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Zmena vo vedení dubovskej farnosti
Na základe prekladacích dekrétov od
biskupa Spišskej diecézy nastala výmena duchovných otcov v našej farnosti s dátumom 12. júla 2012.

zrúcaniny Kostolíka sv. Kozmu a Damiána Erik Herceg. Duchovný otec od dojatia ťažko vyjadroval svoje pocity ,ale
stačil všetkým poďakovať. Podobný rituál prebiehal aj v Hornej Lehote.
S doterajším farárom vdp. Mgr. HenryV nedeľu 15. júla v dubovskom koskom Sitekom sa farníci oficiálne rozlú- tole sme už vítali nového duchovného
čili 8. júla po ukončení liturgie v Sedliackej Dubovej a v ten istý deň aj v Hornej Lehote. V nedeľu 15. júla po sv. omši
v Kostole sv. Michala archanjela už vítali nového duchovného otca vdp. Mgr.
Františka Dudiaka za prítomnosti dolnokubínskeho dekana Ľubomíra Pekarčíka.
Ako prebiehalo lúčenie a privítanie
s duchovnými otcami?
Rozlúčka s vdp. Henrykom Sitekom
(8.7.2012) bola dôstojná ako v Sedliackej Dubovej, tak aj v Hornej Lehote.
Dekórum počas sv. omše v Dubovej robili miestni hasiči v rovnošatách a v Lehote folkloristi. Rozlúčkové príhovory aj
s upomienkovými darčekmi v Kostole
sv. Michala archanjela mali Ing. Róbert
Kudla, tajomník farskej rady, starosta
Mgr. Ladislav Tomáň, za hasičov Jozef
Strežo, za ružencové spoločenstvo Anna
Štigová a za dobrovoľníkov pri záchrane

Dolnokubínsky dekan predstavuje
nového kňaza

Po 19 rokoch pôsobenia sa ťažko lúčilo
otca vdp. Mgr. Františka Dudiaka. Veriacim ho predstavil dolnokubínsky dekan Ľubomír Pekarčík, nasledovalo zloženie sľubu vernosti v novej vinici Pánovej a podpísanie protokolu o prebratí
farnosti. Po skončení liturgie nového duchovného otca privítal tajomník farskej
rady Ing. Róbert Kudla a starosta Mgr. L.
Tomáň. Vo svojich príhovoroch vyjadrili
morálnu podporu, dobrú vzájomnú spoluprácu a porozumenie ako v duchovnej
i správcovskej oblasti. Duchovný otec
František poďakoval za milé privítanie
a zároveň prisľúbil byť dobrým správcom i duchovným pre prospech všetkých veriacich, pre Božiu slávu a kresťanskú cirkev.
Aj naša redakcia sa teší na dobrú spoluprácu so želaním, aby sa duchovný otec
František v novej farnosti cítil dobre
a aby mu naši farníci vychádzali v ústrety
pre dobro celej farskej rodiny.
■ redakcia
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Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie priedomie
V mesiaci apríli vyhlásilo
obecné zastupiteľstvo súťaž o najkrajšiu záhradku,
prípadne priedomie v našej

obci. Súťaž trvala do 15. septembra.
Komisia zložená z poslancov OZ priebežne spoločne

aj jednotlivo prešla celú dedinu a zároveň vyhodnocovala a bodovala. Nakoniec
urobila záverečné vyhodno-

tenie a pridelila ceny vo finančnej hodnote trom najkrajším záhradkám - priedomiam.

1. miesto a cenu vo finančnej hodnote 50 eur získala záhradka – dom č. 78,
rodina Hojová

2. miesto a cenu vo finančnej hodnote 30 eur získala
záhradka – dom č. 109, rodina Oršuliaková

3. miesto a cenu vo finančnej hodnote 20 eur získala
záhradka – dom č. 57, rodina Klobušická

Obecný úrad i poslanci obecného zastupiteľstva sú
radi, že obyvatelia víťazných domov sa snažia svojou prácou v záhradke i
okolo domu skrášľovať

nielen svoje obydlia, ale aj obec
a patrí im úprimné poďakovanie.
Ďakujú aj ostatným, ktorí síce
nevyhrali, ale svojím záhradkárčením prispeli k skrášleniu

svojich príbytkov aj dediny. Veria, že aj v ďalších rokoch, prostredníctvom takejto súťaže,
vyvolajú u občanov chuť vylepšovať prostredie, v ktorom
žijú.

Ďalšie hodnotené poradie: rodina Šnapková (č.domu 35),
rodina Oršuliaková (č.domu
105), rodina Grofčíková (č.
domu 153)
■ obecný úrad
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Dar od policajtov
Obecný úrad v minulosti
vybavil okrem iných mechanizmov aj osobné motorové
vozidlá zn. Renault 19.
Boli to síce staršie autá, ale
slúžia doteraz a čo je najdôležitejšie – boli zadarmo. Po čase
však už boli čoraz viac opotrebovanejšie, preto sa obecný
úrad snažil opätovne vybaviť
nejaké novšie vozidlo.
Po viacerých žiadostiach
sa podarilo starostovi bez-

platne od policajtov získať
až tri autá, a to: Fabiu, Fabiu
combi a terénnu Nivu. Sú to
už bezpečnejšie autá a ešte sú
vo veľmi dobrom technickom
stave. Obecný úrad tak ušetril financie na nákup nového
auta a zároveň ešte môže získať nejaký peniaz za odpredaj
troch starých Renaultov. Pokiaľ by mal niekto o ne záujem, nech sa prihlási na obecnom úrade.
■ obecný úrad

Aby sa predišlo dažďovej kalamite
i nánosom bahna
Pri prechádzaní okolo potokov v chotári obce sa dalo
vidieť, ako každoročne viac
a viac zarastajú ich toky nežiaducimi drevinami a burinami.
Obecný úrad sa snaží prostredníctvom VVP zaburinené
úseky vyčistiť. Niektoré ústia
potokov boli tak zarastené, že
kosa či krovinorez už nepomohli.
Podarilo sa vybaviť od Povodia Váhu ich veľký mechanizmus, tzv. pavúk, ktorý dokáže v potokoch urobiť veľa

práce s brehmi i so zarastenými chrasťami, konármi či
koreňmi stromov a s nánosom
bahna..
A tak tento „pavúk“ spolu s
Tatrou i naším traktorom a pilčíkom Peťom urobili za tri dni
kus roboty pri ústí potokov v
lokalite Podosičá (nad domom
Jána Zrnčíka) a v lokalite pri
kaplnke oproti družstvu.
Ústia týchto dvoch potokov boli vyčistené, vypílené,
čím sa nielen skrášlilo okolie,
ale aj sa predíde možnej budúcej vodnej kalamite, nánosom
a upchaniu.
■ obecný úrad

Namiesto poďakovania
urobená škoda
Naši mládežníci v ostatnej
dobe sa správali celkom prijateľne, nevyskytovali sa
mimoriadne negatíva, ktoré
by mohli poškodiť ich renomé.

A zrazu je to tu! Po odchode účastníkov záchrany
ruín kostolíka na vŕšku Žiar
sa dopustili nevhodného počínania.
Mládežníci zo združenia
Dubova Colonorum si po-

Prred
d úpr
praavvouu

P úp
Po
prravve
čas svojho pobytu pri záchrane zrúcaniny kostolíka
sv. Kozmu a Damiána urobili
drevenú hojdačku a mali tam
aj postavené suché WC (latrinu). Keď skončil posledný
turnus, všetko nechali na
pôvodnom mieste, no o týždeň to už tak nebolo.
Niektorí naši občania,
pravdepodobne mládežníci,
to svojím nerozvážnym kona-

ním zničili a zváľali. Je to neseriózne a poľutovaniahodné.
Dobrovoľníci z radov mládeže nám dobrovoľne opravujú, resp. konzervujú našu
cirkevnú pamiatku, a my namiesto toho, aby sme sa im
poďakovali, urobíme škodu.
Páchatelia by sa mali nad tým
zamyslieť a snažiť sa to nejakým spôsobom odčiniť.
■ obecný úrad
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Vyznanie sa „vrecárov“ z nových skúseností
Na Hradisku v zrúcaninách
kostolíka sv. Kozmu a Damiána počas týchto letných
prázdnin bolo veľmi rušno.
Naša redakcia tento aktívny
a pozitívny ruch na krátky
čas prerušila, aby sa dozvedela nejaké nové informácie
z tohoročného pobytu pri
záchrane ruín kostolíka.
V ústrety nám vyšla účastníčka a zároveň vedúca 3.
turnusu Veronika Vaneková. V tábore vystupovala
pod biblickým menom Wandrika a matka predstavená.
Svoje vyznanie z prvého pobytu v tábore Dubova Colonorum nám ešte poskytla

Valarien, účastníčka tiež tohto
turnusu. Našim čitateľom
predkladáme vyznanie týchto
dvoch dievčin, ktorých pobyt
na projekte Dubova Colonorum vo veľkej miere ovplyvnil i určil smer priorít pre
ďalší život.

Wandrika, matka
predstavená 3. turnusu:
Tento rok sa na kopci nad
Sedliackou Dubovou vystriedali až tri 12-dňové turnusy
pri záchrane kostolíka v počte po 22 osôb mladých ľudí.
Cieľom prác bolo kompletne
zrekonštruovať zadné okno
v presbytériu. Bol to ambici-

Okno
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kno
no pre
red
ed reeko
konštr
nšštr
tr uk
ukcciiou
u
darované zemiaky vydržali až
do konca tábora.
Pokiaľ by si niekto chcel
pozrieť výsledky tohoročnej
práce na vlastné oči a zároveň
sa stretnúť s „vrecármi“, ideálna príležitosť je Deň otvorených dverí. Tento rok pripadne na 22.9.2012. Súčasťou programu by (ako obvykle) mala byť slávnostná
svätá omša, prezentácia prác

ózny plán, pretože toto okno
bolo vo veľmi zlom stave
– rozpadla sa nielen okenná
klenba, ale aj značná časť
múrov, ktoré túto klenbu kedysi podopierali. Vďaka
priaznivému počasiu sme
tento plán stihli uskutočniť
aspoň čiastočne. Na konci tábora sme osadili šalung a domurovali okennú klenbu.
Kvôli zaisteniu stability okennej klenby je potrebné domurovať navrch ešte niekoľko
radov kameňov, v čom budeme pokračovať pravdepodobne na budúci rok.
Pri príprave aj realizácii tábora nám veľmi pomáhali pán
starosta, pán farár aj mnohí

obyvatelia dediny. Či už nám
chýbali potraviny, potrebovali
sme si požičať nejaké náradie
alebo pomôcť pri rôznych
organizačných veciach, ľudia
boli vždy ústretoví a veľmi
milí.
Za všetky prípady spomeniem len jeden, ktorý som zažila na vlastnej koži. Približne
v polovici turnusu nám došli
zemiaky a tak sme sa išli opýtať, či ich niekto v dedine nepredáva, aby sme ich nemuseli nosiť zďaleka. Ukázalo
sa, že zemiaky na predaj nemá
nikto..., no všetky tri oslovené
rodiny nás štedro obdarovali
z vlastných zásob, takže nám

O no
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n po reeko
konš
onštr
nštr
nš
truk
ukcii
uk
ukci
cii
ci
na kostolíku, výstava fotografií, rozdávanie gulášu a hry
pre deti. Pozývame všetkých
Dubovcov.

Valarien, účastníčka
3. turnusu:
Na družine v Sedliackej Dubovej som bola tento rok prvýkrát a musím povedať, že
to bol krásny zážitok, resp.

takmer dva týždne plné neopakovateľných zážitkov,
o ktorých by sa dalo veľmi
dlho rozprávať.
Začalo to dvojdňovou „šlapačkou“, ktorá počas kráčania cestami-necestami krásnou oravskou prírodou vynikajúco poslúžila na stmelenie kolektívu. Krásne nám vyšlo aj počasie, čo na Orave asi
zvykom nebýva a o to bol zá-

žitok z túry lepší. Po príchode
do tábora nás čakalo milé privítanie v podobe chutného
guláša. Tu by som rada spomenula, že strava počas celého pobytu v tábore bola
výborná, nevedeli sme si vynachváliť gazdinky, ktoré sa
o nás v tomto smere výborne
starali. Na tomto tábore sa určite viac priberá ako chudne.
pokračovanie na strane 5
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Zišli sme sa tu veľmi dobrá
partia. Nikto si nenechával
úsmevy pre seba, ale ochotne
ich rozdával všetkým naokolo.
O nás, novicov, ktorí sme
tu boli po prvýkrát, sa celý
čas starali členovia „táborky“
– pripravovali nám program,
hry, varili nám, zaúčali nás do
opravovania kostolíka, starali sa o modlitby a naše zdravie. Vždy však, keď im to čas
a povinnosti dovolili sa pridali k hrám, ktoré boli na

programe každé popoludnie.
A hier bolo veru neúrekom,
vystriedali sa všetky typy –
kreatívne, behavé, nočné,...
takže si každý prišiel na svoje.
Mnohé hry prebiehali aj na
pozadí iných činností, napríklad počas poobedňajšieho
„šlofíka“ sme mohli lúštiť
šifru alebo zbierať body na
večernú dražbu, takže sme sa
naozaj nemali kedy nudiť.
Samotné opravovanie kostolíka prinieslo mnoho nových skúseností, ja osobne

som prvýkrát pracovala
s maltou, a murovanie s kameňmi bolo nové takmer pre
všetkých novicov. O dráboch
vo všeobecnosti kolujú zlé
chýry, ale tí naši boli na pohľadanie. Na lešení bola zakaždým dobrá nálada, ktorú
sme si často spríjemňovali
spievaním.
Tábor v stredovekom štýle
bez hodiniek a mobilov nás
všetkých aspoň na tie dva
týždne odniesol kúsok mimo
uponáhľaného civilizovaného
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Čo nového v materskej škole?
Rýchlo ubehli letné prázdniny a opäť sme vstúpili
do nového školského roka
2012-2013. Zdá sa, že tento
rok bude iný.
Pani učiteľka, ktorá bola

s nami vlani, odišla a odišli aj naši predškoláci, ktorých bolo 7.
V tomto školskom roku
máme zapísaných 14 detí,
z toho 5 predškolákov

Dobrý úmysel pri podávaní
ďalších projektov
V uplynulom štvrťroku
obecný úrad podal dva ďalšie projekty, ktoré by mohli
zlepšiť život našim občanom.

Jeden sa týka zhotovenia
tzv. turistického ekocentra,
ktoré by pozostávalo z autobusovej zastávky pri budove
urbáru. Jej súčasťou by boli

a ostatné deti sú 3-4 ročné.
Čo máme nové? Ku koncu
školského roka 2011-2012
nám opeknela školská záhrada.
betónové smetné nádoby,
informačná tabuľa, stojan
na bicykle a betónové kvetináče.
Druhý projekt sa týka
priblíženia starých zvykov a
tradícií na Vianoce. Tento
projekt bol podaný spoločne
s mládežníkmi zo združenia DUBOVA COLONO-
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sveta súčasnosti a určite budem šíriť jeho dobré meno
ďalej a odporúčať ho všetkým kamarátom.
Z týchto vyjadrení máme
dobrý pocit, že našim záchrancom ruín kostolíka sa
v Sedliackej Dubovej páčilo
a že o jej obyvateľoch hovoria len v superlatívoch. My na
oplátku vyslovujeme aspoň
úprimné poďakovanie a už
teraz sa tešíme na budúcoročné stretnutie.
■ pripravil ph
Staré pieskovisko bolo zrušené a premiestnené na nové
miesto, kde šikovný ujo Peťo
aj s pomocníkom Mariánom
olemovali piesok peknými farebnými doskami a pribudli aj
nové sedačky na kolotoči.
A tak deti tu môžu dopoludnia, tiež aj popoludní stráviť pekné chvíle v krajšom
prostredí školskej záhrady.
Vymaľovali sme priestory
kuchyne a horné schodisko
ako aj prístupové schody do
budovy školy.
Vedenie škôlky verí, že aj
tento školský rok 2012-2013
prebehne bez problémov.
Deti čakajú rôzne aktivity,
s ktorými sa predstavia svojim rodičom, ozdobia priestory materskej školy a tak získajú zručnosti i veľa vedomostí pre nástup na ďalšie
vzdelávanie v ZŠ
■ Marta Hudecová
RUM. Ostáva už len čakať,
ako sa o týchto projektoch
rozhodne.
Ešte stále nie je rozhodnuté ani o projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia.
■ obecný úrad
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Pohľad na 3. ročník Den
obce Sedliacka Dubová
v

Spoločensko-kultúr ne
i športové podujatie pod názvom Deň obce Sedliacka
Dubová sa uskutočnilo v nedeľu 22.júla v areáli miestneho futbalového ihriska.
Dobrú náladu vytvárali vystúpenia folklórnych súborov, profesionálny prejav
Maji Velšicovej – herečky,
speváčky a humoristky a pre
športových fanúšikov bol
futbalový zápas medzi družstvami – ženy 1. liga ŠKF Žilina a bývalí hráči Cosmos
Sedliacka Dubová. Deň sa
vydaril a k tomu prispelo aj
krásne počasie.
Ako v predchádzajúcich
ročníkoch aj tento 3. ročník
začínal dosť rozpačito malou
účasťou našich občanov, ale
po oficiálnom otvorení a prvými spevákmi sa ihrisko naplnilo ľuďmi od nás i návštevníkmi z okolitých dedín. A hneď sa lepšie i s väčším entuziazmom účinkujúcim vystupovalo.
Podujatie sa začalo o jednej
hodine popoludní a úspešne
ho moderovala Mgr. Zuzana
Kubošová. V úvode sa k prítomným prihovoril starosta L.
Tomáň a po ňom už nasledovali vystúpenia jednotlivých
folklórnych súborov.
Vystupovali v tomto poradí:
Ľudová hudba pod vedením Ing. Jozefa Hajdúcha
z Chlebníc. Folklórna skupina
Charita z Hornej Lehoty, ktorej dôležitou súčasťou boli
naši občania - Ľudovít Hmirek a Peter Šnapko. Rodinný
súbor súrodencov Kľúčikovcov z Hornej Lehoty. Det-

ský folklórny súbor Podbielan z Podbiela, ktorého súčasťou bola aj Ľudová muzička
pod vedením huslistu Michala
Ďaďu. Spevácka skupina
Studnička z Veličnej. Žaškovskí heligonkári pod vedením
Ondreja Chovana. Folklórna
skupina Porubanka z Oravskej Poruby.
Silné oživenie na záver vystúpení folklórnych súborov
vytvorilo predstavenie Máji
Velšicovej. Dala tomu šťavu
A keďže M. Velšicová sa
nám páčila, spýtali sme sa jej,
ako reagovala na starostove
pozvanie do Sedliackej Dubovej a ako sa cíti medzi nami.
„Pozvanie som prijala s radosťou, pretože Sedliacka
Dubová je mi známa tým,
že je najkrajšou obcou Slovenska, ďalej tým, že je tu
zrúcanina Kostola sv. Kozmu
a Damiána, ktorého ruiny zachraňuje mládež z celého Slovenska zo Združenia kresťanskej mládeže. Na počesť
kostolíka v úvode môjho vystúpenia som zaspievala pieseň Kráľovná nebies. Ako sa
tu cítim? Vynikajúco! Som
medzi príjemnými, milými
ľuďmi a dokonca na Oravu
veľmi rada prichádzam,“ s radosťou dodala.
Potom si na svoje prišli futbaloví fanúšikovia. Rovnako
fandili ženám zo Žiliny ako
aj domácim futbalovým vyslúžilcom. Zápas skončil remízou 2:2, potom sa dohodli
kopať ešte jedenástky, a tu
patrilo víťazstvo ženám.
Po zápase pokračovala diskotéka a tu si na svoje prišla
mládež, ale aj tí skoršie naro-
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SPRAVODA J STVO
dení. Zábava pretrvávala do
neskorých nočných hodín.
Dôležité je, že všetko dobre
dopadlo k spokojnosti všet-
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kých a bez úrazov. Dúfame,
že sa takto stretneme na Dni
Obce v roku 2014.
■ ph

Poďakovanie sponzorom
M jaa Vel
Má
elššiico
cová
vá sp
piievva ajj pre
re J. Brto
Brto
oša
ša

To, že akcia dobre dopadla, je zásluha aj sponzorov. Pomohli
finančne i materiálne, bez nich by nebola tak bohatá tombola.
Patrí im poďakovanie od obecného úradu i od všetkých našich
občanov. Poďakovanie patrí týmto sponzorom:

Finančne prispeli na organizáciu
Dňa obce
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Obecný úrad Sedliacka Dubová
AVEX PRODUCTION- Ing. Oršuliak Ján
STAVPOČ – Ing. František Jendroľ
BAPA – Ing. Marián Balún,
SSE Bratislava
Kobit – Ing. Ján Zajac
Oravex – František Habiňák
RW Orava – Ing. Walter Kudla
Charita Sedliacka Dubová
ZIKO-Ján Zrnčík

Vecne prispeli
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Spolok urbáru Sedliacka Dubová
Dominik Zrnčík
Kooperatíva Dolný Kubín
Anton Štefanides, Trstená
Aquapark Dolný Kubín
Ing. Patrik Zrnčík
Kobit – Ing. Ján Zajac
Agrohom – Ľudovít Hmirek
Ing. Miroslav Rabčan
Agrotyp, Pottinger - Rastislav Miháľ
Potraviny – Mgr. Richard Dudášik
ORVITAS – Ján Murín
Potraviny – Zita Grofčíková
Kvetinárstvo – Alena Petráková
Tempo Kondela – Ing. Martin Šutý
Telefónica 02 – Gabika Grofčíková
Potraviny – Anna Dulačková
WORKS SLOVAKIA - PhDr. Roman Kučera
EXACT SYSTEM – Ľubomír Kučera
Reštaurácia MIA – Michal Šnapko
Scarlett textil – Robert Miháľ
Ing. Michal Jedinák
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Hasiči popri pracovných
aktivitách aj relaxovali
Dubovskí hasiči v sobotu
28.júla zorganizovali brigádu na úplné sfunkčnenie
hasičskej zbrojnice i hasičskej techniky v prízemnej
časti budovy obecnej bytovky. Okrem toho sa venovali aj výcviku k jesennej súťaži požiarnych družstiev a
po skončení príjemne relaxovali pri chutnom guláši.
Aktivity našich hasičov vidieť
pri každej príležitosti v obci.
Sú dlhoročnou dobrovoľnou organizáciou, jej členmi
sú mladí i starší naši občania
a medzi nimi aj nežnejšie pokolenie – mladé devy. O organizovanie aktívnej činnosti sa
stará výbor pod vedením Jozefa Strežu. A tak sa stalo, že v
sobotu 28. júla urobili kus užitočnej práce v hasičskej zbrojnici, dali do pohotovostného
stavu mobilnú techniku. Potom sa všetci presunuli na futbalové ihrisko, kde niektorí nacvičovali základný výcvik požiarnych družstiev mužov nad

35 rokov. Tí, ktorí netrénovali,
sa venovali príprave gulášu pod
vedením Miloša Vavrečana. Po
výcviku sa všetci zhromaždili
okolo kotlíka, gurmánsky si
dráždili chuťové kanáliky šíriacou sa vôňou a nakoniec si na
guláši aj pochutnali.
Veliteľa DHZ Ing. L. Šutého sme sa opýtali na doteraz
prebiehajúce oblastné súťaže.
Zdalo sa nám, že tam absentovali naši hasiči. Veď za čias už
nebohého Jána Štigu sa zúčastňovali na každej hasičskej súťaží a vždy pomerne úspešne.
Reakcia bola takáto: „V lete sa
uskutočnila súťaž Plameniakov, t.j. žiaci do l5 rokov. Naši
bývalí Plameniaci už vyrástli a
nových následníkov nemáme,
(na príčine je nízka populácia
v obci) preto sme sa nemohli
zúčastniť, ale máme družstvo
žien a mužov a tí budú súťažiť až v septembri. Budeme
trénovať s úsilím na popredné
umiestnenie.“
Našim hasičom budeme držať palce, aby obstali čo naj-

Takto zapózovali
p
miestni hasiči: sprava
p
Mareckýý B.,, Šutýý Ľ.,,
Šutýý L.,, Strežo S., v podrepe Marecký B.ml., Hyža J., celkom
vzadu Peter Šutý
lepšie. Nech budú pripravení
na každý zásah podľa potreby
a radi ich vidíme aj pri iných
spoločenských akciách.

Výsledok zo súťaže mužov
nad 35 rokov -2. miesto.
■ ph
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Školákom vyšli v ústrety naši dôchodcovia
Miestnym školákom dobre
padlo, keď pred koncom letných prázdnin im v ústrety
vyšiel tunajší klub dôchodcov. Zorganizoval 17. augusta
aj pre nich spoločné kúpanie
v termálnej vode v Meander
parku v Oraviciach.
S radosťou privítali takúto
ponuku a relax vo vodnom
svete im len prospel. Niektorí z
nich počas celých prázdnin neboli nikde, iba doma sa nudili a
vymýšľali nápady, ako sa nenudiť. Tu v Oraviciach sa mohli

vyšantiť do sýtosti v jednotlivých bazénoch, vírivkách, v tobogánoch, vodných masážach.
Okrem toho mali možnosť
nadviazať priateľské kontakty
s cudzincami, napríklad okrem
Poliakov aj s Estóncami. Dorozumievacím jazykom sa stala
angličtina. No a čo viac deti potrebovali? Zostal im pekný zážitok, ktorý môžu zužitkovať
na hodinách slohovej výchovy.
Okrem školákov si hojne bazénov užívali aj dôchodcovia.
Najviac ich lákal ten najtep-
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dcoc
lejší s 38 stupňovou vodou. Tu
si vyhrievali stuhnuté svalstvo,
liečili reumu a iné neduhy, ktoré
starších ľudí prenasledujú.
Takéto podujatia naši seniori
majú najradšej, vtedy vedia vy-

jadriť svoju spokojnosť so želaním, aby takéto podujatia boli
častejšie. Na tejto akcii sa zúčastnilo 52 osôb, z toho 15 detí
a žiakov.
■ ph
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Okresnej akcie JDS sa
zúčastnili aj naši seniori
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Dolný Kubín organizovala
23. augusta poznávací zájazd do historického mesta
Kremnica, pivovaru Steiger
a Vodného raja vo Vyhniach pre vybraných členov
ZO JDS v jej pôsobnosti, t.j.
pre Párnicu, Zázrivú, Kraľovany, Dolný Kubín, Leštiny,
vojakov seniorov, Hornú Lehotu, Dlhú nad Oravou a
Sedliacku Dubovú.
Zájazd sa vydaril k úplnej spokojnosti a k tomu prispelo aj
pekné počasie, čím sa seniori
obohatili o nové skúsenosti,
takže sa im naplnili ich predstavy a želania.
Zájazd sa uskutočnil zo získaných 2 % z daní od sponzorov, ďalšia časť bola hradená z
prostriedkov OO JDS a účastníci prispeli štyrmi eurami na
osobu. Pre našu organizáciu

JDS sa ušlo 5 miest, a to pre
Petra Havrilu s manželkou Boženou, Annu Štigovú, Mariána
Miháľa a Viliama Janíka. Všetkých účastníkov – seniorov
bolo 5O.
Odchádzalo sa autobusom
ráno o siedmej hodine z Dolného Kubína a prvá zastávka
bola v historickej Kremnici,
priamo v mincovni a končila
prehliadkou mesta. Ďalšia zastávka smerovala do vyhnianskeho pivovaru Steiger aj s
ochutnávkou chutného moku
– piva, čo si všetci pochvaľovali.
Na ukončenie dňa ešte dobre
padlo kúpanie v termálnej vode
vo vyhnianskom Vodnom raji,
ktorý sa nachádzal kúsok od pivovaru. Takto osviežení a príjemne unavení sa šťastne vrátili
domov vo večerných hodinách.
Bola to pekná akcia, dobre
zorganizovaná a časovo všetko
zapadalo tak, ako bolo naplá-
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nované. Nadviazali sa nové
kontakty medzi dôchodcami
z jednotlivých organizácii v
okrese, vymenili si skúsenosti z
práce v kluboch i spolupráce s
obecnými úradmi, poslancami
atď. Spokojnosť vládla u všetkých zúčastnených seniorov,
čo aj vyjadrili úprimným poďa-

kovaním predsedovi OO JDS
Dolný Kubín Vladimírovi Chovancovi. Ten prisľúbil, že sa
bude usilovať aj v budúcnosti
zorganizovať podobné akcie,
ale všetko bude závisieť od finančných prostriedkov.
■ ph

Nástup tohoročnej žatvy urýchlilo teplé počasie
Tohoročné leto v lokalite
nášho chotára sa vydarilo k
spokojnosti nielen poľnohospodárov, ale aj všetkých
našich obyvateľov.
Nebola zaznamenaná ani väčšia búrka, ako to bolo po iné
roky. Takže žiadne škody na
poliach ani na úrode sa nezaznamenali. Pekné a teplé počasie malo za následok začať
žatvu skôr a bolo to asi až o
dva týždne prv oproti predošlým rokom. Kombajn aj s majiteľom z Hruštína naštartoval na Hrady 2. augusta za pekného slnečného počasia. Toho
zabezpečil tunajší obecný úrad.

Príchod kombajnu narobil
rozruch medzi majiteľmi zasiatych obilnín, lebo každý chcel
pokosiť svoj porast čím prv.
Trochu museli počkať, kým sa
dostali do poradovníka. Nakoniec sa všetko zvládlo v priebehu dvoch dní.
„Zrno je suchučké a sypalo
oveľa lepšie ako v minulom
roku, sme nadmieru spokojní,“
takto sa vyjadrili Stano Miháľ,
Ľudovít Holub, Milan Machaj.
Ale boli aj opačné názory, že
zrno sypalo slabšie ako minulý
rok. Príčinou vraj bolo suché
počasie. Tak sa vyjadrili Stano
Strežo, Mária Karetková.
Ako vidieť – niektorí boli
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nadmieru spokojní, iní menej,
ale je to už tak. Ťažko vyhovieť
každému.
A predsa sa naplnila pranostika, že zima bohatá na množ-

stvo snehu je predzvesťou
dobrej úrody. Veď aj úroda zemiakov sa prejavila ako veľmi
dobrá.
■ ph
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Aj počasie prialo našim seniorom
a jubilujúcim oslávencom

JUBILANTI
(1.10. - 31.12.2012)
50 rokov
Hesová Dana
Ing. Šutý Ladislav
Mikuška Ondrej
Ganobčíková Janka

nov.
nov.
nov.
nov.

65 rokov
Žufka Ján
Holub Ľudovít

okt.
okt.

70 rokov
Kytka Jozef

dec.

Jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie!

Na sviatok Cyrila a Metoda
(5.júla) naši seniori uskutočnili „batôžkové“ posedenie v priestoroch miestneho
futbalového ihriska.
Aj počasie im prialo, takže si
mohli dokonale vychutnať kúsok krásneho a výnimočného
dňa, ktorý bol ešte umocnený
oslavou a blahoželaním naším jubilujúcim členom – Johane Janíkovej (85), Ing. Pavlovi Laurinčíkovi (70), Alojzovi Šutému (65), Magde Šutej (60) a Anne Mareckej (60).

V minulom roku sa posedenie neuskutočnilo, pretože sa
vtedy členovia rozhodli miesto
neho navštíviť termálne kúpalisko v Oraviciach. Niektorým to predsa chýbalo a želali
si, aby sa v posedeniach v prírode pokračovalo. Predsa sa tu
nadviažu bližšie spoločenské
vzťahy i sympatie pri chutnom občerstvení, lahodných
zvukoch harmoniky a blízkeho
spevu tejto generácie.
Na tohoročnom posedení
si prítomní seniori milo pripomenuli aj našich jubilujúcich oslávencov, zagratulo-

Uzavreli manželstvo:
Gabriela Kočalková
a Jozef Mihál
18.8.2012
Júlia Farská
a Anton Vavrečan
13.9. 2012
Novomanželom prajeme veľa
lásky a porozumenia!
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M.., Šutýý A.,, v stojijij Marrec
M
eckáá A.

Opustili nás:
Jolana Kudlová
25.8.2012
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú
sústrasť!

Odhlásili sa
z trvalého pobytu:
Ján Suroviak

Prihlásili sa
k trvalému pobytu:
Etela Kajanová
■ bs
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vali im so želaním pevného
zdravia, lásky, pohody, pokoja a porozumenia do ďalších rokov a nech im Pán Boh
dá najmä veľa zdravia. V priateľskom duchu sa všetci zabávali a užívali hojnosť Božích
darov, ktoré si sami doniesli so
sebou. Boli to dobroty, na aké
si ani nepomysleli. K mäsitým
pokrmom veľmi dobre padol
aj doma pečený chlebík od Helenky Majdišovej a Hanky Miháľovej.
Posedenie sa začalo o jednej hodine popoludní a trvalo
do siedmej hodiny večer. Z 39
členov klubu bolo prítomných
32. Spokojnosť vládla u všetkých a popritom sa dohodli na
ďalšej akcii. Plánuje sa prehliadka Zakopaného, jeho sakrálne pamiatky, predovšetkým nový kostol postavený
na počesť blahorečeného pápeža Jána- Pavla II. a zároveň
to spojiť pri spiatočnej ceste
s kúpaním v termálnom kúpalisku v Oraviciach. Dúfame, že
všetky želania našich dôchodcov sa naplnia.
■ ph
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čuje zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch. Zároveň
musí byť splnená podmienka
odkázanosti, teda to, či takúto osobu naozaj treba opatrovať. To určuje posudkový lekár
podľa zákona č.448/2008 o sociálnych službách.
Hodnotenie zdravotného
stavu opatrovaného hodnotí
posudkový lekár na základe
predloženej zdravotnej dokumentácie spravovanej ošetrujúcimi lekármi bez prítomnosti opatrovaného. Posudzujú sa kategórie ako orientácia v prostredí, pohyb po rovine či po schodoch, sedenie,
státie, zmena polohy, obliekanie, vyzliekanie, kúpeľ, osobná
hygiena, stravovanie a pod.

Podľa toho, ako tieto úkony
človek sám zvládne, dostane
body. Za odkázanú na opatrovanie sa považuje len taká
osoba, ktorá dosiahne od 0 do
44 bodov.
Výška príspevku na opatrovanie nie je jednotná.
Závisí aj od toho, aký príjem
má opatrovaný. Plný príspevok na opatrovanie je v súčasnosti 211,3 eura. Ak opatrujete
dvoch a viac ľudí je to 281,4
eura. Príspevok sa znižuje,
ak príjem opatrovaného prekročí 1,4-násobok životného
minima, čo je v súčasnosti
265,762 eura. Vianočný príspevok sa do sumy dôchodku nezapočítava. Ak dostávate príspevok na opatrovanie, môžete
mesačne zarobiť najviac dvojnásobok sumy životného minima, teda 379,66 eura.
Príspevky vypláca úrad práce
a soc. vecí, kde sa posielajú žiadosti aj s hodnotením posudkového lekára, ktorý ohodnotí,
či je človek, ktorého chcete
opatrovať, ťažko zdravotne
postihnutý. Žiadosť musí poslať ten, kto chce opatrovať.
V mnohých rodinách našich seniorov pokladajú opatrovanie svojho blízkeho príbuzného za samozrejmosť. Z
ľudského hľadiska to samozrejmé aj je, ale často v týchto

rodinách vzhľadom na nízke
dôchodky majú finančné problémy, ktoré by sa aspoň čiastočne zlepšili možným príspevkom na opatrovanie od
úradu práce.
Ďalšou možnosťou je požiadať o pomoc inými spôsobmi.
Môže sa poskytnúť opatrovateľská služba, prepravná služba
či dovoz stravy. Nárok je aj na
zariadenia pre seniorov, tie sú
však vo väčšine prípadov preplnené. A čo je často pre našich seniorov najpodstatnejšie, za tieto služby treba platiť, hoci nie plnú sumu. Samospráva na ne podľa možností
svojich rozpočtov prispieva.
Vo väčšine prípadov je výška
poplatku diferencovaná podľa
výšky dôchodku človeka, ktorý
pomoc potrebuje, ale doplácať
za služby poskytované obcou
treba vždy.
Je preto výhodnejšie pre rodinu, kde je potrebné opatrovanie, zistiť mieru odkázanosti
príbuzného a po odsúhlasení
posudkovým lekárom, ktorý
uzná, že príbuzný je osoba s
ťažkým zdravotným postihnutím, požiadať úrad práce
o príspevok na opatrovanie a
aj týmto spôsobom aspoň čiastočne zlepšiť často nízky rodinný rozpočet.
■ JUDr. Anna Hromníková

cov,“ povedal starosta Ladislav
Tomáň. „Dedina týmto neúnosným stavom trpí, sme doslova zúfalí. Vymýšľame rôzne
provizórne opatrenia, aby sme
prinútili vodičov aspoň trochu
spomaliť.“
Najviac sa osvedčilo kuriózne výstražné parkovanie starého policajného auta na okraji
cesty. „Hocikedy ho premiestňujeme po rôznych častiach obce. Pred pár týždňami k
nemu pribudol aj merač rýchlosti za viac ako dvetisíc eur.
Opakujem, sú to len provi-

zórne opatrenia. Tento problém definitívne vyrieši iba dostavba R3.“
Spolu s kolegami z okolitých
obcí bol vlani za ministrom
dopravy. „Aj na základe ubezpečenia, že pomôžeme štátu s
usporiadaním pozemkov pod
cestou, nám dal prísľub, že sa
veci pohnú dopredu, no medzitým sa zmenila vláda. Jeho
nástupcovi sme dali čas, aby sa
rozhľadel vo svojom úrade, ale
už čoskoro sa budeme musieť
vybrať aj za ním,“ hovorí Tomáň.

Pri všeobecnom nedostatku
financií a pozastavení mnohých dávno naprojektovaných
dopravných stavieb je podľa
neho povzbudivou informáciou, že v dohľadnej dobe sa
majú rozbehnúť práce medzi
Tvrdošínom a Nižnou. „Vari
sa do centra pozornosti dostane už aj približne desaťkilometrový úsek R3 medzi Nižnou a nami,“ dodal starosta
Sedliackej Dubovej.

Staráte sa o nevládneho rodiča
alebo blízkeho príbuzného?
Môžete požiadať štát o príspevok na opatrovanie
Pod blízkym príbuzným sa rozumie manžel, manželka, dieťa,
starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor,
svokra.
Kto je odkázaný na opatrovanie?
Príspevok na opatrovanie obvodný úrad práce prizná v prípade, ak osoba, ktorú treba
opatrovať, bude uznaná za
ťažko zdravotne postihnutú.
Za takú sa považuje ten, koho
miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.
Mieru funkčnej poruchy pri
jednotlivých diagnózach ur-

Ľudí chráni staré
policajné auto
Dolnooravskí starostovia sa
chystajú za ministrom dopravy.
Samospráva Sedliackej Dubovej i všetci obyvatelia obce,
do ktorej ústi jeden z hotových
úsekov rýchlostnej komunikácie R3, dúfajú v čo najskoršie
pokračovanie výstavby.
„Rozbehnuté autá u nás neustále schádzajú neprimeranou
rýchlosťou a ohrozujú chod-

Prevzaté - MY Oravské noviny č.
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Najdôležitejším koloritom
každej obce – kostol a fara
Najdôležitejšie architektonické stavby skoro každej
dediny sú kostol, prípadne
fara a tie tvoria ten najdôležitejší kolorit každej obce.
A tak je to aj v Sedliackej
Dubovej.
Na tieto objekty sa upriamuje najväčšia pozornosť
všetkých občanov, ale aj
mnohých návštevníkov, ktorí
prichádzajú do obce.
U nás to ešte umocňuje
zaujímavá kamenná stavba
Kostola sv. Michala archanjela v neogotickom slohu
a staroveká ruina Kostola sv.
Kozmu a Damiána nad dedinou postavená v renesančnobarokovom slohu. A z toho
dôvodu si tieto priestory vyžadujú väčšiu starostlivosť,
aby tam bolo vždy čisto
a upratané.
V našej obci týmto priestorom zvýšenú pozornosť venujú naši dôchodcovia – predovšetkým sú to členovia
klubu dôchodcov.
V našej obci nemáme
veľa pracovníkov na verejno-prospešné práce z radu
nezamestnaných, ktorí by
mohli vykonávať aktivačné
práce. Práve z toho dôvodu
dôchodcovia vychádzajú
obecnému úradu v ústrety
a v tomto roku už zorganizovali tri brigády v týchto pries-

toroch - 20. apríla, o tej sme
písali v predchádzajúcom vydaní, ďalej to bolo 26. júna
a 26. júla.
Upratovali sa priestory predovšetkým okolo fary a tiež
dlažba okolo kostola. Pracovalo sa i v interiéri fary. Tam
sa musela urobiť deratizácia,
stierky v niektorých miestnostiach ako aj podlaha. Tu
brigády pokračovali ešte ďalšie dni.
Na prácach sa zatiaľ podieľali: Ján Ťasnocha, Margita Ťasnochová, Anna Štigová, Anna Šutá, Mária Močolová, Anna Kytková, Anna
Miháľová, Zita Lukáčiková,
Dano Lukáčik, Peter Havrila,
Božena Havrilová, Mária Zajacová, Marián Miháľ, Alojz
Šutý, Anna Laurinčíková,
Mária Kučerová, Mária Brtošová, Mária Jarinová, Peter
Šnapko, Mária Durdiaková,
Margita Maxoňová, Ľudovít
Holub, Ladislav Šutý, Ľudovít Strežo, Jozef Strežo, Jozef
Dulačka a ešte traja z Hornej
Lehoty pod vedením Pavla
Krížu.
Títo menovaní občania
urobili hodne ale ešte nás
čaká veľa práce, kým sa dá
všetko do poriadku, aby tieto priestory vyzerali slušne,
a mali by sa stať aj reprezentatívne.
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Staré haraburdie dali odviezť do zberného dvora

Aj dvor bolo treba vyčistiť - s hrabľami Margita Maxoňová
POĎAKOVANIE
Toto patrí nášmu občanovi Jánovi Kováčovi, čestnému
nálezcovi väčšej sumy peňazí.
V jeden jarný deň prišiel na obecný úrad pán Ján Kováč s tým, že ráno na chodníku popri hlavnej ceste pri
urbárskom dome našiel peňaženku s väčším obnosom
peňazí (cca 200 eur, t.j. 6.000.- Sk). V peňaženke nenašiel nijaký údaj o tom, komu patrí, preto ju doniesol na obecný úrad s tým, že sa niekto prihlási a úrad
ju odovzdá majiteľovi.
Na druhý deň, keď chceli v miestnom rozhlase vyhlásiť stratu peňaženky, vtom prišiel Alojz Šutý, st. sa
spýtať, či niekto nenašiel jeho peňaženku.
Takto sa celá vec zo dňa na deň šťastne vyriešila. Redakcia a obecný úrad touto cestou vyslovuje uznanie
čestnému nálezcovi, pánovi Janovi Kováčovi, za jeho
ušľachtilý čin. Veríme, že ešte väčšie uznanie sa mu
dostalo od majiteľa stratenej peňaženky.
Bodaj by takýchto skutkov a činov bolo v obci viac.
■ lt
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