DUBOVSKÉ NOVOSTI
občasník obce valaská Dubová

december 2021, ročník vii., číslo 2

Detské ihrisko Nemá chybu

jaroslava lacová

poĽovNíctvo Nie je leN lov

strana 8 - 9

strana 12 - 15

strana 20 - 21

špičková kotolňa v kultúrNom Dome

Dubovskénovosti
novosti2/2020
2/2021
Dubovské

Ideme stále na plný výkon

Vážení občania obce Valaská Dubová!
Opäť sme prežili jeden rok. Môžeme
teda zase rekapitulovať. Čo sme počas
tohto roku pre Vás stihli urobiť?
Vo všeobecnosti máme všetci za sebou
náročné dni a mesiace. Napriek tomu,

že prakticky celých dvanásť mesiacov
sa nieslo v znamení rôznych opatrení a
obmedzení súvisiacich s pandémiou a
navyše v znamení skokovitého zdražovania materiálov, snažili sme sa aj teraz urobiť, čo je v našich silách. Aj tento rok sa nám podarilo opäť postaviť a
zrealizovať hodnotné projekty a posunúť obec o krok vpred.
Hneď v úvode roka sme z dotácie ministerstva financií zhotovili a zariadili
reprezentačnú miestnosť, zasadačku.
Plní svoju funkciu už väčšiu časť roka,
konajú sa v nej zasadnutia obecných
zastupiteľstiev, rokovania so starostami susedných obcí, uvítali sme tu aj zástupcov firiem či iných hostí.
V máji sme sa pustili do vybudovania
nového detského ihriska v areáli bývalej základnej školy, ktoré už tiež slúži
našim najmenším. Súbežne sme realizovali odvodnenie a odkanalizovanie
budovy obecného úradu. Vzápätí prišlo
na rad odvodnenie hlavnej cesty pri
kostole. Prakticky po minimálnej prestávke sme realizovali stavbu kompos-

toviska. Všetko samozrejme popri bežnej údržbe verejných priestranstiev,
športovísk, cintorínov, priepustov,
ciest, energiu a čas sme venovali vysprávkam výtlkov na našich obecných
cestách.
Ale hlavnou investičnou akciou roka sa
stala výstavba špičkovej kotolne v našom kultúrnom dome. Túto sme financovali prostredníctvom dotácie z Európskej únie.
V budúcom roku nás čaká predovšetkým výstavba hasičskej zbrojnice. Bude
to ďalšia zaťažkávacia skúška našich
možností a schopností. Aj ďalšie plány
pre nasledujúce roky máme smelé a verím, že aj s Vašou pomocou sa ich podarí zrealizovať.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí aj v
dnešnej neľahkej dobe vedia nezištne a
vo svojom voľnom čase, alebo v rámci
svojich možností priložiť ruku k zlepšeniu kvality života v našej obci.
Prajem Vám radostné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie a veľa
šťastia v novom roku 2022.

Nie sme obcou s neobmedzenými možnosťami
V roku 2021 sme realizovali a robili
koľko sme vládali a mohli v rámci našich finančných aj personálnych kapacít. Napriek tomu niekedy mám pocit,
akoby sme v očiach niektorých ľudí
boli obcou neobmedzených možností.
Prídeme do práce a zvoní telefón:
„Starosta, pošli mi niekoho s UNCkom, potrebujem porobiť.“ Ďalší telefón: „Pošli mi chlapa, mreža na kanály
pred domom nám vypadla“. Ďalší telefonát: „Kedy bude už cintorín pokosený?“ Idem po ulici, občania sa pýtajú:
„Kedy budete robiť tie výtlky, čo máme
na našej ulici?“ Zároveň rodičia: „To
ihrisko, už bude dokončené?“ „A odkanalizovanie, čo si spomínal, popri
Janošíkovej krčme, kedy bude?“
Všetko dobré nápady a otázky, nikomu
ich nezazlievam. Len my nemáme výrobné družstvo s desať až pätnásť zamestnancami a ja len rozdelím ráno
úlohy a ide sa na vec.
Chcem pripomenúť, že väčšinu prác,
ktoré robíme, zabezpečujeme svojpomocne. Do novembra sme mali jedného zamestnanca a keď sme zohnali
chlapov cez úrad práce, tak sa robilo
aj s nimi. Popri tom všetkom nám be-
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žalo hlavné dielo, kotoleň, financovaná z eurofondov. Tá si vyžadovala
našu každodennú pozornosť a prítomnosť. To nepríde firma urobiť a starosta len skolauduje. Robia sa zmeny,
všetko nepasuje podľa predstáv, bolo
treba dodať, doladiť, lebo žiadny projekt nie je ideálny. Bez komplikácií. A
to všetko popri práci, ktorú treba každodenne vykonávať. Chcel by som aj
touto cestou poprosiť niektorých občanov o trpezlivosť. Snažíme sa robiť
pre našu obec najlepšie ako vieme.
Čo by som chcel v rámci tejto úvahy povedať? Radíme sa počtom obyvateľov
medzi menšie dediny. Úmerné tomu by
mohli byť aj nároky niektorých obyvateľov. Ale ono to tak nie je. Urobí sa niečo
a vždy nie dosť. Lebo po obci je roboty
„ako na kostole“, ako sa hovorí. Nie každého zaujíma, že rozpočet obce, vyplývajúci z veľkosti našej obce, nás pustí
do zabezpečenia služieb a investícií iba
do určitej hladiny a úrovne. A to ešte sa
nám darí za posledné roky vybavovať na
naše pomery obrovské dotácie z rôznych fondov.

Igor Tulinský
starosta obce
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Svojpomocnou prácou ušetríme obci desaťtisíce eur
Väčšina prác je uskutočnená takým spôsobom. Pri schvaľovaní investičnej akcie
schváli obecné zastupiteľstvo určitú
sumu peňazí. Po spustení realizácie projektu sa nabalí také množstvo vyvolaných menších investícií, že na konci už
hovoríme o niečom úplne inom. Potom
musíme zase naháňať peniaze od sponzorov a z mimorozpočtových zdrojov. A
hlavne, podstatnú časť hodnoty diela
nadháňame svojpomocnou prácou.
Podobne to bolo pri výstavbe detského
ihriska. Kotolňa tiež. Takú kotolňu by
sme si nikdy nedovolili za vlastné peniaze urobiť. Teraz, keď nemáme k dispozícii ani jedného stáleho zamestnanca, sa
to ukázalo ako neoceniteľná investícia.
Keď už nemáme ani jedného zamestnanca, keďže Roman Tulinský k 1. novembru ukončil pracovný pomer. Kuriča robil ako bonus pre obec. To bol jeho z
jeho vkladov našej obci. Popri práci
údržbára, mal na starosti aj kúrenie.
Vstával o pol piatej ráno, aby mali deti v
škôlke o pol siedmej teplo. Len počas
jedného roka sme len na plate kuriča,
pri všetkej skromnosti, prostredníctvom
jeho práce ušetrili 10 tisíc eur. Keby sme
rátali len 600 eur v čistom. To je pre ku-

riča myslím bežný plat. Chcem sa preto
nášmu už bývalému zamestnancovi Romanovi Tulinskému za vykonanú prácu
aj prostredníctvom novín poďakovať.
Táto starosť o kúrenie nám teraz odpadla, lebo v kultúrnom dom, a teda aj ma-

terskej škole máme už automatické a nie
je potrebná každodenná prítomnosť
pracovníka. Obsluhu robí starosta. Takže ročne ušetríme na kúrení zase na plate 10 tisíc eur.

Nemáme človeka na odhŕňanie snehu na našich cestách

Ako som spomenul, je problém s pracovnou silou. Nájsť pracovníka schopného, multifunkčného, vybaveného potrebnými schopnosťami, zručnosťami a
trpezlivosťou je pre starostu a obec maximálnym umením a šťastím. Teraz už
nemusíme mať kuriča, ale zase nemôžem nájsť chlapa na odhŕňanie snehu.
Mali sme aj záujemcov len tí po prejde-

ní sa po našej obci
prestali mať záujem.
Nikto si nechce robiť problémy a vyrábať
prípadných
hnevníkov. Uličky v
obci máme úzke, a
jedny z najstrmších
v okrese. Pravdepodobne spolu s Hrboltovou. Najväčší
problém je ale parkovanie niektorých
občanov. Pri prvom
snehu, počas obhliadky, som opäť registroval viac
na
ulici zaparkovaných
automobilov popri
ktorých bol prejazd odhŕňačom komplikovaný a niekde až nemožný . Nemáme
odhŕňač, ktorý by vedel preskakovať
autá, aj keď je to špeciálne vozidlo Unimoq. Ak si to chce niekto vyskúšať na
vlastnej koži, môže.
Zažil som už aj takú situáciu, že mi občan zavolal: „A koľko máš tú radlicu širokú? Vravím: „Tri metre.“ On mi: „Tak

ja som to meral, a mne to vychádza
okolo 3,20 metra, tak tam máš ešte rezervu dobrých 20 centimetrov.“ To je
ozaj na zamyslenie. Lebo v tom vozidle
20 cm nehrá žiadnu roľu. To je pri odhŕňaní bežný výkyv, na jednu aj druhú
stranu. Auto sa môže aj šmyknúť a chodiť po súdoch pre nahradenie škody?
Máme aj inej roboty.
Inak špeciál na odhŕňanie snehu UNIMOG, ktorý sme získali pred niekoľkými rokmi, je na zimnú údržbu pripravený, nahodené reťaze, akurát chýba
obsluha. Takže hľadám šoféra, ktorý by
pri takej zodpovednosti a na takýchto
strmých a úzkych uliciach vedel odhrnúť cesty. Verím že takého nájdeme.
Cez zimu vyžadovať stopercentnú starostlivosť o cesty a sami niektorí majú
problém zaparkovať si auto do dvora,
to nie je dobrá kombinácia. Jasné, že
hovorím o jedincoch. Ale keď jeden šofér zablokuje ulicu, tam odhŕňač jednoducho neprejde. Ani špičkový šofér.
Taký problém je aj v iných obciach, ale
prečo by sme si mali takto veci komplikovať.
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Špičkovou technológiou vybavená
kotolňa kultúrneho domu

Kotolňu sme začali realizovať v marci a dokončili v auguste 2021. Názov
projektu je Rekonštrukcia kotolne v
obecnom úrade s kultúrnym domom
v obci Valaská Dubová na biomasu.
Z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja Operačného programu kvalita životného prostredia sme získali
dotáciu vo výške 154 551,53 eur.
Súčasťou realizovaného projektu sú
dve pece, palivom je biomasa v podobe
peletky, štiepky alebo kusového dreva.
Kúrenie funguje splyňovacím systémom. K tomu sme zrekonštruovali celú
kotolňu. Komplet podlahy, omietky,
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stierky, odpady, voda, elektrika, komíny,
nové silo, ... Staré dve pece na uhlie sme
vyhodili a máme tam všetko nové.
Riadené elektronicky, cez telefón, alebo
osobne cez displej. Má to päť vetiev, jednotlivo regulovateľných. Naozaj špičková
kotolňa, o akej sme pred rokom ani nechyrovali. Niekto povie, že „robia kotoleň“. Ale to nie je akcia na týždeň. Staré
pece sme kompletne nahradili novým systémom, najmodernejšími technológiami.
Vykurovanie sme Spustili sme koncom
augusta, tak sme momentálne v testovacej prevádzke. Kontrola z ministerstva
príde v januári, či je tam všetko, ako treba. Následne budeme ako je to pri eurofondoch zvykom nasledujúcich päť rokov písať monitorovacie správy a zažívať
priebežné kontroly. Museli sme zaškoliť
obsluhu, lebo kotolňu musí mať na starosti zaškolený človek, kvalifikovaná

osoba. Nakoľko túto činnosť vykonáva
starosta, opäť obci ušetrí prostriedky.
Verím, že táto kotolňa bude slúžiť obci
dlhé roky, lebo je tu škôlka, obecný úrad,
nonstop vyťažené priestory kultúrneho
domu. Každá miestnosť možno povedať

polyfunkčnej budovy je stopercentne využitá, tak treba vykurovať nepretržite.
Video z novej kotolne si môžete
pozrieť na webovej stránke obce
alebo s kopírovaním odkazu
https://fb.watch/9-i4K_imRn/
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Kompostovisko
V jeseni sme zrealizovali kompostovisko
poniže futbalového ihriska. Kvôli čomu?
Tuhý komunálny odpad od nového roka
bude stáť jedna kuka nádoba 4 eurá. A
tým, že ľudia budú mať kde ukladať biologicky rozložiteľný odpad, ako lístie,
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konáre, trávu, vňate, tak to nemusia už
hádzať do komunálneho odpadu(TKO),
ale vyviezť na kompostovisko. A tam je
to pre občana uskladniteľné zadarmo.
Ľudia ušetria prostriedky najmä sebe
ale aj obci. Aby sme ľuďom pomohli,
urobili sme kompostovisko. Nie každý
chce mať kompostér doma, niekto je
zase rád, vie kompost využiť.

Ale je tu jednoducho možnosť vyviezť a
uskladniť biologický materiál inde ako
dom kuka nádob. Ak tam občania prinesú konáre, vieme materiál zoštiepkovať
a použiť v kotolni. Postavili sme z drevenej konštrukcie oddelené boxy na konáre, na ovocie a zeleninu, a tretí na
trávu a lístie.
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Budeme musieť nazhromaždený materiál prehadzovať UNC a presýpať zeminou, aby vznikol kompost. Tento si potom budú môcť brať ľudia bezplatne
domov. Nevytvorí sa sám, to treba zase
len popracovať. Vytvoriť. Chceme do
biomasy vložiť kanadské dážďovky, tie
zrýchlia proces tvorenia biohumusu.
Kompostovisko sme postavili na mieste,
kde nikomu neprekáža a je ľahko dostupné. Verím, že občania si jeho využívanie zoberú za svoje. A je z dreva, tak
ho vieme kedykoľvek rozobrať. Otvorili
sme ho v októbri. Od nového roka to je
pre občanov k dispozícii ďalšia výborná
služba.

Odkanalizovanie obecného úradu
Urobili sme ďalej odkanalizovanie obecného úradu. Problém bol v tom, že naše
toalety sú 70 metrov od žumpy umiestnenej za kultúrnym domom. Teda časom, a spôsobom zhotovenia z liatinových rúr, sa spoje na potrubí poškodili,
popraskali. Voda sa na trase stratí, a

nemá čo tlačiť do žumpy. Čiže sme museli rúry dvakrát do roka pravidelne čistiť.
A keď takáto práca príde napríklad v
rámci organizovania obecného plesu,
tak to nebolo dobre. Ľudia, čo to zažili,
vedia, aký je to problém. Touto akciou
sme ho odstránili.
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ších, šmýkačku s chytadlami pre menšie
deti, veľké pieskovisko, niekoľko strunových hojdačiek, veľká aj malá hojdačku,
hniezdo, trampolína, domček pre bábiky,
náraďovňa. Dopadové plochy sú kompletne pokryté umelou trávou, pod ňou je tiež
všetko ako treba – makadamová vrstva,
piesok, odvodnenie. Celý areál postavený
v starej základnej škole dostal nové múry,
doasfaltovali sme cesty okolo, upravili
prostredie. Detské ihrisko sme urobili v
rámci najnovších predpisov, osadili sme

Najmladším sme postavili
nádherné detské ihrisko
Detské ihrisko sme urobili v priebehu
júna a júla. Nové ihrisko sme slávnostne
otvorili 7. augusta, podporilo nás aj krásne slnečné počasie. Ihrisko zaplnené deťmi, rodičmi, naozaj krásny pocit, keď človek vidí toľko mládeže z obce pokope.
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Prijal som to veľmi pozitívne, lebo ľudia
tak dali najavo, že vnímajú dianie v našej
dedine a tento počin ich potešil.
Súčasťou ihriska na rozlohe 210 metrov
štvorcových sú lezecká stena, lanové preliezačky, kamikadze šmýkačku pre väč-
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certifikované herné prvky, zabezpečili
prevádzkový poriadok.
Na akciu Výstavba detského ihriska bolo
schválených 5 tisíc eur, lebo na väčšiu
čiastku financie v rozpočte obce neboli.
Ľudia, ktorí sa v danej problematike aspoň trochu vyznajú, vedia, že v prípade
dodávateľsky urobených prác, by zaplatila obec len za dopadové plochy cez 6 tisíc
eur. No a z výpočtu osadených prvkov, z
ktorých len malá strunová hojdačka stojí
400 eur a napríklad veľká 1 500 eur a
viac, si každý vie vypočítať, že vo Valaskej
Dubovej opäť raz urobili zázračnú prácu
– za malé peniaze, veľká muzika. Opäť
svojpomocná práca vo voľnom čase, brigády, naháňanie sponzorov, vôľa urobiť
niečo užitočné a potešenie z hotového
diela a dobrého ohlasu tých, ktorým bolo
určené. Vynikajúcou správou je krásna
návštevnosť ihriska počas celého augusta
až do neskorej jesene. Aj teraz, keď je
zimšie, sa prídu deti pohojdať, vo vetrovkách, líca červené. Tak ma to veľmi teší.
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Dažďová voda už netečie po ceste
Ďalšia akcia - odkanalizovanie, alebo
odvedenie dažďovej vody od kostola a
fary popri štátnej ceste popred penzión
Jánošíkoova krčma. Voda tu tiekla po
ceste a tak pri silnejších zrážkach spôsobovala škody, podmývala cestu. Teraz
sme túto vodu zachytili do rúr zakopa-
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ných do zeme a tečie rúrami. Čiže už
nerobí škodu. Teraz je to odvodnené.
Urobili sme vyše sto metrov dažďovej
kanalizácie. Tiež svojpomocne. A výtlky
nám na koniec jesene porobila firma RILINE.
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Jednoduché pozemkové úpravy
Jednoduché pozemkové úpravy v našej
obci prešli do svojej druhej polovice.
Momentálne každý účastník JPÚ obdržal od obce list s presnou výmerou pozemkov k dátumu 30.11.2021, svojím
identifikačným číslom a sumou ktorú
má uhradiť za vysporiadanie svojho majetku.
Poplatok je potrebné uhradiť k dátumu 31.01.2022.
JPÚ sa nachádzajú vo fáze, keď sa vypracováva návrh rozmiestnenia komunikácií v daných lokalitách.

V dohľadnej dobe, keď to počasie umožní,
bude na námestí obce umiestnený informačný baner, na ktorom sa budú umiestňovať podrobné priebežné informácie o
priebehu JPÚ v našej obci.
Veríme, že všetci účastníci JPÚ pristúpia
zodpovedne k svojej časti potrebnej na
vysporiadanie ich majetku a to zaplatením poplatku uvedeného v liste, ktorý mu
bol doručený, aby bolo zabezpečené finančné krytie tohto významného projektu pri rozvoji obce a nedošlo k prípadným
komplikáciám pri úhrade faktúr za vykonané práce na tomto diele.

Poďakovanie našej
dlhoročnej
zamestnankyni...
Začiatkom leta skončila na obecnom úrade pracovný pomer naša
pracovníčka Anna Bocková.
Aj touto cesto by sme sa jej chceli
poďakovať za jej dlhoročnú zodpovednú prácu a v novom zamestnaní
jej chceme popriať veľa úspechov a
naplnení všetkých jej plánov.

Hasičská zbrojnica ako ťažiskový projekt roka 2022
Už máme schválené peniaze aj na projekty plánované do budúceho roka. Ťažiskovou akciou bude výstavba hasičskej zbrojnice. Budeme vidieť, ako sa
nám bude pri nej dariť, lebo keď počúvame, ako idú raketovou rýchlosťou
hore ceny stavebných materiálov, navyše zatiaľ sa hovorí, že obce majú prísť
dohromady o 200 miliónov eur, čo robí

na občana zhruba 40 eur. V našom prípade sa to pohybuje na sume okolo 30
tisíc eur. To sú u nás presne peniaze,
ktoré môžeme v súčasnosti investovať.
Nechajú nám potom robiť čarodejníkov,
alebo štatistov? Ak tento nápad prejde,
nik nevie, čo presne nás bude v budúcom roku po finančnej stránke čakať.
Na zbrojnicu sme získali z ministerstva

vnútra dotáciu 30 tisíc eur, ale celkové
náklady budú oveľa vyššie. Takže to budeme musieť dofinancovať z vlastných
zdrojov. Budeme teda „robiť zázraky“ aj
na zbrojnici.
Igor Tulinský
starosta obce

Výtlky na koniec jesene porobila firma RILINE

Foto: Jozef Kendera
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Takže ľudí už asi dobre poznáte aj z
tejto práce.
Meno, číslo domu, adresa, ... to viem
prakticky naspamäť (úsmev).
Pani poštárka je v dedine vždy očakávaná osoba. Ku nej pristupujú ľudia
určitým spôsobom. Teraz ste úradníčka na obecnom úrade. Opäť práca s
ľuďmi, došlo z vášho pohľadu k nejakej zmene?
Ako poštárku ma ľudia už čakali, niekedy aj vítali, to bolo väčšinou v prípadoch, keď som priniesla dôchodok, alebo výplatu (úsmev). Horšie boli
prinesené upomienky, ale celkovo som
sa ľuďmi stretávala rada, väčšinou mám
na roznášanie pošty príjemné zážitky.
So staršími ľuďmi sa vždy trochu treba
porozprávať, poštárka to je pre nich
niekedy jediná návšteva za celý deň aj
týždeň. Inak som typ človeka, že chcem
čo najrýchlejšie spraviť robotu, a potom je čas na oddych. Chodila som po
obci pešo, rýchlo, ale vždy sa čo to s
ľuďmi, ktorých som stretla, aj porozprávalo.

Nechcela som starostovi veriť, že niekedy
nedôjde tam, kde chcel pôvodne ísť
Na obecnom úrade vo Valaskej Dubovej pracuje od mája tohto roku nová
zamestnankyňa. Tunajším ľuďom ju
ale netreba v žiadnom prípade extra
predstavovať. Niekoľko rokov im totiž ako pracovníčka pošty nosila domov rôzne zásielky a prakticky so
všetkými aj prehodila nejaké slovíčko. Teraz sa s ňou teda stretávajú už
v rámci vybavovania agendy správy
daní a poplatkov, matričných zápisov, či údajov v rámci evidencie obyvateľstva. Mgr. Jaroslava Lacová je
inak aj veselá a optimisticky naladená žena, takže kontakt s ňou nie je
vôbec problematický. Prinášame
krátky rozhovor, v rámci ktorého
sme sa dozvedali pár detailov z jej života.
Vy ste predtým pracovala ako pracovníčka pošty?
Áno. Po skončení školy som nastúpila k
Slovenskej pošte, skoro sedem rokov
som robila poštárku pre Valaskú Dubovú a Komjatnú. To bolo moje prvé zamestnanie.

12
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Teda, ako vychádzate s ľuďmi (stránkami) na obecnom úrade?
Nastúpila som od začiatku mája. Aj tu
sa s ľuďmi dá, sú v pohode, nezmenili
sa. Myslím, že čo sa týka jednania s
nimi, je to v podstate rovnaké. Aj keď
tu na úrade dochádza k rôznorodejším
a niekedy zložitejším situáciám, ktoré
treba riešiť, pri dobrej komunikácii sa
všetko dá zvládnuť.
Inak poviem aj postreh, že keď som
pracovala ako poštárka, nikdy som
nechcela moc veriť starostovi, že niekedy ani nedôjde tam, kde chcel pôvodne
ísť, lebo ho ľudia odchytia a zahovoria
rôznymi problémami a úlohami. Teraz
to už viem potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti (úsmev).
Čo máte v pracovnej náplni?
Tu sa to špeciálne volá, že som referent
(smiech). Mám na starosti dane, poplatky, evidenciu obyvateľstva, administratívu, korešpodenciu, overovanie
podpisov a listín, vyhlasovanie oznamov.

13

Dubovské novosti 2/2021

chu ma pobolieva koleno, liečim si ho,
ale chodím si zahrať. Hra s futbalovou
loptou je pre mňa srdcovka, pokiaľ telo
pustí, tak sa chcem futbalu venovať.
Vy ste hrávali futbal súťažne?
(Smiech). Áno, najskôr prvú ligu za Ružomberok, potom v Ladies team Levice,
terajšiu druhú ligu, ďalej v OŠK Bziny, a
nakoniec sme prešli do Oravského
Podzámku. To už ale bolo dosť záber na
môj voľný čas, tak som súťažné hranie
zanechala. Tri krát do týždňa na tréning
a v sobotu zápas, bolo to pre mňa dosť.
Čo sa týkalo disciplíny a tréningovej
morálky, som v tomto smere dosť poriadna. Teraz hrám pre radosť. Celkovo
sa rada hýbem, chodím, hrám futbal.
Spomínali ste turistiku. Kde si rada
vyjdete?
Kdekoľvek, ak je dobré počasie, tak
každý víkend. Tu v okolí obce na Sokol,
na Žiarce, všade dookola je pekne.
Nočné túry moc neobľubujem, ale keď
dám večerný západ slnka na Choči, tak
už sa vraciam domov za tmy. Veľký
Choč máme inak hneď za dedinou, takže tam chodím asi najčastejšie. Hore
dole tri hodinky aj s posedením a vychutnaním si výhľadov.
Snažíme sa aj extrémnejšie trate, teraz
robíme hrebene Tatier, trojky, čo sa
týka obtiažnosti. Už som vyliezla na
Gerlachovský štít, Kriváň, ... Vyslovene
lezenie po stenách ma až tak moc nebaví, nie je to pre mňa zaujímavé. Viac ma
lákajú hrebene, keď sa krajina mení,
ideme trochu do kondičky.
Denný rekord?
Nie som fanúšik merania vzdialeností a
krokov za každú cenu. Najdlhšiu túru
sme ale išli 16 hodín. To sme dávali
spomínaný Gerlachovský štít špeciálnou cestou – Martinovkou.
Idete na Choč aj na Silvestra?
Na Silvestra budeme asi v rámci mojej
novej práce akurát regulovať turistov
počas ich veľkého príchodu na populárny Silvestrovský výstup. Takéto milé
povinnosti si budem plniť tento rok
(smiech).
Kde treba, tam idem.
Už ste teda v novej práci zabehnutá?
Vždy sa niečo nové vyskytne, čo sa musím naučiť, ale všetko sa dá a ja sa viem
naučiť, čo je potrebné. Takže nemám
zatiaľ problém.
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Aké sú vaše záľuby, čo robíte vo voľnom čase?
Turistika, pobyt v prírode, futbal...
Aký futbal?
Dlho som hrávala súťažne ženský futbal,
teraz si chodím zahrať s chalanmi. Tro-

Čo máte v pláne v najbližšom období?
Neplánujem, to nie je moc pre mňa. Som
slobodná, šťastne (úsmev). My to máme
doma celkom veselé, čo sa týka detí.
Mám dve vydaté sestry Maju a Zuzanu,
jedna má štyroch chlapcov a druhá má
dvoch chlapcov a dievča. Máme teda
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dosť živo v jednom dvore, riadne početná komunita, veselý život. Nedávam si
žiadne predsavzatia, ani moc neplánujem, život beriem ako príde.
Keď ste taká veľká rodinka, ako prežívate Vianoce?
Vianoce prežívame spoločne. Keď sa
sestry vydali, každá má vlastnú domácnosť. Každá rodina je pri vianočnom
stole najskôr u seba a potom sa stretávame spoločne u rodičov. Na sviatky sa
pripravujeme normálne, keďže sme tri
sestry a mama, tak je všetko napečené v
priebehu dvoch dní.
Trubičky alebo vianočné oplátky nepečiete?
To zariadila sestra Maja, budeme akurát tento rok skúšať piecť, keďže kúpila
na pečenie nový stroj.
Váš špeciálny koláč?
Vanilkové rožky, šuhajdy, poznáte?
Tak môžeme prísť na ochutnávku?
Neviem, lebo kto z nich raz ochutná,
potom chce aj repete (smiech). Nevie
sa ich dojesť...
Stanislav Krakovský
foto archív JL

15

Dubovské novosti 2/2021

Sv.Sv.Brigita
(15 + 15 +15) modlitieb
Brigita Švédska Švédska
- (15 + 15 +15) modlidieb
(15 Otče náš, 15 Zdravas Mária, 15 nadiktovaných modlidieb - denne, celý rok )

sahujúca pätnásť modlitieb svätej Brigity, pochádza z neba.
Nasledujúce modlitby sú prevzaté z knihy Paradisus Animae Christianae z roku 1670. Zostavil ju Jacob Merlo Horst. Paradisus Animae
Christianae bola modlitebná kniha, vo svojej
dobe veľmi populárna, a bola vytlačená v
mnohých jazykoch vrátane latinčiny. Svätá
Brigita dlhý čas túžila poznať počet rán, ktoré
Pán
utŕžil počas svojho bolestného
Nasledujúce
modlitbyutrpenia.
súJedného
prevzaté zdňa
knihy,
vyšla v roku
1740av povedal:
saktorá
jej Spasiteľ
zjavil
Toulouse vo Francúzsku. Napísal ju páter
„Moje telo dostalo 5480 rán. Ak si ich chceš
Adrien Parvillers zo Spoločnosti Ježišovej,
uctiť, pomodli
apoštolský
misionársavokaždý
Svätej deň
zemi.počas
Knihu jedného
aprobovali,
schválili Otče
a odporučili
cirkevné
roka pätnásťkrát
náš a pätnásťkrát
Zdravrchnosti.
vas‘, Mária. K tomu pridaj modlitby, ktoré ťa
Jeho Svätosť pápež Pius IX. tieto modlitby
naučím. Po uplynutí roka si tak uctíš každú z
poznal, 31. mája 1862 schválil a ako
týchto 5 480pravde
rán.“ ich považoval za veľmi
zodpovedajúce
užitočné
spásusvätá
duší.Brigita
Jeho počas
pápežské
Kríž, pripre
ktorom
mystického
uznanie bolo potvrdené i samotným Bohom.
zážitku získala týchto pätnásť modlitieb, môžu
Mnohým osobám, ktorú túto pobožnosť vykonali, sa ich prosby splnili. Okrem toho Boh ukázal aj viacerými
(15 Otče náš, 15 Zdravas Mária,
vidieť ajsvätej
dnesBrigity,
v kaplnke
Najsvätejšej
nadprirodzenými znameniami, že táto pobožnosť, obsahujúcapútnici
pätnásť modlitieb
pochádza
z
15 nadiktovaných modlitieb
neba.
sviatosti v Bazilike svätého Pavla za hradbami v
- denne, celý rok )
Ríme. Traduje sa, že Kristus na kríži sa podľa
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Prísľuby Pána Ježiša
• Oslobobím 15 duší z jeho rodovej línie z
Očisca.
• 15 duší jeho rodokmeňa bude potvrdených a
zachovaných v milosti.
• 15 hriešnikov jeho rodokmeňa bude obrátených.
• Ktokoľvek recituje tieto Modlidby dosiahne
prvý stupeň dokonalosti.
• 15 dní pred jeho smrťou mu dám Moje Božské Telo s cieľom aby môhol uniknúť
večnému hladu. Dám mu piť Moju Božskú Krv,
aby nebol večne smädný.
• 15 dní pred jeho smrťou bude pociťovať hlbokú ľútosť za všetky jeho hriechy a bude
mať o nich perfektnú znalosť.
• Umiestnim pred ním znak Môjho Víťazného
Kríža, ktorý mu pomôže a ochráni ho
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pred útokmi jeho nepriateľov.
• Pred jeho smrťou prídem ku nemu aj s Mojou
Najdrahšou Milovanou Matkou.
• Milostivo prijímem jeho dušu, a vovediem ju
do večnej radosti. A zatiaľ čo ju tam
budem viesť, dám jej špeciálnu zálohu z fontány môjho Božstva, niečo, čo nedám
iným, ktorí tieto modlidby nerecitujú.
• Vedzte, že ktokoľvek, kto doteraz žil 30 rokov v stave smrteľného hriechu, ale kto
sa bude modliť tieto modlidby zbožne, alebo
bude mať zámer recitovať tieto modlidby,
Pán mu odpustí všetky jeho hriechy.
• Ochránim ho od silných pokušení.
• Ochránim a ustrážim mu jeho 5 zmyslov.
• Ochránim ho od náhlej smrti.
• Jeho duša bude oslobodená od večnej smrti.
• Získa všetko čo žiada od Boha a od Požehnanej Panny.
• Ak celý svoj život prežil robením jeho vlastnej vôle, a mal by zomrieť nasledujúci deň,
jeho život bude predĺžený.
• Každý raz keď recituje tieto modlidby získa
100 dní zhovievavosti.
• Má uistenie, že je spojený s najvyšším Chórom Anjelov.
• Ktokoľvek učí tieto modlidby iných, bude
mať nepretržitú radosť a zásluhy, ktoré
budú trvať večne.
• Tam, na mieste, kde sú recitované tieto modlidby, alebo raz budú v budúcnosti, tam je Boh
prítomný s Jeho milosťou.
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Prvá modlitba

Spasiteľ môj, ochraňuj ma pred viditeľnými i neviditeľný-

Jedenásta modlitba

Ježiš môj, ty si večná sladkosť tých, ktorí ťa milujú. Ty si ra-

mi nepriateľmi a pod svojou ochranou ma doveď k večnej

Ježiš môj, ty si najhlbšia priepasť milosrdenstva. Spomeň

dosť, ktorá prevyšuje všetky radosti. Ty si túžba, záchrana a

spáse. Amen.

si na všetky bolesti a rany, ktoré si za mňa vytrpel. Spasiteľ

nádej každého hriešnika. Keď si prijal ľudskú prirodzenosť,

Otče náš; Zdravas‘, Mária

môj, prosím ťa, ukry ma do hlbín svojich rán pred tvárou
svojho Otca, rozhnevaného pre moje viny. Amen.

ukázal si nám, že je tvojou horúcou túžbou z lásky k nám
prebývať medzi ľuďmi až do konca čias. Spomeň si na všetko

Piata modlitba

utrpenie, ktoré si znášal od chvíle, keď si sa stal človekom.

Pre tvoj nekonečný súcit a zľutovanie, najmä však pre tvoju

Najmä však počas svojho bolestného utrpenia, ako to pred

dobrotu, ktorú si preukázal ľutujúcemu zločincovi, keď si

Dvanásta modlitba

všetkými vekmi určil Boží plán. Spomeň si na smutnú a hor-

mu povedal: „Ešte dnes budeš so mnou v raji,“ prosím ťa,

Ježiš môj, ty si zrkadlo pravdy, znamenie jednotya puto lás-

kú chvíľu, keď si sám priznal: „Moja duša je smutná až na

najmilší Ježiš, ukáž mi svoje milosrdenstvo v hodine mojej

ky k blížnemu. Spomeň si na nespočetné množstvo rán, kto-

smrť.“ Stalo sa tak po Poslednej večeri s tvojimi učeníkmi,

smrti. Amen.

ré pokryli celé tvoje telo od hlavy až po päty a sfarbili ho

ktorým si umyl nohy, podal svoje najsvätejšie telo a najsvä-

Otče náš; Zdravas‘, Mária

tejšiu krv, rozprával sa s nimi o svojom nastávajúcom utrpe-

Otče náš; Zdravas‘, Mária

červeňou tvojej presvätej krvi. Aké veľké utrpenie, objímajúce celý svet, si z lásky k nám vytrpel na svojom svätom pre-

ní a poskytol im slová útechy. Mysli na súženia a tieseň,

Šiesta modlitba

čistom tele! Milosrdný Ježiš, čo viac by si mohol pre mňa

ktoré si vytrpel pred ukrižovaním, na Judášovu zradu, na

Ježiš môj, ty si najmilší túžobne očakávaný Kráľ. Spomeň si

urobiť? Prosím ťa, Spasiteľ môj, vpíš svojou drahocennou

zradu tvojho národa, ktorý si vyvolil a pozdvihol, na faloš-

na svoje bolesti, ktoré si pociťoval, keď si nahý ako zločinec

krvou všetky svoje rany do môjho srdca, aby som v nich čítal

ných svedkov, ktorí ťa obžalovali, a na troch sudcov, ktorí ťa

visel na kríži a všetci okrem najmilšej matky a niekoľkých

tvoje utrpenie a lásku. Daj, aby som ti vytrvalo vzdával vďa-

súdili. Spomeň si na chvíle, keď ťa olúpili o tvoje šaty a ob-

najvernejších ťa opustili. Počas tvojho smrteľného zápasu

ky až dokonca. Amen.

liekli do rúcha potupy a výsmechu, priviazali ťa k stĺpu, bi-

tvoja matička trpela s tebou a ty si jej zveril svojho miláčika

čovaním roztrhali tvoje telo. Na hlavu ti natisli tŕňovú koru-

slovami: „Hľa, tvoj syn“ a Jánovi si povedal: „Hľa, tvoja

nu, do rúk ti dali trstinu, prikryli ti tvár i oči, udierali ťa,

matka!“ Prosím ťa, Spasiteľ môj, pre meč utrpenia, ktorý

Trinásta modlitba

zasypali ťa urážkami a výsmechom. Prosím ťa, na pamiatku

prebodol dušu tvojej svätej matky, maj so mnou súcit vo

Ježiš môj, ty si najmocnejší Pán, nesmrteľný a neporaziteľ-

svojho utrpenia, ktoré si pre mňa vydržal, udeľ‘ mi pred

Všetkých mojich ťažkostiach a starostiach telesných i du-

ný Kráľ. Spomeň si na bolesti, ktoré

smrťou milosť opravdivej ľútosti, čistej a úprimnej spovede,

ševných a buď mi nápomocný vo Všetkých skúškach, najmä

si zniesol, keď už boli všetky sily tela i duše vyčerpané. Ty

milosť hodného zadosťučinenia a odpustenie všetkých mo-

však V hodine mojej smrti. Amen.

si sklonil hlavu a zvolal. „Je dokonané.“ Prosím ťa, Spasi-

jich hriechov. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

Otče náš; Zdravas‘, Mária

teľ môj, pre tvoje súženie a bolesť, zmiluj sa nado mnou v
hodine mojej smrti, keď sa úzkosť pokúsi zmiasť moju

Otče náš; Zdravas‘, Mária
Siedma modlitba

dušu. Amen.

Druhá modlitba

Ježiš môj, ty si nevyčerpateľný prameň dobroty. Spomeň si,

Ježiš môj, Stvoriteľ neba i zeme, teba nič na svete nemôže

ako si, visiac na dreve kríža vo vojej nesmiernej láske prerie-

obsiahnuť. Svojou mocou držíš a zjednocuješ všetko. Spo-

kol: „Žíznim.“ Bol to tvoj smäd po večnej spáse všetkých ľudí.

Štrnásta modlitba

meň si na mučivé bolesti, ktoré si vytrpel, keď tvoje sväté

Prosím ťa, Spasiteľ môj, roznieť v mojom srdci túžbu po do-

Ježiš môj, ty si jednorodený Syn Otca a verný obraz jeho

ruky a nohy pripevňovali ku krížu a tupými klincami pribí-

konalosti vo všetkých svojich Skutkoch. Uhas moju žiadosti-

múdrosti. Rozpamätaj sa, že keď bolo tvoje sväté telo

jali na jeho drevo. Tvoje sväté telo nebolo v žiaducej polo-

vosť‘ a túžbu po dočasných veciach. Amen.

umučené, tvoje srdce zlomené a hlbiny tvojho milosrden-

he. V krutej nenávisti, spôsobujúc ti nové bolesti, s hroz-

Otče náš; Zdravas‘ , Mária

nou zúrivosťou ťa vystreli na kríž, všetkými smermi ti

Otče náš; Zdravas‘, Mária

stva otvorené, aby si nás vykúpil, odovzdal si svojho ducha
slovami: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha! “ Pre

ťahali a trhali údy, čím zväčšovali tvoje utrpenie. Prosím

Ôsma modlitba

tvoju drahocennú smrť ťa prosím, Kráľ nebeskej nádhery,

ťa, pri spomienke na svoje sväté bolesti pri ukrižovaní, da-

Ježiš môj, ty si sladkosť srdca a potešenie ducha. Spomeň

posilní ma a pomôž mi vzdorovať diablovi, svetu a telu,

ruj mi milosť bázne pred tebou. Amen.

si na trpkosť žlče a octu, ktoré si z lásky ku mne vypil. Pro-

aby som po svojej smrti žil naveky jedine u teba. Prijmi

sím ťa, Spasiteľ môj, dopraj mi, aby som tvoje telo a tvoju

moju putujúcu dušu, ktorá sa vracia k tebe. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

drahocennú krv počas svojho života, najmä však v hodine
Tretia modlitba
Ježiš môj, nebeský lekár, ty si bol pribitý na kríž, aby si

Otče náš; Zdravas‘, Mária

smrti, dôstojne prijímal na útechu duše. Amen.
Otče náš; Zdravas‘, Mária

svojimi ranami zahojil naše rany. Spomeň si na svoje osla-

Pätnásta modlitba
Ježiš môj, ty si jediný pravý a plodný vinič. Spomeň si na

bené a zranené údy, z ktorých ani jeden nezostal neporu-

Deviata modlitba

svoju krv, ktorá vytiekla z tvojho presvätého tela tak, ako

šený. Nijaké utrpenie nie je porovnateľné s tvojím utrpe-

Ježiš môj, ty si kráľovská cnosť a radosť mysle. Spomeň si

vyteká šťava z hrozna pod tlakom lisu. Zo svojho boku,

ním. Od hlavy až po päty ani najmenší kúsok tvojho tela

na úzkosť a muky, ktoré si vytrpel vo chvíľach nadchádza-

prebodnutého kopijou vojaka, si vydal všetku krv i vodu do

neostal neporušený. Napriek tomu odpúšťaš všetkým a

júcej smrti, keď si ponorený v trpkosti, urážaný a zneucte-

poslednej kvapky. Tvoje presväté telo bolo obetované na

prosíš nebeského Otca za svojich nepriateľov: „Otče, od-

ný hlasno zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opus-

dreve kríža ako zväzok myrhy. Prosím ťa, najmilší Ježiš,

pusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Odvolávajúc sa na tvoje

til?“ Úpenlivo ťa prosím, Spasiteľ môj, pre túto svoju

pre svoje bolestné utrpenie a vyliatu drahocennú krv prij-

veľké milosrdenstvo a utrpenie, prosím ťa, daruj mi mi-

úzkosť, neopusť nás v našom utrpení. Amen.

mi moju dušu v agónii smrti. Amen.

losť, aby som si pri spomienke na tvoju preťažkú cestu krí-

Otče náš; Zdravas‘, Mária

Otče náš; Zdravas‘, Mária

ža mohol vzbudiť dokonalú ľútosť a dosiahnuť odpustenie
všetkých hriechov. Amen.
Otče náš; Zdravas‘, Mária

Desiata modlitba

Záverečná časť

Ježiš môj, počiatok a koniec, život a sila všetkých okolnos-

Môj Pán Ježiš Kristus, Syn živého Boha, prijmi túto modlit-

tí. Spomeň si, že od hlavy až po päty si bol ponorený v naj-

bu vo svojej všetko presahujúcej láske, s ktorou si vytrpel

Štvrtá modlitba

hlbšej priepasti všetkých bolestí. Skrze veľkosť a hĺbku

všetky rany na svojom presvätom tele a zmiluj sa nado

Ježiš môj, ty si opravdivá radosť anjelov a raj všetkej nád-

svojich rán ma nauč, Spasiteľ môj, kráčať po ceste svojich

mnou, svojím

hery. Spomeň si na zármutok a bolesť, ktoré si vytrpel, keď

prikázaní, po ceste lásky k blížnemu, ktorá je široká a jed-

služobníkom, i nad všetkými hriešnikmi, živými i mŕtvymi,

ťa tvoji nepriatelia ako zúrivé levy obkľúčili a mučili tisíca-

noduchá pre tých, ktorí ťa milujú. Amen.

daj nám svoju milosť, odpusť nám naše hriechy a daruj

mi urážok, spôsobovali ti neopísateľné krutosti a pľuvali ti

Otče náš; Zdravas‘, Mária

nám večný život. Amen.

do tváre. Pre toto utrpenie a urážajúce slová, prosím ťa,
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ZO ŽIVOTA DETÍ MŠ Dubáčik
Po letných prázdninách, smiechom,
spevom ožila materská škola, ktorá
privítala v jednej triede 24 detí, z ktorých sedem vstúpilo do materskej školy po pr výkrát. Všetky deti navštevujúce materskú školu sú obyvateľmi
obce.
Do nového školského roka sme opäť
vstupovali v tieni pandémie, ktorá
nám od začiatku určovala a stále určuje povinnosť dodržiavať vydávané
rozhodnutia, opatrenia a vydané vyhlášky. Nie je to ľahké a veľakrát treba nájsť vzájomné pochopenie a ústretovosť. Všetky naše naplánované
aktivity sa z uvedeného dôvodu realizujú bez účasti rodičov a prezentovania sa na verejnosti. Aj napriek tomu,
všetko, čo sme si naplánovali s deťmi
spoločne v materskej škole uskutočňujeme. Za pár mesiacov sme toho
stihli veľa, a tak sa vám radi pochválime a predstavíme, aký je náš život v
materskej škole pestrý. Jesenné dielničky už tradične patria k tvorivým
aktivitám, kde deti prejavujú svoju
tvorivosť, fantáziu a šikovnosť. Na vy-
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chádzkach pozorujeme, objavujeme a
zároveň sme si z našich vychádzok
nazbierali a priniesli prírodný materiál. Potom sme usilovne v triede pracovali, vyrábali rôzne zvieratká, strašidielka a na záver sme sa pochválili a
pripravili pre rodičov výstavku detských prác. Jeseň patrí poďakovaniu
za úrody a tak sme zapojili aj našich
rodičov, starých rodičov a pripravili
sme si výstavu Dary našich záhrad. S
deťmi sme uskutočnili besedu o zdravej výžive - Viem čo jem. Učíme sa
nielen o tom čo jeme, čo je zdravé, čo
kde a ako rastie, ako chutí, ako sa
uchováva na zimu, ale aj o tom čo
nám škodí, čo do detského jedálnička
nepatrí. Jablko a mlieko majú svoje
významné dni v kalendári, ktoré si
každý rok s deťmi pripomíname
edukačnými, výtvarnými aktivitami,
ochutnávkou jabĺčok. Všetko súvisí so
zdravím a naše deti poznajú a vedia
čo je zdravie, ako funguje ľudské telo
a jeho orgány, kde sú ukryté zmysly.
Učíme sa zážitkovo, učíme sa objavovať, pozorovať všetkými zmyslami,

vzájomne si pomáhať, spolupracovať,
hodnotiť, učíme sa byť zodpovední a
empatickí. Poznáme veľa básničiek,
pesničiek na rôzne témy o ktorých sa
učíme, vieme veľa pohybových hier.
Nejde vždy všetko ľahko a nepodarí sa
všetko na pr výkrát. Trpezlivosť a snaha detí je ocenená ich vlastným úspechom, ktoré ich posúva dopredu a
ocenenie prichádza nielen v materskej škole, ale určite aj doma, kde deti
rozprávajú a prezentujú svoje zážitky
a vedomosti získane v materskej škole.
Aj napriek tomu, že nemôžeme spolupracovať s inými organizáciami zapájame sa s deťmi do vyhlásených aktivít, súťaží, ktoré realizujeme podľa
pokynov v našej materskej škole. Jednou z nich bola novembrová Bubnovačka. Po druhýkrát sme sa zapojili
do celoslovenskej výzvy Bubnovačka aby bolo deti lepšie počuť. Podujatie
má každoročne za cieľ symbolicky
upozorniť na dôležitosť ochrany detí
pred násilím a podporiť v spoločnosti
tému včasnej prevencie. Učíme tak
deti primerane ich veku porozumieť
tejto téme a nebáť sa o nej aj rozprávať. S príchodom zimy sa všetci tešíme na najkrajšie sviatky v roku. Deti

Dubovské novosti 2/2021

aj tento rok netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša, ktorý ani tento rok
nezabudol a potešil deti sladkým prekvapením. Deti ho pozdravili pásmom
básničiek, pesničiek. Na záver sa s
jeho družinou odfotili a nezabudli vysloviť poďakovanie so želaním, že
opäť o rok sa tešia na jeho návštevu.
K Vianociam neodmysliteľne patria
koledy, medovníčky, vianočné pozdravy. Ani tento rok tomu nebolo
inak a vôňa medovníčkov od našich
malých cukrárov sa niesla našou materskou školou. Deti usilovne vypracovali cesto, vaľkali, vykrajovali,
spievali koledy a na záver sa tešili z
výsledku svojej sladkej práce. Tvorivosť a šikovnosť sme dokázali pri
vlastnoručne vyrobených vianočných
pozdravoch. Zo všetkých našich tvorivých aktivít sme urobili v priebehu
roka výstavku pre našich rodičov. Počas roka sa výtvarnými prácami prezentujeme aj priestoroch obecného
úradu, aby sme potešili obyvateľov,
návštevníkov ktorí navštívia obecný
úrad. V závere kalendárneho roka sa
naša materská škola jej zamestnanci,
deti a rodičia zapojili do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice. Mali
sme spoločný cieľ potešiť tých, ktorí
sú sami a nemajú to šťastie na Viano-

ce byť so svojimi rodinami. Krabicu
plnú lásky sme plní dojatia s deťmi zabalili, pripojili vianočný pozdrav od
detí a odovzdali do zariadenia pre dôchodcov: Centrum sociálnych služieb
Brezovec.
Pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti sa zakúpil edukačný
software ActivInspire, ktorý slúži k
rozvíjaniu informačných kompetencií
detí pri práci s interaktívnou tabuľou.
Materská škola sa zapojila do projektovej výzvy Múdre hranie vyhlásené
MŠVVaŠ SR. Spomedzi žiadateľov sme
boli aj my úspešný a získali sme pre
materskú školu 500.-€, za ktoré sme v
závere kalendárneho roka zakúpili
pre deti didaktické pomôcky a výukové knihy.
Takúto podobu mali pr vé mesiace
školského roka. Prežívame ich s obmedzeniami, ale vždy so zodpovednosťou a odhodlanosťou robiť našu
prácu čo najlepšie.
V závere kalendárneho roka by som
chcela poďakovať starostovi obce za
spoluprácu a zabezpečenie bezproblémového chodu materskej školy. Zo
srdca ďakujem všetkým zamestnancom materskej školy za ich prácu v
tomto náročnom období. Našim rodi-

čom za ochotu pomáhať, veľkú podporu a spoluprácu. Želám všetkým požehnané, zdravím, láskou, pokojom
naplnené vianočné sviatky.
Kolektív MŠ
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POĽOVNÍCTVO NIE JE LEN LOV ZVERI
Poľovníctvo
má
celospoločenské
poslanie a je jedným z kľúčových odvetví ochrany prírodného prostredia a
rovnováhy celých krajinárskych celkov.
No je to hlavne naše kultúrne dedičstvo, ktorého cieľom je trvalo udržateľná a cieľavedomá činnosť, ktorá je
zameraná na starostlivosť o voľne žijúcu zver, tiež zahŕňa tvorbu a ochranu životného prostredia, udržiava
harmonickú, telesnú a duševnú kondíciu poľovníkov a prispieva k udržiavaniu dobrých medziľudských vzťahov.

Praktické poľovníctvo v našej obci je
vykonávané Poľovníckym združením
Likava- Choč, ktoré svoju činnosť realizuje na prenajatých pozemkoch v
k.ú. Valaská Dubová, Likavka, Martinček a Lisková.
Práca našich poľovníkov v poľovnom
revíri nie je len o love zveri, no pred
poľovníkmi počas roka stojí množstvo
úloh, z ktorých spomeniem aspoň tie
najdôležitejšie.
Počas letných mesiacov je to príprava
objemových krmív a napĺňanie zásobníkov a krmelcov a senom a letninou.

Čistý revír = čistá príroda
Vás pozýva na podujatie

ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA,
ktoré sa uskutoční

(DEŇ)

(ČAS)

2021

hod

................................................................................................
(MIESTO)

Máme pre vás pripravené občerstvenie.
Viac informácií o akcii sa dozviete na telefónnom čísle:

www.polovnickakomora.sk
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Ďalšia činnosť pozostáva v budovaní a
údržbe poľovníckych zariadení a chaty
na Choči a tiež v spolupráci s PS urbarialistov obce V. Dubová.
Počas roka sa zúčastňujeme na bezplatných prácach na lesných pozemkoch, pri údržbe požiarnych chodníkov, pri zabezpečovaní minimalizácii
škôd spôsobovaných zverou a na zveri.

Bezplatne sa odpracovala aj brigáda
našich členov pri čistení lesa po kôrovcovej kalamite v lokalite Hlboká dolina a v minulosti bola našimi členmi
postavená ohrada
proti zveri na
ochranu mladých lesných porastov v
lokalite Holý bok.
Počas zimných mesiacov je to dopĺňanie krmelcov objemovým , jadrovým a
dužinatým krmivom a tiež odstraňova-

nie kadáverov lesnej zveri v extraviláne
obce. V ekologických aktivitách sme sa
zúčastnili v roku 2021 III. ročníka
podujatia Čistý revír = čistá príroda, v
rámci ktorej sme náš dubovský chotár
oslobodili od neporiadku, ktorý v kríkoch zanechali naši spoluobčania. V
týchto a podobných akciách budeme
pokračovať aj v budúcich rokoch.
Hol.
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Zápisnice zo zasadaní obecného zastupiteľstva vo Valaskej Dubovej
Z á p i s n i c a zo zasadnutia OZ
konaného dňa 17. mája 2021
Program rokovania: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov
zápisnice 3. Vyhodnotenie súťaže prenájmu pozemku 4. Vysporiadanie ciest 5. Odchyt psov 6. Prebiehajúce investičné akcie
v obci 7. Vývoz BRKO 8. Rôzne 9. Diskusia
10. Uznesenie 11. Záver
K bodu č. 3: Vyhodnotenie súťaže prenájmu pozemku
Starosta informoval prítomných o výsledkoch
vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže, ktorá bola vyhlásená v zmysle U z n e s e n i e č.
03/2021 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa 24. februára 2021 vo Valaskej Dubovej. Do verejnej
obchodnej súťaže sa nikto neprihlásil, preto
môžeme konštatovať, že bola neúspešná. Pôvodný záujemca stiahol svoju žiadosť o nájom, vzhľadom na negatívne stanoviská od
občanov.
U z n e s e n i e č. 08/2021. OZ konštatuje, že
verejná obchodná súťaž nebola úspešná.
K bodu č.4: Vysporiadanie ciest
Starosta informoval o prebiehajúcich prácach
na pasportizácií ciest v obci. Na to aby sa obec
mohla zapájať do projektov v oblasti rekonštrukcie ciest a ich povrchov musí byť 100 %
vlastníkom ciest v obci. Vykonáva sa pasport
ciest a na jeho základe sa osloví právna firma,
ktorá bude zastrešovať právny stav a vysporiadanie ciest v obci. Cena za tieto práce sa
bude odvíjať podľa počtu m2 vysporiadaných
ciest. Zatiaľ sa rokovalo s firmou BUKNA
s.r.o., ktorá tieto práce vykonáva úspešne aj v
okolitých obciach.
U z n e s e n i e č. 09/2021. OZ berie na vedomie informáciu, že obec dala vypracovať
pasport ciest a po jeho dopracovaní bude rokovať s právnou firmou na vysporiadaní pozemkov.
K bodu č. 5: Odchyt psov
V zmysle novely zákona č. 184/2018 Z. z., má
obec povinnosť zabezpečiť odchyt túlavých
psov na svojom území a preto musí mať zmluvu so spoločnosťou zaoberajúcou sa odchytom psov. Musí to byť kvalifikovaná osoba.
Obce Dolného Liptova vytvorili odchytovú
stanicu v obci Likavka. Obec Likavka sa podujala tento odchyt zastrešovať a takto odchytené zvieratá umiestňovať na území svojej obce.
Odchyt bude realizovať veterinárny lekár.
U z n e s e n i e č. 10 /2021. OZ schvaľuje
mandát starostu na podpísanie zmluvy s veterinárnym lekárom na odchyt túlavých psov v
obci Valaská Dubová
K bodu č. 6: Prebiehajúce akcie
Starosta informoval prítomných o prebiehajúcich investičných akciách v obci. Ide o rekonštrukciu zasadacej miestnosti obecného
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úradu. Rekonštrukcia prebehla aj vďaka finančnej dotácií určenej na vybavenie kancelárskym nábytkom a zariadením sa nám podarilo zrekonštruovať, zmodernizovať a
sfunkčniť priestor starej zasadacej miestnosti.
Nakoľko miestnosť bola do značnej miery
znehodnotená predchádzajúcim zatekaním
zo strechy bola potrebná aj stavená úprava. V
rámci prác sa vykonalo zníženie a zateplenie
stropu, omietky stien, výmena elektroinštalácie, vyrovnanie a pokládka novej podlahy,
multimediálne ozvučenie, úsporné LED
osvetlenie, zakúpil sa aj televízor slúžiaci na
prezentácie v rámci rôznych aktivít ako zasadnutí OZ, porád, návštev a pod. Snažili sme
sa tu preniesť aj symboliku dubu, teda časti
názvu našej obce, tú sme zhmotnili v krásnych dubových stoloch a stojanoch na vlajky.
V rámci obecného úradu nám vznikol
viacúčelový priestor slúžiaci na reprezentáciu
pri slávnostných príležitostiach, zasadnutí
OZ a rôznych udalostiach. Ďalej momentálne
prebieha rekonštrukcia kotolne v priestoroch
KD, v ktorej sa mení spôsob vykurovania
priestorov KD, MŠ a OcÚ z tuhého paliva na
peletky, splyňovanie dreva a štiepky.
Pripravujeme: Asfaltovanie ciest pri p. Kržkovi a Kučerovi. Starosta položil otázku poslancom, akým spôsobom navrhujú realizáciu
tejto cesty, nakoľko na OcU je iba jeden zamestnanec a nie je možné túto prácu takto
realizovať. Ide o plochu cca 90 m2 a cena cez
firmu by bola približne 2 500,00 eur. Starosta
navrhuje asfaltovanie tejto cesty prostredníctvom firmy. V mesiaci jún/júl 2021 sa bude
realizovať oprava výtlkov v obci na obecných
komunikáciách. Na tento účel bol zakúpený
poslancami schválený stroj – infraset.
Položenie odvodňovacích rúr medzi kostolom a Jánošíkovou krčmou. Je to rovnaká situácia ako pri p. Kržkovi a p. Kučerovi a ide o
úsek cca 100 m2.
K bodu č. 7: Vývoz BRKO
Od 1.1. 2021 má obec povinnosť zaviesť zber
BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny
odpad). Obce Liptova zriadili väčšinou centrálne zberné miesta. Doba začiatku realizácie zberu je predĺžená na 01.06.2021. V prepočte zber jednej nádoby na BRKO stojí 20
eur/ks. Je aj ponuka na 12 eur/ks pod podmienkou, že v obci budú umiestnené aspoň 3
takéto nádoby. Zber prebieha 1x týždenne.
Na zber takéhoto odpadu sa využívajú špeciálne nádoby na to prispôsobené. Aby sa
predišlo ich prevráteniu, rozneseniu zvieratami resp. znečistením inými zložkami odpadu,
starosta navrhol zakúpiť špeciálne hermeticky uzatvorené nádoby s betónovým podkladom. Jej cena je 170,00 eur za betónovú paletu a 300,00 eur za kôš (ceny sú bez DPH).
U z n e s e n i e č. 11 /2021. OZ schvaľuje
zakúpenie nádob na BRKO podľa popisu.
K bodu č. 7: Rôzne

1. Oprava Mercedes Unimog – auto sa nachádza na kompletnej oprave v servise (
ide o opravu bŕzd, čapov, prevodovky,
elektroinštalácie, kardanov, pieskovanie)
2. Detské ihrisko – od občanov starosta dostával otázky na rekonštrukciu detského ihriska,
ktoré sa nachádza v areáli bývalej ZŠ. Ihrisko
je v súčasnosti v dezolátnom stave a urgentne
potrebuje rekonštrukciu. Ide pritom o jediné
detské ihrisko v obci. Ihrisko musí spĺňať bezpečnostné prvky a prejsť kontrolou, prípadne
certifikáciou prvkov.
U z n e s e n i e č. 12 /2021. OZ schvaľuje
zámer s realizáciou detského ihriska a zakúpenie prvkov ihriska v sume 5 000,00 eur.
3. Obec by chcela realizovať výstavbu centrálneho kompostoviska, na tento účel prisľúbil
Urbár zabezpečenie dreva
4. výkop odvodnenia - p. Čižmárová. P. Čižmárovej bol zaslaný list s vyjadrením obce a
čaká sa na jej písomnú odpoveď. Poslanec Zajac požiadal o to aby sa p. Čižmárová finančne taktiež podieľala na tomto výkope.
5. Odstránenie železnej garáže. Starosta navrhol odstránenie starej železnej garáže a následne zakúpenie a osadenie novej vedľa nového skladu štiepky. Najskôr však prebehne
vypratanie starej garáže a upratanie dvora pri
MŠ.
6. Školská ulica – je potrebné dokončiť rekonštrukciu školskej ulice, ktorá je v dezolátnom
stave a zároveň by sa mohlo pristúpiť k rozšíreniu cestnej komunikácie nad p. Lučanom
odobratím časti hliny z kopca.
K bodu č. 8: Diskusia
1. P. Zajac – na hlavnej ceste je potrebné zakopať jamy po realizácií odvodnenia. Starosta
vysvetlil, že treba uložiť rúry, osadiť vpuste a
zapíliť asfalt. Tento úsek je v pláne realizovať,
čaká sa na vhodné počasie.
2. p. Kereškéni informoval o ekologickej aktivite našich poľovníkov z Poľovníckeho združenia Likava - Choč z 15.5.2021. Išlo o zber
odpadkov v chotári našej obce. Vyzbierali
cca. 700 kg odpadu, okrem iného autobatérie, pneumatiky, železá, plasty. Vyjadril názor, ak sa tento problém nebude riešiť, nezodpovední občania neprestanú vyvážať odpad
do prírody, zvlášť keď si zvyknú, že to po nich
každoročne niekto uprace. Navrhuje problém
riešiť vyhlásením v obecnom rozhlase, upozornením na udeľovanie pokút takýmto občanom vyvážajúcim odpad do prírody a inštalovaním kamier, resp. fotopasce. Starosta
vysvetlil, že s osadením kamier na týchto
miestach je problém z hľadiska napájania
elektrikou.
3. Martin Kereškéni sa ďalej pýtal na prebiehajúce výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ v obci. Starosta odpovedal, že výberové konanie bolo opakovane vyhlásené,
nakoľko sa na funkciu nik neprihlásil.
4. Ďalej sa pýtal na prebiehajúce asistované
sčítanie obyvateľov. Ekonómka informovala,
že v našej obci sa nesčítalo 25 ľudí.
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Z á p i s n i c a zo zasadnutia OZ
konaného dňa 11. augusta 2021
Program rokovania: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov
zápisnice 3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021 obce Valaská Dubová o určení výšky príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole a
na činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 4. Investičné akcie obce 5. Rôzne 6. Diskusia 7. Uznesenie
8. Záver
K bodu č. 3: Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021 obce Valaská Dubová o určení výšky príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole a
na činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Starosta oboznámil prítomných, že všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021 obce Valaská Dubová o určení výšky príspevku zákonného
zástupcu
dieťaťa/žiaka
na
čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie
detí v materskej škole a na činnosť školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
zohľadňuje pripomienku vedúcej školskej
kuchyne, lebo príjmy nepokrývajú základné
náklady na prevádzku, bolo podľa zákona
riadne vyvesené na úradnej tabuli a konštatoval, že občania nevzniesli námietky voči
všeobecne záväznému nariadeniu č.
01/2021 obce Valaská Dubová. Nakoľko
nikto nemal doplňujúce otázky k všeobecne
záväznému nariadeniu č. 01/2021, poslanci
pristúpili k hlasovaniu.
U z n e s e n i e č. 22/2021. OZ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021
obce Valaská Dubová o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole a na činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
K bodu č. 4: Investičné akcie obce
Starosta oboznámil poslancov OZ s prebiehajúcimi i ukončenými investičnými akciami v
obci. Poslednou ukončenou investičnou akciou obce bola výstavba detského ihriska. Finišuje rekonštrukcia kotolne, posledne prebiehal test peletkového paliva.
Tento rok obec plánuje vybudovať kompostovisko umiestnené pod futbalovým ihriskom. Kompostovisko sa bude skladať z
dvoch častí, jedna časť bude slúžiť na vývoz trávy, lístia, bioodpadu a druhá časť na
konáre a kríky. Starosta pripomenul, že
drevo na kompostovisko nám poskytlo Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce
Valaská Dubová. Ďalej má obec v pláne odvodnenie kostola, pri ktorom sa osadia
rúry a vybudujú sa 2 kontrolné šachty.
Táto investičná akcia bude spojená s vyasfaltovaním cestnej komunikácie medzi
kostolom a Jánošíkovou krčmou a zároveň
sa vyasfaltuje úsek na konci obce pri p.
Kučerovi a Kržkovi.

Pokračuje aj zakrývanie potokov, občania požadujú zatrubiť viac úsekov (5 žiadostí), nie
všetko je možné vykonať ihneď. Na školskej
ulici si polovicu ulice zakryli občania svojpomocne. V minulom roku sa na tento účel použilo 10 Tatier štrku.
Taktiež stále prebieha pasportizácia ciest,
ktorá je potrebná pre nasledujúce vysporiadanie ciest.
K bodu č. 5: Rôzne
Bola doručená žiadosť od Poľovníckeho združenia Likava – Choč, kde poľovníci požadujú
predĺžiť nájomnú zmluvu na priestory pod
poštou o 1 rok.
U z n e s e n i e č. 23/2021. OZ schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy nebytových
priestorov v budove pošty s Poľovníckym
združením Likava – Choč na obdobie od 01.
09. 2021- 31.08.2022.
Starosta obce oboznámil poslancov, so žalobou na obec, ktorú podal pán Kereškéni prostredníctvom svojho právneho zástupcu,
ohľadom pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Valaská Dubová, a to pozemku C-KN parc.č. 524/3, druh pozemku
záhrada o výmere 44 m2 a pozemku C-KN
parc.č. 935/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2. Žalobca sa
prostredníctvom svojho právneho zástupcu
domáha, aby súd určil, že žalobca je výlučným vlastníkom spomenutých nehnuteľností. Starosta obce po porade s poslancami dospeli k názoru, že v uvedenej veci sa obrátia
na právneho zástupcu, aby obec zastupoval.
Bol predložený návrh geometrického plánu
so zámerom zámeny pozemkov - výjazd pri
Jánošíkovej krčme, oporný múr terasy zasahujúci do obecného pozemku. s firmou VOPA
s. r. o. Návrh bude predložený firme VOPA
spol. s. r. o. na vyjadrenie.
U z n e s e n i e č. 24/2021. OZ súhlasí so
zámerom na vysporiadanie majetkových
vzťahov na pozemkoch vo vlastníctve obce
Valaská Dubová a VOPA spol. s r. o. v časti
pod kostolom a pri reštaurácií Jánošíková
krčma.
K bodu č. 6: Diskusia
Starosta obce oboznámil poslancov, že sa pripravuje športový deň na 21. augusta alebo 1.
septembra. Pre futbalový zápas zatiaľ chýbajú dospelí hráči. Poslanec Ing. Kendera informoval, že na slávnostnom otvorení školského
dvora bola pekná účasť rodičov a detí, bolo
vydaných 150 porcií gulášu a rozdaných 81
darčekov pre deti. Ďalej informoval o akcii
hasičov, kedy v nedeľu ráno bolo v obci cca
10 hasičských áut. Bolo by vhodné, aby o tak
veľkej akcii boli občania, ak je to možné, dopredu oboznámení.
Z á p i s n i c a zo zasadnutia OZ
konaného dňa 8. septembra 2021
Program rokovania: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov
zápisnice 3. Stanovisko obce k pripravovanému zámeru Ministerstva životného prostredia SR zaradiť pozemky v katastri obce

Valaská Dubová medzi chránené územia
Európskeho významu 4. Rôzne 5. Diskusia
6. Uznesenie 7. Záver
K bodu č. 3: Stanovisko obce k pripravovanému zámeru Ministerstva životného prostredia SR zaradiť pozemky v katastri obce
Valaská Dubová medzi chránené územia
Európskeho významu.
Starosta oboznámil prítomných, s problematikou a výsledkom stretnutia s občanmi. Na
základe diskusie a nesúhlasu občanov so zaradením územia do vyššieho stupňa ochrany
sa poslanci zhodli na nasledovnom:
U z n e s e n i e č. 27/2021. OZ schvaľuje OZ na základe podnetu vlastníkov a nájomcov dotknutých pozemkov v zozname parciel
zaradených do prerokovania lokality
SKUEV4102 Lúky pod Chočom do národného
zoznamu území európskeho významu SÚHLASÍ s 1. stupňom ochrany v navrhovanom
území v katastrálnom území obce Valaská
Dubová a navrhuje manažmentové opatrenia
pre jednotlivé biotopy - žiadame predložiť
minimálne 2 ročný monitoring výskytu biotopov európskeho významu v danej lokalite–
presná rodová a druhová skladba chránených biotopov a zosúladiť s určením ŠOP pre
Ministerstvo pôdohospodárstva. Žiadame
predložiť dôvody zaradenia lokality č.
SKUEV4102 Lúky pod Chočom do národného
zoznamu území európskeho významu 2.
stupňa - žiadame predložiť dopadovú štúdiu
na vlastníkov pozemkov.
K bodu č. 4: Rôzne
Poslanec Kereškéni na základe uzn.
č.19/2021 zo dňa 30.06.2021 predložil na
schválenie dva návrhy slávnostného erbu
obce. Grafické návrhy spracoval heraldik.
Poslanec Laco mal výhrady voči grafickému
návrhu. Poslanec Kendera vyslovil návrh,
aby sa dal erb ešte vypracovať inému heraldikovi a vznikol tak nezávislý ďalší návrh.
Poslanec Zajac navrhol dať voliť ľudom, ktorý z návrhov by bol vybratý, ale dať vypracovať viac návrhov ako boli predložené. Poslanci sa zhodli, že návrhy by sa mali uverejniť v
obecných novinách aby si občania sami zvolili erb, ktorý sa im páči.
Starosta informoval o investičnej akcii, ktorá
momentálne prebieha – odkanalizovanie KD.
Táto investičná akcia prebieha, kvôli stavebníkovi, ktorý realizuje stavbu na susednom
pozemku a sťažuje sa na existujúce zvody
dažďovej vody z KD. V rámci jedného výkopu, ktorý sa realizuje budú nahradené pôvodné kameninové rúry od wc v kultúrnom
dome, budú zvedené zvody zo strechy a taktiež vybudované kontrolné šachty. Starosta
sa opýtal poslancov, aký postup schvália pre
osadenie zvodov zo strechy. Poslanci sa
zhodli, že treba postupovať podľa stavebného povolenia a stavebník musí akceptovať
stav, ktorý existuje, teda zvody umiestniť na
zem.

Zápisnice zo zasadnutí OZ
sú v plnom znení zverejnené
na www.valaskadubova.sk
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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 15. januára
2022 doniesli na obecný úrad vo Valaskej Dubovej vyplnený kupón so správnymi odpoveďami (kupón s nesprávnymi odpoveďami nebude zaradený do losovania). Súťaž bude
vyhodnotená na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, kedy prebehne žrebovanie. Správne odpovede zakrúžkujte.

KUPÓN
Dubovské novosti 2/2021
Otázky
Auto akej značky používa obec Valaská Dubová na odhŕnanie snehu?
a/ Audi
b/ Tatra
c/ Unimog
Od akého výrobcu má obec v kultúrnom
dome inštalovanú novú kotolňu?
a/ ETA
b/ Škoda
c/ Buderus

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám Božie dieťa vdýchne,
radosť, pokoj, dobrú vôľu
nielen v túto svätú chvíľu,
ale každučký deň v roku
nech Vám stojí pri boku

pokojné Vianoce
a šťastný
celý rok 2022
Vám praje
obec Valaská Dubová

Kde obec tento rok postavila nové detské
ihrisko?
a/ pri futbalovom ihrisku
b/ pred Komjatnou
c/ pri starej škole
Aké koláče sú špecialitou novej pracovníčky obecného úradu Jaroslavy Lacovej?
a/ makový závin
b/ šuhajdy
c/ medovníky
Ako sa volá miesto uloženia a spracovania
biologicky rozložiteľného odpadu na humus?
a/ kompostáreň
b/ konzerváreň
c/ spalovňa
Výstavba ktorého objektu bude pre obec
v budúcom roku prioritou?
a/ štadión
b/ rozhľadňa
c/ hasičská zbrojnica
Meno a priezvisko:
...................................................................
Adresa :
...................................................................
Telefónne číslo:
...................................................................
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