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3. číslo

Čas Adventu a Vianoc sa u nás ľudí spája 
s vý nimočnými očakávaniami, túžbami a 
zážitka mi. Vovádza nás do atmosféry pokoja, 
lásky, do bra, ale predovšetkým viery, blízkosti 
Boha a ľudí. Tajomstvo tohto času umocňuje 
láska Božieho Syna a zblíženie sa s ním. V pláne 
záchrany ľudstva a každého človeka nebeský 
Otec sa ukázal ako ten najdokonalejší peda- 
góg, keď Advent – príchod svojho Syna medzi 
nás ľudí a jeho narodenie v malom betlehem-
skom dieťati uskutočnil takým jednoduchým 
a nám ľuďom blízkym spôsobom, čiže v ľud-
skej rodine. Táto nazaretská rodina, jednodu-
chá, ale hlboko veriaca, prežila svoj Advent 
a Vianoce v náročných životných podmien-
kach, pritom plná očakávania, dôvery v Boha 
a ľudskej radosti.
Mnohí dnes tvrdia, že rodina sa nachádza v hl-
bokej duchovnej, morálnej a sociálnej kríze. 
Stav krízy je aj časom prebudenia a obnovy. 
Dnes Cirkvi, ani spoločnosti, nepomôže na-
riekať nad rozvrátenými a rozkolísanými rodi-
nami. Treba nám ísť s posolstvom evanjelia a 
s konkrétnou pomocou. Pomôcť našim rodi-
nám vstúpiť do školy Nazaretskej rodiny ne-
znamená ich vytrhnúť, izolovať od dnešného 
kolobehu a podmienok života. Ján Pavol II. 
odporúča, aby rodičia pri príležitosti slávenia 
sviatkov zdôrazňovali ich kresťanský charak-
ter a náboženský obsah. A ďalej pripomína: 
„ Toto uvádzanie do kresťanského života sa 
ešte viac prehlbuje, ak rodičia vysvetľujú a 
pomáhajú vnútorne prijať metodickejšiu ka-
techézu, ktorú ich trocha odrastenejšie deti 
prijímajú v kresťanskom spoločenstve. Ro-
dinná kate chéza totiž predchádza, sprevádza 
a obohacuje každú inú formu katechézy.“
Dnešná mladá generácia potrebuje zažiť vý-
chovný dialóg, ktorý im pomôže pochopiť, 
kto je pre nich Kristus, aké miesto má mať 

Z obsahu:

Informácie z OÚ 2-4
Ako sa správať pri eure 5

Vianoce nech sú školou viery a života s Kristom a Svätou rodinou
v ich živote 
a v čom im 
pomáha pria-
teľstvo a ži-
vot s ním. Po- 
tre bu jú ak tu-
álny živo tný 
model, lebo 
vo svete sa im
ponúka mno
ho idolov, mo
delov, ktoré 
ako hviezdy 
na nebi za žiaria a hneď zhasnú. Pavol VI. 
hovorí, že rodičia majú ponúknuť deťom 
príklad, ako počúvať Božie vnuknutia a 
pravých učiteľov. Tomu sa rodičia, ako prví 
učitelia viery a kresťanského života, majú 
naučiť v cirkevnom spoločenstve, čiže vo 
farskej rodine. Pomocou osobitých kontak-
tov, ale taktiež stretnutí, akadémií, kurzov a 
katechézy dospelých adresovanou rodičom, 
treba im pomáhať. Metodicky názor ne ich 
učiť ako prežívať Advent a Vianoce v rodine. 
Naše ľudové zvyky a tradície, spevy, liturgické 
i mimolitugické slávenia nesú v sebe jadro 
posolstva príchodu a narodenia Ježiša Krista. 
Je nielen na kňazoch a katechétoch, aby sme 
nedovolili zahlušiť ich hlučnou reklamou 
alebo novopohanskými praktikami. Nech do-
máca liturgia a katechéza, ktorú ponúkneme 
vo farskej rodine našim rodičom a rodinám, 
je uvádzaním do Nazaretskej školy, t. j. ka-
techézy duchovného pozerania, počúvania 
a zvnútra poznávania tajomstva príchodu a 
narodenia Božieho Syna. Vám, deťom, mlá-
deži, rodičom a rodinám prajem požehnaný 
Advent a Vianoce, nech sú školou viery a ži-
vota s Kristom a Svätou rodinou.

vdp. Henryk Sytek ■
Radostné prežitie vianočných sviatkov. Boží pokoj, láska a požehnanie nech sprevádza

všetkých našich občanov v nastávajúcom roku 2009. Srdečne praje obecný úrad a redakcia Žiaru
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Krátke postrehy z obecného zastupiteľstva

14. zasadnutie OZ
Predvianočné zasadnutie sa kona-
lo 11. decembra 2008 a bolo za-
merané na schvaľovanie dôleži-
tých dokumentov, a to :

2. úprava rozpočtu  na rok 2008 
Schválenie VZN č.3/2008 o dani 
z nehnuteľností a poplatku za komu-
nálny odpad
Schválenie VZN č. 4/2008 o spôsobe 
a výške úhrad za opatrovateľskú služ-
bu
Schválenie VZN č. 5/2008 o poplat-
koch za káblovú televíziu
Schválenie Sadzobníka úhrad za služ-
by poskytované obecným úradom
Návrh rozpočtu na roky 2009-2011

Zasadnutie sa konalo aj za tým 
účelom, že sa od 1. januára 2009 
prechádza na euro a to súviselo aj 
so schvaľovanými dokumentmi.
Z tohto zasadnutia našich obča-
nov bude najviac zaujímať, čo sa 
mení v poplatkoch a v daniach 
na budúci rok. Všetko ostáva po 
starom ako v roku 2008, okrem 
poplatku za odpad, káblovú tele-
víziu. Poslanci schválili zvýšený 
poplatok za odvoz komunálneho 
odpadu z 280,- Sk na 346,- Sk. 
V eurách to bude 11,50 na osobu. 
K zvýšeniu  došlo z dôvodu  vyš-
ších nákladov pre Technické služ-
by Dolný Kubín, pretože sa ruší 
skládka odpadu v Širokej a odpad 
sa bude voziť až na Liptov. Zvyšu-
je sa poplatok za káblovú televíziu 
zo 732,- Sk na 753,- Sk, čo je 25 
eur. Nastalo to z dôvodu  zaokr-
úhľovania pri prechode na euro. 
Poplatky za služby poskytované 
obecným úradom sa nemenia.
V interpeláciách poslanci schváli-
li vianočný príspevok vo výške 

13. zasadnutie OZ
Zasadnutie sa uskutočnilo 9. ok-
tóbra, na ktorom sa schválil zvý-
šený poplatok za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, ďalej to boli 
informácie o aktivitách obecného 
úradu na eurofondoch a projek-
toch.
Mesačný pobyt za dieťa v mater-
skej škole bol schválený a zvýšený 
zo 150,- Sk na 270,- Sk, a to od 
1. novembra 2008. Čo sa týkalo 
europrojektov, niektoré už boli 
podané a niektoré sa budú môcť 
podať na základe vyhlásených 
výziev. V tomto je situácia nasle-
dovná:

Podané projekty    
Výsledok schvaľovania
Stolnotenisové náradie  
 20 000,- Sk
Harmoniková akcia   
 40 000,- Sk
Výmena okien na obecnom 
úrade  70 000,- Sk
Výmena okien na kult. dome 
 100 000,- Sk
Zberný dvor   
 neschválené
Súprava na biologický rozložiteľ 
ný odpad
 ešte sa neschvaľovalo
Oddychová zóna pri studničke 
 ešte sa neschvaľovalo
Zelené oázy – miestny park 
 ešte sa neschvaľovalo

Pripomíname našim občanom, že 
naša obec nie je zaradená do pólov 
rastu a financie môže žiadať len
na obmedzený počet vypísaných 
výziev, a to z Programu rozvoja 
vidieka, ktorý má pod kuratelou 
ministerstvo pôdohospodárstva. 

Napriek tomu naša obec od roku 
2002 vykonáva veľký projekt „Po-
zemkové úpravy“, na ktoré sa javí 
možnosť získať milióny. V súčas-
nosti sa dokončujú  čiastkové pro-
jekty na 56 ciest v hotári. Obecný 
úrad bude musieť na každú cestu 
vybavovať územné rozhodnutie 
a stavebné povolenie, zabezpečiť 
všetky vyjadrenia a súhlasy od 
kompetentných inštitúcií.

V priebehu diskusie odzneli tieto záleži-
tosti:

Čo so starými a opustenými hrobmi na 
cintoríne po pasportizácii a umiestnení 
na internete?
Most je už zameraný a je naň vydaný 
list vlastníctva.
Uskutočnil sa prevod pozemku od štátu 
pod budovou školy na obec bezplatne.
Uskutočnenie prevodu pozemkov pod 
miestnou komunikáciou v lokalite SE-
VER – JUH od pána Hoju z Tvrdo-
šína na obec za 1 Sk.
Vysporiadať majetkovoprávne niektoré 
pozemky pod miestnymi komunikáci-
ami.
Mesiac úcty k starším: 
akcia 26.10.2008.
Autobusový spoj do Bratislavy:
zastávka na znamenie.
Úsporné osvetlenie starého kostola.
Inštalácia reflektora na cintoríne.
Riešenie prechodu pre chodcov od fary 
ku parkanu.
Obecné nástenky.- vymeniť staré foto-
grafie.
Čistota železničnej zastávky.
Budovanie chodníka v brehu cintorína 
– zatiaľ počkať s prácami.
Riešenie možného vchodu do Domu sm-
útku zozadu.
Útlm verejnoprospešných prác.
Problém s odvozom komunálneho od-
padu.
Deň otvorených dverí DUBOVA CO-
LONORUM na starom kostole
Prevod osobného auta Felícia Combi na 
obec bezplatne.
Zakopanie kontajnera pri cintoríne do 
zeme.
Stav nezamestnanosti – 8,5%  atď.

100,- Sk  pre dôchodcov a invalid-
ných občanov. Príspevok dostanú 
tí dôchodcovia, ktorí dosiahli vek 
najmenej 62 rokov u mužov a u ži-
en najmenej 58 rokov. Bude to vo 
forme peňažnej poukážky. Ďalej 
odsúhlasili poplatok  50 centov na 
osobu za pobyt v novej posilňovni 
od 1. januára 2009. Okrem iných 
záležitostí poslanci sa zaoberali 
prípravou cenníka za požičiavanie 
obecného mikrobusu a auta Tatra 
pre súkromné osoby. Rezonovali 
aj otázky  čakárne na železničnej 
zastávke, Domu smútku atď.
Poslancov najviac zaujímala prá-
ca obecného úradu, nakladanie 
s finančnými prostriedkami na
jednotlivé akcie i materiálne za-
bezpečenie, aby došlo k čo naj-
väčšiemu šetreniu a účelnému 
nakladaniu s nimi.

Podľa zápisníc spracoval ph ■

Informácie zo zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva sú potrebné 
pre všetkých našich obyvateľov, 
aby vedeli, čo všetko riešia naši 
poslanci a realizuje obecný úrad. 
Podľa predkladaných informácií 
vidieť, že majú čo robiť, aby sa 
obec pozitívne rozvíjala. 

O z n a m y

Aké akcie nás čakajú

28.12.2008: Vianočná harmo-
niková prehliadka kolied
6.1.2009: Vianočný turnaj v ša-
chu a v dáme
17.1.2009: Lyžiarsky prechod 
chotárom
22.2.2009: Maškarný ples
15.3.2009: Turnaj v mariáši
29.3.2009: Stolnotenisový tur-
naj 
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Obecný úrad informuje
Pozemkové úpravy
Projekty pozemkových úprav 
(komasácia) pokračujú aj naďa-
lej v šiestich obciach na Orave. 
V našej obci sa v súčasnej dobe 
dokončili práce na projektovej 
dokumentácii a na technických 
projektoch ciest, ktoré by sa 
v budúcnosti (pokiaľ to občania 
odsúhlasia) mali realizovať. Je 
naprojektovaných celkom 56 ciest 
(väčších i menších úsekov). Časť 
týchto ciest je naprojektovaná ako 
cesty spevnené a časť ako cesty 
nespevnené. V projekte sa počíta 
s celkom novými a niektoré budú  
ako rekonštrukcia starých ciest. 
Dĺžka spevnených ciest by mala 
byť 9 km a nespevnených 26 km. 
Projektovú dokumentáciu na 
spomínaných 56 ciest spracovala 
firma z Nitry a táto dokumentá-
cia bude podkladom pre územné 
a stavebné konanie, ktoré musí za-
bezpečiť obecný úrad. Bude treba 
vybaviť množstvo vyjadrení, sta-
novísk, posudkov ku každej ceste. 
Vyjadrujú sa napríklad: Lesný 
úrad, Povodie Váhu, Slovenský 
plynárenský priemysel, Obvodný 

úrad životného prostredia, Štátne 
lesy, Ochrana prírody a ochrana 
vôd a iné subjekty, ktoré sa musia 
k projektom odborne vyjadriť. Je 
to však nevyhnutné k tomu, aby 
projekt ďalej pokračoval. Obecný 
úrad bude musieť vyvinúť maxi-
málne úsilie, aby sa vybavili  všetky 
potrebné dokumenty na vybave-
nie stavebného povolenia, a to po-
stupne na všetkých 56 ciest.
Je to obrovská šanca dostať eu-
rópske peniaze na vybudovanie, 
resp. rekonštrukciu ciest v cho-
tári, avšak občania musia prejaviť 
súhlasnú vôľu  s celým projektom 
pozemkových úprav. Na záver 
chcem uviesť, že ešte predtým, 
ako by sa malo začať konkrétne 
komasovať, sa javí možnosť zre-
alizovať prvé 4 cesty (pomedzi 
Háje, na Črťaž ku lyžiarskemu 
prístrešku až ku miestu, kde je 
starý Robur). Nuž, a to je veľká 
príležitosť , ktorú treba využiť. 
Hodnota všetkých ciest presahuje 
100 miliónov korún a keby len 
časť sa z toho podarilo zrealizo-
vať, veľmi by to pomohlo.

lt ■

Pribudli nové pešníky
Pred piatimi rokmi boli zrekon-
štruované pešníky po oboch stra-
nách v strede dediny a popred 
kostol. V tomto roku sa obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo pokračo-
vať v tejto akcii, a to v úseku od 
urbárskeho domu až po koniec 
dediny – k záhradnému centru. 
Zo štyroch firiem vybralo OZ tú
najlacnejšiu. A tak koncom ok-
tóbra, po vybavení potrebných 
povolení od cestárov, polície či 
krajského úradu dopravy, prišla 
firma RILINE z Ružomberka a

v priebehu dvoch týždňov spo-
mínaný úsek urobila.
Keďže na tieto práce ešte ne-
bola vyhlásená výzva z eurofon-
dov, celá akcia bola financovaná
z vlastného rozpočtu a stála viac 
ako 600 tisíc korún. Celkovo bolo 
zrekonštruovaných a zaasfaltova-
ných 560 m2 plochy. Dúfame, 
že na ďalší rok sa podarí našet-
riť nejaké peniaze, aby sa mohol 
zrekonštruovať úsek pešníkov 
v smere od cintorína po faru.

lt ■

Jesenné počasie bolo priaznivé, 
a preto sa podarilo zrealizovať 
rekonštrukciu parku. Z troch 
firiem vybralo obecné zastupi-
teľstvo domácu firmu RW Orava
v zastúpení Ing. Walterom Kud-
lom, ktorá tento obecný park 
zrekonštruovala. Niektoré menej 
odborné práce obecný úrad uro-

Obecný park dostáva
nový šat

bil prostredníctvom aktivačných 
prác (VPP). Takto sa podarilo aj 
nejaké peniaze ušetriť, ktoré mali 
byť zaplatené firme. Na dokon-
čenie celej akcie ešte bude treba 
na jar vysiať trávu, osadiť smetné 
nádoby, lavičky a obecnú tabuľu.

lt ■
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Obecný úrad oznamuje všetkým 
našim občanom i tým, ktorí žijú 
v inom kraji, prípadne mimo Slo-
venska, že obec Sedliacka Dubová 
ešte pred sviatkami dušičiek dala 
osvetliť miestny cintorín reflekto-
rom a spracovať tzv. pasportizáciu 
cintorína. Firma, ktorá to urobila, 
nafotila všetky hroby v starom 
i novom cintoríne i všetky údaje 
dostupné na pomníkoch, resp. 
krížoch a dala do uceleného ma-
teriálu. Tento materiál „zavesilo“ 
na internet. To znamená, že je 
umiestnený na webovej stránke 
www.cemeterysk.sk  alebo na web 

Obec má virtuálny
cintorín

stránke našej obce www.sedliac-
kadubova.sk v záložke „navštívte 
nás“ pod obrázkom vežových ho-
dín. Tento systém slúži na vyhľa-
dávanie na internete hrobových 
miest podľa mena, priezviska, dá-
tumu narodenia či úmrtia zosnu-
lého. Podľa uvedených údajov sa 
objaví fotografia s menom zosnu-
lého a aj s fotografiou hrobu. Nie
každý má možnosť zastaviť sa na 
cintoríne. Vďaka stránke www.
cintoríny.sk môžeme z ktorého-
koľvek miesta na svete zapáliť na 
hrobe svojho príbuzného virtu-
álnu sviečku či položiť virtuálnu 
kyticu.
Okrem zavedenia virtuálneho 
systému obecný úrad umiestnil 
pri vchode Domu smútku tabuľu 

s mapou hrobových miest a popi-
som každého hrobového miesta.
Obecný úrad ešte trápi, že nie-
koľko hrobov je uvedených ako 
neznámych, pretože sa na kríži  
alebo na hrobe bez kríža nedajú 
zistiť žiadne informácie o zos-
nulom. Ak by však niekto vedel, 
kto je pochovaný pod krížom bez 
mena alebo aj bez kríža, prípadne  
nájde chybu v zozname, v iných 
údajoch, nech to napíše, prípadne 
iným spôsobom oznámi tunajši-
emu obecnému úradu, aby urobil 
opravu. Kto by si nevedel pora-
diť s hľadaním hrobových miest 
na uvedenej stránke, nech príde 
na obecný úrad a tam mu všetko 
ochotne vysvetlia a ukážu.

obecný úrad ■

Každý rok sa obecné zastupi-
teľstvo schádza pred Vianocami 
na zasadnutí, na ktorom prijíma 
obecný rozpočet na ďalší rok. 
Tentoraz schvaľovanie rozpočtu 
bolo zložitejšie, pretože rok 2009 
je rokom zavedenia novej meny 
– eura. Ministerstvo financií vy-
žaduje od obcí, aby bol budúco-
ročný rozpočet schvaľovaný nie-
len v korunách, ale už aj v eurách. 
Pohľad na stĺpce v rozpočte, ktoré 
udávajú čísla v eurách, je niekedy 
zvláštny, ale budeme si musieť na 
také čísla zvyknúť.
Čo sa týka nového rozpočtu na 
rok 2009, OZ vychádzalo pri jeho 
schvaľovaní z možných príjmov 
(najmä z  podielových daní a dani 
z nehnuteľností) a z výdavkov,  
ktoré musí samospráva vynaložiť 
na chod obce vo všetkých oblas-
tiach. Obecný rozpočet obsahuje 
príjmovú, výdavkovú časť a fi-
nančné operácie.
K príjmovej časti patria: podie-
lové dane zo štátneho rozpočtu, 
daň z nehnuteľnosti vyberaná 
od fyzických a právnických osôb 
(pozemky, stavby, byty), miestne 
poplatky, napr. za psa, za odpad, 
za ubytovaciu kapacitu.

Rozpočet obce na rok 2009
Nedaňové príjmy: (z nájmu obec-
ných budov, áut, bytovky, garáží).
Administratívne poplatky: (z ove-
rovania podpisov a listín, z káb-
lovky, zo stavebného konania, 
z prenájmu obecného inventáru, 
za vyhlásenia v rozhlase a iné),
K ďalším príjmom patria
- grant z trustu Anton Gvora 
- príspevok za kvalitne vysepa-
rovaný odpad z Recyklačného 
fondu,
- sponzorské príspevky na maš-
karný ples, na deň obce, na stolný 
tenis atď.
- priznané dotácie od vlády, resp. 
od ministerstva na základe poda-
ných projektov,
- príspevok na materskú školu 
(podľa počtu detí)
- z predaja majetku (napr. staré 
autá a pod.).
Do výdavkovej časti patria napr.:
- výdavky na verejné osvetlenie, 
rozhlas a ich údržba, 
- výdavky na odvoz odpadu a jeho 
skládkovanie,
- výdavky na prevádzku a údržbu 
obecných budov (kultúrny dom, 
šatne, Dom smútku, škola, by-
tovka, hasičská zbrojnica),
- výdavky na el. energiu, plyn, 

vodu v obecných budovách,
- výdavky na mzdy a odvody sta-
rostu, účtovníčky, kontrolórky, 
učiteliek v MŠ, opatrovateľov, bri-
gádnikov, elektrikárovi, knihov- 
níčke, poslancom a pod.,
- výdavky za rôzne práce pre obec 
(stolárske, stavebné, elektrikárske 
a iné), ktoré sú potrebné pre obec, 
resp. obecné budovy
- výdavky za odhŕňanie snehu, 
smetiska...),
-  výdavky za licenciu káblovky a 
jej údržbu,
- výdavky za telefón, poštovné, in-
ternet, počítače, kopírku, softvér,
- výdavky na kultúrne a spolo-
čenské akcie: lyžiarsky prechod, 
maškarný ples, turnaje, deň obce, 
dôchodcom a iné..),
- výdavky na PHM (osobné auto, 
mikrobus, tatra, pílka, krovino-
rez...),
- výdavky na zákonné poistenie 
vozidiel a poistenie majetku ob- 
ce,
- výdavky na prevádzku materskej 
školy (kúrenie, voda, elektrika, hra-
čky, stavebné úpravy atď...),
-  výdavky na investičné akcie, ako 
boli napr. nové pešníky, obecný 
park, oplotenie cintorína, rekon-
štrukcia pivničných priestorov 
- výdavky na hasičskú zbrojnicu, 
hasičskú techniku, súťaže, atď.,

- výdavky na telovýchovu- stolný 
tenis, fitnes, klzisko, vlek, šatne TJ
a pod.,
- výdavky na kosenie cintorína, 
parku, školskej záhrady, verejných 
priestranstiev atď...
Toto je len časť výdavkov, ktoré 
spomíname. Počas roka sa však 
vyskytnú rôzne ďalšie akcie, 
ktoré si vyžadujú navŕšiť výdavky 
z obecného rozpočtu. Občanov 
chceme informovať, aby vedeli, 
že príjmy z podielových daní zo 
štátu dostávajú obce podľa počtu 
obyvateľov, to znamená, že keď 
naša obec dostane na rok napr. 
3 milióny (na 500 obyvateľov), 
tak susedná Dlhá či Chlebnice do-
stanú 10 miliónov a samozrejme, 
že od občanov vyberú aj viac 
daní. Je jasné, že väčšie obce majú 
aj väčšie výdavky, ale z väčšieho 
mešca sa dá viac ušetriť. No aj 
z nášho mešca sa dá niečo urobiť, 
preto musia poslanci zodpovedne 
schvaľovať najmä výdavkovú 
časť rozpočtu, aby sa z našetre-
ných peňazí niečo spravilo. 
Pokiaľ bude záujem, môžeme 
sa v ďalších číslach obecných 
novín venovať špeciálne tvorbe 
rozpočtu. O rozpočte pre rok 
2009 vás budeme viac informo-
vať v ďalšom čísle novín.

starosta obce ■
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Euro na Slovensku sa zavedie 
1.1.2009. Všetky hodnoty teraz 
uvedené v korunách sa na eurá pre-
počítajú presne konverzným kur-
zom 1 euro = 30,126 korún. Už 
teraz môžeme vidieť informačné 
ceny aj v eurách vo všetkých ob-
chodoch a na ďalších miestach. 
Po 1.1.2009 budeme môcť až do 
16.1.2009 platiť okrem eur aj ko-
runovými bankovkami a mincami. 
Obchody však budú vydávať iba 
v eurách. Pokiaľ neminieme slo-
venské koruny v obchodoch, bu- 
de ich možné bezplatne vymeniť 
v bankách. Banky budú mince vy-
mieňať ešte 5 rokov a bankovky 
neobmedzene.
Pre uľahčenie prechodu na euro 
odporúčame všetkým občanom: 
1. Uložte si svoje úspory do 
banky ešte pred zavedením eura. 
Koruny na účte alebo vkladnej 
knižke vám banka sama automa-
ticky zmení na eurá, bez akých-
koľvek poplatkov, bez žiadosti 
z vašej strany. Slovenské koruny 
na vašom účte prepočíta banka 
na eurá presne podľa oficiálne
stanoveného konverzného kurzu. 

Ako sa správať pri zavedení eura na Slovensku

Banka si nemôže určiť žiaden 
iný kurz. Ponuky od  neznámych 
osôb na výmenu „výhodnejším“ 
kurzom sú podozrivé, nakoľko sa 
s nimi spája riziko šírenia faloš-
ných peňazí.
2. Vyhnite sa výmenám na ulici, 
alebo ponukám od osôb vydáva-
júcich sa  za predstaviteľov bánk, 
samospráv, alebo iných inštitúcií, 
ktorí vás môžu navštíviť u vás 
doma. Nik nemá právo žiadať od 
vás informácie o tom, koľko máte 
doma peňazí, aké sú vaše sériové 
čísla vašich bankoviek, alebo ako 
a kedy si ich plánujete vymeniť za 
eurá. Peniaze, ktoré si neuložíte 
teraz na účet, je najlepšie vymeniť 
za eurá vo vašej banke po zave-
dení eura.
3. Banka od vás nebude požado-
vať kvôli prechodu na euro žiadne 
informácie. Nepodávajte nikomu 
pod zámienkou prechodu na euro 
informácie o prístupe k vášmu 
účtu, ako napríklad číslo účtu, he-
slá alebo PIN kód!

Martin Šuster, vedúci výboru pre 
komunikáciu zavedenia eura ■

Mýty o eure na Slovensku splnomocnenec
Igor Barát odmieta
Zavedenie novej meny euro na 
Slovensku nespôsobí zdražova-
nie a z eura nebudú mať výhody 
len podnikatelia. Tvrdiť opak sú 
iba mýty, povedal Igor Barát.
Medzi Slovákmi občas koluje aj 
názor, že im spôsobí psycholo-
gický šok. Euro síce bude nezvyk 
pre všetkých, ale očakávať nejaký 
psychologický šok z novej meny  
označil Igor Barát za ďalší mý-
tus. 
Barát odmietol aj mýtus, že Slo-
vensko sa zavedením eura stane 
chudobnou príbuznou krajinou 
v eurozóne. Pripomenul, že SR 
je na konci krajín EÚ už dnes, 
ale nie preto, že príde euro. Nová 

mena euro túto pozíciu Slovenska 
určite zlepší, zdôraznil. „O 7 až 
10 rokov by sa efekty zo zavede-
nia eura mohli prejaviť  skôr ako 
za situácie, keby euro na Sloven-
sku nebolo,“ upozornil.
Navyše prieskumy potvrdili, že 
dnes má 87 percent obyvateľov 
SR subjektívny pocit, že sú s in-
formáciami o eure spokojní. „Už 
80 percent je strop a vtedy euro 
kampaň svoj cieľ splnila,“ kon-
štatoval splnomocnenec. Skôr si 
naši občania musia zvyknúť na 
euro mince a pripraviť si väčšie 
peňaženky.

Zdroj TASR ■
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Ruiny kostolíka opäť ožívajú
Dňa 27. septembra na vŕšku Žiar 
v zrúcanine Kostola sv. Kozmu 
a Damiána sa uskutočnil Deň ot-
vorených dverí spojený s odpus-
tovou sv. omšou ako spomienka 
na týchto dvoch patrónov.
Po dažďových dňoch prišla sobo- 
ta a akoby zámerne slniečko zalialo 
svojimi lúčmi celé okolie. Obyva-
telia našej obce i Dlhej nad Ora-
vou sa pomalými krokmi uberali 
k zrúcanine Kostola sv. Kozmu 
a Damiána, aby navštívili toto 
pamätné miesto našej minulosti 
a oslávili sviatok uvedených pa-
trónov tohto kostolíka. Do 15.00 
hodiny sa tu zhromaždilo množ-
stvo mladých i starších ľudí a 30 
mladých zanietencov Združenia 
kresťanskej mládeže Slovenska 
zo všetkých kútov našej vlasti, 
podieľajúcich sa na prácach na 
zrúcanine i na príprave celej akcie 
Dňa otvorených dverí.
Moja zvedavosť ma zaviedla 
k tvorcovi celého projektu na zrú-
canine k Erikovi Hercegovi z Bra-
tislavy, povolaním programátor 

vo firme Orange a spýtal som sa
ho, kto prišiel s návrhom uskuto-
čniť Deň otvorených dverí práve 
na tomto mieste. Jeho ochota a 
elán je v týchto slovách:
„Viete, my už dlhšie pracujeme 
na projekte zrúcaniny kláštora Ka-
tarínka v Malých Karpatoch a tam 
robíme Deň otvorených dverí. 
Táto akcia má veľkú odozvu vo 
verejnosti, tak sme sa pokúsili to 
uskutočniť aj v Sedliackej Dubo-
vej na projekte DUBOVA COLO-
NORUM. Jadro projektu sa tvorí 
v Bratislave, tam máme centrum. 
Vymýšľame, čoby sa dalo zlepšiť 
a ako dostať tieto stredoveké sa-
králne pamiatky do povedomia 
širokej verejnosti. Zatiaľ sa nám 
darí. Nejde nám o znovu obnove-
nie týchto objektov, ale predovšet-
kým o zachovanie a konzerváciu 
ruín, aby sa zachovali pre ďalšie 
generácie.“ 
Priebeh celej akcie bol skutočne 
dobre a dôsledne pripravený. Od-
pustovú sv. omšu celebroval vdp. 
farár Štefan Tuka, správca farnosti 
v Dlhej nad Oravou, ktorý vo  

svojej homílií objasnil význam 
tohto posvätného miesta, jeho 
minulosti i prítomnosti. Hovoril 
jasne, zrozumiteľne a presved-
čivo, takže jeho slová prijali ve-
riaci s nadšením, čo rezonovalo 
aj po sv. omši. Slávnostnú atmo-
sféru doplňovala spevácka sku-
pina účastníkov projektu  pod 
vedením Erika Hercega.
Po skončení bohoslužby nikto ne-
odchádzal domov. Všetci ostali na 
mieste, kde pokračoval ďalší pro-
gram. Najprv  bol krátky humorný 
exkurz o histórii zrúcaniny, podlo-
žený rôznymi povesťami i vlast-
nými výmyslami z tohto prostre-
dia. Ďalej pán Erik podal výklad 
o odborných prácach, ktoré uro-
bili na kostolíku a tiež o prácach, 
ktoré ich ešte čakajú. V interiéri 
kostolíka sa nachádzala výstava 
umeleckých fotografií z prác na
tejto zrúcanine a bola spojená 
s predajom. Pre najmenších boli 
pripravené rôzne hry a súťaže, 
ktoré rozvíjali rozumovú moto-
riku detí i zábavu. Tých stanovíšť 
bolo 16. Po ich prejdení a získaní 

dobrých bodov prišli na stano-
vište – akože do obchodu – a tam 
si za získané body mohli zakúpiť 
rôzne sladkosti. Účasť detí, ale aj 
rodičov bola bohatá. Radosť sa 
prejavila na obidvoch stranách. 
Tvorcom hier bola Emília Dluhá 
z Cíferu, inžinierka ekonómka vo 
firme Peugeot v Trnave.
Na záver Dňa otvorených dverí 
bol podávaný pre všetkých guláš, 
pripravený organizátormi a za po-
moci našich poľovníkov – Mari-
ána Karetku a Rastislava Miháľa.
Bolo to krásne sobotné popolud-
nie pretrvávajúce až do večera. 
Všetci boli nadmieru spokojní a 
obohatení novými poznatkami 
i zážitkami. Ďakovať môžeme 
Bohu  a organizátorom za to, že 
táto sakrálna pamiatka ožíva a ve-
ríme, že bude prežívať a oboha-
covať na duchu aj ďalšie generá-
cie. Táto akcia pekne zapadla do 
príprav odpustovej slávnosti sv. 
Michala archanjela, ktorá sa ko-
nala v našej obci 28. septembra 
2008.

ph ■

Prítomní pozorne počúvajú výklad evanieliaPrednáška o histórii kostolíka zaujala



SPRAVODA  STVOJ 7

Svätý Kozma a Damián, orodujte za nás ....
O Dni otvorených dverí v zrúcanine kostola na kopci Žiar, ktorý sa uskutočnil dňa 27. septembra toho roku, sme sa už zmienili v tomto čísle. 
Tu na slávnostnej sv. omši odznela z úst vdp. farára Štefana Tuku homília, ktorá mala pozitívny ohlas s požiadavkou, aby sme ju zverejnili 
ešte raz v našich novinách. A to z dôvodu, že viacerí naši občania sa nemohli zúčastniť tejto sv. omše, lebo v tom čase prebiehala posledná 
rozlúčka s Ing. Jánom Franekom v Hornej Lehote. Našim čitateľom ju predkladáme tak, ako odznela.

Bratia a sestry!
Je pre mňa cťou byť na tomto 
starobylom mieste kostola zasvä-
teného rannokresťanskej úcte 
Kozmu a Damiána, kde generá-
cie pred nami posilňovali vieru 
prijímaním sviatosti a modlitbou. 
Koľko modlitieb, koľko osob-
ných prosieb a vyznaní hriechov 
si pamätajú tieto rozpadajúce sa 
ruiny? Dnes sa iste tešíme na-
šim útulným kostolom v údolí a 
v našich dedinách, ale smelo mô-
žeme povedať, že dosť ťažko by 
sme mali svoje kostoly a vôbec 
i naše dediny, keby tu nebol kos-
tol, okolo ktorého bol sústredený 
celý duchovný i kultúrny život 
stredoveku. Táto tradícia, najviac 
10 dedín okolo jedného kostola,  
siaha do  dávnej minulosti, kedy 
Štefan, kráľ Uhorska – koruno-
vaný za kráľa okolo roku 1000 – 
dal toto nariadenie pre celé svoje 
kráľovstvo v Uhorsku. Rezonan-
ciu tohto nariadenia možno akosi 
vnímať aj tu na tomto najsever-
nejšom území Uhorska. Kostol 
patril v minulosti k základným a 
východiskovým stavbám pre ži-
vot  miestnej komunity a obce. 
Nebol len dominantou, ale tvoril 
konštitutívny prvok obyvateľstva. 
Bol to priestor predovšetkým sa-
králny. Bolo to miesto stretnutia 
s Bohom. Tu generácie prijímali, 
posilňovali i odovzdávali vieru. 
Koľko duchovných povolaní do-
zrelo  pod týmito múrmi? Koľko 
prekrásnych a väčšinou verných 
a vzácnych manželstiev tu pri-
jalo svoje požehnanie? Bola to 
svätyňa života! Tu rástli mladé 
generácie formované úctou k ži-
votu, k Bohu a k ľuďom. Bolo 
to miesto kultúry. Naši otcovia 
nepoznali kultúrne domy, možno 
nejakú dedinskú zábavu. No tu sa 

odovzdávala nielen  hodnota sku-
točnej kultúry a kultúrnosti, či už 
liturgickej hudby posvätnej tradí-
cie, ale tu sa uchovávali aj vzácne 
umelecké skvosty, vytvorené pre 
Boží kult ako výsledok veľkého 
nadania a hlbokej  viery. 
Nech už je tá genéza tohto  
chrámu akákoľvek, toto, čo sme 
tu spomenuli o tomto mieste  len 
ťažko možno vyvrátiť. Aj keď to 
nie je nateraz  miesto osobitne 
posvätné, ale celkom  iste také 
bolo a zostáva tak veľkým pamät-
níkom, ako i mementom zároveň. 
Zostane pre nás miestom hlboko 
tajomným. Tu vôkol kostola oča-
káva vzkriesenie a oslávenie množ-
stvo pochovaných kresťanov a 

tak toto miesto zostáva jedným 
veľkým cintorínom. Okrem tohto 
duchovného odkazu má tento 
priestor zaiste aj svoj historický 
význam. Toto všetko si všimli aj 
mladí ľudia z mnohých častí Slo-
venska, keď  už po jedenásty raz  
uskutočnili projekt Dubova Co-
lonorum pre záchranu tohto kos-
tola.. Vážime si túto snahu  všet-
kých, ktorým záleží na zachovaní  
tohto vzácneho dedičstva, ktoré 
zostalo aspoň v ruinách. Kostol 
môže byť v ruinách, dôležité je, 
aby  to, čo tento kostol symboli-
zuje a symbolizoval, čo odovzdal 
a hlásal, nezostalo v ruinách. A 
celé nadšenie mladých ako i naša 
prítomnosť tu dnes  svedčí, že aj 

napriek všeličomu, čo zub času a 
doba nahlodali, tu viera v Boha a 
dobrotu srdca človeka zostali ako 
vzácny klenot. Tento klenot je 
o to vzácnejší, o čo je jeho výskyt 
ojedinelejší. Kiež si Božia milosť 
z nás postaví  živý chrám zo ži-
vých  kameňov a uholným kame-
ňom nech je nám  Kristus Ježiš. 
Takýto chrám odolá všetkým búr-
kam i nástrahám či zlobe sveta. 
Svätý Kozma a Damián, orodujte 
za nás tu prítomných, za veriacich 
obcí, ktoré tu kedysi prichádzali a 
tvoria dnes osobitné farské spo-
ločenstvá, za veriaci ľud Oravy, 
aby vo viere neochabol i za celý  
slovenský národ.

št ■

Čítanie prosieb
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Tohoročný Mikuláš bol veľmi štedrý

Význam adventu pre našich veriacich
Adventná doba nie je našťastie 
len časom nákupnej horúčky. Má 
predovšetkým svoj duchovný 
rozmer. Vyzýva nás k stretnutiu 
s Kristom v našom každoden-
nom živote a pripravuje nás na 
jeho slávny druhý príchod. 
Advent (z lat. adventus) je podľa 
liturgického roka vymedzená  šty-
rmi nedeľami pred sviatkom na-
rodenia Ježiša Krista a obdobie 
duchovnej prípravy na Vianoce. 
V teologickom duchu sa advent 
vyznačuje dvojakým očakávaním 
– sviatku narodenia Ježiša Krista a 
jeho druhého (eschatologického) 
príchodu na konci času (parúzia), 
ale taktiež sa nezabúda na oso-
bitnú úctu  Ježišovej Matky, naprí-
klad  tzv. rorátnou svätou omšou. 
Preto adventné obdobie je časom 
nábožného  a radostného očaká-
vania. Liturgickou farbou pre ad-
vent je farba fialová.

História adventu
Začiatky adventu siahajú do 
4. storočia, kedy sa oslavuje určitý 
počet adventných nedieľ a až pá-
pež Gregor Veľký (604) stanovil 

adventný čas na štyri týždne. Ad-
vent sa začína prvou adventnou 
nedeľou, teda nedeľou medzi 
27.novembrom a 3. decembrom. 
Advent končí po západe slnka na 
Štedrý večer (vigília Sviatku naro-
denia Pána). Tretia adventná ne-
deľa sa nazýva Gandele a, oproti 
ostatným adventným dňom, litur-
gickou  farbou môže byť ružová. 
Advent trvá do prvých vešper  
Narodenia Pána.
Cirkevný rok sa v katolíckej cirkvi 
končí sviatkom Krista kráľa a ad-
ventom sa začína nový cirkevný 
rok. Prvá adventná nedeľa je sú-
časne v katolíckej cirkvi začiatkom 
nového liturgického roka. V kato-
líckej cirkvi je prvá adventná ne-
deľa už tradične aj dňom celocir-
kevnej zbierky na charitu. Obsah 
adventnej doby výstižne vyjadrujú 
staré adventné piesne – roráty 
– zostavené podľa biblických tex-
tov, prevažne prorockých. Roráty 
sa začínali pred svitaním a pripo-
mínali, že pred narodením Krista 
ľudstvo kráčalo v tmách (Iz 9, 2). 
Názov roráty pochádza  z najzná-
mejšej piesne pochádzajúcej zo 

16. storočia z Francúzska: „Ro-
rale coeli de super ...(Roste nebesá 
z výsosti ...)

História adventného venca 
Veniec je od nepamäti symbolom 
víťazstva a kráľovskej dôstoj-
nosti. Aj Biblia hovorí o venci 
ako prejave úcty, radosti a víťaz-
stva. Adventný veniec vzdáva 
hold tomu, kto je očakávaný a pri-
chádza zároveň ako víťaz, kráľ a 
osloboditeľ. Rozlievajúce svetlo 
z horiacich sviec vyjadruje prichá-
dzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje 
temnotu a strach, pretože on je 
„Svetlo sveta ( Jn, 8, 12 ). 
Začiatkom 19. storočia v roku 
1808 sa narodil v Hamburgu Jo-
hann Henrich Wichern. Bol naj- 
starším synom a mal ešte sedem 
súrodencov. Neskôr sa stal vy-
chovávateľom a študoval teoló-
giu, aby sa mohol stať evanjelic-
kým pastorom. Johann potom 
pôsobil ako učiteľ v hamburgskej 
nedeľnej škole. V túžbe postarať 
sa o chudobných ľudí, sa roz-
hodol zriadiť predovšetkým pre 
chudobné a opustené deti útulok. 
Neskôr sa mu , vďaka milodarom 
a tvrdej práci, podarilo jeho plán 
zrealizovať. Dom nazval Drsný 

dom, v ktorom opustené deti pod 
jeho opaterou boli nielen ubyto-
vané, ale sa aj priučili remeslu. Na 
základe neustálych otázok týchto 
detí, koľko dní ešte zostáva do Via-
noc, sa rozhodol vyrobiť drevený 
veniec s 24 sviečkami – 20 ten-
šími, ktoré predstavovali všedné 
dni a 4 hrubšími sviečkami, sym-
bolizujúce štyri adventné nedele.
Samotný advent znamená v pre-
klade príchod. Symbolizuje zro-
denie Ježiška. Každá nedeľa 
v období adventu  má svoj špe-
cifický liturgický význam. Prvá
nabáda na bedlivosť, druhá je 
v znamení pokania, tretia sa ne-
sie v znamení radosti. Hoci pre 
advent je typická fialová farba,
práve v tretiu adventnú nedeľu ju 
nahrádza veselšia ružová. Akoby 
aj táto farba  zvestovala a nabá-
dala k oslavám a radosti. Štvrtá 
adventná nedeľa hovorí o udalos-
tiach bezprostredne pred narode-
ním Ježiška. Adventné obdobie 
vrcholí vigíliou. V Štedrý deň na-
poludnie začínajú Vianoce. Kla-
sickým symbolom adventného 
obdobia je adventný veniec.

ph ■

V tomto roku si Mikuláš so svo-
jím sprievodom vyhradil stráviť 
v našej obci dva dni. Najprv za-
mieril 5. decembra po sv. omši do 
kostola sv. Michala archanjela, kde 
rozdával darčeky všetkým dobrým 
deťom. Na druhý deň zavítal do 
miestnej materskej školy. 
V škôlke sa deťúrence už dlh-
šie pripravovali na jeho príchod, 
lebo darčeky si treba zaslúžiť. 
Pripravili pre Mikuláša „balíček“, 
ale nie sladkostí. Konečne prišiel 
očakávaný deň. Otázkam nebolo 
konca-kraja. Ako príde, keď nieto 
snehu? Kde býva? Ako ponesie 
všetky darčeky? 
Zazvonil zvonček a Mikuláš pri-
šiel s anjelom. Čertíka sme ne-

pustili, lebo naše deti sú „dobré“. 
Deti mu predniesli pásmo piesní 
a básní a môžem povedať, že boli 
dosť smelé. Niektoré menšie deti 
sa trochu zľakli, keď ich prišiel 
pozrieť aj čertík.
Toho roku prišli privítať Mikuláša 
aj deti, ktoré materskú školu ne-
navštevujú, a tak nás spolu bolo 
15. Po obdarovaní sladkosťami 
sme dostali aj nové autá a bá-
biky. To bolo radosti, ale aj plaču! 
Všetky deti chceli naraz hračky, a 
tak zabudli, že tam majú aj svoje 
mamy. Nakoniec všetko dobre 
dopadlo. Každé dieťa si našlo  tú 
svoju hračku. Nášho dobrého Mi-
kuláša  sme vyprevadili s tým, že 
príde aj na budúci rok. Potom sa  

malé deti ešte pohrali a išli domov. 
Škôlkari sa s chuťou pustili  zjesť 

obed, aby aj im ostal čas pohrať 
sa s novými hračkami.

Marta Hudecová ■
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Dňa 26. októbra v miestnom kul-
túrnom dome sa uskutočnil bo-
hatý kultúrny program z príleži-
tosti mesiaca úcty k starším. Celú 
akciu zorganizoval tunajší obecný 
úrad, ktorý zabezpečil kultúrny 
program i spoločenské posede-
nie pre všetkých dôchodcov 
našej obce. Našich dôchodcov 
prišli pozdraviť aj predstavitelia 
kraja i okresu, a to MVDr. Štefan 
Filo, krajský predseda JDS a Ján 
Mihál, predseda okresnej organi-
zácie JDS Dolný Kubín. Okrem 
nich boli prítomné aj pracovníčky 
Slovenskej sporiteľne Dolný Ku-
bín, ktoré našim dôchodcom 
poskytli konkrétne informácie 
s prechodom našej spoločnosti 
do eurozóny – čiže prijatie eura 
od 1. 1. 2009, zároveň rozdali 
dôchodcom kartičky, tzv. mini 
eurokalkulačky, na ktorej je zob-
razená naša koruna v pomere 
k euru až do výšky 100 eúr. 
V kultúrnom programe vystúpili 
žiaci ZŠ s materskou školou 

Naši niektorí dôchodcovia sa zú-
častnili spoločného rekondičného 
pobytu v dňoch 29.9.- 4.10.2008 
v kúpeľoch v Turčianskych Tep-
liciach. Všetci boli nadmieru sp-
okojní. Ubytovaní boli v hoteli 
Relax v dvojposteľových izbách 
so sociálnym zariadením a plnou 
penziou. Päť dní oddychovali a 
venovali sa len sebe s pobytom vo 
vitálnom svete, vodných kúpeľov 
s masážami, vírivkami, perličko-
vými kúpeľmi, pedikúrou i den-
nodennými posedeniami v soľnej 
jaskyni. Najlepšie to vyjadrujú 
slová účastníčky pobytu Johany 
Tomáňovej: „Ešte nikdy som nebola 
v kúpeľoch ani ubytovaná v päť hviez-
dičkovom hoteli. Vidím to po prvý raz 
a cítim sa ako v siedmom nebi. Bývame 
v luxuse, o všetko je postarané a jedla 

Veľmi som si oddýchla ...

sme mali toľko, že sme nevládali všetko 
pojesť. Vôbec nebanujem, že som za po-
byt zaplatila tých 3.000.- Sk , pretože 
to stojí zato. Veľmi som si oddýchla, ba 
aj zdravotne sa mi polepšilo a teším sa 
, že aj na budúci rok náš klub zorga-
nizuje opäť takúto akciu.“
S týmito slovami všetci plne sú-
hlasili, ba dodali, že tento pobyt 
je oveľa lepší ako skutočné kúpele 
doporučené lekárom. Cítili voľ-
nosť, slobodu vo svojom rozho-
dovaní a konali iba to, čo im na-
jviac vyhovovalo. No, nezabudli 
ísť každý deň na bohoslužby, aby 
poďakovali Najvyššiemu i Panne 
Márii za každý šťastne prežitý 
deň. Ďakujú aj obecnému úradu 
za poskytnutie mini autobusu na 
prepravu tam a späť.

ph ■

Láska sú iba dobré skutky, a nielen slová
v Dlhej nad Oravou, ich detský 
folklórny súbor pod vedením 
pani učiteľky Anny Potockej. Ďa-
lej bol z tej istej obce  folklórny 
súbor dospelých pod vedením 
pani učiteľky Heleny Červeňovej, 
v tomto čase už dôchodkyňa., 
s pásmom Nedeľné popoludnie 
na dedine a cigánske tance. Svo-
jím vystúpením pozdravili našich 
dôchodcov a priali im veľa lásky 
nielen počas októbra, ale na každý 
deň v roku. Publikum bolo milo 
dojaté a potleskom sprevádzalo 
ich vystúpenie. Mnohí sa vyjadrili, 
že už dávno taký pekný program 
nevideli. Bol kultivovaný, ume-
lecky pekne stvárnený, až účinne 
zapôsobil na city prítomných di-
vákov, čím vryli do duše  každého 
veľký umelecký zážitok.
Po skončení kultúrneho programu 
bolo pripravené pre všetkých 
dôchodcov v malej zasadačke po-
hostenie. Na príprave dobrôt sa 
podieľal obecný úrad za pomoci 
členov výboru klubu dôchodcov. 

Za prípravu sa treba poďakovať 
Anne Štigovej, Márii Zajacovej, 
Anne Šutej, Márii Brtošovej, He-
lene Laurinčíkovej, Mariánovi Mi-
hálovi a, samozrejme, starostovi a 
pracovníčke Božene Strežovej.
Z tohto podujatia všetci odchád-
zali veľmi spokojní s tvrdením, 
že k dobrej nálade prispeli aj naši 
susedia z Dlhej nad Oravou a náš 

miestny harmonikár Ing. Viliam 
Janík. Pri lúčení  znelo iba samé 
ďakujem.
 A tu by si všetci mali viať k srdcu 
výrok B. Russela: „Báť sa lásky – 
znamená báť sa života, a tí, ktorí 
sa boja života, sú už z troch štvr-
tín mŕtvi.

ph ■

Detičky pozdravujú našich dôchodcov

V dôvernej debate
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Bývalé priestory kotolne a skladu 
uhlia v pivniciach pod kultúrnym 
domom boli doteraz nevyužívané 
a schátralé. Obecný úrad sa roz-
hodol ich obnoviť a využiť pre 
potreby našich občanov. Ešte pred 
úpravou sa objavila skupinka nad-
šencov- vzpieračov, ktorá občas 
chodila posilňovať do týchto sta-
rých pivníc, a to viedlo k rozhod-
nutiu na obecnom zastupiteľstve, 
aby sa zrekonštruovali dve piv-
nice pre tieto účely – posilňovňa 
pre mužov, ale aj fitnes pre ženy.
Počas roka sa vybúrali priečky, 
urobili schody na osobitný vchod 
zvonku, vybetónovala a vydláž-

Obecné fitnes je otvorené
dila sa podlaha, dali nové okná, 
namontovalo sa tam plynové kú-
renie s radiátormi, nahodila sa 
omietka a vymaľovalo. Do takto 
vynovených priestorov sa zakúpil 
fitnesový koberec, zabezpečili sa
potrebné zariadenia na precvičo-
vanie tela a svalov. Takto zriadené 
fitnes obecný úrad otvoril teraz
pred Vianocami, aby poslúžilo ši-
rokej našej verejnosti. Podľa zá-
ujmu a dopytu bude spracovaný 
harmonogram využívania týchto 
priestorov, aby sa ušlo cvičiť ni-
elen vzpieračom, ale aj ženám a 
deťom.

lt ■

Dňa 28. septembra celá naša obec 
prežívala slávnostnú udalosť – 
odpust na sv. Michala archanjela, 
ktorého meno nesie miestny kos-
tol. Je to patrón nielen kostola, ale 
aj všetkých obyvateľov Sedliackej 
Dubovej. V tento deň prišli veri-
aci aj z iných okolitých obcí a zapl-
nili kostol do posledného miesta. 
Svätú omšu celebroval vdp. kaplán 
Jozef  Bednarčík z Poľskej repub-
liky zo Zakopaného, slovenskej 

Odpustová slávnosť
národnosti. Priebeh slávnostnej 
liturgie bol pozitívne pôsobivý 
i emotívny a k tomu prispel aj náš 
cirkevný spevokol pod vedením 
organistu Ľudovíta Holuba.
Slávnosť bola ukončená proce-
siou okolo kostola na vzdanie hl-
bokej úcty sv. Michalovi archan-
jelovi ako ochrancovi v boji proti 
všetkému zlému. 

ph ■

krátke

Zrekonštruované fitnes čaká na nadšencov športu

Priestory boli pred opravou v dezolátnom stave

Slávnostná procesia kráča okolo kostola

Obecný úrad prostredníctvom 
projektu požiadal Ministerstvo fi-
nancií  SR o dotáciu na výmenu 
okien na obecnom úrade (kance-
lárie, celkove 7 okien). Hoci sme 
nedostali žiadanú sumu 100 tis., 
predsa sa aspoň čiastočne usmi-
alo na nás šťastie a dostali sme 
v októbri 70 000,- Sk. Obecný 
úrad oslovil šesť firiem , ktoré
sa zaoberajú výrobou a výme-
nou okien a poslanci rozhodli pre 
firmu GEPARD z Ružomberka,
ktorá v priebehu jedného dňa vy-
menila všetkých sedem okien, čím 
sa skrášlil vzhľad obecného úradu 
a zároveň zlepšili tepelnoizolačné 
vlastnosti.
Ďalší projekt, ktorý zaslal obecný 
úrad na úrad vlády SR sa týkal vý-

meny okien. na kultúrnom dome 
spredu na zasadačke a z boku 
v sklade a kuchyni. (celkovo 13 
okien)
Opäť tento projekt bol ,,vysly-
šaný“ samotným premiérom  
vlády nakoľko z jeho rezervy sme 
obdržali v decembri 100 000,-Sk. 
Túto výmenu okien sme museli 
stihnúť ešte do konca roka a 
preto rovnaká firma to za jeden
deň opäť stihla urobiť. Za dva dni 
sa tak podarilo vymeniť 20 okien 
na obecnom úrade a v kultúr-
nom dome. Dobre by však bolo 
v tom pokračovať ešte v sále kul-
túrneho domu, kde cez 30 ročné 
staré veľké okná dosť fučí. Takže 
v ďalšom roku skúsime znova po-
žiadať uvedené štátne inštitúcie 
o nejaký finančný grant na zvyšné
4 veľkorozmerné okná a tiež na 
okná do školy 

lt ■

Na výmenu okien
dve dotácie
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Ľudia sa kedysi v zime stretávali 
na priadkach, páračkách, a tu si 
rozprávali rôzne príbehy, legendy, 
ktoré sa udiali v našej obci v dáv-
nej minulosti. Rozprávačmi boli 
najstarší. Tí mladší počúvali s ot-
vorenými ústami, dokonca uverili 
aj tomu, čo si rozprávači primys-
leli. Najdôležitejšie bolo to, že sa 
pobavili, ba aj poučili a tak sa im 
rýchlo minul dlhý čas zimného 
večera. Našim čitateľom predkla-
dáme rozprávanie Heleny Macá-
kovej z roku 1997, ktorá už nie je 
medzi nami živými.  
Neúrodné roky
Boli plané neúrodné roky. Málo 
sena, ba ani slamy sa neurodilo. 
K jari už nemali čo dať statku. 
Strechy na humnách boli slamené 
a tak sa sedliačik rozhodol, že už 
aj z tej strechy zoberie, len aby 
dajako prežili. Vyšiel na strechu, 
začal strhávať snopky. Priletela 
vrana a prihovorila sa mu: “Krá, 
krá ...“ Nahneval sa , že sa mu po-
smieva. „Dráp, dráp ...“
Prečo okolo rieky Oravy boli vy-
sadené vŕby ?
Donedávna pri moste po oboch 
stranách stáli vysoké vŕby, s kto-
rými je spojená táto legenda. Keď 
bola cholera , v podvečer sa smrť 
prikrádala do dediny. Našťastie ju 
zbadal pes. Začal brechať, nechcel 
ju pustiť do dediny. Na pomoc 
mu prišli aj ďalší. Čo mala robiť? 
Vyškriabala sa na vŕbu, čo stála 
pri ceste. Jedného sedliaka trápilo, 
prečo tí psi tak brešú do tej vŕby.. 
Keď ho smrť uvidela, potešila sa 
a prosila, aby ju vyslobodil od tých 
psov a odohnal ich. On to urobil. 
Smrť zišla z vŕby, poďakovala 
mu a povedala: „Pokiaľ z tejto 
vŕby  čo len prútik bude , v tejto 
dedine cholera nebude“. Potom 
ľudia narúbali z nej halúzky  a na-
sadili všade okolo vody. Ako die-
vča , keď som prechádzala popri 
nich, vždy som bola šťastná, že sú 
pekné , vysoké a že cholera v na-
šej dedine nebude.

Ej, ale bola len dobrá ...
Naša starká nám vždy rozprávala, 
že ako deti ani jedla nemali nado-
stač. Na jar, keď otec išiel orať, 
nosila obed na pole. Otec si ot-
voril krčiažtek a ujedal si kapustu 
a repku (zemiaky). Slinky sa jej 
zbiehali. Ale otecko aj pre ňu ne-
chal. Vždy si povzdychla: „Ej, ale 
je len dobrá!“
Halušky s kyslou kapustou
Raz nás mamka poslala aj s mlad-
ším bratom s obedom pre otca. 
Halušky s kyslou kapustou naloži- 
la do hrnčeka, zaviazala do merin-
ďárky (ľanového servítka). S bra-
tom sme sa vymieňali. Chvíľku 
niesol jeden a potom druhý. To 
nás unavovalo a vymysleli sme 
zlepšovák. Našli sme suchú dre-
venú paličku, zavesili na ňu hrn-
ček s haluškami. Držiac paličku za 
konce, sme šťastne poskakovali a 
kráčali, ale palička bola slabá, pre-
lomila sa. Hrnček z merinďárky 
sa vykotúľal a halušky zostali na 
chodníku. Čo sme mali robiť? Po-
zbierali a išli k otcovi. Ako otec 
jedol, zrazu sa opýtal: „ Deti, ale čo 
to v tých haluškách tak škrípe?“ A my 
pohotovo odpovedali: „Nevieme, 
to nám mamka dali.“
Žatva 
Od malička sme museli pomá-
hať pri prácach na poli. Bol ho-
rúci augustový deň. Kosili sme a 
viazali jačmeň. Moja asi 6-ročná  
sestrička mala za úlohu ponosiť 
snopy do radu, aby ich potom 
mamka mohla poklásť do kozlí-
kov. Veľmi sa jej to nepáčilo, bolo 
jej horúco, osti jačmeňa pichali. 
Starý otec to zbadal a prihovoril 
sa jej: „Marienka, počúvaj, ako ten 
vták spieva. Mara darebák, Mara da-
rebák.“ Zahanbila sa a dala sa do 
roboty. O chvíľu priletela kavka a 
starý otec jej hovorí: „Marienka, 
počúvaj, táááák, tááák.“ Ona na 
to začudovane: „Starý otec, ako to 
môžu vedieť tie vtáky?“ Tak nás 
priúčali od detstva k robote.

ph ■

Na dlhé zimné večery
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JUBILANTI
40 rokov
Kršková Katarína (január)
Čupajová Helena (január)
Laurinčíková Helena  (január)
Kytka Peter (február)
Kudlová Iveta (február)

50 rokov
Mária Murínová (január)
Ing. Jozef  Oršuliak (január)

55 rokov
Peter Oršuliak č.146 (január)
Anna Šutá č.8 (január)
Helena Karetková (február)
Michal Hojo (marec)

60 rokov
Jana Kováčová (január)
Anna Štigová (marec)
Jozef  Kučera (marec)

65 rokov
Marián Miháľ (február)
70 rokov
Anna Kršková (marec)
80 rokov
Anna Parentová (január)
Mária Miháľová (január)

Všetkým jubilantom sedečne
blahoželáme!

(od 1.1.2009 – 31.3.2009)

Prišli medzi nás
Alexandra Kajanová 

október
Lea Uschald
december

Lucia Majdišová 
december

Blahoželáme rodičom, malič-
kým prajeme pevné zdravie.

Uzavreli manželstvo
Mária Zrnčíková a 
Stanislaáv Spišák 

(október)
Mária Kučerová a 

Simon Andreas Uschald 
(október)

Mária Dulačková a 
Michal Pazúrik 

(október)
Ľuboslava Čabajová a

Peter Durdiak 
(november)

Blahoželáme a prajeme veľa lásky
a porozumenia!

Opustili nás
Terézia Karetková

(október)
Barborka Oršuliaková

(november)

Pozostalým vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť. 

Prihlásili sa k trvalému pobytu

Stanislav Spišák
Ľuboslava Čabajová
Mgr. Pavol Havrila
Mgr. Danka Havrilová
Norbert Havrila
Branislav Havrila

Odhlásili sa z trvalého pobytu

Pazúriková Mária
bs ■
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V minulom čísle ma zaujal článok, 
ktorého autorom je starosta našej 
obce. Je pravda, že z miestnych 
daní, ale nielen z nich sa financuje
chod obecného úradu, potreby 
obce, ale aj jednotlivých občanov. 
Naši občania to veľmi dobre ve-
dia, avšak určite nevedia o nerov-
nakom prístupe k ich vyberaniu. 
Ak občan – daňovník nezaplatí 
včas povinnú daň, dostáva upo-
mienky, hoci by ju platiť nemusel, 
lebo predtým nedostal výmer, čo 
mu ukladá zákon, ale obecný úrad 
túto povinnosť roky neplní. Upo-

mienku starosta obce Ladislav To-
máň pošle predsedovi družstva, 
ktorým je opäť Ladislav Tomáň 
až na interpeláciu poslanca a tak 
sa v podstate nič nedeje. Stále je 
to v rukách Ladislava Tomáňa, 
starostu i predsedu v jednej osobe. 
Daň, ktorá mala byť uhradená 
v príslušnom roku sa presúva do 
roku nasledujúceho. Niet potom 
divu, že ak družstvo neplatí dane, 
ktoré sú desiatky krát vyššie, ako 
má platiť občan – daňovník, sa 
aj tento bude správať rovnako. 
Starosta, ktorý je aj predsedom 
družstva, čo je tiež v rozpore so 
zákonom, väčšinou argumentuje 
tým, že družstvo nemá peniaze 

alebo „Družstevnou Odyseou“. 
Občanovi však takéto argumenty 
nikto neuzná, pre neho striktne 
platí zákon, resp. VZN.
Veľká vina za fungovanie druž-
stva sa zvyčajne kladie predchod-
com súčasného predsedu, čo však 
nie je pravda. Družstvo ktorého 
predsedom je Ladislav Tomáň, 
vzniklo delením pôvodného druž-
stva a z toho sú ešte stále prebie-
hajúce súdy, pričom dlhy ostali 
na pôvodnom družstve a nové 
začalo fungovať prakticky bez 
dlhov. V akej situácii je družstvo 
dnes? Vedia to najlepšie už bývalí 
zamestnanci družstva. Možno 
bude za stav družstva zodpovedná 
svetová hospodárska kríza alebo 
ufóni a predseda bude ďalej pred-
sedom, aj keď družstva v prená-
jme a s daňami to bude pokračo-
vať. Alebo to už bude tak, ako to 
vyžaduje zákon? Myslím si, že je 
najvyšší čas nehľadať výhovorky, 
ale pristúpiť na jedno múdre prís-
lovie: „Šuster drž sa kopyta.“

Pavol Laurinčík, poslanec OZ ■

Reakcia na článok
Ing. Pavla Laurinčíka

Nemožno nereagovať na tento 
zavádzajúci článok. Nechcem sa 
púšťať do ostrých polemík, ale 
keďže začal prvý pán poslanec, 
musím na jeho slová reagovať a 
odpovedať, aby si čitateľ vytvoril 
názor z obidvoch vyjadrení. Bu-
dem reagovať postupne.
Ohľadne vydávania výmerov je 
situácia nasledovná. Obecný úrad 
dáva platobné výmery na daň 
právnickým osobám, resp. pod-
nikateľom a je pravda, že nedáva 
ich občanom, lebo je s tým spo-
jená veľká administratíva.Touto 
problematikou sa zaoberal aj 
prokurátor a nielen u nás, ale aj 
v iných dedinách, kde taktiež tieto 
výmery nevydávajú ( azda okrem 
mesta Dolný Kubín a väčších de-
dín). Voči takému postupu, aké 
majú obce a teda aj naša obec, ne-
mal námietky, o čom svedčí zápis 
z kontroly. Takže v tomto nejaký 
zásadný problém nevidím. P. Lau-
rinčík má právo na iný názor.

K ďalšej pripomienke uvádzam, 
že upomienky sa posielajú buď 
zábudlivým občanom alebo ta-
kým, ktorí nezaplatili včas. Medzi 
nimi bolo aj naše družstvo. Je 
samozrejmé, že keď upomienku 
pošle obec, tak je podpísaná šta-
tutárom, t.j. starostom a keď ju 
má prevziať družstvo, tak ju opäť 
podpisuje štatutár, čo v tomto 
prípade je predseda. Upomienka 
nejde do koša, ale sa eviduje na 
družstve.
K ďalším vetám p. Laurinčíka 
uvádzam, že aj v iných obciach 
družstvá počas roka dlhujú ob-
ciam peniaze, a to z toho dôvodu, 
že dotácie dostávajú len raz roč- 
ne, v decembri. Daňovú povin-
nosť si väčšinou plnia až na pre-
lome rokov, keď dostanú dotácie  
resp. po zime, pretože si ešte od-
rátajú práce družstva pre obec 
pri odhŕňaní snehu. Aj u nás to 
takto bývalo a  uznávam, že za 
2. polrok 2007  a za rok 2008 ešte 
družstvo nemá zaplatenú daň. Ale 
opäť po obdŕžaní dotácií koncom 
roka alebo začiatkom nového si 
túto povinnosť splní. Len pripo-
meniem, že za 10 rokov, čo som 
starostom, družstvo dane vždy 
(aj keď o čosi neskôr) zaplatilo  
(cca 700 000 Sk). A ani súčasná 
dlžoba 120 tis. by nemusela byť, 
keby družstvo bolo predalo obci 
svoju požiarnu cisternu LIAZ. 
Avšak družstvo ju obci darovalo 
zadarmo. A pritom obce Dlhá 
nad Oravou a Horná Lehota tak-
úto cisternu museli kúpiť za viac 
ako 150 000 Sk . Overte si to na 
príslušných miestach! Pokiaľ by 
takto pristupovalo aj naše druž-
stvo voči obci (t.j. že by predalo 
obci cisternu a nie mu darovalo), 
dlžoba by nebola. Ďalšou výtkou  
je konštatovanie, že starosta je aj 
predsedom družstva. Iste viete, 
že napr. aj primátor Tvrdošína je 
okrem tejto funkcie predsedom 
urbáru, a keď si to ako poslanec 
parlamentu môže dovoliť, tak ne-
mám k tomu čo dodať, ale teraz 
mi o to nejde.
Ako som sa k tomu predsedo-
vaniu dostal? Nuž, keď začalo 
byť bývalé družstvo v roku 1998 

Reakcia na článok 
„Prečo obec vyberá daň“

Riadky o láske dojímajú, rozplačú, 
občas ľudí robia šťastnejšími. 
Láska je veľmi silné slovo. Ten 
človek, ktorý si uvedomuje, čo to 
slovo znamená, zistí, že sa mu vzá-
pätí ťažšie vyslovuje. Pretože ľu-
dia v prvom rade majú radi svoju 
prácu, láskou nazývajú peniaze a 
milujú sa so svojím autom alebo 
majetkom. Keby tie precítené 
slová, ktorými vyznávame a hlá-
same lásku, boli v našich činoch, 
dokázali by sme si vychutnať oka-
mih. A takých okamihov v našej 
obci sa nám ponúka dosť, či už 
organizovaných farským úradom, 
obecným úradom a inými spolo-
čenskými organizáciami. Spome-
niem okamihy posledných akcií: 
folklórny deň obce, mesiac úcty k 
starším a iné. Tí, čo boli prítomní, 
určite pocítili prítomnosť ozajst-
nej lásky skutkov. Napríklad pre-
krásne vystúpenie uskutočnili sú-
bory z Dlhej nad Oravou na deň 
úcty k starším. Tu bolo cítiť, ako 
sa prihovárajú k starším ľuďom 
a prejavujú im úctu. Akcia bola 
organizovaná pre všetkých našich 

obyvateľov, no účasť bola biedna. 
Všetci si kládli otázku, kde je láska, 
úcta, veď ju mohli prejaviť aspoň 
svojou účasťou? Ich prítomnosť 
by bola prejavom skutočnej lásky 
premenenej v skutky. Už konečne 
by si mali uvedomiť všetci naši 
obyvatelia, koľko práce, driny je 
vynaložené na každú akciu, aby sa 
dostavil patričný efekt a priniesol 
radosť všetkým . Súbory, organi-
zátori to robia bez nároku na od-
menu vo voľnom čase pre radosť 
a skutočnú lásku k ľuďom.
Mám pocit, že v tejto uponáhľa-
nej dobe, akoby sme sa obklopili 
gýčmi, ktoré nám hasia smäd po 
láske. Je veľmi bolestivé zistiť 
na sklonku života, že som bol(a) 
ochudobnený(á) v živote o to, 
čo je skutočne dôležité a podľa 
môjho názoru je naozaj dôle-
žité spoznať, aká je láska v sku-
točnosti, aby si ju mohli v takej 
podobe aj hľadať – láska je Boh, 
Boh je láska.
Láska nežná, lebo sa prebúdza 
v srdci. Láska je nežná a krehko 
pominuteľná ako slza. Rodí 
sa v očiach a dopadne naspäť 
k srdcu...

aš ■

O skutočnej láske

NÁZO  YR
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v svrabe, bolo treba niečo robiť, 
aby sa zachovalo. Bývalý predseda  
sa zo dňa na deň vzdal, zanechal 
dlžobu a na družstve sa začali ob-
javovať nálepky „ZEXEKUO-
VANÉ“. V obci boli viacerí poľ-
nohospodárski inžinieri, ale nikto 
z nich sa neodvážil zobrať zod-
povednosť do vlastných rúk. A 
tak sme piati občania v spolupráci 
s JUDr. Polákom museli v hodine 
dvanástej z rúk exekútora zachra-
ňovať majetok, na ktorý si dote-
raz ešte stále robí zálusk správca 
konkurzu  prostredníctvom neu-
končeného súdu. Družstvo pred 
exekúciou sa teda podarilo oživiť 
(hoci s iným názvom), ale bolo 
vo veľmi zlom stave: podkapita-
lizované, bez moderných strojov 
a technológií. Osobne by som 
do toho nebol išiel, ale ako sta-
rostovi mi záležalo na tom, aby 
fungovalo, aby prinášalo pre ľudí 
robotu a aby sa chotár obrábal. 
A keďže som v ďalších dvoch 
voľbách bol zvolený do predsta-
venstva a v predstavenstve nik 
nechcel túto nevďačnú funkciu 
prevziať, ostala mi naďalej. To 
bola moja chyba, že som sa dal 
presvedčiť, no nikto si podvyži-
vené družstvo nechcel zobrať na 
zodpovednosť a ja som nechcel 
odísť tak ako predchádzajúci 
predseda zo dňa na deň bez zod-
povednosti. Ohodnotenie mojej 
práce v družstve bolo 5 rokov 
zadarmo a 5 rokov po 2000,- Sk 
mesačne, takže si myslím, že som 
družstvu veľa peňazí neprejedol. 
V článku je konštatovanie, že 
nové družstvo začalo bez dlhov. 
To nie je pravda, lebo niektoré 
záväzky muselo družstvo uhradiť 
za staré družstvo, čo sa dá nájsť 
v dokladoch, ale väčším problé-
mom nového družstva bol fakt, 
že začalo hospodáriť na troskách 
toho starého, ktoré bolo zane-
dbané, bez moderných strojov, 
mechanizmov a technológií, čo 
okolité družstvá mali. Čiže ok-
rem finančných dlžôb malo aj za-
staralý vozový park, bez dojárne 
atď. Preto nové družstvo muselo 
hneď zainvestovať viac peňazí. 
V priebehu 6-tich rokov sa sta-

vala veľká silážna betónová jama 
s prístreškom, nová dojáreň s ďal-
ším prístreškom, kúpili sa 2 nové 
traktory, kŕmny voz, UNC, nové 
kravy a jalovice, mulčovač a kosy 
a to všetko niečo stálo. Nebolo to 
z dotačných titulov, ale z pôžičiek 
a úverov. Iné družstva v rokoch 
1992 – 98 si tieto veci nadobudli 
z dotačných titulov, ale u nás sa 
v tom období zaspalo. Teda nie je 
pravda , že nové družstvo začalo 
od nuly, naopak začalo s veľkým 
mínusom, tzv. modernizačným dl-
hom.
V ďalšom pripomeniem, čo sa tý- 
ka zamestnancov, tak z desiatich 
mali dvaja zmluvy len do zimy, 
takže by tak či tak odišli. Dvom 
zamestnancom sme našli prácu 
v inej firme. Niektorých si asi
vyberie budúci nájomca a budú 
pokračovať od jari. S ostatnými 
sa družstvo vysporiada tak, ako 
to ukladá zákon, to jest – obdr-
žia odstupné v zmysle Zákonníka 
práce a je len škoda, že sa aj inde 
prepúšťa a bude sa im ťažko hľa- 
dať nejaká práca. Záverom podo-
týkam, že sa vôbec nevyhováram 
na svetovú hospodársku krízu, 
ako to v článku p. Laurinčíka za-
znieva. Mojou výhovorkou by mo-
hla byť objektívna skutočnosť, že 
kvôli novým prísnym európskym 
normám nespĺňame európske kri-
téria (nemáme moderné hnojové 
jamy), a preto nemôžeme pokra-
čovať v doterajšom spôsobe ho- 
spodárenia, s čím budú mať pro-
blémy aj iné firmy.
Ja pánu Laurinčíkovi názor ne-
beriem, ale aby si čitateľ urobil 
ucelenejší obraz, pokladal som za 
nutné sa k jeho článku vyjadriť. A 
čitateľ si aj tak svoj názor urobí, 
aký chce. Čo si však vážim je fakt, 
že p. Ing. Laurinčík svoje názory  
si vie napísať alebo povedať do 
očí priamo, kdežto ostaní to ho-
voria poza chrbát, po krčmách a 
pritom nevedia celú pravdu, resp. 
nie sú v „obraze.“ 
Podľa potreby vás budeme viac 
informovať v nasledujúcich čís-
lach našich obecných novín alebo 
na členskej schôdzi.

Mgr. Ladislav Tomáň ■

Milý pán starosta Mgr. Tomáň!
Čas veľmi uteká, a hoci som už 3 
týždne doma, nestačila som vyba-
viť všetky veci, čo som zmeškala. 
Chcem Vám poďakovať za milé 
prijatie a za to , že ste strávili so 
mnou Vám iste vzácny čas. Čo sa 
týka opisovania situácie  v rokoch 
prenasledovania  môjho manžela, 
bohužiaľ, to musí počkať, lebo 
som sľúbila, že sa pokúsim opra-
viť chyby v tej dizertačnej práci, a 
to mi zrejme potrvá.
Medzičasom som si pozrela časo-
pis Žiar a bola som prekvapená, 
ako je na výške a čo všetko sa 
v Dubovej robí a tiež ako vzdelá-

Pozdrav od pani Emy 
Staškovej

vate občanov. Gratulujem!
Prajem Vám veľa úspechov v ďal-
šej prácii

S pozdravom Ema Stašková.

Poznámka redakcie :
Pani Stašková, manželka dr. Jozefa 
Stašku, toto leto prišla z Ameriky 
do Oravského Podzámku, kde sa 
narodila a nezabudla navštíviť aj 
rodisko svojho manžela a jeho 
hrob na našom cintoríne Zároveň 
sa zastavila aj na miestnom obec-
nom úrade, kde sa podelila so 
svojimi dojmami nášmu staros-
tovi Mgr. Ladislavovi Tomáňovi. 
Budeme radi, ak nám pani Staš-
ková poskytne nové informácie 
o svojom manželovi, ktoré ešte 
neboli publikované a ďakujeme 
za uznanie. ph ■

Stalo sa už 
pravidelnos-
ťou, že v na-
šej farnosti, 
v Sedliackej 
Dubovej a 
v Hornej 

Lehote, Spolok sv. Vojtecha 
v Tvrdošíne usporiadal ponuku 
náboženskej literatúry, beletrie, 
náučnej literatúry, literatúry pre 
deti a mládež, Jednotný katolícky 
spevník, ružence a iné komodity. 
Ponuka sa uskutočnila v dňoch 
13.11.- 23.11.2008 v Kostole sv. 

Michala archanjela v Sedliackej 
Dubovej a v Kostole Sedembo-
lestnej Panny Márie v Hornej 
Lehote. Koordinátormi v Hornej 
Lehote bola Mária Reguliová a 
v Sedliackej Dubovej Ing. Anna 
Oršuliaková .
Členovia Spolku sv. Vojtecha si 
mohli zakúpiť niektoré tituly 
s 15 % zľavou alebo pri nákupe 
nad 500,- Sk uplatniť poukaz 
v hodnote 100,- Sk, ktorý dostali 
spolu s kalendármi sv. Vojtecha. 
O tejto aktivite sa vyjadril náš du-
chovný otec Henryk Sitek takto: 
„Túto ponuku spojenú s predajom si 
ocenili najmä starší ľudia, ktorí nemajú 
možnosť dostať sa do najbližších pre-
dajní sv. Vojtecha v Dolnom Kubíne a 
v Tvrdošíne.“ ao ■

Aktivita Spolku 
sv. Vojtecha
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V minulom čísle obecných novín 
bol uverejnený článok o problé-
moch, ktoré má družstvo v dô-
sledku nových prísnych európ-
skych noriem, ktoré prikazujú 
družstvám od 1.1.2009 mať, 
resp. stavať hnojové koncovky za 
každou maštaľou. Musia to byť 
nepresakujúce jamy, zastrešené 
s rôznymi snímačmi. Súčasné 
jamy majú družstvá nevyhovujú- 
ce. Takáto investícia by stála 
podľa projektu, ktorý má druž-
stvo spracovaný, viac ako 9 milió-
nov Sk . Treba by si bolo požičať, 
t.j. zobrať úver, nakoľko družstvo 
nemá toľko vlastných peňazí, veď 
ešte spláca starý úver, z ktorého 
sa stavala dojáreň, prístrešok za 
dojárňou a veľká silážna jama s 
prístreškom. Okrem toho začali 
družstvá ťažiť problémy s ce-
nou mlieka. Teraz zaň dostávajú 
od mliekarne neskutočne nízke 
ceny. Od januára 2008 klesla cena 
mlieka z 12,- Sk na 8,80 Sk za liter, 
čo v našom prípade robí stratu 
skoro 2 milióny za rok pri cca 
500 000 dodaných litroch. Obča-
nia si mohli všimnúť v televízii, že 
na protest proti takýmto cenám 
mlieka sa konala protestná akcia 
poľnohospodárov, ktorí vylievali 
mlieko do kontajnerov s hnojom.
Z uvedených dôvodov bolo treba 
túto situáciu riešiť tak, aby sa 
družstvo nezadlžovalo. Predsta-
venstvo a kontrolná komisia 
(Ľudovít Hmirek, Ing. Ján Zajac, 
Mgr. Ladislav Tomáň, JUDr. Pe-
ter Machaj, Ján Macák, Ing. An-
ton Karetka, Ing. Jozef  Hmirek, 
Ing. Martin Šutý) túto situáciu 
na svojich zasadnutiach analy-
zovalo a aby zabránilo ďalšiemu 
prehlbovaniu straty (v dôsledku 
spomínanej nízkej výkupnej ceny 
mlieka, ale najmä kvôli nemož-
nosti stavať hnojové koncovky 
z ďalšieho úveru) rozhodlo o za-
stavení výroby stratového mlieka 
a o prenechaní družstva do prená-
jmu na určitý čas. Toto rozhodnu-

tie nebolo ľahké, ale už sa nedalo 
ísť do ďalších finančných strát.
Bola snáď ešte možnosť opäť si 
zobrať na výstavbu hnojových 
koncoviek úver, ale to už nikto 
nechcel podpísať a ručiť zaň. 
Ja osobne už mám na krku for-
mou zmeniek podpísané všetky 
doterajšie úvery, ktoré musíme 
ešte platiť a to za výstavbu novej 
silážnej jamy a dojárne s prístre-
škom. Netreba však zabudnúť, 
že za tie roky sa aj nadobudol 
nový hnuteľný majetok (stroje, 
traktory,technológia) a nehnu-
teľný majetok (silážna betónová 
jama s prístreškom, dojáreň s no-
vým prístreškom, mliečnica), čo 
zvýšilo hodnotu družstva z 9 mi-
liónov na 20 miliónov korún, čo 
nie je zanedbateľné.
Iste si položíte otázku, ako situ-
áciu riešia okolité družstvá. Nuž, 
odpoveď je taká, že tam sa roz-
hodli riskovať a na prefinanco-
vanie hnojových jám si idú zo 
brať cca 20 miliónové úvery, ktoré 
budú musieť splácať. A keďže sú 
to družstvá , ktoré dostávajú 3-
-krát viac dotácií ako naše druž-
stvo (dotácie sa prideľujú podľa 
výmery pôdy), možno sa im tieto 
úvery podarí splatiť. Môže sa však 
stať, že to nezvládnu. To ukáže 
čas. Na nešťastie do toho prišla 
ešte tzv. hospodárska a finančná
kríza a banky budú pri požičiavaní 
peňazí družstvám veľmi opatrné. 
Tieto všetky skutočnosti mali 
vplyv na rozhodnutie o ďalšom 
pôsobení družstva. A teda sa 
rozhodlo o prenájme družstva 
finančne silnejšiemu subjektu
ORAGRO Oravské Veselé, ktoré 
sa zaoberá poľnohospodárskou 
výrobou a spravuje už 5 družstiev 
(Ťapešovo, Vavrečka, Turčiansky 
Ďur, Marhaň, Oravské Veselé). 
Tento poľnohospodársky sub-
jekt by mal hospodáriť v našom 
chotári, t.j. obrábať pôdu a cho-
vať dobytok. Samozrejme, že ani 
oni nebudú stavať drahé hno-

jové koncovky ani nebudú robiť 
stratové mlieko, ale dajú tu také 
stádo u ktorého nie je povinnosť 
mať nové hnojové koncovky. Na 
svojich družstvách si dobytok 
popresúvajú a tu by mali dať na-
príklad jalovice alebo tzv. kravy 
bez produkcie mlieka alebo ovce, 
teda zvieratá, ktoré sú väčšiu časť 
roka v poli. Za obhospodarova-
nie chotára a chov dobytka  budú 
dostávať dotácie a družstvu budú 
platiť  nájom, z ktorého by druž-
stvo malo splatiť za cca 5 rokov 
veriteľom obchodné záväzky a 
úvery. Niektoré záväzky družstvo 
splatilo teraz v decembri z predaja 
kráv.
Samozrejme, že vznikajú okolo 
toho rôzne reči a fámy. Z toho 
dôvodu sa snažím to aspoň sčasti 
v týchto novinách objasniť. Ďal-
šie otázky  súvisiace s touto té-
mou budú podané na členskej 
schôdzi. Avšak základné otázky 
družstevníkov možno zhrnúť do 
tejto odpovede:

Družstvo sa nikomu nepredalo, 
ale aby sa ďalej nezadlžovalo (čo 
by nastalo, keby si muselo zob-
rať úver na výstavbu hnojových 

jám, ako aj z dôvodu  rapídneho 
poklesu ceny mlieka), dalo sa do 
prenájmu finančne silnejšiemu
subjektu, ktorý ťažkú finančnú
situáciu skôr prežije, pretože si 
tu dá také stádo, ktorému nemusí 
stavať drahé hnojové koncovky 
a vysokostratové mlieko robiť 
nebude. Chotár bude aj naďalej 
obrábať. Nájmy za pôdu budú 
podielnikom vyplácané, ako aj 
daň z nehnuteľnosti obci. Majú 
záujem  zamestnať  aj našich ľudí. 
Predstavenstvo s kontrolnou ko-
misiou si myslí, že je lepšie dať 
družstvo do prenájmu, ako ho 
zadlžovať. Pri narastaní dlhu by 
sa družstvo dostalo do tzv. predĺ-
ženia (t.j. záväzky a úvery by boli 
väčšie ako hodnota družstva), čím 
by hrozil konkurz a likvidácia, 
resp. exekútor. A to by bola om-
noho horšia situácia, pretože ešte 
stále prebieha súdny spor o bý-
valé staré družstvo, ktoré ostalo 
v konkurze po bývalom vedení.

Mgr. Ladislav Tomáň ■

Družstevná Odysea II

NÁZO  YR



Predsavzatia v stolnom tenise
sa plnia na výbornú

Por Mužstvo Stretnutie V R P K Zápasy Body
1 Sedliacka Dubová A 10 8 1 1 0 120:60 27
2 D.Kubín B 10 8 1 1 0 115:65 27
3 Námestovo B 10 7 2 1 0 112:68 26
4 Oravská Lesná A 10 6 2 2 0 112:68 24
5 Rabča B 10 4 4 2 0 107:73 22
6 Lokca B 10 4 4 1 1 91:89 21
7 Mutné A 10 3 2 5 0 90:90 18
8 Breza A 10 3 1 6 0 76:104 17
9 Bziny B 10 3 0 7 0 68:112 16
10 Dlhá A 10 2 1 7 0 66:114 15
11 Námestovo Stred A 10 2 1 7 0 75:105 15
12 Bobrov A 10 0 1 9 0 48:132 11

ŠPO  T 15R

Pred začiatkom sezóny si všetky 
družstvá TJ COSMOS Sedliacka 
Dubová stanovili udržať sa v jed-
notlivých ligách, do ktorých po-
stúpili v minulej sezóne. Nikto 
nečakal raketový štart A družstva 
pôsobiaceho v 5. lige, tzv. najvyššej 
oravskej súťaži. Po 10. kole jesen-
nej časti je A družstvo na 1.mieste. 
Postavenie v A družstve  hodnotí 
vedúci Ján Zrnčík takto: „Ako 
nováčik pred sezónou sme si stanovili 
udržať sa v strede tabuľky a nevypad-
núť. V tejto najvyššej oravskej lige už 
dlhodobo pôsobia družstvá, ktoré majú 
so stolným tenisom dlhoročné skúsenosti 
a aj ich káder je podstatne širší, ako 
je náš. Ukázalo sa, že sme na sezónu 
pripravení na sto percent. Je síce treba 
poznamenať, že pri niektorých zápa-
soch nám vypomohol Milan Hufnágel 
z Košíc, to je naša druhá posila, ale 
hlavná opora nášho družstva je Albert 
Paríšek, ktorý je aj našou jedničkou. 
Aj pre nás v družstve je prekvapením, 
že okupujeme 1. miesto. Ako vedúci 
hodnotím naše účinkovanie pozitívne 
a verím, že tento kolektív má na to, 
aby hral vyššie. I keď je dnes priskoro 
hovoriť o postupe, sezóna je iba v po-
lovici, zatiaľ zostáva pre nás cieľ hrať 
tak, aby sme úspešne reprezentovali náš 
klub a obec Sedliacku Dubovú.“

B družstvo vstupovalo do se-
zóny tiež ako nováčik 6. ligy a 
jeho vedúci Ľudovít Strežo za-
ujal takýto postoj: „Do sezóny 
sme vstupovali s jasným cieľom, 
ako nováčik udržať sa v tejto 
lige. Predpokladali sme, že súperi 
v druhej najvyššej oravskej sú-
ťaži sú na veľmi kvalitnej úrovni, 
preto aj naše začiatky v prvých 
kolách neboli natoľko presved-
čivé, ale po štyroch kolách opa-
dol z hráčov nováčikovský strach 
a po 10. kolách sa s Trstenou 
delíme o 4.-5. miesto v tabuľke. 
Do konca jesennej časti chýba 
1 kolo, v ktorom privítame druž-
stvo z dola tabuľky a tu dostanú 
priestor hrať všetci hráči. Naším 
cieľom je pohybovať sa v strede 
tabuľky a mať pôžitok z hry, čo 
sa zatiaľ napĺňa a aj preto v druž-
stve vládne spokojnosť zo svojho 
účinkovania.
Naše ďalšie družstvo Céčko, 
ako ho voláme, je  zložené z na-
šich žiakov a nádejí, ktoré pô-
sobí v 8. lige. V tejto lige je až 
14 družstiev a chlapci sa svojimi 
výkonmi  prepracovali na pekné 
8. miesto. Nebyť mládežníckej 
nerozvážnosti v niektorých zá-
pasoch, ich tabuľkové postavenie 

mohlo byť aj lepšie. Družstvo ži-
akov  hodnotí ich vedúci Róbert 
Zrnčík zo svojho pohľadu takto: 
„Na začiatok musím povedať, že 
8. liga je tiež kvalitná svojím ob-
sadením a chlapci hrajú prevažne 
s dospelými, ktorí už vedia hrať. 
Tento ročník je už z pohľadu 
účinkovania chlapcov o niečom 
inom, ako to bolo v predchádza-
júcom ročníku. I keď sa nachád-
zame v tabuľke na 8. mieste, som 
presvedčený, že tento kolektív 
má na viac a verím, že pre klub 
ako taký, sa ich výsledky časom 
dostavia. Chlapci začínajú pôso-
biť ako kompaktný kolektív. Na 

Por. Mužstvo Stretnutie V R P K Zápasy Body
1 Zuberec B 10 9 1 0 0 137:43 29
2. Krivá A 10 8 2 0 0 133:47 28
3. Hruštín B 10 8 0 2 0 116:64 26
4. Trstená A 10 5 2 3 0 107:73 22
5. Sedliacka Dubová B 10 6 0 4 0 95:85 22
6. Námestovo C 10 4 1 5 0 80:100 19
7. Mutné B 10 4 1 5 0 86:94 19
8. Lokca C 10 4 0 6 0 81:99 18
9. Vasiľov A 10 3 2 5 0 90:90 18
10. Hruštín C 10 3 1 6 0 78:102 17
11. Veličná 10 1 0 8 1 59:121 11
12. Novoť 10 0 0 10 0 18:162 10

Výsledky 6.ligaVýsledky 5.liga

jednotlivých zápasoch sa dokážu 
povzbudiť, sú disciplinovanejší, 
húževnatí a zápas čo zápas si do-
kážu viac veriť. Toto im v minu-
losti chýbalo a som rád, že sme 
našli spoločnú reč, či to už na tré-
ningoch alebo na zápasoch. Do 
skončenia jesennej časti chlapcov 
čaká ťažký zápas doma s Ťape-
šovom. Pri dosiahnutí  prijateľ-
ných výsledkov by sme naplnili 
svoj cieľ, ktorý sme si dali pred 
sezónou - skončiť v súťaži do 
7. miesta, prípadne vyrovnať sa 
s postavením B družstva. Chlap-
cov na začiatku roka čakajú Majs-
trovstvá Oravy žiakov, na ktoré sa 

Najlepší hráč A družstva, pán Albert Paríšek



Bola sobota 19. októbra a v po-
poludňajších hodinách v miest-
nom kultúrnom dome prebiehal 
majstrovský zápas v stolnom 
tenise medzi družstvami Sedlia-
cka Dubová A – Dolný Kubín 
B. Zrazu sa objavila známa mo-
derátorka televízie JOJ Aneta Pa-
ríšková – Dočekalová v náruči 
s päťmesačným synčekom Da-
nielom v sprievode svojej matky. 
Svojou prítomnosťou okamžite 
upútali pozornosť všetkých, no 
predovšetkým detí. Tie sa hneď 
zhŕkli okolo nich a obdivovali 
malého Danielka, ba žiadali sa 
s ním aj vyfotiť.
Nielen známa, ale aj krásna 
moderátorka pôsobila veľmi 
skromne a prívetivo. S každým 
sa porozprávala, takže žiadne ma-
niere celebrít. Sama sa vyjadrila, 
že celá rodinka prišla víkendo-
vať na chatu do Hornej Lehoty, 
ktorú vlastnia jej rodičia. A ešte 
dodala: „Do Sedliackej Dubovej som 

Populárna moderátorka povzbudzovala
našich tenistov

prišla predovšetkým povzbudiť svojho 
otca a celý team stolného tenisu. Ocko, 
ako už viete, hrá za vaše družstvo. A a 
zatiaľ sa im darí ako nováčikovi v naj-
vyššej regionálnej súťaži stolného tenisu 
v 5. lige. Sú zatiaľ na 1. mieste  a mys-
lím si, že aj môj ocko má na tom podiel. 
Cítim sa tu výborne ako medzi svojimi, 
všetci sú milí a bezprostrední. Tunajši-
emu stolnému tenisu držím palce a nech 
sa im darí naďalej.“
Táto jej prítomnosť určite vybur-
covala naše družstvo k lepšej vý-
konnosti, čo svedčí aj výhra 13:5.
O Anetinom otcovi, Albertovi Pa-
ríškovi, sme už v minulosti písali 
v našich novinách ako o nadše-
nom hráčovi stolného tenisu. Je 
stále pozitívnym prínosom pre 
miestny stolný tenis a svojimi ra-
dami i výkonmi stmeľuje všetkých 
našich tenistov. A ešte dodávame, 
že pri svojom veku seniora sa ob-
ratnosťou i presnosťou podania 
loptičky vyrovná oveľa mladším 
hráčom, ba aj ich prevýši.

ph ■
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Por. Mužstvo Stretnutie V R P Zápasy Body
1. Tvrdošín D 11 10 0 1 151:47 31
2. Krušetnica B 11 10 0 1 158:40 31
3. D. Kubín C 11 9 1 1 143:55 30
4. Oravská Lesná C 11 8 1 2 126:72 28
5. Vasiľov B 11 8 0 3 128:70 27
6. Or. Biely Potok A 11 7 1 3 128:70 26
7. Ťapešovo A 11 5 0 6 103:95 21
8. Sedliacka Dubová C 11 5 0 6 102:96 21
9. Oravská Poruba B 11 4 1 6 84:114 20
10. ŠK Párnica A 11 3 0 8 61:137 17
11. Or. Podzámok 11 3 0 8 77:121 17
12. Dlhá C 11 1 0 10 47:151 13
13. ŠK Párnica B 11 1 0 10 40:158 13
14. Bobrov B 11 1 0 10 38:160 13

Výsledky 8.liga

už teraz poctivo pripravujú, lebo 
úspechy dosiahnuté v minulých 
ročníkoch zaväzujú.“ 
Príďte nás povzbudiť. Ačko hráva 
domáce zápasy v sobotu o 17.
hod., Béčko v nedeľu o 10.hod. a 
Céčko v piatok o 17.hod.

Rok 2008 sa pomaly končí, preto všet-
kým stolnotenisovým športovcom a ich 
priaznivcom prajeme príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a zároveň želáme 
mnoho osobných a športových úspechov 
v roku 2009.

Jozef Strežo■

Rodina Pariškovcov na stolnom tenise v Sedliackej Dubovej

Deti najviac obdivovali malého Danielka


