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   V dňoch od 26. marca až do 18.
apríla 2008 si mohli naši občania
prečítať na informačnej tabuli
obecného úradu Rozhodnutie
Obvodného úradu životného
prostredia Dolný Kubín o povolení
vodnej stavby „SKK a ČOV
Chlebnice, Dlhá nad Oravou,
Sedliacka Dubová“ podľa
projektu stavby, ktorý
vypracovala SVS – projekcia, s.r.o.
Vrútky. To znamená, že celá
projektová dokumentácia je
pripravená na začatie stavby.
Napriek tomu sa podľa aktuálnych
informácií stavba odkladá pre
nedostatok finančných
prostriedkov, pravdepodobne až
do roku 2011. Zmena by mohla
nastať len pri zmene pravidiel , a to
je ťažko predpokladať.

Popis stavby
   Projekt rieši odkanalizovanie
obcí Chlebnice, Dlhá nad Oravou
a Sedliacka Dubová, čistenie
splaškových odpadových vôd,
výstavbu kanalizačných odbočiek
pre obyvateľstvo, hlavné
kanalizačné zberače, rekonštrukcie
vodohospodárskych objektov
a spoločnú čistiareň odpadových
vôd – 4000 EO.
   Cieľom projektu je zaistenie
odvádzania a čistenia
odpadových vôd tak, aby boli
splnené požiadavky predpisov
Slovenskej republiky a smerníc
EÚ. Realizácia stavby bude mať
pozitívny vplyv na životné
prostredie a čistotu povrchových
tokov v danom regióne. Projekt
zároveň spĺňa koncepciu
základného zámeru OVS, a.s.
Dolný Kubín, ktorým je
zabezpečenie komplexnej očisty
tokov regiónu Oravy.
   V regióne je nutné zvýšenie
napojenosti obyvateľov na
verejnú kanalizáciu tak, aby sa
zlepšil súčasný nevyhovujúci
stav. Zároveň sa zvýši úroveň
a kvalita bývania v danom
regióne.

   (ph)

8. zasadnutie OZ ( 8.2.2008)

   Ťažiskovými bodmi tohto zasadnutia boli:
- schválenie rozpočtu obce na roky 2008-2010
- finančné hospodárenie v materskej škole
- určenie hodnoty obecných pozemkov
a obecných áut pre zaradenie do účtovníctva

    Obecnému zastupiteľstvu bol predložený 2.
variant rozpočtu obce na roky 2008-2010. Po
pripomienkovaní bol schválený. Na vedomie bola
vzatá finančná analýza hospodárenia v miestnej
materskej škole s tým, že obecný úrad predloží
prognózu o predpokladanom vývoji nákladov na
ďalší školský rok.

   V interpeláciách sa poslanci zaoberali
záležitosťami vývoja spotreby plynu, vody,
elektriny v obecných budovách a na verejnom
osvetlení.  Zaujímali sa o uskutočnených
podujatiach stolnotenisového turnaja,
lyžiarskeho prechodu, detského karnevalu. Ďalej
to boli záležitosti opravy troch kusov gamatiek
(v kuchyni a v chodbe kultúrneho domu), uvítali
obsadenie postu zubnej ambulancie v Dlhej nad
Oravou MUDr. Andreou Kyselovou,
nainštalovanie novej antény na kultúrnom dome
pre pripojenie obyvateľov na internet, zavedenie
internetu do materskej školy. Vyjadrovali sa
k odkúpeniu pozemkov od občanov pre
výstavbu servisu, k zviditeľneniu špagátu na
cintoríne, k prejavu úcty pánovi Gvorovi,
napríklad pomenovať miestny park jeho menom
alebo zvoliť iný variant, problémom je sypáreň
pri Dome smútku, ktorá prekáža z estetického
hľadiska. Znepokojenie vyjadrili nad krádežou
dvoch sôch  spred Kostola sv. Michala
archanjela. K zabezpečeniu nových sôch
prebieha dobrovoľná zbierka, prispeli aj poslanci
a zvyšok doplatí obecný úrad. Poslanci navrhli
usporiadať v letných mesiacoch pre našich
občanov kultúrno-spoločenskú akciu. Okrem
toho žiadali oplotiť nový cintorín, dokončiť žľaby
pri studničke a iné už menej podstatné záležitosti.

Z uznesenia sme vybrali

1. Cena obecných nehnuteľností (pozemkov) pre
účely zaradenia do účtovníctva obce boli
schválené takto:

    - zastavaná plocha a nádvoria
 30,- Sk/m2

    - ostatné plochy
5,- Sk/m2

Obec vlastní 39 973 m2 pozemkov (väčšinou pod
miestnymi komunikáciami a sypárňami)
2. Ceny obecnej automobilovej techniky pre
účely zaradenia do účtovníctva obce takto:

    - V3S valník
 15.000,- Sk

    - 5 t. vlečka(štvorkolesová)
  6.000,- Sk

    - 2,5 t. vlečka (dvojkolesová)
  3.000,- Sk

    - Renault biely
7.000,- Sk

    - Renault červený
 25.000,- Sk

    - Niva, roč. 1998
 20.000,- Sk

    - Žeriav 138 AB
60.000,- Sk

    - V3S – POKA
 25.000,- Sk

    - Tatra 148
35.000,- Sk

    - Forman 135 L
 10.000,- Sk

    - Sanitka 1202
8.000,- Sk

    -  Elektrocentrála 15kW
3.000,- Sk

    - Renault Trafic
 40.000,- Sk

    - Niva , roč. 1999
25.000,- Sk

3. Obecné zastupiteľstvo uložilo plniť tieto úlohy:

  - zistiť nákladovosť položiek na spoločný
obecný úrad Dolný Kubín, kde prispievajú obce
na stavebný úrad a opatrovateľskú službu,
    - zistiť či VÚC Žilina prispieva na autobusový
spoj č. 21 a 28, na ktoré prispieva naša obec
a okolité obce,
    - predaj obecnej automobilovej techniky
schvaľovať finančnou komisiou,
    - do 30. apríla 2008 uskutočniť viditeľné (v noci)
označenie priestorov na cintoríne,
    - do 30. júna 2008 oplotiť horný cintorín novým
pletivom,
    - opätovne jednať s užívateľmi sypárne pri
Dome smútku v súvislosti s jeho zatekaním.

(podľa zápisnice ph)

Projekt kanalizácie
a ČOV sa odkladá

Stručne zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
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9. zasadnutie OZ ( 3.4.2008)
   Poslanci posúdili štyri ponuky na
rekonštrukciu pešníkov v obci a po
pripomienkovaní odporučili ponuku firmy
RILINE Ružomberok. Okrem toho starosta
informoval o troch podaných projektoch na
Ministerstvo financií, na Žilinský samosprávny
kraj a na Úrad vlády, ktoré sa týkajú výmeny
okien na obecnom úrade, na kultúrne podujatie
–harmonikári a na šport. Ďalšie informácie sa
týkali o pokračujúcom projekte pozemkových
úprav (komasácia) v obci. Na projekte stále
pracujú odborné skupiny. V súčasnej dobe sa
pripravujú projekty lesných ciest po chotári.
Všetko je hradené z európskych peňazí, resp.
zo štátneho rozpočtu. Ďalší veľký projekt
kanalizácie troch obcí je už v štádiu vydaného
stavebného a vodoprávneho povolenia, ale
realizácia  je pozastavená pre nedostatok financií,
takže podľa oficiálnych informácií by sa
výstavba do roku 2011 ani nemala začať, len
v prípade, ak by sa zmenili súčasné pravidlá.
   V diskusii rezonovali otázky zrušenia troch
autobusových liniek (Molitoris) pre slabú
vyťaženosť, asanovanie sypárne pri Dome
smútku, súhlasné stanovisko k pristúpeniu
obce do občianskeho združenia Orava dolná
(tzv. LEADER) kvôli možnosti využitia
eurofondov. Slovenská správa ciest sa vyjadrila,
že v tomto roku opravia priepusty v ceste I/59,

je to vlastne odpoveď na sťažnosť.
Diskutovalo sa aj o možnosti odkúpenia
časti pozemkov v smere od Betáka po
Mensára pre cestu kvôli možnej budúcej
výstavbe domov. Začali sa odkúpovať
pozemky (špic za hlavnou cestou oproti
družstvu) od súkromných osôb pánom
Hojom z Tvrdošína pre plánovanú
výstavbu servisu.  Starosta informoval
o bezplatnom získaní ďalších troch áut
( 8 miestny mikrobus Renault Trafic,
Lada NIVA, SANITKA 1202)
z Ministerstva vnútra SR.
   Verejno-prospešné práce: pokračovať
budú  práce na cintoríne, v škole,
kúrenárske práce v pivniciach pod KD,
v parku.
Nezamestnanosť v obci je 7,4 %.
   Venovala sa pozornosť príprave
spoločenskej akcie Deň obce. Požiadať
Františka Bieľa o spracovanie krátkeho
filmového (video) materiálu, ktorý by
reprezentoval našu obec. Hovorilo sa
ešte o úpravách, skrášľovaní obce
a okolia.

Z uznesenia sme vybrali
   - obecné zastupiteľstvo schválilo

odpredaj auta LADA NIVA, rok výroby
1998, pre Petra Oršuliaka za protihodnotu
18.000,- Sk,
   - odsúhlasil sa prenájom obecného
žeriava, rok výroby 1965, pre Alfonza
Pucovena za cenu 1.500,- Sk mesačne od
7.4.2008 do 31.10.2008,
   - odsúhlasili firmu RILINE Ružomberok
ako zhotoviteľa prác na rekonštrukciu
pešníkov,
   - obecné zastupiteľstvo uložilo
obecnému úradu písomne upozorniť
nájomníka obecného bytu č.2 Lajša
Róberta na nevhodné správanie sa
v obecnej bytovke pod následkom
ukončenia nájmu,
   - pripraviť scenár a organizačné
záležitosti k plánovanému uskutočneniu
Obecného dňa, ktorý sa má uskutočniť
v letných mesiacoch,
   - pripraviť návrh na zhotovenie
a umiestnenie pamätnej tabule pre pána
Antona Gvoru,
   - uskutočňovať poslanecké hliadky na
železničnej zastávke,
   - do konca júna 2008 urobiť úpravy
mosta, železničnej zastávky a žľabov pri
studničke.

    (Podľa zápisnice ph)

Riešenie problémov ocenia budúce generácie
   V Sedliackej Dubovej už niekoľko rokov nielen starostu Ladislava Tomáňa, poslancov, ale i kompetentných zamestnávajú
problémy spojené s realizáciou Projektu pozemkových úprav – komasácie. Ten sa prevažne z prostriedkov EÚ realizuje v 311
obciach Slovenska, ale len v 6 – tich oravských obciach (Krivá, Medzibrodie, Žaškov, Krušetnica a Zemianska Dedina).
Sedliacka Dubová je jednou z nich. Aj keď už najťažšiu prácu, ktorou bolo zisťovanie vlastníkov, majú za sebou, čaká ich fáza
„sceľovanie“ parciel, ktorých je až okolo 6 000. Toto je veľmi dôležitá fáza. Veď v súčasnosti musia občania, ktorí chcú
realizovať výstavbu rodinného domu v obci, často spojiť až 10 takýchto parciel pod jeden stavebný pozemok. Dôležitou
súčasťou projektu je i fakt, že každý z takto „zcelených“ pozemkov musí mať vybudovanú prístupovú komunikáciu. Problémom
však môže byť nesúhlas niektorých majiteľov. Tu je však legislatíva v porovnaní s inými podobnými problémami súvisiacimi s
pozemkami benevolentnejšia. V takomto prípade stačí súhlas 2/3 vlastníkov. Ladislav Tomáň apeluje na fakt, že tento problém
sa rieši a bude riešiť ešte niekoľko rokov, ale určite ho ocenia budúce generácie. Už dnes vidí ako veľké pozitívum množstvo
spracovaných materiálov, ku ktorým pribudli i kompletné informácie fauny či flóry a množstvo zaujímavých údajov, ktoré sa
dajú v budúcnosti zmysluplne využiť. Druhým veľkým projektom je realizácia odkanalizovania obce a výstavba čističky
odpadových vôd. Mnohé obce tento problém riešia niekoľko ročnou výstavbou jednotlivých úsekov. V Sedliackej Dubovej sa
rozhodli o kompletnú realizáciu. Tento zámer vypracovali v spolupráci s Dlhou nad Oravou a Chlebnicami. Ako pri všetkých
iniciatívach i tu došlo k polemikám u občanov. Veď za stočné treba platiť! Mnohí však pochopia, že tento krok je opäť krokom
dopredu. Výška poplatku za stočné bude zanedbateľná voči hodnote plánovaných pokút za znečisťovanie životného prostredia.
   Na základe spracovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, spracovaného v súlade s programovacím obdobím
2007-2013, ktorý je nevyhnutnou súčasťou žiadostí na čerpanie finančných prostriedkov z EÚ. Vedenie obce plánuje formou
projektov realizovať ďalšie plánované investičné akcie. Problém im robí zaradenie obce „Mimo pólov rastu“, ale ten sa dá
riešiť žiadosťou na Plán rozvoja vidieka.

(Angelika Fogašová My Orava)
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Zbaví sa agrodružstvo Damoklovho meča?
   Vo štvrtok 24. apríla sa konala výročná
členská schôdza Agrodružstva Sedliacka
Dubová, na ktorej naši družstevníci
bilancovali dosiahnuté výsledky za rok
2007. Schôdze sa zúčastnila nadpolovičná
väčšina členov a počas nej každý držal
v ruke pozvánku predstavenstva družstva,
na ktorej z druhej strany bol vytlačený
výňatok z výročnej správy, aby si to mohli
konfrontovať s prednesenou správou
štatutárnym zástupcom Mgr. Ladislavom

Tomáňom a tak dosiahli lepší pohľad na
veci družstva. V správe sa konštatovalo,
že družstvo hospodári na výmere 309 ha.
V roku 2007 predalo Liptovskej mliekarni
547 100 litrov mlieka, t.j. o 33 641 litrov viac
ako vlani. Priemerná dojivosť sa dostala
na 4 342 litrov  na dojnicu. Podľa analýzy
to boli najlepšie výsledky za ostatné roky.
Dobré výsledky sa dosiahli vo výnosoch
vlastných krmovín a celkovo družstvo
dosiahlo v roku 2007 zisk vo výške
392 897,66 Sk. Ku koncu roka na
agrodružstve pracovalo 9 zamestnancov
v trvalom pracovnom pomere a ďalší
pracovali ako výpomoc na základe dohody.
Zvýšil sa stav majetku o 518 tisíc.
   Po správe kontrolnej komisie, prejednaní
závierky a návrhu na rozdelenie zisku
odzneli požiadavky na družstevníkov, aby
nechané záhumienky vždy vopred nahlásili
na vedenie agrodružstva. Budúci rok už
nebudú záhumienky v Rovni, všetci sa
presunú na Hrady. Ústretovosť sa prejavila
aj voči družstevníkom, a to bezplatný nájom
kombinátora na úpravu pôdy pod zemiaky
pre členov, zvyšuje sa nájomné za pôdu od
1.1.2009 zo 170,- Sk na 300,- Sk za 1 ha, tiež
daň za pôdu bude naďalej platiť
agrodružstvo za vlastníkov.
   V kontrolnej správe odzneli požiadavky
na vysporiadanie pozemkov v celom areáli
družstva a oplotiť ho. Družstvo nemá
klasického predsedu, dokonca ekonóm je
na úväzok, z toho dôvodu cítiť
nedostatočný kontakt s ostatnými

pracovníkmi. Hoci v tomto prípade sa šetrí na
mzdách, ale styk s družstevníkmi je dôležitejší.
Dá sa to povedať aj tak – šetrenie na
nesprávnom mieste.
   V diskusii vystúpilo viacero členov,
napríklad Pavol Miháľ, Marián Miháľ, Jozef
Zrnčík (bytom Dlhá nad Oravou), Stanislav
Strežo, Anton Tomáň a ďalší. Vo všetkých
príspevkoch rezonovala otázka budúcnosti
družstva, úvery družstva, štátne dotácie, audit
Ing. Florentíny Tekeľovej, mzdy, zvyšovanie
dojivosti, úhyn zvierat – príčiny, Ing. Ďaďo –
jeho neprítomnosť na družstve.
    Ľudovít Hmirek a Ladislav Tomáň
odpovedali  na dotazy v tomto zmysle:
   1. V správe auditorky družstva p. Ing.
Tekeľovej odznela informácia o náraste
bankových   úverov v roku 2007. Nárast
bankových úverov oproti roku 2006 vznikol z
dôvodu toho, že za rok 2007 boli družstvu
poskytnuté dotácie až v prvých dňoch roka
2008 a preto družstvo nemohlo ku koncu
kalendárneho roka splatiť predmetné úvery.
Tieto úvery boli splatené 8.1.2008, ihneď po
obdržaní dotácií patriacich za rok 2007.
P. auditorka síce správne uviedla, že oproti roku
2006 bol nárast bannkových úverov o 813 tis.
Sk, ale tento stav bol ku dňu 31.12.2007. O 8
dní  boli úvery splatené.
Keby boli dotácie prišli už v decembri, boli by
bankové úvery dokonca  nižšie oproti roku
2006 a to o 1 994 000 Sk.
  2. Do budúcnosti  treba dokončiť hnojové
koncovky (za každou maštaľou musia byť
hnojové jamy- koncovky, ktoré budú
vyhovovať európskym hygienickým normám).
3. Ďalej ako Damoklov meč nad nami visí súdne
rozhodnutie. Totiž ide o bývalý subjekt
Podielnické družstvo, ktoré je v konkurze
a ťarcha na novovzniknutom  subjekte
agrodružstva. Ak agrodružstvo prehrá súd,
hrozí zánik.

4. K zvýšeniu dojivosti sa vyjadril v tom
zmysle, že postupne sa budú zabezpečovať
kvalitné dojnice s dojivosťou 15-20 litrov
denne. Tie, ktoré dávajú 5 litrov denne sa
budú postupne likvidovať.
   5. Ladislav Tomáň hovoril o nízkych
mzdách. Dojičky sú odmeňované podľa
množstva nadojeného mlieka. Zákon
nedovoľuje informovať o mzdách
jednotlivých pracovníkov družstva, len
o celkových vyplatených mzdách
a o priemernej mzde. V roku 2007 bolo
vyplatených 2 387 547 Sk, čo znamená, že
v roku 2007 priemerný plat činil 14 271 Sk
brutto.
   6. Negatívnym javom je aj úhyn teliat.
Spôsobuje to aj, že naraz sa telí viac
jalovičiek a niektoré to nezvládajú. Veterinár
robí, čo môže, ale budeme hľadať rezervy,
ako tento stav eliminovať. Zatiaľ sa výkrm
nerobí, jalovičky sa nechávajú na ďalší chov
a býčky sa predávajú.
   7. K otázke na pána Ďaďu je odpoveď, že
v čase, keď družstvo potrebovalo injekciu,
pomohol financiami. Teraz už s družstvom
nemá nič, len mu našu dlžobu musíme
vrátiť.
   Po skončení schôdze sme sa opýtali Mgr.
Ladislava Tomáňa:
Ako ste spokojný s priebehom výročnej
schôdze?
- Všetko bolo v pohode, len najviac ma
trápia problémy, ktoré visia nad
agrodružstvom. Na pohľad to vyzerá k
spokojnosti, ale realita je celkom iná.
   Prajeme našim družstevníkom a jeho
vedeniu, aby sa čím skôr zbavili problémov,
ktoré zatiaľ nad nimi hrozivo visia ako
Damoklov meč.

(ph)

Pohľad do pléna členov družstva
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Slúžia príkladom ...
   Klub dôchodcov v našej obci zorganizoval 15. apríla brigádu pre svojich členov na
jarné upratovanie v priestoroch Kostola sv. Michala archanjela a fary. Zišlo sa ich 15,
a to: Margita Ťasnochová, Anna Zrnčíková, Jozef Oršuliak, Mária Durdiaková, Mária
Zajacová, Johana Tomáňová, Helena Majdišová, Emília Habiňáková, Helena
Laurinčíková, Alojz Šutý, Mária Brtošová, Marián Miháľ, Anna Laurinčíková, Božena
a Peter Havrila.
   Všetci si priniesli pracovné nástroje a najprv vyčistili priestranstvo okolo kostola
a potom sa dali do upratovania dvora a okopávania kvetinových záhonov v priestoroch
farského úradu. Tejto ušľachtilej ochote prialo aj nestále aprílové počasie. Hneď po
skončení prác sa spustil dážď, ale to všetci už boli pod prístreškom, kde náš duchovný
otec Henryk Sitek všetkým úprimne poďakoval a vyjadril veľkú spokojnosť k práci
našich dôchodcov. Neostalo len pri poďakovaní, ale všetkých aj dobre pohostil
sladkosťami i života budičom – domácou slivovicou. Všetkým to dobre padlo na úžitok
a k veľkej spokojnosti. Na oplátku zase dôchodcovia pozvali duchovného otca na čaj
do miestnej reštaurácie. Tu v družnom rozhovore prisľúbili pomoc pri výsadbe
stromčekov v okolí kostola. Spokojnosť bola na obidvoch stranách a nikto
nepredpokladal, že takýto pekný koniec nadobudne jarné upratovanie.
   Okrem iných aktivít naši dôchodcovia si zobrali pod patronát a starostlivosť o miestny
cintorín. Tam sa bude udržiavať poriadok podľa požiadaviek obecného úradu, ktoré sa
vopred  zverejnia miestnym rozhlasom.
   Takto si predstavujeme aktívny prístup nielen dôchodcov, ale aj ostatných občanov
našej obce. Boli by sme radi, keby viac ožila v obci mladšia generácia, nielen pracovnými
aktivitami, ale predovšetkým kultúrno-spoločenskými i športovými. Nech by to bolo
pre radosť všetkých nás obyvateľov Sedliackej Dubovej.  (ph)

Držíme im palce
   Obdobie druhej polovice mája až do začiatku
júna každoročne prebiehajú na stredných
školách maturitné skúšky. V tomto roku z našej
obce bude maturovať 9 študentov, a to:
Anna Kudlová -
Gymnázium M. Hattalu v Trstenej
Mária Zrnčíková -
Hotelová akadémia Dolný Kubín
Maroš Oršuliak -
Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín
Frederika Bieľová -
Gymnázium M. Hattalu Trstená
Lenka Šnapková -
Stredná zdravotná škola Dolný Kubín
Miloš Polák -
Gymnázium M. Hattalu Trstená
Maroš Čupaj-
Stredná priemyselná škola Tvrdošín
Andrej Habiňák -
Stredná priemyselná škola Tvrdošín
Vladimír Petrák -
 Spojená stredná škola Istebné
Všetkým držíme palce! Nech úspešne zvládnu
skúšky a do ďalšieho života prajeme veľa
šťastia, optimizmu  v nastávajúcom štúdiu na
vysokých školách alebo v zaradení do
pracovného procesu. (redakcia)

Akcie dôchodcov v roku 2008
   Výbor klubu dôchodcov sa na ostatnom
zasadnutí  dohodol na usporiadanie týchto akcií:
- v mesiaci máj pobyt v novom termálnom
kúpalisku (MEANDER PARK),
- v júli posedenie v prírode pri zvukoch
harmoniky a dobrom občerstvení,
- v septembri zorganizovať týždenný pobyt
v kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach ako
spoločnú akcia pre členov klubu za výhodný
poplatok,
- v októbri vyjsť v ústrety obecnému úradu pri
organizovaní akcie „Úcta k starším“,
- v letných mesiacoch sa aktívne podieľať pri
organizovaní Dňa obce Sedliacka Dubová,
- členovia klubu si berú do starostlivosti miestny
cintorín – podľa požiadaviek obecného úradu
- podľa možnosti sa budú podieľať na akciách
skrášľovania obce.
   Členovia klubu budú radi, ak sa do akcií zapoja
aj mladší dôchodcovia, prípadne sa stanú členmi
klubu. Členské na celý rok je 50,- Sk.

Rekonštrukcia pešníkov po úsekoch
   Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok
myslelo aj na rekonštrukciu ďalších úsekov rozbitých pešníkov. Bolo dohodnuté, že
v rámci finančných možností  sa bude v tomto roku rekonštruovať úsek od domu č. 39
(Benedikt Marecký) po koniec dediny, t.j. až po dom č.60 (František Majcher). Boli
oslovené 4 firmy, z nich najlacnejšia by mala v blízkej dobe začať tieto práce.
   Ďalším úsekom je úsek od cintorína po faru. Zámer by sa mal uskutočniť v nasledujúcom
roku. A posledný úsek od Michala Hoju až po Jozefa Maxoňa (č.61) zatiaľ nemožno
začať, pretože na tomto úseku je plánovaná trasa budúcej kanalizácie, takže by nebolo
vhodné ho rekonštruovať a potom po troch - štyroch rokoch búrať. Je však možné, že
pre nedostatok financií sa kanalizácia v blízkej budúcnosti nezačne a pešník sa môže
stať predmetom riešenia. (obecný úrad)

Čakáreň na vlak – strašiak
   Veľa občanov sa právom sťažuje, že čakáreň na železničnej stanici je často zavretá a keď je otvorená, pôsobí odpudzujúco – neporiadok.
Touto problematikou sa zaoberalo aj obecné zastupiteľstvo a prijalo uznesenie, že poslanci z komisie pre verejný poriadok začnú na túto
zastávku chodiť na kontroly. Problémom uzamykania čakárne je tá skutočnosť, že do nej vo večerných hodinách chodia deti, robia tam
„bordel“, fajčia a hlučne sa správajú. Užívateľovi staničného domu je ťažko riešiť túto situáciu s dospievajúcimi, vulgárnymi mládežníkmi.
Obecný úrad nemá obecnú políciu, aby dennodenne sledovala tento stav, preto sa rozhodlo aspoň o poslaneckej kontrole.
    Obecný úrad žiada našich občanov - rodičov, aby dohovorili svojim deťom v tejto záležitosti. Je možné, že v blízkej budúcnosti bude táto
čakáreň úplne zatvorená, lebo užívateľ staničného domu plánuje kúpiť celý dom, avšak s podmienkou obce a ŽSR, že tam bude postavená
nová čakáreň.            (obecný úrad)
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Zo života našich malých škôlkarov
  Aj keď sme malá materská škola ( 7 detí ), naša práca funguje ako v iných
materských školách. Hlavne teraz, keď tu máme jar a pekný sviatok – Deň
matiek. Deti sa poctivo pripravujú a veľmi sa tešia, že môžu svoje mamičky
a starké prekvapiť. Neprezradím čím! Majú radosť aj z iných akcií – Mikuláš,
vianočná besiedka, karneval, a hlavne na Deň detí, ktorý je už na dosah. Aby
deti dostali sladkú odmenu, musia si ju zaslúžiť už tým, že sa rady učia spievať,
recitovať, starší škôlkari aj „učiť“ ako v škole.
   S deťmi je práca zaujímavá, ale aj zábavná, hlavne ich výroky. V triede máme
kútiky, kde sa hrajú, označené nápismi – KADERNÍK, OPRAVÁR, DOPRAVA....
autá, traktory a malý Matúš: „Pani učiteľka, na túto skrinku napíš DOĽAVA!“
Miško: - Ja toto doma nepapávam!
Matúško: - Tu budeš musieť, naučia ťa.
   Veríme, že naša materská škola bude pokračovať aj naďalej. Od nového
školského roka sa nám prihlásilo 11 detí.

        (Marta Hudecová)

Výpomocnou silou v škôlke bola aj p. Ľubka Tropeková

Film o Sedliackej Dubovej

   Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo dohodnuté,
že v rámci propagácie sa bude pripravovať krátky
dokumentárny film o našej obci. Tento krátky
reprezentačný film by mal spĺňať tieto požiadavky:

- časové trvanie – 15 až 20 minút
- prierez ročnými obdobiami
- sprievodné slovo
- digitálna podoba na DVD

Film by mal obsahovať tieto základné bloky:
- história obce, pamiatky
- prírodné podmienky
- aktuálne podoby obce
- možnosti vyžitia v obci (šport, relax, kostoly,

kultúra, akcie atď.)
- pravidelne sa opakujúce udalosti (prechod

chotárom, šachový turnaj, maškarný ples, úcta
k starším atď.)

- podnikateľské aktivity v obci (podnikatelia,
družstvo, urbár ...)

- cestná a železničná sieť, káblovka, internet
- netradičný pohľad na obec

   Poslanci OZ rozhodli, že tento dokument by mal
pripraviť odborník  v tejto oblasti, ktorý bude počas roka
zachytávať momenty ročných období. Veríme, že takto
o rok tento film uvidí svetlo sveta. Už teraz sa tešíme!

 (starosta)

Vznikne nový
podnikateľský subjekt?

   Ešte v jeseni minulého roku sa jeden podnikateľ
z Tvrdošína rozhodol vykúpiť v našej obci určitú časť
pozemkov, na ktorých by chcel v budúcnosti postaviť
menší autoservis. Po jednaniach s vlastníkmi pozemkov
sa mu podarilo ich vykúpiť v lokalite Močiare a tak sa
možno dočkáme, že v blízkej budúcnosti sa tam začnú
stavebné práce. Sme presvedčení, že takáto aktivita môže
obci a jej občanom len pomôcť, veď skoro v každom dome
už stojí auto, ktoré niekedy bude potrebovať údržbu
či servis.

   Len pre informáciu chceme dodať, že v súčasnej dobe
obec nemôže brániť občanom predávať svoje pozemky.
Tí ich môžu predať komukoľvek a kdekoľvek, a preto
niektoré hlasy občanov, ktoré hovoria, že prečo obecný
úrad dovolí alebo nedovolí niekomu manipuláciu so
svojimi pozemkami, právne neobstoja. Obecný úrad už
nemá kompetencie na násilné vykupovanie či
vyvlastňovanie pozemkov. Toto sa dalo robiť v minulom
režime. Preto aj fejtón na inom mieste týchto novín
možno vystihuje súčasné problémy s majetkovými
vzťahmi v obci.

 (starosta)

Za málo peňazí, málo muziky
   Od marca je v našej obecnej  káblovke o jeden televízny program naviac. Bol
zakúpený nový prijímač, menič a dekódovacia karta. Tieto tri komponenty
umožnili na základe licencie sledovať ďalší (13-ty) program, a to kanál HBO.
Uvažujeme ešte vymeniť hudobný program VIVA novým, tzv. O-čko.
   V káblovom rozvode teraz máme 6 slovenských programov ( STV1, STV2,
Markíza, JOJ, TA 3, Patriot),
4 české programy ( ČT1, ČT2, Prima, Nova) a ďalšie 3 sú VIVA, Eurosport
a HBO.
   Od mája 2008 sú poplatky za káblovú televíziu vo výške 2,- Sk za deň, t.j. 730,-
Sk ročne.
   Niektorí občania občas kritizujú kvalitu káblového rozvodu, ale naša obec
má za 13 programov najnižšie poplatky v okolí.  Existujú aj kvalitnejšie káblové
programy za vyššie poplatky. Takže môžeme skonštatovať, že v obci „za málo
peňazí, málo muziky“. Nespokojní občania majú možnosť sa odpojiť od obecnej
káblovky a dať si nainštalovať programy od iných firiem. Napríklad firme
DIGISATEL treba zaplatiť ročne 4.000,- Sk, čo je oproti dubovskému poplatku
(730.- Sk) veľký rozdiel.

        (starosta)
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Žiť s prírodou v dobrej zhode
   Sedliacka Dubová je úhľadná a pekne usporiadaná obec. Žijú v nej inteligentní ľudia
snažiaci sa ju prezentovať v tom najlepšom svetle. Iste mnohí nebudete so mnou súhlasiť
a hneď poukážete na niektoré negatívne javy, ktoré múdri a inteligentní ľudia nemôžu
robiť. Napríklad tomu nasvedčuje prostredie železničnej stanice, konkrétne čakáreň,
brehy rieky Oravy a dali by sa ešte menovať ďalšie priestranstvá. Zámerne som menoval
tieto lokality, lebo najviac bijú do očí prichádzajúcim návštevníkom a turistom. Sú to
rybári z celého Slovenska alebo i cestujúci našej Oravky.
   Schválne som sa vybral na prechádzku aj s fotoaparátom a čo som videl, len som krútil
hlavou, či to vôbec môže urobiť zdravo zmýšľajúci človek. Všade sú osadené značenia
„Zákaz sypať smeti“ a akoby naschvál  nejaký nešťastník vysype smeti priamo pod
označenie zákazu. To isté môžeme vidieť pod železničným mostom. Tieto nešťastné
výtvory sú zobrazené pri tomto článku.
   Aj keď sa v ostatnej dobe situácia v obci ohľadom čistoty životného prostredia oproti
minulosti zlepšila, predsa sú ešte rezervy na zlepšenie. V tomto prípade viac aktivity by
mali prejaviť samotní poslanci OZ i obecný úrad. Stále sa len sľubuje prísnejší postih pre
narušovateľov životného prostredia, ale zatiaľ sa nič neudialo. Treba na obecnom
zastupiteľstve prijať konkrétne opatrenia, napr. dať pod starostlivosť určité lokality
jednotlivým poslancom a vtedy by si iste všetci občania uvedomili, či je lepšie sa dať
nachytať a dostať sa na verejný pranier. Iste takú hanbu by nechcel nikto znášať. Preto
nech pre všetkých platí výrok J. Vrchlického : „Len ten môže byť dobrým človekom, kto
žije s prírodou v dobrej hode.“    (ph)

Všimli sme si ...
   Situácia v skrášľovaní, úpravy prostredia pri domoch a na priedomí v našej obci sa
z roka na rok zlepšuje. Naši občania začínajú mať čoraz  väčšie estetické cítenie, čo sa
prejavuje v udržiavaní poriadku pri svojich usadlostiach. Vo veľkom môžeme vidieť pekne
pestované trávniky s chodníkmi, prípadne koľajami pre svojich motorových tátošov.
Takto sa môžu popýšiť aj niektoré celé ulice v obci. Slúžia príkladom pre ostatných
v udržiavaní a čistote svojho
životného prostredia.
   Naše noviny postrehli i zaujímavý
nápad  riešenia oddychovej zóny
oproti usadlosti Jána Ťasnochu. Tam
táto rodina vytvorila svojpomocne
oázu oddychu a relaxu nielen pre
seba, ale aj pre ostatných
okoloidúcich, prípadne turistov –
rybárov. Ten kútik oázy ozaj
zapôsobí na upokojenie duše (viď
obrázok ).
   Bohužiaľ okrem týchto pozitív ešte
môžeme vidieť zopár domov, kde to až bije do očí neporiadkom, skládkami a inými
nepotrebnými vecami. Veríme, že aj oni pomaličky pochopia dôležitosť ochrany životného
prostredia. Do tohto prípadu zatiaľ nepatria stavebníci nových rodinných domov, pretože
tam sa ešte stále pracuje. (ph)

Aj Sedliacka Dubová
bude mať svoj deň

   Niektorí občania sa obracajú na našich
poslancov i obecný úrad s otázkou, či v obci
nemôžeme uskutočniť nejakú kultúrno-
spoločenskú akciu, ako to robia v Dlhej či
v HornejLehote.
   Každoročne sa v obci organizujú niektoré
akcie ( lyžiarsky prechod chotárom, maškarný
ples, stretnutia s dôchodcami, turnaje  -  šach,
dáma, stolný tenis, mariáš), no väčšina
občanov sa na nich nemôže zúčastniť. Nápady
na nejakú obecnú akciu by aj boli, len ochota
u občanov s jej organizáciou chýba. Napriek
tomu sa obecné zastupiteľstvo a obecný úrad
rozhodli to skúsiť to a v tomto lete
zorganizovať tzv. „Deň obce“. Finančne na to
prispeje obecný úrad a veríme, že aj sponzori
z radov dubovských podnikateľov.
Organizačnú pomoc prisľúbili okrem
poslancov aj hasiči, dôchodcovia, mládež
i športovci.
   O presnej organizácii budeme včas
informovať všetkých občanov.

        (obecný úrad)

Obecný kalendár
    potešil rodákov

   Obecný úrad rozposlal vlani pred Vianocami
do každého domu nástenný kalendár na rok
2008 s fotografiami obce, nového aj starého
kostola a záber z osláv 600-ročnice tunajšej
farnosti. Tieto kalendáre poslal obecný úrad
aj vyše dvadsiatke rodákov, ktorých rôzne
osudy dostali za hranice nášho kraja, republiky
či Európy. Tam, v ďalekej cudzine, si často
spomínajú na prežité roky v rodnej dedine.
Spestrením ich spomienok sa stal aj spomínaný
nástenný kalendár, ktorý rodáci dostali poštou
do svojich domovov. K tomu im boli zaslané
aj mailové adresy a kontakt na web stránku
obce. Niektorí  z nich to využili a telefonicky
alebo internetom vyjadrili poďakovanie za milú
spomienku. Boli to napríklad – Bernardína
Kontrík, Anna Razumich, Hanka Prieboy, John
Potocký, Ema Stašková.
   Pokiaľ by aj ďalší občania chceli svojim
príbuzným poslať tieto nástenné kalendáre,
môžu sa obrátiť na obecný úrad, kde ich ešte
zopár majú.

       (obecný úrad)
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Tretí ročník v mariáši

   V nedeľu 9. marca sa v tunajšej reštaurácii uskutočnil 3. ročník
turnaja v mariáši o pohár starostu obce. Do súťaže sa zapojilo 33
hráčov, a to nielen miestnych, ale aj z blízkeho i ďalšieho okolia Oravy
a zaplnili celú reštauráciu. Prví 15-ti hráči boli ocenení vecnými cenami
a víťaz dostal od starostu pohár.
Najlepší deviati hráči: 1. František Tarčák 20 b., 2. Adolf Zajonc 18
b., 3. Dušan Babinský 18 b., 4. Ján Zrnčík 18 b., 5. Ján Blaško 16 b., 6.
Pavol Krížo 16 b., 7. Jozef  Jurky 16 b., 8. Ján Strážnický 15 b., 9.
Štefan Horňák 14 b. Akciu zorganizoval obecný úrad, hlavným
rozhodcom bol Jozef Strežo
Zo Sedliackej Dubovej boli hráči: Zrnčík Ján 18 b., Kočalka Ján 8 b.,
Šutta Albert 8 b., Hmirek Jozef 8 b., Havrila Pavol 8 b. Boli aj hráči,
ktorí dosiahli len 4 body.

               (ph)

Obecný turnaj v šachu a dáme
   Dňa 23. marca 2008 sa uskutočnil v kultúrnom dome tradičný turnaj
v šachu a dáme. Zúčastnilo sa 13 hráčov, ktorí boli rozdelení podľa
kategórií – žiaci a dospelí. V každej kategórii boli odmenení prví
traja. Turnaj organizoval obecný úrad a telovýchovná jednota
v obci.
Výsledky v dáme – žiaci
1. Zrnčík Andrej    - 6     bodov
2. Zrnčík Henrich    - 5     bodov
3. Palkovičová Rebeka  - 3,5  boda
Dospelí
1. Tomáň Ladislav   - 4     body
2. Laurinčík Pavol   - 3,5  boda
3. Šutý Alojz    - 3     body
Šach – dospelí
1. Laurinčík Pavol   - 6,5  boda
2. Tomáň Ladislav  - 6     bodov
3. Laurinčík Peter    - 5,5  boda (lt)

Obecný úrad ďakuje ...
   Obecný úrad vyslovuje úprimné poďakovanie našim mladým organizátorom za uskutočnenie 7. ročníka  detského karnevalu v obci.
Predovšetkým poďakovanie patrí Terézii Polákovej, Marekovi Strežovi a ich kamarátom. Menovaní sa úspešne podieľali aj na
moderovaní celej akcie k spokojnosti všetkých prítomných. Takto si predstavujeme aktívny prístup mládeže. Dúfame, že o rok to opäť
zopakujú a ešte vylepšia.
   Osobitné poďakovanie patrí sponzorom, bez ich finančnej i materiálnej pomoci by sa nemohol uskutočniť spomínaný karneval.
Finančne prispeli:
   AVEX PRODUCTION, s. r. o. v zastúpení Ing. Jánom Oršuliakom
   ORAVEX , s. r. o. v zastúpení Michalom Hojom a Františkom
   Habiňákom
   ORAVAN družstvo v zastúpení Jánom Murínom
   Spolok urbáru v zastúpení Ladislavom Karetkom
   ZIKO s.r.o. v zastúpení Jánom Zrnčíkom
Vecnými cenami prispeli:
Farská charita  Sedliacka Dubová
Textil v zastúpení Anny Kočalkovej
Veľkosklad Jednota v zastúpení Pavlom Majdišom a Ľubomírom Šutým
Kobit, s.r.o. Dolný Kubín v zastúpení Ing. Jánom Zajacom
Potraviny  v zastúpení Zitou Grofčíkovou
Reštaurácia pod Žiarom v zastúpení Miroslavom Hutirom
VEGA – Michal Kostúrik
Milošovi Vavrečanovi zo Sedliackej Dubovej
Ľubomírovi Kučerovi zo Sedliackej Dubovej
Agrodružstvo Sedliacka Dubová
Obecný úrad Sedliacka Dubová                          (obecný úrad)
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Zimný prechod chotárom sa
nevydaril

   Telovýchovná jednota a obecný úrad
zorganizovali 19. januára 2008 9. ročník
Prechodu dubovským chotárom. Bohužiaľ sa
nevydaril. Komu pripísať tento nezdar?
Pravdepodobne globálnemu otepľovaniu
našej planéty. Totiž namiesto bielej pokrývky
a silnejších januárových mrazov účastníci
zažili nepriaznivé upršané počasie – atypické
pre toto obdobie. Ani stopy po snehu. Takže
žiadne lyže a sánky sa nedali využiť.
   Napriek nečasu sa prechodu zúčastnilo 60
nadšencov a asi 30-40 vytrvalcov došlo do
cieľa – na Črťaž. Po skončení bol pripravený
v kultúrnom dome chutný guláš, hudba a 
poniektorí si aj zatancovali. Dobrá nálada
pretrvávala až do večera s predstavou, že 10.
ročník sa vydarí lepšie, počasie sa umúdri
a nadelí bohatú nádielku snehu.

        (ph)

V knižnici dva počítače
s internetom

   V decembrovom vydaní našich novín sme
písali o miestnej knižnici, že je umiestnená
v bývalej základnej škole a má novú
knihovníčku Andreu Oršuliakovú. Ešte raz
chceme pripomenúť našim občanom, že
knižnica je otvorená každý štvrtok od 15.00
do 17.00 hodiny. Okrem výpožičky krásnej,
odbornej literatúry i literatúry pre deti môžu
čitatelia využiť internet s dvoma počítačmi.

        (ph)

Využite možnosť
internetizácie

   Už pred niekoľkými rokmi zabezpečil obecný
úrad prostredníctvom firmy DSi-data
Námestovo možnosť napojenia našich
občanov na bezdrôtový internet. Hlavný
prijímač je umiestnený na veži kostola a tí, ktorí
sa chceli napojiť, mohli osloviť spomínanú
firmu a tá im to zabezpečila. Keďže sa
u občanov zvýšil dopyt po internetizácií,
rozhodol sa obecný úrad osloviť ďalšiu firmu
X-air, s.r.o. z Dolného Kubína, ktorá umiestnila
hlavný prijímač na budove kultúrneho domu.
Za poskytnutie tohto priestoru, firma umožnila
materskej škôlke bezplatne nainštalovať
a využívať internet.
   Pokiaľ by sa chceli ďalší občania napojiť na
internet, môžu sa nahlásiť na obecnom úrade,
kde im budú poskytnuté potrebné informácie.

      (obecný úrad)

Fejtón

Kto spí na vavrínoch?
   Starí kamaráti Adam a Šaňo popíjajú v krčme a zahrúžene debatujú o rôznych veciach,
dokonca si to všimli aj vedľa popíjajúci štamgasti. Aby sa Adamovi a Šaňovi viac
rozviazali jazyky, rozkázali si ďalšiu borovičku s pivom. Tu Adam zrazu prejavil veľkú
nespokojnosť a dal najavo, že má veľké problémy. Šaňo hneď zareagoval: „Čo už ty
môžeš mať za problémy? Máš peknú, pracovitú a zodpovednú ženu, deti vydarené, len
ich už poženiť.“
- Veď v tom je práve problém. Chcel by som pre nich postaviť dajaký domček.
   Šaňo od srdca sa rozrehotal, až upozornil ostatných a vykríkol:
- Mať ja taký problém, ani by som sa s tým nezaťažoval! To si musíme ešte nato pripiť.
Táto správa ma potešila. A kde to plánuješ stavať?
- Vieš, ani sa ma nepýtaj. Som nasrdený na nášho starostu. Už to vyzerá tak, akoby spal
na vavrínoch. Na Žabíncoch je vytýčený intravilán a nič sa s tými pozemkami nerobí, ba
dokonca som sa dozvedel, že dajaký prišelec bude tam stavať firmu. To keby som bol ja
starostom, nikdy by som to nedovolil. Veď v prvom rade by mali dostať prednosť domáci.
   Šaňo len pokrútil hlavou, nešlo mu do umu, čo to Adam vraví a po malej chvíli sa
slovne obrátil na neho:
- A čo ti v tom bráni? Ak máš peniaze, odkúp pozemok ako ten, čo ho nazývaš prišelec
a vec je vyriešená.
- Jáj, ty si to jednoducho predstavuješ. To predsa by mal starosta. Len si vezmi Jastrabovu
ulicu. Tam  pred rokmi to zariadil predseda MNV a stavalo sa.
   Tu sa už Šaňo nasrdil:
- A čo si ty včerajší? Asi si zaspal dobu. Veď vtedy pozemky nemali hodnotu a úrad ich
mohol zobrať vlastníkovi aj bez jeho vedomia.
- A to môže aj teraz!
- Predstav si, že nie! Pamätám si, ako si sám kričal pre zmenu režimu v roku 1989. A po
tomto roku pôda nadobudla to, čo jej patrí – hodnotu a najdôležitejší je vlastník. Ten
rozhoduje, či ju predá alebo nie. Ak majiteľ nesúhlasí, starosta sa môže postaviť aj na
hlavu. Veď on sa už niekoľko rokov snaží s poslancami presvedčiť majiteľov, aby sa tam
mohlo stavať. Doteraz sa to nepodarilo.
   Adamovi už stúpli  promile alkoholu a zo Šaňových rečí adrenalín, v tom amoku rozkázal
ešte po ďalšej runde.
- Ale aj tak mi to nejde do hlavy! Predsa starosta je starosta a čo on povie, to musí platiť.
- Jáj, Adam, buď si zadebnený alebo čo. Nechápeš, že je iná doba. Už ťa dve hodiny
presviedčam. Už to nie je tak, ako platilo kedysi. Teraz je najdôležitejší vlastník a s tým
treba vyjednávať.
- Veď by som aj, ale pýtajú nekresťanské sumy. A čo myslíš, že ja kradnem?
- To ti nehovorím, ale snaž sa prispôsobiť novej situácií a nie obviňovať tých, čo za to
nemôžu.
- Vieš čo, Šaňo, vlastne si mi otvoril oči, ale aj tak tomu neverím. Zlaté staré časy, vtedy
som mohol ľahko prísť k pozemku, dajaký ten úplatok a už to bolo.
   Šaňo od srdu a pocitu spravodlivosti zavrčal na Adama:
- A na vlastníka pozemku  sa mohli vykašľať. Však takto myslíš?
- Práve tak.
- A kde je spravodlivosť? Čo by si robil ty, keby si  bol majiteľom pozemku?
- No, to by som sa na to pozrel!
   Šaňo už teraz reagoval pokojnejšie:
- Vidíš, ako si protirečíš. Čiže sa držíš hesla: „ Čo je tvoje, je aj moje a čo je moje, do toho
ťa nič.“ A sme doma.
- Vieš čo, Šaňo, dajme si ešte po borovičke, aby som mal niečo v hlave.
   Nestačili starí kamaráti ani dopiť, keď sa do krčmy vrútila Adamova žena. Tá spustila
spŕšku slov, že celá krčma stíchla:
- Tak ty asi postavíš dom krčmárovi! Ty nechápeš nič, iba viere v alkohol . Ty si naozaj
zaspal na vavrínoch a pakuj sa domov, nech ti neurobím ešte väčšiu hanbu!
   Šaňo si škodoradostne medlil ruky a pomyslel si, že tak mu treba!

  (ph)
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JUBILANTI
(v čase od 1.4.2008 – 30.6.2008)

40 rokov
Helisová Vlasta 20.4.2008
Šutá Margita 14.5.2008

50 rokov
Vavrečan Anton 2.5.2008

55 rokov
Miháľová Mária 3.5.2008

60 rokov
Kytková Anna 4.4.2008

65 rokov
Machajová Marta 10.5.2008
Strežová Alžbeta 25.6.2008

75 rokov
Michnová Mária 10.6.2008
Našim jubilantom úprimne
blahoželáme.

Medzi najstarších občanov patria:
Zrnčíková Mária
Kršková Mária
Polák Jozef
Kučerová Helena
Oršuliaková Helena
Karetková Terézia

Opustili nás
Miháľ Štefan
Rabčanová  Anna
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.

Uzavreli manželstvo
Margita Glombíková a Jozef Jurčák
Ľudovít Holub a Dorota Krol
Stanislav Miháľ a Petra Hubinová
Prajeme veľa lásky a vzájomného
porozumenia.

Prihlásili sa k trvalému pobytu
Marco Antonio Perez Jarina
Odhlásili sa z trvalého pobytu
Poláková Mária č.72           (bs)

Demografický stav obyvateľov
   v Sedliackej Dubovej za rok 2007 (k 31.12.2007)
   Od roku 2006 stav obyvateľstva v našej obci sa nezmenil. Dúfame, že rok 2008 bude bohatší.
K 1. januáru 2007 mala obec 505 obyvateľov.
K 31. decembru 2007 mala obec 505 obyvateľov.

Prišli medzi nás v roku 2007
Čupajová Daniela
Kajanová Ľubica
Strežo Adam Florián
Mihál Patrik
Majdiš Adam
Miškovičová Lucia
Kučera Samuel
Paľa Erik

Opustili nás v roku 2007
Krška Matúš
Regulíková Anna
Jelenčík Ján
Vraštiaková Irena
Makúch Ján
Maxoň Ondrej
Murínová Helena
Miháľ Štefan

Prihlásili sa k trvalému pobytu v roku 2007
Juričák Anton
Juričáková Beáta
Juričák Anton
Juričáková Mária
Cubeddu Francesco Alojz
Paľa Dušan
Gígel Milan
Gígelová Marcela
Giígel Matej             (bs)

Odhlásili sa z trvalého pobytu v roku 2007
Žufka Ján, ml.
Habiňáková Helena
Habiňák František
Habiňák Andrej
Habiňák Tomáš
Habiňák Branislav
Janík Viliam, ml.
Kytková Ľudmila
Gromová Zuzana (Hmireková)

Uzavreli manželstvo v roku 2007
Ján Žufka a Anna Kováčiková
Róbert Karetka a Marta Kováčová
Zuzana Hmireková a Andrej Grom
Iveta Miháľová a Aldo Medrano

Ako vnímať zavedenie eura?
   V procese zavedenia eura sa blíži Slovensko do cieľa a iba pár dní nás delí od chvíle, keď sa
dozvieme, či úsilie slovenskej vlády zaviesť spoločnú menu k 1. januáru 2009 bude korunované.
Rozhodnú o tom európske inštitúcie a v prípade kladného hodnotenia – vo forme rozhodnutia
Rady EÚ a stanovení neodvolateľného konverzného kurzu koruny voči euru. Už v auguste
spoznáme vďaka duálnemu (dvojitému) zobrazovaniu aj eurové hodnoty cien všetkých tovarov
a služieb, úspor na účtoch, miezd, dôchodkov a pod., aby sme boli na bezproblémový prechod
na euro dobre pripravení. Takéto informácie dostávame dennodenne z médií i vyjadrenia
splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura Igora Baráta.
   Výhody a nevýhody eura
   Slováci očakávajú, že euro zjednoduší podnikanie, zlepší odbyt v krajinách európskej únie, čo
zvýši obrat firiem. Nevýhodou môže byť zvýšenie konkurenčného tlaku a strata niektorých
trhov. Až na výnimky však možno klady a zápory eurozóny ťažko vyčísliť, usudzujú slovenskí
odborníci.
   Rakúšania spomínajú na starý dobrý šiling. Veď v rokoch 2001-2007 vzrástli priemerné platy
v Rakúsku o 10 %, zatiaľ čo ceny základných životných potrieb sa zvýšili v priemere o 50 %,
predovšetkým išlo o komodity potravín a energií. Zatiaľ je otázne, či podobný scenár sa zopakuje
aj u nás na Slovensku. Boli by sme radi, keby sa všetko uskutočňovalo v prospech obyčajného
občana a nepocítil by podobný scenár ako v Rakúsku.   (ph)

Určenie obvodov pre poslancov OZ
(meno a priezvisko) (popisné číslo domu)
Pavol Miháľ 1-25, 133, 135, 137, 138, 140
Ján Zrnčík 26-49, 161, 162, 163, 165, 173, 170
Ing. Ladislav Šutý 50-69, 164, 167, 168, 169, 171
Ľudovít Holub 70-93
Peter Oršuliak 94-118
Viera Maxoňová 119-130, 141-145, 174, bytovka
   Občania môžu svoje podnety, návrhy, sťažnosti adresovať na svojich poslancov podľa
pridelených obvodov, prípadne na starostu obce – obecný úrad.

              (obecný úrad)





SPRAVODAJ ŽIAR                      -12-                                                      MÁJ 2008

Úspech našich stolnotenisových hráčov – dve družstvá postúpili

   Celková tabuľka a dosiahnuté body

8. liga
Por.   Mužstvo  Stretnutie   V    R      P      Zápasy   Body
   1.   Tvrdošín-Nižná C 22    21    0      1       352:44     64
   2.    Krivá B 22    21    0      1       320:76     64
   3.   Krušetnica B 22    17    0      5       250:146   56
   4.   Dlhá B 22    16    0      6       220:176   54
   5.   Oravská Lesná C 22    11    1     10      204:192    45
   6.   Ťapešovo A 22      9    3     10      177:219    43
   7.   Vasiľovo B 22      9    1     12      177:219    41
   8.   Breza C 22      8    2     12      149:247    40
   9.   Orav. Podzámok  A 22      6    3     13      177:219    37
 10.   Sedliac. Dubová C 22     4    2     16    123:273 32
 11.    ŠK Párnica A 22      2    2     18      127:269    28
 12.   Orav. Podzámok B 22      1    0     21      100:296    24

6. liga
Por. Mužstvo Stretnutie     V    R    P        Zápasy    Body
  1.   Sedl. Dubová A 22   20   1     1      285:111  63
  2.   Krivá A 22    19   1     2        288:108     61
  3.   Veličná A 22    12   3     7        215:181     49
  4.   Trstená A 22    11   2     9        208:188     46
  5.   Vasiľov A 22    10   3     9        212:184     45
  6.   Zuberec B 22      8   4   10        189:207     42
  7.   Námestovo C 22      9   2   11        185:211     42
  8.   Novoť B 22      4 10     8        173:223     40
  9.   Lokca C 22      4   8   10        160:236     38
10.   Hruštín C 22      7   2   13        164:232     38
11.   Mutné B 22      4   5   13        165:231     35
12.   Breza B 22      1   5   16        132:264     29

7. liga
Por.   Mužstvo Stretnutie      V     R     P     K     Zápasy     Body
   1.   Sedl. Dubová B 22    19    1     2      0    253:143    61
   2.   Oravská Poruba A 22      18    1     3      0     263:133       59
   3.   Zuberec C 22      17    0     5      0     257:139       56
   4.   Dlhá A 22      14    4     4      0     267:129       54
   5.   Bziny C 22        9    6     7      0     212:184       46
   6.   Oravská Lesná B 22        8    3    11     0     202:194       41
   7.   Babín A 22        8    3    11     0     195:201       41
   8.   Sihelné A 22        7    3    12     0     180:216       39
   9.   Mutné C 22        5    4    13     0     179:217       36
 10.   Bziny D 22        5    1    16     0     135:261       33
 11.   Horná Lehota A 22        4    1    17     0     115:281       31
 12.   Dolný Kubín C 22        4    1    16     1     118:278       30

Súťažili o pohár starostu obce
   V dňoch 28.12. a 29.12.2007 sa konal v miestnom kultúrnom dome
stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce. Tento šport v našej
obci dostal zelenú, čo sa odrazilo na bohatej účasti súťažiacich.
Bolo ich 30 a súťažili v troch kategóriách. Miestna telovýchovná
jednota im pripravila pekné ceny i malé občerstvenie.
   V jednotlivých kategóriách boli nasledovné výsledky:
Žiaci: 1. Andrej Zrnčík
           2. Ján Zrnčík
           3. Ondrej Mikuška

Neregistrovaní hráči:
           1. Ing. Viliam Janík
           2. Ing. Ján Tomáň
           3. Ľubomír Kučera

(lt)

Registrovaní hráči:
           1. Mgr. Ladislav Tomáň
           2. Michal Dulačka
           3. František Šutý

        (js)
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