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Nedeľa 20. júla v Sedliackej Dubovej patrila 
folklórnym slávnostiam. Obrazne povedané, 
po prvýkrát sa pokusne uskutočnil kultúrno-
-spoločenský deň obce, čím sa vytvorila du-
bovská letná nálada pre všetkých občanov
i blízke okolie susedných obcí. Bolo to na pod-
net starostu obce a poslancov obecného za-
stupiteľstva. Hneď sa dali do príprav, k tomu 
využili svoj um i úsilie v spolupráci s jednotli-
vými zložkami v obci – hasičmi, poľovníkmi
i klubom dôchodcov, aby tento deň vyznel čo 
najpríjemnejšie pre všetkých našich občanov. 
No, najväčšou obavou bolo nestále počasie, 

predpovede búrok, trvalejšie dažde. Napriek 
všetkým nepriaznivým predpovediam Pán 
Boh dožičil Dubovcom krásne a slnečné po-
časie, ktoré vydržalo až do večera.
Nedeľa sa začínala sv. omšou v Kostole
sv. Michala archanjela a slávnosti sa uskutoč-
nili na miestnom futbalovom ihrisku, ktoré 
sa začali na pravé poludnie. Organizátori mali 
spočiatku obavy zo slabej účasti našich ob-
čanov, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a 
účasť bola skutočne bohatá.

Z obsahu:
Informácie z OÚ 2-3

Deň folklóru sa vydaril

Oslava sv. Michala archanjela
Každoročne naša farnosť slávi deň sv. Mi-
chala archanjela, pretože jemu je zasvätený 
bohostánok v Sedliackej Dubovej.
Všetci veriaci sa tešia na tento deň, ktorý sa 
uskutoční 28. septembra slávnostnou sv. om-
šou a procesiou v Kostole sv. Michala archan-
jela. Tešia sa aj na stretnutie s príbuznými a 
známymi z okolia, aby spoločne oslávili tento 
sviatok. Majú radosť aj z toho, najmä náš du-
chovný otec vdp. Henryk Sitek, že okolie kos-
tola je upravené a k tomu patrí aj nový obetný 
stôl vo vnútri bohostánku. 
Nech tento sviatok - odpust prinesie do na-
šej farnosti i rodín pokoj, znášanlivosť, Božie 
milosti a požehnanie.

Od konca apríla až do polovice júna farská 
lúka pri hasičskej zbrojnici žila džavotom mla-
dých miestnych hasičov. Mohli sme ich vidieť, 
ako usilovne trénovali a pripravovali sa na ha-
sičské súťaže, či už na úrovni okresu alebo 
kraja. Postupne sa tu striedali žiaci do 15 ro-

Najúspešnejší rok našich hasičov
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kov, nazývaní Plameňáci, dorastenky, ženy a 
muži pod vedením Ing. Ladislava Šutého, Jána 
Štigu, Margity Šutej a občas im vypomáhal 
aj Jozef  Hyža. Ich poctivá práca bola dobre 
zúročená, lebo pri meraní síl a schopností
s inými hasičskými družstvami v rámci okresu 
a kraja dosiahli veľmi pekné výsledky. 

Pokračovanie na strane 4 a 5

Pokračovanie na strane 12

Deň folklóru 4-5

Aktivity dôchodcov 6

Spoločenské okienko 13
Šport 14-15

Dubová Colonorum 7
Družstevná Odysea 8
Krátke spravodajstvo 10-11

Úspech našich hasičov 12



2 SPRAVODA  STVOJ
Krátke postrehy z obecného zastupiteľstva

Mimoriadne 11. zasadnu-
tie OZ

Zasadnutie sa uskutočnilo 11. júla 
2008 za účelom prípravy kultúr-
no-spoločenskej akcie obce pod 
názvom Dubovská letná nálada. 
Okrem toho rokovali o možnos-
tiach využiť aktivity v rámci euro-
fondov.
Starosta predložil obecnému za-
stupiteľstvu vopred pripravený 
scenár a návrh organizačného za-
bezpečenia osláv obce. Po jeho 
schválení bola určená konkrétna 
zodpovednosť a pridelené kon-
krétne úlohy pre jednotlivých po-
slancov, občanov i obecnému úra-
du. Deň osláv sa stanovil na deň 
20. júla 2008.
Ďalej sa rokovalo o aktuálnych 
výzvach na čerpanie eurofondov. 
Pre nízky počet obyvateľov je naša 
obec zaradená mimo pólov rastu, 
javia sa pre nás len štyri možnosti.
 
1. Zberný dvor.
2. Úprava miestnych pešníkov a 
komunikácií.
3. Rekonštrukcia budovy bývalej 
ZŠ na viac účelovú budovu.
4. Spolupráca našej obce s obcou 
v ČR – INTERREG.

V rámci diskusie boli prejedna-
né problémy znečisťovania ciest 
hnojom z agrodružstva, sťažností 
na zatvorenú železničnú zástav-
ku, vysporiadanie miestnych ko-
munikácií v lokalite „Za Mich-
nom“, eurofondy atď. Obecné 
zastupiteľstvo súhlasilo so za-
daním projektov na akcie Zber-
ný dvor, rekonštrukcie miest-
nych pešníkov a komunikácií a
s konaním o zmenu v užívaní bu-
dovy ZŠ na viac účelovú budovu.

Poslanci zasadali dňa 7. augusta 
2008 a hlavnými bodmi boli akti-
vity na europrojektoch a vyhod-
notenie osláv obce, ktoré sa usku-

12. zasadnutie OZ

točnili 20. júla 2008. 
Starosta informoval, ako pokra-
čujú všetky prípravné práce na 
podanie projektu „Zberný dvor“. 
Je ešte potrebné doložiť okrem 
technického projektu aj ďalších 
27 vyjadrení, stanovísk, príloh a  
musí sa uskutočniť  územné a sta-
vebné konanie  Zároveň prebie-
hajú potrené konania na zmenu 
účelu užívania z bývalej ZŠ na 
viac účelovú budovu – Dom kul-
túrnych a sociálnych služieb. Ak-
tivita na projekte INTERREG sa 
ešte nepodarila zrealizovať, lebo 
sa nepodarilo zohnať partnera na 
českej strane. Zatiaľ táto aktivita 
nie je akútna, je na ňu ešte čas.
Starosta pristúpil k hodnoteniu 
osláv obce a informoval o finanč-
ných nákladoch na túto akciu. 
Pripomenul, že kultúrno-spolo-
čenské akcie sa nerobia pre záro-
bok (hoci bolo veľa sponzorov i 
predaných tombôl), ale pre spolo-
čenské pobavenie a kultúrne vyži-
tie občanov obce.
Deň obce bol všetkými prítom-
nými poslancami hodnotený po-
zitívne, aj keď sa vyskytli drobné 
chybičky. 
V diskusii boli spomínané práce 
mládežníkov na projekte DU-
BOVA COLONORUM, zrea-

lizovanie oplotenia nového cin- 
torína, vyrobenie 8 ks vstava-
ných skríň na chodbách v obec-
nej bytovke (nájomníci tam ne-
majú pivnice), nákup materiálu, 
ktorý ostal po výstavbe cesty 
R3 za výhodné ceny (štrk, betó-
nové a oceľové rúry, pletivo, pa-
nely, atď.). V rámci diskusie bola 
prednesená koncoročná správa
od riaditeľky materskej školy,
v ktorej odznela aj informácia
o počte zrušených ZŠ na Sloven-
sku za 3 roky (397).
Ďalej odzneli požiadavky zlikvi-
dovania ďalšej rozpadávajúcej sa 
sypárne pri cintoríne, prerokovať 
nainštalovanie cestných zrkadiel 
pri reštaurácii a pri urbári v sú-
činnosti s Policajným zborom, 
informovať sa o možnosti nain-
štalovania fotopasce na nelegál-
nom smetisku, príprava vianočnej 
akcie harmonikárov, informácia o 
štatistike nezamestnaných (8,3%). 
Odznela aj informácia o úspe-
choch miestneho DHZ dievčat, 
o „batôškovom“ stretnutí dôchod-
cov a ich rekondičnom pobyte
v Turčianskych Tepliciach v sep-
tembri. Hovorilo sa o návoze 
zeminy do parku kvôli budúcej 
úprave podľa projektu, spuste-
nie nového káblového programu 

STV 3, o potrebe pripraviť výkup 
pozemkov pod cestou pri Ing. 
Jozefovi Hmirekovi. Pozornosť 
OZ upriamilo aj na presné urče-
nie lokalizácie chodníka v brehu 
z Dlhej do Sedliackej Dubovej, 
úpravu priestorov pomedzi sy-
párne a pri kontajneri (zakopať 
ho do zeme). Odznel aj opätovný 
nesúhlas so starostovým vykoná-
vaním funkcie predsedu družstva. 
Pripomenul sa predaj darovaného 
obecného auta FORMAN na zá-
klade inzerátu (25.000,- Sk) a po-
treba výmeny HDS.
OZ sa rozhodlo preveriť mož-
nosti využitia priestorov poscho-
dia v Dome smútku namiesto 
používania márnice, navrhla sa 
pasportizácia cintorína a zosnu-
lých.
Informácie o rokovaniach obec-
ného zastupiteľstva pravidelne 
zverejňujeme v našich novinách, 
aby naši občania vedeli o všet-
kom, čo sa deje na obecnom 
úrade a boli včas informovaní. 
Prípadnú nespokojnosť môžete 
verejne vyjadriť svojím príspev-
kom v našich novinách.

Podľa zápisníc spracoval ph ■
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Obecný úrad informuje

Prečo obec vyberá
od občanov daň?
V našej obci sa našli občania, ktorí 
odmietajú platiť dane s odôvod-
nením, že oni z toho nemajú
žiaden úžitok, a prečo by mali pla-
tiť. Takéto otázky sa nám zdajú, 
že vyplývajú z nevedomosti a ne-
majú žiadne opodstatnenie. Aby 
boli všetci občania o tejto oblasti 
dobre informovaní, podávame 
nasledovné vysvetlenie.
Daň z nehnuteľnosti platia obča-
nia v každej obci, a to podľa zá-
kona č. 582/2004, Z. z. a podľa 
Všeobecného záväzného naria-
denia obce. Túto daň (kedysi sa 
volala domová daň) si nevymys-
lel starosta ani poslanci, tá sa platí 
obci v zmysle uvedeného zákona, 
ktorý schválil parlament. Obec
z jej výberu platí napríklad od-
hŕňanie snehu po miestnych ko-
munikáciách, spotrebu elektriny 
na verejnom osvetlení, vybudo-
vanie pešníkov popred domy, za 
správu domu smútku a cintorína 

(kosenie), údržba miestneho roz-
hlasu a reproduktorov, za rekulti-
váciu skládky – smetisko(odhŕňa-
nie) a podobné veci.
Všetky tieto služby obec vyko-
náva pre občanov, obec ich musí 
zaplatiť, a preto od občanov vy-
berá daň, aby aspoň niečo znášali, 
lebo tieto služby sú pre nich.

- verejné osvetlenie využívate, 
svieti pred domom starým aj no-
vým,
- pešníky tiež využívate a chodíte 
po nich,
- sneh sa odhŕňa spred domov,
- hroby na cintoríne, kde máte 
pochovaných príbuzných, sa vy-
kášajú,
- smetisko, kde vozíte odpad, sa 
dáva odhŕňať,
- verejný rozhlas počúvate a vy-
užívate oznamy pre svoje účely 
(nákup tovarov od rôznych ob-
chodníkov, oznamy o vypínaní 
elektriny, poruchách vodovodu a 
podobne).

starosta ■

Premenujú školu
Z bývalej základnej školy v Sedli-
ackej Dubovej sa stane Dom kul-
túrnych a sociálnych služieb. Zá-
kladnú školu v obci zatvorili pred 
troma rokmi pre nedostatočný 
počet žiakov. V jej priestoroch 
sa v súčasnosti nachádza mater-
ská škola, knižnica s verejným in-
ternetom a kancelária miestneho 
živnostníka, ktorú mu prenajíma 
obec. Obec má však s budovou 
ďalšie plány. Na ich realizáciu po-
trebuje finančné prostriedky a tie
sa jej nepodaria získať, pokiaľ ob-
jekt bude v liste vlastníctva zapí-

saný ako základná škola. „Preto 
sme sa rozhodli zmeniť jej ná-
zov a účel využitia. Po vybavení 
potrebných povolení na prísluš-
ných inštitúciách ju chceme pre-
menovať na Dom kultúrnych a 
sociálnych služieb. Keď prídu 
výzvy týkajúce sa oblasti sociál-
nych vecí, prispôsobíme sa tomu 
a na konkrétnu výzvu zareagu-
jeme. Ale materská škola v týchto 
priestoroch zostane, v súčasnosti 
je tam prihlásených 11 detí,“ po-
vedal starosta Sedliackej Dubovej 
Ladislav Tomáň.

O europrojektoch a europeniazoch
Z rôznych masovokomunikač-
ných prostriedkov počuť infor-
mácie o možnostiach podávať 
projekty na rôzne aktivity a akcie 
pre mestá a obce. Lenže jednot-
livé mestá a obce boli rozdelené 
do tzv. pólov rastu alebo mimo 
pólov. Keďže naša obec počtom 
obyvateľov je malá, zaraďuje sa
k tým obciam, ktoré sú mimo pó-
lov rastu. Z tohoto dôvodu nemá 
také možnosti využívať euro-
fondy ako iné väčšie obce. Predsa 
ešte existuje jedna možnosť po-
dávať projekty pre malé obce, a to
z tzv. Plánu rozvoja vidieka. 
Túto možnosť naša obec využila 
a podala projekt na tzv. Zberný 
dvor. Už z názvu je jasné, že ide 
o zriadenie lokality , kde by sa dal 
zbierať odpad. Obecné zastupi-
teľstvo rozhodlo umiestniť tento 
dvor v lokalite, kde sa v súčas-
nosti nachádza nepovolené sme-
tisko. Vlastníkom tejto parcely je 
Spolok urbáru a obec s ním pod-
písala dlhodobú nájomnú zmluvu 
na využitie tejto lokality, ktorá je 
najvýhodnejšia, pretože je mimo 
obce a občania sú vlastne naučení 
tam odpad vyvážať.
Projekt pozostáva z investičnej a 
zo strojovej časti. Z pohľadu in-
vestícií by sa osadili zberné kon-
tajnery, 1 unimobunka, garáž pre 
traktor s vlečkou a sklad pre ne-
bezpečný odpad. Tento asi 760 
m2 areál by bol ohradený dvojme-
trovým pletivom. Z pohľadu stro-
jovej časti projekt predpokladá 
zakúpenie traktora s vlečkou a
s čelným nakladačom.
Nuž, uvidíme, či tento projekt 

prejde schvaľovacím procesom a 
či sa na našu obec usmeje šťastie.
Ďalšou možnosťou získať euro-
financie sa javí aktivita súvisiaca
s rekonštrukciou miestnych ko-
munikácií, ciest a pešníkov. Obec 
už má vypracované geometrické 
zamerania (geometrické plány) 
všetkých tých miestnych komu-
nikácií a chodníkov (spolu 2.840 
m), ktoré by sa mali rekonštruo-
vať. Keďže však na túto aktivitu 
ešte nevyšla žiadna výzva, obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo počkať s 
projektovými prácami. Ak bude 
vyhlásená výzva, obec dá vypra-
covať konkrétnu projektovú do-
kumentáciu na jednotlivé úseky 
miestnych komunikácií a následne 
by bol podaný celý projekt.
V tejto súvislosti informujeme 
občanov aj o aktivite, ktorou je 
vybudovanie malého ihriska, po-
dobne ako v Hornej Lehote. Túto 
aktivitu obecné zastupiteľstvo 
neschválilo začínať, pretože by 
bolo potrebné vynaložiť z vlast-
ných prostriedkov  cca 1 milión 
korún, lebo takáto stavba má 
hodnotu 2,2  milióny (1,2 mili-
óna prispieva Úrad vlády). Zastu-
piteľstvo radšej odsúhlasilo ten
1 milión použiť  na nové pešníky, 
ktoré sa majú v tomto a budú-
com roku v obci urobiť. Nuž a 
ihrisko naša obec predsa má vy-
budované za obecnou bytovkou 
(asfaltové) a druhé (trávnaté) je
za Hradami. Veď, napríklad 
v Hornej Lehote takéto možnosti 
nemali, preto ho teraz vybudo-
vali.

starosta ■
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Deň folklóru sa vydaril
pokračovanie zo strany 1

Na svoje si počas podujatia pri-
šli nielen deti, ale aj dospelí. Boli 
mnohé atrakcie – stánky s rôz-
nymi lákadlami, trampolína, ko-
níky, stánky s občerstvením a 
predovšetkým guláš pripravený 
našimi poľovníkmi, a ten sa po-
dával našim občanom zadarmo. 
Veľkú napínavú atrakciu zohrala 
tombola, v ktorej bolo množstvo 
hodnotných cien. Na niektorých 
sa šťastie usmialo aj 4-krát. V pek-
nom svetle sa ukázali aj miestni 
hasiči ukážkou hasičského útoku 
žiakov.

Folklórne súbory
Celé podujatie excelentne mode-
roval náš občan Jozef  Strežo. Na 
úvod všetkých prítomných pri-
vítal starosta obce Mgr. Ladislav 
Tomáň. Po ňom vystúpili naši 
najstarší občania z klubu dôchod-
cov novovytvorenými pesnička-
mi,v ktorých privítali a pozdravili 
všetkých účastníkov, čím navodili
slávnostnú atmosféru. Potom 
vystupovali pozvané folklórne sú-
bory a medzi jednotlivými vystú-
peniami zazneli sprievodné pes-
ničky z REPETE pod vedením 
Mgr. Jozefa Suroviaka z Orav-
ského Podzámku. Vystúpenie sú-
borov bolo v tomto poradí:

1. Ľudová hudba z Chlebníc
2. Folklórny súbor Charita z Hor-
nej Lehoty
3. Detský folklórne súbor  Podbi-
elan
4. Folklórny súbor Porubanka
z Oravskej Poruby
5. Folklórny súbor Studnička
z Veličnej

Poďakovanie sponzorom
Materiálnu i finančnú pomoc to-
muto podujatiu poskytli sponzo- 
ri, bez ktorých by sa podujatie 
ťažko zvládlo. Patrí im úprimné 
poďakovanie! Ide o týchto spon-
zorov:
● Obecný úrad Sedliacka Dubová
● Oravan družstvo Dolný Kubín 

– Ján Murín 
● Firma Oravex, s.r.o. Dolný Ku-
bín- Michal Hojo a František Ha-
biňák
● Firma Kobit Dolný Kubín – 
Ing. Ján Zajac
● Spolok urbáru Sedliacka Du-
bová
● Firma Tempo Kondela Dolný 
Kubín – Ing. Martin Šutý
● Firma Ziko Sedliacka Dubová 

– Ján Zrnčík
● Agrodružstvo Sedliacka Du-
bová
● vdp. farár Henryk Sitek
● Firma RW Orava – Ing. Walter 
Kudla
● Firma Vega Dolný Kubín – Mi-
chal Kostúrik z Dlhej n/Or.
● Firma Rabčan – Ing. Miroslav 
Rabčan
● Anna Kočalková 

Súbor z Chlebníc zaujal celé publikum

Takto vítali naši dôchodcovia účastníkov osláv
Zľava: M. Miháľ, M. Zajacová, J. Tomáň, A. Štigová, B. Havrilová, J. Tomáňová, E. Habiňáková, 
A. Laurinčíková, H. Laurinčíková, H. Majdišová.
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● Zita Grofčíková
● Anna Dulačková
● Stavebniny String, s.r.o. Dolný 
Kubín – Ing. Jozef  Sojčák z Dlhej 
n/Or.
● Ľubomír Kučera
● Miestna Charita
● Stolárstvo Dlhá n/Or. – Kamil 
Matys
● Firma Midi – Igor Petrák
● Firma Agrohom – Ľudovít 
Hmirek a Rastislav Miháľ
● OTP banka – Ing. Róbert 
Kudla
● Róbert Miháľ - Kofola
● Dominik Zrnčík z Dlhej n/Or.
● Miloš Vavrečan
● Potraviny – Richard Dudášik
● Ján Bencúr
● Firma Scame, s.r.o. Dolný Ku-
bín – Ing. Milan Srnka
● Stavivá Garaj Oravský Podzá-
mok – Renáta Zrnčíková

Hodnotenie akcie
Kultúrno-spoločenský deň Sedli-
ackej Dubovej sa vydaril nad oča-

Hornolehotský folklórny súbor očaril svojim prejavom 

Deti z Podbiela

kávanie. Prítomní vyjadrili spo-
kojnosť so želaním, aby sa takáto 
akcia stala tradíciou, pretože pri-
náša dobrú náladu, zábavu, pou-
čenie i duševný oddych.

V budúcnosti bude treba ešte 
niektoré veci lepšie domyslieť, 
čo sa týka propagácie, reklamy i 
priestorov pre účinkujúcich – ja-
visko, aby nastal bližší kontakt 

publika s účinkujúcimi. Bude to 
spontánnejšie, účinnejšie  a krajší 
esteticko-umelecký zážitok

ph ■
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Aktivity našich dôchodcov

Dôchodcovia si užívali 
v Oraviciach 

Klub dôchodcov v našej obci 
zorganizoval pre svojich členov 
11. mája rekondičný pobyt v ter-
málnom kúpalisku MEANDER 
PARK v Oraviciach. Akcia sa 
veľmi vydarila. Voda bola priezra-
čne čistá s využitím víriviek, vod-
ných masáží, bazény rôznej te- 
ploty, prekrásne prostredie a k to- 
mu prialo aj počasie. Každý si 
dožičil bazény podľa chuti, či už 
vonku alebo vo vnútri zariadenia. 

Možno povedať, že dôchodcovia 
si užívali vodný vitálny svet.
Všetci vyjadrili  spokojnosť nad 
týmto podujatím, ktoré im pro-
spelo k upevneniu telesného i du-
ševného zdravia.
Príjemne unavení ešte zapózovali 
pred MEANDER PARKOM a 
nastúpili do autobusu s tým, že 
ešte sa zastavia v nákupnom centre
v Tvrdošíne. Aj tak sa stalo. Uro-
bili veľké nákupy a spokojne pri-
cestovali domov. Ďakovačkám 
nebolo konca za príjemne prežitý 
deň.

Uctili si sviatok sv. Cyrila a Metoda

Bola sobota 5. júla – sviatok sv. 
Cyrila a Metoda, našich vieroz-
vestcov, nositeľov slovanského 
písomníctva a vzdelanosti. Ob-
loha bola zatiahnutá a slniečko 
vykukovalo sem-tam, aby priví-
talo účastníkov – našich starších 
občanov na miestnom futbalo-
vom ihrisku. Tu sa konalo pose-
denie členov klubu dôchodcov. 
Zišli sa, aby si spolu posedeli, zde-
dili si navzájom informácie, do-
zvedeli sa, čo nového sa plánuje 
v ich činnosti, ale predovšetkým 

chceli sa trochu zabaviť a tak tro-
chu zabudnúť na všedné starosti. 
O pohostenie a celú prípravu sa 
postarali členovia výboru klubu 
– Mária Zajacová, Anna Štigová, 
Anna Šutá, Helena Laurinčíková, 
Mária Brtošová a Marián Miháľ. 
Pomocnú ruku im podala aj Anna 
Marecká. 
 Celá akcia prebehla k spokojnosti 
všetkých. Jedla bolo nadmieru, 
pretože každý účastník prispel  
„batôškovým darčekom“. Veľmi 
všetkým pochutil domáci chlebík 

upečený Helenou Majdišovou, 
potom rôznorodosť koláčov, slad-
kostí, klobás, šunky, ba i údenej 
domácej slaninky. Potom zazneli 
zvuky harmoniky, ktoré sprevád-
zali lahodné piesne prítomných. 
Takáto dobrá nálada trvala až do 
večera a potom príjemne unavení 
sa rozchádzali domov s pred-
stavou, že o rok sa opäť stretnú
na takom istom podujatí.

ph■

Seniori plnia svoje 
predsavzatia

Naši seniori si vzali na starosť 
udržiavanie miestneho cintorína. 
V tomto roku ich predbehol sta-
rosta a zariadil to prostredníc-
tvom nezamestnaných. Tí poko-
senú trávu pohrabali a odviezli na 
určené miesto. Keďže sa tak sta- 
lo, dôchodcovia pociťovali určitý 
rest a tak namiesto cintorína  išli 
3. júna pohrabať trávu na poko-
sené futbalové ihrisko. Zúčastnili 
sa: Mária Miháľova, Anna Laurin-
číková, Ing. Jozef  Hmirek, Helena 
Laurinčíková, Johana Tomáňová, 
Mária Zajacová, Margita Maxo-
ňová, Mária Durdiaková, Božena 
Havrilová, Peter Havrila.

ph ■ 

V perličkovom kúpeli
Zľava: J. Ťasnocha, A. Šutá, H. Majdišová, M. Maxoňová,
M. Ťasnochová, Mária Brtošová

Ich útechou bol spev
zľava: M. Maxoňová, M. Durdiaková, B. Havrilová, M. Miháľ, J. Štiga

ph ■ 
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D U B O VA  C O L O N O R U M
je už v podvedomí širokej verejnosti

Už po 11-krát nastal pracovný 
ruch na vŕšku Žiar pri zrúcanine 
Kostola sv. Kozmu a sv. Dami-
ána počas letných mesiacov. Zá-
sluhu na tom majú mladí ľudia zo 
Združenia kresťanskej mládeže, 
ktorí postupne zachraňujú túto 
chátrajúcu sakrálnu pamiatku 
zo 14. storočia. Tohto roku bola 
účasť rekordná. V prvom turnuse 
sa ich zúčastnilo 30 a v druhom 
18 v trvaní po 10 dní. Najviac 
účastníkov bolo z Bratislavy a od 
Levíc, žiaľ, z regiónu Oravy nikto. 
Boli to v prevažnej miere študenti 
stredných a vysokých škôl. 
Ako po ostatné roky, aj tento rok 
som sa vybral navštíviť pries-
tory zrúcaniny a tiež účastníkov 
projektu DUBOVA COLO-
NORUM. Bola sobota. Našiel 
som dve mladé devy, ktoré mali 
službu v kuchyni a zároveň strá-
žili celý objekt. Prezradili mi, že 
pochádzajú – jedna zo Streženice 
pri Púchove a druhá z Vranova 
nad Topľou. Urobil som zopár 
foto záberov a dal som sa s nimi
do rozhovoru. Ospravedlňovali 
sa, že je tábor vyľudnený, všetci 

sú v dedine, pretože majú mníš-
sky deň. To znamená, že po-
skytujú služby, fyzické práce a 
inú pomoc miestnym občanom 
bezplatne. Ďalej vyjadrili spo-
kojnosť  s tunajším prostredím i 
obyvateľmi. Ľudia im vychádzajú 
v ústrety a najciteľnejšiu pomoc 
pociťujú od obecného úradu, 
vdp. farára Henryka Siteka a pána 
Špavora z Dlhej nad Oravou.
Nakoniec som sa ich spýtal, čo 
ich motivuje k účasti na projekte  
záchrany sakrálnych pamiatok. 
Obidve dievčiny jednomyseľne 
odpovedali. „Lákajú nás ľudia, 
s ktorými sa stretneme a nad-
viažeme nové kontakty, spozná-
vame nové charaktery a takto 
sa obohatíme o nové poznatky. 
Ďalej je to záchrana tohto ob-
jektu pre budúce generácie, aby 
sa nezabudlo na dedičstvo našich 
predkov a zároveň má to nás po-
vzniesť trochu vyššie k hodno-
tám, ktoré sú  a budú slúžiť pre 
prospech všetkých.“ Rozhovor 
som skončil s tým, že ešte prí-
dem, keď budú všetci pracovať 
na uvedenej zrúcanine kostola. 

Sľub som dodržal a prišiel som 
po nedeli v pondelok. Tu som sa 
stretol s koordinátorom celého 
projektu, s Erikom Hercegom
z Bratislavy. V tomto tábore vy-
stupoval pod biblickým menom 
Eliáš. Bol veľmi ochotný a do-
konca mi prezradil, že sú susedia 
a dobrí priatelia s Lenkou Karet-
kovou – dcérou Mariana Karetku. 
Informoval ma o celom projekte 
a bol nadšený tým, že sa im poda-
rilo získať na tento projekt a celé 
táborisko 100 tisíc Sk od nadácie 
Všeobecnej úverovej banky.
Pán Erik s nadšením rozprával
o svojich zámeroch. Teraz sa usi-
lovali spevniť murivo nad presby-

tériom (pred oltárom), tiež  bočné 
oblúky, lebo im hrozilo každú 
chvíľu zrútenie. Časť mali už ho-
tovú  a práce dokončili do konca 
svojho pôsobenia v týchto pries-
toroch.

Čo možno povedať na záver? Len 
to, že sa tešíme spolu s nimi, aby 
predsavzaté dielo sa im podarilo.
Aj pre nás starších nech sú ná-
dejou, že takáto mladá generácia 
nám rastie a stará sa zachrániť de-
dičstvo našich predkov. Buďme 
hrdí, že nám vyrastá takáto gene-
rácia. Ďakujeme vám a hrdí sme 
na vás!

ph ■ 

Spevňovanie obvodového múru zrúcaniny kostola

Takto pózovali strážcovia zrúcanín tajomných
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Družstevná ODYSEA

V poslednom období sa často
v dedine diskutuje o družstve, po- 
kúsim sa situáciu aspoň sčasti vy-
svetliť. V minulom článku obec-
ných novín v bode 2 sa uvád-
zalo, že na ďalší chod družstva 
bude mať vplyv schválenie, re-
spektíve neschválenie podané- 
ho projektu hnojových jám, ktoré 
družstvo musí mať, pokiaľ chce 
chovať dobytok a chce naďalej 
dostávať dotácie. Podľa posled-
ných správ z ministerstva naše 
družstvo  tento projekt schvále- 
ný nebude mať, čo naznačuje, 
že tieto hnojové jamy nebude 
môcť vybudovať, a tým by nedo- 
stalo dotácie, čím by prak-
ticky neprežilo. Táto situácia je 
veľmi nepríjemná, ale Európska 
únia na tejto podmienke trvá.
Čo to konkrétne pre naše druž-
stvo značí? Znamená to, žeby 
družstvo muselo zobrať ďalší 
úver na stavbu moderného hno-
jového hospodárstva v hodnote 
cca 8 miliónov a postaviť hnojové 
koncovky za požičané peniaze.
V súčasnej situácii však takýto krok 
je nepredstaviteľný, nikto to už 
na seba nezoberie, veď ešte treba 
4 roky splácať starý úver zobratý
na dojáreň, prístrešok a silážnu 

V predchádzajúcom čísle našich novín sme písali o damoklovom 
meči, ktorý visel nad tunajším poľnohospodárskym družstvom. Boli 
sme zvedaví, či sa podarilo odvrátiť túto situáciu a poprosili sme šta-
tutárneho zástupcu Mgr. Ladislava Tomáňa, aby sa k tomu vyjadril.

jamu. Družstvo by ďalší úver ne-
unieslo, pretože by ho nesplatilo, 
nakoľko z tržieb za mlieko sa robí 
strata, ktorú ledva vykrývame do-
táciami. Stratu z výroby mlieka 
majú aj iné družstvá, ale ju vykrý-
vajú bohatšími dotáciami, ktoré 
dostávajú podľa toho koľko majú 
hektárov v chotári.
Pre obraz čitateľa uvádzam, 
prečo je strata z výroby mlieka. 
Kým družstvá v októbri, novem-
bri a decembri minulého roka 
predávali liter mlieka  mliekarňam 
za 11,80 Sk, od nového roka pre-
dajná cena mlieka klesla na dneš-
ných 9,80 Sk, čo znamená, že na 
litri prerábame 2 Sk, čo družstvám 
robí veľké problémy. Ale ešte 
raz pripomínam, že stratu z vý- 
roby mlieka okolité družstvá vy-
krývajú dotáciami, ktoré dostá-
vajú na veľkosť výmery chotára. 
A keďže naše družstvo má na-
jmenšiu výmeru, dostáva najnižšie 
dotácie a nimi prepad ceny ťažko 
vykrýva. Ako príklad uvádzam, 
že naše družstvo dostáva dotácie  
na 300 ha  cca 2 milióny, dlhán-
ske dostáva na 650 ha 4,5 milo- 
lióna, lehotské na 700 ha 5 mili-
ónov nuž a z týchto peňazí sa im 
dá vykryť stratu spôsobenú z níz-

kej ceny predávaného mlieka. A 
preto ak niektorí povedia, že tam 
to ide lepšie, odpoveďou je to, že 
oni stratu  z mlieka vykrývajú bo-
hatšími dotáciami.
Na našom družstve sme doteraz 
mzdy a odvody vykrývali z tržieb 
za mlieko. Z dotácií sme kupovali 
okrem iného, napríklad 2 traktory, 
kŕmny voz, kosu, UNC, jalovice, 
postavili silážnu jamu a splácali 
starý úver, ktorý máme splatiťdo 
roku 2012. Keďže tržby zásluhou 
prepadu cien mlieka sa znížili, je 
problém pokryť prevádzkové ná-
klady a o investíciách už ani neho-
voriac.
Na členskej schôdzi bolo konšta-
tované, že bol vytvorený zisk a 
zdalo sa, že to tak pôjde aj naďalej, 
no v roku 2008 nastal obrovský 
vzostup cien krmovín (zmesky), 
osív, postrekov, liekov, veterinárne 
a plemenárske služby, nafty a na-
opak nastal prudký prepad ceny 
za mlieko aj mäso. Ľudovo pove-
dané- vstupy išli prudko hore a 
výstupy (mlieko, mäso)  prudko 
dole. Kto číta dennú tlač, môže 
to potvrdiť. Je ale zaujímavé, že 
ceny mlieka v obchodoch neklesli 
a liter odstredeného mlieka stojí 
okolo 25,- Sk.
Táto situácia s problémom hno-
jových jám a problematika pre-
padu cien mlieka postavila pred-
stavenstvo  pred vážny problém 
– hnojové jamy je nutné mať ak 
chceme mať kravy ustajnené na 
maštaliach, no financie nám únia

na to nedá a ďalší úver by bol li-
kvidačný. V tejto nepriaznivej si-
tuácii treba rozhodnúť, ako sa
z toho dostať. Na predstaven-
stve sa preberali viaceré možnosti 
a nakoniec sa dohodlo o dvoch 
možných riešeniach. Jednou je vý-
mena súčasných kráv za tzv. kravy 
bez trhovej produkcie mlieka, 
ktoré neprodukujú hnoj na maš-
tali, pretože väčšinu roka sa pasú 
v ohradách, čím by sme nemuseli 
stavať hnojové koncovky, alebo 
druhou možnosťou je prenajať 
priestory  na určitý čas (3 – 5 ro-
kov) finančne silnému subjektu,
ktorý by zabezpečoval celý chod 
a hospodáril by tak, aby druž-
stvo ďalej fungovalo. Nájom by 
bol ľuďom vyplácaný, chotár by 
sa obhospodaroval a z prenájmu 
za užívanie priestorov družstva 
by sa splácal starý úver. Obidve 
možnosti majú svoje klady a zá-
pory, ale sú to možnosti , ako sa 
vyhnúť  problémom s výstavbou 
hnojových jám a ďalším stratám
z dôvodu nízkej predajnej ceny
za mlieko. Predstavenstvo musí 
zvážiť, ktorá cesta je lepšia.
Táto celková situácia priniesla 
do dediny rozruch a niektorí sú-
kromne hospodáriaci podnikate-
lia sa snažia  na tomto stave zís-
kať niečo pre seba.
Vážení občania, podľa slov štatu-
tárneho zástupcu možno usúdiť, 
že damoklov meč naďalej visí nad 
naším družstvom.

ak ■

O z n a m y V druhej polovici mesiaca ok-
tóbra 2008 sa uskutoční v kultúr-
nom dome slávnostná akadémia 
spojená s kultúrnym programom 
z príležitosti mesiaca úcty k star-
ším. Týmto pozývame všetkých 
občanov na kultúrny program, 
aby svojou účasťou si uctili na-
šich starších občanov. Po skon-
čení bude slávnostné posedenie 
v malej zasadačke kultúrneho 
domu pre všetkých starších ľudí 
– dôchodcov za účasti predstavi-
teľov obce i okresu. 

obecný úrad ■

V dňoch 29. septembra až  4. ok-
tóbra 2008 sa naši dôchodcovia 
zúčastnia rekondičného pobytu
v Turčianskych Tepliciach. Za po-
byt v hoteli RELAX zaplatili na 
osobu 3.000,- Sk. Odchod a prí-
chod majú zabezpečený mikro-
busom obecného úradu. Pobytu 
sa zúčastnia: Anna Laurinčíková, 
Helena Laurinčíková, Johana To-
máňová, Mária Zajacová, Anna 
Zrnčíková, Emília Habiňáková, 
Margita Maxoňová, Božena Ha-
vrilová, Peter Havrila.  Želáme im 
príjemný pobyt.

klub dôchodcov ■
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Pripravujeme sa na euro
1. Euro sa zavedie 1. januára 2009. 
Prechod sa uskutoční v bezhoto-
vostnom i hotovostnom styku.

2. Slovenskými korunami bude 
možné platiť v hotovosti do 16. 
januára 2009. Od 1. do 16. januára 
2009 bude na Slovensku tzv. du-
álny obeh, keď už bude zavedená 
nová mena, ale bude možné ešte 
platiť v hotovosti aj slovenskými 
korunami. Počas duálneho obehu 
sa však bude vydávať iba v eu-
rách. Po 16. januári bude možné 
platiť už iba eurami.

3. Počas decembra 2008 sa budú 
predávať tzv. štartovacie balíčky. 
Budú v nich euromince v hodnote 
500,- Sk, ktoré ľuďom pomôžu 
oboznámiť sa s novou menou vo-
pred a plynulo prejsť na jej použí-
vanie hneď po 1. januári 2009. Na 
začiatok je vhodné pripraviť si 
aspoň malé množstvo euromincí, 
napr. kúpou tohoto štartovacieho 
balíčka.

4. Niekoľko mesiacov pred zave-
dením eura a do konca roku 2009 
sa ceny tovarov a služieb budú 
uvádzať súčasne v oboch me-
nách: v slovenských korunách aj v 
eurách. Povinné duálne zobrazo-
vanie nastalo od augusta 2008.

5. Slovenské koruny sa odporúča 

vložiť na účty do bánk ešte pred 
zavedením eura. Občan sa tak 
vyhne očakávaným náporom zá-
ujemcov o výmenu slovenských 
korún po 1. januári 2009. Pri plat-
bách sa budú dať používať pla-
tobné karty a bankomaty budú 
vydávať už v eurách.

6. Finančné prostriedky v ban-
kách budú automaticky a bez po-
platku prerátané na eurá. Takto sa 
prerátajú aj všetky trvalé príkazy, 
platby, podielové fondy a vklady.

7. Čísla účtov sa nezmenia. Všetko 
ostane po starom, len sumy budú 
prepočítané podľa konverzné-
ho kurzu. Toto pravidlo platí aj 
pre vkladné knižky a termínové 
vklady.

8. Poplatky za bankové služby sa 
v súvislosti so zavedením eura 
nebudú zvyšovať. Je to v súlade 
s Národným plánom zavedenia 
eura, generálnym zákonom a je to 
aj zásada etického kódexu.

9. Dohodnutá výška úrokových 
sadzieb sa tiež nemení.

10. V platnosti ostanú aj všetky 
zmluvy. Sumy uvedené v sloven-
ských korunách sa len prepočí-
tajú na eurá podľa konverzného  
kurzu. Všetky ostatné podmienky 
budú nezmenené.

11. Platobné karty nebude treba 
meniť, ostanú v platnosti. Komu-
nikovať budú s nami v eurách.

12. Výmena mincí a bankoviek 
bude bezplatná. Banky budú 
vymieňať slovenské korunové 
mince ešte šesť mesiacov a ban-
kovky ešte dvanásť mesiacov po 

zavedení eura. Národná banka 
Slovenska bude vymieňať  slo-
venské mince päť rokov po zave-
dení eura a slovenské bankovky a 
pamätné mince bez časového ob-
medzenia.

 Spracoval podľa informácií ph ■ 

Dôležité dátumy
► August 2008: začiatok duálneho zobrazovania cien.
► 1. január 2009: Deň eura.
► 1. - 16. január 2009: duálny obeh, počas ktorého sa 
bude platiť súčasne slovenskými korunami aj eurami.
► 1. január – 30. jún 2009: bezplatná výmena koruno-
vých mincí.
► 1. január – 31. december 2009: bezplatná výmena 
bankoviek.
► 31. decembra 2009: koniec povinného duálneho 
zobrazovania cien

Slovenské 1 euro 
Dvojkríž na trojvrší

Dvojkríž na trojvrší je erbovým znamením štátneho znaku, jedného 
zo štátnych symbolov Slovenskej republiky. Dvojkríž je rozvrhnutý 
do kruhovej plochy. Jej pozadie tvorí reliéf  štylizovaných skál, ktoré 
sú vyjadrením stálosti a pevnosti štátu
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Deň detí v prírode

Dubovské deti o nič neprišli, aj 
keď základná škola je zrušená. 
Funguje tu materská škola a jej ria- 
diteľka Marta Hudecová sa snaží  
vytvárať deťom tie najoptimál-
nejšie podmienky a aktivity, ktoré 
by deťom ulahodili. Takouto ak-
ciou pre nich bol deň 6. jún v prí-
rode na futbalovom ihrisku a pri 
varení gulášu. Pomoc riaditeľke 
poskytol obecný úrad nielen ma-
teriálne, ale aj svojou prítomnos-
ťou. Prítomní boli  niektorí rodi-
čia a spolu s deťmi, okrem varenia 
gulášu, vymýšľali rôzne hry, sú-
ťaže a deti sa vyšantili do sýtosti.

ph ■

Prišli a hasili vápno
V dňoch 5. až 7. septembra sme 
mohli opäť vidieť v obci účast-
níkov letných turnusov projektu 
Dubova Colonorum. Prišlo ich 
do 15 osôb. 
Títo mladí ľudia, zanietenci zá-
chrany sakrálnych pamiatok v uve-
dených dňoch zabezpečili vá-
pno a prišli ho hasiť a usklad-
niť tak, aby im mohlo poslúžiť
v nasledujúcich ročníkoch pri 
spevňovaní muriva zrúcaniny 
Kostola sv. Kozmu a sv. Dami-
ána. Aj teraz im vyšiel v ústrety 
starosta a poskytol materiálnu 
pomoc, ubytovanie v priestoroch 
kultúrneho domu i výkop jamy 
pre uloženie vápna.
Združenie kresťanskej mládeže 
môže byť príkladom pre ostat-
ných, lebo popri svojich pracov-
ných i študijných povinnostiach 
si nachádzajú čas, aby sa venovali  
takým vznešeným záležitostiam, 
ako je záchrana historických pa-
miatok.

Oltáriky na deň
Božieho tela

Stavanie oltárikov na Božie telo 
sa strieda v našej farnosti. Jeden 
rok je to v Hornej Lehote a druhý
v Sedliackej Dubovej. Teraz to 
pripadlo na Dubovú 22. mája.
Po predvečernej sv. omši išla pro-
cesia na čele s duchovným otcom
k jednotlivým oltárikom, kde sa 
zastavili. Všetci sa vrúcne po-
modlili. Touto procesiou  prejavili 
úctu sviatku i Božiemu telu.

krátke

Zrúcanina kostola 
lepšie a lacnejšie 

osvetlená
Na obecnom zastupiteľstve stála 
otázka, či dominantu nad dedinou 
- zrúcaninu kostola osvetliť alebo 
nie. Totiž išlo o zvýšenú spotrebu 
elektrickej energie. Obecný úrad 
našiel východisko a naša dubov-
ská dominanta je dokonale osvet-
lená.
Úrad zabezpečil úspornú žia-
rovku s lepšou svetlosťou s tým, 
že nebude príliš zaťažovať roz-
počet obce, do ktorého prispie-
vajú  aj naši občania. V noci je tak 
možné sa pokochať pohľadom 
na osvetlený kostolík

ph ■

Svätením proti auto- 
nehodám

Už tradíciou sa stalo v Sedliac-
kej Dubovej svätenie áut naším 
duchovným otcom vdp. Henry-
kom Sitekom. Udialo sa to aj v 
tomto roku v nedeľu 27. júla po 
skončení sv. omše. Veriaci spolu s 
duchovným otcom sa pomodlili 
a prosili Najvyššieho o ochranu 
všetkých vodičov a ich motoro-
vých vozidiel.

ph ■

Zlikvidovali sypáreň

Pracovníci aktivačných prác v má- 
ji pracovali na likvidácii schátra-
nej  sypárne vedľa domu smútku. 
Zbúranie malo viacero dôvodov: 
po prvé, spôsobovala zamokanie 
domu smútku zo severnej strany 
a po druhé, prekážala výhľadu a 

estetickému vnímaniu tohto ob-
jektu.
Po zbúraní a úprave okolia je to už 
lepšie a dá sa na to pozerať. Záro-
veň sa podarilo zlikvidovať aj dal-
šiu, ktorá tiež schátrala. Teraz je 
cesta ku cintorínu o čoci krajšia.

ph ■

Postavený domček z kartónu potešil najmä škôlkárov

Sypáreň počas likvidácie. Na spodnom obrázku po ukon-
čení prác

ph ■

ph ■
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Cesta pod Hájom slúži občanom
Pri studničke za cestným mostom 
popod Háj sa na jar ešte nedalo 
poriadne prejsť, aby sa človek 
celý nezablatil. Boli samé výmole, 
jamy, kaluže a množstvo blata. Te-
raz je tomu koniec a cesta je upra-
vená tak, že sa dá po nej chodiť 
bez problémov, či už peši alebo 
motorovým vozidlom.

Úpravu cesty zabezpečil obecný 
úrad prostredníctvom pracov-
níkov Váhostavu. Títo vyšli v 
ústrety starostovi a bezplatne tam 
navozili asfaltovú drť, sutiny, štrk 
a valcom povrch vyrovnali, takže 
cesta má pevný podklad, a pod 
cestou položili dve rúry aby voda 
z Polomu nerobila blato ph ■ 

Predávajúci musí dbať
na označenie

tovaru cenovkou 
Naši občania si už zvykli na pre-
dajňu potravín Mgr. R. Du-
dášika. Vyjadrujú spokojnosť
s ponúkaným tovarom aj rozma-
nitosťou výberu, ktorý odpovedá 
danej obci s menším počtom 
obyvateľstva. Napriek pozití-
vam prichádzajú do našej redak-
cie sťažnosti, že nie všetok tovar 
je označený cenovkami. S touto 
požiadavkou zákazníkov úplne 
súhlasíme, lebo nie je etické, aby 
zákazník ponad všetkých kupuj-
úcich okrikoval  predávajúceho, 
aká je cena  toho-ktorého tovaru. 
Obchod musí onačiť každú ko-
moditu cenou a teraz už aj v duál-
nom vyjadrení.
Veríme, že tento nedostatok zod-
povední pracovníci odstránia, aby 
bola spokojnosť na obidvoch 
stranách. Toto cenové zobrazo-
vanie sa týka aj ostaných predajní 
v našej obci. Treba sa držať slo-
ganu: „Náš zákazník, náš pán“ a 
podľa toho sa aj správať.

Obecný park
Za autobusovou zastávkou sme-
rom do ulice Priehrada je možné 
vidieť plochu, ktorá by mala byť 
obecným parkom. Pri pohľade 
však tomuto názvu realita nena-
svedčuje. Obecný úrad v minulom 
roku dal odpíliť nepekné zábradlie 
a vyťali sa aj stromy, lebo svojimi 
koreňmi poškodzovali podzem- 
né potrubie. V tomto roku pri-
jalo obecné zastupiteľstvo úlohu 
park zrekonštruovať a upraviť. 

Existuje aj malý projekt, ktorý bol 
vlani podaný za účelom získania 
financií, ale našej obci sa dotácia
neušla. Napriek tomu  sa obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo park 
upraviť z vlastných peňazí. Boli 
oslovené 3 firmy zaoberajúce sa
záhradnou architektúrou a podľa 
ponuky a ceny bude vybratá jedna 
z nich, aby park podľa spomína-
ného projektu zrekonštruovala. 
Pokiaľ bude dobrá jeseň, mal by 
sa obecný park ešte do zimy upra-
viť. starosta ■

Ďalší nás opustili
Nezbytnou súčasťou od samého 
vzniku našich obecných novín 
bola Mgr. Erika Miháľová. Naj-
viac sa podieľala na grafickej
stránke a okrem toho bola tvor-
com viacerých spravodajských 
článkov. Vydržala to s nami viac 
ako päť rokov a iste by to bola ťa-
hala aj dlhšie, keby ju osud nebol 
zavial dosť ďaleko od domova – 
do Bratislavy. Išla tam za lepšími 
pracovnými podmienkami, iste aj 
za kvalitnejšou kultúrou a spolo-
čenským životom.
Bude nám za ňou smutno, bude 
nám chýbať, a to jej veselosť, op-
timizmus a úsmev. Bolo to naše 
slniečko. Za jej tvorivú prácu, 
mimo pracovných povinností, 
plnú entuziazmu, kreativity jej 
úprimne ďakuje obecný úrad i celá 
redakčná rada. Na novom pra-
covisku jej prajeme veľa šťastia, 
úspechov, životného optimizmu, 
aby sa mala lepšie a pritom neza-
budla aj na nás . Ďakujeme, ďaku-
jeme...!

 Redakcia ■ 

Vysvätenie sôch sv. Krištofa a sv. Floriána 
Vo februári tohto roku neznámi 
páchatelia ukradli obidve sochy z 
kaplniek spred kostola sv. Michala 
archanjela. Naši veriaci boli z 
toho pobúrení a smutní, že niekto 
môže takýmto spôsobom siah-
nuť na sväté veci. Veriacim nič 
neostávalo, len rozmýšľať, akoby 
nahradili ukradnuté sochy. Ne-
trvalo dlho a aktivity sa ujal náš 
duchovný otec vdp Henryk Sitek. 
Kúpil nové sochy v susednom 

Poľsku a 11. mája sa uskutočnilo 
ich slávnostné vysvätenie a ulože-
nie do kaplniek.
Na financovaní sa podieľal farský
úrad, obecný úrad, hasiči a zbier-
kou niektorí občania. Tí konšta-
tovali, že nové sochy sú oveľa 
krajšie, veria, že už na ne nesiahne 
ruka páchateľa a budú slúžiť  ako 
ochrancovia - patróni hasičov a 
vodičov motorových vozidiel.

ph ■ 

Obecný úrad podal v apríli tohto 
roku projekt na VUC Žilina, týka-
júci sa kultúrneho podujatia, kto- 
ré by sa malo uskutočniť v čase 
Vianoc. Projekt má názov ,,Via-
nočná harmoniková prehliadka 
kolied“ a bol schválený i pride-
lená finančná dotácia. Pre tento
projekt sme sa rozhodli z toho 
dôvodu, že v obci máme veľa ob-
čanov ovládajúcich hru na harmo-
nike. V čase Vianoc si ľudia naj-
radšej spievajú vianočné piesne, 
koledy, a preto pripravujeme ak-

ciu, ktorá by naplnila vianočnú 
atmosféru. Vyzývame všetkých 
harmonikárov aby sa pripravili 
na túto akcii, dali dohromady zo-
pár vianočných kolied, s ktorými 
potešia našich občanov. Budeme 
radi, keď sa prihlásia harmonikári 
aj z okolitých obcí. Podujatie by 
sa malo uskutočniť 28. decem-
bra (nedeľa) v kultúrnom dome. 
Už teraz sa tešíme na krásne via-
nočné podujatie, a práve to potre-
bujeme v obci. 

Chceme oživiť vianočný čas

starosta ■ Redakcia ■ 
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Najlepšie si počínali dorastenky 
a ženy, ktoré dosiahli tie najvyš-
šie méty. Takýchto výsledkov sa 
im nepodarilo dosiahnuť v pred-
chádzajúcich rokoch, preto tento 
rok možno považovať za naj-
úspešnejší.

Výsledky na úrovni okresu
Plameňáci – 7. miesto z 30 súťa-

Najúspešnejší rok našich hasičov

žiacich hasičských družstiev, sú-
ťaž sa uskutočnila v Lokci.
Družstvo tvorili: Ján Čupaj, Jakub 
Kuboš, Ján Zrnčík, Patrik Zrnčík, 
Dávid Strežo, Jozef  Strežo, An-
drej Zrnčík, Patrik Šnapko, Brani-
slav Šutý, Boris Šutý.
Dorastenky: 1. miesto, súťaž sa 
uskutočnila v Čimhovej.
Družstvo tvorili: Simona Čupa-
jová. Ľudmila Šnapková, Anna 

Šutá, Kristína Mikušková, Teré-
zia Poláková, Zuzana Mikušková, 
Michaela Krkošková, Barbora 
Maxoňová.
Muži: nezískali prvé miesta, sú-
ťaž sa uskutočnila v Dlhej nad 
Oravou.
Družstvo tvorili: Benedikt Ma-
recký, ml., Lukáš Šutý, Lukáš 
Tropek, Maroš Oršuliak, Michal 

Murín, Maroš Čupaj, Marek Mud-
rončík, Anton Vavrečan, ml.
Ženy: 1. miesto, súťaž sa uskutoč-
nila v Dlhej nad Oravou.
Družstvo tvorili: Čupajová Zu-
zana, Jana Ondrigová, Erika Ge-
rátová z Dlhejn/Or., Simona Ču-
pajová, Ľudmila Šnapková, Anna 
Šutá, Kristína Mikušková, Teré-
zia Poláková, Zuzana Mikušková, 
Michaela Krkošková, Barbora 
Maxoňová

Výsledky na krajskej úrovni
Ženy: 3. miesto, súťaž sa uskutoč-
nila 4.júla v Kláštore pod Znie-
vom.
Za rozhodcov na jednotlivé sú-
ťaže boli nominovaní aj členovia 
z nášho DHZ, a to Karetka Peter, 
Štiga Ján, Polák Miloš.
Ján Štiga, predseda MO DHZ, 
hodnotil sezónu za veľmi úspešnú 
a tá spočívala v disciplíne, v ná-
cvikoch i v samotnej príprave 
a v ochote členov hasičského 
zboru. Venovali veľa voľného  
času – bolo to osem nedieľ. Naj-
viac ich trápi zastaraná technika 
oproti iným obciam. Zatiaľ chý-
bajú finančné prostriedky , aby sa
mohla zakúpiť nová striekačka. 
Ináč nová technika by pomohla
k ešte lepším výsledkom. Treba 
byť vždy pripravený na záchranu 
ľudských životov a majetku. Toto 
je ich krédo.
Nakoniec za dobrú sezónu ďa-
kuje všetkým členom hasičského 
zboru, lebo bez nich by sa úspe-
chy nedostavili. Poďakovanie 
patrí aj obecnému úradu, miest-
nemu agrodružstvu za materiálnu 
i finančnú pomoc. Sezónu hasič-
ských súťaží ukončili spoločen-
ským posedením pri guláši na fut-
balovom ihrisku.

Myslím si, že všetci naši obča-
nia sú hrdí na miestnych hasičov, 
lebo šíria dobré meno Sedliackej 
Dubovej a ich výsledky  tomu na-
svedčujú.

ph ■

pokračovanie zo strany 1

Záber zo súťaže v Kláštore pod Znievom

Plameňáci pred hacičským útokom v Lokci
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40 rokov
Viera Majcherová (september)
František Krkoška (september)
Jaroslav Hurák (november)

45 rokov
Jozef  Mensár (júl)
Viera Poláková (december)
Jozef  Strežo (december )

50 rokov
Dana Chomová (júl)
Ľuboslava Tropeková (septem-
ber)
Elena Kriváňová  (október)
Oľga Kevešová (december)

55 rokov
Ján Lábik (august)
Soňa Gajdošová (november)
Blažena Zrnčíková (november)
Benedikt Marecký (december)

60 rokov
Daniel Lukáčik (august)
Ján Macák (september)
Jozef  Dulačka (november)
Jozef  Makúch (november)
Jozef  Oršuliak, č.91 (december)
65 rokov
Mária Durdiaková (december)
70 rokov
Milan Machaj (november)
75 rokov
Margita Machajová (september)
Etela Machajová (november)
Mária Močolová (december)

85 rokov
Helena Kučerová (október)
Helena Oršuliaková č.91 (október)
Terézia Karetková (december)

Všetkým jubilantom úprimne
blahoželáme!

(od 1.7.2008-31.12.2008)

Prišli medzi nás
Jakub Marecký

20.8.2008
Aldo Medrano Aparicio 

29.8.2008
Blahoželáme rodičom, maličkým 

prajeme pevné zdravie.

Opustili nás
František Majcher st.

 
Pozostalým vyjadrujeme 

úprimnú sústrasť.

Uzavreli manželstvo
Silvia Chajdiaková a Martin Štěpo 

31.5.2008

Alojz Šutý a Katarína Maceková 
9.8.2008

Zdenko Dulačka a Jaroslava Se-
strienková
6.9.2008

Lenka Karetková a  Libor Florek  
13.9.2008

Blahoželáme! Prajeme veľa lásky 
a porozumenia.

bs ■ 

Človek s veľkým srdcom a húževnatosťou

Slávny mysliteľ J. Coeur povedal, 
že statočnému srdcu nie je nič ne-
možné. A toto možno prisúdiť 
aj občanovi našej susednej obce 
Dlhej nad Oravou Jozefovi Gerá-
tovi, ktorý sa 14. septembra tohto 
roku pomerne v dobrom zdraví 
dožil 80 rokov.

Kto číta tieto riadky, iste si po-
myslí, prečo predstavujeme ob-
čana zo susednej obce, keď máme  
aj v našej obci schopných osem-
desiatnikov. Ide o mimoriadne 
húževnatého človeka, ktorý po-
máha aj našej obci a nezamýšľa 
sa nad tým, či pomáha vo vlastnej 
obci alebo v susednej. Pociťuje 
potrebu pomáhať tam, kde si to 
situácia najviac vyžaduje. Jazdí na 
malej motorke a je schopný takto 
ponavštevovať svojich priateľov, 
chorých v penziónoch i všetky 
kultúrno-spoločenské podujatia 
v blízkom aj vzdialenejšom okolí. 
Nájdete ho pomáhať na družstve, 
na urbáre, na obecnom úrade, 
vo farskom úrade, aktívny je aj
v miestnej organizácii dôchodcov. 
Má rád čistotu, poriadok, praco-
vitosť a svojimi radami prispieva

k zlepšeniu
prostredia, čo 
z j e d n o c u j e  
spoluobčanov 
i motivuje k 
vyšším výko-
nom. Ostatnou
jeho aktivitou
bolo, že z vlast-
nej iniciatívy 
spolu so svo-
jím synom Pe-
trom dali vy-
hotoviť infor-
mačnú tabuľu
ku zrúcanine
kostola sv. Ko-
zmu a sv. Da-
miána, ktorá je
umiestnená na 
konci Dlhej pri
sypárňach v
smere do Dol-
ného Kubína. 

Na tabuli je zobrazená zrúcanina 
kostola a vedľa toho informácia 
o tejto historickej sakrálnej pa-
miatke. Okrem toho sám upra-
vil prístupový chodník, okolie 
vykosil a to si žiadalo kus úsi-
lia i sebazaprenia. Osobne som
to videl keď som prešiel chodník 
a dostal som sa východnou brá-
nou ku zrúcanine.

Aj keď Jozef  Gerát nemal ľahké 
detstvo, predsa svojou húževna-
tosťou sa dopracoval k lepšiemu 
životu pre seba i svoju rodinu. Pri 
tomto vysokom veku ho entu-
ziazmus neopúšťa. Teší sa z kaž-
dého nastavajúceho rána, ďakuje 
Bohu, že mu dáva toľko sily, aby 
bol prospešným i užitočným nie 
len sebe, ale aj druhým.

Naša redakcia i obecný úrad mu 
blahoželajú k jubileu a prajú ešte 
pevné zdravie, silu do ďalších 
rokov, zároveň mu vyprosujeme 
hojnosť Božích milostí a jeho 
srdce nech odoláva nešťastiu.  

ph ■ 

JUBILANTI

POR  RÉTT
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Stolný tenis v Sedliackej Dubovej

pred nastávajúcou sezónou
V našej obci dobre funguje stolnotenisový oddiel, ktorý je zastrešený pod TJ Cosmos 
Sedliacka Dubová.
O pár týždňov nastane nový začiatok sezóny, preto sme položili niekoľko otázok vedú-
cemu oddielu Jozefovi Strežovi.

1. Začína vám nová sezóna
v stolnom tenise, aké sú vaše 
vyhliadky ?
Na začiatok chcem pripomenúť, 
že vlaňajšia sezóna bola pre náš 
oddiel TJ Cosmos Sedliacka 
Dubová najúspešnejšia za celé 
roky svojho účinkovania. Spo-
ločne svoje ligy vyhrali A ako 
aj B družstvo, čo je na Orave 
výnimočné. „A“ družstvo po-
stúpilo z 8. ligy už do najvyššej 
oravskej 5. ligy a B družstvo do 
6. ligy. C družstvo zložené z na-
šich žiakov zostáva v 8. lige a na-
ďalej bude získavať skúsenosti.
Každá dobrá bilancia v minulosti 
by mala byť základom plánov
do budúcnosti.
„A“  družstvo v 5. lige si kladie za 
cieľ okupovať stredné priečky ta-
buľky a ako nováčik súťaže zotr-
vať v súťaži.
„B“ družstvo v 6. lige čaká neľah- 
ká úloha. Táto liga je nesmierne vy- 
rovnaná. Oddiely, ktoré v nej pô-
sobia majú ambície hrať najvyš-
šiu oravskú ligu. Všetci hráči v B 
družstve si to uvedomujú a kladú 
si za cieľ udržať pre S.Dubovú 6. 
ligu, prípadný zostup by bol ich 
sklamaním. Doterajšie úspechy 
tešia, ale aj zaväzujú.
„C“ družstvo v 8. lige so svojím 
vedúcim Robom Zrnčíkom už 
nechce pôsobiť len do počtu. 
Vlaňajší ročník bol pre mladých 
hráčov adaptovaním sa medzi se-
niormi, a preto by chceli v tomto 
súťažnom ročníku jednotlivých 
súperov prekvapiť a viac potrá-
piť. 

2. Zmenila sa súpiska druž-

stiev, posilnili ste, alebo odišli 
nejakí hráči ?

Pred zostavovaním súpisiek pre 
nastávajúci ročník sme mali nie-
koľko problémov, ktoré sčasti 
pretrvávajú. „A“ družstvo zostalo 
prakticky nezmenené. Vedúcim 
družstva pre nastávajúcu sezónu 
sa stal Ján Zrnčík st.. Starosti
v tomto družstve nastali so zra-
nením nášho druhého najúspeš-
nejšieho hráča Ladislava Tomáňa, 
ktorý po operácii kolena bude na 
určitý čas chýbať v začiatku se-
zóny. Zranenie neobišlo ani Janka 
Zrnčíka, ktorý si zranil členok, 
preto títo hráči majú herný výpa-
dok v tréningovej činnosti, ale dú-
fam, že zranenia nenechajú stopu 
na ich kvalitách a aj v tomto roč-
níku budú patriť medzi najlep-
ších hráčov nášho klubu. Ďaľšími 
hráčmi „A“ sú Dušan Oršuliak a 
pán Paríšek.
Zložitá situácia je v B družstve, 
kde popri dlhotrvajúcich ťaž-
kostiach Michala Dulačku s ra-
menom a povinnostiach štúdia 
na vysokej škole (to sa týka aj 
Maroša Oršuliaka a Michala Mu-
rína), čím vznikala nezávidenia-
hodná situácia. S týmito hráčmi 
nemôžeme počítať s ich pravidel-
ným účinkovaním, preto sa hľa-
dali spôsoby riešenia. Základná 
kostra družstva: Vedúci družstva 
pre nastávajú sezónu bol hráčmi 
určení Ľudovít Strežo. Ďalším je 
Ivan Kováč, najúspešnejší hráč 
„B“ družstva, František Habiňák, 
Peter Kuboš a k nim pribudnú 
Stanislav Drbiak, Václav Pilár.
V zostave C družstva došlo k 
miernemu pohybu. Z družstva 

odchádza na hosťovanie do Dlhej 
nad Oravou Martin Oršuliak a se-
zónu vynecháva Jakub Kuboš. Do 
družstva počítame zaradiť dvoch 
hráčov. Družstvo bude opäť 
viesť Róbert Zrnčík, ako som už 
spomínal na začiatku, chlapci by 
chceli v domácich zápasoch podať 
kvalitnejšie výsledky, ale aj tu pri-
chádzajú nové kvalitné družstvá 
a táto liga sa stáva kvalitnejšou.

K posilám do oddielu :

Náš oddiel sme posilnili o niekoľ- 
ko hráčov, nakoľko som už spo-
mínal, že máme ťažkosti so zrane- 
niami ako aj so štúdiom niek-
torých hráčov a sezóna je dlhá a 
veľmi náročná, rozhodli sme sa 
pre registráciu hráčov Vlada Rá-
slavského a Milana Hufnágela 
z Košíc, ktorý u nás už pôso-
bili a pri vzniknutej maródke by 
nám v súrnych prípadoch vypo-
mohli v A družstve svojimi skú-
senosťami. Oddiel Horná Le-
hota ukončil svoje účinkovanie 
v súťaži (odhlásili sa), preto boli 
hráči: Stanislav Drbiak, Václav 
Pilár zaradení do nášho oddielu.
U týchto hráčov je menší deficit
v tréningovom procese, ale mys-
lím si, že svojimi skúsenosťami 
a  doplnením si hernej istoty pri 
našich tréningoch v oddiele budú 
platnými hráčmi klubu.
Do nášho oddielu z Oravského 
Podzámku prišiel na registráciu 
Norik Havrila s ktorým počí-
tame v hociktorom družstve, kde 
by bol oživením tohto kolektívu. 
Podarilo sa nám vystužiť všetky 
družstvá, ktoré budú pôsobiť 
v súťaži a už je len na vedúcich 

družstiev, ako budú jednotliví 
hráči podľa svojich herných mož-
ností zaraďovaní na účinkovanie 
v zápasoch.

3. Ako je to s materiálnym vy-
bavením vášho oddielu, vieme 
že vlani ste zakúpili tréningový 
robot.

Aj v tomto ročníku sme obnovili 
naše vybavenie, a to vďaka obec-
nému úradu, ktorý vypracoval 
projekt pod názvom „ Pingpong 
hrá celá dedina „. Bol zaslaný na 
Úrad vlády SR a úspešne vyhod-
notený a poskytli nám dotáciu
20 000,- Sk na nákup nového 
stola.  Touto cestou by som chcel 
poďakovať v mene všetkých hrá-
čov stolnotenisového oddielu, 
obecnému úradu za pomoc. Ok-
rem toho sme získali od sponzo-
rov financie na činnosť.

4. Vieme o vás, že vykonávate 
funkciu v Oravskom stolnote-
nisovom zväze, o čo ide ?

V roku 2006 ma na okresnej kon-
ferencii Oravského stolnoteniso-
vého zväzu zvolili do výkonného 
výboru, kde zastávam funkciu 
predsedu športovo - technickej 
komisie. Jej úlohou je riadenie ce-
lej súťaže na Orave. Je to aj pocta 
pre náš oddiel, ktorý má v týchto 
súťažiach 3 družstvá a kde aj náš 
oddiel sa podieľal  pri zrode ping-
pongu v okolitých obciach. Táto 
komisia (ŠTK) združuje 26 obcí 
na Orave a 48 družstiev  prihlá-
sených v súťažiach. Spomedzi 
okolitých regiónov je to najväč-
šie číslo zapojených družstiev 
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