DUBOVSKÉ NOVOSTI
občasník obce valaská Dubová

Milí obyvatelia Valaskej Dubovej,
Súčasné vedenie obce, teda aktuálni vami volení poslanci obecného zastupiteľstva a starosta, máme za sebou tretí rok činnosti. Čaká
nás ešte ostatný rok tohto volebného obdobia.
Verím, že ho zvládneme tak ako doteraz, teda
aj za pomoci Vás - obyvateľov obce. Valaská
Dubová pomaly ale isto naberá na sebavedomí, ľudia si tu brigádnicky a svojpomocne vedia opraviť spustnuté objekty, zrealizovať
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smelé projekty, žije to tu aj spoločenským životom. Vedenie obce prispieva k rozvoju tzv.
veľkými projektmi. Po zvládnutí výmeny verejného osvetlenia, skvalitnení zberu separovaného odpadu, kompletnom prerobení
nášho námestia, prístavbou kultúrneho domu,
prerobením sály a vnútorných priestorov, vybudovaním oddychového centra, zrekonštruovaní obecného cintorína a jeho jednotlivých
častí ako je oplotenie a dom smútku, nás čakajú ďalšie veľké projekty, do ktorých sa chceme

pustiť v nasledujúcom roku. Veľkou výzvou sa
stávajú práce na jednoduchých pozemkových
úpravách, ktoré ak budú úspešné, rozbehnú
kolesá rozvoja obce do ešte vyšších otáčok. Pokračujú práce na rekonštrukcii priestorov
obecného úradu, do ktorých bude premiestnená materská škola. Centrum obce sa celkove stáva veľkou atrakciou nielen pre tunajších
obyvateľov, ale aj pre okoloidúcich či turistov.
Do majetku obce sme získali budovu bývalej
pošty, ktorá by sa mala stať ďalším užitočným
ohnivkom v reťazi skvalitnenia verejného života. O iných veľkých udalostiach sme už písali. Nemožno však nespomenúť historickú
oficiálnu návštevu obce prezidentom SR Andrejom Kiskom na jar tohto roku. A to sme ani
zďaleka nespomenuli všetky aktuality z diania
v obci. Viac informácií sa dočítate vo vnútri
ďalšieho pokračovania Dubovských novostí.
Na záver príhovoru mi dovoľte zaželať našej
obci ako aj všetkým jej občanom.

„Nech Božie požehnanie a radosť života naplní
každý váš deň, nech vaša rodina nespozná v
budúcom roku súženie, starosti a problémy.
Nech vaše príbytky navštívi šťastie, láska a
zdravie ktoré vás budú sprevádzať pri každom
vašom kroku počas celého roka 2018“
Igor Tulinský
starosta obce
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Požehnanie adventného venca pri autobusovej zastávke
počas jej odovzdania do užívania.

trom. Na obciach ojedinelé a môžem povedať
výborné riešenie. Ľuďom sa páči a znovu sa o
niečo pohneme dopredu. V informačnom centre chceme v rámci turistiského ruchu predávať informačné materiály a výrobky našich remeselníkov. Máme veľa schopných ľudí,
remeselníkov, ktorí vedia vyrobiť črpáky, koše,
háčkujú, vyšívajú. Dielo sme odovzdali občanom do užívania v predvečer prvej adventnej
nedele pri príležitosti požehnania nového adventného venca naším pánom farárom (na
obr.). Služby v ňom chceme mať funkčné aj počas Silvestrovského výstupu na Choč. Ešte poviem jednu zaujímavosť: Autobusová zastávka
bude asi jediná v širokom okolí osvetlená po
celú noc. Toto riešenie sme prijali najmä z bezpečnostného hľadiska, lebo človek potme
nikdy nevie, kto už v čakárni sedí.

Zastávka spojená s informačným
centrom už obohacuje námestie
S finančnou podporou ŽSK sme sa pustili do
výstavby autobusovej zastávky na našom námestí. Postavili sme ju aj s priľahlým priestorom, ktorý bude slúžiť ako informačné centrum. Výstavba druhej autobusovej zastávky,
to bol prvotný impulz k doplneniu itineráru
nášho vzmáhajúceho sa námestia, lebo hlavne
cez zimu museli cestujúci čakajúci na autobus
v smere do Ružomberka z protiľahlej strany
prebiehať cez zľadovatenú cestu. Dali sme do-

Rozosielanie správ
prostredníctvom sms
je veľmi populárne
Urobili sme vydarenú opravu obecného
rozhlasu. Rozhlas sme umiestnili aj do tých
lokalít, ktoré sme nemali signálom vykryté,
kde ľudia nevedeli, že sa niečo vysiela. Teraz by nemal nikto povedať, že rozhlas nepočul, iba keď je mimo obce. Natiahli sme
nové káble, doplnili reproduktory, kto
chcel hlasnejšie, tomu sme hlas zosilnili.
Doplnili a rozšírili sme oznamovaciu službu aj o sms hlásnik, ktorý sa medzi obyvateľmi teší veľkej obľube. Správy formou
sms odoberá od nás okolo 150 užívateľov.
Kto ešte u nás nemá nahlásené telefónne
číslo a má záujem dostávať oznamy do telefónu, stačí, keď nám ho na obecný úrad
nahlási a vyberie si okruh správ, ktoré mu
máme posielať. Niekto si napríklad neželá
oznamy o predaji produktov, niekto chce
len oznamy o kultúrnych a spoločenských
podujatiach, a niekto všetko.



hromady viac názorov, dielo sa nakoniec spojilo a máme zastávku kombinovanú s infocen-

Práce na výstavbe autobusovej zastávky.
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Zastávka už slúži cestujúcej verejnosti, ktorá ju
oceňuje hlavne pri nepriaznivom počasí.

Pozemkové úpravy umožnia
zhodnotenie majetku občanov

Rekonštrukcia
dôležitého mosta

Začali sme najväčšiu akciu zameranú na rozvoj obce a majetku občanov – komasáciu.
Pozemkové úpravy v obci na ploche 37 hektárov, kde by malo byť vyčlenených 250 stavebných pozemkov. Chcem požiadať občanov, aby sa aktívne zaujímali o svoje
pozemky, reagovali na doručené písomnosti, prišli na organizované schôdze, aby prie-

S podporou Žilinského samosprávneho
kraja (ŽSK) sa nám podarilo dokončiť
mostík a priepust na hlavnej ceste na severnom konci obce. Tiež to pokladám za
úspech, vidíme ako mosty vyzerajú inde.
Znovu sa v obci podarilo dielo, ktoré sa už
pýtalo urobiť dlhší čas a bude slúžiť (dúfam) veľmi dobre viac desaťročí.

beh pozemkových úprav bol čo možno bez
problémov a aby sme uspokojili každého v
rámci tohto projektu. Najväčší úžitok to prinesie majiteľom pozemkov ich zhodnotením, umožnením prístupu z miestnych komunikácií a možnosťou výstavby rodinných
domov. Samozrejme, napredovať bude aj
obec.

Rekonštrukcia
priestorov kultúrneho domu na
materskú školu
Prebieha rekonštrukcia priestorov obecného
úradu na materskú školu spolu s rekonštrukciou kuchyne. V tomto roku sme už stihli urobiť kanalizáciu, vodu, kúrenie, omietky, digestory. Všetko niečo stojí a nedá sa urobiť
všetko naraz, takže to musíme robiť pekne

postupne. Každý by bol, samozrejme, najradšej, keby sme sa už s deťmi presťahovali, lebo
náklady na chod školy sú veľké, a keď dostaneme skôlku do nových priestorov, tak vieme
peniaze využiť aj iným spôsobom, ako len
platiť za energiu.

Do majetku obce
pribudla budova bývalej pošty
Tohto roku sme zveľadili majetok obce aj tým
spôsobom, že sme získali budovu bývalej pošty aj s priľahlými pozemkami, ktorá môže v
budúcnosti slúžiť ako technická budova, ako
aj verejné WC. Na priľahlom pozemku chceme zmodernizovať ihrisko pre deti, rozšíriť
parkovacie miesta, lebo vieme, ako je to dnes

s parkovaním. Miest je stále málo. Na zveľadenie týchto priestorov chceme použiť peniaze z eurofondov, preto sme podali žiadosti o
získanie grantov. Budovu je nutné zatepliť,
vymeniť okná a dvere, urobiť strechu, postaviť nové WC, nové detské ihrisko a workoutové ihrisko.
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Za dom smútku sa už nemusíme
hanbiť
konštrovať obradnú miestnosť, podlahy, steny,
svietidlá, obklady, všetko má dnes už dôstojný
vzhľad. Z WC sme urobili poloverejné priestrory, mimo zimného obdobia otvorené nonstop.
Nezávisle od chodu Domu smútku ich môžu
využívať ľudia pri návšteve cintorína, kostola
a pod. Verím, že si ich budeme udržiavať a
budú slúžiť dlho. Samozrejme, v zime ich
uzavrieme, aby nám v potrubiach nezamrzla
voda. Dom smútku sme oficiálne otvorili v
čase sviatku Všetkých svätých, vynovené
priestory požehnal náš kňaz Karol Karaš.

V dezolátnom stave sme mali náš Dom
smútku. O priestoroch, kde mali byť WC a toalety, sme ani netušili ako vyzerajú, lebo ani
kľúčik od dverí nikto nenašiel. Po otvorení nás
čakal nie veľmi pekný pohľad na schátralé zariadenia. Všetko nefunkčné a v rozklade. Snažili sme sa teda Dom smútku svojpomocne (a
aj za pomoci sponzorských príspevkov) dostať
do dôstojných medzí. Musím sa poďakovať
Ing. Jozefovi Lacovi za jeho finančný príspevok. Aj s jeho pomocou sa nám podarilo zre-

Matrika 2017
Narodili sa:
Kováčik Peter, Koleštík Matúš, Hrnčiar
Viktor, Drabiňák Matej, Saganová Sofia

Zomreli:
Kereškéni Jozef (87-ročný), Tomlák Albín (73-ročný), Hajasová Mária (91-ročná),
Kozák Milan (59-ročný), MUDr. Kereškéni
Jozef (63-ročný), Červeňová Katarína (83ročná), Dubovksý Jaroslav (55-ročný), Koleštíková Anastázia (81-ročná), Holubčíková Katarína (93-ročná), Laco Peter
(75-ročný), Zajacová Johana (90-ročná),
Šefránková Mária (66-ročná)

Uzavreli manželstvo:
Martin Gajdoš a Dušana Šuleková, Ing.
Peter Banda a Mária Martonová, Mgr. Juraj Laco PhD. a Eva Dobáková, Peter Sagan
a Dominika Holubčíková, Michal Mešťan a
Mgr. Dária Kmecová, Martin Koláček a
Mária Gluchová, Jozef Bezdeda a Lucia
Orolímová, Mgr. Jaroslav Kiša a Katarína
Kenderová



Aj vykurovanie kultúrneho domu cez
eurofondy
Zapojili sme sa tiež do projektu modernizácie vykurovania obecných budov, kde ich
chceme vykurovať prostredníctvom kúrenia
na peletky, teda z obnoviteľných zdrojov. Ak
sa nám to podarí, tak by sme mali zrekonštru-

ovanú celú kotolňu. Je to dobré aj z toho pohľadu, že tieto projekty v prípade úspešných
žiadostí by boli financované z eurofondov na
100 percent. Obec by teda finančne nezaťažili
a poriešili by sme si dôležité potreby.
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Opravy výtlkov na cestách a
výstavba priepustov
Pokračovali sme v opravách ciest. Štátnu
cestu vedúcu obcou opravovali cestári nástrekmi asfaltu a opravou výtlkov. Miestne
cesty sme poriešili svojpomocne. Výtlky sme
robili betónové z rozpočtu obce, asfaltové výplne dier sme financovali zo sponzorských peňazí a príspevkov. Svojpomocne sme urobili aj
niekoľko priepustov pod cestami. Snažíme sa
každý rok zrealizovať aspoň 3-4 priepusty,
aby pomohli zvládať nápor vody pri prívalo-

vých dažďoch a počas daždivejších období.
Dažďové vody sme odkanalizovali pri domoch
pána Janteka a Macáka. Osadili sme rúry do
rigolov a jarkov, najväčšiu vodu sme zachytili
a zregulovali. Na autách sme doviezli materiál, báger z Komjatnej urobil výkop, položili
sme rúry a znova ich zasypali. Pomohli sme tu
bývajúcim ľuďom ochrániť pozemky a stavby,
lebo tadiaľ stekala voda z polí, hlavný nával
dažďových vôd.

Prisťahovali a
odsťahovali sa
2017
Prisťahovaní: Kocjuk Petro, Kocjuková
Irina, Kocjuková Olena, Matejková Frndová Katarína, Matejková Lea,Frndová Viktória, Krížovský Matúš, Holubčíková Jasmin Nela, Škvareková Andrea, Škvarek
Adam, Škvarek Oliver, Škvarek Šimon,
Ing. Frič Peter, Ing. Fričová Michaela, Juraj Sloboda, Gajdoš Yonas-Ellias
Odsťahovaní: Brand Daniela, Brand Leonie Sophie, Brandová Dana, Brand František, Janigová Romana, Bandová Mária, Koláčková Mária, Mišotová Katarína, Mišotová
Bianka, Dubovksý Marek,Kišová Katarína,
Bezdedová Lucia, Kereškéni Tomáš, Peter
Sagan, Ing. Jozef Kendera

2016
Prisťahovaní: Laco František, Lacová
Magdaléna, Mgr. Lacová Eva, Feketíková
Vanesa, Mgr. Laco Juraj PhD., Ing. Dudžáková Zuzana, Juráš Michal, Jurášová Mária,
Jurášová Kristína, Jurášová Ema, Chlepko
Filip, Joštiaková Rebeka, Holubčík Tobias
Odsťahovaní: Ing. Šulek Jozef, Šuleková Renáta, Podskubová Lenka , Podskubová Lea, Podskubová Ema, Ing. Kiššová
Barbora, Stanická Ľubica, Sidor Dávid,
Hépalová Daniela, Hépal Lukáš

2015
Svojpomocná oprava výtlkov.

Prisťahovaní: PharmDr. Holubčíková
Kristína, Srnec Dávid, Ing. Dziewicz Egon
Odsťahovaní: Gaško Tomáš, Androvič
Patrik, Ing. Holubčík Marek, Krížovský
Matúš, Mgr.Kapinová Andrea, Kapina Jonáš, Kapina Eliáš, Mgr. Mašlejová Katarína, Mašlej Jonáš, Mašlejová Rebeka,Bc.
Koleštíková Michaela, Koleštík Radoslav

Rekonštrukcia cestného priepustu pri
Kučerovcoch.
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Spolupráca s moravskou obcou
Březina

28. júla sme absolvovali návštevu obce Březina, ktorá leží v Českej republike pri moravskom Brne. Tomuto aktu predchádzal
záujem rozbehnúť cezhraničnú spoluprácu.
Slovo dalo slovo, vzájomné návštevy potvrdili ochotu spolupracovať, a tak sme na Křtinskom zámku podpísali dohodu o medziobecnej spolupráci. Oficiálnu časť obecnej
delegácie tvorili poslankyňa obecného zastupiteľstva Zuzana Lúčanová, veliteľ hasičov Marek Bačík a starosta. Predstavitelia
tejto moravskej obce nám návštevu oplatili
v rámci našich michalských dní konaných v
septembri. Počkáme si teraz na výzvy týkajúce sa medzinárodnej spolupráce a budeme okrem vzájomných kontaktov využívať
aj tieto možnosti na zveľaďovanie obecného majetku a zatraktívnenie našej obce.

Podpis zmluvy o spolupráci.

TradičnÉ víťazstvo ženatých
nad slobodnými
23. júla sme mali športový deň, teda
športové hry spojené s futbalovým zápasom slobodných proti ženatým. Tradičné
meranie síl sa skončilo zatiaľ tradičným

víťazstvom ženatých chlapov 6:2. Pohár pre
najlepšieho hráča vyhral Matúš Kučera. Nemohol chýbať tradičný chutný guláš.

Foto: Jozef Kendera

Ženatí majú vo vzájomných zápasoch proti slobodným
stále navrch.
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Foto: Jozef Kendera

Folkloristi sa stali súčasťou majstrovstiev
Slovenska vo Vlkolínci
k sebe, vieme situáciu odľahčiť, zažartovať, oddýchnuť si. Takými žartovníkmi sú najmä Blažej Lakoštík a Ladislav Kereškéni, im nikdy nechýba vtip a zábavná vložka. Sem tam niekto

Medzi už klasické akcie patrí vystúpenie nášho
Folklórneho súboru Choč na Majstrovstvách
Slovenska v ručnej kosbe vo Vlkolínci. Stretávajú sa tu ľudia z celej republiky – kosci, hostia,
návštevníci. Robíme teda Valaskej Dubovej výbornú reklamu. Dostali sme sa tu už do takej
polohy, že sa stávame spoluorganizátorom
podujatia. Berú nás ako tradičný prvok rozdávajúci dobrú náladu. Vidno nás v rámci programu, spievame koscom do tempa, dokonca jeden náš člen sa v minulom roku aj chopil kosy
a reprezentoval. Ladislav Kereškéni o hanbe
neostal, nebol len do počtu a ukázal svoju kvalitu. Folklórny súbor sa stal po štyroch rokoch
obnovenej činnosti neoddeliteľnou súčasťou
všetkých našich akcií, či už zoberieme obecnú
zabíjačku, stavanie mája, Deň matiek, deň
obce, mesiac úcty k starším. Členovia sa stretávajú pravidelne piatok čo piatok v zasadačke
obecného úradu. Porozprávame sa, čo má kto
nové, chytá to všetko rodinný nádych. Kto má
meniny alebo narodeniny, donesie koláčik,
chlebíček, posedíme a zaspievame si. Máme sa

aj pribudne. Posledne pani Katarína Frndová,
verím, že ostane aj naďalej. Je to zatiaľ nazaj
veľmi dobré.

Mesiac úcty k starším
29. októbra sme si uctili jubilantov, ktorí
oslávili 65 rokov, a potom každých plus
päť rokov. V programe konanom v sále
kultúrneho domu vystúpil náš folklórny
súbor a s poéziou Margita Lakoštíková s

Ondrejom Dúbravským. Jubilanti si prevzali darčeky (kvety a pekný hrnček), ktoré im budú pripomínať ich jubileum.
Pripravil Stanislav Krakovský



Dubovské novosti 02/2017

Prezident SR Andrej Kiska si návštevu
Valaskej Dubovej užil
Pondelok 13. marca 2017.
Myslel som si, že sa pri nabitom programe možno aj oneskorí, prišiel však načas.
Presne podľa harmonogramu, o 15. hodine a
20 minúte zastavil so sprievodom pred obecným úradom. Vonku ho už čakal uvítací výbor, miestny Folklórny súbor Choč, muzikanti, starosta, a asi 300 obyvateľov obce.
Hrala muzika, zneli piesne, prezidenta uvítali chlebom a soľou. Pokiaľ si so všetkými,
čo prejavili ochotu podal ruku, prešlo asi desať minút. Andrej Kiska sa potom pobral do
priestorov obecného úradu, kde ho čakali
starostovia okolitých obcí Marián Javorka,
Otto Brtko, Milan Široň, Stanislav Nechaj,
Martin Baran, Jana Šimová, Stanislav Krakovský, poslanci obecného zastupiteľstva
Valaskej Dubovej Karol Holubčík, Marián
Jantek, Jozef Kendera (zabezpečoval aj fotografie), Martin Kereškéni, Blažej Lakoštík,
Zuzana Lúčanová, Miroslav Zajac a tajomníčka RZMO Alexandra Staňová. Všetci sme

si s prezidentom podali ruku a sadli podľa
zasadacieho poriadku.
Po predstavení histórie aj súčasnosti obce
poslancom Blažejom Lakoštíkom sa prezident zaujímal o problémy starostov. Všetky
podnety si zapísali mladí a sympatickí pracovníci prezidentovej kancelárie do svojich
poznámok. Na rad prišlo spoločné fotografovanie a podpísanie pamätného listu, ktorý si
isto nájde čestné miesto medzi obecnými dokumentmi. Na konci návštevy na úrade starosta Igor Tulinský odovzdal prezidentovi
spomínané dary – valašku (sekerku) a krásny valaský klobúk, ktorý na hlavu prezidenta sadol ako uliaty. Ďalším z darov, ktoré
Dubovčania venovali Andrejovi Kiskovi, bola
ovca plemena valaška od tunajšieho gazdu
Róberta Dubovského. Ten prezidentovi sľúbil, že sa mu bude o ňu starať. Potom sa celý
sprievod odobral na počudovanie všetkých
– pešo, do Jánošíkovej krčmy na večeru. Cestou si prezreli nové námestie, potraviny u
Lakoštíka a tesne pred vchodom do legen-

dárnej krčmy si všetci užili aj prepad zbojníkov (členov FS Liptov).
Po večeri so starostom obce Igorom Tulinským ešte Andrej Kiska v krátkosti odpovedal na otázky redaktorov slovenských novín
a televízií. Všetko v dobrej nálade, bez incidentov, skrátka, popoludnie vo Valaskej Dubovej si hlava štátu pekne užívala. Nakoniec
všetko prešlo OK a starosta Igor Tulinský si
mohol s uspokojením vydýchnuť. „Prezident
nechodí po žiadnej obci každý deň. Myslím, že
pre našich obyvateľov bude návšteva prezidenta povzbudením a dobrou motiváciou. Ocenil
atmosféru aj aktivity, ktoré našu obec posunuli o niekoľko rokov dopredu. Vyslovil presvedčenie, že naša obec bude pokračovať v nastúpenej ceste.“ No a mne neostáva nič iné,
len občanom Valaskej Dubovej popriať, aby
sa prezidentove slová vyplnili.
Stanislav Krakovský
Foto Ivan Staňo
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Jaroslav Mlynárik - majster
Európy z našej obce
Koncom mája tohto roku nám urobil
obrovskú radosť občan z našej obce.
Svojím nemalým úspechom zviditeľnil
nielen seba a svoj nádherný koníček, ale
aj našu malú obec rozprestierajúcu sa
pod úpätím Chočských vrchov. Reč je o
mladom poľovníkovi Jaroslavovi Mlynárikovi.
Vo svojich deviatich rokoch začal spoznávať problematiku poľovníctva, ku ktorej
ho doviedol otec. Ako mladý človek začal
spoznávať nových ľudí a tajomstvá poľovníctva. V roku 2000 sa spolu s viacerými
členmi poľovníckeho združenia LikavaChoč zúčastnil organizovaného výletu do
Nitry, kde sa konala celoslovenská výstava
trofejí. Na výstave počas sprievodného
programu vystupoval na pódiu p. Kaderka,
ktorý imitoval hlasy jelenej ruje. Jaroslava
toto vystúpenie natoľko zaujalo, že už ako

9-ročný chlapec vedel, čo je jeho najväčší sen
v poľovníctve. Mimochodom p. Kaderka bol v
tom roku aktuálny víťaz majstrovstiev Európy
vo vábení jeleňov.
Jaroslavovi po tomto zážitku začalo vŕtať v
hlave, ako by sa mohol niečo takéto naučiť aj
on. Začal teda študovať literatúru, videá na
internete a skúšať napodobňovanie hlasu jeleňa, v hore počas samotnej jelenej ruje. Jeho
začiatočné vábenie skúšal na plastovej PVC
rúrke dlhej asi 50 cm. Za najväčšie odpichnutie v kariére považuje dar od domáceho poľovníka p. Dubovského, keď mu daroval svoj
vlastný jelení vábec. Jaroslavovi sa vo vábení
darilo hneď od začiatku a po niekoľkých rokoch skúšania a učenia, nastúpil na prvú súťaž. Bola to školská súťaž na strednej odbornej škole lesníckej v Liptovskom Hrádku, kde
študoval. Nastúpil ako jediný samouk na tejto
súťaži spomedzi všetkých zúčastnených spolužiakov a starších žiakov. Na tejto súťaži ob-

sadil druhé miesto. Bolo jasné akým smerom
sa poberie, začal sa čoraz viac zúčastňovať
pohárových súťaží po celom Slovensku.
V roku 2011, 2012 a 2013 vyhral majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení
všetkých druhov zveri. Rok 2012 bol pre
neho obzvlášť mimoriadne úspešný. Vo sv.
Antone sa predstavil aj na majstrovstvách
Slovenska medzi seniormi, medzi špičkou
Slovenska a vyhral Majstra Slovenska vo vábení ostatnej zveri a v októbri sa ako prvý
náhradník zúčastnil aj majstrovstiev Európy
vo vábení jeleňov v litovskom Kaunase. Ako
najmladší účastník spomedzi 30 vábičov z
celej Európy, obsadil vynikajúcu tretiu priečku a mohol sa tak ako dvadsaťdva ročný
mladík pýšiť titulom druhého vicemajstra
Európy. To ale Jaroslava nakoplo ešte viac,
že ten svoj sen z detstva je na dosah a musí si
ho splniť. Netrvalo dlho a v roku 2017 si tento sen splnil. Ako prvý vicemajster Slovenska z roku 2016 bol priamo kvalifikovaný
ako reprezentant spolu s ďalšími dvoma slovenskými pretekármi na blížiace sa majstrovstvá Európy. Majstrovstvá Európy vo
vábení jeleňov v roku 2017 sa odohrávali vo
Francúzskom mestečku Rhodes, kde sa mu
sen stal skutočnosťou. Urobil obrovskú radosť sebe, svojím blízkym a samozrejme aj
nám. Je to obrovský úspech, ktorý sa nedostaví každý rok a môže sa ako tretí Slovák v
histórii pýšiť titulom Majstra Európy vo vábení jeleňov. Aj touto cestou by som mu
chcel ešte raz zablahoželať.
Jaroslava Mlynárika som sa pýtal, ako to
na takej súťaži prebieha. Súťaž je anonymná,
to znamená, že rozhodcovia nevidia daného
súťažiaceho. Všetci rozhodcovia sú usadení v
osobitných búdkach, odkiaľ nevidia na súťažiaceho a ani na druhého rozhodcu. Výkon
súťažiaceho je hodnotený číslicami od 1 po 6.
Rozhodcovia sú traja a na majstrovstvách Európy až ôsmi. Zvíťazí ten, ktorý dosiahne najväčší počet bodov zo všetkých disciplín. Disciplíny sa žrebujú pred samotnou súťažou.
Súťaží sa v troch disciplínach. Medzi najbežnejšie disciplíny patrí hlas starého alebo mladého jeleňa hľadajúceho jelenice, hlas jeleňa,
ktorý ovládol čriedu jeleníc a hlas jeleňa vyhrážajúceho sa súperovi. Pri rovnosti bodov
na prvých troch priečkach sa súťažiaci pobijú
o víťazstvo v poslednej rozstrelovej disciplíne, takzvanom odpočívaní jeleňa v kalisku.
Aj z pozície starostu obce som rád, že sa
môže naša obec pochváliť takýmto európskym úspechom. Jaroslavovi prajem do ďalších rokov ešte mnoho úspechov v jeho krásnom koníčku, ktorým robí dobré meno sebe,
aj našej obci.
Igor Tulinský, starosta obce
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Vznik našej „Prelož“ a valaská kolonizácia
Obec Valaská Dubová patrí medzi najstaršie
existujúce obce v regióne. Vznikla pri cestnom
spoji, ktorý spájal Uhorské kráľovstvo s Poľskom v
podhorskej lokalite Chočských vrchov. Práve
umiestnenie dediny bolo hlavným podnetom na
vznik salašníctva a pastierstva, ktoré sa stali hlavným zdrojom obživy. Spolu s touto informáciou
súvisí historická skutočnosť, vďaka ktorej bola
obec uchránená od zániku - valasi. V minulosti sa
obec nachádzala v blízkosti významného cestného spoja, čo zapríčinilo okrem jej vzniku aj spustnutie dediny. Príčinou bola neúroda i prechádzanie a pretrvávanie vojnových posádok v obci, či
poblíž nej. Postupom času sa takmer vyľudnená
obec stala sídlom valaského obyvateľstva.
Prvá písomná zmienka o obci a samotné dejiny obce by mali byť pre nás dôležitou témou. Existencia našej obce je doložená zachovanou listinou
z júna 1323. Vypovedá už o existujúcej liptovskej
obci Dubová a zároveň je prvou písomnou správou o obci. Spomínaná listina magistra Donča
vraví o neobrábanom a opustenom lese medzi
Oravou (myslí sa zrejme rieka Orava) a Dubovou.
Túto lokalitu nazýva Jasenovská lúka (dnešná
Jasenová), ktorú dáva svojmu sluhovi Michalovi.
Spomínaný text listiny znie: „Magister Donch,
comes de Zolom et Potok Michaeli filio Ladislai,
famulo suo quondam silvam suam incultam et
habitatoribus penitus destitutam, inter Arwa et
Dobova existentem, Jezenowa rethe vocatam
iure hereditario possidendam dedit.“ Turčianskym konventom bola táto listina prepísaná v
roku 1324 a jej donáciu potvrdil roku 1355 aj kráľ
Ľudovít I. Z uvedených informácií vyplýva, že
obec vznikla už skôr ako uvádza prvá písomná
zmienka a tiež, že je staršia ako obec Jasenová,
ktorá sa v listine spomína ako zalesnené územie.
V nastávajúcom období sa naša obec v písomných listinách spomína až v 15. storočí, kedy bola
v roku 1469 evidovaná ako obec patriaca k hradu
Likava. V druhej polovici 15. storočia bola Valaská
Dubová, ako priľahlé územie patriace Likavskému panstvu, obsadená spolu s ďalšími obcami
Liptova Petrom Komorovským. Ten neustále súperil so Štefanom Pongrácom z Liptovského Mikuláša o moc v Liptove. V tomto období došlo k
dôležitému a podstatne významnému medzníku
v dejinách obce, ktorým bola valaská kolonizácia.
Jej prvé stopy a náznaky možno objaviť ihneď po
zhliadnutí názvu obce Valaská Dubová. Prívlastok
„Valaská“ sa do názvu určite nedostal omylom. V
dostupnej literatúre sa uvádza, že Valasi prišli z
Východu najprv na východné Slovensko a až od
15. storočia sa usadzovali na strednom Slovensku. Najviac vo vyľudnených a opustených osadách. Takéto osady dostávali názvy – prívlastky
Valaský/Valaská, ako je to v prípade našej obce
Valaská Dubová. Do valaskej kolonizácie názov
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našej obce vravel len o dubovom poraste. Zmenou jej názvu sa rozlíšili dve obce s rovnakým názvom - Valaská Dubová a Sedliacka Dubová (Sedliacka Dubová sa nachádza v regióne Oravy).
Dovtedy boli obe obce označované ako Dubová.
Na Liptove sa začalo valaské obyvateľstvo usadzovať v 1. pol. 15. storočia, pôvodom z valaskorumunských oblastí. Čoskoro, už roku 1469 valaskí obyvatelia obývali Valaskú Dubovú. Práve z
našej obce sa ďalej dostávali na oravské územia. V
roku 1474 naša obec už ako valaská osada pod názvom Dubová (Dubowa alebo aj Dwbowa) žiadala od kráľa Mateja Korvína, aby jej obnovil a
potvrdil valaské práva. Panovník tak spravil a v
tom roku vydal spomínanú listinu v meste Ružomberok. V roku 1526 bola listina prepísaná a
potvrdená znova, tentoraz kráľom Ľudovítom.
Tie isté valaské práva potvrdil v roku 1550 aj kráľ
Ferdinand I.
V období keď Oravský hrad zmenil svojho majiteľa, zmenila sa aj poddanská závislosť obce. Pánom hradu Orava sa stal Fraňo Thurzo, ktorý neskôr hrad architektonicky zveľaďoval. Z Valaskej
Dubovej sa stala oravská obec. Stalo sa tak v roku
1556. Vzhľadom k tomu, že obec bola pod právomocou Oravskej stolice, obracala sa so svojimi žiadosťami práve na Thurza. V roku 1560, žiadal šoltýs Peter Dubovský Thurza o obnovu šoltýskej
listiny, ktorá ľahla popolom pri požiari v Dubovej.
Ešte v tom istom roku dostáva šoltýs Peter novú
úradnú listinu. To, že sa z obce stala skutočne oravská obec potvrdzujú aj Thurzove slová, ktorými
píše, že sa jedná o „našu osadu zvanú Dubová,
patriacu Oravskému hradu“. V roku 1564 sa v
žiadosti o oslobodenie od daní podpisujú „poddaní oravskí valasi osady Dubová“, čím definitívne
musíme priradiť obec k regiónu Oravy.
V rozmedzí rokov 1624 – 1626 bola obec označovaná ako „Dubowa Walaska, kiben oroszok
laknak“, teda ako obec, v ktorej bývajú Valasi.
Pôda, ktorú valasi obrábali a spásali ovce sa nazývala oroszok földjei – valaské zeme. Valasi z Dubovej mali svoje pozemky aj v Zázrivej. Nazývali
sa Vaszkovské lúky. V roku 1665 je vydaná listina
župana Štefana Tököliho, ktorá hovorí o potvrdení držby spomínaných pozemkov. V roku 1670
zrejme došlo k sporom medzi valachmi z Valaskej
Dubovej a obyvateľmi Zázrivej. Udialo sa to práve
pre spomínané Vaszkovské lúky, avšak Štefan Tököli to podľa práva rozriešil.
Pred rokom 1677 sa určili hranice dubovského
chotára. S Jasenovou mala obec hranicu po sedlo
Brestová, s Komjatnou po skalný útvar Hlavačka,
s Likavkou po pílu na Kramariskách. Na Choči
mali všetci spoločné hranice a to sa týkalo Likavky, Liskovej, Kubína a našej Dubovej.
V roku 1686 bola obec takmer vyľudnená, neobývaná a pôda neobrábaná. Zapríčinili to kuruc-

ké boje, neustály prejazd a pobyt vojnových posádok. K tomu sa ešte pridala neúroda a obec mohla
jednoducho zaniknúť. Našťastie sa od roku 1690
obec začala zaľudňovať zrejme ďalším valaským
obyvateľstvom, ktoré si vyberalo severnejšie horské lokality.
Obec bývala v minulosti často označovaná
ako „Prelož“. Dôvodmi bolo, už spomínané
poddanstvo raz Likave (Liptov), potom zasa
Orave. Po vzniku ČSR, v roku 1918, Valaská Dubová istý čas patrila do okresu Dolný Kubín. V
roku 1941 do okresu Ružomberok, potom pod
Liptovský Mikuláš a od roku 1996 znovu do
okresu Ružomberok. V súčasnosti je liptovskou
obcou. História obce hovorí, že obyvatelia Valaskej Dubovej boli aj Oravci aj Liptáci. Ďalším z
dôvodov tohto názvu je, že v dedine žili muži,
ktorí pracovali ako telefonisti. Ťahali a prekladali káble a vytvárali telefónne siete v celom
Rakúsko-Uhorsku, dokonca aj na Ukrajine. Tretím vysvetlením názvu „Prelož“ je, že pôda mala
slabú úrodnosť a tak museli obyvatelia Valaskej
Dubovej kupčiť. Kupovali rôzny tovar a prekladali ho z voza na voz a pritom dosť často používali slovo „prelož“. Všetky tieto možnosti v sebe
skrývajú skrytý význam tohto pomenovania
obce.
Aj napriek prezývke „Prelož“, obec pomerne
často menila svoje pomenovanie. Väčšinou išlo
o historické preklady do latinčiny, maďarčiny, či
poľštiny. V prvej zmienke o obci sa spomínala
jednoducho ako Dubova. V rokoch 1624 – 1626
sa vyskytovalo pomenovanie ako Dubowa Walaska, čo bolo zapríčinené valaskou kolonizáciou, ktorá sa našej obce priamo dotýkala. V
roku 1773 bola označovaná ako Walaska Dobowa alebo Dubova Val(achorum). Ako Walaska
Dubowa sa spomínala aj v roku 1786. V roku
1808 mala názov Oláh – Dubova alebo názvy z
predošlých rokov. V rozmedzí rokov 1863 – 1913
bola nazývaná Oláhdubova. Ide o pomenovanie
z maďarského slova Oláh, čo sa prekladá ako Valach. Pôvodne sa názov Oláh, teda Valach vzťahoval na príslušníkov rumunskej národnosti,
neskôr sa pod rusínskym vplyvom názov ujal aj
pre pastierske obyvateľstvo.
V roku 1920, keď obec patrila k ČSR, sa jej
názov sformoval do podoby Valašská Dubová.
Často je tak označovaná dodnes. Pritom dnešné
pomenovanie obce je Valaská Dubová a platí od
roku 1927.
Z uvedených informácií vyplýva, že naša
„Prelož“ mala naozaj zaujímavé dejiny, zvlášť čo
sa týka príslušnosti k regiónom a valaskej kolonizácie.
Mgr. Ľubica Lenartová
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udalosti, v ktorých hrá úlohu a vystupuje FS
Choč. Pred časom si dal záväzok dokumentovať všetky ich vystúpenia vo videoformáte.
Na internete vediete rubriku Čriepky. Je
originálna. Čo by ste o nej vedeli povedať?
V obci prebieha veľa činností a bol problém,
ako ich aspoň v hrubých rysoch prezentovať,
aby boli ľudia informovaní. Tak vznikol nápad,
vydávať stručný mesačník o aktuálnom dianí
v obci aspoň niektorých činností v elektronickej podobe. „Čriepky z diania v obci“ sú skutočne len čriepky. Skutočné dianie je omnoho,
omnoho rozmanitejšie. Každú akciu je potrebné pripraviť, zabezpečiť financie, zabezpečiť
ľudí a materiál, realizovať. Osobne to nepovažujem za dostatočnú informáciu občanom,
pretože je to spracované len elektronicky a internet nevyužívajú všetci obyvatelia.
Ako s odstupom času hodnotíte návštevu prezidenta SR Andreja Kisku vo Vašej
obci?
Pokladám to za výnimočnú udalosť v živote obce. Čím ďalej sa mi to zdá ako sen, že sa
to nikdy nemohlo stať. Ale ostala nám fotodokumentácia, ktorá nám všetko pripomenie.
Prezident sa ukázal v inom svetle, ako nám ho
prezentujú médiá. Vystupoval nenútene, zau-

Ing. Jozef Kendera - Valaská Dubová
má pre mňa osobité čaro
Kto ho pozná, musí uznať, že ten človek sa nezastaví a stále na niečom pracuje. Starosta obce o ňom povedal, že je to
vynikajúci pomocník v každom slova
zmysle. Počas aktívneho života bol riaditeľom SAD v Ružomberku. Dnes si užíva
dôchodcovský vek, na záhaľku však nemyslí. Ostal aj vo verejnom živote. Ľudia
ho zvolili do funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva, je predsedom finančnej
komisie a v neposlednom rade kronikár a
prispevateľ na internetovú stránku obce
Valaská Dubová. Reč je o Ing. Jozefovi
Kenderovi. Položili sme mu niekoľko otázok, na ktoré nám ochotne odpovedal.
Ako sa máte, čomu sa teraz venujete?
Som dôchodca, snažím dobehnúť to, čo
som pri práci v minulosti zanedbal. Zároveň sa
spolupodielam na aktivitách v obci, či už kultúrnych, cirkevných alebo športových, väčšinou ich zaznamenávam na fotografie a video.
Táto práca je veľmi náročná na čas. Keby som
nebol na dôchodku, tak by som to určite nestíhal robiť.
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Okrem iného zaznamenávate aj udalosti
do obecnej kroniky a na obecnú internetovú
stránku.
Tvorbe internetovej stránky sa venuje viacej
ľudí. Veľmi dobre je vedená časť farnosť,zaujímaví sú hasiči a pribudla pekná stránka materskej školy. Udalostí, o ktorých by sa dalo písať je mnoho. No nie o všetkom sa písať dá.
Viaceré udalosti sú až veľmi osobné. Viesť
obecnú kroniku iným ako elektronickým spôsobom, pokladám za pokus o obnovenie vedenia starých písaných kroník, pretože uviesť
narodili sa, uzavreli manželstvo, zomreli, je
suchá štatistika, ale nie kronika. Ale je potrebné si uvedomiť, že písanie kroniky v terajšej
dobe by znamenalo, celý deň sedieť na obecnom úrade, denne navštevovať kostol a pohostinstvá a písať a písať, čo je v mojom prípade
prakticky nemožné.
O čom najradšej píšete?
Dnes sa už nedá sa hovoriť o písaní, je to
skôr „zliepanie“ informácií z elektronických
záznamov. Nemám vybranú tému, tie poskytuje život. Najviac ma však tešia podujatia a

jímali ho názory obyčajných ľudí, nechal si
pozvať starostov okolitých obcí, a pozorne počúval ich problémy pri práci a možné riešenia. Milo ho prekvapil živý darček...
V obci ste pre verejnosť sprístupnili posilňovňu. Boli ste si už zacvičiť? Ako sa
Vám tento nápad pozdáva?
O vzniku by mohol písať starosta. V minulosti sme zaznamenali pokusy o zriadenie zariadenia hlavne pre mladých ľudí, ale vždy to
skončili neúspechom. V posilňovni som bol
niekoľkokrát, ale nie si zacvičiť. Som hrdý, že
takéto dielko v obci máme. Viem, že mnohí
nám ho závidia a dá sa povedať - podarila sa
dobrá vec.
Veľmi charakteristické a osobité sa stáva vaše námestie. Páči sa Vám?
Námestie mne, ale aj viacerým občanom
pilo krv veľa rokov. Uvítal som jeho prerod.
Je to „centrum“ obce, ktoré navštevujú nielen
obyvatelia, ale všetci tí, ktorí idú na Choč.
Prechádzajú ním aj skoro všetky autobusové
spoje medzi Ružomberkom a Dolným Kubí-
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nom. Nápad sa mi zapáčil. Fontána s rybičkami bol už len bonbónik na torte. A zlaté rybičky a čierne rybičky. Deťom som tvrdil, že sú
mäsožravé a chránia tie zlaté rybičky. Námestie sa dotvára aj tento rok, preto ma nenapadá, čo sa tu bude dať ešte niečo doplniť.
Ako budete prežívať Vianoce? Čím sú
pre Vás osobité?
Vianoce mali u nás rôzne úrovne. Najprv
sme boli so starkými len my. Neskôr prišli deti,
my sme robili stromček, večeru a darčeky. Neskôr večeru my, darčeky a výzdobu deti. Také
kopy darčekov prajem aby boli v každej rodine.
Z detí sú už dospelí a cez Vianoce musia robiť.V
minulom roku nás deti pozvali na Vianoce do
zahraničia, kde robia.Dnes? Dnes asi skončíme
tam, kde sme začínali.
Pôjdete na Silvestra na Choč? Koľko už
máte za sebou výstupov?
Priznám sa, viac som na Choč chodil hlavne vtedy, keď som v obci nebýval. Turistika

ma bavila, ale s manželkou sme holdovali bežkám. Keď som sa do obce presťahoval, tak som
niekoľkokrát na Choč vystúpil s deťmi. Potom
prišlo obdobie, kedy som doma vítal návštevy
priateľov, ktorí chodili na Silvestra na Choč
pravidelne a doma som pripravoval pre nich
hriatô. Teraz prišlo obdobie, kedy sa motám
len po dedine a robím fotodokumentáciu. Ale
začínam ráno rovnako ako usporiadatelia. Ak
treba, pomáham pri parkovaní a nosím čaj.
Vaše obľúbené miesta v obci?
Naša obec má nielen pre mňa, osobitné čaro.
Nemám ale obľúbené miesta. Pred časom som
mal v obľube susednú obec. Keď mi bolo ťažko,
sadli sme s manželkou do auta, a išli sme sa tam
voziť. Fascinovala ma množstvom nových alebo
opravených domov. Dnes už je veľa opravených
alebo nových domov aj u nás. Takiež niekoľko
zaujímavých stavebných rarít. Nových domov
by bolo určite viac, keby boli stavebné pozemky. Som rád, že sme sa pustili do pozemkových
úprav v obci v lokalite pod Brestovou, pod Ku-

novom a v lokalite pri cintoríne s cieľom vytvorenia stavebných pozemkov. Veľa našich aj cudzích ľudí by si tu chcelo postaviť rodinný dom.
Čo by ste priali Vašej obci do budúceho
roku?
Mať naďalej zapálených ľudí, ochotných
venovať voľný čas pre obec. Sú v pozadí každej
obecnej akcie, ktorá bez ich pomoci je nerealizovateľná. Som rád, že ich je viac, ako prstov
na rukách. Trpezlivosť pri práci prajem aj kolegom poslancom, ale hlavne, nech vydrží chuť
pracovať pre obec team líder obce. Pripomeniem ešte našim občanom, že máme s poslancami obce založené občianske združenie
„Priatelia folklóru a športu spod CHOČA“,
ktoré bolo zaregistrované v notárskom registri
pre získanie 2% dane v roku 2018. Má pridelené IČO: 50487981. Prajem mu, aby bolo
úspešné v získavaní financií v budúcom roku.
Stanislav Krakovský

Vyzdobený domček našim majstrom s drevom Stanislavom Slobodom obdivujú nielen našinci.

13

Dubovské novosti 02/2017

Rokovanie Starostov okresu

Rokovanie Ružomberského združenia mesta
a obcí (RZMO), ktoré sa konalo vo štvrtok
30. marca, otvoril predseda združenia, ružomberský primátor Igor Čombor. Na pôde
obce Valaská Dubová kolegov starostov privítal Igor Tulinský. Krátko pohovoril o histórii,
plánoch i o investičných akciách, ktoré sa v
obci v aktuálnom volebnom období podarilo

zrealizovať. Vystúpenia hostí zahájila prednostka Okresného úradu v Ružomberku
Anna Paráková. Ponúkla starostom podporu
úradu v oblasti ekológie, informovala o tohoročných voľbách do VÚC a tiež o stave elektronizácie verejnej správy. Slavko Hreha (z
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Ružomberok) a Marián

Vynikajúcu akciu si Dubovčania
o rok vychutnajú už v lete
V poslednú septembrovú sobotu sa vo Valaskej Dubovej konal Deň obce. Organizátori pripravili pre obyvateľov bohatý program,
v ktorom vystúpili domáci FS Choč Valaská
Dubová, heligonkárky ZUŠ P. M. Bohúňa z
Dolného Kubína, Denisa Mešková a Igor
Meško z Dolného Kubína s piesňami rôznych žánrov, Samuel Sleziak, FS Trnkári s
ľudovou hudbou Ondreja Chovana zo Žaš-

kova. Pre deti na vyšantenie nachystali niekoľko skákacích hradov. Tváričky im krásne
vymaľovali študentky zo Spojenej školy Scota Viatora v Ružomberku. Ľuďom sa páčilo aj
vozenie na koni, ukážky výcviku policajných
psov, streľba zo signálnej pištole, atmosféru
dopĺňal neodmysliteľný chutný guláš. O hudbu a večernú zábavu sa postaral Dj Shadows.
Všetko prebehlo ako malo, vynikajúci jesenný

Brtko (z Dobrovoľnej požiarnej ochrany Ružomberok) hovorili o povinnostiach starostov v hasičskej problematike. Tomáš Mišovič
z Národnej diaľničnej spoločnosti SR informoval o aktuálnej situácii vo výstavbe diaľničného úseku D1 Ivachnová – Turany a Turany – Hubová. Práce na výstavbe stagnujú,
čo značne ovplyvňuje aj budovanie rýchlostnej komunikácie R1 a značne znepríjemňuje
život občanom dotknutého územia. Primátor
a starostovia sa dohodli, že v krátkej dobe
zorganizujú špeciálne pracovné stretnutie,
na ktorom spoločne prerokujú danú problematiku a spoločne prijaté stanovisko predložia kompetentným predstaviteľom štátu.
Kveta Legerská z Občianskeho združenia
MAS pre Dolný Liptov uviedla, že doposiaľ
nebolo oficiálne priznané Rozhodnutie o štatúte MAS pre Dolný Liptov, ponúkla obciam
spoluprácu na ďalších projektoch a informovala o podujatí MISS LIPTOV. Podpredseda
RZMO Martin Baran kolegov informoval o
školení DECOM zameranom na praktické
činnosti spojené s elektronizáciou verejnej
správy (uskutočnilo sa na Obecnom úrade v
Bešeňovej 6. 4. 2017).
Ivan Staňo
deň všetko vymaľoval do slnečna. O rok by
sa však už podľa vyjadrenia starostu obce
Igora Tulinského mala táto akcia konať v
lete: „Deň obce sme druhý raz usporiadali na
futbalovom ihrisku. Je tu veľká plocha, každý
má priestoru, koľko potrebuje. Chceli sme zabaviť hlavne našich ľudí a upevniť komunitné
vzťahy. To sa nám, myslím, podarilo. Vyšlo
nádherné septembrové slnečné počasie, ľudia
boli spokojní, dobre to podfarbil vynikajúci
guláš Jaroslava Lakoštíka, varený s pomocou
s folkloristov. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa organizačne zúčastnili, vidieť, že na
akcii takéhoto väčšieho rozmeru sa zíde každá ruka. Dnes je to v podstate vzácnosť, keď
sa nejakí ľudia rozhodnú nezištne pomáhať
napríklad obci a treba to aspoň poďakovaním
oceniť. Napriek vynikajúcemu priebehu celej
akcie sme sa rozhodli, že Deň obce presunieme
na rok do letných mesiacov. Predsa len o pol
šiestej už slnko zapadne a je zima. Ľudia by sa
aj zabávali, ale chlad ich vyženie domov. No, a
keď si uvedomíme, koľko energie to všetko
stálo, tak užívať si Deň obce len popoludní sa
nám už zdá málo. Keď to urobíme v lete, do
noci môžeme sedieť pri hudbe a priateľoch v
ľahkom oblečení. Takže, o rok na rovnakom
mieste, ale už v lete.“
Stanislav Krakovský
Foto Jozef Kendera
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Hasiči zasahovali pri povodni
aj havárii
Členovia DHZO Vlaská Dubová si aj v
roku 2017 plnili svoje povinnosti. Zasahovali pri živelnej pohrome v okrese Liptovský Mikuláš, pri dopravnej nehode,
zúčastnili sa na taktickom cvičení v Ludrovej a absolvovali viacero pohárových
súťaží. Okrem toho žili každodenným životom dobrovoľných hasičov. V každom
prípade však preukázali svoju akcieschopnosť.

Povodeň v Demänovej

28.4.2017 o 19.10 hod bola predsedovi DHZO
nahlásená mimoriadna udalosť v obci Demänová s pokynom na vykonanie výjazdu s vozidlom CAS 15 IVECO DAILY a protipovodňovým vozíkom. Po vyhlásení poplachu jednotka
DHZO Valaská Dubová do 10 minút vykonala
výjazd na miesto udalosti v zložení Jaroslav
Mlynárik, Marek Bačík, Lukáš Dubovský, Martin Kačník, Benedikt Gajdoš. Po príjazde na
miesto udalosti sa jednotka nahlásila veliteľovi zásahu a ten vydal pokyn na stavanie protipovodňových bariér. Po postavení našich bariér sa členovia DHZO Valaská Dubová
spolupodieľali na stavaním bariér ostatných
zasahujúcich DHZO. Potom sa jednotka premiestnila na miesto plnenia vriec s pieskom a
stavaní hrádze z nich. Približne o 02.40 hod
veliteľ zásahu dal pokyn na rozoberania hrá-

dze z protipovodňových bariér. Po zbalení
svojich vecných prostriedkov sa jednotka
DHZO Valaská Dubová vrátila na základňu o
04.15 hod. DHZO Valaská Dubová úzko spolupracovala s DHZM Liptovský Mikuláš, DHZO
Lisková, DHZO Východná, DHZO Ondrašová.

Dopravná nehoda

Dňa 3.7.2017 o 20.05 hod. bola ohlásená dopravná nehoda osobného a nákladného automobilu veliteľovi zboru, ktorý vyhlásil poplach.
Po vyhlásení poplachu jednotka DHZO V. Dubová do 6 min. v zložení Marek Bačík, Michal
Gajdoš, Martin Kačník, Tomáš Lisičan, Peter
Drabiňák vykonala výjazd na miesto udalosti s
technikou CAS 15 IVECO DAILY. Po príjazde
na miesto udalosti jednotka vykonala
prieskum. Bolo zistené, že v osobnom aute sa
viezli dve osoby z čoho jedna bola zranená a
druhá bez zranenia. Obe osoby sa nachádzali
mimo vozidla. Obe osoby boli pri vedomí a komunikovali. Jednotka zranenej osobe poskytla
prvú pomoc - ošetrili rezné rany nad a vedľa
ľavého oka. Ďalej jednotka vykonala protipožiarne opatrenia na osobnom automobile. Nákladné vozidlo bolo s minimálnym poškodením. Po príchode RZP jednotka predala
zraneného lekárovi. Následne sa na miesto
udalosti dostavila jednotka OR HAZZ Ružomberok. Po podaní hlásenia a oboznámenia s

vykonanou činnosťou jednotka DHZO Valaská
Dubová pomohla s prípravnými prácami na
odtiahnutie nepojazdného osobného automobilu a na pokyn veliteľa zásahu sa naša jednotka pripravila na odchod z miesta udalosti. Po
zbalení materiálu a vecných prostriedkov sa
jednotka vrátila na základňu. DHZO Valaská
Dubová úzko spolupracovala OR HAZZ Ružomberok, RZP FALCK, DI OR PZ Ružomberok

Taktické cvičenie v Ludrovej

Dňa 7.10.2017 o 9:00 bol v extraviláne obce
Ludrová vyhlásený začiatok okresného taktického cvičenia zameraného na použitie a stavanie protipovodňových bariér. V našom okrsku
pozostávajúceho zo štyroch obcí Komjatná,
Valaská Dubová, Likavka a Martinček má protipovodňové bariéry len DHZO Valaská Dubová. Členovia DHZO Valaská Dubová boli zaradený do 5. skupiny spolu s DHZO Likavka a
DHZO Martinček. Po postavení protipovodňových bariér do plnej výšky (plnenie bariér vodou do výšky cca 1,5 m) bolo cvičenie ukončené. Následne sa konalo vyhodnotenie, kde
veliteľ cvičenia skonštatoval, že cvičenie splnilo svoj cieľ a ukázalo, ako pozitíva tak aj negatíva, ktoré je potrebné odstrániť. Následne sa
konala krátka porada veliteľov zúčastnených
DHZO s vedúcim OPT oddelenia OR HAZZ Ružomberok Ing. Pavlom Pecníkom. Taktického
cvičenia sa zúčastnili Marek Bačík, Michal Gajdoš, Peter Drabiňák, Benedikt Gajdoš.
Marek Bačík,
predseda DHZO Valaská Dubová
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Stolný tenis sa vo Valaskej
Dubovej udomácňuje
Obecný športový klub vstúpil na konci
septembra 2017 do svojej ôsmej stolnotenisovej sezóny. Táto ôsma sezóna je však iná
ako predchádzajúcich sedem. Valaská Dubová do nej už nevstúpila s jedným, ale tromi
družstvami.
Družstvo Valaská Dubová A nastúpilo v
novej sezóne opäť v 4. lige Východ, kde súperí s celkami Liptova a Oravy. Družstvo
ostalo v nezmenenom zložení: Marian Tholt
st., Igor Tulinský, Karol Holubčík a Juraj Jonák z Dolného Kubína. V našej obci zatiaľ
nemáme štvrtého hráča, ktorý by výkonnostne stačil na 4. ligu.
Vianočný stolnotenisový turnaj sa v našej dedine konal 30.12.2016. Bola to veľmi
úspešná akcia, kde sa zúčastnilo veľa nádejných hráčov, ktorí by mohli účinkovať v prípadnom B-mužstve. V tomto období bolo Bdružstvo iba hypotetickou úvahou. Prišla
však jar tohto roku, keď ma Jaroslav Mlyná-
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rik ml. požiadal, aby sme pomohli pri založení B-družstva. Hráči Jaro Mlynárik, Filip
Kondra a Maroš Javorek začali chodiť na tréningy a založenie B-čka sa stalo realitou.
Spomínaný Jaro Mlynárik sa stal vedúcim
tohto tímu a svoju prácu robí naozaj zodpovedne. B-družstvo začalo od septembra svoje účinkovanie v najnižšej súťaži ružomberského regiónu – v 9.lige. Hráči si začínajú
zvykať na pravidelné tréningy a zápasy, získavajú potrebné skúsenosti. Výsledky prídu.
Už teraz ich určite teší vybojovaná remíza s
ružomberským družstvom z Baničného, hoci
naši hráči mali na výhru. Družstvu vypomáha Ivan Urbánek z Ružomberka, ktorý má
skúsenosti s účinkovaním v A-družstve a pre
ostatných je určite prínosom. Nádejným
hráčom B-družstva je Tomáš Orolím.
Na stolnotenisové trénigy začali chodiť
aj naši žiaci. Aj oni prejavili záujem hrať stolný tenis súťažne. V regióne Ružomberka

existuje aj žiacka súťaž, ktorá sa hrá priemerne raz za mesiac. To je však pre napredovanie mládeže príliš málo. Tak sme si v klube
povedali, nech žiaci pravidelne hrajú ako Cdružstvo. Vedúcim C-družstva sa stal Peter
Holubčík, ktorému pri pracovnej vyťaženosti
vypomáham ja. C-družstvo teda nastupuje v
zložení: Peter Holubčík, jeho syn Lukáš, Timotej a Tobias Tulinský a Jakub Holubčík.
Pri žiakoch je zaujímavé sledovať, že ak majú
chlapci dobré vedenie na tréningoch, dokážu rýchlo napredovať a zlepšovať sa. Žiaci
teda nastupujú v rovnakej súťaži ako B-éčko.
Viem, že to majú ťažké. Nastupujú proti skúsenejším aj starším hráčom. No kto chce víťaziť, musí sa najprv naučiť prehrávať. Prehry ich určite mrzia, no zlepšujú sa. Veď
domáci zápas C-čka s Ľubochňou na konci
novembra skončil 6:12 v prospech Ľubochne. Chlapci uhrali krásnych 6 bodov. Veľakrát, keď aj chlapci prehrajú, povie súper, že
o rok, dva to už bude iný zápas. Niekedy sme
chodili na tréningy štyria, teraz je problém
nájsť si voľný stôl. Stolnotenisová rodina sa
rozrástla, úsilie stolnotenisových činovníkov
malo význam. Len investícia do mládeže
nám zabezpečí, že stolný tenis tu bude i naďalej.
Vyžrebovanie jednotlivých súťaží je zostavené tak, že všetky tri družstvá odohrajú
domáci zápas v jednu sobotu každý druhý
týždeň. Veľká sála nie je obsadená tri dni,
ale iba jeden deň. C-družstvo hrá v sobotu o
10:00, B-družstvo o 13:00 hod a A-družstvo
o 17:00 hod. Napriek tomu sú však v našej
obci občania, ktorým je stolný tenis tŕňom v
oku. Nepochopiteľné, pýtam sa prečo? Veď
každý rozumný človek určite pochopí, že ak
sa mladí ľudia venujú pravidelnej športovej
činnosti, osvoja si také pozitívne charakterové vlastnosti, ktoré neskôr zužitkujú v osobnom i pracovnom živote. Škoda, že súčasná
doba nepraje zapájaniu mládeže do pravidelného športu. Tá sa radšej venuje aktivitám, kde sa netreba príliš namáhať. My v
obci máme podmienky nato, aby sa mládež
venovala tomuto športu 12 mesiacov v roku,
či prší alebo sneží. Boli by sme nerozumní,
ak by sme to nevyužili. Okrem toho je stolný
tenis nízkonákladový šport, stačia dva stoly
a loptičky. Poďakovanie v tejto súvislosti patrí aj futbalovým funkcionárom, ktorý budujú
žiacky futbal.
Pohyb je liek, ktorý si nekúpime v lekárni. Stolný tenis spolu s posilňovňou, v ktorú
sme v minulosti ani nedúfali, chce aktívne
prispievať k pohybu dospelých i mládeže.
Ďakujem za podporu tohto nádherného
športu starostovi obce a poslancom.
Karol Holubčík
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FATIMA a PÁPEŽ JÁN PAVOL II. V ŠKOLE PANNY MÁRIE
Moji milovaní farníci, prežívame storočnicu
Fatimy. Dobre viete, že váš duchovný otec sa často utieka k Panne Márii a preto jej chcem zveriť aj
Vás. Začnem modlitbou:
Keď ťažký kríž ma Matička ťaží,
keď zúfalosť sa k srdcu blíži,
s dôverou kľakám k nohám Tvojim,
keď budeš so mnou - zvíťazím.
Útechou si vždy zarmútených bola,
silu si vždycky vyprosila.
Ja verím, že mi silu dáš,
veď syna tak mocného máš.
On ničoho Ti neodoprie a Tvoja ruka i moje
slzy zotrie.
Kto v Teba dúfa a dôveru skladá,
kto Ťa vrúcne o pomoc žiada,
každého vypočuješ hlas.
Pomohla si Matička – pomôž zas.
Ty si väčšiu bolesť zakúsila,
aby si nám vzorom v trápení bola.
Aj ja chcem trpezlivo niesť svoj kríž,
keď mi Ty Matička silu vyprosíš.
Matička Božia pri mne stoj,
v nebi za mňa oroduj.
Teba vzývam, teba ctím,
Teba ja neopustím. Amen
13.októbra 1917 sa Panna Mária zjavila deťom
vo Fatime šiestykrát: „Ja som Kráľovná ruženca“.
Poprosila nás, aby sme sa každý deň modlili ruženec a neurážali Pána. Pre Františka a Hyacintu to
bolo posledné zjavenie. Čoskoro zomreli v ťažkých
bolestiach za spásu sveta. Ani nie za mesiac sa v
Rusku začala boľševická revolúcia a začalo sa jedno z najväčších prenasledovaní kresťanov a Cirkvi.
A odtiaľto sa komunistické bludy začali šíriť po celom svete. O podobných udalostiach sa hovorilo v
druhej časti fatimského posolstva. V roku 1929 sa
Panna Mária zjavila Lucii ako jej sľúbila a prosila,
aby Svätý Otec spolu so všetkými biskupmi zasvätil svet a zvlášť Rusko jej Nepoškvrnenému srdcu.
Rôznymi spôsobmi toto zasvätenie urobili pápež
Pius XII. a Pavol VI., ale v oboch nebola dostatočná zmienka o Rusku a jednota medzi biskupmi.
Po atentáte v roku 1981 pápež Ján Pavol II. si
už v nemocnici pozorne naštudoval dokumenty
týkajúce sa zjavení vo Fatime. Tri mesiace boja
medzi životom a smrťou mu pomohli pochopiť,
že jedinou možnosťou ako zachrániť svet pred
novými vojnami, katastrofami a ateizmom – je
obrátenie Ruska. Negramotné deti hovorili o
udalostiach, ktoré pápež narodený na východe
prežil na sebe. Preto neboli žiadne pochybnosti o
dôveryhodnosti posolstiev. Pápež chcel čo najvernejšie uskutočniť prosbu Panny Márie. Využil
všetky kontakty s duchovnými osobnosťami,
zodpovednými za tento akt a tiež so sestrou Lu-

ciou. O rok neskôr z vďačnosti za zachránený život
vykonal slávnostné zasvätenie. Podľa slov sr. Lucii
zasvätenie nebolo ešte urobené tak ako sa vyžaduje: nebola dostatočná jednota so všetkými biskupmi. Pápež taktiež cítil, že treba bojovať za spásu
súčasného sveta. 25. marca 1984 na sviatok Zvestovania bola socha Fatimskej Panny Márie privezená do Ríma a pápež obnovil zasvätenie. Pozval
všetkých biskupov s prosbou, aby sa k nemu pripojili. Sr. Lucia bola spokojná s týmto aktom.
S úplnou istotou nemôžeme hovoriť o vplyve
aktov Zasvätenia Panne Márii na priebeh udalostí
vo svete, ale môžeme označiť udalosti, ktorých vývoj nikto nepredpokladal. Napríklad: zmena priebehu vojny po zasvätení pápežom Piom XII. v roku
1942. Po zasvätení v roku 1984 Gorbačov navštívil
USA a bola podpísaná dohoda o odzbrojení, uskutočnila sa návšteva vatikánskej delegácie v Moskve,
pád komunizmu a Berlínskeho múru, zrod štruktúr Rímsko-katolíckej cirkvi v Rusku, Gorbačovova
audiencia u Svätého Otca. V roku 1990 na otázku
novinárov o spojitosti udalostí vo Východnej Európe a Rusku s predpoveďou Panny Márie Fatimskej, pápež Ján Pavol II. odpovedal, že vďaka úcte k
panne Márii sa obnovilo rešpektovanie ľudských
práv vo Východnej Európe a v Rusku a to neprotirečí učeniu Cirkvi. Špecialisti pre náuku viery sa radujú, že sa tieto udalosti plnia po niekoľkých rokoch. Sr. Lucia súhlasila so Svätým Otcom.
„Za krátky čas, ktorý strávime s Máriou, sa
posunieme ďalej, ako za celé roky zbytočných
iniciatív zameraných na seba samých.“
V roku 1991 na desiate výročie atentátu pápež
znovu navštívil Fatimu s vďačnosťou Panne Márii za
starostlivosť počas rokov ťažkých pre Cirkev, za starostlivosť, ktorá nás uchránila pred tragédiami a
ťažkými utrpeniami a tiež za tie nečakané zmeny,
ktoré zrodili vieru v utláčaných a ponižovaných národoch. Ale zmeny so sebou prinášajú aj nové ťažkosti o ktorých pápež Ján Pavol II. povedal: „Existuje nebezpečenstvo zámeny marxizmu inou formou
ateizmu, ktorá pozýva k slobode a môže opäť zasiahnuť korene morálky či už ľudskej alebo kresťanskej. Buď aj naďalej Matkou pre všetkých, pretože
národy ťa potrebujú!“ V jednote so všetkými pastiermi pápež obnovil zasvätenie ľudského rodu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
Využívajúc tie najmenšie nástroje, Boh zvláštnym spôsobom zasahuje do ľudskej histórie a vedie
ho k spáse. Ale vidíme, že ešte nenastal čas víťazstva Nepoškvrneného srdca. V roku 2000 pri blahorečení fatimských detí Františka a Hyacinty nám
pápež pripomenul, že „človek, odstraňujúc Boha
zo svojho života nemôže dosiahnuť šťastie a v konečnom dôsledku ničí samého seba.“ Vojny 20.
storočia , koncentračné tábory, etnické prenasle-

dovania, terorizmus, únosy ľudí, útoky na nenarodené deti a rodiny sú tomu svedkami.”
Na tomto pozadí pápež Ján Pavol II. predstavuje svetu dva žiariace obrazy podobné „dvom sviecam, zapálené Bohom, aby dali ľudstvu svetlo do
týchto smutných a temných časov.“ Dvoch malých
človiečikov – Františka a Hyacintu, ktorí preto, aby
„spasili hriešnikov, podstúpili akékoľvek poníženia
a pokánia.“ Ich príklad povzbudzuje aj dnes – dospelých aj deti tretieho tisícročia. „Vyjadrujem svoju vďačnosť blahoslavenej Hyacinte za modlitby a
obety, ktoré prinášala v mene Svätého Otca, ktorý
veľa trpel v jej videniach“ – týmito slovami sa modlil pápež.
13. októbra 1996 kardinál Ratzinger navštívil
Fatimu a poznamenal: „ Mária rozprávala s deťmi, s
tými, ktorý nič neznamenajú v tomto osvietenom a
pyšnom svete, svete vedy a viery v progres, ktorý je
súčasne aj svetom ničenia, strachu a zúfalstva. Aké
aktuálne!“
Svoju kázeň pápež ukončil slovami: „Presvätá
Panna Mária nás potrebuje, aby sme potešovali Ježiša, zarmúteného urážkami, ktoré mu spôsobujeme. Potrebuje naše modlitby a naše obety za hriešnikov. Poproste svojich rodičov a učiteľov, aby vás
zapísali do školy Panny Márie, aby vás ona učila
stať sa takými ako boli pastierikovia, ktorí sa snažili robiť to, čomu ich ona naučila. Hovorím vám, že
„za krátky čas, ktorý strávime s Máriou, sa posunieme ďalej, ako za celé roky zbytočných iniciatív
zameraných na seba samých.“
Mária,
nauč ma zbožne žiť,
nauč ma dobrým (dobrou) byť,
nauč ma modliť sa, nauč ma kajať sa.
Mária nauč ma milovať,
nauč ma bojovať,
nauč ma poslúchať,
nauč ma odpúšťať.
Matka Božia Mária,
nauč ma verným byť,
nauč ma čistým byť,
nauč ma trpieť,
nauč ma zomrieť.
Keď príde smrtný boj,
Mária, pri mne stoj.
Na mňa nezabudni, amen.
Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech
sa zdvojí. Lásku, šťastie, žiadne hádky, pohodu a
krásne vianočné sviatky Vám praje
Váš duchovný otec ThLic. PaedDr. K. Karaš
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Nový Betlehem, ktorý bude krášliť naše
námestie počas vianočného obdobia.

Vianočné zvyky a obyčaje vo
Valaskej Dubovej
So životom v obci úzko súviseli zvyky, ktoré
mali svoje opodstatnenie a význam. Ich korene možno badať v slovanskej tradícii aj vo valaskom spôsobe života. Pri inšpirácii valaským
spôsobom života išlo o mužské medvedie tance konávané na bursách alebo o nám dobre
známe odzemky. Zvlášť s obdobím Vianoc súviselo množstvo zvykov a obyčají, na ktoré sa
už možno zabudlo alebo práve naopak, ktoré
sa tešia znovuzrodenej popularite.
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S blížiacim sa termínom Štedrého dňa sa aj
v škole začínala príprava na sviatky. Žiaci
napiekli s pomocou učiteľov oblátky (u nás
aj oplátky). Pred Štedrým dňom, pri roznášaní oblátok, hovorili žiaci takto: „Milí a
vážni páni a patronovia, už je tomu skoro
dvetisíc rokov ako slávime pamiatku narodenia Krista Pána. S támto darčekom Vás upomína pán učiteľ s pani učiteľkou, aby ste ho s
radosťou prijali, s anjelmi prespievovali - Sláva

Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle. Pochválen buď Ježiš Kristus.“. V období
pred Štedrým dňom sa okrem roznášania oblátok praktizoval ešte jeden zvyk a to chodenie betlehemcov. Išlo o betlehemskú hru. Vo
Valaskej Dubovej chodil anjel, Stacho, Fedor
a Kubo. Anjel nosil betlehemček a ostatní recitovali vinše, také ako aj po iných dedinách.
S príchodom Štedrého dňa súviselo množstvo príkazov, zákazov a obmedzení ako napríklad pôst. Na Štedrý deň, ktorý nazývali
aj Kračún, chodili chlapci zavčasu ráno vinšovať (častitovať) po susedoch: „Častitujem
Vám tieto hody sviatky, aby Vás Pán Boh priniesol do lepších rokov s menšími hriechmi,
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väčšou radosťou, s Božou milosťou, na poli
úrod, vo dvore príchod, v dome láska, svornosť, úprimnosť. Pochválen Pán Ježiš
Kristus.“ Alebo sa prihovárali ďalším vinšom: „Doniesol som Vám ocele aby ste nespadli z postele, aby ste mali hrnce celie, aby
Vám ostala tetka hrubá.“ Na Štedrý deň z
domu nesmeli vychádzať dievčatá. Dovolené to mali až po večeri, kedy mohli ísť vinšovať susedom a rodine. Po chlapcoch prichádzali pastieri – boženíci s vinšom: „Keď som
vyšiel na kopanky naše, slniečko už svietilo a
ja upotený, sadol som si pod javor zelený. V
tom pes môj zašteká, ja sa obzriem, dvoch pocestných ľudí kráčať ku mne dozriem. Radostne ich vítam, pekne sa ich pýtam, čo by
ste si priali. My sme z Nazaretu, rodom galilejským, prišli sme sem na rozkaz cisára, aby
bol ľud spísaný od mocnárstva jeho zrátaný.
Oh, slniečko už ide k západu a ja musím odísť
ku stádečku svojemu. Taktiež prichádzam do
tohto vašeho poctivého príbytku, aby vás Pán
Boh požehnal a na vašich dietkach potešenia,
na statečku rozmnoženia dal, aby ste sa mohli
s Kristom Pánom radovať a tie prekrásne pesničky prespevovať ako ich prespievali valasi
na betlemskom salaši. Sláva Bohu na nebi,
pokoj ľuďom na zemi. Pochválen buď Ježiš
Kristus.“ Keď skončili s vinšovaním, gazdiná
vytiahla z rúk pastiera toľko boženíkov, koľko kráv mala u neho cez leto na paši a vyšľahala ním dievča alebo chlapca, aby mali býčka alebo jalovičku. Boženík sa vyrábal z
vŕbového prútia, vetvičiek tisu a kláskov
ovsa. Potom dali pastierom odmenu v podobe chleba alebo peňazí. Počas Štedrého dňa
nesmela žena prísť ako prvá do cudzieho
domu, lebo prinášala nešťastie a gazdovi sa
vraj po celý rok zle vodilo. Preto každý čakal
ako prvého vinšovníka – mládenca a dievčatá radšej z domu ani nevychádzali. Situácia
sa zmenila po večeri, kedy chodili deti a
mladí vinšovať po susedoch.
Počas štedrej večeri sa pod stôl položil šechtár naplnený vodou, do ktorého sa vhodil
peniaz. Šechtár je drevená nádoba s objemom asi 5 litrov a s rukoväťou umožňujúcou prenášanie. Na Božie narodenie ráno sa
v tej vode umývala celá rodina. Prvý otec na
znak toho, aby boli všetci zdraví a aby v rodine nikdy nechýbali peniaze. Otec rodiny
tento peniaz zo šechtára s vodou nosil celý
rok pri sebe. Večera sa začínala modlitbou:
„Otče náš..., Zdravas Mária..., Sláva Bohu...“
Ešte pred ňou gazda zapaľujúc sviečku povedal vinš: “Častitujem Vás tieto hody, sviatky...“. Keď sa rodina pomodlila podávali sa
oblátky s medom a cesnakom, pálenka –
hriatô, kapustnica s hubami bez mäsa alebo
kyslá polievka uvarená zo šťavy kyslej kapusty, cibule a zapražená maslom a cesnakom. Ďalej sa jedla ryba a chren (išlo o va-

rené sušené slivky a chren, zatrepané
múkou). Ako nasledujúci chod boli opekance a lokše. Na stole bola umiestnená misa s
jačmeňom a zemiakmi, v ktorej bola zapálená sviečka. Jačmeň a zemiaky sa odložili do
komory a na jar sa použili na siatie a sadenie. Na inej mise bol chlieb, jablká a peniaze. Po večeri sa odkrojilo toľko krajcov chleba, koľko bolo statku v maštali. Vzala sa
horiaca svieca a jablko a bez slova sa išlo do
maštale. Chlieb sa podával statku a jabĺčkom sa potrelo každé zviera, aby bolo po
celý rok okrúhle ako jablko. Večera sa znova ukončila modlitbou. Po štedrej večeri
deti a mládež išli spievať pod obloky susedov vianočné piesne. Gazdiná ich za to odmieňala šestákom, orechom alebo opekancom. Koledy trvali až do polnoci. Vtedy sa
už celá rodina odobrala do kostola na polnočnú svätú omšu. Po skončení omše gazda
alebo gazdiná bez slova odišli domov, zobrali putňu (väčšia drevená nádoba s úchytom), nabrali na potoku vodu, obišli s ňou
svoje stavenisko so slovami: „Prv voda než
oheň, narodil sa Kristus Pán v tento deň“.
Týmto sa robil znak ochrany pred ohňom.
To už bol však deň Božieho narodenia,
ktorý začínal polnočnou omšou. Po pôstnom Štedrom dni sa smelo jesť mäso. Jedlo
sa pripravovalo na Štedrý deň doobeda,
pretože v deň Božieho narodenia sa nevarilo. Taktiež sa nechodilo na návštevy a rodina bola celý deň pospolu.

Nasledujúci deň sv. Štefana bolo zvykom
hrávať divadlo a po ňom nasledovala zábava, nazývaná štefanská zábava.
Starý rok - Silvester sa odprevádzal svätou
omšou, ktorá bola posledná v roku. Počas
Silvestra prebiehala večera podobne ako
štedrovečerná, ale už sa jedlo mäso. Nový
rok sa zasa niesol v znamení vinšovania
šťastia a zdravia v Novom roku a tiež aj stretávania sa rodín. Nejedlo sa mäso z hydiny,
aby vraj niekto z rodiny neodišiel.
Počas sviatku Troch kráľov (Zjavenie Pána)
chodili mladí ako traja králi po domoch a
vinšovali: „My tria králi prišli sme k vám
zdravia, šťastia vinšovať vám. Zdravia, šťastia, dlhé letá, my sme prišli k vám zďaleka.
Zďaleka je cesta naša do Betlema myseľ naša.
My sme hviezdu uvideli skrz to Božské narodení. Tá hviezda nás osvietila do samého Betlehema. Vy gazdinka i gazdičku udeľte nám po
grošíčku. A čo nám vy udelíte, zato biedni nebudete. My budeme Boha vzývať vrúcne modliť sa s spievať.“ Za odmenu dostávali peniaze. Taktiež sa svätila trojkráľová voda a do
domácností prichádzal kňaz s organistom a
miništrantmi. Kropili dom svätenou vodou a
kadili kadidlom. Na dverách napísali G+M+B spolu s letopočtom. Pôvodne C+M+B,
čo znamenalo „Kristus požehnaj tento dom“
(lat. Christus mansionem benedicat), nie
mená „troch mudrcov“ z Východu.
Mgr. Ľubica Lenartová

Príchod Mikuláša v nedeľu 10.decembra 2017

Foto: Filip Bocko
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tRiedenie odpadu
je ekoloGické a
potRebné.
Milí spoluobčania!

V našej obci sme s Vašou pomocou
zrealizovali separovaný zber komunálneho odpadu. Našou snahou je na skládku
odviesť čo najmenej odpadu, aby sa poplatky za zber a zneškodňovanie odpadov nemuseli zvyšovať ale naopak znižovať. Riešenie tohto problému spočíva v
triedení komunálneho odpadu. Každá
domácnosť obdržala v minulom roku
plastové nádoby, do ktorých ja potrebné
triediť odpad nasledovne.

Patria sem: predmety zo skla, fľaše,
poháre, črepy, okenné sklo

DO zelených nádob - sklo

Do žltých nádob - plasty
a kovy + obaly s tetrapakov

Patria sem: priesvitné (číre), zelené,
modré fľaše od minerálok, obaly od aviváže, čistiacich prostriedkov s označením
HD-PE. Fľaše upravte stlačením. Bližšie
informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Veríme že zodpovedným triedením
odpadov spoločne docielime zníženie poplatkov za vývoz TKO. V budúcom roku sa
budeme snažiť vytvoriť pre Vás kompostovisko, kde budete môcť vyvážať trávu zo
záhrad.
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Vážení vlastníci lesa - urbarialisti,
Chceme sa vám poďakovať za vašu ústretovosť pri podpore starostlivosti o váš lesný aj
nelesný majetok v uplynulom roku 2017,
ktorý je v správe nášho Pozemkového spoločenstva. Vaša podpora je každoročne vyjad-

rená na zasadnutiach valného zhromaždenia
vlastníkov, kde vždy podporujete v prvom rade
starostlivosť o les, a možnosť žiť v zdravej prírodnej krajine, a hmatateľný úžitok je až na
druhom mieste.
Chceme sa poďakovať aj všetkým zamestnancom, brigádnikom a našim poľovníkom, ktorí

Začiatok činnosti občianskeho
združenia
V našej obci sme v roku 2016 založili občianske združenie s názvom : „Priatelia folklóru
a športu spod CHOČA“ ktoré sa aj s vašou
pomocou chce podieľať na skvalitnení života
v našej obci.
Preto by sme vás chceli aj týmto spôsobom
poprosiť o poukázane 2% z daní ktoré môže
každý pracujúci odovzdať podľa vlastného
uváženia. Tieto prostriedky budú použité na
rozvoj našej obce.
2 Za účelom naplnenia tohto cieľa bude
občianske združenie najmä
a) Uchovávať a rozvíjať tradície ľudového
umenia obce a regiónu.
b) Šíriť propagovať a podporovať prejavy duchovnej a materiálnej kultúry vo všetkých jej
formách.
c) Metodicky pôsobiť a vytvárať odborné a
organizačné zázemie pre naplňovanie činnosti kultúrnych subjektov pôsobiacich na
rozvoji miestnej kultúry.
d) Združovať jednotlivcov so záujmom o ľudové umenie a aktivizovať ich tvorivú činnosť

v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a ľudovoumeleckej výroby.
e) Vydávať neperiodické publikácie, audio a
video nahrávky z oblasti tradičnej ľudovej
kultúry.
f) Spolupracovať s kultúrnymi, prípadne inými orgánmi a organizáciami v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.
g) Spolupracovať s miestnymi športovými
klubmi
h) Organizovať a podporovať kultúrne, športové a spoločensko-súťažné programy a podujatia, vrátane propagačnej činnosti.
i) Spolupracovať s obcou Valaská Dubová, so
školskými zariadeniami, zväzmi, klubmi a
združeniami obce, s organizáciami pracujúcimi s mládežou, s médiami.

v uplynulom roku odviedli kus poctivej roboty, pri vysádzaní, vyžínaní, ochrane a ostatnej starostlivosti o les. Úžitky tejto práce
budú pre ďalšie generácie, tak ako my berieme úžitky z práce našich predkov. Ale tak to
už v lese chodí.
V nadväznosti na uvedené ďakujeme všetkým
vlastníkom – našim občanom, ktorí po nevychovaných návštevníkoch našej prírody (turistoch, hubároch, cyklistoch) robia poriadky. Veľa z vás stretávam s košíkmi a taškami
plnými, lež nie húb či lesných plodov – ale
žiaľ, plastových, kovových a sklenených odpadkov. Normálnemu človeku ostáva rozum
stáť nad tým, ako môže niekto do lesa vyhodiť prázdny obal, ktorého obsah mu bol na
osvieženie pri prechádzke krásnou prírodou.
Vážení vlastníci, želáme vám všetkým pokojné Vianočné sviatky, prežité v kruhu svojich
najbližších, a do nastávajúceho roku 2018
veľa zdravia, a osobných úspechov. Ako vlastníci nádhernej prírody v Chočských vrchoch,
si spoločne poprajme spojiť sa za rozumnú a
odbornú ochranu nášho vlastníctva - dedičstva, našej prírody, aby sme z nej mali v prvom rade úžitok my a následne návštevníci
nášho kraja a ostatná široká verejnosť.
Všetko dobré želá výbor PSU

17- Obchodné meno (názov) „Priatelia
folklóru a športu spod CHOČA“
18 - Sídlo – Ulica Valaská Dubová 39
19- Súpisné/orientačné číslo 39
20- PSČ 03496
21 – Obec Valaská Dubová
Okrem tohto občianskeho združenia je v našej obci registrované na prijímanie 2% z daní
aj občianske združenie
HASIČI ĽUĎOM
IČO 50095510
Sídlo Valaská Dubová č. 39
PSČ 03496
Kto by chcel prispieť našim hasičom 2% z
daní môže tak urobiť po vyplnení predpísaného tlačiva na poukázanie 2% a jeho odovzdaním na daňovom úrade.

Na tlačive o poukázaní 2% z daní je potrebné uviesť.
II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
15 - IČO / SID 50487981
16 - Právna forma Občianske združenie
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Uznesenia obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Dubovej 2017
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 24.2.2017
K bodu č. 2: Voľba zapisovateľa, navrhovateľov zápisnice a overovateľov zápisnice
U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa
24.2.2017 vo Valaskej Dubovej. Obecné zastupiteľstvo určuje: a) za zapisovateľku zápisnice
Bc. Annu Bockovú b) za navrhovateľov a overovateľov zápisnice Mgr. Martina Kereškéniho,
Mgr. Karola Holubčíka
K bodu č. 3: Odpredaj obecného pozemku
Uznesenie č.2/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 24.2.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: odpredaj obecného pozemku p.č. E KN 5103/3, LV 693, o výmere
337m2 Dominikovi Joštiakovi, bytom Valaská
Dubová 223 a manž. Eve rod. Zaťkovej, za navrhovanú cenu 4,-eur/m2 vzhľadom na to, že
nejde o klasický pozemok, jedná sa o močariny
a obec pozemok nemieni využívať.
K bodu č. 4: Oprava obecného rozhlasu
Uznesenie č. 3/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 24.2.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: rekonštrukciu obecného rozhlasu aj so zasielaním oznamov zaregistrovaným
občanom
prostredníctvom
sms-správy.
K bodu č. 5: Kúpa nehnuteľnosti
Uznesenie č. 4/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 24.2.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: kúpu nehnuteľnosti bývalej pošty a priľahlých parciel a poveruje starostu pripraviť model financovania, ktorý
predloží na schválenie OZ.
K bodu 6: Audit obce 2015
Uznesenie č. 5/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 24.2.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : správu nezávislého audítora o vykonaní účtovnej závierky
obce za rok 2015
K bodu 7: Súhrnná správa Hlavného kontrolóra obce za rok 2016, Plán práce HKO
na I. polrok 2017 Uznesenie č.6/2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : Správu
HKO za rok 2016
Uznesenie č.7/2017 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje : Plán práce HKO na I. polrok 2017
K bodu č. 10: Realizácia materského centra
Uznesenie č. 8/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 24.2.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : realizáciu posilňovne a
detského centra v kultúrnom dome s nákladmi
na realizáciu v sume 8.000,- eur.
K bodu č. 11: Úprava rozpočtu obce
Uznesenie č. 9/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 24.2.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné za-
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stupiteľstvo schvaľuje : úpravu rozpočtu obce
Valaská Dubová č.1/2017 – viď príloha
K bodu č. 12: Rôzne
Uznesenie č. 10/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 24.2.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : zaoberať sa problematikou malého i veľkého erbu obce.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 12.5.2017
K bodu č. 2: Voľba zapisovateľa, navrhovateľov zápisnice a overovateľov zápisnice
U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa
12.5.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo určuje: a) za zapisovateľku zápisnice
Bc. Annu Bockovú b) za navrhovateľov a overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Kenderu a Ing.
Blažeja Lakoštíka
K bodu č. 3: Kúpa nehnuteľnosti
Uznesenie č.11/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 12.5.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: kúpu nehnuteľnosti budovu bývalej pošty s.č.52, nachádzajúcej sa
na p.č. CKN 123/1 a priľahlých parciel CKN
123/2 a CKN123/3, zapísané na LV 615, za
celkovú sumu 38.000,-eur.
K bodu č. 3: Kúpa nehnuteľnosti
Uznesenie č. 12/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 12.5.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: prijatie bankového úveru od Prima banky Slovensko a.s. v sume v
sume 38.000,-eur na kúpu nehnuteľnosti: budovy s.č.52, p.č. CKN 123/1 a priľahlých parciel CKN 123/2 a CKN 123/3, zapísaných na
LV 615.
K bodu č. 5: Podmienky voľby Hlavného
kontrolóra obce
Uznesenie č. 13/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 12.5.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 4-hodinový týždenný
pracovný úväzok HKO. Ostatné náležitosti v
zmysle Zákona 369/90 o Obecnom zriadení.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 16.6.2017
K bodu 3. Voľba HKO
Uznesenie č. 14/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 16.06.2017 vo Valaskej Dubovej. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje: Pani Ing. Sucháňovú
za hlavnú kontrolórku obce Valaská Dubová
K bodu č. 4: Záverečný účet obce za rok 2016
U z n e s e n i e č. 15/2017 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa 16.06.2017 vo Valaskej Dubovej
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Hospodárenie bežného roka 2016 a použitie prebytku

bežného a kapitálového rozpočtu zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v
rozpočtovom roku 2016 a schvaľuje výsledok
hospodárenia obce v sume 9743,57 eur zaúčtovať do rezervného fondu.
K bodu č. 4: Záverečný účet obce za rok 2016
Uznesenie č. 16/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 16.06.2017 vo Valaskej Dubovej. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje: Záverečný účet obce
za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
U z n e s e n i e č. 17/2017 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa 16.06.2017 vo Valaskej Dubovej.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Rozpočtové
opatrenie č. 2/2017 v zmysle prílohy č. 1
K bodu č. 9 Rôzne
U z n e s e n i e č.18/2017 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa 16.06.2017 vo Valaskej Dubovej. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Rozsah zmien
rozpočtu, ktoré môže vykonávať starosta obce
t.j. presuny v rámci schváleného rozpočtu do
výšky 1 500 Eur v jednotlivom prípade.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 14.7.2017
K bodu č. 2: Voľba zapisovateľa, navrhovateľov zápisnice a overovateľov zápisnice
U z n e s e n i e č. 20/2017 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa 14.07.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné
zastupiteľstvo určuje: a) za zapisovateľku zápisnice Mgr. Janu Varivovú b) za navrhovateľov a overovateľov zápisnice Mgr.Jantek, Mgr.
Holubčík
K bodu 3. Plán HKO na II. polrok 2017
Uznesenie č.21 /2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 14.07.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Valaská Dubová na II. polrok 2017
K bodu č. 4. Zrušenie miestneho národného
výboru
Uznesenie č. 22 /2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 14.07.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné
zastupiteľstvo ruší Miestny národný výbor Valaská Dubová bez právneho nástupcu
K bodu č.5 Odpredaj obecných pozemkov
Uznesenie č.23 /2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 14.07.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecných
pozemkov žiadateľom Katarína Kereškéniová,
Valaská Dubová 78, Milan Kereškéni a Mária
rod. Dubovská, Valaská Dubová 283 a Mária
Aoussaoiu, Valaská Dubová 99 v k.ú. Valaská
Dubová E-KN 5081, 348 m2 – ostatná plocha a
E-KN 5082/1, 60 m2- ostatná plocha v zmysle
geometrického plánu č.13955977-17/2017vypracovaného Lindner-Geoing v cene 1 eur/1m2
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z dôvodu osobitného zreteľa nevyužiteľnosti,
nedostupnosti a svahovitosti terénu.
K bodu č. 6 Partnerstvo s obcou Březina
Uznesenie č. 24/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 14.07.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné
zastupiteľstvo súhlasí so zmluvou o spolupráci
s obcou Březina a poveruje starostu obce jej
podpisom
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 18.8.2017
K bodu č. 2: Voľba zapisovateľa, navrhovateľov zápisnice a overovateľov zápisnice
U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa
18.8.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo určuje: a) za zapisovateľku zápisnice
Bc. Annu Bockovú b) za navrhovateľov a overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Kenderu a
JUDr. Zuzanu Lúčanovú.
K bodu č. 3: Začiatok projektu pozemkových úprav v obci
Uznesenie č.25/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 18.8.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: JPÚ v katastri obce Valaská Dubová podľa navrhovaného obvodu
K bodu č. 3: Začiatok projektu pozemkových úprav v obci
Uznesenie č. 26/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 18.8.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo odporúča: starostovi zistiť záujemcov do prípravného výboru formou výzvy
obecného rozhlasu.
K bodu č. 4: Žiadosť o predaj obecných pozemkov
Uznesenie č. 27/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 18.8.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Predaj obecného pozemku parcela č. KN – E 5092 evidovanom na
LV č. 693 katastrálne územie obce Valaská Dubová vo výmere 113 m2 Stanislavovi Lakoštíkovi, za cenu 10 eur/ m2 z dôvodu osobitného
zreteľa (nemožnosť využitia daného pozemku
obcou).
K bodu č. 4: Žiadosť o predaj obecných pozemkov
Uznesenie č. 28/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 18.8.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: predaj obecného pozemku podľa priloženého geometrického plánu č. 36672769-019/17 vo výmere 47 m2
Petrovi Smilkovi za cenu 5 eur/ m2 z dôvodu
osobitného zreteľa (nemožnosť využitia daného pozemku obcou – pozemok pod domom).
K bodu č. 5: Ukončenie projektu most na
Skalke
Uznesenie č. 29/2017 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní
dňa 18.8.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: predaj obecných pozemkov v intraviláne obce Valaská Dubová
KN-E p.č. 5137/2 o výmere 197 m2, KN-E p.č.
5138/1 o výmere 6 m2, evidovaných na LV č.

693, podľa priloženého návrhu geometrického
plánu č. 44388446-064/17 Žilinskému samosprávnemu kraju v cene 1 eur.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 31.10.2017
K bodu č. 4: Schválenie použitia rezervného fondu
Uzn. č. 31 /2017 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa
31.10.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu
celkovej sume 9303,11 Eur v zmysle prílohy
č.1
K bodu č. 5 Zmena rozpočtu 2017
Uzn. č. 32/2017 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa
31.10.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 3 na rok
2017 v zmysle prílohy č.2
K bodu č. 6 Prevod pozemkov
Uzn. č. 33 /2017 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa
31.10.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 27/2017 zo dňa
18.08.2017
Uzn. č. 34 /2017 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa
31.10.2017 vo Valaskej Dubovej V zmysle § 9a
odst. 8. písmeno e Zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo schvaľuje priamy predaj
obecného pozemku parcela č. 5092, druh pozemku – Ostatné plochy, s výmerou 113 m2,
parcela registra „ E“, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Valaská Dubová v okrese
Ružomberok, obec Valaská Dubová, kupujúcim: Stanislav Lakoštík, rodn. priezvisko: Lakoštík, dátum narodenia: 30.03.1947, rodné
číslo:470330/728, trvalý pobyt: Karola Františka Palmu 1745/15, Ružomberok a manželka Marta Lakoštíková, rodné priezvisko: Vrbenská, dátum narodenia: 28.09.1951, rodné
číslo 515928/259, trvalý pobyt: Karola Františka Palmu 1745/15, Ružomberok do bezpodielového vlastníctva manželov v podiele 1/1,
za kúpnu cenu 10 eur/m2 z dôvodu osobitného
zreteľa (nemožnosť využitia daného pozemku
obcou).
Uzn. 35/2017 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa
31.10.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo nadväzujúc na uznesenie č. 29/2017
zo dňa 18.08.2017 schvaľuje priamy predaj novovytvorených pozemkov: - parc. KN-C č.
942/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere
61 m2, - parc. KN-C č. 957/2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 89 m2, - parc. KN-C č.
959/3 vodná plocha o výmere 53 m2, ktoré
vznikli oddelením od pôvodných pozemkov
parc. KN-E 5137/2 ostatné plochy o výmere 11
613 m2, parc. KN-E č. 5138/1 trvalé trávne porasty o výmere 1703 m2, v kat. území Valaská
Dubová, obec Valaská Dubová, okres Ružomberok, zapísané na LV č. 693 pre vlastníka
Obec Valaská Dubová, 034 96 Valaská Dubová
39, IČO: 00315826, na základe geometrického
plánu č. 44388446-064/17, vyhotoveného

dňa 07.07.2017 spoločnosťou IGEO, s.r.o., Geodetická kancelária, Bernoláková 27, 034 01
Ružomberok, IČO: 443884966, Ing. Denisou
Mojšovou, autorizačne overeného Ing. Zuzanou Štefundovou dňa 11.07.2017, úradne overeného Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom dňa 19.07.2017 pod č.
402/2017 do výlučného vlastníctva kupujúceho: Žilinský samosprávny kraj, Komenského
48, 01109 Žilina, IČO: 37808427, za kúpnu
cenu vo výške 1,00 eur.
K bodu č. 7 Schválenie spôsobu financovania JPÚ
U z n e s e n i e č. 36/2017 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa 31.10.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje garanta finančného
zabezpečenia Jednoduchých pozemkových
úprav v obci Valaská Dubová v lokalite pod
Brestovou, pod Kunovom a v lokalite číslo 2 pri
cintoríne , ktorým bude Obec Valaská Dubová.
K bodu č. 8 Schválenie projektov na rok
2017
Uzn. č. 35 /2017 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa
31.10.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do projektu
„Modernizácia budovy označenej súpisným
číslom 52 a výstavba detského a workout ihriska“
Uzn. č. 36 /2017 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa
31.10.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do projektu
„Modernizácia vykurovacieho systému a ohrevu TV Obecného úradu Valaská Dubová“
K bodu č. 9 Plat starostu obce
Uzn. č. 37 /2017 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva prijaté na rokovaní dňa
31.10.2017 vo Valaskej Dubovej Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová na základe § 4
ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest, v platnom znení, schvaľuje
zvýšenie minimálneho (základného) platu
starostu obce o 20% s účinnosťou od
01.11.2017
Pramene z oficiálnej stránky obce spracoval
Stanislav Krakovský
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Súťaž o večeru pre
dvoch v penzióne
Jánošíkova krčma
Starosta obce Valaská Dubová vyhlasuje
pre čitateľov obecných novín súťaž o kompletnú večeru pre dvoch v penzióne Jánošíkova krčma. Stačí, aby ste do 15. januára
2018 doniesli na obecný úrad vo Valaskej Dubovej vyplnený kupón so správnymi odpoveďami (kupón s nesprávnymi odpoveďami nebude zaradený do losovania). Súťaž bude
vyhodnotená na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, kedy prebehne žrebovanie. Správne odpovede zakrúžkujte.
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Otázky
1. Ako sa volal prezident SR, ktorý bol
na oficiálnej návšteve Valaskej Dubovej?
a/ Rudolf Schuster
b/ Andrej Kiska
c/ Ivan Gašparovič
2. V akej disciplíne sa stal v roku 2017
Jaroslav Mlynárik majstrom Európy?
a/ vo futbale
b/ v streľbe
c/ vo vábení jeleňov
3. Ako sa volá kronikár obce Valaská
Dubová?
a/ Ing. Jozef Kendera
b/ Mgr. Marián Jantek
c/ Igor Tulinský
4. S ktorou obcou podpísala Valaská Dubová dohodu o medzinárodnej spolupráci?
a/ Březina
b/ Karviná
c/ Komjatná
5. Koľko družstiev hrá za obec súťažne stolný tenis?
a/ 1
b/ 2
c/ 3
Meno a priezvisko:
..............................................................
Adresa :
.............................................................
Telefónne číslo:
.............................................................

KUPÓN
Dubovské novosti 2/2017

24

V tomto školskom roku pôjdu
deti aj na plavecký výcvik
Školský rok 2017/2018 sa v našej materskej škole začal 4. septembra 2017 so 17 deťmi. Počas októbera a novembera pribudli
ešte 3 deti. Momentálne chodí do materskej
školy 20 detí z maximálneho počtu 21. Od
septembra prebehlo v škôlke niekoľko akcií.
Okrem každodenných činností sme v októbri zorganizovali „Šarkaniádu“. Počasie vyšlo
na výbornú, keďže svietilo slniečko a zároveň fúkal vietor. Púšťanie šarkanov bolo
úspešné a ukázalo sa, že je to príjemná akcia, ktorá spojila deti, učiteľov a rodičov. Prišlo sa pozrieť aj niekoľko občanov a starších
detí z obce. Dúfam, že akciu sa podarí zopakovať aj na budúcu jeseň.
Medzi ďalšie akcie, ktoré sme absolvovali
patrí divadelné predstavenie „O malých huncútoch“. Divadielko o pravidlách a denných
činnostiach nám zahral herec z prešovského
divadla Slniečko. Okrem herca v predstavení
vystupovali metrové bábky, ktoré herec ovládal spoza opony. Detičkom sa predstavenie
páčilo, o čom svedčili aj ich rozveselené oči.
6. decembra k nám zavítal sv. Mikuláš,
ktorý nám rozsvietil vianočný stromček.
Predtým ešte pod ním v noci poukladal darčeky v podobe rôznych hračiek. Detičky si
pre neho pripravili básne, piesne a krátky ta-

nec. Za celoročnú snahu a poslušnosť dostalo každé dieťa sladký balíček.
Počas školského roka je naplánovaných
ešte niekoľko akcií. V decembri nás čaká vianočné pečenie medovníčkov, v marci príde
opätovne divadlo Slniečko s poučným predstavením o triedení odpadu, v máji nás čaká
oslava Dňa matiek a v júni MDD. Tento rok
sa prvýkrát naše detičky zúčastnia aj týždenného plaveckého výcviku pod dohľadom
skúsených lektorov. Dúfam, že všetky akcie
vyjdú na výbornú.
Prajeme Vám krásne Vianoce
Kolektív MŠ
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