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Mesiac jún si každoročne pripomíname
ako mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Je to práve preto, lebo v tomto
mesiaci sa rodí a liahne veľká väčšina
mladej zveri žijúcej vo voľnej prírode.
Kladný vzťah k prírode a životnému
prostrediu ako celku je budovaný v každom z nás už od školských čias nielen
v škole, ale aj v rodinách, nakoľko my
všetci sme taktiež súčasťou prírody, čo
je potrebné nielen mladým ľuďom neustále pripomínať.
Technický pokrok a moderná doba má
často negatívny vplyv práve na životné
prostredie a úlohou nás všetkých je starať sa o to, aby príroda a životné prostredie zostali zachované aj pre ďalšie
generácie. My sami sme prírodu nevytvorili, sme len jej súčasťou, a preto by
sme ju nemali ničiť, ale naopak - chrániť
a zveľaďovať.
Pri vychádzkach do prírody by sme
nemali rušiť zver nadmerným hlukom
alebo nevhodným správaním, nakoľko
zver práve v tomto období potrebuje
pokoj.
Nedá mi nepripomenúť, akým veľkým
úspechom pre našu obec je novovybudovaný zberný dvor, ktorý sa podarilo vy-

budovať a sprevádzkovať. Je to možnosť pre nás všetkých, aby sme odpadky
z našej činnosti vytriedili a zabezpečili
tak ekologické spracovanie druhotných
surovín, ktoré sa zužitkujú a nebudeme
musieť v prírode nachádzať rôzne plasty
alebo iné obaly a odpady, ktoré tam nepatria. Je to naozaj len o zodpovednom
prístupe každého z nás.
Keď sme v minulosti vedeli obaly do
prírody vyniesť spolu s potravinami
alebo tekutinami, teraz by sme mali byť
uvedomelejší, viac informovanejší a očistiť prírodné okolie od komunálneho odpadu, triediť ho a dať na ekologické
spracovanie. Stačí len chcieť. Napriek
tomu sa však podarí nájsť v lese nejakú
tú plastovú fľašu alebo plechovku, ktoré
tam nemajú čo hľadať a vo voľnej prírode sa budú rozkladať aj niekoľko rokov. Je to výsledok bezohľadnosti niektorých z našich spoluobčanov voči prírode.
Na záver mi dovoľte, aby som za naše
poľovnícke združenie PZ Turín poprial
všetkým našim občanom veľa pekných
a príjemne strávených chvíľ v lone prírody nášho chotára, kde sa o zver starajú
členovia poľovníckeho združenia.
■ Ing. Šutý Martin-predseda PZ Turín
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V skratke z obecného zastupiteľstva
V poradí už 8. zasadnutie
obecného zastupiteľstva sa
konalo 28. júna 2012 za prítomnosti väčšiny poslancov
a kontrolórky obce Mgr.
Márie Lonskej.
Poslanci schvaľovali záverečný
účet hospodárenia za rok 2011,
aktuálny stav účtov, záväzkov
a pohľadávok obce, zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Sedliacka Dubová
a okrem toho prerokovali žiadosti, sťažnosti občanov, boli oboznámení s informáciami z vyšších inštitúcií a s organizáciou
kultúrno-spoločenskej akcie Dňa
obce Sedliacka Dubová, ktorý sa
má uskutočniť 22. júla 2012.
Zasadnutie otvoril starosta
Ladislav Tomáň, oboznámil
prítomných s programom jednania, uskutočnil kontrolu prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí a konštatoval,
že sú plnené podľa daného harmonogramu a neprejavujú sa žiadne resty, v niektorých sa pokračuje tak, aby boli naplnené
k spokojnosti. Starosta ďalej informoval o podaných projektoch a zároveň aj o ich realizácií. O projektoch sme našich čitateľov už informovali a o ďalších informujeme v tomto vydaní. Ďalej po prerokovaní záverečného účtu obce, stavu účtov,
záväzkov a pohľadávok obce,
ako aj hospodárenie s finančnými prostriedkami obce poslanci skonštatovali, že neprišlo
k porušeniu zásad hospodárenia
s verejnými prostriedkami.
Napriek schváleniu daných
záležitostí, poslanci si vyžiadali,
aby väčšie investičné akcie, ktoré
neboli vo volebnom programe a
rozpočte, sa predkladali k schváleniu obecnému zastupiteľstvu
od výšky 2.500 €. Týmto sa predíde rôznym podozreniam z neužívania právomoci verejného
činiteľa a bude to aj v prospech

samotného starostu.
Poslanci sa zaoberali aj
priestupkami našich občanov v oblasti znečisťovania životného prostredia. Sú jednotlivci, ktorí nerešpektujú nariadenia a sú ešte aj arogantní, takže
obecný úrad už bol nútený prostredníctvom poslancov ich nafotiť a v ďalších vydaniach novín ich pranierovať, prípadne
dať aj na potrestanie podľa zákonov SR.
Zasadnutie odsúhlasilo zakúpenie merača rýchlosti nainštalovaného pri vstupe do obce,
aby sa predišlo k dopravným nehodám, prípadne nedošlo k ľudským obetiam.
Poslanci riešili aj sťažnosti
občanov na voľne sa pohybujúcich psov, ktorí ohrozujú bezpečnosť občanov, ide o psov
rodín Kytkovcov a Vavrečanovcov. Obecný úrad ich písomne
upozorní na nedodržiavanie
predpisov pri držaní a chove
týchto zvierat. Okrem toho sa
poslanci zaoberali aj žiadosťami
odkúpenia pozemkov pri sypárňach. Vec sa uzavrie až vtedy,
keď budú tieto pozemky vysporiadané na katastri. Zatiaľ treba
ešte počkať.
Riešila sa aj sťažnosť Miroslava Hynšta ohľadne znečisťovania životného prostredia
- neodtekania kalových vôd v
jedo susedstve. Tu došlo k dohode o pomoci obecného úradu
a medzi sťažovateľom. Obecné
zastupiteľstvo zatiaľ nedalo súhlas na prevádzkovanie tipovacieho automatu v pohostinstve
M. Vavrečana.
Posledným bodom bolo určenie termínu uskutočnenia osláv
Dňa obce. Ten bol určený na 22.
júla 2012. Celá organizácia tohto
dňa sa ešte prerokuje na mimoriadnom zasadnutí, kde budú
konkrétne zadelené úlohy pre
poslancov.
■ ph

Separovanie a zber odpadu sa zlepšujú
Po otvorení a sprevádzkovaní Zberného dvora sa situácia v odpadovom hospodárstve v našej obci zlepšila. Už badateľne vidieť,
že naši občania si uvedomujú dôležitosť separovania komunálneho odpadu.
Zatiaľ je potešujúce, že už
skoro väčšina občanov sa
začala správať podľa pokynov obecného úradu.
Zberným dvorom sa dala
možnosť našim občanom tam
vyvážať doma vyseparovaný
odpad v stredu či v sobotu (od
15.00 – 17.00 hod.). Triedi sa
do jednotlivých farebných kontajnerov alebo do stavebnej
časti v tomto areáli. Stará sa o
to správca Peter Šnapko.
Obecný úrad vykonal ešte
niektoré opatrenia v systéme
zberu, čím sa náklady na vývoz a uloženie odpadu (začo
sa platí Technickým službám)
mierne znižujú. Z tých opatrení možno spomenúť napríklad to, že sa začal odpad na
družstevnej váhe vážiť (celé
auto), takže platí sa za presne
odobraté množstvo. Taktiež
sa pre niektorých občanov zaviedli na KUKA nádobách žlté
nálepky, ktoré znamenajú, že
sa im KUKA kôš vysýpa len 1x
do mesiaca. Týmto občanom
sa na budúci rok už nebude
zvyšovať poplatok za odpad.
Väčšinou sú to samostatne bývajúci občania. Ďalším opatrením bolo premiestnenie veľkoobjemového kontajnera spred
cintorína na miesto ku márnici. Totiž , kým bol na pôvodnom mieste, tak nezodpovední
občania doň umiestňovali svoj
domový odpad, (hoci kontajner bol len určený pre cintorínske účely), čím sa rýchlo naplnil a jeho jeden vývoz a uskladnenie stálo cca 150 €. Terajší
stav - keď je kontajner ďalej od

Do bieleho kontajnera patria len šatstvo a obuv
obydlí, už tak občanov neláka
do neho sypať svoj domový
odpad.
Pomohlo aj opatrenie výmeny veľkoobjemového kontajnera pri bytovke vedľa materskej školy za menší. Aj toto
bol dôvod veľkých nákladov za
odvoz a uskladnenie.
Obecný úrad zaobstaral v
ostatnej dobe ďalšie žlté kontajnery na plasty, pretože nepostačovali na množstvo vyseparovaného plastu. Taktiež bol na
parkovisko pred farou uložený
nový kontajner, ktorý slúži na
zber obnoseného šatstva alebo
obuvi, ktoré je možné ešte využiť, napríklad pre charitu.
Zatiaľ takéto opatrenia urobil obecný úrad na pomoc nielen občanom, ale aj obecnému
úradu na zníženie nákladov pri
nakladaní, odvozom a skladovaní komunálneho odpadu. Aj
občania môžu k tomu prispieť
separovaním a vyvážaním odpadu na Zberný dvor, a nie hocikde do chotára obce. Treba si
uvedomiť, že je nutné chrániť
a vylepšovať životné prostredie, v ktorom žijeme.
Ešte raz prostredníctvom
tohto vydania obecný úrad
vkladá leták, na ktorom si
môžu pozrieť naši občania, aký
odpad majú separovať a kedy a
kde ho dávať.
■ obecný úrad
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Budú v obci jazdiť autá pomalšie ?
Starostovia okolitých obcí
sa snažia neustále lobovať
ohľadom začatia výstavby
obchvatu R3, ale stále jeho
výstavba je odsúvaná a naďalej autá strpčujú život obciam, kadiaľ prechádzajú.
Svojou rýchlosťou niekedy
ohrozujú život obyvateľom. Aj
keď cez obec je povolená 50
km rýchlosť, vodiči ju nedodržujú, a to najmä v smere od
Hornej Lehoty. Pri vchode do
našej obce prichádzajú rozbehnuté vysokou rýchlosťou.
Príkazové značky nepomáhajú a tak sa obecný úrad rozhodol nainštalovať pri vchode

do obce merač rýchlosti – elektronický panel, ktorý osvetlením upozorňuje vodičov,
akou rýchlosťou prechádzajú.
To spôsobí, že predsa len stiahnu nohu z plynového pedálu,
a tým znížia rýchlosť na prechádzanie obcou.
Toto zariadenie nie je lacné
(cca 2 200 €), ale obecný úrad
ho zatiaľ získal bezplatne na
6-týždňovú skúšku a ak sa
osvedčí a občania potvrdia,
že to pomohlo bezpečnostnej situácii na ceste v obci, tak
ho bude chcieť odkúpiť na
splátky.
■ obecný úrad

Verejné priestranstvo nie je skládkou dreva
V ostatnom období sa v našej obci pre niektorých našich občanov stalo módou
skladovať palivové drevo
na verejných i cirkevných
priestranstvách, a pritom
im nebol daný súhlas ani od
obecného alebo farského
úradu. Niektorí to robia z
dôvodov, aby si nezapratali
vlastný dvor esteticky nevhodným artiklom.
Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo sa snaží už niekoľko rokov o poriadok na verejných priestranstvách, aby sa
to postupne dostalo aj do vedomia našich občanov. Situácia
sa v mnohom zlepšuje, ale objavil sa nový fenomén – skladovať palivové drevo mimo
svojho dvora alebo pozemku.
Najjednoduchšie je to skladovať na verejnom priestranstve bez ohľadu na to, či to
vhodne alebo nevhodne pôsobí na okoloidúcich občanov
alebo návštevníkov obce. Viacerí cudzí občania sa pozastavujú nad tým, čo existuje v na-

šej dedine, vraj, u nich to nie je
možné a ak, treba si to tvrdo
zaplatiť.
V tomto prípade vieme aj
našich občanov pochopiť, že
chcú mať vo svojom dvore
poriadok a aj sa pochváliť,
ako si to pekne udržiavajú, ale
v opačnom prípade kazia estetický vzhľad obce týmito
skládkami mimo svojho dvora.
Poriadok vo vlastnom dvore
aj so skládkou sa dá usporiadať tak, že vzhľad dvora bude
vhodne pôsobiť a poriadok
bude viditeľný. Dalo by sa to
ešte tolerovať, ak ide len o dočasné riešenie, že to hneď popília, ale uskladnia to vo svojom dvore.
Túto kritiku píšeme, aby takéto skládky sa nerobili na verejnom priestranstve a ak je to
nutné, treba požiadať o zvolenie. Veríme, že naši spoluobčania to pochopia a mnohí
nás v tom aj podporia. Sme
za peknú obec Sedliacku Dubovú, aby sme sa tu cítili dobre
a spokojne.
■ redakcia
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Ministerstvo financií SR bolo štedré k našej obci
V aprílovom vydaní nášho
časopisu sme našich občanov informovali o podanom
projekte na MF SR o výmenu veľkoplošných okien
v sále, štyroch vchodových
dverí, menších okien na
chodbách a WC v miestnom
kultúrnom dome. A teraz s
radosťou oznamujeme, že
naša žiadosť bola kladne
vybavená.
Naša požiadavka bola oprávnená. Dvere i okná už boli
staré, netesnili a prefukovalo
cez ne. Dotácia prišla v mesiaci apríli vo výške 7.000 € (210
000 Sk), aby sa požadovaný
projekt zrealizoval. Vo výberovom konaní zvíťazila najnižšia ponuka a v júni už prebehla výmena všetkých uvedených okien a dverí. Dúfame,

že tepelnoizolačné vlastnosti
v kultúrnom dome sa zlepšia
už aj z dôvodu vlaňajšieho zateplenia stropu. Za zlepšenie
tepelnej situácie v našej kultúre môžeme vďačiť pridelenej dotácií z MF SR.
■ starosta

Na Den obce príde Maja Velšicová
v

Po tretíkrát pripravuje
obecný úrad spolu so zastupiteľstvom pre našich občanov kultúrno-spoločenskú akciu pod názvom Deň
obce. Bude to 22. júla 2012
od 13.00 hodiny na futbalovom ihrisku.
Predstavia sa folklórne súbory z oravských dedín. Súčasťou bude aj vystúpenie hosťa
z Bratislavy, humoristka Maja
Velšicová a tiež futbalový zá-

Dočkali sme sa otvorenia
reštaurácie
V ostatnej dobe na parkovisku
pred miestnou farou často vídať väčšie množstvo áut. Príčinou toho je, že opäť je otvorená miestna reštaurácia, v kto-

pas dvoch pohlaví, teda žien
a mužov. Na svoje si prídu aj
deti. Budú si môcť zajazdiť na
koníkoch, vyskákať sa na trampolínach. Okrem toho bude
pripravené chladené pivo, teplý
guláš, ako aj tombola.
V prípade veľmi nepriaznivého daždivého počasia sa akcia uskutoční v sále nášho kultúrneho domu. Viac informácií
nájdete v priloženej pozvánke
aj s programom.
■ obecný úrad
rej sa okrem nápojov podáva
aj chutné jedlo. Prevádzkovateľom obnovenej reštaurácie je
miestny občan Michal Šnapko.
Otvorená bude každý deň a
snaha je aj o spustenie športovej hry NIKÉ.
■ obecný úrad
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Sviatok Božieho tela v našej farnosti
Posledná reforma liturgického kalendára zaviedla
slávenie Božieho tela a krvi
na štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice alebo v nasledujúcu nedeľu.
Katolícka cirkev ho slávi
ako prikázaný sviatok. Túto
tradíciu zachovávame aj v našej farnosti a oslava sa uskutočňuje striedavo – jeden rok
vo filiálke v Hornej Lehote
a druhý vo farnosti v Sedliackej Dubovej.
Tradíciu procesií, ktorá
sprevádza sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi si uchovávame aj v našej farnosti. Za
znovuobnovenie tejto tradície v podobe procesií možno
poďakovať nášmu duchov-

nému otcovi Mgr. Henrykovi
Sitekovi. On vo štvrtok 7. júna
niesol po našej obci Najsvätejšiu sviatosť v sprievode veriacich po uliciach okolo hasičárne, priehredy, popri miestnej škole a novej ulici a zároveň sa zastavili pri štyroch oltárikoch symbolizujúcich štyri
svetové strany. Po skončení
bohoslužby v Kostole sv. Michala archanjela sa pri oltárikoch konala poklona a udelenie požehnania Eucharistiou.
Na znak úcty zhromaždení veriaci v procesii spievali piesne
na oslavu Krista a tak verejne
vzdali vďaku Bohu.
S týmto sviatkom súvisí aj
viacero ľudových múdrosti.
Napríklad: Ak je na sviatok
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Božieho tela dážď aj žatva
bude daždivá. Hovorí sa tiež,
že ak na Božieho tela zmoknú
na oltárikoch venčeky, na lúkach budú moknúť devečky
– hrabáčky. Naopak, pekné
a jasné počasie na sviatok Bo-

žieho tela prináša veľa radosti
a signalizuje vraj dobrý rok.
Na sviatok Božieho tela sa už
začína aj s kúpaním, k čomu
nás nabáda: „Na Božie telo
skoč do vody smelo!“
■ ph
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Hasiči nezabúdajú na svojho
patróna – sv. Floriána
Deň 6. máj sa stal veľkým
sviatkom pre miestnych hasičov. Oslavovali svojho patróna sv. Floriána v našom
Kostole sv. Michala archanjela pod svätou omšou,
ktorú celebroval duchovný
otec Henryk Sitek.
Kolorit sv. omše dotvárala uniformovanosť našich hasičov v

prítomnosti sochy sv. Floriána,
ktorú v sprievode niesli Ján
Ťasnocha a Stanislav Strežo.
Po skončení liturgie všetci prítomní sa presunuli pred kaplnku sv. Floriána a tam prosili v
modlitbách o ochranu pred požiarmi a inými pohromami pod
vedením vdp. farára Henryka.
■ ph
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Asanácia farských humien
Ťažký sneh vo februári
tohto roku spôsobil zrútenie strechy na farskom
humne, čo donútilo náš farský úrad a farníkov konať.
Keďže uvedené humno
bolo spojené s ďalším
komplexom, už tiež starších hospodárskych budov,
preto bolo nutné pristúpiť
k zbúraniu celej stavby.
Do prác sa zapojili miestni
hasiči, farská rada, obecný
úrad pod vedením stavebného
dozoru Ing. Waltera Kudlu
v dňoch 31. marca, 14. apríla
a 6. mája.
Odstraňovanie zrútenej
strechy nebolo jednoduché.
Bolo treba zabezpečiť stavebný dozor kvôli bezpečnosti pri práci, ako aj usmerniť postup prác. Toto zabezpečoval Ing. W. Kudla a dozor majstrami boli Ing. Ladislav Šutý a Stanislav Strežo.
Okrem menovaných sa prác
zúčastnili Jozef Strežo, Ján
Ťasnocha, Beňo Marecký,
Stanislav Miháľ, Marián Miháľ, Pavol Miháľ, Alojz Šutý,
Ľubomír Helis, Rastislav Miháľ, Ľubomír Šutý, Jozef Dulačka, Martin Šutý, Ján Majdiš, Ján Miháľ, Ľubomír Tropek, Ján Kováč, Jozef Hyža,
Peter Šnapko a z Hornej Le-

hoty Jozef Ballek. Spolu 22
chlapov.
Komplikované bolo strhávanie strechy z ostatných budov, ako aj z bočných brvien,
tvoriacich bočné steny. Najprv k tomu použili lano a malý
traktor Stana Strežu, lenže to
nestačilo. Plech na strechách
bol pospájaný a bočné drevené trámy takisto zapadali do
seba, takže malý traktor svojou
silou na to nestačil. V ústrety
vyšiel obecný úrad a poskytol
veľký obecný traktor so šoférom Petrom Šnapkom. Pod silou veľkého traktora sa podarilo celú strechu dať dole ako
aj bočné brvná. Potom toto
všetko chlapi triedili, dávali
na kopy a odviezli na patričné
miesto odpadového hospodárstva. Pozrite si priložené fotografie vedľa tohto textu, ako
práce prebiehali!
Chlapi boli uťahaní touto
ťažkou prácou, ale napriek
tomu tam vládla dobrá nálada i porozumenie a o tom
sa vyjadril Ján Ťasnocha takto:
„Chlapi pracovali ako draci,
nikto sa neulieval a navzájom sa rešpektovali. Dobrou
motiváciou bola aj ponuka
dobrého šnapsu od vpd. farára Henryka, od obecného
úradu, ale aj od Jána Šnapku.
Bola to dobrá injekcia a práca
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chlapom išla ako po masle
a hlavne bez úrazu.“
Nám ostatným farníkom
ostáva len im poďakovať za
dobre vykonanú prácu pre
prospech celej našej farnosti.

Chlapi, aj naša redakcia sa
k poďakovaniu pripája a verí,
že tieto práce budú pokračovať aj naďalej k vytvoreniu
potrebných priestorov i prípadne nejakej menšej stavby.
■ ph

Na pomoc prišiel aj obecný
traktor

Oznam obecného úradu

Vo vlaňajšom čísle obecných novín sme vyzvali občanov,
ktorí majú záujem o výstavbu rodinných domov v lokalite
„Močiare“, aby sa prihlásili na obecnom úrade. Doteraz sa
neprihlásil nikto.
Preto opätovne vyzývame tých, ktorí plánujú v budúcnosti
tam stavať, aby to dali vedieť na obecný úrad. Až na základe
žiadostí bude môcť začať obecný úrad plánovať, resp. realizovať inžinierske siete (cesta, voda, elektrika). Pokiaľ nebudú žiadosti ostávajú v tejto lokalite záhumienky.
Ak chcú záujemcovia o výstavbu vedieť, kto je vlastníkom parciel v tejto lokalite, obecný úrad poskytne informáciu o nových vlastníkoch ( po skomasovaní ).
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Aktivity škôlkarov pred letnými prázdninami
V ostatných mesiacoch tohto
školského roka deti a ich
učiteľky miestnej materskej školy sa činili, aby sa čím

skôr priblížili k vytúženému
dňu začiatku letných prázdnin. Tie sú dôležité nielen
pre deti, ale aj pre učiteľov

na regeneráciu psychických
i fyzických síl pre ďalší nastávajúci školský rok 2012
– 2013. Našim čitateľom

predkladáme ich aktivity za
posledné mesiace školského
roka 2011 – 2012 a potom už
hurááááá na prázdniny!

Den matiek

vali oveľa dlhšie, a to od začiatku mája, kedy sa deti začali učiť to, čo predviedli na
vystúpení pre mamičky. Okrem toho vytvorili milé darčeky pre mamičky.
Vystúpenie sa konalo
16.mája v poobedňajších hodinách, pretože niektoré mamičky boli doobeda ešte
v práci. Odmenou pre deti
bolo chutné občerstvenie.

v

Pani riaditeľka M. Hudecová usmerňovala svojich zverecov
pri recitácii

Den detí
v

Celý mesiac jún pani učiteľky
venovali deťom a pre ne pripravili taký Deň detí, ako ešte
nikdy predtým. Trval totiž 3
dni. Prvý deň patril súťažiam.

Deti pretekali medzi sebou v
skákaní na lopte, hádzaní na
cieľ či nosení pingpongovej loptičky na lyžici. Kvôli nepriaznivému počasiu sa hry presunuli do triedy.
Všetky deti boli veľmi šikovné a zdatné a za odmenu
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V tento deň deti prejavili úctu matkám a pre ne
spolu s pani učiteľkami
pripravili pekný program.
Recitovali básničky, spievali, ba aj tancovali za sprievodu pani učiteľky Zuzany,
ktorá hrala na heligónke.
Nesmieme však zabudnúť,
že prípravy na tento deň tr-

SPRAVODA J STVO
dostali medaile a balíček plný
prekvapenia.
Ďalší deň bol 8. júna a vtedy
ich navštívili deti z Materskej školy z Dlhej nad Oravou
spolu s pani učiteľkami. Všetkým deťom sa to veľmi páčilo. Našli si nových kamarátov a predškoláci nových spolužiakov. Oslavovalo sa v škôlkarskej záhrade.
Dlžánskym deťom sa páčili
najmä domček a pieskovisko.
Tretí deň oslavovali 13. mája
a vtedy navštívili Dolný Kubín.
Boli pozvaní na detské
predstavenie Blší cirkus. Bolo
to o cirkuse, kde vystupovali
blchy a madam, ktorá s ním
cestovala po celom svete a o
jej spoločníkovi profesorovi.
Bolo to veľmi zaujímavé,
čo sa týkalo rekvizít aj hudobného podkladu. Na tomto výlete boli spolu s deťmi Materskej školy z Chlebníc. Nakoniec deti sa potešili osviežujúcej zmrzline.
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Mestečko
Odpadkovo
V ostatné dni mesiaca apríl
sa deti v materskej škole
zaoberali ochranou prírody a triedením odpadu.
Zapojili do toho aj rodičov, ktorí počas celého mesiaca nosili odpad do škôlky
(rolky z toaletného papiera,
pet fľaše, obaly z vajec, nepotrebné krabice, vrchnáky z fliaš, tégliky z jogurtov atď.). Potom z tohto materiálu celý týždeň za pomoci pani učiteliek tvorili
deti rôzne výrobky: húseVyyst
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nicu z obalov na vajcia, autá
a domy z krabíc, kvety z tég- Bol to veľký robot z karlikov od jogurtov a nakoniec tónových krabíc, pet fliaš
■ príspevky pripravila Marta Hudecová
„strážcu mesta Odpadkovo“. a z vrchnákov od fliaš.
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Vystihli správny čas
na jarné upratovanie
Seniori v našej obci dbajú
o to, aby centrum obce, najmä okolo kostola, fary i popri hlavnej ceste, bolo vždy
a včas upratané, čisté a pôsobilo na okoloidúcich dobrým dojmom.
Vystihli správny čas, lebo
sa ešte nesadili zemiaky, bol
pekný slnečný deň a tak sa
rozhodli zorganizovať brigádu jarného upratovania 20.
apríla v popoludňajších hodinách.
Zišlo sa ich 17, len škoda,
že sa nepridali aj neorganizovaní dôchodcovia, veď predsa
aj oni tu žijú a veru by sa zišli ich pracovité ruky. Všetko
sa robí pre obec i farnosť, ale
hlavne pre nás občanov našej
obce.
Každý účastník brigády si
doniesol so sebou pracovný
nástroj a rozdelili sa na skupiny podľa požiadaviek. Jedna
časť pracovala okolo kostola,
ženy s motykami čistili a oko-

pávali kvetinové záhony popri
ceste a oplotenia fary a, samozrejme, ešte pred vchodom do
farskej budovy.
Veľa práce bolo aj v samotnej záhrade. Dva dni predtým poopilúval všetky ovocné
stromy Jozef Strežo, takže tam
bolo veľa konárov a tiež pozostatky starej trávy, haraburdia, suchej smrečiny atď. Ešte
šťastie, že prišiel Ján Ťasnocha na malom traktore s vlečkou a všetko poodvážal do
Zberného dvora. Takto bolo
odvezených šesť vlečiek.
Brigády sa zúčastnili – Anna
Štigová, Margita Ťasnochová,
Ján Ťasnocha, Zita Lukačíková. Dano Lukačík, Mária
Zajacová, Helena Laurinčíková, Anna Šutá, Anna Laurinčíková, Anna Zrnčíková,
Mária Brtošová, Viera Zajacová, Helena Majdišová, Ján
Durdiak, Božena Havrilová,
Peter Havrila, Anna Miháľová
(141).
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Účastníci brigády. V druhom rade v strede je zastupujúci
vdp. farár z Lúčok
Klub dôchodcov už avizoval
o tom, na čom a kde na akých
prácach sa chce podieľať. Naďalej im ostáva starostlivosť
o kvetinové záhony a okolie

kostola. V lete bude treba pohrabať pokosenú trávu. Za tieto práce im patrí úprimné poďakovanie.
■ ph

Opäť naši seniori v Meander parku
v Oraviciach
Do termálneho kúpaliska
Meander parku v Oraviciach naši dôchodcovia veľmi
radi chodia.
Keby bola možnosť a viac
financií, iste by tam chceli pobudnúť aj raz týždenne a nie
len za určitý čas. Tvrdia, že
im to veľmi pomáha na pohybové ústrojenstvo, na choroby
urologického charakteru a tiež
na niektoré prejavy kožných
chorôb.
Výbor klubu dôchodcov v
našej obci sa snaží v tomto im
vyjsť v ústrety a tak zorganizo-

val dňa 12. júna pre nich pobyt na celé poobedie v tomto
zariadení. Všetci boli nadšení
a nadmieru spokojní. Aspoň
to tak prejavovali s požiadavkou, aby si čím skôr mohli pobyt zopakovať. Sú ochotní aj
priplatiť, len aby im to bolo
umožnené takým spôsobom
ako doteraz.
Kúpania sa zúčastnilo 43
osôb, takže autobus bol plne
vyťažený. Najbližšie kúpanie
bude v mesiaci júli po batôžkovom posedení na miestnom
futbalovom ihrisku.
■ ph
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V zrúcanine kostolíka sa sobášilo
Zrúcanina nášho kostolíka
sv. Kozmu a Damiána je
spojená s aktivitami Združenia kresťanskej mládeže
Slovenska pod názvom Dubova Colonorum.
Počas ich letných aktivít pri
záchrane ruín kostolíka vznikali rôzne situácie i príbehy.
Jedným z nich sa stal aj vzájomný vzťah dvoch mladých
ľudí od Piešťan – Godalová
a Baláž a uzavreli ho sobášom práve na tom mieste, kde
vzťah vznikol.
A prečo práve tu? Dôvod
bol jednoduchý. Zrúcanina
kostolíka, ako aj jeho prostredie i blízke okolie im prirástlo
k srdcu a oslovilo ich. Tu nachádzali pokoj, čisté ľudské
vzťahy, stretávali príjemných
a milých ľudí.
Keďže sa tu spoznali, viackrát tu strávili spoločné chvíle
pri záchrane kostolíka počas
letných mesiacov, zistili, že
majú veľa spoločného, preto
sa rozhodli, svoje „áno“ jeden

druhému vysloviť na mieste,
kde sa spoznali.
Náš duchovný otec Henryk
im dňa 9.júna vyslúžil v tejto
zrúcanine kostolíka sviatočné manželstvo za prítomnosti ich rodičov a príbuzných a ,samozrejme, že nemohli tam chýbať „vrecári“
z celého Slovenska. Oni im
tam zahrali, zaspievali i pogratulovali.
Nech sa teda tým dvom
mladým „dubákom“ spoločná cesta životom, ktorá sa
začala v zrúcanine kostolíka
sv. Kozmu a Damiána, vydarí!
Je to už asi siedme manželstvo, ktoré vzniklo zásluhou
spoznania sa mladých ľudí
prostredníctvom projektu záchrany kostolíka Dubova Colonorum.
Aj tieto prázdniny sa mladí
ľudia v troch turnusoch chystajú na ďalšie práce a aktivity
na našom kostolíku na vŕšku
Žiar.
■ obecný úrad

Svoje áno potvrdzujú podpisom podľa pokynov
vdp. farára Henryka
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JUBILANTI
(1.7. - 30.9.2012)
40 rokov
Mensárová Erika
Zrnčík Róbert

júl
august

50 rokov
Vavrečanová Daniela sept.
Polák Miloslav
sept.
55 rokov
Klobušický František
júl
Sihelská Jozefína
august
60 rokov
Mgr. Tomáň Jozef
Šutá Magdaléna
Žufková Mária

júl
júl
sept

65 rokov
Karetková Mária

júl

85 rokov
Janíková Johana

júl

Jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie!

Prišli medzi nás
Remko Ján
8.6.2012
Vavrečanová Viktória 10.6.2012
Rodičom blahoželáme
a ratolestiam prajeme
zdravý vývin!

Uzavreli manželstvo:
Lucia Miháľová
a Michal Kravský
12.5.2012
Róbert Janík
a Nina Mrázová
19.5.2012
Novomanželom prajeme veľa
lásky a porozumenia!
■ bs

Náš duchovný otec Henryk
odchádza do inej farnosti
„Človeka môžu úplne oceniť len tí, ktorí sú mu rovní,
alebo tí, ktorí stoja vyššie ako
on. Všetko pravdivé v človeku
pozná len Boh.
Každému osoží len to, čo
naň zosiela Prozreteľnosť, a
to práve vtedy, keď to naň zosiela.“
Augustin Aurelius
Náš duchovný otec Henryk po 19-násťročnom pôsobení v našej farnosti Sedliackej Dubovej odchádza do inej
farnosti na základe prekladacieho dekrétu od biskua Spišskej diecézy, a to s nástupom
dňa 12. júla 2012 do farnosti
Biely Potok – miestna časť
mesta Ružomberok.
Pri jeho odchode mu
chceme prejaviť vrúcnu úctu,
pokoru a veľké poďakovanie
za pozitívne pôsobenie v oblasti hlásania Božieho slova,
šírenia evanjelia a starostlivosť o nesmrteľné duše našich veriacich, ale okrem toho
aj za spravovanie a budovanie
našej farnosti.

V roku 1993 prichádza
do funkcie farára v dubovskej farnosti mladý 34-ročný
kňaz – vdp. Mgr. Henryk Sitek. Prvé reakcie veriacich
boli rozpačité, ba aj s prejavom malej nedôvery. Neskoršie sa ukázalo, že akékoľvek
pochybnosti boli zbytočné.
Od samého počiatku sa prejavil ako dobrý katolícky kňaz,
ktorý sa usiloval byť dobrým a spravodlivým otcom
pre všetkých. Sám niekoľkokrát spomínal, že tak ako aj
dobrí rodičia majú problémy
so svojimi deťmi, tak aj on má
vo svojej vinici Pánovej – farnosti v Sedliackej Dubovej
tiež určité problémy.
Nezaprel ani svoje stavbárske vedomosti a schopnosti.
Usiloval sa plne uplatniť svoje
urbanistické sny. Celkom sa
mu darilo, a to sa prejavilo
pri renovácii farskej budovy,
úprave celého areálu fary,
práce na Kostole sv. Michala
archanjela – kúrenie, dlažba
okolo kostola ako aj v jeho interiéri - úpravy chórusu i sak-

ristie, na obnovení i výstavbe
kaplniek atď. Nedá sa všetko
vymenovať pre malý priestor
v našich novinách. Ale aj napriek tomu musíme ešte spomenúť jeho veľké a náročné
práce na bohostánkoch v
Hornej Lehote – Kostol Sedembolestnej Panny Márie a
na cintoríne Kostol Najsvätejšej Trojice. Prejavil sa aj ako
nezbytná súčasť letných táborov kresťanskej mládeže
pri záchrane ruín kostolíka na
vŕšku Žiar v našej obci pod
názvom Dubova Colonorum.
Veľadôstojný pán farár, náš
duchovný otec, dovoľujeme si
v mene našich občanov, obecného úradu, veriacich kresťanov i celej našej redakčnej
rady Vám vrúcne poďakovať za Vaše 19-ročné pôsobenie v našej farnosti. Máme
pocit, že nám budete chýbať
pre Váš entuziazmus v presadzovaní záujmov Cirkvi,
ale aj v reálnom živote obce.
Boli ste našou súčasťou, otcom, radcom, osobnosťou,
ktorá si zaslúži úctu a zároveň
ozajstnú pochvalu. Sme radi,
že medzi nami pôsobila taká
osobnosť a bude nám dosť
smutno, budete nám chýbať.
Veríme, že Váš nástupca nám
nahradí Vás a bude pokračovať v tom, čo ste Vy nestačili
dokončiť.
Na novom pôsobisku vo
vinici Pánovej Vám prajeme
veľa porozumenia, pochopenia, lásky, pevného zdravia,
aby sa Vám darilo viesť duše
veriacich k sláve Božej.
V našich modlitbách Vám
vyprosujeme veľa Božích milostí, aby Vám napomáhali
zvládnuť Vaše ťažké poslanie, ale pritom krásne.
Pán farár Henryk, ešte raz
ďakujeme a vyjadrujeme
veľké Pán Boh zaplať!
■ obecný úrad
a redakčná rada
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Náš starosta L. Tomán reprezentoval Slovensko
v

Slovensko má približne 2900
obcí a miest a z nich bol
uskutočnený výber starostov na Majstrovstvá Európy
vo futbale, ktoré sa konali od
15. do 19. júna v Poľsku.
Na základe výberového sústredenia dostal česť reprezentovať Slovensko na týchto
majstrovstvách aj náš starosta
Ladislav Tomáň a tak s celou
výpravou (trenéri, lekár, masér
a iní) sa zúčastnil veľmi krásneho športovo-spoločenského
podujatia pod vlajkou Slovenska. Výprava 20-tich futbalistov
mala za súperov taktiež starostov z Rakúska, Talianska, Slo-

vinska a Poľska. Z tejto skupiny slovenskí starostovia postúpili do semifinále s Nemeckom a tých tiež porazili. Až vo
finále utrpeli porážku s Českou
republikou, ale druhé miesto
spomedzi desiatich štátov bolo
veľkým úspechom, ktorý neskôr na Slovensku ocenili aj vo
vedení ZMOS-u či na úrade
vlády.
Starostove slová: „Bol to nezabudnuteľný zážitok, keď hrali
našu hymnu po víťazných zápasoch a my sme boli nastúpení
v dresoch so slovenským znakom. Ostanú mi príjemné spomienky a strieborná medaila.“

Kompletné družstvo Slovenka. L.Tomáň štvrtý sprava
v podrepe.
Aj naša redakcia a myslíme, že aj naši občania sa tešia
z úspechu starostov Slovenska,
viac sa tešíme z úspechu nášho

starostu, že reprezentuje nielen
našu Sedliacku Dubovú, ale aj
Slovensko.
■ redakcia

Starosta na návšteve vo Vojvodine
v Srbsku
V bývalej Juhoslávii, konkrétne v Srbsku v regióne
Vojvodina žije už dlho veľká
komunita zahraničných Slovákov.
Najviac je ich v mestečku
Báčsky Petrovec, žije ich tam až
80 % z celkového počtu obyvateľov, ktorých je osem tisíc.
Medzi týchto Slovákov prišla
skupina zo Slovenska, aby im
priblížila ich korene a zároveň
poskytla nejakú malú pomoc.
V tejto skupine zo Slovenska
boli oravskí podnikatelia, učitelia, starostovia a spolu uskutočnili cez jeden júnový víkend
priateľskú návštevu tejto slovenskej komunity vzdialenej od

Oravy 600 km. Za starostov z
Oravy sa tejto návštevy zúčastnil aj náš starosta Ladislav Tomáň.
„Keď som zišiel z autobusu, nechcel som veriť vlastným očiam. V ďalekom Srbsku
som videl v celom meste slovenské nápisy, slovenské obchody, školy, gymnázium a keď
som začal rozprávať, všetci mi
rozumeli, pretože plynule rozprávali po slovensky. Z ich rozprávania som sa dozvedel, že
hlavná vlna vysťahovalcov zo
Slovenska tam prišla pred vyše
250 rokmi a potomkovia týchto
ľudí doteraz zachovali skoro
všetky slovenské zvyky, ale na-
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jmä reč a písmo,“ podrobne vyrozprával starosta.
V parlamente majú svojho
zástupcu. Dokonca v meste
majú vlastné televízne vysielanie a aj v našej obci máme
možnosť vidieť na programe
TV PATRIOT, kde často vysielajú správy z tohto regiónu Srbska.V tomto regióne len pred
12-timi rokmi skončila nezmyselná vojna a tak tam životná
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úroveň poklesla. Aj preto návšteva z Oravy chcela týmto občanom rôznym spôsobom pomôcť. Doviezli tam množstvo
materiálu – napríklad knihy,
vlajky, upomienkové predmety
a iné darčeky. Zároveň im chceli
pripomenúť ich starú vlasť.
Nadviazalo sa tam viacero kontaktov, ktoré sa budú vzájomne
prehlbovať.
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