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Vianoce sú sviatkom duchovným
Oslavujeme narodenie Ježiša Krista
– Božieho syna. Na túto slávnostnú
chvíľu sa pripravujeme počas adventu,
ktorý trvá štyri týždne.
Toto obdobie nám v sebe nesie posolstvo očakávania príchodu malého Ježiška, ľudia chodia do kostola, kupujú
či pripravujú darčeky pre svojich blízkych, ozdobujú si svoje príbytky dekoráciami.
Svoje nezastupiteľné miesto má adventný veniec, najčastejšie z čečiny, ktorý
je ozdobený sviecami zodpovedajúcimi
počtu adventných nedieľ. Umocňuje
vianočnú atmosféru v období pred Štedrým dňom, či už je umiestnený v byte na
stole alebo zavesený na dverách. Je zna-

mením nádeje a holdom Tomu, Kto prichádza.
K príprave na Vianoce počas adventu
patrí i nákup vianočných darčekov, upratovanie, pečenie.
Nájdime si však chvíľu, aby sme boli
len sami so sebou, s Pánom Bohom, a
venujme mu naše myšlienky. Takto lepšie
precítime skutočné čaro Vianoc. Zamyslime sa aj nad tými , ktorí sa nenarodili
pod šťastnou hviezdou – bezdomovcov,
na kamarátov, s ktorými sme dlho neboli v kontakte, pošlime im úprimný vianočný pozdrav, prípadne buďme štedrejší k nadáciám či charitatívnym ustanovizniam na pomoc pre tých najbiednejších, najchudobnejších. A tak naplníme
posolstvo Vianoc – lásky a pokoja.
■ ph

Nech vianočná sviečka
vyčarí úsmev zas.
Hviezdička rozsvieti
plamienok lásky v nás,
občanoch Sedliackej Dubovej,
Vianoc šťastný čas
i šťastný krok
do nového roku 2013
želajú
obecný úrad a redakcia Žiaru.

Den otvorených dverí 16
v
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Nelegálny výrub drevín sa trestá
Ako postupovať pri vybavovaní žiadosti na výrub
dreva?
Obecný úrad má v kompetencii vydávať povolenie na výrub
dreva z pozemkov, ktoré nie sú
uvedené na mapách ako lesné.
Vzhľadom k tomu, že sa objavujú prípady nepovoleného
výrubu dreva v našom katastri, rozhodli sme sa bližšie informovať záujemcov o výrub
drevín, ako legálne postupovať, aby sa vyhli prípadnému
priestupkovému konaniu na
lesnom úrade alebo Policajnom zbore SR.
V zmysle zák. 416/2001 Z..z.
prešla na obec kompetencia vydávania súhlasov – rozhodnutí ( povolení) na výrub
dreva rastúceho na nelesných,
tzv. bielych plochách. Biele
plochy sú plochy ( bývalé role,
lúky, TTP), ktoré sú v katastri
evidované ako lúky a pasienky,
ostatná plocha, ale v skutočnosti sú to už zarastené plochy drevinami.
Na výrub týchto plôch (
hoci ich vlastníci sú jednotliví
občania) musí dať povolenie
obecný úrad.
Z toho dôvodu upozorňujeme občanov, že na výrub
musia byť splnené tieto podmienky:
1. Výrub a vývoz sa smie
uskutočniť len v čase vegetačného pokoja( od 1.októbra do
31.marca).
2. Žiadateľ si vyzdvihne na
obecnom úrade tlačivo ( žiadosť), a vyplnené ho predloží,
aby úrad na základe takto vyplnenej žiadosti vydal „ Rozhodnutie o povolení výrubu“.
3. K žiadosti je potrebné doložiť kópiu mapky s vyznačenou parcelou žiadateľa, na
ktorej chce prevádzať výrub (

mapky sú k dispozícii pre občanov na obecnom úrade).
4. Spoluvlastníci parciel, kde
sa má prevádzať výrub dreva
a tiež vlastníci susediacich pozemkov, musia žiadateľovi na
žiadosti podpisom potvrdiť,
že s výrubom sú oboznámení
a s výrubom súhlasia. Susedným vlastníkom môže byť aj
Spolok urbáru, preto vtedy
sa k žiadosti vyjadruje aj zástupca urbáru.
5. Na základe predloženej žiadosti a po zameraní i identifikácii parciel na tvare miesta
( v teréne) podľa mapky vydá
obecný úrad rozhodnutie
o povolení výrubu.
6. Zameranie, resp. identifikáciu parciel, môže previesť určená komisia alebo ňou poverený zástupca obce žiadateľa
a susedov predmetných parciel. Pokiaľ táto komisia nie je
schopná zamerať( kvôli ťažkej orientácii v zastavanom teréne), musí žiadateľ požadovať o zameranie geodeta. Komisia, resp. geodet zameranú
parcelu vyznačí vhodnou formou, aby sa mohol žiadateľ
pri výrube zorientovať.
7. V zmysle zákona musí
obecný úrad vyrúbanú guľatinu označiť ( ociachovať),
a to predpísanou obecnou ciachou kvôli prípadnej kontrole
policajtmi pri prevoze, resp.
pri pílení na gátri a na základe
nej žiadateľ preukazuje pôvod
dreva.
8. Pri výrube žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady vyčistenie parciel (uloženie haluziny a zabezpečuje náhradnú
výsadbu ). Do doby vyčistenia
zaplatí zálohu 100 eur, ktorú
mu po preverení vyčistenia
obecný úrad vráti.
9. Poplatok za vydanie rozhodnutia vo výške 10 eur sa

platí na obecnom úrade.
Podobný postup majú aj
ostatné obce, aj keď sa zdá zložitý, napriek tomu sa dá zvládnuť v priebehu krátkeho času.
Tento postup sa týka nielen
výrubu úžitkového dreva, ale
aj palivového dreva z parciel,
ktorých vlastníci sú fyzické
osoby – občania.
Pre informáciu:
Spolok urbáru vydáva povolenie - asanáciu len na palivové
drevo z urbárskych pozemkov
a na ťažbu na predaj v zmysle
LHP pre obchodných partnerov – odberateľov.
Poznámka:
Parcely, ktoré majú vo vlastníctve občania, resp. Spolok
urbáru, ale na Liste vlastníctva sú uvedené ako lesné pozemky, ťažiť sa môžu len s povolením lesného úradu, pretože podliehajú LHP. Na tieto dohliada lesný úrad, resp.
odborný lesný hospodár. Na
takéto parcely obecný úrad
nemôže dať povolenie
Z uvedených skutočností vyplýva, že v podstate každý výrub či úžitkového alebo palivového dreva podlieha schváleniu lesným úradom, obecným úradom alebo spolkom
urbáru, a teda bez ich rozhodnutia (asignácie, bumažky)
nie je dovolený, a tým pádom
trestný.
Vzhľadom k tomu, že sa
uskutočňujú výruby dreva
bez povolenia, bolo dohodnuté, že v takomto prípade
budú porušovatelia zákona
a uvedeného postupu nahlásení na príslušný lesný
úrad a na Policajný zbor SR.
■ obecný úrad

V skratke z obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 13. decembra. Hoci už
vládla vianočná nálada, ale
poslanci sa museli zaoberať
dôležitými úlohami, ktoré
sú potrebné pre fungovanie úradu, a predovšetkým
obce.
Bola to kontrola plnenia
predošlých úloh, hodnotenie aktivít na podaných projektoch, informácie o rôznych jednaniach, ale najväčšiu pozornosť si vyžiadalo
schválenie úpravy rozpočtu
obce a programového rozpočtu obce pre rok 2012,
ďalej schválenie VZN o
pravidlách predaja na území
obce, o dani z nehnuteľnosti, o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku v MŠ.
A keďže nastupuje ďalší
nový rok, museli tiež prerokovať a schváliť rozpočet
na roky 2013 až 2015.
Pri kontrole uznesení naďalej trvá neschválenie prevádzkovania herného automatu v miestnom bare M
Vavrečana. Čo sa týka odpredaja pozemkov pod sypárňami, tie sú už majetkovoprávne vysporiadané, patria obci, takže sa môžu záujemcom odpredať. Ešte
treba trochu počkať, kým
sa všetko administratívne dá
do poriadku.
Čo sa týka projektov, čitateľov sme už predtým informovali, aké sú podané. Naposledy bol schválený projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia a 200 € na
vianočnú akciu. Popritom
starosta, informoval že situácia s komunálnym odpadom sa zlepšila a tým sa aj
znížili náklady na Technické
služby, ale aj tak vybraté pe-
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niaze od občanov nestačia
pokryť všetky náklady.
Obecný úrad vyzýva tých
občanov, ktorí nerešpektujú
nariadenia, aby si uvedomili
nutnosť a odpad odkladali na
určené miesta – do Zberného
dvora v lete : streda od 15.00
do 17.00 hod. a v sobotu v
tom istom čase; v zime :
streda i sobota od 13.00 do
15.00 hod.
Prerokované VZN boli
schválené a zmeny nastali
iba v pravidlách predaja na
území obce, takže otváracia
doba v zariadeniach sa povoľuje od 06.00 hodiny, výnimku budú tvoriť predajne
potravín, a môžu byť otvorené už od 05.00 hodiny
ráno. Dane pre občanov pre
rok 2013 sa nezvyšujú, len pri
stavbách sa poplatok zvýšil o
1 cent za m2. Poplatok za odpad sa nezvyšuje.
Rozpočet na roky 2013 –
2015 bol schválený všetkými
poslancami s tým, že sa bude
šetriť, lebo čoraz menej peňazí budú obce dostávať od
štátu. Skôr pôjde o udržiavanie chodu obce bez väčších
akcií.
Starosta informoval poslancov o sťažnostiach a žiadostiach občanov. Zastupiteľstvo vyhovelo žiadosti Ladislava Šnapku na poskytnutie finančnej pomoci na zakúpenie elektrického vozíka.
Bolo odsúhlasené 100 €.
Záver zasadnutia sa zaoberal oceňovaním darovaných
áut a predajom starých. Ďalej boli informácie o prevádzke vleku, klziska a iné informácie.
Keďže bola predvianočná
atmosféra, všetci si zaželali šťastné a veselé Vianoce
a šťastné vykročenie do nového roka 2013.
■ ph
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Projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia schválený
Pokračujúca finančná kríza
v Európskej únii nám nedávala v súčasnej dobe nádej, žeby našej obci schválili
akýkoľvek nami predložený
projekt. A predsa šťastie nás
neopustilo!
Hoci sme naň čakali dva a pol
roka. Totiž v máji 2010 sme
podali projekt na rekonštrukciu
verejného osvetlenia. Už sme
nedúfali, že to Ministerstvo
hospodárstva SR a Slovenská
inovačná a energická agentúra
schváli, ale stal sa pravý opak.
Náš projekt v rámci výzvy
z operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ z fondu EÚ bol
v decembri schválený.
Na Slovensku bolo podaných
vyše 800 projektov, no cez
rôzne tzv. „posudzovacie sitá“
bolo schválených 201, z toho

na Orave 13-tim obciam. Našej
obci bolo schválených 120 tisíc
eur (3,6 mil. Sk), obec musí sa
na tom podieľať 5 %, čo znamená doplatiť 6 tisíc eur.
Kým sa však začne realizácia
tohto projektu, bude sa musieť urobiť verejné obstarávanie na dodávateľa a ešte množstvo administratívnych úkonov.
Problém býva aj s prefinancovaním akcie, keďže na akciu
peniaze prichádzajú veľmi neskoro.
Realizácia projektu pozostáva
najmä z týchto prác:
*demontáž starých svietidiel
a svorkovníc 57 ks
* demontáž lanového vodiča 3
500 m
* demontáž rozvádzača
* demontáž konzol 57 ks
* montáž nových svietidiel 87
ks

* montáž elektrovýzbroje 87
ks
* montáž samonosného kábla
3 500 m
* montáž výložníkov na stĺp
87 ks
a samozrejme, všetok materiál
potrebný k týmto prácam.
Z uvedených prác vyplýva, že
57 starých lámp, ktoré mali
veľkú spotrebu, by mali byť
nahradené 87-mi novými modernejšími svietidlami. Sú vysoko úsporné a taktiež sa
upraví spôsob svietenia a rôzne
možnosti zapínania a vypínania jednotlivých lokalít v obci.
Svietenie sa stane efektívnejšie
a bude dostupné vo všetkých
lokalitách. Veríme, že to bude
mať pre obec, ale aj pre občanov úžitok. O ďalších krokoch
budeme občanov ešte informovať.
■ starosta

Sedliacka Dubová opäť bodovala v súťaži Slovakregion
Koncom roka 2011 v médiách rezonovalo meno našej
obce v spojitosti, že Slováci
svojimi hlasmi na portáli
Slovakregion posunuli Sedliacku Dubovú na 1. miesto
v súťaži o Najkrajšiu obec
Slovenska.
To isté sa stalo aj v tomto roku,
že sa ocitla opäť na 1. mieste s
počtom hlasov 30 594 ako Najkrajšia obec Slovenska pre rok
2012.
Už po štvrtýkrát po sebe sa
našej obci podarilo umiestniť
na čele súťaže Slovakregion o
Najkrajšiu obec Slovenska. V
roku 2009 sa umiestnila na 1.
mieste, v roku 2010 na treťom,
v roku 2011 na prvom a v roku
2012 opäť bodovala na prvom.
Toto umiestnenie našu obec
iste teší, ale aj zaväzuje k tomu,
aby naši občania spolu s obec-

ným úradom ešte lepšie spolupracovali pri vytváraní dobrých
životných podmienok, estetického vzhľadu i životného prostredia obce a nesklamali svojich sympatizantov.
Poradie miest a obcí pre rok
2012
Mestá
1.Bardejov 33 486 hlasov
2.Levice
32 751 hlasov
3.Púchov 16 779 hlasov
Obce
1.Sedliacka Dubová 30 594
2.Klčov
24 045
3.Ardanovce
23 067
Ďalšie umiestnenie miest a
obcí: Dolný Kubín na 38.
mieste, Zázrivá na 33., Oravský
Podzámok na 66., Chlebnice
na 107., Dlhá n/Or. na 116.,
Horná Lehota na 120. mieste.
Cieľom súťaže na portáli Slovakregion je poukázať na krásy

našich krajov, miest a obcí a v
neposlednom rade na snahu
primátorov a starostov o rozvoj miest a obcí.
Víťazi za 1.-3. miesto získavajú:
• celoslovenskú propagáciu v
médiách
• sadu kvetináčov
• darčekový balíček
• grafický baner o obci na web
stránke Slovakregion
• propagačné materiály
• diplom
Budúci ročník 2013 začne
1.apríla 2013 o 12.00 hodine a
končiť bude 31. októbra 2013
o 12.00 hodine. Hlasovať za
mesto/obec bude možné 1x
za hodinu za to isté mesto/
obec,(to znamená, že jedno a
to isté mesto/obec dostane od
jedného hlasujúceho maximum
24 hlasov denne).
■ ph
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Vianoce našich blízkych i vzdialených susedov
Milióny ľudí na celom svete
slávia každoročne najkrajšie sviatky celého roka – Vianoce.
Vianoce by mali byť sviatkom
pokoja, pohody a odpútania
sa od každodenného pracovného zhonu. Mali by byť príležitosťou k upevneniu rodinných väzieb, k vychutnávaniu si
slávnostnej atmosféry vianočných dní. Predkladáme našim
čitateľom, ako prebiehajú Vianoce u našich blízkych i vzdialených susedov.
V Rakúsku sa na Vianoce
chystajú už niekoľko týždňov
dopredu. Adventné vence sú
ozdobené sviečkami a stuhami – zelenou (farbou nádeje) a fialovou (farbou minulosti). Na Štedrý večer zazvoní zvonček, aby oznámil
príchod Ježiška. Darčeky nebývajú drahé, skôr nápadité,
praktické, vyrobené vlastno-

ručne. Všetky darčeky rozbaľuje hlava rodiny – otec.
Maďari zvyknú na Vianoce
zabiť brava. Stromček ozdobujú salónkami. Darčeky si rozdávajú pred štedrou večerou.
So severnými susedmi – Poliakmi – máme veľa spoločných tradícií. Na štedrovečernom stole nesmú chýbať polievky ako boršč, cviklová, hubová, rybacia a samozrejme
štedrovečerná ryba – sleď
alebo jeseter.
Vianočná jedlička prišla na
Slovensko asi pred poldruha
storočím z Nemecka. Prvého
decembra tu deti dostávajú
sladké adventné kalendáre a až
do Vianoc otvárajú okienko so
sladkým prekvapením.
Gro osláv vo Francúzsku je
25. decembra. Vtedy pozývajú
do svojich rodín bezdomovcov, chudobných, siroty, väzňov či inak postihnutých. Na

Relaxovali v Turčianskych Tepliciach
Už po piatykrát po sebe
každoročne naši seniori
navštívili kúpele Turčianske Teplice.
Týždňový pobyt sa im veľmi
zapáčil, pretože sú im tam
poskytnuté služby k úplnej

Senior
orri s Jadr
d an
anko
kouu

spokojnosti. Hotelové ubytovanie, plná penzia, podľa požiadania liečebné procedúry a
k tomu výborná atmosféra.
Najviac sa tešili termálnej
vode, ktorá lieči choroby pohybového ústrojenstva, mo-

slávnostnom stole nechýbajú
ustrice, slimáky, žabie stehienka, morka plnená gaštanmi,
drahé ovocie. Traja králi sú tu
sviatkom deti a mamičky im v
ten deň upečú tortu ozdobenú
papierovou figúrkou, v ktorej
je zapečená malá figúrka. Kto
ju nájde, je kráľom hry.
Pre Španielov sú Vianoce
sviatkami rodiny. Dávajú sa
darčeky, pije sa šampanské, je
sa marcipán. Deti sa však väčšinou obdarúvajú až na deň
Trojkráľový. Mikuláš tu deťom kladie darčeky do drevákov.
Mexičania oslavujú Vianoce pre nich typicky – hlučne a veselo. Namiesto stromčeka majú hlinený či porcelánový svietnik, ozdobený obrázkami zvierat. Sladkosti sú
vo veľkom džbáne „pinata“,
zaveseným pod stropom a deti
sa k nemu dovtedy načahujú,

kým nespadne a sladkosti sa
nevysypú.
No a napokon Grónsko. To
je domovom Deda Mráza, ktorému píšu deti z celého sveta,
aj keď sa všade volá inak. Žije
v podzemnej jaskyni uprostred
večného ľadu. Kto mu chce
napísať (a dúfam, že každý),
stačí adresa: Grónsko. Poštový
úrad v mestečku Julianehaab
je dostatočne informovaný o
jeho bydlisku. Každý rok tam
príde do 50 tisíc listov z celého
sveta. Dedo Mráz odpovedá na
všetky a pridá aj malý darček.
Je to nápaditá vizitka tejto nemalej, ale zato studenej krajiny.
Takže tí z vás, ktoré ešte nezačali, alebo predčasne skoro
prestali veriť v Deda Mráza,
vezmite do ruky pero a papier
a napíšte. Len tak, že sú Vianoce, lebo to je čaro čakať, že
vaše sny splní niekto iný. Trebárs Dedo Mráz ...
■ ph

čových ciest, gynekologického i neurologického charakteru. Jej pitie je vhodné i
pre tráviace ústrojenstvo.
Relaxačného pobytu tento
rok od 21. do 28. októbra sa
zúčastnili piati členovia tunajšieho klubu dôchodcov, a to
Peter a Božena Havriloví,
Mária Zajacová, Helena Lau-

rinčíková a Anna Miháľová.
Všetci si pobyt pochvaľovali
a už teraz sa tešia na ďalší v
budúcom roku.
Aká býva nálada v Turčianskych Tepliciach, dokazuje to
aj fotografia z koncertu speváčky Jadranky.
■ ph
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Tohoročný Mikuláš v škôlke i kostole
Na deň sv. Mikuláša sa tešia všetky deti. Túžobne očakávajú, čím ich tento dobrý
deduško obdarí. Očakávajú
samé prekvapenia, aby aspoň
sčasti sa naplnili ich predstavy a sníčky. Stalo sa !
V ten deň zavítal Mikuláš aj so
svojím sprievodom v dopoludňajších hodinách do tunajšej
materskej školy. Deti v plnom
očakávaní vítali Mikuláša básničkami, piesňami. On ich za
toto pekné privítanie pochválil

a odmenil sladkými balíčkami.
A keďže detičky boli po celý
rok dobré, nemusel ani čertík
zasahovať, ba naopak aj on ich
odmenil a z vreca namiesto palice vybral pekné hračky – pre
dievčatá bábiky a chlapcov náradie na opravu pokazených
hračiek.
To bolo radosti! Ich radosť
sa znásobila, keď ešte k tomu
dostali veľkú červenú loptu na
cvičenie.
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Fotografie aj mapka dediny
na internete
V máji tohto roku v jeden
pekný slnečný deň nad dedinou častejšie preletovalo
jednomotorové malé lietadlo za účelom nafotenia
snímok našej obce, resp.
celého chotára.
Z tohto fotenia vzniklo viac
fotografií a tie obecný úrad
zavesil na internetovú stránku
obce. Na tejto stránke je

možné aj nájsť letecké video
natočené ešte v roku 2008.
Občania si tak môžu bez problémov vo svojich domácnostiach spustiť na internete
3-minútové letecké video a
pozorovať dedinu z nebies.
Ďalšou aktivitou, ktorá pochádza z leteckého snímkovania je veľkorozmerná fotosnímka obce (tzv. reklamný

Nakoniec sa museli s dobrým Mikulášom rozlúčiť. On
pokračoval v dobročinnej ceste
k deťom do miestneho Kostola sv. Michala archanjela na
sv. omšu a po jej skončení taktiež rozdával sladké balíčky,
O pekný priebeh mikulášskej
akcie v škôlke sa postarali pani
učiteľky a v kostole miestna
Charita. Všetkým patrí veľké
poďakovanie.
Mikuláša už niekoľko storočí považujú za patróna detí,

preto každoročne prichádza 6.
decembra potešiť detí. Málokto vie, že pôvod tohto vševediaceho dobrodinca nie je na
ďalekom severe, ale priamo
v Malej Ázii – dnešnom Turecku. Mikuláš je známy ako
patrón aj iných profesií, napríklad požiarnikov, cestovateľov,
hospodárov, obchodníkov, mäsiarov, rybárov, námorníkov a
mnoho iných.
■ Marta Hudecová,
Mária Murínová
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baner), na ktorom je vidieť
celú dedinu aj s rôznymi vyznačenými lokalitami, resp.
budovami (obchody, bary,
podnik. subjekty, škola atď.).
Táto veľká snímka obce je
zavesená pri autobusovej
zastávke v presklennej nástenke, takže ju dobre vidieť
a každý návštevník prichádzajúci do obce a vystupujúci na autobusovej zastávke
sa pri jej pohľade ľahko zorientuje.

Takúto tabuľu s označením
rôznych miest v obci chce
obecný úrad nainštalovať
aj pri železničnej zastávke,
aby aj ľudia prichádzajúci do
obce vlakom, sa ľahšie v obci
zorientovali.
Pre čitateľov našich novín
sme zmenšenú verziu tejto
fotomapy vložili do tohto
čísla novín Žiar na 8. a 9.
strane .
■ starosta
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Priestory miestnej fary
a kostola pôsobivejšie
Po zimnej kalamite farských humien bolo nutné
pristúpiť k odstráneniu nahromadených sutín a k vyčisteniu farských priestorov.
Práca bola náročná a odstraňovanie sutín trvalo pomerne
dosť dlho. Konečne sa to
podarilo za pomoci mechanizmov i pracovníkov obecného úradu a ochoty dobrovoľníkov z našich občanov.
Väčšinou na týchto prácach
sa podieľali dôchodcovia našej obce. Teraz tieto priestory
svietia čistotou, poriadkom
a estetickým vzhľadom oslovia každého okoloidúceho
človeka.
Za tieto práce patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom o to
pričinili. Osobitne poďakovanie učinil aj náš duchovný
otec František.
Priestor po odstránení humien ostal v katastrofálnom
stave. Bolo treba vyrovnať
zeminu, odviezť zbytočné
pozostatky a o to sa postarali
v ostatnom období manželia
Ťasnochoví, Marián Miháľ,
Pavol Miháľ, Jozef Dulačka,
Dano Lukáčik a opäť aj za
pomoci Peťa Šnapku v mene
obecného úradu.
V ten istý deň prišla tiež
ženská pomoc na úpravu záhonov pred farou, a to Margita Ťasnochová, Alžbeta
Strežová, Anna Miháľová.
K nim sa pridružil i Jozef
Hmirek, aby opílil a ošetril
ozdobné kríky popri plote.
Potom všetci ostrihané konáre odpratali, uložili na
miesto, odkiaľ to potom od-

viezol P. Šnapko na zberný
dvor.
Ďalšia partia chlapov pracovala pred vchodom do
kostola. Tu za pomoci zdvižného vozíka Peťo Šnapko
opílil dve lipy. Zlikvidovali
uschnutý smrek a hneď aj
umiestnili okrasné žiarovky
na ďalší smrek pri vchode,
ktorý sa rozsvietil na Mikuláša.
Na týchto prácach sa podieľali Alojz Šutý, Miloš Polák, Ján Ťasnocha, Marián
Miháľ, nechýbala ani kostolníčka Mária Hyžová.
V ostatnej dobe sa pracovalo aj vo vnútri budovy fary.
Ján Ťasnocha, Dano Lukáčik,
Ľubo Ďurkovič a Ľudovít
Holub dávali do poriadku farskú komoru – položili plávajúcu podlahu, umiestnili nové
police, upravili steny, aby aj
tento priestor bol vhodný na
uskladňovanie potravín. Dali
sa aj do práce úpravy sporáka v bývalej kuchyni. Urobili stierku vo vnútri sporáka
šamotovou múčkou s vodným sklom, aby sa v ňom
dalo občas v zimnom období
prekúriť a dodať trochu tepla
aj tomuto priestoru.
Milí čitatelia, pri tomto
texte si prezrite aj fotografie,
ktoré sú svedectvom vykonaných prác a dokumentom pre
budúcnosť.
Týmito prácami sa otvoril pekný priestor a výhľad
na naše skvostne dominanty
– Kostol sv. Michala archanjela a faru, nad ktorými sa
vypína stredoveký klenot –
zrúcanina Kostola sv. Kozmu
a Damiána.
■ ph
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Nové búdky prilákajú vtáčatá
V zastavanej časti obce pribudli tri desiatky búdok.
Ak ste si na stromoch
všimli zelené búdky s bielym číselným označením,
viete, o čom je reč.
Zo svojho materiálu ich vyrobili, namaľovali a rozvešali Gígelovci s Urbanovcami, aby do obce prilákali
vtáky, ktoré si zvykli žiť po
boku človeka. Už na jar by
sa v nich mohli usadiť rôzne
druhy sýkoriek, brhlíky,
vrabce a žltochvosty. Pri odchove mláďat sa živia hmyzom, ktorý zozbierajú v záhradách obyvateľov a na lúkach. Sú pre ľudí užitočné.
„V zastavanej časti obce
neustále ubúdajú stromy.
Prostredie je pre vtáčatá čoraz menej atraktívne“ - hovorí Milan Gígel. „Obec by
mala pri skrášľovaní myslieť
aj na prírodu. Výsadba stromov v zastavanej časti obce
a jej bezprostrednom okolí by
pomohla. Začína to tu vyzerať ako v betónovej mestskej
džungli“- ešte dôrazne Milan
pripomenul.

Nové búdky ochránia mláďatá vtákov pred túlavými
mačkami a predátormi. Každoročne budú vyžadovať
kontrolu a čistenie, na ktorú
sú pripravené. Je to záväzok
na niekoľko desaťročí.
„Každý, kto cez zimu vtáky
prikrmuje, pomáha ich množeniu. Slnečnica, neúdená
chrbtová slanina, loj, mak,
obilie. Pomôže čokoľvek. „
– pripomína Kristián Urban.
„Každý môže svojou troškou
pomôcť“.
Naši ekológovia majú však
aj ďalšie plány. Chcú zlepšiť hniezdne podmienky pre
ohrozené sovy žijúce v okolí
obce a pomôcť pri upevnení
populácie včiel samotáriek.
Práve tie sú zárukou úrody a
každoročne ich stavy klesajú,
rovnako ako pri drobných
vtáčích spevavcoch.
Každá pomoc je vítaná. Ak
máte nepotrebné dosky alebo
iný materiál, poslúžiť môžu
desaťročia pre blaho všetkých. Darujte ich na dobrú
vec.
■ Milan Gigel, denník SME
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Pietne miesta našej minulosti
História obce Sedliacka
Dubová podľa archeologických výskumov je zaujímavá aj bohatá a preto núti
mnohých z nás si ju nostalgicky pripomínať a chrániť
ako oko v hlave.
A tým historickým miestom
je práve vŕšok Žiar, jeho okolie, osídlenie siahajúce ďaleko
do praveku. K tomu ešte patria ruiny stredovekého kostolíka. Z výskumu roku 1954
je známe, že tu bolo opevnené halštatské sídlisko (staršia doba železná). Bolo to obdobie 700 až 400 rokov pred
Kristom.
Naším zámerom nie je poukázať na históriu hradiska
a kostolíka, ale na miesta za
jeho hradbami, na pohrebiská
– cintoríny. Prvá myšlienka
znovuzrodenia pietnej spomienky k týmto miestam sa zrodila u našich susedov v Dlhej
nad Oravou pri ich spoločných
posedeniach, stretnutiach a
rozhodli sa o týchto miestach informovať ich duchovného otca vdp. Štefana Tuku,
že by chceli zanedbané cintoríny obnoviť a venovať im
patričnú pietu. Samozrejme,
že duchovný otec túto myšlienku podporil a iniciatíva nabrala ešte väčšie obrátky.
Naši starší občania iste vedia, kde sa tieto cintoríny nachádzajú, ale pre tých, čo o
tom nevedia, chceme informovať, že sa nachádzajú na hrebeni vŕšku Žiar neďaleko od
ruín kostolíka smerom k Dlhej
a zároveň sú teraz aj v jej katastrálnom území. Dubovské pohrebisko je už porastené krovinami i vysoko rastúcimi stromami, ale sú tam
ešte pozostatky pomníkov. O
niekoľko metrov ďalej je vraj
dlhánske pohrebisko. Tento

ich priestor je už pomerne
upravený za pomoci Spolku
urbáru i ochotných dobrovoľníkov obce Dlhej n/Or.
V tomto ich motivuje už vyššie menovaný duchovný otec.
Podľa vyjadrenia Jozefa Geráta a Milana Horváta chcú v
prácach pokračovať.
Veríme, že ani naši občania Dubovej nezostanú ľahostajní k týmto pietnym miestam a pokúsia sa urobiť nejaké
úpravy, pretože im patrí od nás
pozostalých prejavovať rešpekt a úctu. Je to naša minulosť – minulosť našich otcov
a materí.
Hrobové miesta sa nachádzajú aj priamo v areáli ruín
kostolíka, ale pravdepodobne
tam pochovávali významnejšie
osobnosti, ktoré boli späté s
Hradiskom i stredovekým kostolíkom. Prostých dedinčanov
pravdepodobne pochovávali
práve do spomínaných cintorínov, a zaiste i obete morovej
epidémie v rokoch 1739-40.
Potom v dôsledku štátnej regulácie sa zriadil nový cintorín
pod bralom pri ceste, ale dokedy sa používal starý cintorín,
nevieme. Na náhrobnom kameni v starom cintoríne na
Žiari je čitateľný rok 1831, a
v novom cintoríne hlavný kamenný kríž s nápisom 1832.
Podľa toho by sa dalo vydedukovať, kedy sa začal využívať
nový cintorín.
V roku 1787 sa osamostatnili farnosti v Chlebniciach,
Hornej Lehote, Dlhej, Krivej.
Veríme, že tieto informácie
oslovia aspoň časť našich občanov, ba aj v susedných obciach, pretože naše noviny sa
aj tam objavujú. Možno nájdu
podporu aj u širokej verejnosti
prostredníctvom internetu.
■ ph

Poh
Po
hľľad
ad na p
prriieeest
stto
orrryy ci
cint
int
ntor
orín
rín
na.
a. Dllh
há
há

Prrác
P
Prác
áce na
na dllžžia
ians
nsko
kom
om cciint
ntor
orín
íne

Ruiin
Ru
na ná
náh
hrrob
obn
nééh
ého
ho kam
ameň
eňa v du
dub
bo
ovs
vsko
kom ci
cin
nttor
orín
íne

v

PORADNA

11
december 2012

Viete, čo je treba vybaviť, ak potrebujete sociálnu službu?
V septembrovom vydaní
Žiaru sme vám radili, ako
požiadať štát o príspevok na opatrovanie a kto
je odkázaný na opatrovanie. V tomto vydaní vám
chceme poradiť, ako si vybaviť sociálnu službu, ak ju
potrebujete.
Systém vybavovania je dosť
zložitý aj pre aktívnych ľudí,
nieto ešte pre tých, ktorí sú
chorí a osamelí. V takejto situácii by vám mala pomôcť
samospráva. Napriek tejto
skutočnosti je však dobre vedieť aspoň základné informácie.
Ak potrebujete akúkoľvek
sociálnu službu, musíte mať
Rozhodnutie samosprávy
(v krajských mestách to
môže byť aj samosprávny
kraj) o odkázanosti na sociálnu službu podľa trvalého
pobytu žiadateľa. Sociálnou
službou je napríklad opatrovanie v domácnosti, umiestnenie žiadateľa v sociálnom
zariadení a pod.
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Rozhodnutie potrebujete
aj vtedy, ak chcete, aby sociálnu službu zabezpečoval súkromný poskytovateľ.
Čo všetko vás čaká pred
umiestnením do domova
dôchodcov?
1.
Ak chcete sa dostať
do domova dôchodcov, musíte podať na obecnom úrade
žiadosť o posúdenie sociálnej odkázanosti na zariade-

nie pre seniorov a priložiť
k nej potvrdenie svojho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.
2.
Obec požiada lekára,
aby určil, či a nakoľko sa žiadateľ nedokáže o seba postarať. Lekár zhodnotí jeho
zdravotný stav a vypracuje
posudok.
3.
Žiadateľa navštívi
sociálny pracovník obce, aby
zistil, ktoré veci mu robia pro-

Namiesto dlhodobých súdnych sporov možno
riešiť prípadné spory pomocou mediátora
Mediácia je podľa zákona NR
SR č. 420/2004 Z. z. o mediácii mimosúdny spôsob riešenia sporu, pri ktorom sa účastníci sporu za pomoci tretej
kvalifikovanej osoby – mediátora – usilujú dospieť k obojstranne akceptovanej písomnej
dohode, ktorá je pre obe strany
sporu záväzná.
Prečo si ho vybrať?
Šetrí čas aj peniaze a predíde
ďalším konfliktom. Dohodnúť

sa však musíte vy aj vaša protistrana. Mediáciou sa nehľadá
vinník, mediácia nepozná porazeného, v prípade dohody je
to výhra oboch strán. Mediátor, ako aj všetky osoby zúčastnené v spore sú povinné zachovávať mlčanlivosť.
Koľko to stojí?
Hodina u mediátora vyjde
od 19,92 € (600,- Sk). Ak sa
však sporíte o majetok nad 66
387,84 eur (2 mil.Sk), mediátor

vás bude stáť 1 % z hodnoty
majetku.
Kde ho nájdete?
V každom väčšom meste.
Kompletný zoznam mediátorov nájdete na stránke www.
komoramediatorov.sk
Európske štatistiky potvrdzujú, že až 80 % sporov, do
ktorých zasiahne mediátor, sa
vyrieši bez súdu.
■ JUDr. Anna Hromníková

blémy, a napíše sociálny posudok.
4.
Obec už môže rozhodnúť, či žiadateľ je alebo
nie je odkázaný na domov
dôchodcov. Mala by to zvládnuť do 3O dní, ale na zvlášť
zložitý prípad má 6O dní.
5.
Toto rozhodnutie nepotrebujete, ak máte na odchod do domova dôchodcov
iný vážny dôvod ako odkázanosť, napríklad stratíte bývanie alebo ste týraní a pod.
6.
Aj keď obec nemá
zariadenie pre seniorov, je povinná rozhodovať o odkázanosti na túto sociálnu službu.
7.
Po absolvovaní všetkých uvedených krokov môže
s vami príslušný obecný úrad
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
8.
Obec začne hľadať
miesto v domove dôchodcov,
ale nemá na to určenú žiadnu
lehotu – už od 1. januára 2013
bude platiť, že to musí urobiť
do 60 dní.
■ JUDr. Anna Hromníková
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JUBILANTI

Prejav úcty k seniorom tunajším
obecným úradom

december 2012

(1.1. - 31.3.2013)
40 rokov
Šutá Erika
Kučera Ľubomír
50 rokov
Oršuliaková Anna
Šimičáková Oľga
Kršková Anastázia
55 rokov
Zrnčík Ján
60 rokov
Kočalka Ján
Karetka Peter
65 rokov
Kováč Ján
75 rokov
Habiňáková Emília

február
marec
február
február
február
január
január
január
január
marec

Jubilantom srdečne blahoželáme a
želáme veľa zdravia, spokojnosti a
pohody!

Prišli medzi nás:
Durdiaková Lea 5.12.2012
Rodičom blahoželáme
a novorodencovi prajeme zdravý vývoj!

Odišli do večnosti:
Janíková Johana
Machaj Milan

14.10.2012
8.12.2012

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú
sústrasť!

Uzavreli manželstvo:
Jarinová Mária a Ličko Marek
6.10.2012
Šutá Anna a Greško Miroslav
13.10.2012
Hojová Erika a Švarc František
10.11.2012

Na spoločnej ceste životom
želáme veľa
lásky a porozumenia!

Prihlásili sa k trvalému pobytu
Kajanová Etela
Priebojová Kristína
Priebojová Sára
Priebojová Ema
Hynšt Miroslav

Odhlásili sa z trvalého pobytu
Šulcová Andrea
Šulc Nikolas
Paľa Dušan

■ bs

Október bol v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených
národov za Mesiac úcty k
starším ľuďom a odvtedy v
rôznych krajinách na celom
svete i vrátane na Slovensku
sa im venuje zvýšená pozornosť.
Tejto pozornosti sa úspešne
zhosťuje aj náš obecný úrad,
hoci v tomto roku podujatie
úcty k starším z objektívnych
príčin sa presunul z októbra na
november - na Katarínu.
V nedeľný podvečer do
útulne vyzdobenej zasadacej
miestnosti v kultúrnom dome
sa schádzali dubovskí dôchodcovia. Zišlo sa ich skoro štyridsať. Rušnú vravu prerušil predsedajúci, aby oficiálne mohol
otvoriť podujatie. V úvode vystúpili detičky miestnej materskej školy, aby pozdravili svojich starkých. Pekne im zaspievali, zarecitovali, ba aj predviedli krátku scénku a na záver
sa jednotlivo aj predstavili. Ich
vystúpenie prítomných milo
pobavilo a za to sa detičkám
odmenili búrlivým aplauzom
i sladkou odmenou od obecného úradu.
Hlavné slovo mal starosta
Ladislav Tomáň, ktorý vysoko
ocenil prácu tunajších dôchodcov a zároveň im vyslovil
vrúcne poďakovanie. „Človek
je krásny nielen vtedy, keď má
pružný krok. Človek je krásny
podľa múdrosti, čo sa mu zračí
v oku, podľa vrások a bielych
vlasov, podľa slov, keď sa ponára v hovore do rokov, keď aj
on bol mladý. Človek je krásny
vtedy, keď ho ľudia majú radi,“
takto znelo vyznanie starostu
našim seniorom. Okrem poďakovania od obecného úradu

všetci dostali poukážku na nákup v miestnych predajniach v
hodnote troch eur a tiež zľavnené poukážky na kúpanie do
Aquarelaxu v Dolnom Kubíne.
Potom už nasledovalo príjemné posedenie pri chutnom
občerstvení, speve za sprievodu harmoniky. Našich seniorov ešte potešil pozdrav od
čerstvého 50-tnika Ladislava
Šutého, ktorý im poslal fľašu
tvrdého alkoholu a fľašu vína.
Oni mu na oplátku želajú veľa
pevného zdravia, radosti zo života i vyprosujú množstvo Božích milostí.
Mesiac október by mal byť
pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších

ľudí v našom okolí. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav,
ktorému podliehajú živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to
nezvratný a postupný proces
v našom živote. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by
byť spontánna a nenásilná.
Starí ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli skúsenosti, ktoré odovzdávajú mladším. Láska a úcta k starším je
vysoko cenená a dôležitá aj v
kresťanstve. Je dokonca prirodzeným zákonom, ktorý poznajú všetky národy.
■ ph
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Vianočný humor
Rozprávajú si Američan, Rus a
Slovák.
Američan hovorí: „Vidíte to
červené Ferrari?
Ostatní: „Hmn, dobré!“
„No, tak také som dostal na
Vianoce.“
Rus hovorí: „A vidíte to červené Porsche?“
Ostatní: „Tiež dobré!“
„Tak také pre zmenu som dostal na Vianoce ja.“
A Slovák: „Vidíte to Infiniti
G35 GTO?“
Ostatní: „Nádhera!“
„Tak takej farby som dostal na
Vianoce menčestráky.“
°°°°°°°°
„Pán riaditeľ, môžete mi zajtra
dať voľno?“ pýta sa v práci
pán Novák.

„Manželka chce, aby som jej
pomohol s vianočným upratovaním“
„Z takého dôvodu vám predsa
nebudem dávať voľno!“ rezolútne to odmietne.
„Ďakujem,“ vydýchne si Novák.
„Vedel som, že je na vás spoľahnutie!“
°°°°°°°°
Muž vyberá vianočný darček:
- Máte niečo lacné, užitočné a
pekné?
- Čo poviete na tieto vreckovky? ukazuje ochotne predavačka.
- A pre koho to chcete?
- Pre manželku.
- Tak to bude určite prekvapená!

- To áno, súhlasí muž, ona
myslí, že dostane pod stromček kožuch.
°°°°°°°°°
Pán Novák nemôže zabudnúť,
že po Vianociach príde Silvester. Preto chce minúť čo najmenej peňazí na vianočný
darček pre manželku a predavačku tým privádza k zúfalstvu. Rozbaľuje a ukladá jeden
darček za druhým, ale pán Novák sa stále nemôže rozhodnúť, stále sa mu niečo nezdá.
Až príde spásonosný nápad a
pýta sa predavačky: „Keby ste
boli mojou manželkou, čo by
ste si pekného vybrali?“
„Iného manžela.“
°°°°°°°°°°

Na Vianoce príde list od známych z USA.
Otecko si ho prečíta a hovorí
manželke:
- No pozerám, že sa tvoj brat
v tej Amerike nemá zle. Tu
píše, že dostal nejaké elektrické
kreslo.
°°°°°°°°°°
Policajt sa rozhodne, že si uloví
vianočného kapra. Zobral náradie a začal sekať dieru do
ľadu.
Odrazu príde za ním jeden pán
a kričí:
- Okamžite prestaňte sekať do
toho ľadu!
- Akým právom mi to zakazujete?!
- Právom správcu zimného štadióna.
■ ph
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Ako je to so športom v našej obci ?

Stolný tenis
Aj tohto roku naši pingpongisti prihlásili dve družstvá do
majstrovských súťaží v I. a II.
najvyššej oravskej ligy. Každoročne sa tieto súťaže skvalitňujú, pretože neustále sa rozširuje základňa hráčov takmer
vo všetkých oravských obciach. V súčasnosti v štyroch
súťažiach (5.,6., 7., 8. liga)
hrá 36 družstiev. Ich počínanie možno vidieť na športových stránkach novín ORAVA
alebo na internetovej stránke
www.orstz.sk, kde čitateľ nájde všetky výsledky družstiev i
jednotlivcov a všetky tabuľky
s aktuálnymi rebríčkami úspešnosti každého hráča či mužstva.
Naše A družstvo
A-čko hrá v 5. lige najvyššej
oravskej súťaže s veľmi kvalitnými mužstvami oravských dedín – miest, ktoré už stolný tenis dlhodobo hrávajú. Takže v
tejto súťaži je veľa vyrovnaných zápasov a vidieť to aj vo
výsledkovej tabuľke. Naši sa

držia v strede na 7. mieste a
veríme, že si túto priečku obhája aj v konečnom účtovaní
na jar. O body sa najviac zaslúžili: Ján Zrnčík, Albert Paríšek,
Ladislav Tomáň a Ivan Kováč.
Naše B družstvo
B- čko hrá v 6. lige najvyššej
oravskej súťaže a darí sa mu
veľmi dobre, keď po polovici
súťaže je na peknom 2. mieste
s výrazným náskokom pred
ďalšími družstvami. V tejto
súťaži body získavali Patrik
Zrnčík, Jozef Strežo, Ľudovít
Strežo, Dušan Oršuliak, Ladislav Tomáň, Ján Zrnčík, Václav Pillár.
Stolnotenisový oddiel myslí
aj na mlaď-žiakov, pretože
každý piatok od 15-tej do
17-tej hodiny prebieha tréning stolnotenisového krúžku,
ktorý navštevujú deti nielen z
Dubovej, ale aj z Hornej Lehoty.
Zatiaľ najväčšiu aktivitu v
obci vyvíjajú pingpongisti a
okrem toho ju reprezentujú aj
navonok.

Posilňovňa, fitnes
Je otvorená denne od 13.00
– 19.00 hodiny. Za symbolický poplatok 5 eur mesačne
ju môže využívať každý športochtivý občan našej obce.
Pri tejto príležitosti je potrebné pripomenúť jednu záležitosť, a to niektoré poznámky chlapcov, že sa za užívanie posilňovne platí a že napríklad pingpongisti za užívanie sály v kultúrnom dome
neplatia. Na konto toho treba
zobrať na vedomie, že pingpongisti úspešne reprezentujú
našu obec v oravských súťažiach a na ich zápasy sa chodia pozerať aj iní občania. Ako
náhle budú aj vzpierači reprezentovať obec v nejakej súťaži, budú môcť trénovať zadarmo. Ani futbalisti, keď hrávali súťažne, predsa neplatili za užívanie šatní a ihriska.
Ten poplatok, ktorý sa platí,
len vykrýva prevádzkové náklady obecného úradu za svietenie, kúrenie, resp. upratovanie a tiež na dokupovanie niek-

torých náčiní do posilňovne.
V okolitých obciach za takúto možnosť využívania posilňovne platia omnoho viac, napríklad v Dlhej n/Or. denne 1
euro.
Ďalšie športové aktivity
Futbalové ihrisko sa počas sezóny kosilo až 4-krát, takže futbalisti ho mohli bez problémov
využívať a hrať. Zatiaľ o ich
aktivitách sa ťažko píše. Podmienky aj na súťažné hranie im
obec poskytne, ale oni sa musia
viac snažiť.
Tenisový kurt bol využívaný
nielen na tenis, ale aj na hry pre
deti (pre školopovinné deti bol
kurt zadarmo).
V týchto zimných mesiacoch, pokiaľ bude dostatok
snehu, bude v prevádzke lyžiarsky vlek, ktorý vlani prešiel revíziou. Keďže už prišli aj prvé
mrazy, bolo urobené klzisko pri
obecnej bytovke. Takže okrem
stolných tenistov, vzpieračov si
budú môcť zašportovať v dedine aj lyžiari, hokejisti či korčuliari.
■ starosta
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Tabuľka 5. liga - muži

po 11. kole

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo

Stretnutia

Vý- Remí- Pre- Skóre
hry zy
hry

Body

Lokca B
Nižná B
Hruštín A
Zuberec A
Or.Lesná B
Bziny A
Sedl.Dubová A
Mútne A
Or. Poruba A
Rabča A
Or.B.Potok A
D.Kubín B

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
8
6
6
5
5
3
3
1
0
1

29
28
28
27
26
23
21
20
18
17
14
13

2
3
1
4
3
2
0
3
1
4
3
0

1
1
2
1
2
4
6
5
7
6
8
10

130:68
129:69
125:73
113:85
107:91
100:98
97:101
90:108
90:108
79:119
67:131
61:137

Káblový príjem TV
nahradiť satelitom
Často píšeme na stránkach
našich novín o problémoch
s káblovkou v obci a vždy informujeme občanov, že nie
je dostatočne kvalitná.
Treba si uvedomiť, že dubovská káblovka má už skoro
20 rokov a od začiatku, kedy
mala 5 ešte československých
programov a 3 zahraničné, sa
veľa zmenilo.
Počas tohto obdobia vzniklo
viac programov (Markíza,
JOJ, LUX, NOVA, DOMA,
JOJ plus atď), a preto bolo
dokupovaných viac prístrojov (menič, prijímač, dekódovacie karty, antény), ktoré sú

deň/noc zapnuté. A je jasné,
že každý stroj, ktorý funguje bez prestávky sa pokazí.
Tak aj spomínané prístroje
sa v priebehu roka pokazia,
resp. skončí sa ich životnosť.
Z toho dôvodu hocikedy nejde nejaký program a kým sa
zoženie náhradný prístroj či
karta, tak to niekedy trvá dlhšie.
Toto je však jeden problém, no horšie je to vtedy,
keď niekde na trase káblovky
sa preruší vedenie. Deje sa to
väčšinou v zime, resp. v nevľúdnom počasí. Staré káble či skrinky vplyvom pove-

Plánované podujatia v obci
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Tabuľka 6. liga - muži

po 11. kole

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mužstvo

Stretnutia

Vý- Remí- Pre- Skóre
hry zy
hry

Body

Vasiľov A
Sedl.Dubová B
Dlhá A
Námestovo C
Bziny C
Tvrdošín C
Krivá B
Lokca C
Or.B.Potok B
Bziny B
Oravská Lesná C

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
6
6
5
4
4
4
3
1
0

28
27
24
24
21
20
18
18
16
13
11

ternostných podmienok korodujú a obmedzujú kvalitný
príjem. Káblovka je svojou životnosťou už na konci a problémy sa budú len stupňovať,
preto vyzývame občanov, aby
si postupne nahradili, lacnejší
dedinský káblový systém, za
modernejší cez satelit. Je viac
firiem, ktoré ponúkajú príjem
programov prostredníctvom
satelitu. Sú síce drahšie ako
obecná káblovka, ale kvalitnejšie, spoľahlivejšie a majú viac
programov. Patria medzi ne –
MAGIO, SKYLINK, DIGI
TV, Free SAT a pod. Pri ich
porovnávaní má každá nejaké
výhody aj nevýhody, no kvalita
je už zaručená.
Apelujeme na občanov, aby
vymenili starý káblový systém
za moderný satelitný. Obecný
úrad nemá v kompetencii pre-

* 19.1.2013 sobota

0
1
2
2
1
2
0
0
0
1
1

1
1
2
2
4
4
6
6
7
8
9

118:62
117:63
112:68
106:74
95:85
93:87
81:99
82:98
64:116
56:124
66:114

vádzkovať káblovku (žiadny
predpis mu to neprikazuje),
a preto nemá v pláne robiť
nejaké veľké opravy. Za také
nízke poplatky sa toho veľa
urobiť nedá a zrekonštruovať
celý káblový systém by stálo
veľa peňazí.
Nie je v silách obecného
úradu pri sťažnostiach na
nekvalitný príjem káblovky
okamžite vyhovieť s opravou. Nemá ani na to techniku, a preto naozaj doporučujeme občanom, aby si postupne nahradili káblový systém satelitom, v opačnom prípade obecný úrad nezodpovedá za včasnú opravu a radšej vybratý poplatok za káblovku občanom vráti.
V súčasnosti z pôvodných
120 prípojok ostalo 80.
■ Obecný úrad

Lyžiarsky prechod
chotárom
* 16.2.2013 sobota
Detský karneval
* 29.12.2012 sobota Vianočné zvyklosti Oravy * 23.3.2013 sobota Turnaj v stolnom tenise
* 24.3.2013 nedeľa
Turnaj v mariáši
* 6.1.2013 nedeľa Turnaj v šachu a dáme
■ Obecný úrad
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Den otvorených dverí
na Hradisku
v

V sobotu 22. septembra na
vŕšku Žiar bolo rušno.
Tam sa stretli desiatky našich
občanov i ľudí zo širšieho okolia s mládežníkmi Združenia
kresťanskej mládeže Slovenska pod názvom Deň otvorených dverí, aby sa od nich dozvedeli, čo stihli urobiť počas
tohoročných letných prázdnin
pri záchrane ruín Kostolíka sv.
Kozmu a Damiána. Program
bol bohatý a dôstojný, čo prináleží tomuto historicky posvätnému miestu.
Oficiálne sa program začal sv. omšou, ktorú celebroval už nový duchovný otec
Mgr. František Dudiak. Dekórum a príjemnú atmosféru vypĺňali počas celej liturgie mládežníci -„vrecári“ tradičným
dobovým oblečením a svojou
hudobnou skupinou i spevom.
Svätá omša bola za tých, ktorí
toto posvätné miesto vytvorili a spomienke na sv. Kozmu
a Damiána.
Duchovný otec František
v homílii vysoko ocenil úsilie
terajších dobrovoľníkov a tiež
úsilie našich predkov, ktorí
nám zanechali takú vzácnu sakrálnu pamiatku, týčiacu sa na
dedinou, akoby chránila nielen
našu Sedliacku Dubovú, ale aj
celé jej okolie. Veď až do osamostatnenia okolitých obcí bol
tento kostolík ich miestom pre
modlitbu a pokoru.
„Som nesmierne dojatý
týmto posvätným miestom,
mám pocit veľkej pokory, ti-

cha, kde sa možno uchýliť nielen v ťažkej situácii, ale aj v radosti na vyznanie sa pred Najvyšším,“ takto s presvedčením
to predložil duchovný otec
František prítomným na liturgii.
Po skončení sv. omše sa
k prítomným prihovoril vedúci
projektu záchrany ruín kostolíka Erik Herceg. Pripomenul,
že teraz to bol už 15. ročník,
čo na záchrane ruín pracujú.
Tento rok robili murovku nad
oknom presbytéria, ale ešte to
treba dokončiť a zarovnať celý
obvod stien. To vraj ich čaká
na budúci rok a tým bude celá
pamiatka scelená. A ešte Erik
dodal: „Náš projekt smeruje
k tomu, že po roku prác sa
presunieme na vežu, chceme
ju spevniť, pokryť a sprístupniť ako vyhliadkovú vežu.
Toto historické miesto by sa
malo stať lákadlom pre turistov a obdivovateľov historických pamiatok.“
Potom sa pokračovalo v programe pre deti, sprístupnila sa
výstavka obrazov s témou kostolíka, nasledovala divadelná
scénka s motívom legendy spájajúcej sa s postavou hradného
pána Petra Komorovského.
Okrem toho všetci prítomní
boli pozvaní na ochutnanie gulášu, ktorý pripravili mládežníci-záchranári-„vrecári.“
Deň otvorených dverí sa konal už po piaty raz. Prostredníctvom tejto akcie sa dáva
možnosť širokej verejnosti,

Celkkov
Celk
Ce
ový p
po
oh
hľľadd na úúččaasstn
nííkkov
ov v zrrúúccaan
niin
nee kosto
ostto
os
ollííka
ka

Po uko
Po
uko
konč
nčen
ení lilitu
turg
rgiie
ie sa k pr
p íttom
o ným
mp
prrihov
ih
hov
ovor
orrill ná
oril
n š duuch
chov
ovvný
ný
oteecc Frant
ot
rant
ra
ntiš
tiš
išekk

Ukáž
Uk
ážka
ážka
k z povveessti o Pet
etro
rovi
ro
v Kom
omo
orrov
o skkom
m – hra
radn
radn
dno
om
m pán
ánov
ovi
aby sa dozvedela, čo sa na Hradisku robí a ako sa zachraňuje
historická sakrálna pamiatka,
ktorá formuje vedomie ľudí
k úcte k tradíciám a dedičstvu
našich otcov a materí.
My, Dubovci, sme radi a hrdí
na to, čo máme! Sme si vedomí
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našej bohatej histórie, chráňme
si ju ako oko v hlave! Úprimne
ďakujeme všetkým, ktorí sa
podieľajú na záchrane našej
minulosti, lebo kto nepozná
minulosť, ten nebude poznať
ani budúcnosť.
■ ph
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