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   Je tu jeseň. Napriek slnečným
lúčom, ktoré svietia na našu Zem,
mrholí, na zem sa spúšťa mrazivý
srieň,  nikomu nepridáva
optimizmus. Zem vydala svoje
plody, ukladá sa k zimnému
spánku. Začiatok jesenného
mesiaca november spájame so
spomienkou na našich blízkych
a známych, ktorí sú už nie medzi
nami. Počas pamiatky zosnulých
prichádzame na naše cintoríny,
aby sme kytičkou kvetov
i plameňom sviečky vyjadrili úctu
ich prežitému životu.
   Cintorín je posvätným miestom
všetkých nás, a to nás núti mu
prejaviť čo  najväčšiu úctu
a starostlivosť  nielen vo
sviatočné dni, ale počas celého
roka. Najviac pozornosti
a starostl ivosti si vyžadu je
v letnom období, keď  burina
a divoko rastúca tráva zakrýva
hroby, pomníky. Väčšina
pozostalých sa pravidelne stará,
ale nájdu sa aj takí, ktorí si počas
leta ani nespomenú a neupravia hrobové miesto. Aby bol cintorín vždy upravený, postará sa o to obecný úrad prostredníctvom miestnych
nezamestnaných a našich dôchodcov.    Tak sa stalo aj počas tohto leta. Dôchodcovia sami od seba ponúkli pomoc starostovi. Jozef  Strežo
vykosil trávu a burinu na celom cintoríne a skupina dôchodcov pokosenú trávu pohrabala a vlastným vozidlom odviezla na určenú skládku.
Tejto práce sa zúčastnili – Mária Zajacová, Anna Štigová, Helena Laurinčíková, Mária Brtošová, Anna Šutá, Ján Tomáň , Johana Tomáňová
a ďalší. Starosta bol nadšený z takej iniciatívy a starším občanom úprimne poďakoval. Na oplátku dôchodcovia mu prisľúbili, že aj v budúcnosti
sú ochotní pomôcť obecnému úradu aj pri iných prácach, len treba požiadať a ochotne sa zorganizujú.
   Takto si predstavujeme vzájomnú spoluprácu i pomoc, ak ide o skultúrnenie našej obce a ochota je vždy vítaná! Veríme tomu, že i tohoročným
dušičkám budeme venovať zvýšenú pozornosť a cintorín bude svietiť tými najčistejšími myšlienkami po celé obdobie. Veď naši zosnulí si to
zaslúžia za svoj prežitý život.

   Skončí sa život, začne spomienka.
   Je taká chvíľa.
   Vytryskne zo srdca ako utajený prameň.
   A rozlieva sa do dní ...

  Začiatok novembra spájame
s „dušičkami“

(pokračovanie na str. 2)
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5. ZASADNUTIE OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA
   Zasadnutie sa konalo 30.júla 2007 a hlavnými bodmi programu
bolo:

· Príprava projektu Environfond
· Stanovisko OZ k projektu kanalizácie a ČOV
· Úprava rozpočtu obce
· Prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorina) a domu

smútku

   Starosta informoval poslancov OZ o pripravovanom projekte,
ktorý bude podaný na Environmentálny fond. Pôjde o nákup
techniky na manipulačné spracovanie biologického odpadu (traktor,
vlečka, štiepkovač, nakladač, mulčovač).
   V zmysle zákona o pohrebníctve obec je povinná (po
predchádzajúcom stanovisku Úradu verejného zdravotníctva)
schváliť vlastný prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorína)
a domu smútku. Po prerokovaní s pripomienkami bol poriadok
schválený.
   Poslanci OZ čo v najširšom spektre analyzovali otázky chodu
obce. Týkalo sa to inventarizácie obce, získania správcu cintorína,
ukončenia verejno-prospešných prác a s tým súvisiaci problém
s ďalšími prácami pre obec, o priebehu finančnej kontroly z finančnej
správy, ktorá bola bez nedostatkov, o postupe v komasácii,
o mládežníckom projekte Dubova colonorum, o obave zrušenia
matričných úradov v Dlhej nad Oravou, resp. v Oravskom
Podzámku, či je opodstatnené svietenie na starý kostol a o
reklamnom bulletine o obci, o posedení klubu dôchodcov na ihrisku,
o vyhliadkovej veži na starom kostole, o osadení lavičiek do
cintorína a k mostu, o kanáli pri studničke a jeho dokončení,
o potrebe STK na hasičskú Aviu, o znečistení obce družstevnými
autami voziacimi hnoj, a zhoršení kvality a sortimentu tovarov
v potravinách Dudášik, o upomienkach neplatičom, o probléme
s priepustami na hlavnej ceste a napísaní sťažnosti na SSC, o oprave
alebo kúpe tachometra na obecné auto, o probléme dvoch funkcií
starostu, o nevykosenej lokalite ŽSR – Jama, o opätovných
problémoch s nedisciplinovanými občanmi v súvislosti s vývozom
smetí v katastri – je potrebné ich nafotiť do obecných novín
a pranierovať, o spolupráci s firmou pri meraní rýchlosti v obci- tu
je treba preveriť legislatívny postup, o stave financovania materskej
školy, o stave záväzkov a pohľadávok obce k 30.6.2007, o prehľade
zakúpeného materiálu cez projekt VPP za minulé roky, bolo to za
ušetrené peniaze na mzde „parťáka“, o financiách pre obec za
separovaný zber od Recyklačného fondu, o ČOV a kanalizácií,
o novom osvetlení na strope v kultúrnom dome, o plytvaní
hrobových miest, o cene nového katafalku, o dôvode nepoužívania
vozíka pre mŕtveho v kostole, atď.

Z prijatého unesenia sme vybrali:

- Obecné zastupiteľstvo zaujalo kladné stanovisko k projektovej
dokumentácii pre stavebné povolenie na ČOV a kanalizáciu za
podmienky akceptovania a zapracovania vnesených pripomienok.
- Schválilo úpravu rozpočtu obce.
- Schválilo prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorína) a domu
smútku.
- Obecné zastupiteľstvo  súhlasí  s prípadným 5%-ným
spolu financovaním projektu na Environfond (súprava na
manipuláciu s biologickým rozložiteľným odpadom).

- Obecné zastupiteľstvo neschválilo výzvu k tomu, aby starosta
nevykonával viaceré funkcie v dedine, pokiaľ to nie je v rozpore
s legislatívou.
- Obecné zastupiteľstvo  uložilo  obecnému úradu písomne
pripomienkovať Projekt odkanalizovania obce podľa vnesených
pripomienok.
- Predložiť rozbor výdavkov obecného rozpočtu k 30.6.2007 v položke
knihy, časopisy, noviny.
- Technicky a motoricky pripraviť hasičskú AVIU na prevedenie STK.
- Prostredníctvom obecných novín osloviť občanov, ktorí by mali
záujem o funkciu správcu (hrobára) cintorína a domu smútku a tiež
uverejniť článok o plytvaní hrobových miest na cintoríne.

    (Spracoval podľa zápisnice ph)

Sviatok všetkých svätých
   Sviatok všetkých svätých, ktorý pripadá na 1. novembra, je jedným
zo sviatkov rímsko-katolíckej cirkvi. V tento deň si katolícka cirkev
pripomína všetkých svätých a to nielen tých, ktorí sú oficiálne
kanonizovaní, ale aj tiež tých, o ktorých „ sviatosti, okrem Boha nikto
iný nevie.“
   Dôvodom zavedenia sviatku bola nemožnosť sláviť každý
jednotlivý deň svätcov, pápež Gregor III. a následne Gregor IV.
ustanovil preto 1. november za sviatok pre západnú cirkev, ako
výročný deň posvätenia Pantheonu na kresťanský kostol
dedikovaný (venovaný) všetkým svätým.
Pamiatka zosnulých
   O deň neskôr, 2. novembra, cirkev slávi slávnosť všetkých veriacich
zomrelých, ľudovo dušičky (lat. In commemore omnicae fidelium
defrunctorum). Pamiatka zosnulých sa slávi od 9. storočia. Na
Slovensku  býva dodnes zvykom, liekom tohto dňa, alebo obdobia
navštíviť cintorín a rodinné hroby.
   Pamiatku verných zomrelých zaviedol v roku 998 clunijský opát
Odylo, ktorý sa takto snažil čeliť pretrvávajúcim pohanským
obradom. V 13. storočí sa tento zvyk rozšíril v celej západnej cirkvi.

               (ph)

Začiatok novembra spájame s „DUŠIČKAMI“

(pokračovanie zo str. 1)

Marta Macáková zapaľuje sviečku na hrobe svojich rodičov
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SPRAVODAJSTVO
Ďalšie informácie o komasácii
   Projekt pozemkových úprav (komasácia): Dotýka sa
poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, lúky, pasienky), ale aj lesnej
pôdy (aj tzv. biele plochy – zarastené lúky a chraste).
   Poľnohospodárske pozemky  (orná pôda, lúky, pasienky) : Budú
sa komasovať, sceľovať podľa požiadaviek, ktoré vlastníci naniesli
ústne či písomne pracovníkom Pozemkového úradu.
   Lesné pozemky (aj biele plochy): Pokiaľ by chcel občan – vlastník
(jednotlivec) hospodáriť sám na vlastných lesných pozemkoch,
musel by robiť, zabezpečovať, dodržiavať tieto úkony v zmysle
zákona o lesoch, to znamená, že musí:
- dať si urobiť vlastný Lesný hospodársky plán ( LHP), ktorý určuje
povinnosti, vyplývajúce zo zákona o lesoch a pod sankciou ho
dodržiavať a zaplatiť,
- určiť pre svoje parcely odborného lesného hospodára a platiť ho,
- dať si schváliť ciachu, vyrobiť ju na vlastné náklady, pri ťažbe
používať,
- zriadiť v zmysle zákona o lesoch lesnú stráž (l človek) a platiť ho
na úväzok,
- prevádzať vysádzanie z uznaného zdroja sadby (sadbu a mzdy
zaplatiť),
- kúpiť a nainštalovať lapače proti hmyzu, kontrolovať ich,
- prevádzať 1. prebierku, 2. prebierku na každej lesnej parcelke,
- prevádzať 1. prerezávku,2. prerezávku na každej lesnej parcelke,
- prevádzať vyžínanie na každej lesnej parcelke,
- prevádzať prestrihávanie náletov na každej lesnej parcelke,
- viesť o všetkom účtovnú a lesnú evidenciu a výkazníctvo,
- ťažiť, ale len v tej lesnej parcele, ktorú určuje LHP.
   To sú len niektoré úkony, ktoré musí vlastník lesných parciel (aj
maličkých) zabezpečiť, pokiaľ chce hospodáriť na svojich parcelách
jednotl ivo. Ak by tak nekonal, dostane pokuty a sankcie.
A hospodáriť, robiť úkony v lese sa môže len v zmysle zákona
o lesoch podľa LHP, ktorý presne určuje, čo má každý rok na
konkrétnych parcelách robiť (výsadba, prerezávky, prebierky,
vyžínanie, ťažba). Vyššie uvedené úkony prevádzajú každoročne
urbáre, štátne lesy, spoločenstvá vlastníkov súkromných lesov.
   Takýto spôsob hospodárenia v súkromných lesoch je prakticky
nemožný. Preto je nutné dohodnúť spoločné hospodárenie
v súkromných lesoch, také ako majú aj v iných obciach, a to
prostredníctvom spoločenstva vlastníkov súkromných lesov. Pokiaľ
sa nedohodne nejaký spoločný spôsob hospodárenia v lese,
ostane všetko tak ako doteraz s tým, že lesný úrad priradí „biele
plochy“ k lesným pozemkom a bude vyžadovať od jednotlivcov
hospodárenie každého na svojich maličkých parcelách (frckách)
v zmysle lesného zákona, t. j. vykonávať vyššie uvedené činnosti,
čo by bolo prakticky nemožné, lebo bez geodetického zamerania
vlastníci ani nevedia, kde parcely majú (a zamerať si všetky svoje
lesné parcelky nedajú, lebo by sa nedoplatili).
   Zvolení členovia  predstavenstva komasačného výboru sa touto
problematikou zaoberali aj s odborníkmi a väčšina je za vytvorenie
Spoločenstva súkromných vlastníkov lesov, tak ako je to aj v iných
obciach. Pokiaľ by sa nedohodlo na takomto postupe, komasácia
by neprebehla a dedina by stratila možnosť čerpať euro peniaze
(cca 25 miliónov) na cesty, ktoré by sa mohli prerobiť po celom
chotári. Je to jedinečná možnosť, ktorá sa už nebude opakovať!
   Je nutné využiť tento Projekt pozemkových úprav, ktorý prebieha
v 311 obciach Slovenska (iba v šiestich obciach na Orave). Štát
a EÚ neuvoľnila viac peňazí na ostatné obce a kto vie či aj
v budúcnosti uvoľní, lebo euro peniaze sa dajú čerpať len do roku

2013. A tu sa natíska výhoda pre náš kataster. Do týchto katastrov,
ktoré sa zúčastňujú tohto projektu (Krivá, Medzibrodie, Žaškov,
Krušetnica, Zemianska Dedina a naša obec) by sa pri schválení tohto
projektu vlastníkmi dostalo cca 25 -30 mil. na zameranie a sceľovanie
parciel, ale najmä na vybudovanie plánovaných ciest, môstikov,
brehov potokov atď.

     (komasačný výbor)
Celý rok a úspešne
   BZINY A SEDLIACKA DUBOVÁ – „Momentálne evidujeme
šestnásť nezamestnaných,“ povedal starosta Ján Beňuš. Tento počet
je nízky aj vďaka tomu, že ešte minulý rok sa v obci podarilo získať
finančné prostriedky z Európskeho  sociálneho fondu (ESF) na
podporu vytvárania nových pracovných miest. Počas jedného roka
tak mohli byť zamestnaní šiesti občania, ktorí vykonávali prácu
prospešnú pre obec. Za denné osemhodinové zamestnanie dostávali
minimálnu mzdu, ktorá bola piatimi percentami hradená aj z obecného
rozpočtu. Na nové pracovné miesta nastúpili v troch etapách vždy
dvaja pracovníci – štyri ženy a dvaja muži. Momentálne takto pracujú
ešte štyria z nich. Dvaja ukončili pracovný pomer na konci augusta,
poslední v októbri.
   Okrem Bzín získala z ESF na vytvorenie pracovných miest
400 000.- Sk aj Sedliacka Dubová. Počas jedného roka aj tu  do
konca júna 2007 pracovali štyria občania. „Práca, ktorú počas
trvania projektu urobili, dedine veľmi pomohla,“ potvrdil starosta
Ladislav Tomáň.

(prevzaté z My Orava)Viac hračiek ako detí
    Aj keď naša materská škola je najmenšia na Orave, čo sa týka
počtu detí, napriek tomu sa ochotne zapája do rôznych aktivít.
Naposledy sa zapojila do projektu Bezpečná komunita, ktorý
organizovala Komunálna poisťovňa. Pracovníčky z tejto poisťovne
priniesli rôzne omaľovánky a deti dostali za úlohu, aby ich správnym
spôsobom vymaľovali. Rodičia detí v rámci tohto projektu mali
vyplniť anketové lístky a ak chceli, mohli svoje dieťa poistiť so
zľavou.
   Anketové lístky sa dostali do žrebovania v rámci všetkých
materských škôl v okrese a pri tomto akte sa šťastie usmialo práve
na našu materskú školu. Vďaka tomu, že sa deti s rodičmi zapojili do
tohto projektu, materská škola získala množstvo hračiek, hier, lôpt
a iných športových potrieb v celkovej sume 5000.- Sk. To bolo radosti
medzi detičkami i pracovníkmi škôlky, keď s hračkami do miestnosti
vstúpila  pracovníčka poisťovne. Deti spočiatku nevedeli, ktorú
hračku uchopiť, ohmatať a do sýtosti sa ich nabažiť. Práve táto
radosť a spokojnosť detí môže byť pre nás tou najväčšou odmenou.
Deti zapojené do projektu boli odmenené loptou.   (lt)
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KRÁTKE SPRAVODAJSTVO
Pasca pre cestných pirátov?
   Obchvat okolo Oravského Podzámku, Dolnej a Hornej Lehoty,
ktorý je prvou časťou budúcej komunikácie R 3, by mal byť
ukončený v novembri tohto roku. Pre vodičov a obyvateľov týchto
obcí je to dobrá správa. Problémy môžu nastať v Sedliackej Dubovej,
pred ktorou obchvat končí. Autá, vchádzajúce do dediny, by mali
spomaliť na povolených 60 km/h. Realita je však iná a ich vysoká
rýchlosť sa stáva príčinou mnohých dopravných nehôd.
   „Pred obec uvažujeme umiestniť radar a zákazovú značku. Aby
bolo možné tento zámer zrealizovať, museli by sme  vyškoliť a zriadiť
funkciu obecného policajta, ktorý by vykonával  potrebné
náležitosti súvisiace s jeho obsluhou a riešením dopravných
priestupkov v spolupráci s Policajným  zborom SR“, povedal
starosta obce Ladislav Tomáň.
   Zariadenie na meranie rýchlosti s fotografickým záznamom stojí
približne jeden milión korún a dala by nám ho jedna firma, ktorá by
sa podieľala na výbere pokút. Cez dedinu prejde denne okolo 6 500
áut, preto sa dá predpokladať, že návratnosť tejto investície  by
nenechala na seba dlho čakať. Skúsenosti totiž hovoria, že
obmedzenie rýchlosti vodiči nedodržiavajú a preto platia pokuty.
Radar by mal dosiahnuť to, aby jazdili pomalšie. „Takto by sa znížila
nehodovosť a pohyb v obci by bol bezpečnejší. Umiestnenie radaru
je v štádiu prípravy, pretože sa musí legislatívne doriešiť,“ dodal
na záver L. Tomáň.             (prevzaté z My Orava)

Po ôsmy raz na Čefranove
   Tento rok výstup na Čefranovo  komplikovalo počasie. Pôvodný
termín bol určený na 11.augusta, ale v ten deň veľmi pršalo, takže
došlo k presunu na 24. augusta. Nepredpokladalo sa, že nový termín
bude tiež trochu narušený predčasnou vykopávkou zemiakov ako
v Sedliackej Dubovej, tak aj v Hornej Lehote. Z toho dôvodu  bola
menšia účasť veriacich na tejto púti. V predchádzajúcom ročníku
ich bolo 59, no teraz len 16. Z Hornej Lehoty 8 a zo Sedliackej
Dubovej tiež 8, a to Margita Ťasnochová, Ján Ťasnocha, Viera
Poláková, Zita Lukačíková, Dano Lukačík, Anna Kytková, Katarína
Šutá aj s dcérkou. Oproti minulému ročníku to bolo málo, ale napriek
tomu program bol taký istý ako v predchádzajúcich ročníkoch. Náš
duchovný otec, vdp. farár  Henryk Sitek, pre zmenu išiel s pútnikmi
z Hornej Lehoty.
   Na vrchu Čefranova sa odslúžila sv. omša a po nej nasledovalo
priateľské posedenie. Zita Lukakačíková sa vyjadrila: „Aj keď bolo
málo ľudí, bolo veľmi dobre a odchádzala som domov s dobrým
pocitom, že niečo užitočné som urobila pre svoje telo i dušu.“ Treba
len veriť, že budúci 9. ročník bude bohatší na pútnikov a priať im
bude aj počasie.

             (ph)

Posviacka áut už tradíciou

   Náš duchovný otec si vzal za povinnosť každý rok v letných
mesiacoch posvätiť motorové vozidla, aby ich majiteľov ochraňovali
strážni anjeli a sám Pán Boh. Tak sa stalo aj tohto roku 29. júla. Vodiči
v danú nedeľu odstavili svoje tátoše na parkovisku pred miestnou
reštauráciou, dokonca sme mohli vidieť aj odstavený kamión. Po sv.
omši duchovný otec so svojím sprievodom a veriacimi posvätil všetky
pristavené motorové vozidlá. Spoločne s veriacimi vyprosoval
u Najvyššieho čo najviac milostí pre ochranu vodičov. Posviacka
áut sa konala v ten  istý deň aj v Hornej Lehote po sv. omši.

(ph)

Takto vyzerala posviacka áut v Sedliackej Dubovej (foto P. Karetka)

   Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí majú záujem o prácu
knihovníčky (knihovníka) a o prácu správcu cintorína, nech sa
písomne prihlásia na obecnom úrade, kde dostanú potrebné
informácie a dozvedia sa o podmienkach výkonu týchto
činností. Zatiaľ tieto miesta nie sú obsadené a nezamestnaní,
ktorí to v rámci verejno-prospešných prác robili, končia.

   Obecný úrad v spolupráci s k lubom dôchodcov
organizujú na deň 20. októbra 2007, t.j. v sobotu, o 15.00
hodine v miestnom kultúrnom dome kultúrno-spoločenské
podujatie v rámci Mesiaca úcty k starším. Pozývajú nielen
všetkých dôchodcov, ale aj ostatných občanov. Program
bude bohatý. Vystupovať budú žiaci Základnej školy v Dlhej
nad Oravou, hudobná skupina z Oravského Podzámku,
folklórna skupina zo Bzín a do programu prispejú aj naši
dôchodcovia svojím pripraveným vystúpením. Po skončení
bude spoločenské posedenie všetkých dôchodcov v malej
zasadačke a j s občerstvením a pozvanými hosťami.
Obecný úrad a klub dôchodcov sa teší na spoločné stretnutie
so všetkými dôchodcami.

Oznamy
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ODPUSTOVÁ  SLÁVNOSŤ  NA  SV. MICHALA
   Je len málo cirkevných postáv s veľkými patronátmi, ako má archanjel Michal. Jeho pamiatka sa slávi od 5. storočia
29. septembra, kedy LEV I. v tento deň posvätil v Ríme Kostol sv. Michala.
   Tento deň je zasvätený aj v našej obci Sedliacka Dubová. Mávame odpustovú slávnosť, ktorá je zasvätená nášmu patrónovi
sv. Michalovi archanjelovi a jeho meno nesie aj náš kostol.
   Tohoročnej odpustovej slávnosti prialo pekné slnečné počasie, a tým slávnostnejšie vynikli celé oslavy. V deň 29. septembra
na Michala sa mala konať svätá omša na vŕšku Žiar v zrúcaninách Kostola sv. Kozmu a Damiána, ale z technických príčin
bola presunutá do Kostola sv. Michala archanjela. Gro odpustovej slávnosti sa konalo v nedeľu slávnostnou svätou omšou,
ktorú celebroval vdp. František Hrušovský  z farnosti  Oravského Podzámku a za prítomností veľkého počtu veriacich nielen
z našej farnosti, ale aj so širšieho okolia. Po jej skončení nasledovala procesia okolo kostola. Celý priebeh odpustovej slávnosti
bol veľmi dobre pripravený, začo patrí poďakovanie nášmu duchovnému otcovi vdp. Henrykovi Sitekovi a všetkým ostatným,
ktorí sa na prípravách podieľali.

 Z histórie  sv.  Michala
archanjela

   Meno Michal znamená „Kto ako
Boh? – Qui ut Deus?“ Je to akýsi
druh výkriku, s ktorým vodca
nebeského vojska porážal Božieho
odporcu – Lucifera (Zjv. 12, 7-9).
   Archanjel Michal je patrón
katolíckej cirkvi, Nemcov, vojakov,
lekárnikov, krajčírov, sklárov,
sústružníkov, pekárov, cejchárov,
výrobcov váh, zlievačov olova a cínu,
pozlacovačov, bánk, zriadencov
(1958)  a rád iomechanikov,
umierajúcich a za dobrú smrť, duší
v očistci, cintorínov, proti zlému
nečasu.
   Michalov sviatok sa slávi od roku
1969 spoločne so  sviatkom
archanjelov Gabriela a Rafaela
(sviatok archanjelov).

   Znázorňovanie

   Michal je znázorňovaný väčšinou
v rytierskom brnení s prilbou, mečom, kopiou
a štítom. Najznazornením je to, ako prebodáva
draka.  Od protireformácie bol Michal
náčelníkom anjelského vojska. Michal má na
vyobrazeniach tiež často váhy.

               (ph)

Fotozáber z prosecie

Prvé čítanie božieho slova
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Aj dôchodcovia sa vedia zabávať
   Sobota 4. augusta patrila dubovským dôchodcom, ktorí relaxovali v prírode na miestnom futbalovom ihrisku. V ten deň ráno bola akási
zachmúrená obloha a pomerne silno dobiedzal severák. Takže sa celá akcia premiestnila do vestibulu šatní futbalového štadióna. Vôbec to
našim dôchodcom nevadilo, ba boli celkom radi, že na nich nefúka nepríjemný vietor. Zišlo sa ich okolo 30.
   Celá akcia sa začala o jedenástej hodine, každý dôchodca si priniesol batôžtek a v ňom požívacie dobroty, ktoré mohli ochutnať všetci.
Ženičky povymýšľali, okrem oravskej slaninky, klobás,
údeného, rôzne cukrárske lahôdky. Najviac pochutil domáci
pečený chlebík (baba) od pani Majdišovej a všetci
obdivovali i ochutnávali nugátové rožky od Valiky
Oršuliakovej.
   Niektoré mäsové dobroty boli ešte v kuchynke upravené,
dopečené dobrými kuchárkami – Máriou Zajacovou,
Annou Štigovou, Máriou Brtošovou, Helenou
Laurinčíkovou, Annou Šutou. To všetko sa prestrelo na
pohostinný stôl, kde nesmel chýbať makový, jablkový závin
Johany Tomáňovej. Tieto maškrty treba bolo zapiť dobrým
sudovým vínom, kávou, minerálnou vodou, aby nastala
dobrá nálada. K nej sa pridali harmonikári Ing. Jozef Hmirek,
Marián Miháľ a Jožko Kučera. Zvuky harmoniky
rozospievali prítomných a ozvena sa niesla široko- ďaleko.
Dobrej nálade doprial aj Najvyšší a mraky rozohnal, privolal
usmiate slniečko, prestal fúkať vietor. To vylákalo
niektorých vyjsť von, aby sa v hlúčikoch porozprávali
a možno aj trochu poklebetili. Z takejto priateľskej pohody
sa nikomu ani nechcelo ísť domov. Všetci si pochvaľovali
a konštatovali, že to bolo jedno z najlepších podujatí.

 (ph)

Na čerstvom vzduchu

Pri hudbe, speve a s dobrými ľuďmi
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  V tomto čísle novín sa zmieňujme o práci mladých kresťanských zanietencov počas letných prázdnin na zrúcaninách
Kostola sv. Kozmu a Damiána, ale iste budú naši čitatelia zvedaví, čo sa im prihodilo počas týchto prác. Na veľké
prekvapenie sa im podarilo nájsť v obvodovom murive historické mince z roku 1800 v počte 60 kusov  po 6 rakúskych
grajciarov. Z tohto nálezu predkladáme čitateľom zápisnicu z obhliadky.

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA
Zápisnica z obhliadky

Vec: Dubova  Colonorum – hromadný nález mincí
Miesto konania: Sedliacka Dubová, farský úrad 23.8.2007
Prítomní: Henryk Sitek za Farský úrad Sedliacka Dubová

  Milota Kralčáková za aktivistov Dubova Colonorum
   Martin Furman za Krajský pamiatkový ústav Žilina
  Michal Čajka za Oravské múzeum Dolný Kubín

Zistenia:
   Podľa výpovede priamej účastníčky Miloty Kralčákovej
(Zázrivá) dňa 3.8.2007 a okolo 15.00 hodine poobede našiel
Matej Hennel (Bratislava) v priestore ruiny bývalého r. k.
kostola v Sedliackej Dubovej 60 ks historických mincí. Dňa
23.8.2007 na základe oznámenia vdp. farára Henryka Siteka
vykonali obhliadku M. Furman a M. Čajka. Boli zistené
nasledovné skutočnosti:
   Jedná sa o 60 ks rakúskych 6 grajciarov razených v roku
1800 rôznych razieb. Mince boli objavené v štruktúre zvyškov
klenby lode v mieste jej nábehu na obvodové murivo. Konkrétne
ide o juhozápadné (cca) nárožie lode v mieste jej dosadania
k veži. Podľa našich predpokladov boli pôvodne uložené
v podkroví kostola. Nepodarilo sa nám zistiť, v čom boli mince
uložené, podľa M. Kralčákovej neboli nájdené žiadne zvyšky
keramiky.

Opatrenia:
   Aktéri úprav v ruine kostola v Sedliackej Dubovej boli
informovaní o povinnostiach podľa platnej legislatívy v prípade
akéhokoľvek obdobného nálezu. Mince boli darom odovzdané
Oravskému múzeu P. O. Hviezdoslava, kde sa stanú súčasťou
zbierkového fondu.

Zapísal M. Čajka  v Sedliackej Dubovej dňa 23.8.2007
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Volajú sa medzi sebou „DUBÁCI“
    Pre nás Dubovcov aj naďalej ostali „vrecármi“ – mladí ľudia podieľajúci sa na prácach zrúcaniny Kostola sv. Kozmu a Damiána na vŕšku
Žiar počas letných prázdnin. Dubákmi sa pomenovali sami podľa našej obce a celkom ich to teší, pretože sa tu už cítia ako doma. Nadviazali
priateľstvá s občanmi a my ich už vnímame ako súčasť obyvateľov našej obce. Boli tu už po 10-ty krát, a to vždy v dvoch turnusoch. V
tomto roku ich bolo v prvom 13 a v druhom turnuse 16. Nedalo mi, aby som ich nenavštívil, trochu sa s nimi porozprával a urobil niekoľko
fotozáberov. Bolo to v deň 7. augusta, kedy sa prehnala slabšia búrka a po jej skončení som vyšliapal na Kostolné. Zastihol som ich pri
obede. Kým sa naobedovali, prezrel som si priestory kostola, poklonil sa posvätnému miestu a s úctou som vnímal históriu i tajomstvo
zrúcaniny kostola.
   Po chutnom obede sa všetci rozišli na svoje stanovištia – jedna skupina išla pracovať na spevnenie muriva kostolnej steny, iná
zabezpečovať úlohy v dedine, ďalšia na udržanie poriadku v táborisku. A mne sa začali venovať dvaja mladíci, a to Richard Gelušiak,
študent vysokej školy v Košiciach, pochádzajúci z Ružomberka a teraz v tábore vykonávajúci otca predstaveného (vedúci 2. turnusu).
Druhým mladíkom bol Andrej Ďurkovič, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, teraz živnostník pochádzajúci z Topoľčian.
Andrej bol otcom predstaveným v 1. turnuse a ostal aj pre 2. turnus, ale už ako radový člen. Týchto dvoch rozhľadených a vzdelaných
mladíkov som trochu nenútene vyspovedal.

Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa zúčastnili na tomto projekte
Združenia kresťanskej mládeže?

Richard: - Chcel som prežiť niečo netradičné, stráviť voľný
čas zmysluplnejšie a urobiť niečo užitočnejšie, ako
bohapusto sedieť pred televízorom. Lákal ma styk s novými
ľuďmi a mám rád prírodu a tá je na Orave prekrásna.
Andrej: - Ja som tu už po štvrtýkrát a na Oravu sa vždy
teším. Medzitým som bol aj v zahraničí. Tu si môžem
psychicky aj fyzicky oddýchnuť, popracovať a v konečnom
dôsledku mi chýbal vidiek. Mesto mi to nemôže dať.

S akým zámerom ste prišli do Sedliackej Dubovej?

Richard: - Chrániť rozpadajúce sa sakrálne pamiatky.
Andrej: - Súhlasím s Richardom.

A naplnil sa?

Môžete slovne opísať, ako navzájom sa rešpektujete, ba aj poslúchate?

Andrej: - My tu predstavujeme kláštorný život ako v stredoveku a datujeme ho k prvej písomnej zmienke tohto kostolíka (1397). Máme
svojho predstaveného a ďalšie funkcie. Čo povie predstavený, to rešpektujeme a s pokorou vykonáme. Tak isto je rešpekt poslúchania
medzi staršími a mladšími, ale nesmie sa to zneužívať. Úcta jedného voči druhému je svätá a to zaväzuje každého. Pozrite sa, sme tu
v jednom stane chlapci a dievčatá a nič nečestného sa tu nestalo, ba ani žiadne prejavy nemravného konania. Poviem vám jednu perličku.
Boli tu raz mladí manželia, akože na svadobnej ceste. Pred nami všetko tajili, tvárili sa ako dobrí kamaráti, a to len kvôli tomu, aby ostatných
nepohoršovali a zachovali čistý štít kláštoriska. Všetko prezradili, až keď sme sa rozchádzali. To samo o sebe hovorí, aký život sa tu
udržiava a aké hodnoty vyznávame. Takže žiadne pochybnosti.

                  (pokračovanie na strane 9)

Richard: - Myslím, že áno. Mňa osobne obohatilo duchovne a určilo mi to  rebríček hodnôt. Okrem toho sme urobili práce na kostolíku,
vytvorili sme si dobré vzťahy s ľuďmi v dedine, uskutočnili sme malé výlety a to všetko nás posilnilo. Základná línia sa naplnila –
povinnosti, kamarátstvo, filozofia a zažívali sme niečo výnimočné, čo nebýva v bežnom živote.
Andrej: - V prvom turnuse som bol otec predstavený, takže som mal určité povinnosti. V tomto druhom turnuse ako radový člen som to mal
už jednoduchšie, ale pomáhal som Richardovi  zorientovať sa v úlohe otca predstaveného. V prvom turnuse sme sa viac venovali
duchovnej stránke, okrem prác na kostolíku, veľa sme filozofovali na rôzne témy a to všetkých veľmi zaujalo. V druhom turnuse už
filozofovania toľko nebolo, ale zasa viac iných činností, napríklad nočné hry, aktívnejšie využívanie voľného času. Najdôležitejšie bolo to,
že všetci sme dokázali držať spolu, navzájom sa rešpektovať, počúvať, ale i poslúchať.

Pri vianočnom obede
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(pokračovanie zo strany 8)
Zaujímalo by ma, čo sa vám podarilo urobiť v priestoroch kostolíka?

Andrej: - Predovšetkým sa už ako tak dokončila kostnica. Dali sme tam válovce na strechu, takže tam už neprší, podlaha je hotová, dvere
na uzamykanie a teraz už slúži na uskladnenie náradia a iného materiálu. Pokračovalo sa v špárovaní okenných oblúkov, múrov a vyčistil
sa terén.

Pociťovali ste pomoc našich občanov, môžete menovať aj konkrétne?

Andrej: - Pravdaže, ľudia sú tu milí a čím ďalej sa vytvárajú ešte lepšie vzťahy. Predovšetkým chceme poďakovať pánu starostovi, vdp.
farárovi Henrykovi Sitekovi. Ďakujeme aj ľuďom z dediny – Mariánovi Miháľovi, Jánovi Kočálkovi, Jánovi Šnapkovi, Jánovi Štigovi,
Jánovi Majdišovi a ďalším, ktorých ešte podľa mena nepoznáme. Pomoc nám poskytol aj Lambert Špavor z Dlhej nad Oravou- zásoboval
nás pečivom a inými drobnosťami. Vidieť, že sú tu dobrosrdeční ľudia a aj v okolí.

Stretli ste sa aj toho roku s obťažovaním a neprístojnosťami našej mládeže?

Andrej: - Tak ako každý rok, aj teraz sa našli výrastkovia, ktorí chceli narušiť naše dobré vzťahy. Večerom hádzali na táborisko jablká,
kamene, alebo sa nevhodne správali k dievčatám pri rieke Orava. Nebudeme ich menovať, nech sa hanbia sami pred sebou. Čo už s nimi,
možno ich v živote stretne ponaučenie a za všetko sa tvrdo platí.

O dva dni odchádzate, bude nejaká rozlúčka?

Richard: - 9.augusta odchádzame, bude malá oslava a likvidovanie tábora. Niektorí tu ešte ostanú do konca týždňa, aby sme dali všetko
do poriadku.
Za poskytnuté informácie som poďakoval v mene našich občanov a poprial im veľa úspechov v ich dobročinnej práci i v osobnom živote.
Na záver ešte chcem pripomenúť, že každý z nich strávil u nás po 11 dní, z toho 9 dní na kostolnom a 2 dni cesty pešo k nám z Liptovskej
Sielnice, kde mali pred nástupom na táborák zraz. K takémuto  kresťanskému poznaniu sa dopracovali výchovou v rodine i vplyvom
okolitého prostredia. Richard vyrastal v katolíckej rodine, takže tieto hodnoty  mu neboli cudzie a teraz v dospelosti si ich ešte viac
osvojuje. Protipólom Richarda je Andrej. Vyrastal v ateistickej rodine a s kresťanstvom sa stretol až na vysokej škole v Bratislave. Tu sa
stretol  na internáte s ľuďmi vyznávajúcimi kresťanské hodnoty a to ho oslovilo. Našiel zmysel svojho životného smerovania a dospel
k poznaniu, ktoré teraz uznáva. Aktívne sa podieľa na napĺňaní svojho rebríčka hodnôt, ako sú porozumenie, vzdelávanie, pomoc, láskavý
vzťah k ľuďom, k prírode a k všetkému okolo nás. Z toho vyplýva, že človek je schopný meniť sa počas svojho života a poznaním, štúdiom
dospieť k filozofii prinášajúcej duševné i psychické uspokojenie.

          (ph)

Pri spevňovaní obvodových múrov kostolíka
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Respodent za mladšiu generáciu
  -Myslím si, že kultúrny život v našej obci už nie je to, čo bývalo kedysi. Nemôžem povedať, že chyba je čisto len v organizácií, tak ako
nemôžem odsudzovať konkrétnych ľudí, ktorí by boli zodpovední na vedení kultúrnych akcií. Chybou sú aj naši mladí. Športové hry či
súťaže by sa medzi nami neuplatnili. Väčšina z nás o to nemá záujem. Na jednej strane chceme, aby sa opäť konali športové dni, no na
druhej strane neviem, či by sa do nich zapojil niekto  okrem menších detí. Je mi trochu ľúto, že u nás nie je akosi možné, aby sa do takých
akcií zapojila aj mládež tak, ako to vidíme v susedných obciach.  O kultúrnych podujatiach v podobe divadelných predstavení už ani
nehovorím. To tiež radšej nechávame na okolité obce a my im len môžeme závidieť, že majú mládež, pre ktorú to nie je nič cudzie a už určite
nie hanbou. Ale sa to týka aj našich dospelých. Tiež kedysi boli viac ochotnejší k podobným podujatiam. Naši mladí preferujú skôr zábavu
v podobe diskoték. Ani tie už nie sú u nás povolené. Môžu za to mladí z obcí, čo k nám prichádzali riešiť si problémy s inými a vybrali si na
to práve našu diskotéku. Zabrániť opakovaným situáciám nie je v našich silách, no diskotéky nám chýbajú. Čo ma naopak teší, je to, že
dostatočné množstvo mladých využíva vo voľnom čase aspoň tenisový kurt a v zime klzisko. To je asi jediné miesto (po krčme a bare), kde
sa nejaká tá skupinka mládeže stretne.  Akoby sa to všetko dalo zmeniť? To si musí každý zvážiť sám. Uvedomiť si, že chyba nie je len vo
vedení. Chyba je tiež v našom záujme (alebo skôr v nezáujme) o aktívny kultúrno-spoločenský život našej dedinky. Zatiaľ len všetci
čakáme, kedy ten prvý krok urobí za nás niekto iný. Nuž, radšej nečakajme a vzchopme sa!
Respodent za staršiu generáciu
  Kultúrne dianie v našej obci pomaly zaniká. Kultúrnych podujatí je z roka na rok menej. Tradíciu si udržali iba dve podujatia, a to maškarný
ples na konci fašiangového obdobia a koncert chrámových zborov v kostole v rámci Námestovských hudobných slávností. Trochu ožili
naši dôchodcovia vďaka  Jednote dôchodcov Slovenska. V rámci tohto občianskeho združenia si organizujú rôzne podujatia.
   V nedávnej minulosti k nám prichádzali ochotníci z Hornej Lehoty so svojimi divadelnými predstaveniami. V ostatnom období už neboli.
Možno pre nezáujem z našej strany, možno ich nemá kto pozvať. Kultúrny život v obci obohacovali aj naše deti zo základnej školy
a materskej školy. Pani učiteľky s nimi vedeli nacvičiť pekný program, napríklad pri príležitosti Dňa matiek. Obávam sa, že so zánikom
základnej školy, skončila aj táto aktivita. Čo sa týka organizovania kultúrnych akcií, úplne pasívna je stredná generácia a mládež. Myslím
si, že  u strednej generácie je to v dôsledku stále väčšieho pracovného vyťaženia a mládeže tu počas roka tak veľa nemáme. Vyššia
koncentrácia mladých v obci sa vyskytuje iba počas veľkých sviatkov. Z toho vyplýva, že ak nevyvíjame žiadnu činnosť my sami, mohli
by sme častejšie pozývať kultúru z vonka. To je výzva pre našich poslancov. Je predsa medzi nimi aj poslanec, ktorý má na starosti kultúru
v obci. A čo navrhujem? V dedine dobre funguje kostolný spevácky zbor. Takých zborov na Orave je viac. Čo tak pozvať ich k nám
a urobiť tu prehliadku zborového spevu? To isté by sa dalo urobiť aj s divadelnými ochotníckymi súbormi. Každý inklinuje k niečomu
inému. Mladí by uvítali zábavy alebo diskotéky. Nemusia byť každý týždeň. Raz za čas. V dedine máme skoro v každej rodine hudobníka.
Mohla by sa urobiť hudobná prehliadka od najmladšej generácie až po najstaršiu. Možno by sa radi prezentovali aj v rámci dediny medzi
svojimi. Nemusí ísť iba o tých, ktorí absolvovali základnú umeleckú školu. Nápadov by bolo určite viac, keby sa našlo zopár nadšencov,
ktorí by dokázali nadchnúť pre dobrú vec ďalších. (Zaznamenala Anna Kudlová)
Respodent za mladšiu generáciu
   - Tá téma ma trochu pobavila z dôvodu, že podľa mňa v našej obci sa žiaden kultúrny život mladých nenachádza. Myslím, že mládež
v predošlých rokoch mala oveľa väčší priestor pre realizáciu svojich záujmov a prejavovanie svojho talentu prostredníctvom rôznych
divadelných predstavení, mohli sa zabaviť na diskotékach, alebo ukázať svoju šikovnosť na športových akciách, ktoré sa konali na
miestnom ihrisku a boli medzi mladými a deťmi veľmi obľúbené. Teraz sa budem trochu viac venovať diskotékam v našej obci. Podľa
môjho názoru bolo dobré, keď sa mladí mohli občas zabaviť takýmto spôsobom. Veď každý mladý človek sa potrebuje stretávať s ľuďmi
rovnakého veku, s ktorými sa vie zabaviť, zatancovať si, porozprávať sa ... Na druhej strane je pravda, a je to smutné, že väčšina to
prehnala s pitím alkoholu a potom sa diali veci, ktoré nemali. V obci sa robil neporiadok, hlavne na stanici, kde si mladíci po skončení
diskotéky „spríjemňovali“ chvíle kreslením, písaním po stenách alebo ničením lavičiek či dverí. Nebolo to však jediné negatívum –
povysýpané kontajnery, poodhadzované fľaše po okolí, taktiež porozbíjané sklo, ktoré predstavovalo nebezpečenstvo najmä pre automobily,
ale aj pre deti. Ďalej možno spomenúť nadmerné rušenie nočného pokoja vykrikovaním, ale aj spevom značne podgurážených mladíkov.
   Najvýraznejším negatívnym prejavom boli dosť časté nezhody medzi zabávajúcimi sa, ktoré prerastali do bitky a neraz to skončilo
s vážnym zranením. Myslím, že to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa diskotéky zakázali. Je pravda, že veľkú časť tvorili mladí, ktorí
sa k nám prišli zabaviť z okolitých obcí. Aj keď mládež by určite prijala obnovenie diskoték, zrejme je to lepšie tak, ako je to ... Možností
zabaviť sa majú v okolí dostatok a pre obec je určite dôležitejší poriadok a bezpečnosť v nej. A ešte niečo k športovým akciám, ktoré sa
každoročne konali na našom ihrisku. Tento druh aktivity, môžem povedať, že aj zábavy, mne osobne veľmi chýba. A nie len mne ... Mnohí
mladí to už spomínali. Každý sa rád odreagoval, kde si mohol otestovať svoju zdatnosť v rôznych súťažiach so svojimi rovesníkmi
a prípadne byť na seba pyšný, čo všetko dokázal. Pamätám si, že všetci sme sa s radosťou zapájali, či už do športových alebo do nejakých
bláznivých súťaží ... A samozrejme, nikdy tam nechýbal smiech a zábava. Takáto akcia by určite potešila každého  nás. Nuž, mojim
spoluvrstovníkom odkazujem, vzchopme sa, organizujme podujatia, ktoré by zaujali všetkých. Určite v tom by nám pomohli aj starší
občania, ak by sme ich požiadali. Nesťažujme sa a konajme!    (Zaznamenala Svetlana Oršuliaková)

   Často počúvame, že v obci chýba kultúra a spoločenský život. Nuž, musíme konštatovať, že je to pravda. Absentujú divadelné predstavenia,
folklór, hudobné skupiny a iné formy umeleckého prejavu. Zdá sa, akoby sme nemali schopných a talentovaných ľudí venovať sa tejto
činnosti. Ale nie je to tak, len treba trochu viac ochoty zo strany našich mladých či starších občanov. Z toho dôvodu sme vyslali do terénu
našej obce členky redakčnej rady Annu Kudlovú a Svetlanu Oršuliakovú, aby zaznamenali podnety a názory ľudí na spoločenský život
v obci. Chceme týmto motivovať tých, ktorí majú talent a organizačné schopnosti, aby skúsili sa verejne prejaviť, ba nejaké to podujatie
zorganizovať.
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   Nebýva zvykom, aby sa absolventi základnej
školy po určitých rokoch hromadne stretávali.
Skôr to platí pre maturantov, ktorí mávajú
stretnutia po každých piatich rokoch. Zvyk je
zvyk a už to neplatí. Toto pravidlo narušili naši
susedia v obci Krivá. Sú veľmi kreatívni, akcie
schopní a nechýba im spolupatričnosť. Už
niekoľko rokov organizujú stretnut ia
absolventov základnej školy vo svojej obci.
Zdôvodňujú to tým, že práve na základnej škole
spolu prežili najdlhšie obdobie a tam sa vlastne
začali vytvárať prvé priateľstvá, ba aj lásky.
V poslednom období prišli s myšlienkou, či by
nebolo vhodné zorganizovať stretnut ie
absolventov z obcí Dlhá nad Oravou, Sedliacka
Dubová, Horná Lehota, Krivá, ktorí končili 9.
ročník v ZŠ v Dlhej  nad Oravou v dvoch
triedach – ročník narodenia 1951 – 1952.
Hlavnými aktérmi sa stali Ing. Jozef Sakmar, Bc.
Eugen Habovštiak, JUDr. Stanislav Blšák,
Sidónia Jamrišková (Bakošová) a ďalší. Oslovili
svojich spolužiakov z jednotlivých obcí –

v Hornej Lehote Emíliu Kňazúrovú (Strežovú)a Jaroslava Kňazúra, v Sedliackej Dubovej Máriu Macákovú (Colotkovú), v Dlhej Martu
Jánošovú (Žuffovú), Milana Gvoru, či by boli ochotní pomôcť zorganizovať takéto stretnutie. Tí súhlasili, že za pokus to stojí a určili si
termín stretnutia na 8. septembra 2007 v Reštaurácii v Dlhej nad Oravou. Ak nikto nepríde, tak aspoň organizátori sa stretnú. Obavy sa
nenaplnili a prišlo ich 40, iba 10 chýbali.
   Prišiel deň stretnutia. Zvítaniu nebolo konca-kraja. Mnohí sa nespoznali. Mohli sme počuť výkriky radosti i prekvapenia: „To si ty,
stretnúť ťa na ulici, tak ťa nepoznám. Bože môj, je to možné, že sme sa stretli po takej dlhej dobe?“ Bolo to dojímavé a veru zvlhli aj očká
od radosti. Niektorí sa ospravedlňovali, že nespoznali niektorých svojich spolužiakov, ale nebolo sa začo, veď za 40 rokov sa človek svojím
výzorom zmení. Dnes sú už všetci v tom najzrelšom veku, mnohí majú už dospelé deti, ba aj vnúčatá.
   Zo Sedliackej Dubovej sa stretnutia zúčastnili – JUDr. Chmelová (Colotková) Helena, Ing. Regulík Jozef, Macáková (Colotková) Mária,
Marecká (Murínová) Anna, Miháľ Pavol, Mgr. Tomáň Jozef, Janottová (Karetková) Anna, Maškarová (Macáková) Helena. Chýbali – Ing.
Žochňák Ján, Karetka Marián, Miháľ Stanislav,
Potocký Ján.
   O tomto stretnutí píšem preto, lebo som bol
pozvaný ako hosť, kde sa mi dostalo milého,
príjemného privítania a veľkej pocty i uznania,
čo ma veľmi dojalo a zároveň mi milo padlo, že
po toľkých rokoch si na mňa spomenuli, hoci
som im nebol ani triednym učiteľom. V tomto
momente im môžem vyjadriť  iba veľké
ĎAKUJEM za  nádhernú chvíľu prežitú medzi
nimi. Mal som pocit obrovskej spokojnosti
i radosti, že som ich mohol vidieť zdravých,
životaschopných a podeliť sa s nimi s ich
životnými príbehmi i peripetiami. Pochválili sa
svojimi rodinami, úspechmi svojich detí, ale aj
životnými traumami, ktoré niektorých postretli.
   Stretnutie po 40 rokoch sa veľmi vydarilo.
Vládla dobrá nálada, pôsobili ako jedna ucelená
rodina s predsavzatím, že sa o 5 rokov opäť
takto všetci stretnú. Všetci pre mňa ostali žiaci
a preto im nechávam odkaz: „Kto sa učí láske,
ostane navždy žiakom a najlepším prostriedkom
proti starnutiu je láska.“             (ph)
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JUBILANTI
45 rokov

Dana Hesová             (november 2007)
Ing. Ladislav Šutý           (november 2007)
Ondrej Mikuška             (november 2007)

60 rokov

Ján Žufka (október 2007)
Ľudovít Holub (október 2007)

65 rokov

Jozef Kytka              (december 2007)

   Našim jubilantom blahoželáme a prajeme
pevné zdravie, Božie požehnanie a veľa elánu
do ďalších rokov.

Prišli medzi nás

Patrik Mihál (júl 2007)
 Adam Majdiš (október 2007)

Patrikovi a Adamkovi prajeme veľa
zdravia a rodičom radosť zo synčekov.

Uzavreli manželstvo

Róbert Karetka a Marta Kováčová   (júl)
Zuzana Hmireková a Andrej Grom  (august)
Iveta Miháľová a Aldo Medrano   (október)

Novomanželom prajeme veľa lásky a
krásnych spoločne preži tých  rokov.
Felicidades.

Opustili nás

Ján Makúch (júl 2007)
Ondrej Maxoň (júl 2007)

Prihlásení k trvalému pobytu

Anton Juričák
Beáta Juričáková
Anton Juričák
Mária Juričáková

Odhlásení z trvalého pobytu

Helena Habiňáková
František Habiňák
Andrej Habiňák
Tomáš Habiňák
Branislav Habiňák
Viliam Janík, ml.         (bs)

   Náš organista Ľudovít Holub v týchto
októbrových dňoch oslávi svoje živo tné
jubileum - 60 rokov. Ku gratulácii sa chceme
pripojiť aj z našej redakcie, obecného úradu
a tiež aj za všetkých občanov našej obce. Všetci
si Ťa veľmi vážime pre Tvoje dobré charakterové
vlastnosti, ľudský prístup ku všetkému, Tvoju
pracovitosť a zodpovednosť pri plnení rôznych
povinnosí – ako dobrý manžel, otec, príbuzný,
občan, poslanec OZ, pracovník na železnici, no
a predovšetkým ako výborný organista i vedúci
kostolného spevokolu. Už si ani nevieme
predstaviť cirkevné obrady i slávnosti bez
Tvojho lahodne zafarbeného hlasu, ktorý
vykúzli prekrásne melódie doprevádzané
organovou hudbou Tvojimi vlastnými prstami.

Sme šťastní, že Ťa máme medzi sebou a že Ťa Boh obdaril takou schopnosťou. Rozdávaš
nám radosť a si príkladom dobrého, láskavého človeka.
   Prajeme Ti do ďalších rokov života veľa pevného zdravia, pokoja, rodinnej pohody
a životného optimizmu. Vyprosujeme u Najvyššieho veľa Božích milostí a požehnania.
A hudba nech je pre Teba vyššie zjavenie ako všetka múdrosť a filozofia, hudba ako útek
pred obyčajným slovom. Veď spievať v kostole znamená, dvakrát sa modliť.

               (redakcia a obecný úrad)

Rodinné domy kedysi a dnes

    V našej obci nie sú veľké možnosti
s výstavbou rodinných domov, pretože je
ťažko získať stavebné pozemky a ešte k tomu
sú rozdrobené. Naši občania využívajú iné
možnosti na výstavbu rodinných domov,
prípadne začali s rekonštrukciou pôvodných
domových priestorov. V ostatnom období
môžeme vidieť, ako sa niektoré staré domy
búrajú alebo rekonštruujú a obec pomaly
dostáva iný šat čo do krásy. Na ulici pod
Žiarom si takto prerobili dva nedostavané
domy páni Kajan a Šulc a celá ulica dostala
novú, krajšiu tvár. Úplne nové domy postavili
JUDr. Chmelová (Colotková )Helena a Majdiš

Ján a v súčastnosti stavajú - Brtoš Jozef
a  Mgr. Havrila Pavol. Okrem toho veľa
rodín a občanov svo je príbytky
otepľujú, maľujú fasády, menia krov
a krytinu a domy opeknievajú, tým aj
dedina. Popri týchto snahách ešte stále
veľa domov ostáva opustených (cca 30),
ktoré nahlodáva zub času a čakajú na
potrebnú rekonštrukciu.

              (lt)
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Strach alebo apatia?
   V predchádzajúcom čísle našich novín sme chceli zmobilizovať
našich občanov k väčšej aktivite, názorovosti, preto sme mienili
zaradiť stálu rubriku „Čo na to, pán starosta, či poslanec alebo
poslankyňa“. Nič nového pod slnkom. Tak ako vždy. Veľká apatia,
ba až ignorácia. V „bonzi schránke“ sme nenašli ani jeden dotaz
na nejaké negatívum alebo pozitívum na riešenie problémov obce,
prípadne sťažnosť či pochvalu, čím by sa mohli zaoberať poslanci
na obecnom zastupiteľstve. Na prvý pohľad by sa zdalo, že naši
občania sú úplne spokojní so životom v obci, nič ich netrápi.
Alebo majú pocit, že aj tak sa nič neporieši? No v skutočnosti nie
je to tak.
   Koľko máme rečí v malých skupinkách na ulici, pred domami,
v reštauračných zariadeniach, v obchodoch. Riešia sa rôzne
otázky, ba neoverené klebety, a to tak, aby sa autora týchto klebiet,
ponosov či pochvál nikto nedozvedel. Prečo všetko poza chrbát?
Veď nemáme sa čoho báť, žijeme v slobodnej demokratickej
krajine. Ak máme pravdu a bola by vhodná na vyriešenie
problémov v obci, tak otvorene ju predložme kompetentným
osobám, predstaviteľom obce, aby zaujali k tomu svoje
stanovisko.
   Táto apatia našich občanov sa neprejavuje len v oblasti
vyjadrenia svojich názorov, ale aj v účasti na rôznych kultúrnych,
športových, spoločenských podujatiach. Svojou prítomnosťou
ich podporia iba vždy tí istí „skalní“, niekedy im hovoríme „zdravé
jadro“.
   Nuž, mali by sme sa zobudiť, nebyť zakuklení. Rus by povedal:
„Čelavek vo futľare“. Je ešte čas na rozkuklenie a nehanbime sa
verejne dobré veci pochváliť a zlé pohaniť. Len vtedy nastane
v obci  oživenie, dobrá nálada zbavená akejkoľvek
nenávisti, závisti a predsudkov. Ak sa niekomu darí, doprajme
mu a ak niekomu treba pomôcť, pomôžme mu, lebo len šľachetný
človek je spokojne veselý, nešľachetný je stále mrzutý.

          (ph)

Potrebujeme tri krčmy?
   Na obecný úrad sa dostávajú sťažnosti ohľadne prevádzkovania
miestnych pohostinstiev. Týkajú sa najmä nedodržiavania otváracích
a zatváracích hodín, hlučnosti, rušenia nočného pokoja, nekvalitných
nápojov, liehovín atď. Sťažujú sa hlavne manželky niektorých svojich
mužov, že im chodia manželia i synovia domov opití. Obecný úrad
a obecné zastupiteľstvo si uvedomuje tento fakt, ale v rámci svojich
právomocí a kompetencií nemajú veľa možností. Aj keď určuje
otváracie a zatváracie hodiny, v tejto záležitosti môže skontrolovať
iba to, či sa dodržujú a či nie je rušený nočný pokoj. Tento problém bol
už riešený ústnym a písomným spôsobom. Zdá sa, že to nepomáha,
preto ďalším riešením je privolať hliadku policajného zboru, aby urobila
nápravu. Privolať hliadku môže starosta, poslanci alebo občania, no
najmä tí, ktorých sa tento problém dotýka, t.j. najmä tí, ktorým je rušený
nočný pokoj.

   Čo sa týka podávania nekvalitných nápojov a liehovín, tu obecný
úrad nemá kompetencie. Na to sú už iné orgány, inštitúcie – hygiena,
potravinárska inšpekcia, colný úrad, obchodná inšpekcia a podobne.
A to, že sú tri krčmy, neschvaľuje obecné zastupiteľstvo ani starosta,
ale živnostenský úrad, pretože je to podnikateľská činnosť v rámci
obchodného zákonníka.

   Nuž a opitých manželov, či synov tiež nemá na starosti obecný úrad,
či obecné zastupiteľstvo. Ak sú už dospelí, sú svojprávni a sami
zodpovedajú za seba. Ak ide o maloletých, tak zodpovednosť za nich
majú rodičia. Ale zdá sa, že rodičom ich deti v noci nechýbajú doma
a majú ich väčšinou v krčmách. Nuž, asi preto nám treba tri krčmy!
Zamyslime sa!

                    (lt)

Obecná súťaž v dáme a šachu
   Dňa 15.septembra obecný úrad v spolupráci s miestnou TJ COSMOS zorganizovali súťaž v dáme a šachu
pre juniorov a seniorov. Výsledky sú nasledovné:

Dáma

Juniori:
1.Zrnčík Henrich
2. Zrnčík Andrej
3. Žufka Patrik

Seniori:
1. Ing. Laurinčík Pavol
2. Šutý František
3. Ing. Laurinčík Peter

Šach

Juniori:
1. Zrnčík Henrich
2. Tropek Jozef
3. Žufka Lukáš

Seniori:
1. Ing. Laurinčík  Pavol
2. Mgr. Tomáň Ladislav
3. Ing. Laurinčík Peter

(lt)
Na obrázku zľava: F. Šutý, Ing. Peter Laurinčík, José-účastník  zo
Španielska, Mgr. L. Tomáň, Ing. Pavol Laurinčík
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Stolnotenisový oddiel TJ COSMOS Sedliacka
Dubová pred sezónou 2007/2008

   Stolnotenisový oddiel TJ Cosmos
Sedliacka Dubová začne písať nové

tabuľky v sezóne 2007-2008. Po reorganizácii v Oravskom
stolnotenisovom zväze sa A družstvo dostalo do účinkovania VI.
ligy, B družstvo do VII. ligy a čo sa v oddiele len uvažovalo, stalo
sa realitou a do súťaže sme prihlásili aj C družstvo. Toto družstvo
bude výlučne zložené zo žiakov.
   Družstvá A-B sú stabilizované, majú zabehnutý systém, ťažšie
to bude pri C družstve, lebo žiaci ešte neokúsili tlak, ktorý bude
na nich vyvíjaný samotnou súťažou a okolím. Práve v nich je
zdravá športová konkurencia, hlad po tréningoch a súťažiach, čo
chýba niektorým hráčom z B družstva.
 Aké ciele sme si stanovili ako oddiel ?
   A družstvo svoje pôsobenie v VI. lige skúsilo pred troma rokmi.
Viac menej niektorých súperov poznáme, ale môžem povedať, že
je to kvalitná liga a veľmi vyrovnaná – bude ťažké sa presadiť, ale
my chceme prekvapiť.
   Pred B družstvom stojí jasný cieľ – postup do VI. ligy, o ničom
inom nehovoria. Je to výzva aj pre celý kolektív – oddiel. Najväčším
konkurentom je im oddiel zo susednej obce Dlhá nad Oravou.
Medzi týmito oddielmi sa už tradične vytvorila zdravá športová
rivalita. Ale treba zobrať aj do úvahy ich priateľské spolunažívanie
pri mimo športových podujatiach, či  už pri dobrom gulášiku alebo
kapustnici, ktoré organizujú obe strany.
   C družstvo teda žiacke spolu so svojím vedúcim Róbertom
Zrnčíkom chce stlmiť kolektív, preniesť na hráčov zodpovednosť,
zdokonaliť sa v hre a pri postupnom zbieraní skúseností dokázať,
že aj v našej obci vyrastajú stolnotenisové nádeje.
   Touto cestou by som chcel vyzvať, ba poprosiť podnikateľské
subjekty v našej obci pri finančnej  podpore nášho oddielu, hlavne
mladého družstva žiakov pre ich účinkovanie v súťaži. Máme
v pláne združiť finančné prostriedky  na zakúpenie trenažéru pre
tréningovú činnosť, ktorý by bol veľkým prínosom.
   Na úrovni klubu je bezproblémová spolupráca s obecným
úradom, s ktorým riešime rôzne materiálne požiadavky.
Začiatok súťaže je stanovený na 14.10. 2007
Súpiska družstiev :
A družstvo : Vedúci mužstva : Strežo Jozef
Dulačka Michal, Mgr. Tomáň Ladislav, Zrnčík Ján, Oršuliak Dušan,
Strežo Jozef, Paríšek Albert
B družstvo : Vedúci mužstva : Kuboš Peter
Habiňák František, Oršuliak Maroš, Kuboš Peter, Zrnčík Róbert,
Habiňák Andrej, Murín Michal, Strežo Ľudovít, Kováč Ivan,
Mikuška Ondrej
C družstvo : Vedúci mužstva : Zrnčík Róbert
Zrnčík Patrik, Kuboš Jakub, Strežo Jozef, ml., Zrnčík Andrej, Zrnčík
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Ján, ml., Oršuliak Martin, Habiňák Branislav, Strežo Dávid, Strežová
Mária, Strežová Denisa, Zrnčíková Patrícia, Šnapko Patrik.

   (Strežo Jozef)

6.liga

14.10.2007 10:00 nedeľa
 Hruštín C-  Sedl.Dubová A
20.10.2007 17:00 sobota
 Sedl.Dubová A - Trstená A
28.10.2007 10:00 nedeľa
 Námestovo C - Sed.Dubová A
3.11.2007 17:00 sobota
 Sedl.Dubová A - Krivá A
11.11.2007 13:00 nedeľa
Zuberec B - Sedl.Dubová A
17.11.2007 17:00 sobota
Sedl.Dubová A - Lokca C
23.11.2007 17:00 piatok
Breza B - Sedl.Dubová A
2.12.2007 10:00 nedeľa
 Mutné B - Sedl.Dubová A
8.12.2007 17:00 sobota
Sedl.Dubová A - Novoť B
14.12.2007 17:00 piatok
 Vasiľov A - Sedl.Dubová A
12.1.2008 17:00 sobota
 Sedl.Dubová A - Veličná A

7.liga

14.10.2007 10:00 nedeľa
Sedl.Dubová B - Sihelné A
21.10.2007 10:00 nedeľa
Bziny D - Sedl.Dubová B
28.10.2007 10:00 nedeľa
Sedl.Dubová B- Orav.Poruba A
4.11.2007   10:00 nedeľa
Sedl.Dubová B-  Dlhá A
11.11.2007 10:00 nedeľa
 H.Lehota A- Sedl.DubováB
18.11.2007 10:00 nedeľa
Sedl.Dubová B - Bziny C
25.11.2007 10:00 nedeľa
Mutné C - Sedl.Dubová B
2.12.2007 10:00 nedeľa
Sedl.Dubová B - Zuberec C
9.12.2007 11:00 nedeľa
Orav.Lesná B - Sedl.Dubová B
16.12.2007 10:00 nedeľa
 Sedl.Dubová B-  D.Kubín C
11.1.2008 17:00 piatok
Babín A - Sedl.Dubová B

8.liga

14.10.2007 10:00 nedeľa
Krušetnica - Sedl.Dubová C
19.10.2007 17:00 piatok
 Sedl.Dubová  C  - Tvrdošín C
28.10.2007 10:00 nedeľa
Vasiľov -  Sedl.Dubová C
3.11.2007 17:00 sobota
Krivá - Sedl.Dubová C
9.11.2007 17:00 piatok
Sedl.Dubová C – Or. Podzámok A

18.11.2007 13:00 nedeľa
Or .Podzámok A - Sedl.Dubová C
30.11.2007 17:00 piatok
Ťapešovo - Sedl.Dubová C
7.12.2007 17:00 piatok
Sedl.Dubová C -  Párnica
14.12.2007 17:00 piatok
Breza C-  Sedl.Dubová C
11.1.2008 17:00 piatok
Sedl.Dubová C - Dlhá B

Rozlosovanie stolného tenisu
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