touto cestou úprimne poďakovať.
Osobitne starostovi Valaskej Dubovej Igorovi
Tulinskému aj za jeho čas, keď nám počas
tréningov odovzdáva svoje skúsenosti a podporuje v napredovaní. Na administratívu a
tréningový proces odborne dohliada Karol
Holubčík.
Výsledky v úvode ročníka sú nad naše očakávania, figurujeme v hornej časti tabuľky a
tým i naše ciele naberajú iné kontúry. Zároveň si však uvedomujeme, že väčšia časť sezóny je ešte pred nami, čaká nás ešte veľa dôležitých
zápasov.
Veríme,
že
ovocie
zodpovedného prístupu k tréningom bude pozbierané v druhej polovici súťaže. V rebríčku
úspešnosti ôsmej ligy sú na popredných
miestach hneď traja naši hráči. Prispieva to
ku komfortnej atmosfére v mužstve, čo je základný predpoklad pre správne fungovanie a
plnenie našich cieľov. Prajeme si potešenie z
hry pre všetkých hráčov zo súpisky B-tímu,
ako aj pre ostatných nadšencov stolného tenisu v našej obci.“
Juraj Švento
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Uznesenia obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Dubovej 2018 - II. polrok
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané dňa 04.06.2018
PROGRAM ROKOVANIA : 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice 3. Žiadosť o odkúpenie pozemku 4.
Zmena uznesenia o odpredaji pozemku 5. Vypilovanie stromov v obci /postupy, žiadosti/ 6. Investičné akcie v obci /plán na rok 2018/ 7. Rôzne 8.
Diskusia 9. Uznesenie 10. Záver
K bodu č. 3 Žiadosť o odkúpenie pozemku
Uznesenie č.22 /2018 Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zámenou pozemkov podľa priloženej
žiadosti pána Petra Kereškéniho
K bodu č. 4 Zmena uznesenia o odpredaji pozemku
Uznesenie č.23 /2018 Obecné zastupiteľstvo ruší
uznesenie č.23/2017 zo dňa 14.07.2017
Uznesenie č.24 /2018 V zmysle § 9a odst. 8. písmeno e Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
schvaľuje odpredaj obecných pozemkov žiadateľom: K. Kereškéniová, rodená Kereškéniová, trvale
bytom Valaská Dubová 78, Milan Kereškéni, rodený Kereškéni, trvale bytom, Valaská Dubová 78 a
Oliver Hrčka, rodený Hrčka, trvale bytom, Valaská
Dubová 99, v k.ú. Valaská Dubová E-KN 5081, 348
m2 – ostatná plocha a E-KN 5082/1, 60 m2- ostatná
plocha v zmysle geometrického plánu č.1395597717/2017vypracovaného Lindner-Geoing v cene
1Euro/1m2 z dôvodu osobitného zreteľa nevyužiteľnosti, nedostupnosti a svahovitosti terénu.
K bodu č. 6 Investičné akcie v obci
Uznesenie č. 25/2018 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje prijatie úveru od SZRB, a.s. vo výške
70285,78 Eur, za účelom prefinancovania akcie „
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Valaská Dubová“, zaručenie úveru blankozmenkou
obce a záložným právam k pohľadávke z účtu.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané dňa 13.06.2018
PROGRAM ROKOVANIA: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice 3. Záverečný účet obce za rok 2017
4. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2.polrok 2018
5. Rôzne 6. Diskusia 7. Uznesenie 8. Záver
K bodu č. 3 Záverečný účet obce za rok 2017
Uznesenie č. 26/2018 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 27/2018 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na dočerpanie úveru vo výške dočerpanie
úveru 3 494,02 EUR a tvorbu rezervného fondu vo
výške 3 274,18 EUR
K bodu č. 4 Plán kontrolnej činnosti HKO na
2.polrok 2018
Uznesenie č. 28/2018 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
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K bodu č. 5 Rôzne
Uznesenie č. 29/2018 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom priestorov v budove pošty a poveruje starostu obce dohodnutím zmluvných podmienok prenájmu pričom v zmluve bude uvedená
krátka výpovedná doba, výpoveď zmluvy v prípade zapojenia sa do projektu a zriadenie podružného merania elektromera.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané dňa 26.7.2018
PROGRAM ROKOVANIA: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice 3. Komunálne voľby 2018 4. Riešenie dopravnej situácie v obci 5. Deň obce 2018 6.
Zmena rozpočtu 2018 7. Rôzne 8. Diskusia 9.
Uznesenie 10. Záver
K bodu č. 3: Komunálne voľby 2018
Uznesenie č. 30/2018 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: v zmysle §11 ods.3 písm. c) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre volebné obdobie 2018-2022 v obci Valaská Dubová 7 poslancov obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 3: Komunálne voľby 2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: v zmysle §166 zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
roku 2018 pre voľby do orgánov samosprávy obcí v
obci Valaská Dubová 1 volebný obvod, kde budú
zvolení 7 poslanci.
K bodu č. 3: Komunálne voľby 2018
Uznesenie č. 32/2018 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: v zmysle §11 ods.4 písm. i) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre volebné obdobie rokov 2018-2022 100% rozsah výkonu funkcie (plný úväzok) starostu obce Valaská Dubová.
K bodu č.6 : Zmena rozpočtu 2018
Uznesenie č. 33/2018 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje : použitie rezervného fondu obce vo výške 10066,84 eur za účelom výstavby parkoviska
pri cintoríne a teda aj úhradu faktúry č. 20180140
od spoločnosti Riline s.r.o.
K bodu č.6 : Zmena rozpočtu 2018
Uznesenie č. 34/2018 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje : zmenu rozpočtu č. 1 /2018 podľa prílohy.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konaného dňa 19.9.2018
PROGRAM ROKOVANIA : 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice 3. Žiadosť o zámenu pozemkov 4.
Predaj pozemkov 5. VZN 01/2018 o určení výšky
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a
na činnosť školského zariadenia 6. Žiadosti MŠ 7.
Projekt cesty 2018 8. Starostlivosť o pozemky 9.
Rôzne 10. Diskusia 11. Uznesenie 12. Záver
K bodu č. 3: Žiadosť o zámenu pozemkov
Uznesenie č. 35 /2018 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje : zámenu parcely C 743 KN o výmere 53
m2, ktorá je vo vlastníctve obce za parcelu C 736

KN o výmere 52 m2, ktorá je v súkromnom vlastníctve.
K bodu č. 5: VZN 01/2018 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole
a na činnosť školského zariadenia
Uznesenie č. 36 /2018 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje : Opravu §5 v bode 3 „Týmto všeobecne
záväzným nariadením Obce Valaská Dubová sa
ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská
Dubová č.3/2013 z 11.4.2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia“ ,
na správne znenie: Týmto všeobecne záväzným
nariadením Obce Valaská Dubová sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská Dubová
č.1/2013 z 11.4.2013 o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia.
K bodu č. 5: VZN 01/2018 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školského zariadenia
Uznesenie č. 37/2018 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje : VZN 01/2018 o určení výšky príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť
školského zariadenia

Ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva konané
dňa 30.11.2018
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 1. Informáciu o
výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného
zastupiteľstva. 2. Poverenie poslanca ktorý bude
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.
3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. 3. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a
predsedov komisií. 5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
K bodu č. 1-7 U z n e s e n i e č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Dubovej A. berie na vedomie 1. výsledky voľby starostu a volieb
do obecného zastupiteľstva 2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e 1. novozvolený starosta
obce Igor Tulinský zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce 2. zvolení poslanci obecného
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Mgr. Marián
Jantek, JUDr. Juraj Kadubec, Ing. Jozef Kendera, Mgr. Martin Kereškéni, Peter Laco, JUDr. Zuzana Lúčanová a Mgr. Miroslav Zajac PhD.
K bodu č. 8 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 1. Otvorenie zasadnutia 2.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.
Bilancovanie výsledkov za predchádzajúce volebné obdobie 4. Oznámenie výsledkov voľby
starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 5. Zloženie sľubu starostu obce
6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva 7. Vystúpenie starostu
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasad-
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nutia 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva 10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 11. Zriadenie
komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich
predsedov a členov 12. Určenie platu starostu
13. Diskusia 14. Uznesenie 15. Záver
U z n e s e n i e č. 39/2018 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2018 bez

K bodu č. 9 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e č. 40/2018 Obecné zastupiteľstvo
vo Valaskej Dubovej poveruje 1. poslanca Mgr.
Mariána Janteka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
K bodu č. 10 Zriadenie obecnej rady a voľba
jej členov
U z n e s e n i e č. 41/2018 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Dubovej nezriaďuje obecnú
radu
K bodu č. 11 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
U z n e s e n i e č. 42/2018 Obecné zastupiteľstvo
vo Valaskej Dubovej A. zriaďuje Komisiu výstavby, územného rozvoja a životného prostredia

B. určuje náplň práce komisie, a to územný rozvoja plánovanie v obci, vybavuje sťažnosti občanov, nezrovnalosti drobných stavieb, podnety
občanov, kontrola nezákonných skládok v obci,
hľadaním riešení proti vzniku čiernych skládok a
vyvodzuje zodpovednosť za ich vznik
C. volí a) predsedu komisie Miroslav Zajac b)
členov komisie : a) poslancov Lúčanová b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb
Lindner, Bekeš, Bačík, Blažej Lakoštík
U z n e s e n i e č. 43/2018 Obecné zastupiteľstvo
vo Valaskej Dubovej A. zriaďuje Finančnú komisiu
B. určuje náplň práce komisie, a to stanoviská k
rozpočtu obce, záverečnému účtu, dlhu obce a
finančnému hospodáreniu obce a jej rozpočtových organizácií a zložiek obce
C. volí a) predsedu komisie Jozef Kenderu b) členov komisie : odborníkov z radov obyvateľov
obce a iných osôb Lacová, Pristášová

B. určuje náplň práce komisie, a to riešenie verejného poriadku v obci, podnety občanov, návrhy
k zlepšovaniu sociálnych vecí a poriadku v obci
C. volí a) predsedu komisie .Marián Jantek b)
členov komisie : a) poslancov Juraj Kadubec b)
odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb
Mišalová, Kereškéni
U z n e s e n i e č. 46/2018 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Dubovej A. zriaďuje Komisiu pre
vybavovanie sťažností
B. určuje náplň práce komisie, a to vybavuje
sťažnosti občanov, udania, anonymy došlé na
obecný úrad, navrhuje riešenia a opatrenia a vydáva stanoviská
C. volí a) predsedu komisie JUDr. Lúčanová b)
členov komisie : a) poslancov .Kadubec, Jantek,
Kendera, Kereškéni

U z n e s e n i e č. 44/2018 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Dubovej A. zriaďuje Komisiu pre
mládež, šport a kultúru, cestovný ruch a školstvo
B. určuje náplň práce komisie, a to rozvoj športu
v obci, podáva návrhy OZ, navrhuje zlepšenia
fungovania školstva a cestovného ruchu
C. volí a) predsedu komisie Juraj Kadubec b) členov komisie : a) poslancov Peter Laco b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb .Holubčík K., Kereškéni Ladislav, Jaroslav Lakoštík

K bodu č. 12 Plat starostu obce
U z n e s e n i e č. 47/2018 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa 30.11.2018 vo Valaskej Dubovej
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami
schvaľuje zvýšenie minimálneho (základného)
platu starostu obce Igora Tulinského, o 20% s
účinnosťou od 01.12.2018

U z n e s e n i e č. 45/2018 Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Dubovej A. zriaďuje Komisiu pre
sociálne otázky, verejný poriadok

Spracoval S. Krakovský
úplné znenie uznesení nájdete na oficiálnej
stránke obce www.valaskadubova.sk

Z ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného 30. novembra 2018.
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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 31. januára 2019 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.
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Otázky
1. Kto je predsedom obecnej komisie
pre vybavovanie sťažností?
a/ Marián Jantek
b/ Zuzana Lúčanová
c/ Peter Laco

Vianočný koncert FS choč vo
farskom kostole - 30.12.2018

2. Ktorá skupina koncertovala v rámci
Dňa obce Valaská Dubová 2018?
a/ Vidiek
b/ Hex
c/ Tublatanka
3. Ako sa volá folklórna skupina pôsobiaca vo Valaskej Dubovej?
a/ FS pod Chočom
b/ FS Choč
c/ FS Kunovo
4. Z ktorej obce pochádzajú majstri
rezbári Trnovskí - autori sôch pri vstupe
do obce?
a/ Bešeňovej
b/ Liptovských Sliačov
c/ Kalamien
5. Kedy bude tohoročný obecný ples?
a/ 16. februára
b/ 15. februára
c/ 14. marca
Meno a priezvisko:
..............................................................
Adresa :
.............................................................
Telefónne číslo:
.............................................................
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