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VEĽKÁ NOC V KATOLÍCKEJ CIRKVI
Veľká noc podľa katolíckej tradície sa začína vigíliou Nedele Vzkriesenia (ktorá završuje veľkonočné triduum
Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota) a trvá päťdesiat dní až do Turíc, slávnosti zostúpenia Ducha svätého.
Prvý týždeň Veľkej noci sa nazýva Veľkonočná oktáva. 40. deň Veľkej noci je slávnosť Nanebovstúpenia Pána,
ktorá pripomína Ježišov výstup zo zeme do neba a jeho oslávenie u Otca.

Veľkonočné symboly
Baránok— Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách. V židovskej
tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. Zároveň židia na sviatok jedia baránka ako
pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo symbolov
Ježiša Krista, lebo obrazne podľa kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu sveta.
Kríž — Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus bol odsúdený
na smrť ukrižovaním. Tento trest patril k trestom veľmi krutým a ponižujúcim.
Oheň — Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje
víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú
veľkonočné sviečky.
Sviečka — Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie života. Veľkonočná
sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista — tento symbol pochádza zo starovekých osláv
Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka (nazývaná tiež paškál) od ohňa. Takto zapálená
sviečka sa v priebehu veľkonočnej bohoslužby ponára do vody na krst, je ozdobená znamením Veľkonočné symboly
kríža a symbolmi Á a Ů, t. j. začiatku a konca vekov, ktorými je Kristus. Táto sviečka sa potom
zapaľuje počas celého veľkonočného obdobia až po Turíce a pri každom krste — aby sa
naznačilo, že krst patrí k Veľkej noci. Táto sviečka sa tiež zapaľuje pri kresťanskom pohrebe
na znamenie toho, že zosnulý rovnako ako Kristus, prešiel bránou smrti; a cirkev sa za neho
modlí, aby vstal k novému životu s Bohom.
Vajíčko — Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach symbolom
plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto
vajíčka; dôvodom jedenia vajec na Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa nesmeli
jesť v pôstnom období. V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z
ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti.
Zajačik — Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene v kresťanskej symbolike,
niektoré veľkonočné symboly môžeme vystopovať až do predkresťanskej doby. Napríklad
zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari.
Korbáč — Tento na Slovensku dôverne známy symbol Veľkej noci má tiež pôvod v starých Tanier so šunkou, vajíčkom, hrudkou a zeleninou
pohanských zvykoch.

Spokojné prežitie veľkonočných sviatkov plné milosti a nádeje Kristovho
zmŕtvychvstania našim spoluobčanom praje redakcia a obecný úrad.
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Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet a volebný program
Dňa 29. januára 2007 sa konalo 2. zasadnutie nového obecného
zastupiteľstva (OZ) a jeho hlavným aktom bolo schválenie
finančného rozpočtu a volebného programu našej obce na ďalšie
obdobie. Ako obvykle v úvode starosta uskutočnil kontrolu plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Konštatoval, že boli
splnené a niektoré dlhodobejšie úlohy sa plnia podľa potreby.
V uznesení bolo aj uzamykanie čakárne na železničnej stanici
v nočných hodinách. Zatiaľ sa tam urobil čiastočný poriadok, ale
aj tak je to nie k úplnej spokojností občanov. Starosta sa dohodol
s pánom Helisom o uzamykaní čakárne, a to v čase od odchodu
posledného nočného vlaku a otvorenie pred príchodom prvého
ranného spoja. Starosta ešte ohľadom železničnej stanice
informoval, že pán Helis chce od železníc odkúpiť budovu, a
čakáreň, ktorá je jej súčasťou, by tým zanikla. O tomto probléme sa
bude starosta kontaktovať s predstaviteľmi železníc, aby sa čakáreň
udržala alebo postavila vedľa danej budovy na ich náklady. Okrem
toho starosta informoval prítomných poslancov o zaslaní listu
majiteľom miestnych reštauračných zariadení, aby dodržiavali
otváracie a zatváracie hodiny v zmysle VZN.
Prítomní poslanci prerokovávali rokovací poriadok OZ a po
štylistických i terminologických úpravách ho aj schválili.
Najviac priestoru sa venovalo schvaľovaniu finančného rozpočtu
obce až na tri roky, ale dôraz sa predovšetkým kládol na rok 2007.
Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z predchádzajúceho obdobia.
Najviac pripomienok mali noví poslanci, ktorí požadovali
vysvetlenie niektorých rozpočtových položiek, aby mali vo všetkom
jasné pri schvaľovaní. Vyslovili sa k šetreniu a efektívnemu
využívaniu finančných prostriedkov. Nakoniec poslanci sa vyjadrili
k prideleniu finančných prostriedkov pre miestnu cirkev. Peniaze
môžu byť cirkvi poskytnuté na základe požiadania pre potreby
stavebných prác a OZ sa dohodne, na ktoré aktivity koľko poskytne
finančných prostriedkov. Prehľad finančného rozpočtu obce je
k nahliadnutiu na ďalších stranách týchto novín ako aj volebný
program obce na roky 2007 – 2010.
Dôležitou časťou bolo aj schvaľovanie velebného programu obce.
Pred jeho schválením poslanci vzniesli pripomienky, prípadne ho
doplnili o svoje návrhy. Vierka Maxoňová navrhla, aby vyvážanie
maštaľného hnoja z poľnohospodárskeho družstva sa
neuskutočňovalo po hlavnej ceste, ale vedľajšou cestou popri rieke
Orava. S týmto riešením všetci súhlasili. Pavol Miháľ hovoril
o úprave pešníkov od domu Mareckých až po Majcherovcov,
pretože v týchto častiach nepôjde kanalizácia. Ďalej ešte hovoril
o rozšírení miestneho cintorína, o odvodnení ulice okolo fary –
urobiť zberač alebo zlepšiť stav. Takto pripomienkovaný volebný
program i finančný rozpočet obce poslanci schválili. Rozpočet na
rok 2007 bude bohatší o viac ako 300 tisíc korún, ktoré sa ušetrili
v roku 2006.
V rámci diskusie sa hovorilo o starostlivosti a udržiavaní kaplniek
a krížov v okolí obce. Poslanci vyjadrili poďakovanie starším
občanom – dôchodcom, lebo oni na tom majú najväčšiu zásluhu.
Želajú si, aby ich aj naďalej zveľaďovali, udržiavali ku cti a sláve
Božej. Obecný úrad na udržiavanie a obnovu týchto skvostov
poskytne potrebný materiál i prostriedky, len treba dať vedieť o tom
na úrade.Na rad sa dostal aj dom smútku, predovšetkým katafalk
(chladiaci pult). Urobí sa naň drevená konštrukcia, tá bude
potiahnutá textíliou, aby zakrývala neestetické časti a povrch. Na

starosť si to zobrali Vierka Maxoňová a Anka Miháľová. Ľudovít
Holub hovoril o odhŕňaní snehu v zimnom období pred neobývanými
domami a domami nevládnych starších občanov. Okrem toho sa
zmienil o potrebe zabezpečenia palivového dreva pre starších
i chorých občanov. Tých by mali, ako prvých upozorniť o možnosti
zakúpiť si lacnejšie drevo na urbáre a zabezpečiť im aj dovoz. Vraj
táto požiadavka sa dá splniť, len treba dať požiadavku na obecný
úrad alebo urbár. Ing. Ladislav Šutý navrhol, aby obecný úrad
písomnou formou upozornil tunajšie pohostinstvá o zákaze
podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.
Trvať na prísnom dodržiavaní a sankcionovať ich.
Na záver vystúpil starosta a pochvalne sa vyjadril o aktivitách
našich dôchodcov, o prechode dubovským chotárom, o úpravách
v budove školy atď.
Toto zasadnutie OZ malo určitú dynamiku. Možno to bolo aj
z dôvodu, že sa rozšíril počet poslancov z 5 na 7 a začínajúci
entuziazmus nových poslancov. My voliči si len želáme, aby im ten
elán vydržal do konca volebného obdobia a nedali sa znechutiť
nepriazňou niektorých občanov.
(ph)

Informácia z 1. zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Prvé zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva sa konalo
31. decembra 2006, na ktorom všetci poslanci zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Zvolili zástupcu
starostu obce a ním sa stal Ján Zrnčík. Ďalej pristúpili k vytvoreniu
komisií, a to:
- verejného poriadku, životného prostredia a výstavby – Peter
Oršuliak, Ing. Ladislav Šutý, Pavol Miháľ, Viera Maxoňová
- školstva, mládeže športu a kultúry – Ing. Pavol Laurinčík, Pavol
Miháľ, Ján Zrnčík
- finančná – Ing. Ladislav Šutý, Ing. Pavol Laurinčík, Peter Oršuliak,
Ľudovít Holub
- sociálna – Ľudovít Holub, Viera Maxoňová, Ján Zrnčík
Na tomto prvom zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo
základný plat starostu (bez odmien), ktorý mu patrí podľa zákona
a jeho výška závisí každoročne od priemernej mzdy v národnom
hospodárstve (každý rok sa mení) a od počtu obyvateľov obce
k 31.12. v každom roku. Ďalej mesačnú odmenu zástupcovi starostu
obce vo výške 1 000,- Sk, odmenu poslancov za činnosť, resp. za
aktívnu účasť na zasadnutí OZ vo výške 300,- Sk za jedno zasadnutie.
Okrem toho sa poslanci ešte zaoberali úpravou rozpočtu na rok 2006
podľa predloženého návrhu a schválili harmonogram zasadnutí
obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie (najmenej 6-krát
ročne).
Našim zvoleným poslancom ako aj starostovi prajeme veľa síl
a trpezlivosti pri plnení úloh, ktoré vyplývajú z volebného programu
pre uspokojenie potrieb všetkých našich občanov. Veríme, že budú
rozhodovať podľa najlepšieho svojho svedomia pre prospech
a rozvoj našej obce Sedliackej Dubovej. K naplneniu týchto
predsavzatí sme aj my im povinní vychádzať v ústrety a pomáhať
riešiť problémy obce, ktoré trápia všetkých nás.
(ph)

SPRAVODAJ ŽIAR

-3-

MAREC 2007

FINANČNÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2007
Nakoľko obecný rozpočet je rozsiahly materiál, ktorý by zabral veľa strán obecných novín, predkladáme našim
občanom len niektoré položky. Pre porovnanie uvádzame aj skutočné plnenie rozpočtu za rok 2006, aby ste mali akú
- takú predstavu, s akými peniazmi hospodári náš obecný úrad. Údaje sú uvedené v tisíc korunách. Rozpočet obce
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30. januára 2007.
Na tomto priestore sa nedajú rozpísať všetky položky, ale
poslanci OZ mali pri schvaľovaní predložený rozsiahly,
ucelený materiál. Ak by mali občania k nejakej položke otázky,
alebo sú im niektoré položky nejasné, môžu sa opýtať na
obecnom úrade alebo prostredníctvom bonzi schránky.

Nie je cieľom obecného úradu vytvárať zisk, lebo nie je
podnikateľským podnikateľským subjektom(zisk sa snažia
tvoriť podnikatelia), ale uržať chod obce ( samosprávne
funkcie) a investovať do rozvoja obce. To znamená, že
hospodárenie obce môže byť mierne plusové alebo
vyrovnané (čo ukladá aj zákon).
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VOLEBNÝ PROGRAM OBCE SEDLIACKA

Hlavným zámerom volebného programu je zabezpečenie všestranného rozvoja obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Program
rozvoja obce pre roky 2007-2010 nadväzuje na doterajšie zámery, aktualizované novými potrebami a možnosťami ekonomiky SR
a ekonomiky obce Sedliacka Dubová. Obsah a štruktúra volebného programu je pracovným a otvoreným dokumentom, ktorý je
možné v priebehu volebného obdobia na základe nových skutočností a objektívnych potrieb upravovať. Jeho základ tvorí volebný
program starostu obce doplnený návrhmi zvolených poslancov, ktorý sa opiera o reálne zhodnotenie uspokojenia potrieb občanov,
inštitúcií a rôznych združení v obci, a to všetko v rámci neľahkých finančných možností rozpočtu obce. Kontrola plnenia úloh
obsiahnutých vo volebnom programe sa bude vykonávať priebežne v obecnom zastupiteľstve, resp. vo vytvorených komisiách
a taktiež prostredníctvom obecných novín ŽIAR.
Vo všeobecnosti cieľom volebného programu je:
- vytvoriť pre občanov takú obec, aby v nej mohli prežiť dôstojný a spokojný život
- vytvoriť pre podnikateľov také podmienky, v ktorých sa oplatí podnikať a tak pomáhať sebe, občanom obce
i ekonomickému, sociálnemu, kultúrno-spoločenskému rozvoju obce
- prezentovať obec navonok tak, aby aj návštevníci si ju obľúbili a radi sa do obce vracali
Volebný program je rozdelený do štyroch oblastí s menovitými
úlohami:
A. Investičná oblasť a rozvoj obce
1. Dokončiť vyasfaltovanie chodníkov ( mimo tých, kadiaľ
pôjde kanalizácia).
2. Zrekultivovať pozemok a breh v smere od márnice ku
benzínovej pumpe kvôli chodníku pre peších na využitie pre deti
do školy, občanom k lekárovi, do Jednoty, na poštu, do lekárne.
3. Zhotoviť prístrešok do vchodu na obecnej bytovke.
4. Odvodniť miestnu časť ulice od s. č. 97,98,99 ( v rámci
výstavby ČOV a kanalizácie).
5. Odkúpiť pozemky (ak bude záujem) pre záujemcov
o výstavbu rodinných domov v časti obce smerom od
záhradkárstva Ing. Kudlu k agrodružstvu.
6. Upraviť oplotenie v novom cintoríne, lepšie osvetliť,
vymaľovať plot v starom cintoríne.
7. Dokončiť komasáciu pozemkov.
8. Prijať plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
9. Začať spracovávať územný plán obce.
10. Pokračovať a podporovať projekt záchrany kostolíka
„DUBOVA COLONORUM“ na Žiari.
11. Osadiť reklamný pútač s erbom obce pred vstupom do obce
zo smeru z Dlhej nad Oravou.
12. Dokončiť rekonštrukciu verejného osvetlenia s úspornými
svietidlami a obecného rozhlasu.
13. Majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod budovou školy
a školskej záhrady.
14. Majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod prístavbou
starej hasičskej zbrojnice, kde je obecný šrotár.
15. Majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod šatňami pri
futbalovom ihrisku.
16. Upraviť priestory verejnej zelene, parku, verejných
priestranstiev, doplniť odpadové koše a lavičky.
17. V školskej záhrade urobiť pre deti tzv. detské ihrisko.
18. Dokončiť výmenu skorodovaných skriniek na stĺpoch
elektrického vedenia (HDS-ky).
19. Upraviť územie nelegálnej skládky ( smetisko) a okolie rieky
Orava.
20. Komerčne využívať budovy, ktoré sú vlastníctvom obce
(garáž č. 3 a č. 4 v hasičskej zbrojnici, futbalové šatne, kancelárie
v kultúrnom dome, budovu prístavby starej hasičskej zbrojnice,
školu, kinokabínky) prostredníctvom nájmov.

21. Postupne rekonštruovať staré rozvody obecnej káblovky.
22. Snažiť sa využiť možnosti získania finančných prostriedkov
z eurofondov, k tomu pripraviť projekty.
23. Vyriešiť využívanie vlakovej čakárne, tá je zatiaľ vo vlastníctve
železníc.
24. Interpelovať na rôznych štátnych inštitúciách vo veci
pokračovania cestného obchvatu Horná Lehota-Trstená.
25. Upraviť miestnu komunikáciu – ulicu s. č. 148 – 156 (po
dokončení kanalizácie).
26. Dokončiť odkanalizovanie miestnej časti Jama, resp.
zrekultivovať.
27. Rekonštruovať a pripraviť prázdne priestory ZŠ na ich
využitie.
28. Vysadiť stromy okolo rieky Orava.
29. Predĺžiť prekrytie prístrešku na urbárskej budove – pre
čakajúcich na autobusový spoj.
30. Vyriešiť odpad (septík medzi školou a urbárskym domom).
31. Vybudovať altánok oproti studničke za mostom.
32. Vymaľovať fasádu kultúrneho domu.
33. Vymaľovať budovy patriace obci (šatne, ZŠ, DS).
34. Vymeniť okná v budove ZŠ.
35. Dokončiť úpravu potoka Pod Osičím a popod Alberta Šuttu.
36. Osloviť ministerské a iné ústredné orgány štátnej správy so
žiadosťou o finančné príspevky pre obec.
37. Zrekultivovať priestory okolo drevených sypární.
38. Zabezpečiť od elektrární výstavbu novej trafostanice pre
občanov na posilnenie elektrickej siete.
39. Zabezpečiť pre občanov možnosť separácie všetkých druhov
odpadu.
40. Vyklčovať a rozšíriť miesto nad Domom smútku.
41. Zhotoviť informačnú tabuľu kvôli reklame starého kostola.
42. Urobiť zberač na miestnej komunikácii pri č.d.13.
B. Oblasť riadenia obce a spolupráca s občanmi, združeniami,
inštitúciami, podnikateľmi, cirkvou
1. Zlepšiť informovanosť občanov o aktivitách OZ, resp.
obecného úradu, zaviesť mechanizmy, ktoré umožnia aktívnu
účasť občanov na riadení obce (verejné zasadnutia OZ, vydávanie
obecných novín s námetmi občanov na zlepšenie života v obci,
vlastné vysielanie káblovej televízie, verejné hovory).
2. Robiť anketové prieskumy k najdôležitejším problémom obce.
3. Riešiť sťažnosti, pripomienky a názory občanov
prostredníctvom zriadených komisií OZ (možnosti využitia „bonzi
schránky“), publikovať v obecných novinách ich riešenie.
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DUBOVÁ NA ROKY 2007 - 2010
4. V spolupráci so Spolkom urbáru otvoriť pre potreby urbáru,
obce, družstva a občanov lom Pod vápenicou.
5. Vytvárať dobré podmienky pre rozvoj podnikania pre
podnikateľské subjekty v obci a tým hľadať možností pre
vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných, podporiť vznik
nových firiem v obci.
6. Podieľať sa na oživení poľnohospodárskej výroby na
agrodružstve, ktoré je najväčším zamestnávateľom v obci a tým
ovplyvňovať zamestnanosť občanov.
7. Vytvárať podmienky pre zriaďovanie rôznych obchodov a služieb
(ponúkať priestory do nájmu).
8. Podporovať rozvoj ubytovacích možností v obci (napr.
v urbárskom dome, v neobývaných domoch).
9. Podporovať v rámci finančných možností obecného rozpočtu
obecný Dobrovoľný hasičský zbor a postupne dopĺňať potrebný
hasičský materiál (hadice, prúdnice).
10.Užšie spolupracovať s orgánmi policajného zboru pri
zabezpečovaní verejného poriadku v obci (najmä pri zábavách,
nočných výtržnostiach mladých, motorkárov, krádeže atď.).
11.Prevádzať kontroly na dodržiavanie povolených otváracích
hodín v miestnych pohostinstvách, vyvodzovať dôsledky v rámci
možných obecných kompetencií.
12.Spolupracovať na odôvodnených projektoch miestnej cirkvi
a farského úradu.
13.Od poslancov požadovať spoluprácu a styk s voličmi, ktorých
zastupujú a prenášať ich dôvodné pripomienky na rokovanie
obecného zastupiteľstva s cieľom ich riešenia v rámci možností
obecného rozpočtu.
14.Podieľať sa na prácach pri oplotení farskej záhrady, farského
humna i pivnice.
15.Organizovať stretnutia s dôchodcami, resp. s klubom
dôchodcov a podporiť ich aktivity.
16.Upraviť kríže a ich okolie v chotári obce.
17.V spolupráci s urbárom poupravovať poľné cesty.
C. Oblasť sociálna
1. Rôznymi formami vychádzať v ústrety sociálne odkázaným
občanom, rodinám, dôchodcom, resp. zdravotne postihnutým
(znížením daní a poplatkov, na službách, sociálnou výpomocou).
2. Efektívne riešiť pomoc chorým a osamelým občanom v rámci
opatrovateľskej služby.
3. Poskytovať dôchodcom k Vianociam vianočné poukážky na
zakúpenie tovaru v miestnych predajniach.
4. Poskytovať bezplatnú poradensko-sociálno-právnu službu pre
občanov, ktorí to potrebujú.
5. Poskytovať prostredníctvom rôznych besied zdravotnícku
osvetu, najmä pre starších ľudí (prednášky, vyšetrenia, meranie
tlaku atď.).
6. Finančne prispieť (jednorázovo 3 000,- Sk) rodine pri narodení
dieťaťa.
7. Zintenzívniť činnosť miestneho spolku Slovenského červeného
kríža.
8. Prostredníctvom projektov a žiadostí na ÚPSVR zamestnávať
na obecnom úrade nezamestnaných občanov.

D. Oblasť školstva, kultúry a športu
1. Podporovať udržanie materskej školy v obci.
2. Vydávať štvrťročne obecné noviny s aktuálnymi informáciami
pre občanov.
3. Pokusne zaviesť vlastné dedinské televízne prenosy
(prostredníctvom káblovej televízie) zo zasadnutí OZ, resp. z besied
alebo z kontaktných relácií naživo alebo zo záznamu vysielať relácie
tzv. infoštúdio obce.
4. Podľa možností každoročne organizovať silvestrovský ples,
prechod chotárom, maškarný ples.
5. Poskytovať priestory školy aj pre mimo vyučovacie aktivity ( aj
komerčne), zaviesť internet v škole.
6. Podporovať a zintenzívniť činnosť a prevádzku obecnej knižnice,
resp. čitárne.
7. Zaviesť do obecnej knižnice internet.
8. Ponúkať priestory kultúrneho domu na rôzne aktivity na komerčnej
báze (školenia, schôdze, besedy, burzy, spoločenské posedenia,
zábavy- v obmedzenom počte, plesy atď.).
9. Zrekonštruovať všetky priestory pivníc v kultúrnom dome na ich
využitie (napr. pre vzpieračov, pre aerobic a pod.).
10. Využívať priestory kultúrneho domu na šachové a stolnotenisové
turnaje, organizovať mariáš a tenisový turnaj.
11. Komerčne využívať obecné športové zariadenia (lyžiarsky vlek,
hokejové a tenisové ihrisko, šatne a organizovať turnaje, zápasy).
12. Upraviť priestory pivníc a povaly v škole na rôzne využitie.
13. Novelizovať internetovú stránku obce.
14. Iniciovať občanov k prevedeniu prác na čistení a poriadku v obci.
V priebehu volebného obdobia sa môžu vyskytnúť nové
skutočnosti, na ktoré bude treba reagovať, a s tým môžu súvisieť
niektoré zmeny v realizácii tohto volebného programu. Plnenie
volebného programu závisí od dostatočného množstva finančných
prostriedkov od štátu ( podielové dane na transfery, resp. fondy,
decentralizačné a delimitačné dotácie, ktoré sú účelovo určené),
z vybraných daní a poplatkov, resp. od inštitúcií, zo združených
finančných prostriedkov, z eurofondov a pod.
Tento volebný program našej obce bol prejednaný a schválený na
2. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.januára 2007.
(obecný úrad)
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Z VOJNOVÉHO DENNÍKA JÁNA MIHÁLA
Určite si pamätajú naši starší spoluobčania na nebohého Jána Miháľa (nar. 31.7.1915 - + 10.6.1991) ako zanieteného fanúšika
miestneho futbalu. Nemienime hovoriť o jeho záľubách, ale predovšetkým o tom čo prežil na vlastnej koži v čase 2. svetovej vojny. O tom
sa dozvedáme z jeho osobného vojnového zápisníka. Mal vtedy 31 rokov. Snažil sa všetko zachytiť do detailov – svoje pocity, názory,
utrpenie a predovšetkým obavy o svoj vlastný život, ktorý vkladal do rúk Najvyššieho. Niesol v sebe vieru v Boha, oddanosť katolíckej
cirkvi a to mu dávalo nádej na šťastný návrat domov k svojej rodine.
Keďže si budeme o mesiac pripomínať 62. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, je našou povinnosťou si tieto udalosti pripomenúť, aby
sa už nikdy neopakovali. Bolo to kruté obdobie a najmä pre priamych účastníkov tohto vojnového besnenia. Je obdivuhodné, že prostý
mladý roľník Ján Miháľ v tom čase si našiel chvíľu a odvahu zaznamenať tieto udalosti do svojho zápisníka. Nuž, ponúkame vám, čo
v ňom zapísal.
Niektorí kamaráti vyskakujú z vlaku oknami. Nemeckí esesmani po
nich strieľajú, niekoľkí sú mŕtvi a iní zasa ranení. „Nech im je zem
slovenská ľahká!“ Volili radšej smrť, ako sa stať germánskymi
zajatcami. Viezli sme sa len do Kraľovian a odtiaľ zasa peši do Vrútok.
Vo Vrútkach spíme v kinosále. Červený kríž nám dáva malé teplé
občerstvenie, t.j. polievku. Sestričky ošetrujú chlapov, ktorí sú ťažšie
chorí od toľkej únavy.
Spanie máme na tvrdej dlážke, na ktorej si máme odpočinúť
k ďalšiemu pochodu.
20. februára 1945
Cestujeme do Turčianskeho svätého Martina do kasáreň
spojovacieho práporu. Tam nás ubytovali v izbách čo v najväčšom
počte, aby sa nás tam vmestilo čo najviac a zároveň si nemohli riadne
odpočinúť. Od 21. februára do 4. marca sme stále v kasárňach, kde
prežívame tŕpke časy a rozpínajúce sa germánske panstvo. So
zúrivými tvárami hľadíme na nich.
Ján Miháľ ako vojak
18. februára 1945
Ráno o siedmej hodine Nemci s guľometmi obkľúčili našu dedinu
a dali vybubnovať, aby chlapi od 18 do 40 rokov nastúpili
s legitimáciou pred miestnu školu. Prvá moja myšlienka bola , že
nás zhromažďujú preto, aby nás odvliekli. Ako sme nastúpili, hneď
nás aj roztriedili a niektorých si vybrali. Vybraných už nepustili, ale
zavreli školy. Tam nám nemeckí esesmani povedali, že sme
neposlúchli rozkaz vlády. Na celej Orave museli muži narukovať
od 21. do 30. roku a my musíme ísť s nimi. Kde? Sami sme si
domysleli, že do lágru. Naši rodičia a manželky priniesli nám všetky
najpotrebnejšie veci na odchod z našej najmilšej dedinky do
neznáma. Ešte raz som sa pozrel na svoj milý rodný domček a pritom
som sa so stisnutým srdcom lúčil s mojou najmilšou rodinkou,
dietkami, ale nemal som sklamaného ducha, ktorý by mi bol pošepol,
že sa už viacej nevrátim. Išiel som smelo, kde mi bolo súdené, dal
som sa do vôle Božej, prechádzam dedinkou a na konci si
vzdychnem: „Všemohúci Bože, prosím Ťa, prijmi ma pod svoju
ochranu a čo budem v akom nebezpečí, zachráň ma!“
Cestujeme peši 18 km s batohmi do Dolného Kubína. Tam sú už
v kasárňach zavretí chlapi z celej Oravy. Vohnali nás tam. Naša
posteľ bola holá dlážka a suchá strava, ktorú sme si niesli so sebou.
19. februára 1945
Ráno ideme k stanici a nastupujeme do vlaku. Pohýname sa za
najväčšieho náreku ľudí, čo prišli ešte k svojim milým.

5. marca 1945
Ráno ideme na stanicu, kde nás už čakali očíslované vozne a v nich
bola veľká zima. Dôstojníci, ktorí išli s nami, nám hovorili, že ideme
tam, kde vo dne v noci svieti slnko, aby sme sa zohriali. Tiež hovorili,
že nám tam bude dobre a budeme piť len víno miesto vody. Ťažko je
nám uveriť, ale ešte zatiaľ dobre, kým sú naši dôstojníci s nami, lebo
keby nešli, Germáni všetkých vyničia. Vlak sa pohýna a vonku je
ešte dosť zima. Vagóny sú dobytčie, drgolíme sa od zimy, každému
stíska srdce, či ešte raz uvidíme svoj domov.
6. marca 1945
Cestujeme cez Bratislavu, tam sme krátko. Pokračujeme na Viedeň
a 7. a 8. marca cez Salzburg. Je tu ešte tuhá zima a mnoho snehu. 9.
marca v noci prechádzame talianske hranice. Tu už snehu nieto, je
dosť teplo, čo sme sa nevedeli prenačudovať. 11. marca stojíme na
stanici v Klavsene. V meste nás ubytovali v schátranom kaštieli, kde
sa nachádzali všelijaké živočíchy, čo ponechávali Germáni. Do
Talianska nás ide tisíc mužov a dve tisíc ostalo v Martine. Tí budú
robiť, čo im páni esesmani poručia. Nás zo Sedliackej Dubovej išlo
33 a osud nám doprial ísť len štyrom, t.j. Ján Miháľ ako najstarší
válečník vojnovej doby, druhý náš Peter Miháľ, tretí Ján Oršuliak
a štvrtý nevojak Jozef Regulík, ktorý odchádzal s nami s ťažkým
srdcom. Ostatní zatiaľ ostali v Martine. V Klavsene stojíme päť dní
od 5. marca do 11. marca. Spíme len na holej zemi. Stravu sme nedostali,
len to, čo sme mali z domu. Ak si nemal, tak si sa pozeral na druhých.
Z rána a do večera i v noci je stále poplach, pri ktorom sa stále
bombarduje a čakáme na náš osud každého jedného.
(pokračovanie na strane 7)
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Klavsen je staré talianske mesto. Počasie je krásne a je už úplne
teplo. Naši chlapci si píšu denníky, aby sme si mohli niekedy, ak dá
Boh, pozrieť doma, že je to písané v Taliansku počas vojnovej
doby. Nevieme, ktorí toto donesieme domov, prečítajte domáci,
naši.
17. marca 1945
Nasadáme na vlak a cestujeme ďalej na Frento. Ideme nocou cez
vysoké vrchy. l8. marca asi o druhej hodine v noci vychádzame
z vlaku vo Frente. Všetko je tu bombardované, až strach sa na to
pozrieť. Do rána spíme v škole. Mestečko je medzi vrchmi. Domy
sú zo skál. Po obede asi o 6. hodine už odchádzame s batohmi.
Ideme peši celú noc, lebo vo dne sa musíme schovávať pred
bombardovaním. Prešli sme 30 km, pritom keď idú lietadlá, musíme
sa skryť po priekopách a prískokmi po jednom vpred. Ráno 19.
marca cestujeme ďalej od štvrtej do ôsmej hodiny a potom sa
musíme skryť ako najlepšie, ale len tam, kde nám páni Germáni
povolili. Opäť o 9. hodine ideme ďalej a takto putujeme peši do
polnoci a chránime si svoje životy. Vlakom sa vôbec nedá ísť, lebo
celý Brenerský priesmyk je zbomardovaný, premávka je úplne
zastavená. Dňa 20. marca vidím prvý rozkvitnutý strom v Taliansku.
21. marca 1945
Cestujeme ďalej nocou, nohy už ani necítime od bolesti. Nejeden
si vzdychne, že je to hotová Krížová cesta. Nemeckí strážcovia idú
ešte stále s nami, kým nás neodovzdajú divízii. Dňa 23. marca sme
prišli do pekného mesta Verony po 120 kilometrovom pochode
peši. Päť dní sme boli o suchej biednej strave. Ubytovaní sme
v škole a tá tiež bola zasiahnutá bombami. V susednej izbe je iba
zrúcanina a prebitá povala od tretieho poschodia až do pivnice.
Počas dvoch dní, čo odpočívame vo Verone, musíme ísť do
mestských krytov, ktoré sú v starodávnej aréne (asi stará 2000 rokov
pre narodením Krista, také ako rímske koloseum, t.j. po slovensky
ohrada).
26. marca 1945
Cestujeme vlakom z Verony až do Milána. Tam prichádzame na
stanicu ráno 27. marca. 28. marca nás už preberá slovenská divízia
a slovenskí dôstojníci, ktorí sú už dávnejšie v Taliansku. Hneď sa
nám kráčalo voľnejšie do Sinarole a odtiaľ do Kinalope, kde bol
náš prápor. 29. marca v Kinalope sme vyfasovali vojenskú taliansku
iniformu a už sme ako vojaci. V ten večer odchádzame do dedinky
Albuzana, vzdialenej 18 km a tam naša 12. rota strávi veľkonočné
sviatky. Ľudia sú k nám milí, učíme sa pomaly taliančinu, lebo to
nutne potrebujeme. Na Veľký piatok navštevujeme Boží hrob, na
Bielu sobotu večer tu nebýva Vzkriesenie ako u nás doma. Na Veľkú
noc 1. apríla ideme celá rota spoločne do kostola na bohoslužby.
V pondelok máme slovenské bohoslužby a slovenského vdp. farára,
ktorý je stále na vojne. Pod sv. omšou spievame slovenské sväté
piesne. Na koniec sv. omše spievame slovenskú hymnu ďaleko od
svojej vlasti so slzami v očiach. Oblievačka v kúpací pondelok tu
nie je zvykom. Civilné šaty, čo máme, musíme utarmoniť žačo-zato,
lebo máme rozkaz.
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6. apríla 1945
Celú rotu asi 200 mužov premiestnili do druhej dedinky Valoria,
vzdialenej asi 40 km. Tu sme ubytovaní do 23. apríla. Cez pracovné
dni chodíme kopať zákopy k rieke Padu. Počas obeda sa môžeme
okúpať aj člnkovať po rieke, ktorá je väčšia ako Dunaj. Večer sa
ideme trochu poprechodiť, aby nám skorej ušiel čas. V rádiu
počúvame blížiaci sa koniec vojny. Na deň odpustu v Krivej si
pripomíname aj tu v Taliansku. Na sv. omšu ideme o 10. hod. do
kostola, pri ktorej je vyložená socha sv. Jozefa. A takto sme v duchu
spojení s domovom. Spomíname si v modlitbách na svojich milých,
tak vzdialených od nás. Počas pracovných dní je vždy letecká
činnosť, musíme jej venovať veľkú pozornosť vo vlastnom záujme.
Vzduchom sa otriasajú každú chvíľu výbuchy z vyhodených
muničných skladov, čo ničia Nemcom partizáni.
24. apríla 1945
Máme 48 km presun v nočných hodinách do Santa Marie Dela
Kroče. Pohýname sa z Valorie o 9. hodine večer. Bledý mesiačik svietil
nejasnou žiarou, akoby tušil našu strašnú cestu. Hneď v prvej
dedinke asi o 11. hodine na nás útočia lietadlá a zhadzujú malé bomby.
Obeťou sa stáva jeden kamarát. Zasiahla ho črepina do brucha
a zomrel na mieste. Ďalších sedem je ranených a jeden vozový kôň.
Je nám veľmi horúco, lebo batohy si musíme niesť so sebou a pritom
každú chvíľu sa plaziť. Lietadlá sú stále a stále nad nami. Celí upotení,
urosení sa ráno o piatej hodine dostávame do malého mestečka, kde
si líhame na šopu a spíme do obeda. 25. apríla večer pokračujeme
v ceste po malých skupinách. Na cestách sú kolóny nemeckých
vojakov, ktorí ustupujú a skrývajú sa pred letectvom. Prichádzame
do malej dedinky o jednej v noci. Ľahli sme si na šopu do sena. Po
namáhavej ceste dobre zaspávame až do neskorých ranných hodín.
Keď nás ráno zbadali civili, pripravili nám polievku a občerstvenie.
Cestujeme ďalej.
26. apríla 1945
Prichádzame do mesta Krema, kde počuť streľbu, partizáni
obsadzujú mesto a fašisti s Nemcami sa ešte bránia. S dosť veľkým
strachom prechádzame mesto a ideme do Santa Dela Kroče. V ten
istý deň vstupujeme do novej organizácie Československej armády
v zahraničí. Náš veliteľ je podplukovník Kmicikievič. Po vyjednávaní
s generálnym štábom nás prehlasuje za riadnu jednotku uznanú od
spojencov 1. československej divízie.
29. apríla 1945
Odchádzame 15 km od Kremy na trvalý pobyt do Porlina, kde máme
čakať na ďalšie rozkazy a na prípravu na cestu do vlasti. Pochodujeme
ako zložka Československej armády v riadnom pochode – celá rota
200 mužov. Obyvateľstvo dedín nás potleskom pozdravuje, vzdáva
poctu spievajúcej československej jednotke. Keď povstali talianski
patrioti a partizáni, od 24. apríla až do 1. mája sme nemali žiadneho
proviantu, lebo sme boli zásobovaní z nemeckých skladov a v tom
čase Nemcov odzbrojili a všetko im zobrali. My sme boli odkázaní na
civilné obyvateľstvo. Našťastie boli k nám milí a s láskou nás živili
až do času, kým náš veliteľ divízie išiel k talianskemu generálovi
Gadormovi, ktorý celej divízii 800 mužov dáva proviant na 10 dní
z talianskych skladov. Od 12. mája nás preberajú do stavu živených
spojenecké vojská, kde sme ubytovaní v malej dedinke Porline.
Obyvatelia sú dosť milí.
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Novoročné stretnutie dôchodcov
V sobotu v podvečer 27. januára 2007 sa stretli členovia klubu dôchodcov s predstaviteľmi našej obce v malej zasadačke kultúrneho
domu. Uctiť si ich prišli za obecný úrad starosta Mgr. Ladislav Tomáň, Božena Strežová a za poslancov Vierka Maxoňová a Pavol Miháľ.
Pozvaní boli aj miestni podnikatelia, ale tí absentovali. Nevieme, z akých dôvodov. Škoda, iste by sa boli dobre cítili, lebo bola vytvorená
výborná atmosféra pre všetkých.
Úvodná časť bola oficiálna, kde sa členovia
klubu dozvedeli, aké akcie poriadali v roku
2006 a tiež ako sa využívali finančné
prostriedky. Pre rok 2007 si určili aktivity,
ktoré majú pomôcť k upevneniu zdravia
a získania sviežosti do ďalších rokov.
Naplánovali si návštevu do Meander Parku
v Oraviciach v mesiacoch marec- apríl,
v letných mesiacoch častejšie návštevy
v prírodných termálnych bazénoch v správe
Mestského úradu Tvrdošín. Okrem toho
v júli – auguste, podľa počasia, posedenie
v prírode na ihrisku – bude to takzvané
„batôžkové posedenie“. V októbri sa
uskutoční spoločenské posedenie aj
s kultúrnym programom pre všetkých
dôchodcov v obci z príležitosti mesiaca úcty k starším. Mimo relaxačných aktivít sa budú naši dôchodcovia starať o kríže, kaplnky, budú
sa podieľať na úprave priestorov kostola, fary, cintorína. Sú to aktivity, ktoré robia naši dôchodcovia každý rok.

Pohľad do pléna

Na záver oficiálnej časti vystúpil starosta obce a úctivo sa k dôchodcom prihovoril. Vyjadril im obdiv a poďakovanie za všetko, čo dobré
robia pre obec. K nemu sa pripojil aj poslanec Pavol Miháľ, čím potvrdil slová starostu a dal si za predsavzatie, že chce slúžiť vo volebnom
období pre potreby všetkých našich občanov.
Po tomto už nasledovala veselšia časť. Prípitok, občerstvenie, milé
posedenie pri piesni a za zvukov dvoch harmonikárov Mariána a Pavla
Miháľa. Táto nálada pretrvávala do večerných hodín. Všetci vyjadrili
spokojnosť a poďakovanie patrí organizátorom a výborným kulinárom
– Márii Zajacovej, Anne Šutej, Helene Laurinčíkovej, Márii Brtošovej
a zabávačovi Mariánovi Miháľovi i Hanke Štigovej, ktorá sa podieľala
na príprave, no z rodinných dôvodov nebola prítomná. Bez nich by
takéto podujatia nemali taký punc, ako majú. Robia to v prospech
všetkých našich dôchodcov a tiež pre dobré meno v okrese.
Naša organizácia sa v roku 2006 v rámci okresu v svojich aktivitách
umiestnila na 3. mieste. A to je dobrá vizitka pre Sedliacku Dubovú.
(ph)
Radosť bolo počúvať dvojicu harmonikárov a spev
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Dobrovoľníci v spolupráci s obecným úradom uskutočnili už 6. ročník maškarného plesu detí a mládeže. Najskôr nesmelo, ale potom
strhujúce rytmy rozhýbali aj tých najlenivejších. V dobrej nálade a príjemnej atmosfére sa zabávalo viac ako 50 detí, ktoré mali prekrásne
masky zvierat, postavičiek z filmov a rozprávok. Sálu temer zaplnili do posledného miestečka v poslednú fašiangovú sobotu 17. februára
2007 v kultúrnom dome v Sedliackej Dubovej rodičia, starí
rodičia, súrodenci a známi. Úvod maškarného plesu patril
dievčatám z tanečného súboru umeleckej školy Jánoš pod
vedením pani učiteľky Ingrid Brunckovej a ony navodili tú
správnu atmosféru. Ako každý rok aj teraz sa o hudbu postaral
DJ Jožko Hyža so svojím pomocníkom Lukášom Šutým. Vďaka
štedrosti sponzorov, boli deti za svoju nápaditosť, fantáziu
ocenené darčekmi a po výbere poroty boli vyhlásené Naj
masky. Spestrením bola aj návšteva babky-starenky, ktorá sa
na poslednú chvíľu uchádzala o Naj masku. Našej ctenej
porote chceme poďakovať za výborné zvládnutie neľahkej
úlohy pri výbere Naj masiek. Šantenie pokračovalo v zábave
a v súťažiach, ktoré si pripravili a organizovali mladí nadšenci
našej obce. Deti ukázali svoj talent a kreativitu. Nezaostávali
ani rodičia a babky, ktorí sa v hojnom počte zapojili do súťaže
„ Havajská show- tanec pod latkou“, kde obhájila svoje
prvenstvo pani Erika Šutá. Za predvedené výkony aj ich čakali rôzne ceny od sponzorov.
Radosť detí bola umocnená ešte bohatou tombolou, lebo všetci čakali, že sa na nich usmeje šťastie. Organizátori mali čo robiť, kým
takmer 50 cien získalo svojich majiteľov. Ale zďaleka to nebol koniec. Zábava pokračovala aj pre našu staršiu mládež až do neskorých
nočných hodín.
Poďakovanie za uskutočnenie tohto dňa patrí Obecnému úradu v Sedliackej Dubovej za ochotu a podanie pomocnej ruky pri organizácii
podujatia.
Poďakovanie patrí za organizačné zvládnutie celej akcie aj pani Denise Kučerovej, mladým spoluorganizátorom: Báši Maxoňovej, Terezke
Polákovej, Ľudmile Šnapkovej, Zuzke a Simonke Čupajovým, Svetlane Oršuliakovej, Kristínke Mikuškovej, Michaele Krkoškovej, Aničke
Šutej, Jánovi Miháľovi, Marošovi Oršuliakovi, Ľubovi Tropekovi, Marekovi Mudrončíkovi, Ľubovi Majcherovi, Braňovi Habiňákovi,
Jožkovi Strežovi, Marošovi Čupajovi, Ondrovi Mikuškovi a všetkým ostatným, ktorých som nemenoval, lebo aj oni prispeli k príjemnej
atmosfére 6. ročníka maškarného plesu v našej obci.
Za týmto všetkým sa skrýva aj ochota tých, ktorí poskytli sponzorsky všetky ceny, či už v podobe finančného príspevku alebo vecnou
cenou do tomboly.

Osobitné poďakovanie firmám a jednotlivcom
Firme AVEX PRODUCTION s.r.o. Dolný Kubín - Ing. Jánovi Oršuliakovi
a konateľovi spoločnosti Ladislavovi Oršuliakovi, firme ORAVAN
DRUŽSTVO Dolný Kubín - Jánovi Murinovi, firme ORAVEX s.r.o. Dolný
Kubín - Františkovi Habiňákovi a Michalovi Hojovi, SPOLKU URBÁRU
– POZEMKOVÉMU SPOLOČENSTVU v Sedliackej Dubovej Ladislavovi Karetkovi, firme KOBIT s.r.o. Dolný Kubín - Ing. Jánovi
Zajacovi, firme VEGA s.p.s. Dolný Kubín - Michalovi Kostúrikovi, firme
ZIKO - Jánovi Zrnčíkovi, firme SUBRIMEX s.r.o. Dolný Kubín - Jozefovi
Brtošovi, poďakovanie patrí aj elektrotechnikovi vykonávajúceho
revízie a školenia Jozefovi Svýbovi z Dolného Kubína, poisťovni
KOOPERATIVA a.s. Dolný Kubín v zastúpení Žofiou Žúborovou a
Dominikom Zrnčíkom, firme STRING s.r.o. Dolný Kubín - Ing. Jozefovi
Sojčákovi, POTRAVINÁM - Zite Grofčíkovej,

Víťazné masky: Jožko Tropek, Denis Šutý a Paťka Zrnčíková
firme TOMA - Jánovi Tomáňovi ml., POTRAVINÁM Sedliacka Dubová - Mgr. Richardovi Dudášikovi, Ľubomírovi Kučerovi zo Sedliackej
Dubovej.
Veríme, že dobro, ktoré spolu so svojimi darmi rozdali, sa im mnohonásobne vráti a dúfame, že maškarný ples je a zostane tradičným
podujatím v Sedliackej Dubovej.
To, či akcia bola úspešná, ukáže čas a reakcie zúčastnených. Záverom chcem ešte raz vysloviť úprimné ďakujem.
(Jozef Strežo)
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Poďakovanie aktívnym občanom
Každý rok organizuje v našej obci maškarný ples detí
a mládeže a tak sa ho podujal uskutočniť aj počas
tohoročných fašiangov. Bol veľkolepý svojím programom.
Deti poobliekané do masiek od výmyslu sveta, sponzorské
dary, zabezpečený kultúrny program ZUŠ Jánoš v Dolnom
Kubíne (účinkovali žiaci ZŠ Dlhá nad Oravou), zábavné
súťaže, tombola a príjemná i vďačná zábava pre deti. Toto
si vyžadovalo veľké množstvo voľného času na prípravu
i odhodlanie uskutočniť takú akciu, aby bola spokojná mládež,
deti, dospelí. Všetci to považujeme za samozrejmé a málokto
sa nájde, aby mu poďakoval, ba prípadne vyjadril obdiv, čo
všetko dokáže urobiť popri svojom náročnom povolaní pre
prospech obce i našich občanov.
Toto poďakovanie patrí Jozefovi Strežovi, staršiemu.
Vyjadrujeme mu poďakovanie prostredníctvom našich
obecných novín a želáme mu veľa tvorivých síl, aby ho
entuziazmus neopúšťal a naďalej pokračoval v práci s našou
mládežou. Veď jeho iniciatíva nespočíva iba v organizovaní
kultúrno-spoločenských podujatí, ale venuje sa aj futbalu,
stolnému tenisu, a to všetko vo svojom voľnom čase.

Moderátori maškarného plesu Denisa Kučerová a Jozef Strežo

Popritom mi nedá, aby som sa kriticky nevyjadril na adresu
miestnej inteligencie. Máme tu dosť vzdelaných mladých
i starších ľudí, inžinierov, učiteľov a iných povolaní a akosi
obec málo pociťuje ich prítomnosť, až na niektorých. Dostali
sme sa do akejsi letargie, veci len prijímať, alebo sa k nim
postaviť apaticky. Mali by sme si uvedomiť, že na tomto
svete nie sme len pre seba, pre svoje pohodlie, ale
predovšetkým pre druhých. Bolo by prospešné, keby sme
sa aktívnejšie zapájali do kultúrno-spoločenského, športového
života v obci a tiež aj sami vyvíjali aktivity, prichádzali
s nápadmi, ktoré by pomohli realizovať a oživovať
spoločenský život v našej Sedliackej Dubovej. Je to výzva
nielen pre našu inteligenciu, ale pre všetkých, ktorí oplývajú
kreativitou a spôsobom, ako čo nového uskutočniť. Dobrá
nápaditosť a aktivita je vždy vítaná a v tom rád vyjde v ústrety
obecný úrad – starosta i poslanci.
(ph)

Kolektívna maska „Flienstonovci“ v podaní Detky Bielovej,
Tomáša Mensára, Táni Mensárovej a Lukáša Makúcha

Páter Anatolij už po štvrtýkrát
Páter Anatolij z Ukrajiny opäť zavítal do našej farnosti v dňoch 25. februára až 3. marca po štvrtýkrát na pozvanie nášho duchovného
otca vdp. Henryka Siteka. Podobne ako v predchádzajúcich návštevách prebiehali duchovné cvičenia. Tri dni v našej obci a tri dni vo
filiálke v Hornej Lehote. Aj tohoročný jeho pobyt vhodne zapadol do 40-dňového pôstneho obdobia, čím ovplyvnil duchovný život
našich farníkov. Každý z veriacich si uvedomil prítomnosť samotného pátra a predovšetkým pôstne dni, čo sa prejavilo vo väčšej
účasti na bohoslužbách v očakávaní zmŕtvychvstalého Ježiša Krista vo veľkonočnom období.Naši farníci pri rozlúčke popriali pátrovi
Anatolijovi veľa pevného zdravia, Božích milostí a trpezlivosti pri vykonávaní svojho poslania.
(ph)
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Vŕšok Žiar je v pohybe...
Bola streda 22. februára a zrazu ráno oznamoval miestny rozhlas
poruchu na vodovode, aby si občania zabezpečili potrebu pitnej
vody. Vodohospodári zistili poruchu pri kaplnke pod zrúcaninou
starého kostola. Po odkrytí zeminy ostali prekvapení, pretože nešlo
o opotrebované alebo poškodené potrubie, ale o odpojenie
(oddialenie od seba) vodovodných rúr, ktoré spôsobili pohyby pôdy
na tomto mieste. Ešte šťastie, že nebolo snehu a daná porucha sa
pomerne rýchlo odstránila. Ako vidieť, pôda je v pohybe, čo dokazuje
aj miesto pod starým kostolom.
(ph)

Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zasadnutie sa konalo 27.3.2007. Hlavným bodom bol rozbor
hospodárenia obce za rok 2006 a záverečný účet obce. Z tohto dôvodu
sa zasadnutia zúčastnila aj kontrolórka obce Mgr. Lonská, ktorá
podávala osobitnú správu hlavného kontrolóra obce.
Poslanci obdržali rozsiahlu správu o hospodárení obce, kde boli
položkovite uvedené všetky príjmy a výdaje obecného úradu. Po
prerokovaní týchto položiek bol záverečný účet obce a rozbor
hospodárenia za rok 2006 schválený.
OZ sa zaoberalo aj schvaľovaním sadzobníka poplatkov za služby
a používaný inventár OÚ, ktoré sú poskytované občanom. Zaoberali
sa aj anonymom ohľadom dedinských krčiem, v ktorých sa
nedodržiava otváracia doba a podávajú sa alkoholické nápoje aj
mladistvým. V tomto chce OZ zjednať nápravu prostredníctvom
policajného zboru. Bolo tiež konštatované, že sa za úplatu využívajú
obecné majetky (most, kinokabínky - ubytovňa, hasičská zbrojnica,
kultúrny dom), čím prinášajú pre obec finančný úžitok.
OZ dostalo od OÚ informáciu o vývoji spotreby elektriny, plynu,
vody v obecných budovách za predchádzajúce 4 roky a konkrétny
rozpis výdavkov na káblovú televíziu a obecný hasičský zbor.
Bola predložená smernica o finančnej kontrole v obci a stav účtov,
pohľadávok a záväzkov i zoznam neplatičov, ktorí budú zverejnení v
obecných novinách (pokiaľ si svoje dlžoby voči obci nevyrovnajú).
Starosta informoval poslancov o tom, že k žiadostiam o eurofondy
je potrebné mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy k obecným
budovám a k pozemkom. V našej obci sa podarilo obecné budovy
majetkovo-právne vysporiadať na 100% a pozemky zhruba na 80%.
V zmysle platných zákonov starosta musí každý rok predložiť písomne
poslancom OZ svoje majetkové pomery, prípadne ich zmenu oproti
predchádzajúcemu roku, čo aj splnil.
Diskusia sa viedla o viacerých veciach, mimo iného bol schválený
nájomný vzťah k časti budovy školy pre súkromného podnikateľa
Jána Zrnčíka.
(lt)

SADZOBNÍK POPLATKOV
/za služby a inventár poskytovaný obcou/
Kopírovanie

1-stranné 2,- Sk
2-stranné 3,-Sk

Pre nájom nehnu t eľno s tí
Lyžiarsky vlek
20,- Sk / 1 deň
10,-Sk / poldeň
Hokejové ihrisko

20,- Sk / 2 hod.
30,-Sk / 2 hod. pri osvetlení

Tenisové ihrisko

20,- Sk / 1hod. deti do 15 rokov
40,- Sk / 1hod.
50,- Sk / 1hod. pri osvetlení

Nebytové priestory na podnikanie
350,- Sk / 1m2 za rok
Kultúrny dom – veľká sála + kuchyňa
- svadby, plesy
3.000,- Sk / bez kúrenia
4.000,- Sk / s kúrením
- kary
500,- Sk / bez kúrenia
1.000,- Sk / s kúrením
Kultúrny dom – malá sála - zasadačka
- kary
400,-Sk / bez kúrenia
500,-Sk / s kúrením
Dom smútku

200,- Sk / 1 deň

Hasičská zbrojnica – garáž, jama

50,- Sk / 1 deň

Obecný byt v kinokabínkach

120,- noc,
150,-/noc s kúrením

Most - podnikateľské subjekty

1000,-Sk celý deň

Miešačka
50,- Sk / 1 deň
Rebrík hliníkový
40,- Sk / 1 deň
Kolesový rebrík výsuvný
50,- Sk / 1 deň
Lešenie montované
30,- Sk / 1 deň
Lešenie rúrkové
20,- Sk / 1deň
Elektrická píla
50,-Sk / 1 deň
Výťah
50,- Sk / 1 deň
Stôl
20,- Sk / 1 deň
Stolička
5,- Sk / 1 deň
Inventár kuchyne
50,-Sk / 1 deň
Krovinorez
50,-Sk/1 deň bez PHM
Kosačka bubnová
200,-Sk/1deň bez PHM
Kosačka koliesková
50,- Sk/1deň bez PHM
Fréza snehová
200,-Sk/1 deň bez PHM
Brúska
50,-Sk/2 hod. alebo 100,- Sk /1deň
Vŕtačka elektrická
30,-Sk/2 hod. alebo 100,- Sk /1deň
Zváračka
100,-Sk/2 hod. alebo 200,- Sk /1deň
(obecný úrad)
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Proti kriminalite a priestupkom
V mesiaci marci toho roku sa starosta stretol s príslušníkmi
Policajného zboru SR z Dolného Kubína, aby im predložil niekoľko
tém súvisiacich so zvyšujúcou sa kriminalitou a priestupkovosťou.
Boli analyzované záležitosti, ktoré najviac trápia našich občanov a
s ktorými sa obracajú na poslancov obecného zastupiteľstva,
prípadne na starostu.
Išlo najmä o tieto pálčivé témy:
·
nadmerné používanie alkoholických nápojov mladistvými
a z toho vyplývajúce ich vulgárne konanie
·
neskoré zatváranie pohostinských zariadení v obci t.j.
nedodržiavanie zatváracej doby
·
rušenie nočného pokoja v obci mladistvými
·
rôzne krádeže a zlodejstvá
·
nebezpečenstvo hroziace od motorkárov jazdiacich
hlučne a rýchlo po miestnych komunikáciách
·
pohyb podivných osôb po dedine
Pri riešení týchto jednotlivých problémov bolo starostovi, ale
i občanom obce doporučené, aby to nahlasovali na ich oddelenie,
kde majú zavedenú stálu službu (č. t. 0961/ 433705 alebo na 158).
Zároveň informovali, že našu obec má na starosti v rámci rajonizácie
PZ príslušník PZ Anton Letaši (0910 942368), ktorý by mal byť
akýmsi styčným dôstojníkom medzi obyvateľmi obce a Policajným
zborom. Doporučujú občanom využiť jeho služby. Starosta zase
doporučil príslušníkom PZ, aby sa zasadili o vytvorenie pobočky
PZ v Oravskom Podzámku, ktorá tam už niekedy bola. V tom období
bol menší výskyt priestupkov, pretože príslušníci PZ z tejto
pobočky častejšie, najmä v nočných hodinách, prechádzali obce,
čo preventívne vplývalo na potencionálnu priestupkovosť,
prípadne na trestnú činnosť.
(lt)

Čo nás nectí ... !
Do redakcie sme dostali anonym, ktorý bol vhodený do „bonzi
schránky“ pri vchode miestnych potravín pod týmto názvom.
Sme radi, že naši občania reagujú na neduhy v obci, ale radšej by
sme boli, keby sa podpísali, prípadne navrhli konkrétne riešenia.
Anonymný pisateľ v liste hovorí a z neho vyberáme: „Väčšia časť
našich občanov sa zúčastnila volieb do obecnej samosprávy a dala
hlas novým poslancom a starostovi s tým, že sa konečne urobí
poriadok v dedine. Nie je možné, že v tak malej dedine s 500
obyvateľmi sú tri krčmy, a preto sa hanbím priznať odkiaľ som...“
Anonym sa sťažuje, že v týchto zariadeniach podávajú alkoholické
nápoje aj maloletým a nedodržiavajú záverečné hodiny, ba sú
otvorené do neskorej noci.
Touto problematikou sa už zaoberali poslanci na svojom prvom,
druhom i treťom zasadnutí a prijali patričné opatrenia na
eliminovanie tohto stavu. Okrem toho starosta listom upozornil
majiteľov týchto zariadení, aby dodržiavali otváracie a zatváracie
hodiny a riadili sa zákonom a predpismi o zákaze podávania
alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.
Veríme, že majitelia pochopia sťažnosť občanov a uvedomia si
riziko porušovania nariadení, lebo ináč im hrozí mastná pokuta,
a tiež častejšie kontroly o dodržiavaní daných nariadení. Treba sa
snažiť uspokojovať svojich zákazníkov aj inými produktmi a vtedy
sa dosiahne obojstranná spokojnosť.
(redakcia)
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Mariáš sa začína udomácňovať
Už druhý ročník turnaja v spoločenskej hre mariáš sa uskutočnil
v nedeľu 25.3.2007 v Reštaurácii pod Žiarom. Účastníci z okolitých
dedín absolvovali 4-hodinový maratón zápasov, po ktorých vyznel
konečný rezultát.
1. Ján Strážnický (Chlebnice)
2. Tomáš Čižmár
(Chlebnice)
3. Ing. Jozef Hmirek (Sedl. Dubová)
4. Ján Zrnčík
(Sedl. Dubová)
5. Pavol Krížo
(Hor. Lehota)
6 Mgr. Pavol Havrila (Or. Podzámok)
Všetkých súťažiacich bolo 18. Polovica z nich dostala vecné ceny,
ktoré venoval miestny obecný úrad.
(js)

Víťazi turnaja: Ján Strážnický, Tomáš Čižmár a Ing.Jozef Hmirek

Zápis do 1. ročníka
5. februára sa otvorili brány Základnej školy v Dlhej nad Oravou
pre všetkých nedočkavých predškolákov nielen z Dlhej, ale aj z našej
obce. V doprovode rodičov sa prišlo zapísať do budúceho 1. ročníka
21 detí, z toho 3 zo Sedliackej Dubovej – Martin Ďurkovič, Romana
Majdišová a Dávid Šutý. Pani učiteľky pre nich pripravili mnoho
pútavých úloh, na ktorých si mali možnosť overiť zručnosti
i vedomostné schopnosti detí. Na každého budúceho prváčika čakalo
prekvapenie v podobe výrobkov od starších žiakov a sladká tyčinka.
(zk)

Pri testovaní budúcich prváčikov
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Informujeme...

Spolok urbáru ide v ústrety občanom

Vývoj nezamestnanosti v obci:

V nedeľu 18. marca 2007 sa uskutočnilo v kultúrnom dome valné zhromaždenie
Spolku urbáru – pozemkového spoločenstva. Prítomní podielnici sa dozvedeli,
akú činnosť urbár vyvíjal v roku 2006. Medzi iným boli informovaní
o skolaudovaní novej cesty v lokalite Kľagová, na ktorú urbár vybavil dotáciu
vo výške 2,1 milióna Sk. Ďalej bolo skonštatované, že na práce v urbáre je
nedostatok brigádnikov z obce a tiež o aktivite vybavovania povolenia na
otvorenie lomu. Kritika odznela na skutočnosť, že nájomca gátra po mesiaci
ukončil svoju činnosť a nepílil. Okrem toho podielnici schválili niektoré zmeny
stanov a rokovacieho poriadku.
Podielnici diskutovali o krádežiach dreva. Nakoniec sa uzniesli, že sa určí
pracovník , ktorý by mal každodenný dohľad nad hospodárením v lese, a teda
aj kontrolu na nepovolený výrub dreva. Výbor spolku sa pokúsi nájsť takú
osobu z mimo dubovských občanov a na úväzok ju zamestnať. Časť platu by
závisela od prichytenia zlodeja. Novinkou bola informácia o tom, že urbár
pokusne po prvýkrát v tomto roku dal narúbať palivové drevo – bučinu pre
možných záujemcov, ktorí si ho môžu na základe žiadosti zakúpiť v cene 420,Sk za m3. Keď sa zistí, že je o túto službu väčší záujem, bude sa uskutočňovať
každoročne.
(lt)

k 31.8.2003
k 31.8.2004
k 31.10.2004
k 31.8.2005
k 28.2.2006
k 31.8.2006
k 28.2.2007

20,12 %
19,26 %
22,41 %
15,08 %
15,72 %
10,04 %
8,15 %

Výber poplatkov za nájom obecných majetkov:
za užívanie mosta v roku 2006
4.500,- Sk
za užívanie tenisového kurtu 2006
4.200,- Sk
za užívanie bytu v kinokabínkach 2006
15.150,- Sk
za užívanie kultúrneho domu 2006
35.000,- Sk
za nájom 4 garáží pri KD za prvý rok
14.400,- Sk
za nájom jednej garáže v has. zbrojnici
12.000,- Sk
(obecný úrad)

Bude lom v našom chotári?
Výbor Spolku urbáru v súčinnosti s obecným úradom
sa rozhodol otvoriť v našom chotári Pod vápenicou lom,
ktorý by pomohol nielen urbáru, obci, družstvu, ale aj
všetkým občanom, ktorí často chodievajú po
dubovských zablatených poľných cestách. Skala,
respektíve štrk, z tohto lomu by pomohol tieto cesty
poupravovať. Otvoreniu kameňolomu ešte predchádza
vybavenie množstva povolení, rozhodnutí, stanovísk
a vyjadrení od kompetentných orgánov (životné
prostredie, banský úrad, pozemkový úrad, lesný úrad,
stavebný úrad atď.), ale dúfame, že po absolvovaní
všetkých byrokratických záležitostí budeme môcť tento
lom využívať.
(lt)

Minister a poslanec sa nepochopili, starosta
chcel niečo iné
Už v jeseni si obyvatelia Oravského Podzámku, Dolnej a Hornej Lehoty
vydýchnu, doprava bude presmerovaná na novú rýchlostnú cestu poza ich
dediny. A zároveň už nič nebráni tomu, aby sa tento rok mohol začať budovať
cestný obchvat Trstenej.
Ktorým smerom, či od Trstenej k Hornej Lehote, alebo naopak, sa bude
pokračovať vo výstavbe rýchlostnej komunikácie Dolný Kubín – Trstená, to
je zatiaľ otázne. Rozpracovanosť podkladov pre stavbu však nasvedčuje tomu,
že ako prvý ďalší by mohol byť úsek Oravský Podzámok – Dolný Kubín
v dĺžke 3,2 km, je už totiž v štádiu prípravy podkladov pre žiadosť o vydanie
územného rozhodnutia. Najviac pozadu je pripravená výstavba cesty, ktorá by
mala vylúčiť dopravu v obciach od Sedliackej Dubovej po Tvrdošín.
Postupnosť prác považuje starosta Sedliackej Dubovej za nelogickú, veď
súčasná cesta z Dolného Kubína do Oravského Podzámku nevedie obývanou
zónou. Avšak v úseku Sedliacka Dubová – Tvrdošín žijú popri ceste ľudia.
V tomto úseku by sa malo začať stavať z dolnej Oravy na hornú, keďže práve
v dolných obciach je hustota dopravy najväčšia a cesta vedie obývanými
zónami v najdlhšom úseku. V odpovedi na interpeláciu poslanca NR SR Petra
Markoviča, ktorú Ladislav Tomáň inicioval, minister dopravy vysvetľuje stav
prípravy budovania jednotlivých úsekov, zdôrazňuje, že rezort dopravy do
roku 2010 neuvažuje s výstavbou ciest na trase Sedliacka Dubová – Tvrdošín
a pripomína, že o Programe prípravy diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007
– 2010 s výhľadom do roku 2014 rozhodne vláda už budúci mesiac. V odpovedi
sa však vôbec nedotkol témy interpelácie, ktorou bola práve etapizácia, teda
zmena postupnosti prác na príprave ďalších úsekov rýchlostnej cesty Oravou.
„Počkáme ešte na zasadnutie vlády v apríli,“ dodáva starosta Sedliackej
Dubovej.
Keď sme sa v Dlhej nad Oravou opýtali obyvateľov, či by boli ochotní ísť
protestovať kvôli zvýšenej intenzite premávky aj na cestu a prípadne ju
zablokovať, odpovedali: Kedykoľvek!
(Oravec 22.3.2007 Lýdia Vojtaššáková)
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SPOLOCENSKÉ OKIENKO
JUBILANTI
40 rokov
Dušan Oršuliak
Ľudovít Strežo
Ivana Majcherová

(apríl)
(apríl)
(máj)

45 rokov
Peter Oršuliak (105)
(apríl)
František Murín
(máj)
Ing. Anna Oršuliaková (105) (jún)
50 rokov
Anna Mudrončíková
Ján Šnapko

(máj)
(jún)

55 rokov
František Jedinák
Ing. Jozef Regulík
Anna Marecká
Marián Karetka

(apríl)
(apríl)
(máj)
(máj)

60 rokov
Irena Miškovičová
Alojz Šutý

(apríl)
(apríl)

65 rokov
Ladislav Karetka
Ing. Pavol Laurinčík

(máj)
(jún)

Všetkým jubilantom úprimne
blahoželáme a prajeme pevné zdravie,
veľa lásky, spokojnosti do ďalších
rokov.
Prišli medzi nás
Sebastián Paľa
Daniela Čupajová
Ľubica Kajanová

(december 06)
(február)
(marec)

Malým novorodencom prajeme zdravý
a úspešný vývoj pre spokojnosť
rodičov.
Opustili nás
Matúš Krška
(február)
Anna Regulíková
(marec)
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú
sústrasť !
(bs)

Bodka Milana Lasicu...
Máme to za sebou. Že čo? Predsa MDŽ. Medzinárodný deň žien. Bol to svojho času veľmi
významný sviatok. Ženy na pracoviskách dostávali od vedenia kytice, bonboniéry a možno aj
diplomy. Na diplomoch bolo, pravdepodobne, zdôraznené, že sú ženy a že je to ich najväčšia
zásluha. Potom nasledovala voľná zábava. Ženy na to spomínajú tak, že muži vždy využili túto
príležitosť a ožrali sa. Muži zase spomínajú, že na MDŽ sa po nočných uliciach potulovali
skupinky žien v podnapitom stave. Obidve možnosti sú správne. Muži využijú akúkoľvek
príležitosť, aby sa mohli nadrať. Ženy mali takú príležitosť len raz do roka, ale potom to stálo za
to. Zacítili voľnosť, nezávislosť, pocit slobody, „hezké chvíľky bez záruky“, aby sme použili
názov nového českého filmu. V ten deň hodili ženy svoje povinnosti za hlavu. Nie na mužov, to
by im ani nenapadlo. Za hlavu. Vedeli, že na mužov sa nedá spoľahnúť ani na MDŽ. A čo ženám
preletelo cez hlavu v tento pre ne významný deň? Pokúsim sa predstaviť si to. Som žena. Ráno
vstanem. Je MDŽ. Bude veselo. Pripravím deťom raňajky, ale viac odo mňa nedostanú. Vlastne
– raňajky by mal pripraviť výnimočne manžel, ale ten ešte spí a že je dnes MDŽ, dozvie sa , až
keď príde do práce. Potom to využije a začne sa cmúľať so všetkými kolegyňami. S niektorými
viac, s niektorými menej. Okolo obeda sa začne otvárať šampanské. Hneď potom, ako sa
odovzdajú diplomy a bonboniéry. Popoludní je spoločné posedenie pod viechou. Útratu platí
ROH. Ktovie, ako sa to tam skončí, ale viem si predstaviť. Radšej na to nemyslieť. Muži sú
svine. Žena si odpľuje, vypraví deti do školy, upraví sa a beží do práce. Všetci sú akísi milší ako
inokedy. Okolo obeda sa začne otvárať šampanské. Predtým sa rozdali diplomy vzorným
pracovníčkam a bonboniéry všetkým ženám. Ženy sa chichocú, muži sa okolo nich obšmietajú.
Gratulácie, objatia a bozky sú srdečnejšie aj intenzívnejšie ako inokedy. Vlastne, inokedy ani nie
sú. Okolo piatej všetci odchádzajú pod viechu. Zopár diplomov obliatych šampanským ostáva
na písacích stoloch. Bonboniéry zmizli. Pod viechou zábava pokračuje. Podáva sa večera. Po
večeri začne hrať objednaná muzika. Všetko hradí ROH. Víno tečie potokmi, niektoré slobodné
sa začnú nenápadne vytrácať s kolegami. Neskoršie sa začnú vytrácať aj vydaté. Tie čo ostávajú,
buď zaváhali, alebo ich nikto nechce. O to intenzívnejšie popíjajú. Vytryskne pieseň. A ja ju, a ja
ju, nechytaj ma za ňu... Vtipný text je prehlušený hurónskym smiechom vedúceho oddelenia.
Pred polnocou sa zodvihne posledná skupinka podgurážených oslávenkýň a nočnou ulicou
znie smiech. Nastáva lúčenie. Žena sedí v električke, v ruke diplom a bonboniéra. Myslí na to, či
dal manžel deťom večeru. Keď príde domov, zistí, že manžel sa ešte nevrátil. Jasné, veď je MDŽ.
Líha si do postele a predtým, ako zaspí, zašomre: Je úžasné byť ženou. Nech žije MDŽ!
(Prevzaté .týždeň 12.3.2007, 11. týždeň)

MÚDROSTI
Všetky veľké veci sú jednoduché a môžu byť vyjadrené prostými slovami sloboda,
spravodlivosť, česť, povinnosť, milosť a nádej.
*
Niečo ako dobrá daň neexistuje.
*
Asi je lepšie byť nezodpovedným, ale mať pravdu, než byť zodpovedným, ale mýliť sa.
*
Máš nepriateľov? To je dobre. Znamená to, že si niekedy vo svojom živote za niečím stál.
*
Fanatik je človek, ktorý nedokáže zmeniť názor a nechce zmeniť tému.
*
Úspech je schopnosť ísť od jednej prehry k druhej bez straty entuziazmu.
*
Ľudia sa občas potknú o pravdu, ale väčšinou z nich sa otrasie a rýchlo kráča ďalej, ako
keby sa nič nestalo.
*
Odvahu treba na to, aby ste sa postavili a hovorili; odvahu treba aj na to, aby ste si sadli
a počúvali.
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ŠPORT

Stolný tenis

Zľava: Habiňák F., Oršuliak D., Oršuliak M., Tomáň L., Zrnčík R., Zrnčík J., Dulačka M., Strežo J.; chýbajú Kuboš P., Habiňák A.,
Šutý F.
Naši tenisti nesklamali. A družstvo obsadilo celkové 2. miesto a B družstvo 5. miesto. Čitateľom predkladáme výsledky od 10.
kola. Prvých 9 kôl bolo zverejnených v predchádzajúcom vydaní našich novín.

Družstvo A

Družstvo B

10. kolo
Sedl. Dubová – Breza
14:4
(Tomáň 4,5; Zrnčík 3,5; Oršuliak D. 2,5; Strežo 2,5; Zrnčík P. 1)
11. kolo
Bziny – Sedl. Dubová
5:13
(Zrnčík 4,5; Oršuliak D. 3,5; Tomáň 2,5; Strežo 2,5)
12. kolo
Sedl. Dubová – Novoť
15:3
(Tomáň 4,5; Zrnčík 3,5; Strežo 3,5; Oršuliak D. 3,5)
13. kolo
Mutné – Sedl. Dubová
1:17
(Tomáň 4,5; Zrnčík 4,5; Oršuliak D. 4; Strežo 4)
14. kolo
Sedl. Dubová – Hor. Lehota
18:0
(Tomáň 4,5; Zrnčík 4,5; Strežo 4,5; Oršuliak D. 4,5)
15. kolo
Sedl. Dubová – Krivá
7:11
(Zrnčík 3,5; Oršuliak D. 1,5; Strežo 1; Tomáň 0,5; Zrnčík 0,5)
16. kolo
Dlhá – Sedl. Dubová
7:11
(Strežo 3,5; Tomáň 3; Oršuliak 2,5; Zrnčík 2)
17. kolo
Sedl. Dubová – Trstená
7:11
(Tomáň 2,5; Oršuliak 2; Šutý F. 1; Strežo 1;Zrnčík 0,5)
18. kolo
Sedl. Dubová B – Sedl.Dubová A
5:13
(Tomáň 4,5; Strežo 3; Oršuliak 3; Zrnčík 2,5)

10. kolo
Dlhá – Sedl. Dubová
8:10
(Dulačka 4,5; Habiňák 3; Zrnčík R. 1,5; Kuboš1)
11. kolo
Sedl. Dubová – Trstená
8:10
(Dulačka 3; Habiňák 2,5;Oršuliak M. 1,5; Kuboš 1)
12. kolo
Krivá – Sedl. Dubová
16:2
(Dulačka 1; Habiňák 1)
13. kolo
6:12
(Dulačka 4,5; Oršuliak M. 3; Kuboš 2,5; Habiňák F. 2)
Breza – Sedl. Dubová
14. kolo
Sedl. Dubová – Bziny
10:8
(Dulačka 3,5; Oršuliak M. 3,5; Habiňák 1,5; Kuboš 1)
15. kolo
Novoť – Sedl. Dubová
11:7
(Habiňák 2,5; Dulačka 2; Oršuliak M. 1,5; Kuboš 1)
16. kolo
Sedl. Dubová – Mutné
10:8
(Dulačka 4,5; Habiňák 2,5; Zrnčík 1,5; Kuboš 1,5)
17. kolo
Hor. Lehota – Sedl. Dubová
8:10
(Dulačka 3,5; Habiňák 2,5; Kuboš 2; Oršuliak M. 1,5; Zrnčík R. 0,5)
18. kolo
Sedl. Dubová B – Sedl. Dubová A
5:13
(Dulačka 2; Habiňák 1,5; Zrnčík R. 1; Oršuliak M. 0,5)
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ŠPORT

Stolný tenis
Konečné výsledky v tabuľke
1. Krivá
18
2. S. Dubová A
18
3. Novoť B
18
4. Trstená
18
5. Sedl. Dubová B
18
6. Dlhá
18
7. Bziny C
18
8. H. Lehota
18
9. Mutné C
18
10. Breza C
18

Úspech našich žiakov
17 0 1 226:88
14 1 3 223:95
12 1 5 189:135
11 2 5 195:129
10 0 8 159:159
8 1 7 165:159
6 2 10 149:175
4 1 13 125:199
3 0 14 107:217
1 0 17 67:257

52
47
43
42
38
33
32
26
24
20

Dňa 25. marca 2007 sa konali
majstrovstvá Oravy žiakov
v Dolnom Kubíne, na ktorých sa
zúčastnili aj naši
mladí
pingpongisti - P. Zrnčík, J. Zrnčík,
R. Zrnčík, J. Kuboš, P. Zrnčíková,
J. Strežo, M. Oršuliak. Na prvýkrát
dosiahli aj pekný úspech. Janko
Zrnčík obsadil bronzové tretie
miesto.

Obecný turnaj v pingpongu
Dňa 31. marca sa konal obecný turnaj v stolnom tenise vo
viacerých mládežníckych kategóriách. Je vidieť, že mladí majú
o tento šport veľký záujem, čoho dôkazom bolo 16 štartujúcich.
Jednotlivé kategórie dopadli nasledovne:
I. Mladší žiaci: 1. Zrnčík Henrich, 2. Maroš Kuboš
II. Žiačky: 1. Strežová Mária, 2. Strežová Denisa, 3. Zrnčíková
Patrícia, 4. Oršuliaková Adriana
III. Žiaci: 1. Zrnčík Andrej, 2. Zrnčík Ján, 3. Kuboš Jakub, 4. Strežo
Jozef, 5. Oršuliak Martin, 6. Zrnčík Patrik
IV. Dorastenci: 1. Habiňák Branislav, 2. Mikuška Ondrej, 3. Strežo
David, 4. Majcher Ľubomír
Účastníci a víťazi si odniesli vecné ceny, ktoré im venoval obecný
úrad.
O deň neskôr sa konal turnaj dospelých za účasti 16 súťažiacich.
Jednotlivé kategórie dopadli nasledovne:
I. Registrovaní: 1. Šutý František, 2. Oršuliak Dušan, 3. Tomáň
Ladislav, 4. Dulačka Michal, 5. Zrnčík Ján, 6. Strežo Jozef, 7. Zrnčík
Robert, 8. Habiňák František, 9. Oršuliak Maroš, 10. Strežo Ľudovít
II. Seniori + ženy: 1. Janík Viliam, 2. Miháľová Erika, 3. ŠutýAlojz,
ml., 4. Oršuliak Ivan, 5. Oršuliak Peter, 6. Miháľ Marián

(športové spravodajstvo pripravil lt)

Lyžiarom neprialo počasie
Už po 8-krát sa organizoval v našej obci zimný prechod dubovským
chotárom. Bolo to 20. januára, ale počasie mu neprialo. Totiž nebolo
snehu, obloha zamračená s občasným dažďom, a to už nie je pre
viacerých nadšencov lákavé. Nuž, ale taká bola januárová tohoročná
zima.
Na prechode sa zúčastnilo okolo 50 mladších ľudí. Všetkým chýbali
lyže a biela snehová pokrývka. No napriek tomu sa zišli na Črťaži
a pod obnoveným prístreškom spoločne strávili príjemné chvíle pri
harmonike, teplom čaji so spomienkou na predchádzajúce vydarené
zimné prechody.
Dúfame, že v nasledujúcom roku bude zima štedrejšia na snehovú
nádielku a 9. ročník zimného prechodu dubovským chotárom sa
vyrovná aspoň atmosfére 7. ročníka z roku 2006.
(ph)
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