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Ročník III. 	

Kandidáti do
samosprávy
obce

Číslo 3

Poďakovanie za úrodu

Sme v období, keď končí
štvorročné volebné obdobie orgánov obcí na Slovensku. Rozhodnutím predsedu Národnej
rady SR zo 7. 2. 2006 bola určená
sobota 2. decembra 2006 za deň
volieb do obecných a mestských
zastupiteľstiev a voľby starostov
a primátorov obcí.
Obec je územnosprávna jednotka charakterizovaná súvislým
domovým osídlením a vlastným
názvom. Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Volia ich obyvatelia obce, ktorí
majú na jej území trvalý pobyt.
Voľby sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným
hlasovaním.
Nedeľa, 8. októbra 2006, do
24.00 hodiny, bol termín odoVlastníci úrodnej aj neúrodnej pôdy dali pôdu do prenájmu Agrodružstvu. Pozemky v blízkosti obydlí
vzdať kandidátne listiny na tieto a na rovinách obrábajú naši drobnopestovatelia. Venujú sa pestovaniu hlavne zemiakov, obilia, kapusty
posty.
a inej zeleniny. Kto zasial a zasadil hodnotí tohtoročnú úrodu za dobrú, niektorí za vynikajúcu. Prvook(Dokončenie na 4. strane) tóbrová nedeľa v kostole svätého Ladislava bola v duchu poďakovania za tohtoročnú úrodu.
(red)

Dvanásť čísiel

Vážení občania a naši čitatelia novín obce. Toto číslo,
ktoré sa dostáva do Vašich
domácností je už trináste.
Dvanásťkrát sme udalosti v
obci zachytili perom a fotoaparátom. Mali ste možnosť
sa pousmiať, zabaviť i čo-to sa
dozvedieť. Niektorí aj povedali: „Je to o ničom, nemajú čo
robiť, tak sa zabávajú“ a pod.
Názory a pohľady sú rôzne
– pochvalné, ale aj zavrhujúce. Niektorí z Vás novinám
Dlhánske zvesti už dali aj prímenie. Sto ľudí, sto názorov.
Dostávame aj pochvalné hodnotenie, čo nás teší. Ohlasy sú

pre nás impulzom pre zdokonalovanie.
Náš redakčný kolektív je
skupina dobrovoľníkov, ktorí
chcú našich občanov informovať o udalostiach v obci.
Sú to udalosti, ktoré sa stali
v priebehu posledných troch
mesiacov. Pri čítaní článkov
si mnohí poviete, „o tomto
už viem, nič nové“. Nie však
všetci naši spoluobčania majú
možnosť byť informovaní o
dianí v obci.
V redakcii radi privítame
vaše názory, postrehy i zmysluplné návrhy. Našim občanom, ktorí doteraz prispeli k

Z obsahu čísla:
spestreniu novín, ďakujeme.
Ďakujeme im i za to, že nám
dodávajú odvahu.
V ostatnom čísle sme vyzvali rodákov obce, aby nám
opísali perom alebo slovom
udalosti o vzniku Fatimskej
kaplnky. Zatiaľ sa nikto nenašiel. Nevedno prečo. Žeby sa
už nikto nenašiel medzi nami,
kto sa vlastnoručne podieľal
na jej výstavbe a za akých okolností? S určitosťou vieme, že
spomínaná kaplnka sa stavala
pred 60-timi rokmi. Zo 114
obyvateľov 65 a viacročných sa
nenájde ani jeden jediný?
(red)
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Lyžovačka
klope na dvere
Výzvy v miestnom rozhlase,
v novinách obce a v regionálnom týždenníku Orava na ponuku prenájmu lyžiarskeho vleku sa pravdepodobne skončili
len pri slovách záujemcu.
Po prvýkrát bol vlek Nad
studničkou daný do prevádzky v
roku 1991. V roku 2000 obec s
miestnym Agrodružstvom uzavrela nájomnú zmluvu o prenájme
vleku. Koncom vlaňajšieho roku
družstvo nájomnú zmluvu zrušilo. Bol to hlavný dôvod, prečo
predchádzajúce zimné obdobie,
bohaté na snehovú nádielku,
lyžiarsky vlek neslúžil lyžiarom.
Zrejme nebude slúžiť ani túto
zimnú sezónu. Záujemca sa doteraz s plnou zodpovednosťou
nevyjadril. Nové lano zakúpené
obecným úradom bude pravdepodobne aj túto zimu zapadať
prachom v sklade obce.

Knižnica opäť
v prevádzke
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Čas na výrub drevín
Dreviny sú významnou zložkou životného prostredia. Plnia
dôležité a nezastupiteľné, predovšetkým ekologické a environmentálne funkcie. Sú základným
stavebným prvkom nielen lesov,
ale majú aj funkciu pôdoochrannú, hydrickú (hospodária s
vodou), klimatickú, biotickú,
krajinotvornú a estetickú i rekreačnú a liečebnú.
Podľa správy katastra u nás
les tvorí 20 % z rozlohy obce, trvalé trávne porasty 37 %, ostatné plochy 27 %, 7 % orná pôda,
vodné plochy 4 % a 5 % zastavané plochy a záhrady. Dnes môžeme povedať, že percentá už na
prvý pohľad sú úplne iné. Dokazujú to letecké snímky.
Vlastníci pozemkov drevnú
hmotu využívajú na rôzne účely. Keďže ceny tepla sa každým
rokom šplhajú vyššie a vyššie,
drevo využívajú aj na kúrenie.
Na výrub drevín sa vyžaduje súhlas obce. Pri vydávaní súhlasu
na výrub dreviny sa prihliada
na druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a význam dreviny
pre životné prostredie a na to,
aby sa výrub uskutočnil najmä
v období vegetačného pokoja.
Obdobie vegetačného pokoja
je určené od 1. októbra do 31.

Napílené stromy čaká ešte ďalšia manipulácia. Majiteľ má určite súhlas na výrub dreva.
marca. Mimo tohto obdobia je
zákaz výrubu všetkých drevín.
V odôvodnených prípadoch je
možné vydať súhlas na výrub,
ak je preukázaný zlý zdravotný
stav dreviny a pod. Podľa zákona o ochrane prírody možno
vykonať výrub dreviny len po
predchádzajúcom súhlase orgánom ochrany prírody (obce) a
po právoplatnosti súhlasu. Vykonávateľ výrubu je na požiadanie príslušníkov Policajného
zboru, orgánov ochrany prírody
povinný alebo členov stráže prírody preukázať pôvod prepra-

Obecná knižnica nachádzajúca sa v priestoroch Klubu mladých bola pre verejnosť otvorená 16. októbra 2006. Čitatelia si
môžu vypožičiavať knihy každý
pondelok, piatok a sobotu od
16.00 hod. do 19.00 hod. Obecnú knižnicu bude zatiaľ viesť
pani Mária Murcinová. V príObec dňa 19. 1. 2004 požiadala zo štrukturálpade zmien Vás bude informo- nych fondov Európskej únie o poskytnutie nenávať prostredníctvom miestneho vratného finančného príspevku na výmenu okien
rozhlasu.
v budove základnej školy a telocvične. Pátranie po
projekte cez telefón, ani pri osobných návštevách
starostu na ministerstve, nebolo úspešné.
Desiateho júla 2006 priamo od ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR Lászloa Gyurovszkého
prišiel list starostovi obce. Obsahom listu bolo, že
O tretej hodine v nedeľu, 29. žiadosť s názvom „Výmena okien v budove Základoktóbra si ručičky hodín posu- nej školy a telocvične Dlhá nad Oravou“ bola zaranieme o celú hodinu dozadu. dená do zásobníka projektov s konštatovaním, že
Dôvodom toho je koniec letné- počet kvalitných projektových zámerov a výška žiaho času. Zimný čas potrvá do
24. marca 2007.
(red)

vovaného dreva právoplatným
súhlasom.
Výrub drevín, na ktorý sa
nevyžaduje súhlas sú: stromy
s obvodom kmeňa do 40 cm,
meraným vo výške 130 cm nad
zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2.
Priestupku sa dopustí ten,
kto: vykonáva činnosť bez súhlasu, neoznámi výrub dreviny,
uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie rozhodnutia,
poškodzuje dreviny, nepreukáže
oprávnenie na výrub a pôvod
prepravovaného dreva a pod.

Kvalitný projekt v zásobníku

Nastáva
zimné obdobie

daných finančných prostriedkov vysoko prevyšujú
finančné zdroje. V nasledujúcom programovom období 2007-2013 sa predpokladá vytvorenie mechanizmov umožňujúcich podporiť žiadosť evidovanú
v zásobníku projektov. (naša poznámka: vyjadrenie
ľútosti?, nádej zomiera posledná?)
Na záver sa bývalý pán minister vyjadril: „Ďakujem Vám za doterajšiu spoluprácu a oceňujem
Vašu snahu vynaloženú v procese uchádzania sa
o finančnú podporu, ktorá prispieva k vytváraniu
rámca pre ciele a operácie zamerané na vyrovnávanie regionálnych rozdielov prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ.“

Vízia bezpečnosti na ceste

COOP Jednota Trstená
ponúka na predaj budovu
bývalej predajne potravín
Za vodou.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava v týchto
dňoch prerokováva ďalší úsek
zámeru výstavby rýchlostnej
cesty R3 v úseku Horná Lehota
– Trstená.

Začiatok trasy v Sedliackej
Dubovej bude naväzovať na
terajšiu budovanú stavbu Oravský Podzámok – Horná Lehota.
Cesta bude obchádzať severným smerom obce Sedliacku

Dubovú (nad Agrodružstvom),
Dlhú nad Oravou a Krivú,
z Krivej prechádza južne cez
hrebeň Bielej skaly do Nižnej.
Termín začatia a ukončenia je
2013/2017.
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Obraz muža s pár centami vo vrecku (3)
Prekvapením začiatku roku 1994 bola zásielka z Ministerstva zahraničných vecí
SR, konzulárneho odboru. Jej obsahom bola dokumentácia týkajúca sa pozostalosti
po nebohom Antonovi Gvorovi nar. 12. 9. 1900.
Menovaný 18. októbra 1983 uzatvoril
dohodu o správe svojho majetku (účastiny v akciách) s FIRST NATIONAL BANK
OF HOT SPRINGS. V dohode si vyhradil
právo, že kedykoľvek písomnou formou
môže okrem iných podmienok, zmeniť príjemcu alebo iný plán rozdelenia zvereného majetku. Toto právo využil 23. 4. 1984,
keď zmenil článok 4 nasledovne: „Po smrti
zostavovateľa (A.Gvoru), správca (vyššie
menovaná banka) bude pokračovať v držbe zverenia majetku potom zriadeného na
veky ako charitatívne zverenie a bude rozdeľovať čistý príjem zarobený zverením majetku vo vhodných splátkach, ale nie menej
často ako polročne, v rovnakých podieloch
rozdelených medzi nasledovné dve mestá
pre všeobecné blaho a prospech občanov
týchto dvoch miest: Mesto, v ktorom sa zostaviteľ narodil: mestu Oravská župa, Československo a mesto v ktorom zostaviteľ
vyrástol: mestu Sedliacka Dubova – Dlha,
Československo. Správca rozdelí takéto
prostriedky kompetentným vládnym úradníkom príslušných miest pre účely vyššie
uvedené“.
Druhý dodatok spísaný 25. septembra
1984 bol zmenený „... nie menej často ako
ročne, v podieloch rozdelených na hlavu
podľa určenia populácie vo veku 16 rokov
alebo staršej podľa overeného sčítania vy-

konaného počas januára každého roku, ktoré bude použité ako poverenie k rozdeleniu
uvedených prostriedkov medzi nasledovné
dve mestá....“.
Po smrti darcu vykonávateľ pozostalosti
Milija Premovic podal žalobu voči odporcovi – správcovi (banke) Dohody o zverení
majetku Antona Gvoru. Odvolal sa, že dohoda neplní úlohu charitatívneho zverenia
z nasledovných príčin: že zverenie nemá
charitatívny cieľ a zverenie neobsahuje
základný prvok identifikácie užívateľov.
Žalobca požadoval od Okresného súdu v
Gerlande prehlásenie, aby zrušil článok 4
dodatku č. 2 Dohody ... a rozhodnutie stálej
renty.
Následne bolo potrebné dokladovať nespočetným množstvom rôznych dokumentov: získať doklady o tom, že obce v „Oravskej župe“ existujú, kedy vznikli, doklady o
narodení pána Gvoru, uzavretí manželstva,
o pobyte atď. Obidve obce poverili Dr. Milana Ježovicu, vedúceho konzulárneho oddelenia vo Washingtone zastupovaním veci
pozostalosti nebohého Antona Gvoru (+
21.9.1990). Po dlhých jednaniach a dokazovaniach, súd v štáte Arkansas, dňa 15. 2.
1995 žalobu pána Premovica zamietol. Súd
rozhodol, že navrhovateľ sa môže v zákonnej jednomesačnej lehote odvolať. Keďže
tak neurobil, rozsudok nadobudol právo-

platnosť v prospech článku
4 Testamentu.
Pr ávopl at ný
rozsudok
a
list advokátov
spol. Evans,
Farrar, Reis,
Rowe a Nicolosi z USA
boli doručené
Konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných
vecí z Veľvyslanectva SR vo Washingtone
so žiadosťou o ich zaslanie na adresu obce
Dlhá nad Oravou a obce Sedliacka Dubová.
Konečným rozhodnutím súdu z 5. januára
1996 bola táto kauza definitívne uzavretá v
prospech obcí Dlhá nad Oravou a Sedliacka
Dubová. Všetci účastníci súdnych pojednávaní i advokáti banky zhodne konštatovali,
že takéto niečo je veľmi neobvyklé. Sú radi,
že vôľa nebohého Antona Gvoru sa stala
skutočnosťou.
Zásluhu na vybavovaní pozostalosti
má starosta obce Milan Kurčinka, dnes už
nebohý Milan Ťapák, bývalý starosta Sedliackej Dubovej Ján Zrnčík a Mgr. Ladislav
Tomáň, terajší starosta S.Dubovej.
V polovici augusta roku 1998 prišla starostka mesta Hot Springs v zastúpení spravujúcej banky preveriť pravdivosť predložených dokladov. Netajila svoje veľké prekvapenie a úžas nad tým, do akého prostredia
prišla.
(Dokončenie v budúcom čísle)

Verí, že dobročinná myšlienka bude pre všetkých
Uplynulo desať rokov od príbehu,
neobvyklej udalosti. Zvesť o dedičstve z
poza mora vyrazila dych nie jednému z
nás. Na tieto udalosti starosta obce Milan
Kurčinka spomína takto:
Prvá oficiálna správa o dedičstve prišla od JUDr. Škerlíka, právnika Okresného úradu v Dolnom Kubíne. Tu prišlo
avízo z Ministerstva zahraničných vecí
SR (MZV), že sa hľadá obec Sedliacka
Dubová a Dlhá. Asi pol roka trvalo zháňanie dokladov, ktoré požadovali advokáti bankového trustu. Advokáti banky
statočne hájili záujmy banky, veď sa jednalo o nezanedbateľnú čiastku divident.
Naopak americké súdy sú maximálne na
strane občana a obhajujú jeho vôľu. Všetky úrady, ktoré sme s vtedajším starostom Sedliackej Dubovej Jánom Zrnčíkom
navštívili, nám vychádzali maximálne
v ústrety. Na MZV sme sa obaja cítili už

ako doma. Každý originálny doklad, ktorý od nás požadovali sme museli doručiť
osobne, aby sa nám náhodou nestratil.

Tieto potom obratom kurier doručoval
na Veľvyslanectvo SR vo Washingtone.
Nápomocný pri zbieraní požadovaných
dokladov bol, dnes už nebohý, Milan Ťapák. Pomáhal nám v tom zmysle, že túto
rodinu poznal a hľadanie súvislostí bolo
ľahšie.
Pocit z toho všetkého mám veľmi dobrý. Tieto dve obce mali to šťatie, že na nich
pamätal rodák. Som presvedčený, že tento
fond bude na veky večité využívaný v prospech všetkých našich občanov. Občanov
žijúcich v obci Dlhá nad Oravou bez rozdielu vierovyznania, bez rozdielu či sú rodáci z obce alebo nie. Nech je zachovaná
podmienka závetu „pre všeobecné blaho
a prospech občanov“.
Pevne verím, že noví funkcionári obce
budú zachovávať tieto pravidlá. Verím, že
banková rada v USA nikdy nespochybní
využitie dobročinnej myšlienky darcu.
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Plné ruky práce
Miestna volebná komisia plní
v komunálnych voľbách jednu
z najdôležitejších funkcií. Preskúmava kandidátne listiny a
registruje kandidátov uvedených
na kandidátnych listinách, vyhotovuje hlasovacie lístky, vydáva
zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení a vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch volieb.
Šesť politických strán podalo
kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva a zároveň mali
právo delegovať jedného člena a
jedného náhradníka.
Miestna volebná komisia
bude pracovať v zložení: za KDH
– Emília Gerátová, ĽS-HZDS
– Milan Šnapko, SDKÚ - Peter
Bracho, SF – Marta Zrnčíková,
SMER – Július Rabiansky ml. a
SNS – Martin Horváth. Za predsedu si zvolili Martina Horvátha
a podpredsedu Petra Brachu.

z obecného zastupiteľstvA

Septembrové zasadnutie
obecného zastupiteľstva
Deväť poslancov obecného
zastupiteľstva zaujalo svoje miesta dňa 14. septembra 2006 na
obecnom úrade.
Voľby do samosprávy obcí sú
pred dverami. Terajší poslanci
mali za úlohu na nové štvorročné
obdobie schváliť „poslanecké stoličky“. Podľa zákona o obecnom
zriadení, obecné zastupiteľstvo
určí pred voľbami počet poslancov podľa počtu obyvateľov. Od
1001 do 3000 obyvateľov obce

je 7 až 9 poslancov. Naša obec s
1389 obyvateľmi doteraz mala
schválených 9 poslancov. Pre
nové volebné obdobie boli názory o počte nových poslancov rôzne. Pri hlasovaní bolo 7 poslancov za deväť nových poslancov,
proti nebol nikto a 2 poslanci sa
hlasovania zdržali.
Zhodnotené boli práce v investičnej výstavbe. V obci bola
vykonaná údržba a úprava miestnych komunikácií a parkovísk.

Kontrola uloží,
občan odloží
Obvodný úrad životného
prostredia v letnom období vykonal kontrolu nepovolených skládok odpadu. Skupina kontrolórov sa zaujímala už v minulosti
o problémovú skládku odpadov
v lokalite „za mostom“. V súčasnosti je časť priestoru zrekultivovaní navážkou výkopovej zeminy.
Zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov obec zabezpečuje Technickými službami
mesta Tvrdošín. Na odvoz nebezpečných odpadov, plastov, skla
a textilu má uzatvorenú zmluvu
s firmou ENZO-VERONIKA-VES, a..s. Dežerice.
Z kontroly vyplynulo jednoznačné opatrenie – zvýšiť kontrolu v lokalitách, kde vznikajú
skládky odpadu a prijať účinné
opatrenia proti ich ďalšiemu
vznikaniu.
Čo na to my občania? Čo je
jednoduchšie, odpad triediť a
doniesť na určené stanovište alebo potajomky sa odpadu zbaviť
hoci aj pár metrov od domova?
Je účinné sledovať necelých 1400
obyvateľov deň i noc a udeľovať
im finančné pokuty?
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Úprava chodníka pri čistiarni odpadových vôd. Občania bývajúci Za
vodou prostredníctvom poslanca Jozefa Schellinga poďakovali za jeho
zrealizovanie.

Asfaltovým kobercom bola opravená cesta na cintorín a základnú
školu, chodník od železničnej
stanice do uličky okolo Jurčáka,
cesta Pod brehom k trom rodinným domom, Upravená bola aj
prístupová cesta v areáli zdravotného strediska, parkovisko na ihrisku je už bez jám plných vody.
Pri obecnej bytovke bolo
urobené parkovisko zo štrku pre
osobné autá. Boli položené nové
panely na chodníky pre peších
okolo čističky a Jozefa Ferenčíka.
Zakúpené rúry z PVC boli
zabudované na odvodnenie cesty
v Ráztokách a pri Jánovi Pavnicovi. Novými rúrami je opravený
priepust na ceste pri J. Geloňovi
smerom na Agrodružstvo. Zregulovaním potoka pri Viliamovi
Očkajákovi sa vyriešil dlhotrvajúci problém neodtekajúcej vody.
Po minuloročnej oprave interiérov kultúrneho domu bolo
potrebné dokončiť opravy aj
vonkajšieho vzhľadu budovy.
Budova je vymaľovaná a má namontované snehové zábrany. Garáž pri zdravotnom stredisku si
vyžiadala opravu strechy. Obidve
opravy stáli 224 tis Sk.

Pripomienky od našich občanov
- „Obec je na hlavnej trase Balt – Jadran a
nerobia dobrú vizitku obci ošarpané sypárne na
začiatku a konci dediny.“
- „Zavedením zberu plastov, fliaš a železa sa
značne vylepšilo životné prostredie, ale nájdu sa

občania, ktorí smeti vysýpajú najmä pri Orave na
hornej železničnej rampe a na nižnom konci. Nevieme, prečo to robia, keď aj tak platíme za odvoz
a robíme si námahu, že ich nosíme na odľahlé
miesta.“

Kandidáti do samosprávy obce
(Pokračovanie z 1. strany)
Návrh kandidátov politickými stranami do obecného
zastupiteľstva: SMER – Ondrej
Suroviak, Jozef Komperda, Pavol Schelling, František Murcin, Ján Geloň, Jozef Geloň a
Peter Kukla. SKDÚ-DS – Jozef
Matis. SNS - Mgr. Monika Horváthová. SF – Anna Kostúriková, KDH – Mgr. Andrea Suľová, Jozef Zrnčík, Jozef Mores,
Tomáš Čižmár a Ján Machaj.
ĽS-HZDS – Mgr. Mária Hu-

decová, Ing. Ján Kamas, Peter
Kňazúr, Rastistav Kožienka,
Marián Kňazúr, Jozef Kukla a
Anton Novák.
Pre voľby starostu obce za
politickú stranu ANO Jozef Geloň, ĽS-HZDS Tomáš Mintál a
koalícia strán SMER, SDKÚ-DS
a KDH Ing. Bartolomej Gonos.
Ako nezávislý kandidát sa prihlásil s petícou minimálne 100
voličov Ing. Pavel Capuliak.
Miestna volebná komisia
preskúmala doručené kandi-

dátne listiny a konštatovala, že
spĺňajú podmienky ustanovené
zákonom.
Zaregistrovaných kandidátov si občania – voliči môžu pozrieť na vývesnej tabuli obce od
28. októbra 2006. V zozname
bude uvedené: meno, priezvisko, akad.titul, vek, povolanie,
trvalý pobyt kandidáta a názov
politickej strany, ktorá kandidáta navrhla alebo údaj o tom,
že ide o nezávislého kandidáta.
(OcU)
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Cepy už len v múzeu
Doznel posledný tón gongu za vyhlásením v miestnom
rozhlase, že sa začína pre podielnikov družstva žať obilie,
čiže nadišla žatva. Ten, kto má
záujm o túto službu počká na
kombajn pri svojej záhumienke. Po skončení práce kombajnu, majiteľ – hospodár nasype
obilie do vriec a odvezie ho domov. Na druhý, či tretí deň odvezie vysušenú slamu a za dva
dni je po žatve. Aké jednoduché
a málo pracné.
V minulosti žatva patrila k
najvýznamnejším letným poľnohospodárskym prácam. Časovo bola vsadená do horúcich
augustových dní a trvala aj dva
týždne.
Hospodár po zistení, že je
obilie na kúsku (poli, záhone)
už zrelé, zaťal „zbožnou kosou
s hrabkami“ do obilia (kosa na
obilie) a toto ukladal na radok.
Ak bolo obilie povalené vetrom, či dažďom, tak ho podkášal. Ďalší pracovníci pri žatve,
obyčajne ženy, skosené obilie
viazali povrieslom do snopov.
Snopy stavali do tzv. nemcov,
aby obilie i slama dokonale vyschli. Do jedného nemca postavili 8-9 snopov kláskami nahor
a prikryli ich snopom väčším,
nazývaným hlavou. Boli postavené pekne v rade a na poli zostali dovtedy, kým ich gazda nedoviezol domov do humna. V
záčine ich poukladal do vrstiev,
kláskami dovnútra, aby čo najmenej zrniečok vyšlo nazmar.
Tam obilie čakalo na mlátenie.
Mlátili ho dávnejšie cepami
(drevené náradie na mlátenie

obilia), no neskoršie strojom
na mlátenie obilia – mláťačkou. Pri mláťačke bolo treba k
jednotlivým častiam práce viac
pracovných rúk. Chodila vypo-

Po vymlátení mláťačku z
humna vytlačili, či vytiahli von
a do prázdneho záčina sa uložili
otiepky slamy. Dvor či záhradu vyhrabali, obilie vyviezli do

kronika
Narodili sa
11. 7.
11. 7.
14. 7.
20. 7.
01. 8
21. 9.

Andrej Štrbka
Michal Kamas
Michaela Matysová
Erik Oršuliak
Adrián Špavor
Timea Mikulová
Vítame ich medzi nami

Manželstvo uzavreli

Takýto kombajn 1 hektár obilia pokosí a súčasne vymláti v priemere
za 2 – 3 hodiny.
máhať rodina i susedia a bola to
takmer spoločenská udalosť. Zo
záčina (priestoru v humne na
ukladanie obilia) sa snopy zhadzovali na stôl mláťačky. Jeden
pracovník rozrezával povriesla
na snopkoch a druhý ich dával do mláťačky na vymlátenie.
Ďalší vymlátenú slamu spred
mláťačky odoberali, viazali do
otiep a odnášali do záhrady, či
do dvora. Od mláťačky sa odnášali plevy do plevínca a polámané časti slamy – úhrabky
na vopred určené miesto. Obilie
sa samočinne plnilo do vriec a
pracovník pri vreciach ich doplnil, zaviazal a odkladal nabok.
Gazdiná medzitým pripravovala pohostenie pre pracovníkov.

sypárne, či sýpky a vysypali do
drevených debien – štokov.
V období, deď gazdovia
odovzdávali časť obilia na povinnú dodávku štátu – kontigent, bol pri mlátení prítomný
aj dozor – komisár, ktorého pre
jednotlivé dediny, či majiteľov
mláťačiek určoval nadriadený
orgán – okres. Jeho úlohou bolo
zapisovať množstvo namláteného obilia a určiť, koľko je potrebné štátu odovzdať.
Pri mlátení si prišli na svoje aj deti. Podieľali sa na práci,
obyčajne zo záčina zhadzovali
snopky a hrali sa v otiepkach
slamy. Robili si tu výborné
skrýše na schovávačku.
(pa)

Návod na kondíciu
Nevtesní sa cvičenie do
Vášho nabitého denného
programu? Neverím! Zimné
večery sú ideálnym časom
nato, ako si zlepšiť postavu i
kondíciu. Pri športovaní zhadzujeme prebytočné kilá. Pravidelné športovanie 2 – 3 krát
do týždňa po hodinke potrebujete ako soľ, najmä vtedy,
keď sa cítite v strese, keď máte
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pocit, že nič nestíhate. Ak si
ale nájdete čas a začnete, po
čase budete mať nielen fyzickú
a psychickú kondíciu, ale sa aj
odreagujete od každodenných
starostí a zhonu. Nie je predsa
hanba začať v ktoromkoľvek
veku. Privítame nielen 20,
30, ale aj 50-ročné ženy, ktoré majú chuť prísť. Budeme
sa venovať aerobikovým, po-

4. 8. 2006
Veronika Ťapáková
a Peter Pšenko
16. 9. 2006
Katarína Rabianska
a František Slameník
23. 9. 2006
Pavol Štiťák
a Mgr. Lucia Jánosdeáková
30. 9. 2006
Ing. Patrik Murín
a Janka Volfová
Novomanželom blahoželáme!

V mesiacoch júl až
september oslávili
svoje životné jubileá:
60-roční
23. 7. Vlasta Hucíková
08. 9. Mária Kováčová
65-roční
27. 8. Jozef Karetka
70-roční
18. 7. Ján Gerát
30. 7. Ľudovít Kolodej
26. 8. Anna Murcinová
05. 9. Anna Kubačková
75-roční
17. 7. Margita Brieniková
80-roční
12 8. Helena Zajacová

Želáme veľa zdravia!
silňujúcim a koordinačným
cvikom.
Opustili nás
Stretávať sa budeme každý
25. 7. Jozef Mičáň
utorok a štvrtok od 18.00 hod.
vo veku 75 rokov
do 19.30 hod. v priestoroch
1.10.
Anna Ťapáková
kultúrneho domu. Začíname
vo veku 78 rokov
5. októbra 2006 a kočíme 30.
12.10. Ján Čabaj
marca 2007. Máte skvelú prívo veku 56 rokov
ležitosť, stačí prísť a začať. S
Príbuzným vyjadrujeme
pozdravom sa na vás teší Anúprimnú sústrasť!
tónia Kormanová.
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Tancovali
aj odpadkové
koše
Na počasie priaznivá júlová
nedeľa sa vydarila. Futbaloví fanúšikovia si prišli na svoje. Konal sa
turnaj o pohár starostu obce. Na
večer sa mnohí tešili na zábavu.
Ako sa zábava vydarila, účastníci
majú spomienky aj dnes. Dozvuky ukončenia zábavy sa konali aj
začínajúcim pondelkovým dňom.
Tanečné kroky pokračovali celou
cestou od futbalového ihriska až
ku Lipám aj s vrchovato naplnenými odpadkovými košmi. Že
koše boli plné je fakt, lebo v utorok bol čas na ich zber.
Mladí, ale aj skôr narodení,
sa radi zabávajú. Má obec povoľovať zábavné akcie v obci? Čo na
to ostatní občania? Napíšte svoj
názor do redakcie Dlhánskych
zvestí.

Sekunda
rozhodla
Sedliacka Dubová 16. júla
tohto roku vítala hasičov z dolnokubínskeho okresu. Konala sa
hasičská súťaž dorastu. Nemohli
chýbať ani naši dorastenci. Súťažili v kategórii ako zmiešané
družstvo.
Zloženie družstva: Miriama
Gáliková, Soňa Geloňová, Miroslav Janík, Michal Kožienka, Lukáš Jendrišek, Michal Komperda,
Milan Kozáčik, Jozef Ťapajna a Peter Štrbka. Získali 4. miesto a iba
o 1 sekundu im ušlo 3. miesto.
I keď im neprialo počasie,
mládež sa zabávala a súťažila s
vypätím svojich síl.
(Mária Gáliková)

Mäso do hrnca,
zvyšok na ulicu
V čase od 1. do 6. októbra mal
jeden chovateľ doma zabíjačku.
Vnútornosti zo zvieraťa neupotrebil a vyhodil ich za zberné suroviny blízko cesty. Rodina i susedia vedia, kto bol takýto „slušný“.
Prosíme Vás, vyzvite ho, nech
Vám nerobí hanbu!
(red)
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Udalosti

Neviete čo s knihou?
Obecná knižnica bola presťahovaná v tomto roku do priestorov klubu mladých. Knižnica má
2658 zväzkov. Aj po písomných
výzvach priamo na adresu čitateľov, niektorí ešte knihy nevrátili. Je pravda, že bola dosť častá
výmena knihovníkov. Niektoré
knihy si návštevníci knižnice vypožičali bez zaevidovania.
Aj touto cestou žiadame čestných čitateľov, aby nám vrátili
zapožičané knihy. Ide o 140 kníh

a to 48 kníh z beletrie, 57 kníh
pre deti a 35 náučných kníh.
Dozvedeli sme sa, že v
niektorých rodinách usúdili, že
kníh majú akosi veľa a nevedeli
čo s nimi. Čo urobili? Pobalili do
balíkov a odniesli do zberných
surovín. Ak máte aj ďalší občania
takúto myšlienku, doneste ich do
knižnice obce. Milovníci čítania
možno takú knihu ešte nečítali.
Dnešné knihy sú veľmi drahé. V
minulosti knihy krásnej litera-

túry, prípadne detskej literatúry
bolo možné v obchode kúpiť za
10 – 30 korún. Dnes je to desaťnásobok a viac.
Ján Ámos Komenský sa o
knihách vyjadril takto: „ Dobré
knihy, ak sú skutočne a múdro
napísané, sú cibrením ducha, pílnikom súdnosti, masťou na oči,
lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich
vlastných potom vodidlom.“
(red)

Dôchodcovia na výlete
Ako každý rok, tak aj tohto
roku sme sa dôchodcovia vybrali
na výlet a tak sme si vybrali Spiš.
Prvá krátka zástavka bola na
nemeckom cintoríne vo Važci,
kde sú pochovaní nemeckí vojaci
padlí na našom území v II. svetovej vojne. Vo Svite sme navštívili
nášho bývalého duchovného otca
ThDr. Antona Tyrola, kde je jeho
terajšie pôsobisko. Po milom prijatí, rozhovore a v spomienkach
na Dlhú, sme boli účastní aj na
svätej omši. Duchovne posilnení,
s prianím šťastnej cesty sme sa
rozlúčili. Prostredníctvom týchto
novín máme možnosť odovzdať
srdečný pozdrav od duchovného
otca všetkým dlžanom. Naša cesta ďalej pokračovala do Spišskej
Kapituly, sídla nášho biskupstva
a jeho okolia. Tu sme si pozreli
skvost Spiša, katedrálu svätého
Martina. Tamojšia sprievodkyňa
nám podala zaujímavý výklad od
vzniku, ktorého história siaha až
do 13. storočia.
Zlákal nás aj neďaleký vápen-

Skupina výletníkov na Spiši.
cový vrch s vypínajúcim sa Spišským hradom. Jeho zrúcaniny sa
rozkladajú na viac ako 4 ha. Je to
najväčší hradný komplex v strednej Európe. S úžasom sme počúvali sprievodcu hovoriaceho
o histórii, živote vladárov a ľudí
žijúcich vo vtedajšej dobe. Zo
strážnej veže, najvyššieho miesta
hradu, je krásny výhľad na široké
okolie.

Po malom občerstvení pod
hradom na parkovisku, sme sa
pobrali domov. Neobišli sme v
Poprade známy supermarket,
kde sme si urobili malý nákup a
cez Vysoké Tatry sme podvečer
šťastne dorazili domov. Počasie
veľmi neprialo, ale potešenie z
pekných zážitkov nám ostalo v
pamäti.
(Margita Kurčinková)

Úspešná bociania rodina
Nie jeden z nás, so záujmom
sledoval život bocianej rodiny
od apríla skoro do konca augusta na komíne budovy zdravotného strediska. Z vyliahnutých
štyroch mláďat, tri vyrástli a
odleteli so svojimi starostlivými
rodičmi.
V dolnokubínskom okrese
je evidovaných 7 obsadených
hniezd – v Dlhej, Krivej, Oravskom Podzámku, Párnici, Kra-

ľovanoch, Zázrivej a vo Veličnej.
Bocian biely (Ciconia ciconia), čeľaď Ciconiidae, je známy
vták vysokého vzrastu (120 cm),
s dlhými nohami, krkom a klinovitým zobákom. Zafarbenie má
biele, na koncoch krídel čierne.
Nohy a zobák dospelých vtákov
sú červené. Na 3-5 bielych vajciach sedia obaja rodičia 33-34
dní a spoločne chovajú mláďatá
v hniezde (2 mesiace). Potravu

im vydavujú na kraj hniezda.
Živia sa obojživelníkmi, rybami, malými cicavcami, plazmi a
hmyzom.
Bocian biely na území Slovenska patrí k chráneným druhom živočíchov. Je to sťahovavý
vták a výborný letec. Na zimu
odlieta do Afriky. Bocian sa dožije aj 20 rokov, v zajatí aj viac.
Ľudia ho pokladajú za symbol
šťastia.
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Na slovíčko, pán predseda
V našej krajine sa v minulosti ochrane
životného prostredia venovalo minimálne.
Vláda SR až v roku 1998 schválila programové vyhlásenie, na základe ktorého by sa
starostlivosť o životné prostredie mala stať
integrálnou súčasťou každej sféry spoločenského života. Vstupom Slovenska do
Európskej únie sa otvorili tiež možnosti
využitia zahraničných zdrojov pre ochranu
nášho prostredia pred negatívnymi plyvmi.
Ochrana životného prostredia je nevyhnutným predpokladom kvality života tak súčasnej, ako aj budúcich generácií. V Európskej charte o pôde, prijatej Radou Európy už
v roku 1972, je pôda považovaná za jedno
z najvzácnejších bohatstiev ľudstva, ktoré
umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku
žiť na Zemi.
Opýtali sme sa predsedu miestneho
Agrodružstva Antona Siteka, ako družstvo reaguje na štátny program o ochrane
prírody.
Európska únia vyhlásila grant na podávanie projektov pre lepšie podmienky,
aby sa udržala krajinotvorba, aby sa lepšie
obhospodarovala pôda. Agrodružstvo vypracovalo v marci 2006 projekt „Agroenvironment – Dlžianska vrchovina“, ktorého
hlavným cieľom je: dosiahnutie vyváženosti
medzi negatívnym ovplyvňovaním životného prostredia, ľudskými aktivitami a poľnohospodárstvom, ktoré udržiava a formuje
vidiecku krajinu.
Ďalší projekt, ktorý sme spracovali, rieši
separáciu maštaľného hnoja.
Čo očakávate od projektu?
Od realizácie tohto projektu Agrodruž-

stvo Dlhá očakáva podporu krajinotvorby,
minimalizáciu zaťaženie životného prostredia a zlepšenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý chceme rozvinúť.
Predpokladáme, že projekt prinesie zavedenie alebo zachovanie výrobných postupov pre ochranu a zlepšenie životného
prostredia, krajiny a ich zložiek, prirodzeného zdroja pôdy a genetickej rôznorodosti,
ktoré slúžia celej spoločnosti. Prinesie podporu poľnohospodárstva a pastevného hospodárstva primeranej intenzity prijateľného
k životnému prostrediu. Bude obnovená
ekologická stabilita a rozšírená biodiverzita
poľnohospodárskej krajiny. Bude zachované historické dedičstvo na poľnohospodárskych plochách. Veríme, že tieto priania
budú podporené a uvedieme ich do praxe.
Vypracovať akýkoľvek projekt pre EÚ

nie je celkom jednoduché. Takýto projekt
si vyžaduje podložiť množstvom rôznych
dokladov, vyjadrení, účtovných dokladov
a pod.
V prvom rade sa družstvo zaviazalo, že
prostriedky využije len na uvedený účel, nebude po dobu minimálne 5 rokov realizovať
značnú zmenu projektu, ktorá by ovplyvňovala povahu alebo podmienky implementácie. Na celej výmere poľnohospodárskej
pôdy bude uplatňovať podmienky správnej
farmárskej praxe.
Koľko hektárov obhospodaruje družstvo?
Družstvo má podpísané nájomné zmluvy s vlastníkmi pôdy cca na 1800 ha. Podľa
ortofoto máp (letecké snímky), sme si na
projekt mohli uplatniť príspevok na plochu
636,76 ha. Obhospodarovaná pôda predstavuje 170,25 ha ornej pôdy, 429 ha trvalých
trávnych porastov a 14,19 ha poloprírodných a prírodných biotopov. Prijaté záväzky
agroenvironmentálnymi opatreniami sú na
obdobie 5 rokov.
V produkcii mlieka patríte na Orave
medzi popredné družstvá. Čo si myslíte o
správe posledných dní, že pri nadprodukcii mlieka budú farmy platiť miliónové
pokuty?
Myslím si, že tento problém u nás podnikom vyrábajúcim mlieko nehrozí. V rámci
Slovenska skôr podniky rušia výrobu mlieka a to hlavne v horských a podhorských
oblastiach. Strata na výrobe mlieka je 1,50
až 2,50 na jednom litre. Dotácia na výrobu
mlieka sa už neposkytuje.
Za rozhovor poďakovala Kovaľová

Vonia novou chémiou

Pracovníci spoločnosti pri práci vonkajšieho vzhľadu ČOV.

V deväťdesiatom roku minulého storočia bola vybudovaná v obci kanalizácia s novou
čistiarňou odpadových vôd.
Majitelia rodinných domov a
vlastníci verejných budov postupne likvidovali vlastné žumpy a napájali sa na verejnú kanalizáciu. Verejnú kanalizáciu v
dĺžke 2296 m využíva približne
110 domácností. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd bola do
konca roku 2003 obec.
Prijatím prísnych opatrení,
ako je zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, vodný zákon, ochrana

zdravia ľudí a pod. obec bola
nútená dať zariadenie do prenájmu prevádzkovateľovi na to
oprávnenému. Prevádzkovateľ,
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín (OVS) je
povinná starať sa o zverený majetok. Dôkazom toho sú aj posledné dni. Pracovníci vodárenskej spoločnosti dali čistiarni
odpadových vôd novú podobu.
Projekt novej spoločnej
ČOV pre tri obce sa dopracováva a bude predložený na schválenie. Snahou je získať finančné
prostriedky z EÚ. OVS bez tejto
pomoci by nemohla realizovať
stavbu v hodnote 241 mil. Sk.
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Základná škola

Rozvoj záujmov detí v škole
Počas septembra sa školský život rozbehol v plnom prúde a nabral svoj pravidelný rytmus. Pravidelné vyučovanie striedajú chvíle oddychu, zábavy, ale i poctivej
domácej prípravy. Novým podmienkam
sa pomaly prispôsobujú malí prváčikovia i
ostatní noví žiaci.
V tomto školskom roku má naša základná škola 265 žiakov. Medzi domácich žiakov na 1. stupni pribudlo 19 detí z
Hornej Lehoty a Sedliackej Dubovej, kde
boli obce nútené z dôvodu nízkeho počtu

žiakov miestne málotriedne školy zrušiť.
Materskú školu navštevuje 34 detí, z toho
je 17 predškolákov, do školského klubu sa
prihlásilo 23 detí.
Aj v tomto školskom roku chce škola
poskytovať žiakom kvalitné vzdelávanie,
ktoré umožní maximálny rozvoj ich schopností a vytvorí dobré predpoklady pre ich
ďalšie štúdium na stredných školách. Dlhodobým cieľom školy je, aby každý žiak,
okrem všeobecných vedomostí a dobrých
morálnych vlastností, získal základy aspoň
jedného cudzieho
jazyka a práce s počítačom. Podmienky pre to vytvára
škola aj neustálou
modernizáciou
svojho vybavenia a
podporou ďalšieho
vzdelávania svojich
pedagógov. Nemenej dôležitou úlohou školy je vzbudzovať v deťoch
záujem o hlbšie
poznanie rôznych
oblastí života, viesť
ich k aktívnemu
tráveniu voľného
času a tým predTohtoroční prváci si rýchlo zvykli na novú školu.
chádzať mnohým

nezdravým návykom.
Už od 1. ročníka sa deti v našej škole
môžu v rámci záujmového útvaru učiť angličtinu, od 5. ročníka je jeden jazyk povinný. Kto si trúfa zvládnuť dva jazyky, môže
si vybrať aj nemecký alebo francúzsky. Informatickú výchovu navštevujú žiaci 1. a
2. ročníka ako nepovinný predmet, ostatní
sa učia, ako pracovať s počítačom v rámci
technickej výchovy alebo záujmových útvarov.
V priebehu septembra sa mohli žiaci
rozhodnúť, na ktorý krúžok odovzdajú svoj
vzdelávací poukaz, prípadne ktoré ďalšie
budú ešte navštevovať. Bola pripravená bohatá ponuka záujmových útvarov, z ktorých
si deti napokon vybrali krúžky - anglický,
nemecký a francúzsky jazyk, basketbalový,
cvičenia z matematiky, ekologický, futbalový, fyzikálno – chemické praktiká, počítačový, pohybové hry, stolnotenisový, turistický a umeleckú činnosť. Veľký záujem
bol aj o tanečný odbor súkromnej ZUŠ „ Jánoš“, ktorý môžu deti navštevovať v priestoroch našej školy a nemusia dochádzať do
D. Kubína.
Veríme, že všetky tieto aktivity prispejú k rozvoju záujmov žiakov, prehĺbeniu a
rozšíreniu ich vzdelávania i k zmysluplnému využívaniu ich voľného času.

Učiť ľudskosť od mala
Poslaním
predškolského zariadenia je zabezpečiť
výchovu a vzdelávanie detí.
Predškolskú výchovu, ktorá
sa realizuje v materskej škole,
môžeme chápať ako výchovu
pre život. Preto ju nemôžeme
zužovať iba na prípravu na
školskú dochádzku alebo ju
spájať so zamestnanosťou rodičov. Právo na predškolské
vzdelávanie má dieťa nezávisle od zamestnanosti či nezamestnanosti svojich rodičov.
Je to aj v záujme naplnenia
Deklarácie práv dieťaťa.
Už štvrtý školský rok je
materská škola umiestnená v
priestoroch základnej školy.
Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od troch do
šesť rokov v dvoch triedach.
Úlohy plánované v minulom

školskom roku vychádzali z Plánu práce školy, ktorý
odrážal požiadavky celkovej
koncepcie školy, predstavy
pedagógov i rodičov. Posilňovali sme vzťah k blízkemu
okoliu, úctu k starším ľuďom,
utvárali národné povedomie
a uplatňovali tvorivo-humanistickú výchovu. Počas
celého roka sme pre deti, rodičov a obec pripravovali rôzne akcie, ktoré nám zároveň
pomohli prehĺbiť spoluprácu
s rodičmi a so základnou školou. Z mnohých spomeniem
oslavu Mikuláša, program pri
vianočnom stromčeku, sánkarske preteky, detský karneval, program ku Dňu matiek,
výlet na Oravský hrad, športový deň, či rozlúčku s predškolákmi.

V tomto školskom roku
budeme poskytovať vzdelanie a výchovu 34 deťom, z
toho 17-tim predškolákom
a 17-tim deťom vo veku 3
až 5 rokov. V pedagogickom
procese chceme klásť dôraz
na rozvoj komunikačných
schopností detí, grafomotorických zručností a vytvárať
podmienky pre rozvoj ich
záujmov, talentu a nadania.
Výchovno-vzdelávací proces
budeme zameriavať na posilnenie mravnej výchovy, otváranie cesty k vzájomnej úcte
a porozumeniu, spolupráci a
osobnej zodpovednosti. Charakteristiku – ľudskosť totiž
človek nedostáva od prírody,
ale získava ju v priebehu života.
Terézia Meľová

H. Capuliaková

Kedy
a čo robí mlaď
V školskom roku 200607 „Klub Flap“ opäť pracuje naplno. Od septembra sa
okrem tradičných aktivít
môžu mládežníci tešiť na
ďalšie zaujímavé podujatia.
Októbrové aktivity sú
venované téme mesiaca
„Úcta k starším“. V novembri môžu mladí prezentovať
svoje spevácke a pohybové
schopnosti v súťaži „Klubstár“. Tanec a hudba nebudú
chýbať ani v decembrovej
diskotéke pri vianočnom
stromčeku. Kreativita mládežníkov sa overí pri stavaní snehuliakov v januári.
Takže tešíme sa na spoločné
stretnutia vždy v pondelok
od 17:00 do 19:00.
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Deti a mládež

Mládežníci z klubu úspešne reprezentovali
Dlhú nad Oravou na seminári v Blatnici....
V auguste boli mládežníci, ktorí realizujú projekt klub
FLAP v Dlhej nad Oravou, pozvaní Národnou kanceláriou
Mládež odprezentovať prvú
fázu realizácie projektu FLAP.
Do prezentácie sa zapojili
tri dievčatá -Helenka Ťapajnová, Anička Capuliaková a Katka
Janíková. Pripravili PowerPoint
prezentáciu o prestavbe, zariaďovaní a realizácii prvej polovice projektu, ktorý bude končiť v
januári 2007.
16. septembra vycestovali
na seminár v Akcii3 programu
„Mládež“, kde úspešne odprezentovali svoju prezentáciu.
Dievčatá sa podelili o svoje
skúsenosti s 20- timi mladými
ľuďmi z celého Slovenska. Na
záver prezentácie sa konala diskusia, kde sa mali možnosť aj

DO POZORNOSTI
VŠETKÝM MLADÝM.....
Keďže sme k 1. septembru
podali projekt hosťovania mladých ľudí z európskych krajín u
nás v obci, chceme vám trochu
priblížiť, čo je mládežnícka výmena.

Spomienka na Blatnicu je krásna. Horný rad, tretia zľava Helenka,
Anička, Katka Tomáňová a Katka.
naše dievčatá dozvedieť nové
informácie o prevádzkovaní
podobných klubov na Slovensku.

Do budúcnosti nás organizátori požiadali o spoluprácu
pri organizovaní podobných
seminárov na Slovensku.

NATUR - Úspešní žiadatelia
Po schválení projektu financovaného EÚ grantom „Mládež“
sa od 1. septembra 2006 v našej
obci realizuje v poradí už 2. projekt, ktorí je zastrešený programom EÚ „Mládež“ Akciou 3.
Tento projekt sa zaoberá rekonštrukciou, ale aj čiastočnou
výstavbou turisticko-náučného
chodníka v okolí Dlhej. Projekt
realizuje neformálna skupina
NATUR, zložená z 8 mladých
ľudí a to Jozef Ťapajna, Dana
Matisová, Peter Beda, Martina
Miklušičáková, Miroslav Janík,
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Andrea Medvecká, František
Capuliak a Erika Murcinová.
Chodník bude viesť od kopca
pod školou ku Kozej diere, a
odtiaľ cestou ku krmelcu Jána
Daňku. Potom bude pokračovať
ku Cickovmu potoku, od ktorého prejde ku guľatým skalám až
na Stráň, odkiaľ zíde ku škole.
Na trase bude umiestených
8 náučných tabúľ, ktoré budú
informovať nielen o geologických zaujímavostiach, ale aj o
poverách a legendách viažucich
sa k lokalitám. Štyri informač-

né tabule budú umiestnené aj v
centre obce a jej okolí.
Celá rekonštrukcia by mala
trvať asi 2 mesiace, avšak projekt
až 3 mesiace. Je to z dôvodu, že
po rekonštrukcii sa bude konať
slávnostné otvorenie s účasťou
sponzorov a iných významných
ľudí. Po slávnostnom otvorení
budeme organizovať na okolitých školách, ale aj v kultúrnom
dome informatívne prednášky o
európskych fondoch, a našom
projekte.
Zároveň by sme chceli osloviť sponzorov, ale aj obyvateľov
našej obce nielen o finančnú
pomoc, keďže Európska Únia
neprefinancuje
celú čiastku
potrebnú na realizáciu, ale aj
o pomoc materiálnu. Budeme
vďační aj za pomoc pri rekonštrukcii.
Týmto chceme osloviť mladých, aj starších, aby sa zapojili
do rozvoja našej obce. Pomoc je
vítaná a dobrovoľná, ako z našej
strany, tak aj zo strany obyvateľov, a iných záujemcov. To znamená že žiadna aktivita nemôže
byť ohodnotená finančnou odmenou. Za pomoc vopred ĎAKUJEME.
( ťapo)

Mládežnícka výmena je
stretnutie skupín mladých ľudí
z dvoch alebo viacerých krajín.
Mladí ľudia dostávajú príležitosť
a priestor na diskusiu a porovnanie svojich názorov na rôzne
témy a zároveň sa dozvedajú
viac o svojich krajinách a kultúrach.
Mládežnícke výmeny a mládežnícke stretnutia umožňujú
mladým ľuďom prísť do kontaktu s inými kultúrami, diskutovať
o špecifických témach, navzájom sa učiť, ale aj objavovať a
využívať podobnosti a rozdiely
medzi svojimi kultúrami. Výmeny medzi programovými
krajinami môžu byť bilaterálne,
trilaterálne alebo multilaterálne.
Musia sa uskutočniť v jednej z
programových krajín zapojených do projektu. Reciprocita
nie je podmienkou; vysielajúca
skupina nemusí byť v druhej
fáze projektu hostiteľskou skupinou. Ak však takýto zámer
existuje, je potrebné predložiť
samostatnú žiadosť o finančný
príspevok.
V niektorých prípadoch
môže byť multilaterálna výmena
itinerantná; čo znamená, že celá
skupina účastníkov projektu
sa presúva cez viacero krajín v
rámci aktivít projektu.
V súčasnosti čakáme na vyjadrenie NK Mládež, či náš projekt Clown bude alebo nebude
podporený z Európskej únie.
( K. Tomáňová )
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O pohár starostu obce
Dňa 23. júla 2006 sa na
miestnom futbalovom ihrisku
konal už dlhoročne obľúbený
futbalový turnaj O POHÁR
STAROSTU OBCE DLHÁ.
Zúčastnili sa ho 4 tímy: Oravský Podzámok, Bziny, Trstená a Dlhá. Naši nakoniec
prehrali na penalty 4:2, keď
finále skončilo nerozhodne
2:2. Miestny futbalový klub
okrem futbalu na pútačoch
sľuboval aj veľa ďalšej zábavy,
najmä pre deti, mali sa vyšantiť v skákajúcom hrade, či si
pojazdiť na mini autíčkach a
motorkách. Nakoniec však
boli veľmi sklamané, pretože
majitelia týchto atrakcií prísť
sľúbili, no bez udania dôvodu na ihrisko neprišli. Tak
okrem futbalu nás zaujal aspoň p. Chomistek so svojím
pomocníkom p. Kniežackým

ktorí si mohli niektoré kúsky
vyskúšať na vlastnej koži.
Turnaj sa skončil odovzdávaním cien pre najlepších z rúk starostu obce, po
ktorom nasledovalo losovanie tomboly a večer pokračoval diskotékou pod holým
nebom.
Konečné poradie:
1. Trstená
2. Dlhá
3. Oravský Podzámok
4. Bziny

Odovzdávanie trofejí pre najlepších: zľava: A. Novák (Dlhá), P. Maslo
(Or. Podzámok), M. Bednár (Trstená), M. Kuva (organizátor), M.
Kurčinka (starosta).
a štvornohými kamarátmi,
ktorí nám počas prestávky
v zápasoch na ihrisku pred-

viedli ukážky z výcviku psov.
Našli sa dokonca aj niekoľkí
odvážlivci z radov divákov,

Okrem týchto zápasov
sme mohli vidieť aj exhibičné zápasy žiakov a dorastu,
v ktorých sme mali možnosť
zhliadnuť aj Erika Jendriška,
toho času hráča nemeckého
prvoligového klubu –Hannover 96.

V dorasteneckom zápase na turnaji o pohár starostu si zahrali aj R.
Jendrišek (dorast Dlhá), P. Maslo (MŠK Ružomberok ) a E. Jendrišek
(Hannover).(Or. Podzámok), M. Bednár (Trstená), M. Kuva (organi- Pri ukážkach z výcviku psov sme mali možnosť zhliadnuť aj takéto
akrobatické kúsky
zátor), M. Kurčinka (starosta).

Začína sezóna stolného tenisu
Stolnotenisový oddiel zahájil svoju činnosť v roku 2005,
kedy sa prihlásil do Oravskej
súťaže 2. triedy – Juh, kde
úspešne odohral majstrovské
zápasy. Skončil na 5. mieste
z ôsmych prihlásených mužstiev.
V súčasnej dobe eviduje 28
hráčov, z ktorých 6 hráčov tvorí základnú zostavu aktívnych
hráčov v tejto súťaži.
Toho roku začíname súťaž

28. októbra. Rozlosovanie bolo
11. októbra.
O programe celej súťaže Vás
budeme informovať vo vývesnej
skrinke.
Pripomíname, že na Vianoce budeme organizovať 2.ročník
turnaja o pohár starostu obce.
Hráči stolného tenisu pred objektívom. Zľava: Dominik Zrnčík,
Jozef Sojčák, Miroslav Spišiak, Kamil Matys a Rastislav Kožienka.
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Erik skóroval
v príprave aj
debutoval v lige

Starší a mladší žiaci trénujú pravidelne dva razy do týždňa, v zime sa tréning presúva do telocvične ZŠ.

Priebežné tabuľky pred koncom futbalovej jesene
II. liga starší žiaci - SEVER
1. Martin B
10 6 2 2
2. Zborov n/ Bystr. 10 6 1 3
3. Žilina B
10 6 1 3
4. Veľké Rovné
10 6 1 3
5. Belá
10 6 1 3
6. Námestovo
10 5 2 3
7. Ružomberok B 10 5 1 4
8. Turč. Teplice 10 5 1 4
9. Dlhá n/ Oravou 10 4 2 4
10. Trstená
10 4 0 6
11. Krásno n/ Kys. 10 3 2 5
12. K. N. Mesto 10 3 1 6
13. Bytča
10 2 2 6
14. Kys. Lieskovec 10 0 1 9

30:10 20
34:18 19
28:14 19
24:12 19
29:18 19
26:11 17
20:13 16
18:18 16
16:18 14
15:33 12
16:13 11
10:35 10
10:23 8
6:46 		 1

II. liga mladší žiaci - SEVER
1. Námestovo
10 8 1 1
30:7 25
2. Žilina B
10 7 1 2
51:16 22
3. K. N. Mesto 10 6 2 2
27:10 20
4. Dlhá n/ Oravou 10 6 1 3
30:17 19
5. Veľké Rovné 10 6 1 3
24:17 19
6. Ružomberok B 10 6 0 4
39:12 18
7. Martin B
10 4 4 2
35:18 16
8. Bytča
10 5 1 4
22:17 16
9. Turč. Teplice 10 4 2 4
14:16 14
10. Trstená
10 4 1 5
28:36 13
11. Krásno n/ Kys. 10 3 1 6
14:37 10
12. Belá
10 2 1 7
12:34 7
13. Zborov n/ Bystr. 10 1 0 9
2:34 		 3
14. Kys. Lieskovec 10 0 0 10 0:57 		 0

Dospelí I. trieda
1. Oravská Poruba 11
2. Zubrohlava
11
3. Dlhá
11
4. Lokca
11
5. Veličná
11
6. Rabča
11
7. Párnica
11
8. Kraľovany
11
9. Oravské Veselé 11
10. Vavrečka
11
11. Leštiny
11
12. Or. Podzámok 11
13. Novoť
11
14. Klin
11

8
8
6
6
6
5
5
5
4
4
4
2
2
2

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

2
3
3
4
5
4
4
5
3
4
6
7
8
9

20:5
22:9
18:13
22:21
23:20
25:22
24:22
21:21
17:14
19:15
10:20
12:18
8:23
6:23

25
24
20
19
18
17
17
16
16
15
13
8
7
6

Dorast trieda A
1. Liesek
11
2. Or. Podzámok 11
3. Hruštín
10
4. Veličná
11
5. Krivá
11
6. Podbiel
11
7. Dlhá n/Or.
11
8. Lokca
10
9. Babín
11
10. Párnica
11
11. Malatiná
11
12. Ťapešovo
11

8
9
7
7
6
5
4
4
3
3
2
0

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

0
2
1
4
4
3
6
5
6
7
9
11

43:5
26:12
36:15
39:26
26:28
27:17
33:25
22:21
19:21
25:31
17:39
5:78

27
27
23
21
19
18
13
13
11
10
6
0

Futbalový odchovanec Dlhej
Erik Jendrišek, ktorý je od polovice júla na ročnom hosťovaní
( s opciou na ďalšie tri roky) v
bundesligovom Hannoveri 96,
sa strelecky presadil v prípravnom zápase svojho tímu proti
TuSpo Petershűtte z okrskovej
Dolnosaskej ligy, keď dal hneď
dva góly. Strelil vedúci gól svojho
tímu presnou strelou zo štrnástich metrov! Jeho tím nakoniec
vyhral 5:0. Skóroval potom ešte
raz, ale tiež len v prípravnom
zápase, keď zvyšoval na 4:0 proti
Eintrachtu Lűneburg. Premiérový štart v najvyššej nemeckej lige
si Erik pripísal 23. septembra v
domácom súboji proti Bayernu Leverkusen, keď sa dostal
na ihrisko v 73. minúte zápasu.
Klub Hannoveru 96 nakoniec
s Leverkusenom len remizoval

snímka: Hannover 96
1:1 a po siedmych kolách so ziskom 6 bodov zostáva naďalej v
pásme zostupu. Erikovi držíme
palce, aby sa družstvo aj vďaka
jeho kvalitám vyšplhalo vyššie.
Jedným gólom prispel Erik v
sobotu 7. októbra, keď slovenská reprezentácia do 21 rokov
zohrala priateľský zápas doma
proti Fínsku s výsledkom 1:1.
Turnaj prípravky – skupina B
1. D. Kubín 12
2. Bziny
12
3. Dlhá
12
4. Or. Podzám. 12

12
8
3
1

0
0
0
0

0 63:12
4 35:15
9 14:32
11 7:59

Futbalové spravodajstvo
pripravila: A. Suľová

36
24
9
3
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Seniori
Prvý október je označovaný ako
Medzinárodný deň seniorov. Október - Mesiac úcty k starším. Už
pred dvoma tisícročiami filozofovia sveta túto etapu v živote človeka označovali za obdobie úcty,
vážnosti i autority. Pár výrokov od
Senecu:
 Tak ako sa mi páči mladík, ktorý má v sebe niečo zo starca, rovnako sa mi páči starec, v ktorom je
niečo mladistvé. Kto sa riadi touto
zásadou, môže síce starnúť telom,
nikdy nie duchom.
 Sú štyri príčiny, pre ktoré sa
nám staroba vidí nepríjemná: po
prvé nás odvádza od činnosti, po
druhé nám oslabuje telo, po tretie
nás zbavuje takmer všetkých rozkoší a po štvrté nemá ďaleko od
smrti.
 Úsudok, rozvahu a radu možno
nájsť u starcov.
 Plodmi staroby sú bohaté spomienky na všetko dobré, čo sme
kedysi zažili.
 Staroba, aj keď nie je bremenom,
predsa nás oberá o istú sviežosť.

krížovka
Tajnička krížovky, uverejnená v Dlhánskych zvestiach číslo
2/2006 znie takto: „V deťoch nám
zostal posledný kus raja“.
Knižné odmeny si na Obecnom úrade prevezmú: Zuzana Suľová, Dlhá nad Oravou 279, Emília Pilátiková, Dlhá nad Oravou a
Peter Bracho, Dlhá nad Oravou
136.
Výhercom blahoželáme!
Vylúštenie krížovky z čísla 3/
2006 spolu s kupónom posielajte
do 25. novembra 2006 na adresu
redakcie.
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