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Rok 2011 je pre našu redakciu významný 
tým, že obecný SPRAVODAJ ŽIAR 
vstúpil do jubilejného desiateho ročníka. 
Nikto mu nepredpokladal také dlhé trvanie 
a k tomu, že bude kvartálne a pravidelne 
bez prerušenia vychádzať, ale stalo sa.
Už predtým bolo viacero pokusov o vydá-
vanie novín, nevydržalo to dlho, aj keď išli 
do toho s veľkým nadšením.
Zásluhu na pravidelnej distribúcii sú-
časného SPRAVODAJA má predovšet-
kým obecný úrad, ktorý sa usiloval počas 
tých deviatich rokov vytvárať optimalizu-
júce podmienky podľa svojich možností 
i schopností a motivovať tých, ktorí no-
viny tvorili.
Niekedy to bolo komplikované, rodilo sa 
ťažko, ale predsa ste noviny dostali do va-

šich domácností včas. Dozvedeli ste sa, čo 
sa v obci udialo, ba aj iné informácie.
V súčasnosti na tvorbe Žiaru sa podieľa 
malý počet ľudí, ale už nie s takou náma-
hou, ako to bolo v začiatkoch.
Vtedy sme nemali dostatočné skúsenosti, 
ba ani dostatočnú predstavu, ako by mali 
noviny vyzerať. Chýbali fotoaparáty, po-
čítače, softvér, články sa písali ručne a po-
tom prepisovali. Všetko sme robili, akoby 
na „kolene“.
Vtedy v redakčnej rade boli Erika Mi-
háľová, Majka Dulačková, Roman Ku-
čera, Peter Havrila a, samozrejme, v spolu-
práci s obecným úradom. Spočiatku články 
do grafickej podoby ukladala Majka Du-
lačková na svojom pracovisku v Dolnom 
Kubíne.

Spravodaj Žiar vstúpil do 10. ročníka

pokračovanie na strane 2

Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je, nech si vyjdú na svoje.
Príjemné prežitie sviatkov Veľkej Noci praje 
redakcia Žiaru a obecný úrad
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Informácia z 2. zasadnutia
obecného zastupiteľstva

Graficky spracované noviny sa 
potom tlačili na tunajšom obec-
nom úrade, čo sa uskutočňuje 
aj doteraz, hoci ich kvalita nie 
je na požadovanej úrovni. Robí 
sa to kvôli šetreniu finančnými 
prostriedkami. Asi po roku nás 
opustila Majka z dôvodov zmeny 
zamestnania.
Grafická úprava sa preniesla na 
Eriku, a to sme už robili všetko 
na tunajšom úrade. Pribrali sme 
do redakcie mladé schopné štu-
dentky (Annu Kudlovú, Sveťu 
Oršuliakovú) na monitorovanie 
aktivít mladých, ale ani tie nám 
dlho nevydržali kvôli ďalšiemu 
štúdiu. Nakoniec odišiel Roman 
a aj Erika. Nahradila ju študentka 
Ľubica Kubišová z Ružomberka. 

Redakčná rada sa celkom zúžila 
a pracuje v takom zložení, ako je 
uvedené v tiráži. Ešte šťastie, že 
na športové spravodajstvo máme 
Jožka Strežu. 
Počas týchto deviatich rokov 
sme sa usilovali vás o všetkom 
informovať, čo sa v obci udialo. 
Okrem toho sme chceli aj vzde-
lávať odbornými článkami, ďalej 
ste mali možnosť spoznať rôzne 
názory občanov na prácu úradu, 
jednotlivých zložiek a spol-
kov v obci. Boli to pohľady kri-
tické, ale často aj pochvalné, a to 
všetko nás motivovalo k aktivite. 
Boli sme radi a vďační za prí-
spevky našich čitateľov a vyjad-
rujeme im úprimné poďakova-
nie – vdp. farárovi Henrykovi Si-

tekovi, JUDr. Jánovi Machajovi, 
Ing. Pavlovi Laurinčíkovi, Fran-
tiškovi Jedinákovi a ďalším. I na-
ďalej sa tešíme na príspevky, lebo 
ich uverejnením získavajú no-
viny vyššiu kvalitu a pútavosť. 
Netreba sa báť napísať alebo 
dať podnet na zlepšenie urči-
tého stavu. Nejde nám len o kri-
tické podnety, ale ak si niečo za-
slúži pochvalu, aj to treba zve-
rejniť. Nebojme sa, neuzaviera-
jme sa do seba, nepozerajme len 
na seba a svoje blaho, staňme sa 
služobníkmi pre druhých, lebo 
také je poslanie pre nás všetkých 
na tomto pozemskom svete. Ur-
čite si niekedy poviete, že z roka 
na rok to isté sa opakuje, tie isté 
udalosti. Ale dobre sa zamyslite 

a všimnite si, ako to beží v ce-
lej spoločnosti a vo svete. Uda-
losti sa opakujú a to isté sa stáva 
aj v našej obci. Je to vždy tro-
chu na inej úrovni i s iným po-
hľadom a našim obecným novi-
nám poprajme ešte dlhé trvanie, 
nech ich robí ktokoľvek. Vždy 
mu podajme pomocnú ruku, 
lebo to robí nie pre seba, robí to 
pre blaho nás všetkých.
Milí čitatelia, pre toto vydanie 
naša redakcia získala sponzora 
a z toho dôvodu sú noviny vytla-
čené vo farbe a kvalitnou tlačou. 
Dúfame, že i nasledujúce vyda-
nia budú v takej kvalite. Všetko 
bude závisieť od dostatočného 
množstva finančných prostried-
kov.    ■ ph

Zasadnutie sa konalo 15. febru-
ára za prítomnosti väčšiny po-
slancov. Chýbali Ľudmila 
Šnapková z dôvodov kúpeľnej 
liečby a Ľudovít Strežo pre 
službu na pracovisku. Rokovanie 
viedol starosta Ladislav Tomáň. 
Okrem kontroly plnenia prija-
tých uznesení starosta predlo-
žil poslancom svoj návrh voleb-
ného programu obce na roky 
2011 – 2014 na doplnenie a pri-
pomienkovanie. Pri prehodno-
covaní jednotlivých bodov pro-
gramu, najmä noví poslanci, ži-
adali bližšie objasnenie tých bo-
dov, ktoré im neboli celkom 
jasné. Týkalo sa to predovšet-
kým autobusovej zastávky pri 
urbárskom dome, právneho vy-
sporiadania pozemkov pod bý-
valou školou, školskou záhra-
dou, pozemkami pod sypár-
ňami, cintorína, o vlastníctve 
pozemkov urbáru, obce, ale aj 
fyzických osôb. Ďalej to boli 
body týkajúce sa výstavby že-
lezničnej čakárne, digitalizá-

cie televíznych programov, rie-
šenie fekálneho odpadu na no-
vej ulici a pred materskou ško-
lou, zberný dvor, hasičská zbroj-
nica atď. Starosta im ochotne 
a zrozumiteľne všetko vysvet-
lil, aby boli v obraze. Po prero-
kovaní a doplnení jednotlivých 
bodov poslancami bol volebný 
program na roky 2011 – 2014 
jednomyseľné prijatý. Volebný 
program sa nachádza na ďalších 
stranách tohto vydania.
Poslanci sa ešte zaoberali sta-
vom účtov, záväzkov a pohľadá-
vok obce k 31.12. 2010. S týmto 
stavom hospodárenia naši čita-
telia už boli oboznámení v de-
cembrovom vydaní našich obec-
ných novín č. 4, roč. 9.
Záver zasadnutia patril interpe-
láciám a diskusii poslancov. Pre-
jednávali rôzne okruhy problé-
mov obce, napríklad stav v po-
daných projektoch, stav pozem-
kových úprav, dokumentárny 
film o obci, skvalitnenie formál-
nej stránky obecných novín, ob-

nova pamätnej tabule na budove 
miestnej školy (Vavrečan), do-
tazník pre občanov s podnetmi 
na skvalitnenie života v obci, 
prestavba garážových dverí 
v hasičskej zbrojnici, výpočet 
finančnej náhrady od občanov 
za používanie obecného sep-
tiku, možnosť zapožičania no-
vej kopírky, ďalší postup na ob-
chvate R 3, vytvorenie komisie 
na ochranu verejného záujmu, 
zhodnotenie akcií – Silvestrov-
ský ples, harmoniková akcia, ly-
žiarsky prechod, odstránenie 
neporiadku pod obecným par-
kom a prerokovali žiadosti, ich 
prijatie alebo neprijatie je nižšie 
v uznesení.

Prijaté uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
neschválilo
a) Žiadosť RW Orava (Ing. Wal-
ter Kudla) o odpredaji pozem-
kov (v celkovej výmere 98 m2) 
p. č. 3521, 3523, 3525, 3526, 
3527 (pod sypárňami).
b) Žiadosť p. Patrika Lieskov-
ského o odpredaji nákladného 
auta Tatra 148.
Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo

a) Komisiu pre ochranu verej-
ného záujmu a bude pozostá-
vať zo všetkých poslancov.
Obecné zastupiteľstvo ulo-
žilo
a) Začať prípravné práce na re-
konštrukcii dverí na HZ a pripra-
viť hasičskú KAROSU na STK.
b) Pripraviť návrh výpočtu fi-
nančných náhrad za využívanie 
i vypúšťanie + vývoz fekálií do 
obecného septiku za celé dote-
rajšie obdobie.
c) Pripraviť pre občanov stručný 
anketový dotazník ohľadne ich 
návrhov a podnetov na rozvoj 
obce. Dať ako prílohu do júno-
vých obecných novín.
d) Dojednať s p. Jedinákom, ml. 
zhotovenie prezentačného filmu 
o Sedliackej Dubovej.
e) Zabezpečiť kvalitnejšie výtlačky 
obecných novín Spravodaj Žiar.
Atmosféra zasadnutia bola po-
kojná a tvorivá. Prítomní po-
slanci sa snažili hľadať také rie-
šenia, aby zodpovedali reálnym 
požiadavkám našich obyvateľov. 
Je viditeľná snaha, ako chcú po-
môcť starostovi pri napĺňaní 
volebného programu obce na 
roky 2011 – 2014.  ■ ph

pokračovanie z titulnej strany
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Hlavným zámerom volebného 
programu je zabezpečiť vše-
stranný rozvoj obce pre spo-
kojnosť jej obyvateľov. Tento 
program nadväzuje na doteraj-
šie aktivity.
Obsah a štruktúra volebného 
programu je pracovným otvo-
reným dokumentom, ktorý je 
možné v priebehu volebného 
obdobia na základe nových 
skutočností a objektívnych po-
trieb upravovať. Základ voleb-
ného programu tvorí program 
starostu obce, doplnený ná-
vrhmi zvolených poslancov tak, 
aby sa opieral o reálne zhodno-
tenie potrieb občanov, inštitú-
cií a rôznych združení pôsobia-
cich v obci, a to všetko v rámci 
finančných možností rozpočtu 
obce.
Kontrola plnenia úloh obsiah-
nutých vo volebnom programe 
sa bude vykonávať priebežne 
v obecnom zastupiteľstve, resp. 
prostredníctvom obecných no-
vín ŽIAR.

Cieľom volebného programu 
obce Sedliacka Dubová je:

1. vytvoriť pre občanov takú 
obec, aby v nej mohli prežiť 
dôstojný a spokojný život,
2. vytvárať pre podnikateľov 
také podmienky, v ktorých sa 
oplatí podnikať a tak pomá-
hať sebe, občanom obce i eko-
nomickému, sociálnemu, kul-
túrno-spoločenskému rozvoju 
obce,
3. prezentovať obec navonok 
tak, aby návštevníci si ju obľú-
bili a radi sa do nej vracali.

Volebný program je určený 
na 4 roky, rozdelený do 4 ob-
lastí s konkrétnymi úlohami:

VOLEBNÝ PROGRAM 
obce Sedliacka Dubová na roky 2011 – 2014

A. INVESTIČNÁ OBLASŤ
A ROZVOJ OBCE

1. Opraviť poškodený chodník 
v ulici Priehrada.
2. Odkanalizovať alebo as-
poň zrekultivovať lokalitu 
Jama smerom od železničnej 
zastávky popri trati až po žel.
most. 
3. Zrušiť sklenený výklenok na 
Urbárskom dome a postaviť 
tam novú autobusovú zastávku.
4. Odvodniť miestnu časť ulice 
od č. 97, 98, 99 (v rámci vý-
stavby ČOV a kanalizácie).
5. Zabezpečiť výrobu do pries-
torov bývalej školy, pripraviť 
k tomu podmienky.
6. Zrekonštruovať márnicu 
a vymaľovať betónové oplote-
nie okolo starého cintorína.
7. Dokončiť komasáciu po-
zemkov, vytvoriť stavebné par-
cely.
8. Novelizovať plán hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja 
obce.
9. Začať sa zaoberať územným 
plánom obce.
10. Pokračovať a podporovať 
projekt záchrany starého kos-
tolíka „Dubova Colonorum“, 
skúsiť využiť eurofondy.
11. Zhotoviť nové vchodové 
dvere do obecnej bytovky.
12. Dokončiť rekonštrukciu 
verejného osvetlenia s úspor-
nými svietidlami.
13. Majetkovo-právne vyspo-
riadať pozemky pod budovou 
školy a školskej záhrady.
14. Majetkovo-právne vyspori-
adať pozemky pod sypárňami 
a cintorínom.
15. Majetkovo-právne vyspo-
riadať pozemky pod futba-
lovými šatňami a futbalovým 
ihriskom.

16. Zrekonštruovať obecný 
rozhlas.
17. V školskej záhrade zrekon-
štruovať detské ihrisko, nové 
preliezačky.
18. Dokončiť výmenu skoro-
dovaných skriniek na stĺpoch 
elektrického vedenia (HDS-ky).
19. Upraviť územie nelegál-
nej skládky (smetisko) a okolie 
rieky Orava, vysadiť stromčeky.
20. Komerčne využívať bu-
dovy, ktoré sú vlastníctvom 
obce (futbalové šatne, kancelá-
rie v kultúrnom dome, budovu 
prístavby starej hasičskej zbroj-
nice, školu, kinokabínky) pro-
stredníctvom nájmov.
21. Postupne rekonštruovať 
staré rozvody obecnej káb-
lovky.
22. Využívať možnosti získa-
nia finančných prostriedkov 
z eurofondov, k tomu pripra-
viť projekty.
23. Podieľať sa na výstavbe 
novej vlakovej čakárne.
24. Interpelovať na rôznych 
štátnych inštitúciách vo veci 
pokračovania cestného ob-
chvatu.
25. Zrekonštruovať vchod do 
veľkoplošnej hasičskej garáže 
(kvôli hasičskému autu).
26. Upraviť interiér (stenu) 
v Dome smútku smútočnými 
motívmi, inštalovať ozvučenie 
na cintoríne.
27. Nainštalovať v obci popri 
hlavnej ceste vianočné osvetle-
nia na stĺpoch.
28. Začať pripravovať inži-
nierske siete v lokalite Močiare 
(voda, elektrina, plyn, cesta).
29. Zrekultivovať priestory za 
futbalovými šatňami.
30. Vyriešiť odpad fekálií (sep-
tik medzi školou a Urbárskym 
domom).

31. Pri novopostavenom al-
tánku oproti studničke za mos-
tom dokončiť oddychovú zónu 
(lavičky, koše, ohnisko, voda, 
kúpanie pre deti, preliezačky).
32. Vymaľovať fasádu školy.
33. Iniciovať výstavbu ČOV 
a kanalizácie.
34. Vymeniť veľkoplošné okná 
v sále kultúrneho domu.
35. Zrekultivovať potok sme-
rujúci spod Osičá ku škole
36. Osloviť ministerské a iné 
ústredné orgány štátnej správy 
so žiadosťou o finančné prí-
spevky pre obec.
37. Zrekultivovať priestory 
okolo drevených sypární, vy-
klčovať. 
38. Vyriešiť nové vykurovanie 
sály kultúrneho domu, nainšta-
lovať iný ekonomický systém, 
zatepliť.
39. Zabezpečiť pre občanov 
možnosť separácie všetkých 
druhov odpadu.
40. Opraviť mantinely a pries-
tory na tenisovom (hokejo-
vom) ihrisku, osvetlenie.
41. Zhotoviť informačné ta-
bule o obci.
42. Na nepovolenom smetisku 
zriadiť zberný dvor (s prispe-
ním fondov). 
43. Preveriť kvalitu potrubia 
pod ulicou Priehrada, vymeniť 
poškodené rúry.
44. Preveriť kvalitu izolácie 
strechy na kultúrnom dome, 
zatekajúce časti opraviť.
45. Zo štátnych peňazí pokú-
siť sa vybudovať multifunkčné 
ihrisko s umelou trávou.
46. Nainštalovať kamery na 
smetisko a pri Agrodružstve.
47. Vymeniť zadné dvere na 
kultúrnom dome, nainštalovať 
závetrie.

pokračovanie na strane 4
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B. OBLASŤ RIADENIA OBCE
A SPOLUPRÁCA S OBČANMI, 
ZDRUŽENIAMI, INŠTITÚCIAMI, 
PODNIKATEĽMI A CIRKVOU
1. Zlepšiť informovanosť ob-
čanov o aktivitách OZ, resp. 
OcÚ, zaviesť mechanizmy 
ktoré umožnia aktívnu účasť 
občanov na riadení obce (ve-
rejné zasadnutie OZ, pokra-
čovanie vydávania obecných 
novín s námetmi občanov na 
zlepšenie života v obci, vlastné 
vysielanie káblovej televízie, ve-
rejné hovory).
2. Zaviesť k najdôležitejším 
problémom obce anketové 
prieskumy.
3. Riešiť sťažnosti, pripomi-
enky a názory občanov pro-
stredníctvom zriadených komi-
sií OZ, publikovať v obecných 
novinách ich riešenie.
4. Pravidelne aktualizovať web 
stránku obce.

5. Vytvárať dobré podmienky 
pre rozvoj podnikania pre pod-
nikateľské subjekty v obci, 
a tým hľadať možnosti pre vy-
tváranie pracovných miest pre 
nezamestnaných, podporiť 
vznik nových firiem v obci.
6. Prostredníctvom internetu 
a web stránky zabezpečiť infor-
movanosť občanov o rôznych 
problémoch a akciách v obci.
7. Vytvárať podmienky pre zri-
aďovanie rôznych obchodov 
a služieb (ponúkať priestory 
do nájmu).
8. Podporovať rozvoj ubyto-
vacích možností v obci (napr. 
v Urbárskom dome, v neobý-
vaných domoch).
9. Podporovať v rámci finanč-
ných možností obecného roz-
počtu obecný hasičský zbor 
a postupne dopĺňať potrebný 
hasičský materiál (hadice, prúd-
nice).
10. Užšie spolupracovať s orgá-
nmi policajného zboru pri za-
bezpečovaní verejného pori-
adku v obci ( najmä pri zába-

vách, nočných výtržnostiach 
mladých, motorkárov, krádeži-
ach, výruboch atď.).
11. Uskutočňovať kontroly na 
dodržiavanie povolených otvá-
racích hodín v miestnych po-
hostinstvách, iniciovať zruše-
nie hracieho automatu v bare).
12. Spolupracovať na odôvod-
nených projektoch miestnej 
Cirkvi a farského úradu.
13. Od poslancov požadovať 
spoluprácu a styk s voličmi, 
ktorých zastupujú a prená-
šať ich dôvodné pripomienky 
na rokovanie obecného zastu-
piteľstva s cieľom ich riešenia 
v rámci možností obecného 
rozpočtu.
14. Materiálne podporovať ľu-
dovú hudbu Dubovienka.
15. Organizovať stretnutia 
s dôchodcami, resp. klubom 
dôchodcov a podporiť ich ak-
tivity.
16. Vymaľovať, upraviť kríže 
a ich okolie v chotári v obci.
17. V spolupráci s urbárom 
poupravovať poľné cesty.
18. Trvale poskytnúť občanom 
priestory pre využitie internetu.
19. V spolupráci s Konfederá-
ciou politických väzňov nain-
štalovať a odhaliť pamätnú ta-
buľu nášmu rodákovi Dr. Staš-
kovi.
20. Zabezpečiť reprezentačný, 
reklamný film (šot) o našej obci.
21. Pripraviť dotlač knihy o obci 
s aktualizovanými údajmi.
22. Zorganizovať stretnutie zá-
stupcov obcí s názvom DU-
BOVÁ (existujú 4 obce na Slo-
vensku), družbu vytvoriť a na-
vštevovať sa prostredníctvom 
obecných zložiek.
23. Prostredníctvom eurofon-
dov nadviazať medzinárodnú 
spoluprácu s českou obcou.
24. Vozovým parkom pomáhať 
občanom, resp. inštitúciám. 

C. OBLASŤ SOCIÁLNA
1. Rôznymi formami vychád-
zať v ústrety sociálne odká-

zaným občanom, rodinám, 
dôchodcom, resp. zdravotne 
postihnutým (znížením daní 
a poplatkov, na službách, soci-
álnou výpomocou).
2. Efektívne riešiť pomoc cho-
rým a osamelým občanom 
v rámci opatrovateľskej služby.
3. Poskytovať dôchodcom 
k Vianociam poukážky na za-
kúpenie tovaru v miestnych 
predajniach.
4. Poskytovať bezplatnú pora-
denskú sociálno-právnu službu 
pre občanov, ktorí to potrebujú.
5. Poskytovať prostredníctvom 
rôznych besied zdravotnícku 
osvetu, najmä pre starších ľudí 
(prednášky, vyšetrenia, meranie 
tlaku atď.).
6. Rodine finančne prispieť 
(jednorázovo 100 €) pri naro-
dení dieťaťa .
7. Obnoviť činnosť miestneho 
spolku Slovenského červeného 
kríža.
8. Prostredníctvom projektov 
a žiadostí na ÚPSVR zamest-
návať na OcÚ nezamestnaných 
občanov.

D. OBLASŤ ŠKOLSTVA, KULTÚRY 
A ŠPORTU
1. Podporovať udržanie maters-
kej školy v obci.
2. Vydávať štvrťročne obecné 
noviny s aktuálnymi informáci-
ami pre občanov.
3. Pokusne zaviesť vlastné de-
dinské televízne prenosy (pro-
stredníctvom káblovej televízie) 
zo zasadnutí OZ, resp. z besied 
alebo z kontaktných relácií na-
živo alebo zo záznamu, tzv. in-
foštúdio.
4. Podľa možností každoročne 
organizovať silvestrovský ples, 
prechod chotárom, maškarný 
ples, harmonikovú akciu.
5. Poskytovať priestory školy aj 
pre mimo vyučovacie aktivity, 
prípadne aj komerčne.
6. Podporovať a zintenzívniť 
činnosť i prevádzku obecnej 
knižnice, resp. čitárne.

7. Ponúkať priestory kultúrneho 
domu na rôzne aktivity komer-
čne (školenia, schôdze, besedy, 
kurzy, burzy, predajné akcie, spo-
ločenské posedenia, plesy atď.).
8. Poskytovať priestory zre-
konštruovaných pivníc v kul-
túrnom dome na ich využitie 
(napr. vzpierači, aerobik, ľudová 
hudba a pod.).
9. Využívať priestory kultúr-
neho domu na šachové a stol-
notenisové turnaje, organizovať 
mariáš, tenisový turnaj.
10. Komerčne využívať obecné 
športové zariadenia (lyžiar-
sky vlek , hokejové a tenisové 
ihrisko, futbalové ihrisko, fut-
balové šatne) a organizovať tur-
naje, resp. zápasy.
11. Upraviť priestory pivníc 
a povaly v škole na rôzne vyu-
žitie.
12. Organizovať Deň obce 
(každý druhý rok).
13. Iniciovať občanov k preve-
deniu prác na čistení a poriadku 
v obci.
14. Dokončiť práce na paintbal-
lovom ihrisku.
15. Vytvoriť v Neteči prírodný 
rybník.
V priebehu volebného obdobia 
sa môžu vyskytnúť nové sku-
točnosti, na ktoré bude treba 
reagovať a s tým budú súvisieť 
aj niektoré zmeny v realizácii 
tohto volebného programu.
Plnenie volebného programu 
závisí od dostatočného množ-
stva finančných prostried-
kov od štátu (podielové dane 
a transféry, resp. fondy – decen-
tralizačné a delimitačné dotácie, 
ktoré sú účelovo určené), z vy-
braných daní a poplatkov od 
občanov, inštitúcií, zo združe-
ných finančných prostriedkov, 
z eurofondov.
VOLEBNÝ PROGRAM BOL 
PREJEDNANÝ A SCHVÁ-
LENÝ NA ZASADNUTÍ OZ 
DŇA 15. FEBRUÁRA 2011. 

■ obecný úrad

pokračovanie zo strany 3
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Obce sú povinné separovať 
odpad, a preto už dávnejšie 
sú v našej obci rozmiestnené 
štyri kontajnery na sklo, a to 
pri obidvoch obchodoch, pri 
Šport bare a pri kultúrnom 
dome. 
Od marca môžu naši občania 
ukladať plastové fľaše, plasty, 
kelímky z jogurtov a podobný 
odpad do nových žltých kon-
tajnerov, ktoré obec dostala.
Zároveň obecný úrad apeluje 
na občanov, aby do žltých
kontajnerov nevhadzovali sklo
a iný odpad, je určený iba pre 
plasty! Obec ešte naďalej po-

nechá aj doterajší spôsob od-
kladania plastov do igelito-
vých vriec – uložiť k obecnej 
bytovke. Odtiaľ bude raz za 
mesiac odvážaný, ako dote-
raz.
Obecný úrad ešte dáva na ve-
domie všetkým občanom, že 
na tunajšom úrade v chodbe 
je k dispozícii malý kontajner 
na drobný elektroodpad (na-
bíjačky, adaptéry, prehrávače, 
batérie, ovládače, malé spo-
trebiče). Do neho môžu ob-
čania vhadzovať tento odpad 
a tak chrániť životné prostredie.

■ obecný úrad

Pribudli v obci tri žlté kontajnery

V súčasnosti na Slovensku pre-
bieha digitalizácia televízneho 
signálu a z toho dôvodu dote-
rajšie analógové vysielanie už 
nebude dostupné. Čo to bude 
znamenať pre našu obec, resp. 
pre jej občanov? Pokúsime sa 
to laicky vysvetliť.
Totiž doteraz sme v obci pri-
jímali signál z dvoch analó-
gových vysielačov (na kopci 
Žiar a na Oráčinách) a bolo 
to pre STV 1, STV 2, Markízu 
a v predchádzajúcom období aj 
ostatné programy. Medzičasom, 
počas dvanástich rokov, sa na-
kúpila na obecný úrad technika, 
ktorá umožňovala sledovať te-
levízne programy prostredníc-
tvom digitálneho príjmu, t. j. 
prostredníctvom tzv. kariet, pri-
jímačov a meničov, a tým sa po-
stupne menilo analógové vysie-
lanie za digitálne.
V súčasnosti máme už skoro 
všetky programy digitálne, len 
STV 1, STV 2 fungujú analó-
govo, a preto bude potrebné 
ich pretransformovať na di-
gitálny príjem, čo bude mu-
sieť zabezpečiť obecný úrad. 
Bude musieť zakúpiť set – top 
box. Občania, ktorí majú káb-

Nedeľa 27. marca bola sláv-
nostným dňom pre celú našu 
farskú rodinu, a to z dôvodu, 
že náš duchovný otec vdp. fa-
rár Mgr. Henryk Sitek slá-
vil 25-ročné jubileum služby 
Bohu i svojim farníkom a pri 
tejto príležitosti sa konala ďa-
kovná svätá omša v Kostole sv. 
Michala archanjela v Sedliackej 
Dubovej, ktorú celebrovali - ju-
bilant spolu s dolnokubínskym 
dekanom a farárom ThDr. Ľu-
bomírom Pekarčíkom, PhD 
i duchovným otcom Vincen-
tom z farnosti Lúčky.
Už samotný úvod liturgie bol 
pôsobivý a veľmi dôstojný – 
prítomnosť hostí, farníkov, uni-
formovaných miestnych hasi-
čov a spojenie cirkevného spe-
vokolu Hornej Lehoty a Sed-
liackej Dubovej. Emotívne na 
všetkých zapôsobila homília de-
kana Ľubomíra Pekarčíka. V nej 
vysoko pozitívne vyzdvihol 
osobnosť nášho duchovného 
otca. Prirovnal ho k dobrému 
dušpastierovi vo svojej far-
nosti, k šíriteľovi dobra, lásky 
a viery v Ježiša Krista. Zároveň 
mu poprial, aby mu Pán Boh 

dal dostatok fyzickej i psychic-
kej sily na ďalšej ceste v kňaz-
skom poslaní. Ďalej povedal, že 
je to cesta ťažká, s prekážkami, 
ale silná viera v Boha dokáže 
všetko zvládnuť tak, ako to do-
teraz zvládal náš duchovný otec 
Henryk. Farníci prisľúbili, že sa 
budú zbožne modliť a vypro-
sovať u Stvoriteľa veľa Bo-
žích milosti na zvládanie všet-
kých situácií, ktoré sa mu budú 
stavať do cesty. Popritom mu 
ešte popriali pevné zdravie, ra-
dosť zo života i humor, ktorý je 
soľou života.
Počas celého slávnostného aktu 
bolo vidieť na duchovnom ot-
covi Henrykovi veľké dojatie, 
emotívne to prežíval. Ďakoval 
všetkým, na nikoho nezabu-
dol, ba za pomoci členov far-
skej rady pripravil po skončení 
liturgie malé občerstvenie pre 
všetkých účastníkov liturgie.
K želaniu sa pripája aj naša 
redakcia a obecný úrad. 
Veľadôstojný pán farár, nech 
sa Vám darí a Božie posolstvo 
nech prináša radosť Vám i na-
šim farníkom! 

■ redakcia a obecný úrad

Ďakovná liturgia za 25 rokov
kňazskej služby

lovku, sa to nebude týkať, pre-
tože prechod z analógového na 
digitálne vysielanie zabezpečí 
obecný úrad. Nebude sa to tý-
kať ani tých, ktorí vlastnia sa-
telity. Tí občania, ktorí nemajú 
ani káblovku ani satelit, budú 
musieť si zakúpiť zariadenie 
set – top box k svojmu televí-
zoru, pokiaľ ho nemajú vložený 
v televízore. Nové televízory to 
už majú v sebe namontované.
Je možné, že v súvislosti 
s týmto prechodom z analógu 
na digitál nepôjdu určitý čas 
niektoré programy, preto žia-
dame o trpezlivosť. Vypnu-
tie analógového vysielania je 
naplánované na 18. apríla.
Na záver chceme odporučiť 
občanom, aby si (pokiaľ sa im 
káblovka kazí) zaobstarali sate-
lit, ktorý je síce cenovo drahší 
(cca 120 € ročne), ale príjem je 
kvalitnejší ako z káblovky (cena 
25 € ročne). Káblovka sa často 
kazí, pretože káble, drôty, roz-
vodné krabice a skrinky sú už 
skorodované, zastarané a nie 
je v silách obce zabezpečiť za 
taký nízky poplatok kvalitný 
príjem programov

■ obecný úrad

Na zlepšenie príjmu televízneho signálu v obci
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V ostatnom období obecný 
úrad podal dva väčšie projekty 
a päť menších.
Prvý väčší projekt sa týka vybu-
dovania zberného dvoru a po-
kiaľ by bol schválený na En-
vironmentálnom fonde, tak by 
sme mohli na jestvujúcom nele-
gálnom smetisku vybudovať le-
gálnu skládku separovaného od-
padu. Hodnota 103 000 € (3,1 
mil. Sk).
Druhý väčší projekt bol po-
daný na rekonštrukciu verej-
ného osvetlenia. Tento projekt je 
v štádiu konečného posudzova-
nia a netrpezlivo čakáme na vý-
sledok. Hodnota 140 000 € (4,2 
mil.Sk).
Ostatné projekty sú čo do 
hodnoty menšie. Sú to pro-
jekty:
1. Projekt na vybavenie knižnice 
(počítať, skener, tlačiareň, ko-
pírka) – Ministerstvo kultúry SR.
2. Projekt na doplnenie hasič-
skej techniky (PS-12,hadice, sa-

Obecný úrad na výzvy okamžite reaguje
vice a pod.) – Ministerstvo vn-
útra SR.
3. Projekt na financovanie spo-
mienkovej akcie (Dr. Staško, 
odhalenie pamätnej tabule) – 
Ministerstvo vnútra SR.
4. Projekt na doplnenie kamero-
vého systému (ďalšie kamery do 
obce) – Ministerstvo vnútra SR.
5. Projekt na výmenu veľko-
plošných okien v kultúrnom 
dome – Ministerstvo financií 
SR.
Obecný úrad sa snaží reago-
vať na výzvy, ktoré vydávajú 
rôzne inštitúcie a posiela svoje 
žiadosti, resp. projekty s očaká-
vaním ich schválenia. Obcí na 
Slovensku je však 2900, preto 
nemožno čakať, že bude naša 
obec vždy úspešná, ale doteraj-
šie poschvaľované projekty do-
kazujú to, že vždy sa treba po-
kúšať o získanie mimorozpoč-
tových zdrojov a niekedy sa po-
darí ich dostať.

■ LT

V našej obci má mládež vytvo-
rené veľmi dobré podmienky 
na športovanie, či už v zim-
nom alebo v letnom období. 
Po celý rok majú k dispozí-
cii posilňovňu, kultúrny dom 
na pingpong, tenisový kurt 
a v lete dostatočne poslúži fut-
balové ihrisko. 
V zimnom období mladých 
hokejových nadšencov sme 
mohli vidieť na tenisovom 
kurte pri „hasičárni“.
Po večeroch polievali plochu 
vodou, aby sa vytvorila dosta-
točná ľadová vrstva a v čase 
sneženia zase odstraňovali na-
padnutý sneh. K tomu im pri-
alo vhodné počasie – príjemný 
mrázik. 
To sa dialo už pred vianoč-
nými sviatkami a pretrvávali 
v týchto aktivitách aj po No-
vom roku, čiže tenisový kurt 
sa zmenil na hokejovú arénu. 
Schádzali sa tu chlapci nie-
len zo Sedliackej Dubovej, ale 

aj z okolitých dedín. Merali si 
medzi sebou hokejové majs-
trovstvo, prípadne tréningom 
naberali nové sily a k tomu po-
trebnú zručnosť.
Tí menší (predškoláci) sa 
zase priúčali ovládať korčule 
a sčasti napodobňovať tých 
starších. Starších lákalo ve-
černé korčuľovanie. Zažívali 
viac romantiky z osvetlenia, 
čo dotváralo opravdivú zimnú 
atmosféru.
Naša mládež môže byť spo-
kojná, že obecný úrad jej vy-
tvára dobré športové podmi-
enky a snaží sa ísť v ústrety 
všetkým, ale on zase čaká od 
nich väčšiu aktivitu, zapoje-
nie väčšieho počtu mladých, 
ich zapálenosť pre dobrú vec, 
pre zdravý vývoj i reprezentá-
ciu obce.
Držíme obidvom stranám 
palce, aby sa naplnili dané 
predsavzatia!

■ ph

Polyfunkčnosť tenisového kurtu

V nedeľu 30.januára v popolud-
ňajších hodinách sa zišli dubov-
skí hasiči v miestnom kultúr-
nom dome na výročnej členskej 
schôdzi, aby zhodnotili svoju 
činnosť za rok 2010. Zo 76 čle-
nov potvrdilo účasť 36. Zúčast-
nili sa aj zástupcovia Okres-
ného výboru DHZ Dolný Ku-
bín - Peter Sršeň, riaditeľ Územ-
ného výboru regiónu Orava, He-
lena Jendrišková, predsedkyňa 
ZO DHZ Dlhá nad Oravou a za 
obec starosta Mgr. Ladislav To-
máň. V úvode oficiálneho zača-
tia schôdze si všetci uctili pami-
atku nedávno zosnulého Jozefa 
Ťapajnu, bývalého aktívneho 
dobrovoľného hasiča.
Rokovanie viedol Ing. Ladislav 
Šutý. Hodnotiacu správu pred-
niesol, teraz už nebohý, pred-

Dubovskí hasiči bilancovali
seda Ján Štiga. Popri kladoch po-
ukázal aj na negatíva. Nedarí sa 
dostatočne zapájať mladých ľudí 
do hasičskej činnosti, a to doras-
tencov, dorastenky a plameňá-
kov – to sú žiaci do 12 rokov. 
V roku 2010 sa miestni hasiči zú-
častnili okresnej súťaže v Orav-
skom Podzámku s umiestnením 
– ženy na 5. a muži na 8. mieste.
Predseda Ján Štiga pripomenul, 
že technické vybavenie našich 
hasičov je najlepšie na Orave na 
počet obyvateľov, aj keď tech-
nika je trochu staršia. V roku 
2010 zakúpili striekačku PP 12 
od DPZ Istebné a k tomu ešte 
obecný úrad vybavil od HaZZ 
požiarne auto Karosa. Miestny 
DHZ v súčasnosti vlastní 3 ha-
sičské striekačky a 2 cisterny. 
Na jednej striekačke PP 12 bola 

uskutočnená generálna oprava 
motora. Urobili ju strojníci Sta-
nislav Strežo, Jozef  Hyža a ďalší. 
Rokovanie VČS bolo živé, čo sa 
prejavilo aj v bohatej diskusii. 
V nej vystúpili Stanislav Strežo 
ohľadom členských príspevkov, 
Jozef  Strežo upozornil na urče-
nie výšky čerpania financií z po-
kladne na rôzne akcie. Nakoniec 
Ján Štiga prezradil, že v roku 
2010 mali dva výjazdy, a to do 
Chlebníc a na Štedrý večer do 
miestnej fary. Ináč priebeh roko-
vania hodnotil pozitívne so žela-

ním, aby všetci členovia prejavili 
viac ochoty pri organizácii ak-
tivít hasičského zboru a, samo-
zrejme, pri získavaní a zapájaní 
sa našich mládežníkov. A ešte 
zdôraznil, že je nutné poďako-
vať tunajšiemu obecnému úradu 
za ústretovosť a pomoc. 
Tento článok vznikol ešte v čase, 
keď sa Ján Štiga tešil zo života 
a v hlave mal množstvo pred-
savzatí, plánov na zlepšenie ak-
tivít práve v oblasti hasičského 
zboru.   ■ ph
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Dňa 22. januára sa v našej 
obci uskutočnil už v po-
radí 12. ročník Zimného 
prechodu dubovským cho-
tárom. 

Zúčastnilo sa ho 216 zapí-
saných turistov a viac ako 
stovka nezapísaných.
Najmladším účastníkom bola 
Natália Števková zo Sedli-
ackej Dubovej (narodená 
v roku 2010) a najstarším Pa-
vol Novák z Dolného Ku-
bína (ročník 1931). 
Pár dní pred uskutočnením 
zimného prechodu sa organi-
zátorom tvorili vrásky na čele 

z teplého počasia a chýbajú-
cej snehovej pokrývky. Hro-
zilo, že účastníci sa budú bro-
diť blatom.
Akoby sa bol stal zázrak, 
deň pred konaním prechodu 
primrzlo a napadlo toľko 
snehu, že pokryl celé polia. 
A deň prechodu začínal krás-
nym slnečným i trochu mra-
zivým počasím, čo vyhovo-
valo všetkým.
Účastníkov zapisoval i 
v miestnom kultúrnom do- 
me, tam sa varil čaj i guláš, 
ktorým sa mohli po absolvo-
vaní trate zapísaní turisti ob-
čerstviť. Guláš majstrom bol 

Pohľad na 12. ročník zimného prechodu
Jozef  Šnapko a pomocníkmi 
Pavol Havrila a Ján Štiga. 
Prechod trate u niektorých 
trval až do popoludňajších 
hodín, no všetci si to nasme-
rovali do kultúrneho domu. 
Tu bolo o všetkých dobre 
postarané a takto sa vytvá-
rala dobrá atmosféra i zá-
bava, ktorá pre tých starších 
pretrvávala do polnoci. Po-
tom ich vystriedala mladšia 
generácia tínedžerov, len zo 
susednej obce z Chlebníc ich 
prišlo okolo sto a zábava tr-
vala do ranných hodín.
Predseda lyžiarskeho oddi-
elu Jozef  Urban chváli všet-
kých, ktorí pomáhali pri or-
ganizácii zimného prechodu 
v obci, boli to: Albert Šutta, 
Jozef  Hmirek, Danka Ha-
vrilová, Pavol Havrila, Jozef  
Šnapko, Veronika Šnapková, 
Dano Lukáčik, Viliam Krška, 
Ján Ťasnocha, Ján Štiga, Pe-
ter Šnapko, Ján Jarina, Ma-
rián Miháľ, Pavol Miháľ, An-
drej Žufka, Peter Kudla, Pe-
ter Oršuliak, Ladislav Šutý, 
Rasťo Miháľ, Peter Karetka, 
Ján Kočálka, starosta Ladislav 
Tomáň, Božena Strežová, Ján 
Murín, Michal Murín. 
Našej redakcii nedalo pokoj 
a pre istotu sa opýtala Jožka 

Urbana, že či tento 12. ročník 
prechodu sa líšil niečím od 
tých predchádzajúcich. „Roz-
diel nebol žiadny, mal po-
dobu ako aj tie predchádza-
júce. Iba zisťujeme, že z roka 
na rok sa zvyšuje počet účast-
níkov, ktorí prechádzajú celú 
trať a to nás teší. V pred-
chádzajúcich ročníkoch väč-
šina účastníkov končila svoju 
púť na Črťaž a späť a nepo-
kračovala v okruhu. Tento 
rok už bol veľký počet osôb, 
ktoré prešli celý okruh trate. 
Popritom chcem informovať 
našich fanúšikov, že v nasle-
dujúcom ročníku chceme za-
kúpiť pre organizátorov rov-
naké bundy (rovnošatu), aby 
ich bolo možné odlíšiť od 
ostatných účastníkov. Na fi-
nancovaní by sa podieľala 
každá strana tretinovo, a to 
1/3 lyžiarsky oddiel, 1/3 
obecný úrad, 1/3 osoba, 
s nadšením nás informoval 
Jozef  Urban.
Naša redakcia fandí lyžiar-
skemu oddielu a praje mu, 
aby sa im splnili všetky pred-
savzatia, ale predovšetkým, 
aby naďalej udržiavali tradí-
ciu Zimného prechodu du-
bovským chotárom.

■ phJoJoJoJoozezezeezeezeezezz f  f  Urbaban n s s mamaskskototomomm

NaNaNNaNNaNNaNaNaNaNNaNNNNNaNNaNNa zzz zzzzzzzábábábábábábábbábábbábábbábáááábábááábavavavavavvvvvvvaa uuu u uuuuuuu nenenenenenennenenenennennnnenn zzazaaazzazzzaazz bubububububububuudldldldldldldddldd i i i ii iii ananananananannananannnananaana i i i iiiiiii iiii popopopopopopoppp čačačačačačačačačaaaač s s sssss sssss s s s s vývývývývývývývývývvývývývývývývvývývývýýstststsststststststtststttsstupupupupupupuppuppupupuppppuppupppupppupupppuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu AjAjA  DDuuuububbbbbbooovovovoo ienkn a a bobolla ssúčúčúčúčúčúčúččúččúččúčúúččaaaaasassasaaaasaa ťoťoťoťoťťoťoťoťťťťou u u u prprprecececececececececccchohoh dudududu
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V nedeľu 2. januára sa 
uskutočnil v miestnom kul-
túrnom dome tretí ročník 
harmonikového podujatia 
a teraz bol pod názvom No-
voročná harmoniková im-
presia. 

Akciu organizoval a materi-
álne zabezpečil tunajší obecný 
úrad v spolupráci s miestnymi 
harmonikármi a ochotníkmi. 
Aj keď tento ročník sa rodil 
veľmi ťažko, napriek tomu sa 
vydaril, čo potvrdila aj veľká 
časť publika.
Podujatie sa začínalo o 16.00 
hodine a spoločenská sála 
sa zaplnila do posledného 
miesta, časť obecenstva si 
musela aj postáť. Prišlo dosť 
občanov z Hornej Lehoty, ba 
aj z Dlhej a Chlebníc. 
Program moderovala Janka 
Ondrigová, ušlo sa jej aj účin-
kovanie vo folklórnom pásme. 
Obidve úlohy zvládla na vý-
bornú. Scenár a dramaturgiu 
zabezpečil Mgr. Peter Havrila. 

Zámer a obsah podujatia
Predovšetkým išlo o udržanie 
ľudových tradícií a leitmotí-

Tretí ročník harmonikovej akcie 
v novoročnom duchu

vom sa stala vianočná a no-
voročná nálada, kedy oslavu-
jeme narodenie Ježiša Krista, 
pretože s ním je spojená láska 
k ľuďom, Bohu a všetkému, 
čo nás vôkol obklopuje. 
A práve touto akciou obecný 
úrad a účinkujúci chceli 
vniesť do našich sŕdc trochu 
lásky a veselosti, ktorej je stále 
nedostatok a takto vytvoriť 

novoročnú náladu. Program 
bol koncipovaný v štyroch zá-
kladných líniách: 
1. Zachovať harmonikovú 
tradíciu – vystúpili harmo-
nikári: Viliam Janík, Ľudo-
vít Hmirek, Ján Tomáň, Pa-
vol Miháľ, Marián Miháľ, 
Ján Murín, Ján Kočálka, Ma-
rek Strežo, Jozef  Šutý a so 
spevom Andrea Oršuliaková 

s dcérou Aďkou.
2. Oživenie ľudových tra-
dícií – ukážka folklórneho 
pásma Svadba z minulosti 
v Sedliackej Dubovej, účinko-
vali: Kristína Mikušková, Pe-
ter Strapec, Anna Šutá, Jo-
zef  Hmirek, Miloš Polák, 
Anna Štigová, Anna Laurin-
číková, Monika Šnapková, Si-
mona Čupajová, Janka Ond-

Manifestačný nástup harmonikárov

ÚsÚÚÚÚsÚ pep šnšné é trioioioioioioo , , ,  VV VVVVililililiiiliaiaiaiaiaam m mm JaJaJaJaJaJ nínínínn kk kkkkkkkk AAAnAAAnAnAnAAndrddddrdrdrdreaeaeeaeaea O OOO O OOOOOršršršršršršrršuuuluulluu iiiaakkkoko ááváává ssss ss dd ddddddddddddddddddcécéééécécééécééérroroooooooorrorrorroouuu uu AďAďAďAAďAďďAAAA kkkokokokkoookokokouuuuu VyVyVyVyVyVyyVyVyVyyyyVyyVyyyyyyVyyststststststststststststpppppupppupp jújúúúúúúúúújújúújjúúújúúúcccciciciciccccciccciccciciccccicccci z z ožoožožožooooožooo alalalalaalalalalalalaalllllliiii iii i ii ppppppopopopoppppppppoppopopotltltltlltltltltltltllltltltleesesseskkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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rigová, Peter Šnapko, Ondrej 
Mikuška, Marek Mudrončík, 
Ján Tomáň.
3. Predstaviť repertoár miest-
nej hudobnej skupiny Du-
bovienka. Zaznela zmes na-
jobľúbenejších ľudových i po-
pulárnych piesní.
4. Zapôsobiť na diváka mo-
nológom ľudového rozprá-
vača vtipnými príbehmi z re-
gionálneho prostredia. Zaujal 
i prijemne pobavil publikum 
Pavol Martáň z Oravského Bi-
eleho Potoka, kostolník vdp. 
farára Jozefa Tomáňa.

Manifestačný záver
Emotívne bolo vystúpenie 
hostí z Dlhej nad Oravou 
(Matisovci) so scénkou Betle-
hemci. V nej účinkoval aj V. 
Janík.
Predvedenie scénky zapaso-
valo do záveru a končilo vin-
šovačkou malého Matisa pre 
všetkých prítomných. Po-
čas jeho vinšovania sa na ja-
visku objavili všetci účinku-
júci večera a spolu s publi-
kom manifestačne zaspievali 
vianočnú hymnu Tichá noc, 
svätá noc.

Reakcie publika na 
novoročný večer
Po ukončení programu pris-
túpil k účinkujúcim náš du-
chovný otec vdp. Henryk Si-
tek so slovami: „Som rád, že 
ste uskutočnili takéto pekné 
podujatie, ktoré veľmi dobre 
zapadlo do vianočných dní. 
Ďakujem harmonikárom 
i folkloristom za zážitok a prí-
jemne prežitý večer.“ 

Duchovný otec ešte chvíľu 
pobudol a porozprával sa so 
všetkými účinkujúcimi.
Hostia z Hornej Lehoty si 
tiež pochvaľovali a neľuto-
vali cesty do Sedliackej Du-
bovej, predstavenie sa im pá-
čilo a boli osobne sa poďa-
kovať aktérom podujatia. Aj 
Jožko Matys z Dlhej sa po-
chvalne vyjadril o podujatí a je 
mu ľúto, že Dlhá nemá takých 
dobrých harmonikárov ako 

Sedliacka Dubová.
Najväčšie poďakovanie patrí 
všetkým dubovským účinkuj-
úcim, že našli v sebe toľko sily 
i odvahy pre verejné vystúpe-
nie a navodili našim občanom 
novoročnú náladu i atmosféru 
s tým, že to nerobili pre seba, 
ale pre druhých, pre občanov 
Sedliackej Dubovej. Také má 
byť posolstvo všetkých nás aj 
do budúcnosti!  
   ■ ph

DuDuDDuDubbbbbbbobobobovsvsvsvsskákákákkákákákákáká s ssvavavaadbdbdbdbdbdbdbdbbbbdbaaaa
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Jubilejný 10. ročník detského karnevalu
Sobota 26.februára sa 
niesla v znamení uskuto-
čnenia 10. jubilejného roč-
níka maškarného detského 
plesu v našej obci.

Organizátorom od vzniku 
detských karnevalov v Sedli-
ackej Dubovej bol a je náš za-
nietený občan, profesionálny 
hasič, športovec a fanúšik 
detí Jozef  Strežo.
V ústrety mu vždy vychádza 
tunajší obecný úrad. Rok čo 
rok sa tešia na túto akciu ni-
elen deti, ale aj rodičia a starí 
rodičia. Chcú sa potešiť so 
svojich ratolestí a, samo-
zrejme, aj popýšiť sa, pretože 
každý si myslí o tom svojom 
dieťati, že má najkrajšie. 

A práve na takýchto akciách 
sa otvára priestor pre deti, 
ich rodičov, aby sa mohli 
predviesť v celej svojej kráse 
i ukázať svoje ego. 
Aj tento karneval mal po-
dobný scenár, ako pred-
chádzajúce. Od predstavo-
vania jednotlivých masiek 
podľa kategórií, rôznych zá-
bavných súťaží, hodnotenia 
masiek, tomboly, vyhlásenia 
najmasiek a nakoniec spo-
ločná zábava detí i rodičov 
pri hudbe a tanci. Do 6 ro-
kov zvíťazili najmasky Adam 
Florián Strežo, predstavoval 
pastiera a Daniela Čupajová 
kráľovnú. Do 10 rokov Ema 
Salajová – vianočný strom-
ček a nad 10 rokov najmaska 
Klára Murínová - kovboj. 

Viac si prezrite akciu karne-
valu na vedľa uvedených fo-
tografiách.
Nálada bola vynikajúca, 
všetko sa zabávalo. Organizá-
tori nezabudli odmeniť slad-
kosťami aj tie deti, ktoré ne-
boli oblečené za masky.

Poďakovanie patrí už spo-
mínanému Jozefovi Strežovi, 
jeho asistentom – Márii Stre-
žovej, Simone Čupajovej, Jo-
zefovi Hyžovi, Lukášovi Šu-
tému a pracovníkom obec-
ného úradu.
   ■ ph

1. firma AVEX electro-
nics s.r.o. Dolný Kubín za-
stúpená pánom Ing. Jánom 
Oršuliakom a konateľkou 
spoločnosti pani Gabrielou 
Bučekovou 
2. Obecný úrad Sedliacka 
Dubová
3. SPOLOK URBÁRU Sed-

Sponzori 10. ročníka detského karnevalu
liacka Dubová
4. Potraviny Richarda Dudá-
šika
5. firma ZIKO - Ján Zrnčík 
6. firma TOMA z Dlhej nad 
Oravou 
7. Farská charita
8. Potraviny Zita Grofčíková 
9. súkr. podnikatelia Anna 

a Ľudovít Dulačkovci,
10. firma RW ORAVA - Ing. 
Walter Kudla
11. firma AGROTYP Ru-
žomberok - Rastislav Miháľ
12. firma MATYS z Dlhej 
nad Oravou
13. súkromný podnikateľ Jo-
zef  Svýba z Hruštína 
14. firma KOBIT z Dolného 
Kubína 

15. Rybárske centrum Ladi-
slavova Herda z D. Kubína
16. firma POTTINGER Ru-
žomberok - Rastislav Miháľ 
17. Stolnotenisový oddiel TJ 
Cosmos Sedliacka Dubová
18. firma ORAVA Net z Dol-
ného Kubína
19. Scarlett Dolný Kubín – 
predajňa riflí HIS - Robert 
Miháľ

NaNaNajmjmjmenenšišie ee rararrararar tooototoooooleleleleleeststststi i ii ppprprprrprpppppp i i súúťaťaťaťaťaaťaťaťťťaaať žžižiiiižiižiacacacacacaccaccaaaaaccchhhhhhhhhh

Najmasky - Adam F. Strežo a D. Čupajová
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Na 10. február sa naši malí 
škôlkari veľmi tešili, pretože 
im pani riaditeľka spolu 
s kuchárkou zorganizovali 
karneval. 
Detičky sa poobliekali za rôzne 
rozprávkové postavičky, no 
predovšetkým popri prince-
znách dominovali zvieratká. 

Karneval v miestnej škôlke
K tomu niektoré mamičky 
upiekli koláčiky a celé podu-
jatie finančne zasponzorovali 
Dominik Zrčík a Anton Suľa 
z Dlhej nad Oravou. 
Popri tancoch a rôznych zau-
jímavých súťažiach nasledo-
vala tombola a z nej mali deti 
najväčšiu radosť, pretože kaž-

Vo sviatok Troch kráľov, 
teda 6. januára, sa v miest-
nom kultúrnom dome usku-
točnil novoročný turnaj v ša-
chu a dáme. 

Zorganizoval ho Ing. Pavol 
Laurinčík a sponzorsky podpo-
ril tunajší obecný úrad. Šacho-
vej hry sa zúčastnilo 8 hráčov, 
a to Ján Šutý, Ľubomír Tro-
pek, Pavol Laurinčík, František 
Šutý, Peter Salaj, Henrich Zrn-
čík, Ladislav Tomáň, Matej Sa-
laj a v hre dáma 6 hráčov – Ján 
Čupaj, Adriana Oršuliaková, 
Matej Salaj, Henrich Zrnčík, 
Eva Salajová, Bronislava Brto-

dému sa ušiel aký-taký suvenír 
alebo hračka.
Pri pozorovaní celej akcie 
som nadobudol dobrý po-
cit. Detičky sa tešili z každej 
maličkosti, rodičia z ich akti-
vít a pani riaditeľka to všetko 
veľmi pekne zvládala s pa-
tričným rešpektom i láska-
vým prístupom. Nakoniec 
som sa jej spýtal, ako to vy-
zerá s počtom detí pre budúci 
školský rok. „Zlepšujeme sa! 

Predchádzajúce roky boli kri-
tické, ledva sa škôlka udržala. 
V tomto školskom roku máme 
zapísaných 12 detí. Od sep-
tembra nám odídu dvaja (Mi-
chal Kuboš a Filip Šutý) do 
l. ročníka základnej školy, ale 
namiesto nich nám pribudne 
ďalších päť, takže v školskom 
roku 2011/2012 budeme mať 
zapísaných 15 detí,“ s rados-
ťou konštatovala pani riadi-
teľka.    ■ ph

šová. Pre všetkých boli pripra-
vené hodnotné vecné ceny.  
 ■ ph

Poradie v šachu: 
1. Ladislav Tomáň
2. Pavol Laurinčík  
3. Henrich Zrnčík 

Poradie v dáme – deti:
1. Henrich Zrnčík
2. Eva Salajová
3. Matej Salaj

Poradie v dáme -dospelí:
1.František Šutý
2. Pavol Laurinčík
3.Ján Šutý

Novoročný turnaj v šachu
 a dáme

ŠkŠkŠkŠkŠkŠ ôlôlôlkákákáriri a aakokokok  r r rrozozozozprprprprávávávávvkokkkokkoookookookok vévvévévévvvévévévé bb b bbbb b bbbytytytytytytytytosososoosossosososso titititititititii
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Sobota 5. marca bola pre čle-
nov klubu dôchodcov v na-
šej obci zaujímavá, pretože 
bilancovali svoje aktivity za 
rok 2010 a zároveň to spo-
jili s ukončením fašiangového 
obdobia v podobe tzv. „ostat-
kov“. Zhromaždili sa v zasa-
dačke tunajšieho obecného 
úradu za prítomnosti starostu 
Ladislava Tomáňa a poslanca 
OZ Františka Jedináka. 
Výbor klubu v zložení – Mária 
Zajacová, Anna Šutá, Helena 
Laurinčíková, Mária Brtošová, 
Anna Štigová, Marián Miháľ, 
Viliam Janík pripravili miest-
nosť a zároveň aj patričné ob-
čerstvenie s tradičnými šiškami 
a inými dobrotami. Podľa vy-
jadrenia prítomných nič ne-
chýbalo, ba menu zodpovedalo 
svadobnej hostine. Atmosféra 
bola umocnená aj gratuláciou 
k životnému jubileu členky 
klubu Božene Havrilovej.
Oficiálna časť pozostávala 
z hodnotenia činnosti za rok 
2010, zo schválenia aktivít na 
rok 2011, oboznámenie s fi-
nančným hospodárením. 
V diskusii vystúpili Ing. Pa-
vol Laurinčík, Mária Durdia-
ková, starosta a poslanec Fran-
tišek Jedinák. Ten milo pre-
kvapil všetkých prítomných, 

Dôchodcovia spojili bilancovanie s „ostatkami“
že okrem milých a povzbudi-
vých slov ich stačil ešte obda-
riť poľskými krovkami. 
Potom žezlo vedenia schôdze 
prevzala Anna Šutá, predniesla 
slávnostný prípitok ku gratu-
lácii jubilantke a večer pokra-
čoval spoločenským posede-
ním v príjemnej atmosfére mi-
lých a priateľských spoluobča-
nov, pričom pozabudli aj na čas 
starnutia. A tak to má byť, ne-
zotrvávať na predsudkoch. 
Aktivity dôchodcov v roku 
2011
Podieľať sa na všetkých podu-
jatiach organizovaných obec-
ným a farským úradom, prí-
padne inými zložkami v obci. 
Venovať pozornosť jubilu-
júcim dôchodcom a starším 
ťažko nemocným občanom.

Popri tom uskutočniť akcie:
1. V apríli jarné upratovanie 
okolo kostola a fary.
2. V máji kúpanie v Meander 
Parku v Oraviciach.
3. V júni hrabanie a odvoz po-
kosenej trávy na miestnom cin-
toríne.
4. V júli batôžkové posedenie 
v prírode – altánok pri rieke 
Orava.

5. V auguste počas Marián-
skych dní zorganizovať zájazd 
– Levoča alebo Vyšehrad, prí-
padne na iné miesto. Miesto, 
čas, náklady budú zverejnené 
v júnovom vydaní obecných 
novín a podľa toho sa budú 
môcť záujemcovia prihlásiť.
V auguste bude organizované 
kúpanie v Oraviciach.
6. V septembri pre členov 
klubu 7-dňový relaxačný pobyt 

v kúpeľoch Turčianske Tep-
lice.
7. V októbri kúpanie v Ora-
viciach a pomoc obecnému 
úradu pri organizovaní podu-
jatia Úcta k starším.
V spolupráci s tunajším obec-
ným úradom venovať po-
zornosť najstarším občanom 
v obci, dať im najavo patričnú 
úctu a lásku, pocit bezpečia.
   ■ ph

Po tohtoročnom fašiangu na-
stúpilo 9. marca pôstne obdo-
bie v trvaní 40 dní. Naši veri-
aci počas týchto dní sa usilujú 
liečiť svoju dušu, stať sa lep-
šími a takto privítať zmŕtvy-
chvstanie Ježiša Krista ako ra-
dostného posolstva na osláve-
nie Veľkej noci, ktorá je pre ve-
riacich prameňom nádeje, ra-
dosti a pokoja. 
Spolok kresťanskej lásky pod 
vedením Anny Šutej aj tento 
rok zorganizoval v pôstnom 
čase duchovnú obnovu na-
šich veriacich v dňoch 13. 
marca až 20. marca. Prvé tri 
dni sa konali v Sedliackej Du-
bovej a ďalšie tri dni v vo fi-
liálke v Hornej Lehote. Du-
chovnú obnovu viedol už po 

Týždeň pokánia a lásky
sebe druhý rok páter Ondrej 
Skočík, lazarista. Program du-
chovnej obnovy bol podobný 
ako pred rokom a bližšie infor-
mácie o menovanom pátrovi si 
môžete prečítať v našich novi-
nách č. 1/2010 na strane 14.
Ako predtým aj teraz najväčšiu 
aktivitu prejavili členky Spolku 
kresťanskej lásky – Anna Šutá, 
Margita Ťasnochová, Anna 
Kapalová, Mária Zajacová, 
Anna Kršková, Emília Habi-
ňáková. 
Z pohľadu veriacich našej far-
nosti to bol týždeň pokánia 
a lásky, spytovania svedomia, 
ako sa stať lepším, skromnej-
ším a byť láskavejším k blíz-
kym vo svojom okolí
   ■ ph
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JUBILANTI

40 rokov
Peter Šutý  máj

45 rokov
Daniel Straka  apríl

50 rokov
Alena Petráková  apríl

55 rokov
Ján Šimičák  máj
Felix Sihelský  jún
Anna Karetková  jún
Anna Miháľová  jún

60 rokov
Ing. Ján Tomáň  máj
Ing. Anna Janíková maj

85 rokov
Jozef  Vavrečan  jún

90 rokov
Mária Zrnčíková  máj

Blahoželáme a prajeme pevné Blahoželáme a prajeme pevné 
zdraviezdravie

Opustili nás :Opustili nás :

Ján Štiga 15.2.2011

Pozostalým vyjadrujeme Pozostalým vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť!úprimnú sústrasť! 

Na trvalý pobyt sa prihlásil:Na trvalý pobyt sa prihlásil:

Ľubica Suroviaková
Ľubica Suroviaková ml.
Ján Suroviak

Z trvalého pobytu saZ trvalého pobytu sa
odhlásili:odhlásili:

Ľubomír Šnapko
Lenka Daňková

   ■ bs

(od 1.4. do 30.6.2011) Nekrológ za Jánom Šti-
gom

* 5.4.1949 - +15.2.2011 

Vo štvrtok 17. februára sa du-
bovská farská rodina i najbližší 
zosnulého lúčili s veľkým ži-
aľom v miestnom Kostole sv. 
Michala archanjela so svojím 
farníkom, spoluobčanom, sy-
nom, manželom, otcom, ded-
kom Jánom Štigom, ktorý ná-
hle opustil tento pozemský 
svet 15. februára 2011 vo veku 
nedožitých 62 rokov. Rozlúčka 
bola vysoko dôstojná. Lú-
čili sa s ním, okrem blízkej ro-
diny, stovky smútiacich – ko-
legovia zo Spojenej strednej 
školy polytechnickej Dolný 
Kubín – Kňažia, dobrovoľní 
hasiči skoro z celého okresu 
Dolný Kubín, priatelia, známi 
a ostatní občania našej far-
nosti.
Nebolo mu dožičené dlho žiť, 
ale po sebe zanechal niečo ako 
svedectvo, že žil. Tomu zodpo-
vedajú jeho dve životné cesty – 

Ľudský prístup mu bol samozrejmosťou

jedna tá, ktorá materiálne i du-
chovne zabezpečovala jeho ro-
dinu, druhá – ochraňovať ma-
jetok druhých, ich životy a pri-
tom nezabúdal vychovávať 
nasledovníkov. Ako majster 
odbornej výchovy na učilišti 
v Kňažej sa snažil pripraviť 
svojich žiakov pre praktický 
život. Neznášal ľahostajnosť, 
nezodpovednosť, a práve tieto 
negatívne atribúty ho vedeli 
najviac zraňovať. A vo voľ-
nom čase sa venoval organizo-
vaniu aktivít v oblasti dobro-
voľného hasičského zboru ni-
elen v bydlisku, ale aj v rámci 
celého okresu. Dlhé roky vyko-
nával predsedu ZO DHZ v na-
šej obci a iné funkcie v okres-
ných orgánoch DHZ.
Popri jeho životnej ceste 
chcem zvýrazniť jeho ľudský 
prístup ku každému. Nikdy 
nepovedal, že nemôže a bez 
výhovoriek ochotne posky-
tol radu, ale aj fyzickú pomoc. 
Mohli sme ho vidieť pri každej 
obecnej i farskej udalosti. Or-

ganizoval, pripravoval mládež 
na hasičské súťaže ako pred-
voj pre dospelých i hasičskú 
budúcnosť. A čo najviac ve-
del prejaviť? To bola úcta ku 
každému. Napriek tomu, že ho 
trápilo srdiečko, vedel sa po-
vzniesť nad všetko, aby dané 
povinnosti zvládal. Všetci ho 
mali radi, čo potvrdila mani-
festačná účasť občanov na po-
slednej rozlúčke s ním. V ich 
srdciach ostane jeho svetlá pa-
miatka navždy.
Janko, odpočívaj v pokoji!
   ■ ph

Smútočné poďakovanie
 Mal nás všetkých rád a chcel ešte žiť,
 ale prišla chvíľa, keď nás musel opustiť.

Dňa 15. februára nás náhle opustil manžel ,otec, dedko

JÁN ŠTIGA
 vo veku nedožitých 62 rokov

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou
 a prejavom sústrasti i kvetinovými darmi sa 

snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Osobitne ďakujeme miestnym hasičom a všetkým 
tým, ktorí nám osobne pomáhali v čase pohrebu.

Nech jeho duša odpočíva v Božom pokoji.
Manželka Anna, dcéry Gabriela, Anna, Renáta s rodi-

nami a ostatná smútiaca rodina
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Konfederácia politických väz-
ňov Slovenska, Matica sloven-
ská a Obecný úrad v Sedliackej 
Dubovej dávajú do všeobecnej 
pozornosti širokej verejnosti, 
že 4. júna 2011 o 09.30 hodine 
bude odhalenie pamätnej tabule 
Dr. Jozefovi Staškovi na objekte 
Obecného úradu v Sedliackej 
Dubovej.

Predpokladaný program:
l. Slávnostná svätá omša, ktorú 
bude celebrovať Dr.h.c. Don An-
ton Srholec, PhD. o 09,30 hod.
2. Oficiálne otvorenie pred kul-
túrnym domom 10.30 hod.
3. Slávnostné príhovory hostí. 
4. Odovzdanie dokladu o čest-

Odhalenie pamätnej tabule Dr. Jozefovi Staškovi
nom občianstve obce Sedliacka 
Dubová Don Antonovi Srhol-
covi, PhD. 
5. Odhalenie pamätnej tabule.
6. Slávnostné požehnanie pa-
mätnej tabule.
7. Položenie kvetov na hrob Dr. 
Jozefa Stašku.
8. Slávnostný obed o 12.30 hod.
9. Seminár o živote Dr. Jozefa 
Stašku. Hlavný referát predne-
sie Zdislava Dvorščáková, ko-
referáty Ing. Jozef  Habovštiak, 
Dr. Peter Maruniak – Matica 
slovenská, Dr. Don Anton Sr-
holec, PhD.
10. Prednes z úvahy Dr. Stašku 
pod názvom Matka.
11. Záver   ■OÚ

Sčítanie sa uskutoční od 21. 
mája do 6. júna 2011.
V roku 2011 sa budú môcť 
po prvý raz v histórii sčítať aj 
elektronicky prostredníctvom 
novej internetovej stránky Šta-
tistického úradu SR www.scita-
nie2011.sk
V našej obci budú vytvorené 
dva sčítacie obvody a sčítací 
komisári začnú navštevovať 
domácnosti od 13. mája, aby 
obyvateľom odovzdali tlačivá 
a formuláre. Do tlačív sa budú 
zapisovať údaje aktuálne k roz-
hodujúcemu okamihu, teda 
k polnoci z piatku 20. mája na 
sobotu 21. mája . 
Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2011 je akcia mimori-
adneho významu a vykoná sa 
na celom území Slovenskej re-
publiky. Toto štatistické zisťo-
vanie poskytne opäť po desia-
tich rokoch nielen nové údaje 
o počte obyvateľov žijúcich na 
území Slovenskej republiky, ale 
aj o ich demografickej, kultúr-

Na prahu desiateho
ročníka Žiaru

Prvým číslom v roku 2011 
vstupujú noviny obce Spra-
vodaj Žiar do jubilejného de-
siateho ročníka. 
Z fotografií v prvom čísle 
z roku 2002 sa na nás poze-
rajú ešte skoro zelenáči, čer-
stvo zvolený starosta a päť 
poslancov obecného zastupi-
teľstva. 
Dnes sú to už celkom se-
riózni fotrovia, pravda ok-
rem starostu, ktorého sa ži-
adnemu z doterajších zastu-
piteľstiev nepodarilo oženiť. 
Fotografiu šéfredaktora Petra 
Havrilu tam nenájdeme, ale 
ten má v sebe dodnes mla-
dícku iskru a bojuje na dvoch 
frontoch súčasne – popri šé-
fovaní redakcie dynamicky 
organizuje aj aktívny klub 
dôchodcov
O Žiari sme si počas jeho 
existencie vypočuli chvály 
i kritiku, mal svoje žiarivé 
i menej svetlé obdobia, menili 
sa ľudia, ktorí sa podieľali na 
jeho vzhľade i obsahu, no na-
jdôležitejšie zo všetkého je to, 
že stále vychádza a reflektuje 
na život v obci zo všetkých 
zorných uhlov. Píše sa v ňom 
o nás všetkých od najmlad-
ších po najstarších, o ženách 
i mužoch, o veciach hmot-
ných i duchovných, o tom, čo 
nás teší i znepokojuje. 
Tridsaťtri čísel za deväť ro-
kov je úctyhodné množstvo, 

a treba zaň poďakovať všet-
kým, kto sa o to pričinili.
Napriek tomu je tu otázka, 
či je ešte čo zlepšovať, alebo 
budeme žiť len z tradície. Ne-
pochybne by sme chceli Žiar 
tlačený farebne, chýbajú však 
peniaze. K obsahu by mohli 
viac prispieť občania – tí, čo 
sú doma, no aj tí v bližšom či 
vzdialenejšom svete. Šéfre-
daktor je ako šéfkuchár – varí 
len z takých surovín, aké má 
k dispozícii, preto o kvalite 
Žiaru rozhodne v budúcnosti 
aj aktivita alebo ľahostajnosť 
občana, ktorý môže prispieť 
svojou troškou do mlyna.
Užitočné by bolo rozšíriť 
počet členov redakcie a zvý-
šiť kvalitu kópií, pomohla 
by tiež aktualizácia vizuálnej 
stránky. Po odstránení prí-
liš tmavých plôch by noviny 
pôsobili vzdušnejšie a ušetrili 
by sa náklady na rozmnožo-
vanie.
Želám všetkým našim spo-
luobčanom, aby sme k desi-
atemu výročiu prvého čísla 
Žiaru a na konci roka 2011 
mali ešte krajšie, aktuálnej-
šie obecné noviny, nabité in-
formáciami, ktoré budeme 
nedočkavo vyzerať v pošto-
vých schránkach alebo na in-
ternetovej stránke www.sedli-
ackadubova.sk, kde budú do-
stupné pre všetkých, čo sa za-
ujímajú o život v našej obci 
a fandia jej rozvoju v druhej 
dekáde dvadsiateho prvého 
storočia.
  ■ František Jedinák

Z pošty našich čitateľovZ pošty našich čitateľov

nej, vzdelanostnej, sociálnej 
a ekonomickej štruktúre. 
Obyvateľ dostane od sčítaci-
eho komisára tri formuláre po-
zostávajúce z 52 otázok. Tie 
vyplní sám, alebo to za neho 
urobí sčítací komisár v jeho 
prítomnosti.
Údaje, ktoré poskytne sčítanie, 
nie je v súčasnosti možné zís-
kať z iných zdrojov. Sčítanie 
je preto mimoriadnou príleži-
tosťou prispieť k tvorbe uce-
leného obrazu o demografic-
kej a sociálnej situácii a život-
ných podmienkach obyvateľov. 
Bez poznania tohto obrazu nie 
je možné spoľahlivo prognó-
zovať ďalší vývoj rozhodujú-
cich oblastí našej spoločnosti 
ani rozvoj miest a obcí. Od-
povedať úplne, správne, prav-
divo a včas na všetky otázky zo 
sčítacieho formulára je preto 
aj povinnosť, ktorá každému 
obyvateľovi vyplýva zo zákona 
č. 263/2008 Z. z. o sčítaní oby-
vateľov, domov a bytov. ■ OÚ

Buďme ústretoví komisárom pri sčítaní 
obyvateľov 2011 
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Novoročný stolnotenisový turnaj o pohár 
starostu obce Sedliacka Dubová

Človek má dobrý pocit, keď 
môže konštatovať, že dobrý 
nápad sa ujal a postupne sa 
z neho stane pekná tradícia.

Platí to aj o Novoročnom stol-
notenisovom turnaji o pohár 
starostu v našej obci, ktorý sa 
uskutočnil 8. januára už po si-
edmy raz. Tento turnaj po pr-
výkrát sa organizoval z pod-
netu obecného úradu v spolu-
práci so stolnotenisovým od-
dielom v apríli 2004. Prvé roč-
níky boli spojené s obetavou 
organizátorskou prácou regis-
trovaných hráčov nášho oddi-
elu a ich prví víťazi v kategó-
rii žiakov už dávnejšie opustili 
školské lavice. Terajší 7. ročník 
v priestoroch miestneho kul-
túrneho domu patril hráčom 
i fanúšikom ping-pongu. Zú-
častnilo sa ho 18 súťažiacich 
mužov, 4 ženy a 6 žiakov.

Turnaj sa stretol s veľkým zá-
ujmom detí a mládeže, ktorí 
sú hlavnými adresátmi nášho 
snaženia. Za štyrmi zelenými 
stolmi bojovalo 6 školákov, ale 
aj pánov v rokoch, ktorí si zme-
rali svoje sily v 4 kategóriách. 
Najpočetnejšia bola kategória 
registrovaných hráčov a star-
ších pánov, ktorí opäť oživili 
tento turnaj. Pri nekompro-
misných súbojoch o loptičku 
sa hráči prejavili aj ako výborní 
kamaráti. Bola to ukážka kva-
litného výkonu a zároveň toho, 
čo má šport poskytovať – zá-
bavu a radosť z hry. Kategóriu 
neregistrovaných hráčov tvo-
rili Janík Viliam, Havrila Pavol, 
Tomáň Ján, Pilár Václav, Or-
šuliak Ivan, Murin Ján, Kuboš 
Peter, Mikuška Ondrej, Tropek 
Ľubomír. 
Víťazi dostali okrem diplomu 
aj vecné ceny (poháre, knihy), 
ktoré poskytol obecný úrad. 

Registrovaní hráči : 
1. Kováč Ivan
2. Strežo Jozef
3. Zrnčík Andrej 
4. Strežo Ľudovít
5. Zrnčík Ján, st.
6. Oršuliak Dušan
7. Tomáň Ladislav
8. Šutý František
9. Zrnčík Patrik

Neregistrovaní hráči :
1. Kuboš Peter
2. Pillár Václav
3. Havrila Pavol
4. Mikuška Ondrej
5. Tomáň Ján
6. Janík Viliam

7. Oršuliak Ivan
8. Murin Ján
9. Tropek Ľubomír

 Žiaci :
1. Zrnčík Henrich 
2. Zrnčíková Patrícia
3. Kuboš Maroš
4. Oršuliaková Adriána
5. Brtošová Bronislava
6. Šutý Denis

Ženy :
1. Zrnčíková Martina
2. Oršuliaková Andrea
3. Kubošová Zuzana
4. Havrilová Danka

Umiestnenie hráčov v turnaji

O občerstvenie pre súťažia-
cich sa už tradične staral Ró-
bert Zrnčík a nad organizáciou 
a hladkým priebehom turnaja 
bdeli Ján Zrnčík, st. a starosta 
obce, začo im patrí poďakova-
nie. 
Mená víťazov nie sú pod-
statné, viac nás potešila prí-

jemná atmosféra plná humoru. 
Podujatie sme ukončili vo ve-
černých hodinách s prianím si 
všetkého dobrého, do nového 
roku 2011. Všetkým, ktorí sa 
na príprave vydareného podu-
jatia akokoľvek podieľali, patrí 
veľké ĎAKUJEME!!! 
■    Jozef  Strežo
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Deti zľava: D.Šutý, B. Brtošová,A. Oršuliaková, M.Kuboš, 
P. Zrnčíková a H. Zrnčík 
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Oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vyda-
vateľa k 31. 12. 2009 uverejnené v súlade s § 6 ods. 3 
zákona č. 167/2008 o periodickej tlači a agentúrnom 

spravodajstve:
Obec Sedliacka Dubová mala k uvedenému dátumu 
0 % podiel na základnom imaní a hlasovacích prá-
vach vysielateľa rozhlasovej programovej služby a te-

levíznej programovej služby.

Na foto zľava Bronislava Brtošová, Adriána Oršuliaková,
Natália Matysová a Patrícia Zrnčíková
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Dňa 3.2.2011 sa v telocvični 
ZŠ Janka Matúšku v Dol-
nom Kubíne konalo okresné 
kolo v stolnom tenise druž-
stiev ZŠ, ktorého sa zúčast-
nili naše žiačky ZŠ s MŠ Dlhá 
n/Or. v zložení: Natália Maty-
sová – 8.r. (Dlhá nOr.), Patrícia 
Zrnčíková – 6.B, Bronislava Br-
tošová – 5.B a Adriána Oršuli-
aková – 5.B (všetky Sedliacka 
Dubová). Dievčatá v súťaži zís-
kali 1.miesto a tak postupili do 

Okresné kolo v stolnom tenise družstiev ZŠ
krajského kola, ktoré sa usku-
točnilo 9.3.2011 v Čadci. Špor-
tovému tímu gratulujeme, ďa-
kujeme za krásnu reprezentá-
ciu školy a prajeme veľa špor-
tových úspechov. Poďakova-
nie patrí aj pánovi Jánovi Zrn-
číkovi, ktorý sa i napriek svojim 
podnikateľským aktivitám tejto 
súťaže zúčastnil a ako skúsený 
a aktívny stolnotenisový hráč 
dievčatám fundovane radil. 
 ■ Ing. Anna Oršuliaková

6.liga Tabuľka súťaže po 22. kole

Stret. V R P K Sety Zápasy Body

1 Bziny A 22 18 3 1 0 905:604 261:135 61

2 Krivá A 22 19 1 2 0 1001:428 310:86 61

3 Niižná B 22 17 1 4 0 912:577 260:136 57

4 Sedl.Dubová A 22 13 3 6 0 847:667 229:167 51

5 Dlhá A 22 9 6 7 0 765:752 201:195 46

6 Oravská Poruba A 22 11 2 9 0 825:701 223:173 46

7 Mútne A 22 11 2 9 0 754:758 194:202 46

8 Lokca B 22 8 1 13 0 689:832 168:228 39

9 D.Kubín B 22 6 3 13 0 638:868 154:242 37

10 Tvrdošín C 22 5 3 14 0 586:817 155:241 35

11 Námestovo Stred A 22 2 1 19 0 541:875 133:263 27

12 Námestovo C 22 0 0 22 0 419:1003 88:308 22

5.liga Tabuľka súťaže po 22. kole

Por. Stret. V R P K Sety Zápasy Body

1 Lokca C 22 13 3 6 0 853:749 223:173 51

2 Bziny B 22 11 5 6 0 784:695 213:183 49

3 Sedl.Dubová B 22 11 5 6 0 816:731 204:192 49

4 Trstená A 22 11 4 7 0 757:705 216:180 48

5 Oravská Lesná B 22 10 4 8 0 805:741 207:189 46

6 Vasiľov A 22 9 5 8 0 752:760 196:200 45

7 Krivá B 22 8 5 9 0 802:720 219:177 43

8 Hruštín B 22 7 7 8 0 784:802 193:203 43

9 Zuberec B 22 8 4 10 0 743:723 200:196 42

10 Or.B.Potok A 22 6 6 10 0 687:785 181:215 40

11 Dlhá B 22 6 4 12 0 687:878 162:234 38

12 Breza A 22 5 2 15 0 693:874 162:234 34

Por. Stret. V R P K Sety Zápasy Body

1 Bziny C 22 16 4 2 0 911:562 261:135 58

2 Or. Lesná C 22 16 4 2 0 928:594 260:136 58

3 Krušetnica B 22 13 5 4 0 842:651 230:166 53

4 Mútne B 22 11 4 7 0 821:692 225:171 48

5 Veličná A 22 12 0 10 0 782:744 204:192 46

6 Hruštín C 22 12 0 10 0 800:707 213:183 46

7 Bobrov A 22 10 1 10 1 717:798 185:211 42

8 Niižná C 22 7 6 9 0 741:749 197:199 42

9 Breza B 22 7 4 11 0 727:779 193:203 40

10 Tvrdošín D 22 6 2 14 0 660:822 164:232 36

11 Sedl.Dubová C 22 6 1 15 0 619:850 158:238 35

12 Mútne C 22 0 1 21 0 408:1008 86:310 23

7.liga Tabuľka súťaže po 22. kole


