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príhovor starostu obce Igora tulINského
Vážení občania,
máte v rukách prvé číslo obecného občasníka Dubovské novosti. Tieto noviny sme sa po dohode s poslancami obecného zastupiteľstva rozhodli uviesť do života pre vašu lepšiu informovanosť, aby ste mali lepšiu predstavu a vedomosti o aktivitách vedenia obce, o našich problémoch,
plánoch aj úspechoch. Prispievať do nich budú všetci funkcionári obce, ako aj obecné organizácie či združenia. Budeme veľmi radi, keď sa na ich obsahu budete svojimi príspevkami a nápadmi podieľať aj vy. Noviny budú vychádzať príležitostne, pravdepodobne však trikrát do roka.

prvé mesIace sÚ v ZNameNí ZískavaNIa
INFormácIí o stave obce
Voľby starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev sa na Slovensku konali v minulom roku 15. novembra. V polovici decembra
minulého roka sa konalo ustanovujúce zhromaždenie obecného zastupiteľstva, po ktorom
som sa spolu s poslancami ujal vedenia obce.
Ako v každom zamestnaní, ani tu to nebolo
prvé dni jednoduché. Zoznamovali sme sa
a doteraz sa zoznamujeme s chodom úradu.
Získavame údaje a informácie na školeniach,
stretnutiach so starostami, na seminároch organizovaných školiacimi organizáciami. Nikto
nie je neomylný a ja som zástancom obozretného konania. Chcem vás ubezpečiť, že s novými poslancami nechceme nič robiť živelne,
všetko chceme preskúmať, aby sme vedeli objektívne posúdiť stav našich financií, objektov
aj subjektov. Potom urobíme zodpovedajúce
opatrenia.
Počas prvých týždňov nás čakalo hneď niekoľko nášľapných mín, medzi ktoré patrili
udania „občana Michala Dubovca“, čakali nás

nepríjemné telefonáty zo stavebného úradu,
úradu životného prostredia, ministerstiev, veriteľov, odvracanie hrozby exekúcie. Začali
sme postupne skúmať dokumenty obce.
V rámci zefektívnenia chodu obecného úradu
som každému zamestnancovi zabezpečil služobný telefón, na ktorý sa musia ľudia dovolať
v rámci úradných hodín kedykoľvek. A ak treba občanovi niečo poradiť, tak nech sa mu
rady aj dostane.
Inventúra. Naposledy ju na obecnom úrade robili v roku 2008. Chýbali tiež reálne pracovné náplne zamestnancov. Aby som nerobil
unáhlené rozhodnutia, dal som každému zamestnancovi robiť pracovný denník, kde je
každý povinný písať koľko a čo robil. Na základe toho budeme robiť nové náplne práce.
Tiež chýbala hmotná zodpovednosť. Keď ide
človek do súkromnej firmy, prvé čo mu dajú
podpísať je hmotná zodpovednosť. Tu na úrade doteraz chýbala.

Pri kontrole pracovných zmlúv sme
zistili, že kontrolórovi obce vypršal mandát v máji 2014.
Hneď sme teda vypísali voľbu nového
kontrolóra obce. Stala sa ňou pani Elena
Tholtová, ktorá má
znalosti z chodu samosprávy, lebo okrem iného je ekonómkou
pracujúcou pre obec Komjatná. Pracujeme na
zlepšení nelichotivej finančnej situácie obce,
robíme interné opatrenia, ktoré sú zamerané
na zhodnotenie každého eura a na sporiaci režim. Na platoch sme napríklad ušetrili 1 060
eur mesačne oproti minulému obdobiu. Hľadáme spôsob, ako zastabilizovať chod obce po
finančnej stránke.
Máme spor s bývalým pánom starostom
ohľadom vyplatenia odstupného. Sme si vedomí našej povinnosti. Chceme mu vyjsť
v ústrety. Listom som ho požiadal o splátkový
kalendár, nakoľko obec nemá peniaze na jednorazové vyplatenie odstupného. Podal v tejto veci na obec podnet na prokuratúre v Ružomberku, na druhej strane podal žiadosť
prostredníctvom advokáta o okamžité vyplatenie odstupného, navyše aj s úrokmi z omeškania.
Čo sme urobili pre ľudí? Začali sme od maličkostí. Na Silvestra sem príde tritisíc ľudí
,v rámci tradičného výstupu na Veľký Choč.
Občania boli v minulosti radi, keď sa pri takomto nápore vôbe dostali vonku z domu. Teraz sme po prvýkrát skúsili dopravu v obci regulovať, a myslím, že sme to celkom zvládli.
O rok to ešte vylepšíme. Obnovili sme FS
Choč. V rámci zámeru zjednotiť ľudí v obci
sme zorganizovali obecnú zabíjačku, kde premiérovo vystúpil náš folklórny súbor. Tiež potešil obrovský záujem o cvičenie aerobiku
v sále nášho kultúrneho domu. Verím, že táto
a aj ďalšie spomínané aktivity sú len úvodom
do bohatšieho spoločenského života v obci.
No a začali sme pracovať aj na projektoch podporovaných EU. O tom už ale v ďalšom čísle.
Igor Tulinský
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Novým starostom sa
stal Igor Tulinský
15. novembra 2014 sa aj vo Valaskej Dubovej konali komunálne voľby. V zoznamoch voličov bolo zapísaných 652 osôb. Na voľbách sa
zúčastnilo 484 oprávnených voličov. Novým
starostom obce sa stal Igor Tulinský. Za poslancov obecného zastupiteľstva občania zvolili
Mgr. Karola Holubčíka, Mgr. Mariána Janteka,
Ing. Jozefa Kenderu, Mgr. Martina Kereškéniho, Ing. Blažeja Lakoštíka, JUDr. Zuzanu Lúčanovú a Mgr. Miroslava Zajaca, PhD.

Údržba komunikácií –
dlhoročný problém
Všetci si isto dobre pamätáme na situácie z
minulosti, keď pri nádielke snehu sme mali
veľký problém dostať sa so svojimi vozidlami
do svojich domovov. Mali sme dve možnosti:
Buď ísť do práce autobusom alebo zobrať so
sebou lopatu a parkovacie miesto si vytvoriť
na Zvonici, nakoľko návrat domov nebol
možný. Niektorí si možno povedia, stačí spraviť zmluvu s niektorým z poskytovateľov
týchto služieb a vec je vyriešená. Áno, je to
jedna z alternatív. Spísať zmluvu nie je problém. Odhrnúť sneh príde ktokoľvek, kedykoľvek a s radosťou. Problém nastane pri úhrade
faktúr. Jedno odhrnutie nás stojí (podľa faktúr z minulosti) od 85 do 130 eur.
Treba si uvedomiť fakt, že sme zdedili situáciu, v ktorej nemá naša obec uhradené záväzky z rokov 2012, 2013 a 2014. Mali sme
záväzky voči štátnym úradom, ktoré sme museli vyriešiť, aby sme sa nedostali do ešte väčších problémov. Ak chceme spolupracovať so
štátnymi úradmi, zapájať sa do projektov,
musíme mať v prvom rade tieto záväzky uhradené.
Chcem sa aj touto cestou poďakovať pánovi Jaroslavovi Lakoštíkovi, ktorý nám pomáhal pri provizórnej údržbe našich komunikácií. Túto službu vykonával nezištne a z
ušetrených financií sme uhradili jednu faktúru za vývoz smetí z roku 2013 (voči Technickým službám v Ružomberku máme neuhradené faktúry ešte z rokov 2013, 2014).
Do budúcnosti chceme zabezpečiť vlastný
mechanizmus na odhŕňanie snehu. Mrzí ma,
že sme to nestihli už túto zimu. Keď budeme
mať cesty zjazdné, nebudeme mať ani problém s vývozom komunálneho odpadu, ktorý s
údržbou úzko súvisí. Posledné týždne sme
mali problémy s poruchou verejného osvetlenia. Verím, že potrebné opatrenia (výmena
ovládania, kontrolného čidla) pomôžu a
osvetlenie bude fungovať ako má.
Igor Tulinský



Uznesenia obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Dubovej
Ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva konané
15. decembra 2014
Uznesenie č. 75/2014 – k bodu 3: Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 15. 11. 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
berie na vedomie správu o výsledkoch volieb
na starostu obce Valaská Dubová a na poslancov obecného zastupiteľstva obce Valaská Dubová prednesenú predsedom miestnej volebnej komisie obce Valaská Dubová
Uznesenie č. 76/2014 – k bodu 4: Zloženie
sľubu novozvoleného starostu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
konštatuje, že novozvolený starosta obce Valaská Dubová Igor Tulinský zložil v zmysle §
13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sľub
starostu obce.
Uznesenie č. 77/2014 - k bodu 5: Zloženie
sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
konštatuje, že poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Valaská Dubová:
Mgr. Holubčík, Mgr. Jantek, Ing. Kendera,
Mgr. Kereškéni, Ing. Lakoštík, JUDr. Lúčanová, Mgr. Zajac PhD. zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 80/2014 - k bodu 12: Voľba
predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
volí
1. Ing. Blažeja Lakoštíka za predsedu a JUDr.
Zuzanu Lúčanovú za člena komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia:
2. Ing. Jozefa Kenderu za predsedu finančnej
komisie
3. Mgr. Karola Holubčíka za predsedu komisie kultúrno-školskej a športovej
4. Mgr. Mariána Janteka za predsedu komisie
na ochranu verejného poriadku
Uznesenie č. 81/2014 - k bodu 14: Platové
pomery novozvoleného starostu obce Valaská
Dubová
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov plat starostovi obce tak, že starostovi obce Igorovi
Tulinskému zvýšil základný plat o 10, 95 % na
sumu 1 509, 00 EUR s účinnosťou od 15. 12.
2014.
Uznesenie č. 82/2014 - K bodu 16: Zastupovanie starostu

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
berie na vedomie poverenie starostu obce,
ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov poveril Mgr. Miroslava Zajaca, PhD., poslanca obecného zastupiteľstva obce zastupovaním starostu
obce.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 16. januára 2015
Uznesenie č. 2/2015 - k bodu 3: Návrh a voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
schvaľuje: doplnenie členov do jednotlivých
komisií pri OZ: do komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia: Ing. Peter
Lindtner, Ing. Peter Bekeš, Ing. Marek Bačík;
do kultúrno-školskej a športovej: Mgr. Jaroslav Kržka, Jaroslav Lakoštík, Milan Kereškéni
a Marián Tholt; do finančnej komisie: Monika
Lacová, Martina Pristášová; do Komisie na
ochranu verejného poriadku: JUDr. Lenka Mišalová, Juraj Kadubec ml., Mgr. Martin Kereškéni
Uznesenie č. 3/2015 - k bodu 4: Oboznámenie starostu o stave školy
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
berie na vedomie: Správu riaditeľky ZŠs MŠ
o stave ZŠ.
Uznesenie č. 4/2015 - k bodu 4: Oboznámenie starostu o stave školy
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
odporúča: komisii pre školstvo a stavebnej
komisii, aby spoločne so starostom navštívili
budovu ZŠ s MŠ za účelom zistenia technického stavu budovy. Termín: 23. 1. 2015. Zodpovední: predsedovia komisií
Uznesenie č. 5/2015 - k bodu 4: Oboznámenie starostu o stave školy
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
odporúča starostovi oznámiť riaditeľke ZŠ
s MŠ Mgr. Kloptovej návštevu členov komisií
pre školstvo a stavebnej komisie ohľadom obhliadky technického stavu budovy ZŠ s MŠ
Valaská Dubová.
Uznesenie č. 6/2015 - k bodu 5: Oboznámenie starostu s výberovým konaním HKO
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
schvaľuje: vyhlásenie výberového konania na
funkciu Hlavný kontrolór obce Valaská Dubová s pracovným úväzkom 2 hodiny týždenne.
Uznesenie č. 7/2015 - k bodu 6: Návrh a odsúhlasenie členov DHZ
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
schvaľuje: navrhnutých členov DHZ Valaská
Dubová.
Uznesenie č. 8/2015 - k bodu 6: Návrh a odsúhlasenie členov DHZ
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
berie na vedomie: správu veliteľa DHZ Valaská Dubová Ing. Mareka Bačíka o činnosti DHZ
Valaská Dubová
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Uznesenie č. 9/2015 - k bodu 7: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
berie na vedomie: -informáciu starostu o vyradení kníh z knižničného fondu z obecnej
knižnice a uznesenie č. 65/2014 zo dňa 24. 9.
2014 o odpredaji kníh občanom za cenu 1
euro/ks; informáciu starostu o finančnej situácii v obci a nápravných opatreniach na obecnom úrade v oblasti odmeňovania pracovníkov; informáciu starostu o nefunkčnosti
obecného motorového vozidla Opel Campa.
Uznesenie č. 10/2015 - k bodu 7: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
schvaľuje: opravu obecného motorového vozidla Opel Campo.
Uznesenie č. 11/2015 - K bodu 7: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová
berie na vedomie: - žiadosť Mgr. Bačíka o rozpis rozpočtu pre DHZ na rok 2015 podľa jednotlivých položiek; žiadosť Ing. Kenderu
o skoršie vyhotovenie záverečného účtu obce
za rok 2014 a pomenovanie jednotlivých položiek (podľa strany 12).

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 25. februára 2015
K bodu 5: Voľba hlavného kontrolóra
Starosta prečítal zápisnicu z pracovného stretnutia konaného dňa 23. 02. 2015, na základe
ktorej bolo skonštatované, že podmienky na
funkciu hlavného kontrolóra obce splnili všetci
prihlásení kandidáti (viď príloha). V krátkosti
sa predstavili kandidáti na funkciu HKO, pán
Ing. Dvorský a pani Tholtová. Pani Ing. Gregorová sa nezúčastnila zasadnutia obecného zastupiteľstva. Starosta vyzval poslancov a prítomnú verejnosť na položenie otázok
uchádzačom o funkciu HKO. Nikto otázky nemal, a následne sa pristúpilo k hlasovaniu.
Za HKO bola zvolená p. Elena Tholtová.
K bodu 6: Predbežná informácia o stave financií
Starosta oboznámil poslancov o finančnom
stave obce, kde skonštatoval, že sa môžu vyskytnúť ešte záväzky, ktoré nie sú zahrnuté
v tejto správe (viď príloha). Doteraz známe záväzky obce: 108 630 eur, z toho urgentné: 84
967 eur
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová berie na vedomie: Prehľad o stave
a vývoji dlhu k 31. 12. 2014
K bodu 7: Prejednanie dopisov p. Ing. Fleisa
Starosta oboznámil poslancov s obsahom dopisov od p. Ing. Fleisa, v ktorých: žiadal o preplatenie 9 dní dovolenky, informoval prečo
nebol zvolený hlavný kontrolór obce.
OZ berie na vedomie dopisy Ing. Fleisa a považuje ich za bezpredmetné, zároveň konštatuje,
že žiadosti Ing. Fleisa bolo vyhovené a dopisy
Ing. Fleisa boli verejne prednesené na OZ.
Uznesenie: OZ Valaská Dubová konštatuje:
nakoľko zostatok dovolenky bývalého starostu Ing. Jozefa Fleisa ku dňu 15. 12. 2014 je
nulový, nie je možné spätne jeho dovolenku
zrušiť a následne vyplatiť. Finančná komisia
nie je kompetentná v danej veci konať.
K bodu 8: Riešenie vyplatenia odstupného bývalému starostovi

Starosta informoval o liste zaslanom bývalému p. starostovi Ing. Fleisovi, v ktorom mu
navrhol splátkový kalendár na 6 mesiacov. Zároveň skonštatoval, že už boli z odstupného
zaplatené dane, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie informáciu na vedomie a odporúča starostovi Igorovi Tulinskému z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie obce vyplatiť odstupné bývalému
starostovi Ing. Jozefovi Fleisovi v12-mesačných splátkach.
K bodu 9: Podanie podnetu na prokuratúru
Starosta oboznamuje OZ s listom poslanca Karola Holubčíka, kde uvádza, že má podozrenie
na porušenie povinnosti pri správe cudzieho
majetku bývalým p. starostom, podľa ktorého
mal dostávať základný plat zvýšený o 10,95 %
+ osobný príplatok, na ktorý nemal nárok.
V roku 2011 nadobudla platnosť novelizácia
zákona 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest, na základe ktorej boli zrušené osobitné
odmeny (osobné príplatky) vyplácané k platom starostov a zakotvil povinnosť plat starostu každoročne prerokovať OZ. Plat starostu
musí byť verejný a presne vyčíslený, aby každý
z občanov sa mohol oboznámiť s presne vyčíslenou výškou platu.
Poslanec Jantek oboznamuje verejnosť a OZ
o spôsobe výpočtu platu starostu podľa zákona 253/1994 o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová poveruje starostu obce Igora Tulinského podaním trestného oznámenia na príslušnú prokuratúru na neznámeho páchateľa
z podozrenia neoprávneného vyplácania osobných príplatkov k platu bývalému starostovi
Ing. Jozefovi Fleisovi – porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku.
K bodu 10: Oboznámenie so stavom školy
Starosta oboznamuje poslancov a prítomných
občanov so správou o stave ZŠ s MŠ, na základe ktorej bolo vykonané šetrenie stavebnou
a školskou komisiou dňa 23. 01. 2015. Následne informuje o výsledkoch šetrenia a podanej
správe, v ktorej školská komisia odporučila
premiestnenie škôlky do iných priestorov a zaviazali starostu zistením financovania školy
v prípade jej udržania a stavebná komisia
zhodnotila, že objekt je v havarijnom stave
a odporučila prešetrenie projektov.
Starosta oboznamuje OZ s novelou školského
zákona, ktorá určuje minimálny počet žiakov
v triede (12) a spájanie maximálne 2 ročníkov
do jednej triedy.
Starosta ďalej informoval o tom, že riaditeľka
a zamestnanci školy podali žiadosť o dofinancovanie, nakoľko od apríla 2014 nie sú platené
odvody do zdravotnej, sociálnej poisťovne
a dane v ZŠ s MŠ. Následne informoval OZ, že
tieto záväzky zaplatil.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie informácie na vedomie a odporúča starostovi Igorovi Tulinskému z dôvodu nepriaznivej finančnej
situácie obce zastaviť vyplácanie osobných
príplatkov riaditeľke základnej školy od 01.
03. 2015.
K bodu 11: Diskusia:

11.1. Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce
Valaská Dubová berie na vedomie informáciu
Mgr. Jaroslav Kržku ml. v diskusii upozornil
na skládku odpadu z rekonštrukcie potoka
vedľa cesty Pod Brestovou, na odstránenie
ktorej mal bývalý starosta ústnu dohodu.
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu prejednať jej odstránenie s vedením Povodia Váhu.
11.2. Pán Lakoštík sa pýta, či na obecnom úrade nie je veľká prezamestnanosť?
Starosta p. Lakoštíkovi odpovedal, že každý
zamestnanec dostal pracovný denník, kde je
povinný zapisovať úkony ním vykonané za
jednotlivé dni, a na základe nich chce starosta
zistiť vyťaženosť a prehodnotiť pracovnú náplň jednotlivých zamestnancov.
11.3. Starosta verejne poďakoval p. Lakoštíkovi za odhŕňanie ciest a zároveň informuje poslancov, že Opel Campo je už opravený a budúcu zimu by ho už chcel využiť na odhŕňanie
snehu, avšak je ešte nutné vyrobiť radlicu.
11.4. Na otázku verejnosti, kedy začnú byť vydávané obecné noviny, v ktorých by mali byť
zverejnené všetky dôležité informácie sa starosta sa nevedel presne vyjadriť.
JUDr. Zuzana Lúčanová
(kompletné zápisnice z rokovaní obecného

Záväzky obce (stav k
15. decembru 2014
Stredoslovenská energetika: 892 €
Dodávateľské záväzky spolu : 29 066 €
Krátkodobý úver – kontokorent: 10 000 €
Dexia komunál univerzálny úver: 25 846 €
Zamestnanecké záväzky : 7 663 €
Záväzky zo soc. fondu: 36 €€
Lízing : 3 982 €
Spolu: 76 595 €
Záväzky voči ZŠ s MŠ Valaská Dubová
Voči VŠZP (8,9,10,11/2014): 1 783 €
Voči Sociálnej poisťovni
(8,9,10,11/2014): 3 543 €
Voči daňovému úradu: 1 165 €
Voči zamestnancom
(10,11/2014): 1 291 €
Spolu: 7 783 €
Ďalšie evidované záväzky:
Spišská katolícka charita
(opatrovateľská služba) 5 112 €
Spoluúčasť OK TEAM : 9 989 €
Dofinancovanie ZŠ 2015: 6 000 €
Dofinancovanie MŠ: 3 681 €
Odstupné (cena práce): 5 759 €
Spolu : 30 542 €
Spolu výsledná suma: 114 921 € =
3 462 113 Sk (tri milióny štyristošesťdesiatdvatisícstotrinásť slovenských korún)
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Nový občan našej
obce
Koncom minulého roka sa predstavil náš
nový občan obce Michal Dubovec, Zvonica 1,
03496 Valaská Dubová. Poslal žiadosť o pomoc
na Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava. Posťažoval sa na výsledok komunálnych
volieb, ktorý podľa neho občanov nieže prekvapil, ale šokoval. Úvodnú časť žiadosti radšej
vynechám, lebo sa nestotožňujem s jeho názorom, že dohodou 5 rodín vyrobilo nielen starostu, ale aj všetkých poslancov, ktorí si chcú
privlastniť majetok obce.
Pán Michal Dubovec sa domnieva, že v našej obci sú ľudia bez zábran, keď sa jedná o ich
vlastný prospech a nezastavia sa pred ničím.
Žiadosť o pomoc smerovala na riadne preverenie a prešetrenie konania konkrétnych osôb,
ktoré v našej obci zákony podľa jeho názoru,
porušujú.
AB. - si chce privlastniť majetok obce, porušuje stavebný zákon, zákon o ochrane prírody
aj o podnikaní, zaberá cudzie pozemky, nemá
žumpu alebo čističku odpadových vôd.
CD. - porušil stavebný zákon, prerobil totálne rodinný dom, prerobil nielen nosné priečky
v dome, podkrovie, spravil výmenu krytiny z
azbestu za plechovú, bez ohlásenia a nikto nevie, kde skončil nebezpečný odpad z azbestu.
Bez povolení spravil veľké parkovisko a oporný
múr.
EF. – nemá vysporiadané pozemky, na nich
má nastavané na čierno rôzne stavby, vykonáva nelegálny výrub mimo lesa v chránenom
území a chránenom vtáčom území.
GH.- o.i. prerobil dom, zhotovil podkrovie,
vymenil azbestovú krytinu – kde ju umiestnil?
Potrubie s odpadom má zvedené do potoka,
nemá čističku ani žumpu.
Následne v januári začali konkrétnym osobám prichádzať výzvy od Oddelenia stavebnej
správy na umožnenie výkonu štátneho stavebného dohľadu, pozvánky na ústne konania
Okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie, správy Tatranského národného
parku. Následne boli vykonané konania na prejednanie príslušných podnetov pána Dubovca
na obecnom úrade alebo na tvare miesta v rodinných domoch.
Nie, nepíšem to preto, že sa chcem sťažovať.
Len pán Michal Dubovec žije medzi nami, je
vzdelaný, ale nie múdry, preto takéto podanie
môže zaslať na ktoréhokoľvek obyvateľa obce.
Múdry občan by spoluobčanom pomáhal.
V prípade podania sťažnosti sa obráťte
na náš obecný úrad, určite Vám v danom
probléme pomôžeme.
Jozef Kendera



Situácia v Základnej škole s materskou
školou vo Valaskej Dubovej

Hlavnými prioritami starostu a novozvolených poslancov bolo oboznámiť sa so skutočným stavom školy. Starosta obce poveril pani
riaditeľku Mgr. Margitu Kloptovú vypracovaním správy o stave školy. Správa vznikla k 15.
12. 2014. Obci Valaská Dubová bola správa
doručená 12. 1. 2015. Dňa 23. 1. 2015 sa
uskutočnila prehliadka objektu školy členmi
komisie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia a členmi komisie pre mládež,
šport, kultúru a školstvo.
Naši mnohí spoluobčania hodnotia našu
školu so škôlkou na základe prvého pohľadu
ako zateplenú budovu s peknou fasádou, čo
im nemožno zazlievať. Lenže po otvorení
vchodových dverí sa naskytne reálny pohľad,
ktorý sa vám v nasledujúcich riadkoch budem
snažiť priblížiť.
Správa pani riaditeľky v rozsahu ôsmich
strán je k dispozícii na obecnom úrade. Správa je rozdelená na viacero častí. Začnem stavom ZŠ a jedálne, ktoré sa nachádzajú na prízemí budovy školy. Z časti „Technický stav ZŠ“
vyberám: „V základnej škole sa už druhý rok
vyučuje len v jednej triede, kde sú spojené ročníky. Vykurujeme len triedu, a to v čase maximálne do 13. hodiny. Občas prekúrime aj ostatné
priestory – pre nadmernú vlhkosť, ktorá by nám
spôsobovala ešte väčšie škody. Naše priestory
nemajú vôbec vykurovanie v sociálnych zariadeniach pre žiakov ZŠ, ktoré sú zriadené v pivničných priestoroch. Tieto časti sú nadmerne
vlhké, čo spôsobuje plesnenie stien, praskanie
a odpadávanie obkladu stien.“ V časti „Školská
jedáleň ZŠ“ sa v správe uvádza: „Nedostatočné
vykurovanie a zároveň nadmerná vlhkosť spôsobuje plesnenie stien, odpadávanie obkladu
stien, hrdzavenie zárubní, stolov a pod., napriek
stálemu vetraniu. Je potrebné zakúpiť nový digestor, nefunguje kvôli nadmernej vlhkosti, treba kúpiť nový sporák, kvôli vlhkosti je zhrdzavený.“
Prehliadka objektu oboma komisiami havarijný stav v budove potvrdila. Z prehliadky
objektu bola vyhotovená fotodokumentácia.

Stavebná komisia odporučila preveriť spätne
zmluvy o rekonštrukcii budovy, projekt a kolaudačné rozhodnutia. Dôvod je jasný. Budova bola totiž zateplená bez potrebnej izolácie
jej základov!
Základnú školu v tomto školskom roku navštevuje šesť žiakov. Prevádzka školy pri tomto počte žiakov je už v ďalšom školskom roku
neudržateľná z dôvodu novelizácie školského
zákona. Podľa novelizácie je možné spájať iba
dva ročníky v jednej triede pri minimálnom
počte 12 žiakov. Už teraz je jasné, že tento stav
sa nám naplniť nepodarí. Na otvorenie ročníkov 1. – 4. potrebujeme 24 žiakov. Ak je počet
žiakov v triede s dvoma ročníkmi menší ako
12, obec musí celú prevádzku školy platiť zo
svojich zdrojov. Toto si však dovoliť nemôžeme. Školu však nechceme úplne vyradiť zo
siete škôl, ale dať ju to tzv. nulového režimu,
teda bude existovať, ale nebude sa v nej učiť
až do doby, keď bude potrebný počet detí.
Zo správy pani riaditeľky v časti „Nedostatky v objekte MŠ a požiadavky na bezpečný
chod MŠ“ vyberám: „Nefunkčné splachovače
detských WC; nefunkčný sprchovací kút – nie je
možné dodržať hygienické požiadavky – použitie kúta by spôsobilo vytopenie kuchyne a jedální; výmena strešného okna v priestore umyvárky, netesní, zateká; nedostatočné osvetlenie
priestorov MŠ, zastaralé a skratové svietidlá;
nevyhovujúce a rozbité stoličky a stoly pre deti
aj učiteľky; staré nevyhovujúce podlahy;... Aj
situácia v MŠ je zložitá. Materskú školu, ktorá
má perspektívu, chceme po zrekonštruovaní
priestorov presunúť do budovy obecného úradu. Dúfam, že po presune materskej školy do
nových priestorov sa začnú budovať iné vzťahy v kolektíve učiteľov a jej zamestnancov.
Viem, že rodičia budúcich prvákov môžu
byť nespokojní. Tu si však treba uvedomiť, že
takýto stav školy sme zdedili po predchádzajúcich volebných obdobiach.
Mgr. Karol Holubčík
Komisia pre mládež, šport,
kultúru a školstvo

Rekonštrukcia domu
smútku a zbrojnice
Obec sa určite pustí do investičných akcií
cez Program rozvoja vidieka, ktorý je ako šitý
pre menšie obce do 1 000 obyvateľov. Sú to
eurofondy prístupné v podstate na pokrytie
potrieb malých obcí. Chceme sa určite dať do
rekonštrukcie domu smútku a jeho okolia,
tiež požiarnej zbrojnice.
it
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Kalamitná situácia v lesoch SR v r. 2014 a jej vplyv
na hospodárenie PSU ValaskÁ Dubová
Začiatkom roka 2014 vznikla veľká kalamitná situácia v štátoch Európy. Postihla najmä Slovinsko, Chorvátsko a Rakúsko. Na Slovensku došlo ku kalamitnej situácii zhruba
v polovici mája, keď sa k dlhodobo daždivému
počasiu pridal aj mimoriadne silný vietor –
víchrica Žofia, ktorý dosahoval v nárazoch
rýchlosť 100 km/h. Následkom týchto udalostí
bolo, že na stredoeurópskom trhu pribudol neplánovaný objem dreva vo výške takmer 13 miliónov m3. Na Slovensku je podľa predbežných
hlásení objem poškodeného dreva 4,1 mil. m3 ,
z toho v neštátnych subjektoch 1,72 mil. m3.
Podiel ihličnatého kalamitného dreva na celkovom objeme je približne 56 %, a listnatého
dreva 44 %. Medzi najviac postihnuté regióny
patrí aj Liptovský Mikuláš – 383-tis. m3. Z uvedených čísel vyplýva, že ide o druhú najväčšiu
kalamitu za posledných 20 rokov. (Gubka, Suchomel).
Nárast náhodných ťažieb (náhodná ťažba
– neplánovaná ťažba, ktorá vznikla v dôsledku
pôsobenia škodlivých činiteľov abiotických
alebo biotických), má za následok zvýšenie
množstva objemu jednotlivých sortimentov
surového dreva na trhu, čo vedie k zníženiu
jeho ceny/1 m3. Zvyšuje momentálny dopyt po
ťažobných technológiách a pracovnej sile, čo
zvyšuje cenu práce na 1 m3 vyťaženého dreva.
Chvíľkový nárast tržieb v danom momente (aj
keď nižších na 1 m3 vyrobeného dreva oproti
tržbám mimo kalamity), je vo veľkom nepomere ku zvýšeným nákladom vlastníka lesa
v nasledujúcich rokoch. Jedná sa o náklady na
vysadenie, zabezpečenie, starostlivosť a výchovu nových porastov. Treba tiež brať do úvahy fakt, že v nasledujúcich desaťročiach absentujú vlastníkom akékoľvek príjmy z predaja
dreva z týchto plôch, a tie sú len nákladovou
položkou hospodárenia. O ekologických škodách, ktoré vzniknú vlastníkovi, nehovoriac.
Naše Pozemkové spoločenstvo (PS) sa nachádza v Chočských vrchoch. V lesoch obhospodarovaných naším PS nevznikla súvislá kalamitná plocha (tzn. súvislá plocha s výmerou
viac ako 0,5 ha), ale sa jednalo našťastie o kalamitu rozptýlenú, v celkovom objeme zhruba
400 m³ (náš ročný ťažobný etát je podľa platného Programu starostlivosti o les okolo 950 m³).
V našich porastoch, ktoré sa nachádzajú v NPR
Choč, došlo vplyvom vetra tiež len k rozptýlenej kalamite, celkový objem sa neeviduje. Odlišná situácia je ale na severnej strane Chočských vrchov, kde sa poza Veľký Choč prehnal
vietor s ničivou silou a rozvrátil porasty v Malatinej, Lúčkach, Turíku, Liskovej, Ižipovciach,
Lipt. Trnovci, Lipt. Anne, Prosieku atď. Obdobná situácia bola aj vo Veľkej Fatre a Nízkych

Tatrách. Celkovo bola v okrese Ružomberok
v roku 2014 hlásená kalamita v objeme 142tis. m3 drevnej hmoty.
Výskyt tejto rozsiahlej kalamity v našom regióne mal významný vplyv na našich odberateľov dreva, ako aj na jeho cenu. V rámci Slovenska došlo v priemere k zníženiu ceny
smrekového dreva piliarskej kvality o 5,7
EUR/m3. Cena vlákninového dreva klesla
v priemere v prvej polovici roka o 1 EUR/m3 ,
avšak v treťom štvrťroku až o 4,6 EUR/m3 (Suchomel 2015). V dôsledku uvedených skutočností sa vedenie PS rozhodlo nevykonávať
úmyselnú rubnú ťažbu v dospelých porastoch
v roku 2014. Za vyššie ťažobné náklady by sme
vyrábali drevo, ktoré by bolo následne umiestnené na trhu za nižšiu cenu ako boli ceny
v predchádzajúcich rokoch. Pristúpili sme len
k spracovaniu kalamitného dreva a k úmyselnej
výchovnej ťažbe v mladších porastoch.
Pri rozptýlenej kalamite sú v poraste vyvrátené väčšinou choré, oslabené stromy. V našej
lokalite máme problém s rozšírenou hubou –
podpňovkou, ktorá spôsobuje tzv. červenú hnilobu dreva. Z uvedeného vyplýva, že z kalamitného dreva boli väčšinou vyrobené
sortimenty nižšej kvality – vlákninové drevo –
III. C (používané napr. na výrobu paliet, šalovacie dielce v stavbárskom priemysle a pod.)
a palivo. Málo sa vyrobilo najcennejších sortimentov piliarskej kvality III. A, B.
Celkovo zlú situáciu v spracovaní kalamity
ovplyvňoval aj nepriaznivý priebeh počasia
v roku 2014, ktorý sa vyznačoval zvýšeným
úhrnom zrážok. Táto nepriaznivá situácia spomaľuje práce na odstraňovaní kalamitnej situácie u našich susedov. Veľké množstvo nespracovaného dreva ostáva na kalamitných
plochách. Teraz sa naplno prejavil aj zlý tech-

nický stav a nedostatočná hustota lesnej cestnej siete. Veľké množstvo už z porastov vytiahnutého a na sortimenty roztriedeného dreva
ostáva stáť na skladoch a okrajoch lesných
ciest. Za nepriaznivej poveternostnej situácie
majú jednotlivé subjekty problém vyviesť tieto
sortimenty z porastov. Takto nahromadené
drevo na skladoch v lese je atraktívne pre hmyzích škodcov, najmä podkôrnikov – lykožrút
smrekový a lykožrút lesklý. Lykožrút po rojení
obráti svoju pozornosť na okolité stojace lesné
porasty. Podľa Gubka 2014 je aj v náväznosti
na priebeh počasia v zime a na jar 2014/2015
nevyhnutné všetku kalamitnú hmotu spracovať do apríla 2015, v opačnom prípade môže
dôjsť k poškodeniu ďalších porastov, a tak
bude narastať aj časová a finančná náročnosť
potrebných opatrení na zabránenie následných škôd v pokalamitnom období.
Musíme si uvedomiť, že v Chočských vrchoch sa nachádza NPR Choč, s najprísnejším
V. stupňom ochrany prírody, kde sú akékoľvek
ochranné lesnícke opatrenia zakázané. Treba
dúfať, že nenastanú podobné priaznivé podmienky pre vývoj škodcov ako tomu bolo v Tatrách po víchrici Alžbeta v r. 2004, inak budú
porasty v NPR Choč ohrozené. To sa týka aj
nášho PS, a teda nás všetkých vlastníkov, lebo
viac ako polovica pozemkov, ktoré obhospodaruje naše PS, sa nachádza práve v spomenutej
NPR. Je namieste položiť si otázku, či je pre
prírodu (ale aj vlastníkov lesa) lepší pasívny
alebo aktívny manažment ochrany prírody,
hlavne v náväznosti na jednorazové katastrofy
obrovského rozsahu, akou vetrová kalamita
z ekologického hľadiska určite je.
Ing. Peter Bekeš, predseda PS

Turícka dolina, jún 2014, foto: Bc. J. Mlynárik
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PrvÁ Obecná zabíjačka priniesla premiéru aj folklórnej skupinE
Okrem iného sme zorganizovali v kostole
premiérovo novoročný koncert. Začal sa formovať spevácky zbor. Prvý raz sme u nás
predviedli aj obecnú zabíjačku. Pomohli naši
ľudia, keby som týchto nemal, tak neurobíme
nič. Prišli pomôcť len tak, bez nároku na odmenu. Manželia Hladišovci, Lúčanovci, Milan Kereškéni, Ladislav Kereškéni s maželkami, Ladislav Zajac, Jaroslav Lakoštík, Jaroslav
Kržka, naši hasiči, poslanci, a ďalší. Peter
Pavlík so synom robili škvarky, Peter Laco
s manželkou mali na starosti prípravu jedál
a spolu so Zuzanou Lúčanovou, ktorá obsluhovala v kroji, vytvorili zohratú partiu. Zabí-

jačka vyšla nad očakávanie, ani som
nepočítal s takým úspechom. V sobotu
doobeda bola akcia na Zvonici, čo je
naše námestie. Prebiehali tu ukážky výroby klasických zabíjačkových výrobkov
a produktov, hrala premiérovo folklórna hudba – vystupovala naša novovzniknutá folklórna skupina, poobede
o štvtej sa všetko presunulo do kultúrneho domu, plná sála mladých ľudí, rodín s deťmi, aj našich skôr narodených.
Ľudia tancovali a spievali až do polnoci.
-it-

Folkloristi s obrovskou túžbou spievať a ukázať dubovskú muziku
U nás kedysi folklór existoval, mal tu
zdravé korene. A ešte stále žijú ľudia, ktorí to
všetko zažili. Nevedeli sme, či bude záujem
o takúto aktivitu, sadli sme si s ľuďmi ako
Blažej Lakoštík, Dušan Pavlík, Stanislav Koleštík, Milka Holubčíková, Žofia Kačníková.
Ženy majú svoj vek, ale majú spísanú celú
zásobáreň rýdzo našich pesničiek, ukladali
ich, archivovali ich. Nafotili sme ich, dali do
elektronickej podoby. Na prvé stretnutie fol-

kloristov nám prišlo vyše tridsať ľudí od detí
až po najstarších. Začali sme sa stretávať
v piatok po omši v priestoroch obecného
úradu. Ozvali sa nám už aj z Liptovského
osvetového strediska, aby sme sa zapojili do
projektu nahrávania vlastného CD nosiča.
Na folkórnu nôtu sa rozohrala partia, mladé
dievčatá si šijú alebo si dali šiť kroje, lebo nie
každý ich ešte má. Najprv musíme nacvičiť
naše piesne a časom bude možno aj vlastná

tanečná časť. Ľudia sa už tešia, že sem-tam
zbehneme na nejaké festivaly. Má to potenciál. Oslovil som aj hudobníkov. Stanislav Koleštík hrá na husliach, na base hráva Vojtech Holubčík, máme aj harmonikára
Dušana Pavlíka. O názve sme ešte ani nestihli hovoriť, chceme však nadviazať na
tradíciu našej niekdajšej Folklórnej skupiny Choč.
-it-

Cieľom je hrať pekný futbal a vzorne reprezentovať obec
Našu obec zastupuje v športových podujatiach aj futbalový klub s 20-ročnou pôsobnosťou. Mužstvo sa v priebehu rokov postupne
vypracovalo zo štvrtej do prvej triedy okresnej
futbalovej súťaže. Následne po ročnej prestávke, kedy sa futbal v obci Valaská Dubová nehral, v sezóne 2008/2009 sa futbalové mužstvo opäť prihlásilo do oblastnej súťaže do III.
A triedy, kde pôsobí aj v súčasnom ročníku.
Mužstvo tvoria okrem hráčov z Valaskej Dubovej tiež hráči z okolitých miest a obcí (Ružomberok, Likavka, Dolný Kubín), nakoľko
mládež u nás, ktorá by mohla reprezentovať
svoju obec, o futbal neprejavovala záujem. Cieľom mužstva pre tento ročník je hrať pekný futbal a vzorne reprezentovať obec. V marci 2015
bol zvolený nový výbor futbalového klubu.
Predstavitelia výboru ako aj členovia TJ Valaská Dubová sa zhodli, že je potrebné, aby v obci
bolo aj mládežnícke mužstvo, pretože je potrebné si vychovať mladú generáciu. Doteraz
sa nám prihlásilo 18 detí, o ktoré sa bude starať
a celú prípravu viesť pán Jaroslav Lakoštík.
Čo sa týka materiálneho zabezpečenia,
klub sa snaží výdavky pokryť najmä sponzorským financovaním, a tiež z podpory obce, aj
keď finančné prostriedky nie sú dostačujúce.
Marián Jantek



Sezóna 2014/2015 Tabuľka po jarnej časti – Bombovky – III. A trieda dospelí:
1
2
3
4
5
6

Klub
Stankovany
Lipt. Revúce
Valaská Dubová
Bešeňová B
Lipt. Osada
Kalameny

Z
10
10
10
10
10
10

V
8
7
5
5
1
1

R
1
0
1
1
3
0

P
1
3
4
4
6
9

33
26
30
21
17
15

Skóre
: 12
: 16
: 19
: 26
: 33
: 36

Body
25
21
16
16
6
3

+ Body
10
6
1
1
-9
-12
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Päť ÚSPEŠNÝCH rokov stolného tenisu vo Valaskej Dubovej
Po 23 rokoch sa v roku 2010 stolný tenis
opäť vrátil do Valaskej Dubovej. Stolný tenis sa
v obci po prvýkrát začal hrávať v roku 1987. Do
súťaže bolo vtedy prihlásené družstvo mužov
a družstvo žiakov. Zakladateľmi boli Jaroslav
Lakoštík, Milan Kereškéni a Dušan Holubčík.
Aktívne sa hrával 2 roky a potom z rôznych dôvodov zanikol.
Na zakladajúcej schôdzi 31. 7. 2010 bol založený stolnotenisový klub pod názvom „Obecný športový klub Valaská Dubová“. Iniciátormi
vzniku boli a vedenie klubu tvoria: Marián
Tholt st., Igor Tulinský a Karol Holubčík. V sezóne 2010/2011 sa klub prihlásil do najnižšej
súťaže ružomberského okresu – 8. ligy – s cieľom zbierať skúsenosti. V súťaži sa stretol rekordný počet súťažiacich – 16 mužstiev. Valaská Dubová túto súťaž vyhrala bez straty bodu
a pre budúcu sezónu si zabezpečila postup do
vyššej súťaže ružomberského okresu – 7. ligy.
V sezóne 2011/2012 sa Valaská Dubová
opäť stala lídrom 7. ligy a opäť túto súťaž bez
straty čo i len jediného bodu vyhrala. Po dvoch
sezónach si zabezpečila postup do najvyššej
súťaže ružomberského okresu – 6. ligy. Pred
začatím sezóny 2012/2013 nás však oslovil
klub Gymkor Ružomberok s ponukou odkúpiť
od nich právo štartu v 5. lige, ktorá je spoločnou súťažou pre okresy Liptovský Mikuláš
a Ružomberok s vyššou kvalitou oproti 6. lige.
Túto ponuku sme prijali, hoci sme si uvedomovali, že preskočiť 6. ligu a hneď účinkovať v 5.
lige, bude náročné. Marian Tholt st. a Marian
Tholt ml. totiž s takou súťažou skúsenosti mali,
na druhej strane ďalší hráči tímu – Igor Tulinský a Karol Holubčík boli úplnými nováčikmi
v stolnotenisovom dianí.
Aj nástup do elitnej súťaže Liptova v sezóne
2012/2013 bol famózny. Klub opäť vzorne reprezentoval svoju obec a v úvodných siedmich
kolách nezaváhal. Premožiteľa sme našli až
v 8. kole. Prehrali sme najtesnejším rozdielom
10:8 na stoloch skúsenej Liskovej. Odvetná
časť sezóny bola mimoriadne náročná, lebo
opora tímu Marian Tholt ml. nemohol ďalej
hrať zo zdravotných dôvodov. V tejto sezóne
sme v najvyššej lige Liptova skončili na 6. mieste spomedzi 12 účastníkov, čo je aj tak veľmi
pekná reprezentácia malej obce.
V predchádzajúcom ročníku 5. ligy v sezóne 2013/14 sa nám nepodarilo nahradiť výkonnosť Mariana Tholta ml. iným hráčom. Do
sezóny sme vstúpili v podstate traja a funkciu
štvrtého hráča plnili náhradníci: Ivan Urbánek, Rado Laco, Patrik Kováč. Táto sezóna
v najvyššej súťaži Liptova bola pre nás mimoriadne náročná, lebo zodpovednosť za výsledky ležala na pleciach nie štyroch, ale iba troch
hráčov. Na niektoré zápasy v piatok sme nastú-

pili dokonca s dvoma náhradníkmi, lebo Igor
Tulinský nemohol včas docestovať z pracoviska v Bratislave. Igorovi patrí veľká vďaka, keď
si počas krátkeho víkendu našiel čas na stolný
tenis. Paradoxne sme v tejto sezóne skončili
ešte vyššie ako v tej predchádzajúcej, a to na 5.
mieste. Napriek tomuto úspechu sme si uvedomovali, že nastupovať na zápasy v tak kvalitnej
súťaži bez kvalitného štvrtého hráča je neúnosné. V prestávke pred sezónou 2014/15 nás
posilnil skúsený Jaro Kačník z Ružomberka,
ktorého otec pochádza z Valaskej Dubovej.
Sezóna 2014/15 bola pre nás mimoriadne
úspešná. Mužstvo vyhralo 5. ligu! Už tri kolá
pred koncom súťaže bolo jasné, že už žiadne
mužstvo nás z líderskej pozície nezhodí. S bilanciou 21 víťazstiev a len jedna prehra sme
veľmi spokojní. Valaská Dubová si víťazstvom
v 5. lige zabezpečila priamy postup do 4. ligy,
ktorá je elitnou súťažou regiónov Liptova a celej Oravy. Je to výborná reprezentácia našej
malej dedinky spod Choča. Veď túto súťaž hrajú mestá ako Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín,
Tvrdošín, Námestovo alebo veľké oravské obce
Lokca, Krivá, Oravská Lesná. Doterajšie účinkovanie nášho klubu v stolnotenisovom dianí
obec pozitívne zviditeľňuje. Nielen doterajšími výsledkami, ale aj dobrým stolnotenisovým
prostredím veľkej sály kultúrneho domu
i drobným spoločenským posedením, ktoré po
domácom zápase organizujeme pre našich súperov a fanúšikov. Zo sobotného zápasu v stol-

nom tenise sa tak stáva i spoločenská udalosť,
ktorá ľudí spája.
Stolnotenisová liga v jednej sezóne zahŕňa
22 zápasov od októbra do marca, čo predstavuje 22 sobotných večerov. Okrem toho tréningy v utorok a štvrtok večer. Každý hráč tímu
odkrojí z času, ktorý by mohol stráviť s rodinou. Odmenou za to je len to najlepšie zviditeľnenie našej obce, teraz okrem Liptova i na
Orave. Touto cestou treba poďakovať Ing. Jozefovi Lacovi a Ing. Milošovi Gregorovi za finančnú podporu tohto športu. Ďakujeme aj
našim verným fanúšikom, ktorí nás počas sobotných večerov v kultúrnom dome ženú
k dobrým výkonom. Už len na záver: Dúfame,
že tieto naše doterajšie výsledky budú motiváciou pre našich synov a mládež, ktorí nás včas
plnohodnotne vymenia.
Mgr. Karol Holubčík

Ženy CVIČIA pod vedením Petry Kereškéniovej
Koncom marca začali cvičiť aerobik ženy, ktoré podchytila Petra Kereškéniová. Pochádza z obce, pracuje v Banskej Bystrici, a aj tam predcvičuje. Musíme ženám a aj prípadným cvičencom mužského pohlavia vytvoriť podmienky, stepery, karimatky, zvukovú aparatúru, a myslím, že to bude vynikajúce. Na prvé cvičenie prišlo 40 žien. Zdá sa,
že sa nám ľudí naozaj podarilo vytiahnuť z domu a zapojiť do života obce.
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KRISTUS SKUTOČNE VSTAL
TRETÍ DEŇ Z HROBU ŽIVÝ
Žijeme v dobe, ktorá je preniknutá veľkou
pýchou na svoj vedecký a technický pokrok.
Ale naša doba je poznačená aj nenávisťou proti náboženstvu, Cirkvi, ba i proti samému
Pánu Bohu. Práve toto asi inšpirovalo režiséra, ktorý nakrútil film pod názvom The World
in Darkness – Svet v temnotách. Krátky obsah
filmu: Archeológ, ktorý pracoval v Jeruzaleme na Kalvárii, prehlásil, že našiel hrob Jozefa
z Arimatey a ten nebol prázdny. Bola v ňom
zabalzamovaná mŕtvola Ježiša Krista, ktorú
umiestnil na prístupnom mieste, kam sa ľudia
chodili na ňu pozerať. Do všetkých kútov sveta
sa šírila správa, že Kristus nevstal z mŕtvych.
Táto zvesť vyvolala vo svete veľký rozruch.
Veď ak Kristus nevstal z mŕtvych, nie je Bohom a všetko okolo jeho osoby je iba veľkým
klamstvom.
Chrámy začali zatvárať, kňazi vyzliekali
kňazské rúcha a odchádzali do civilného zamestnania, manželstvá sa rozpadávali, množili sa prepady, robili násilnosti a páchali
vraždy. Nikto si nebol istý životom, svet sa ponoril do chaosu. Keď archeológ toto všetko
videl, priznáva sa, že klamal a vôbec nie je
pravdou, že našiel zabalzamovanú mŕtvolu
Krista, že hrob Jozefa z Arimatey bol skutočne
prázdny. Akú hodnotu má ten film, ťažko povedať, ale iste pekne poukázal na to, čo pre
svet znamená Kristovo zmŕtvychvstanie.
Kristovo evanjeliové posolstvo zmenilo
svet, a to práve preto, že Kristus nielen zomrel
vo Veľký piatok, ale v nedeľu ráno aj vstal z
mŕtvych. On je nielen pravý človek, ale aj pravý Boh, a preto aj jeho náuka je božská. Preto
Pán Ježiš nielen učí, ale je aj silou tých, ktorí
sa snažia žiť podľa jeho náuky. Aj Svätý Pavol
považuje Kristovo zmŕtvychvstanie za základnú pravdu nášho náboženstva, keď napíše:
„Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus
vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša
viera.” (1 Kor 13,14). Ale svätý apoštol Pavol
neostane iba pri tomto konštatovaní, ale dodáva: „Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina
zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak
je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako
všetci umierajú v Adamovi, tak zase všetci ožijú
v Kristovi.“ (1 Kor 15, 20-22). Pán Ježiš skutočne vstal z mŕtvych, a to presne tak, ako
predpovedal. Jeho vzkrieseniu nezabránili ani
pečate na hrobovom kameni, ani stráž, ktorú
Židia postavili k jeho hrobu. Napriek tomu
všetkému, čo Židia urobili, v nedeľu ráno sa
šíri správa o jeho vzkriesení. Prvými, ktorí
túto správu šírili, boli práve tí, ktorí mali zabrániť jeho vzkrieseniu – strážcovia jeho hro-

AKTUALITY Z DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO
ZBORu OBCE VALASKÁ DUBOVÁ
Dnes je v zbore 19 členov, z ktorých 12 je
plne aktívnych a pripravených pomôcť svojim
blížnym v ktorúkoľvek hodinu. Členovia absolvovali základnú prípravu hasičských jednotiek v rozsahu 40 hodín, ktorá im umožňuje
zasahovať pri mimoriadnych udalostiach. Dôkazom toho je aj výjazd jednotky DHZO Valaská Dubová k dopravnej nehode dňa 29.12.2014
o 21:46 hod, kedy bola účastníkom dopravnej
nehody, veliteľovi DHZO Valaská Dubová nahlásená dopravná nehoda. Udalosť bola ďalej
nahlásená predsedovi DHZO Valaská Dubová, ktorý vydal príkaz na výjazd. Dopravná
nehoda sa nachádzala v extraviláne obce Valaská Dubová na štátnej komunikácii. Na zásah bolo vyslaných 5 členov DHZO Valaská
Dubová. Po príchode na miesto udalosti bolo
zistené, že sa jedná o dopravnú nehodu osobného automobilu s Poľskou poznávacou značkou. Na udalosti sa nachádzali príslušníci štátnej polície, ktorí riadili cestnú premávku. Po
prieskume udalosti a zabezpečení motorového vozidla voči zahoreniu, privolala jednotka
DHZO Valaská Dubová posilovú jednotku OR
HaZZ Ružomberok. Do príchodu posilovej
jednotky pripravila jednotka DHZO Valaská
Dubová automobil na vytiahnutie z brehu potoka nachádzajúceho sa vedľa cestnej komunikácie. Po príjazde posilovej jednotky bol
automobil vytiahnutý na vozovku a vykonal
sa opätovný prieskum udalosti. Po prieskume
a zbalení vecných prostriedkov bol zásah
ukončený a jednotka sa presunula na základňu. Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky.
Členovia DHZO po rokoch obnovili aj činnosť Slovenského červeného kríža, ktorý v
obci prekvital a dosiahol aj významné úspechy. Dúfame, že novovytvorený spolok červeného kríža nadviaže na tradíciu a bude prínosom pre obec. V roku 1982 obdŕžala
organizácia diplom za najlepšiu organizáciu
ČSČK 3. stupňa a v roku 1989 pri príležitosti
svetového dňa Červeného kríža dostala vyznamenanie za „Vzornú organizáciu 2. stupňa

s vlajkou“. Do organizácie sa čoraz častejšie
hlásili noví ľudia. V roku 1992 mala táto organizácia už viac ako 100 členov. Bohužiaľ po
tomto roku nastali pre organizáciu horšie časy
a posledné zmienky o tejto organizácii siahajú
do roku 1999.
Vytvorením „Červeného kríža pri dobrovoľnom hasičskom zbore“ sa členovia DHZO
Valaská Dubová zúčastnili základného kurzu
prvej pomoci. Týmto tak znovu nadviazali na
históriu Červeného kríža v obci.
V dňoch 27. a 28. 2. 2015 sa členovia DHZO
Valaská Dubová zúčastnili základného kurzu
prvej pomoci v rozsahu 16 hodín. Kurz spočíval z teoretickej prípravy ako aj z praktickej
prípravy. Teória bola v rozsahu 7 hodín, kde
sa členovia naučili všeobecným zásadám poskytovania prvej pomoci, zásadách poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach,
zisťovania stavu bezprostredne ohrozujúcich
život a použitia jednotlivých zdravotníckych
pomôcok. Praktická časť kurzu spočívala v
utvrdení praktických skúseností pri bežných
úrazoch hlavy, dolných a horných končatín,
úrazoch hrudníka a pod. Praktická časť trvala
v rozsahu 9 hodín, kde sa okrem ošetrovania
bežných úrazov členovia DHZO naučili polohovať poranenú osobu, vyťahovať zranených
z osobného automobilu pri dopravnej nehode,
resuscitácie poraneného a mnoho ďalších.
Základného kurzu prvej pomoci sa zúčastnilo 11 členov DHZO. Výsledkom kurzu boli
záverečné skúšky, kde všetci členovia vyhoveli
a stali sa tak právoplatnými poskytovateľmi
prvej pomoci.
Marek Bačík

bu a ženy, ktoré včasráno prišli, aby pomazali
jeho mŕtvolu voňavými olejmi tak, ako to bolo
u Židov zvykom. Ale ako túto skutočnosť Kristovho vzkriesenia prijímali vtedajší ľudia? Židia, ktorým prišli vojaci oznámiť, že Kristus
vstal z mŕtvych, verili vojakom, ale napriek
tomu sa snažili prevrátiť pravdu o vzkriesení,
preto netrestali vojakov, ale uchyľovali sa ku
klamstvu, ktoré museli draho zaplatiť. Na

klamstvo peniaze neľutovali, lebo pre nich
bolo dôležité iba to, aby pravda o vzkriesení
bola spochybnená a prekrútená. To boli Ježišovi nepriatelia. Kto som ja? Som Ježišov
priateľ či.....
Prajem Vám požehnané Veľkonočné
sviatky.Váš duchovný otec
ThLic. PaedDr. Karol Karaš
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