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ČARO VIANOC
Sviatočný večer vkradol sa tíško
do nášho domu.
Vianočný stromček striebristo
žiari.
Tešia sa tomu
starí i mladí, rodičia, deti.
Láska si kliesni
cestičku k duši, cestičku k srdcu
v nábožnej piesni.
Koledy znejú do zimnej noci,
večera vonia,
pod stromom dary, na nebi
hviezdy,
zvončeky zvonia.
Vianoce krásne, Vianoce štedré,
Vianoce v mieri!
Kiežby ste boli tu medzi ľuďmi
po život celý!
Lebo v tom našom modernom
svete
stále sa kdesi vraždí.
Vianoce krásne! Prineste pokoj
do ľudských vzťahov navždy!

ˇ
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IAR
ČÍSLO: 4

Čo všetko znamená
betlehemské dieťa?
Sv. Pavol v liste Hebrejom (Hebr. 1, 1-6) tvrdí, že mnoho ráz a rozličným
spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. Avšak v týchto posledných
dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze
ktorého stvoril aj svet. Boh komunikuje s týmto svetom vždy prostredníctvom
Božieho Slova, Druhej Božskej Osoby. Sväté Písmo hovorí, že Ježiš, Slovo, bol
od počiatku s Bohom a bol Bohom (Jn 1, 1). Toto Slovo sa stalo telom a prebývalo
medzi nami. Prečo sa rozhodol medzi nás prísť? Odpoveď nájdeme v jeho mene
Yeshua, ktoré znamená Boh zachraňuje. V Ježišovi Boh prišiel k nám, aby nás
zachránil. Pred čím nás Ježiš prišiel zachrániť? Pred smrťou, ktorá prišla na
svet, keď naši prví rodičia prijali klamstvá a závisť diabla (Mudr 2, 23-24). Boli
sme stvorení, aby sme sa stali takí ako Ježiš, istí a svätí. Ale pre hriech sa náš
zrak zahmlil. Nepokojne hľadáme niečo, čo by zvýšilo naše šťastie a naplnilo
túžby našich sŕdc. Naše ciele sa napĺňajú len čiastočne. Snažíme sa dať svojmu
životu zmysel, no stále sa necítime úplne šťastní. Tam, v jasličkách, je chlieb
života. On jediný nás môže nasýtiť.
Čo to znamená? Porozmýšľajte, čo všetko toto betlehemské dieťa znamená.
Jeho príchod medzi nás je vrcholom celého Božieho diela, prameňom, z ktorého
na nás prúdi všetko požehnanie. Uvedomte si: stačilo by, keby nás Boh iba stvoril
na svoj obraz. Stačilo by, keby nám poslal svoje slovo prostredníctvom prorokov.
Stačilo by, keby prišiel medzi nás len preto, aby nás utešil a naučil novému
spôsobu života. Stačilo by, keby nám odpustil hriechy. Stačilo by, keby iba poslal
svojho Ducha, aby viedol Cirkev. Boh urobil toto všetko, a nielen to. Dal nám
Krista, aby žil v našich srdciach. Sľúbil, že Ježiš príde znova a vezme nás do
svojej slávy.
Toto je deň veľkej radosti, pretože náš osud sa zmenil! Pri pohľade do jasličiek
vidíme nevinnosť, istotu a božský život. Toto zdanlivo zraniteľné dieťa je cestou
našej spásy. Ježiš zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych kvôli nášmu
ospravedlneniu a znovu príde súdiť živých aj mŕtvych. V tomto zmysle sú jasličky
zrkadlom nášho života, pretože tam vidíme veľkolepú silu nezničiteľného života,
ktorý pre nás všetkých Boh pripravil.

(dk)

Vianoce nech rozmnožia našu
vieru, Vianoce nech posilnia našu
nádej, Vianoce nech roznecujú
našu lásku. Nech Vianoce žijete aj
v nastávajúcom roku 2006. To zo
srdca želá našim čitateľom a
občanom redakcia a obecný úrad.

Čo vidíte vy, keď sa pozriete do jasličiek? Rozochvela vám srdce
dobrá zvesť, že toto dieťa vás znovu privedie k Bohu? Vidíte tam svoj
najväčší vianočný dar? Prišiel vám dať Boží život. Uložte si ho do srdca.
Poproste ho, nech rozohreje vaše srdce. Prijmite tento dar s pokorou a
vďakou. Je to dar, ktorý premôže smrť. Toto dieťa je nádej slávy pre nás
všetkých.
Nebeský Otče, ďakujeme ti za dar života a za dar tvojho Syna, v
ktorom máme večný život. Prostredníctvom svojho Ducha nám odhaľ
poklady skryté vo vtelení. Pobádaj nás milovať, aj keď sa nám nechce.
Nauč nás žiť ako toto dieťa, ktoré nás učí, že dávať znamená dostávať.
K Vianociam a novému roku prajem pre celú farskú rodinu veľa
milosti a pokoja.
(Vdp. Henryk Sitek)

VIANOCE KRÁSNE!
PRINESTE POKOJ DO ĽUDSKÝCH VZŤAHOV NAVŽDY !
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Zamyslenie sa

Glosa

Len cez Vianoce máme byť lepší?

Betlehemskýraj

Sú veriaci lepší ako neveriaci? Moja odpoveď je: „ Mali by
byť!“
Veriacim kresťanom je ten, kto verí nielen v Krista, ale najmä
prijíma jeho učenie do svojho života. Základ kresťanstva
predstavuje zákon lásky – „Milovať budeš blížneho, ako seba
samého.“ Kresťan je teda povinný milovať (mať rád) každého
človeka, bez ohľadu na to, či je sympatický alebo protivný, či je
dobrý alebo zlý, aké má politické presvedčenie, k akej rase patrí,
či je bohatý alebo chudák, či mu pomôže, alebo sa od nás
odvracia. Obsahom kresťanskej lásky nie sú citové prejavy, ale
postoje a činy. Nie sa žehnať a spínať ruky v kostole či na
verejnosti, ale konkrétnym postojom a činom ukázať, že v nás
je niečo iné, ako u neveriacich. A toto sa nám v Dubovej akosi
nedarí. Nesmieme voči nikomu ani voči svojmu nepriateľovi
prechovávať a živiť nenávisť, závisť či túžbu po pomste.
Kresťan musí byť ochotný a schopný poskytnúť pomoc
každému, kto ju potrebuje. Nie je nám hanbou to, že to dokážu
neveriaci či ateisti a my to nevieme urobiť? Poobzerajme sa
okolo seba a zamyslime sa nad svojimi činmi. Veď, ak je tento
náš svet, naša obec menej kresťanská, nesieme na tom vinu
predovšetkým my?, „vraj veriaci“! Ty, čo to čítaš, ale aj ja, čo to
píšem, nech je pre nás poznávacím znamením to, že budeme
prvými tam, kde je treba obetavo pomáhať a nie tam, kde sa
rozoštváva, ohovára, závidí a nenávidí.
S týmto posolstvom poďme k Jasličkám, ale aj do nového roku,
ba do všetkých dní a rokov, ktoré ešte prežijeme.
Všetko dobré k Vianociam a do nového roku praje občanom
(lt)

Mikuláš bol štedrý
Tohoročný Mikuláš bol naozaj štedrý! Navštívil najprv deti
v materskej a základnej škole, rozdal im darčeky a ony sa mu
odmenili básničkami, riekankami, pesničkami a tanečnými
kreáciami. Potom na druhý deň Mikuláš sa zúčastnil večernej
svätej omše a po jej skončení začal opäť rozdávať darčeky
všetkým deťom bez rozdielu veku. Dostali sladkosti v podobe
adventného kalendára a deti prejavili vďačnosť zbožnou
modlitbou.
To bolo radosti! Bodaj by nie, veď dostať naraz toľko
sladkostí nebýva každý deň. A my dospelí im to vďačne
doprajeme so želaním, aby ich radosť, láska a porozumenie nikdy
neopustili.
(ph)

O raji sa už akosi nehovorí. Akosi to vyšlo z módy.
Raj ostal niekde v spomienkach na prvé hodiny
náboženstva. Pamätáte sa: Adam, Eva, krásna
krajinka, rieka, zvieratká, stromy... celkom vydarená
rozprávka. Dobre sa o nej počúva. Ale – povieme
si – život je predsa o niečom inom. Zdá sa, že raj
pre nás stratil význam, keď sme šťastlivo získali
dobrú známku z náboženstva a odložili
katechizmus do poličky. Mnohí si pomyslia: Takýto
raj nepotrebujeme, je nutné robiť niečo, aby sme
prežili.
Bežne sa stretávam s takýmito názormi – preto
ma veľmi prekvapilo, čo som videl a počul, keď som
prednedávnom náhodne zapol televízor.
Na televíznej obrazovke sa objavila sympatická tvár
mladého muža. Rozprával o raji. Tvár mu zanietene
žiarila. Obšírne opisoval nádheru rajskej záhrady,
avšak nie ako rozprávku. Raj, ktorý líčil mnohými
slovami, mal pre neho význam. Bolo to niečo pre
neho. Dar od Boha. Mladík sa chcel osobne
podieľať na jeho získaní. Chcel byť v raji. Tento
život je pre neho príležitosťou získať v ňom miesto.
Čím viacej rozprával , tým viac mu horeli v očiach
živé ohníky. Po chvíli skončil. Reportér sa mu
poďakoval za rozhovor a mladík sa vrátil do svojej
cely – patril medzi samovražedných atentátnikov,
ktorým nevyšiel útok. Nálož neexplodovala...
Povieme si: „Náboženský fanatik! Kvôli
nezmyselnej rozprávke je schopný páchať ohavné
zločiny!“ Ale ani my nie sme iní, len veríme iným
rozprávkam a robíme iné „preklepy“. Pochybujeme?
Pozrite si pár reklám, alebo sa pozrite do vašej
poštovej schránky. Všakže sú tam nejaké letáky?
A čo inzeráty, ktoré sľubujú niečo „lepšie“?
Máme pred sebou inak prerozprávanú predstavu
o niečom krásnom, príjemnom, šťastnom,
výhodnom... teda o raji, pre ktorý treba niečo
spraviť – poslať prihlášku, zaplatiť, vycestovať,
kúpiť, objednať si ...
Neraz sa dostaví sklamanie: takýto „raj“ nie je na
zahodenie, ale sami cítime, že niečo k nemu ešte
treba.
O raji sa v betlehemskej maštali akosi nehovorilo.
Mária, Jozef, pastieri, králi i ďalší návštevníci,
o ktorých Písmo mlčí, hľadeli na utešený zjav Toho,
ktorý spočíval v jasličkách. Všetci sa zastavili,
niečo darovali, poslúžili, vzdali úctu... pomohli
utiecť do bezpečia v Egypte. Cítili, že raj je tam, kde
je Niekto rozprávkovo vznešený, a predsa každému
blízky.
Raj mal vtedy meno Betlehem a tí, čo si ho všimli,
snažili sa prispieť svojou troškou. A čo dnes – môže
mať raj meno Sedliacka Dubová?
(Viliam Janík)
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Septembrové rokovanie poslancov
Obecné zastupiteľstvo na svojom 19. zasadnutí 29.9.2005
prejednávalo prioritné záležitosti ďalšieho rozvoja obce.
Prítomní boli okrem poslancov aj František Jedinák, riaditeľ
agentúry SEVER, Mgr. Ladislav Ovári, riaditeľ tunajšej
školy a Mgr. Mária Lonská, hlavná kontrolórka obce.
V úvode zasadnutia starosta prehodnotil plnenie úloh
z predchádzajúceho rokovania. Pripomenul, že počas
celého leta i jesene znepríjemňovali život našim občanom
autá a mechanizmy v súvislosti so stavbou cestného
obchvatu. V tejto spojitosti dal starosta vypracovať
statický posudok na most cez rieku Oravu, aby sme
nedopadli ako v susednej obci Hornej Lehote, kde sa pod
ťažkým nákladom most zrútil. Uzavrela sa dohoda
s Váhostavom a recipročne za prejazd mostom sa naviezla
zemina na družstvo, k cintorínu, okolo „škarpy“, k bytovke,
k mostu atď., buldozerom sa vyrovnala zemina v okolí
kostola, na smetisku, treba ešte povyrovnávať okolo
studničky a „škarpy“. Pre zaujímavosť – bolo dovezené
viac ako 200 nákladných áut Tatra zeminy.
Komasácia
Zememerači pokračujú podľa plánu. Zatiaľ sa zameralo
celé územie chotára a budú sa meniť kultúry. Je potrebné
zvolať predstavenstvo pozemkových úprav, ktoré malo
byť zvolané do roka. Uskutoční sa v najbližšom období.
ČOV (kanalizácia)
Na ochranu životného prostredia sa pripravuje
projektová dokumentácia akcie ČOV (čistička odpadových
vôd) pre obce Chlebnice, Dlhá nad Oravou a Sedliacka
Dubová. Zatiaľ sú navrhnuté tri verzie umiestnenia, no
najaktuálnejšia je medzi mostami. Treba urobiť majetkovoprávne vysporiadanie. Akcia si vyžiada 150 až 200 miliónov
slovenských korún. Všetko záleží od financií z eurofondov.
Budúcnosť ZŠ s materskou školou
Boľavým miestom našej obce je miestna škola. Hrozí jej
zatvorenie kvôli nízkym počtom žiakov. K tomuto problému
sa vyjadril vo svojej správe riaditeľ školy L. Ovári. Hovoril,
že už tento rok je kritický a to asi rozhodne, aký osud
postihne školu. Ťažko mu bolo predkladať víziu do
budúcnosti, pretože tá predovšetkým závisí od počtu
žiakov a detí. A sme malá obec a k tomu ešte nízka
pôrodnosť. O možnostiach existencie tunajšej školy, ako
aj jej alternatívach, sa písalo v predchádzajúcich vydaniach
obecných novín. Ináč riaditeľ školy potvrdil dobré vzťahy
medzi školou a obecným úradom. Všetko sa rozhodne
v jarných mesiacoch podľa pridelených financií.
Pokusy o územný plán obce
K tomuto problému sa vyjadril riaditeľ agentúry
regionálneho rozvoja SEVER František Jedinák. Keďže
menovaný má v tejto oblasti najlepší prehľad, otázky
poslancov smerovali na neho. O územnom plánovaní platí
zákon a toho sa treba pridržiavať. Územný plán obce niečo
stojí a na to peniaze obec nemá. Ponúka sa možnosť
využitia európskych fondov. Ale aj v tomto sme
nezaujímavý, pretože sme malou samosprávou a doteraz
sa pri schvaľovaní projektov uprednostňovali väčšie obce,
v ktorých sa predpokladá výhľadový rozvoj vo všetkých
oblastiach spoločenského i hospodárskeho života. Ináč
je to výborná možnosť, lebo 5 % nákladov znáša obec
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a zvyšok sa hradí z európskych fondov. Pri spracovaní
územného plánu treba trochu trpezlivosti a urobiť to pre
budúci rok 2006, kedy bude systém jednoduchší a mohlo
by sa to urobiť lacnejším spôsobom. Mohli by sme sa
zamerať na sociálne služby, ochranu kultúrnych pamiatok,
prípadne nadviazať spoluprácu s obcami v poľskom
pohraničí. Treba urobiť mikroprojekt, zaslať žiadosť. Ďalší
postup je dosť jednoduchý. Už je len na obecnom úrade
a poslancoch, či sa do toho projektu pustia. Táto myšlienka
nadchla všetkých prítomných a dúfame, že ponúkaná
možnosť eurofondov sa využije.
Závery septembrového zasadnutia OZ
Zaoberalo sa vytvorením Oravskej vodárenskej
spoločnosti. Ďalej odsúhlasilo zaradenie do poradovníka
žiadosť o prenájom obecného nájomného bytu v obecnej
bytovke pre Magdalénu Jantošíkovú, občianku našej obce.
Obecnému úradu sa uložilo upraviť terény po návoze
zeminy a hliny v obci, opraviť drevenú zastávku, preveriť
verejné osvetlenie, zapínanie, vypínanie atď., a to
s termínom ihneď.
Zasadnutie malo tvorivý a motivačný akcent. A také
rokovania OZ prinášajú požadovaný efekt pre prospech
celej obce a jej obyvateľov.
( Zaznamenal ph)

Všetky darované autá sú už
v obci
V predchádzajúcom čísle obecných novín sme občanov
informovali, že sa podarilo vybaviť pre obec darovacou
zmluvou – bezplatne automobilovú techniku. Kým sa
vybavili všetky papierovacie byrokratické práce, prešlo
veľa času, ale nakoniec všetko dobre dopadlo
a automobilová technika je už dovezená a uskladnená
v obci. Dosiaľ má obecný úrad v evidencii túto techniku:
1 ks AVIA hasičská
1 ks LIAZ cisterna hasičská (získaná do majetku obce
z agrodružstva)
2 ks V3S bez STK, bez čísla (jednu užíva už 10 rokov
a uhrádza všetky náklady bývalý zástupca starostu Ing.
Ladislav Šutý a druhá je v nefunkčnom stave uskladnená
v areáli agrodružstva a je využiteľná na náhradné diely.
Dovezená technika
Renault 19, 1,4 kw – vo funkčnom stave a pojazdný po
menšej oprave
Renault 19, 1,4 kw - mierne havarovaný a po oprave
bude sfunkčnený a predaný
TATRA 148 pevná korba vo funkčnom stave pre potreby
dediny + príves 7 t.
V3S
pevná korba vo funkčnom stave pre potreby
dediny + príves 2,5 t.
(lt)
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Pripravili k zimnému spánku
Krásu babieho leta sme si do sýtosti vychutnali až do
príchodu zimného obdobia. Takúto slnečnú jeseň sme už
dávno nemali a tá dala príležitosť pokojne uskutočniť práce
na poli, v záhradách a na verejných priestranstvách, aby
všetko bolo pripravené k zimnému spánku.
Okolie miestnej fary a samotného kostola pôsobí
príjemne oku každého okoloidúceho, lebo je vždy upravené
a čisté. Na udržiavaní poriadku týchto priestorov majú
podiel niektoré ženičky aj muži našej obce. A takto sme
mohli vidieť pracovať 19. októbra aj Máriu Močolovú
a Margitu Ťasnochovú. Starostlivo pracovali, upratovali
kvetinové záhony popri fare okolo hlavnej cesty.
Prekopávali burinu, odstraňovali a zostrihávali kvetinové
stonky a tak pripravili priestory, aby na jar opäť pekne
zakvitli.
Všetko závisí od dobrej vôle a tá môže zmeniť nielen
veci, ale aj človeka k lepšiemu. Takúto silu vôle našli aj
ony, hoci ich zdravie je už tiež podlomené. Veríme, že
odmenou im je dobre vykonaná práca v prospech našej
obce i farnosti.
(ph)

Najväčší zemiak odvážil starosta
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Výstavu spestrila i prehliadka starých hračiek. O priazeň
návštevníkov sa uchádzali vyše polstoročné bábiky, knižky,
mackovia či hrkálky, s ktorými sa hrávali naši starí rodičia.
V krojoch odetí škôlkári a žiaci základnej školy hosťom
navyše ponúkali čerstvo upečenú zemiakovú babu,
symbolizujúcu niekdajšiu Oravu.
Podľa slov L. Ováriho bol tohoročný Európsky deň detí,
rodičov a priateľov školy naozaj vydarený. Z roka na rok
sa totiž jeho návštevnosť zvyšuje, čo sa cení o to viac, že
prebieha v pracovnom čase mnohých spomedzi rodičov.
(Prevzaté z týždenníka Naša Orava – Alexandra Šamíková)

Mačku obalili do papiera a zapálili
Sedliacka Dubová – Bezbrannú a prítulnú mačku obalili
papierom, ten zalepili páskou a potom ju podpálili. Majitelia
Miňky z ohavného činu vinia výrastkov, ktorí v Sedliackej
Dubovej (okres Dolný Kubín) čakali na vlak a takto si krátili
dlhý čas.
Zúbožený miláčik rodiny vbehol celý vystrašený do
dvora. „Miňka bola celá obhorená a na sebe mala ešte kúsky
pásky,“ hovorí pani domu Vlasta Helisová, ktorá sa obáva,
aby sa podobný čin nezopakoval, lebo mačiek majú viac.
„Tí bezcitní ľudia ju chytili v železničnej čakárni, ktorá
susedí s naším domom. Ešte aj neskôr tam bol cítiť zápach
z pálenia,“ tvrdí V. Helisová.
Podľa nej je šťastie, že Miňke obhorel iba kožúšok a fúziky.
Veterinár ich ubezpečil, že nemá ohrozené životné funkcie.
Ak sa polícii podarí vypátrať páchateľov tohto zverstva,
hrozí im podľa zákona trest. „Ten, kto spôsobí zvieraťu
bezdôvodne utrpenie, bolesť alebo poranenie, môže byť
potrestaný až do výšky 10-tisíc korún,“ povedal hovorca
Železničnej polície Jozef Búranský.
(Prevzaté z Nového času zo dňa 5.12.2005)

„Touto udalosťou žije celá dedina. Každý, kto má
v rodine aspoň jedného žiačika, sa príde pozrieť,“
okomentoval dianie štvrtého Európskeho dňa detí, rodičov
a priateľov školy riaditeľ Základnej školy s materskou
školou v Sedliackej Dubovej Ladislav Ovári. V utorok 25.
októbra bolo v obci naozaj živo. Hneď ráno mali rodičia
možnosť nahliadnuť do učební školy a byť priamymi
aktérmi dvoch vyučovacích hodín svojich ratolestí. Túto
možnosť využilo až 90 % otcov a matiek. Nasledovala
vedomostná súťaž „Páli vám to?“, ktorú pre žiakov
pripravili ich pedagógovia. S vlastným programom sa
predstavili aj škôlkári.
V neskorších dopoludňajších hodinách sa potom všetci
presunuli do priestorov malej zasadačky obecného úradu,
kde celé podujatie zavŕšila výstava ovocia a zeleniny
spojená so súťažou o najväčší zemiak. Víťazné
„zemiačisko“ sa urodilo tento rok na poli rodiny Lindy
Laurinčíkovej. Zemiak vážil a hodnotil starosta obce
Ladislav Tomáň. Hlavnou výhrou súťaže bolo tričko
s vlajkami nových členských krajín EÚ dovezené
z Luxemburska.
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Stručné správy o dianí v obci

Nový obchod
s potravinami

Budeme mať záhradné
centrum
Našim občanom sa dostalo do
pozornosti, že vedľa Majcherovcov,
st. vzniká nová stavba. Pre upresnenie
chceme našich čitateľov informovať,
o akú stavbu ide a čo všetko sa bude
v jej priestoroch poskytovať.
Investorom stavby, ktorá má názov
Záhradné centrum Orava – Sedliacka
Dubová, je RW Orava Dolný Kubín
a stavebníkom Ing. Walter Kudla
s manželkou. Ide o záhradné centrum
pozostávajúce z predajne a
oploteného priestoru, ktoré bude
slúžiť na pestovanie okrasných drevín
a príslušenstva pre záhrady.
Predmetná stavba bude umiestnená
na parcelách 3313/1 a 3313/2
v katastrálnom území obce Sedliacka
Dubová na začiatku obce. Predajňa
bude jednopodlažný drevený objekt
so sedlovou strechou, napojený na
navrhované prípojky inžinierskych
sieti. Zásobovanie vodou na úžitkové
účely bude z vŕtanej studne
s prípojkou vody. Splašková
kanalizácia bude zaústená do žumpy.
Stavba a jej prevádzka nebude mať
svojím umiestnením negatívny vplyv
na okolie a životné prostredie.
Podľa všetkého naši občania už
nebudú musieť cestovať za okrasnými
drevinami do iných vzdialených miest,
a ešte k tomu sa iste vytvoria aj
pracovné príležitosti.
(ph)

Spiľovanie stromov v obecnom parku

Stromy v parku zmizli
Iste si občania všimli, že tri stromy
v parku pod autobusovou zastávkou
zrazu zmizli. Rozhodlo o tom obecné
zastupiteľstvo, ktoré (najmä po
vlaňajšej víchrici, zlomila a zvalila tam
jeden strom) doporučilo aj ďalšie dva
stromy spíliť. Nestalo sa tak kvôli ďalšej
očakávanej víchrici, ale aj z dôvodu
rozširujúcich konárov a koreňov, ktoré
pod povrchom narúšali kanalizačné
rúry, čím spôsobovali ich pukanie
a hrozilo, že úplne zastavia prietok
vody, idúci popred cestu v ulici
Priehrada. Spíleniu stromov sa potešili
aj okolobývajúci, ktorým
sa zväčšil priestor
a výhľad a prestali mať
obavu, žeby ich víchrica
zvalila na ich obydlie.
(lt)

Dlhodobý problém
s nakupovaním v našich
dvoch predajniach
potravín sa zdá, že sa
vyrieši. Po ukončení
činnosti firmy Dovex
Danky Vavrečanovej
dostal od 1.12.2005 tento
objekt do nájmu nový
podnikateľ Richard
Dudášik, ktorý ihneď
začal v predajni robiť
úpravy a od 15.12.2005
začal
obchod
aj
prevádzkovať. Podľa
jeho vyjadrenia chce
zabezpečiť pre občanov
široký sortiment tovaru,
ktorý bude cenovo ešte
lacnejší
ako
v predajniach
JEDNOTA.
Nuž,
uvidíme a posúdime !
(lt)

Prístrešok na
urbárskej budove
hotový

Občania čakajúci na autobusové
spoje pred budovou urbáru často
hovorili, že vysunutý prístrešok na
tejto budove je v zlom technickom
stave. Krytina zo skla bola
popraskaná, v niektorých častiach
chýbala, resp. bola poprelamovaná
a hrozilo, že v zime pod ťarchou
snehu spadne a ohrozí občanov, ktorí
tam čakajú na spoj.
Obecný úrad doporučil Spolku
urbáru, aby sa urobila náprava. No
a výsledok je vidieť, pretože firma
Jána Zrnčíka tento starý prístrešok
zhodila a nainštalovala nový, ktorý
už nebude ohrozovať čakajúcich. Za
práce treba poďakovať firme ZIKO
a za financovanie Spolku urbáru.
(lt)

Internet už funguje

Prípravné práce pre záhradné centrum

Námestovská firma DSI-data v prvý decembrový týždeň
začala inštalovať internet pre záujemcov, ktorí sa prihlásili na
obecnom úrade o pripojenie.
O tento lacnejší a pritom rýchlejší telekomunikačný
prostriedok prejavilo v obci záujem viac ako 20 ľudí a veríme,
že po ich skúsenostiach s jeho využívaním sa budú chcieť
pripojiť ďalší spoluobčania. Tento systém dokáže neskôr aj
využívanie telefónneho spojenia za lacnejší peniaz.
(lt)
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Spravodajstvo

PrišielajvzácnyrodákPeterColotka

Deň 29. október bol pre starších obyvateľov Sedliackej
Dubovej slávnostný, pretože pre nich pripravil obecný
úrad a obecné zastupiteľstvo kultúrno-spoločenské
posedenie z príležitostí mesiaca úcty k starším. Táto
udalosť bola umocnená aj tým, že na tomto posedení
privítali aj svojho rodáka prof. JUDr. Petra Colotku, CSc.
Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva mu odovzdali
plaketu „Čestný občan obce Sedliacka Dubová“. Vzácny
rodák Peter Colotka sa zapísal aj do pamätnej knihy
obecného úradu a sám takéto privítanie a uznanie nečakal.
Pri stretnutí so svojimi rodákmi-rovesníkmi sa vyslovil
v tomto zmysle: „Svoju rodnú obec a jej obyvateľov
veľmi milujem, aj keď som ďaleko od svojho rodiska.
Moje srdce patrí tam, kde som sa narodil. Vždy som sa
cítil ako jeden z nich. Vyrastal som v skromných
pomeroch a viem, čo je bieda, skromnosť, preto moje Pána Colotku a dôchodcov pozdravili deti miestnej školy
zmýšľanie ma vždy viedlo k tomu, ako ľuďom pomáhať,
dať im prácu, aby sa ich životný štýl zmenil k lepšiemu.
Veril som tomu a verím aj doteraz. Také je moje
presvedčenie.“
Kultúrno-spoločenské posedenie v kultúrnom dome sa
nieslo v príjemnej atmosfére. Hosťami boli aj Ing. Eduard
Trizuliak, predseda okresnej organizácie JDS, MVDr.
Štefan Filo, predseda krajskej organizácie JDS

Piesne venovali svojmu vzácnemu rodákovi
Prišli pozdraviť aj žiaci miestnej základnej a materskej školy
svojím kultúrnym programom. Osobitný program pripravili
a predviedli aj sami dôchodcovia. Ich spevácka skupina
zložila texty piesní, venované práve rodákovi P. Colotkovi.
On zase na oplátku im predniesol báseň, v ktorej sa hovorilo
o zmysle pozemského života. Sám pripomenul, že sa
nachádzame v dušičkovom období, kedy sa tichúčko
skláňame nad blízkymi, ktorí opustili tento svet.
Peter Colotka pozdravuje svojich rodákov
Dobrá nálada pokračovala pri nostalgických rozhovoroch,
pri pesničkách ich mladosti, ktoré doprevádzal na harmonike
dôchodca Marián Miháľ. Túto atmosféru ešte spríjemňovala
vôňa čerstvo napečených koláčov členkami klubu
dôchodcov, ďalej výstavka ručných prác starých materí
a hlavným krédom bolo: „Výsledky práce starších ľudí
ocenia iní, oni sa postarajú iba o to, aby ich srdce bolo
čisté a pravdivé. A preto žiť v láske; kto láske žije, večnosti
žije, bo láska je večná.“
Takto si uctili v Sedliackej Dubovej svojich starších
občanov v rámci mesiaca úcty k starším. Aj keď slovo
staroba je nesympatické slovo a ocitneme sa v takej životnej
etape, tak na vlastnej koži cítime neodškriepiteľný fakt, že
tak, ako je mladosť samozrejmosťou, staroba je
nevyhnutnosťou.
(ph)
V priateľskom rozhovore so svojimi blízkymi a starostom
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Poďakovanie od rodáka Petra COLOTKU
Čím je človek starší, tým viac vníma potrebu lásky, milého a úprimného slova. A toto sa prejavilo na októbrovom
stretnutí našich starších občanov so vzácnym rodákom Petrom Colotkom. Teší nás, že toto stretnutie vyvolalo
v našom rodákovi pekné pocity a najnežnejšiu odozvu v mysli i duši. Dôkazom toho je list, zaslaný starostovi
Ladislavovi Tomáňovi, v ktorom tlmočí pozdravy a poďakovanie všetkým svojim rodákom.

Doslovné znenie listu
prof. JUDr. Peter Colotka, Bratislava
Novosvetská 17, 811 06

Važený pán starosta,
Peter Colotka so sestrou Helenou na októbrovom
posedení dôchodcov
krátko po mojom návrate z návštevy mojej rodnej obce Sedliackej Dubovej do môjho trvalého bydliska – Bratislavy- sa
Vám prihováram stručnými riadkami tohto listu, v úvode ktorého Vás čo najsrdečnejšie pozdravujem a oživujem tak
spomienku na naše nedávne stretnutie. Rodáckym pozdravom sa prihováram i členom zastupiteľstva obce a vôbec
mojim spolurodákom a spolurodáčkam, s ktorými ma spája puto nášho milovaného rodiska i bohaté spomienky z rokov
našej sviežej mladosti...
Vám osobne, pán starosta, i celému obecnému zastupiteľstvu, sa aj touto cestou chcem poďakovať za udelenie titulu
„Čestný občan obce Sedliacka Dubová“, čo som prijal ako formu svojského pozdravu mojich spolurodákov
k osemdesiatemu výročiu mojich narodenín. Nepreháňam, keď Vám poviem, že spomedzi ocenení, ktorých sa mi v živote
dostalo, mi práve to vyššie spomínané vyvolalo najnežnejšiu odozvu v mysli i duši...
Hlboko na mňa zapôsobila dôstojnosť aktu odovzdávania spomínaného titulu Vami, pán starosta, v spoločnosti mojich
rovesníčok a rovesníkov, v očiach ktorých sa odzrkadľovala naša vzdialená mladosť i ďalšie spoločne prežité roky...
Citlivo zapôsobil na moje zmysly i kultúrny program, ktorým ma pod vedením sympatických učiteliek pozdravili naše
rozkošné „dubovčatá“... Vyslovujem im moje poďakovanie a radosťou vyplnené detstvo nech je chodníčkom pri ich
dozrievaní po príklade ich matiek a otcov ... Počas ich programu som pozabudol aspoň na chvíľu na váhu rokov, ktoré si
akosi nebadane, ako lastovičky pred odletom do teplých krajov, posadali na moje plecia...
Duša pookriala i pri našich početných rozhovoroch a najmä pri nôtení piesní našej mladosti v doprovode vyšibaného
harmonikára, ktorý sa nedal zahanbiť žiadnym návrhom tak modernej ako i starobylej piesne...
Počas nášho spoločného posedenia som v duši zaclivel za tými početnými občanmi všetkých generácií, ktorých som
v našej obci zažil. Obzvlášť som ľutoval, že som sa nemohol stretnúť s mojimi generačnými druhmi, ktorí už v mladšom
veku odišli od nás chodníkom, ktorý nepozná slovo „návrat“, lebo vyúsťuje do mora, ktorý označujeme slovom
„Večnosť“... Pretože moja návšteva rodnej obce sa konala uprostred tzv. dušičkových dní, s pietou i vďačnosťou som
si na dubovskom cintoríne zaspomínal na ich život a najmä skutky, ktorými sa zaslúžili o rozvoj obce, Oravy i celého
Slovenska... Veď, ak naša rodná obec je ozajstnou oravskou krásavicou, mohlo sa to stať iba statočným pričinením sa
rúk i umu nás všetkých, čo sme tu žili, pracovali a snívali...
Vážený pán starosta, prajem Vám, celému vedeniu obce i mojim rodákom a rodáčkam, aby so cťou svojím snažením
pokračovali v šľachtení vlastných životov a zvelebovaní hodnôt, miest, na ktorých stáli naše kolísky, z ktorých sme
všetci po prvý raz uzreli krásy zázraku, ktorému sa hovorí Život...
Ako novopokrstený čestný občan Sedliackej Dubovej zostanem do posledných chvíľ svojho života jeho oddaným
synom...
S pozdravom pre všetkých v našej rodnej obci, som Váš
V Bratislave 10. novembra 2005
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Ohlasy na obecné noviny ŽIAR
Našu redakciu veľmi teší, že prichádzajú pozitívne ohlasy aj z ďalekej cudziny od
našich rodákov na našu prácu. To nás motivuje k tomu, že naša snaha nie je
zbytočná a poteší ľudí aj v iných krajinách. Prečítajte si, akú radosť robíme Katke
Ujhazyovej vo Washingtone.

Od:
„Katarína Ujhazyová“
Komu:
Ladislav Tomáň
Odoslané: 22. september 2005 20:40
Predmet: Pozdrav pre pána starostu od susedky

Ak Vás naša ponuka zaujala, môžeme sa dohodnúť na
konkrétnej spolupráci.
S úctou
Milan Belák
Porta libri
0904652190
0915813135

Ahoj Lacko,

.

Ukážka listu:

už dlhšie som sa Ti chystala napísať, že pravidelne
chodievam na Vašu stránku a čítam si Žiar. Nevieš si
predstaviť, akú mám radosť, keď si aspoň takto môžem
z Washingtonu odbehnúť do Dubovej. Všetko mi je také
blízke a zároveň tak veľmi vzdialené. Obyčajne skončím so
slzami v očiach, lebo si uvedomím, že nemôžem len tak
nasadnúť na Oravku a ísť Vás navštíviť. Teším sa, že ste
dali Žiar na web, akurát fotiek mi je stále málo. Vždy pozerám,
či niekoho známeho na nich nezbadám. Nuž aspoň takto sa
Ti chcem, ako pánu starostovi, poďakovať za možnosť
„odskočiť“ si do mojej Dubovej, hoci aj cez oceán. Pozdrav
všetkých Tvojich doma a aj ostatných mojich Dubovcov,
s ktorými som prežila tak veľa pekných chvíľ.
Katka
P.S. Ak Ti priezvisko nič nehovorí, tak sa spýtaj Vierky ŠutejMaxoňovej na jej sesternicu.
Ukážka 2. listu:
Od:
„Milan Belák“ – MilanaCityGate.orgKomu: -zupkovastonline.skPredmet: Dostali ste náš mail? (Vydávate svoje miestne
noviny? Môžeme uverejniť svoju rubriku?)
Vážený pán starosta,
chcel by som Vám touto cestou
navrhnúť spoluprácu.
Dovoľte nám v krátkosti sa predstaviť. Sme kresťanské
knižné vydavateľstvo zamerané na vydávanie kníh pre
rodičov, na filozofickú a kresťanskú náučnú literatúru.
V malom vydávame aj beletriu.
Naše vydavateľstvo by malo záujem o stálu rubriku vo
Vašom miestnom periodiku. V rubrike by sme uverejnili :
·
obrázok knihy
·
niečo o autorovi
·
komu je kniha určená a na čo je zameraná (výchova,
osobný rast, rady pre mamičky)
·
krátky príhovor
·
rôzne informácie (napr. túto knihu nájdete aj
v miestnej knižnici, ai.)
·
objednávkový lístok
Na knihách sa iste nedá veľmi zarábať, skôr nám ide o určitú
osvetu, vzdelávanie, a hlavne chceme ľuďom poskytnúť
príležitosť dostať sa ľahšie k dobrým knihám.

Veľkorysosť

Nedá mi, aby som nenapísal o ľuďoch, ktorí vychádzajú
iným v ústrety a k tomu aj materiálne i finančne pomáhajú.
V tomto prípade možno hovoriť o veľkorysosti. Ide
predovšetkým o firmu Oravex, s.r.o., v ktorej sú
konateľmi Michal Hojo a František Habiňák. Okrem
toho, že poskytujú zamestnanie viacerým občanom,
pomáhajú aj neziskovým organizáciám, spolkom,
prispievajú skoro na všetky kultúrno-spoločenské
i športové podujatia.
V ostatnom období prispeli na činnosť dôchodcov
v obci pre rok 2006 sumou štyri tisíc slovenských korún.
Ďalej zasponzorovali stolný tenis a vyfinancovali altánok
na Črťaži, ktorý aj naďalej chcú dofinancovať. Pomáhajú
nielen v našej obci, ale i v samotnom okresnom meste
Dolný Kubín.
Toto všetko svedčí, že ide o dôveryhodnú firmu, ktorá
má dobré meno medzi ostatnými firmami. A tu využívam
výrok francúzskeho spisovateľa René Francoisa
Chateaubrianda: „Každé veľké dielo sa skladá
z desiatich percent talentu a z deväťdesiatich percent
tvrdej práce.“
(ph)

Stručne o regionálnych voľbách
Voľby do vyšších územných celkov sa stali dokonalým
prepadákom, ktoré sa konali 26.11.2005. Účasť voličov
na Slovensku bola len 18,02 percenta. Orava mala podiel
21,42 % voličov. Kubínsky okres mal len 17,66 %. Ešte
nižšia volebná účasť bola v našej obci Sedliackej Dubovej
– 14,50 %. Z 393 zapísaných voličov bolo odvoliť 58.
V tomto prvom kole pre voľby na poslancov do
zastupiteľstva VÚC s najväčším počtom hlasov zvíťazili:
Ing. Ivan Budiak, Mgr. Ján Kapala, MUDr. Peter Šulej.
Títo poslanci budú zastupovať náš okres Dolný Kubín
počas štyroch rokov v zastupiteľstve Žilinského
samosprávneho kraja.
Zo siedmich kandidátov na predsedu (župana)
Žilinského samosprávneho kraja nedosiahol ani jeden
50 %-tnú hranicu. Teda s najvyšším počtom hlasov
postúpili do druhého kola dvaja kandidáti, t.j. Ing. Juraj
Blanár a PaedDr. Jozef Tarčák, ktoré sa konalo 10.12.2005.
Tu zvíťazil Ing. Juraj Blanár.
V našej obci 2. kola sa zúčastnilo iba 34 voličov.
Tarčákovi dali 18 hlasov a Blanárovi 16 hlasov.
(ph)
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Pohľad na životné prostredie v našej obci
Zdravé životné prostredie zohráva veľmi dôležitú úlohu pre existenciu ľudstva
a pre všetko živé i neživé na našej planéte. Len od nás závisí, aké ho odovzdáme
ďalším pokoleniam, aby život ľudstva pokračoval ďalej. Teda, chcete vedieť,
aký je pohľad našich občanov na životné prostredie v obci? Chcete vedieť, čo sa
v poslednom období urobilo pre jeho zlepšenie? Nuž, prečítajte si názory našich
troch občanov a predstaviteľa obce – starostu.
Mgr. Ladislav Tomáň – starosta
Ako vnímate životné prostredie v našej obci?

Čo očakávate v tejto oblasti od občanov?
- Obecný úrad očakáva od občanov disciplinovanosť
a dodržiavanie určených pravidiel separovaného zberu,
ktorý je možné bez väčších problémov uskutočňovať, len
treba trochu viac chcieť a nebyť ľahkovážnym
a nevšímavým k životnému prostrediu v obci. Stimulom pre
občanov by malo byť to, že keď sa bude odpad separovať
(šrot, plasty, sklo, papier), bude ho možné takýto separovaný
predať a o získané peniaze z predaja by mohol byť znížený
poplatok za odpad, ktorý je teraz 219,- Sk na jedného občana.

- Životné prostredie vnímam ako neoddeliteľnú súčasť
nášho života, preto sa snažím v tejto oblasti zlepšovať
povedomie našich občanov, viesť ich k dodržiavaniu
zákonných pravidiel. Najviac ma mrzí stále veľká
nedisciplinovanosť niektorých občanov pri zaobchádzaní
s odpadom. Stačí sa prejsť po dedine a na rôznych
miestach vidieť ešte neporiadok – rozhádzané plasty,
papier, fľaše, železný šrot, farbivá atď. Oproti minulosti
nastalo zlepšenie, ale k spokojnosti je ešte ďaleko.
A aká je ďalšia pespektíva?

Čo všetko sa urobilo pre zlepšenie životného prostredia? - Vidím to tak, pokiaľ spoluobčania sami nebudú dôsledne,
bez obáv, poukazovať na nedisciplinovaných občanov, tak
- Pre skvalitnenie životného prostredia zo strany obce sa to rýchlo nezlepší. Starosta sám s poslancami nedokáže
boli vykonané niektoré opatrenia, ako napríklad: Všeobecné ustriehnuť niektorých jedincov (nemáme na to políciu, ako
záväzné nariadenie obce o zneškodňovaní odpadu je to v mestách). Každý občan by mal na znečisťovateľov
stanovilo povinnosť mať odpadový kôš, tzv. KUKA upozorňovať a poukazovať a keď treba, tak aj dosvedčiť
nádobu, do ktorej je nutné dávať komunálny odpad a ten komisii verejného poriadku. Takouto nevšímavosťou ľudia
je v dvojtýždňových intervaloch odvážaný na skládku nad prichádzajú o vlastné peniaze, ktoré musia dať obci vo forme
Širokou. Ďalším opatrením bolo nainštalovanie poplatkov za odpad a na vyrúbené pokuty, ktoré obec musí
veľkoobjemového kontajnera na fľaše a sklo, ktorý je pri platiť (za nepovolené skládky) úradu životného prostredia.
Reštaurácii pod Žiarom. Veľkoobjemové kontajnery sú aj
pri cintoríne a pri bytovke nad základnou školou. Keďže
obvodný úrad životného prostredia pod následkom pokuty
nariadil likvidáciu smetiska medzi mostami, muselo byť
zavezené zeminou a môže sa použiť len pre sutiny či konáre.
V chotári obce sú nainštalované 4 tabule s nápisom
ZÁKAZ SYPAŤ SMETI, ktoré mnohí občania ignorujú.
Plastové fľaše a odpad z plastov majú občania možnosť
dať do igelitových vriec (vrecia poskytuje obecný úrad)
a zaniesť ku obecnej bytovke za reštauráciou, odkiaľ ich
každú poslednú stredu v mesiaci odoberie firma z Dežeríc.
Odpad z papiera si môžu občania ukladať vo svojich
domácnostiach a tento im bude odvezený žiakmi našej
školy dvakrát za rok, o čom budú občania informovaní
prostredníctvom obecného rozhlasu. Pre veľkoobjemový
odpad (chladničky, pračky, televízory atď.) obecný úrad Pohľad na upravený priestor okolo ZŠ a MŠ
poskytol dočasné uskladnenie odpadu pri obecnej
bytovke a taktiež aj pre nebezpečný odpad, ktorý tam treba
nechať v igelitových vreciach. Kovový šrot môžu občania
odviezť do Zberných surovín v Dlhej nad Oravou. Také
sú možnosti a opatrenia obecného úradu pre skvalitnenie
životného prostredia v obci.
(pokračovanie na strane 10)
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Pohľad na životné prostredie v našej obci

JUDr. Ján Machaj – dôchodca
Ako vnímate životné prostredie v našej obci?
-Vždy, keď som prišiel do styku s inými ľuďmi, som
vyslovil názor, že naša obec Sedliacka Dubová je
najkrajšia obec na Orave. Bez akejkoľvek predpojatosti
ma viedla k tomu citová naviazanosť, ale aj to, že
historicky patrí medzi prvé najstaršie osídlenia Oravy.
Okrem toho sa môže pochváliť mostami, kostolmi
a farnosťou, známou už od roku 1397, ba aj skôr. Najkrajší
pohľad je spod Vrátneho, odkiaľ ako na dlani vidieť celý
chotár v objatí hôr, strání a uprostred v doline na vŕšku
Žiar sa majestátne vypína starobylý kostol a pod ním
naša krásna Sedliacka Dubová. Vidím ju pekne
architektonicky usporiadanú do ulíc s chodníkmi,
parkom, kultúrnym domom, novým kostolom i farou
a ďalšími priestranstvami a predovšetkým, že tu vládne
poriadok a čistota. Takže životné prostredie v obci
vnímam pozitívne a obstojí v súčasnosti s hociktorou
obcou na Orave.

Ako by sa malo postupovať proti
znečisťovateľom životného prostredia?
-Predovšetkým im otvorene povedať, čo spôsobujú svojím
konaním. Ak to nepomôže, zverejniť ich v obecných
novinách, ak ani to nepomôže, potom využiť postih podľa
zákona. Pri tomto chcem apelovať na dodržiavanie poriadku
nielen okolo svojich usadlostí, ale aj na celom našom
extraviláne. Ak nám to bude všetko jedno, nebude sa nám
žiť ani dýchať dobre.
(Rozhovor uskutočnil ph)

Čo sa v súčasnosti podľa vás zmenilo k lepšiemu?
-V tomto treba predovšetkým pochváliť starostu a celú
samosprávu, že životnému prostrediu venuje patričnú
pozornosť. Urobili sa úpravy obce (návoz zeminy) Úpravy okolo rieky Oravy ešte stále pretrvávajú
v spojení s cestným obchvatom. Veľmi dobre lahodí oku
návštevníka obecná studňa, drevená zastávka, okolie
kostola a fary, park, čistota a poriadok na verejných
priestranstvách. K lepšiemu sa zmenilo správanie a
Jozef Oršuliak,st. – dôchodca
pohľad našich občanov, aj keď nie všetkých, na
separovanie a zber komunálneho odpadu. V tomto sa už
V akom stave vidíte životné prostredie v našej obci?
dosiahol aj patričný efekt, čo pomáha zlepšovať
prostredie okolo nás všetkých.
-Zdá sa, že starosta sa dostatočne stará o prostredie,
v ktorom žijeme, je pekné a na požadovanej úrovni. Pohľad
Čo považujete za potrebné urobiť v ďalšom období?
na dedinu je pekný.
-Predovšetkým, aby občania rešpektovali našu
Pocítili ste niečo, čo sa v poslednom období zmenilo
samosprávu a nevysýpali smeti i odpad okolo brehu
k lepšiemu?
rieky Oravy a na tie miesta, kde to znepríjemňuje život
nielen nám občanom, ale aj prichádzajúcim
-Pravdaže, najmä návoz zeminy Váhostavom. Jednotlivé
návštevníkom. Ďalej nepôsobí dobre jama popri
priestory obce sa povyrovnávali, urobil sa poriadok na
železničnej trati, treba to haraburdie zasypať zeminou
smetisku a inde. Už to vyzerá lepšie. Obecný úrad urobil
a pekne vyrovnať. Pozornosť venovať aj priestorom
lepšie, že nevyberal poplatky za prejazd áut, ale recipročne
medzi starým a novým cintorínom. Dať tam postaviť
požiadal o navezenie zeminy, to sa všetko buldozerom
schody na prechod uprostred tejto časti. Tak isto zle
povyrovnávalo. Za toto obecný úrad chválim.
vyzerá priestor v starom cintoríne od Dlhej, sú tu staré
hroby a priestor medzi nimi sa neudržiava. Žiada sa
Čo by sa ešte v tejto oblasti žiadalo?
povyrovnávať priestory medzi starými hrobmi. Tu by sa
mohlo apelovať na pracovníkov VPP, aby prácu
-Najviac straší Jama popri železničnej stanici. Rigol vyložiť
vykonávali zodpovedne. Samospráva by mala upozorniť
betónovými účkami. Priestor od koľají zasypať zeminou,
železničnú spoločnosť, aby pilier (izbica) pod žel. mostom
vyrovnať do spádu a priestor Jamy by už bol pohľadný aj
opravili, lebo sa rozpadá a tiež nie je na to pekný pohľad.
z vlaku.
Pre prospech životného prostredia sa žiada vybudovať
(pokračovanie na strane 11)
čističku odpadových vôd.
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Zatiaľ Jama neprispieva k dobrému vzhľadu našej dediny.
Obecný úrad a zvlášť poslanci by si mali viac všímať cesty,
ktoré vedú na ihrisko a inde. Pri orbe záhumienok dbať,
aby neznečisťovali cestu na konci tohto poľa. Myslím
tým asfaltové cesty. Trvať na tom, aby to vlastníci očistili,
prípadne nezamestnaní a prinútiť majiteľa pozemku, aby
túto prácu im zaplatil.
Aký postih by ste navrhli pre porušovateľov životného
prostredia?
-Proti porušovateľom sa zatiaľ nejako rázne nezakročilo.
Nikto nebol potrestaný. Napríklad boli ľudia, ktorí
znečisťovali priestor v okolí starej hasičskej zbrojnice a nič
sa im nestalo. Vyčistiť to nakoniec musel dať obecný úrad.
Navrhujem, aby jednému poslancovi bola daná povinnosť
starať sa o životné prostredie a ten by mohol udeľovať
určitý trest podľa zákona. Ďalej je ešte neporiadok
s drevom na našom urbáre. Každý si rúbe, kde sa mu chce
a bez povolenia. Mali by sa na urbáre prebudiť a prísť
k nejakému riešeniu. Napríklad sú občania, ktorí rúbu tenké
zdravé smreky (žrďovina) na palivo. No, nie je to veľká
škoda?!
(Rozhovor uskutočnil ph)

Postrehli ste niečo, čo by sa dalo ešte urobiť?
-Zvyšovať povedomie ľudí, aby lepšie pochopili nutnosť
ochrany životného prostredia. Dať ľuďom určité
alternatívy, napríklad ako postupovať pri odvoze
nahromadeného odpadu v zime, a to tak, aby sa
nenarušoval estetický vzhľad obce. Zamerať pozornosť
na novú ulicu k cintorínu. Nefunkčné sypárne zlikvidovať,
vyčistiť priestory, odstrániť skládky dreva priamo z ulice.
Pôsobí to neesteticky. Tak isto pôsobí aj čakáreň na žel.
stanici. Je v katastrofálnom stave, ako ešte nikdy nebola.
Nájsť spôsob, ako udržať poriadok – prípadne v nočných
hodinách zamykať. Zlý stav je aj s cestou popod Háj. Pri
600-ročnici tu bola asfaldka a teraz je problematický
prechod.. Nutné je od mosta vyvalcovať zeminu do spádu
a od potoka k Rovni naviesť štrkopiesku, aby ľudia sa
nemuseli brodiť blatom. Ďalej rešpektovať zákaz pálenia
biologickorastlinného odpadu. Treba to odviezť na miesta,
kde sa nenaruší prostredie a prehnije to. Samozrejme, pre
budúcnosť je nutné postaviť ČOV.
Ako postupovať proti narušovateľom životného
prostredia?
-Pri postupe treba zachovať trpezlivosť a postupne
presviedčať ľudí, aby si uvedomili, že to nie je len pre
nich, ale najviac pre ich deti a ďalšie generácie. Navrhujem
využiť verejný pranier cez noviny, vývesky, tabule.
(Rozhovor uskutočnil ph)

Nový prístrešok na urbárskej budove

Pavol Miháľ – technik
Ako sa pozeráte na životné prostredie v našej obci?
-V posledných rokoch sa toho v oblasti životného
prostredia urobilo veľa. Zásluhu má na tom náš starosta.
Vidím našu obec v tom lepšom svetle od ostatných obcí.
Sú aj obce krajšie a my patríme práve medzi ne. Ináč vnímam
životné prostredie v našej obci i celého chotára pozitívne.

Čisté priestranstvo je ozdobou obce

Všimli ste si, že niečo v obci sa zmenilo k lepšiemu?
-Prevýchova ľudí je dlhodobá záležitosť, ale napriek tomu
k zlepšeniu životného prostredia prispel zber a triedenie
komunálneho odpadu, umiestnenie kontajnerov, úprava
jednotlivých častí dediny, ako je park, cintorín, kostol,
okolo mostov, udržiavanie zelene atď.

Zrenovovaná predajňa potravín
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RADÍME A ODPORÚČAME

Konzumovať mäso z hydiny odporúčajú lekári, ktorí sa venujú štúdiu
tohto druhu mäsa v našej strave. V porovnaní s mäsom z iných druhov zvierat
má hydinové mäso blahodarné účinky na látkovú premenu pri srdcovo-cievnych
ochoreniach.
Hydinové mäso obsahuje len 70 – 80 mg cholesterolu na 100 g mäsa.
(Denná dávka je 300 mg.) Pri konzumácii hydiny sa odporúča rozlišovať hydinu
chudobnú na tuk a bohatú na tuk. Medzi chudobnú na tuk zaraďujeme: morku,
kurča, holuba, kohúta, prepelicu, moriaka. Bohatá na tuk je kačica a hus..
Obe sú vysokokalorické a oveľa ťažšie stráviteľné.
Tuk v hydine však dietológia neodmieta, lebo má vysoký obsah nenasýtených
mastných kyselín, ktoré sú prospešné pre metabolizmus, trávenie potravín.
Okrem toho mäso z hydiny má veľa minerálnych látok, a to najmä magnézium,
železo, fosfor, vitamíny radu B, C.

POZOR NA SALMONELY!
Pri príprave mäsa dodržiavajte hygienické pravidlá. Silno zmrazený tovar
nechajte pomaly rozmrazovať. Vodu vzniknutú rozmrazením sústavne vylievajte.
Nezabudnite očistiť všetko, čo prišlo do styku s mäsom (nádobu, drez, nože,
riad, doštičku a napokon ruky). Potom sa už pripraveného mäsa nedotýkajte.
Je veľmi dôležité, aby sa hydina dobre prepiekla, aby salmonely bezpečne
zahynuli. Vnútorná teplota mäsa by mala dosahovať viac ako 90 stupňov Celzia.
Nikdy nejedzte nedostatočne prepečené mäso!

Vaječný ošiaľ
Na tvrdo uvarené, opečené v omelete či ako surové –
vajcia prinášajú najmä počas leta nebezpečenstvo
salmonelózy, ktorú môžu občas obsahovať. Poradíme vám,
ako sa najesť zdravo a bez rizika.
·
Kupujte len nepoškodené vajcia a len toľko,
koľko stihnete cez týždeň spotrebovať.
·
Vajcia skladujte v chladničke, užším koncom
nadol.
·
Skúška čerstvých vajec: vajce dáme do misky so
studenou vodou, ak pláva, nie je čerstvé.
·
Jedlá obsahujúce vajcia skonzumujme hneď po
uvarení, ak je jedlo pripravené vopred, skladujeme
ho v chladničke a zjeme najneskôr do 3 dní.

Opäť bude posedenie
dôchodcov
Klub dôchodcov v našej obci organizuje v januári 2006
novoročné stretnutie a spoločenské posedenie dôchodcov
s predstaviteľmi obce, t.j. starostom, vdp. duchovným
otcom, poslancami OZ a miestnymi podnikateľmi, aby si
spoločne popriali do nového roku 2006 veľa zdravia,
spokojnosti a Božieho požehnania. Zároveň dubovskí
dôchodcovia týmto stretnutím chcú vyjadriť poďakovanie
našim predstaviteľom obce a podnikateľom za pomoc
a ústretovosť. Bližšie informácie sa dozviete
prostredníctvom obecného rozhlasu a pís. pozvánkami.
(klub dôchodcov)

Zaujímame sa o veci verejné?
Niekedy občania vidia, že sa v obci niečo deje a nie je to v súlade so slušným spolunažívaním. Vtedy netreba čakať, že
to vyrieši starosta, či pán farár alebo niekto iný. Oni vtedy môžu byť mimo obce, prípadne v noci spia atď. V takom
prípade zoberte telefón a nahláste to polícii na č. 158 alebo iným zodpovedným orgánom. Nebojte sa, veď zlo treba riešiť
ihneď, keď sa pácha. A takéto nedisciplinované konanie vidíme okolo seba často, napríklad motorkárov rútiacich sa
miestnymi komunikáciami, podgurážených alkoholom kričiacich hulvátov, rôznych zlodejíčkov, resp. občanov s černejšou
pleťou pohybujúcich sa po dedine, podomových predavačov, rôznych priekupníkov. alebo občanov, ktorí bez povolenia
vyrubujú, a nie vlastné drevo.
Zaujímajte sa o veci verejné a nebojte sa na nekalé veci poukázať a oznámiť ich. To nie je udavačstvo, to je pomoc
a ochrana spoluobčanov, ktorí môžu na také správanie doplatiť.
(lt)
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Je čas Vianoc a ich čaro vnáša do našich rodín pokoj, lásku, porozumenie... Tajomstvo Štedrého
večera najviac prežívajú deti v očakávaní prekvapení, ktoré im pripravil Ježiško. Sú to aj
starodávne zvyklosti, ktoré majú svoje stále miesto a opodstatnenie, pretože práve ony umocňujú
citovo prežívať vianočné sviatky. Nuž, ale priznajme sa, že zvyky sa pomaličky vytrácajú a mladí
ľudia ich už vnímajú iným spôsobom ako naši praotcovia a pramatky. A toto nás viedlo k tomu,
aby sme zistili, ako naši dubovskí mladí ľudia vidia Vianoce a na aké zvyklosti si ešte pamätajú
a ako ich zachovávajú. Položili sme im otázky na túto tému, nuž čítajte a dozviete sa!
Znenie otázok:
2.- Zachovávame viacero zvykov najmä preto, že bývame
1.
2.
3.
4.

Ako prežívate Vianoce u vás doma?
Aké zvyky ešte na Štedrý deň zachovávate?
Čo sa ti na Vianociach najviac páči?
Aké predsavzatie ťa do nového roku čaká?

Odpovedá Maja Zrnčíková
1.- Štedrý deň začíname tradične v kostole účasťou na
rannej pobožnosti s posvätením betlehema. Celé doobedie
varíme a chystáme sviatočnú večeru. Neskôr z toho
pripraveného jedla aj dopredu upečené koláče zanesieme
starkej. Tu strávim nejaký ten čas a potom sa ideme
s rodinou pomodliť na cintorín. Keď zazvonia zvony na
veži na večerné Anjel Pána, spoločne sa pomodlíme
a začneme so slávnostnou večerou. Po večeri sa všetci
pustíme do rozbaľovania darčekov. Neskôr ideme navštíviť
známych a namiesto zvončeka im pod oknami zaspievame
koledu. O polnoci ideme spoločne na polnočnú svätú omšu.
2.- Tak napríklad, zachovávame celodenný pôst. O to viac
sa potom tešíme na štedrovečerný stôl. Dodnes v tento
deň varíme tradičnú kapustnicu, zemiakový šalát
a vianočného kapra. Pri večeri dávame pod obrus peniaze,
čo symbolizuje šťastie a hojnosť všetkého, čo potrebujeme.
Na stôl prestierame aj pre dušičky – zosnulých členov
rodiny. Nezabúdame ani na všetky zvieratká, ktoré doma
chováme a vždy im nadelíme z našich koláčov.

so starkou, pre ktorú sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc.
Napríklad, peniaze dávame do misky s jačmeňom, aby sa
nás držali po celý rok. Pred večerou každý z nás zje
vianočné oplátky s medom pre dobré zdravie.
3.- Páči sa mi to krásne čaro Vianoc – všade okolo vládne
pokoj a láska, ľudia sú k sebe milší, obdarúvajú sa
a zabúdajú na všetky starosti.
4.- Viac sa učiť, aby som úspešne zmaturovala a dostala sa
na vysokú školu.

Odpovedá Simonka Čupajová
1.- V priebehu dňa pomáhame maminke s varením večere
a pripravujeme vianočný stôl. Snažíme sa, aby všetko
vyzeralo čo najlepšie. Keď počujeme zvony na kostole,
zídeme sa všetci pri stole, pomodlíme sa a začneme večerať.
Po slávnostnom jedle sa zaň poďakujeme modlitbou a ako
všetci si so zvedavosťou otvoríme darčeky. Neskôr ideme
na cintorín a odtiaľ na návštevu k tete. Spolu s jej rodinou
sa potom vrátime domov a nakoniec ideme všetci na
polnočnú svätú omšu.
2.- Pod obrus dávame peniaze, aby nám cez rok nechýbali
a po večeri nám maminka urobí medom na čelo krížik, aby
sme boli dobrí.

3.- Určite krásna a pokojná atmosféra a prekvapenie i radosť
všetkých pri otváraní darčekov.

3.- Prekvapenie a radosť z darčekov a veľa dobrôt.

4.- Úspešne zložiť záverečné skúšky v škole, po ktorých
by som sa chcela zdokonaliť na zahraničnej praxi.

4.- Nedávam si žiadne predsavzatie, pretože viem, že ich aj
tak nesplním.
(Stranu pripravili so- ak)

Odpovedá Janka Ondrigová
1.- Ráno sa vyberieme všetci do kostola. Po návrate robíme
posledné vianočné úpravy a pustíme sa do varenia večere.
Keď sa blíži večer, celá naša rodina sa zíde pri slávnostnom
stole a po tom, ako sa rozozvučia kostolné zvony,
pomodlíme sa a pustíme sa do jedla. Po chutnom jedle
rozbalíme darčeky, neskôr navštívime naše dve tety a spolu
si zaspievame vianočné koledy. Keď nastane ten správny
čas, ideme na polnočnú svätú omšu.

VESELÉ A ŠŤASTNÉ VIANOCE
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JUBILANTI
45 rokov
František Habiňák (február 2006)
Igor Petrák
(marec 2006)

50 rokov
Jozef Močol

(marec 2006)

55 rokov
Ján Jarina
Ján Durdiak
Jozef Zrnčík

(január 2006)
(január 2006)
(január 2006)

65 rokov
Božena Havrilová (marec 2006)

70 rokov
Mária Tomáňová (marec 2006)

75 rokov
Emília Gáliková (február 2006)
Anna Šnapková (február 2006)
Ján Jelenčík
(marec 2006)

80 rokov
Irena Vraštiaková (marec 2006)
Našim oslávencom úprimne
blahoželáme a prajeme veľa zdravia,
pokoja i Božieho požehnania!

Narodili sa
Peter Kajan
(október 2005)
Petra Janidžárová (október 2005)
Martin Hurák
(november 2005)
Nikola Durdiaková (november 2005)
Šťastným rodičom blahoželáme
a maličkým prajeme zdravý vývoj, aby
z nich vyrástli statoční a úspešní
ľudia!
Prihlásil sa k trvalému pobytu
Jaroslav Kuzma
(bs)
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Kde kráčaš škola?
V ostatných dňoch mnoho počúvame o našej budúcnosti. Myslím tým
budúcnosť školy v obci. Tie „zaručene“ jasné správy sú rôznorodé. Veď už je
to raz tak. Všetci sa rozumieme do problematiky školy, veď všetci sme nejaký
čas do nej chodili. Nuž, kde kráča škola v Sedliackej Dubovej?
Mnohým z vás je známe, že školstvo je financované štátom formou fixnej
dotácie na jedného žiaka. Veľmi ľahká matematika. Čím viacej žiakov, tým viac
peňazí. Počty novonarodených detí v obci sú také, že každoročne obyvateľov
skôr ubúda ako naopak. Tento rok skončí aj tzv. garantované finančné
minimum, ktoré ako-tak zabezpečilo podvyživenej škole prežívať. Ako a či
škola v obci zostane, záleží žiaľ len a len od peňazí. Škola je štátna a štát ju
dotuje v zmysle zákona – na počet žiakov. Otázka funkcie a úlohy školy v každej
obci je v tomto pohľade druhoradá. Obec nemá navyše prostriedky, aby školu
spoludotovala tak, aby v nezmenenej forme mohla existovať. Spolupracujeme
s obecným úradom, ale najmä s pánom starostom, ktorý má eminentný záujem
na zachovaní školy v obci, na rôznych alternatívach jej fungovania. Je snaha,
aby škola ako významná výchovno-vzdelávacia a kultúrna inštitúcia v obci
prežila tieto neprajné časy. Hľadíme do budúcnosti, pretože štát (a veľmi rád)
školu zo siete škôl vyradí. Cesta späť je však potom už prakticky nemožná.
Sme optimisti a veríme, že škola v obci i naďalej zostane. Esá v rukách majú
však aj rodičia školopovinných detí, ktorí dajú deti do našej školy. V opačnom
prípade perspektívu školy v obci od budúceho školského roka nevidíme,
pretože škola bez detí je mŕtva škola.
Vážení a milí,
čas letí ako splašený a znova prežívame očakávanie čara Vianoc. Ich atmosféru
už vnímame zovšadiaľ. Nastáva doba zhonu, chystania, veľkého kolotoča
príprav. V našich končinách sú Vianoce časom hojnosti všetkého. V tomto
magickom vianočnom období Vám želáme, aby vianočné stoly vo všetkých
rodinách boli prehnuté najmä posolstvom LÁSKY, ktorá prišla na svet, aby ho
spasila. Nech JEJ dostaneme toľko, aby nám vydržala po celý nasledujúci rok,
nech jej má každý aspoň toľko, koľko jej sám rozdá.
So želaním:
Na Vianoce, keď svet zaplesá,
nech sklonia sa aj k Vám nebesá
a obdaria Vás svätým pokojom.
(Ladislav Ovári)

Spoločenské a športové podujatia
18.12.2005 – Vianočné vystúpenie detí ZŠ a MŠ v kultúrnom dome
26.12.2005 - Štefanská diskotéka pre mladých
6. 1.2006 - Novoročný turnaj v šachu a dáme
21. 1.2006 – Lyžiarsky prechod dubovským chotárom
27. 1.2006 – Medzinárodný prechod chotárom obce na lyžiach
29. 1.2006 – Novoročné stretnutie a posedenie dôchodcov s predstaviteľmi
obce a podnikateľmi.

INZERCIA
1. Predám komplet PC (PENTIUM 466, HDD 10 GB...) za veľmi výhodnú
cenu. Cena dohodou.
Kontakt: 0905962452
2. Predám dva cestné bicykle zn. Favorit v dobrom stave. Cena dohodou.
Kontakt: 0918148488
3. Predám betónové stĺpiky na plot. Cena dohodou.
Kontakt: 0918148488

SPRAVODAJ ŽIAR
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Dubová privíta turistov

V dňoch 27.-28. januára 2006 (piatok, sobota) mesto Dolný
Kubín i oravský región a v tom aj naša obec Sedliacka
Dubová privíta turistov 4. Medzinárodného zimného zrazu
turistov a 40. Slovenského zimného zrazu turistov. Budú
to turisti z Čiech, Poľska, Nemecka a z celého Slovenska.
Počíta sa s účasťou viac ako 1 500 účastníkov.
Po úspešnom „1. kole“ medzinárodných zrazov,
v ktorom sa ako organizátori vystriedali turisti klubov
Slovenska, Čiech a Poľska, sa štafeta opäť vrátila na
Slovensko. Po Čadci, Jeseníku, Scyrku a Svidníku budú
cesty priaznivcov zimnej turistiky smerovať do centra
Oravy – Dolného Kubína, aby tu strávili niekoľko dní,
naplnených zaujímavými lyžiarskymi či pešími túrami, ale
i sprievodnými podujatiami v spoločnosti svojich priateľov b/ pešie trasy:
z partnerských turistických organizácií susedných štátov. - P1: Valašská Dubová – Veľký Choč 1611 m – Dolný
Kubín, 16 km
P2: Dolný Kubín – Kubínska hoľa 1346 m – Dolný
Program zimného zrazu turistov
Kubín, 20 km
26. januára (štvrtok) – príchod turistov, prezentácia
P3: Dolný Kubín – Tupá skala 780 m – Predný Krnáč
27. januára (piatok) - prezentácia a odchod na prechodové
801 m – Dolný Kubín, 11 km IVV
trate
P4: Dolný Kubín – Záskalie – Obora – Pikula 714 m –
28. januára (sobota)- prezentácia a odchod na prechodové
Trniny – Dol. Kubín, 9 -km
trate
Našich
čitateľov a občanov bude najviac zaujímať
29. januára (nedeľa)- ukončenie zimného zrazu turistov
trasa
č.
L5,
ktorá vedie zo Sedliackej Dubovej. Vedúcim
Prezentácia turistov bude v MsKS v Dolnom Kubíne
tejto
trate
je
náš občan Michal Hojo. On musí zabezpečiť
a odtiaľ sa aj budú po oba dni premiestňovať na vybrané
vyčistenie
trasy
od popadaných stromov, vyznačiť
trasy po železnici alebo autobusmi.
trať smerovkami alebo stuhami, zabezpečiť
pracovníkov pre zdarný priebeh, vatru a občerstvenie.
Trasy zimného zrazu turistov
Turisti, korí si zvolia v piatok alebo v sobotu pri rannej
a/ lyžiarske trasy:
- L1: Zázrivá – Minčol 1 396 m – Kubínska hoľa prezentácií našu trasu, pricestujú z Dolného Kubína
vlakom do Sedliackej Dubovej ráno o 7.30 hod. Bude
1 346 m – Príslop – Oravský
ich asi 250. Tu ich privíta starosta obce a náš lyžiarsky
Podzámok,
variant : 20 a 27 km, prevýšenie 930 m (Oravská Magura oddiel pod vedením Michala Hoju. K nim sa môžu
pripojiť aj turisti z našej obce na lyžiach alebo peši.
– 1. časť)
- L2: Tvrdošín – Budín 1222 m – sedlo Príslop – Zo stanice sa bude pokračovať smerom na Črťaž, tu
bude malé občerstvenie pri vatre. Po prestávke bude
Oravský Podzámok,
variant: 22 a 29 km, prevýšenie 850 m (Oravská Magura sa pokračovať na Rakytinku (Tri sosny) do Malatinej,
kde bude pre menej zdatných turistov pripravený
– 2. časť)
- L3: Sedlo Príslop – Chata na Kubínskej holi 1100 autobus na prevoz do Dolného Kubína. Zdatnejší
turisti by pokračovali smerom na Osádku cez Krnáče do
m – Dolný Kubín, 21 km, prevýšenie 470 m IVV
- L4: Malatiná – Veľké Borové – Malatiná – Dolný Dolného Kubína.
Na nasledujúci deň, t.j. v sobotu, sa bude opakovať
Kubín,
to
isté
len s inými turistami. Budú to tí, ktorí v piatok
- variant: 20 a 34 km, prevýšenie 600 m
boli
na
inej trase a v sobotu si zvolili dubovskú trasu.
- L5: Sedliacka Dubová - Malatiná – Dolný Kubín,
V
spojitosti
s týmto zimným turistickým zrazom je
variant: 10 a 24 km, prevýšenie 350 m
príležitosť
spoznať prírodné krásy a históriu
- L6: Párnica – Hrádok – Dolný Kubín,
oravského
regiónu,
ale aj nadviazať nové kontakty,
15 km, prevýšenie 480 m
priateľstvá,
vymeniť
si skúsenosti z absolvovaných,
- L7: Dolný Kubín – Záskalie – Obora –
a
vzájomne
sa
inšpirovať
pri príprave ďalších
Dolný Kubín,
turistických
podujatí.
11 km, prevýšenie 270 m
Dubovská prívetivosť a pohostinnosť i ústretovosť
- L8: Kuzminovo – Hrádok – Komnjatná –
nášho
obecného úradu sú zárukou, že všetko sa
Kuzminovo ( D. Kubín)
pripraví tak, aby zúčastnení turisti boli spokojní a radi
Variant: 14 a 24 km, prevýšenie 380 a 550 m
sa vracali nielen na Oravu, ale aj priamo do našej obce
Sedliackej Dubovej.
(ph)
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Stolných tenistov pribúda
Už tretí rok začínajú svoju sezónu stolný tenisti
v našej obci. Každým rokom pribúdajú ďalší
záujemcovia o tento šport, a preto už súťaž
hrajú dve družstvá a v nich je po 8 hráčov.
Doterajšie výsledky
A mužstvo:
Krivá – Sedliacka Dubová
8:10
(Tomáň 4, Habiňák Fr. 3, Dulačka M. 2, Murín M. 1)
Bziny – Sedliacka Dubová
4:14
(Tomáň 4,5, Habiňák F. 3,5, Dulačka M. 3,5, Zrnčík R. 2,5)
Sedliacka Dubová – Horná Lehota 14:4
(Tomáň 4,5, Habiňák 2,5, Dulačka M. 3,5 Zrnčík R. 3,5)
Dolný Kubín – Sedliacka Dubová 10:8
(Tomáň 4,5, Habiňák F. 1,5, Zrnčík R. 1, Habiňák A. 1)
Sed. Dubová A-Sed. Dubová B
13:5
(Tomáň 2,5, Habiňák F. 3,5, Dulačka M. 3, Zrnčik R. 0,5,
Murín 1, Šutý F. 2,5)
Zuberec – Sedliacka Dubová
14:4
(Tomáň 2,5, Šutý F. 1, Habiňák F.0,5)
Sedliacka Dubová – Dlhá n/Or.
10:8
(Tomáň 3,5, Zrnčík R. 2,5, Dulačka M.2,5, Habiňák F.1,5)

B mužstvo:
Sedliacka Dubová – Bziny
14:4
(Zrnčík J. 4,5, Oršuliak D. 4,5, Kuboš P. 2,5, Strežo 2,
Oršuliak M. 0,5)
Sedliacka Dubová – Zuberec
5:13
(Oršuliak D. 2,5, Zrnčík J. 1,5, Oršuliak M. 1)
Dlhá n/Or. – Sedliacka Dubová
5:13
(Zrnčík J. 4,5, Oršuliak D. 4,5, Strežo 2, Kuboš 2)
Sedliacka Dubová – Krivá
9:9
(Zrnčík J. 4, Oršuliak D. 2, Strežo 2, Kuboš 1)
Sedl. Dubová A – Sedl. Dubová B 13:5
(Strežo 1, Zrnčík J. 1, Oršuliak D. 1, Havrila N. 1, Oršuliak
M. 1)
Sedliacka Dubová – Horná Lehota 12:6
(Oršuliak D. 4,5, Zrnčík J. 2,5, Strežo 2, Kuboš 2, Oršuliak
M. 1)
Dolný Kubín – Sedliacka Dubová 8:10
(Zrnčík J. 3, Kuboš P.2,5, Oršuliak D.2, Strežo J. 2,
Oršuliak M.0,5)
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Pozvánka na 7. ročník
„Prechod dubovským chotárom“
Už si ani nevieme predstaviť, aby sa v zime v našej obci
nekonala akcia Prechod dubovským chotárom. Toto
podujatie zapustilo hlboké korene do myslenia našich
občanov. Veď, prečo by sme to neurobili pre svoje zdravie
a dobrú telesnú kondíciu?
Privítame nový rok 2006 a hneď o dva týždne sa bude konať,
t.j. 21. januára 2006 Prechod dubovským chotárom. Zároveň
to bude predpríprava veľkej akcie 4. Medzinárodného
zimného zrazu turistov a 40. Slovenského zimného zrazu
turistov. A tu sa ukáže, ako vedia pripraviť naši lyžiari
zaujímavé zimné podujatia.
Organizačný výbor a lyžiarsky oddiel pod vedením Michala
Hoju sa už dôsledne pripravujú, aby bolo všetko
k spokojnosti nielen turistov, lyžiarov, ale aj ostatných
návštevníkov. Už teraz postavili na Črťaži altánok 9 x 7
metrov, ktorý je pokryrý plechom a ostatok tvorí prírodné
drevo. Ešte potrebuje malé úpravy a doplnky – ako je stôl
po celej dĺžke, lavice, aby všetko ladilo s prírodou, ale aj oku
návštevníka. Všetky práce, ako aj materiál vyfinancovala
firma Oravex – jej konateľmi Michalom Hojom a Františkom
Habiňákom. Drevom vypomohol miestny urbár.
Na týchto prácach sa najviac podieľali: Michal Hojo,
František Habiňák, Albert Šutta, Ján Murín, Marián Miháľ,
Ján Kočálka, Jozef Urban, Dano Lukačík, Pavol Miháľ, Ing.
Ladislav Šutý, František Majcher,st., Mgr. Ladislav Tomáň,
Marián Karetka, Ladislav Karetka, Peter Durdiak, Michal
Murín, Ján Ťasnocha, Tomáš Oršuliak.
Dobrý nápad a ešte k tomu jeho realizácia sa musia vždy
oceniť. Veď to bude slúžiť ďalšie roky všetkým našim
občanom, spolkom, organizáciám pri rôznych príležitostiach,
podujatiach nielen v zime, ale aj v lete. Bude sa tu dať
posedieť, oddýchnuť i zabaviť sa.
Vďaka vám, nadšenci, že ste sa podujali na takú prospešnú
vec. Zostáva len na ostatných, aby práca iných nevyšla
nazmar.
(ph)

Tabuľka
1. Zuberec
7 7 0 0 97:29
2. S. Dubová A 7 5 0 2 73:53
3. Krivá
7 4 1 2 78:48
4. S.Dubová B
7 4 1 2 69:57
5. Dol. Kubín D 7 2 1 4 59:67
6. Dlhá n/Or.
7 2 1 4 52:74
7. Bziny D
7 1 1 5 37:89
8. Hor. Lehota
7 0 1 6 47:79

ˇ
ŽZIAR
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21
17
16
16
12
12
10
8

(lt)

S nadšením stavali altánok na Črťaži
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