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Obnova pre SKL i farnosť Sedliacka Dubová
Každoročne sa na rôznych miestach 
Slovenska konajú v období pôstu du-
chovné obnovy aj pre naše Spolky kres-
ťanskej lásky. 

Tohto roku sa takáto duchovná obnova 
konala pod  naším vedením od 13.-17. 
februára vo farnosti Sedliacka Dubová. 
Spolky sú súčasťou vincentskej rodiny, 
ktorej zabezpečujeme duchovnú formá-
ciu v duchu sv. Vincenta de Paul. 

Ženy patriace do týchto spolkov v 
Sedliackej Dubovej i v Hornej Lehote sa 
snažia zapájať do života farnosti a byť 
nápomocné duchovnému otcovi vdp. 
Františkovi Dudiakovi, ktorý tu pôsobí 

necelý rok. Okrem obnovy sme sa v do-
poludňajších hodinách venovali aj star-
ším ľuďom a po obede sme si pripravili 
program v oboch farských kostoloch. 

Začali sme sv. omšou na popolcovú 
stredu a veľavravné gesto kríža, ktoré 
sme robili popolom na čelo, každého 
pohlo k zamysleniu sa nad hodnotou i 
pominuteľnosťou vlastného života a k 
zamysleniu sa nad Tým, ktorý ponúka 
nový začiatok v pokáni. Každá snaha 
priblížiť sa k Bohu je urobená správ-
nym smerom.

Nech Pán Boh doplní snahu každého 
človeka po sviatosti a odmení ho več-
nou spásou.                              ■ P. Ondrej

O duchovnej obnove 6
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úAko sa naplnajú sľuby volebného programu na roky 2011-2014 ?

Po jesenných komunálnych 
voľbách v roku 2010 naša 
novozvolená samospráva 
obce v januári 2011 na dru-
hom svojom zasadnutí pri-
jala volebný program pre 
rozvoj obce na nasledujúce 
štyri roky. Pripravený bol 
starostom L. Tomáňom v 
spolupráci so zvolenými 
poslancami. Program sa 
opieral o potreby obce a jej 
občanov, inštitúcií, či zdru-
žení pôsobiacich v obci.

Po polovici volebného obdo-
bia prinášame výsledky čiast-
kového plnenia tohto voleb-
ného programu, ktorý obsa-
hoval štyri základné oblasti 
života našich občanov s kon-
krétnymi úlohami. Celý vo-
lebný program na roky 2011-
2014 bol zverejnený v našich 
obecných novinách ŽIAR 
č.1/2011, strana 3-4.

1.Oblasť investičná
a rozvoj obce

Splnené úlohy:
odkanalizovanie v lokalite 
Jama popri železničnej trati, v 
materskej škole sú prenajaté 
priestory pre podnikateľov, 
dokončené práce okolo cin-
torína a márnice, dokončila 
sa komasácia a vytvorili sa 
stavebné parcely, zhotovili sa 
vchodové dvere do obecnej 
bytovky, majetkovoprávne sa 
vysporiadali pozemky pod 
budovou školy, školskej zá-
hrady, pozemky pod sypár-
ňami, cintorín, pod futbalo-
vými šatňami a ihriskom, zre-
konštruované detské ihrisko, 
nové preliezačky, upravené 
územie nelegálnej skládky, 
okolie rieky Oravy, vysadené 
dreviny pri altánku, zrekon-
štruovaný vchod do veľko-

plošnej garáže v požiarnej 
zbrojnici,  zrekultivované 
priestory za futbalovými šat-
ňami, vymaľovaná fasáda 
školy, vymenené veľkoplošné 
okná v sále kult. domu i 
ostatné okná, dvere a závetria, 
zrekultivovaný potok smeruj-
úci spod Osíča ku škole, za-
bezpečená separácia všet-
kých druhov odpadu, opra-
vené mantinely a priestory na 
tenisovom kurte zhotovené 
informačné tabule, zriadenie 
Zberného dvora na nepovo-
lenom smetisku, výmena ka-
meninovej rúry pri miestnom 
parku, zateplil sa strop v sále 
kultúrneho domu, vymenili sa 
dvojí zadných dverí na kult. 
dome, vymenili sa aj vcho-
dové dvere do kult. domu i 
vchod na obecný úrad.

Úlohy plnené zatiaľ
čiastočne:
zrušený sklenený výklenok 
pri urbárskom dome, ale 
treba ešte postaviť novú au-
tobusovú čakáreň, dokon-
čiť rekonštrukciu verejného 
osvetlenia – úloha je v rie-
šení - získali sme dotáciu na 
tento projekt, nepodarilo sa 
celkom vyriešiť výmenu všet-
kých skorodovaných skriniek 
na stĺpoch elektr. vedenia, ne-
podarilo sa celkom zrekon-
štruovať staré rozvody obec-
nej káblovky, zatiaľ sa poda-
rilo popri hlavnej ceste na-
inštalovať len 4 vianočné 
osvetlenia - potreba je vyš-
šia, pri novopostavenom al-
tánku v oddychovej zóne ešte 
treba zrekultivovať potok pre 
účely kúpania detí, prípadne 
aj preliezačky, podarilo sa či-
astočne znížiť spotrebu ener-
gií pri vykurovaní sály kul-
túrneho domu – nové okná, 
dvere, zateplená povala.
Úlohy trvalé, ale priebežne 

plnené:
Poškodené časti chodníkov 
v Priehrade treba opravovať, 
odvodniť miestnu časť ulice 
č. 97,98, 99 – ale sa zatiaľ 
projekt kanalizácie ešte neza-
čal, rekonštrukcia obecného 
rozhlasu – treba dať ešte 
ďalšie amplióny na stĺpy, po-
diel na výstavbe vlakovej ča-
kárne – zatiaľ sa výstavba ne-
začala, inžinierske siete v lo-
kalite Močiare – je slabý záu-
jem o výstavbu rod. domov, v 
riešení je odpad fekálií – sep-
tík medzi školou a urbárskym 
domom, výstavba ČOV a ka-
nalizácie sa odkladá z dôvo-
dov iných záujmov, rekultivá-
cia priestorov okolo sypární 
je zatiaľ čiastočná, na výmene 
kanalizačného potrubia pri 
rod. dome (č.91) Jozefa Or-
šuliaka v Priehrade sa zatiaľ 
uvažuje, kvalita izolácie stre-
chy kult. domu sa preveruje, 
čo sa týka žiadosti o finančné 
dotácie od štátu, obecný úrad 
ich priebežne predkladá – 
MV SR poskytlo 7000.- €, 
MF SR dalo 7 000.-€  a MŽP 
67 000.- € na výstavbu Zber-
ného dvora.

2.Oblasť riadenia obce 
a spolupráca s občanmi, 
združeniami, inštitúciami, 
podnikateľmi, cirkvou

3.Oblasť sociálna

4.Oblasť školstva, kultúry 
a športu
Na tieto tri oblasti nepredkla-
dáme hodnotenie z dôvodov, 
že ich úlohy sú trvalé a prie-
bežne sa plnia. Okrem toho 
sa viac dotýkajú duchovného 
a sociálneho života v našej 
obci. Ak by mal niekto po-
chybnosti, nech si pozrie Vo-
lebný program na roky 2011-
2014 uverejnený v obecných 
novinách Žiar, č.1/2011, str. 
3 - 4. Ak noviny nemáte, sad-
nite za počítač, kliknite na in-
ternet a tam sú zavesené na 
internetovej stránke našej 
obce. 
Po  prečítaní si vytvorte ná-
zor na plnenie týchto troch 
oblastí. Ak by bola nespokoj-
nosť, obráťte sa s požiadav-
kou na starostu obce alebo 
poslancov, aby urobili ná-
pravu.               ■ obecný úrad

v
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Popri sociálnej i rozvojo-
vej starostlivosti sa tunajší 
obecný úrad snaží správať 
aj komerčne. 

Jedným z dôvodom je ne-
dostatok peňazí  kvôli finan-
čnej kríze, a tá sa prejavuje ni-
elen v našej obci, ale aj vo vše-
obecnosti na Slovensku i vo 
svete. Tento negatívny feno-
mén núti obecný úrad využí-
vať rôzny hnuteľný i nehnu-
teľný majetok za odplatu, čím 
sa zvyšuje príjem do obecnej 

pokladne.
Obec v predchádzajúcom 

období nadobudla rôzny maje-
tok a môže ho formou prená-
jmu, respektíve služieb aj spe-
ňažiť. Napríklad obec dala do 
prenájmu dve miesta (pred de-
dinou a v parku) na svojich po-
zemkoch k tomu, aby tam boli 
umiestnené veľké reklamné ta-
bule (bilboardy), z čoho  má 
obec aký-taký príjem. Taktiež 
obec prenajíma 5 oceľových 
garáží, ktoré dávnejšie kúpila ( 
stoja vedľa kultúrneho domu) 

pre parkovanie áut. Táto inves-
tícia  sa už obci v podobe ná-
jmu vrátila. Aj v priestoroch 
bývalej základnej školy je jedna 
učebňa využívaná  ako nájom 
kancelárskych, resp. sklado-
vých priestorov, za čo dostáva 
obec každý mesiac nájomné.

Do nájmu dal obecný úrad aj 
garáž, kde bol bývalý šrotov-
ník. Keďže má obec od Polí-
cie SR jedno auto Fabia, ktoré 
nevyužíva , taktiež ho ponúkla 
do prenájmu, čím ušetrí plate-
nie jeho poistky a získa nejaký 

peniaz za jeho prenájom. 
Okrem týchto vecí sa obecný 

úrad snaží využiť aj traktor, 
mikrobus či štiepkovač, pre-
tože prostredníctvom nich tiež 
získa  nejaké to euro. A tiež 
symbolická čiastka pribúda do 
rozpočtu obce  aj z využíva-
nia lyžiarskeho vleku a z posil-
ňovne. 

Aj takýmito nájmami a služ-
bami sa obecný úrad snaží vy-
kryť nedostatok financií vo 
svojom rozpočte. 

 ■ starosta

Musíme sa správať aj komerčne

Cez zimné obdobie sa ne-
dalo veľa prác robiť vonku, 
preto obecný úrad rozho-
dol využiť tento čas a dal vy-
maľovať veľkú sálu v kul-
túrnom dome vlastnými pra-
covníkmi. 

S vysokým vežovým rebrí-
kom vypomohol podnikateľ 
z Trstenej pán Štefanides a za  
jeho pomoci a pomoci pracov-
níčok VPP a Petra Šnapku sa 

podarilo dobiela vymaľovať 
sálu. 

Vlani tam boli vymenené 
veľkoplošné okná, takže aj 
týmto sa zlepšila viditeľnosť 
oproti minulosti. Po maľovke 
sa prikročilo k náteru  podlahy 
pastou a vyleštením parkiet do-
stala  sála krajší vzhľad.  Obecný 
úrad má ešte  úmysel zreparo-
vať staré elektrické vedenie, tý-
kajúce sa svetiel a reflektorov na 
javisku.                               ■ lt

Sála v kultúrnom dome opeknela

Plyn 0850 111727

Voda 043/5885617, 0917516477

Elektrina 0850 111468

Telefón 12129

Manuál najdôležitejších
 telefónnych čísiel

Pohotovosť – záchranná
 služba – lekár, sanitka 

155, 5801462

Záchranný systém „SOS“ 112

Polícia 158, 0961/433705

Hasiči 150

Letecká záchranná 
zdravotná služba

18 155

Obvodný lekár
Oravský Podzámok

043/5893168

Obecný úrad 
Sedl. Dubová

043/5894251, 
0903/550171

Spolok urbáru - predseda 043/3811127, 
0907/650193

Agrodružstvo – predseda 0905/465431

Farský úrad 043/5894236

Materská škola – 
riaditeľka

043/5894256

Pošta – 
naša poštárka

043/5894220,
 0905/149005

Informácia o telefónnych 
číslach

1181

Poruchy
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Kultúrno-spoločenské po-
dujatie pod názvom Via-
nočné zvyklosti Oravy 
sa uskutočnilo v sobotu 
v podvečer 29. decembra 
v miestnom kultúrnom 
dome. Hlavným organizá-
torom bol tunajší obecný 
úrad, poslanci obecného 
zastupiteľstva a aj za finan-
čnej podpory Žilinského 
samosprávneho kraja. Sce-
nár a dramaturgiu pripravil 
Mgr. Peter Havrila.

Spoločenská sála kultúrneho 
domu sa zaplnila do posled-
ného miesta našimi občanmi, 
návštevníkmi z okolitých de-
dín a okrem nich poduja-
tie poctil svojou účasťou aj 
náš duchovný otec vdp. Mgr. 
František Dudiak. Celé po-
dujatie úspešne moderovala 
Mgr. Zuzana Kubošová.

Toto vianočné podujatie sa 
uskutočnilo v našej obci po 
piatykrát. Prvý raz to bolo 
v roku 2008 pod názvom Via-
nočná harmoniková prehli-
adka kolied s finančnou pod-
porov VÚC Žilina. Obecný 
úrad zostal verný tomuto po-
dujatiu doteraz. 

Piaty ročník sa od pred-
chádzajúcich trochu odlišo-
val, už to nebolo masové vy-
stúpenie miestnych harmoni-
károv. Spôsobili to zdravotné 
dôvody a u tých ostatných sa 
akosi vytratil entuziazmus. 

Pochváliť musíme tých, čo 
ostali verní a na programe 
sa aktívne podieľali – Ľudo-
vít Hmirek s vnučkou Pať-
kou, Ing. Viliam Janík,st., 
Ing. Jozef  Hmirek, Monika 
Šnapková, Andrea Oršulia-
ková s dcérou Aďkou, Pe-

Napriek ťažkostiam sa 
vianočné podujatie vydarilo

ter Šnapko, Martin Tomá-
nek, Miloš Polák, Ondrej Mi-
kuška, Mgr. Viliam Janík,ml., 
Jozef  Šutý. 

Program bol koncipovaný 
do dvoch blokov. Prvý tvorili 
miestni účinkujúci a v dru-
hom vystúpili hostia z Hor-
nej Lehoty, z Pribiša a Dol-
ného Kubína.

Otvorenie podujatia bolo 
veľmi dôstojné a vhodné pre 
vianočnú náladu, ktorú vy-
tvorila husličková skupina ro-
diny P. Zrnčíka z Dol. Ku-
bína. Potom nasledovalo vy-
stúpenie betlehemcov, po 
nich V. Janík, ml., Ľ. Hmi-
rek s vnučkou Paťkou a Aď-
kou Oršuliakovou. Na zá-
ver prvého bloku sa predsta-
vili J. Šutý ako duo s V. Janí-
kom, st.

V druhom bloku sa v pl-
nej paráde ukázali folkloristi 
z Hornej Lehoty pásmom 
Priadky, po nich vystúpil J. Ši-
náľ z Pribiša s dcérou Em-
kou. Celkový záver bol ur-
čený pre spevácky mužský 
zbor z Hornej Lehoty a bod-
kou celého podujatia sa stala 
ako vždy vianočná hymna Ti-
chá noc ...

Neodvážim sa hodnotiť, 
ktorá časť programu najviac 
zaujala publikum, ale iste si 
každý v ňom našiel kus pote-
šenia pre seba. Program bol 
pútavý, rôznorodý a vniesol 
v tom čase do vianočných dní 

dobrú náladu, pohodu, a pre-
dovšetkým lásku. 

Takýmto spôsobom nám 
účinkujúci priblížili vianočné 
zvyklosti Oravy a spríjemnili 
sviatočné dni.       

 ■ ph

Pohľad do preplnenej sály

Vystúpenie harmonikárov. Zľava: Viliam Janík st., J. Šináľ
z Pribiša
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Tohoročné vianočné svi-
atky sa slávili v pokojnej  a 
radostnej atmosfére v celej 
našej obci. Svietili vianočné 
stromčeky, radostne sa ja-
gali svetelné ozdoby na prie-
domiach, ale aj na verejných  
priestranstvách, a to emo-
tívne najviac zapôsobilo na 
našich veriacich.

Štedrý večer sa niesol v oča-
kávaní narodenia Pána a vyvr-
cholilo to polnočnou sv. omšou, 
ktorá bola slávnostná, dôstojná 
za prítomnosti veľkého množ-
stva veriacich. Bohoslužbu ce-
lebroval náš duchovný otec vdp. 
František Dudiak, a k tomu 
zneli melodické zvuky muž-
ského zboru a organová hudba. 
Pompézne zazneli piesne Sláva 
Bohu na výsostiach a na záver 
Tichá noc.

Táto polnočná sv. omša kon-
čila netradične, bolo to akési 
nóvum. Duchovný otec po-
zval všetkých účastníkov litur-
gie pred kostol, a tam podá-
vali varené víno miestni hasiči 
za spolupráce obecného a far-
ského úradu. 

Účastníci liturgie pred kosto-
lom vytvorili akoby veľkú jed-
notnú rodinu, ktorá si navzá-
jom rozumie, pomáha, raduje sa 
a oduševnené spieva vianočné 
koledy za sprievodu harmoni-
kára Ing. Viliama Janíka. Via-
nočný spev sa niesol široko-ďa-
leko s vinšom prežitia pokoj-
ných a požehnaných Vianoc.

Aj posledný deň v roku na 
Silvestra mal svoje čaro. Pred 
príchodom Nového roku du-
chovný otec pozval veriacich 
do Božieho stánku Kostola sv. 

Oslavy narodenia Pána boli dôstojné a radostné

Pred kostolom oduševnene zneli vianočné koledy

Michala archanjela, kde ude-
lil prítomným kňazské požeh-
nanie. Po skončení sa vzdialil 
a ostatní si ešte zaspievali nie-
koľko piesní. Na prekvapenie 
duchovný otec  neodišiel, len 
sa premiestnil za plentu v chod-
bičke kostola a odtiaľ sledoval 
spevy veriacich. 

Po skončení  sa veriaci odo-

brali ku vchodu a tu zrazu zba-
dali duchovného otca. Všetkým 
podal ruku a poprial pokojný, 
šťastný Nový rok. Pre všetkých 
to bolo milé prekvapenie. Pote-
šilo ich to! Účasť bola pomerne 
bohatá a na prekvapenie aj mla-
dých. 

■ ph

V tomto roku sme 13. febru-
ára vstúpili do pôstneho ob-
dobia popolcovou stredou.

Tento milostivý čas sme začali 
duchovnou obnovou, ktorú 
viedli na pozvanie nášho vdp. 
Františka pátri lazaristi  - On-
drej Skočík a Pavol Vančura. 
Duchovná obnova sa konala 
súbežne s filiálkou Horná Le-
hota.

Pátri sa v oboch dedinách 
striedali. V Sedliackej Dubo-
vej otvoril duchovnú obnovu 
páter Pavol sv. omšou a ude-
lením popolca. Na druhý 
deň ho vystriedal páter On-
drej. V dopoludňajších hodi-
nách mal na fare prednášku 
pre všetkých, ktorí mali záu-
jem a našli si voľný čas. V nej 
objasnil zmysel pôstu. Pôst 
by mal byť pre nás múdrym 

obmedzením nielen v prí-
jme pokrmov, ale celkovo sa 
stíšiť, lebo dnešný svet trpí 
chorobou srdca – fyzickou 
, a hlavne duševnou. Naše 
srdce by malo byť stálym prí-
bytkom lásky. V popoludňaj-
ších hodinách sme sa modlili 
ruženec a potom nasledovala 
prednáška pre ženy, po nej 
večerná liturgia a opäť pred-
náška pre mužov.

Tretí deň sa začínal o 10.00 
hodine na fare. Páter Pavol 
priblížil prítomným prostred-
níctvom filmu svoje skúse-
nosti zo života v Hondurase. 
Najviac nás oslovilo, že ľudia  
tam žijú pre nás v nepocho-
piteľnej biede a v otrasných 
podmienkach, a napriek tomu 
sú to ľudia šťastní, nikdy ne-
majú zamračené tváre, vždy 
s úsmevom. Priblížil nám ži-

K oslave zmrtvychvstalého
Ježiša Krista

vot misionára, kde jeho práca 
spočíva v udržiavaní misij-
nej stanice, vyučovania nie-
len detí, ale aj dospelých (pes-
tovanie plodín, hospodárenia, 
udržiavania hygieny...). V po-
poludňajších hodinách bolo 
vysluhovanie pokánia. Pre 
pohreb zosnulého Stanislava 
Strežu duchovná obnova 
v ten deň už nepokračovala. 
Aj štvrtý deň sa začínalo v do-
poludňajších hodinách na fare 
premietnutím filmu o Ježišo-
vých učeníkoch a blízkych po 
Jeho smrti. O Jeho slávnom 
zmŕtvychvstaní, o pochyb-
nostiach učeníkov, po Tomá-
šovom hľadaní.

Páter Ondrej prítomným 
zdôraznil, aby sme nikdy po-
chybnosťami, neverením 
a podozrievaním nenechávali 
unikať hlavnú podstatu da-
ných vecí a udalostí. 

Po obede nasledovala pred-
náška pre deti a mládež a deň 
sa ukončil liturgiou, kde bola 

vysluhovaná aj sviatosť poma-
zania nemocných.

Duchovná obnova bola 
ukončená slávnostnou sv. om-
šou v nedeľu.

V mene členiek Spolku kres-
ťanskej lásky chcem vyjad-
riť vďaku nášmu vdp. Fran-
tiškovi, že nám aj takto tohto 
roku umožnil prežívať začia-
tok milostivého pôstneho ob-
dobia. Vďaka patrí aj našim 
najstarším ženičkám, že nap-
riek zdravotným problémom 
sa tejto obnovy celým by-
tím zúčastňovali, mladým že-
nám, mužom a aj pár deťom, 
čo obetovali svoj čas a prišli 
na obnovu svojich duší, sŕdc, 
nech ich dobrotivý Pán Boh  
obdarí svojimi milosťami. 

Veľké poďakovanie patrí 
členkám SKL, najmä Mar-
gite Ťasnochovej, že sa starali 
aj o fyzický pokrm pre našich 
pátrov. Veľké Pán Boh za-
plať! 

■ Anna Šutá
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Dubovský lyžiarsky oddiel už 
po 14. raz zorganizoval v na-
šej obci Zimný prechod du-
bovským chotárom, ktorý sa 
uskutočnil 19. januára 2013 za 
pekného, trochu mrazivého 
počasia. 
Účasť bola o niečo menšia ako 
po ostatné roky, ale všetko pre-
biehalo k úplnej spokojnosti sa-
motných účastníkov i organizá-
torov. 

Bola slnečná sobota, polia 
pokryté dostatočnou snehovou 
nádielkou, takže podmienky 
boli nadmieru vyhovujúce. Ly-
žiarsky oddiel pod vedením Jo-
zefa Urbana všetko vopred pri-
pravil – 12 km trať, zápis účast-
níkov, prvé zastavenie pod 
prístreškom na Črťaži, uvarenie 
gulášu, čaju, zabezpečenie fun-
govania baru vo vestibule kul-
túrneho domu a k tomu aj živú 
hudbu s DJ Štefanom Krížom 
z Kňažej - bývalá hudobná sku-
pina RENONS.

Na prechod sa zapísalo 220 
dospelých turistov a lyžiarov na 
bežkách, 40 detí, 30 osôb orga-
nizátorov, a nezapísaných bolo 
cca sto osôb. Účasť v tomto 
ročníku bola o niečo slabšia, 
vlani ich bolo zapísaných 270, 
teraz chýbali dolnokubínski tu-
risti a bežkári, a to z dôvodov 
ich účasti na Slovenskom zraze 
turistov v Osčadnici.

Predseda lyžiarskeho oddi-
elu Jozef  Urban hodnotí prie-
beh celej akcie takto: „Tento 
14. ročník od predchádzajú-
cich sa nelíšil, len musím kon-
štatovať, že bol pokojnejší, bez 
akýchkoľvek rušivých momen-
tov. Dobrá nálada vládla počas 
dňa aj pod prístreškom na Čr-
ťaži. Veľmi dobre zvládli svoju 
úlohu v kultúrnom dome Jozef  
Šnapko aj s dcérou Lenkou pri 
varení a stolovaní chutného gu-
lášu. Už druhýkrát sme vyskú-
šali vymeniť obsluhujúci per-
sonál v bare vo vestibule ne-
závislými osobami, a opäť sa 
to oplatilo. Hoci sme ich platili 
z vlastných prostriedkov, zisk 
bol nadmieru vysoký oproti 
predchádzajúcim ročníkom. 

Po prechode chotárom sa 
všetci sústredili v kultúrnom 
dome a pri živej muzike sa 
dobre zabávali do 22.00 hodiny. 
Nič sa nestalo a kultúrny dom 
sme odovzdali v takom stave, 
v akom sme ho prevzali pred 
akciou.  V závere sa môžem 
všetkým poďakovať, čo pris-
peli k úspešnému uskutočne-
niu prechodu chotárom. Ďa-
kujem aj za ústretovosť obec-
nému úradu, poslancom a pre-
dovšetkým starostovi Ladisla-
vovi Tomáňovi.“

Za povinnosť si kladie ly-
žiarsky oddiel informovať 

14. ročník zimného prechodu naplnil predstavy lyžiarov i ...

Takto kráčali peší turisti na Črťaž

Pohľad na účastníkov na Črťaži

svojich fanúšikov lyžovania 
o zmenách vo vedení oddielu. 
Jeho zloženie je nasledovné: 
predseda Jozef  Urban, po-
kladník Peter Durdiak, členo-
via Ing. Jozef  Hmirek, Pavol 
Miháľ, Peter Šnapko a Tomáš 
Oršuliak. 

Je pekné, keď sa takéto tradí-
cie v našej obci udržiavajú, iste 
to prispieva k propagácii celého 
oravského regiónu a potom sa 
nečudujme, že naša obec už po 
tretí raz sa stala najkrajšou ob-
cou Slovenska na portáli SLO-
VAKREGION.                ■ ph

ObObčeeeeeečeeeeeeeeeeerssssrsr tvenieie p ppppppppppppriririririrrir  T T TTrorororoooooorooccchchccc  ssssssosoo náchchh

Po oddychu na Črťaži pokračovali k Trom sosnám
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Obecný úrad pod taktovkou 
starostu Mgr. Ladislava To-
máňa zorganizoval v našej 
obci 10. februára detský kar-
neval v priestoroch kultúr-
neho domu. Je zaujímavé, že 
pri organizácii neasistovali 
miestni mládežníci, ale ich 
suplovali mladí študenti z 
Hornej Lehoty. Tento karne-
val mal aj svoje špecifikum, 
čím sa odlišoval od pred-
chádzajúcich ročníkov.
Detský karneval v našej obci sa 
uskutočnil už po 11. raz. Orga-
nizátorom prvých 10 ročníkov 
bol náš občan Jozef  Strežo,st., 
začo mu patrí naše úprimné po-
ďakovanie, ale pre iné povin-
nosti sa zriekol ich ďalšieho 
organizovania. Nastala jedno-
ročná prestávka a čakalo sa, či 
sa niekto nájde a pokúsi sa opäť 
obnoviť tradíciu detských kar-
nevalov v obci. Bohužiaľ, ni-
kto neprejavil záujem. Zhodou 
okolnosti náš starosta L. To-
máň navštívil detský karneval v 
Hornej Lehote, ktorý organizo-

vali tamojší študenti ako prak-
tickú maturitnú skúšku. Jeho 
to oslovilo a požiadal ich, či by 
taký karneval neuskutočnili aj 
v našej obci. Ochotne prisved-
čili a dodali, že radi urobia ra-
dosť deťom aj v Sedliackej Du-
bovej. Boli to študenti Strednej 
odbornej školy obchodu a slu-
žieb Dolný Kubín – Oľga Do-
mínová, Patrícia Chromeková a 
Július Janček.

Výbornú náladu vytváral Jú-
lius Janček, ktorý robil DJ, ži-
vého speváka, ale aj masku v 
podobe dvorného šaša. De-
ťom – maskám sa venovali spo-
mínané dve dievčatá a neskor-
šie sa  k nim pridali aj naše dve 
učiteľky so skupinou svojich ži-
ačok navštevujúcich ZŠ v Dlhej 
n/Or.  (P. Zrnčíková, B. Brto-
šová, N. Krkošková, L. Lat-
ková).Tieto dievčatá vypomá-
hali aj pri výzdobe sály spolu s 
p. riaditeľkou G. Brunčákovou.

Program karnevalu sa po-
stupne gradoval. Po predsta-
vení masiek, po tanci, súťažiach 

Detský karneval: „Dubovská mládež,  nemáte výčitky svedomia?“

Takto pózovali masky pred objektívom

Takto to znelo i tento rok v na-
šej materskej škole, čo sa deti 
dozvedeli, že bude znova kar-
neval. Prípravy trvali dosť dlho, 
aby karneval mal tie správne „ 
decibely „. 

Pripravili sme si triedu- vyzdo-
bili sme ju farebným krepo-
vým papierom, balónmi a na-
písali plagát KARNEVAL. Po-
tom nastala chvíľa- 25. január.

Rodičia pripravili deťom 
pekné masky. Ale aký by to 
bol karneval bez prekvape-
nia?  A  tým bola TOMBOLA, 
lebo na to sa deti najviac tešia. 
Všetko podarilo. Trieda vyzdo-
bená, deti pripravené, o tom-

bolu bolo postarané. Začal 
karneval. V triede sa to mihalo: 
princezná, včielka, psík, čertík, 
kovboj, muži v čiernom, mo-
týľ, čarodejnica,  ozaj pestré 
postavičky. 

Karneval sme si spestrili 
dobrou hudbou, dobrým ob-
čerstvením, fotografkou a sa-
mozrejme, súťažami, za ktoré 
deti dostali sladkú odmenu. 

Nakoniec bolo žrebova-
nie tomboly, načo sa deti naj-
viac tešili. Každé dieťa získalo 
malý darček a lentilky.  

A najviac sa  tešili, že ne-
budú poobede spať,  ale  na-
koniec únava  z tanca, ich ulo-
žila na vankúš.  Tak dovidenia 

pre deti i dospelých nasledovalo 
odmeňovanie masiek rôznymi 
sladkosťami a upomienkovými 
darčekmi. Zábava nadobúdala 
ten správny ráz, len škoda, že 
rodičia detí sa do zabávania svo-
jich ratolesti vôbec nezapájali, aj 
keď boli niekoľkokrát organizá-
tormi vyzývaní.  

Celkovo karneval dopadol 
dobre, deti sa vyšantili a od-
niesli si dojmy do svojich noč-
ných sníčkov i spomienky  na 
vydarený karneval. 

Veríme, že nasledujúci ročník 
nebude vyžadovať pomoc mlá-

dežníkov od  inokadiaľ, ale ná-
jde sa skupina nadšencov v na-
šej obci, ktorá zorganizuje kva-
litný i zaujímavý detský karne-
val. Starosta sa bude snažiť im 
vyjsť v ústrety, ba bude pa-
mätať  i na patričnú odmenu. 
Takže, mládež naša, do toho! 
Už odteraz!

 Akcia môže byť organizo-
vaná pre všetky skupiny obča-
nov a to a to s fašiangovými 
zvykni ( pochovávanie basy, pá-
račky, .....a podobne)

■ ph

Hurá  karneváááál... nabudúce ukladali na vankúš, 
na zem. Tak dovidenia na-
budúce.

Od nového roka prebehli 
aj iné aktivity.  Deň veselých 
zúbkov, tiež pekné odpolud-
nie s rodičmi, kde deti pred-

viedli rodičom ako správne si 
treba umývať zúbky. Firma 
dm Drogérie, ktorá nám toto 
sprostredkovala , zašle deťom 
balíčky na umývanie zúbkov.

■ Marta Hudecová
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Tohoročná zima prichád-
zala s akýmisi obavami, ba 
aj Vianoce len tak sčasti na-
značovali, že je tu paňou. 
Aj prvé dni nového roku sa 
stali miernymi, len s tým rozdi-
elom, že bolo viacej snehových 
zrážok a to vytvorilo pomerne 
dobré podmienky na lyžovanie 
na vŕšku Žiar. 

Mladým lyžiarom vyšiel v 
ústrety obecný úrad opravou a 
sfunkčnením vleku, ktorý bol 
v prevádzke v popoludňajších 
hodinách a niekedy aj na po-
žiadanie. O jeho prevádzku 
sa staral Peter Šnapko, pove-
rený starostom a bolo možné 
ho o službu požiadať aj tele-
fonicky.

Tento vŕšok k Hradisku naj-
častejšie brázdili deti so svojimi 
rodičmi. Aspoň takúto spomi-
enku majú na túto zimu na roz-
hraní rokov 2012-2013.Vlek 
fungoval aj v novom roku po-
čas zimných aj jarných prázd-
nin.

K dispozícii bolo aj hoke-
jové klzisko pre korčuliarov, ale 
mierne mrazy to neumožnili. 
Tesne pred Vianocami začalo 
viacej mraziť, ihneď to využili 
fanúšikovia hokeja a začali po-
lievať kurt, ale zbytočne. Mrá-
zik trval iba dva dni a tým sa 
tuhšia zima skončila a korčuli-
ari boli túto zimu odstavení od 
ľadu. Niektorí si to nahrádzali 
v obecnej posilňovni.       ■ ph

Mierna zima žičila aspon lyžiarom

■ ph

Ako každý rok aj v tomto 
roku sa dňa 6.1.2013 konal 
v kultúrnom dome Obecný 
turnaj v šachu a dáme, a to 
v dvoch kategóriách – deti a 
dospelí. 

Súťaže sa zúčastnilo 18 hrá-
čov. Podujatie organizoval 
Ing. Pavol Laurinčík v spo-
lupráci s tunajším obecným 
úradom. 

Kategória detí

Umiestnenie v šachu:
1. Salaj Matej
2. Kudlová Monika
3. Kudlová Iveta

Umiestnenie v dáme:
1. Salaj Matej
2. Salajová Ema
3.Kuboš Maroš

Kategória dospelých

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

Umiestnenie v dáme: 
1. Šutý Ján
2. Laurinčík Pavol
3. Tomáň Ladislav
    a Šutý František

■ lt

Turnaj v šachu a dáme

NaNajvjvj äčäčšišiu raradodosťsť mmalali i škškololácácii

DrDrDrDrDrDrDDružužužužužužžužssststttstsstsststvovooooovovooooooo ž žžž ž žžžžžiaiaiaiaiaiaiaiaiaakokokokk vvvvvv
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Naši hasiči hodnotili svoju 
činnosť na výročnej člen-
skej schôdzi, ktorá sa ko-
nala 20. januára 2013 v 
miestnom kultúrnom 
dome. 

Účastníkov prišli pozdraviť 
starosta Mgr. Ladislav To-
máň a delegát Územného vý-
boru Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Ján Kubica.

V úvode zasadnutia si uctili 
minútou ticha bývalého člena 
DHZ, zosnulého Milana Ma-
chaja. Potom schôdza pokra-
čovala podľa vopred schvále-
ného programu. V hodnotia-

cej správe za rok 2012 odzneli 
aktivity členov DHZ v obci, 
ako napríklad práce na far-
skom humne, uniformovaná 
účasť na  slávnostných i piet-
nych sv. omšiach, sťahovanie 
duchovného otca Mgr. Hen-
ryka Siteka do Bieleho Po-
toka pri Ružomberku, priví-
tanie nového vdp. farára Mgr. 
Františka Dudiaka, spolupráca 
s obecným úradom pri organi-
zovaní vianočnej polnočnej sv. 
omše atď. 

Okrem toho sa členovia ve-
novali aj športovým hasičským 
súťažiam. Zúčastnili sa okres-
ného kola v Dlhej nad Oravou 

Hasiči bilancovali rok 2012

Nedeľa 3. februára bola 
dňom dubovských seni-
orov. Zišli sa v zasadačke 
kultúrneho domu na VČS 
ZO JDS, aby zhodnotili 
svoju činnosť za rok 2012 
a po oficiálnej časti veno-
vali pozornosť svojmu čle-
novi - jubilantovi Jánovi 
Kováčovi k jeho 65 narode-
ninám.
 Rokovanie dôchodcov pri-
šli pozdraviť starosta Ladislav 
Tomáň a účtovníčka obec-
ného úradu Božena Strežová.

Po otvorení schôdze si prí-
tomní vypočuli správu o čin-
nosti za rok 2012, v ktorej sa 
konštatovalo, že práve naši 
dôchodcovia majú najväčší 
podiel na prácach i akciách or-
ganizovaných obecným alebo 
farským úradom. Vytýčené 
úlohy – podujatia si splnili, 
jedine pre malý počet prihlá-

sených členov sa neuskutoč-
nila spoločná návšteva  Za-
kopaného a Wadovíc v Poľs-
kej republike. Popri hodnoti-
acej správe dôchodcovia od-
súhlasili akcie pre  rok 2013. 
Stotožnili sa s tým, aby sa za-
chovali tie akcie, ktoré doteraz 
sa uskutočňovali. Jedine pa-
dol návrh, aby sa zorganizoval 
dôchodcovský ples v zimnom 
období na začiatku 2014 roku. 
Všetci s týmto návrhom súhla-
sili. Do organizovania plesu by 
sa zapojili všetky organizácie 
JDS v okrese, t.j. od Kraľo-
vian, Zázrivej, Dolného Ku-
bína až po Krivú a mal by byť 
reprezentačnou akciou pre 
okres. Výbor organizácie JDS 
prisľúbil, že sa pokúsi  urobiť 
všetko, aby sa ples uskutoč-
nil a to predovšetkým v spo-
lupráci s miestnym obecným 
úradom.

Aj dôchodcovia bilancovali 
rok 2012

– za Sedliacku Dubovú súťa-
žilo len jedno družstvo nad 35 
rokov a umiestnilo sa na dru-
hom mieste.

Úlohy pre rok 2013
Výbor DHZ v našej obci sa 
zaväzuje venovať väčšiu po-
zornosť mladšej generácii a 
pripravovať ich  k hasičským 
zručnostiam i k súťažiam v 
rámci DHZ. Dbať na kva-
litnejšiu prípravu súťažných 
družstiev.

To isté platí aj pre mobilnú 
hasičskú techniku - opravovať 
ju a udržiavať vo funkčnosti 
pre prípadné výjazdy. Sfunkč-
niť striekačku DS 16 k ukážke 
jednotlivých hasičských disci-
plín. Veľmi dôležitou súčas-
ťou činnosti DHZ v obci je 

hasičská zbrojnica, v ktorej je 
nutné opraviť a zatepliť gará-
žové dvere č.1 a č. 2.

V rámci diskusie vystúpili 
starosta L.Tomáň a delegát Ján 
Kubica. Obidvaja pozitívne 
hodnotili činnosť miestnych 
hasičov a sa im aj úprimne po-
ďakovali so želaním, aby na-
ďalej chránili majetok a životy 
našich občanov. Celé rokova-
nie malo konštruktívny cha-
rakter.

Po oficiálnej časti nasledo-
valo malé novoročné pose-
denie, kde okrem občerstve-
nia obdržal  každý člen hasič-
ský kalendár na rok 2013. Naši 
hasiči  si to predsa zaslúžia!

■ Jozef  Strežo, 
predseda  MO DHZ

Milo padla aj pozornosť 
nášmu jubilantovi Jánovi Ko-
váčovi. Vyjadril spokojnosť a 
že ani narátal s takouto pozor-
nosťou. Po gratulácii i milej 
pozornosti  nasledovalo spo-
ločenské posedenie pri bo-
hatom občerstvení. Všetci si 
medzi sebou vymieňali rôzne 
informácie a pritom aj zaspo-
mínali na mladosť – na roky 
starosti i radosti pri vedení i 
výchove svojich rodín. Samo-
zrejme, nezabudli si aj zaspie-
vať svoje obľúbené piesne 

pod vedením našich známych 
harmonikárov – Vila Janíka, 
Mariána Míháľa a Jozefa Hmi-
reka.

Naši dôchodcovia sa ešte 
chcú verejne poďakovať Pet-
rovi Karetkovi za pozornosť, 
ktorú venoval dôchodcom 
z oslavy svojej šesťdesiatky. 
Oni mu prajú do ďalšieho ži-
vota pevné zdravie, radosť z 
každého svetlého dňa a pri-
tom mu vyprosujú aj veľa Bo-
žích milostí.

■ ph

PóPóPóPóPóPóza najaktívnejšíííchchchh ččččleleleleniek kklulububuuuuuuuuuuuuuuuu
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JUBILANTI
(1.4. - 30.6.2013)

Pietna rozlúčka s Jozefom Kytkom

80 rokov
Mária Michnová  jún
70 rokov
Marta Machajová  máj
Alžbeta Strežová  jún
65 rokov
Anna Kytková  apríl
6o rokov
Mária Miháľová  máj
55 rokov
Anton Vavrečan  máj
45 rokov
Vlasta Helisová  apríl
Margita Šutá  máj

Našim jubilantom blahoželáme a 
prajeme pevné zdravie!

Uzavreli manželstvoUzavreli manželstvo
Kristína Mikušková
a Richard Blaško          19.1.2013
Veronika Poláková
a Martin Dudič             9.2.2013

Novomanželom prajeme veľa 
lásky a porozumenia!

Medzi nás prišliMedzi nás prišli
Sára Grešková
Peter Šnapko
Rodičom gratulujeme a maličkým 

prajeme zdravý vývoj!

Opustili násOpustili nás
Jozef  Kytka         29.1.2013
Stanislav Strežo  13.2.2013
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú 

sústrasť!

Prihlásili sa k trvalému pobytuPrihlásili sa k trvalému pobytu
Ľudmila Kytková
Miroslav Greško

Odhlásili sa z trvalého pobytuOdhlásili sa z trvalého pobytu
Kristína Blašková

■ bs

„Životom skúšaný, 
bolesťou sprevádzaný,
dobrotou oplývaný, 
v srdciach našich milovaný.
Už pocítil lásku neba,
žije v jeho objatí.
Raz stretneme sa všetci spolu,
tu čas sa už nekráti.“
Nielen jeho najbližších, ale aj 
nás občanov, priateľov i zná-
mych sa rovnako dotklo, keď 
nás navždy opustil vo veku 70 
rokov dňa 29. januára 2013 bý-
valý predseda MNV (starosta) 
Jozef  Kytka. Jeho odchod zo ži-
vota nás zasiahol na najbolesti-
vejšom mieste – v našich srdci-
ach.
Ako film beží v našich spomien-
kach jeho život. V duchu si opa-
kujeme chvíle nenahraditeľné, 
prežité v jeho blízkosti. Lúčenie 
s ním bolo bolestné, obzvlášť 
preto, že bolo v tomto pozem-
skom živote posledné.
Ak píšeme o človeku, ktorý 
nám bol blízky ako človek, pri-

ateľ, potom je to mimoriadne 
horké. V jeho kronike života čí-
tame, že sa narodil 8. decem-
bra 1942 v roľníckej rodine. Po 
ukončení štúdia pracoval ako 
šofér a v roku 1971 kandido-
val na predsedu MNV v obci  a 
potom tento post zastával ce-
lých 20 rokov, až v roku 1991 
zo zdravotných dôvodov sa 
ho vzdal. Počas jeho účinkova-
nia v obci pribudli stavebné ob-
jekty – kultúrny dom, futbalový 
objekt – šatne, nová požiarna 
zbrojnica. Sú to objekty, ktoré 
úspešne  využívajú naši obča-
nia a budú na dlhé roky pripo-
mínať meno staviteľa Jozefa 
Kytku. Okrem toho mal veľký 
podiel na spolupráci spoločen-
ských zložiek v obci. Vždy svo-
jím ľudským prístupom vedel 
pozitívne ovplyvniť spoluobča-
nov. Pre každého mal otvorené 
dvere, vždy vedel poradiť. Vedel 
počúvať a v tom bola jeho sila. 
Jednoducho, bol veľkým dobrá-

čiskom. Je nad naše sily vyjad-
riť slovami žiaľ a smútok, ktorý 
prechovávajú  v srdciach jeho 
najbližší. 
Uzavierame kapitolu jeho po-
zemskej púte, jeho života, života 
jedného skromného človeka, 
manžela, otca, deda, priateľa, 
dlhoročného  predsedu MNV v 
našej obci.
Jozefov život bol naplnený lás-
kou, láskou k svojim najdrah-
ším – manželke, deťom i vnú-
čatám  Pre nich, pre svojich na-
jdrahších tak rád pracoval, aby 
im zaistil krásny a radostný ži-
vot. Česť jeho pamiatke!

■ redakcia

S veľkou pietou sme sa 
13.februára rozlúčili s naším 
spoluobčanom Stanislavom 
Strežom, ktorý tento pozem-
ský svet opustil vo veku 72 
rokov. 
Opustil nás náhle, bez rozlú-
čenia, a preto v nás akosi re-
zonuje pocit, že mu treba ešte 
niečo povedať. Iste tieto riadky 
už bude čítať hore z nebíčka. 
Tvoj život bol spojený s kaž-
dodenným dianím v našej obci, 
a preto Ti chceme ešte preja-
viť poslednú pietnu úctu aspoň 
prostredníctvom našich obec-
ných novín Žiar. Bol si dlho-
ročným hasičom a mal si veľký 
podiel na všetkých aktivitách, 
ktoré hasiči v obci vykonávali. 
Ako strojník i šofér si sa zúčast-
ňoval všetkých protipožiarnych 
akcií v obci, ale aj v okolitých 

dedinách. Dal si si záležať, aby 
hasičské auto v akúkoľvek dobu 
bolo pripravené na zásah. Bol si 
jeden z najskúsenejších hasičov 
a organizátorov činnosti ostat-
ných hasičov pri likvidácii po-
žiarov. Smelo môžeme konšta-
tovať, že veľká časť Tvojho ži-
vota bola zasvätená hasičstvu.
Okrem toho sme Ťa poznali 
ako veľkého odborníka – opra-
vára všetkých možných mo-
torov, náradí, mechanizmov. 
Nech prišiel ktokoľvek k Tebe s 
nejakou prosbou, vždy si vedel 
pomôcť či poradiť. Popri ha-
sičoch si ešte vykonával rôzne 
práce pre družstvo, obecný 
úrad i farský úrad.  Poznali sme 
Ťa aj ako odborníka pri prácach 
na poli,  kde si svojimi mecha-
nizmami pomohol nejednému 
spoluobčanovi, či to bolo pri si-

ati, orbe, žatve, pri zbere úrody 
a podobne.
Veľa si toho stíhal a budeš nám 
chýbať, no najviac svojej na-
jbližšej rodine. Ostala nám už 
iba spomienka na Teba - aktív-
neho občana, manžela, otca, 
starkého, ktorý sa svojimi 
schopnosťami snažil pomôcť 
väčšine spoluobčanov. Ďaku-
jeme!!!
Nech Ti je za Tvoje dobré 
skutky dubovská zem ľahká! 
Odpočívaj v pokoji! 

■ redakcia

S pietou za  Stanislavom Strežom
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Minister vystupuje na mítingu:
- Drahí občania Slovenska, 
mám pre vás dve novinky. 
Jednu dobrú a druhú zlú.
- Povedz najprv tú dobrú, kri-
čia.
- Našej milovanej republike sa 
dnes podarilo uhradiť celý za-
hraničný dlh!!!
- Hurááá !!!
- A teraz tú zlú...
- Máme 72 hodín na opustenie 
republiky...

°°°°°°°°
- Pane, kúpte snežienky pre 
svoju manželku.
- Nemám manželku.
- Tak kúpte pre svoju milú.
- Nemám žiadnu milú.
- Tak si ich kúpte tak pre ra-
dosť, že máte tak šťastný, spo-
kojný život.

°°°°°°°°
- Chlapček, je tvoj ocko doma?
- Nie je.
- A kedy príde?
- Keď sa vraj bude dobre sprá-
vať, tak za 10 rokov.

°°°°°°°°
Taliansky dôstojník sa vyťa-
hoval pri istej príležitosti pred 
slečnou:
- Môj pradedo bojoval  s Gari-
baldim, starý otec v prvej sve-
tovej vojne, otec v druhej a ja 
som bojoval v Indočíne.
- Zdá sa, že pochádzate z 
veľmi neznášanlivej rodiny!

°°°°°°°°
- Ako vyrábajú policajti atra-
ment?
- Mlátia vodu, kým nezmodrie.

°°°°°°°°
Príde vlk k siedmim kozliat-
kam:
- Kozliatka, kozliatka, otvorte 
dvierka, nesiem vám mliečka!
Spoza dverí sa ozve:
- Čo si chorý, my už sedem ro-
kov pijeme coca-colu!

°°°°°°°°
-Prečo žobráci nosia palice?
-Aby nimi odháňali hlad.

°°°°°°°°

-Dežo, prečo si nie v robote?
-Prepustili ma.
-A prečo?
-Čo prečo? Šak z basy aj pre-
púšťajú!

°°°°°°°°
-Prečo sa blondín s blondín-
kou nechce brať?

-Lebo by sa nevedeli dohod-
núť, ktorý z nich je múdrejší!

°°°°°°°°
Lekár hovorí policajtovi, kto-
rého vyšetruje:
-Povedzte, prosím á!
-Malé alebo veľké, pán doktor?

°°°°°°°°
-Pán doktor, chcem počuť celú 
pravdu, čo mi je?
-Keď dokážete zniesť celú 
pravdu, tak vám ju teda po-
viem: Vôbec netuším!

°°°°°°°°
-Je pravda , pán doktor, že ge-
nialita je v skutočnosti cho-
roba?
-Je, ale vy môžete byť úplne 
spokojná. Ste úplne zdravá.

              ■ stranu pripravil ph

Vtipy na vyvolanie úsmevu a dobrej nálady

Krížovka Ak sa ti zdá, že všetko funguje, určite si niečo...... (tajnička)
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Marcovým posledným kolom 
sa skončila jarná časť súťaž-
ného ročníka stolnoteniso-
vých oravských súťaží. 
Našu obec reprezentovali v 
tomto ročníku dve družstvá  - 
áčko a béčko.

Družstvo „A“ súťažilo v 5. 
lige teda v najvyššej oravskej sú-
ťaži. Do nej v minulom roku 
pribudli viaceré dobré družstva 
z regionálnych súťaží a tento 
fakt spôsobil, že súťaž sa stala 
náročnejšou ako po predchádza-
júce roky. Naše áčko  reprezen-
tovali najviac Ján Zrnčík, Patrik 
Zrnčík, Ladislav Tomáň, Ivan 
Kováč a súrodenci Strežovci – 

Jozef  a Ľudovít. Tento rok na-
šim tenistom už menej vypo-
mohli Albert Paríšek či dvaja 
legionári z Košíc, takže väč-
šinu zápasov odohrali len du-
bovskí tenisti, ale aj tak dosiahli 
8.miesto a to je pri konkurencii 
najlepších oravských družstiev 
veľmi dobrý výsledok.

Ešte lepší výsledok dosiahlo 
„B“ družstvo, ktoré v 6. lige ob-
sadilo pekné 2. miesto, keď len 
jeden zápas v súťaži prehralo. 
Body získavali len dubovskí 
hráči – Zrnčíkovci, Strežovci a 
L. Tomáň. Menej zápasov odoh-
ral Dušan Oršuliak a Václav Pil-
lár z Hornej Lehoty.            ■ lt

Veľmi pekný úspech dosiahli 
naše štyri dievčatá v stolnom 
tenise. Po víťazstve v okres-
nom kole v Dolnom Kubíne 
sa prebojovali za okres na 
krajské kolo v Čadci. 

Tam za účasti 11-tich druž-
stiev z okresov Žilinského 
kraja dosiahli životný úspech, 
keď ako družstvo skončili na 

2. mieste. Tento úspech dosi-
ahli síce žiačky ZŠ s MŠ Dlhá 
nad Oravou, ale všetky 4 diev-
čatá sú z našej obce, kde aj tré-
nujú. Pohár a diplomy  si pri-
niesli Patrícia Zrnčíková, Ad-
riana Oršuliaková, Branislava 
Brtošová a Nikola Krkošková. 
Gratulujeme !!!

■ lt

Úspech našich stolných tenistiek na krajskej súťaži

V sobotu 23. marca sa usku-
točnil obecný stolnotenisový 
turnaj v troch kategóriách. 

Zápasy sa odohrávali na šty-
roch pingpongových stoloch v 
sále kultúrneho domu. Počas 
turnaja bolo nachystané aj ob-
čerstvenie a po skončení boli 
najlepší hráči ocenení vecnými 
cenami a diplomami. Víťazi 
dostali poháre. Turnaja sa zú-
častnilo celkom 25 hráčov.

V jednotlivých kategóriách 
bolo nasledovné umiestnenie:

Registrovaní: 
1. Patrik Zrnčík, 
2. Ivan Kováč, 
3. Ladislav Tomáň.

Neregistrovaní: 
1. Róbert Zrnčík, 
2. Ján Tomáň, 
3. Pavol Havrila

Deti a žiaci: 
1. Patrícia Zrnčíková, 
2. Adriana Oršuliaková, 
3. Bronislava Brtošová

Obecný stolnotenisový turnaj

Tabuľka 5. liga - muži

Tabuľka 6. liga - muži
Družstvo Stretnu-

tia
Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1. Vasiľov A 20 17 1 2 241:119 55

2. Sedl.Dubová B 20 14 5 1 235:125 53

3. Dlhá A 20 15 3 2 233:127 53

4. Námestovo C 20 11 5 4 208:152 47

5. Tvrdošín C 20 7 5 8 175:185 39

6. Bziny C 20 8 2 10 182:178 38

7. Lokca C 20 7 2 11 171:189 36

8. Krivá B 20 6 2 12 147:213 34

9. Bziny B 20 3 6 11 139:221 32

10. Or.B.Potok B 20 4 1 15 126:234 29

11. Or. Lesná C 20 1 2 17 123:237 24

Družstvo Stretnutia Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1. Lokca B 22 19 2 1 272:124 62

2. Niižná B 22 15 4 3 244:152 56

3. Hruštín A 22 13 3 6 237:159 51

4. Zuberec A 22 9 5 8 211:185 45

5. Bziny A 22 10 3 9 196:200 45

6. Mútne A 22 7 8 7 198:198 44

7. Or. Lesná B 22 8 6 8 188:208 44

8. S.Dubová A 22 9 3 10 201:195 43

9. Or. Poruba A 22 10 1 11 201:195 43

10. Rabča A 22 4 6 12 165:231 36

11. Or.B.Potok A 22 4 3 15 147:249 33

12. D.Kubín B 22 2 0 20 116:280 26


