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VIANOCE SPOJIT S DOBROU
NOVINOU
Vianoce sú sviatky slávenia narodenia Božieho syna,
pokoja a lásky. A to nás núti k zamysleniu, ako sa stať
lepšími a pochopiť druhých, pomáhať tým, ktorí sú slabí
a nachádzajú sa v núdzi. A v tomto je motivujúcim prvkom
projekt Hnutia kresťanských spoločenstiev detí Dobrá
novina. Dobrá novina je koledovanie detí v čase
vianočného obdobia spojené so zbierkou pre núdznych
v treťom svete a zároveň programom rozvojového
vzdelávania počas celého roka. V čase terajších Vianoc bude
prebiehať už 12. ročník Dobrej noviny.
Aká je história projektu Dobrá novina?
Dobrá novina sa prvýkrát uskutočnila na Vianoce 1995.
Jej cieľom bolo obnoviť starý zvyk a dať mu novú
dimenziu, ktorou je pomoc núdznym v krajinách tretieho
sveta. V prvom ročníku sa zapojilo tritisíc detí a mladých
ľudí, ktorí sa vydali ohlasovať radostnú zvesť o narodení
Krista a zároveň tak podať pomocnú ruku deťom na
africkom kontinente. Vtedy sa vyzbieralo 1 123 719,- Sk.
Z týchto peňazí sa podporil projekt pre deti z ulice v Nairobi.
Aj ďalšie ročníky podporovali deti z tej istej krajiny, ba aj
v Sudáne, v Ugande atď. V roku 1998/1999 ( bol to 4. ročník)
koledníkov prijal rakúsky prezident Thomas Klestil.
V ďalšom 5. ročníku ich zasa prijal slovenský prezident
Rudolf Schuster. V 11. ročníku v rokoch 2005/2006 sa po
prvýkrát do akcie zapojilo viac ako tisíc farností a filiálok
na Slovensku. Vtedy prvýkrát Slováci koledovali s Dobrou
novinou i v Bruseli. V ostatných rokoch koledovania sa
zbierky vyšplhali na viac ako desať miliónov slovenských
korún. A to už je obnos, ktorý pomôže deťom, aby žili
dôstojne a mohli sa vzdelávať.
Počas terajších Vianoc a vianočných dní sa bude
realizovať 12. ročník Dobrej noviny. Už v čase adventu sa
konali rôzne podujatia a slúžili sa sväté omše spojené
s vyslaním koledníkov Dobrej noviny. Naposledy sväté
omše boli 16. a 17. decembra.

Dobrá novina v našej farnosti
Farský úrad v našej obci pod vedením duchovného otca
vdp. Henryka Siteka sa pravidelne zapája na uskutočňovaní
Dobrej noviny a vysiela deti a mladých ľudí ohlasovať
radostnú zvesť o narodení Krista a zároveň robiť zbierku
pre deti v Afrike. Iste naši koledníci tieto Vianoce
nezabudnú koledovať a ohlasovať narodenie Krista.
Veríme, že naši občania pochopia humánnosť tejto akcie
a vcítia sa do situácie ľudí v núdzi, ktorí sa tam dostali nie
svojou vlastnou vinou. Koledníkom vopred držíme palce
a potešíme sa ich prítomnosti.
(ph)

Ilustračné foto

Milí občania, nech Vás dary Božej milosti po celý rok chránia,
nech Vám dá Boh šťastia, radosti a hojnosť požehnania. Krásne
Vianoce a šťastný nový rok 2007 praje redakčná rada a Obecný
úrad v Sedliackej Dubovej.

SPRAVODAJ ŽIAR

-2-

DECEMBER 2006

Postrehy z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Aj keď bolo tesne pred komunálnymi voľbami, pracovné tempo
bývalých poslancov OZ nepoľavovalo. Svedčí o tom i 24.
zasadnutie OZ, ktoré sa konalo 20. novembra 2006. Starosta
pripravil bohatý program, ktorý pozostával až z 11 bodov. V úvode
prehodnotil plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Dôležitým bodom bolo spracovanie návrhu plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce. Plán sa zrodil a poslanci ho dostali do
rúk ešte pred zasadnutím na preštudovanie. Najviac pripomienok
k nemu mal poslanec Ing. Pavol Laurinčík. Tie sa týkali
predovšetkým terminológie, štylizácie i ortografických nepresností.
Takto upravený plán poslanci schválili. Ďalším problémom sa javí
čakáreň na železničnej stanici. Zatiaľ sa dosiahlo nočné uzamykanie
pánom Helisom, ale aj tak tam mladí nespratníci robia neporiadok
a ničia steny. Vymaľované boli v máji tohto roku a opäť sú už
v odstrašujúcom stave. Poslanci navrhli dať opäť čakáreň
vymaľovať. Sú to zvýšené náklady nás daňových poplatníkov
kvôli niektorým maloletým nezbedníkom. V uznesení bolo prijaté
spravovanie čističky pri sociálnej bytovke SEVAK-om Dolný
Kubín.
Poslanci prerokovávali a schválili VZN č.2/2006 o dani
z nehnuteľností a poplatku za odpad na rok 2007. Dane na rok
2007 budú v tej istej výške ako v roku 2006. Jedine sa zvýšil poplatok
za odpad o 10,- Sk, čo znamená, že poplatok z 240,- Sk sa zvýšil na
250,- Sk na celý rok. Ďalej prerokovali návrh finančného rozpočtu
obce až do roku 2009. Poslanci sa ním zaoberali a žiadali čas na
dôslednejšie preštudovanie i analýzu, aby mohli vzniesť
pripomienky, prípadne zmeny, ktoré by zodpovedali danej
skutočnosti. Zatiaľ išlo len o návrh a rozpočet sa bude schvaľovať
až na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo aj postupom prác pri
komasácii. O tejto problematike budeme občanov i čitateľov
informovať v osobitnom článku týchto novín, pretože ide
o zložitejšiu problematiku. Ináč práce pokračujú v súlade
s plánovaným postupom.
Starosta informoval poslancov s aktivitami obecného úradu za
ostatné obdobie. Išlo o aktivity – renovácia obecného rozhlasu,
rekonštrukciu obecného osvetlenia, asfaltovanie niektorých
komunikáciíí v obci. Najväčšia plocha bola asfaltovaná na ulici pri
dome Benedikta Mareckého. Na tieto práce boli vynaložené
finančné prostriedky vo výške 140 tisíc korún. Ďalej bol upravený
pešník pri cintoríne, úpravavené okolie pri zrúcanine kostola
a ďalšie. O všetkých aktivitách obecného úradu v ostatnom období
si prečítajte v osobitnom článku týchto novín.
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo aj cestným obchvatom.
K tejto problematike sa konalo aj rokovanie zainteresovaných strán
pre posudzovanie jeho vplyvu na životné prostredie. Projektovaná
trasa by sa nemala meniť a mala by pokračovať po etapách. Prvá
etapa by mala začať od poľských hraníc na Trstenú. Nás by mala
postihnúť až posledná etapa. Kvôli tomu ako protest bola zaslaná
žiadosť až do parlamentu NR SR na zmenu takejto etapizácie. Takže
ešte všetko je v riešení.
V diskusii a interpeláciách poslancov odzneli otázky ubytovania
v kino kabínkach, o príjme z prechodu cestného mosta nad riekou
Oravou, o nezamestnanosti, o akciách dôchodcov, o nedeľnom
autobusovom spoji, ktorý chodil o 13.00 hodine len do Širokej
a teraz bude premávať až do Dolného Kubína a späť. Na tento

spoj bude obec prispievať SAD- ke 200,- Sk mesačne. Okolité obce
budú prispievať vo výške 400,- Sk.
Plánované garáže sú zabezpečené prostredníctvom poľskej firmy
v počte 5 kusov. Od 1.decembra už stoja pri kultúrnom dome.
Starosta ešte informoval o predajni potravín, ktorú prevádzkuje
pán Dudášik. Hrozí jej zatvorenie, pretože správkyňa konkurznej
podstaty mu dala ultimátum, aby budovu odkúpil, ináč musí odísť.
Ak to neurobí, budovu ponúkne inému záujemcovi. Obecný úrad
robí všetko preto, aby predajňu potravín v obci udržal, podľa
posledných imformácií tam Potraviny ostanú. Okrem toho starosta
informoval o predaji áut, ktoré sa získali darovacou zmluvou. Ide
o TATRU 148 s pevnou korbou (rok výroby 1956) – predaná za 120
tisíc korún, RENAULT 19 – havarovaný za 20 tisíc korún, druhý
RENAULT 19 po oprave slúži obecnému úradu a V3S – pevná korba
je k dispozícii.
Obec chce dať projekt prostredníctvom eurofondov na
multifunkčný traktor pre služby nielen našej obce, ale aj okolitých
dedín. Do programu zastupiteľstva sa dostala aj miestna škola. Po
zrušení ZŠ ostala MŠ a keďže vznikol nový subjekt, musí sa konať
výberové konanie na funkciu riaditeľky škôlky. Malo by sa konať
výberové konanie a obecné zastupiteľstvo určilo zloženie komisie –
2 rodičia, 1 pedagóg, 1 nepedagogický pracovník a 1 poslanec OZ.
Prítomní poslanci sa k jednotlivým otázkam vyjadrovali kriticky
a predkladali nové riešenia i pohľady. Najaktívnejšie z poslancov
vystupoval Ing. Pavol Laurinčík. Bolo vidieť, že materiály, ktoré
predložil starosta, mal dôsledne preštudované a na zastupiteľstve
ich patrične pripomienkuje. Kriticky sa vyjadril k predaju áut, že
nebola vyhlásená verejná súťaž, aby sa zachovala transparentnosť.
Ináč s predajom vyjadril súhlas. Aj sám starosta si priznal svoju chybu,
že mal dodržať transparentnosť.
Tak ako som v úvode uviedol, bývalí poslanci nášho obecného
zastupiteľstva vo svojej aktivite nepoľavili a riešili problémy bez
ohľadu na blížiace sa nové komunálne voľby.
(ph)

Dotácia na projekt WEB stránky obce
(www.miestnykanal.com/SedliackaDubova)
Naša obec, ako jedna z mála obcí na Orave má už vyše
štyroch rokov vytvorenú internetovú stránku. Na nej sú
publikované najrozličnejšie informácie o našej obci. Tieto si
môže hocikto nájsť (adresa – www.sedliacka dubova.sk) nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Keďže táto web stránka bola
urobená ako jedna z prvých na Orave, stala sa časom
neaktuálna i nedostatočne doplňovaná. Združenie miest a obcí
Slovenska (ZMOS) vypísalo výzvu, na základe ktorej sa mohli
obce uchádzať o grant (dotáciu) na vytvorenie web stránky
svojej obce. A hoci už naša obec (ako vyššie uvádzame) jednu
mala, rozhodli sme sa urobiť malý projekt na vytvorenie stránky
s využitím grantu. Náš projekt bol úspešný a bola nám
schválená dotácia vo výške 49 tisíc korún. Táto čiastka
poslúžila na vytvorenie novej web stránky prostreedníctvom
firmy, ktorú vybral ZMOS.
(lt)
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V NAŠEJ OBCI
Komunálne voľby sa konali 2. decembra. Prvýkrát boli jednodňové. Politológovia, sociológovia i samotní politici sa zhodli, že to
boli najdôležitejšie komunálne voľby, kde išlo o voľbu primátorov, starostov a poslancov v novodobej histórii.
Mestá a obce čoraz viac rozhodujú o „každodenných problémoch ľudí“. Obecné zastupiteľstvá určujú výšku miestnych daní
a poplatkov, spravujú rôzne sociálne, kultúrne a školské zariadenia a iné záležitosti.
Aj napriek tomu, že zastupiteľstvá narábajú s veľkým množstvom kompetencií, účasť voličov bola nižšia ako v predchádzajúcich
voľbách v roku 2002. Podobne to dopadlo aj v našej obci, kde účasť voličov dosiahla 49,75 %. V roku 2002 to bolo 75,0 %.
V terajších voľbách do obecnej samosprávy bolo zapísaných 400 voličov. Volieb sa zúčastnilo 199 voličov. Počet platných hlasov
pre voľby poslancov bolo 195 a 4 hlasy boli neplatné.

Starosta Mgr. Ladislav Tomáň bol jediným kandidátom
a dostal 191 platných hlasov zo 199; 8 hlasov bolo neplatných.

Starosta: Mgr. Ladislav Tomáň

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení prví
siedmi a dostali nasledovný počet hlasov:
1. Ján Zrnčík
2. Ing. Ladislav Šutý
3. Ľudovít Holub
4. Viera Maxoňová
5. Pavol Miháľ
6. Peter Oršuliak
7. Ing. Pavol Laurinčík

145
134
132
91
91
80
75

Náhradníci:
Ing. Róbert Kudla
František Majcher
Ing. Marian Miškovič
Ľudovít Strežo
Miroslav Polák

75
73
72
71
68

Ján Zrnčík

Viera Maxoňová

Ing. Ladislav Šutý

Pavol Miháľ

Ľudovít Holub

Peter Oršuliak

Ing. Pavol Laurinčík

Nad regulárnosťou volieb dohliadala päťčlenná komisia, ktorej
predsedal František Jedinák, členmi boli Renáta Zrnčíková, Jozef Maxoň,
Rastislav Miháľ, Anna Štigová.
Podľa výsledkov v ďalšom volebnom období v obecnom
zastupiteľstve v našej obci budú pôsobiť staronoví piati poslanci a dvaja
novozvolení – Vierka Maxoňová a Pavol Miháľ. Práve týchto dvoch sme
sa opýtali, s akými predsavzatiami vstupujú do miestnej samosprávy
a čo radi by ovplyvnili. Ich odpovede boli jednoznačné a úplne sa
zhodovali. Chcú byť prospešní, aby obec prosperovala, nerobiť
deštrukciu, ale podieľať sa na konštruktívnej kritike. Najviac ich mrzí
neporiadok na železničnej stanici, správanie niektorých mladých ľudí.
Pokúsia sa nájsť nástroje na vyriešenie pálčivých problémov obce.
Volebný program rozvoja obce na ďalšie štyri roky bude našim občanom
predložený po schválení poslancami obecného zastupiteľstva a takto
bude zverejnený v nasledujúcom čísle našich novín – v marci.
Naša redakcia blahoželá zvoleným poslancom i staronovému
starostovi. Nech ich prenasledujú dobré nápady, tvorivosť, pracovitosť
pre prospech našich občanov. Pri tomto im prajeme veľa trpezlivosti,
Volebná komisia zľava: F. Jedinák, R. Zrnčíková, J. Maxoň,
zdravia a dobré porozumenie so všetkými obyvateľmi Sedliackej
A. Štigová
Dubovej.
(ph)
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Spravodajstvo
Blokáciu hlavnej cesty ani dnes nevylučujú
Výstavbou obchvatu Oravského Podzámku a Dolnej Lehoty by sa práce na výstavbe rýchlostnej komunikácie na trase Dolný Kubín –
Trstená nemali zastaviť. Už v apríli 2007 sa má začať budovať obchvat v Trstenej, čaká sa už iba na stavebné povolenie. V štádiu
dokumentácie pre územné rozhodnutie je úsek Dolný Kubín – Oravský Podzámok. No a najviac pozadu je pripravená výstavba cesty, ktorá
by mala vylúčiť dopravu v obciach medzi Hornou Lehotou a Trstenou. A to je jeden kameň úrazu.
Postupnosť prác považuje starosta Sedliackej Dubovej za nelogickú. Na stretnutí so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti
požiadal, aby sa práce na úkor prípravy cesty Dolný Kubín – Oravský Podzámok zintenzívnili práce na trase Horná Lehota – Trstená.
„Súčasná cesta z Dolného Kubína do Oravského Podzámku totiž nevedie obývanou zónou, no v úseku Horná Lehota – Trstená žijú popri
ceste ľudia a stoja domy“ dôvodil. Ani postupnosť výstavby jednotlivých úsekov cesty Horná Lehota – Trstená nie je podľa neho
správna, dokonca požiadal poslanca NR SR Petra Markoviča, aby oslovil ministra dopravy a upozornil ho na nelogický sled etáp ďalšej
výstavby. „Nemalo by sa začínať v smere od Tvrdošína po Sedliacku Dubovú, ale práve naopak. Cez obce Sedliacka Dubová a Dlhá nad
Oravou vedie totiž najdlhší úsek cesty, ktorý je na spomínanej trase obstavaný rodinnými domami,“ hovorí Ladislav Tomáň. „Smerom od
Sedliackej Dubovej na Trstenú je aj hustota dopravy čoraz nižšia, pretože v Dlhej nad Oravou ubúda áut smerom na Chlebnice, v Podbieli
smerom na Zuberec a Roháče, v Nižnej sa dá premávka rozdeliť na dve cesty, v Tvrdošíne časť áut odbočí na Námestovo. Preto by sa malo
začať stavať zdola, napojením sa už na nový úsek cesty pred Sedliackou Dubovou.“
Na stretnutiach s občanmi a zástupcami samosprávy však zazneli aj ostrejšie slová, podporujúce predložené argumenty k nelogickosti
postupu výstavby. „Je nepochopiteľné, keď sa dôvody prednostnej výstavby zohľadňujú za úradníckym stolom v Bratislave,“ povedal
Milan Kurčinka, „a nevytvorila sa komisia odborníkov, ktorá by situáciu v obciach Sedliacka Dubová a Dlhá nad Oravou určite dala na
úroveň Trstenej a Tvrdošína. V prípade, že argumenty našich občanov nebudú zohľadnené, je možné, že dôjde k zablokovaniu štátnej
cesty I/59 v úseku Sedliacka Dubová a Dlhá nad Oravou. Využijeme tým poslednú možnosť nápravy krivdy, ktorá sa deje našim
spoluobčanom.“
Spomínané pripomienky, ale aj množstvo ďalších, odzneli koncom minulého mesiaca na verejných prerokovaniach Správy o hodnotení
vplyvov na životné prostredie na stavbu R3 Horná Lehota – Trstená.
(Region. noviny Oravec – 20.11. 2006 - Lýdia Vojtaššáková)

Dubovský chotár v počítači
V minulosti existovali rôzne údaje o nehnuteľnostiach
(o pozemkoch, stavbách) v našej obci. Boli evidované v tzv.
„grumbuchu“, v pozemkovej knihe, na geodézii, na správe katastra
či katastrálnom úrade atď. Tomu je už koniec. Prístup k týmto
informáciám a údajom bude oveľa jednoduchší.
Po spracovaní projektu registra obnovenej evidencie pôdy
(ROEP) v obci, ktorý vychádzal zo všetkých dostupných informácií
o dubovskej pôde, bola vytvorená databáza, na základe ktorej vieme
v obci určiť, kto je vlastníkom tej-ktorej parcely. Tento ROEP
prebiehal v našej obci viac ako šesť rokov a stal sa veľmi dobrým,
a v súčasnosti jediným platným dokumentom na získanie evidencie
vlastníctva k pozemkom.
Ďalší projekt, ktorý prebiehal prostredníctvom
poľnohospodárskych družstiev, bolo tzv. fotosnímkovanie
jednotlivých chotárov, najmä poľnohospodárskej pôdy. Tieto

Prístrešok na Črťaži opäť stojí
Zbúraný prístrešok po krutej zime bol opäť postavený za
veľkej pomoci podnikateľov z našej obce Michala Hoju a
Františka Habiňáka. Patrí im poďakovanie, ale aj chlapom,
ktorí sa na konkrétnych prácach podieľali. Boli to: Ján
Ťasnocha, Peter Durdiak, Jozef Urban, Ján Murín, Marián
Karetka, František Majcher, Ing. Anton Karetka, Rastislav
Mihál, Ing. Ladislav Šutý, Ladislav Karetka, Pavol Karetka,
Albert Šutta a ďalší.

nasnímané fotografické materiály mohol obecný úrad využiť práve
len v našej obci k počítačovému spojeniu s projektom ROEP a tak
vznikli krásne grafické údaje o našej obci a o celom chotári, čo možno
využiť na rôzne účely. Tento grafický materiál aj s popisnými údajmi
má obecný úrad v počítači, čo veľmi uľahčuje prácu nielen obecnému
úradu (napr. pri určení dane z nehnuteľnosti), ale aj pre urbár,
družstvo a vlastne pre všetkých občanov, ktorí si môžu prísť pozrieť,
kde majú umiestnenú svoju nehnuteľnosť v chotári. Na základe tohto
programu občania zistia všetky údaje o nehnuteľnostiach (stavby,
záhrady, pole, atď.) a môžu ich vidieť nafotené s určením ich
vlastníctva, resp. spoluvlastníctva aj s výmerami. Sú to údaje, ktoré
ešte nikdy neboli k dispozícii, pretože ich takéto nasnímané nemá ani
kataster.
Tieto grafické projekty, ktoré máme, stáli veľké milióny, ale naša
obec ich má vlastne zadarmo, pretože na ich financovaní sa podieľali
štátne peniaze, resp. európske.
(starosta )
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Z pera poslanca
Som poslancom už viac volebných období. Kým po zmene
politického systému vládol u ľudí veľký záujem o veci verejné
a nebolo to inak ani v našej obci, dnes je situácia celkom iná.
V súčasnosti, aspoň v našej obci, bolo ťažko nájsť nových
kandidátov, na post poslancov či starostu, až na jednu výnimku
za nejakú politickú stranu. Nehovoriac už o tom, aby si niekto dal
tú námahu a kandidoval ako nezávislý poslanec, ak sa nechce
spájať so žiadnou politickou stranou. Vo voľbách na post starostu
či poslanca sa preto objavujú stále tie isté mená, aj keď na kandidátke
inej politickej strany, ako tomu bolo v predchádzajúcom volebnom
období. No volebné výsledky, sú potom takmer rovnaké, týkajúce
sa mien i ich poradia v závislosti od získaného počtu hlasov.
V uplynulom volebnom období obecné zastupiteľstvo
rozhodovalo o veľa dôležitých veciach, napríklad prideľovanie
sociálnych bytov, výstavba čističky, rušenie školy, ale aj o iných
pravidelne sa opakujúcich činnostiach súvisiacich s právomocami
obce, ako sú dane, rozpočet, sociálne veci, prevádzka školy, správy
kontrolóra obce atď. Určite toho nebude menej ani v tomto
volebnom období. Prídu iné problémy a úlohy, ktoré bude treba
riešiť. Na obce a mestá sa presúva čoraz viac kompetencií.
Je na vás, vážení občania, v akej miere dokážete ovplyvňovať
život obce prostredníctvom starostu i poslancov, ktorým ste dali
svoj hlas, alebo svojou účasťou a pripomienkami na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva. Veď zasadnutia OZ sú verejné (program
zasadnutia má zverejniť starosta obce tri dni pred jeho konaním na
určenom mieste na tento účel). Zaujímajte sa, ako hlasovali a hlasujú
poslanci (napríklad zrušenie školy, prideľovanie sociálnych bytov),
ako sa zúčastňujú zasadaní obecného zastupiteľstva, ako si plnia
ostatné povinnosti súvisiace s prácou poslanca OZ. Ak budete
mať takéto kompletné informácie, bude sa vám v budúcnosti
jednoduchšie rozhodovať, či navrhovanému kandidátovi dáte alebo
nedáte svoj hlas, prípadne navrhnete kandidáta, o ktorom si myslíte,
že by tú prácu mohol vykonávať lepšie, alebo sa sami rozhodnete
kandidovať. Dať hlas na základe sympatií alebo rady niekoho bez
toho , aby ste mali bližšie informácie o jeho práci, myslím si, nie je
na mieste. Pomohol by vám možno v tomto smere aj priamy prenos
zo zasadnutí OZ prostredníctvom televízneho kanálu, o ktorom sa
už dávnejšie na OZ hovorilo.
Príkladom toho, že poslancami môžu byť aj kandidáti, ktorí ešte
v obecnom zastupiteľstve nepôsobili, ale podľa voličov tam patria,
je aj výsledok terajších decembrových volieb, keď bola zvolená
do obecného zastupiteľstva poslankyňa, ktorá kandidovala
prvýkrát. Od roku 1994 bude tak po prvý raz pôsobiť v OZ žena.
Záverom môjho príspevku by som chcel poďakovať všetkým
tým, ktorí dali pri voľbách svoj hlas kandidátom za KDH. Verím, že
všetci poslanci za toto hnutie si budú svoje povinnosti plniť
svedomito a nesklamú vašu dôveru. Prajem všetkým občanom
Sedliackej Dubovej v mene svojom, ako aj v mene novozvolených
poslancov radostné prežitie vianočných sviatkov.
(Ing. Pavol Laurinčík)

Dominanta Sedliackej Dubovej
Dominantné postavenie v našej obci má Kostol sv. Michala
archanjela, ktorý bol postavený v rokoch 1880-1884 v novogotickom
slohu. Tento rok slávi svoje 122. výročie. Škoda, že sa nezachovala
písomná zmienka o jeho vysvätení. No napriek tomu deň vysvätenia
sme si pripomenuli 26. októbra. Ten deň pre dubovských veriacich
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bol sviatkom. Zúčastnili sa svätej omše, ktorá sa niesla v znamení
dňa vysviacky Kostola sv. Michala archanjela.
Za tých 122 rokov Kostol sv. Michala archanjela písal svoju históriu
a tá nebola vždy prajná. Najlepšie to vystihuje farár a dekan Jozef
Maťašák (pôsobil v rokoch 1909-1926) v článku uverejnenom
v časopise Kráľovná sv. Ruženca (ročník XXXIII. – máj 1921, číslo 5,
str. 131-133) dubovským a dlhánskym farníkom. V čase 1. svetovej
vojny zobrali zvony, odviezli ich preč, aby ich prerobili na smrtonosné
delá. Citujem: „Vy zrúcané veže a chalupy na frontoch, vy úbohí
invalidi, vy v ďalekých poliach a horách hnijúci bratia a legionári,
odpusťte nám: vás možno naše zvony zrúcali, ranili, zabili.“
Hlas osirelého zvona zašiel až do Ameriky a rodáci prispeli na nové
zvony. Dlhania poslali 111 tisíc a Dubovci 15 tisíc korún.
Po skončení 2. svetovej vojny sa veriaci rozhodli zakúpiť nový
organ. Prispeli naň veriaci našej obce, bývalí urbarialisti, veriaci
z USA, žiaci školy, dievčatá z priadok i zo štedrovečerného spievania,
veriaci Hornej Lehoty.
Súčasné roky sú viac prajné. Vykonalo sa veľa úprav, aby naša
dominanta bola lákavejšia a privolávala svojimi zvonmi viac veriacich
na bohoslužby na vzdávanie vďaky Bohu. Mnohí turisti sa radi
zastavia, poklonia i pomodlia a kostol prirovnávajú svojou hodnotou
ku katedrále, tak na nich vie silne zapôsobiť. Dubovcov to môže iba
tešiť!
(ph)

Mikulášska nádielka
Ani tento rok nezabudol Mikuláš navštíviť naše deti. Najprv zavítal
spolu s anjelom a čertom dňa 6. decembra do miestnej materskej školy,
kde pozdravil detičky. Priniesol pre nich veľa sladkostí a dobrôt,
čomu sa veľmi potešili. Odplatou pre Mikuláša a jeho doprovod bol
milý program detí. Recitovali básničky, spievali, ba sa aj predstavili
malou scénkou. Mikuláš so svojím sprievodom zotrvali naďalej v obci
a na druhý deň zavítali do Kostola sv. Michala archanjela na sv.
omšu. Tam všetky deti netrpezlivo očakávali, kedy sa objaví. A zrazu
po skončení liturgie prichádzali pred oltár, kde boli sústredené všetky
deti. Mikuláš sa im prihovoril milými slovami s dôrazom na ich dobré
konanie, ale aj upozornil, že sú medzi nimi aj takí, ktorí nie vždy
konajú tak, ako treba. Deti ani nedýchali, lebo nevedeli, či ich čaká
trest od čerta alebo krásny darček od Mikuláša. Ten bol veľkorysý
a obdaril každé dieťa. Okrem toho ich vyskúšal, či sa vedia modliť
a museli mu sľúbiť, že i naďalej budú dobré a poslúchať svojich
rodičov.
Mikulášska nádielka bola bohatá a prítomní rodičia, starí rodičia
a ostatní veriaci prejavili spokojnosť i radosť z milého podujatia
mikulášskych dní, či už v škôlke alebo v kostole. Veď aj táto akcia má
svoj zmysel a vedie nielen deti, ale aj dospelých konať dobro
a prejavovať spolupatričnosť jeden k druhému.
(ph)
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Spravodajstvo
Hasiči bilancovali 5-ročné obdobie

V ústrety motoristom – nové garáže

V nedeľné popoludnie 19. novembra 2006 sa zišli členovia nášho
DHZ v kultúrnom dome, aby zhodnotili svoje 5-ročné volebné
obdobie na výročnej členskej schôdzi. Zúčastnilo sa jej 40 členov.
Prítomný bol aj zástupca OV DPO Dolný Kubín Štefan Piňák, starosta
Mgr. Ladislav Tomáň. Schôdzu viedol Ján Štiga, a na jej začiatku si
uctili minútou ticha zosnulého člena Dušana Močola.
Naši hasiči bilancovali svoju činnosť nielen za rok 2006, ale aj za
obdobie od volieb z pred piatich rokov.
Stav členstva
K 19. ll. 2006 tvorí členskú základňu 76 členov, z toho 13 žien
a každoročne sa usilujú rozširovať – omladzovať svoje rady. Nie
všetci sa zapájajú do práce hasičského zboru, čo je ovplyvnené
zamestnanosťou mimo obce, ba aj mimo okresu a Slovenska.
Stav techniky a výzbroje
Základná organizácia má k dispozícii vozidlo AVIA 30, PS 12
a vozidlo CAS 25 a taktiež výstroj, ktorá sa nachádza v garážach č.
1 a č. 2 v požiarnej zbrojnici. O akcieschopnosť tejto techniky sa
starajú Rasťo Miháľ, Stanislav Strežo, Peter Kytka, Jozef Hyža,
a ďalší, korí prichádzajú s ňou do styku pri nácvikoch družstiev na
súťaže. Vykonali sa úpravy na vozidlách PS 12, AVIA 30 a na tomto
sa podieľal Peter Kytka s útvarom DHZ v Tvrdošíne. Bola
uskutočnená aj úprava hadíc, ktorú zabezpečil Ľudovít Strežo.
Ostatná činnosť DHZ
Ján Štiga zhodnotil schôdzkovú činnosť, prácu výboru, odbornú
prípravu, kultúrno-spoločenskú a výchovnú činnosť. Na tejto
schôdzi si naši hasiči určili aj úlohy pre ďalšie obdobie v oblasti
požiarnej prevencie, odbornej prípravy a požiarnej represie, práci
s mládežou i vnútroorganizačnej činnosti. Po celkovom hodnotení
a určení úloh na ďalšie volebné obdobie pristúpili k voľbe nového
výboru ZO DHZ.
Zloženie nového výboru ZO DHZ
Ján Štiga
– predseda, preventivár
Ing. Ladislav Šutý
– podpredseda, pokladník
Peter Karetka
– tajomník
Jozef Hyža
– referent pre mládež
Rastislav Miháľ
– strojník
Ľubomír Šutý
– revízor
Stanislav Strežo
– člen
Peter Kytka
- člen

Pred niekoľkými mesiacmi boli oslovení naši občania obecným
úradom, (najmä tí, ktorí majú problém sa v zime autom dostať zo
svojho dvora na miestne komunikácie) aby sa prihlásili o garáž.
Vtedy obecný úrad plánoval pre nich zabezpečiť do obce garáže.
Úmysel sa naplnil, úrad našiel firmu (v Poľsku), ktorá bola schopná
ich do začiatku zimy vyrobiť, postaviť, a pritom veľmi lacno. A tak
už koncom novembra bolo postavených päť nových garáži pri
kultúrnom dome. V nich už majú od 1. decembra svoje automobily
štyria naši občania na základe jednoročnej nájomnej zmluvy
s obecným úradom. Záujem bol veľký, preto sa prideľovali podľa
poradovníka. Veríme, že garáže poslúžia svojmu účelu pre občanov.
(lt)

Delegáti na okresnú konferenciu (17. 2. 2007)
Ján Štiga
Svetlana Oršuliaková
Naši hasiči si na výročnej členskej schôdzi vytvorili príjemnú
a pracovnú atmosféru. Pochválili tých, ktorí majú najväčší podiel
na práci miestneho hasičského zboru, ale nevyhli sa kritickým
pripomienkam niektorých členov. Predseda organizácie Ján Štiga
vyslovil osobitné poďakovanie obecnému úradu a starostovi obce
za ústretovosť a pomoc pri riešení finančných i technických
problémov.
A ako vnímame my, občania, našich hasičov?
Môžeme konštatovať, že je to najaktívnejšia organizácia v našej
obci, a má už 81 rokov od svojho založenia. Teda našim hasičom
prajeme veľa síl, trpezlivosti, zodpovednosti pri záchrane našich
materiálnych hodnôt i ľudských životov.
(ph)

Dočasné miesto obecných garáží

Naša delegácia v susednom Rakúsku

V dňoch 23.-25.11.2006 sa delegácia z našej obce zúčastnila návštevy
v družobnej farnosti Altaussee v Rakúsku. Delegáciu tvorili vdp.
Henryk Sitek, Ing. Jozef Oršuliak (na obrázku), starosta Mgr. Ladislav
Tomáň a predseda farskej rady Ľudovít Hmirek.
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Spravodajstvo
Urbár bude vyplácať dividendy
Pred štyrmi rokmi sa Spolok urbáru rozhodol vybudovať lesnú
cestu za účelom sprístupnenia niektorých lokalít vhodných na ťažbu
dreva pre urbár, ale aj pre súkromných vlastníkov. Najskôr sa použili
peniaze z urbárskeho spoločenstva. Bolo to na úkor toho, že neboli
vyplatené (3 roky) dividendy podielnikom. V minulom roku sa
podarilo vedeniu urbáru vybaviť dotáciu z eurofondov na stavbu
tejto cesty a vďaka tomu mohla byť v auguste tohto roku
skolaudovaná. Prišiel čas, že podielnici môžu byť už spokojnejší,
pretože okrem novovybudovanej cesty budú mať za rok 2006 aj
vyplatené dividendy.
(lt)

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Keďže cena elektrickej energie každoročne stúpa, rozhodlo sa
OZ uskutočniť rekonštrukciu verejného osvetlenia, a to nielen z
dôvodu úspory financií ale najmä z dôvodu úspory spotreby.
V obci bolo 40 svietiacich bodov (lámp), ktoré boli dimenzované
na spotrebu 125, 150 a 250 wattov. Tieto lampy síce mali uvedený
výkon a spotrebu, ale svietivosťou až tak nevynikali, možno
povedať, že „žrali“ veľké množstvo elektrickej energie. Z toho
dôvodu v mesiaci septembri bolo vymenených 18 lámp, ktoré teraz
majú spotrebu po 40 wattov. Na úkor toho sa mohlo nainštalovať
ďalších 5 nových svietiacich bodov. Tým pádom je v obci viac
svietiacich bodov, no spáli sa menej elektrickej energie ako doteraz.
Je osvetlený aj cintorín a zrúcanina starého kostola na kopci Žiar.
Ak si všímame okolité obce, všetky v noci vypínajú
osvetlenie.Naša obec môže (pokiaľ to schváli OZ) svietiť aj v noci.
Už dávnejšie býva v niektorých častiach v noci osvetlená.
(lt)

Čiastočne vylepšené miestne komunikácie

Niektoré miestne komunikácie a úseky ciest si vyžadovali úpravy,
preto sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo urobiť v tom nápravu.
Asfaltérska firma RILINE dávala do poriadku – výmole, diery
v asfalte a vyrovnávali nerovné plochy cesty. Tak sa upravili úseky
cesty popri bývalej družstevnej bytovke, úsek cesty okolo starej
hasičskej zbrojnice, rigol pri Jarinovom dome, komunikácia od
Makúchovcov po družstvo, cestný prechod pod školskou
záhradou a iné drobné úpravy.
Úseky, ktoré by sa žiadalo ešte urobiť, nie je vhodné robiť kvôli
plánovanej výstavbe kanalizácie, po ktorej sa majú upravovať.
(lt)

Jablká nepadli ďaleko od stromu

Rastie nám nová generácia hráčov stolného tenisu. Je fajn
sledovať, s akým zápalom trénujú, ako ich to baví. Určite prvotným
podnetom a motiváciou je vedenie rodičov, čas, ktorý im venujú.
Tento rok začali chlapci reprezentovať našu obec v oravskej súťaži,
ale skvelé výsledky dosiahli aj v reprezentácii základnej školy.
22. novembra 2006 sa žiaci Andrej Zrnčík, Patrik Zrnčík, Braňo
Habiňák a Martin Zmrazek (z Dlhej) zúčastnili okresného kola súťaže
družstiev v stolnom tenise v Dolnom Kubíne. Všetky družstvá,
s ktorými hrali, jednoznačne porazili a postúpili do krajského kola.
Toto sa konalo 7. decembra 2006 v Čadci. Hoci súperi v Čadci boli
nad ich sily, odohrali s nimi viacero veľmi vyrovnaných zápasov.
Sú bohatší o nové skúsenosti a majú ešte väčšiu motiváciu trénovať
ďalej. Už sa tešíme, čo nám predvediete na budúci rok! Touto cestou
ďakujem aj p. Františkovi Habiňákovi, ktorý obetoval svoj čas
a zabezpečil nám dopravu do Čadce. A ďakujem aj ostatným
rodičom, ktorí prejavili záujem a akýmkoľvek spôsobom nám
pomáhajú. Chlapcom gratulujem k úspechom a prajem veľa ďalších
v budúcnosti.
(em)
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Vlastníci pozemkov, nezabudnite na termín
predvolania !
Práce okolo komasácie pozemkov v našej obci pokračujú pomerne
rýchlym tempom a čoraz viac sa blížia k určenému cieľu. V tejto
súvislosti na začiatku decembra dostali naši občania- vlastníci
pozemkov v katastrálnom území Sedliacka Dubová tlačivá
prostredníctvom obecného úradu, ktoré tam doručil Obvodný
pozemkový úrad v Námestove a jeho vysunuté pracovisko v Dolnom
Kubíne.
Dostali ste spolu s registrom pôvodného stavu aj dotazník,
informáciu aj predvolanie na prerokovanie vašich návrhov
a požiadaviek na určenie nových pozemkov. Všetko si dobre
prečítajte, preštudujte, v prípade nejasností sa obráťte na tunajší
obecný úrad. Ináč nezabudnite, podľa vám doručeného predvolania,
dostaviť sa v dňoch 15. až 17. januára 2007 v čase od 09.00 hod. do
15.00 hod. na Obecný úrad v Sedliackej Dubovej. Tu vám bude všetko
vysvetlené odborníkmi z pozemkového úradu, ktorí problematiku
poznajú. Nezabudnite si so sebou doniesť predvolanie, doklad
o totožnosti (občiansky preukaz), výpis z registra pôvodného stavu
s dotazníkom. Pokiaľ by ste nezaslali (prípadne nepredložili osobne)
prihlášku a dotazník, budete považovaný za vlastníka, ktorý sa
neprihlásil o účasť na pozemkových úpravách a v konaní vás bude
zastupovať Slovenský pozemkový fond.
Obvodný pozemkový úrad v Námestove vás súčasne upozorňuje,
že dodatočné uplatnenie požiadavky na určenie nových pozemkov
sa nebudú v projekte zohľadňovať.
Tunajší obecný úrad verí všetkým vlastníkom pozemkov v katastri
Sedliacka Dubová, že dodržia termín rokovania o pozemkových
úpravách a nebudú robiť problémy neúčasťou a po termíne sa
dožadovať svojich požiadaviek.
(Obecný úrad)

Ako sa majú naše ratolesti v ZŠ Dlhá?
Opäť po dlhých rokoch naše malé deťúrence cupkajú každé ránko
do svojej školy hore veľkým kopcom. Okrem toho kopca si museli
zvyknúť na všelijaké iné veci. Veľkú školu, veľa spolužiakov, nové
pani učiteľky...
Po takmer štyroch mesiacoch sme boli zvedaví, ako sa im darí.
Opýtali sme sa na to pani učiteľky druhákov – PaedDr. Gabriely
Brunčákovej a pani učiteľky tretiakov – Mgr. Ľudmily Balážovej.
p.u. Brunčáková: „Žiaci zo Sedliackej Dubovej sa výborne
aklimatizovali v novom prostredí. Určite to pre nich nebolo spočiatku
jednoduché. Prispôsobiť sa novým požiadavkám, pravidlám,
väčšiemu počtu spolužiakov, no aj ´vrtochom´ učiteľov. To si vyžaduje
veľa vnútornej energie a času. Zvládli to však veľmi dobre a ja som
šťastná, že sú súčasťou našej triedy.“
p.u. Balážová: „Tretiu triedu navštevuje jediná žiačka zo Sedliackej
Dubovej. Musela si zvyknúť na väčší kolektív a menej času na
každého žiaka. Veľmi rýchlo sa prispôsobila tempu vyučovania
v triede. Našla si kamarátov. Keďže je príjemná, aktívna a veľmi
usilovná, majú ju spolužiaci radi.“
Ďakujeme pani učiteľkám, že sa o naše deti pekne starajú a že im
leží na srdci ich vzdelanie, výchova, osobnostný rozvoj.... Želáme im
veľa energie do budúcej práce a našim deťom prajeme také dobré
pani učiteľky aj v budúcnosti.
(em)

SPRAVODAJ ŽIAR

-8-

DECEMBER 2006

G A L É R I A N A Š I CH O B Č A N O V
Margita Ťasnochová je jedna z tých, ktorí sa snažia udržiavať
tradičné remeslá, napríklad tkáčstvo.
Korene tkáčstva
v Sedliackej Dubovej
siahajú do dávnej
minulosti. Aj napriek
vyspelej
modernej
technike
a novým
technológiám sa toto
remeslo
zachovalo
dodnes. Možno je to aj
z toho dôvodu, že kedysi
sa týmto remeslom živilo
viacero rodín, najmä tých
menej majetných. Ináč
v tom čase sa nachádzali
tkáčske stavy (krosná)
v každej rodine.
Život nielen v Dubovej,
ale na celej Orave bol
ťažký, ľudia museli byť
k sebe úprimní a statoční.
Keď nastalo zimné obdobie, ženy doma priadli ľan a robili prípravu
na tkanie plátna a kobercov. Potom plátno vymieňali za iné
produkty, alebo získavali
peniaze, za ktoré mohli
nakúpiť tovar na šaty,
blúzky, kabátiky. Doma sa
plátno používalo na
výrobu košieľ, „gatí“,
plachiet na postele.
Z ľanu a strihaných
handier tkali ešte koberce
pre seba a dcéram do
výbavy. Pri spracovaní
ľanu ostávali zrebové
vlákna a z toho sa tkalo
plátno na vrecia, ktoré
slúžili na zemiaky a zrno.
V súčasnosti sa ľan už
nepestuje, ale tkáčstvo
sa
zachovalo
vo
viacerých rodinách
a v prevažnej miere sa
využíva na tkanie kobercov. Živým príkladom je aj Margita
Ťasnochová, ktorá sa tomu remeslu venuje už od detstva. Teraz je
na dôchodku a svoj voľný čas okrem iných aktivít trávi pri

krosnách.
Svoje bohaté
skúsenosti s tkaním kobercov
obohacuje o nové prvky. Jej
nápaditosť i tvorivosť vie
vyčarovať nádherné tvary i vzory
kobercov. O tomto sme sa mohli
presvedčiť
na
výstavke
v kultúrnom
dome
pri
spoločenskom
posedení
s dôchodcami 21. októbra. Všetci
obdivovali dôvtip i profesionalitu
jej výrobkov. Radosť sa bolo
pozerať na krásu kobercov,
d e k o r a t í v n y c h
koberčekov, predložiek atď.
V tejto súvislosti sme jej položili
niekoľko otázok.
Čo vás motivuje k tomu, aby sa
tkáčstvo v dedine zachovalo?
- Tkala som už ako dievča a to vo
mne ostalo dodnes. Motiváciou mi je moja rodina. Teším sa, keď sa
mi niečo podarí vymyslieť a potom to môžem podarovať svojim
blízkym, rodine. Mám radosť, keď
ich to poteší. A to je balzam na
moju dušu.
Akými technikami pracujete?
- Tie techniky idú s časom.
Spočiatku som robila obyčajné
páskované koberce, neskoršie to
boli vytkávané, chemlonové,
z pamoku a teraz skúšam z
„pucvole“. Vytváram rôznu paletu
kobercov. Teraz najviac v podobe
predložiek v dĺžke jedného metra,
jeden a pol až dva metre. Tie sa
najviac páčia všetkým.
Pokúsili ste sa zaučiť do týchto
tajov aj svoje dcéry alebo aj
vnučky?
- Pravdaže, vedia to aj dcéry, ba aj
vnučky. Akoby to bolo, aby som
ich to nenaučila? Veď tradíciu
treba udržiavať. Nech to pokračuje z pokolenia na pokolenie. Dokonca
táto práca prináša radosť všetkým, podporuje tvorivosť i duševnú
vyrovnanosť.

Pani Margite pekne ďakujeme za jej úprimné slová i za prácu pri iných aktivitách. Jej ochotu sme mohli vidieť
aj pri akciách farského úradu, pri prácach v okolí kostola, ale aj pri zapájaní sa do kultúrnych a spoločenských
podujatí.
(ph)
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Október patril dôchodcom
Každoročne v mesiaci októbri si
pripomíname úctu k starším. Tento mesiac
patril im a väčšina pozornosti sa
upriamovala na nich. Patričnú pozornosť
venoval aj miestny obecný úrad, keď
usporiadal kultúrno-spoločenské posedenie
pre našich dôchodcov dňa 26. októbra.
Okrem starostu obce pozdravil prítomných
aj zástupca OV JDS Dolný Kubín Ing.
Eduard Trizuljak. Samozrejme, dôchodcov
pozdravili svojím programom aj tí najmenší
so Základnej školy v Dlhej nad Oravou pod
vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany
Kubošovej (boli to žiaci z našej obce).
Stretnutie dôchodcov splnilo svoje
predsavzatia. Cítili sa príjemne. O dobrú
náladu sa postaral harmonikár Marián
Miháľ. Popri tom si posedeli, pobavili sa,
zaspomínali na mladosť a to im pomohlo
trochu pozabudnúť na všedné starosti.
Škoda, že neprišli všetci dôchodcovia, bolo
ich 30, ale sa očakávalo aspoň 50. Možno
bolo na príčine i sobotňajšie slnečné
počasie, ktoré ich vyzvalo do záhrad urobiť
ešte posledné úpravy na zazimovanie. Týmto podujatím chcel obecný úrad prejaviť našim dôchodcom úctu a spolupatričnosť a nezabudne
na nich ani v čase Vianoc a chystá pre nich poukážku v hodnote 100,- Sk na nákup v miestnych potravinách. Tie budú doručené každému
dôchodcovi osobne.
(ph)

Staroba nie je pre zbabelcov...
Úcta k starším je súčasťou prirodzenej morálky a je prítomná vo väčšine kultúr. Pre židov a kresťanov je táto úcta uzákonená v piatom
Božom prikázaní. Starí ľudia patria spolu s deťmi medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Pripomeňme si, že proces starnutia je
spojený s chorobami, prináša so sebou sociálne a psychologické následky. Starí ľudia sa musia vyrovnávať so stratou partnera, súrodencov
a vrstovníkov. Odchod do dôchodku znamená prudký pokles príjmov, ale aj stratu spoločenských kontaktov a často i prestíže. Azda sa
preto hovorí, že staroba nie je pre zbabelcov... Všetky tieto faktory spôsobujú, že starí ľudia nemajú dostatočné schopnosti brániť sa
a často sú objektom kriminálnej činnosti. Trvanie ľudského života sa v priebehu 20. storočia predĺžilo takmer dvojnásobne.
Svet má iné priority... Pre súčasnú spoločnosť je typický rozpad tradičných hodnôt. Do popredia sa dostáva kult mladosti a peňazí.
V honbe za bohatstvom a uznaním sa zdôrazňuje výkon a úspech. Ľudia, ktorí z nejakých príčin nespĺňajú tieto požiadavky, sa považujú
za menej hodnotných, zbytočných, nepotrebných, ba často na záťaž. Náprava tohto stavu, bez návratu k trvalým hodnotám, ako sú láska,
spravodlivosť a bez poznania daru starnutia a hodnôt starých ľudí, nie je možná.
Staroba je jediný spôsob, ako prežiť dlhý život a starí ľudia sú zdrojom skúseností a znalostí. Významnou prioritou v tomto kontexte by
mala byť ich ľudská dôstojnosť.
Každý z nás má vrodenú dôstojnosť Božích detí, ktorú nenaruší žiadna choroba či sociálna situácia. Každý človek je jedinečný a zasluhuje
si ochranu.
Na záver treba povedať, že na starnutie a starobu nie sú pripravení ani starí ľudia. Neraz sú zaskočení tým, že zostarli. Staroba je obdobie,
keď sa završuje život. Starí ľudia, staroba a starnutie je výzva pre každého z nás i pre spoločnosť, aby sme k nim pristupovali zodpovednejšie
a citlivejšie.
(ph)

Čo nás čaká v ďalšom období
*Turnaj v šachu a dáme - 6. január 2007
*Novoročné stretnutie klubu dôchodcov s predstaviteľmi obce - január 2007 (účastníci dostanú pozvánky)
*Prechod dubovským chotárom - 20. január 2007
*Maškarný ples - 17. február 2007
*II. ročník v mariáši - 25. február 2007
*Stolnotenisový turnaj - deti - 24. marec 2007; dospelí - 25. marec 2007
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SPOLOCENSKÉ OKIENKO
JUBILANTI
40 rokov
Helis Ľubomír

(február 2007)

45 rokov
Ťapajna Jozef
Krška Viliam
Mgr. Ladislav Tomáň
Šnapko Jozef

(január 2007)
(marec 2007)
(marec 2007)
(marec 2007)

50 rokov
Dulačka Ľudovít
Dulačková Anna
Maxoňová Viera
Hojová Ľudmila

(január 2007)
(február 2007)
(marec 2007)
(marec 2007)

55 rokov
Zrnčíková Irena
Makúch Ján
Miháľ Stanislav
Potocký Ján
Šnapko Jozef

(január 2007)
(február 2007)
(február 2007)
(február 2007)
(január 2007)

60 rokov
Ing. Miškovič Marian

K 1. januáru 2006 mala obec 504 obyvateľov.
K 22.decembru 2006 má obec 505 obyvateľov.
Naši obyvatelia majú čo robiť, aby demografický vývoj v našej obci bol dynamickejší.
Podľa všetkého naša obec starne a rodí sa stále menej detí. Podľa všetkého vyhliadka
nie je ružová.
V roku 2006 nás opustili
V roku 2006 prišli medzi nás
Macáková Johana
(január 2006)
Bencúr Marek
(marec 2006)
Jelenčíková Johana
(apríl 2006)
Kudla Gabriel
(jún 2006)
Močol Dušan
(október 2006)
Lábiková Karin
(september 2006)
Suľová Mária
(november 2006)
Krúpa Martin
(november 2006)
Šutý Michal
(december 2006)
V roku 2006 sa prihlásili k trvalému pobytu
Klobušický František
Janotík Miroslav
Mgr. Tomáň Jozef
Šulc Ján
Kriváňová Martina
Baráthová Andrea
Mensár Jozef
Mensár Tomáš
Mensárová Erika
Mensárova Tatiana

(január 2007)

65 rokov
Mgr.Potocká Emília
(február 2007)
Jubilantom srdečne blahoželáme !
Prišli medzi nás
Krúpa Martin
(november 2006)
Martinkovi prajeme veľa zdravia !

Opustili nás
Močol Dušan
Suľová Mária
Šutý Michal

Demografický stav obyvateľov našej obce za rok
2006 (k 22.12.2006)

(október 2006)
(november 2006)
(december 2006)

V roku 2006 sa odhlásili z trvalého pobytu
Kuvová Monika Pekarčíková Eva
Kuva Alex
Janotík Miroslav
Kuzma Jaroslav
Váleková Júlia
Kuzmová Eva
Kuzma Nino
V roku 2006 uzavreli manželstvo
Eva Hojová – Ján Pekarčík
Ing. Peter Sirotný – Mgr. Veronika Šutá
Ing. Peter Laurinčík – Petra Lacová
Dušan Paľa – Jarmila Oršuliaková
(bs)

Plakala celá dedina
V piatok 1. decembra ako blesk z jasného neba otriasla celou našou
dedinou smutná správa o tragickej smrti 19-ročného Michala Šutého,
ktorý zahynul v Bratislave. Najväčší šok prežili i prežívajú jeho rodičia,
súrodenci, starí rodičia i príbuzní.
Po skončení strednej školy išiel pracovať do nášho hlavného mesta
s cieľom, že sa dokáže o seba postarať. Tešil sa z nového zamestnania,
veď sa mu darilo. No osud to zariadil ináč a jeho svieca života predčasne
dohorela. Škoda mladého života, nádejného človeka, ktorý mohol ešte
vykonať veľa dobrého pre seba, svojich blízkych i pre spoločnosť.
Dať posledné zbohom a dôstojne sa s ním prišli rozlúčiť v prvú adventnú nedeľu nie desiatky,
ale stovky ľudí, či už mladých alebo starých. Katafalk obsypaný živými kvetmi a vencami
svedčil o žiali nad stratou mladého života. Táto chvíľa každému zvlhčila oči, všetci plakali
s bôľom v srdci.
Miško, lúčila sa s Tebou celá dedina s tým, že sa za Teba bude modliť, aby si aj na druhom
svete pocítil podporu Tvojich najbližších i nás ostatných občanov. Umrel si bez strachu.
Odpočívaj v pokoji!
(ph)

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, hasičom, spolužiakom, susedom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším milovaným synom, vnukom, bratom, krstným
MICHALOM ŠUTÝM,
ktorý nás náhle opustil 1. decembra 2006 vo veku 19 rokov. Zároveň ďakujeme za dôstojnú
rozlúčku, za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaci rodičia, súrodenci, starí rodičia
a ostatná smútiaca rodina
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ŠPORT
V obci kraľuje stolný tenis
V nedávnej minulosti najviac pozornosti v našej obci sa venovalo najpopulárnejšiemu športu - futbalu. V súčasnosti ho vystriedal
stolný tenis. Aj tak dobre. Horšie by bolo, keby už u nás neexistoval žiaden šport. To by bola pohroma pre našu mládež. Ale predsa sa našli
zanietenci - športovci a vyriešili problém stolným tenisom. Ten pritiahol nielen dospelých, ale aj mládež a celkom sa im darí dosahovať
veľmi pekné výsledky. A čo je dôležité, že za priestory pohostinstiev dali prednosť kultúrnemu domu, stolnotenisovým loptičkám a raketám.
Už štvrtý rok je v zimných mesiacoch naplno využívaný kultúrny dom na stolný tenis. V sále je päť hracích stolov, na ktorých v utorky,
piatky a nedele vidieť veľa našich mladých, ale i starších spoluobčanov, ako „bijú“ raketami jedna radosť. Tento šport sa úplne udomácnil
a obec má v súťaži prihlásené dve družstvá, ktoré vzorne reprezentujú našu obec, a v tomto roku už aj v pekných dresoch. Sú zapojení do
oravskej súťaže II. triedy ako A a B družstvo. A družstvo tvoria – Dušan Oršuliak, Jozef Strežo, Ján Zrnčík, František Šutý, Mgr. Ladislav
Tomáň, Ľubomír Kučera. B družstvo – Peter Kuboš, Michal Dulačka, Maroš Oršuliak, František Habiňák, Róbert Zrnčík, Andrej Habiňák,
Branislav Habiňák, Michal Murín.
Záujem o tento šport narastá, preto sa rozhodol stolno-tenisový oddiel prihlásiť do súťaže aj žiacke družstvo, aby sa zdokonaľovalo
v tejto hre aj s inými družstvami v okrese. Žiacke družstvo – Jakub Kuboš, Martin Oršuliak, Andrej Zrnčík, Ján Zrnčík, Patrik Zrnčík, Jozef
Strežo. Chodia hrávať aj neorganizovaní, napríklad Ondrej Mikuška, Ľubomír Tropek, Ján Miháľ, Patrik Šnapko, Mgr. Erika Miháľová a iní.
Prehľad výsledkov v jesennej časti súťaže 2. triedy
Družstvo „A“
1. kolo
Breza – Sedliacka Dubová 0:18
(Zrnčík J. 4,5; Tomáň 4,5; Oršuliak D. 4,5; Strežo 4,5)
2. kolo
Sedliacka Dubová – Bziny 16:2
(Strežo 4,5; Tomáň 3,5; Zrnčík J. 3,5; Oršuliak D. 3,5; Zrnčík P. 1)
3. kolo
Novoť – Sedliacka Dubová 9.9
(Strežo 3,5; Zrnčík J. 2,5; Tomáň 1,5; Oršuliak D. 1,5)
4. kolo
Sedliacka Dubová – Mutné 15:3
(Tomáň 4,5; Strežo 4,5; Zrnčík J. 3; Oršuliak D. 3)
5. kolo
Horná Lehota – Sed. Dubová 6:12
(Zrnčík J. 4,5; Tomáň 3,5; Oršuliak D. 2,5; Strežo 1,5)
6. kolo
Krivá – Sedliacka Dubová 12:6
(Tomáň 2,5; Strežo 2; Oršuliak D.1; Zrnčík J. 1,5)
7. kolo
Sed.Dubová – Dlhá 16:2
(Zrnčík J. 4,5; Oršuliak 4,5; Tomáň 3,5; Strežo 3,5)
8. kolo
Trstená – Sedliacka Dubová 6:12
(Zrnčík J. 3,5; Tomáň 3,5; Strežo 2,5; Oršuliak D.2,5)
9. kolo
Sed. Dubová A – Sed. Dubová B 10:8
(Oršuliak D. 2,5; Tomáň 2,5; Strežo 2,5; Zrnčík J. 2,5)
Tabuľka z 19.12.2006
1. Sedliacka Dubová A
2. Novoť B
3. Krivá
4. Sedliacka Dubová B
5. Trstená
6. Bziny C
7. Dlhá
8. Horná Lehota
9. Mutné C
10.Breza C

9
8
8
9
8
8
8
8
8
8

7
7
7
5
3
3
3
1
1
0

1
1
0
0
2
2
1
1
0
0

1
0
1
4
3
3
4
6
7
8

Družstvo „B“
1. kolo
Sedliacka Dubová – Dlhá 11:7
(Oršuliak M.3,5; Kuboš 2,5; Dulačka 2,5; Habiňák F. 2,5)
2. kolo
Trstená – Sedliacka Dubová 14:4
(Dulačka 3; Zrnčík R. 1)
3.kolo
Sedliacka Dubová – Krivá 6:12
(Dulačka 4,5; Oršuliak M. 0,5; Habiňák F. 0,5; Zrnčík R. 0,5)
4. kolo
Sedliacka Dubová – Breza 11:7
(Dulačka 4,5; Oršuliak M. 2,5; Habiňák F. 2,5; Habiňák A.1,5)
5. kolo
Bziny – Sedliacka Dubová 7:11
(Dulačka 3,5; Oršuliak M.2,5; Habiňák F. 2,5; Kuboš 2; Zrnčík R.0,5)
6. kolo
Sedliacka Dubová – Novoť 6:12
(Dulačka 3; Habiňák F. 2; Kuboš 1)
7. kolo
Mutné – Sedliacka Dubová 3:15
(Kuboš 4,5; Habiňák F. 3,5; Dulačka 4,5; Oršuliak M. 2,5)
8. kolo
Sed. Dubová – Horná Lehota 12:6
(Dulačka 4,5; Habiňák F. 4,5; Kuboš 1,5; Zrnčík R. 1,5)
9.kolo
Sed. Dubová A – Sed. Dubová B 10:8
(Dulačka 2; Kuboš 2; Oršuliak M. 2; Habiňák F. 2)

114:48 24
98:46 23
106:38 22
84:78 19
80:64 16
68:76 16
68:78 15
56:88 11
42:102 10
22:122 8

Súťaž pokračuje aj po vianočných sviatkoch!
(lt)

Mladá nastupujúca generácia
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FAŠIANGY KEDYSI DÁVNO...
Fašiangy sú syntézou staroslovanských rituálnych obradov
predjaria a karnevalových kultúr nemecko-talianskeho
prostredia šírených v minulosti prostredníctvom meštianskej
a šľachtickej vrstvy, v ktorom sa zabezpečovala prosperita
úrody na poliach, plodnosť domácich zvierat a princíp sýtosti
po celý rok sprevádzaný obradným veselím. Je to obdobie
podľa ľudovej tradície od Troch kráľov do Popolcovej stredy,
a keďže dátum Popolcovej stredy je pohyblivý, bývajú
fašiangy niekedy kratšie a končia vo februári alebo dlhšie
a končia v marci. Názov pochádza z nemeckého slova
faschung alebo vast – schanc, čo pravdepodobne značí výčap
a nápoj pred pôstom. Fašiangy boli obdobím veselosti
a zábav. V posledné tri dni pred pôstom, ktoré boli akýmsi
vyvrcholením fašiangov, sa konal posledný fašiang, burza
s pochovávaním basy. Bola to ľudová hra napodobňujúca
pohreb, rozlúčku so zábavou a muzikou pred pôstom
a Veľkou nocou. A ako prebiehali fašiangy v Sedliackej
Dubovej? Na túto tému si zaspomínali naše pamätníčky, len
škoda, že nechceli byť menované.
1. anonymná pamätníčka:
- Keď som bola mladá, počas fašiangov sme chodili na
dedinské zábavy. Počas tohto obdobia sme tiež chodievali
na priadky. Chodilo sa v skupinkách po sedem-osem dievčat,
ako sme boli medzi sebou kamarátky. Tých sedem dievčat
chodilo vždy ku jednej domov, a tak sme sa striedali.
Prichádzali za nami chlapci s harmonikami, spievali sme
spolu, tancovali a rozprávali sa. My, dievčatá, sme si počas
týchto priadok zvykli veštiť alebo čarovať. Chceli sme si tak
pričarovať pekného mládenca. Mali sme na to aj verš, ktorý
sme spolu odriekali: „Tŕň vyhrň, šíp vyštíp, lôh daj nôh a lieska,
daj nám chlapcov z vrecka.“ Keď sme dočarovali, pozametali
sme podlahu a prach sme išli vysypať na miesto, kde sa
križovali cesty, aby sa nám čary splnili.
2.anonymná pamätníčka:
- Podľa toho, či Veľká noc vyšla skôr alebo neskôr, sa
rozlišoval krátky a dlhý fašiang. Hovorievalo sa , že krátky

fašiang má „pekné dievky“, to znamenalo, že počas krátkeho
fašiangu sa povydávali tie najkrajšie a pekné dievky a počas
dlhého už aj tie menej pekné. Posledný deň pred pôstom sa
volal „ostatný fašiang“, kedy bol zvyk pochovávať basu a to
bol znak, že zábava skončila a nastal čas pôstu.
3. anonymná pamätníčka:
- Na fašiangy sa chodilo aj na priadky. Tam sa rozprávalo, kto
by bol komu, ktorá dievka pre ktorého mládenca – rozhodovalo
sa najmä podľa majetku. Potom niekto z rodiny alebo dobrá
suseda išla k dievkiným rodičom, či by ju nedali za toho – ktorého
mládenca. Hovorievalo sa, že „išli s obrúskom“. Ak súhlasili,
sľúbili ju aj bez jej vedomia. Hovorilo sa, že „zvohľadovali“.
Potom ju už mládenec išiel pýtať, išiel na vohľady. Ženy počúvali
pod oknami, či sa dohodnú. Potom nastali ohlášky. Ešte pred
svadbou sa dohadovalo, koľko „gruntu“ dajú rodičia dievke
a hneď sa prepisovalo, pretože sa báli, že po svadbe nedostanú
to, čo im sľúbili. Na svadbu sa vždy chystala celá dedina a tie
mohli byť iba vo fašiangy.
Na priadky prichádzali k dievčatám chlapci s harmonikou,
tancovalo sa. Prichádzali aj mládenci z iných dedín, čo sa našim
mládencom nepáčilo, a preto ich niekedy aj zbili, aby k nim
viac nechodili. Vždy bolo veselo a spievalo sa, napríklad : „Keby
vedel, kde zaklali, šiel by tam na vohľady. Či by dali, či nedali,
leda by ma ukochali.“ Okrem toho sa vystrájali rôzne nezbedy.
Odnášali sa bránky, dievky chodili po domoch, kde mali
mládenca, klopali im na dvere a utiekli. Niekedy kradli drevo
alebo ho ukladali pred dvere. K tomu sa viaže aj jedna príhoda.
Keď domáci počuli, že sa na dvore niečo deje, chceli tie dievky
vidieť a zabrániť vziať triesky. Zasvietili svetlo a čakali, kým
pôjdu preč. Dievky kričali, že chcú tmu. Keď svetlo zhaslo,
utekali preč, ale nie okolo domu. Utiekli za humno, odtiaľ vybehli
a nikto ich nevidel.
Počas fašiangov sa povystrájalo kadečo, len aby bolo veselo.
Respondentkám ďakujeme za ochotu podeliť sa s nami o
svoje spomienky z mladosti.
(pripravili do tlače ak/so)
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