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Radostná Veľká noc

Veľký pôst trval 40 dní

Veľká noc, krásny sviatok, ktorým
sa v prírode i v ľudskom živote
začína akoby všetko
odznova. Kedysi
a aj
dnes
netrpezlivo
očakávaný sviatok,
veď sa ním končilo
dlhé
pôstne
obdobie. Radujú sa
kresťania, plesajú
ich srdcia, pretože
povstal z mŕtvych
Spasiteľ, spievajú
Aleluja. A pri tejto
príležitosti praje
redakcia našich
novín i obecný úrad
všetkým
našim
č i t a t e ľ o m ,
občanom príjemné
p r e ž i t i e
veľkonočných
sviatkov, hojnosť požehnania
od vzkrieseného Pána. /redakcia/

Ešte v polovici dvadsiateho storočia sa na
slovenskom vidieku dodržiavala tradícia veľkého
pôstu. Jedna z najväčších dobrôt , údené mäso, sa
podľa kresťanského
zvyku mohla jesť po prvý
raz až na Veľkonočnú
nedeľu. Počas pôstu,
ktorý trval 40 dní (od
Popolcovej stredy až po
Veľkonočnú nedeľu), sa
ľudia zdržiavali jedenia
mäsitých jedál. Niekde
postiaci nejedli ani
tvaroh, mlieko či vajcia.
Jedlo sa neraz zúžilo na
chlieb, kapustu, zemiaky
a koreňovú zeleninu.
Na Bielu sobotu, keď sa
pripravoval veľkonočný
stôl, sa už každému
zbiehali slinky na šunku,
jahňa a rôzne sladkosti.
Jedlo sa ešte v ten deň
odnieslo na posvätenie do
kostola. Tí, čo tak nestihli
urobiť na Bielu sobotu,
šli do kostola na
Veľkonočnú nedeľu.
Jeden
pamätník
spomína: „Po vysvätení
chlapi s košmi jedla
opreteky utekali domov,
lebo sa tradovalo, že kto bude rýchlejšie doma, skôr
pozbiera úrodu z poľa.“

Múdrosť na tieto dni
Je veľkou životnou múdrosťou vidieť vo veciach, v udalostiach, ale najmä v ľuďoch, to lepšie, to, čo je v nich pozitívne.
Naši predkovia vyjadrili podobnú myšlienku názorným príslovím: „Viac múch chytíš na lyžičku medu, ako na sud octu.“
Je to pravda! Ak sa blížime k niekomu s kyslou, zamračenou tvárou, už vopred, automaticky sa stavia do obrannej pozície,
predpokladá, že sa bude brániť, oponovať kritike a výčitke. Ak sa nám zdá, že urobil niečo proti našim predstavám, proti
nášmu presvedčeniu, neviďme v tom zlomyseľnosť, veď takmer na všetko možno mať rôzne, ba priam protichodné názory
a možno ten náš nie je najsprávnejší alebo jediný správny. A keby aj bol, snažme sa pochopiť stanoviská toho druhého,
ktorého priviedli k jeho názoru, k jeho konaniu iné okolnosti, iné informácie, iná výchova, povaha a pod.
Väčšiu múdrosť dokáže ten, kto dokáže iných pochopiť než ten, kto ich dokáže výrečnosťou a argumentami rozdrviť!
/redakcia/
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Informácie obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo rokovalo 13. marca 2006 za prítomnosti všetkých poslancov a hostí – Mgr. L. Ováriho, riaditeľa
ZŠ s MŠ, Mgr. M. Lonskou, hlavnou kontrolórkou obce. Najaktuálnejším bodom jednania bol osud miestnej základnej
školy. Išlo predovšetkým o to, či bude možné školu naďalej udržať alebo ju od 1.9.2006 vyradiť zo siete škôl.
Za prítomnosti riaditeľa školy bolo zhodnotené hospodárenie ZŠ s MŠ v roku 2005 a bolo skonštatované, že nebolo
stratové, pretože MŠ SR doplácalo peniaze – tzv. garantované minimum. Následne bola nastolená otázka zachovania ZŠ
v školskom roku 2006/2007. Po dlhšej diskusii bolo prijaté uznesenie o zrušení základnej školy z dôvodu absolútneho
nedostatku financií na jej chod v ďalších rokoch. Dôvodom tohto stavu je aj to, že rokom 2006 sa skončilo doplácanie
financií (tzv. garantované minimum) na málotriedne školy s malým počtom žiakov. V školskom roku 2006/2007 do miestnej
základnej školy by nastúpilo len 10 žiakov a pri takomto stave nie je možné finančne školu udržiavať a ak, tak len na úkor
iných samosprávnych činností obce. Ďalším dôvodom zrušenia je aj fakt, že ani v najbližších siedmich rokoch nebude
nárast počtu detí, ba dokonca ich bude ešte menej.
Okrem školskej problematiky rezonovali v rámci diskusie a interpelácií poslancov otázky a témy, týkajúce sa problémov
a záležitostí chodu obce i obecného úradu. Napríklad - zamietnutie žiadosti obce o znížení rýchlosti v obci pre automobily,
otváracie a zatváracie hodiny v bare,v obchode nájomcu Mgr. R. Dudášika a zákaz hlučnej hudby po 22.00 hodine
v bare, stanovenie prevádzkového času obecného šrotára, osobitné príjmy a výdavky na DHZ (Dobrovoľný hasičský
zbor) a na káblovku, platby opatrovateľom, odhŕňanie snehu, vymáhanie daňových nedoplatkov, vydávanie výmerov
na miestne poplatky a dane, snaha o zachovanie počítačov z Infoveku v škole, lacnejší internet pre obecný úrad,
plynofikácia kinokabíniek, poďakovanie obecnému hasičskému zboru za včasný zásah pri požiari od vedenia HaZZ,
prehľad najväčších výdavkov OcÚ a školy v každom mesiaci, využívanie obecného bytu v kinokabínkach – od 1.1.2006
je tam nájomca, o nutnosti zabezpečenia kompostovania odpadu pre občanov, poďakovanie organizátorom obecného
lyžiarskeho prechodu chotárom obce a medzinárodného prechodu, sťažnosti na riešenie verejného poriadku, postup
v komasácii, postup s ČOV a kanalizácií, využívanie lyžiarskeho vleku a klziska, 1. ročník turnaja v mariáši, turnaj v šachu
a v dáme, umiestnenie reklamy obce v novom bulletine, práce na rozdeľovaní vodárenskej spoločnosti, problémy so
psami, väčšia kontrola VPP-károv, využitie projektu pre dlhodobo nezamestnaných pre obec, jednať s DPI o nainštalovanie
tabule pre zákaz predbiehania v obci, kúrenie v HZ – šetrenie atď.
Pre lepšiu informovanosť našich občanov predkladáme tie body uznesenia, ktoré sa ich najviac dotýkajú:
- neschválila sa žiadosť o usporiadanie tanečnej zábavy Jánom Šnapkom, st.
- obecné zastupiteľstvo v zmysle paragrafu 6 zákona 596/2005 ruší základnú školu a navrhuje ju MŠ SR vyradiť
zo siete škôl k 31.8.2006
- zákonnou formou vymáhať nedoplatky, resp. záväzky obce voči fyzickým osobám
- vydávať výmery k dani z nehnuteľností okrem právnických osôb aj pre občanov
- do 30.4.2006 vyvolať jednanie ohľadne ďalšieho využívania počítačov, ktoré sú vo výpožičke školy z projektu
Infovek pre deti, resp. pre občanov obce
- do 30.4.2006 prejednať s dopravným inšpektorátom možnosť nainštalovania tabule dopravného značenia „Zákaz
predbiehania“ v obci na hlavnej ceste I/59
- do 30.4.2006 preveriť s kompetentnou inštitúciou oprávnenosť platenia obce za káblový rozvod, resp. za
licenciu
- do 3.4.2006 podať projekt na zamestnanie dlhodobo nezamestnaných občanov na obecnom úrade (na 1 rok za
refundáciu nákladov)
Naši poslanci rokovali do neskorej noci a hľadali optimálne riešenia v prospech obce. Dúfajme, že sa im podarí naplniť
svoje predsavzatia, aj keď už je len niekoľko mesiacov do konca volebného obdobia.
/ph/

Ako je to s opatrovateľskou službou v obci ?
O opatrovateľskej starostlivosti našich ťažko chorých
občanov sme už písali niekoľkokrát. Teraz chceme našim
čitateľom priblížiť stav k 31. marcu 2006. Ešte raz
pripomíname, že opatrovateľská služba je finančne
zabezpečovaná z obecného rozpočtu. Tvoria ju
opatrovatelia, ktorí sa rôznou formou poskytovania
pomoci starajú o starších, resp. chorých občanov.

Opatrovateľ:
l. Ing.Anna Oršuliaková
2. František Klobušícký
3. Viera Mikušková
4. Ing.Anna Oršuliaková
5. Oľga Kevešová

Opatrovaný:
Irena Vraštiaková
Anna Klobušická
Etela Machajová
Helena Oršuliaková
Johana Jelenčíková

Prvé štyri dvojice obecný úrad prevzal pod kuratelu od okresného úradu, obecné zastupiteľstvo ich neschvaľovalo.
Poslednú dvojicu už odsúhlasilo OZ na základe zistenia skutočného zdravotného stavu opatrovaného.
/lt/
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Informácie obecného úradu
Problém nedostatku vody
Odvtedy, ako sa vybudovalo tenisové ihrisko, resp.
hokejové ihrisko, začal byť problém s vodou, ktorá sa
tam napúšťa v zime. O čo ide?
Každý rok v zime je potrebné pripraviť ľadovú plochu
(napustiť vodou klzisko), aby deti, ale i starší mohli
využiť svoje korčule či hokejky. Toto napúšťanie vodou
sa robí asi 2 alebo 3-krát v roku, a to vtedy, keď je
dostatočný mráz, aby sa striekajúca voda z obecného
vodovodu mohla premeniť na tuhé skupenstvo – ľad.
V okamihu tohto napúšťania však klesne tlak vody
v obecnom vodovode a na tento stav trpia občania,
ktorí bývajú vo vyšších polohách v obci. Napríklad ulica
Dúbravka, domy postavené smerom na lokalitu „Pod
Osičá“ a v lokalite smerom na „Havelisko“. Niektorí
občania z týchto domov sa sťažujú (oprávnene), že im
v ich vodovode pri napúšťaní klziska poklesne tlak
a nemajú dostatok vody. No a keď sa napúšťanie skončí,
zasa im chvíľu namiesto vody fučí len vzduch, takže
ručička na vodomeri sa krúti, ale voda chvíľu nepreteká.
Chceme poprosiť týchto občanov, aby mali strpenie
s touto situáciou, ktorá sa opakuje každú zimu (2 alebo
3x), pretože lepšie riešenie na sprevádzkovanie klziska
sme nenašli (CAS - kou sa to v zime nedá). Obecný úrad,
na požiadanie týchto občanov, môže im preplatiť
oprávnené náklady za chvíľkový nedostatok vody v ich
domácnostiach, resp. za neodobratú vodu, či
vodomerom zaznamenaný odber „vzduchu“.
Veríme, že dotknutí občania pochopia túto každoročnú
situáciu a nebudú robiť v tom prekážky, veď možno aj
ich deti či vnúčatá sa na tom klzisku korčuľujú .
/lt/

Problém túlavých psov
Veľmi často sa v obci vyskytuje problém s túlavými
psami, ktorí ohrozujú občanov, najmä na miestnych
komunikáciách. Chceme informovať občanov, aké
kompetencie má v zmysle zákona č.282/2002 obecný
úrad pri riešení tohto problému, pretože niektorí občania
nevedia, že problémy s túlavými psami nemôže vyriešiť
sám starosta, resp. obecný úrad.
Obecný úrad pri riešení tohto problému môže urobiť
nasledovné opatrenia:
1. Upozorniť majiteľa psa (úradne - pohovorom,
písomne - napomenúť), predvolať na úrad, dať
pokutu.
2. Obecným rozhlasom upozorniť majiteľov
túlavých psov.
3. Prizvať pracovníkov veterinárnej správy za
účelom odchytu túlavých psov.
4. Zavolať členov poľovníckeho združenia, aby
previedli odstrel túlavých psov (toto môžu
uskutočniť tak, že túlavého psa chytia a odstrel
urobia vo vzdialenosti 200m mimo obce).
5. Privolať políciu, aby to riešila v rámci svojich
kompetencií.
Iné legálne spôsoby nemôže obecný úrad použiť. Ak
majú občania iný názor, nech si zvolia sami iný postup,

ale tento už bude na ich zodpovednosť (otráviť, zabiť, atď.).
Chcem však upozorniť, že opatrenia uvedené v bodoch 3, 4,
5 nemusí robiť iba starosta. Tieto môže vykonať aj každá
poškodená osoba, pretože najlepšie vie, ako sa skutok
s túlavým psom (napr. uhryznutie) stal. Starosta predsa
nemôže byť na každom mieste a v každom čase, aby mohol
konať. Obec má právo v zmysle citovaného zákona č. 282/
2002 o podmienkach držania psov prijaté VZN, v ktorom je
opísaný postup pri chove a držaní psov, resp. pri ich vedení
po obci. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba,
ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Prosíme preto občanov, aby v zmysle uvedeného pochopili
konanie obecného úradu, resp. starostu pri riešení tohto
problému.
Starosta, resp. obecný úrad nie je poľovník, nie je veterinár,
nie je policajt. Obecný úrad môže len upozorniť kompetentné
osoby a orgány na tento problém s tým, aby ho riešili
v prospech poškodenej osoby.
/lt/

Problém odhŕňania snehu
V zimných mesiacoch, najmä vtedy, keď napadne veľa
snehu, sme svedkami situácií, že nie hneď a nie v požadovanej
kvalite je odhrnutý sneh z miestnych komunikácií. Príčinou
môže byť napr. prudké a hlavne nadmerné sneženie
v neskorých nočných alebo v skorých ranných hodinách.
Na toto je ťažšie šoférovi družstva reagovať, lebo v tom čase
môže spať alebo môže byť na inom pracovisku a vykonávať
dôležitejšiu prácu. Môže to byť aj z jednoduchého dôvodu,
že šofér nie je celkom dobrý odborník v odhŕňaní snehu.
Preto žiadame občanov o pochopenie a strpenie tohto stavu,
ktorý treba v budúcnosti zlepšiť, aby nedochádzalo k tomu,
že sa na miestnej komunikácii neobídu dve osobné autá, resp.
ostávajú neodhrnuté a zamrznuté koľaje.
/lt/

Voľby do urbáru
V nedeľu 26. 03. 2006 sa uskutočnilo valné zhromaždenie
Spolku urbáru. Popri zhodnocovacej správe a správe dozornej
rady boli vykonané aj nové voľby do výboru a voľby
predsedu.
Hlasovaním boli do výboru zvolení títo členovia :
1. Mgr. Ladislav Tomáň
2. Ladislav Karetka
3. Ján Zrnčík
4. Peter Oršuliak, č.146
5. Jozef Maxoň č.11
6. Mária Jarinová
7. Ing. Anton Karetka
Členovia výboru si spomedzi seba (v zmysle stanov ) zvolili
predsedu - Ladislava Karetku
Revízna komisia:
1. Ján Murín
2. Ing. Martin Šutý
3. Daniela Chomová
/lt/
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SPRAVODAJSTVO
Hokejové klzisko poslúžilo aj cudzím
Mesiac január bol prajný najmä deťom a mládeži. Perinbaba
nadelila dostatok snehu a k tomu ešte aj dobre primrzlo, takže
v niektoré dni klesla teplota pod bod mrazu až na mínus 27° C.
Tieto vhodné podmienky využili naši mladí tínedžeri a v ústrety
im vyšiel aj starosta. Začali pripravovať ľadovú plochu na
tenisovom dvorci pri obecnej bytovke. To sa im podarilo
v priebehu niekoľkých dní a mohlo sa začať korčuľovanie pre
deti, mládež i dospelých. Školopovinná mládež prichádzala
v popoludňajších hodinách a tí starší si vyhradili časový priestor
po 18.00 hodine.
Športové nadšenie a ruch mladých korčuliarov prinútil
okoloidúcich, aby sa pristavili a prizreli sa na prvé krôčky detí
na korčuliach, či na hokejové zápolenia tých starších. Tento
pohľad iste v každom zanechal dobrý dojem a spokojnosť
z toho, že v našej obci sa venuje sústavná pozornosť mladým ľuďom a športu. Ani mne nedalo, aby som sa nezastavil a trochu
si s nimi nepokomunikoval, ba aj ich zvečnil fotoaparátom. Spýtal som sa Jurka Ondrigu, či je spokojný a komu môže poďakovať
za pripravený areál ľadovej plochy.
„Som nielen spokojný, ale nadšený, že sa takto môžem preháňať na korčuliach s hokejkou. No a poďakovať? Predsa starším
chlapcom a obecnému úradu, že vyšiel v ústrety a poskytol prostriedky na vytvorenie klziska.“
To isté som sa spýtal i Zuzky Čupajovej a odpoveď sa zhodovala s Jurkovou.
Mať každé zimné obdobie na tak malej dedine, ako je Sedliacka Dubová, pripravenú ľadovú plochu, je vzácne. Veď v širokom
okolí susedných obcí to nemajú. A preto nie je čudné, keď u nás korčuľuje a hrá hokej mládež z týchto dedín. Nás to môže len
tešiť, že vieme poskytnúť priestor mládeži i v zimnom období, aby nestrácala športového ducha a tak sa starala o svoje fyzické
i psychické zdravie. Práve takýmto činnostiam treba dať zelenú.
/ph/
Krúžok internetu úspešne funguje
Činnosť krúžku internetu aj v tomto školskom roku organizujú
na miestnej ZŠ Ing. Pavol Laurinčík a riaditeľ školy Mgr.
Ladislav Ovári. Pod ich vedením krúžok dosahuje patričných
výsledkov a jeho činnosť pokračuje.
Aká bola možnosť dostať sa do tohto krúžku? Jednoducho
tak, ako v uplynulom školskom roku. Bolo treba odovzdať
školám alebo iným oprávneným vzdelávacím inštitúciám
vzdelávacie poukazy, ktoré oprávňujú bezplatne navštevovať
rôzne záujmové krúžky, ponúkané týmito organizáciami. Po
dobrých skúsenostiach z predchádzajúceho školského roka
ZŠ v Sedliackej Dubovej ponúkla žiakom miestnej školy, ale aj
ostatným žiakom zo Sedliackej Dubovej, ktorí navštevujú iné
základné, resp. stredné školy možnosť účasti v krúžku
internetu. Krúžok internetu pre žiakov miestnej školy vedie
riaditeľ tejto školy. Krúžok internetu pre žiakov iných škôl,
ktorí odovzdali našej škole vzdelávací poukaz v stanovenom
termíne, vedie Ing. Pavol Laurinčík. Počas krúžku majú jeho
účastníci možnosť vyhľadávať si na internete rôzne informácie
potrebné ku štúdiu, pracovať s elektronickou poštou, alebo
si zahrať ponúkané hry. V rámci krúžku majú žiaci tiež možnosť
oboznámiť sa s textovým editorom Word. Je škoda, že šancu
bezplatne – prostredníctvom vzdelávacích poukazov –
navštevovať krúžky, nevyužívajú všetci žiaci, a to či už vo
svojich domovských školách alebo v tých, v ktorých im to
z rôznych dôvodov viac vyhovuje. Výhodou návštevy
ponúkaných krúžkov v rámci bydliska je možnosť určiť si ich
čas tak, aby vyhovoval čo najväčšiemu počtu záujemcov.
Na krúžok internetu v miestnej škole je prihlásených 13
žiakov zo ZŠ v Dlhej nad Oravou a okolitých stredných škôl.
Po dohode s účastníkmi je to vždy v stredu od 17.00 hod.
I keď je účasť na krúžku dobrovoľná, dochádzka je
u niektorých prihlásených možno lepšia ako dochádzka do
školy.
/Ing. Pavol Laurinčík/

Duchovná obroda v období pôstu
Na pozvanie nášho duchovného otca vdp. Henryka Siteka
opäť navštívil našu farnosť páter Anatolij z Ukrajiny. Prišiel
v dňoch 5. – 11. marca uskutočniť duchovné cvičenia,
prednášky, stretnúť sa so všetkými sociálnymi skupinami
našich farníkov. Svoj pobyt rozdelil na dve časti – 3 dni
venoval farníkom v Sedliackej Dubovej a tri dni farníkom
v Hornej Lehote.
Pobyt pátra Anatolija vhodne zapadol do 40-dňového pôstu
a mal aj pozitívny vplyv na duchovný život celej našej farnosti.
Veriaci si viac uvedomili pôstne dni a aj ich prísne dodržiavali.
Vo väčšom počte sa zúčastňovali sviatosti pokánia, prijímali
sviatosť oltárnu, aby svoju dušu očistili od hriechov
v očakávaní zmŕtvychvstalého Ježiša Krista vo veľkonočnom
období.
Veľký ohlas mali duchovné stretnutia pátra Anatolija na
farskom úrade s členkami Spolku sv. Vincenta, s dôchodcami
a s tými, ktorí v týchto dňoch boli doma. Pri organizovaní
jednotlivých podujatí ochotne pomáhali členky spolku, kde
prejavili aj kus svojho kuchárskeho umenia. Všetkým patrí
úprimné poďakovanie, no najmä Márii Zajacovej.
V našej obci Sedliackej Dubovej sa veriaci rozlúčili s pátrom
Anatolijom 8. marca na večernej sv. omši, počas ktorej udelil
sviatosť pomazania nemocných. Po sv. omši Ľudovít Hmirek,
zástupca farskej rady, poďakoval pátrovi Anatolijovi za
duchovné obohatenie našich veriacich.
Všetkým našim farníkom dobre padla prítomnosť pátra
Anatolija a sme radi, že na nás nezabúda, veď už tretí rok
prišiel medzi nás. V tejto súvislosti je nutné vysloviť vrelé
poďakovanie i nášmu duchovnému otcovi vdp. Henrykovi
Sitekovi.
/ph/
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SPRAVODAJSTVO
1. ročník v slovenskom mariáši sa vydaril
V pekných priestoroch a v príjemnej atmosfére dubovskej reštaurácie sa uskutočnil 19. februára tohto roku 1. ročník
súťaže v slovenskom mariáši O pohár starostu obce Sedliacka Dubová. Hlavnými organizátormi boli Ján Zrnčík a obecný
úrad. Na turnaj sa prihlásilo 32 mariášistov z okolitých obcí – Chlebníc, Dlhej nad Oravou, Hornej Lehoty, Oravského
Podzámku a Sedliackej Dubovej. V deň turnaja sa prezentovalo 21, najviac z našej obce – 9 súťažiacich: Ján Zrnčík, Mgr.
Ladislav Tomáň, Albet Šutta, Ing. Ján Tomáň, Anton Vavrečan, Ján Kočalka, Ing. Pavol Laurinčík, Ladislav Karetka, Ján
Bencúr.
Súťažiaci absolvovali štyri kolá po 45 minút a tu sa ukázalo logické myslenie i trochu kartárske šťastie. Nad regulérnosťou
hry dohliadal hlavný rozhodca Jozef Strežo, zároveň vpisoval body po každom kole, aby bolo všetko fair-play.
Organizátori turnaja pripravili pre víťazov hodnotné ceny. Pre víťaza celého turnaja sa vynímal putovný pohár, ktorý
bol na túto príležitosť zakúpený, ďalej termoska, súprava
skrutkovačov, jedálenský príbor, fén na vlasy, darčekové
koše atď.
Turnaj sa niesol v duchu vzájomného porozumenia,
priateľstva a, samozrejme, v rivalite, kto je lepší. Tu sa
ukázal dôvtip, logika a vzájomná dôvera. Možno niektorí
naši čitatelia túto hru považujú za hazardnú, ale tu išlo
o celkom niečo iné. O súťaživosť, ako si vedia poradiť
so svojimi myšlienkovými pochodmi, logickým myslením
a, samozrejme, išlo aj o zábavu.
Výsledky turnaja
1. Ján Bencúr
(Sedl. Dubová) 485 bodov
2. Albet Šutta
(Sedl. Dubová) 455 bodov
3. Anton Maslík
(Chlebnice)
446 bodov
4. Ing.Pavol Laurinčík
(Sedl.Dubová) 445 bodov
5. Ján Zrnčík
(Sedl. Dubová) 442 bodov
Pohľad na mariášistov
/ph/

Detský karneval
V piatok 27. januára 2006 v miestnej materskej škole si
usporiadali karneval. Rodičia poobliekali detičky do
zaujímavých a pestrých masiek. Jedny boli za princezné, iné
za zvieratká alebo za strašidelné rozprávkové príšery a pani
učiteľky pre nich pripravili zábavný program, aby to bol
skutočný karneval. Tomu všetkému sa prišli potešiť aj rodičia,
starí rodičia, ba aj tety. Takže všetkým bolo veselo a čo bolo
najdôležitejšie – nesmierna spokojnosť detí z prežitého dňa
a z odmien pri vyhlasovaní tomboly i výsledkov jednotlivých
súťaží.
/ph/

Čaká nás jarné upratovanie
Konečne prišla jar po dlhej zime, akú nepamätali ani naši starší občania. Užili si mrazivých dní viac ako dosť a už sa
tešíme, že slniečko silnejšie páli, roztápa sneh a aj na stráňach sa objavujú prvé jarné kvietky, ako sú bledule či snežienky.
Roztopený sneh odkryl aj všetku špinu, ktorá sa usadila počas dlhej zimy a tú treba odstrániť, aby naše priedomia,
ulice, záhradky boli čisté. S upratovaním už začali naši nezamestnaní v rámci verejno-prospešných prác. Mohli sme
vidieť pracovať Irenu Zrnčíkovú, Margitu Glombíkovú a ďalších 23.marca popri fare a kostole. Radosť sa bolo pozrieť
na čisté chodníky, aj keď okolo nich bolo ešte dosť zľadovatelého snehu.
Naša obec je známa svojou usporiadanosťou, čistotou verejných priestranstiev i dôsledným poriadkom pred rodinnými
domami, preto nezabudnime aj túto jar dať do poriadku svoje priestranstvá pred domami. Myslím si, že naši obyvatelia
aj bez tejto výzvy si dajú všetko do poriadku, aby si naša Sedliacka Dubová zachovala povesť peknej, usporiadanej
a predovšetkým čistej dedinky. A z toho budeme mať všetci úprimnú radosť i potešenie.
/ph/

SPRAVODAJ ŽIAR

-6-

MAREC 2006

OSUD MIESTNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY JE SPEČATENÝ
Dve najmenšie základné školy na Orave, v Sedliackej Dubovej a Hornej Lehote, od septembra
zatvoria svoje brány. Rodičia budú musieť malých školákov vypravovať do Dlhej nad Oravou,
a ak zvolia iný školský obvod, tak do Oravského Podzámku, či Dolného Kubína. O starostoch
malých obcí sa začína hovoriť ako o hrobároch málotriedok. Ibaže, takú funkciu im prisúdil štát.
Kým bola škola v Sedliackej Dubovej spravovaná priamo štátom, mala od štátu k dispozícii cez 2 milióny Sk. V roku
2003, už v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, dostala škola od štátu 1,5 mil. Sk, vlani už len 885 tisíc Sk. Aj keď tohoročný
rozpočet by ako - tak vystačil, budúci školský rok, ale hlavne kalendárny rok , obec školu určite neutiahne. Trojročné
obdobie tzv. garantovaného minima, na základe ktorého štát malým školám doplácal financie k základnému normatívu
na žiaka, sa v tomto roku končí. Málotriedku v Sedliackej Dubovej navštevuje v súčasnosti 14 detí, od septembra klesne
počet na desať, vrátane dvoch nových prvákov. Keby však všetky deti zo Sedliackej Dubovej ročníkov 1.- 4. navštevovali
domácu školu, bolo by ich 24. Už dnes však mnohé z rôznych dôvodov navštevujú školu v susednej obci alebo v
Dolnom Kubíne. „Viac sa šetriť nedá,“ hovorí Ladislav Tomáň, starosta Sedliackej Dubovej. „ Už od septembra 2004 sme
boli nútení zrušiť školskú kuchyňu s dvoma pracovníčkami a stravu dovážame z Dlhánskej školskej jedálne.
Dnes robí jedna pracovníčka štyri funkcie - školníčku, upratovačku, kuričku i vydáva dovážanú stravu.“
Obdobná situácia je aj v susednej Hornej Lehote, kde do prvej triedy sa nezapísalo žiadne dieťa. Zo súčasných 21
poklesne počet žiakov na 12. Rovnako ako v Sedliackej Dubovej i tu by museli učiť tri ročníky spolu v jednej triede.
Koncom februára zasadalo obecné zastupiteľstvo, po predchádzajúcich stretnutiach starostky s rodičmi a školskou
radou, kde sa zoznámili s perspektívou financovania školy, rozhodlo pomerom hlasov 3:2 málotriedku od septembra
zrušiť. „Po spojení ostávajúcich troch ročníkov do jednej triedy by sa mohla učiteľka venovať jednému ročníku priemerne
15 minút z vyučovacej hodiny. S tým rodičia nesúhlasia,“ zdôvodňuje starostka Hornej Lehoty Emília Franeková. „A
dotovať šesť detí, ktoré rodičia zatiaľ neuvažovali zapísať do susedných škôl, 400 tisícami korún z dvojmiliónového
obecného rozpočtu, je luxus.“
Na tento kalendárny rok je vyhradených v štátnom rozpočte na základnú školu v Sedliackej Dubovej 849 tisíc
a Hornej Lehote 905 tisíc. Od septembra sa tieto peniaze prepočítajú na aktualizovaný stav žiakov a keďže od budúceho
roka skončí doplácanie pre malotriedne školy, našej škole by sa ušlo iba cca 280 tisíc a toľko v súčasnosti „zhltnú“ len
prevádzkové náklady. A na mzdové náklady by neostalo nič.
„Uvedomujeme si finančnú situáciu v štáte, nechceme sa sťažovať, aj keď by sme našim málotriedkam radi pomohli,
vieme, že svetový trend sú naozaj väčšie školy a školské autobusy. Výnimku na Slovensku už pravdepodobne dostanú
iba tie školy, ktoré sú od najbližšej väčšej školy veľmi vzdialené,“ dodáva Ladislav Tomáň. Materské školy, ktoré sú dnes
v budovách ZŠ, plánujú obe obce udržať.
(Tento článok bol uverejnený v REGIÓN ŽURNAL-e 2.3.2006)

Dôvody zrušenia
základnej školy
Zápis prváčikov do miestnej školy
s nástupom 1. septembra sa nevydaril.
Pôvodne sa malo zapísať 11 detí, ale
bohužiaľ, zapísali sa iba 4 a z toho ešte
dve deti majú odloženú školskú dochádzku
na jeden rok. Takže do prvého ročníka by
nastúpili len dve deti. Ostatných
prváčikov rodičia zapísali do základných
škôl v Dolnom Kubíne (4), v Dlhej nad
Oravou (3). Od 1.9.2006 by sa tak stav
v miestnej škole znížil na 10 detí. A tu je
dôvod ohrozenia existencie školy a k tomu
sa kumuluje aj nedostatok finančných
prostriedkov.
Pre lepšie objasnenie poskytujeme našim
občanom nasledovnú analýzu:
Finančné
prostriedky
prídu
z Ministerstva školstva na celý
kalendárny rok 2006 vo výške 849 tisíc
pri 14 deťoch aj s tzv. garantovaným
minimom. Ale 14 žiakov bude len do
30.6.2006. Od 1.9.2006 by sa stav žiakov
znížil na 10 a preto z tých 849 tisíc by
nám štát ubral tretinu .
Výdavky na mzdy, odvody a prevádzku

do 30.6.2006 bude treba vo výške
približne 490 tisíc. Od 1.7. – 31.12.2006
by boli ďalšie výdaje na mzdy, odvody a
prevádzku v sume cca 400 tisíc. Z tohoto
vyplýva, že kalendárny rok by sme ako
tak zvládli (s doplatkom z rozpočtu obce),
ale ako utiahnuť druhý polrok v školskom
roku 2006/2007? Finančné prostriedky by
už v roku 2007 prišli bez garantovaného
minima, a to na predpokladaných 10
žiakov, čiže v sume cca 28 000 na žiaka
t.j. 280 tisíc. Ak by sme školu
prevádzkovali pri uvedenej čiastke,
príjmy by nepostačovali na výdaje. Na
celý kalendárny rok 2007 by nám bolo
treba cca 650 tisíc a rozdiel (650 - 280 )
by musela obec doplatiť z obecného
rozpočtu na úkor šetrenia resp.
zanedbávania iných obecných činností .
Táto neutešená situácia robí starosti
nielen starostovi, ale aj obecnému
zastupiteľstvu. Snažia sa hľadať nejaké
východiská pre záchranu školy,
vypracúvajú rôzne alternatívy, ale ani jedna
nenasvedčuje v prospech zachovania
školy. Preto z týchto dôvodov zvolal
starosta dňa 16. februára všetkých

rodičov, aby sa vyjadrili, prečo svoje deti
nezapísali do miestnej školy. Ich dôvody
boli rôzne.V tomto ich rozhodnutí,
nemožno rodičov obmedzovať ani im nič
prikazovať. Výsledkom tohto sedenia
bolo, že v budúcom šk.roku by malo našu
školu v štyroch ročníkoch navštevovať len
10 žiakov čo je pre udržanie školy z
hľadiska financovania neudržateľný stav
Takže osud našej školy je spečatený
a potvrdený dňa 13.3.2006 obecným
zastupiteľstvom, ktoré schválilo
vyradenie základnej školy zo siete škôl k
31.8. 2006.
Podobné problémy už pred nami mali aj
väčšie obce v okrese a museli svoje
základné školy vyradiť zo siete škôl resp.
ani ich nezriadiť. Týka sa to týchto obcí:
Veličná, Oravská Poruba,Bziny,
Medzibrodie, Kraľovany, Pribiš,
Jasenová, Pokryváč, Osádka, Leštiny a v
tomto roku aj Horná Lehota.
Materskú školu bude chcieť obec
zachovať, hoci od septembra 2006 má byť
v nej len 5 – 6 detí, a tak bude
prevádzkovaná v núdzovom režime
s pracovníkmi, ktorí budú na polovičný
úväzok.

/ph/
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Dôchodcovia rokovali
4. februára sa uskutočnilo novoročné
stretnutie členov klubu dôchodcov
s predstaviteľmi obce a miestnymi
podnikateľmi. Zároveň to bola aj výročná
členská schôdza, ktorej sa zúčastnili
predstavitelia okresnej organizácie JDS,
naši poslanci a podnikatelia – Ing. Pavol
Laurinčík, Peter Oršuliak, Ľudovít Holub,
Ján Zrnčík a starosta.
Slávnostné novoročné stretnutie sa
nieslo v dvoch rovinách – oficiálnej
a spoločensko-kultúrnej. V oficiálnej sa
hodnotili aktivity klubu dôchodcov za rok
2005, ďalej sa predložili návrhy pre akcie
v roku 2006. Prvou je rekondičný pobyt
v novom aquaparku v Oraviciach
a o ďalších sa bude rozhodovať priebežne.
Ale pre informáciu – chceme uskutočniť
púť za sakrálnymi pamiatkami do Krakova,
prípadne do Vadovíc, opakované pobyty
v termálnych kúpaliskách, letné posedenia
v prírode atď. O všetkom budú naši
dôchodcovia včas informovaní.
Prítomní si vypočuli správu o finančnom
hospodárení, ktorú predniesla pokladníčka
Mária
Zajacová.
S finančnými
prostriedkami sa hospodári účelne a podľa
platných predpisov. Správnosť vedenia
pokladne potvrdili okresná revízna komisia
a tiež revízna komisia pri našom klube
dôchodcov – Helena Laurinčíková, Mária
Brtošová, Milan Machaj. Rokovanie
pozdravili predseda okresnej organizácie
JDS Ing. Eduard Trizuliak a starosta.
Druhá časť stretnutia sa niesla v peknej
a príjemnej atmosfére, ktorú obohatili
zvučnými piesňami a harmonikou pod
vedením Mariána Miháľa. Punc tomu dala
aj chutná večera, koláče a iné dobroty, ktoré
prichystali naše členky dôchodkyne –
Mária Zajacová, Božena Havrilová, Anna
Šutá, Helena Laurinčíková, Mária
Brtošová. Úprimné poďakovanie im
vyslovili všetci prítomní. Posedenie
pretrvalo v dobrej nálade do neskorých
večerných hodín a všetci odchádzali
spokojní na duši i tele a obohatení o nové
zážitky a poznatky o živote našich starších
občanov.
Takéto stretnutia majú čo povedať
každému.Veď lásku a úctu treba
poskytovať každému človeku bez výnimky
a v každom čase. Potvrdzuje to aj výrok S.
Salminenovej: „Lásku nekúpime za
peniaze, ale za láskavosť a drobné služby,
ktoré ukazujú, že myslíme na dobro
druhého.“
/ph/

Pohľad do rokovacej siene

Pri posedení sa aj veselo zabávali

Voliť budeme 17. júna 2006
Národná rada Slovenskej republiky vyhlásila predčasné parlamentné
voľby na sobotu 17. júna 2006 a zároveň sú určené aj občanom Slovenskej
republiky, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí. Nemusia byť fyzicky prítomní
na území Slovenskej republiky, ale podľa zákona č. 333/2004 si môžu svoje
ústavou zaručené právo voliť uplatniť aj z miesta svojho bydliska
v zahraničí, a síce korešpondenčne, listovou poštou – možnosť voľby
prostredníctvom elektronickej pošty (cez internet) zákon č. 333/2004 Z. z.
neumožňuje.
Zo štátneho rozpočtu na voľby vláda vyčlenila 293,5 milióna Sk. Oproti
minulosti sú tohoročné voľby skrátené z dvoch na jeden deň. Toto skrátenie
konania volieb by malo byť lacnejšie a úspornejšie. Účinnosť sa ukáže po
voľbách.
Kandidačné listiny na júnové parlamentné voľby odovzdalo 21
politických subjektov, pre ktoré bol termín 19. marec 2006.
Podľa všetkého, čo sa deje v našej spoločnosti, bude veľmi rušno, ba
v niektorých momentoch aj nepríjemne. Prejaví sa agresivita reklám
jednotlivých politických strán so sľubmi, ktoré sú nesplniteľné, ba zaváňajú
demagógiou. Budeme to mať na dennom poriadku, budeme počúvať i vidieť
v médiách, ako nás presviedčajú, že práve tá a tá politická strana je
najspravodlivejšia a s naším národom to myslí vážne, aby sa dosiahol
stupeň prosperity, lepší život všetkých občanov.
Nuž, ako sa my občania v tejto predvolebnej spleti máme vyznať a komu
uveriť? Veď všetci budú sľubovať druhé Švajčiarsko. Také sľuby už naša
história pozná – „skutek utek“!
Náš volič by mal ísť voliť tú stranu, ktorá je svojimi predsavzatiami
reálnejšia a s predpokladom stability našej krajiny.
/ph/
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ZDRAVOTNÝ OBZOR
Vtáčia chrípka
Vírus vtáčej chrípky A H5N1 je subtypom chrípky typu
A. Tento vírus už stáročia cirkuluje medzi vtákmi, najmä
divo žijúcimi, po celom svete:
·
po prvý raz bol izolovaný
v r. 1961 v Južnej Amerike,
·
ľahko sa prenáša medzi
vtákmi,
·
na človeka sa obyčajne
neprenáša,
·
niektorí ľudia sú na neho
vnímaví,
·
zomrelo vyše 60 ľudí,
·
napadnutie vírusom vtáčej chrípky sa prejavuje
ako u ľudskej chrípky.
Vírusom vtáčej chrípky sú najviac ohrození:
·
cestovatelia z oblastí s výskytom vtáčej chrípky,
·
veterinárni pracovníci a zdravotníci,
·
pracovníci v oblasti ochorení, ktorí boli
v kontakte s uhynutými vtákmi,
·
pracovníci v chovoch diviny,
·
chovatelia exotického vtáctva.
Pandémie – epidémie šíriace sa vo všetkých svetadieloch
– boli známe už v stredoveku. V 30. rokoch 18. storočia
vznikol názov chrípka pre choroby zo studeného počasia.
V roku 1916 vypukla tzv. Španielska chrípka A H1N1.
Zahynulo okolo 50 miliónov ľudí. V roku 1957 sa rozšírila
tzv. Ázijská chrípka A HĺNl. Zahynul asi jeden milión ľudí.
V roku 1968 Honkonská chrípka A H3N2, pri ktorej zahynul
asi jeden milión ľudí.

A dnes, aká je prognóza?
Pandémie sa vyskytujú vždy za 20 alebo 50 rokov. Ak
vtáčí vírus sa cestou domácich zvierat zmieša s ľudským
vírusom, môže vzniknúť nový vírus. Až ten môže vyvolať

pandémiu a vraždiť až so 60 % úmrtnosťou. Zatiaľ vírus
vtáčej chrípky takéto gény nemá.

Prevencia
Dodržiavať treba osobnú hygienu, najmä pri práci
s hydinou. Dôkladné umývanie rúk, nástrojov a riadu,
s ktorými sme pracovali. Upečené a uvarené kurča už nie
je pre nás nebezpečné. Vírusy hynú už pri teplote 70° C
po dobu 20 minút. Vyhýbať sa styku so živou hydinou.
Rozlíšiť prechladnutie (zriedka vysoké teploty). U chrípky
prudký nástup vysokej teploty, bolesti hlavy a končatín,
silný kašeľ.
Najvhodnejšia prevencia je včasné očkovanie vhodnou
vakcínou. Očkovanie proti ľudskej chrípke je pre seniorov
nad 60 rokov bezplatné. Svetová zdravotnícka organizácia
odporúča každoročné očkovanie u starších ľudí.
Obyvateľstvo by malo byť zaočkované na 20 %, aby sme
dosiahli stupeň kolektívnej imunity.

Liečba
Je u ľudskej chrípky oveľa kratšia ako pri vtáčej chrípke.
Odporúčajú sa lieky proti vírusom, ako sú Tamiflu alebo
Relenza. V súčasnosti je ich veľký nedostatok. V Maďarsku
vyvinuli vakcínu proti vtáčej chrípke, jej účinnosť sa
v súčasnosti ešte len skúma.

Záver
Na Slovensku je až 90 % chovných staníc hydiny pod
strechou. Len 41 chovov je nekrytých alebo čiastočne
krytých. Výhodné je kupovať hydinu z veľkochovu, kde
chováme okolo 25 mil. kusov hydiny. Bilancia rizikovosti je
oveľa menšia ako v iných štátoch EÚ. Preto netreba robiť
paniku, ale opatrnosti nie je nikdy dosť.
/MUDr. Miroslav Lubojacký/
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SPOLOCENSKÉ OKIENKO
Demografický stav obyvateľov našej
obce za rok 2005
K 1. januáru 2004 mala obec 509 obyvateľov.
K 1. januáru 2005 to bolo 506 obyvateľov.
K 1. januáru 2006 má už len 504 obyvateľov.
Ako vidieť z prehľadu demografický vývoj našej obce má klesajúcu
tendenciu, aj keď nie alarmujúcu, ale je na zamyslenie, aby sa
tento stav zastavil, ba pozitívnejšie sa vyvíjal.

JUBILANTI
40 rokov
Daniel Straka
(apríl 2006)
Helena Habiňáková (jún 2006)

45 rokov
Alena Petráková

V roku 2005 prišli medzi nás

V roku 2005 nás opustili

Michal Kuboš
Alex Kuva
Adam Brtoš
Peter Kajan
Petra Janidžárová
Martin Hurák
Nikola Durdiaková

Jakub Oršuliak
Ing. Ján Šutý
Jozef Chájdiak
Johana Dulačková
Helena Hmireková
Margita Glombíková
Karol Klobušický

(január 2005)
(jún 05)
(september 05)
(október 05)
(október 05)
(november 05)
(november 05)

V roku 2005 sa prihlásili
k trvalému pobytu
Jaroslav Hurák
Dana Chomová
Peter Kajan
Dana Kajanová
Jaroslav Kuzma

(január 2005)
(január 2005
(marec 2005)
(január 2005)
(apríl 2005)
(máj 2005)
(december 05)

V roku 2005 sa odhlásili
z trvalého pobytu
5 členov rodiny Jurovčíkovej č. 174
Monika Hučková – Šuttová
Peter Šnapko

(apríl 2006)

50 rokov
Ján Šimičák
(máj 2006)
Felix Sihelský
(jún 2006)
Anna Karetková
(jún 2006)
Anna Miháľová č.141 (jún 2006)

55 rokov
Ing. Ján Tomáň
(máj 2006)
Ing. Anna Janíková (máj 2006)

V roku 2005 uzavreli
manželstvo
- nikto -

80 rokov
Jozef Vavrečan

(jún 2006)

85 rokov
Mária Zrnčíková

(máj 2006)

V roku 2006:
Zomrela:
Helena Macáková (január 2006)
Z trvalého pobytu sa odhlásili:
Monika Kuvová a Alex Kuva
K trvalému pobytu sa prihlásili:
František Klobušický
Miroslav Janotík
/bs/
Zo spoločenského posedenia v januári 2006
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A máme tu jar! Pomaly mizne sneh a tak ako zimu strieda jar, tak aj zimné športy pomaličky
začínajú nahrádzať tie letné! Niektorí mladí sa určite ťažko lúčia s lyžovaním alebo s hokejom,
no tí druhí sa zase tešia na to svoje, na čo museli čakať celú zimu. Ale sú v našej obci vôbec ešte
takí, čo svoj voľný čas venujú práve športovaniu, alebo je už šport pre dnešnú mládež cudzím
pojmom a radšej si sadnú k počítaču, kde by boli schopní stráviť celé poobedie? Tak sme sa na
to opýtali rovno ich samých. Touto cestou môžeme zistiť, čo mladým v obci chýba na realizovanie
svojich športov, alebo čo by bolo treba, podľa nich, vylepšiť, aby sa vytvorili ideálne podmienky
a tak prilákali k športovaniu viac a viac mladých.
Položili sme im tieto otázky:
1. Venuješ sa nejakému športu?
2. Venuješ sa tomuto športu aktívne alebo pasívne?
3. Aké sú, podľa teba, v našej obci možnosti a podmienky na realizovanie športov?
Sú tieto podmienky dostatočne dobré, alebo by bolo potrebné niečo zmeniť a zlepšiť?
4. Čo by si odkázal našim mladým?
5. A teraz ešte k inej téme. Aký je tvoj názor na diskotéky organizované v našej obci?
Chodievaš na tieto diskotéky? Si s nimi spokojný(á)?

Naši respodenti nechceli byť menovaní –(sú to dvaja mladíci)
1. – Áno, lebo je dôležité športovať najmä kvôli zdraviu.
Venujem sa futbalu a rekreačne hrávam tenis, stolný tenis
a hokej.
- Áno, pretože je to veľmi dobrý spôsob, ako si
oddýchnuť a stráviť voľný čas. Rád si zahrám futbal, hokej,
tenis a stolný tenis.

dobré. Ale tiež si myslím, že každý dobrý návrh by bol
podporený. Jediné, čo nám chýba, je telocvičňa, ktorá by
umožnila športovať aj v zime alebo pri nepriaznivom počasí.

2. – Futbalu aktívne, zvyšok pasívne.
- Stolný tenis aktívne a ostatné pasívne.

5. – Podľa mňa diskotéky v Dubovej sú najlepšie
z okolitých dedín a som s nimi veľmi spokojný. Len by mohli
byť častejšie.
- Na diskotéky veľmi nechodím, ale myslím, že sú v celku
dobré.

3. - Možnosti aj podmienky sú v podstate dobré. Ale chýba
mi tu trošku nejaká športová hala.
- Myslím, že v porovnaní s okolitými obcami je to veľmi

4. – Športujte, neseďte pri počítačoch!
- Nech veľa športujú, pretože je to zdraviu prospešné!

/Rozhovor uskutočnili so-ak/

Učia sa kultúre pohybu
Na začiatku školského roka 2005/2006 sme mohli počuť v miestnom rozhlase, ba aj na letákoch, že od septembra
sa na tunajšej škole otvára tanečný odbor v oblasti folklórneho tanca. Hlavným organizátorom tejto aktivity bola
Súkromná ZUŠ Jánoš v Ružomberku s pobočkou v Dolnom Kubíne. Táto škola zabezpečila aj lektora tanca, ktorou je
Kamila Drengubiaková. Táto prichádza každý utorok v týždni od 15.00 do 17.00 hodiny. Stálymi členkami krúžku sa
stali mladé dievčatá a je ich osem – Svetlana Oršuliaková, Terézia Poláková, Veronika Poláková, Simona Čupajová,
Zuzana Čupajová, Jana Ondrigová, Michaela Krkošková, Anna Šutá.
Dievčatá sú šťastné, že môžu aktívne využívať svoj voľný čas. Oboznamujú sa s tanečnými kreáciami folklóru
z rôznych regiónov Slovenska, zároveň majú aj dobrú zábavu a trošku sa odreagujú od školských povinností.
Keďže ide o súkromnú školu, musia aj finančne prispievať, čo ich stojí 100,- Sk mesačne. Ale nebanujú. Naučia sa
veľa vo svoj prospech, čo im iste v budúcnosti pomôže lepšie sa prispôsobiť rôznym spoločenským udalostiam.
O pocitoch z tejto aktivity pozitívne sa vyjadrila študentka 3. ročníka Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Svetlana Oršuliaková.
„Pre mňa to bolo nóvum, nemala som žiadne poznatky, čo sa týkalo folklóru. Využila som ponuku a som rada, že som
tak urobila. Pre mňa to má viac prínosov. Po prvé som sa oboznámila s tancami rôznych regiónov Slovenska. Po druhé
získavam kultúru pohybu, tanečnú ladnosť a myslím si, že je to pre každé dievča dôležité. Po tretie aktívne využívam
voľný čas – obohacujem svoje poznanie a zároveň to beriem ako zábavu.“
Radosť je počúvať takýchto mladých ľudí, ktorí vedia, čo chcú. Vedia si usporiadať svoje školské povinnosti a zároveň
aj svoj voľný čas. Bodaj by sme mali všetkých takýchto mladých ľudí, a vtedy z budúcnosti nebudeme mať obavy.
/ph/
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Aj takto si môžeme byť blízki
V sobotu 21. januára 2006 už od skorého rána miestny rozhlas oznamoval, že sa koná 7. ročník Prechodu dubovským
chotárom. Zároveň sme mohli pozorovať, ako vystupujú a smerujú celé húfy lyžiarov a turistov z blízkeho i ďalekého
okolia z vlakov, autobusových spojov, ba aj
z vlastných motorových vozidiel do kultúrneho
domu sa zaregistrovať a zúčastniť sa prechodu.
Počasie bolo nádherné, už lepšie ani nemohlo
byť. Slniečko vystreľovalo svoje zlaté šípy a tie
sa odrážali od snežnej beloby, vytvárajúc kontrast
modro-bielej a čiernej farby. Pri pohľade z Črťaže
sa objavovala panoráma čiernych hôr, bielej zimnej
pokrývky s azúrovou oblohou a s dohľadom na
Maguru, končiare Západných Tatier, Kubínsku
hoľu, ba aj Chočské vrchy. Vtom človeka sa zmocní
nevyspytateľný pocit, akoby sa mu prihovárala
Oravská Magura: „Čo teraz robíte, dobre robíte!
Tým utužujete medziľudské vzťahy, viac sa budete
mať radi a budete si bližší. Je to láska, ktorú od
vás žiada sám Boh.“ Takéto predstavy mohol mať
každý, kto sa prechodu zúčastnil.
Zaregistrovaných účastníkov bolo 247 a ďalších
možno
100 neregistrovaných, čiže všetkých okolo
Zľava- JUDr. Polák, Mgr. Tomáň, Mgr. Havrila Pavol, Mgr. Miháľová,
350,
teda
prekonal sa rekord všetkých
Mgr. Havrila Peter, Mgr. Burák
predchádzajúcich ročníkov. Účastníkmi boli deti, mládež, ľudia v produktívnom veku, ale aj dôchodcovia. Najmladší
účastník mal 3 roky- od Helisov a najstarší 75 rokov – Ing. Anton Strežo z Hornej Lehoty. Cestou na Črťaž sme mohli
stretávať peších turistov, a predovšetkým lyžiarov. Medzi nimi boli známi nám ľudia, ktorých sme už dávno nevideli.
Všetci išli za jedným cieľom – vyjsť na samý vrch Črťaže a tam ich už pod prístreškom čakali a vítali tí, ktorí vyšli prví. Až
na neuverenie, aká tam bola atmosféra. Všetci si pripadali ako jedna veľká rodina, prejavujúca si vzájomnú úctu, lásku,
priateľstvo a blízkosť človeka k človeku. Pre ilustráciu uvediem príklad. Na ulici stretnete tých istých ľudí, pozdravíte sa,
prehodíte pár slov a týmto končí – necítiť
prirodzenú blízkosť. Na prechode to bolo
celkom iné. Radosť so stretnutia, úprimnosť
slov, ľudská blízkosť a zvuky našich piesní
v doprovode harmonikárov Františka
Majchera a Ing. Jozefa Hmireka. Kto sa
prechodu nezúčastnil, ten si to ani nemôže
vedieť predstaviť, že až tak ľudia môžu byť
k sebe dobrí.
Po skončení prechodu sa všetko presunulo
do kultúrneho domu a tu miestni poľovníci
pripravili tri kotly gulášu, hrala ľudová hudba
z Chlebníc a pre mladších bol k dispozícii
disdžokej. Opäť dobrá nálada zbližovala
mladých i starých. Vyhodnotenie akcie
uskutočnil predseda lyžiarskeho oddielu
Michal Hojo, zároveň vecne odmenil
najmladšieho a najstaršieho účastníka. Popri
tom v mene lyžiarov poďakoval peším
turistom, že nepoprerušovali a nepošliapali vytýčenú trať pre lyžiarov. Stalo sa to poprvýkrát , čo trať bola neporušená.
Zábava pokračovala do neskorej noci a všetci boli nadmieru spokojní.
Za krásne prežitú sobotu treba poďakovať tým, ktorí túto akciu pripravovali – lyžiarskemu oddielu pod vedením
Michala Hoju, poľovníckemu združeniu pod vedením Mariána Karetku, miestnemu urbáru – Ladislavovi Karetkovi,
obecnému úradu a všetkým tým, ktorí sa na akcii podieľali, aj keď neboli menovaní.
Na záver iba toľko. Bodaj by všetky poriadané akcie v obci priniesli toľko človečiny, ako táto. Veríme, že účasť na ďalšom
8. ročníku bude ešte bohatšia a s milšími zážitkami. Netreba sa báť, len skúsiť to a po druhý raz tomu neoddoláme.
/ph/
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Zimný turistický zraz sa vydaril
V decembri 2005 sme informovali našich čitateľov a občanov, že v dňoch 27.1. a 28.1.2006 povedie z našej obce jedna
trasa 4. Medzinárodného zimného zrazu turistov a 40. Slovenského zimného turistického zrazu turistov. Aj sa tak stalo.
Dubovská prívetivosť, pohostinnosť i ústretovosť nášho obecného úradu aj lyžiarskeho oddielu sa stali zárukou
dobrej pripravenosti, čo ocenili návštevníci zimného turistického zrazu.
Pre informáciu ešte pripomíname, že bolo pripravených 8 lyžiarskych trás a 4 pešie trasy. Registrácia sa konala v Dolnom
Kubíne a počet zaregistrovaných bol vyšší, ako sa predpokladalo – až 1700, čo nakoniec spôsobilo organizátorom
problémy s ubytovaním určitej časti turistov. Nakoniec sa všetko k spokojnosti vyriešilo.
Dňa 27.1. (piatok) pricestovalo vlakom do Sedliackej Dubovej 35 turistov a v ďalší deň už ich bolo 80. Po obidva dni ich
privítali na železničnej stanici naši lyžiari pod vedením Michala Hoju a starostu našej obce.. Starosta pri prezentácii
turistov oboznámil s históriou ako aj prítomnosťou Sedliackej Dubovej a odovzdal im reklamné materiály. Kým prebiehala
prezentácia, niektorí účastníci si stihli ešte prezrieť náš Kostol sv. Michala archanjela. Medzitým som sa spýtal skupiny
turistov z Dubnice nad Váhom, prečo si vybrali práve trasu zo Sedliackej Dubovej do Malatinej a do Dolného Kubína.
Odpoveď znela: “Pravidelne chodievame na všetky lyžiarske podujatia na Roháče a Orava nám je srdcu blízka. Sedliacku
Dubovú a jej okolie dostatočne nepoznáme a to nás lákalo, aby sme sa s ňou bližšie oboznámili. Tu nás pekne privítali
a ako vidíme, urobili sme dobre. Je tu krásne a prvý pohľad nám padol na zrúcaninu starobylého kostola.“ Nato sa
z ďalšej skupiny opýtali, či sa na kostolíku niečo robí pre jeho záchranu. Moja odpoveď bola kladná, že áno.
Pod vedením našich lyžiarov – Michala Hoju, Františka Habiňáka, Jána Jarinu, Márie Jarinovej ml., Jozefa Urbana,
Viliama Kršku, Ing. Jozefa Hmireka, Petra Durdiaka, Michala Murínu a Jána Murínu smerovali turisti na Črťaž. Pod
novovybudovaným prístreškom bola 10-minútová prestávka. Tu účastníkov čakala vatra, harmonika, čaj s rumom
a zanietenci, ktorí po obidva dni na Črťaži všetko pripravovali. Boli to – Ján Ťasnocha, František Majcher ml., Ťapajna
Jozef, Ing. Ján Tomáň. Vypomáhali ešte aj Viliam Krška, Albert
Šutta, Ing. Ladislav Šutý.
Po 10-tich minútach celá mrákava našich i cudzích turistov
na bežkách pokračovala na Malatinú. Tu tiež bola malá
prestávka. Odtiaľ slabších turistov odviezol autobus do
Dolného Kubína a tí zdatnejší, medzi nimi aj naši, pokračovali
na lyžiach do Dolného Kubína. Trasa merala 35 km. Z našich
lyžiarov som sa opýtal Ing. Jozefa Hmireka na dojmy z trate.
Bol nadšený, celý unesený a vyjadril to takto: „Je to
neopísateľný zážitok. Človek sa stretne so zaujímavými ľuďmi
nielen z našej krajiny, ale skoro zo všetkých okolitých štátov.
Tí boli v eufórii z pohľadu na našu krásnu Oravu a jej prírodu.
Vraj na takú krásu sa nezabúda a akcent tomu dodalo prekrásne
slnečné počasie.“
Nuž, čo povedať, iba to, že naša obec aj takýmto spôsobom
sa zviditeľňuje okolitému svetu. A za to všetko môžeme
poďakovať našim zanietencom – občanom zo Sedliackej
Michal Hojo a starosta vítajú turistov
Dubovej, ktorí boli vyššie spomenutí.
/ph/
Laurinčíkovci vyhrali vianočný turnaj
Dňa 6.januára 2006 naši šachisti pod vedením Ing. Pavla Laurinčíka usporiadali vianočný turnaj v šachu a dáme. Súťaž
prebiehala v malej zasadačke kultúrneho domu od poludňajších až do neskorých večerných hodín. Atmosféra bola
pokojná, príjemná a každý sa usiloval vlastnou taktikou získať čo najviac bodov. Súbežne sa bojovalo na strane šachu
a dámy a všetci súťažiaci sa vystriedali v obidvoch disciplínach.
Výsledky v šachu:
l. Ing. Peter Laurinčík
2. Ing. Pavol Laurinčík
3. Mgr. Ladislav Tomáň
4. Maroš Čupaj
5. Miloš Polák
6. František Šutý
7. Ľuboš Majcher

Výsledky v dáme:
1. Ing. Pavol Laurinčík
2. Ing. Peter Laurinčík
3. Ľuboš Majcher
4. Mgr. Ladislav Tomáň
5. Maroš Čupaj
6. Mária Zrnčíková
7. Svetlana Oršuliaková
8. Miloš Polák
/ph/
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Majstrovstvá republiky v stolnom tenise
Dňa 17. marca 2006 sa uskutočnili v Ružomberku Majstrovstvá Slovenskej republiky v stolnom tenise družstiev
Dobrovoľných a profesionálnych hasičov z Hasičského a záchranného zboru. Týchto majstrovstiev sa zúčastnili
družstvá z Trenčína, Košíc, Banskej Bystrice, Trnavy, Žiliny, Prešova, Ružomberka a samozrejme aj družstvo DHZ
zo Sedliackej Dubovej za okres Dolný Kubín v zložení: Ján Zrnčík, Dušan Oršuliak, Ladislav Tomáň. Naše družstvo
nám urobilo radosť umiestnením sa na 2. mieste. Ďakujeme im za peknú reprezentáciu našej obce v rámci Slovenska.
/ph/

Ukážka diplomu
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Naši tenisti skončili na 2. a 3. mieste
V okresnej súťaži 2. triedy juh sme mali dve
tenisové družstvá. Počas celej sezóny si
udržiavali hornú priečku a aj v poslednom kole
s Dlhou nad Oravou a s Dolným Kubínom D si
udržali dobrú povesť – totiž obidve družstvá
zvíťazili. Zuberec si udržal 1. miesto a postupuje
do vyššej súťaže. Na druhom mieste skončilo
družstvo Sedliackej Dubovej A a na treťom
opäť družstvo Sedliackej Dubovej B. Áčko
malo lepšiu vzájomnú bilanciu ako béčko.
Výsledná tabuľka
1. Zuberec
14 12 1 1 180:72 39
2. S.Dubová A 14 10 1 3 148:104 35
3. S.Dubová B 14 10 1 3 152:100 35
4. Krivá
14 8 1 5 14 6:106 31
5. D.Kubín D
14 4 1 8 107:145 23
6. Dlhá
14 4 1 9 92:160 23
7. H.Lehota
14 2 1 11 91:161 19
B mužstvo v stolnom tenise (zľava M.Oršuliak, J. Strežo, D. Oršuliak,
8. Bziny D
14 2 1 11 100:152 17
J. Zrnčík, P. Kuboš)
/lt/

To poteší každého
Vážený pane starosto,
chceme Vaším prostředníctvím poděkovat všem organizátorům, kteří pro nás připravili trasu z Vaši
vesnice do Malatiny na 4. Medzinárodnom zimnom turisticko - lyžiarskom zraze.
Túto trasu jsme absolvovali v sobotu 28.1.2006 s turistickým oddílem KČT Vsetín a Valašské Meziříčí.
Hned po příjezdu vlakem nás přivítal pan Michal Hojo nejen milým slovem, ale i malým občerstvením na zahřátí.
Mráz byl docela silný. Zahřálo nás první stoupání a vatra s občerstvením. Zde jsme si při harmonice zaspívali nejen
Vaše, ale i naše valašské písničky s ostatními účastníky trasy. Atmosféra a nálada byla úžasná, rozproudilo nás to
natolik, že další úsek trasy byl pro nás hračkou. Kochali jsme se krásnými pohledy na Roháče a Malou Fatru. Další
příjemné posezení a občerstvení nás čekalo v hospůdce v Malatině a projížďka koňským spřežením. Zde jsme se
setkali s organizátory trasy z Vaši vesnice a podělili jsme se s nimi o krásné zážitky. Pak jsme pokračovali do
Dolního Kubína, kdy nás provázel červánkový západ slunce. Vůbec nám nevadilo, že jsme do cíle dorazili téměř za
tmy.
Vaše trasa se nám líbila ze všech, které jsme na MZMT absolvovali. A to nejen pro její krásnou přírodu,
ale i organizačne perfektně připravenou.
Ješte jednou velké díky organizátorum v čele s pánem Michalem Hojom.
Hodně dalších sportovních akcí přejí Valaši.

Inzerčné okienko:
Obecný úrad predáva harmoniku zn.Melodia II., 80 basová. Kontakt - obecný úrad.
Spolok urbáru predáva dve píly zn. Husgvarna. Kontakt - Spolok urbáru.
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