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V Sedliackej Dubovej vyhral voľby Smer
Aj keď voľby poslancov do Národnej
rady Slovenskej republiky vyhral Smer sociálna demokracia, nebolo mu umožnené, aby vládol. Po štyroch rokoch
bude na Slovensku opäť vládnuť pra-

Povodne potrápili občanov 4

vicová vláda. Na rozdiel od celoslovenských výsledkov, podobne ako oravský
región aj Sedliacka Dubová dala viac
hlasov KDH, menej SDKÚ-DS a minimum politickej strane HZDS-ĽS.

Výsledky volieb
v Sedliackej Dubovej
Zapísaných voličov bolo
408, volieb sa zúčastnilo
222 voličov, platných hlasov 217,v percentách
účasť – 54,41.

Oslavy Božieho tela 5

Zo života našich dôchdcov 6

Mládež prichádza s novým športom 11

Poradie podľa
získaných hlasov
1. Smer-SD: 64
2. KDH: 59
3. SaS: 35
4. SDKÚ-DS: 19
5. SNS: 18
6. MOST-HÍD: 7
7.SDĽ: 6
8.HZDS-ĽS: 4
9.EDS: 2
10.ÚNIA- strana pre Slovensko, Paliho kapurková, veselá politická
strana a KSS po jednom
hlase.

Pohľad do volebnej miestnosti

12-členná volebná komisia zastupovala politické strany ( vpopredí
Ing. Jozef Hmirek)

Bez hlasov zostali: Strana rómskej koalície, SMK, Nová demokracia, Združenie robotníkov Slovenska, Ľudová strana

Naše Slovensko a AZEN Aliancia za Európu národov.
■ ph
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V skratke z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zasadnutie sa uskutočnilo 13. 4.
za prítomnosti všetkých po
slancov okrem Petra Oršuliaka, ktorý vopred ospravedlnil svoju neúčasť. Na zasadnutí
rezonovali otázky schválenia
obecných VZN, ktoré sa týkali
podmienok predaja výrobkov,
poskytovania služieb na trhových miestach a ochrane spotrebiteľa a tiež o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou
obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Sedliacka Dubová. Po pripomienkach VZN boli poslancami
schválené.
Starosta Ladislav Tomáň informoval prítomných poslancov o schválených, neschválených i pripravovaných projek-

toch. Schválený bol najväčší
Poslanci prerokovali dve žiprojekt, ktorý je už aj zrealizo- adosti našich občanov. Prvá
vaný – rekonštrukcia obecných od Jána Jarinu s manželkou
ciest a chodníkov.
o zlegalizovanie obecného pozemku vo výmere 117 m2,
Ďalšie projekty:
ktorý je v areáli ich rodinného
- dokončenie výmeny okien domu. Obecné zastupiteľstvo
na škole - zatiaľ sa neschvaľo- súhlasilo, ale len s odkúpením.
valo, ale realizácia prebehla Druhá žiadosť sa týkala poz vlastných zdrojov,
volenia výstavby paintballo- elektroinštalácia kultúrneho vého ihriska pre mládež v lokadomu – zatiaľ sa neschvaľo- lite za existujúcim futbalovým
valo,
ihriskom. Pozemok je v sú- multifunkčné ihrisko – v sú- časnosti urbársky, užívaný občasnosti je v poradovníku,
cou, ale v rámci komasácie má
- kamerový systém – v tom prejsť na obec. Žiadosť bola
čase ešte neschválené, v súčas- schválená.
nosti schválený,
Počas diskusie a interpelácií
- oddychová zóna s altánkom poslanci prerokovali ďalšie vypri studničke – už je schválený užitie zrekonštruovaných priesaj s finančnou dotáciou.
torov bývalej základnej školy.

Obecné zastupiteľstvo hľadá úsporné rezervy
Dňa 21. júna sa konalo 23. zasadnutie obecného zastupiteľ
stva za prítomnosti všetkých
poslancov. Okrem kontroly plnenia uznesení, schvaľovania
rozboru hospodárenia za rok
2009, záverečného účtu obce
a vyhodnotenia programového
rozpočtu sa poslanci predovšet
kým venovali schvaľovaniu pro-
gramového rozpočtu na rok
2010 v zmysle nového záko-
na, pretože nepriaznivá situácia núti ich hľadať úsporné rezervy.
Uznesenia z predchádzajú
cich zasadnutí sú v podstate
všetky splnené. Chodníky a cesty v obci sú dokončené, len ešte
má prísť firma na jeden deň dokončiť niektoré detaily. Búrlivá
diskusia sa vytvorila okolo podávania projektov. Niektorí zastávali názor, aby sa nepodávali
ďalšie projekty, pretože zadlžovanie obce bude narastať, treba
hľadať úsporné opatrenia. Iný
názor bol ten, že v projektoch
treba pokračovať a takto získa-

vať peniaze od štátu, aj keď sa
na tom podieľa obec 5-timi %.
V krajnom prípade sa schválený
projekt nemusí zrealizovať, ak
obec ozaj nebude mať financie.
Vraj treba hľadať inde rezervy
na šetrenie. Nakoniec sa zastupiteľstvo dohodlo, že do dvoch
týždňov sa uskutoční ďalšie
zasadnutie OZ a do tých čias
majú poslanci pripraviť návrhy
na úsporné opatrenia s obecnými financiami, nakoľko štát
takmer prestal posielať podielové dane.
Obecné zastupiteľstvo sa venovalo rozboru hospodárenia za rok 2009 a záverečnému
účtu obce a tieto dokumenty
schválilo. Schválilo aj Programový rozpočet na rok 2010
a predbežný rozpočet na roky
2011-2012. Zobralo na vedomie aj správu hlavnej kontrolórky obce, ako úrad nakladá
s obecnými financiami. Správa
bola pozitívna. Taktiež audit.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť ZŠ v Dlhej

nad Oravou o poskytnutie finančného príspevku – žalúzie
na okná a schválilo odpredaj
starej V3S cez inzerát.
Poslanci odsúhlasili, aby sa
uskutočnil Deň obce 18. júla
za účasti folklórnych súborov

Ďalej sa hovorilo o vynovených priestoroch pod kultúrnym domom a v ich využívaní.
Pozitívne sa starosta vyjadril aj
o práci VPP-károv, oni sa podieľali na týchto prácach a tiež
v zimnom období pri odhŕňaní
snehu obecným traktorom
s radlicou. Stav nezamestnanosti v obci je vysoký – 18,3%
k 28.2.2010.

Z uznesenia vyberáme:

Obecné zastupiteľstvo súhlasí
so zlegalizovaním (predaji )
obecných pozemkov pre Jána
Jarinu s manželkou za cenu
5 € za m2. OZ uložilo obecnému úradu zrušiť tvoriacu sa
skládku na Krížovom laze.
■ Podľa zápisnice spracoval ph
a podujatie sa uskutoční na
miestnom futbalovom ihrisku.
Začiatok o 13.00 hodine. Organizáciu podujatia zabezpečia
poslanci a obecný úrad.
■ ph

Sme nepoučiteľní alebo apatickí ?
Skoro v každom vydaní našich
obecných novín píšeme o nedisciplinovanosti niektorých
občanov v súvislosti s vyvážaním odpadu na nepovolené
smetisko medzi mostami. Kým
prebiehal v obci projekt výstavby komasačnej cesty na Črťaž, vtedy na jestvujúcom smetisku bola pripravená skládka
štrku na jej výstavbu. Občania
tam v tom čase prestali vyvážať odpad, ale čuduj sa svete,
začali ho vyvážať pod železničný most a dokonca až na
Krížov laz, a tým pádom začali
tvoriť ďalšiu čiernu skládku.
Je to zlým obrazom pre našu
obec, ktorá bola vyhodnotená ako najkrajšia. V súvislosti
s tým sme na úrad začali dostá-

vať upozornenia, že v chotári
máme nové smetisko. Nemohli
sme ho zatajiť, pretože to bolo
vidieť cestujúcimi z vlaku prechádzajúcimi okolo tejto lokality.
Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo vyzýva občanov, aby
nepokračovali vo vývoze odpadu na spomínané lokality.
Odpad je nutné triediť, separovať a na smetisko možno voziť
len sutiny alebo konáre. Pokiaľ
sa bude opakovať táto nekalá
činnosť, bude nutné asi pridať
kameru aj na túto lokalitu (nielen do centra dediny), aby sme
tak zistili, ktorí občania spôsobujú tento stav a ničia životné
prostredie v našej obci.
■ lt
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Občania sa tešia z nových
chodníkov a komunikácií
Vďaka schválenému projektu
na rekonštrukciu obecných
chodníkov a ciest má obec nové
a zrenovované cesty a chodníky.
Projekt stál aj s DPH cca 5,3
milióna Sk (178 tisíc €), z čoho
obec má spolufinancovať štvrtinu a zvyšok preplatí PPA
z eurofondov. Vďaka tejto akcii máme v obci doriešené
chodníky po obidvoch stranách
hlavnej cesty a zrekonštruované

dve cesty, ktoré boli v najhoršom stave.
V rámci tejto akcie sa vybral
starý asfalt a ten sa použil na
zničenú časť cesty „sever-juh“
okolo Močiarov, kde sa plánuje
budúca výstavba rodinných do-
mov. (Záhumienkari boli mož-
no právom nahnevaní, že sa im
zdvihol okraj cesty). Ďalší vyfrézovaný asfalt bol použitý vo
farskom dvore a v iných častiach obce. Bolo šťastím, že akcia sa začala koncom marca
a dokončila sa v priebehu mája,
tesne pred dlhotrvajúcimi daž-
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ďami, pretože by sa počas dažďov nedala kvalitne urobiť. Akcia je ukončená i skolaudovaná.
Teraz obecný úrad čaká, čaká,

kedy bude úver preplatený z eurofondov, pretože finančná situácia nie je v obci, či v štáte ba
ani v Európe ružová
■ lt

Chválime a vysoko oceňujeme

Chceme mať lepšie osvetlenú obec
Obecný úrad ku záveru mesiaca jún podáva ďalší projekt, a to Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Cieľom je obnova zastaralého osvetlenia (staré lampy,
žiarovky) a doplnenie nových

lámp. Zatiaľ v obci je 57 svetelných bodov s vysokou spotrebou elektrickej energie. V prípade schválenia projektu by sa
tak 57 lámp a žiaroviek vymenilo za moderné svietidlá s nízkou spotrebou a doplnilo by sa

Na nespratníkov kamery
V predchádzajúcom vydaní
obecných novín bola informácia, že obecný úrad podal žiadosť na Ministerstvo vnútra
SR na projekt s názvom „Kriminalita v obci pod drobnohľadom“. Ministerstvo projekty posúdilo a vyhralo 5 obcí

na Orave a medzi nimi aj našu
obec, ktorej schválilo finančnú
dotáciu. Na základe toho budú
v obci umiestnené 4 kamery
na tzv. uzlových bodoch, ktoré
budú vo dne v noci snímať
určité miesta, kde dochádza,
resp by eventuálne mohlo do-

Naši prechádzajúci občania popri studničke popod Háj si iste
všimli otvorený a upravený
priestor pri kríži, vypínajúci sa
na vŕšku vedľa studničky. Zásluhu na tom majú Margita Ťasnochová a jej manžel Ján. Títo
manželia sa usilovali vyriešiť
ľahší prístup ku krížu. Vykopali zeminu, osadili tam schodíky, obrubníky, povyťahovali
chraste, vymaľovali kríž a skrášlili tak celý priestor. Urobili to
s láskou bez akejkoľvek odmeny, a preto nech im je odme-

nou aspoň tento článok s malou fotografiou a poďakovaním
obecného úradu.
Kríže v poli vôkol celej našej
dediny majú svoju históriu a sú
dedičstvom našich otcov a materí, preto ich chráňme a udržujme, ako sme to sľúbili pri
oslavách 600-ročnice v roku
1997. Obecný úrad bude rád,
ak sa nájdu ďalší nasledovníci
s pozitívnym vzťahom k veciam verejným či občianskym.

v obci ďalších 30 nových svietidiel. Hoci by bolo svietidiel
viac, spotreba by, vďaka nízkej
energickej náročnosti nových
svietidiel, bola nižšia. Či bude
obec lepšie osvetlená, to sa dozvieme až na budúci rok, kedy
budú projekty posudzované
a vyhodnotené.
■ lt

Fitnescentrum
aj pre seniorov

■ lt

chádzať k negatívnemu správaniu ohrozujúcemu občanov
obce, prípadne ich majetku.
Bude to aj ochrana proti rôznym negatívnym cudzím indivíduám v nočných hodinách.
Len čas ukáže, či táto prevencia
pomôže znížiť nekalú činnosť..

Obecný úrad vyšiel v ústrety
seniorom v našej obci a vyhradil im pevný čas na rekondičné
cvičenia. Od 21. apríla 2010 sú
to v týždni stredy od 16.00 do
18.00 hodiny. Kľúč si treba vyzdvihnúť u Petra Macáka. Poplatok je 50 centov a vhadzuje
sa do pripravenej tam pokladničky a zápisom do knihy návštev. Seniorom vyšiel v ústrety
aj náš duchovný otec s tým, že
v stredu budú sv. omše podľa
možností vždy ráno.

■ lt

■ obecný úrad
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Májové dažde potrápili aj
našich obyvateľov
Tohoročný máj bol neobvykle studený a mokrý. Mnohých občanov dostával do
nepríjemných situácií, čomu
museli aj osobne čeliť s obavou, aby neboli poškodení.
Našťastie sa nič vážneho neudialo.
Prvý májový týždeň prebiehal v podstate k spokojnosti,
Teploty i vlhkosť zodpovedali
dlhodobému priemeru. V ďalších dňoch začalo vytrvalo pršať. Najviac sa počasie pohoršilo od 15. mája a výdatne pršalo až do 18. mája. Vtom čase
aj Oravská priehrada prekročila
svoj objem a vodu začala vypúšťať do toku Oravy. Pod týmto
náporom vody sa rieka rozvodnila a zaliala časť polí v jej
blízkosti – Trlo, Hrady, Medzi
mostmi, Močiare. Okrem toho

sa aj spodná voda tlačila a dostala sa do niektorých pivničných priestorov rodinných domov v oblasti Priehredy. Najkritickejší bol 17. a 18. máj.
Nebyť Oravskej priehrady
a vodnej nádrže v Tvrdošíne,
možno by sme dopadli podobne, ako to bolo do spustenia prvej turbíny Oravskej priehrady 2.mája 1953.
Ak sa pozrieme do histórie,
zistíme, že v rokoch 1557 –
1953 bolo zaznamenaných 39
veľkých povodní. Napríklad
v roku 1813 pri povodni na
Orave zahynulo 7 tisíc kusov
dobytka a utopilo sa 180 ľudí.
Tragické následky mali aj ďalšie povodne.
Retenčná schopnosť Oravskej priehrady sa prejavila už
v roku 1958, keď zabránila ka-

Zaplavená časť Hrád od brehu Oravy

tastrofe, aká bola v roku 1813.
1. júla 1958 vtekalo do priehrady toľko vody, ako bol celoročný prietok Dunaja.
Dnes už len o priehrade konštatujeme, aké je to úžasné dielo,
postavené rukami a múdrymi
hlavami našich predkov – vedcov, geológov, konštruktérov,
stavbárov i prostých robotníkov. Predsa si len treba uvedomiť, že v tej dobe títo budovatelia museli vynaložiť obrovské úsilie, a dokonca aj riziko,
pretože vtedajšie prognózy nič
dobré neveštili. Chvalabohu,
že sa nenaplnili! A už desaťročia využívame výdobytky tohto
veľkého diela.
Čo sa týka našej obce, spomínané dažde nespôsobili, našťastie, také problémy ako
v obciach na východe Slovenska. U nás v miestnom parku
resp. pod ním praskla betónová
rúra, ktorá tadiaľ vedie a tým
pádom voda vymúlila v zemi
dieru a na povrchu sa prepadla
časť trávy v parku a časť asfaltovej cesty vedúcej popri parku
– oproti obchodu p. Zity Grofčíkovej. Z tohto dôvodu musel
byť nový park rozkopaný a vymenené dve rúry.
Ďalšie problémy narobili daž-
de na novej komasačnej ceste
pomedzi Háje. Tam zamúlil dva
z piatich priepustov a odtrhlo
časť cesty do potoka. Vďaka

vojakom z CO sa priepusty dali
deň po ich zamúlení do poriadku. Odtrhnutá cesta sa taktiež, vďaka technike (UDS-ke)
dala do poriadku. Ostatná časť
cesty(asfaltovej) zostala našťastie nepoškodená, pretože betónové žľaby odviedli vodu rigolom do potoka. Menšia škoda
sa napáchala aj na urbárskej
ceste smerom do Sujova, ale
dva dni stačili autobágru aby
to opravil. Samozrejme, že tieto opravy ciest niečo stoja, ale
môžeme byť radi, že tie dažde
nám neurobili také škody ako
na východe.
V dedine býval väčší problém s rozvodneným miestnym potokom vedúcim spod
lokality Osičá cez ulicu okolo
školy a do Priehrady. Bol by sa
aj tentokrát vylial z koryta a zaplavil obecné komunikácie, ale
keďže starosta s Ivanom Močolom celú noc boli pri jeho
ústí (pod Jarinovým domom)
a vždy vyhrnuli nanesený bordeľ, aby sa voda nevyplavila na
povrch cesty, tak tým pádom sa
nič nestalo.
Problémy s vodou boli aj
v pivničných priestoroch v ško-
le, kde presiakla voda a taktiež v pivniciach pod obecným
úradom, kde voda presiakla
cez staré, nekvalitne izolované
steny.
■ ph

Veľká voda zasiahla aj čiernu skládku
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Oslavovali sme sviatok Božieho tela (Corpus Christi)

Tento sviatok Najsvätejšieho
tela a krvi Pánovej si veriaci
našej farnosti s radosťou pripomenuli 3. júna . Tento sviatok sa rozšíril na celú Cirkev od
roku 1264 na základe encykliky
pápeža Urbana IV. Sviatok Božieho tela odpradávna sprevádzala tradícia procesií. Veriaci s kňazom v procesii symbolicky oznamujú svetu tajomstvo
Ježišovho tela a krvi, na ktoré
sa pri každej omši premieňa
chlieb a víno, nosením monštrancie s kúskom premeneného
chleba ulicami dedín a miest.
Postupne sa zastavujú pri štyroch oltároch, symbolizujúcich
štyri svetové strany. Ďalej na

vedať, že čo jeden to krajší.
Oslavy Božieho tela sa konajú
vo farnosti každý rok striedavým stavaním oltárikov - jeden
rok vo filiálke v Hornej Lehote
a druhý rok v Sedliackej Dubovej. Tento rok to pripadlo na
Sedliacku Dubovú.
Nech je pre nás tento svia
tok pripomienkou vrátiť sa
k starým a osvedčeným spôsobom duchovného rastu a vzrastu v láske k Bohu a autentickej
láske k ľuďom. Cieľom eucharistického života a praxe je vytvárať jednotu Božieho ľudu
už tu na zemi, lebo ona je niePohľad na proseciu idúcu po dedine
len vyjadrením, ale aj nevyčerznak úcty a lásky k Bohu rozsy- náš duchovný otec. V dedine pateľným zdrojom (porov. Lupávajú na cestu lupene kvetov veriaci pripravili štyri oltáriky, men gentium 11).
■ ph
a veriaci zhromaždení v proce- ozdobené kvetmi a možno posii spievajú nábožné piesne. Aj
náš duchovný otec vdp. Henryk
Sitek na sv. omši v homílii pripomenul, že Cirkev žije z Eucharistie a týmito slovami sa začína posledná encyklika pápeža
Jána Pavla II., ktorú slávnostne
podpísal na Zelený štvrtok. Je
to deň, kedy Cirkev po stáročia
vstupuje do udalosti Pánovej
smrti a zmŕtvychvstania a pripomína si nepochopiteľný dar
Božej lásky, ustanovenie Sviatosti oltárnej – Eucharistie.
Túto tradíciu dodržiava naša
Prvé zastavenie pred oltárikom sv. Floriána
farnosť a zásluhou na tom má

Pri studničke oddychový areál
Viackrát podávaný projekt
predsa prinesie do obce niekoľko tisíc eur. Obec dovtedy
žiadala peniaze, kým ich nedostala. Bude môcť vybudovať
pri studničke za riekou Oravou
malý oddychový areál.
Starosta sa usiloval niekoľko
rokov získať dotáciu na jeden
a ten istý projekt. A vyplatilo

sa. Teraz na účet obce pribudne
viac ako 3300 eur. Starosta pri
našom rozhovore nezabudol
pripomenúť, že to už chcel
vzdať. „S projektom cestoval
na poslednú chvíľu do Banskej
Bystrice jeden náš občan. Podal
ho len pár minút pred ukončením výzvy,“ hovorí starosta Ladislav Tomáň.

Za pokus to stálo. Zo získaných peňazí sa upraví niekdajší zarastený priestor oproti
studničke kde je už sčasti pripravená a zatrávnená plocha,
ktorá môže slúžiť ako oddychová zóna, a postaví sa tam
drevený altánok. Starosta okrem toho tam plánuje, aby k altánku boli v okolí umiestnené
lavičky a vysadené okrasné dreviny. Starosta okrem toho tam
plánuje, aby k altánku bol po-

stavený krb, v okolí umiestnené
lavičky a vysadené okrasné dreviny.
Je to dobrý nápad, pretože
poslúži nielen našim občanom,
ale aj turistom, ktorí budú tadiaľ prechádzať. Aj toto bude
pekná vizitka našej obce v očiach svojho okolia, nakoľko bývala zarastená chrasťami tzv.
čierna skládka by sa mala zmeniť na oddychovú zónu.
■ ph
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Zo života našich dôchodcov
Aj takto sa dá
skvalitňovať život
Dubovskí dôchodcovia na začiatku tohto kalendárneho roku
si stanovili ciele svojich aktivít. Jedna z nich sa uskutočnila 8. apríla pri jarnom upratovaní okolia Kostola sv. Mi-

chala archanjela a fary. Okopali
kvetinové záhony, vyhrabali
staré lístie, niečo odviezli na určené miesto pre odpad a zostatok dali spáliť. Účasť na tejto
brigáde prijali Mária Zajacová,
Helena Laurinčíková, Anna Štigová, Margita Maxoňová, Emília Habiňáková, Anna Zrnčíková, Zita Lukačíková, Alojz
Šutý, Božena a Peter Havriloví.

Brigáda okolo kostola - vpredu Mária Zajacová, vpozadí Margita
Maxoňová

O mesiac neskôr 14. mája si
to namierili do Oravíc do termálnych prameňov v zariadení
Meander Parku. Tu rekondične pobudli do večerných hodín. Pobytu sa zúčastnilo 33 dospelých osôb a 7 detí. A začiatkom júna sa zúčastnili prác pri
hrabaní trávy na miestnom cintoríne. Trávu umiestnili vedľa
chrasti, aby nenarušili vzhľad

V perličkovom kúpeli

Životné jubileum oslávili k spokojnosti
Klub dôchodcov v našej obci
sa snaží venovať pozornosť širokému spektru občanov, pre-
dovšetkým starším ľuďom.
V apríli mali štyri členky
klubu okrúhle životné jubileum
- 80 rokov Johana Tomáňová
a po šesťdesiatke Zita Murínová, Mária Kučerová a Mária
Jarinová. Členky výboru klubu
boli osobne poblahoželať Johane Tomáňovej a svojou prítomnosťou chceli aspoň čia
stočne zmierniť jej stav v ťažkej nemoci. Ďalšie tri oslávenkyne pozvali 24. apríla do malej
zasadačky v kultúrnom dome,
aby im vyslovili uznanie a úctu
za ich celoživotnú prácu v prospech svojich rodín, obce i spo-

okolia. V júli sa tešia na posedenie v prírode, lebo táto akcia
pre našich dôchodcov je najlákavejšia.
Naši seniori i naďalej chcú
pokračovať vo svojich aktivitách, aby nimi prispeli ku skvalitneniu života v obci i k upevneniu svojho zdravia.
■ ph

Zitine slová hovoria za všet- hašteriví, hašteriví nebývajú
ko a my ich doplníme výrokmi dobrí. Na nenávisť odpovemúdrych ľudí: „Najsilnejším dajte dobrotou !“
ločnosti a zároveň im odovzdali prostriedkom proti starnutiu
■ ph
upomienkové darčeky s kvetmi. je láska. Dobrí ľudia nebývajú
Pripravenú slávnostnú tabuľu
i poetická reč oslávenkyne ani
nečakali. To najviac na ne zapôsobilo a vypadla aj slza z dojatia. Po prípitku pokračovala príjemná nálada a tú ešte umocnili dve harmoniky v sprievode
zvučných ľudových i obľúbených piesní. To dosvedčujú aj
slová Zity Lukačíkovej: „Takú
krásnu oslavu som ani doma
nemala. To bude zážitok na
dlhé obdobie a všade budem
o tomto rozprávať, akú krásnu
oslavu nám pripravil klub našich seniorov. Ďakujem za všetNaše jubilantky - z ľava M. Kučerová, M. Jarinová,
kých jubilantov!“
Z. Lukačiková
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Sme na hrane s obecnými financiami
V ostatnom čase počujeme i čítame o veľkom množstve sťažností na nízke štátne dotácie
z podielových daní pre malé
obce. Na základe toho sú vraj
na pokraji s financiami, avizujú
to starostovia z obcí, ktoré sú
počtom obyvateľov podobné
ako Sedliacka Dubová s 500
obyvateľmi, ako napríklad Me
dzibrodie, Bziny, Párnica, Vyšný Kubín a ďalšie. Keďže naša
obec patrí medzi malé a to nás
prinútilo spýtať sa starostu
Mgr. Ladislava Tomáňa, ako
je to u nás s obecnými financiami.

A ďalší školský rok je za nami
Ani sme sa nenazdali a už je tu
koniec školského roka. Ubehol veľmi rýchlo a to nás núti
zamyslieť sa nad tým, či sme
urobili všetko pre našich najmenších. Našu materskú školu
v školskom roku 2009/2010
navštevovalo 10 detí od troch
do piatich rokov. V tomto roku
sme nemali predškolákov.
Naša materská škola sa sna-
ží, aby sa tu deti cítili príjemne, poznali niečo nové a zažili veci, ktoré doma nemajú.
Myslím tým besiedky, súťaže
a všetko čo si naplánujeme, sa
počas roka snažíme splniť. Milou akciou boli chvíle s našimi
dôchodcami, ktorým sme prispeli kultúrnym programom
v rámci úcty k starším. V decembri to zase bolo privítanie
sv. Mikuláša a vianočná besiedka za prítomnosti rodičov
a starých rodičov. Každé dieťa
s veľkou radosťou prednášalo
svoju básničku, hoci s kúskom
trémy, aby urobilo radosť svojim rodičom.
Medzi voľnejšie akcie patril
karneval, kde sa deti vyšantili,

predviedli svoje masky, zapojili
sa do súťaží a pre nich bola najlepšou odmenou nejaká sladkosť. Krásnou udalosťou bola
i besiedka ku Dňu matiek. Deti
svojím prednesom dojali rodičov až k slzám. Nezabudli sme
ani na Deň detí. Uskutočnili
sme výlet pre deti, kde sa len
hrali, tancovali, spievali a súťažili. Okrem toho sme tento rok
navštívili Materskú školu v Krivej, kde sme spolu s deťmi z dl-
hánskej škôlky pozerali bábkovú rozprávku O zakliatej
princeznej.
Tieto akcie aj niečo stáli,
preto chceme prostredníctvom
týchto novín sa predovšetkým
poďakovať našim sponzorom:
Jánovi Zrnčíkovi, Dominikovi
Zrnčíkovi, Tatiane Ďurkovičovej, Walterovi Kudlovi a samozrejme miestnemu obecnému
úradu. A na oplátku sa my budeme snažiť svoju prácu robiť
ešte lepšie v prospech detí.

Pán starosta, aj naša obec je
na tom tak, ako to avizujú
niektorí starostovia
Na Slovensku je veľa obcí,
ktoré majú 500, 200, ba aj 100
obyvateľov, a práve tie majú
najväčšie problémy. Kríza zasiahla aj obce. Aj naša obec je
v súčasnosti už na hrane. Najviac financií nám odčerpávajú schválené projekty pretože
tie treba dofinancovať vo výške
5-tich percent, prípadne uhradiť celý zrealizovaný projekt
a až potom príde úhrada od
štátu – tých 95 %. Zatiaľ sa
boríme a robíme všetko, aby sa
obec zveľaďovala a pritom, aby
naši občania nemali pocit nejakého nedostatku. Ale za ten čas

Deň detí

čo som starosta, tak málo financií ešte nebolo
Pri tomto nedostatku financií hrozí malým obciam pripojenie alebo zlučovanie do
väčších celkov?
Je to podobná situácia, ako to
bolo s málotriednymi školami
pre malý počet detí. Ak obec
nevládala financovať školu, tak
ju zrušila a pričlenila k plneorganizovanej, tak ako sa to stalo
aj v Sedliackej Dubovej, v Hornej Lehote a v iných obciach
na Slovensku. Tí, ktorí to neurobili, musia ponechanú školu
dofinancovať z vlastných obecných prostriedkov a je to dosť
peňazí a potom im neostáva na
iné investičné akcie. Myslím si,
že to isté postihne v budúcnosti
malé obce a systémovo sa ku
tomu speje.
Takže to hrozí aj našej obci?
Zatiaľ sme o tom ani neuvažovali, ale myslím si, že zatiaľ nám
nič také nehrozí. Vieme s poslancami zabezpečiť toľko financií, aby obec dobre fungovala.
Pán starosta, ďakujeme Vám
za informácie a veríme, že
obecný manažment bude naďalej dbať o udržanie dobrej
povesti i historických tradícií
Sedliackej Dubovej.
■ ph

hračky a plyšáky. Spokojnosť
bola na obidvoch stranách.
V nedeľu 5. júna za teplého sl■ ph
nečného počasia katechetická
sekcia zorganizovala Deň detí
vo farskej záhrade. Zúčastnilo
sa 16 detí pod vedením Anny
Štigovej, Oľgy Šimičákovej, Ľubomíry Tropekovej a Martiny
Lukačíkovej. Deti sa vyšantili
■ Marta Hudecová, do sýtosti pri hrách, opekaní
riaditeľka MŠ špekačiek a hľadaní pokladu.
Tým pokladom boli rôzne
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Kto za nás oroduje v našom kostole ?
Prítomnosť a minulosť

Pokračujeme v púti po interiéry nášho Kostola sv. Michala archanjela a postupne predstavujeme našim čitateľom jednotlivé sochy, fresky, obrazy, aby získali dostatok vedomosti o svätých, o svätcoch i biblických výjavoch. Teraz vám predstaví
náš duchovný otec vdp. Henryk Sitek sochu sv. Anny. Pokračovanie o ďalších svätých na budúce.
Joachim a svätá Anna
teda neexistovali, mô
žu povedať niektorí
ľudia. To teda zname-
ná, že Panna Mária
nemala žiadnych rodičov? O takej veci istotne nepochybuje nijaký rozumný človek.
Ale otázka znie: boli
svätí? Zaslúžia si, aby
sme ich uctievali na oltári? Boli takí príkladní
v živote, ako ich opisuje stáročná tradícia?
Odpovedzme zase
otázkou: je pravdepo
dobné, že by Božia
múdrosť a láska zverila dieťa Máriu rodine,
ktorá by bola odvrátená od Boha? Máriu,
ktorú anjel pozdravil
ako „milosti plnú“, mali vychovávať ľudia,
ktorí by mali k Bohu
ďaleko? Ak ide o vynikajúceho človeka, vo
väčšine prípadov musíme predpokladať, že
za mnoho, ak nie za
všetko rozhodujúce,
vďačí rodičom.
Prvá správa o rodičoch Panny Márie sa
nachádza v apokryfnom (CirkZbytočne by sme v našom kos- vou nezaručenom, neprijatom)
tole hľadali sochu sv. Joachima, evanjeliu z 2. storočia (okolo r.
manžela sv. Anny. Sv. Anna je 150), všeobecne známom pod
tu zobrazená len so svojou menom Protoevanjelium sv. Jadcérou Máriou. Nemožno spo- kuba. V kapitolách I–VII pomenúť sv. Annu bez sv. Joa- dávajú sa podrobnosti tykajúce
chima.
sa narodenia Panny Márie.
Sväté písmo neuvádza mená
Podľa tohoto spisu Joachim
rodičov Panny Márie. Svätý bol muž veľmi bohatý, ale aj

Sv. Joachim a Anna

nábožný a dobrý. Zisk zo svojich majetkov rozdeľoval na tri
časti: jednu obetoval jeruza
lemskému chrámu, druhú chudobným a tretiu používal pre
vlastné potreby. Jeho manželka Anna bola dcérou betle
hemského kňaza Mathana.
Ale doľahla na nich bolestná
skúška: hoci ich manželsky
zväzok trval už dlhé roky, nemali dieťa. Neplodnosť u Židov považovali za veľkú hanbu
a Boží trest. Joachim a Anna
však znášali tento „trest“ veľmi
hrdinsky, podrobili sa Božej
vôli a tešili sa aspoň tým, že
patrili do veľkej rodiny Dávidovej, z ktorej sa mal narodiť
Mesiáš, Vykupiteľ sveta.
Raz, keď Joachim v jeruza
lemskom chráme prinášal obetu, kňaz Ruben ju nechcel od
neho prijať pre jeho nehodnosť, pretože z jeho manželstva s Annou nemal potomstva. Joachim, potupený a znechutený, nešiel z chrámu domov, ale za svojimi stádami
oviec do hôr a tam sa štyridsať dni modlil a postil, aby sa
Boh nad ním zmiloval. Aj jeho
manželka volala k Bohu o zmilovanie. Ťažko skúšaná dôvera
a modlitby starých manželov
boli napokon odmenené. Zjavil sa jej anjel Pánov, aby jej
oznámil, že Boh vyslyšal jej
modlitby. V tom istom čase sa
anjel zjavil aj Joachimovi a vyzval ho, aby sa vrátil domov,
pretože jeho žena „počala“.
O tomto výroku, ktorý hovorí o minulosti, sa veľa diskutovalo, lebo podľa neho po-

čatie Anny malo byť zázračné.
Joachim po tomto oznámení
dal si od sluhov doniesť desať baránkov, aby ich obetoval Pánovi na znak vďačnosti,
iné zvieratá daroval kňazom
a ľudu.
Na druhy deň Joachim odišiel do chrámu, aby priniesol
sľúbenú obetu a vtedy dostal
znamenie, že jeho obetu Boh
prijal. O to väčšia bola radosť,
keď sa im narodila dcéra, ktorej dali meno Maria, židovsky
Miriam, slovensky Bohumila.
Podľa úsudku svätých otcov
Joachim mal vtedy štyridsaťosem rokov a Anna tridsaťšesť,
čo sa u východných národov
považovalo už za starobu, pretože vtedy ľudia skôr dospievali i zomierali. Legenda hovorí, že Maria bola taká krásna
a čistá, ako predtým nikto
z ľudí.
Na prvé výročie jej narodenia otec usporiadal hostinu,
na ktorú pozval aj kňazov. Na
druhé výročie ju chcel Joachim zasvätiť Bohu v chráme.
Obrad zasvätenia, veľmi slávnostný, sa však na radu Anny
vykonal až v treťom roku
dcérky. Veľa dievčat s horiacimi lampami sprevádzalo Máriu do chrámu, v ktorom ju
kňazi zbožne prijali. Rodičia sa
vrátili domov chváliac Boha.
Na tomto rozprávaní protoevanjelia, ktoré malo početné
verzie na Východe, sa zakladali
neskoršie spracovania a komentáre cirkevných spisovateľov ohľadom rodičov Panny
Márie. V protoevanjeliu sa ne-
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spomína pôvod Joachima, ale
v inej, tiež apokryfnej knihe,
v Pseudomatúšovi, sa hovorí,
že pochádzal z kmeňa Júdovho, a podľa iných z pokolenia
Dávidovho.
Protoevanjelium, nakoľko je
to veľmi starý dokument, môže
obsahovať úctyhodné podanie
číže tradíciu. Ale vcelku nemôžeme dať bezpečnú odpoveď
na pôvod rodičov Panny Márie a aj sv. Augustín (r. 430),
veľký cirkevný učiteľ, prejavil
v tomto ohrade isté rozpaky.
Meno Joachim je hebrejského pôvodu a znamená Príprava na Pána. Meno Anna
znamená: milosť, láska, modlitba. V dejinách sa vyskytuje viackrát. Naše vedomosti
o Máriinej matke sú neveľké,
ale naša úcta a dôvera k nej
také nie sú.
Spoločné uctievanie sv. Joachima a sv. Anny pre celú západnú Cirkev určil pápež Gregor XIII. (1572-1585) na 26.
júl, čo platí dodnes.
Úcta k sv. Anne je v katolíckej Cirkvi veľmi rozšírená.
Uctievajú si ju najmä rodičky
a ženy, túžiace po materstve.
Uctievajú ju však a vzývajú
aj ako patrónku chudobných
a ťažko pracujúcich, u nás najmä baníci. Kde sa nachádzajú bane, tam sú aj chrámy
a kaplnky k jej úcte - v Banskej Štiavnici a Kremnici, ba
aj časti chotára dostali po nej
pomenovanie, ako napr. Údolie sv. Anny, Vrch sv. Anny
a pod. Prečo? Táto úcta u baníkov - aspoň to tak rozumne
vysvetľuje, vznikla z toho, že
ako baníci vynášajú na svetlo
bohatstvá ukryté v lone zeme,
tak sv. Anna dala svetu svoj najdrahší poklad, Máriu.
■ vdp. Henryk Sitek

Oslávili Deň hasičov
Napriek tomu, že Deň hasičov
býva 4. mája, naši dubovskí hasiči ho oslávili 2. mája v čase
nedeľnej sv. omše. Ich nástup
bol slávnostný, všetci v uniformách, v čele sprievodu socha sv. Floriána a tak smerovali
k hlavnému oltáru, kde náš duchovný otec vdp. Henryk Sitek
slúžil sv. omšu práve za nich
a vyprosoval u Najvyššieho
o ochranu nielen hasičov, ale aj
všetkých dubovských občanov.
Pri tejto slávnostnej chvíli
človeka prenasledujú rôzne
myšlienky a asociácie. Napríklad aj takéto. Človek a oheň,
obec a požiarna ochrana, hasiči a sv. Florián to sú spojenia,
nad ktorými sa už po niekoľko
generácii takmer ani nikto nezamyslí. Na statkoch, priečeli-

Už po 13-krát prídu
záchrancovia kostolíka
Naši občania si zvykli na prítomnosť mladých ľudí z celého Slovenska v čase letných
mesiacov.
Ich prítomnosť v obci vytvára pozitívny kolorit, sú milí,
komunikatívni a okrem toho
sa dobrovoľne podieľajú na
záchrane zrúcanín Kostola sv.
Kozmu a Damiána. Vykonali
veľký kus práce a každý rok
svojej prítomnosti radi prezentujú svoju prácu občanom
pred odpustovou slávnosťou,
ktorá pripadá na deň sv. Michala archanjela.
V lete ich privítame v dvoch
turnusoch, a to: 1.turnus 16. až
27. júla, 2. turnus 26. júla až
6. augusta 2010. Vystupujú ako
strážcovia zrúcanín tajomných
a svojich nadšencov zvolávajú
vtipným myšlienkovým pochodom:
„Všetkým Vám na známosť
dávame, že na záchranu zrúca-
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ach domov, v erboch miest, na
pečatiach, rázcestiach, ale najmä na hasičských zbrojniciach
sa dodnes môžeme stretnúť
so zobrazením sv. Floriána.
V našej obci sv. Florián dostal
čestné miesto v malej kaplnke
pred Kostolom sv. Michala
archanjela. Ťažko si predstaviť
spoločenstvo obyvateľov obce,
ktorému by chýbali obetaví
a odvážni ľudia, ochotní zanechať akúkoľvek prácu alebo
prerušiť odpočinok a spánok
a bežať na pomoc, keď zaznie
signál, že u niekoho horí. Hasičská zbrojnica vždy dodávala
a dodáva sebavedomie občanom obce v boji proti požiaru
a podobne ako kostol aj ona
bola svätyňou. Svätyňou tých,
ktorí sú ochotní pre skutok
lásky k blížnemu napomáhať
pred požiarom a živelnými po-

nín chotárnych i tento rok sa
chystáme. Tak šuhaji švárni valašky hotujte, bo devy spanilé
už vrkoče splietajú a život stredoveký v družine pospolitej už
na Vás čaká. Ak srdce Tvoje
dobrodružstvom rozbúchať sa
dokáže a ruku k dielu priložiť
vieš, neváhaj. A ak liet aspoň
18 Tvoje kosti rástli, do kešene
12 dukátov si narichtuj a bez
meškania písmo svoje na našu
adresu pošli.“
Náš oravský región ich očaril svojou svojráznou horskou
a vždy zelenou prírodou, no
najmä Sedliacka Dubová. Veríme, že i naďalej budú im
v ústrety vychádzať naši občania, ako to bolo aj v predchádzajúcich ročníkoch. Ešte
budeme radšej, ak sa nájdu
nejakí dobrovoľníci v našej
obci a pripoja sa k niektorému
turnusu. Kontaktná adresa: tabor@dubovakostolik.sk, tel.
0905/011 031 (Erik).
■ ph

hromami. A keď svätyňa, tak aj
ona má svojho ochrancu a patróna.
Svätý Florián žil koncom
3. a začiatkom 4.storočia po
Kristovi. Okrem hasičov je považovaný za ochrancu pred neúrodou, a búrkou. Je patrónom kominárov, hrnčiarov
a kováčov. Predsa však je jeho
doménou ochrana hasičov.
Vo funkcii ochrancu pred ohňom vystriedal sv. Agátu a sv.
Vavrinca, ktorí túto úlohu plnili ešte v 15. storočí. Podľa legendy ochránil sv. Florián istého uhliara, ktorý spadol do
ohňa a na príhovor svätca bol
zachránený. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo
vode, ktorú oddávna používali
na hasenie požiarov.
■ ph

Piaty ročník
O pohár starostu
Súťaž v kartovej hre mariáš
sa uskutočnila 18. apríla v nedeľu v popoludňajších hodinách v miestnom kultúrnom
dome v malej zasadačke za prítomnosti fanúšikov a 18 hráčov. Atmosféra bola vynikajúca
a do súťaže sa prihlásili hráči
zo všetkých okolitých obcí –
Hornej Lehoty, Sedliackej Dubovej, Dlhej nad Oravou, Krivej a Chlebníc. Našu obec zastupovali: Jozef Hmirek, Ján
Zrnčík, Pavol Havrila, Pavol
Laurinčík, Ján Kočálka, Ľudovít Strežo, Ladislav Tomáň.
Výsledky:
1. Ján Zrnčík
2. Ján Strážnický
3. Jozef Hmirek
Ďalšie umiestnenie našich hráčov: Pavol Laurinčík (11), Ján
Kočálka (12), Ladislav Tomáň
(14), Pavol Havrila (15), Ľudovít Strežo (17).
■ ph
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Skúška dospelosti a čo ďalej?

Druhá polovica mája bola pre
maturantov na stredných školách najväčšou záťažou, pre40 rokov
tože sa v tom čase konali ústne
Mária Strežová (august)
i praktické maturitné skúšky.
Dana Straková
(august)
Tu museli preukázať pred maJán Majdiš
(september)
turitnou komisiou svoje vedo45 rokov
mosti i zručnosti získané počas
Mgr. Dana Havrilová (júl)
štúdia. Každý chcel, aby jeho
Eva Šnapková
(júl)
snaženie nevyšlo nazmar, ba
Ján Čupaj
(september) prinieslo patričný úspech s ve50 rokov
domím, že maturita je len odDušan Palko
(júl)
razový môstik pre štúdium na
Ing. Walter Kudla (september) vysokej škole alebo pre uplatMonika Šnapková (september) nenie sa v praxi v danom od55 rokov
bore. Z našej obce v tomto
Mária Wurmová (august)
školskom roku absolvovalo
65 rokov
maturitnú skúšku šesť študenMária Brtošová
(september) tov. Aj keď sa už pozabudlo na
70 rokov
emócie z týchto skúšok, predsa
Marta Majcherová
(júl) sme sa opýtali na ich pocity
75 rokov
a položili sme im tieto otázky:
Mária Zajacová
(september) 1. Kde a akú strednú školu si
navštevoval?
Všetkým oslávencom blahoželáme
2. Z akých predmetov si maa prajeme pevné zdravie
turoval?
a veľa životného optimizmu
3. Čo sa chystáš robiť po
maturitne?
Prišli medzi nás:
4. Ako stráviš prázdniny?

od 1.7. až 30.9.2010

Tatiana Miháľová
Dávid Juričák
Ivana Spišáková
Natália Števková

(7.4.2010)
(27.4.2010)
(28.4.2010)
(11.5.2010)

Terézia Poláková
Navštevovala som Strednú odbornú školu obchodu a služieb
v Dolnom Kubíne – odbor hoRodičom blahoželáme a maličkým
telová akadémia.
prajeme veľa zdravia!
Maturovala som z odborného predmetu, ktorého súUzavreli manželstvo :
časťou bola ekonomika, účtovníctvo, právo, hotelový manažAndrea Baráthová
ment, marketing, technika oba Ján Šulc
5.6.2010
sluhy a technológia prípravy
pokrmov. Ďalšie predmety –
Manželom prajeme veľa
nemecký jazyk, slovenský jazyk
šťastia na spoločnej ceste životom
a literatúra, okrem týchto predmetov som absolvovala ešte
Na trvalý pobyt sa prihlásil: praktickú skúšku zo svojho odboru. S výsledkom maturitnej
Oliver Štepo
skúšky som bola veľmi spoVeronika Šnapková
kojná. V štúdiu chcem pokraPeter Šnapko
čovať na Prešovskej univerzite
Tatiana Šnapková
v odbore pedagogika mentálne
■ bs postihnutých. Teraz ma čakajú

prijímacie skúšky, na ktoré sa
snažím dobre pripraviť.
Cez prázdniny idem pracovať do Nemecka ako čašníčka.
Tiež mám ponuku pracovať
v Grécku.
Mária Kevešová
Navštevovala som Strednú odbornú školu obchodu a služieb
v Dolnom Kubíne – odbor hotelová akadémia.
Maturovala som z odborných predmetov, z jazyka nemeckého a slovenského jazyka
a literatúry. Absolvovala som
aj praktickú skúšku. Ani som
nečakala, že dosiahnem také
dobré výsledky. Mám radosť.
Nemienim pokračovať v štú
diu na vysokej škole. Chcela by
som pracovať niekde v zahraničí, ale spočiatku sa pokúsim
nájsť prácu tu na Slovensku už
počas prázdnin.
Barbora Maxoňová
Študovala som na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne – odbor hotelová akadémia. Maturovala som z odborných predmetov, ďalej z anglického jazyka a slovenského jazyka a literatúry. Súčasťou maturity
bola aj praktická skúška. Moje
výsledky maturitnej skúšky dopadli nad očakávanie veľmi
dobre.
V štúdiu chcem pokračovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo sociálnu
prácu v Trstenej - vysunuté
pracovisko vysokej školy.
Cez prázdniny sa budem
venovať mojej dcérke Nelke
a určite si pôjdem oddýchnuť
niekde s celou rodinou.
Kristína Mikušková
Študovala som na Obchodnej akadémii v Dolnom Ku-

bíne. Maturovala som z odborných predmetov – účtovníctvo
a ekonomika, tiež zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka.
Od septembra chcem študovať pedagogiku v Trnave alebo
v Ružomberku. Čakám na vyjadrenia.
Na prázdniny som si už našla
prácu. Chcem si sama zarobiť
na štúdium vysokej školy.
Marek Strežo
Študoval som na Bilingválnom
gymnáziu v Trstenej. Maturoval som z chémie po slovensky,
biológie po španielsky, slovenského jazyka a španielskeho jazyka v ktorom je zahrnuté : literatúra, gramatika – syntax,
dejepis, geogragia.
Študovať idem na Univerzitu Komenského do Bratislavy chémiu - fyziku
Tento rok do Španielska nej
dem, chcem byť tu s kamarátmi a chodiť s Oravanom po
festivaloch a vystúpeniach, ktorých je veľa. A chcem potiahnuť domácu skupinu ORAVIENKU.
Branislav Havrila
Študoval na Gymnáziu POH
v Dolnom Kubíne. Maturoval z jazyka slovenského a literatúry, anglického jazyka, matematiky a informatiky. Zmaturoval s vyznamenaním.
V štúdiu bude pokračovať na
Vysokej škole učení technického v Prahe v odbore technológia informačných systémov,
kde je už prijatý.
Cez prázdniny asi pôjdem
s kamarátmi a s bratom poznávať okolité krajiny, prípadne
Anglicko autostopom. Ostatný
čas budem venovať tvoreniu
projektov.
■ Terézia Poláková
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História paintballu

Dubovská mládež prichádza
s novým druhom športu
Iste si naši občania všimli,
že vedľa miestneho futbalového ihriska vznikol priestor
s množstvom prekážok a bariér. To si tu dubovská mládež
buduje ihrisko pre nový druh
športu – PAINTBALL (čítaj
peintbal).
O budovanie tohto priestoru
sa usilujú chlapci – Tomáš Oršuliak, Maroš Oršuliak, Tropekovci, Lukáš Šutý, Michal Murín, Jozef Chajdiak, Filip Strežo
a ďalší dubovskí mladíci. Pri
stretnutí s nimi neboli moc
ochotní o tejto novej športo-

vej hre hovoriť. Nakoniec som
si sám pozisťoval údaje a tiež
o tom, čo je to za šport. Majú
na to povolenie od miestneho
obecného úradu na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 13. apríla 2010.
Pozemok je v súčasnosti urbársky, užívaný obcou, ale v rámci
komasácie má prejsť na obec.
Keďže ide u nás o nový druh
športu, je potrebné našich čitateľov s ním bližšie oboznámiť,
čo je to za šport a ako funguje.
Paintball je rýchla a dynamická hra plná napätia, ktorá

Povinnou výbavou paintballového hráča je ochranná maska tváre

Paintball má takýto hrací areál

vracia dospelých do detských
rokov a dá sa hrať praktický
kdekoľvek. Súperiace tímy vybavené ochraným oblečením,
maskou a paintballovou puškou sa snažia zasiahnuť protihráčov paintballovou guličkou. Je to ideálny prostriedok
ako sa zbaviť stresu, starosti
a škodlivého adrenalínu. Môže
ho hrať každý dospelý človek
alebo dieťa nad 12 rokov za
prítomnosti rodičov. Pri paintballe nie je dôležitá fyzická
kondícia a sila, ale schopnosť
premýšľať, rýchlo sa rozhodovať a v neposlednom rade
tiež kolektívna súhra, ktorá vás
preverí po každej stránke. Paintball už funguje vo viacerých
mestách na Slovenku. Oblečte
sa do vojenských maskáčov,
nasaďte helmy, zoberte do rúk
svoju zbraň a zastrieľajte si na
svojich kolegov. Zaručená zábava, ozajstné uvoľnenie a zaručený rešpekt pre víťazov. Povinnou výbavou sú aj špeciálne
ochranné masky. Aj v prípade
najhoršieho zásahu vám hrozí
iba modrina. Pred každou hrou
sa robí bezpečnostná inštruktáž. Na ihrisku sú rozhodcovia, ktorí pozorujú dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.
Farba z guličiek sa rozpúšťa vo

Na začiatku paintballu boli
austrálski pastieri oviec, ktorí
značkovali svoje stáda špeciálnymi upravenými pištoľami,
ktoré vystreľovali guličky naplnené nezmazateľným farbivom. Paintball sa prvýkrát
hral v USA, New Hampshire
v máji v roku 1981. Paintball
preniká do Dánska, Francúzska a ostatných západných európskych krajín.

Vybavenie

Používať sa môžu len paintballové značkovacie zbrane
(markers). Každý hráč si môže
vziať na hraciu plochu len
jednu zbraň, ktorú nesmie počas hry dávať spoluhráčovi ani
odkladať. Zbrane pripustené
do hry musia spĺňať nasledujúce podmienky:
- zbraň musí mať poistku
brániacu neúmyselným výstrelom
- na jedno stlačenie spúšte
smie zbraň vystreliť len jednu
guličku
- počiatočná rýchlosť letu
guličky nesmie byť väčšia ako
90 m/s
Značkovacie guličky nie sú
vyrobené z farby. Sú to želatínové kapsle zmiešané s rastlinným olejom a potravinárskym
farbivom. Sú netoxické a ekologické.

Oblečenie

Pri tréningoch alebo pri rekreačnom paintballe je výber oblečenia ľubovoľný, na oficiálnych akciách a súťažiach sú
hráči, rozhodcovia a ostatní
priamo zainteresovaní povinní
riadiť sa pokynmi organizátorov.
■ ph
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Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
O pohár starostu obce
Stolnotenisový oddiel TJ Cosmos Sedliacka Dubová počas
veľkonočných sviatkov usporiadal už 6. ročník tradičného
stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce.Tento ročník bol otvorený pre všetky kategórie. Turnaja sa nemohol

z rodinných dôvodov zúčastniť minuloročný víťaz, opora
registrovaných hráčov a inventár TJ Cosmos, Berco Paríšek,
ale aj tak mal turnaj vysokú
úroveň.
Na turnaji sa hralo systémom
každý s každým.Oživili ho noví

neregistrovaní hráči, Janík Jozef, Bieľ Peter, Pokorný Michal, všetci z Dolného Kubína. Bojovali o každú loptičku
a bola to ukážka kvalitného výkonu a zároveň toho, čo má
šport poskytovať, zábavu i radosť z hry. V kategórii neregistrovaných hráčov sa predstavili: Janík Viliam, Janík Jozef,
Havrila Pavol, Tomáň Ján, Bieľ
Peter, Pokorný Michal, Pilár

Václav. V kategórii registrovaných: Kováč Ivan, Tomáň Ladislav, Zrnčík Ján st.,Strežo Ľudovít, Oršuliak Dušan a Strežo
Jozef.
V kategórii dorastencov sa
predstavili: Zrnčík Andrej, Oršuliak Martin, Zrnčík Ján ml.,
Polčic Jakub, Polčic Marek.
■ Jozef Strežo

Celkové poradie

Sponzormi turnaja boli Obecný úrad Sedliacka Dubová,
Potraviny Sedliacka Dubová -

Registrovaní
hráči

Neregistrovaní
hráči

Dorastenci

1. Kováč Ivan
2. Tomáň Ladislav
3. Oršuliak Dušan
4. Strežo Ľudovít
5. Zrnčík Ján, st.
6. Strežo Jozef

1. Havrila Pavol
2. Tomáň Ján
3. Pokorný Michal
4. Bieľ Peter
5. Janík Vilam
6. Janík Jozef
7. Pilár Václav

1. Zrnčík Ján, ml.
2. Zrnčík Andrej
3. Polčic Marek
4. Polčic Jakub
5. Oršuliak Martin

Mgr. Dudášik. Víťazi obdŕžali
krásne poháre a vecné ceny,
ktoré by mali byť motivujúcim

prvkom pre účasť na ďalšom
ročníku turnaja v roku 2011.
Všetci zúčastnení boli s úrov-

ňou turnaja veľmi spokojní
a prisľúbili účasť na budúcom
7. ročníku.

Dobrovoľným hasičom okresná súťaž nevyšla

ková, Anna Šutá,ml., Simona
Čupajová, Michaela Krkošková, Barbora Maxoňová, Erika
Gerátová.
K výsledkom našich hasičov sa vyjadril predseda miestneho DHZ Ján Štiga: „Slabšie
výsledky boli z dôvodov narýchlo zmontovanej požiarnej
techniky, krátkeho trénovania.
Dlhšie trvalo, kým sme sa dali
dokopy a rozhodli sa ísť do

súťaže, a potom aj ich osobné
povinnosti. No napriek tomuto
umiestneniu sa usilovali dať zo
seba čo najviac, aby čestne reprezentovali svoju obec a vyjadrujem im poďakovanie.“
Poďakovanie patrí aj technikom, ktorí sfunkčnili striekačku, aby družstvá mohli ísť
do súťaže a sú to: Stanislav
Strežo, Jozef Hyža, Rastislav
Miháľ a ďalší.
■ ph

Okresné kolo súťaže Dobro
voľných hasičských zborov
okresu Dolný Kubín sa konalo
20. júna v Oravskom Podzámku za účasti 20 družstiev
mužov a 7 družstiev žien.
Pretekalo sa v dvoch disciplínach – požiarny útok a štafeta 8x 50 metrov. Dubovské
družstvo mužov obsadilo 8.

miesto a družstvu žien sa ušlo
6. miesto.
Družstvo mužov: Lukáš Šutý,
Lukáš Tropek, Maroš Oršuliak,
Dávid Strežo, Maroš Čupaj,
Ján Miháľ,ml., Marek Mudrončík, Michal Murín.
Družstvo žien: Jana Ondrigová, Terézia Poláková, Kristína
Mikušková, Zuzana Mikuš-
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