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O ŽIVOTE A DIANÍ V OBCI LOKCA : : : VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD ŠTVRŤROČNE

Na aktuálnu tému...
Nevyberáme si, kde a kedy sa narodíme, sami sa však môžeme rozhodnúť, kde a ako budeme žiť...

Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to
jediné prostredie pre život, ktoré máme.
Logickou nevyhnutnosťou je teda chrániť
ho a zveľaďovať. To všetci vieme, no len
poznanie nestačí. Potrebné sú predovšetkým konkrétne činy a každý musí začať
sám od seba, nečakať, že to za neho urobí
niekto iný. Ja, ty – my všetci sme zodpovední za osud Zeme a život budúcich
generácií, našich potomkov.
Každý deň nám masmédiá sprostredkúvajú problematiku ochrany životného prostredia, riešia sa globálne aspekty celosvetového charakteru a my si to stále
nepripúšťame. Hovoríme si: „Je to smutné, no mňa sa to netýka.“ Každý človek

má potenciál pozitívne ovplyvňovať kvalitu nielen svojho života, no na druhej
strane, máme rovnakú možnosť ničiť

Životné prostredie je priestor, ktorý sa
nedá vymedziť hranicami štátu. Jednotlivé prírodné sústavy sú navzájom prepojené a vytvárajú podmienky pre život na
našej planéte – pre náš život, pre život
našich detí. Kto môže ostať ľahostajný,
kto môže povedať, že sa ho to netýka?
Nikto! Pritom stačí celkom málo. Nemusíme sa zúčastňovať protestných akcií
hnutia GREENPEACE, aby sme priložili
ruku k dielu. Stačí urobiť to „najmenej“,
čo môžeme – začať zodpovedne triediť
odpad a nevytvárať čierne skládky. Alebo
budeme žiť za pár rokov na smetiskách...

všetko pekné okolo seba. Záleží na nás,
na našom svedomí, na úrovni nášho morálneho cítenia, ako sa rozhodneme...

NA SLOVO SO STAROSTOM...
V obci prebieha niekoľko aktivít.

Tou
najaktuálnejšou naďalej ostáva projekt
budovania kanalizácie a s tým súvisiaci
nevyhovujúci stav niektorých miestnych
komunikácií. Aké je Vaše stanovisko
k danému problému?

S daným stavom nie je možné vyjadriť
spokojnosť,
cesty
sú
naozaj

v nevyhovujúcom stave. Obec predbežne
pristúpila k rozhodnutiu nevydať od 1.1.
2009 nové rozkopávkové povolenie, pokiaľ nebude povrch miestnych komunikácií upravený na vyhovujúci stav. Po
ukončení všetkých prác na odkanalizovaní
obce plánujeme komplexne zrekonštruovať niektoré cesty, na tento
účel už má obec vyčlenené
finančné prostriedky zo svojho
rozpočtu.
Obecné byty pri zdravotnom
stredisku by už mali byť
k dispozícii budúcim nájomníkom.
V druhej polovici decembra
prebehla kolaudácia týchto
nájomných bytov. Byty už majú
svojich prvých nájomníkov,
nasťahovať sa budú môcť od
1.2. 2009.
V časti obce Pod Košariská sa začalo
s výstavbou nových rodinných domov.

V súčasnosti sa tam nachádza už šesť
rozostavaných novostavieb.
V tejto časti obce práve prebieha rozširovanie elektrickej siete a výstavba trafostanice. Práce budú ukončené na jar
tohto roku. V priebehu roka plánujeme
vybudovať v uvedenej lokalite vodovod,
preto sme podali žiadosť o poskytnutie
dotácie.
V mesiacoch júl až september vykonal
Najvyšší kontrolný úrad kontrolu činnosti obecného úradu. Boli zistené nejaké závažné nedostatky?
Táto kontrola trvala od konca júla do
konca septembra, spolu asi šesť týždňov,
teda relatívne dlhšie časové obdobie.
Predmetom kontroly bola v podstate celá
činnosť obecného úradu, predovšetkým
nakladanie s financiami, uzatvorené
zmluvy, verejné obstarávanie, vyberanie
daní a poplatkov, činnosť a hospodárenie
rozpočtových organizácií zriadených Obcou. Výsledkom kontroly neboli žiadne
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závažnejšie zistenia, na základe ktorých
by bol kontrolný orgán povinný udeliť
akúkoľvek finančnú sankciu.
Občania si mohli všimnúť, že v obci pribudli nové kontajnery na sklo.
Áno, v súčasnosti je v obci rozmiestnených deväť kontajnerov na sklo a jeden
na kovové obaly. Problematika triedenia
komunálneho odpadu sa stáva čoraz
dôležitejšou, nielen z environmentálneho
hľadiska, ale aj z dôvodu financií každej
domácnosti.V roku 2009 bude uzatvorená
skládka v Širokej i v Námestove a odpad
z našich domácností sa bude vyvážať až
na skládku do Ružomberka. Technické
služby Dolný Kubín, ktoré zabezpečujú
odvoz a uloženie odpadu, zvýšili cenu za
tieto služby pre rok 2009 o 40 %. Už
v predchádzajúcich rokoch sme odvoz a
likvidáciu odpadu dotovali z rozpočtu
obce. V tomto roku obec zo svojho
rozpočtu prispeje čiastkou 400 tis. Sk
(13 277 €). Celkové predpokladané náklady na likvidáciu odpadu v roku 2009 sú

vo výške
1,2 mil. Sk (39 832 €). Poplatok za jeho likvidáciu v roku 2009 je 12 €
na jednu osobu v domácnosti. Bez spolufinancovania z rozpočtu obce by táto
čiastka predstavovala sumu až 18 € na
jednu osobu. Je dôležité, aby obyvatelia
nenapĺňali svoje KUKA nádoby recyklovateľným odpadom nielen z dôvodu využi-

teľnosti obnoviteľných zdrojov, ale aj
kvôli neustále sa zvyšujúcim nákladom na
likvidáciu odpadu. V súvislosti s triedením
odpadu chcem opätovne pripomenúť, že
do modrých vriec s plastom občania
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môžu zbierať aj iný druh odpadu – konkrétne TETRAPAK obaly z nápojov
a mlieka, KOVOVÉ obaly z nápojov, konzervy, kovové uzávery z fliaš a obaly zo
sprejov.
Takto vyseparovaný odpad sa ešte následne triedi v triedičke odpadu. V snahe
znížiť množstvo biologicky rozložiteľného
odpadu sme vypracovali projekt technologickej linky a požiadali o dotáciu
z Environmentálneho fondu ministerstva
životného prostredia. Projekt bol úspešný a obec získala dotáciu v objeme 2,5
mil. Sk (82 984 €). Z týchto prostriedkov
sme zakúpili traktor, čelný nakladač,
štiepkovač a veľkoobjemové kompostery,
ktoré chceme rozmiestniť v obci.
Na záver mi dovoľte popriať všetkým
obyvateľom našej obce úspešné vykročenie do nového roku 2009.
Ing. Miroslav Valčičák
(PK, ZR)

Na aktuálnu tému... (pokračovanie zo str. 1)
PREČO TRIEDIŤ ODPAD?

Triedením

odpadu sa zmenší jeho objem, ktorý je nutné odvážať a skladovať
na skládkach, a tým sa zmierni záťaž na
životné prostredie. Každý človek denne
vyprodukuje isté množstvo odpadu –
vieme to podľa vlastných nádob na smeti,
ktorých obsah je pravidelne odvážaný a
zdanlivo sa nás viac netýka. Je to však
obrovské množstvo smetí, ktoré sa skladuje na skládkach kvôli svojmu rôznorodému zloženiu, pretože v takejto podobe
ho nie je možné nijako inak spracovať.
Skládky pribúdajú – staré sa konzervujú a
zakladajú sa nové. Aj finančne je nakladanie s odpadom náročné, odvoz smetí a
spravovanie skládok komunálneho odpadu (ďalej len KO) nie je lacné a v konečnom dôsledku to zaplatíme my.
Separovaný (triedený) zber je zber oddelených zložiek KO – teda zber papiera,
plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Zber papiera sa realizuje 1 – 2 krát ročne v rámci environmentálnej výchovy detí v škole. Výchova k
uvedomelému správaniu sa detí voči
prírode však musí začať v rodinách. Nájsť
v domácnosti priestor na odkladanie
starých novín a časopisov – to nie je až
také nemožné, stačí dobrá vôľa. A rodičia

by mali ísť deťom príkladom. Zber plastov sa v našej obci realizuje 1 krát mesačne. Plasty (tetrapakové obaly, obaly
zo sprejov, kovové uzávery z fliaš, kovové obaly z potravín a nápojov) sa zbierajú v modrých vreciach, no často je ich
obsahom všetko možné – od kobercov
až po detské plienky. Takto „triediť“
odpad nemá žiadny význam. Spoločnosť,
ktorá plasty ďalej spracováva, vyjadrila
nespokojnosť so separáciou KO v našej
obci. Svojou ľahostajnosťou a nezodpovednosťou niektorí naši spoluobčania
zbytočne komplikujú prácu iným ľuďom.
Uznanie však patrí všetkým tým, ktorí sa
k triedeniu odpadu stavajú zodpovedne.
Sme pyšní na to, že máme v Lokci aj
inteligentných a uvedomelých spoluobčanov. Vieme, že problémom je aj samotný zber vytriedeného odpadu. Občania sú o zbere informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu, čo však nie je
najlepšie riešenie – nie každý zachytí
informáciu o zbere a hromadenie plastového odpadu v domácnostiach je potom
príčinou vzdania sa tejto prospešnej
činnosti. Obec je o dátume zberu tiež
informovaná len pár dní dopredu, termín
určuje spracovateľská spoločnosť. Mohli
by sme síce prevádzať zber pravidelne a

Prečo nie je dobré zneškodňovať plasty
spaľovaním
Pri spaľovaní je problémom obohatenie plastov rôznymi látkami, ako sú zmäkčovadlá, farbivá
a stabilizátory. Tie často obsahujú ťažké kovy
(hlavne kadmium a zinok). Pri spaľovaní sa ťažké
kovy uvoľňujú do ovzdušia a zostávajú v popole.
Pri nedokonalom spaľovaní plastov (pri nízkych
teplotách - preto je spaľovanie v domácnosti ešte
nebezpečnejšie ako v spaľovniach odpadu) vzniká
aj veľa oxidu uhoľnatého (CO). Tento plyn je
jedovatý - je schopný viazať sa na krvné farbivo
hemoglobín, čím znemožňuje prenos kyslíka krvou,
čo môže viesť k vnútornému uduseniu.
Spaľovaním plastov sa uvoľňujú aj uhľovodíky,
ktoré prispievajú ku vzniku fotochemického smogu. Ďalším nebezpečenstvom pri spaľovaní plastov
je únik ftalátov, ktoré majú schopnosť kumulácie v
ľudskom tele.
Pri spaľovaní vznikajú aj monoméry (chemicky
jednoduchšie látky) príslušného plastu. Horením
PVC vzniká kyselina chlorovodíková (HCl), ktorá
silne dráždi horné dýchacie cesty a pri nedokonalom spaľovaní aj monomér PVC – vinylchlorid
(dokázaný karcinogén).
Dym obsahuje aj karcinogénne dioxíny. Uvoľňuje sa aj plynný chlór, či ešte agresívnejší fosgén
(známy ako bojový plyn). Vysoké koncentrácie
majú za následok poleptanie pľúc a okamžitú
smrť, nižšie vedú k ochoreniam dýchacích ciest.
www.triedenieodpadu.sk

uskladňovať ho v areáli bývalej SEZ, ale
tento postup sa nám neosvedčil. Vrecia s
plastom sú lákadlom pre rôzne asociálne
správanie niektorých našich spoluobča-
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nov. Preto sme sa rozhodli v roku 2009
pripraviť plán termínov zberu, ktorý

(1 726 €) za spracovanie plastov a skla.
Vynaložené prostriedky sa nám však
vracajú vo forme
kontajnerov na sklo
a plastových vriec.
Momentálne je v
obci rozmiestnených
deväť kontajnerov
na sklo a jeden na
kovové obaly z nápojov.

To, že sa Lokca stala
členom ZBO a zapoNová technologická linka (traktor, štiepkovač pevnej hmoty, čelný nakladač)
jila sa do separácie KO,
predložíme spracovateľovi odpadu a má v konečnom dôsledku priaznivý finančný dopad pre všetkých občanov.
ktorý dostane každá domácnosť.
Obce zapojené do separácie KO majú
Lokca je členskou obcou regionálneho nižšie poplatky za uloženie odpadu na
Združenia Biela Orava, ktoré združuje skládke v Širokej, t.z., že naše domácnosti
obce zapojené do projektu pre platia za odvoz smetí menej ako v iných
všestranný rozvoj nášho regiónu. Jednou obciach, ktoré KO netriedia. Stretávame
z priorít Združenia je aj ochrana a rozvoj sa aj s požiadavkou zberu textílií. Bohuživotného prostredia, s čím súvisí zapoje- žiaľ, momentálne nemáme k dispozícii
nie sa obcí do separácie KO. Naša obec žiadneho odberateľa textilného odpadu a
z rozpočtu ročne vynakladá 52 tis. Sk takto vyseparovaný zber by aj tak skončil
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na skládke. Samozrejme, je to škoda. Od
1. 1. 2006 majú obce a mestá povinnosť
kompostovať biologicky rozložiteľný odpad. To znamená, že aj povinnosťou občanov je trávu kompostovať a nie vysýpať do veľkoobjemových kontajnerov,
ktoré slúžia na zber drobného stavebného odpadu. V rámci ZBO sme vypracovali
a predložili projekt, prostredníctvom
ktorého sme získali finančné prostriedky
na zakúpenie technologickej linky na
spracovanie biologického odpadu. Sme
radi, že sa nám v otázke riešenia ochrany
životného prostredia darí, aj vďaka zodpovedným občanom. No stále je medzi
nami ešte dosť takých, ktorí svojou ľahostajnosťou a nezodpovedným prístupom
vytvárajú z obce a jej okolia smetisko.
Naozaj by sme sa mohli občas učiť od
detí, napríklad od tých, ktoré pracujú v
združení AKTIVITA a snažia sa v dedine
pozdvihnúť kultúru života.
Ďakujeme!
(ZR)

UZNESENIE č. 6
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.júla 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.
1.
2.

Berie na vedomie

čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1-6/2008
žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov č. 272 a
273 o zmenu vývozov komunálneho odpadu
3. žiadosť p. Jurovčíka Jána a manž. Antónie ,
bytom Lokca č. 44 o pridelenie bytu
4. žiadosť p. Škuntovej Moniky a manž. Jozefa,
bytom Babín č.160 o pridelenie bytu
5. žiadosť p. Lipničanovej Marty, bytom Lokca č.
176 o pridelenie bytu
6. ohlásenie drobnej stavby p. Betíka Jána ,
bytom 109 - oporný múr pri č.d. 109 s tým, že
doloží LV k pozemku a vytýči si hranicu k pozemku
7. informáciu MUDr. Sochu Jána o akcii " Deň
Lokce"
8. informáciu starostu obce o vysporiadaní
pozemku pod ZŠ s MŠ Lokca 71
9. informáciu starostu obce o podmienkach
odpredaja nehnuteľného majetku poslancom
OZ
10. žiadosť p. Buganovej Márie, bytom Lokca č. 244

A.
1.

Schvaľuje

prevod vlastníctva na meno a v cene zvyčajnej
v mieste a čase vykonania právneho úkonu to
je 93,-Sk/m2 pre:
a/ Paluga Milan, rod. Paluga, nar. 18.4.1966 a
manž. Ľubomíra rod. Chromková, nar. 1.1.1966,
obaja bytom Lokca č. 467, parc.č.2336/34 - ostatné
plochy o výmere 1.184 m2 zapísané na LV č.1077
k.ú. Lokca na výstavbu rodinného domu Obec
Lokca predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1
OZ predkupné právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s
výstavbou rodinného domu na predmetnom pozemku do 2 rokov od uzavretia Kúpnej zmluvy. V
prípade nedodržania tejto podmienky pozemok
vráti predávajúcemu (obci) spätným prevodom v
nadobúdacej cene.
b/ Rošťák Ľubomír, rod. Rošťák, nar. 3.12.1973,
bytom Lokca č. 353, parc.č.2336/33 - ostatné plochy
o výmere 812 m2 zapísané na LV č.1077 k.ú. Lokca
na výstavbu rodinného domu Obec Lokca predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné
právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou
rodinného domu na predmetnom pozemku do 2
rokov od
uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade
nedodržania tejto podmienky pozemok vráti

predávajúcemu (obci) spätným prevodom v nadobúdacej cene.
c/ Janák Andrej, rod. Janák, nar. 1.10.1983, bytom
Lokca č.242, parc.č.2336/14 - ostatné
plochy o výmere 851 m2 zapísané na LV č.1077
k.ú. Lokca na výstavbu rodinného domu Obec
Lokca predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1
OZ predkupné právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s
výstavbou rodinného domu na predmetnom pozemku do 2 rokov od uzavretia Kúpnej zmluvy. V
prípade nedodržania tejto podmienky pozemok
vráti predávajúcemu (obci) spätným prevodom v
nadobúdacej cene.
d/
Bombjak
Martin,
rod.
Bombjak,
nar.11.4.1985,bytom Lokca č.18, parc.č.2336/16 –
ostatné plochy o výmere 864 m2 zapísané na LV
č.1077 k.ú. Lokca na výstavbu rodinného domu
Obec Lokca predávajúci si vyhradzuje podľa § 602
ods.1 OZ predkupné právo. Kupujúci sa zaväzuje
započať s výstavbou rodinného domu na predmetnom pozemku do 2 rokov od uzavretia Kúpnej
zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky
pozemok vrát predávajúcemu (obci) spätným prevodom v nadobúdacej cene.
2. úpravu rozpočtu - presun finančných prostriedkov vo výške 2090547,-Sk z oddielu výstavba miestnych komunikácií na odstránenie havarijného
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stavu a rekonštrukciu strechy SEZ – dotácia pre
Obecný podnik
3. zhotovenie zábradlia na moste cez potok v časti
obce Vyšný koniec
4. finančný príspevok pre Združenie zdravotne
postihnutých Oravy - základná organizácia
Lokca na preplatenie dopravy autobusom do
Oravíc
5. rekonštrukciu strechy na objekte s.č. 500 odstránenie havarijného stavu
6. preradenie finančných prostriedkov pre ZŠ s
MŠ Lokca získaných z vlastnej činnosti školy
na kapitálové prostriedky - spolufinancovanie
projektu "Enviromentálny kútik" v sume
39.846,-Sk
7. preradenie finančných prostriedkov pre ZŠ s
MŠ Lokca získaných z vlastnej činnosti školy na
kapitálové prostriedky na zakúpenie el. sma-

žiacej panvice pre školskú jedáleň v sume
56.000,-Sk
8. preplatenie prác vykonávaných pracovníkmi a
mechanizmami Obecného podniku na rekonštrukcii budovy farského úradu vo výške
20.000,-Sk z rozpočtu obce Lokca
9. vyradenie krovinorezu a motorovej píly z
majetku obce
10. úpravu rozpočtu - presun finančných prostriedkov z položky majetko-právne vysporiadanie pozemku ZŠ na položku rekonštrukcia
sociálnych zariadení v ZŠ s MŠ Lokca 71 vo
výške 250.000,-Sk

C.

Súhlasí

1.

s prípravnými prácami na výstavbu chodníka
na Polianku okolo štátnej cesty II / 520

1/2009
2.

3.

s výstavbou hospodárskej budovy p. Gemeľu
Petra , bytom Lokca č. 553 na parc. č. KN
2205/14 s tým, že bude vypracovaná zmluva o
budúcej zmluve pre uvolnenie časti pozemku
pod plánovanú miestnu komunikáciu
s výstavbou garáže p. Banasa Miroslava,
bytom Lokca č. 523 na parc. č. 2156/26

D.

Ruší

1.

uznesenie č.4/2008 zo dňa 16.5.2008 pod
bodom B/3 písmeno c

E.
1.

Neschvaľuje
prenájom kotolne s uholňou v bývalom závode
SEZ pre p. Klobučníka Dušana, bytom Lokca
č. 98 na obdobie od 1.4.2009 do 1.4.2019

UZNESENIE č. 7
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.septembra 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.

Berie na vedomie

1.

žiadosť Jaroslava Žilinca, bytom Lokca č. 452 o
vykonávanie správcu ihriska
2. žiadosť p. Polákovej Aleny, bytom Lokca č. 554
o výstavbu lavičky v časti Polianka s tým, že sa
zohľadní pri tvorbe rozpočtu obce na rok 2009
3. žiadosť o pridelenie bytu na ObZS Lokca pre p.
Kľuskovú Helenu, bytom Lokca č. 237
4. žiadosť o pridelenie bytu na ObZS Lokca pre p.
Martinu Finíkovú, bytom Lokca č. 389
5. žiadosť o prenajatie l - izbového bytu na ObZS
Lokca pre p. Kadučáka Rudolfa, bytom Lokca č.
204
6. žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku časti parcely č.26/2 p. Srnčíka Antona,
bytom Lokca č. 368
7. žiadosť o prenájom hrobového miesta pre p.
Šalatu Miroslava a manž. Máriu, bytom Lokca
č.93
8. žiadosť o riešenie cesty - Bandíkovej ulice p.
Žatkuliakovej Márie, Lokca č.108
9. informáciu o rozšírenie elektrickej siete v časti
"Pod Košariská"
10. informáciu o zrušení stavebného úradu v obci
od 1.1.2009
11. informáciu o kontrole vykonanej NKÚ

B. Schvaľuje
1.

VZN č.6/2008 o zabezpečení odovzdávania
odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k.ú.
obce Lokca
2. VZN č.7/2008 o určení čiastočných úhrad v
školských zariadeniach
3. úhradu nákladov za zriadenie webovej stránke
obce Lokca
4. prevod vlastníctva na meno a v cene zvyčajnej v
mieste a čase vykonania právneho úkonu, to je 93,Sk/m2 pre:
a/ Pavol Feja, rod. Feja, nar. 16.02.1971 a manž.
JUDr. Jana Fejová rod. Maťugová, nar.
09.04.1982,obaja bytom Lokca č.25, parc.č.2336/16
- ostatné plochy o výmere 864 m2 zapísané na LV
č.1077 k.ú. Lokca na výstavbu rodinného domu
Obec Lokca predávajúci si vyhradzuje podľa § 602
ods.1 OZ predkupné právo. Kupujúci sa zaväzuje
započať s výstavbou rodinného domu na predmetnom pozemku do 2 rokov od uzavretia Kúpnej
zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky

pozemok vráti predávajúcemu (obci) spätným
prevodom v nadobúdacej cene.
b/ Maťuga Ján, rod. Maťuga, nar. 28.1.1967 a
manž. Katarína Maťugová, rod. Rabčanová,
nar.31.12.1978,
bytom
Vavrečka
č.
55,
parc.č.2336/14 - ostatné plochy o výmere 851 m2
zapísané na LV
č.1077 k.ú. Lokca na výstavbu
rodinného domu Obec Lokca predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné právo.
Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou rodinného
domu na predmetnom pozemku do 2 rokov od
uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania
tejto podmienky pozemok vráti predávajúcemu
(obci) spätným prevodom v nadobúdacej cene.
c/ Maslan Jozef, rod. Maslan, nar. 8.10.1967 a
manž. Eva, rod. Koľadová, nar. 25.10.1965, obaja
bytom Lokca č.422, parc.č.2336/17 - ostatné plochy
o výmere 877m2 zapísané na LV č.1077 k.ú. Lokca
na výstavbu rodinného domu Obec Lokca predávajúci si vyhradzuje podľa § 602 ods.1 OZ predkupné
právo. Kupujúci sa zaväzuje započať s výstavbou
rodinného domu na predmetnom pozemku do 2
rokov od uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky pozemok vráti predávajúcemu (obci) spätným prevodom v nadobúdacej
cene.
d/
Bombjak Martin, rod. Bombjak,
nar.11.4.1985,bytom Lokca č.18, parc.č.2336/13 ostatné plochy o výmere 861 m2 zapísané na LV
č.1077 k.ú. Lokca na výstavbu rodinného domu.
Obec Lokca predávajúci si vyhradzuje podľa § 602
ods.1 OZ predkupné právo. Kupujúci sa zaväzuje
započať s výstavbou rodinného domu na predmetnom pozemku do 2 rokov od uzavretia Kúpnej
zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky
pozemok vráti predávajúcemu (obci) spätným
prevodom v nadobúdacej cene.
5. prenájom nebytových priestorov - psychiatrická ambulancia na ObZS pre NsP Trstená na
dobu neurčitú
6. zmluvu o budúcej zmluve na prenájom nebytových priestorov ObZS pre MUDr. Evu Cosentinovú, bytom Trenčianska ul.384/100,Beluša
7. prevod finančných prostriedkov ZŠ s MŠ Lokca
71 získaných z vlastnej činnosti školy réžia ŠJ vo výške 50.730,-Sk na použitie prevádzkovej
činnosti v ŠJ

8. prenájom nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Lokca
71 pre ZUŠ Jánoš Dolný Kubín na obdobie od
1.9.2008 - 30.6.2009 v sume 4.000,-Sk/mesačne
9. informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom
roku 2008/2009 v ZŠ s MŠ Lokca 71
10. nájomné ŠJ pri ZŠ s MŠ Lokca 71 nasledovne:
a/ 600,-Sk v čase do 13.00 hod.
b/ 1.200,-Sk v čase do 24.00 hod.
pre zamestnancov je cena nájmu stanovená vo
výške 600.,-Sk

C. Deleguje
1.

za člena do rady školy ZŠ s MŠ Lokca 71 p.
Lokaja Jána, bytom Lokca č.491

D. Ruší
1.
2.

uznesenie č.4/2008 zo dňa 16.5.2008 pod
bodom B/Schvaľuje ods.3, písmeno d
uznesenie č.6/2008 zo dňa 11.7.2008 pod
bodom B/schvaľuje odst.1, písmeno d

E. Neschvaľuje
1.

žiadosť Ing.Rastislava Laššáka, bytom Lokca č.
165 o odkúpenie stavebného pozemku
2. žiadosť Mgr. Dvorštiakovej Evy, bytom Veterná151/17, Námestovo o odkúpenie stavebného pozemku
3. žiadosť Ing. Poletu Františka, bytom Severná
153/16, Námestovo o odkúpenie stavebného
pozemku
4.
žiadosť Sihelskej Lucie, bytom Lokca 209 o
odkúpenie stavebného pozemku "Pod Košariská"
5. žiadosť p. Opálku Jána, bytom Slnečná 163/8,
Námestovo o zníženie nájmu nebytových priestorov
v objekte ČOV

F. Ukladá
1.

2.

3.

finančnej komisii posúdiť žiadosť p. Kľuskovej
Heleny, bytom Lokca č. 237 o pridelenie bytu
na ObZS Lokca
finančnej komisii posúdiť žiadosť p. Finikovej
Martiny, bytom Lokca č. 389 o pridelenie bytu
na ObZS Lokca
finančnej komisii posúdiť žiadosť p. Kadučáka
Rudolfa, bytom Lokca č. 204 o pridelenie bytu
na ObZS Lokca
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UZNESENIE č. 8
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. novembra 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Berie na vedomie

správu NKÚ o výsledku kontroly hospodárenia
s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
žiadosť obyvateľov farskej záhrady o riešenie
kanalizácie
žiadosť ZŠ s MŠ Lokca 71 o vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 15.000,-Sk na motivačný výlet
žiadosť o prenájom nebytových priestorov
garáži v časti ČOV p. Rabčana Marcela, bytom
Lokca č. 400
žiadosť Ing. Laššáka Rastislava, bytom Lokca
č.165 o odkúpenie pozemku na výstavbu rodinného domu s tým, že bude zaradený do poradovníka
informáciu o rozšírenie miestneho rozhlasu a
verejného osvetlenia pri rozširovaní elektrickej
siete Pod Košariskami

B.

Schvaľuje

1.
2.

VZN č.8/2008 o dani z nehnuteľnosti
VZN č. 9/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu
3. VZN č. 10/2008 o miestnych daniach
4. VZN č. 11/2008 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia
5. prenájom bytu v 4 BJ ZS Lokca na dobu do
31.12.2009
a/ byt č.1 pre Finikovú Martinu, bytom Lokca č. 389
- výška nájomného 3.094,-Sk
b/ byt č.2 pre Pišiaka Rastislava a manž. Luciu, obaja
bytom Lokca č. 471 - výška nájomného 3.936,-Sk
c/ byt č. 3 pre Spoločnosť dcér kresťanskej lásky
sv.Vincenta, Oravská 10, Nitra - výška nájomného
4.523,-Sk
d/ byt č.4 pre Kušnierika Jána a manž. Katarínu,
obaja bytom Lokca č. 427 - výška nájomného 3.558,Sk
6. spolufinancovanie výstavby viacúčelového
ihriska vo výške 500.000,-Sk
7. úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Lokca 71 podľa
predloženého návrhu nasledovne:
rozpočet pre ZŠ

mzdy a odvody 9850
tovary a služby 2709
spolu: 12559
rozpočet pre MŠ
mzdy a odvody 1960
tovary a služby + bežné transfery 350
spolu: 2310
rozpočet ŠJ
mzdy a odvody 1000
tovary a služby + bežné transfery 300
spolu: 1300
8. správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok
2007/2008
9. finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Lokca 71 na
spolufinancovanie projektu "Otvorená škola
2008" vo výške 13.500,-Sk
10. zaslanie finančných prostriedkov získaných z
vlastnej činnosti školy vo výške 69.825,-Sk
11. finančný príspevok vo výške 5.000,-Sk pre
Brčáka Juraja, bytom Lokca č. 490
12. finančný príspevok vo výške 5.000,-Sk pre
Brčákovú Tatianu, bytom Lokca č. 490
13. zaradenie do majetku obce ZŠ s MŠ Lokca obvodový plášť v hodnote 3.570.352,05 ,-Sk
14. zaradenie do majetku obce ZŠ s MŠ Lokca enviro - kútik v hodnote 339.846,-Sk
15. výšku nájmu za prenajatie telocvične pri ZŠ s
MŠ Lokca :
50,-Sk/deň - oddiely reprezentujúce obec a ZŠ s
MŠ Lokca 71
200,-Sk/deň - ostatní
16. zaslanie finančných prostriedkov vo výške
40.261,-Sk pre ZŠ s MŠ Lokca
17. prevod správy majetku - traktor Zetor 9641
FORTERA z obce na Obecný podnik Lokca
18. prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove bývalej SEZ p.č.528 na parc.č.
KN 27/5 pre Drevoefekt s.r.o, Miestneho
priemyslu 1085, Námestovo s účinnosťou od
1.1.2009 na dobu neurčitú
19. hodinovú sadzbu na traktor v sume 650,-Sk /
MH, stojné 75,-Sk za každých začatých 15 min.
20. úhradu nákladov za prenájom nebytových
priestorov na Športovom štadióne len počas

prevádzkovania zariadenia v období od apríla
do septembra
21. prenájom priestorov v budove bývalej SEZ p.č.
500 parc.č. KN 28/3 pre Tomulca Ondreja, bytom Hruštín 617
22. predĺženie nájmu nájomníkom bytu v bytovom
dome č.244 na dobu od 1.1.2009 do
31.12.2009 nasledovne:
1/ Gemeľa Rudolf
2/ Ovšák Anton a manž. Katarína
3/ Gavroň Stanislav a manž. Mária
4/ Vajdiar Marián a manž. Žaneta
5/ Jadroňová Monika
6/ Maťuga Miroslav a manž. Mária
7/ Buganová Mária
8/ Holubová Petronela a manžel Rudolf
9/ Volf Zdenko a manž. Monika
10/ Holub Tomáš a manž. Martina
11/ Fedorová Helena a manžel Ján
23. prenájom bytu č.5 v bytovom dome č.244 p.
Kľuskovej Helene, bytom Lokca č. 237 od
1.12.2008 do 31.12.2009
24. zrušenie predkupného práva na pozemok
parc.č. KN 2336/24 - TTP o výmere 796 m2
vlastníkov p. Subjaka Jozefa a manž. Kataríny
Subjakovej, rod. Kušnierikovej, obaja bytom
Lokca č.84

C.

Ruší

1. VZN č.3/2008 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení druhého a ďalšieho dieťaťa
s účinnosťou od 1.1.2009

E.

Ukladá

1.

predsedom komisii do budúceho obecného
zastupiteľstva prehodnotiť zápisy do obecnej
kroniky za rok 2007
2. zástupcovi obecného športového klubu a
zástupcovi hasičského zboru pripraviť návrh
odmien
za rok 2008

F.

Neschvaľuje

1.

zníženie nájmu za obchodné priestory v budove obce Lokca č. 96 pre p. Maslana Jána, bytom Lokca č. 214

Mozaika farnosti
Ľudové misie
(8. 3. – 16. 3. 2008)
Pátri misionári sv. Vincenta de Paul
prijali pozvanie uskutočniť v našej farnosti ľudové misie. Očakávanie „čo to bude“
bolo veľké. Uplynulo dlhých 62 rokov od
posledných ľudových misií od roku 1946.
Väčšina veriacich ľudové misie vo farnosti
nezažila a tí, skôr narodení, si na tie prvé
pamätali len ako vo sne. Každá rodina
bola na túto udalosť pozvaná cez program, ktorý bol odovzdaný do každého

domu. Stavovské prednášky, návšteva
chorých a ich príprava na generálnu sv.
spoveď, sv. omše za účasti detí, pútavé
príhovory, pobožnosť na cintoríne za
zosnulých, pobožnosť krížovej cesty po
dedine, divadelné predstavenie o sv.
Kataríne Laboure, ktoré nacvičili rehoľné
sestry sv. Vincenta s deťmi, obnova manželských sľubov a ďalšie stretnutia vytvorili nezabudnuteľné zážitky na tieto požehnané chvíle. Takmer všetci z farnosti
prijali generálnu sv. spoveď. Takto obno-

vení mohli sláviť najväčšie sviatky utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána. Na
ukončenie misií bol pozvaný aj spišský
pomocný biskup mons. Štefan Sečka. Na
pamiatku týchto mimoriadnych dní bol
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požehnaný misijný kríž. Obnova misií
bude o rok. Za tieto dni patrí veľká vďaka
p. Jozefovi Nogovi, p. Kristiánovi Libantovi a Tomášovi Berénimu. Taktiež vďaka
sestrám Vincentkám, ktoré pri všetkom
pomáhali.

Miništrantský tábor

sme na túre okolo roháčskych plies. Každý si tam mohol otestovať svoje sily
a svoje hranice. V takýchto situáciách sa
ukáže charakter človeka. Keď sme už
nevládali, pomohol nám vymyslený slogan: „ Homo sapiens, taký milý tvor, skoro
ako človek, naučil sa chodiť po dvoch,
teraz to možno ľutuje.“ Na Horskej službe
sa
chlapci
mnoho
dozvedeli
o zachraňovaní ľudí napr. zasypaných
lavínou, alebo pri podobných nešťastiach.
To im určite v živote pomôže, aby
nepreceňovali svoje schopnosti a aby
boli ochotní druhému pomôcť, keď tú
pomoc potrebuje.

Duchovná obnova
ružencových spoločenstiev

Už druhý rok sa nám podarilo uskutočniť miništrantský tábor v Zuberci. Boli

ZO

1/2009
sa tak 28. 3. 2008, v piatok pred
2. veľkonočnou nedeľou – nedeľou
Božieho milosrdenstva. Mnohým objasnil
význam živého ruženca a milostí, ktoré si
takto vyprosujú. Pripájam citát z listu,
ktorý nám poslal P. Šimon po návšteve
našej farnosti: „Ružencové spoločenstvo
má byť živým a otvoreným spoločenstvom, ktoré sa snaží o to, aby všetci
spolu
–
modlitbou
a spoločným
prežívaním viery hľadali spôsob, ako
napomáhať pri vytváraní farského
spoločenstva spolu so svojimi kňazmi,
a tiež sa usilovali svoju modlitbu
premieňať
na
skutky.
Ružencové
spoločenstvá môžu vytvárať „centrá“
nádeje, radosti i porozumenia.“
Vdp. Jaroslav Majda

Páter dominikán Šimon Tyrol prijal
pozvanie do našej farnosti, aby vykonal
obnovu ružencových spoločenstiev. Stalo

ŽIVOTA ŠKOLY

HÁDANKA

Stručný prehľad udalostí zo života našej školy

Vôbec mi nezáleží na tom, či sa sprá-

Tento školský rok navštevuje našu školu 422 žiakov, z toho 211 dievčat a 211

vam slušne a či som voči iným spravodlivá. Nemám ani trochu súcitu s
bezbranným ľudstvom.
Privádzam ľudí do hrobu bez toho,
aby som musela zabíjať. Rúcam šťastné domovy. Raním srdcia a ničím
životy.
Nájdeš ma v kostolných laviciach
medzí zbožnými, ale aj v krčme medzi
bezbožníkmi. Som prefíkaná, chytrá,
zlomyseľná a zákerná.
S pribúdajúcim vekom som stále
silnejšia. Viem sa nebadane dostať aj
tam, kde lakomstvo, upodozrievanie,
nedôvera a urážky nikdy nepreniknú.
Za obeť mi padne také množstvo ľudí,
ako je piesku na morskom brehu - a
neraz celkom nevinných! Zožeriem
všetkých - dobrých aj zlých.
Nikdy neodpúšťam a len zriedkakedy
zabúdam.
Vieš, ako sa volám?

chlapcov, čo je presne o 12 žiakov menej než vlani. Žiakov z Lokce je 310, z
Vasiľova 54, z Ťapešova 57 a z Vavrečky k nám dochádza 1 žiak.
Elektronická žiacka knižka aj tento rok
Ak ste si obľúbili našu novinku z minulého roka, potešíme vás – žiacka knižka
funguje na našom webe aj tento rok, pridali sme aj prehľad dochádzky(viac
info nájdete na web stránke školy www.zslokca.edupage.org).
Viete, čo robia vaše deti v škole popoludní ?
Od októbra je v našej škole opäť rušno i v popoludňajších hodinách. Prečo? Záujmové útvary (ale
všetci ich voláme krúžky:)) zahájili svoju činnosť. Aj tento rok sa počet krúžkov zastavil na čísle "25"
a ich zoznam si môžete prezrieť na web stránke školy, ak si kliknete na sekciu "Zoznam krúžkov",
kde vám ponúkame prehľad o tom, kto je vedúci krúžku, kde jeho činnosť prebieha a časový harmonogram.
Tradičný októbrový zber papiera sa vydaril - zachránili sme 40 stromov
Od 8. 10. do 17. 10. 2008 sme v škole zbierali papier (ešteže sme to stihli hneď na začiatku vykurovacieho obdobia!  Naši žiaci a ich rodičia sú skvelí!:) V priebehu ôsmich pracovných dní nazbierali úžasných 8222kg papiera, a tak pomohli zachrániť asi 40 stromov. Najusilovnejší boli odmenení.
Naša Monika opäť zažiarila na "umeleckom nebi"
Píše srdcom. Má talent. Má anjela strážneho v podobe učiteľky slovenského jazyka a literatúry, p.
uč. Krivulčíkovej. Tradične sa umiestňuje na popredných miestach v okresných, krajských či
celoslovenských súťažiach mladých autorov poézie. Reč je o našej žiačke IX. ročníka, MONIKE
TOMULCOVEJ, na ktorú sme všetci veľmi pyšní. Do svojej zbierky úspechov si na konci júna
pripísala Čestné uznanie z celoslovenskej súťaže "Ihnátove Hanušovce 2008" a 2. októbra 2008
pribudlo skvelé II. miesto v celoslovenskej autorskej súťaži XLIII. ročníka "Literárneho Kežmarku".
Naša škola má ďalší projektový úspech:)
Šťastena sa na nás opäť usmiala a odmenila snahu nášho školského projektového tímu na hodinách budeme môcť v tomto školskom roku používať 10 novučičkých notebookov. K nim
pribudlo aj bezdrôtové pripojenie na internet v budove školy.
Divadelné predstavenie plné sviežeho humoru i ponaučenia
Vo štvrtok 23. októbra navštívili našu školu umelci z divadelného súboru "Bez Opony" z Banskej
Bystrice. Našim žiakom I. - VI. ročníka ponúkli skvelý umelecký zážitok v podobe originálnej interpretácie klasickej slovenskej rozprávky "O siedmich kozliatkach". Divadelné spracovanie rozprávky
bolo plné vtipu, ale i ponaučenia, ktoré bolo deťom sprostredkované nenútenou hravou formou.

Klebeta.
(z knihy Nikdy sa nevzdávaj © ADVENT ORION,
2004)
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Literárna exkurzia pre 7. ročník
Siedmaci sa v stredu 8. októbra zúčastnili tradičnej literárnej exkurzie, v rámci ktorej navštívili
Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a
Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Žiaci získali mnoho zaujímavých informácií zo života a
tvorby týchto velikánov literárneho a výtvarného umenia. Názorné ukážky a sprievodné slovo
Z materskej školy...
boli vynikajúcim
spestrením štúdia
slovenskej literatúPrázdniny sa nám skončili a my sme
ry a umenia. Ponový školský rok zahájili so 65 deťmi, z toho
ďakovanie
patrí
je 34 predškolákov. Hneď na začiatku nás v
pani učiteľkám šatni MŠ prekvapili namaľované postavičky,
slovenčinárkam,
a tiež lavičky pri pieskovisku na školskom
ktoré túto akciu
dvore. Chceme sa s vami podeliť o všetko
každoročne orgapekné, čo v našej škôlke robíme.
nizujú.
Po celý rok sa zapájame do rozličných
Našim
tetám
aktivít a súťaží: výstava jesenných prác z
kuchárkam bolo
plodov jesene, šarkany...A že sme naozaj
udelené
vyznašikovní, o tom svedčí aj súťaž o najkrajšieho
menanie
šarkana, vyhlásená v CVČ Maják
Naše tety kuchárky
v Námestove - vyhrali sme III. miesto. Dosú skvelé - skvele
konca sme za vystavené šarkany v obchodvyvárajú:), a preto
nom dome Klinec dostali pekné spoločensa kolektív našej
ské hry.
zborovne rozhodol, že si za dennodenné šteklenie našich chuťových pohárikov zaslúžia poNašu lásku a úctu k starším sme prejavichvalu. Udelili sme im "Rád zlatej varešky", pretože ich chutné obedy sú výsledkom skutočli v Deň dôchodcov, keď sme nielen zaspieného kulinárskeho umenia a fantázie spojenej s rešpektovaním noriem školského stravovavali, ale aj zatancovali na ľudovú nôtu našim
nia.
babkám a dedkom.
Simonkin úspech v okresnom kole súťaže „Finančníctvo“
Ani príchodom zimného obdobia sa neKabinet matematiky, pod vedením Ing. Gabriely Balákovej, sa v tomto školskom roku rozhodáme zaskočiť, veď zima je bohatá na ľudodol obnoviť súťaž "Finančníctvo" určenú pre žiakov IX. ročníka. Súťaže sa mohli zúčastniť aj
vé tradície, ktoré si pripomíname aj v našej
mladší žiaci a našu školu reprezentovali Ľubomír Balák z 9.A a Simonka Vajdiarová z 8.B trieMŠ v Lokci. Mikuláško to určite dobre vie,
dy. Naša Simona skončila na II. mieste.
tak nás veru s poriadnou nádielkou sladkosNavštívili sme Galériu ľudového rezbárstva v Babíne
tí odmenil. Blížiace sa vianočné sviatky nás
Naši najmladší, prváci a druháci, sa so svojimi triednymi učiteľkami vydali 6. októbra na cestu
inšpirovali k pečeniu medovníčkov a ich
za spoznávaním ľudového umenia v našom oravskom regióne. A nemuseli cestovať ďaleko.
vôňu bolo určite cítiť aj v celej našej dedine.
Už pár kilometrov od našej obce - v obci Babín, sa nachádza umelecky hodnotná zbierka
ľudového rezbárskeho umenia.
Správny krok do nového roku želá
Muzikál "Na skle maľované" a naši ôsmaci :)
kolektív zamestnancov materskej školy.
Pani učiteľky slovenčinárky sa s našimi ôsmakmi vybrali 3. októbra do Žiliny. Prečo? Na muzikál. A nie na obyčajný, ale "na skle maľovaný"!:) Keďže je muzikál v učebných osnovách v
ôsmom ročníku, rozhodli sa pani učiteľky pre zásadu názornosti vo výučbe, a tak si mohli naše
deti rozšíriť svoj obzor poznania najlepším možným spôsobom.
Zapojili sme sa do projektu "Kde ešte tancujú vodné víly na Slovensku?"
Občianske združenie ERA v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vyhlásilo v minulom školskom roku projektovú súťaž, do ktorej sa
zapojilo 50 základných škôl z celého Slovenska a naša škola sa v celkovom hodnotení škôl umiestnila na 22. mieste. Deti v rámci projektu museli
splniť 3 súťažné úlohy a tí najlepší – Natália Slovíková, Dianka Fejová, Peter Kramarčík, Beáta Sochová, Ondrej Valčičák a Juraj Dlábik boli pozvaní
do Bratislavy.
Olympiáda slovenského jazyka v kategórii C v našej škole
Okresné kolo Olympiády slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ v kategórii C sa konalo 4. októbra 2008 v našej škole. Súťaže sa zúčastnili žiaci z 19 škôl
v námestovskom okrese a našu školu reprezentovala ôsmačka (mohli sa zúčastniť aj ôsmaci:)) Veronika Gemeľová z 8. A, ktorá sa umiestnila na
peknom 7. mieste.
Deň trestnoprávnej výchovy mladistvých v našej škole
V stredu 26. novembra 2008 navštívil našu školu pán nadporučík Vladimír
Valentíny z Obvodného oddelenia PZ v Námestove, aby sa s našimi žiakmi
pozhováral na tému šikanovanie, prejavy agresivity, záškoláctvo a trestnoprávna zodpovednosť mladistvých. S pánom policajtom živo besedovali žiaci
7., 8. a 9. ročníka. Cieľom tejto akcie bolo zvýšiť úroveň právneho vedomia
našich tínedžerov.
Odborný seminár z oblasti zdravotnej prevencie detí a mládeže
26. november nebol len dňom právnej výchovy, ale, zhodou náhod, i zdravotnej. V tento deň k nám zavítali aj pracovníčky z Ústavu verejného zdravotníctva v DK. Mladší žiaci absolvovali seminár na tému ústna hygiena a prevencia
zubného kazu, starší žiaci sa venovali problematike fajčenia a jeho škodlivých
dôsledkov na zdravie človeka. Dúfame, že zábery z videoprezentácie zanechali
v mysliach našich detí "výkričník" a že svoje zdravie budú považovať za úžasný
dar.
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Predvianočná nálada v našej škole
Všetko sa začalo mikulášskymi darčekmi, pokračovalo sa každé ráno pred vyučovaním čítaním
čarovného: „Dnes sa neskúšajú žiaci, ktorých mená sa začínajú na...“ , potom školská súťaž
o najkrajší adventný veniec, pečenie medovníčkov a Vianočné školské trhy,...vianočný zápas
deviatakov a učiteľov vo volejbale a celoškolská súťaž „Škola má talent“ – obdobie príprav na
najkrajšie sviatky v roku bolo aj v škole obdobím radosti, keď majú ľudia k sebe bližšie...

Všetkým pokojný a požehnaný rok 2009 prajú zamestnanci školy.

Zaujímavosti z obecnej matriky
K 1. decembru 2008 bolo v Lokci na trvalý pobyt prihlásených 2192 občanov, z toho 1127 mužov a 1065 žien (vrátane detí).
Zoznam mien našich chlapcov a mužov

V roku 2008 sa narodili

Adam

8

Emil

5

Juraj

23

Matúš

15

Rudolf

6

Adrián
Albín
Alex
Alexander
Andrej
Anton
Augustín
Benjamín

2
5
3
1
8
34
1
1

Erich
Erik
Eugen
Evarist
Félix
Filip
Florián
František

1
6
2
1
3
9
1
40

Kamil
Karol
Kristián
Kvetoslav
Ladislav
Leonard
Libor
Ľubomír

1
3
4
1
8
2
1
19

Michal
Mikuláš
Milan
Miloš
Miroslav
Nicolas
Nikolas
Norbert

26
1
28
9
37
1
1
2

Samuel
Sebastián
Simeon
Slavomír
Stanislav
Šimon
Štefan
Tibor

11
1
1
2
10
6
21
1

Blahomír

1

Gabriel

4

Ľubor

1

Oliver

1

Timotej

2

Boris
Branislav
Bruno
Bystrík
Cyril
Dalibor
Damián
Daniel
Dávid

2
3
2
2
2
1
1
7
13

Gregor
Gustáv
Ignác
Igor
Imrich
Ivan
Jakub
Ján
Jarolím

1
1
10
3
1
3
15
76
2

Ľuboslav
Ľuboš
Ľudovít
Lukáš
Marcel
Marek
Marián
Mario
Mário

1
14
6
15
9
20
28
1
6

Ondrej
Oto
Patrik
Pavol
Peter
Pius
Radoslav
Rastislav
René

1
1
17
44
76
1
1
12
1

Tobias
Tobiás
Tobiáš
Tomáš
Václav
Vavrinec
Viliam
Vladimír
Vladislav

1
1
2
19
3
1
9
18
3

Denis
Dominik

2
7

Jaroslav
Jiři

13
1

Maroš
Martin

5
40

Richard
Robert

5
2

Vlastimíl
Zdeněk

1
2

Dušan

18

Jozef

136 Matej

11

Róbert

1

Zdenko

6

Eduard

4

Július

24

1

Roman

11

Matěj

Barbora Dudášiková
Martina Huráková
Peter Kozák
Nikolas Finik
Dávid Radovan Vajdriar
Marcela Kramarčíková
Timea Majcherová
Lukáš Ončák
Ester Fejová

Ema Maslanová
Barbora Hrubjáková
Jakub Fedor
Martin Štefaničiak
Jozef Balák
Patrik Šimulčík
Rastislav Janík
Veronika Čajková
Klaudia Rýdziková

Monika Kadavá
Patrik Bakaľa
Daniel Doušan
Laura Medenciová
Kristián Kurek
Júlia Benianová
Patrik Slovík
Peter Gemeľa
Viktória Paľová

V roku 2008 nás opustili
Helena Jadroňová
MVDr. Jozef Hrabčák
Štefan Rabčan
Stanislav Kadura
Vincent Gábor
Milan Ošťadnický

86 r.
72 r.
94 r.
57 r.
59 r.
48 r.

Anton Dopater
Jozef Dendis
Ján Kušnierik
Jozef Babušák
Peter Babušák
Jozef Kušnierik

74 r.
79 r.
75 r.
78 r.
54 r.
67r.

V roku 2008 sa významného životného jubilea dožili títo naši spoluobčania:
85 rokov:

Homolová Mária, Jadroň Cyril, Jadroňová Žofia, Valčičáková Mária

80 rokov:

Ošťadnická Žofia, Siheľová Helena, Sihelská Žofia , Valčičák Štefan

75 rokov:

Babušáková Mária, Kramarčíková Júlia, Lipničanová Helena, Maslan Jozef, Srnčík Jozef , Vajdiar Stanislav, Holjenčík Ignác, Jadroňová
Agneša, Podolák Emil, Hurák František, Smolár Jozef, Valčičák Matej, Šimulčíková Žofia

70 rokov:

Baláková Mária, Fejová Agneša, Gemeľa Anton, Gemeľa Anton , Jošťák Ján, Valčičáková Marta, Kusinová Jolana, Srnčíková Mária,
Verníčková Mária, Podoláková Oľga

Všetkým oslávencom blahoželáme a prajeme pevné zdravie a veľa životného optimizmu!

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
v spolupráci s kultúrnym strediskom pri Ocú v Lokci
si Vás dovoľuje pozvať na

Fašiangový ples,
ktorý sa uskutoční dňa 14.02.2OO9 od 18,OO hod.
O zábavu sa postará hudobná skupina EXTRA BAND.

1/2009
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Legenda slovenskej populárnej hudby v Lokci
Záver leta si mohli obyvatelia Oravy spríjemniť nezabudnuteľným
koncertom skupiny Elán a skupiny I.M.T. Smile, ktorý sa konal v
našej obci na futbalovom ihrisku 29. augusta 2008.

Vianočný koncert
Dňa 29. decembra
2008 sa v kultúrnom
dome uskutočnil
tradičný vianočný koncert,
na ktorom vystúpila rocková kapela
Dark Stone z Lokce, ľudová hudba
Kýčera a mladí koledníci. Vianočné
chvíle sme si mohli spríjemniť medzi
priateľmi a známymi vďaka iniciatíve
občianskeho združenia Aktivita.
Organizátorom a účinkujúcim
ďakujeme.

Z Dňa Lokce...
Dňa 31. augusta 2008 sa uskutočnil prvý ročník kultúrno-spoločenského podujatia
s názvom Deň Lokce. Hlavným bodom programu bola súťaž vo varení gulášu – „Lokčiansky kotlík“, ktorá bola sprevádzaná ďalšími súťažnými disciplínami (napr. súťaž
v pílení a rúbaní dreva), žrebovaním tomboly o hodnotné ceny a kultúrnym programom.

Súbežne

s
hlavným programom
prebiehal
spoločenský program spojený
s prezentáciou našej obce
a občerstvením pre dôchodcov
v kultúrnom dome, kde vystúpila dychová hudba Kýčera.
Súčasťou
programu
v kultúrnom dome bolo i ocenenie detí starostom obce,
ktoré úspešne reprezentovali
našu obec na rôznych okresných a celoslovenských súťažiach.

Organizátorom ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

Ocenení žiaci: Jozef Vajdiar, Simona Vajdiarová a Monika Tomulcová
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ŠPORT
Internacionál
Dňa 26.7.2008 o 18.00 hod. sa odohral priateľský futbalový zápas medzi družstvami internacionálov z Oravskej Lesnej a Lokce. Hralo sa v Oravskej Lesnej. Zo súboja víťazne vzišlo družstvo z Lokce, ktoré porazilo svojho súpera najtesnejším výsledkom 1:0. Hlavným
organizátorom zápasu bol p. učiteľ Martin Brňák st. Na záver podotkol, že už pracuje na odvetnom stretnutí, ktoré by sa malo konať
na pôde Lokce na jar 2009.

NAŠI REPREZENTANTI:
Horný rad zľava: Peter Feja, Rudo Babinský, Jozef Smolár – bývalý predseda TJ,
Štefan Jadroň, František Maťuga, Jozef
Katrenčík, Jozef Sihelský, Milan Rošťák,
Jozef Kyseľ – bývalý tajomník TJ, Július
Zábeľ, Ladislav Rabčan
Dolný rad zľava: Albín Maťuga, Anton
Bereník, Emil Fendek, Viliam Jadroň, Albín
Socha, Štefan Rošťák.

Výsledné tabuľky po odohratí jesennej časti súťaže vrátane jarnej predohrávky súťažného ročníka 2008/2009:
muži – I. trieda

dorast – I. trieda

žiaci – III. liga sk. B.

Lokčianske noviny sú noviny, ktorých zámerom je pravidelne prinášať informácie o živote a dianí v našej obci pre všetkých jej obyvateľov. Prípadné postrehy, námety, otázky, vyjadrenia, ponuky na spoluprácu, pozitívne i negatívne ohlasy
alebo kritiky radi privítame na e-mailovej adrese lokcianskenoviny@gmail.com.

LOKČIANSKE NOVINY :: Vydal: Obecný úrad v Lokci :: Zostavila: redakčná rada v zložení: Mgr. Miroslav Šimulčík, Zuzana Rabčanová, Peter Kubolek,
zamestnanci Obecného úradu v Lokci :: Sadzba: redakčná rada :: Tlač: Tlačiareň Kubík, Námestovo :: NEPREDAJNÉ

