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CELÝ SVET ZÍSKAL NOVÚ NÁDEJ

Habemus papam! Máme pápeža! V stredu 19. apríla 2005
o 18.30 hodine zbor kardinálov z 52 krajín po dvoch dňoch
historického konkláve rozhodol o tom, kto bude 265. pápežom
v histórii.
Novým nástupcom Jána Pavla II. sa stal rodák z nemeckého
dolnobavorského Marktlu na Ine kardinál Joseph Ratzinger.
„Chcem dialóg!“ To je najdôležitejšie posolstvo novozvoleného
pápeža Benedikta XVI. Predniesol ho vo svojej prvej kázni vo
funkcii pápeža počas omše v Sixtínskej kaplnke. Bývalý
kardinál Ratzinger kardinálom, ktorí ho zvolili, povedal, že
cíti podporu svojho predchodcu Jána Pavla II., : „ Zdá sa mi,
že cítim jeho silnú ruku držiacu moju, zdá sa mi, že vidím jeho
usmiate oči a počujem ho, ako hovorí: „Neboj sa !“

Dňa 24.4.2005 sa nový pápež Benedikt
XVI. oficiálne ujal svojho úradu. Slávnostnú
inauguráciu Svätého Otca sledovalo v Ríme
asi 350 tisíc ľudí. V inauguračnej kázni
okrem iného uviedol, že jeho predchodca
Ján Pavol II. je už „doma-v nebi medzi
svätými“. V prejave sa Benedikt XVI.
prihovoril aj židom, veriacim aj neveriacim.
Počas omše dostal tradičné pápežské
pálium – liturgický odev s červenými krížmi
symbolizujúcimi krv Kristovu a zlatý prsteň
ako znak pápežskej moci. Na slávnostnej
inaugurácii sa zúčastnili delegácie z viac
ako stovky krajín celého sveta. Slovenskú
viedol premier Mikuláš Dzurinda.
Veriaci našej farnosti spolu s duchovným
otcom vdp. Henrykom Sitekom vyprosujú
svojimi modlitbami pre novozvoleného
pápeža Benedikta XVI. veľa zdravia,
duchovných i fyzických síl a hojnosť Božích
milostí.
/ph/
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Začala výstavba obchvatu

V októbrovom čísle obecných novín sme dali informáciu o tom,
ako sa vyvíjajú aktivity ohľadne cestného obchvatu. Článok sme
končili konštatovaním, že práce na obchvate by sa mali začať
v tomto roku. Toto sa naplnilo a od 1. apríla sa začala výstavba
prvej časti, a to obchvat Oravského Podzámku a Hornej Lehoty.
Tento úsek, ktorý začína pri OFZ Široká a končí na Kutine, má
merať 6,6 km. Budú ho tvoriť štyri premostenia a tri malé mosty.
Jeho výstavba by mala stáť 2,2 miliardy a v tomto roku by sa malo
preinvestovať 530 mil. korún. Úsek by mal byť hotový v októbri
2007. Všetko však bude závisieť od financií. Investorom je Národná
diaľničná spoločnosť a stavebníkom sú firmy SKANSKA a
VÁHOSTAV. Je len na škodu to, že tento úsek nekončí za našou
obcou, aby aj dubovskí občania pocítili cestu bez kamiónov.
Všetko sa však nedá, /najmä z hľadiska nedostatku financií/
urobiť, no predsa len svieti svetielko nádeje, že aj po roku 2007 sa
bude v obchvate pokračovať, pretože prvé projektové dokumenty
sú už pripravené.
V súvislosti s prácami na obchvate občanov aj obec trápi veľký
počet nákladných áut, ktoré prevážajú zeminu cez obec a most
z Rovne na Kutinu. Je to preto, lebo sa odkloňuje breh Oravy, a to
v úseku a na pozemkoch, ktoré patria Povodiu Váhu. Aj spílené
drevo z tejto lokality patrilo Povodiu Váhu, ktorý povolil pre
občanov Sedliackej Dubovej aj Hornej Lehoty jeho výrub, resp.
odvoz. Hornolehoťania sa nemôžu sťažovať prostredníctvom
farského úradu na našich občanov, že im ukradli drevo, pretože
kataster bol síce lehotský, ale vlastníctvo pozemkov bolo Povodia
Váhu.
Občania sa pýtajú, ako je to s využívaním mostu pre mechanizmy,
ktoré prevážajú zeminu. Z toho dôvodu chce obecný úrad
informovať verejnosť, že tieto prejazdy sú umožnené na základe
dohody s VÁHOSTAVOM. V tejto dohode sú určené klauzuly a
spôsoby, ako bude za prejazd mosta prevádzaná úhrada. Zatiaľ je
to kompenzované bezplatným návozom zeminy do niektorých
obecných lokalít, resp.bagrovaním atď. Pri nedodržaní týchto
dojednaných klauzúl je obecný úrad oprávnený uzatvoriť most
závorou, ktorá tam bola nedávno inštalovaná. V tejto súvislosti
spomenieme aj tú skutočnosť, že za prejazd mostom platia aj
družstevníci z Hornej Lehoty, ktorý ho využívajú. Napríklad
v tomto roku obecný úrad zatiaľ zinkasoval 2.700,- Sk. Občanom
sa zdá, že je stále závora otvorená, ale to neznamená, že jej
inštalovanie nemalo význam a efekt. Práve naopak.
/lt/

Ako to vyzerá s miestnou
základnou školou?
Končí sa školský rok aj v našej základnej a materskej škole. Bol
poznačený tým, že v škole už nefungovala vývarovňa a kuchyňa.
Pre nedostatok finančných prostriedkov, ktoré štát prideľuje
školám, nebolo možné udržať dve zamestnankyne v kuchyni
v pracovnom pomere. Štát prispieva na chod školy, škôlky či
kuchyne podľa počtu žiakov, stravníkov a u nás je ich veľmi,
veľmi málo. Z uvedených dôvodov sa strava dovážala počas
celého roka zo školskej jedálne z Dlhej nad Oravou a myslíme si, že
sa to zvládlo k spokojnosti a bez väčších problémov. Problémom
však bude udržanie chodu základnej školy pre škol. rok 2006/2007.
Pre veľmi nízky počet žiakov by škola už ani tento, či nasledujúci
školský rok nemohla existovať, no štát ešte doplácal tzv.
garantované minimum /cca 300 tisíc/ a túto sumu bude ešte
doplácať jeden školský rok. Čo však potom? Počty žiakov sa v obci
podľa našich údajov nezvýšia a spomínané garantované minimum sa už nebude doplácať. Preto sa už teraz hľadajú alternatívy
ďalšieho postupu. Veľa možností však nie je. Vymenujeme si ich:
1. Učiť len 1. a 2. ročník s jedným učiteľom, t.j. ostane riaditeľstvo
v obci.
2. Učiť len 1. a 2. ročník, ale trieda bude len vysunutým pracoviskom
ZŠ v Dlhej nad Oravou, tj. riaditeľstvo v obci nebude.
3. Zrušiť základnú školu.
Ak má niekto inú, lepšiu alternatívu, bude vítaná, len musí byť
finančne krytá. Tento problém bude riešený v obecnom
zastupiteľstve, v školskej rade za prítomnosti poslancov, riaditeľa
školy, resp. školského úradu a rodičov.
Tento školský rok, ktorý sa začne v základnej a materskej škole 2.
septembra, sa dokončí ešte bez väčších problémov. S ďalším
školským rokom 2006/2007 to nevyzerá dobre !!! Jediné, čo vieme,
je, že materská škola bude i naďalej v obci zachovaná, preto sa
rodičia nemusia obávať o účasť svojich detičiek v materskej škole.
/lt/

Pohľad na areál základej a materskej školy
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Nové oplotenie školskej záhrady

Rýchlejší a lacnejší internet

Už dávnejšie sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo rekonštrukciou
plotu na školskej záhrade, ktorý je v dezolátnom stave. Murivo je
popraskané, plot je deravý a poodtŕhaný od stĺpikov. Betónové
stĺpiky sú zničené a bránička nefunkčná. Z toho dôvodu sa obecný
úrad rozhodol tento plot rekonštruovať. Hľadali sa rôzne spôsoby,
aby to bolo aj pekné aj lacné a funkčné. Uvidíme, ako sa to podarí
našim VPP pracovníkom.
/lt/

Obecný úrad v spolupráci s farským úradom sa podujal vyjsť
v ústrety najmä tým občanom, ktorí chcú využívať internet. V obci
má zavedený internet farský úrad, škola, obecný úrad a už aj veľa
občanov. Títo pripojení účastníci musia za prístup k internetu platiť
vysoké poplatky /podobne ako za telefón/ a pritom internetové
informácie prichádzajú do počítačov veľmi pomaly. Z toho dôvodu
bol vybraný objekt, z ktorého je dosah na celú obec a na ktorom
bude umiestnené zariadenie a to bude prijímať signál a aj ho
vysielať účastníkom pripojeným na internet. Takýmto objektom,
ktorý má dosah na celú obec, je rímsko-katolícky kostol, konkrétne
jeho veža. Na nej budú umiestnené dve malé antény. S týmto ešte
musí súhlasiť Pamiatkový ústav. Vďaka tomu, bude mať farský
úrad príjem internetu bezplatne a ostatní prijímatelia budú mať
príjem lacnejší o 75 % a k tomu budú všetky informácie prichádzať
oveľa rýchlejšie.
/lt/

Okresné predsedníctvo JDS
v Sedliackej Dubovej
Dňa 13. júna rokovalo v našej obci v kultúrnom dome
predsedníctvo a rada Okresnej Organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska. Tohto rokovania sa zúčastnili všetci predsedovia ZO
JDS z okresu Dolný Kubín. Všetkých privítal starosta obce a okrem
toho ich oboznámil s históriou našej obce, s činnosťou nášho
klubu dôchodcov, ako aj s inými oblasťami dubovského života.
Predseda OO JDS Ing. Eduard Trizuljak odovzdal nášmu starostovi
„Čestné uznanie“ za starostlivosť a ústretovosť pre starších
občanov. Rokovanie prebehlo k spokojnosti všetkých
zúčastnených. Po jeho skončení sa rozchádzali s dobrými pocitmi
a srdečne ďakovali za vrelé prijatie.

Takto vyzerajú stĺpiky v školskej záhrade

Bude mať obec aj vlastné autá?

/ph/

Jednou z aktivít obecného úradu je činnosť smerujúca k tomu,
aby obec, resp. obecný úrad nadobudol do svojho vlastníctva
nejaké autá, prípadne mechanizmy, ktorými by mohol zabezpečovať
niektoré činnosti a práce pre obec a jej obyvateľov.
Obec a obecný úrad nemá žiadny dopravný prostriedok, ktorým
by zabezpečoval chod obce a úradu. Má len požiarnu AVIU a
LIAZ-ku. Tú darovalo do vlastníctva obecného úradu
AGRODRUŽSTVO. Pritom pred 15-timi rokmi tu bol celý vozový
park áut a mechanizmov, len akosi sa potratili …
Každoročne píše starosta žiadosti na Ministerstvo vnútrapolicajný zbor, na Ministerstvo dopravy o lacnú kúpu osobného
alebo nákladného auta. Obecný úrad na kúpu nového, resp.
staršieho auta nemá dostatok finančných prostriedkov, preto sa
snaží niečo zohnať darovaním. Konečne sa asi ľady pohli a zdá
sa, že nejaké to auto do obce príde a pevne dúfame, že bezplatne.
/lt/
Príprava okresného zasadnutia JDS
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Z NAŠEJ HISTÓRIE

Ako Potockovci utekali na Oravu
Poľské knieža Potocký, a pán veľkej dediny pri Živci na poľskej
strane Babej hory, si ani vo snách nepomyslel, že jeho rod čoskoro
stratí v tomto kraji svoje korene. Keď sa ani nie päťdesiatročný
lúčil so životom, zároveň odovzdával majetok i moc Ondrejovi a
Jakubovi, dvom súcim synom, čo v jeho predstavách mali naisto
predĺžiť slávu rodu. No a, pravdaže, aj zveľadiť bohatstvo rodiny
na ďalšie roky.
A predsa sa tak nestalo, ako si myslel zomierajúci otec.
Obaja synovia sľúbili otcovi, že budú v zhode a láske kráčať
v šľapajach svojich predkov. Keď však otec umrel, krížila im cestu
ženba. To preto, že Ondrej a Jakub sa zahľadeli do očí švárnej
Žofie Zbyňskej, dcéry chudobnejšieho, ale statočnejšieho
šľachtica zo susedného panstva. A obaja si pritom mysleli, že sa
radšej neoženia, ako by Žofia nemala byť jedného z nich. Lenže
Žofia nosila v srdci iba staršieho Ondreja. Bol rozumný i pokojnejší,
mal rád ľudí a vždy radšej robil a šetril, ako by mal rozkazovať.
Jakub bol prchký, skôr sa na kadečo nahneval a neraz bez príčiny.
Starší Ondrej napokon usúdil, že ak chce žiť pri pokoji, treba
Jakubovi ustúpiť z cesty a odísť ďaleko, aby nemusel byť bratovi
na očiach.
Nakoniec sa splnilo, čo si povedali. Ondrej vzal Žofiu, no zároveň
sa aj pobral preč z domu so slovami:
„Radšej budem žiť so Žofiou v chudobe, aj v inom kraji, ako bez
nej v bohatstve pri svojom bratovi.“
Jakub sa neženil, v kútiku srdca dúfal, že Žofiu raz schytí túžba
po rodnom kraji a že sa jedného dňa vráti k nemu. Sen však ostal
snom, jeho túžby sa nesplnili.
Ondrej sa naozaj rozhodol navždy odísť s milovanou Žofiou.
Z maštale vyviedol dva kone a potom hybaj na juh k Beskydám,
pod ktorými z druhej strany vládli Thurzovci. A zastal iba pod
Oravským zámkom, kde poprosil pána zámku, či by ho nepritúlil
aspoň na pár dní. Vraj by mu to do smrti nezabudol. Keď sa Juraj
Thurzo dozvedel, kto k nemu prišiel, priam sa rozbehol
k Ondrejovi, i k jeho žene, a vítal ich, ako by to boli ľudia z jeho
najbližšej rodiny. A už pri zvítaní sa ich spytoval, či by na panstve
nechceli ostať dlhší čas, že ich vďačne prijme. A to neskôr im tak
povedal, lebo vytušil, že títo dvaja odišli z domu proti svojej vôli.
V tie časy utekalo z Poľska mnoho ľudí, nejedni v oravskej doline
hľadali pomoc.
„Uhádli ste, čo je naša túžba,“ priznal sa Ondrej Potocký.
„Najradšej by sme teraz iba u vás …“ A nesmelo dodal:
„Len či by sa našlo u vás miesto?“
„Akože by nie!“ ubezpečoval Thurzo návštevníkov. „Pre
poľských šľachticov je ho dosť, len ostaňte! Naše rody si vždy
pomáhali v núdzi, tak môžeme konať i naďalej. Len ako vám
pomôcť?“
Ondrej sa zaradoval tejto ponuke, nuž sa osmelil žiadať:

Anton Habovštiak
„Rád blúdim po poliach a pozerám sa, ako rastie zbožie i vlní sa,
keď dozrieva … Dajte nám kúsok poľa, pekne ho obrobíme, tak
aby sme vyžili. Nechceme byť nikomu na ťarchu!“
„Oj, keď vám duša túži za poľom, dám vám zeme do úžitku, koľko
si zažiada vaša duša.“ A už aj chytil ruku Ondreja, priviedol ho
k obloku, prstom ukazuje vŕšky čosi vyššie od zámku. Pritom
hovoril:
„Tam, hľa, pod Žiarom na vŕšku, kde stojí kostolík, tam môže byť
dosť poľa pre vás i pre vaše budúce deti. Nuž, ak chcete, môžete
si ho pozrieť. Ak sa vám zvidí, ostaňte na ňom robiť, dokedy sa
vám zachce!“
S radosťou si ešte v ten deň odišli Ondrej so Žofiou obzrieť kraj,
čo im ponúkol pán Oravského zámku. Keď došli pod Žiar do
Dubovej, stálo tam iba zopár menších domkov. Nuž jeden z nich si
vtedy hneď odkúpili. A keď sa tým Jurajovi Thurzovi pochválili,
ten sa usmial a posmeľoval ich. „Dobre ste urobili! Aj zeme
dostanete, takú roľu vám pridelím, ako sa dáva služobníkom za
najlepšie služby pánovi!“
Ondrej Potocký neobanoval, že sa usadil v dedinke pod Žiarom.
Ešte v ten rok sa mu tak darilo, že mal toľko všetkého, koľko sa
žiadalo k spokojnému životu. Iba na svoj kraj nezabúdal, vše o
ňom rozprával a, pravdaže, neraz sa vyzvedal, čo je nové hore za
Beskydami. No najlepšie chýry odtiaľ neprichádzali. Skôr opak
bol pravdou. Z roka na rok bolo počuť o nepokojoch, o biede, čo
sužovala ľudí i o chorobách, čo sa tam šírili. Nuž nečudo, že ľudia
odtiaľ utekali, a to Ondreja veľmi mrzelo, ľúto mu bolo rodného
kraja. Po niekoľkých rokoch Ondreja pochytila veľká túžba vidieť
svoju niekdajšiu domovinu, nuž sa rozhodol:
„Stoj čo stoj ta zájdem, ešte aspoň raz sa musím prejsť po poliach
kadiaľ sa prechodili moji predkovia!“ A predsa sa jeho rozhodnutie
nesplnilo. Práve vtedy, keď sa už pripravil na cestu, prišla zvesť
spoza Babej hory, že do panstva jeho otca a do dedín i miest, čo
susedili s Oravskou stolicou, vtrhol nepriateľ. A darmo sa mu
kdekto staval do cesty, nemohli sa ubrániť. Nepriateľské vojsko
nešianalo majetky ani ľudí, a tak kto mohol a vládal, utekal do
iných krajov. Každý sa ratoval, kde len mohol. Ondrej vtedy oznámil
svojej žene:
„Teraz nepôjdeme nikam! Azda neskôr, keď bude príhodnejší
čas!“ Ondrej dobre urobil, že sa práve vtedy nevybral domov. Vraj
naisto by bol zle pochodil.
Jeho brat Jakub si vtedy len-len zratoval život. Vedno s inými
šľachticmi bránil panstvá za Beskydami proti nepriateľom. Daromná
však bola ich námaha. Nepriateľská presila sa čoskoro mala vovaliť
aj na panstvo Potockých. Na obranu sa nedalo pomýšľať. Iba čoto sa mohlo uchytiť a čím skôr odísť. Ľudia si zachraňovali aspoň
holé životy.
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Jakub usúdil, že prišiel čas rozlúčiť sa s rodným krajom a odísť
ako iní šľachtici. Iba tak sa zachránia, ak nechcú zahynúť
v nepriateľských rukách.
„Ale naprázdno nepôjdem,“ rozhodol sa, „čo-to môžem vziať.
Nemusím prísť do cudzieho kraja ako žobrák!“
Rod Potockých bol starý a bohatý, nuž bolo čo vziať so sebou.
Nechýbali dukáty ani iné zlato, vzácne nádoby a cennosti. Z toho
čosi ponakladal do voza a už aj uháňal cestou, ako pred rokmi
jeho brat Ondrej. Vydal sa do oravskej doliny dolu za Beskydy. A
ponáhľal sa, zdalo sa mu, že mu je ktosi jednostaj za pätami. Keď
prišiel do Tvrdošína, iba tak naoko sa vyzvedal:
„A či z vás niekto vie, kde teraz žije istý Ondrej Potocký?“
„Akože by nie? V Dubovej pod Žiarom … Tu ho mnoho ľudí
pozná,“ dostal odpoveď. A iný ešte pripomenul:
„Najlepší hospodár na okolí … Sotva sa mu dakto vyrovná!“
Jakub sa pri tejto reči zamyslel. Zdalo sa mu, že sa, hádam,
rozhodol ostať pri bratovi. No obával sa, že by ho tu mohol dakto
dolapiť. Radšej pôjde ďalej na juh, ako sa rozhodol. Najlepšie
nude odísť do Talianska.
A predsa sa pristavil aj pri dome, kde býval Ondrej. Už bola noc
a ľudia spali. Iba vraj vartáš chodil po dedine, ten sa práve chystal
odtrúbiť dvanástu. A toho sa Jakub spýtal z mosta do prosta:
„A či mi ukážeš, kde býva Ondrej Potocký. Vraj je to dobrý
gazda!“
„Ale hej!“ prisvedčil vartáš. „Tam, ľaľa, naprostred dediny! Pred
domom má studňu, dobrá voda je v nej …“
Jakub prihrkotal ta s vozom i zastal pre Ondrejovým domom. A
začal akoby rozmýšľal, čo má robiť. Stretnúť sa zoči-voči s bratom
sa však hanbil a k tomu sa mu aj zdalo, že sa musí ponáhľať. Veď
čo, ak nebodaj ktosi ho prenasleduje. Urobil to, čo si už po ceste
dobre premyslel:
„Nie, nebudem márniť čas! povedal si v duchu a svojim dvom
sluhom rozkázal:
„Vezmite jeden súdok s dukátmi a vysypte ich do tejto studne.
Nech Ondrej vie, že som mu bratom a že som na neho nezabudol.
Istotne si na mňa spomenie.“
Keď to sluhovia vykonali, vošiel potichúčky do izby
a zastal pri Ondrejovej posteli. Na chvíľu sa naň zadíval,
a potom mu zašepkal do ucha:
„Zbohom bratu, odpusť, že sa musím ponáhľať! Mohli
by ma chytiť. Ale keď vstaneš, hľadaj v studni!“
Ondrej v spánku otvoril oči, ale nebol si načistom, či
sa mu sníva, alebo je to azda skutočnosť. Pomaličky
vstal z postele, že sa ide presvedčiť, či naozaj bol niekto
pri ňom. No kým vyšiel na dvor, Jakub s vozom bol za
dedinou, ešte ho počul hrkotať. Ráno mu nedalo, aby
sa so všetkým nezdôveril žene a priznal sa, že zreteľne
počul, ako mu niekto povedal, že má čosi hľadať
v studni. No žena zapochybovala:
„Všeličo sa môže ľuďom snívať. Istotne aj tebe …“

No Ondrej vyšiel predo dvere a obzeral sa okolo
studne. Tak sa okolo nej obšmietal, akoby dačo hľadal.
Tu príde k nemu dedinský vartáš a povedal mu:
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„Bol tu veľký pán, naisto šľachtic. No veľmi sa ponáhľal. Iba na
chvíľku odskočil k vám do izby a znova utekal.“
Ondrej tuho rozmýšľal nad tým, kto by to mohol byť, potom
schytil vedro a spustil ho na povraze do studne. Na dne ho troška
poprevracal, sťaby chcel z neho dačo načrieť a vytiahol ho. Zhíkol
však, keď zbadal, čo sa ligotalo vo vedre. Krásne zlatučké dukáty
v ňom zahŕkali. Keď Ondrej jeden z nich vybral a položil si ho na
dlaň, zaraz zvedel, odkiaľ môžu byť. Jeho žena zreteľne počula,
ako skríkol:
„Veď sú to peniaze z otcovej pokladnice! To len môj brat Jakub
tu mohol byť. Aká škoda, že sa nezastavil na dlhšie!“
Ondrej v ten deň vyťahoval zo studne vedro za vedrom a ani
neprestal, kým si nebol istý, že na dne studne už niet ani jedného
dukáta. Vraj plné vedro ich navyťahoval. Prv však akoby ich kdesi
uschoval, vyšiel s nimi na Žiar a tam ich všetky presúšal. Tak sa
vtedy vravievalo, že vlhký peniaz sa nepatrí uschovávať. Vždy ho
treba dôkladne presušiť.
Ondrej Potocký žil v Dubovej dlhé roky a tam aj umrel. Na majetku
ostali hospodáriť jeho synovia. Ani oni už neodišli ta, odkiaľ prišiel
ich otec. Iba vraj vše spomínali, čo im otec rozprával o rodnom
kraji.
„Časom by sa bolo zabudlo, že Jakub Potocký vysypal svojmu
bratovi Ondrejovi dukáty do studne a že sa takto s ním rozdelil
o majetok. No po rokoch, keď raz hĺbili studňu, aby našli lepší
prameň, ktosi zvýskol:
„Ľaľa, zlatý peniaz!“ Keď ho prezerali, bol na ňom znak poľského
kráľa. A to vraj bol ešte z tých dukátov, čo ho Ondrej nevytiahol.
A práve taký istý peniaz našiel raz aj pastier, čo pásol kone na
Žiari. Zaligotal sa mu pred očami, keď sa ta oprelo slniečko na
pravé poludnie. A to bol zas peniaz, čo ho Ondrej tam zabudol,
keď presúšal vlhké dukáty zo studne.
Ani jedného, ani druhého dukáta sa nechytila hrdza. Kdeže by
aj, keď boli z najčistejšieho zlata.
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PLNENIE VOLEBNÉHO PROGRAMU
Volebný program obce Sedliacka Dubová na rok 2003-2006 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva 14.4.2003.
Program rozvoja obce nadväzuje na doterajšie zámery aktualizované potrebami a možnosťami ekonomiky SR a ekonomiky obce
Sedliacka Dubová. Obsah a štruktúra volebného poriadku je pracovným - otvoreným dokumentom, ktorý je možné v priebehu
volebného obdobia, na základe nových skutočností a objektívnych dôvodov a príčin, uznesením upravovať.
Základom volebného programu obce bol volebný program starostu obce, ktorý bol doplnený, resp. upravený poslancami OZ.
Opiera sa o reálne zhodnotenie uspokojovania potrieb občanov, inštitúcií, organizácií a podnikateľských subjektov našej obce.
Za dva roky sa podarilo, resp. nepodarilo urobiť tieto body z prijatého programu.
A. Investičná oblasť a rozvoj obce

20/ Upravovať priestory verejnej zelene, parku, verejných
priestranstiev, doplniť odpadové koše a lavičky

1/ Dokončiť výstavbu 8-bytovej jednotky na požiarnej zbrojnici.
/splnené/
2/ Dobudovať infraštruktúru k nájomným bytom /telefón, plyn,
voda, odpad – ČOV, elektrika, káblovka.
/splnené/
3/ Dokončiť vyasfaltovanie chodníkov.
/zatiaľ sa neplní/
4/ Odvodniť miestnu časť ulice s č. 97, 98, 99.
/zatiaľ sa neplní/
5/ Oplotiť záhradu základnej školy.
/plní sa/
6/ Odkúpiť pozemky pre výstavbu rod. domov v časti obce smerom
ku Agrodružstvu /tieto pozemky vysporiadal majetkoprávne obecný
úrad, sú vlastníctvom cirkvi, ich predaj závisí od správcu farnosti/.
/plní sa čiastočne/
7/ Zrekultivovať pozemok a breh v smere od márnice ku benzínovej
pumpe pre chodník pre peších – využitie: deti do školy, občania.
/nesplnené/
8/ Upraviť cintorín, oplotenie v novom cintoríne, schody.
/splnené/
9/ Začať komasáciu pozemkov.
/plní sa postupne/
10/ Začať spracovávať územný plán obce.
/boli spravené prvé kroky/
11/ Doplynofikovať obec smerom od č. d. 60 po Agrodužstvo s
výhľadom toho, že na tejto trase budú stavebné pozemky pre
výstavbu rod. domov, resp. pre priemyselnú zónu, kde môžu byť
tieto objekty splynofikované.
/zatiaľ sa neplní/
12/ Splynofikovať priestory prízemia hasičskej zbrojnice /splnené/
13/ Pokračovať spolu s mládežníckou aktivitou na projekte záchrany
kostolíka DUBOVA COLONORUM.
/plní sa/
14/ Osadiť nový reklamný púťač s erbom obce pred vstupom do obce.
/splnené/
15/ Postupne rekonštruovať verejné osvetlenie s úspornými
svietidlami.
/plní sa postupne/
16/ Majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod budovou školy a
školskej záhrady /budova je majetkoprávne vysporiadaná a je
vlastníctvom obce, pozemok je štátny- zatiaľ v riešení/.
17/ Majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod prístavbou
hasičskej zbrojnice, kde je obecný šrotár /budova je majetkovo-právne
vysporiadaná a je vlastníkom obce aj šrotár, pozemok je urbársky, nie
je ho možné kúpiť/.
18/ Zrekonštruovať priestory v kult. dome, ktoré sa používali na
premietanie filmov.
/splnené/
19/ Majetkovo-právne vysporiadať budovu a pozemky pod šatňami a
futbalovým ihriskom a aspoň spolovice oplotiť areál ihriska, rozšíriť
priestory popri Hradách /budova šatne je majetkoprávne
vysporiadaná a je vlastníctvom obce, pozemok je urbársky/.

/plní sa/
21/ V školskej záhrade osadiť preliezačky, hojdačky, pieskoviská,
lavičky.
/splnené čiastočne/
22/ Dosiahnuť lepšie osvetlenie cintorína a ozvučenie vonkajších
priestorov pri dome smútku.
/splnené/
23/ Získať skutočné stavy, resp. mapy inžinierskych sietí v obci /plyn,
voda, elektrika, telekomunikácie/.
/splnené/
24/ Vymeniť skorodované HDS-ky na stĺpoch elektrického vedenia.
/splnené na 90 %/
25/ Upraviť územie nelegálnej skládky /smetisko/ a okolie rieky Orava.
/čiastočne splnené/
26/ Komerčne využiť budovy, ktoré sú vlastníctvom obce /garáž č.3 a
č. 4 v hasičskej zbrojnici, šatne, časť kult. domu, budovu prístavby
starej hasičskej zbrojnice, školu/ prostredníctvom nájmov.
/čiastočne plnené/
27/ Rekonštruovať staré rozvody obecnej káblovky, stabilizovať program, resp. zaviesť ďalší zrozumiteľný program.
/zatiaľ plnené čiastočne/
28/ Skultúrniť vlakovú čakáreň /maľovka, dvere, podlaha/.
/plnené čiastočne, priebežne/
29/ Interpelovať na rôznych štátnych inštitúciách vo veci cestného
obchvatu Oravský Podzámok- Poľsko /obchvat má právoplatné
stavebné povolenie a začalo sa stavať, zatiaľ po Kutinu/.
/splnené/
30/ Upraviť miestnu komunikáciu /asfalt/ smerom od hlavnej cesty ku
škole.
/zatiaľ nesplnené/
31/ Upraviť miestnu komunikáciu-ulica č.d. 148-156.
/zatiaľ nesplnené/
32/ Odkanalizovať miestnu časť- Jama, resp. zrekultivovať, návoz.
/zatiaľ nesplnené/
33/ Upraviť priestor na pranie prádla a kobercov pod železničným
mostom.
/splnené/
34/ Predĺženie prekrytia prístrešku na urbárskej budove- pre
čakajúcich na autobusový spoj.
/zatiaľ nesplnené/
35/ Vyriešenie odpadu /septík medzi školou a urbárskym domom/.
/nesplnené/
36/ Pokúsiť sa začať vykupovať pozemky pod výstavbu rod. domov
/aspoň 4/ na Močiaroch.
/zatiaľ nesplnené/
37/ Iniciovať a projektovo realizovať /prostredníctvom eurofondov/
výstavbu ČOV a kanalizácia/.
/splnené čiastočne/
38/ Upraviť priestory šatní na futbalovom ihrisku pre letný prenájom.
/splnené/
39/ Upraviť priestory medzi mostami – zrekultivovať.
/splnené čiastočne/
40/ Upraviť priestory lokality Babia diera /zrekultivovať, vyťať/.
/splnené/
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B. Oblasť riadenia obce a spolupráca s občanmi, združeniami,
inštitúciami, podnikateľmi, cirkvou
1/ Zlepšiť informovanosť občanov o aktivitách OZ, resp. OcÚ, zaviesť
mechanizmy, ktoré umožnia aktívnu účasť občanov na riadení obce
/verejné zasadnutie OZ, vydávanie obecných novín s námetmi občanov
na zlepšenie života v obci, vlastné vysielanie káblovej televízie, verejné
hovory/.
/plnené čiastočne/
2/ Uskutočňovať k najdôležitejším problémom obce anketové
prieskumy.
/ 1 x bol /
3/ Riešiť sťažnosti, pripomienky a názory občanov prostredníctvom
zriadených komisií OZ /možnosti využitia „bonzi schránky“/, publikovať
v obecných novinách ich riešenie.
/plnené/
4/ Vytvárať dobré podmienky pre rozvoj podnikania pre podnikateľské
subjekty v obci a tým hľadať možnosti pre vytváranie pracovných
miest pre nezamestnaných.
/plní sa, ale Bisk. úrad zamietol žiadosť o pozemok pre výstavbu závodu/
5/ Podieľať sa na oživení poľnoh. výroby na Agrodružstve, ktoré je
najväčším zamestnávateľom v obci a tým ovplyvňovať zamestnanosť
občanov.
/plnené čiastočne/
6/ Vytvárať podmienky pre zriaďovanie rôznych obchodov
a služieb /ponúkať priestory do nájmu, daňové prázdniny
od dane z nehnuteľností atď./
/plnené čiastočne/
7/ Podporovať rozvoj ubytovacích možností v obci /v šatniach, KD –
obecný byt/.
/splnené/
8/ Iniciovať zriadenie vývarovne, resp. využívať školskú jedáleň
k stravovaniu pre záujemcov / v rámci platnej legislatívy/.
/školská jedáleň pre nedostatok financií zrušená/
9/ Podporovať v rámci finančných možností obecného rozpočtu obecný
dobrovoľný hasičský zbor a postupne dopĺňať hasičský materiál /hadice,
prúdnice/.
/plnené čiastočne podľa finančných možností/
10/ Užšie spolupracovať s orgánmi policajného zboru pri zabezpečovaní
verejného poriadku v obci, najmä pri zábavách, nočných výtržnostiach
mladých atď., /policajti sú prizývaní na každú zábavu/.
/plnené čiastočne/
11/ Dbať na dodržiavanie povolených otváracích hodín v miestnych
pohostinstvách, vyvodzovať dôsledky v rámci možných kompetencií.
/neplnené/
12/ Spolupracovať na odôvodnených projektoch miestnej cirkvi a
farského úradu.
/plnené v rámci možností VPP/
13/ Od poslancov požadovať spoluprácu a styk s voličmi, ktorých
zastupujú a prenášať ich dôvodné pripomienky na rokovanie OZ s cieľom
ich riešenia v rámci obecného rozpočtu.
/plnené čiastočne/

C.Oblasť sociálna
1/ Rôznymi formami vychádzať v ústrety sociálne odkázaným
občanom, rodinám, dôchodcom, resp. zdravotne postihnutým
/znížením daní a poplatkov, na službách, soc. výpomocou, …/.
/plní sa/
2/ Efektívne organizovať a riešiť pomoc chorým a osamelým občanom
v rámci opatrovateľskej služby.
/plní sa/
3/ Ponúkať občanom možnosť stravovania sa prostredníctvom
školskej kuchyne.
/nebol záujem a vývarovňa je už zrušená/
4/ Poskytovať dôchodcom k Vianociam poukážky na zakúpenie
tovaru v miestnych predajniach.
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/plnené/
5/ Poskytovať bezplatnú poradenskú sociálno-právnu službu pre
občanov, ktorí to potrebujú.
/plní sa/
6/ Udeliť tituly „Čestný občan obce“ rodákom, ktorí sa zaslúžili o
rozvoj obce / aj „in memoriam“/.
/nesplnené/
7/ Poskytovať prostredníctvom rôznych besied zdravotnícku osvetu,
najmä pre starších ľudí /prednášky, vyšetrenia, meranie tlaku atď./.
/plní sa/
8/Finančne prispieť /jednorázovo 3 000,- Sk/ mladej rodine pri
narodení dieťaťa.
/plní sa/
9/Zintenzívniť činnosť miestneho spolku Slovenského červeného kríža.
/neplnené/

D.Oblasť školstva, kultúry a športu
1/ Podporovať udržanie materskej a základnej školy v obci s ohľadom
na finančnú únosnosť obecného rozpočtu.
/zatiaľ sa plní/
2/ Vydávať štvrťročne obecné noviny s aktuálnymi informáciami pre
občanov.
/plní sa/
3/ Pokusne zaviesť vlastné dedinské televízne prenosy
prostredníctvom káblovej televízie zo zasadnutí OZ, resp. z besied,
z kontaktných relácií /otázky občanov cez telefón na prizvaných
účastníkov obecnej televíznej besedy naživo, resp. zo záznamu
vysielané relácie – tvz. infoštúdio/.
/neplní sa/
4/ Podľa možnosti každoročne organizovať Silvestrovský ples,
prechod chotárom, maškarný ples pre deti.
/plní sa/
5/ Iniciovať vytvorenie divadelného súboru.
/nezáujem-neplní sa/
6/ Poskytovať priestory školy aj pre mimovyučovacie aktivity /aj
komerčne/.
/plní sa/
7/ Podporovať a zintenzívniť činnosť a prevádzku obecnej knižnice,
resp. čitárne.
/plní sa/
8/ Ponúkať priestory kultúrneho domu na rôzne aktivity na komerčnej
báze /školenia, schôdze, besedy, kurzy, burzy, spoločenské posedenia,
zábavy – v obmedzenom počte, plesy atď./.
/plní sa/
9/ Poskytovať priestory pivnice v kultúrnom dome pre vzpieračov.
/plní sa/
10/ Využívať priestory kultúrneho domu na šachové a stolnotenisové
turnaje.
/plní sa/
11/ Komerčne využívať obecné športové zariadenia /lyžiarsky vlek,
hokejové a tenisové ihrisko, šatne, resp. organizovať zápasy/.
;
/plní sa/
12/ Finančne podporovať zriadený futbalový klub žiakov.
/plní sa/
13/ V spolupráci so ZŠ a MŠ organizovať kultúrno- spoločenské
podujatia pri príležitosti Vianoc, Dňa detí, Dňa matiek.
/plní sa/
14/ Upraviť priestory pivníc v škole na ich využitie.
/splnené/
15/ Podporovať činnosť detí v rámci klubovej činnosti v ZŠ /mimo
vyučovania-záujmové krúžky na počítačoch, jazyky a pod.
/plnené/
16/ Spojiť, resp. zlúčiť ZŠ, MŠ , ŠJ pod jeden subjekt.
/splnené/
/starosta obce/
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Podiel nezamestnaných na
skrášlovaní obce
Dnešná spoločnosť sa prejavuje aj množstvom
nezamestnaných, ktorých často vidíme v uliciach našich miest a
dedín, ako sa podieľajú na prácach verejných priestranstiev.
S týmto javom sa stretávame aj v našej obci. Naši nezamestnaní
pracujú v rámci verejno-prospešných prác v týždni dva dni po
päť hodín. Týmto majú možnosť získať aktivačný príspevok,
prípadne sú oslobodení od pravidelného hlásenia sa na Úrade
práce v Dolnom Kubíne. Aj keď tie dva dni je málo, predsa v obci
urobia veľa prospešných a užitočných prác. Okrem skrášľovania
obce a jej prostredia sa podieľajú aj na renovačných prácach
v kultúrnom dome, v šatniach na ihrisku, prípadne v miestnej škole
alebo v okolí kostola.
A takto vyzerá premietacia kabína po rekonštrukcii

Takto vyzerali priestory v premietacej kabíne

-Toto všetko urobili naši nezamestnaní? Na toto ste potrebovali
veľa finančných prostriedkov. Má obecný úrad toľko peňazí?
Starosta sa pousmial a vysvetľuje:
-Musím rozmýšľať ekonomicky, aby sme financie ušetrili, ale aby
sa aj obec pomaličky rozvíjala. Využil som možnosť, čo iné obce
nevyužili. Nad nezamestnanými pri prácach VPP má mať dozor
tzv. parťák a tomu by musel obecný úrad platiť celú mzdu. Úrad
práce poskytuje určitý balík peňazí na aktivačný príspevok a mzdu
parťáka. Keďže práce pre nezamestnaných riadim sám bez parťáka,
tým ušetrím pomerne dosť finančných prostriedkov a z tých môžem
potom hradiť náklady a materiál potrebný pri renovácii uvedených
priestorov. Nezamestnaní sú radi, že dostanú aktivačný príspevok
a zároveň vykonajú pomerne veľa užitočnej práce, hoci niekedy
je to s veľkými nervami...
Ako vidíme, v starostovi sa nezaprel právnik, a tiež si počína ako
dobrý ekonóm.
Zatiaľ môžeme našim nezamestnaným, ktorí sa podieľajú na
aktivačných prácach, poďakovať. Týmto dokazujú, že im nie je
cudzia manuálna práca. Prajeme si, aby si našli prácu podľa svojho
želania a odbornosti. Dúfame, že sa tak stane čím skôr, hoci potom
budú chýbať pri prácach pre obec.
/ph/

Tieto priestory som prešiel so starostom obce Mgr. Ladislavom
Tomáňom a presvedčil som sa, ako ich nezamestnaní vynovili.
Napríklad bývalé priestory premietacej kabíny v kultúrnom dome
sa premenili na vyhovujúce ubytovanie, prípadne pre poskytnutie
ubytovania v núdzi. Vynovený je vchod, schodište, sociálne
zariadenie, spoločenská miestnosť a dve spálne. V podstate sú aj
zariadené najnutnejším nábytkom. Predtým, podľa fotografií, boli
tieto priestory v dezolátnom stave. Dnes je všetko opravené, čisté
a skultúrnené.
To isté môžeme vidieť aj v šatniach na ihrisku. Na prízemí je
všetko vybielené, fungujúce sociálne zariadenia a predovšetkým
poriadok. Dokonca je tu zriadená kuchynka s plynovým a
elektrickým sporákom. V ďalšej miestnosti je automatická práčka
so sušiarňou. Tu nezamestnané ženy vyperú dresy pre futbalistov
a zároveň ich dajú vysušiť. Na poschodí kedysi bola iba veľká
hala, ale teraz sa to zmenilo na ubytovacie zariadenie pre turistov,
prípadne pre iných žiadateľov. Takisto sú vybielené a čisté všetky
priestory. Starosta tu dal postaviť dve priečky a tak vznikli dve
ubytovacie štvorposteľové miestnosti. V nich sú už postele
s madracami a vystreté aj koberce. Plánujú sa postaviť ešte ďalšie
priečky, aby bolo viac samostatných izieb. Zatiaľ v tomto
otvorenom priestore sú postele, madrace, sektorové skrinky pre
prípadné núdzové ubytovanie.
Pýtam sa starostu:
Vynovené priestory šatní
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Púť do Rajeckej Lesnej

V úcte majú starších ľudí

Dňa 19. mája klub dôchodcov v našej obci zorganizoval
jednodňový zájazd do Rajeckej Lesnej a Rajeckých Teplíc. Tento
zájazd môžeme nazvať aj púťou do Baziliky Narodenia Panny
Márie. Privítalo ich mariánske pútnické miesto Rajecká Lesná –
Frivald, kde sa zúčastnili sv. omše, na ktorej ich milo privítal
súčasný správca farnosti kanonik Pavol Šadlák. Po sv. omši
všetkých našich pútnikov pozval k oltáru a každému daroval sv.
ruženec, pohľadnice i sväté obrázky. Okrem toho vyslovil, že za
všetkých našich pútnikov odslúži svätú omšu.
Stretnutie s duchovným otcom bolo veľmi srdečné, čo všetkých
hrialo na srdci a dodalo duchovnej sily k prehliadke Slovenského
betlehema, Lurdskej kaplnky, Baziliky Narodenia Panny Márie.
Tu modlitbami a spevom vzdali chválu Najvyššiemu a vernosť
Kristovi i Panne Márii, Patrónke a ochrankyni Slovenska.
Takto duchovne povzbudení pokračovali v ceste do Rajeckých
Teplíc. Vo vynovených priestoroch kúpeľného domu Afrodita
sa do sýtosti vykúpali a očistili svoje telo. Cítili sa ako
znovuzrodení z veľkého luxusu s výberom vhodného vodného
kúpeľa. Vedenie kúpeľného domu poskytlo im výnimočnú zľavu,
takže si to mohli všetci dovoliť.
Cestou domov sa naši dôchodcovia zastavili v obchodnom centre TESCO v Martine, kde si urobili lacnejšie nákupy.
Spokojnosť s prežitým dňom prejavili všetci, ba boli nadšení
zážitkami, a hlavne, že sa šťastne vrátili domov. Ostali iba silné
dojmy na mariánske pútnické miesto Rajecká Lesná-Frivald a
vydarený kúpeľ v Rajeckých Tepliciach.
/ph/

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, ba i
celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať
sú vlastnosti vznešených pováh,“ hovorí výrok J. A.
Komenského. Takýmito superlatívami môžeme poctiť aj
našich dubovských podnikateľov, medzi ktorých patria
Michal Hojo, František Habiňák, Ján Murín, Ján
Zrnčík. Nech akákoľvek spoločenská, kultúrna,
športová alebo iná udalosť sa koná v našej obci, vždy
majú pochopenie, aby dané podujatie dopadlo dobre a
malo patričnú úroveň.
Každá akcia vyžaduje aj materiálne zabezpečenie, a
práve oni pomáhajú finančnými prostriedkami.
Nezamýšľajú sa nad tým, že budú o to chudobnejší, ale
viac si vážia toho, že môžu pomôcť dobrej veci pre
všetkých našich občanov. Z toho vidieť, že slovo závisť
je im cudzie a doprajú aj iným svojou
dobrosrdečnosťou, aby ich mohli urobiť trochu šťastnými.
Dobrý skutok pre iných sa vždy vypláca, nech je to
verejná mienka alebo úspešnosť vo vlastných firmách.
Aj naši dôchodcovia sa chcú poďakovať vyššie
menovaným podnikateľom - sponzorom za finančné dary
na činnosť klubu, aby si mohli zabezpečiť plánované
podujatia pre všetkých starších ľudí. Takto klub
dôchodcov získal finančné prostriedky od Michala Hoju
a Františka Habiňáka 3 tisíc korún, Jána Murínu a Jána
Zrnčíka po tisíc korún. V klube dôchodcov sa bude
s týmito prostriedkami hospodárne narábať, aby
poslúžili na dôstojný život našich starších spoluobčanov
a tiež, aby mali pocit, že si ich ctí a má v úcte mladšia
generácia.
K tejto dobrosrdečnosti je aj vhodný výrok L. N.
Tolstoja – veľkého ruského klasika:
„Všetky dobré veci sú lacné, všetky škodlivé sú drahé.
Naozaj žijú len tí, ktorí konajú dobro. Kto je dobrý, verí
v dobro, lebo ho vie tvoriť v iných!“
/ph/
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Dom bez kníh je ako izba bez oblokov
V súčasnej dobe je už nemysliteľné, aby domácnosť nevlastnila
určitý súbor literatúry. Veď každá kniha poskytuje človeku svetlo
poznania, poučenia, zábavy, prípadne oddych a relaxáciu. Bez
nich by v našich dušiach zavládla tma nevedomosti, neznalosti,
ale tiež by absentovalo poznanie skutočného života. A to predsa
nechceme.
Svetlo poznania môže do našich domovov prinášať aj naša
obecná knižnica., ktorá je umiestnená v priestoroch kultúrneho
domu. Nachádza sa tam 2 825 zväzkov náučnej a krásnej literatúry
pre dospelých a detí. Dosť zarážajúce je, že stálych
registrovaných čitateľov je len 16 a výpožičiek 70. Na náš počet
obyvateľov je to veľmi málo, aj keď pociťujeme veľký vplyv
televízie, internetu a inej videotechniky. Zobuďme sa trochu a
preberme z letargie, lebo slová kníh nás vždy vzrušia a dôležité
je, aby nás zmenili. Slabým miestom je aj nákup nových kníh do
obecnej knižnice, tých pribudne za rok len päť. Väčšinou sa knihy
požičiavajú z Oravskej knižnice Dolný Kubín a tým sa
predovšetkým uspokojujú detskí čitatelia. Naša obecná knižnica
poriada kultúrno-spoločenské podujatia pre deti základnej a
materskej školy. Obvykle to býva v marci – Mesiac knihy. Deti sa
aspoň vtedy bližšie oboznámia s novými knihami, autormi a tak
si vytvoria trvalý vzťah ku knihám a vôbec k literatúre.
Naša obecná knižnica by asi prilákala viac čitateľov, keby sa jej
knižný fond pravidelne doplňoval novinkami. Na to treba financie,
a preto obecný úrad by mal viac pamätať na zvýšenie finančnej
kvôty na nákup nových kníh.
Aj keď náš knižný fond nie je bohatý, vyzývame našich
občanov a mládež, aby častejšie prichádzali do knižnice. Tá je
otvorená každý štvrtok od 15.00 do 17.00 hod. a výpožička môže
byť aj individuálna na požiadanie vedúcej knižnice Eriky Šutej.
Vždy bude platiť Komenského výrok: „Kto má záujem o
vzdelanie, musí si ceniť knihy viac než zlato a striebro.“
Na záver vyzývame občanov, ktorí chcú podarovať rôzne knihy
z domácnosti pre obecnú knižnicu, aby tak urobili
prostredníctvom obecnej knihovníčky.
/Erika Šutá/

Na urbáre rokovali
V nedeľu 4. júna zasadalo predstavenstvo miestneho urbáru,
ktoré sa zaoberalo stavom financií, prácami na obnove lesa,
problémom odpredaja drevnej hmoty, získaním dividend pre
podielnikov, projektom na dokončenie cesty, prenájmom urbárskej
budovy, nezodpovedným výrubom drevín a inými záležitosťami
súvisiacimi s obecným urbárom.
Na prácach, ako je výsadba stromčekov, vyžínanie, vytínanie,
sa najviac zúčastňujú naši dôchodcovia a nezamestnaní. Predseda
urbáru sa posťažoval, že o tieto práce naši občania nemajú záujem,
hoci sa platí 60,- Sk na hodinu. Ďalší problém je s odpredajom
drevnej hmoty, lebo záujemcovia sa viac zamerali na kalamitné
drevo v Tatrách. Urbár sa riadi LHP /lesohospodársky plán /. Ním
sa riadia všetky urbárne spolky a štátne lesy. Ten určuje, v ktorých
lokalitách sa má drevo ťažiť. S tým súvisí aj výplata dividend pre
podielnikov, no musí sa niečo vyťažiť, aby sa mohli vyplácať.
Na tomto zasadnutí sa analyzoval už rozpracovaný projekt na
dokončenie začatej cesty od Rovní smerom do Bachárovej. Urbár
dal žiadosť do Bratislavy na dva milióny z eurofondov. Zatiaľ sa
čaká na jej schválenie. Popritom sa zaoberali získaním financií
z prenájmu urbárskej budovy.
Najviac sú znepokojení podielnici urbáru s nepovoleným
výrubom drevín. Aj keď sa všeobecne vie, o koho ide, nikto sa
osobne nechce do toho zaiteresovať. Napriek upozorneniam, ako
treba postupovať pri výrube drevín, nepovolený výrub pokračuje.
Vie sa o tom, že Ing. Ladislav Šutý spravuje nákladné auto V3S,
ktoré je majetkom obecného úradu a poskytuje dopravné služby.
Mal by asi požadovať ako poslanec OZ, či daný objednávateľ
dopravy má povolenie na výrub drevnej hmoty. Tým by iste aj on
zabránil nežiadúcemu javu. Veď ide o majetok všetkých podielnikov
urbáru v obci i o celoobecný záujem.
Zápisnice zo zasadnutí urbáru sú vyvesené na nástennej tabuli
pri urbárskej budove.
/Informácie poskytli členovia urbáru - spracoval ph/

Čestný a poctivý nálezca
Dňa 29. mája cez našu obec prechádzali cykloturisti vracajúci sa z cykloturistického podujatia 38. ročníka
Okolo Tatier a jednému z nich vypadla peňaženka s dokladmi a s dosť veľkým obsahom peňazí. Nálezcom sa
stal mladík Peter Macák. Podľa dokladov zistil, že patria českému cykloturistovi, a v tom ho napadlo, že náš
občan Peter Kuboš bol spoluorganizátorom tohto podujatia a iste bude vedieť, ako doručiť stratené veci
poškodenému. Išiel za ním a nájdený obsah mu odovzdal s tým, aby sa dostal k majiteľovi. Peter Kuboš mal
u seba všetky údaje o cykloturistoch. Okamžite sa spojil telefonicky cez mobil s českým turistom. Práve ho
stihol pred českou hranicou. Ten neveril vlastným ušiam, že sa stratená vec našla. Vlastne so stratou bol už
vyrovnaný, ale napriek tomu ďakuje nálezcovi a všetkým, ktorí majú podiel na vrátení stratenej peňaženky
s jej obsahom.
Nálezca Peter Macák týmto poctivým skutkom utvoril pekný obraz o nás Slovákoch, ale predovšetkým o
dubovskej mládeži v českom turistovi. Tým potvrdil, že naša mládež nie je zlá a má v sebe zakorenené vlastnosti
správať sa v živote čestne a poctivo.
Peter sa stal príkladom svojím konaním aj pre ostatných. A my mu želáme, aby ho v živote sprevádzali iba
pozitívne vlastnosti a mohlo sa o ňom hovoriť ako o charakternom človekovi.
/ph/
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Prečo taký nezáujem o kultúru ?
V nedeľu 15. mája v popoludňajších hodinách miestna základná škola s materskou školou so svojimi žiakmi a deťmi predviedli
kultúrny program z príležitosti Dňa matiek. Bol to dar, ktorým chceli vzdať hold všetkým matkám, babičkám ako prejav úcty za lásku,
starostlivosť a výchovu. Právom im to patrí, lebo sú tvorcami nového života, vychovávajú deti a učia ich umeniu rozumne žiť.
Naši učitelia vo voľnom čase obetovali množstvo hodín, aby nacvičili s deťmi bohatý, zaujímavý a žánrovo rôznorodý program. Deti
sa s radosťou predvádzali a ukazovali svoje schopnosti i talent. Len jedna vec nás zamrzela, že naši občania prejavujú málo záujmu
o kultúrne podujatia, čomu nasvedčovala malá účasť. Obecenstvo tvorili len mamy vystupujúcich detí, zopár babičiek, trošku viac detí
a mužské pokolenie len kde-tu sa objavilo. Je to trocha hanba pre našu, vraj kultúrnu, dedinu. Kde sú naše empatie pre súcit s inými a
morálna podpora tých, ktorí akciu pripravovali a verejne vystupovali? Predstavte si, koľko úsilia, námahy i tvorivého myslenia to stálo
učiteľov a žiakov. A výsledok? Poloprázdna sála. Určite to nepôsobilo na účinkujúcich motivujúco. Napriek tomu to učitelia a deti
zvládli na výbornú.
Naši občania by sa mali zamyslieť a pochopiť, čo je dôležitejšie v živote, či hmotné statky, pohodlnosť alebo duchovná kultúra. Veď
obce, mestá, ba aj národy sa posudzujú predovšetkým podľa toho, ako si chránia svoje kultúrne dedičstvo, vzdelanosť a ako v tomto
duchu vychovávajú nastávajúcu generáciu. Ak budeme prejavovať nezáujem o kultúru, postupne sa môžeme ocitnúť na pokraji
duchovnej priepasti našej nevedomosti. Dúfajme, že sa tak nestane a budeme sa snažiť aspoň morálne podporovať podujatia, ktoré
tvoria súčasť našej kultúry.
Usilujme sa život spraviť príjemnejším a ozdobiť ho i prehĺbiť a zduchovniť. To môžeme len prostredníctvom kultúry, umenia a
vzdelanosti.
/ph/

POZOR NA PODOMOVÝCH OBCHODNÍKOV !

Deti z materskej školy s pani učiteľkami

Deti základnej školy

O probléme potulujúcich sa neznámych ľudí po našej dedine
sme už písali v novinách Žiar. Opäť sa chceme vrátiť k tomuto
problému, a najmä k podomovým obchodníkom. Upozorňujeme
predovšetkým starších ľudí, lebo oni sú najviac dôverčiví a bez
akýchkoľvek zábran ich vpustia do svojich príbytkov. Ani vo sne
ich nenapadne, že niektorí podomoví predavači sú schopní ich
obrať o celoživotné úspory a pripraviť im nepríjemné, ba až tragické
chvíle.
Podobný prípad sa u nás stal 6. apríla v popoludňajších hodinách
dôchodkyni Parentovej. Po práci v záhrade oddychovala
v kuchyni. Dvere do domu boli otvorené a tu zrazu vošli dve ženy.
Jedna blonďavá a druhá počierna. Ponúkali jej textilný tovar, aj
keď odmietala, že nič nepotrebuje. Kým ju jedna presviedčala,
druhá žena využila chvíľu a akože vyšla von do pitvora. Teta
Parentová si toho ani nevšimla, ibaže započula vrzgnúť dvere do
izby, ktoré viedli z pitvora. Našťastie majú dvere do tejto izby aj
z kuchyne a rýchlo cez ne nazrela. A tu zrazu zbadá neznámu ženu
prehrabávať sa v skrini a niektoré veci už boli nahádzané aj na
zemi. „Tu vošla do mňa taká zlosť, že som zrevala na ňu, akosi to
dovolila. A ešte som našla ducha prítomnosť a začala som hľadať
mobil, že idem zavolať políciu. Keď začuli slovo polícia, okamžite
zmizli. Hneď som vyšla za nimi, ale po nich už nebola ani stopa.
Akoby sa boli pod zem prepadli,“ vyžalovala sa teta Parentová.
Ktohovie, akoby bola skončila naša dôchodkyňa, keby bola
trochu slabšej nátury. Spočiatku ani nechcela o tom hovoriť, ale
nakoniec si uvedomila, že treba ľudí informovať, aby si
v budúcnosti dávali pozor na takýchto podvodníkov.
Je dobre, keď ľuďom dôverujeme, ale v tomto prípade
podomových obchodníkov treba byť v strehu, teda im
nedôverovať a byť obozretný. Do príbytkov nevpúšťať neznáme
osoby. Treba si preveriť ich totožnosť, prípadne zavolať na obecný
úrad, či tieto osoby majú povolenie. Naši občania môžu byť
poučení aj z dennej tlače, rozhlasu, televízie, ako sa treba správať
voči takýmto ľuďom. Nedá sa nič robiť, demokracia prináša aj
takéto negatíva.
/ph/
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V ústrety telesne postihnutým
V sobotu 4. júna okolo nášho kostola bolo akosi rušno. Zišli sa
tu chlapi pod vedením Ľudovíta Hmireka, aby vybudovali
bezbariérový vstup do tohto svätostánku. Táto myšlienka sa
zrodila u nášho duchovného otca vdp. Henryka Siteka s tým, že
treba vyjsť v ústrety telesne postihnutým, aby mohli bez
problémov vstupovať na bohoslužby do kostola. Veď aj tak bolo
treba opraviť bočné schody do sakristie a do tzv. „ kutky“. Boli
už v dezolátnom stave. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing.
Walter Kudla a zároveň vymeral priestor pre nové schody i
bezbariérový vchod. Podľa toho je vchod do sakristie riešený
tak, že z jednej strany povedú schody a oproti z druhej strany
bude bezbariérová plošinka. Toto bude bokom prekrývať oporný
múrik. Takisto je riešený vchod aj do „kutky“.
Na týchto prácach sa najviac podieľa Ľudovít Hmirek ako
organizátor. Snaží sa zabezpečiť chlapov, usmerňovať postup
prác. Najviac ho znepokojuje, že naši občania nejavia záujem a ak
chce, aby práce pokračovali, musí osobne zvolávať chlapov.
Žiadalo by sa viac ochoty a ústretovosti. Zatiaľ sa na prácach
podieľajú stále tí istí chlapi – Ľudovít Holub, Viliam Janík, ml.,
Ing. Viliam Janík, Jozef Oršuliak-Michna, Alojz Šutý, Ing. Jozef
Hmirek, František Habiňák, Ján Murín, Peter Kuboš, Peter Kováč,
Dušan Močol, Rasťo Miháľ.
V tejto súvislosti som sa opýtal Ľudovíta Hmireka na termín
ukončenia prác.
-Obidva bezbariérové vchody do svätostánku chceme ukončiť
do konca júna. Zatiaľ práce pokračujú podľa plánu, len ešte bude
treba urobiť šalovanie, ale to popýtame stolára Františka
Majchera. Aj duchovný otec nás motivuje dobrými radami a tiež
občerstvením, aby chlapi vládali lepšie robiť.
Dobrá myšlienka nepotrebuje komentár a to čo sa robí, je na
prospech všetkých, ba čo viac, pridáva na vzhľade a kráse nášho
Kostola sv. Michala archanjela.
/ph/

Navštívili nás rakúski veriaci
Naša farská rodina privítala v dňoch 9.6.-11.6. už po druhýkrát
veriacich z Rakúska. Teraz to boli konkrétne z oblasti Mariazellu
z mestečka Langenwang. Pricestovalo 22 osôb na čele so svojím
duchovným otcom Alojzom. Privítal ich náš duchovný otec vdp.
Henryk Sitek. Ubytovaní boli v rodinách našej farnosti i na
farskom úrade.
Naši hostia sa venovali poznávaniu nášho oravského regiónu.
Navštívili Oravský hrad, skanzen v Zuberci, len škoda, že im
počasie neprialo. Pršalo a bolo chladno. I napriek tomu iste sa
dobre cítili a odchádzali s dobrými dojmami a zážitkami. Nadviazali
sa nové priateľstvá, porozumenie a práve to človek potrebuje
k životu. Poďakovanie patri nášmu duchovnému otcovi za dobrú
organizáciu priateľského podujatia a tiež našim občanom za
poskytnutie ubytovania.
/ph/

Ľ. Hmirek - organizátor prác pri kostole

Pri práci- Ľ Holub, J. Oršuliak, na schodoch P. Kuboš

Opät medzi nami „vrecári“
Po roku sa opäť budeme môcť stretnúť v našej obci
s mládežníkmi, ktorí už po ôsmykrát prídu do obce na tzv. letný
kresťanský tábor pre mladých, zameraný na záchranu zrúcanín
Kostola sv. Kozmu a Damiána na vŕšku Žiar. Za predchádzajúcich
7 rokov sa na kostolíku a v jeho okolí veľa zmenilo. Pamiatka sa
zviditeľnila, zrúcaniny sa konzervujú pred ďalším chátraním. Vlani
sa začala rekonštrukcia a zastrešenie kostnice. Tohto roku by mali
„vrecári“ dokončiť strechu kostnice, vyčistiť, osadiť dvere a
uzatvoriť. Bude sa tak diať v dvoch turnusoch od 20. júla do 14.
augusta. Môžeme sa opäť tešiť, že svojou činnosťou prispejú
nám k zachovaniu tejto pamiatky. Buďme im preto nápomocní,
ústretoví a vyvarujme sa /najmä nedospelá mládež/ vandalstiev
v tomto areáli.
/lt/

Oznam pre dôchodcov
Klub dôchodcov v našej obci organizuje rekondičný pobyt
v novom aquaparku v Oraviciach na deň 14. júla /štvrtok/.
Prihlásiť sa môžu všetci dôchodcovia, nezáleží či sú členmi
klubu, u Anny Šutej, Anny Štigovej a Márie Zajacovej do 7. júla
2005 s jednorázovým poplatkom 100,- Sk. V tom je započítané
cestovné i pobyt v aquaparku. Iné poplatky sa vyberať nebudú,
ani za kúpanie.

/Klub dôchodcov/
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Koniec školského roka núti študentov prebdieť množstvo nocí nad knihami. Toto obdobie je náročné a dôležité zvlášť pre
maturantov. Ich voľný čas, ktorý zvykli vypĺňať svojimi záľubami, sa vzápätí zmenil na ťažkú drinu spojenú so strachom, ale ten
už upadol, pretože maturity sa skončili. Teraz pre nich nastala nová etapa života – príprava na ďalšie štúdium na vysokých
školách a pre niektorých zapojenie sa do pracovného procesu, či už u nás alebo v zahraničí. Tento školský rok ukončilo štúdium
na stredných školách maturitou osem chlapcov a dievčat z našej obce. Opýtali sme sa ich:

1. Na akej strednej škole študovali.
2. Z ktorých maturitných predmetov maturovali.
3. Aké mali pocity z maturitnej skúšky.
4. A čo ďalej.

Ústne maturity boli už po novom

Lucia Miháľová
Obchodná akadémia Tvrdošín
slovenský jazyk, anglický jazyk, odborné predmety, praktická
skúška
Napriek tomu, že si vytiahla otázky, ktoré doma vôbec nevidela,
myslí si, že to zvládla v pohode a všetko bolo len o šťastí.
Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš. Ak nebude prijatá,
chcela by ísť do zahraničia.
Anton Vavrečan
Združená stredná škola Kňažia-Dolný Kubín
slovenský jazyk, anglický jazyk, odborné predmety, praktická
skúška
Pocity má veľmi dobré a je spokojný.
Študovať ďalej nejde, no jasné plány do budúcna ešte nemá.
Anna Kevešová
Obchodná akadémia Dolný Kubín
slovenský jazyk, nemecký jazyk, odborné predmety, praktická
skúška
Myslí si, že to bolo nespravodlivé, ale zmaturovala, tak je
šťastná.
Pravdepodobne práca v zahraničí.
Ľubomír Šnapko
Stredné odborné učilište Slanická Osada
slovenský jazyk, anglický jazyk, odborné predmety, praktická
skúška
Je veľmi spokojný.
Ešte nemá konkrétne plány.
Júlia Chajdiaková
Združená stredná škola Kňažia-Dolný Kubín
slovenský jazyk, anglický jazyk, odborné predmety, praktická
skúška
Pocity u nej sú v pohode, je spokojná.
Práca v zahraničí.

Peter Kudla
Gymnázium POH Dolný Kubín
slovenský jazyk, anglický jazyk, informatika, matematika, fyzika
Super. Je veľmi spokojný.
Univerzita Komenského v Bratislave – matematika, fyzika,
informatika
Univerzita Komenského v Bratislave – Stavebná fakulta
Technická univerzita Zvolen – ochrana osôb a majetku pred
požiarom
Tomáš Oršuliak
Stredná priemyselná škola Tvrdošín
slovenský jazyk, anglický jazyk, odborné predmety, praktická
skúška
Zlé. Je dosť nespokojný.
Chce nastúpiť do práce.
Lenka Kršková
Hotelová akadémia Dolný Kubín
slovenský jazyk, anglický jazyk, odborné predmety, praktická
skúška
Nie je veľmi spokojná. Najviac sa bála angličtiny, kvôli prísnej
profesorke, no nakoniec ju zvládla lepšie ako slovenský jazyk.
Univerzita M. Bela Banská Bystrica – sociálna práca
Univerzita M. Bela Banská Bystrica – Ekonomická fakulta –
cestovný ruch
Katolícka univerzita Ružomberok – Filozofická fakulta

Našim čerstvým maturantom blahoželáme a prajeme, aby sa im v ďalšom živote ich sny naplnili.
/Do tlače pripravili so-ak/
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Jubilanti
40 rokov
Šnapková Eva
Čupaj Ján

/29.7.2005/
/30.9.2005/

- Dnes si chlap môže
povedať čo chce !
- Hej, len nesmie byť
pri ňom manželka.

45 rokov
Palko Dušan
Kudla Walter
Šnapková Monika

/9.7.2005/
/7.9.2005/
/24.9.2005/

***
- Učiteľka sa pýta
žiaka : - Vieš, prečo sa
v škole nesmie klamať!

50 rokov
Wurmová Mária

- Pretože škola nie je
parlament !

/8.8.2005/

***

60 rokov
Brtošová Mária

/4.9.2005/

65 rokov
Majcherová Marta

/13.7.2005/

- Príde svalnatý chlap za malým
podnikateľom a hovorí :
- Skôr, ako začnem vymáhať dlžoby,
sa chcem spýtať či dokážete so
zlomenou nohou a rozbitou hlavou
pozbierať zuby zo zeme.

- Príde ráno notorik do prázdnej krčmy
a na plné ústa kričí :
- Veľké pivo a veľkú borovičku pre
všetkých.
***

70 rokov
***

Zajacová Mária

/22.9.2005/

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme pevné
zdravie i hojnosť Božích milostí.

- Aký je rozdiel medzi traktorom a
mrazom ?
- Keď vám prejde mráz po chrbte, tak
sa ešte postavíte.

- Rozpráva sa Ďuro s kamarátom:
- Moja manželka je lekárka a podľa nej
som neustále chorý.
- Nič si z toho nerob. Moja žena je
učiteľka a podľa nej som stále blbec.
***

***

OPUSTILI NÁS

- Pes je najlepší priateľ človeka hovorí Jano v krčme pri pive.
- A keby tak ešte vedel požičať
peniaze.

Hmireková Helena
/29.9.1927-8.4.2005/

***

Glombíková Margita
/6.1.1944-26.5.2005/

- Vieš, prečo si americký
prezident na letisku v
Bratislave nedal dole
rukavice, keď sa vítal s našimi
najvyššími papalášmi ?
- Chcel ukázať, že má
rukavice.

NARODILI SA
Alex Kuva
/1.6.2005/
Blahoželáme a prajeme veľa
zdravia!
/bs/

***

- Dežovi spadol syn z rebríka rovno na
hlavu, ale našťastie sa mu nič nestalo. I
hovorí žene : - Čuj, Erža, ten chalan má
veľmi dobrú hlavu, toho dáme študovať.
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ŠPORT
Hasičské preteky v Chlebniciach
Dňa 5. júna sa uskutočnili hasičské preteky v obci Chlebnice. Táto obec po dlhej dobe privítala dobrovoľné hasičské jednotky
z okolitých dedín na miestnom ihrisku. Súťažilo sa v kategórii žien a mužov. Motivácia bola vysoká, nakoľko sa tento rok stal
postupový pre obidve kategórie. Atmosféru jednotlivých disciplín dotvárala hudobná kulisa a tiež pozvaní poľskí reprezentanti, a to
konkrétne Dobrovoľný hasičský zbor obce Svopnica, ktorá sa nachádza asi 60 km od poľsko-slovenských hraníc. Poľský Dobrovoľný
hasičský zbor sa tiež nedal zahanbiť a ukázal našim dobrovoľným hasičom požiarny útok. Ako to všetko dopadlo?
V kategórii mužov súťažilo 26 družstiev a v kategórii žien 3 družstvá. Naša obec mala zastúpenie len v kategórii mužov. Po menšej
chybe v štafete /spadnutá prúdnica – 5 trestných bodov/ a zaváhaní pri požiarnom útoku a tiež nabitej konkurencii obsadili slušné
ôsme miesto. Škoda, že termín súťaže sa prekrýval s maturitnými skúškami našich dievčat, ktoré by už len účasťou mali zabezpečené
medailové miesto.
Kategória mužov:
1. Zázrivá
2. Oravská Poruba
3. Párnica
8. Sedliacka Dubová

Kategória žien:
1. Medzibrodie nad Oravou
2. Dlhá nad Oravou
3. Pribiš

Výsledky súťaže dorastencov a dorastenkýň v Istebnom.
Naši dorastenci obsadili druhé a dorastenkyne prvé miesto.
Postupujú na krajskú súťaž do Mošoviec. Bližšie informácie
sa dozviete v budúcom čísle novín Žiar.
/rk/

Stolný tenis

„A“ mužstvo
18. kolo
Sedl. Dubová – Námestovo
3:15
/Tomáň 1, Zrnčík 1, Oršuliak 1/
19. kolo
Or. Lesná – Sedl. Dubová 10:8
/Zrnčík 3, Oršuliak 3, Tomáň l, Strežo 1/
20. kolo
Sedl. Dubová – Mutné
6:l2
/Tomáň 2, Oršuliak 2, Zrnčík 2/
21. kolo
Veličná – Sedl. Dubová 14:4
/Tomáň 2, Oršuliak 1, Zrnčík 1/
22. kolo
Sedl. Dubová – Breza
6:12
/Zrnčík 2,5; Tomáň 1,5; Oršuliak
a Strežo po 1/
„B“ mužstvo
18. kolo
Krivá – Sedl. Dubová
14:4
/Dulačka 3, Habiňák 1, Murín 1/
19. kolo
Sedl. Dubová – Sihelné 4:14
/Dulačka 3, Strežo /
20. kolo
Dol. Kubín – Sedl. Dubová
5:13
/Dulačka 4,5; Murín 3,5; Kučera 2,5;
Oršuliak 2,5/
21. kolo
Sedl. Dubová – Babín
18:0
/Strežo 4,5; Dulačka 4,5; Kuboš 4,5;
Oršuliak 4,5/
22. kolo
Rabča – Sedl. Dubová
15:3
/Dulačka 1, Oršuliak 1, Murín 1/

Futbal – žiaci
jarná časť
Výsledná tabuľka „A“ mužstva
1. Veličná
2. Hruštín B
3. D.Kubín C
4. Námest.Stred
5. Mutné B
6. O.Lesná
7. Breza B
8. Bziny B
9. Námestovo C
10. Babín
11. S.Dubová
12. Bobrov B

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22 0 0 283:113 66
14 2 6 245:151 52
14 2 6 232:164 52
13 2 7 235:171 50
12 2 8 202:194 48
10 4 8 200:196 46
11 0 11 194:202 44
8 2 12 177:219 40
6 2 14 146:250 36
6 1 15 178:218 35
5 0 17 159:237 32
2 1 19 137:259 27

Výsledná tabuľka „B“ mužstva
1. Hruštín C
2. Lokca A
3. Rabča
4. Sihelné
5. Bziny C
6. Lokca B
7. Krivá
8. Beňadovo
9. S.Dubová B
10.Babín B
11. D. Kubín D
12. H.Lehota

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21 1 0 275:121
18 0 4 283:114
16 1 5 258:138
14 2 6 252:144
13 2 7 227:169
9 6 7 211:185
10 1 11 192:204
8 2 12 185:211
7 1 14 165:228
4 1 17 128:272
2 2 18 185:271
0 1 21 78:318

65
58
55
52
50
46
43
40
37
31
28
23

Sedliacka Dubová – Krivá
Zázrivá – Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová – Breza
/Strežo D.; Murín J./
Vavrečka – Sedliacka Dubová
Istebné – Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová – Podbiel
/Krška J.; Murín J./
Novoť – Sedliacka Dubová
Vasiľov – Sedliacka Dubová
/Čupajová Z./
Sedliacka Dubová – Klin
/Čupajová Z./
Malatiná – Sedliacka Dubová
Sedliacka – Dubová – Beňadovo
/Krška J./

1:0
4:0
2:1
7:0
1:0
2:0
5:0
3:1
1:0
3:0
1:1

Výsledná tabuľka - futbal
1. Vavrečka
2. Novoť
3. Malatiná
4. Breza
5. Beňadovo
6. Klin
7. Podbiel
8. Vasiľov
9. S.Dubová
10. Zázrivá
11. Istebné
12. Krivá

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
16
14
13
11
9
8
7
6
6
5
3

0 1 143:13
1 5 84:37
1 7 49:36
2 7 74:44
3 8 69:32
0 13 40:55
2 12 40:61
5 10 31:55
4 11 19:59
3 13 28:61
3 14 29:90
2 17 16:57

63
49
43
41
36
27
26
26
22
21
18
11

/lt/
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Čo sa chystá na Orave v treťom štvrťroku
Kultúrne a športové podujatia

12.8.,26.8. Oravský hrad
Nočná prehliadka Oravského hradu
netradičná prehliadka pri nočnom osvetlení,
oživená o množstvo atrakcií
Usporiadateľ: ŽSK, Or. múzeum P.O.H.D. Kubín

JÚL 2005
3.7.
Oravský hrad
XXIV. Oravský divadelný Podzámok
festival divadiel s historickou
20.8.
a rozprávkovou tématikou
Usporiadateľ: ŽSK, Or. múzeum P.O.H. D. Kubín
9.7.

Veličná
VIII. folklórne slávnosti dolnej Oravy a XIV.
tradičný veličniansky jarmok
folklórny festival a ľudový jarmok
Usporiadateľ: Obec Veličná, OOS Dol. Kubín

15.7., 29.7. Oravský hrad
Nočná prehliadka Oravského hradu
netradičná prehliadka pri nočnom osvetlení,
oživená o množstvo atrakcií
Usporiadateľ: ŽSK, Or. múzeum P.O.H D. Kubín
16.-17.7. Trstená – Spievame Márii
festival mládežníckych a chorálových zborov
Usporiadateľ: MsKS, MsÚ, KK pri MsZ
Trstená, OOS Dolný Kubín

26.8.

Oravský hrad- Tajomný hrad
večerná prehliadka pre deti ku koncu prázdnin
Usporiadateľ: ŽSK, Or. múzeum P.O.H. D. Kubín
Oravský hrad – Drakula
netradičná nočná prehliadka, premietanie prvého
nemého zahraničného filmu na Slovensku Upír
z Nosferatu Usporiadateľ: ŽSK, Or. múzeum
P.O.H. D. Kubín

August Sedliacka Dubová
Športový deň obce
prázdninové športové hry
Usporiadateľ: Obecný úrad Sedliacka Dubová
August Nižná – XI. pltnícky deň
kultúrno-športové podujatie
Usporiadateľ: OcÚ Nižná
SEPTEMBER 2005

24.7. Sihelné – XIII. folklórne slávnosti pod Babiou
horou
folklórny festival s medzinárodnou účasťou
Usporiadateľ: OcÚ Sihelné, OOS Dol. Kubín

23.-24.9. Tvrdošín – V. michalský jarmok
jarmok s kultúrnym programom
Usporiadateľ: Mestský úrad Tvrdošín

27.7. Oravice – XV. folklórne slávnosti Oravice 2005
folklórne slávnosti
Usporiadateľ: Mestský úrad Tvrdošín

25.9. MsKS Trstená – Deň remesiel
prezentácia remeselníkov s kult. programom
Usporiadateľ: MsKS Trstená

AUGUST 2005
5.-7.8. Zuberec – Brestová, KD Zuberec, KD Or. Biely
Potok
XXX. podroháčske folklórne slávnosti
jubilejný medzinárodný folklórny festival,
výstavy, tradičný oravský jarmok
Usporiadateľ: OcÚ Zuberec, ŽSK,
OcÚ Or. B. Potok, OM P.O.H. D. Kubín

ˇ
ŽZIAR
IAR

28.9.- 1.10. Dolný Kubín – 51. Hviezdoslavov Kubín
celoštátna súťaž v prednese poézie a prózy
a divadiel poézie
Usporiadateľ: MsÚ, MsKS Dolný Kubín, NOC
Bratislava, OOS Dolný Kubín
September Dolný Kubín – Dni mesta
kubínsky detský jarmok, jarmok tradičných
remesiel, autosalón, kult.- športové aktivity
Usporiadateľ: MsÚ, MsKS Dolný Kubín
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