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1. číslo

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším 
sviatkom cirkevného roka, počas ktorého 
si kresťania pripomínajú umučenie, smrť 
a vzkriesenie Ježiša Krista. Slávi sa na prvú 
jarnú nedeľu po splne mesiaca. Nadväzuje na 
židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré 
sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan 
(náš mesiac marec až apríl) na pamiatku oslo-
bodenia izraelského národa z egyptského ot-
roctva. 
Po Veľkej noci nasleduje osemdňová oktáva 
Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá pozostáva z 
týždňa bezprostredne po Veľkej noci a končí 
sa Nedeľou Božieho milosrdenstva (prvá ne-
deľa po Veľkej noci, tohto roku 19. apríla).
V minulosti sa nazývala Biela nedeľa, keďže 
v roku 389 cisár Theozodius Veľký (379-
385) vyhlásil celotýždenné svätenie veľko-
nočných sviatkov, aby novokrstenci, ktorí 
počas tejto oktávy nosili svoje biele rúcho, 
mohli dostávať ďalšie ponaučenie z kres-
ťanskej náuky. A práve krstné biele rúcho 
sa slávnostne odkladalo v po sledný deň 
veľkonočnej oktávy, ktorá potom dostala ná-
zov Dominica in albis deponendis (Nedeľa 
odkladania bieleho rúcha, t.j. Bie la nede-

 Veľká noc, najväčší sviatok kresťanov
ľa). V Ríme 
sa odklada-
nie bieleho
rúcha sláv-
no st ne vy-
konávalo v 
La teránskej 
bazilike. Tý-
ždeň tr va jú-
ce sväte nie 
Veľkej noci 
sa postupne 
skracovalo 
na tri, ne-
skoršie na 
dva dni a od 
roku 1951
už ani Veľkonočný pondelok nie je priká-
zaným sviatkom.
Veľkonočné obdobie – obdobie veľko-
nočnej slávnosti, trvá 50 dní. Začína na 
Bielu sobotu večer a končí sa na večer na 
sviatok Zoslania Ducha Svätého (Turice).

Zdroj TK KBS ■

Sviatky jari sú tu zas,
oslávte ten krásny čas.

Príjemné prežitie veľkonočných 
sviatkov, veľa zdravia a pohody
praje občanom Sedliackej Dubovej 

redakcia a obecný úrad
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Krátke postrehy z obecného zastupiteľstva

Stručne z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zasadnutie sa konalo 12. februára 
za prítomnosti všetkých poslan-
cov zastupiteľstva. Prerokovávali 
aktivity na europrojektoch, pre-
hodnocovali plnenie volebného 
programu za prvú polovicu vo-
lebného obdobia, vývoj spotreby 
energií plynu, vody v obecných 
budovách, stav účtov, záväzkov 
a pohľadávok obce k 31.12.2008. 
Okrem týchto bodov sa ešte zao-
berali žiadosťami našich občanov, 
a inými podstatnými záležitosťa-
mi rozvoja obce.
O projektoch, ktoré boli poda-
né prostredníctvom slovenských 
fondov, respektíve eurofondov, 
o plnení volebného programu, 
o spotrebe energií a stave účtov, 
záväzkoch i pohľadávkach za rok 
2008 sa dočítate na ďalších strán-
kach týchto novín.
Poslanci prerokovali sťažnosť 
ohľadom zatváracích hodín 
v Sportbare a žiadosť o odkúpe-
nie starého auta Felícia Combi (r.v. 
1995) pre Jozefa Ťapajnu. Ďalej 
už nasledovali interpelácie a v 
diskusii poslanci vyjadrili chvále-
nie harmonogramu zasadnutí OZ 
v roku 2009, ustanovenie preven-
tivára obce, dovoz vojenského 
stanu z HaZZ Humenné – bez-
platne, priebeh prípravných prác 
na ceste R3 (obchvat dediny) 

– spracúva sa dokumentácia sta-
vebného zámeru, riešil sa pro-
blém s odbytom odpadu, zmena 
účelu stavby (základná škola na 
Dom kultúrnych a sociálnych 
služieb),informačná tabuľa na au-
tobusovej zastávke (názov obce), 
výkup pozemkov pod miestnymi 
komunikáciami (za Michnom), 
nové povinnosti obce v zmys-
le nového zákona  o sociálnych 
službách, oprava HDS-siek v 
obci (len tie v havarijnom stave), 
zmena dopravného značenia v 
obci (pruhy pre peších, zrkadlo, 
značky), čistota na železničnej za-
stávke, potreba, resp. nevhodnosť 
odhŕňania snehu, publikovať v 
obecných novinách informácie o 
podávaní žiadosti o obecný byt, 
vytekanie vody z kurtu (pri na-
púšťaní vody v zime), zatváracie 
hodiny v krčmách, oprava niekto-
rých reproduktorov v obci, vyba-
vovanie územných a stavebných 
povolení a rôznych vyjadrení na 
projekty ciest a pešníkov v rámci 
vyhlásenia výziev z EÚ (zamera-
nia, vypracovania technickej časti 
projektov, dokladovanie príloh 
projektu). Nakoniec poslanci 
hodnotili harmonikovú vianočnú 
akciu, lyžiarsky prechod, využíva-
nie obecného klziska atď.

Z uznesenia sme vybrali:

OZ schválilo
1. plán zasadnutí na rok 2009 – 
deň štvrtok o 18.00 hodine podľa 
harmonogramu
2. cenník pre používanie obec-
ných áut
3. predaj  auta Felícia pre Jozefa 
Ťapajnu za 300 €
4. preventivára Petra Karetku 

OZ uložilo
1. po zverejnení výzvy dať vypra-
covať technickú dokumentáciu 
k projektu Rekonštrukcia miest-
nych ciest a chodníkov
2. písomne upozorniť vedúcich 
miestnych pohostinstiev o po-
vinnosti dodržiavať otváracie a 
zatváracie hodiny

Stav účtov obce Sedliacka Dubová k 31. 12. 2008
údaje v tisíckach slovenských korún

Základný bežný účet  322 tis.
Účet sociálneho  fondu     23tis.

Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2008

Dlhodobý úver na bytovku 2 641 tis. (splácajú nájomníci)
Pohľadávky z faktúr  42 tis. 
Daň z nehnuteľnosti (PO) 40 tis.
Daň z nehnuteľnosti (FO) 1 tis.
Poplatok odpad (FO)  1 tis.
Káblovka    0,7 tis.

3. zrekultivovať priestory  pome-
dzi sypárne pri cintoríne
4. upozorniť neplatičov poplat-
kov a daní za rok 2008 na ich za-
platenie.
5. prostredníctvom obecných no-
vín informovať občanov o mož-
nosti podať žiadosť o prenájom 
obecných bytov  a o zaradení do 
po radovníka
6. previesť úpravy a zatesnenie 
tenisového kurtu
7. previesť opravy obecných re-
produktorov , kde je zlá počuteľ-
nosť
8. dať vypracovať geometrický 
plán obecného pozemku, kde je 
postavená bývalá družstevná by-
tovka za účelom odpredaja po-
zemku vlastníkom bytov.

Zo zápisnice vybral ph ■

predseda vol. komisie ■

Prvé kolo 

Počet voličov, ktorí mali právo 
voliť a boli zapísaní vo voličskom 
zozname:  409
Počet zúčastnených
voličov:  176
Účasť v percentách:  43 %
Počet platných hlasov:  173
Počet neplatných hlasov: 3

Prezidentské voľby v obci

Kandidáti dostali nasledovný po-
čet hlasov:

Ivan Gašparovič  78
Iveta Radičová  41
František Mikloško 27
Zuzana Martináková 13
Milan Melník  9
Milan Sidor   4
Dagmara Bollová 1

Druhé kolo 

počet oprávnených voličov: 402 
Počet zúčastnených
voličov:  180
Účasť v percentách:  44,74%

Kandidáti dostali nasledovný po-
čet hlasov:
Ivan Gašparovič 97
Iveta Radičová 83
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Obecný úrad informuje

Vývoj spotreby elektriky v obecných budovách Stav podaných projektov k 1.3.2009
Najväčší projekt, ktorý už 5 rokov prebieha, 
sú pozemkové úpravy.
Ďalšie projekty:
Zberný dvor    neschválené
Výmena okien  OcÚ  chválené
Obecný park   neschvaľovalo sa ešte
Harmoniková akcia v r.2009 neschvaľovalo sa 
Internetizácia knižnice  neschválené
Oddychová zóna pri studničke  neschvaľovalo sa ešte
Výmena okien na kult. dome schválené
Linka na biolog. odpad  neschvaľovalo sa ešte
Pingpongový stôl  schválené
Obmena knižného fondu neschválené
Výmena okien v škole  neschvaľovalo sa ešte
Náčinie do posilňovne  podávame projekt 
Obnova pešníkov a ciest  podávame projekt
Obnova povaly a okien v KD pripravujeme projekt
Súprava na biologický odpad neschvaľovalo sa  ešte

Cenník pre použitie obecných áut
na km s PHM

so šoferom
vzdialenostná 

tarifa

na km s PHM
 bez šofera

vzdialenostná 
tarifa

motohodina/
čas s PHM
so šoferom

časová tarifa/ za 
1hod.

motohodina/
čas s PHM
bez šofera

časová tarifa /za 
1 hod.

MIKROBUS
(1+8)

0,5€ 0,4€ 8€ 5€

TATRA 148 1 0,7 20 10

Zákazník zaplatí dopredu zálohu a po jazde sa uskutoční vyučtovanie.Obec bude fakturovať prená-
jom auta

modelový 
príklad pre:

MIKROBUS

dlhšiu vzdia-
lenosť v km, 
s PHM, so 
šoferom

dlhšiu vzdia-
lenosť s PHM 

bez šofera

krátke vzdiale-
nosti na určitý 
čas so šoferom
(poldeň, deň, ho-

diny)

krátke vzdiale-
nosti, na určitý 
čas bez šofera                        

( poldeň, deň, 
hodiny)

napr.do Dol-
ného Kubína 

35 x 0,5€ = 
17,5€

(527Sk)

35 x 0,4€ = 
14€

(422Sk)

napr. po de-
dine (oslavy 
na ihrisku ..)

od 8.00 - 16.00 
t.j. 8 hod.

8x 8€ = 64 € 
(cca 1900Sk)

od 8.00 - 16.00 
t.j. 8 hod.

 8x 5€ = 40 € 
(cca 1200Sk)

modelový 
príklad pre:
TATRA 148

dlhšiu vzdia-
lenosť v km, 
s PHM, so 
šoferom

dlhšiu vzdia-
lenosť s PHM 

bez šofera

krátke vzdiale-
nosti na určitý 
čas so šoferom

krátke vzdiale-
nosti, na určitý 
čas bez šofera

napr.do Dol-
ného Kubína 
dovoz materiálu

35 x 1€ = 35€               
(cca 1 054Sk)

35 x 0,7€ = 
24,5€

(cca 738Sk)

napr. dovoz 
dreva z hory  

v chotári

2 hod. x 20€ = 
40 €

(cca1200Sk)

2 hod. x 10€  = 
20 €

(cca 600Sk))

2004 2005 2006 2007 2008
Kultúrny dom
fitnes, klubovňa, 
chodba, sála

4608 4824 5886
boli akcie
v KD

4877 4623

Obecný úrad
kancelária, zasadačka, 
kuchyňa

4743 4792 5087 5788 6249

HZ - garáže 45 77 35 43 357
začali sme 
platiť ČOV

TJ - šatne 321 120 145 188 292
Dom smútku 151 112 24 50 28
TJ - vlek 35 27 59 1 1
Verejné osvetlenie
reflektor, vežové hodiny,
stromčeky, klzisko, re-
flektor starý kostol

20 905
v noci sa 
začalo vypí-
nať

19 804 20 608 16 015 15 434

Šrotár 280 245 177 128 91
Škola 9239

ZŠ+MŠ
vývarovňa

3013
ZŠ+MŠ bez 
vývarovne

2676
ZŠ+MŠ do 
30.6. 2006

1574
od 1.7. 2006 
len MŠ

1936

Bytovka 4765 3654 1793
platia ná-
jomníci

1840
platia ná-
jomníci

1550
platia ná-
jomníci

od 1.8. 04 - 30.6. 05 sa stavala 
bytovka. Za el. energiu nám 

OMOSS vrátil peniaze
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Hlavným zámerom volebného 
programu obce je zabezpečenie 
jej všestranného rozvoja pre spo-
kojnosť obyvateľov. Program ro-
zvoja obce pre roky 2007-2010 
nadväzuje na doterajšie zámery 
aktualizované súčasným novými 
potrebami a možnosťami eko-
nomiky SR a ekonomiky obce 
Sedliacka Dubová.  Obsah a 
štruktúra volebného programu 
je pracovným otvoreným do-
kumentom, ktorý je možné v 
priebehu volebného obdobia 
na základe nových skutočností 
a objektívnych potrieb upravo-
vať. Základ volebného programu 
tvorí volebný program starostu 
obce, doplnený návrhmi zvole-
ných poslancov, ktorý sa opiera 
o reálne hodnotenie uspokoje-
nia potrieb občanov, inštitúcií a 
rôznych združení pôsobiacich v 
obci, a to v rámci neľahkých fi-
nančných možností rozpočtu 
obce. Kontrola plnenia úloh ob-
siahnutých vo volebnom pro-
grame sa bude vykonávať prie-
bežne v obecnom zastupiteľstve 
a prostredníctvom obecných no-
vín ŽIAR.

Vo všeobecnosti cieľom volebného pro-
gramu je:
 vytvoriť pre občanov takú  
obec, aby v nej mohli prežiť dôs-
tojný a spokojný život,
 vytvárať pre podnikateľov ta- 
ké podmienky, v ktorých sa oplatí 
podnikať, a tak pomáhať sebe, 
občanom obce i ekonomickému, 
kultúrno-spoločenskému rozvoju 
obce,
 prezentovať obec navonok 
tak, aby aj návštevníci si ju obľú-
bili a radi sa do obce vracali.

PROGRAM V OBLASTI INVESTÍ-
CIÍ A ROZVOJA OBCE

Splnené:
1. Zhotovenie prístrešku do 
vchodu na obecnej bytovke.
2. Úprava oplotenia v novom 
cintoríne, osvetlenie,vymaľova-
nie plotu na starom cintoríne.

3. Prijatie plánu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce.
4. Podpora a pokračovanie v pro-
jekte záchrany kostolíka Dubova 
Colonorum na Žiari.
5. Osadennie reklamného pútača 
s erbom obce pred vstupom do 
obce zo smeru Dlhá nad Ora-
vou.
6. Majetkovo-právne vysporia-
danie pozemkov pod budovou 
školy.
7. Vysadenie stromov okolo rieky 
Orava.
8. Vymaľovanie fasády kultúr-
neho domu.
9. Vymaľovanie budov patriacich 
obci (šatne, MŠ, DS).
10. Zrekultivovanie priestorov 
okolo drevených sypární.
11. Vyklčovanie a rozšírenie pries-
toru nad Domom smútku.

Úlohy plnené alebo čiastočne splnené 
1. Rekonštrukcia chodníkov.
2. Rekultivácia pozemku a brehu  
v smere od márnice ku benzíno-
vej pumpe kvôli chodníku pre pe-
ších na využitie pre deti do školy, 
občanom k lekárovi, do Jednoty, 
na poštu, do lekárne. (Rekultivá-
cia sa uskutočnila, ďalšie práce 
OZ pozastavilo.)
3. Dokončiť komasáciu pozem-
kov. Projekt pokračuje, mali by sa 
robiť prvé štyri cesty.
4. Dokončenie rekonštrukcie ve-
rejného osvetlenia s úspornými 
svietidlami a obecného rozhlasu.
5. Úprava priestorov verejnej ze-
lene, parku, verejných priestran-

stiev, doplniť odpadové koše a la-
vičky. 
6. V školskej záhrade urobiť  pre 
deti tzv. detské ihrisko.
7. Dokončiť výmenu skorodova-
ných skriniek na stĺpoch elektric-
kého vedenia HDS-sky.
8. Úprava územia nelegálnej 
skládky  (smetisko a okolie rieky 
Orava)
9. Komerčne využívať budovy, 
ktoré sú vlastníctvom obce (garáž 
č.3 v hasičskej zbrojnici, oceľové 
garáže, futbalové šatne, kancelárie 
v kultúrnom dome, budovu prí-
stavby starej hasičskej zbrojnice, 
školu, kinokabínky) prostredníc-
tvom nájmov.  
10. Postupné rekonštruovanie  
starých rozvodov obecnej káb-
lovky.
11. Snažiť sa využívať možností  
na získanie finančných prostried-
kov z eurofondov, k tomu pripra-
viť projekty.
12. Vyriešiť užívanie  vlakovej ča-
kárne, ktorá je vlastníctvom že-
lezníc.
13. Interpelácie na rôznych štát-
nych inštitúciách vo veci pokra-
čovania cestného obchvatu R3
14. Upraviť miestnu komuniká-
ciu – ulicu č. 148 – 156. Pripra-
vený je projekt.
15. Dokončenie  odkanalizovania 
miestnej časti Jama, resp. zrekul-
tivovať.
16. Rekonštruovať a pripraviť 
prázdne priestory ZŠ na ich vy-
užitie.

17. Dokončenie úpravy potoka 
pod Osičím a popred domom Al-
berta Šuttu.
18. Osloviť ministerské a iné 
ústredné orgány štátnej správy so 
žiadosťou o finančné príspevky
pre obec (MF, MŽP).
19. Zabezpečiť od elektrární vý-
stavbu novej trafostanice pre ob-
čanov na posilnenie elektrickej si-
ete. Pri projekte kanalizácie.
20. Zabezpečiť pre občanov mož-
nosť separácie  všetkých druhov 
odpadu.
21. Zhotoviť informačnú tabuľu 
kvôli reklame starého kostola. 
Podaný je projekt.

Úlohy nesplnené
1. Odvodniť miestnu časť ulice 
od č. 97, 98, 99 v rámci výstavby 
ČOV a kanalizácie. Projekt kana-
lizácie je pozastavený.
2. Odkúpenie pozemkov (ak bude 
záujem) pre záujemcov o vý-
stavbu rodinných domov v časti 
obce smerom od záhradkárstva 
Ing. W. Kudlu po AGRODRUŽ-
STVO.
3. Začať spracovávať územný 
plán obce.
4. Majetkovo-právne vysporiadať 
pozemky pod prístavbou starej 
hasičskej zbrojnice, kde je obecný 
šrotár. Urbársky problém.
5. Majetko-právne vysporiadať 
pozemky pod futbalovými šat-
ňami, Urbársky problém. Rieši  
to komasácia. 
6. Predĺžiť prekrytie prístrešku 
na urbárskej budove pre čakajú-

Plnenie volebného programu po dvoch rokoch
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cich na autobusový spoj.
7. Vyriešiť  odpad (septík medzi 
školou a urbárskym domom).
8. Vybudovať altánok oproti 
studničke za mostom.
9. Vymeniť okná v budove MŠ.
10. Urobiť zberač na miestnej 
komunikácii pri č. d. 13.

B. ÚLOHY V OBLASTI RIADENIA 
A SPOLUPRÁCE S OBČANMI, 

INŠTITÚCIAMI, PODNIKATEĽMI, 
CIRKVOU

Splnené:
1. Otvorenie lomu pre potreby 
urbáru, obce a občanov Pod vá-
penicou. (Urbár ale ešte neťaží).
2. Organizovať stretnutia s dô-
chodcami, resp. s klubom 
dôchodcov a podporovať ich ak-
tivity.
Úlohy plnené alebo čiastočne 
splnené
1. Zlepšiť informovanosť ob-
čanov o aktivitách OZ, resp. 
OcÚ, zaviesť mechanizmy, ktoré 
umožnia aktívnu účasť občanov 
na riadení obce(verejné zasad-
nutia OZ, vydávanie obecných 
novín s námetmi občanov na 
zlepšenie života v obci, vlastné 
vysielanie káblovej televízie, ve-
rejné hovory).
2. Riešiť sťažnosti, pripomi-
enky a názory občanov  pro-
stredníctvom zriadených komisií 
OZ (možnosti využitia „bonzi 
schránky“), publikovať v obec-
ných novinách ich riešenie.
3. Vytvárať dobré podmienky 
pre rozvoj podnikania pre pod-
nikateľské subjekty v obci, a tým 
hľadať možnosti pre vytváranie 
pracovných miest pre nezamest-
naných, podporiť  vznik nových 
firiem v obci.
4. Podieľať sa na činnosti poľ-
nohospodárskej výroby na AG-
RODRUŽSTVE, a tým ovplyv-
ňovať  zamestnanosť občanov. 
Družstvo prešlo do nájmu, za-
mestná menší počet ľudí.
5. Vytvárať podmienky pre zria-
ďovanie rôznych obchodov a 
služieb. Ponúkajú sa priestory do 
nájmu.
6. Podporovať rozvoj ubytova-
cích možností v obci. Ponuka 

v urbárskom dome, v neobýva-
ných domoch, kinokabínkach, ša-
tniach.
7. Užšie spolupracovať s orgánmi 
policajného zboru pri zabezpečo-
vaní verejného poriadku v obci 
(pri zábavách, nočných výtržnos-
tiach mladých motorkárov, kráde-
žiach atď.).
8. Spolupráca na odôvodnených 
projektoch miestnej cirkvi a far-
ského úradu.
9. Od poslancov požadovať spo-
luprácu a styk s voličmi, ktorých 
zastupujú a prenášať ich dôvodné 
pripomienky na rokovanie  obec-
ného zastupiteľstva s cieľom ich 
riešenia v rámci možností obec-
ného rozpočtu. Deje sa to pro-
stredníctvom interpelácií poslan-
cov.
10. V spolupráci s urbárom po-
upravovať poľné cesty. Rieši sa 
to v rámci projektu kamasácií. 

Úlohy neplnené
1. Uskutočňovať k najdôležitej-
ším problémom obce anketové 
prieskumy.
2. Prevádzať kontroly na dodržia-
vanie povolených otváracích ho-
dín v miestnych pohostinstvách, 
vyvodzovať dôsledky v rámci 
obecných kompetencií.
3. Podieľať sa na práci pri oplo-
tení farskej záhrady, farského 
humna i pivnice.
4. Upraviť kríže  a ich okolie 
v chotári obce, maľovanie.

C. ÚLOHY V OBLASTI SOCIÁLNEJ
Úlohy plnené
1. Rôznymi formami vychádzať 
v ústrety sociálne odkázaným 
občanom, rodinám, dôchodcom, 
resp. zdravotne ťažko postihnu-
tým. Uskutočňuje sa to prostred-
níctvom znižovania daní a popla-
tkov, na službách, sociálnou vý- 
pomocou.
2. Efektívne riešiť pomoc chorým 
a osamelým občanom v rámci 
opatrovateľskej služby.
3. Poskytovať dôchodcom k Via-
nociam vianočné poukážky na 
zakúpenie tovaru v miestnych 
predajniach.
4. Poskytovať prostredníctvom

rôznych besied zdravotnícku os-
vetu, najmä pre starších ľudí.
5. Poskytovať bezplatne pora-
denskú sociálno-právnu službu 
pre občanov, ktorí to potrebujú.
6. Finančne prispieť (jednorá-
zovo 3 000,- Sk) rodine pri naro-
dení dieťaťa.
7. Prostredníctvom projektov a 
žiadostí na UPSVR zamestnávať 
na OcÚ nezamestnaných obča-
nov.
Úlohy neplnené
1. Zintenzívniť činnosť miest-
neho spolku Slovenského červe-
ného kríža.

D. ÚLOHY V OBLASTI ŠKOLSTVA 
KULTÚRY A ŠPORTU

Úlohy plnené
1. Podporovať udržanie maters-
kej školy v obci.
2. Vydávať štvrťročne obecné 
noviny s aktuálnymi informáci-
ami pre občanov.
3. Podľa možnosti každoročne 
organizovať silvestrovský ples, 
prechod chotárom, maškarný 
ples, deň obce.
4. Poskytovať priestory školy aj 
pre mimo vyučovacie aktivity (aj 
komerčne).
5. Podporovať a zintenzívniť čin-
nosť a prevádzku obecnej kniž-
nice, resp. čitárne.
6. Zaviesť do obecnej knižnice 
internet.
7. Ponúkať priestory kultúrneho 
domu na rôzne aktivity na ko-
merčnej báze (školenia, schôdze, 
besedy, kurzy, burzy, spoločenské 
posedenia, zábavy – v obmedze-
nom počte, plesy atď.
8. Zrekonštruovať priestory piv-
níc v kultúrnom dome na ich 
využitie  ( napr. posilňovňa pre 
vzpieračov, aerobik a pod.).
9. Využívať priestory kult. domu 
na šachové a stolnotenisové tur-
naje, organizovať mariáš a teni-
sový turnaj.
10. Komerčne využívať obecné 
športové zariadenia (lyžiarsky 
vlek, hokejové a tenisové ihrisko, 
šatne) a organizovať turnaje, resp. 
zápasy.
11. Upraviť priestory pivníc a po-
valy v škole na rôzne využitie.

12. Aktualizovať internetovú 
stránku obce.

Úlohy neplnené
1. Pokusne zaviesť vlastné dedin-
ské televízne prenosy prostred-
níctvom káblovej televízie zo za-
sadnutí OZ, resp. z besied alebo 
z kontaktných relácií – naživo, 
prípadne zo záznamu, vysielať 
relácie tzv. Infoštúdio obce.
2. Iniciovať občanov k osobnej 
účasti prác na čistení a poriadku 
v obci.

USKUTOČNENÉ AKCIE MIMO 
VOLEBNÉHO PROGRAMU

1. Výmena okien na kultúrnom 
dome.
2. Cesta pod Polomom – spev-
nená.
3. Cintorín s hrobmi na internete 
a nástenke.
4. Rekultivácia priestorov popri 
ihrisku za šatňami popri rieke.
5. Osvetlenie starého kostola a 
cintorína.
6. Odvodnenie lokality a cesty nad 
Majdišom smerom pod Osičá.
7. Odstránenie dvoch sypární pri 
dome smútku
8. Rekonštrukcia obecného par- 
ku.
9. Výmena okien na obecnom 
úrade.
10. Nové plynové kúrenie v piv-
ničných priestoroch pod úradom
11. Zavedenie internetu v kultúr-
nom dome.
12. Zhotovenie erbu pred obcou.
Plnenie volebného programu zá-
visí od dostatočného množstva 
finančných prostriedkov od štátu
(podielové dane, na školstvo a 
transfery, resp. fondy, delimitácie, 
ktoré sú účelovo určené) a z vy-
braných daní, poplatkov od ob-
čanov, prípadne od inštitúcií, zo 
združených finančných prostri-
edkov a z eurofondov. 
Volebný program a jeho plnenie 
bolo prerokované 12. 2..2009 po-
slancami na obecnom zasadnutí 
OZ.
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Napísali o VIANOČNEJ HARMONIKOVEJ PREHLIADKE KOLIED

S obrovským nadšením sa u oby-
vateľov Sedliackej Dubovej stretla 
povianočná harmoniková prehli-
adka kolied.

SEDLIACKA DUBOVÁ. Podu-
jatie zorganizoval miestny obecný 
úrad s finančnou podporou Žilin-
ského samosprávneho kraja.
„Nápad vznikol začiatkom minulého 
roka, kedy sme si s členmi zastupi-
teľstva a vedením obce povedali, že by 
bolo dobré, takého podujatie uspori-
adať. Naša obec má muzikantskú 
tradíciu a žije tu veľa harmonikárov. 
Starosta teda vypracoval projekt, ktorý 
mal úspech. Samosprávny kraj nám 
schválil 40 tisíc korún (1327,76 €),“ 
hovorí scenárista a moderátor 
harmonikovej prehliadky kolied 
Peter Havrila.
Usporiadatelia sa spočiatku obá-
vali nezáujmu miestnych ľudí 
o plánovanú kultúrnu akciu. 
S nadšením ju podporil tamojší 
pán farár a tak sa v nedeľu 28. 
decembra sála kultúrneho domu 
zaplnila do posledného miesta. 
„Program sme rozdelili do dvoch častí. 
V prvej vystúpili miestni harmoni-

kári a speváci. Veľký ohlas zožalo 
vystúpenie 8-ročnej talentovanej spe-
váčky Patrície Miškovičovej, ktorú 
na harmonike sprevádzal jej starý 
otec Ľudovít Hmirek,“ rozpráva P. 
Havrila. „S vlastnými koledami sa 
predstavila rodina Janíková. Boli síce 
ladené moderne, ale ľuďom sa páčili. 
Toto pásmo ukončil svojím vystúpe-
ním Marek Strežo, ku ktorému sa 
pridalo časť členov súboru Oravan. 
Potom zhasli svetlá a na pódium 
vykročili dôchodcovia so zapálenými 
sviečkami. Okrem nich a vianočného 
stromčeka nič iné nesvietilo. Napo-
kon na javisko vystúpili harmoni-
kári a všetci spolu s divákmi spievali 
Tichú noc,“ približuje atmosféru 
vydareného popoludnia.
Druhá časť programu sa niesla 
v znamení vystúpení pozvaných 
hostí. Boli medzi nimi folklo-
risti Serafín Ganobčík s man-
želkou z Oravského Veselého či 
Matisovci z Dlhej. Záver patril 
folklórnemu súboru Oravan. 
Podujatie pokračovalo od devi-
atej večer diskotékou, tá trvala 
až do rána. 

Prevzaté  z  novín ORAVA ■                     
(SM) 

Harmonikovú prehliadku podporil aj farár

Dôchodcovia sa predstavili štedrovečernými koledami

Veľké ovácie  sprevádzali Paťku Miškovičovú

Ján Murin sa predviedol ako 
prvý
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Na Slovensku patrí medzi najväč-
šiu pýchu krajiny folklór. Každá 
oblasť, mesto aj dedina má svoj 
vlastný charakter a svoje špeci-
fiká - kroje, hudbu, piesne, archi-
tektúru, zvyky, tradície, tance či 
nárečie. Aj obec Sedliacka Du-
bová skrýva v sebe obrovské bo-
hatstvo ľudovej kultúry. Možno 
práve to bolo hnacím impulzom 
k myšlienke usporiadať Viano-
čnú harmonikovú prehliadku kol-
ied. Dobrý nápad a aktivitu obec-
ného úradu finančne podporil aj 
Žilinský samosprávny kraj, a tak 
už nič nebránilo tomu, aby sa dňa 
28.12.2008 podujatie mohlo zre-
alizovať.

Prvá časť programu patrila miest-
nym talentom, ktorí sa predsta-
vili veľmi kvalitným vystúpením. 
Zvlášť silno na mňa zapôsobilo 
vystúpenie bratov Janíkovcov, 
kto rí s obrovským úspechom od-
prezentovali nielen koledy, ale aj 
vlastnú tvorbu. Nedá mi nespo-
menúť odvážnu Paťku Miškovi-
čovú, ktorá smelým a výrazným 
spevom za hudobného sprievodu 
starého otca Ľudovíta Hmireka  
rozospievala prítomných divákov. 
Na úspechu  podujatia sa však vý-
razne podieľali všetci účinkujúci, 
počnúc vystúpením dôchodcov, 
he ligonkárov Jána Murínu, Jána 
Ko čalku, na akordeóne bratov 
Pavla a Mariána Miháľových, Ing. 
Viliama Janíka, Mareka Strežu a 
Ing. Jána Tomáňa. Patrí im preto 
veľké poďakovanie za ich ochotu 
a čas venovaný nácviku svojho 
vystúpenia a tiež za odvahu pred-
stúpiť pred prítomných divákov.
Druhú časť programu spestrili 
pri zvaní hostia z okolitých dedín. 
Ako prví sa predstavili Matisovci 
z Dlhej nad Oravou. Po nich prišli 
na scénu Ganobčíkovci z Orav-
ského Veselého, ktorí už roky pa-
tria k pýche oravského folklóru. 
Na záver sme mali možnosť vi-
dieť a počuť aj známy folklórny 
súbor Oravan, ktorý odprezen-
toval svoje bohaté skúsenosti a 

Harmonikári dávali koledám dušu 

kvalitu. V súbore účinkuje aj Ma-
rek Strežo zo Sedliackej Dubovej, 
ktorý svojím vystúpením predvie-
dol svoj hudobný talent a potešil 
tak svojich rodákov.
Podujatie určite nebolo pre prí-
tomných divákov sklamaním. Bo- 
lo zorganizované na veľmi dobrej
úrovni. Ak  hovoríme o jeho sku-
točnom význame, musíme si uve-
domiť, že mnohé z kolied sú za-
chovávané len ústnym podaním, a 
práve tu sme mali možnosť spoz-
nať ich krásu a pestrosť. Pro-
stredníctvom hry na harmonike 
či heligónke sa účinkujúcim po-

darilo odovzdať nám odkaz 
predkov. Dych histórie sa niesol 
sálou pri každom vydanom tóne. 
Hudobný  sprievod umelcov dá-
val slovám kolied dušu.
Poďakovanie za úspešnosť akcie  
patrí najmä miestnemu obecné- 
mu úradu, zvlášť starostovi obce 
Mgr. Ladislavovi Tomáňovi, no 
tiež Žilinskému samosprávnemu 
kraju za finančnú pomoc. Oso-
bitné zásluhy za priebeh a orga-
nizáciu však patria Mgr. Petrovi 
Havrilovi, ktorý bol mozgom aj 
srdcom celej akcie. Bol scenáris-
tom, režisérom aj moderátorom 

podujatia. Svoju úlohu zvládol 
výborne a opäť raz potvrdil, že 
patrí k hlavným udržiavateľom 
kultúrneho dedičstva v obci. Vy-
jadrenie vďaky si však zaslúžia aj 
všetci ostatní občania, ktorí svo-
jou účasťou podporili sna hu or-
ganizátorov o vytvorenie hodnot-
nej kultúrnej akcie.
Tradície v ľudovej kultúre sú bo-
hatstvom nášho národa, preto
tre ba venovať dostatočnú pozor-
nosť a sily na ich rozvíjanie, aby 
sme zachovali odkaz pre budúce 
generácie.

Gabriela Brunčáková ■                     

Ján Kočalka na heligónke
Ján Murin sa predviedol ako 
prvý

Janíkovci predviedli kus hudobného umenia
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Obecný úrad prostredníctvom 
úradu práce má každý mesiac ve-
domosť o stave nezamestnanosti 
v obci. Finančná kríza, a možno 
hovoriť i o hospodárskej,  má do-
pad aj na našu obec. Kým v sep-
tembri v roku 2008 bola u nás 
nezamestnanosť 6,5 %, v januári 
2009 sa dostala na hranicu 11 %, 
v marci na 15%. Počet nezamest-
naných v obci v auguste 2008 bol 
15 a v marci 2009 už to bolo 41 
osôb. Z toho dôvodu sa sociálna 
situácia niektorých našich obča-

Prejav finančnej krízy
v našej obci

V médiách sa občas objaví správa 
o začínajúcich problémoch so 
zberom odpadu a jeho likvidá-
ciou. Aj napriek týmto negatív-
nym správam je potrebné aj na-
ďalej  odpad separovať, triediť a 
zhodnocovať. To platí aj pre našu 
obec, a  preto prosíme občanov, 
aby sa snažili svoj odpad dávať 
tam, kam patrí. Na toto upozor-
ňujeme každý rok, prijímame na-
riadenia obce. To znamená, že 
drobný komunálny odpad patrí 
do tzv. „KUKA“ nádob. Sklo 
treba doniesť do veľkoobjemo-
vých kontajnerov, ktoré sú v obci 
až tri (pri predajniach, resp. pri 
reštauráciách). PET fľaše dávať 

Odpad separovať aj naďalej
do igelitových vriec a zaniesť ku 
obecnej bytovke (igelitové vrecia 
poskytne bezplatne obecný úrad). 
Kovový odpad, šrot či železo 
treba odniesť do zberných suro-
vín v Dlhej nad Oravou, kde ho 
vykúpia a taktiež aj papier. Veľko-
objemový odpad (chladničky, 
práčky, televízory a pod.) zaniesť 
pred obecnú bytovku. Staré aku-
mulátory a oleje môžete doniesť 
ku obecnému úradu. Na staré 
smetisko nevyvážajte nič, len su-
tiny či konáre. 
Pokiaľ by naši občania dodržia-
vali tieto pokyny, mali by sme 
našu obec čistejšiu a krajšiu. Za 
pochopenie obecný úrad ďakuje.

lt■

nov, respektíve rodín, stáva pro-
blematickou. Z tohto dôvodu 
obecný úrad sa snaží prostred-
níctvom rôznych ponúk z no-
vín, z internetu či z úradu práce 
informovať občanov na plagáti-
koch o voľných miestach, alebo 
ich môže prijať na tzv. menšie 
obecné služby (VPP). V posled-
nom období sa črtá možnosť 
v obciach zriadiť tzv. sociálny 
podnik. Pokiaľ to bude možné a 
bude vyhovujúca legislatíva, bude 
sa obecný úrad snažiť túto formu 
zamestnania pre nezamestnaných 
občanov vybaviť.

lt■

Často sa stáva našim občanom, 
že im nejde nejaký televízny pro-
gram. Môže to mať rôzne príčiny, 
preto chcem dať na vedomie na-
šim občanom, že s odstránením 
poruchy je to niekedy veľmi zlo-
žité.
Napríklad  programy STV1, 
STV2 a STV3 môžu opraviť len 
technici z Kremnice, kde im mu-
síme zavolať a žiadať o opravu. 
Kým prídu,trvá to niekedy viac 
dní, pretože nemajú na starosti 
len naše televízne vykrývače. Iné 
televízne kanály môže opravovať 
len odborník z Tvrdošína, a ten 
tiež nemôže okamžite na zavola-
nie prísť. Preto prosíme občanov 
o trpezlivosť pri vyskytujúcich sa 
problémoch s kvalitou jednotli-
vých kanálov.

Ako je to s poruchami 
káblovky

Sieť káblového rozvodu je v našej 
obci už stará, skorodovaná, a na-
jmä v zime robí problémy. Aj tu 
platí porekadlo: „Za málo peňazí, 
málo muziky.“ Káblovka v našej 
obci je totiž, čo sa týka poplatku, 
najlacnejšia v okolí. O tom sa 
môžete presvedčiť, koľko pla-
tia v okolitých dedinách a mes-
tách (Oravský Podzámok, Krivá, 
Dolný Kubín, Tvrdošín). Tam 
vám povedia, že za takú cenu ako 
u nás (25 € za rok) mať 14 pro-
gramov je výhodné. Dlhá a Horná 
Lehota ani káblovku nemá. Nuž 
a komu kvalita nevyhovuje, môže 
si objednať napr. DIGISATEL 
so 40-timi programami a však za 
cenu 120 € ročne (3600Sk) a má 
pokoj od poruchovej káblovky a 
obci nemusí platiť za nekvalitný 
signál. Ešte raz chceme občanov 
poprosiť o trpezlivosť, pokým sa 
niekedy porucha odstráni.

lt■

Aj keď je už zimné obdobie za 
nami, predsa sa vrátim k otázke 
odhŕňania snehu z miestnych 
komunikácií, lebo viacerí naši 
občania na tento problém mali 
rozdielne názory. Samozrejme, 
ak sneh napadne, treba ho odhr-
núť, aby ľudia mohli bezpečne 
prechádzať po chodníkoch a po 
uliciach. Bolo by to v poriadku, 
pokiaľ by si občania neprotirečili 

Každému sa vyhovieť 
nedá

v tej istej veci. Stávalo sa, že nie-
kedy volali starostovi v jednu a tú 
istú hodinu, že netreba odhŕňať, 
lebo po odhrnutí sa cesta stáva 
šmykľavejšou. Vzápätí ďalší tele-
fón, že treba odhŕňať, lebo je už 
veľa snehu. Nuž, uvážte, či sa dá 
naraz vyhovieť dvom protichod-
ným požiadavkám. Teda v tomto 
prípade musia občania rešpekto-
vať starostovo rozhodnutie, či 
odhŕňať alebo nie. Nakoniec asi 
uznáte, že inak to ani nejde, lebo 
všetkým sa vyhovieť nedá.

lt■

Podmienky na výstavbu rodin-
ných domov sú v našej obci zatiaľ 
minimálne, no dopyt po staveb-
ných pozemkoch je čoraz väčší. 
Obecný úrad už dávnejšie (v roku 
2000) dal spracovať tzv. Zastavo-
vací plán. Takýto dokument sle-
duje optimalizáciu funkčného 
usporiadania územia s vymed-
zením plôch pre rozvoj bývania 
formou IBV.  V riešenom území 
je navrhnutých 23 stavebných po-
zemkov, a to v lokalite Močiare. 
Zatiaľ je to len prvým návrhom 
usporiadania budúcej výstavby. 
V tejto lokalite je množstvo vlast-
níkov a spoluvlastníkov pozem-

Komasácia by umožnila získať stavebný pozemok
kov, čo spôsobuje to, že je ťažké 
bez súhlasu štyroch- piatich, ba i 
viacerých vlastníkov úzkych par-
ciel kúpiť parcelu takú, aby sa na 
nej dal postaviť dom, a to neho-
voriac o pozemkoch pod cestami 
a inžinierskymi sieťami. Občania, 
ktorí tu majú  svoje drobné vý-
mery, neradi predajú iným obča-
nom, a preto celá možná výstavba 
je zastavená.
Túto situáciu by mohla  najlepšie 
vyriešiť  komasácia, ktorou by sa 
mali v tejto lokalite vytvoriť také 
výmery parciel, na ktorých by sa 
dali postaviť rodinné domy. 

lt■

plasty   sklo
29.4.     8.4
27.5.   13.5.
24.6.   10.6.

Harmonogram vývozu separovaného odpadu
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Komasácia by umožnila získať stavebný pozemok

Na základe požiadaviek niekto-
rých našich občanov začal obecný 
úrad  vybavovať nové dopravné 
značenie v obci. Jednalo sa o zní-
ženie rýchlosti v obci zo 60 km 
na 40 km. Toto sa doriešilo tým, 
že nový zákon platný od 1. febru-
ára 2009 znížil povolenú rýchlosť 
v obciach zo 60-tky na 50-tku. 
Ďalšou žiadosťou bolo nainšta-
lovanie dopravného zrkadla pri 

Dopravné značenia
v obci

dome  Jána Štigu, pretože výjazd  
od obchodu na hlavnú cestu je 
neprehľadný. Aj toto sa dorie-
šilo a na stĺpe pri Jánovi Štigovi 
už visí dopravné zrkadlo. Ďalšou 
požiadavkou bolo zriadenie pre-
chodu pre peších.
Toto by po jarnom období  mali 
pracovníci správy ciest nastrie-
kať na hlavnú cestu (prechod pre 
chodcov - zebru), a to v mieste 
od miestnej komunikácie pri fare 
na druhú stranu hlavnej cesty ku 
„parkanu“. Nepodarilo sa vybaviť 
vyznačenie plnej čiary na hlavnej 
ceste cez dedinu. Chceli sme, aby 

sa kamióny v obci nepredbiehali. 
Kompetentné orgány našu žia-
dosť zamietli z dôvodu, že máme 
pešníky  po oboch stranách hlav-
nej cesty a teda, že chodci nie 
sú ohrození. Ale čo napríklad 
cyklisti? V požiadavke budeme 
pokračovať aj naďalej. Len pre 
informáciu – všetky žiadosti po-
sudzuje najprv Policajný zbor, 
potom Slovenská správa ciest a 
napokon Krajský úrad dopravy, 
ktorý dáva alebo nedáva na tieto 
záležitosti povolenia.

lt■

Obecná bytovka slúži nájomní-
kom už piaty rok. Za to obdobie 
sa tam vymenili len dve rodiny. 
Prvých žiadateľov o nájom bolo 
osem, takže nebol problém s pri-
delením bytov v roku 2004. Zá-
kon pri sociálnych nájomných 
bytoch ukladá povinnosť každé 
tri roky prehodnocovať nájomní-
kov podľa stanovených kritérií. 
Obecné zastupiteľstvo tak uro-
bilo v roku 2006. Prihliada sa na 
viaceré kritériá (napr. včasnosť 
platenia nájmu, sociálna situácia, 
narúšanie verejného poriadku 
v bytovke atď.). Ich plnenie má 
vplyv na predĺženie nájmu. 
Ten, kto sa chce uchádzať o pri-
delenie nájomného bytu, musí po-
dať písomnú žiadosť na obecný 
úrad. Mal by byť občanom našej 
obce alebo sa občanom stať hneď 
po pridelení bytu, ale predovšet-
kým musí spĺňať podmienky tý-
kajúce sa sociálnych otázok. Spl-
nenie alebo nesplnenie kritérií 
posudzuje obecné zastupiteľstvo. 
Pokiaľ ich záujemca spĺňa, môže 
mu byt prideliť, ak je (nejaký 
voľný), resp. bude zaradený do 
poradovníka vedeného na obec-
nom úrade. Pri ďalšom prehod-
nocovaní sa bude tento poradov-
ník zohľadňovať.
Ďalšie otázky súvisiace s proble-
matikou je potrebné riešiť osobne 
na obecnom úrade.
Pokiaľ by bol väčší záujem o ná-
jomné byty, OZ žiada záujem-
cov o prihlásenie sa s tým, že pri 
veľkom záujme by sa uvažovalo 
prestavať nevyužité priestory zá-
kladnej školy na byty.

Ako sa uchádzať 
o obecný bytObecný úrad tesne pred Via-

nocami otvoril v suteréne kultúr-
neho domu (v nevyužitých pivni-
cich) takzvané Fitnes centrum, 
ktoré má slúžiť našim obča-
nom na revitalizáciu pohybo-
vého ústrojenstva. Tento pekne 
upravený a zariadený priestor si 
už našiel svojich prvých návštev-
níkov. Najčastejšími sú Peter Ma-
cák a Walter Kudla,ml. Okrem 
nich tam nájdete aj chlapcov od 
10 rokov  a viac. V miestnosti sa 
nachádza Kniha návštev a podľa 
zápisov možno konštatovať, že 
sa tam už vystriedali všetci tíne-
džeri našej obce.
V jeden náhodný deň v predve-
černých hodinách som navštívil 
tento priestor a presvedčil som sa, 
že dané zariadenie naši mladí vy-
užívajú. Usilovne tam posilňovali 
vyššie menovaní a ešte pár ško-

O návštevnosti vo fitnes lákov – Janko Čupaj, Boris Šutý, 
tínedžeri Patrik a Lukáš Žufkoví. 
Pri mojom príchode zostali tro-
chu zarazení, akoby sa hanbili, ale 
po chvíli vo svojej činnosti pokra-
čovali. Nakoniec som sa s Peťom 
a Walterom krátko porozprával. 
Hovorili, že na týchto priestoroch 
aj oni majú podiel. Staré zariade-
nie čistili, natierali farbou, aby 
všetko esteticky dobre zapadlo do 
vynoveného interiéru. Miestnosť 
im vyhovuje, len sa im zdá, že nie 
je dostatočne vyhriata. Treba by 
bolo ešte dokúpiť  ďalšie činky, 
multifunkčné zariadenie, bežiaci 
pás. Napriek tomu je tu dostatok 
zariadenia, na ktorom sa dá cvi-
čiť, napríklad stacionárne bicykle, 
činky rôznych druhov, zariadenie 
na posilňovanie atď. Spýtal som 
sa ich, či inklinujú k vzpieraniu 
alebo ku kulturistike. Odpoveď 
bola jednoznačná: „My tu trénu-
jeme z toho dôvodu, že chceme 

získať fyzickú kondíciu a zároveň 
spevnenie svalových partií kvôli 
krajšej postave.“ 
Myslím si, že obecný úrad urobil 
dobrý krok v ústrety našej mlá-
deži, len aby to intenzívne vyu-
žívala. Je to vždy lepšie, ako ne-
činne vysedávať v krčmách pri 
pohári piva či ohnivej vode, čím 
si zatemňujú rozum a často ich to 
vedie k nevhodným myšlienkam. 
Obecný úrad bude spokojný, ak 
budú využívať toto zariadenie 
všetky kategórie nášho obyva-
teľstva. Za denný pobyt je popla-
tok 50 centov. OTVORENÉ JE 
OD 16.00 DO 20.00 HODINY.

ph■
ROZPIS POBYTU VO FITNES 

PRE OBČANOV
Pondelok, streda: ženy a dievčatá
Utorok, piatok, sobota: muži a 
chlapci
Nedeľa  : spoločne

SPRAVODA  STVOJkrátke

lt■
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V sobotu 17.januára sa uskutočnil 
v našej obci 10. ročník Prechodu 
dubovským chotárom. Bol jeden 
z najvydarenejších a prekonal re-
kord v účasti lyžiarov na bežkách 
i peších turistov.

Na prechod bolo všetko vopred 
pripravené – vatra, vyznačenie 
bežeckej i pešej trate. O to sa 
postarali organizátori podujatia 
– obecný úrad a miestny lyžiar-
sky oddiel za pomoci Mariána 
Miháľa, Alberta Šutu, Františka 
Majchera, Dana Lukáčika, Vila 
Kršku,  Jozefa Hmireka, Petra 
Oršuliaka, Jozefa Urbana, Fran-
tiška Habiňáka, Jána Murína, Jána 
Jarinu, Petra Durdiaka a ďalších. 
Krásne slnečné počasie a biela 
zimná prikrývka s miernym mrá-
zikom vylákali nielen našich ob-
čanov, ale aj zanietencov zimného 
športu  z blízkeho i širšieho oko-
lia. Časť z nich sa  nasmerovala do 
kultúrneho domu na registráciu a 
ostatní zasa bez zapísania priamo 
na vytýčenú trasu. Zaregistrovalo 
sa 280 osôb a nezapísaných bolo 
viac ako 100. Pred dvoma ro-
kmi (2006) bolo 250 účastníkov. 

Rekordná účasť na zimnom prechode

Vtedy aj teraz na 10. ročníku naj-
starším účastníkom bol osemde-
siatročný Pavol Beca z Dolného 
Kubína. Vyžarovala z neho vita-
lita a nedalo mi , aby som nepre-
šiel okolo neho bez povšimnutia. 
Oslovil som ho a dali sme sa do 

debaty. Svoju účasť na prechode 
zdôvodnil takto: „Dnes je úžasný 
deň. Slniečko vyžaruje pozitívnu ener-
giu, štipľavý mrázik a veľká účasť 
občanov mi dodávala obrovskú silu na 
prekonanie vytýčenej trasy v dĺžke asi 
16 kilometrov. Chodím na všetky ta-

kého podujatia a do Dubovej ma zvlášť 
láka prekrásna príroda, jej panoráma 
s výhľadom na okolité hory i dediny. 
Ľudia sú tu príjemní a srdeční.“  Pán 
Beca kedysi pracoval ako pláno-
vač v SEZ-ke. Okrem lyžovania 
sa venuje aj cestnej cyklistike. Je 
obdivuhodné, ako si udržiava 
svoje zdravie práve športom a ten 
mu dodáva chuť do života a ne-
cíti sa zbytočný. 
Takúto vitalitu prejavila aj naša 
75-ročná občianka Mária Močo-
lová. Totiž z našej obce bola naj-
staršou účastníčkou prechodu, 
ktorý bravúrne zvládla pešou 
túrou. Zasluhuje obdiv od nás 
všetkých, že našla v sebe toľko 
sily a odvahu zúčastniť sa. O svo-
jej účasti sa vyjadrila takto: „Na 
prechod ma prehovorila moja vnučka 
Evka. Spočiatku som odporovala, že 
tam budem najstaršou a aj som sa tro-
chu hanbila. Nakoniec som privolila. 
Mám radosť z účasti. Cítim sa lepšie 
a miesto hanby som rada, že som to 
zvládla.“ Tieto slová nepotrebujú 
komentár, sú len inšpiráciou pre 

pokračovanie na str.11Takto zapózovali objektívu zľava Peter Durdiak, Jozef  Urban, Ján Jarina

Na Črťaži bolo veselo. Jozef  Hmirek s harmonikou robil dobrú náladu
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ostatných starších ľudí, že ne-
treba sa báť a ostýchať sa.
Pôsobivé bolo prvé stretnutie 
všetkých účastníkov pri turistic-
kom prístrešku na Črťaži. Každý 
si doniesol so sebou nejaké suro-
viny, občerstvenie a nechýbala ani 
ohnivá voda. Toto všetko rozlo-
žili okolo seba a vatry, navzájom 
sa ponúkali a pri pohľade na toto 
zhromaždenie sa zdalo, že tvo-
ria jednu kompaktnú rodinu. Asi 
Dubovci majú dobrého anjela 
strážneho, lebo im doprial pre-
krásne počasie, ktoré sa o týždeň 
neskôr zmenilo na blatisté, kedy 
mali prechod v Hornej Lehote a 
tým to už nevyšlo.
Organizátori podujatia mysleli aj 
na zabezpečenie prvej pomoci 
v prípade nejakého úrazu. Toto 
vykonával Peter Oršuliak na mo-

torovom vozidle NIVA. Zho-
dou okolnosti aj tu sa stal úraz, 
fraktúra nohy, lyžiara nie z našej 
obce. Bola mu poskytnutá oka-
mžitá pomoc a týmto vozidlom 
bol odvezený na ošetrenie. Ne-
byť vozidla NIVA, sanitka by sa 
do týchto končín nebola dostala. 
Takže vďaka Petrovi Oršuliakovi 
všetko dobre dopadlo.
Po prechode sa všetko zišlo 
v kultúrnom dome, kde účastní-
kov čakal horúci čaj, chutný gu-
láš a dobrá muzika. Na príprave 
gulášu sa podieľali Jozef  Šnapko, 
Ján Štiga, Ladislav Šutý, Rastislav 
Miháľ, Pavol Havrila a na obsluhe 
sa podieľala Anna Štigová. Hu-
dobnú produkciu zabezpečovali 
Jozef  Hyža, Lukáš Šutý a Marek 
Strežo so svojou skupinou hu-
dobníkov zo súboru Oravan.

ph ■

Nálada bola úžasná a dobre or-
ganizovaná. Niektorí si aj zatan-
covali, zaspievali a v tejto pohode 
zotrvali do neskorých večerných 
hodín.
Zaujímavým sa stal akt odmeňo-
vania najstaršieho a najmladšieho 
účastníka a popri tom sa prítomní 
dozvedeli, že vo vedení miest-
neho lyžiarskeho oddielu nastáva 
zmena.
Doterajší predseda Michal Hojo 
odovzdal svoju funkciu Jozefovi 

Urbanovi a poprial mu veľa úspe-
chov. Jozef  Urban zasa prisľúbil, 
že sa pokúsi viesť lyžiarsky od-
diel tak,  ako sa darilo predchád-
zajúcemu predsedovi. Aj naša 
redakcia a obecný úrad ďakujú 
Michalovi Hojovi  za dlhoročné 
vedenie lyžiarskeho oddielu i za 
materiálnu pomoc. Jožkovi pra-
jeme veľa síl a elánu, aby úspešne 
pokračoval v dobrej tradícii na-
šich lyžiarov.

ph ■

Ďalšie aktuality z tohto dňa

pokračovanie zo str.10

pokračovanie na str.11

Mária Močolová ako najstaršia účastníčka z obce

Najstarší účastník prechodu, Jozef  Beco

Nový predseda lyžiarskeho oddielu - Jozef  Urban

Michal Hojo odovzdáva  funkciu Jozefovi Urbanovi
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Keď sa pozeráme na interiér 
nášho kostola, najprv si všímame 
sochy, obrazy a fresky. Myslím, že 
ich prítomnosť v našom kostole 
nie je náhodná. Naši predkovia 
mali veľkú úctu k týmto svätcom, 
keď chceli mať ich zobrazenia 
vo svojom kostole a tak cítiť ich 
orodovanie vo svojom živote.
Podobne robili aj vo svojich do-
moch. Skúsme si len pripomenúť, 
aké obrazy a sochy sa nachádzali 
aj na príbytkoch našich starých a 
prastarých rodičov.
Tak pozývam vás všetkých na 
púť.

Sv. Michal Archanjel
Všetci anjeli mali spočiatku v se- 
be Ducha Svätého. Pri stvorení 
ich prirodzenosti im Boh udelil 
aj milosť. Ale Boh podrobil všet-
kých anjelov skúške. No mnohí 
v nej neobstáli a stratili Ducha 
Svätého i jeho posväcujúcu mi-
losť. Spasiteľ hovorí o nich, že 
„nezotrvali v pravde“ (porov. 
Jn 8,44). Chceli sa totiž rovnať 
Bohu. Prorok Izaiáš naráža na ich 
hriech, keď hovorí: „Ako si padla 
z neba, žiarivá zornička!... Veď 
v srdci si  hovoril: ,Do nebies vy-
stúpim, až nad Božie hviezdy vy-
výšim svoj trón..., prirovnám sa 
Najvyššiemu.‘ Lenže do podsve-
tia si zvrhnutý“ (Iz 14,12n) Bol to 
teda zaiste hriech pýchy! „Na nebi 
sa strhol boj: Michal a jeho anjeli 
bojovali proti drakovi. Bojoval 
drak a jeho anjeli, ale neobstáli a 
už nebolo pre nich miesto v nebi. 
A veľký drak, ten starý had, ktorý 
sa volá diabol a satan, čo zvádzal 
celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý 
bol na zem a s ním boli zvrhnutí 
jeho anjeli.“ (Zjv 12,7-9)

Kto za nás oroduje v našom kostole
Chcem pozvať všetkých na púť po našom dubovskom kostole. Mys-
lím, že táto púť nám všetkým pomôže objaviť nielen krásu nášho 
kostola, ale možno aj nejaké tajomstvá. Pozývam vás všetkých k sle-
dovaniu článkov, ktoré som nazval „Kto za nás oroduje v našom kos-
tole?“

Na čele dobrých anjelov bojoval 
archanjel Michal (hebrejské meno 
Mi-cha-el: Kto je ako Boh?). Na 
čele pyšných a neposlušných an-
jelov bojoval Lucifer. Padlých 
anjelov teraz voláme diabli, sa-
tani, čerti alebo zlí duchovia. Že 
zlí duchovia majú vodcu, vyplýva 
z Kristových slov, ktoré na súdny 
deň povie zlým: „Vzdiaľte sa odo 
mňa... do ohňa večného, ktorý 
je pripravený diablovi a jeho an-
jelom!“ (Mt 25,41) Počet pad-
lých anjelov je menší ako tých, 
čo zostali Bohu verní (Sv. Tomáš 
Akvinský). Na súdny deň budú 
súdení aj zlí anjeli a ich zloba a 
pokuta bude známa celému svetu 
(1 Kor 6,3; Pt 2,4).
Diabli sú mučení v pekle večnými 
mukami (2 Pt 2,4). Keďže sa už 
nikdy nemôžu dostať‘ do neba, 
v strašnej nenávisti zúria proti 
Božiemu kráľovstvu na zemi. Zá-
vidia ľuďom, že môžu prísť do 
neba, a preto sa všemožne snažia 
odvrátiť‘ ľudí od Boha. V Starom 
zákone bojovali proti židovskej 
viere, keď chceli ľuďom odobrať 
nádej v prisľúbeného Mesiáša a 
vieru v jedného Boha. V Novom 
zákone zasa zúria najviac proti 
katolíckej Cirkvi. V Antikristo-
vej dobe Michal archanjel zvíťazí 
nad mocou pekla, ako to zjavil 
archanjel Gabriel prorokovi Da-
nielovi (Dan 12,1): „V tom čase 
povstane Michal, veľké knieža, 
čo stojí nad synmi tvojho národa: 
Bude to čas úzkosti, aký nebol, 
odkedy národ povstal, až po ten 
čas. V tom čase však bude tvoj 
národ oslobodený, každý, koho 
nájdu zapísaného v knihe.“
Archanjela Michala ustanovil 
Boh, aby prijímal ľudské duše, 
keď vykračujú z tohto sveta a 
predvádzal ich pred súdnu stolicu 

spravodlivého Boha. On bdie nad 
dušami v poslednom boji, aby di-
abol nad nimi nezvíťazil. Preto 
sv. Vavrinec Justiniani hovorí: 
„Nie nadarmo sa katolícka Cir-
kev usiluje zvláštnym spôsobom 
ctiť si archanjela Michala, lebo 
vie, že Boh ho určil za opravdi-
vého ochrancu, za všeobecného 
a ustavičného orodovníka a ako 
knieža anjelov na to, aby prijímal 
vyvolené duše. Preto ho všetci 
majú uznať‘ za svojho pána a 
ochrancu, zvelebovať‘ a tešiť ho 
svojím svätým životom.“
Uctievanie archanjela Michala je 
v Cirkvi veľmi staré. Už v 4. sto-
ročí si ho ctili ako veľkého och-
rancu. Cisár Konštantín Veľký, 
ktorý zomrel v r. 337, dal postaviť 

neďaleko Carihradu prekrásny 
chrám, nazvaný Michaelion, kde 
sa stalo mnoho zázrakov. 0 tomto 
nádhernom chráme starý dejepi-
sec Sozomenus hovorí: „Tento 
chrám sa menuje Michaelion, lebo 
sa všeobecne verí, že sa v ňom zja-
vuje veľký archanjel a že na tomto 
mieste sa dejú veľké zázraky, 
čoho som sám svedkom, lebo vo 
zvláštnej úzkosti a potrebe mal 
som účasť‘ na nezabudnuteľnom 
dobrodení. Aj mnohí iní tu obsi-
ahli dobrodenia. Kto je totiž v ne-
šťastí a nebezpečenstve, alebo ho 
trápia ťažké choroby a vykoná si 
tam svoju pobožnosť, dosiahne 
oslobodenie od svojho trápenia. 

pokračovanie na str.13
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Aj na Západe sa už v 5. storočí 
veľmi rozšírila úcta k sv. Micha-
lovi a to pre jeho zjavenie sa na vr-
chu Gargano v Apúlii (v južnom 
Taliansku), ktorý sa teraz menuje 
„anjelským vrchom“. Cirkevné 
dejiny rozprávajú o tejto uda-
losti toto: Pastierovi zámožného 
majiteľa nehnuteľností v Siponte 
sa stratil býk z čriedy. Po dlhom 
hľadaní ho pastieri našli v jaskyni 
na vrchu Gargano, ale nik z nich 
sa neosmelil do nej vkročiť‘. Prí-
tomný horár napokon strelil na 
býka, ale strela sa vrátila späť a 
prebodla strelca. Táto udalosť 
ohromila celé okolie a veriaci šli 

napokon na poradu k svojmu bis-
kupovi. Tomuto sa celá vec zdala 
veľmi podivná, prikázal teda ve-
riacim, aby sa s ním modlili a 
postili, aby mohli poznať Božiu 
vôľu. Na tretí deň mal biskup v 
noci videnie, pri ktorom zreteľne 
počul tieto slová: „Ja som Michal 
archanjel, ktorý vždy stojí pred 
Božím trónom a tá jaskyňa je 
pod mojou ochranou. Tam sa má 
Bohu vzdávať‘ poklona na pami-
atku svätých anjelov.“ Na druhý 
deň šiel biskup so svojimi kňazmi 
a veriacimi na vrch, kde našiel jas-
kyňu na spôsob kostola. Onedlho 
kresťania toho kraja zvíťazili nad 
pohanmi na orodovanie Michala 
a na vrchu Gargano postavili 

nádherný chrám. Od toho času 
sa každoročne dňa 8. mája slá-
vila pamiatka posvätenia chrámu 
sv. Michala. Podobné zjavenie sa 
stalo vo Francúzsku biskupovi 
sv. Aubertovi na vrchu Tomba. 
Na pamiatku tohto zjavenia ten 
vrch pomenovali „vrchom sv. Mi-
chala“, kde od r. 709 stojí kláštor. 
Ďalšie zjavenie sa stalo v Ríme 
v r. 590 za pápeža Gregora I. 
Veľkého (590-604). V tom roku 
zúril v Ríme strašný mor. Pápež, 
aby uzmieril Boží hnev, viedol 
procesiu s obrazom Panny Márie 
z chrámu Ara coeli do Chrámu 
sv. Petra. Vtedy uvidel nad vežou 
hradu, ktorý dal v r. 136 postaviť 
cisár Hadrián ako svoj náhrobok, 

Michala archanjela, ako vkladal do 
pošvy svoj meč na znak toho, že 
Boh bol uzmierený. Pritom celá 
procesia počula anjelský spev: 
„Raduj sa nebies Kráľovná, ale-
luja!“ A v Ríme mor prestal zúriť. 
Na pamiatku tej udalosti posta-
vili na hrade mramorovú sochu 
archanjela Michala. Pápež Bene-
dikt XIV. (1740-1758) ju nahra-
dil bronzovou sochou. Od toho 
času sa tá stavba menuje Anjelský 
hrad.

V budúcom čísle budeme pokra-
čovanie v púti po našom kostole. 
 

vdp. Henryk Sitek ■

pokračovanie na str.13

pokračovanie zo str.12

Dňa 1.2.2009 na zasadnutí Fars-
kej pastoračnej rady v Sedliackej 
Dubovej boli zvolení noví členo-
via pre ďalšie 5-ročné obdobie. 
Našim občanom ju predstavu-
jeme v tomto zložení:

predseda: vdp. Henryk Sitek, fa-
rár
tajomník: Ing. Róbert Kudla

Predstavujeme novú Farskú pastoračnú radu
Ustanovenie FPR -volení členo-
via :

Za organizačno-hospodársku sekciu:

1. Ján Murín
2. Peter Oršuliak, st.
3. Ján Macák,st.
4. Ľudovít Strežo
5. Ján Miháľ, st.

Za charitatívnu sekciu:

1. Anna Štigová
2. Mária Murínová 

Za pastoračnú sekciu:
1. Mgr. Anna Bieľová

Za katechetickú sekciu:
1. Ing. Róbert Kudla
2. Ľubomíra Tropeková

V zmysle stanov boli menovaní 
do Farskej pastoračnej rady:

kostolník – Mária Hyžová
organista – Ľudovít Holub

Ostatní volení farníci boli požia-
daní o spoluúčasť na prácach v je-
dnotlivých sekciách.

hs ■

Pôstny čas je aj na to, aby sme si 
dávali určité predsavzatia za úče-
lom stať sa lepšími a zbavovať 
sa neduhov, ktoré nás v našom 
živote prenasledujú. Tu nejde 
len o fyzické zlepšenie, ale pre-
dovšetkým o duchovnú obnovu 
nášho života. A takéhoto kréda sa 
pridržiava aj miestny Spolok kres-
ťanskej lásky, ktorého je predse-
dom Anna Šutá, predtým to bola 
Mária Zajacová. Tento spolok v 
spolupráci so sestričkami Vin-
centkami a naším duchovným 
otcom vdp. Henrykom pozvali 
do našej farnosti v čase pôstu 
od 11.3. do 18.3. pátra Kristiána 
Libanda z rehoľnej farnosti Bija-
covce, aby medzi našimi veriacimi 
vykonal misiu duchovnej obnovy. 

Duchovná obroda v čase pôstu
Páter Kristián k tejto svojej úlohe 
pristupoval veľmi zodpovedne 
a so zanietením. Takto zotrval 
v Hornej Lehote v dňoch 11. až 
14. marca a v Sedliackej Dubovej 
15. až 18.marca. Mal stanovený 
program, v ktorom sa venoval ve-
riacim nielen počas bohoslužieb, 
ale aj v dopoludňajších i popolud-
ňajších hodinách – prednáškami, 
besedami spojenými s premieta-
ním filmov k danej problematike,
prístupom veriacich k sviatosti 
zmierenia, stretnutiami s jednot-
livými vekovými kategóriami. Na 
jednotlivých stretnutiach v našej 
obci bolo vždy prítomných 15-20 
veriacich. Páter Kristián očakával 
väčšiu účasť mládeže, lenže u nás 
mládež prejavuje už dlhšiu dobu 

pasivitu skoro vo všetkých oblas-
tiach. Chýba medzi nimi vodcov-
ská osobnosť, ktorá by ich viedla 
a motivovala správnym smerom.
Páter Kristián vyjadril spokoj-
nosť s pobytom v našej farnosti. 
To isté pociťovali aj veriaci, čo 
prejavili pri lúčení sa s ním dňa 

18.3. po svätej omši a ďakovali za 
duchovnú obnovu práve v čase 
pôstu a v príprave na Veľký týž-
deň pred Veľkou nocou. Poďa-
kovanie patrí Spolku Kresťanskej 
lásky a predovšetkým za ústreto-
vosť vdp. farárovi Henrykovi Si-
tekovi. 

ph ■

FOTO
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Koniec fašiangov patril našim se-
niorom z klubu dôchodcov, ktorí 
sa zišli v kultúrnom dome v ne-
deľu 22. februára na výročnej 
členskej schôdzi Jednoty dôchod-
cov Slovenska, aby prehodnotili 
svoju činnosť za uplynulé obdo-
bie. Zvolili si nové vedenie, vy-
týčili nové aktivity na rok 2009 a 
zároveň ukončili fašiangové ob-
dobie. Pozdraviť ich prišli pred-
seda okresnej organizácie JDS 
Dolný Kubín Ján Mihál a náš sta-
rosta Ladislav Tomáň.
Účasť bola dobrá, zo 41 členov 
bolo prítomných 30. Vyjadrili 
spokojnosť nad akciami, ktoré 
sa doteraz uskutočnili. Vypočuli 
si správu o hospodárení s finanč-
nými prostriedkami, prednesenú 
pokladníčkou Máriou Zajaco-
vou. Pri voľbe nového výboru 
na ďalšie obdobie sa dohodli, 
aby v práci pokračoval starý vý-
bor v zložení: predseda Mgr. Ha-
vrila Peter, podpredseda Anna 
Šutá, pokladník Mária Zajacová, 
členovia výboru Anna Štigová a 
Marián Miháľ. Revízna komisia 
v zložení: predseda Helena Lau-
rinčíková, členovia Mária Brto-
šová a Ing. Viliam Janík. Okrem 
iných záležitostí schválili plán ak-
cií na rok 2009. Ten pozostáva 
z týchto aktivít:

Seniori rokovali i fašiangovali

1.Zorganizovať a zabezpečiť au-
tobus  pre členov klubu na lacnej-
šie nákupy v Poľsku.
2. Uskutočniť rekondičný pobyt 
v termálnych prameňoch Mean-
derparku  v Oraviciach v mesiaci 
apríl alebo máj 2009.
3. Pripraviť posedenie v prírode 
s takzvaným batôškovým v mesi-
aci júl alebo august 2009.
4. Zorganizovať spoločný re-
kondičný týždenný pobyt členov 
klubu podľa záujmu v kúpeľoch 
v Turčianskych Tepliciach v dru-
hej polovici mesiaca september 
2009.

5. Vypomôcť pri organizovaní 
ľudovej akadémie  v rámci Mesi-
aca úcty k starším po 20. októbri 
2009.
6. Zapájať sa do všetkých kul-
túrno-spoločenských akcií v obci 
podľa potreby.
7. Podieľať sa na brigádnickej 
činnosti v obci pri úprave verej-
ných priestranstiev kostola a oko-
lia fary.
8. Venovať starostlivosť o udr-
žiavanie poriadku a čistoty na 
miestnom cintoríne. Prispieť bri-
gádnickou prácou.
Rokovanie našich dôchod-
cov sa konalo práve v deň štát-

neho smú tku za obeťami tragé-
die v Polom ke. Pamiatku obetí 
si uctili minútou ticha a tichou 
modlitbou. Po skončení smútku 
po 20-tej hodine sa začalo fašian-
gové posedenie. Výbor ZO JDS 
sa postaral o dobré jedlo, slad-
kosti, občerstvenie a všetko, čo 
k tomu patrí pri týchto príležito-
stiach. Nálada bola výborná. Po-
se denie pripomínalo ako jednu 
har monickú rodinu.  Novú iskru 
vniesli aj mladší seniori, ktorí v os-
tatnom čase sa prihlasujú za čle-
nov klubu. A to je dobrá vizitka 
na šich starších občanov.

ph ■

Turnaj v mariáši už bol štvrtým 
ročníkom, ktorý sa uskutočnil 
22. marca v miestnom kultúr-
nom dome za účasti mužov z 
okolitých dedín (Horná Lehota, 
Krivá, Chlebnice, Krásna Hôrka, 
Oravský Podzámok, Trstená). 
Zúčastnilo sa ho 24 súťažiacich 
za prítomnosti dosť veľkého po-
čtu divákov. Prítomní návštev-
níci si s pozornosťou vychutnali 
túto kráľovskú hru. Pohár sta-
rostu získal Pavol Krížo z Hor-
nej Lehoty, ktorý sa stal celkovým 
víťazom pred domácim Jánom 

Štvrtý ročník v mariáši zaujal aj návštevníkov

Zrnčíkom. Na treťom mieste sa 
umiestnil Jozef  Krížo, tiež z Hor-
nej Lehoty. Do desiatky najúspeš-
nejších hráčov sa dostali  aj ďalší 
dvaja Dubovci – 4. miesto získal 
Mgr. Pavol Havrila a 9. Ing. Jozef  
Hmirek. Prvá desiatka súťažia-
cich získala aj zaujímavé a hod-
notné ceny. Rozhodcom turnaja 
bol Jozef  Strežo.
Všetci účastníci prejavili spokoj-
nosť s úrovňou turnaja a dúfajú, 
že sa všetci stretnú opäť o rok na 
5. ročníku.

lt■ Na snímke z ľava Ján Zrnčík a Ján Kočalka

Čiastočný pohľad na účastníkov rokovania
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Posledné fašiangové dni v našej 
obci, tesne pred nastávajúcim 
pôstom, vyplnil 8.ročník detské- 
ho karnevalu, ktorý sa konal 
v kultúrnom dome 21. februára 
v popoludňajších hodinách. Or-
ganizátorom bol obecný úrad 
v spolupráci s Jozefom Strežom, 
ktorý bol dušou podujatia – akciu 
nielen organizoval, ale zostavil 
scenár a zároveň moderoval.
Už si ani nevieme predstaviť, aby 
sa v našej obci v čase fašiangov 
nekonal detský karneval. To by 
nepripustili naše deti, ktoré sa na 
túto udalosť z roka na rok veľmi 
pripravujú  a tešia spolu so svo-
jimi rodičmi i starými rodičmi. 
V určenú hodinu prichádzali deti 
do kultúrneho domu v rôznych 
prestrojeniach – maskách spolu 
s rodičmi na prezentáciu. Za-
písalo sa ich 65. Najviac masiek 
bolo vo veku do 6 a do10 rokov. 
Potešujúce je, že to neboli len deti 
z našej dediny, ale aj zo širšieho 
okolia – Dolného Kubína, Nižnej 
nad Oravou, Trstenej, Dlhej nad 
Oravou a ďalších kútov Oravy. 
Počas prehliadky masiek boli 
usporiadané rôzne súťaže, hry 
a samozrejme tombola., lebo za 
ňou sa skrývali zaujímavé ceny. 

Deti plesali po ôsmykrát
Pre objektívnosť hodnotenia ma-
siek bola určená nezávislá komisia 
z obecenstva a tá určila aj víťazov 
v jednotlivých kategóriách. V ka-
tegórii do 6 rokov zvíťazil Adam 
Strežo – predstavoval zdravotnú 
sestru, v kategórii do 10 rokov 
zvíťazila Nikolka Krkošková – 
predstavovala domček na stračej 
nôžke, v kategórii nad 10 rokov 
prvú priečku získal Kristián Ur-
ban ako pračlovek.
Vecných odmien bolo nadostač, 
takže sa ušlo každému dieťaťu a 
v tombole sa poniektorí vystrie-
dali viackrát, lebo pri kúpe lístkov 
rodičia a starkí nešetrili.
Nálada bola úžasná. Všetko sa 
zabávalo za sprievodu disco 
hudby, ktorú zabezpečoval Jozef  
Hyža. Jozefovi Strežovi pri roz-
dávaní  vecných cien pomáhali 
Mária Strežová, Michaela Krkoš-
ková, Simona Čupajová. Pochvá-
liť treba aj ostatných tínedžerov 
z obce, tí zasa vypomáhali pri vý-
zdobe sály a  javiska pred uskuto-
čnením karnevalu.

Poďakovanie sponzorom
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
prispeli k uskutočneniu detského 
karnevalu, či už finančne alebo

materiálne. Bez ich pomoci by 
bol karneval oveľa chudobnejší. 
Ide o tieto firmy a fyzické osoby:
- firma AVEX  PRODUKTION,
s.r.o. v zastúpení Ing. Jánom Or-
šuliakom
- Spolok urbáru Pozemkové spo-
ločenstvo Sedliacka Dubová  v za-
stúpení Ladislavom Karetkom
- Charita Sedliacka Dubová 
- firma STRING, s.r.o. v zastúpení
Ing. Jozefom Sojčákom
- poisťovňa KOOPERATÍVA, 
s.r.o. Dolný Kubín v zastúpení 
Dominikom Zrnčíkom
- firma VEGA, s.r.o. v zastúpení
Michalom Kostúrikom

- firma ZIKO, s.r.o. v zastúpení
Jánom Zrnčíkom
- Obecný úrad Sedliacka Dubová
- POTRAVINY Zita Grofčíková
- POTRAVINY Richard Du-
dášik
- BAR DAVAX  v zastúpení  Mi-
lošom Vavrečanom
- Predajňa TEXTILU v zastúpení  
Annou Kočalkovou
- Stolárstvo Kamil Matis Dlhá 
nad Oravou
- Pohostinstvo Ján Bencúr zo 
Sedliackej Dubovej
- T- MOBILE v zastúpení Patri-
kom Zrnčíkom
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Takto to znelo stále, čo sa deti 
dozvedeli, že v našej škôlke bude 
znova karneval. Prípravy trvali 
dosť dlho, aby karneval mal tie 
správne ,,decibely.“ Pripravili sme 
si triedu – vyzdobili  ju farebným 
krepovým papierom, balónmi a 
napísali plagát KARNEVAL. Po-
tom nastala chvíľa, kedy sme si 
zhotovovali karnevalové masky, 
čím by sme chceli byť. Nakoniec 
bolo treba pozháňať aj nejakú 
TOMBOLU. Všetko sa nám na-
koniec  podarilo. Trieda  vyzdo-
bená, deti pripravené, o tombolu 
sa nám postaral Dominik Zrnčík z 
dlhej nad Oravou, ktorému touto 

Hurá karneval! cestou ďakujeme. Začal karne-
val. V triede mihotali princezná, 
králi, kvietky, Spaidrman, zajačik, 
čierny mužík. Aj pani učiteľky 
sa zmenili za rozprávkové by-
tosti a svoju tvár ukryli za masky.  
Karneval sme si spestrili dobrou 
hudbou a samozrejme súťažami, 
za ktoré dostali sladkú odmenu. 
Najviac sa deti tešili žrebovaniu  
tomboly, kde každá maska získala 
malý darček a Kinder vajce a tiež  
tomu, že nebudú poobede spať. 
Ale nakoniec boli také unavené, 
že sa samé ukladali na vankúš na 
zem. 
Tak dovidenia nabudúce!

Hudecová Marta ■
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JUBILANTI
Založenie dubovského cirkev-
ného spevokolu sa datuje od roku 
1941 a jeho zakladateľmi boli 
vdp. farár Štefan Schultz a učiteľ 
Arnold Kapala. Od tých čias už 
ubehlo 67 rokov. 
Medzi prvých začínajúcich čle-
nov patrí Ján Tomáň. Vtedy mal 
17 rokov a od tých čias nepreru-
šil svoje pôsobenie v ňom. Teraz 
sa vďaka Bohu dožíva v decem-
bri 2009 83 rokov v pomerne 
dobrom zdraví. Obdivuhodné 
na ňom je, že nikdy nezaváhal za 
tých 67 rokov jestvovania spevo-
kolu. Cítil to ako povinnosť, ver-
nosť a zároveň  ako svoju záľubu 
dávať vďaku tomu, kto mu da-
roval talent na hudbu a spev. Aj 
sám hovorí o svojom účinkovaní: 
„Rád spievam v našom kostole a 
som rád, že som súčasťou toho, 

S láskou pôsobil v cirkevnom
zbore 67 rokov

že sa môžem vyjadriť zo 
svojich pocitov k Bohu, a 
to aspoň prostredníctvom 
spevu na oslavu všetkých 
svätých, preto som zostal 
verný cirkevnému spevo-
kolu.“ A čo hovorí Ján na 
zánik zboru? „Som z to -
ho smutný a rozčarovaný. 
Veď za tých 67 rokov sa 
odohralo kadečo, ale vždy 
sme sa vedeli zjednotiť a 
navzájom sa podporiť. 
Teraz to tak vyvrcholilo, 
že zbor sa asi skutočne rozpadne. 
Ľúto mi je, že vo výročité sviatky 
nebude v našom kostole žiadne 
hudobno-spevácke te leso. Bu-
dem sa modliť, aby Pán Boh dal 
ľuďom našej dediny dosť síl na 
znovuzrodenie cirkevného spe-
vokolu.“

Bodaj by sa naplnili slová Jána To-
máňa, ale nedá nám nespomenúť 
ešte ďalších dlhoročných členov 
zboru. Je to Johana Tomáňová, 
Mária Zajacová a ďalší. Všetkým 
vyjadrujeme obdiv a úctu a ďaku-
jeme.
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Našej redakcii sa dostala do uší 
zvesť o zániku cirkevného spe-
vokolu v našej obci. Zostali sme 
trochu smutní, že už nebudeme 
môcť počúvať chrámové meló-
die v našom kostole. Toto teleso 
doteraz prinášalo pre veriacich 
nielen potešenie, ale aj duchovnú 
obrodu našich duší. Každému 
dobre padlo, keď pri rôznych 

Naozaj hrozí rozpad
cirkevného spevokolu?

slávnostných príležitosti-
ach zazneli tóny a zvuky 
chrámových piesní, kto-
rými vzdávali speváci hold 
Najvyššiemu za všetko, čo 
nám poskytuje a pomáha 
dôstojne prežívať náš ži-
vot.
Túto skutočnosť sme si 
išli overiť k tomu najpo-
volanejšiemu, a to ku Ľu-
dovítovi Holubovi, or ga- 
nistovi a vedúcemu spe-
vokolu. On nám potvr-
dil, že je to skutočne tak 
a na 100%. Potom do-
dal: „Príčinou rozpadu 
je to, že zbor v poslednej 
dobe tvorili už dosť staršie 
osoby, ktoré pre svoj vy-
soký vek spev zanechávajú 

a ešte k tomu je nás málo. Možno 
by ešte tí starší boli pokračovali, 
lenže medzi samými členmi sa 
vyskytol názor, že ten spev je 
„o ničom.“ To niektorých trochu 
pobúrilo a rozhodli sa so spevom 
skončiť. Znovuzrodiť spevácky 
zbor by mohla mladšia generácia, 
najmä tá v strednom veku, čiže 
potrebuje sa omladiť.“

Ľudko Holub má pravdu, že zbor 
potrebuje mladú krv, len k tomu 
je potrebná chuť sa pripojiť a 
chcieť, aby takéto spevácke te-
leso u nás fungovalo. Ono je totiž 
ľahko poukazovať a kritizovať, 
ale keď sa požaduje priložiť ruku 
k dielu, tak vtedy „už nič, ja mu-
zikant“. Podľa nášho názoru je 
treba postupovať tak, aby to ľudí 
zbližovalo, a nie pohoršovalo, po-
burovalo. Treba brať do úvahy, 
že aký materiál máme (a buďme 
radi), s takými musíme robiť, a 
nie hneď čakať na bohvieaké vý-
sledky, ba profesionalitu. Mali by 
sme byť radi, že máme zaniete-
ného človeka Ľudovíta Holuba, 
ktorý je ochotný viesť tento zbor. 
On to rád robí a teší ho, keď sa do-
staví aký-taký ten efekt. Buďme si 
vedomí, že je dobrý organista, čo 
dosvedčujú aj pozvania do Hor-
nej Lehoty, aby im tam pomohol 
pri cirkevnom spevokole.
Dúfajme, že v našej obci sa opäť 
dajú občania dokopy, ktorým 
spev nerobí problémy a záleží im 
na tom, aby sa v 67-ročnej histórii 
spevokolu pokračovalo.
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40 rokov
Ivan Močol apríl 2009
Ing.Robert Kudla jún 2009

45 rokov
Zita Miháľová apríl 2009

50 rokov
Ján Michna  apríl 2009 
Ľudmila Šnapková máj 2009

55 rokov
Jozef  Grofčík  apríl 2009 

60 rokov
Ján Štiga  apríl 2009 
Anna Šutá  apríl 2009 
Anna Holubová  apríl 2009 

70 rokov
Valéria Oršuliaková     apríl 2009
Jozef  Maxoň st.        máj 2009 
Marta Palková          jún 2009 
Mgr. Peter Havrila        jún 2009 

75 rokov
Mária Gáliková         máj 2009 

80 rokov
Šimon Šnapko         máj 2009 
Helena Oršuliaková      jún 2009 
JUDr. Ján Machaj         jún 2009 

Odhlásili sa z trvalého pobytu

Ing.Peter Laurinčík
Libor Slamka st.
Jana Slamková
Petra Slamková 
Libor Slamka
Chiara Slamková
Kristian Slamka
Stanislav Miháľ ml.

Prihlásili sa na trvalý pobyt

Aldo Medrano Aparicio
Chiara Noemi Cubeddu
Andrea Kendralová

Manželstvo uzavreli

Michal Kendrala a Andrea Rutt-
kayová 14.2.2009 (február 2009)

Všetkým jubilantom úprimne bla-
hoželáme a prajeme veľa zdravia, 
lásky i elánu do ďalšieho života. 

bs ■
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Pred začiatkom sezóny si každý oddiel kladie rôzne ciele, ktoré sa snaží počas svojho účinkovania spl-
niť, prípadne prekročiť. Aj v našom oddiele TJ Cosmos Sedliacka Dubová sme si pred sezónou s vedú-
cimi A,B,C družstiev  stanovili ciele, ktoré by sme chceli  dosiahnuť. Ciele, ktoré sme si stanovili nemali 
veľké oči, lebo v jednotlivých súťažiach sme boli postupujúci nováčikovia. Ukázalo sa, že stanovené 
ciele sme dokonca prekročili a potvrdili sme očakávania jednotlivých družstiev v súťažiach, ktoré pred 
sezónou pošuškávali, že treba so Sedliackou Dubovou počítať, ako s vážnou konkurenciou.

STOLNOTENISOVÝ ODDIEL TJ COSMOS SEDLIACKA DUBOVÁ 
HODNOTIL ÚČINKOVANIE V SÚŤAŽNOM ROČNÍKU 2008 / 2009

Dosiahnuté umiestnenia druž-
stiev TJ COSMOS Sedliacka Du-
bová.
A družstvo pod vedením Jána 
Zrnčíka skončilo v súťaži 5. ligy 
OrSTZ na 2. mieste. Keby nám 
niekto pred súťažou povedal, že 
sa umiestnime na 2. mieste, tak by 
sme mu neverili a to je potrebné 
povedať, že do predposledného 
kola sme okupovali 1. miesto, 
ktoré nám zabezpečovalo postup 
do krajského kola súťaže. Po 
zvážení všetkých okolností pre a 
proti účinkovania vo vyššej sú-
ťaži sme sa rozhodli, že zotr-
váme v okresnej súťaži, ktorá je 
podstatne menej náročná na fi-
nančné prostriedky. Úspech by to 
bol fantastický, družstvo rok po 
roku postupuje vyššie a vyššie, to 
by bol na Orave v stolnom tenise 
unikát.

Za A družstvo v sezóne 2008 
/2009 obliekali dres TJ COSMOS 
Sedliacka Dubová títo hráči :
Ján Zrnčík st., Albert Paríšek, Mi-
lan Hufnágel, Ladislav Tomáň, 
Dušan Oršuliak, Jozef  Strežo, 
Ivan Kováč, Ľudovít Strežo.

B družstvo pod vedením Ľudo-
víta Streža skončilo v 6. lige Or-
STZ na 3. mieste. Aj tu je po-
trebné povedať, že ako nováčik 
nastupovali do súťaže s cieľom 
udržať sa. Začiatok súťaže im ne-
vyšiel podľa predstáv, ale po os-
melení sa dokazovali, že dokážu 
hrať vyrovnané zápasy a tým aj 
pomýšľať na dobré umiestnenie 
v súťaži čo sa im aj podarilo.
Za B družstvo v sezóne 2008/
2009 nastupovali a obliekali dres 
TJ COSMOS Sedliacka Dubová 
títo hráči: Ľudovít Strežo, Ivan 

Kováč, František Habiňák, Fran-
tišek Šutý, Ján Zrnčík st., Dušan 
Oršuliak, Michal Dulačka, Peter 
Kuboš, Maroš Oršuliak, Norbert 
Havrila, Vašo Pilár, Stanislav Dr-
biak.

C družstvo pod vedením Róberta 
Zrnčíka skončilo v 8. lige OrSTZ 
na 8. mieste. Toto družstvo je 
zložené z mladej garnitúry tzv. ta-
lenty dubovského pingpongu. Ich 
cieľom bolo nabrať čo najviac 
skúseností medzi seniormi. Ale 
neodpustím si poznámku - očaká-
val  som, že nás niečím prekvapia, 
snáď to príde v budúcej sezóne. 
Podmienky pre ich rozvoj  majú 
vytvorené a iba poctivým trénin-
gom sa dostavia výsledky.
Za C družstvo v sezóne 2008/
2009 nastupovali a obliekali dres 
TJ COSMOS Sedliacka Dubová 

títo hráči: Ján Zrnčík ml., Jozef  
Strežo ml., Andrej Zrnčík, Patrik 
Zrnčík, Dávid Strežo, Vašo Pilár, 
Stanislav Drbiak, Norbert Ha-
vrila, Patrícia Zrnčíková.
Na záver chcem poďakovať všet-
kým, ktorí nám v sezóne  pomá-
hali či už finančne alebo mate-
riálne, najmä Obecnému úradu 
Sedliacka Dubová mnohým spon-
zorom, nemalá vďaka patrí všet-
kým manželkám a priateľkám 
hráčov za trpezlivosť a podporu 
rozvoja stolného tenisu v našej 
obci. Chcel by som v mene nášho 
stolnotenisového klubu poďako-
vať všetkým hráčom za úspešnú 
reprezentáciu nášho stolnoteniso-
vého oddielu TJ Cosmos Sedli-
acka Dubová a popriať im do no-
vej sezóny veľa zdravia, šťastia, 
spokojnosti a úspechov.

Por. Mužstvo Stretnutie V R P K Zápasy Body
1. D. Kubín B 22 19 1 2 0 263:133 61
2. Sedl. Dubová A 22 13 6 3 0 242:154 54
3. Rabča B 22 10 8 4 0 234:162 50
4. Námestovo B 22 12 2 8 0 214:182 48
5. Mutné A 22 9 7 6 0 209:187 47
6. Oravská Lesná A 22 10 3 9 0 224:172 45
7. Lokca B 22 6 9 6 1 193:203 42
8. Breza A 22 7 5 10 0 183:213 41
9. Dlhá A 22 7 5 10 0 184:212 41
10. Bziny B 22 8 1 13 0 165:231 39
11. Námestovo Stred 

A
22 6 2 14 0 168:228 36

12. Bobrov A 22 0 1 21 0 97:299 23

Por. Mužstvo Stretnutie V R P K Zápasy Body
1. Krivá A 22 20 2 0 0 310:86 64
2. Zuberec B 22 17 4 1 0 270:126 60
3. Sedl. Dubová 22 15 0 7 0 212:184 52
4. Hruštín B 22 13 2 7 0 225:171 50
5. Trstená A 22 11 2 9 0 218:178 46
6. Námestovo C 22 9 2 11 0 180:216 42
7. Hruštín C 22 8 3 11 0 185:211 41
8. Lokca C 22 9 0 13 0 180:216 40
9. Vasiľov A 22 7 3 12 0 190:206 39
10. Mutné B 22 7 2 13 0 173:223 38
11. Novoť B 22 3 1 18 0 104:292 29
12. Veličná A 22 2 1 18 1 129:267 26

5. liga OrSTZ 6. liga OrSTZ

Jozef  Strežo ■
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Por. Mužstvo Stretnutie V R P Zápasy Body
1. Tvrdošín D 25 24 0 1 338:112 73
2. Krušetnica B 25 22 1 2 345:105 70
3. Oravská Lesná C 25 19 1 5 288:162 64
4. D. Kubín C 25 18 1 6 291:159 62
5. Or. B. Potok C 25 17 2 6 302:148 61
6. Vasiľov B 25 17 0 8 284:166 59
7. Ťapešovo A 25 13 0 12 237:213 51
8. Sedl. Dubová C 25 9 1 15 212:238 44
9. Bobrov B 25 9 0 16 153:297 43
10. Or. Poruba B 25 8 1 16 187:263 42
11. Or. Podzámok A 25 5 2 18 185:265 37
12. ŠK Párnica A 25 5 1 19 130:320 36
13. Dlhá C 25 3 0 22 123:327 31
14. ŠK Párnica B 25 1 0 24 75:375 27

8. liga OrSTZ

Naše stolnotenisové talenty sa 
ok rem súťažných povinností zú-
častnili aj majstrovských súťaží  
Maj strovstiev Oravy starších, 
mladších žiakov a žiačok a Kraj-
ských majstrovstiev mladších a 
starších žiakov.
Majstrovstvá Oravy starších ži-
akov, ktoré sa konali v Oravskej 
Lesnej sa za náš oddiel zúčastnili: 
Ján Zrnčík ml., Jozef  Strežo ml., 
Andrej Zrnčík a Patrik Zrnčík. 
Chlapci sa prebojovali zo základ-
ných skupín bez problémov, ale 
nastupovali do vyraďovacieho 
pavúka kde sa im šťastie odklo-
nilo. Vo štvorhrách prišiel nekom-
promisný žreb, kde na seba na-
razili obe naše družstvá kde sa 
z víťazstva radovala dvojica Ján 
Zrnčík ml, - Andrej Zrnčík. Táto 
dvojica nekompromisne postu-
povala k získaniu medaile. V roz-
hodujúcom zápase o 3. miesto 

napokon po ťažkom boji prehrali 
s víťazmi majstrovstiev.
Majstrovstvá Oravy mladších ži-
akov, ktoré sa konali v Dolnom 
Kubíne sa zúčastnili Ján Zrnčík 
ml. a Patrícia Zrnčíková.
Vo štvorhre Ján Zrnčík ml. spolu 
Marekom Tuturom obsadili 
2. miesto. K peknému úspechu sa 
pridala aj Paťka Zrnčíková, ktorá 
získala vo svojej kategŕii ml. žia-
čok 1. miesto a tým si zabezpečila
postup na Krajské majstrovstvá.
Krajské majstrovstvá mladších ži-
akov sa konali v Dolnom Kubíne 
21.03. 2009 a našim želiezkom 
v ohni bola Patrícia Zrnčíková. 
Tento náš talent prekvapil všet-
kých, počnúc od trénerov až po 
súťažiacich. 

Dosiahnuté výsledky:
Dvojhra žiačok : 1. miesto a titul 
Majsterka kraja mladších žiačok

Úspechy našich stolnotenisových nádejí
TJ COSMOS Sedliacka Dubová
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Aj tento rok sa uskutočnil tra-
dičný Novoročný turnaj v šachu 
a dáme, ktorý organizovala Te-
lovýchovná jednota v spolupráci 
s obecným úradom, a to 6. janu-
ára. Turnaja sa zúčastnilo 16 hrá-
čov.
Šach:
1. Ing. Pavol Laurinčík
2. Mgr. Ladislav Tomáň
3. Henrich  Zrnčík
Dáma:
1. Janko Šutý
2. František Šutý
3. Maroš Čupaj, Ing. Pavol Lau-
rinčík

Turnaj v šachu a dáme

lt ■

Štvorhra žiačok  spolu s Belopo-
točanovou: 1. miesto a titul Majs-
terka kraja ml. žiačok vo štvorhre
Zmiešaná štvorhra spolu s Ben-
kom: 2. miesto a titul Majsterka 
kraja v zmiešanej štvorhre
Majstrovstiev sa zúčastnilo aj ve- 
ľa trénerov a Paťkine výkony pri-
amo na mieste si všimla aj ext-
raligová hráčka OŠK Bziny pani 
Gitka Brtošová, ktorá začala s Pa-
tríciou tréningovú činnosť a tým 
aj prípravu na ženskú súťaž. 
Všetkým našim talentom 
chcem v mene TJ COSMOS 
Sedliacka Dubová poďa-
kovať za úspešnú re-
prezentáciu nášho klu-
bu ako aj obce Sedlia-
cka Du bo vá a nema-
lá vďaka patrí všet-
kým rodičom na-
šich detí, ktorí sa 
zapájajú do života klu-
bu a podporujú rozvoj 

mládežníckeho stolného tenisu 
v Se dliackej Dubovej.

Jozef  Strežo ■

Stolnotenisový turnaj
Starí páni 
1.Havrila Pavol
2. Janík Viliam
3.Oršuliak Ivan
Registrovaní žiaci 
1.Zrnčík Andrej
2. Zrnčík Ján
3.Mikuška Ondrej
Neregistrovaní žiaci-žiačky 
1. Zrnčíková Patrícia
2.Strežová Mária
3.Čupajová Simona
Registrovaní hráči 
1.Paríšek Albert
2.Zrnčík Ján
3.Šutý František

Talentovaná Paťka Zrnčíková


