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Vianočné sviatky a nový rok, nech sú výzvou
pre nás všetkých
Každoročne s prichádzajúcimi vianočnými sviatkami i novým rokom si
obyčajne viacerí dávame predsavzatia,
ktoré by mali byť výzvou pre prijatie
nových rozhodnutí, ale aj výzvou využiť to, čo nám spoločnosť ponúka a napraviť či vylepšiť veci, ktoré sa nám v
minulom roku možno nepodarili práve
tak, ako sme si to predstavovali.
Predsavzatia a výzvy sa nám každým novým rokom ponúkajú. Už len na každom
z nás je, ako výzvu prijmeme a naložíme
s ňou, aby sme my občania i predstavitelia našej obce na konci starého roka a na
začiatku toho nového mohli povedať: „Aj
tento rok sa v našej malej obci Sedliackej
Dubovej žilo dobre.“
Vianoce sú pre nás kresťanov najväčšími
a najradostnejšími sviatkami v očakávaní
narodenia Ježiška, tešíme sa a voláme „aleluja, aleluja, pokoj ľuďom dobrej vôle“. A
tu sa nám priam ponúka zamyslenie nad
paralelou prvých slov v knihe a našich dní
života v každom kalendárnom roku.
Každý si svoje prvé dni života kalendárneho roka píše sám, len nevie, čo sa mu
podarí svojím konaním stvoriť, prežiť, napísať – či to bude trhák alebo brak, či bude
mať jeho kniha beletristické alebo prozaické či dramatické prvky. Život sa zvykne

prirovnávať ku knihe, ktorá má presne určený počet strán. Život končí na poslednej stránke, hoci je niekedy tá knižka veľmi
útlučká, tenká a život v nej opísaný – prežitý taký krátky. Je na každom z nás, či naša
kniha života pripomína dobrodružstvo,
rozprávku alebo odraz našej reality.
A svoju charakteristiku máme danú
„zhora“ a s tým nič neurobíme. Hrdinovia kníh života sú rôzni: kladní, záporní,
múdri, hlúpi, veselí, vážni, rozšafní, zodpovední, dobrosrdeční, zákerní, vypočítaví,
vyrývační ... To si nesieme ako dedičstvo z
predchádzajúcich kníh už prežitých rokov
nášho života. V dobrých knihách je však
hrdinov viac. A to je dobre. Ibaže od nás
závisí, komu dovolíme, aby spolu s nami
písal dej našej ročnej „knihy“, komu dáme
svoju dôveru.
Prajeme našim spoluobčanom pokojné prežitie vianočných sviatkov a
nech rok 2012 prinesie pre našich občanov také výzvy a predsavzatia, ktoré
budú príležitosťou písať riadky slov
šťastia, pevného zdravia a nech by tohoročná kniha Vášho života bola krásna
a úspešná. Aby ste s radosťou na konci
roka napísali aj poslednú stránku roku
2011 a tešili sa na roky nasledujúce.
■ Redakcia a obecný úrad
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V skratke zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
5. zasadnutie

Obecné zastupiteľstvo rokovalo po piaty raz v tomto volebnom období, a to dňa 11.
októbra 2011 za prítomnosti
všetkých poslancov a kontrolórky obce Mgr. Márie Lonskej. Toto zasadnutie bolo zvolané predovšetkým za účelom
zvolenia kontrolórky obce na
ďalšie funkčné obdobie.
Starosta po úvodnej časti oboznámil prítomných poslancov
s podanými i pripravovaným
projektmi:
Projekt na protipovodňové
opatrenia schválený nebol, ale
projekt na Zberný dvor áno vo
výške 67 687 eur, ako aj projekt na ÚPSVaR Absolventská
prax. Projekt na verejné osvetlenie je v štádiu schvaľovania
a projekt pozemkových úprav
(komasácia) končí.
Popri projektoch starosta
informoval o súčasných aktivitách v obci, že fasáda školy
je ukončená, práce pokračujú
na Zbernom dvore, osadili sa
nové vchodové dvere a namontovali odkvapové ríne na
MŠ, omaľovanie starej hasičskej zbrojnice, nainštalovanie
novej preliezky v školskej záhrade.
Po tejto informácii zastupiteľstvo pristúpilo k voľbe
kontrolórky obce. Doterajšie
funkčné obdobie kontrolóra
obce sa skončilo, preto muselo
byť vypísané výberové konanie
na túto funkciu.
Prihlásila sa jediná osoba a
to doterajšia kontrolórka obce
Mgr. Mária Lonská. Poslanci ju
schválili na ďalšie funkčné obdobie šiestich rokov.
Po bohatej diskusii a interpeláciách zastupiteľstvo pristúpilo k prijatiu uznesenia.
Vybrali sme iba tie najdôležitejšie.

Obecné zastupiteľstvo
schválilo:
A/ Mgr. Máriu Lonskú za
kontrolórku obce na funkčné
obdobie od 12. októbra 2011
v trvaní šesť rokov.
B/ Dorovnanie platu starostu
obce na pôvodnú výšku.
Obecné zastupiteľstvo uložilo:
A/ pripraviť návrh harmonogramu využívania nového
Zberného dvora. Určiť čas,
konkrétne kontajnery, manipuláciu.
B/ Vstúpiť do jednania so
ZŠR ohľadne záležitosti vlakovej čakárne a p. Helisa Ľubomíra.

6. zasadnutie OZ
Toto zasadnutie sa nieslo v
predvianočnom duchu a s
úmyslom šetrenia finančnými
prostriedkami v roku 2012 a
k tomu sa pridružili aj opatrenia s triedením odpadu a využívaním efektnejších spôsobov spojených už s vybudovaným Zberným dvorom.
Zasadnutie sa konalo 13. decembra za prítomnosti všetkých poslancov i kontrolóra
obce.
Ako zvyčajne v úvode starosta predložil plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí a konštatoval, že sú
splnené a dlhodobejšie sa plnia v časovom limite.
Potom informoval o aktivitách na projektoch, investičných akciách v obci. O projektoch naši občania boli oboznámení už v predchádzajúcich vydaniach Žiaru, ale napriek tomu sa spracúvajú ďalšie.
Napríklad ohľadom opráv
Kostola sv. Michala archanjela
sa spolupracuje s farským úradom na dotáciách z Minister-

stva kultúry, kolaudácia Zberného dvoru v januári 2012,
bývalá Macáková sypáreň sa
omaľuje, aby ladila s budovami urbáru a materskej školy,
tzv. „lentilková ulica“, zateplenie strechy nad javiskom a
sálou kultúrneho domu, zriaďovanie miestnosti pre hasičov v budove bytovky na prízemí atď.
Poslanec František Jedinák sa pochvalne vyjadril o
práci obecného úradu v tom
zmysle, že mu záleží na pozitívnom rozvoji obce a stále sa
usiluje vylepšovať život i životné prostredie našich občanov.
Aj F. Jedinák je dobrým
prínosom pre obec. Je dobrým radcom pri spracovávaní
nových projektov a v tom
ochotne pomáhajú starostovi
aj ostatní poslanci.
Poslanci pristúpili k
schvaľovaniu VNZ 1 a VZN
2, kde sa menia poplatky
na rok 2012. Zvyšuje sa poplatok za vývoz „kuka“ nádoby zo 14 € na 15 €, taktiež
sa zvyšuje daň z nehnuteľností o 15 %. Ostatné poplatky ostávajú nezmenené
(káblovka, za psa, a iné).
Najviac času zabralo riešenie s nakladaním odpadu v
obci. Hľadali sa spôsoby, ako
šetriť, aby sa poplatky nezvyšovali. K tomu musia prispieť
aj samotní občania správnym triedením odpadu. Ak
by do „kuka“ nádoby nehádzali sklo, plasty, tým by ušetrili miesto v nádobe a Technické služby by nemuseli odpad vyvážať každé dva týždne, ale tri, ba aj raz za mesiac, pretože obec platí za počet odvezených nádob s odpadom. A to je návod, ako ušetriť. Poslanci schváli fungova-

nie Zberného dvora, a to nasledovne: otvorené v stredu
počas leta od 17.00 hod. do
19.00 hod., v sobotu bude otvorené v zime i v lete – zima
od 13,00 hod. do 15.00 hod.,
v lete od 17.00 hod. do 19.00
hod. ale aj na požiadanie.
Zároveň poslanci odsúhlasili Petra Šnapku prijať na polovičný úväzok, aby zabezpečoval všetky práce týkajúce
sa Zberného dvora a iných
prác poskytovaných pre obec,
obecný úrad a občanov.
Venovala sa pozornosť aj
schvaľovaniu úprave rozpočtu na rok 2011 a rozpočtu
na rok 2012. Oba rozpočty
boli schválené.
Nakoniec ešte poslanci odporučili dať ponuku na odpredaj obecného pozemku
medzi domom Jozefa Zrnčíka
a bytovkou. Záujemci nech sa
hlásia na obecnom úrade.
Odzneli aj návrhy, zorganizovať súťaž o najkrajšiu záhradku, kvetinovú výzdobu,
aby sa na Zberný dvor namontovalo bezpečnostné zariadenie a budova poistila.
■ ph

PODUJATIA NA
NAJBLIŽŠIE OBDOBIE
- 31.12. 2011 – silvestrovský
ples (batôžkový)
- 6. 1. 2012 - harmoniková
akcia
- 8. 1. 2012 - stolnotenisový
turnaj
- 15. 1. 2012 - turnaj v šachu
a dáme
- 21. 1. 2012 - lyžiarsky prechod chotárom
- 11. 2. 2012 - maškarný ples
- 25. 3. 2012 - turnaj v mariáši
- 10. 3. 2012 - voľby do NR
SR
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Zberný dvor je pripravený
V predchádzajúcom vydaní
Žiaru sme občanov informovali, že sa podarilo obecnému úradu vybaviť dotáciu z Ministerstva životného prostredia (Environmentálny fond) na výstavbu
Zberného dvora vo výške 67
686 €.
Po všetkých prípravných vybavovačkách sa táto akcia zrealizovala v rekordne krátkom
čase, o čom sa občania môžu
presvedčiť na vlastné oči, keď
pôjdu na bývalé staré smetisko
medzi mostami. Práce vykonávala firma STAVPOČ – František Jendroľ z Klina.
Obec sa podieľala na akcii 5 %-tami a nejakými financiami za tzv. práce naviac (tie,
ktoré neboli v rozpočte, resp.
tie práce, na ktoré nebola do-

tácia v celej výške poskytnutá,
nakoľko obecný úrad žiadal až
106 000 €). Zberný dvor bude
v prevádzke už od nového roka
2012 (po skolaudovaní). V areáli Zberného dvora je 11 farebne odlíšených kontajnerov
na rôzne druhy odpadu.
Obecný úrad s obecným zastupiteľstvom presne určí, aký
odpad sa bude zhromažďovať do jednotlivých kontajnerov. Taktiež bude určený prevádzkový čas, t.j. kedy bude otvorený a teda kedy budú môcť
občania tam odpad voziť. V
určenom čase tam bude osoba,
ktorá bude odpad preberať a
usmerňovať občanov, ako s
odpadom narábať.Všetky veci,
ohľadne fungovania Zberného
dvora, dostanú občania prostredníctvom letáka do svojich

Komunálny odpad v obci
Každá samospráva v súčasnosti rieši problém s odpadom. Z legislatívneho hľadiska má obec dbať na dodržiavanie zákona o odpadoch, upozorňovať občanov,
ako majú nakladať s odpadom, zapájať sa do separovaného zberu a pod.
V minulom roku 2010 obec za
odvoz a uloženie odpadu vyplatila Technickým službám Dolný
Kubín, ktoré zabezpečujú odvoz
a uloženie odpadu v našej obci
sumu 7 619€ za 3 952 ks odvezených KUKA nádob. Za odvoz
kontajneru od bytovky 567€ a
542€ za veľkoobjemový odpad
z cintorína.
Obec na poplatkoch za zber a
odvoz odpadu vybrala od občanov čiastku 5150 €. Sami vidíte,
že obec doplatila na zber a odvoz odpadu o 3578 € viac, ako
vybrala na poplatkoch.

Celkové predpokladané náklady na likvidáciu odpadu v
roku 2011 budú približne vo
výške 9045 €. Od občanov sa
zatiaľ vybralo 5600€. V tomto
roku obec musí zo svojho rozpočtu doplatiť čiastkou cca
3445 €. Poplatok za likvidáciu
odpadu v roku 2011 je 14 € na
jednu osobu v domácnosti. Bez
spolufinancovania z rozpočtu
obce by musel byť tento poplatok až 18 € na jednu osobu.
Kde je chyba? Každý je zo
zákona povinný zaobstarať si
smetnú nádobu a riadne platiť poplatky za komunálny odpad. Ale ako postupovať s tými,
ktorí poplatky neplatia a napriek
tomu odpad tvoria a odovzdávajú ho na odvoz? Nevzniká
tým nárast na vývoze KUKA
nádob, ktorý potom platí obec
a tým pádom aj my ostatní prostredníctvom poplatkov?

domácnosti. Veríme, že občania začnú zodpovedne separovať odpad a takýto ho vyvážať
na Zberný dvor do určených
miest, resp. kontajnerov.
Chráňme si tak životné prostredie a nevyvážajme už odpad kade-tade po chotári, veď
každý druh odpadu už bude
mať konkrétne miesto v are-
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áli Zberného dvora, ktorý nám
môžu iní len závidieť. Kvôli
tomu, aby sa zamedzilo nelegálnemu nakladaniu s odpadom, je
na budove Zberného dvora namontovaná kamera a tá bude
snímať a zaznamenávať pohyb
okolo smetiska a areál Zberného dvora.
■ starosta
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V prvom rade by sa mali zamyslieť neplatiči. Prečo väčšina
občanov môže poctivo platiť
svoje poplatky a druhým to nevychádza?(v budúcom čísle novín uvedieme zoznam neplatičov, ak dlžobu nesplatia). Pritom
odpad tvoria tak ako ostatní.
V druhom rade by sme sa mali
zamyslieť, koľko ton odpadu
vytvoríme. Je dôležité, aby obyvatelia nenapĺňali svoje KUKA
nádoby recyklovateľným odpadom. (plasty, sklo) Takýto odpad
môže ísť na Zberný dvor.
Ďalší problém, ktorý obec
musí riešiť, je kontajner pri cintoríne, ten má slúžiť iba na odpad z cintorína. Prečo sa v kontajneri nachádza stavebný odpad, komunálny odpad, plasty,
konáre zo stromov? Nemajú tí
ľudia, ktorí zapĺňajú tento kontajner, výčitky svedomia? Vývoz
kontajnera stojí 180€.
Obec sa snaží vyvážať všetok
domový odpad, tak prečo tá ná-

maha nosiť to až na cintorín?!
Veľkoobjemový kontajner pri
bytovke na kopci bude slúžiť pre občanov len v zimnom
období, keď nebudú môcť so
svojim autom Technické služby
vyjsť na kopec. Na letné obdobie si budú musieť majitelia bývajúci v tomto okolí zaobstarať
smetnú nádobu.(OÚ im v tom
vypomôže)
Situácia po vybudovaní Zberného dvora sa teraz zlepší. Občania môžu svoj odpad doma
vyseparovať a odvážať ho na
Zberný dvor. Tým pádom sa
im zníži naplnenie KUKA nádoby a tým pádom Technické
služby nebudú musieť odvážať odpad každý druhý týždeň
resp. nie z každej KUKA nádoby, čo v konečnom dôsledku
zníži cenu vývozu a skládkovanie odpadu a teda nebude sa
musieť už zvyšovať poplatok
za odpad.
■ Obecný úrad
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Čo je to komasácia(pozemkové úpravy), čo je jej cieľom?
Tromi slovami by sa dalo
vyjadriť takto: Sceľovanie
rozdrobených pozemkov.
Prvým cieľom je predovšetkým odstrániť veľkú rozdrobenosť pozemkov, ktorá vznikla
stáročným delením, resp. dedením pozemkov na viacerých
potomkov, na ich deti a detné
deti atď.
V našej obci vlastnilo doteraz cca 200 vlastníkov skoro
6 tisíc parciel a čo je horšie, tieto parcely boli delené do spoluvlastníctva tak, že jednu parcelu malo až 15 spoluvlastníkov
v podiele – napríklad dve pätnástiny, jedenásť dvadsaťsedmín, jedna päťdesiatina a pod.
Pozemkové úpravy odstraňujú najmä tento stav a snažia
sa pôvodne parcely (nie však
všetky, lebo napríklad urbárske sa nekomasujú) vlastníkom
spočítať (aj oceniť) a vytvoriť
parcely väčšie tak, aby boli vo
vlastníctve jedného vlastníka v
podiele 1 : 1.
Ďalším cieľom pozemkových
úprav je aj sprístupniť všetky
nové pozemky, t.j. vytvoriť
taký stav, aby sa každý vlastník
mohol ku svojej novej parcele
dostať po ceste a aby tak nebol závislý od vlastníkov susedných parciel.

Aký je ďalší prínos pozemkových úprav?

a) Odstráni sa veľká rozdro-

benosť malých pozemkov.
b)Sprehľadní sa vlastníctvo
pozemkov.
c) Ku každej parcele bude
prístup (cesta).
d) Zjednoduší sa trh s pôdou (predaj, prenájom, užívanie, darovanie, dedenie).
e) Pre výstavbu rodinných
domov bude k dispozícii zamerané územie (Močiare), kde
vznikli stavebné parcely väčšinou s jedným vlastníkom.
f) Výrazne sa zníži počet
listov vlastníctva na jedného
vlastníka.
g) Naprojektovali sa nové
cesty v chotári a rekonštrukcie
starých ciest – spolu 56 ciest
(prvé 4 cesty už boli urobené:
Medziháje, Za háj, Črťaž, Nad
Črťaž – úsek dlhý 2,4 km za 7
mil. Sk, investoval štát).
Poznámka: Pokiaľ budú
peniaze, v budúcnosti by sa
mali robiť ďalšie cesty.
h) V rámci pozemkových
úprav boli bezplatne vytvorené polohopisné a výškopisné zamerania.
i) V rámci pozemkových
úprav bol bezplatne vypracovaný komplexný prehľad údajov o chotári obce, týkajúci sa
biologických pomerov, pôdnych pomerov, hydrologických, klimatických, geomorfologických, rastlinstva aj živočíšstva.
j) Budú vytvorené nové -

Pri odvoze fekálií pomôže obecný úrad
Po smrti Jožka Ťapajnu
vznikol pre občanov problém s vývozom fekálií (zo
septiku, zo žumpy), keďže
len „Juzek“ vedel narábať s
fekálnou TATROU-Caskou.
Občania často chodili na

obecný úrad so žiadosťami o
pomoc pri vývoze tohto odpadu. Nebolo im možné pomôcť z vyššie uvedeného
dôvodu, TATRA - Cas bola
skoro dva roky nefunkčná, neťahalo sa na nej. Občania sa

mapy s presným záznamom
parciel a vlastníkov aj v digitálnej forme.
Tieto všetky úkony, ktoré
robili pracovníci pozemkového úradu, lesného úradu,
geodeti, znalci a ďalší odborníci, boli financované zo štátneho rozpočtu.
Samozrejme, že komasácia
v histórii bola prijímaná rozpačito a ľudia pri nej často
neboli spokojní, lebo sa cítili ukrivdení, možno právom,
možno neprávom a nedá sa
všetkým vyhovieť podľa ich
predstáv, ale vysvetlili sme, že
pozemkové úpravy majú pre
obyvateľov obce obrovský
význam, ktorý ocenia najmä
budúce generácie.
Preto nehľaďme na komasáciu len cez problém, napríklad záhumienok na Hradách,
ktoré sa museli zmeniť. Práve
na Hradách bolo pôvodne
vyše 500 malých parciel v spoluvlastníctve a teraz je ich tam
130 a každá je v celosti.

Na záver chceme uviesť jednoduchý postup geodetov pri
komasácii:
V katastri bolo vytvorených
20 lokalít, tzv. blokov a pokiaľ v tých blokoch mal vlastník podľa starého stavu parcely vo výmere aspoň 400
síce obracali na Oravskú vodárenskú spoločnosť (bývalý SEVAK) s tým, aby im prišli vytiahnuť fekálie, no, keď im oznámili cenu, tak si to rozmysleli a
fekálie vyriešili inak.
Obecný úrad chcel občanom
vyjsť v ústrety a začal zháňať
vozidlo, ktorým by tieto služby

m2, tak v tom bloku po zrátaní starých a malých parciel
dostal aj parcelu novú.
Príklad: Vlastník mal doteraz napr. 70 malých parciel
(okrem urbárskych) umiestnených po chotári, napr. v
15-tich lokalitách.
V priebehu predchádzajúcich rokov bolo znalcom
týchto 70 parciel ocenených
(cena bola stanovená podľa
toho či to boli lúky, pasienky,
orná pôda, biela plocha, zarastená a zaburinená plocha
a pod.) a z ocenenia vzišla
nejaká cena.
Staré parcely geodeti zrátali (výmeru aj ich cenu) a
naprojektovali nové parcely
do tých 15-tich lokalít, v ktorých ich doteraz vlastník mal,
no už vznikli väčšie parcely,
a hlavne už boli v celistvosti,
teda jednej jednine a sú k nim
naprojektované cesty. Cena
nových parciel sa zhoduje s
cenou starých parciel.
Všetky nové parcely budú
zapracované v nových mapách a budú prístupné na
internete, na katastrálnom
úrade alebo na obecnom
úrade.
Na Orave sa takýto projekt
robil len v šiestich obciach a
na Slovensku v 111-tich.
■ Združenie účastníkov pozemkových úprav)
vedel urobiť. Toto sa aj podarilo a tak obec má fekálnu V3S,
ktorou môže ľuďom vyviesť
fekálie. Cena jedného vývozu
je 15 € a tieto práce bude vykonávať Peter Šnapko obecnou V3S-kou s fekálnou nadstavbou..
■Starosta
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OZNAMY
Možnosť odkúpenia obecných pozemkov

Niektorí naši občania majú na ulici smerom od cintorína sypárne, no pozemky pod nimi a okolo nich nie sú ich vlastníctvom, t.j. nemajú ich majetkovoprávne vysporiadané. Po
ukončení pozemkových úprav obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že tieto pozemky ponúkne na odpredaj. Prednostné
právo na odkúpenie budú mať tí občania, ktorí sú vlastníkmi
týchto sypární. Pokiaľ títo nebudú mať záujem, ponúkne
obec tieto pozemky iným žiadateľom.
Obecný úrad najskôr listom osloví vlastníkov sypární a pokiaľ prejavia záujem, urobí sa geodetické zameranie kupovaného pozemku a vyhotoví sa kúpnopredajná zmluva. Preto
vyzývame vlastníkov ako aj iné osoby, aby sa informovali
na obecnom úrade o ďalšom postupe.
■ Obecný úrad

Geodet ponúka služby pre občanov

Geodet, ktorý zameriaval pozemky v katastri obce v
rámci pozemkových úprav (p. Martvoň – GEOPLAN)
ponúka občanom vymeriavanie pozemkov v chotári
(najmä pre tých, ktorí chcú píliť drevo) za zľavnené ceny
po osobnej dohode.
Zameranie bude požadovať obecný úrad pri vydávaní povolenia na výrub. Zameranie malým obecným prístrojom
v lesoch sa už nebude vykonávať kvôli odchýlkam. Môže
sa používať len pre určitú orientáciu v teréne.
■ Obecný úrad

Záujemcovia o výstavbu rodinných domov,
hláste sa!

Pozemkové úpravy vytvorili v lokalite Močiare z veľkého
počtu malých parciel (bolo ich 130) väčšie parcely,
vhodné na stavebné účely. Niektorí pôvodní vlastníci
tam mali svoje parcely také, že na jednej parcele boli aj
piati-šiesti spoluvlastníci. Nový stav rozdelenia týchto
parciel vytvoril pozemky tak, aby sa dali využiť na individuálnu bytovú výstavbu, t.j. vo výmere 400 metrov
štvorcových a je tam vytýčená aj budúca miestna komunikácia.
Vlastníci, ktorí tam mali pozemky doteraz, tam pozemky
aj dostali, väčšina v jednej jednine (tí, čo tam mali aspoň
400 m2) Tí, čo mali menej, tam dostali tiež pozemok, no
už s niekým v podiele.
Vyzývame občanov, ktorí majú záujem o výstavbu rodinných domov v tejto lokalite, aby sa prihlásili na obecnom úrade, pretože ten potrebuje mať vedomosť o záujme občanov o výstavbu, nakoľko musí tam naplánovať položenie inžinierskych sietí a vybudovanie miestnej komunikácie.
Pokiaľ nebude záujem, parcely ostávajú na účely záhumienkového hospodárenia s pôdou a obecný úrad tam
■ Obecný úrad
nebude robiť žiadne aktivity.
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Mikuláš navštívil najprv kostol
a potom škôlku
Tohoročný Mikuláš prišiel
rozdávať darčeky deťom
skôr, ako bol jeho sviatok.
Urobil to tak 4. decembra v
nedeľu po popoludňajšej pobožnosti (po litániách). Zavítal so svojím sprievodom,
zastal pred hlavným oltárom a prihovoril sa asi 40 deťom našej obce. Deti zasa na
oplátku mu zaspievali, zarecitovali a zároveň sľúbili poslušnosť rodičom, učiteľom a
všetkým starším ľuďom.
Najväčšiu radosť z darčekov od Mikuláša prejavili tí
najmenší. Mikuláš nezabu-

Šikovní škôlkari
Aj tento školský rok pod vedením pani učiteliek sa začal rôznymi aktivitami detí
MŠ.
Hneď v septembri bola šarkaniáda. V októbri výstava
ovocia a zeleniny, spojená s
ochutnávkou. Deti z domu
priniesli peknú zeleninu a
ovocie a s veľkou chuťou i
nadšením vyrábali panáčikov a chutne šaláty. Z príležitosti sviatku úcty k starším venovali svojim starkým
pásmo básní, piesní, spojené
aj s malou scénkou „Varím
polievočku“. Toto predviedli
v kultúrnom dome pre všetkých dôchodcov.

dol obdariť aj nášho duchovného otca Henryka. Všetci
boli spokojní a Mikuláš sa
pobral na svoju ďalšiu púť,
kde ho už čakali iné deti.
Jeho púť pokračovala do
miestnej materskej školy, a to
v deň sviatku sv. Mikuláša –
6. decembra. Tu ho netrpezlivo očakávali škôlkari aj s rodičmi.
Bola veľká slávnosť, pretože pre Mikuláša pripravili
aj pohostenie, spolu sa tešili z
mikulášskych darčekov a sľubov.
■ Mária Murínová

Príjemnou a pre deti radostnou aktivitou bolo privítanie Mikuláša, samozrejme, s
čertíkom. Tento rok bol čertík veľmi dobrý, lebo deťom
priniesol aj hračky. Za pekné
vystúpenie Mikuláš obdaroval deti balíčkom sladkostí a
aj hračkami.
Ešte nás čaká Vianočná besiedka, kde sa každé dieťa
predstaví a ukáže svojím rodičom aké je šikovné. Bude
to spojenie kolied, vinšovačiek a scénky „ VIANOCE
V LESE“. Na záver deti odovzdajú vianočné pozdravy
svojim rodičom, ktoré pre
nich vyrobili za pomoci pani
učiteliek.
■ Marta Hudecová
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Najkrajšou obcou Slovenska opäť Sedliacka Dubová
Takto svojimi hlasmi posunuli Slováci aj v tomto roku
na portáli Slovakregion obec
Sedliacku Dubovú, že opäť
po tretíkrát za sebou sa
ocitla na popredných miestach v súťaži o Najkrajšiu
obec Slovenska a získala 31
278 hlasov.
V roku 2009 sa umiestnila
v tejto súťaži na 1. a v roku
2010 na 3. mieste. V tomto
roku 2011 ju opäť posunuli na
l. miesto.
Po tretíkrát sa našej obci podarilo umiestniť na stupni víťazov v súťaži o Najkrajšie mesto
a obec Slovenska, ktorú vyhlasuje informačný portál Slovakregion. Prvé miesto potešilo nielen nášho starostu La-

dislava Tomáňa, ale predovšetkým našich obyvateľov. Dodalo
im väčšie sebavedomie a hrdosť
na svoje rodisko.
O súťaži sa vyjadril L. Tomáň takto: „Aj keď súťaž nehodnotia odborníci, nebude to
asi náhoda, že sme už po tretíkrát uspeli a pravdepodobne za
odovzdanými hlasmi sú aj vrecári, ktorí k nám prichádzajú v
čase letných prázdnin v rámci
projektu Dubova Colonorum.“
Na druhom mieste sa umiestnila obec Vydrná s 27 966
hlasmi, 3. miesto patrí obci Kamenín s 26 969 hlasmi. Poradie
miest Slovenska je nasledovné:
1. Bardejov – 35 491 hl., 2.
Štúrovo – 27 263 hl., 3. Trenčín – 22 722 hlasov.

Súťaž o Najkrajšie mesto a
obec organizuje Slovakregion v
čase od 1. apríla do 30. októbra
v roku. Súťaž bude pokračovať
aj v roku 2012 a je rozšírená aj
o naj primátora a starostu Slovenska.
Naša obec takýmto víťazstvom získava veľa, a to bez fi-

nančných výdavkov, pretože
robí si reklamu v médiách, čím
sa stáva známou po celom Slovensku. Okrem toho obec dostáva ocenenie a rôzne reklamné materiály, pútače atď.
Mnohé obce na takúto reklamu
míňajú nemalé finančné prostriedky.
■ ph

Napísali o nás regionálne noviny Oravy – dvojtýždenník
Oravec 22.11.2011
Najkrajšou obcou Slovenska je opäť Sedliacka Dubová
Siedme, prvé, tretie a opäť
prvé miesto na Slovensku. Poradie, ktorým by sa chcel pochváliť nejeden športovec.
Tentoraz nehovoríme o športových výsledkoch, ale o súťaži Najkrajšia obec Slovenska. Spomínané umiestnenie
dosiahla počas štyroch ročníkov Sedliacka Dubová. Titul
najkrajšej obce sa tak po roku
opäť vrátil na Oravu.
Sedliacka Dubová získala
v internetovom hlasovaní 31
278 hlasov. Druhá v poradí
bola Vydrná s necelými 28 tisíc hlasmi. Najkrajším mestom sa stal Bardejov (35 491
hlasov). V kategórii primátor
zvíťazil Pavel Hagyari z Prešova. Prvenstvo medzi sta-

rostami patrí Michalovi Sýkorovi zo Štrby. Zaujímavosťou je, že Sedliacka Dubová
získala druhý najväčší počet
hlasov v tejto súťaži, hneď
za Bardejovom. Ďaleko za
ňou ostali Trenčín, Levoča,
ale aj Dolný Kubín s necelými troma tisíckami sympatizantov.
„Tento výsledok nepreceňujeme, ale samozrejme, že
nás potešil. Je to zásluha všetkých obyvateľov. Každý sa určitou mierou o zisk titulu pričinil,“ skromne uviedol starosta Ladislav Tomáň, ktorý
sedí na starostovskej stoličke
už štvrté volebné obdobie. Má
teda veľký podiel na tom, ako
obec vyzerá.
„Ľudia, ktorí hlasujú, majú
na to dôvod. Aj inde sú pekné
dediny. To, že Sedliacka Du-

bová je najkrajšia, je len jedna
vec. Druhou je, že sa tu dobre
žije. Máme aktívnych dôchodcov, športovcov, harmonikárov, mladých aj starých ľudí,“
dodal František Jedinák.
Na výsledku internetového
hlasovania sa veľkou mierou
určite pričinili účastníci projektu Dubova Colonorum.
Každé leto v tejto malebnej obci pracuje približne 40

mladých ľudí pri rekonštrukcii
zrúcaniny kostola. Koordinátor projektu Erik Herceg opísal symbiózu s obcou:
„Každé leto sa v Sedliackej
Dubovej stretávame s veľkou
ochotou pomôcť nám nielen
zo strany starostu a poslancov,
ale aj obyčajných ľudí. Obec
pomáha nám a my v obci tým,
že šírime jej dobré meno.“
■ Martin Pavelek
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Z listov našich čitateľov
Námet i objasnenie
a pochvala so želaním
Keď som si medzičasom prečítal noviny obce Sedliacka Dubová z júna 2011 – zaujalo ma
aj konštatovanie na strane 7
„Občania Sedliackej Dubovej
majú byť načo hrdí, pretože na
Orave sa môže vyšším množstvom osobností pochváliť iba
Veličná.“
Tu ponúkam námet: Sedliacka Dubová určite prevýšila
aj Veličnú a je prvá nielen na
Orave, ale asi na celom Slovensku a možno aj v širšom
okruhu, a to - v počte právnikov na počet obyvateľov obce,
v ktorej sa narodili (celkove,
prípadne žijúcich v určitom
čase). Napr. okolo rokov 1956
… , pretože ku žijúcim, uvedeným na strane 8 toho čísla novín, treba ešte pripočítať JUDr.
Jána Žochňáka a z mladších
ako som ja (čiže narodených r.
1929 a neskôr), myslím, že tiež
právo vyštudoval Ján Machaj a
neviem, či aj Ján Krížo (ktorý
naposledy pracoval na centrálnom oddelení správy železníc
Prof. JUDr. Peter Colotka
Bratislava
Vážený pán starosta,
predovšetkým Vás, členov
predstavenstva obce i Vašej
rodiny srdečne pozdravujem
so živou spomienkou na naše
pamätné stretnutie pri mojej
osemdesiatke.
Z vysielania Slovenského
rozhlasu i z dennej tlače som
sa dozvedel , že naša rodná
obec Sedliacka Dubová bola
vyhlásená v celoštátnom meradle za najkrajšiu obec Slovenska.
Viem, že za tým pekným

neďaleko Šafárikovho námestia v Bratislave) a možno aj iní
… A túto sedliackodubovskú
sériu právnikov pomohla naštartovať trojica Staško, Žochňák, Colotka. A boli to najmä
dve slová, ktoré osobitne v období po r.1942 mali v rámci
Slovenska veľký cveng : právnik Staško.
Nejaká osoba sa môže ohradiť (aj sa ohradila) voči spomínaniu bývalých „zloduchov“.
Tu dávam objasnenie: Ten, čo
(ako sa hovorí) rúbe „hlava-nehlava“, asi pozabudol na biblické príbehy o stratenej ovci či
o márnotratnom synovi, ktorý
sa kajúcne vrátil … Najmä tých
vyššie postavených sme náchylní (a často oprávnene) podozrievať, že majú niečo „za
ušami“ či „za nechtami“ …
Ale obyčajný smrteľník sotva
niekomu dovidí dovnútra!
Keď som sa stretol aj so spomenutým Žochňákom v čase,
keď učil na univerzite a otvorene kamarátsky som sa ho
spýtal na niečo citlivé … , on
mne na to: „Fero, nezabudol
som, ako nás voľakedy učil náš
úspechom stojí Vaša práca ako
starostu, predstavenstva obce,
ako i občianok a občanov našej dediny, súdržným snažením, ktorých sa našej obci
tejto cti zaslúžene dostalo.
K tomuto spoločenskému
oceneniu Vám všetkým zo
srdca blahoželám. Týmto
„vencom slávy“ ste sa prejavili ako zdarilí dedičia Vašich
predchodcov našej starobylej
obce i ako svetlý príklad pre
Vašich nasledovníkov, aby k
všeobecnému prospechu našu
obec ďalej zveľaďovali.
K tomu Vám všetkým, ako
Váš rodák, prajem hojnosť

katechéta Trstenský, že„brány
pekelné Cirkev nepremôžu“
(ako je to v Biblii, Mt. 16,
18).“ Len pár ľudí mohlo vedieť a ešte vie, koľko boľševických písomností či udaní tento
Jano roztrhal a hodil do odpadového koša … A treba mať
najmä na pamäti, že ťažko
niekto zo smrteľníkov vie, čo
ako človek prežíva či prežíval
práve v poslednej sekunde života, ktorá má konečné celoexistenčné rozhodnutie i záverečnú platnosť !!!
Napokon chcem vysloviť
úprimnú pochvalu redakčnej
rade novín, osobitne pánovi
starostovi i šéfredaktorovi, za
zdravia i telesnej a duševnej
pohody.
Osobne sa teším, že som sa
(síce bez vlastných zásluh) v
tejto obci narodil, v nej časť
svojho života i prežil a že počas môjho verejného pôsobenia som skromnou tehličkou k
jej rozvoju prispel.
Môj vinš by som najradšej
predniesol osobne, no moje
zdravotné pomery mi to zatiaľ
nedovoľujú. So želaním všetkého dobrého ostáva
■ Váš Peter Colotka v.r.
V Bratislave
18. novembra R.P. 2011

kvalitný tematický výber i jeho
spracovanie, za dobrú obsahovú i formálnu úroveň textových aj fotografických častí
novín. Súčasne všetkým obyvateľom obce z tej duše želám naďalej rozširovať aj ďalšie generácie dobrých právnikov, ktorí budú čestne a s náležitou odvahou obhajovať ľudské práva a spravodlivosť vo
svete.
V novembri 2011 - so spomienkou aj na bývalých zosnulých krajanov, tiež v adventnej nádeji, so srdečnými pozdravmi a želaniami zostáva
■ Dr. František Kľuska,
Bratislava
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Obec na aktívnu komunitu seniorov nezabúda
„Byť mladým vie každé teliatko, ale vedieť starnúť,
to je kumšt.“
Karel Čapek
Už sa u nás stalo tradíciou, že si v závere roka aspoň skromným poďakovaním uctíme našich dôchodcov formou kultúrno-spoločenskej akcie, spravidla v období, kedy si celá spoločnosť
pripomína Svetový deň seniorov a Mesiac úcty k starším,
ktoré v roku 1990 vyhlásila
Organizácia spojených národov.
Táto tohtoročná milá udalosť, organizovaná pre starších spoluobčanov s „titulom“ dôchodca, sa uskutočnila v nedeľu 6. novembra
pod patronátom obecného
úradu a bola takpovediac
dvojkolová.
Prvým kolom bol kultúrny
program, ktorého sa mohli
zúčastniť všetci občania bez
ohľadu na vek a mnohí to využili.
V programe vystúpila najskôr najmladšia kategória
umelcov – škôlkari. Vyskúšali si dosky ktoré znamenajú svet, aby s entuziazmom
a sem-tam aj rozpačito v boji
s trémou vykúzlili úsmevy na
tvárach divákov, čo sa prišli na nich pozrieť do kultúrneho domu. Po nich zožali úspech folkloristi z Dlhej
nad Oravou. Speváci a tanečníci pod vedením Jožka Matisa, choreografky Eleny Červeňovej a harmonikára Ing.
Viliama Janíka nadchli svojím dynamickým vystúpením
všetky vekové kategórie divákov v sále, ale zrejme najviac
zapôsobili na tých starších a
najstarších, ktorí majú folk-

lór ešte hlboko zakorenený v
srdciach, preto že na ňom vyrástli a to bol ich pop i rock.
Druhé kolo bolo už takpovediac mládeži neprístupné,
pozvánka bola len pre našich
milých dôchodcov. Pre tých,
o ktorých zvykneme hovoriť, že sú na zaslúženom odpočinku. Všetci však vieme,
že v skutočnosti veľmi neodpočívajú.
Naozaj, neviem, ako sa dá
spojiť známy fakt, že dôchodcovia sú najviac zaneprázdnenou spoločenskou skupinou so
štatistickým a teda byrokratickým názorom, podľa ktorého
sa považujú za ekonomicky
neaktívne obyvateľstvo, alebo
tiež za obyvateľstvo v poproduktívnom veku. V každom
prípade na dôchodcov v našej
obci určite táto byrokratická
kategorizácia neplatí.
Naši dôchodcovia sú aktívni
a vôbec sa o nich nedá povedať, že by boli neproduktívni.
Veď stačí, aby sme len stručne
vymenovali aktivity, do ktorých
sa v obci zapájajú a hneď vidíme, že vznikajú i hodnoty,
ktoré sa dajú vyčísliť aj ekonomicky. Tak napríklad: Naši
dôchodcovia sú medzi harmonikármi, podieľajú sa na
organizovaní šachového turnaja, vedia spoločne relaxovať zorganizovaním spoločného kúpania v Oraviciach, a
nemyslia pri tom len na seba,
zoberú so sebou aj školákov a
deti, teda najmladšiu generáciu.
Zapájajú sa do prác v obci
a do jej skrášľovania (jednou
z aktivít bolo upratovanie na
cintoríne). Zúčastňujú a angažujú sa pri zimnom i letnom
prechode dubovským chotá-
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rom, sú zapojení do stolnotenisových aktivít...
Nuž týmto všetkým bolo
venované nedeľné popoludnie
a podvečer 6. novembra. Garantom a „sponzorom“ sviatočného podvečera pre našich
dôchodcov bola obec, ale za
aktívnej účasti a spolupráce ich
samotných. Ako vždy, nemohli
byť ani v tomto prípade bokom, nechceli sa iba prizerať.
K prítomným sa prihovoril starosta obce Mgr. Ladislav
Tomáň. Všetci ho poznáme
a nebudeme preháňať ak povieme, že neunavoval prítomných dlhým rečnením. Bol to
však príhovor, z ktorého bolo
cítiť úctu a zároveň bol i prejavom úprimného a neformálneho poďakovania.
Toto príjemné posedenie
bolo spojené tiež s gratuláciou jubilantom, čo už režírovala miestna Jednota dôchodcov Slovenska, alebo ak sa vám
viac páči klub dôchodcov pod
vedením Mgr. Petra Havrilu s
jeho výkonným výborom: Máriou Zajacovou, Hankou Šutou, Hankou Štigovou, Máriou
Brtošovou, Helenkou Laurinčíkovou, Mariánom Miháľom
a Ing. Viliamom Janíkom. Jubilantom (o nich viac na inom
mieste) pogratuloval tiež starosta obce a ostatní účastníci.
Príjemným a neočakávaným
prekvapením bol príchod členov dlhánskej folklórnej skupiny, o ktorej si všetci, okrem
zainteresovaných, mysleli, že
po vystúpení na pódiu kultúrneho domu už dávno odišli.
Nuž bol aj spev spevákov s nespevákmi za hudobného sprievodu harmonikára
Ing. Viliama Janíka a domov
sa odchádzalo bez veľkého
ponáhľania, s pocitom, že na
dôchodcov sa v Sedliackej Dubovej nezabúda.
Pri písaní tohto článku som
náhodou natrafil na myšlienku,
ktorej autorom je americký spi-

sovateľ Orison Swett Marden:
„Nik nie je starý, pokiaľ sa zúčastňuje na živote a pokiaľ jeho
svieca nevychladne a nestratila
cit“. Som presvedčený, že jeho
myšlienka v plnej miere platí aj
o našich dubovských dôchodcoch.
S humorom si však môžeme
povedať: Viete, kedy začína
staroba? Vtedy, keď musíte použiť iné okuliare, aby ste našli
tie svoje.
Aby sa našim dôchodcom
nestávala podobná situácia,
dostali ako drobnú pozornosť
poukážku na 10 eur, ktorú
môžu využiť do konca roka
na riešenie prípadného problému s okuliarami na zaplatenie služby v očnej optike Aktual optik v Dolnom Kubíne.
■ F. Jedinák
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Putovanie po našom
Kostole sv. Michala archanjela
Svätý Štefan Uhorský
Sv. Štefan pochádzal z panujúcej vojvodskej rodiny uhorskej.
Jeho otec bol Gejza. Vládol
od roku 972-997 v Uhorsku ako
veľkoknieža a matka Šarlota,
dcéra sedmohradského kniežaťa Gyulu. Ten už bol kresťanom. Štefan sa narodil pravdepodobne v r. 975 v Ostrihome.
Meno Štefan dostal pri krste,
ktorý mu udelil pasovsky biskup Pilgrim alebo jeden z jeho
kňazov. Predtým sa volal Vajk.
Gejzov syn Štefan v r. 995 si
vzal za manželku kresťanskú
bavorskú princeznú bl. Gizelu,
sestru cisára sv. Henricha II.
Gejza založil benediktínsky
kláštor v Pannonhalme. V r. 997
zomrel vojvoda Gejza a Štefan
prevzal po ňom vládu v Uhorsku. Svoje kresťanské vzdelanie
a múdrosť‘ v spravovaní krajiny
uplatňoval pre všeobecné dobro
svojich poddaných. Štefan zavadzal u svojho ľudu múdre
kresťanské poriadky a vzdelanie. Takto polozil pevne základy
pre kresťanskú kultúru.
Jeho najoddanejšími spolupracovníkmi v tejto činnosti boli
benediktíni nemeckí, francúzski,
talianski i českí (Radla), z radov
ktorých pochádzala aj väčšina
prvých biskupov. Všade zakladal školy, vydal zákonník, v ktorom zákony cirkevných snemov
a cisára Karola Veľkého tvorili
základ štátnej ústavy a zabezpečili spokojný hmotný i duchovný
život ľudí v každom ohľade.
Nakoľko v jeho krajine bývali rozličné národy, predpísal
sa myšlienkou, že založí mocne
kráľovstvo. Na stolici sv. Petra
v Ríme bol vtedy Silvester II.
(999-1003), slávny a vysokoučený pápež. Štefan sa poradil so

svojimi biskupmi a veľmožmi
a vyslal do Ríma k pápežovi
opáta Radla, aby v jeho mene
vyprosil novému cirkevnému
usporiadaniu v Uhorsku štedré
požehnanie a jeho osobe udelenie kráľovskej hodnosti a koruny Pápež Silvester 11. prijal a
vypočul Radlovu prosbu a prekvapený neočakávaným výsledkom šírenia Cirkvi v Uhorsku
vraj zvolal: „Ja som len apoštolský muž, ale Štefan je skutočný apoštol!“ A na znak svojej vďačnej uznanlivosti s najväčšou ochotou potvrdil cirkevne usporiadanie, ktoré Štefan v Uhorsku zaviedol. Poslal
mu drahocennú korunu a dal
mu ,,ius legationis“, číže apoštolskú právomoc a ako odznak
toho, apoštolský kríž, ktorý biskupi nosievali pred uhorským
kráľom pri verejných slávnostiach. Odtiaľ prislúchal uhorským kráľom titul: ,,apoštolský
kráľ.“ Kráľ ako apoštolský legát zriaďoval biskupstva, určoval ich hranice a menoval cirkevných hodnostárov. Bola to
bula Legati nobilitatis zo dňa
27. marca 1000, ale, ako je dnes
zistené, je renesančným falzifikátom (po r. 1576).
Na Vianoce r. 1000 ho ostrihomsky arcibiskup Dominik v
Ostrihome slávnostne korunoval za uhorského kráľa a neskoršie aj jeho zbožnú manželku
Gizelu. Štefan ako kráľ zdvojnásobil svoju apoštolskú horlivosť v upevňovaní Cirkvi v celej svojej krajine. Nábožná manželka Gizela sa s ním pretekala v
ušľachtilej horlivosti: zhotovovala drahé rúcha, vyšívala a ozdobovala ich zlatom a striebrom
a darovala ich chrámom.
Kráľ pamätal aj na kresťanských pútnikov z jeho kráľov-

stva a zriadil pre nich pútnické
domy v Jeruzaleme, v Ríme, v
Ravenne a v Carihrade. Dozeral na to, aby kresťanská viera
prenikala život ľudu a zakázal
nemravný život. Sám dozeral
na predstavených i na ľud, navštevoval biskupstva i kláštory,
často aj preoblečený, a odmeňoval horlivých, trestal ľahostajných a dbal o to, aby všade
vládol kresťanský poriadok a
disciplína. Aj sám kázal o viere
a o povinnostiach, ktoré požaduje viera.
Nepoznaný zašiel aj do nemocníc, ktoré založil a štedro ich
obdaroval majetkami, a tam obsluhoval chorých. Zašiel preoblečený aj do biednych príbytkov
chudobných poddaných a rozdával im štedré almužny. Pri takejto
starostlivosti o Cirkev a verejne
blaho jeho krajina počas jeho
dlhého panovania prekvitala.
Mal viacej deti, ale Pán Boh
mu ponechal pri živote iba syna
Imricha. V r. 1031 chcel Štefan
odovzdať‘ správu krajiny Imrichovi i dal mu desať‘ prekrásnych naučení, ako ma slúžiť
Bohu a svojich poddaných urobiť šťastnými. Ale Boh chcel
skúšať‘ verného sluhu, i dal mu
okúsiť kalich trpkosti.
Práve vtedy, keď sa veľmoži
krajiny mali zhromaždiť‘ k slávnemu korunovaniu jeho syna za
svojho panovníka, povolal Boh
čistú Imrichovu dušu šesť dni
pred korunovaním v dvadsiatom
štvrtom roku jeho života z pozemského kráľovstva do svojho
nebeského kráľovstva, keď pri
jednej poľovačke utrpel väzné
zranenie. Štefanove ústa sa už
nikdy viac nepohli k úsmevu.
Ustavične sa modlil k Bohu.
Sedem rokov žil potom ešte
Štefan bohumilo, ale tieto posledne roky panovania boli
strpčené jeho chorobou a nevďačnosťou niektorých veľmožov, ktorí sa sprisahali proti
jeho životu. Jeden zo sprisahancov raz večer vstúpil s me-

čom, ukrytým pod plášťom, do
kráľovej izby, aby ho zavraždil.
Keď sa však vrah približoval
ku kráľovmu lôžku, naľakal sa,
meč mu vypadol z ruky na zem.
Štefan sa prebudil. Veľmož padol na kolena, nariekal, vyznal
svoj zločinný úmysel a prosil o
milosť‘. Kráľ mu odpustil, ale
sprisahanci boli podľa zákona
popravení. Štefana najviac trápila myšlienka, koho ma ustanoviť za svojho nástupcu. Konečne za svojho nástupcu na
trón vyhlásil Petra, syna svojej
sestry Gizely.
Keď sa Štefan postaral o
svojho následníka, pripravil sa
na svojom bolestnom lôžku
na blaženú smrť, ktorá prišla
15. augusta 1038 v Ostrihome
v šesťdesiatom deviatom roku
jeho zbožného života. Jeho
telo preniesli do Stoličného Belehradu a tam ho s veľkou smútočnou slávnosťou pochovali v
bazilike, ktorú sám postavil. V
r. 1083 dal pápež Gregor VII.
(1073-1085) vykonať ,,elevatio
corporis“ (vyzdvihnutie tela)
všetkých tých, čo obrátili Panóniu na kresťanskú vieru, medzi
nimi, pravdaže, prvé miesto patrilo Štefanovi. To bolo vlastne
ich vyhlásenie za svätých. Medzi
nimi bol aj jeho syn Imrich. Sviatok sv. Štefana, ako patróna
Uhorska, sa v Uhorsku slávil
20. augusta. V novom kalendári
je určený na 16. august.
■ vdp. H. Sitek
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Obnovme si svoj dom – Kostol sv. Michala archanjela
V našej obci Sedliackej Dubovej momentálne rezonuje
medzi občanmi aktuálna
téma, týkajúca sa obnovy
nášho Božieho stánku - Kostola sv. Michala archanjela.
Aj keď náš duchovný otec s
touto problematikou veriacich
oboznámil v kostole i na zasadnutí farskej rady, ale predsa
medzi občanmi kolujú nejasnosti a pri rozhovore sa vypytujú, ako je to vlastne.
Z toho dôvodu naša redakcia
položila vdp farárovi Henrykovi Sitekovi 5 otázok, na ktoré
ochotne odpovedal a veríme, že
už teraz bude jasný pohľad.
1. Aká potreba vyvolala v
tomto období robiť obnovu
nášho chrámu?
- Odpoviem takto. Len do
roku 2014 máme možnosť získať finančnú pomoc Ministerstva kultúry SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom“
.Takúto možnosť sme nemali
celé roky.

2. O aký zámer opráv (rekonštrukcie) ide a v akom
rozsahu?
- I. etapa: Obnova zastrešenia rímskokatolíckeho Kostola sv. Michala archanjela v
Sedliackej Dubovej a realizácia reštaurátorského výskumu
stien interiéru.
II. etapa: Reštaurátorské práce
malieb v interiéri kostola.
Takýto postup nám odporúča
Krajsky pamiatkový úrad aj
reštaurátori, keď chceme získať finančnú podporu Ministerstva kultúry.
3. Aké sú predpokladané finančné náklady?
- Podľa rozpočtu:
I. etapa: Predpoklad 187 000
€, žiadame o dotáciu vo výške
177000 €. Naša spoluúčasť 10
000 €. Tu však nemáme na to
vplyv, koľko nám prispeje Ministerstvo kultúry. Naša spoluúčasť však ostáva.
II. etapa: Nie je ešte urobený
rozpočet. Ten bude vypraco-

vaný po uskutočnení I. etapy
prác.
4. Je dostatok finančných
prostriedkov a ak nie, aké
sa zvolia postupy?
- Momentálne nemáme dosť
finančných prostriedkov na
všetky práce, ale dúfam, že
Božia prozreteľnosť, náš patrón sv. Michal a dobrí ľudia
nám v tomto diele pomôžu.
Tu môžem po skúsenostiach
s opravou Kostolíka sv. Trojice v Hornej Lehote povedať, že keď sme začali práce,
tak sa aj prejavila štedrosť
dobrodincov. U nás sa prejavuje už teraz. Momentálne už
prispeli 3 dobré duše spolu
vo výške 1300 €. Myslím si,
že treba nám však pamätať,
aby toto dielo bolo podporené tiež spoločnou modlitbou.
5. Treba občanov oboznámiť aj v akom časovom horizonte by sa práce usku-

Nekrológ za Františkom Majcherom mladším
(4.7.1964 - 29.6.2011)
Aj keď oneskorene, ale o to
viac úprimnejšie, vrúcnejšie a
s úctou si chceme zaspomínať na zosnulého Františka
Majchera, ml., ktorý náhle
odišiel do večnosti v nedožitých 47 rokoch svojho života.
Opustil svoju milovanú manželku, syna Ľubomíra, matku,
sestry, ďalších príbuzných a
priateľov, ale aj prácu, záľuby,
všetko to, čo mal rád.
Jeho život sa začal naplno
rozvíjať po ukončení štúdií na
základnej a strednej škole. Potom si založil rodinu, postavil
rodinný dom, vychoval spolu

s manželkou Ivankou syna
Ľubomíra a tešil sa zo života.
Tešil sa tak, že sa podieľal aj
na rôznych činnostiach verejného života.
Jeho, už tiež nebohý, otec
ešte za života rád s láskou spomínal na Ferka, bol na neho
hrdý, že vie svojou harmonikou privodiť všetkým dobrú
náladu.
Tým chceme pripomenúť,
že nechýbal na žiadnej obecnej akcii – či to boli lyžiari,
hasiči, ale aj cirkevné akcie.
Prejavil sa ako oddaný člen
Dobrovoľného hasičského
zboru. Za aktívnu činnosť bol
niekoľkokrát vyznamenaný.

Naši spoluobčania Ferka
poznali ako charakterného,
skromného, pracovitého,
obetavého človeka, ktorý
vždy na požiadanie rád pomohol pri rôznych poľnohospodárskych a stavebných
prácach.
Dalo sa na neho spoľahnúť a ľudia ho vždy radi privítali. O tom svedčila aj posledná rozlúčka s ním – okrem miestnych občanov a rodiny sa s ním prišla rozlúčiť
skoro celá Orava, boli to hasiči Dlhej nad Oravou, Krivej,
Hornej Lehoty, Oravského
Podzámku, Pribiša i Územného výboru DPO Oravy.

točnili, prípadne by sa mali
ukončiť.
- Na všetky práce máme 3
roky. I. etapa: máj až november 2012.
II. etapa: roky 2013 až 2014.
Podotýkam však, že všetko
závisí od finančnej podpory
Ministerstva kultúry, či ju dostaneme a koľko dostaneme.
Snažil som sa odpovedať
stručne a vecne. Podobne,
ako som sa opýtal farníkov
v Hornej Lehote, chcem sa
opýtať aj vás: „Ak nie teraz,
tak kedy bude vhodný čas?
Ak nie my, tak kto?“
Na záver, prosím, celú farskú
rodinu o modlitbu a pomoc v
tomto diele.
Pán farár, ďakujeme za zrozumiteľné vysvetlenie a jasné
odpovede. Veríme, že sa už
nebudú šíriť nepravdivé fámy
a naši občania podporia váš
úmysel. Držíme vám palce!
■ Zhováral sa ph
Taký bol náš Ferko, len
osud mu nedoprial dlhšieho
pozemského života, viac radosti so svojou rodinou a musel odísť do večnosti a teraz
na nás i svoju rodinu pozerá a
dohliada hore z nebíčka.
Ferko, odpočívaj v pokoji!
■ redakcia
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Aj v oblasti literatúry sa zviditeľnuje Sedliacka Dubová
Iste sa zamyslíte a položíte
si otázku: „A čo už len také
urobila naša obec, že sa zviditeľnila na Slovensku aj v
literatúre?“
Obec v tejto oblasti nič také
zvláštne neurobila, ale o to sa
v ostatnej dobe zaslúžil talentovaný jednotlivec – náš občan
Michal Jedinák. Popri svojej
profesii sa venuje aj literárnej
tvorbe, píše poviedky, ktoré čitateľa uvedú v niektorých prípadoch do sveta fantázie, ba
konfrontuje ju s našou súčasnou realitou.
Nepíše si to len pre seba, ale
snaží sa to prostredníctvom li-

terárnych súťaží priblížiť čitateľom na celom Slovensku a
podľa odborných hodnotení a
kritík vždy úspešne.
V tomto roku ( už v poradí
9. ročník ) do literárnej súťaže
Cena fantázie poslal poviedku
s názvom Števko a tá tak zabodovala, že získala 2. miesto
na Slovensku zo 121 poviedok
od 105 autorov.
Počas existencie tejto súťaže
sa Michal viackrát umiestnil
na popredných miestach, čo
znamená, že nie je žiaden začiatočník, ale už pomerne vyzretý autor. Iste nemusíme
pripomínať, že spisovatelia sú

Cena Fantázie 2011
POVIEDKA: Michal Jedinák - Števko
„Už prišli! Už sú tu!“ prekrikujú sa deti a nazerajú do
okien. Pred domovom zaparkuje auto s prívesom. Je sivej
farby, nemá značku, logá, nijaké identifikačné znaky. Napriek tomu všetci vedia, čo
ukrýva.
„Utíšte sa a posadajte si!“
prikazuje deťom vychovávateľka. Nezbedníkom pohrozí
prstom: „Ak nebudete poslúchať, príde si po vás smetiar.“
Väčšina detí už vie, že smetiar je vymyslený, takisto ako
bubák či Ježiško.
No predsa si sadnú na
miesta a nezvyčajne potichu
čakajú. Števko si palcom šúcha jazvičku na čele.
Rana sa dávno zahojila, ale
aj po dvoch mesiacoch ho občas zasvrbí. Vychovávateľka
ho klepne po prstoch a naznačí mu, aby si založil ruky
za chrbát. Neznáša pohľad na
deti, ktoré sa škriabu.

Števko jej s plachým úsmevom vyhovie, aj keď jeho
prsty chcú pokračovať v začatom diele. Po chvíli na svrbenie zabudne.
Zo sivého auta vystúpia
dvaja roboti. Vodič zamieri k
prívesu, roztvorí dvere, vysunie schodíky a zmizne vo vnútri. Druhý robot vykročí ku
vchodu do domova.
Vychovávateľka mu otvorí
dvere skôr, než zazvoní.
„Dobrý deň. Ste tu
presne,“ vysloví to, akoby
bola radšej, keby meškali.
„Čas je drahý,“ prikývne robot.
Jeho postoj, tvár, ba ani oči
nevyjadrujú emócie. Niežeby
ich nemal naprogramované,
len ich teraz nevyužíva. Robí
svoju prácu.
Keď chce vstúpiť do triedy,
vychovávateľka ho zdvorilo
zastaví. Zdvihne ruku s čítacím zariadením. „Musím vi-

svedomím národa, sú to ľudia
obdarení talentom, múdri a sú
avantgardou (predvojom) spoločenského, kultúrneho života
v každej spoločnosti.
Cena fantázie je literárna
súťaž zameraná na fantastiku, bez vekových a iných obmedzení, v ktorej má účastník
šancu získať finančnú výhru a
zároveň publikovať v časopise
a v zborníku súťaže.
Súťaž je dvojkolová, v prvom kole anonymné poviedky
hodnotí vybraná porota. Päť
poviedok sa následne dostáva
do druhého kola, v ktorom finálové poviedky hodnotia či-

tatelia. Celý tento náročný
proces absolvovala poviedka
Števko od Michala Jedináka a
v konečnom hodnotení získala
zaslúžené 2. miesto.
Naša redakcia Miškovi blahoželá a praje bohatú invenciu, nápaditosť, aby z jeho dielne naďalej vznikali zaujímavé dielka, ba aj väčšie umelecké diela.
Tešíme sa, že tak pekne sa
dostáva naša malá, ale veľká
dedinka do povedomia celého
Slovenska.
■ ph

dieť vaše poverenie a oprávnenie. Prepáčte,“ dodá.
Mohla to urobiť aj dnu, ale
všetky formality chce mať čo
najskôr za sebou.
„Zákon to vyžaduje,“ ubezpečí ju robot a priloží k čítačke dlaň. Výmena údajov
prebehne v tichu, trvá to len
niekoľko sekúnd. Všetko je v
poriadku, robot smie vojsť.
Števko ho pozoruje, spomedzi zubov mu pritom trčí
špička jazyka. Uvažuje, či má
muž telo plné ozubených koliesok, farebných doštičiek a
drôtikov. Pocíti nutkanie strčiť si do nosa prst a trochu to
tam preskúmať, no nechce,
aby ho teta vychovávateľka
znova napomenula a postrašila smetiarom.
Robot sa usmeje, jedno z
detí pohladí po vlasoch.
„Dnes spoznáte svojich nových rodičov,“ osloví ich. Deti
sa vzrušene zahniezdia. „Už
sa vás nevedia dočkať. Viacerí dostanete aj súrodencov.“
„Ale ešte predtým skontrolujú, či ste zdraví,“ ozve sa mu
za chrbtom vychovávateľka.

Robot otočí hlavu a zahľadí
sa na ňu. Žena premýšľa, či nemala radšej mlčať.
„Áno, preto sme tu,“ povie
napokon robot a znova sa na
maličkých usmeje. „Chceme
mať istotu, že ste v poriadku.
Nemusíte sa báť, prehliadka
vôbec nebolí.“
Števko spozornie. Tieto slová
počul už niekoľkokrát, a zakaždým mu potom ubližovali.
Rozhodne sa, že cudziemu mužovi neverí.
„Najskôr mi ukážte, ako sa
vám zahojili ranky. Zostaňte
sedieť a zdvihnite hlavy.“ Robot kráča od jedného dieťaťa
k druhému, dotýka sa jazvičiek,
občas sa opýta, či ich to nebolí. Deti krútia hlavami. Keď
skončí, obráti sa k vychovávateľke a chce vedieť, či sú medzi
nimi také, ktoré si jazvičku častejšie všímajú.
Žena ukáže prstom na Števka
a ďalšie tri deti.„Nemusí to nič
znamenať,“ ubezpečuje ju robot. „Ja viem,“ odvetí vychovávateľka. „Vezmete ich ako
prvé?“ Znie to skôr ako konštatovanie. „Ako vždy,“ pri-
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kývne robot. „Spracovanie výsledkov môže pri nich trvať
dlhšie.“
Potom sa obráti k deťom a
určí poradie, v akom pôjdu do
prívesu pred domovom. Števko
je druhý. Keď kráča k autu,
podvedome si pošúcha čelo.
Vystúpi po šiestich schodíkoch
a ocitne sa vo svete plnom svetielok, doštičiek, tyčiniek, káblikov a tlačidiel. Keď sa vracia
zo sivého prívesu, v očiach má
slzy a neprestajne si škriabe jazvičku.
V pojazdnej ambulancii sa
vystriedali všetky deti. Od začiatku neprešli ani dve hodiny,
prehliadka prebehla presne
podľa plánu. Kým príde robot
s výsledkami, vychovávateľka
dovolí deťom hrať sa. Hoci
robia poriadny hluk, ani raz ich
neokríkne.
Pred domovom zastane autobus a dva mikrobusy. Identifikačné znaky opäť chýbajú,
iba druhý mikrobus sa líši od
sivých vozidiel jasnou modrou
farbou. Auto s prívesom odchádza.
Robot sa vracia do triedy, v
ruke drží zoznam. Vychovávateľka požiada deti, aby si posadali. Robot im oznámi dobrú
správu – takmer všetky dostanú náhradné rodiny.
Dnes večer budú spať vo
vlastnej posteli. Prečíta päť
mien. K trom z detí, ktoré si
škriabali jazvičku, pribudli ešte
dve – musia im zopakovať zákrok. „Vaše telá neprijali biočip, a preto vám do hlavy vložia iný. Ani sa nenazdáte a tiež
budete mať nových rodičov.“
Deti ho zvedavo pozorujú,
no vychovávateľka vie, že zmysel jeho slov nechápu. Možno
jedno-dve čosi tušia, ale pre
ostatné deti sú to len záhadné
dospelácke slová. Robot ukáže
vychovávateľke zoznam a
niečo jej hovorí. Chvíľu sa šeptom rozprávajú, žena nešťastne
prikyvuje.

Do autobusu nastúpi tridsaťosem detí. Čaká ich život
medzi robotmi, mnohé z nich
lepší ako by prežili v ľudskej
rodine. Úspešne prešli prehliadkou, testy dopadli na výbornú. Simulácia potvrdila dokonalú adaptabilnosť. Biočipy
im budú vymieňať raz za päť
rokov, až do tridsiatky, kedy sa
cudzieho telieska navždy zbavia.
Robot poďakuje vychovávateľke za spoluprácu a podá jej
ruku. Žena ju mlčky odmietne,
no robot to neberie osobne.
Rozumie jej – je to súčasť jeho
práce. Potom nastúpi do autobusu, ktorý vzápätí odíde. Päť
vyčlenených detí odvezie sivý
mikrobus.
O týždeň sa vrátia do domova a budú čakať na ďalšiu šancu. V triede zostal iba
Števko. Neprispôsobivý. Jeho
biočip je v poriadku, no napriek tomu nevie modifikovať
chlapcovo správanie.
Takýchto detí je málo, ale
nájdu sa. Z modrého mikrobusu vystúpi ďalší robot a ide
si poňho.
Števkovi je jasné, že je to
smetiar, a vychovávateľka si
uvedomuje, že to vie. Vždy
bol z detí najbystrejší, najvnímavejší, ak aj najneposlušnejší.
Neustále jej kládol otázky, a len
na niektoré z nich mu vedela
odpovedať. „Dobrý deň,“ pozdraví robot a dlaňou prejde po
čítacom zariadení. Povolenie aj
oprávnenie sú v poriadku.
Vychovávateľka zavolá na
Števka. Chlapček vstane, podíde k nej a objíme jej nohu.
Žena ho pohladí, obdivuje
jeho statočnosť.
Spomenie si, ako sa mu pokúšala vysvetliť, prečo nemajú
všetky deti rodičov a prečo im
musia vložiť do hlavy cudzí
predmet, keď o ne žiadny človek neprejaví záujem. Aj ona je
robot – ľudia sú na túto prácu
nevhodní –, no v tejto chvíli sa

jej do očí tisnú obyčajné ľudské slzy. „Ty si Števko?“ opýta
sa robot. Chlapča prikývne a
muž k nemu natiahne ruku.
„Poď, odveziem ťa do nemocnice. „Ja nie som chorý,“
bráni sa Števko, no pustí vychovávateľke nohu.
Prstom si pošúcha jazvičku.
Robot sa nasilu usmeje. „Neboj sa, nebude to bolieť.“
Vychovávateľka sa rozhliadne po prázdnej triede, do
ktorej začnú onedlho pribúdať ďalšie deti. Len čo si ich
obľúbi, príde robot v sivom

aute s prívesom a rozhodne o
ich osude. Očami sa pristaví na
Števkovej stoličke a zatne zuby.
Rozbehne sa k modrému mikrobusu. Obíde ho a nakloní sa
k chlapčaťu. Robot za volantom spozornie.
„Bude ťa to bolieť, Števko,“
prehovorí vychovávateľka cez
stiahnuté hrdlo a potom dodá:
„Ale len chvíľku.“
„Sľubujete?“
„Čestné slovo.“
Chlapček sa na ňu usmeje. A
potom je preč.
■ Michal Jedinák

Obecná knižnica je bohatšia

Cez projekt obecného úradu sa podarilo získať od Ministerstva kultúry SR finančné prostriedky vo výške 400 € na zakúpenie nových kníh do obecnej knižnice. Obecný úrad v
spolupráci s obecnou knihovníčkou Adrianou Oršuliakovou
zakúpil 73 rôznych titulov kníh, ktoré sú už pripravené pre čitateľov v obecnej knižnici.
Tá sa nachádza v priestoroch materskej školy. Otvorená je
každý utorok od 15.00 do 17.00 hodiny. Je tam možnosť okrem výpožičky kníh využiť aj bezplatný internet.
Veríme, že naši čitatelia využijú túto ponúknutú možnosť.
■ Obecný úrad
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JUBILANTI
(1.1. - 31.3.2012)
40 rokov
Urban Jozef
(január)
45 rokov
Helis Ľubomír
(február)
50 rokov
Krška Viliam
(marec)
Mgr. Tomáň Ladislav (marec)
Šnapko Jozef
(marec)
55 rokov
Dulačka Ľudovít (január)
Dulačková Anna
(február)
Maxoňová Viera
(marec)
Hojová Ľudmila
(marec)
60 rokov
Zrnčíková Irena
(január)
Šnapko Jozef
(január)
Miháľ Stanislav
(február)
Potocký Ján
(február)
65 rokov
Ing. Miškovič Marián (január)
70 rokov
Mgr. Potocká Emília (február)

Prišli medzi nás
Nikolas Šulc 4.10.2011
Lívia Floreková 17.10.2011
Rodičom blahoželáme a maličkým
prajeme pevné zdravie.

SPOLOČENSKÉ okienko
Popri prejave úcty k starším prijali
gratuláciu i naši jubilanti
Veľká kultúrno-spoločenská
akcia úcty k starším v našej
obci vyvrcholila tým, že sa
venovala milá pozornosť od
klubu dôchodcov aj jubilujúcim členom, ktorí mali narodeniny v čase od júla po
december 2011.
Medzi nich patrili manželia Ťasnochoví – Margita a
Ján - 70 rokov, Jozef Oršuliak 80 rokov a Margita Maxoňová 65 rokov. Po slávnostnom prípitku a tradičnej
piesni „Živjom .....“ nasledovali gratulácie aj s malou pozornosťou, predovšetkým od
členov výboru klubu dôchodcov, pracovníkov obecného
úradu a ďalších prítomných.
Atmosféra bola emotívna a
krásna. Sami jubilanti vyjadrili
veľkú spokojnosť a že vraj to
ani nečakali.
Klub dôchodcov využil príležitosť akcie úcty k starším,
aby prejavil úctu a vďaku aj
vyššie menovaným za ich
plodný život a tvorivú prácu.
Pri pohľade na ich tváre, pra-

covité ruky a striebrom sfarbené vlasy nám všetkým dával
obraz plodne a statočne prežitého života.
Títo jubilanti prešli tvrdou
cestou života. Bola to cesta
naplnená usilovnou a obetavou prácou. Čas sa zastaviť nedá a dnes si už užívajú
zaslúžený dôchodok. Nás,
ako spoluobčanov, teší, že
stále prejavujú živý záujem o
všetko, čo sa v našej malej dedinke deje – či už je to vo farnosti alebo v našom verejnom
živote a snažia sa byť stále nápomocní.
Prišla ich jeseň života, ale už
ako umelec nachádza v prírode krásu farieb, tak isto my
sme nachádzali v nich krásu
ľudských vlastnosti. Ich čestnosť, obetavosť, skromnosť
a neúnavná snaha pomôcť
vždy a každému. To je čistý
prameň, z ktorého my ostatní
môžeme stále čerpať a získavať silu pre ďalší život.
Ak by naši jubilanti mali niekedy pocit akejsi nepotreb-

Opustili nás
František Majcher 29.6.2011
Jozef Polák 17.10.2011
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.

Uzatvorili manželstvo
Iveta Mudrončíková a Tomáš
Krivda 15.10.2011
Daniela Lukačiková a Martin
Hronec 22.10.2011
Novomanželom prajeme veľa
lásky a vzájomnej tolerancie.
■ bs
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nosti a že sú na príťaž mladým, nie je to pravda. Ich
prítomnosť a dobre mienená
rada len môže potešiť každého z nás a predovšetkým
najbližších v rodine.
Milí a vážení jubilanti, prežili ste vo svojom živote rozličné chvíle, ťažké i radostnejšie a teraz, keď už máte právo
oddýchnuť si, máte možnosť
poobhliadnuť sa.
Prešli ste jarou i letom
svojho života, prišla jeseň.
Všetko ide tak, ako v kruhu
prírody musí ísť a ako to
chodí odjakživa. Jar a leto ste
naplnili statočnou prácou starostlivého hospodára, starostlivej gazdinej.
Nech Vám preto jeseň života dožičí svoje plody, nech
je krásna, spokojná a slnečná. Želáme Vám pevné
zdravie, veľa radosti, šťastia,
rodinnej pohody, lásky a, samozrejme, vyprosujeme veľa
Božích milostí a Božieho
požehnania.
■ Klub dôchodcov
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Miestni hasiči bilancovali
Dňa 18.12.2011 sa konala v
sále kultúrneho domu výročná členská schôdza DHZ
Sedliacka Dubová.
Na začiatku schôdze si prítomní uctili pamiatku zosnulých členov DHZ Jána Štigu a
Františka Majchera ml.Schôdze
sa zúčastnilo 30 členov z celkového počtu 82 činných členov.
Z hostí boli prítomní starosta
obce Mgr. Ladislav Tomáň a
ako delegát za Územný výbor
DPO pán Ján Kubica.
Programom rokovania bola
správa o činnosti DHZ Sedliacka Dubová za rok 2011,
správa o hospodárení, stanovisko kontrolóra k hospodáreniu, povýšenie členov v skupine výkonných hasičov, povýšenie v skupine technikov, diskusia, vystúpenie delegáta, plán
hlavných úloh na rok 2012,
odovzdanie medailí a ocenení
aktívnym a zaslúžilým členom
a prijatie uznesenia.
Schôdzu viedol zastupujúci
predseda Strežo Jozef, ktorý
bol poverený výborom za zosnulého Jána Štigu. V správe
spomenul niečo z histórie
miestneho zboru, zhodnotil plnenie úloh v oblasti previerky
pripravenosti hasičských družstiev, prevencie, kultúrnych aktivít, údržby techniky, výzbroje
a výstroja, školení a pod.

Na schôdzi boli ocenení medailami okresu aj zaslúžilí a aktívni členovia organizácie: Peter Karetka, st., Jozef Brtoš, st., Milan Machaj, medailou „Za príkladnú prácu“, medailou „Za zásluhy“ Ján Ťasnocha a Alojz Šutý, medailou
„Za vernosť DPO“ Jozef Hmirek a iní. Ocenenia im boli udelené pri príležitosti ich životných jubileí. Na základe dosiahnutých výsledkov za uplynulé
obdobie, aktívnu činnosť, skúseností a odborno – technickej vyspelosti jednotlivých členov DHZ boli rozkazom veliteľa DHZ Ing. Ladislavom Šutým povýšení členovia do jednotlivých hodností – vrchný hasič, rotník a nadrotník.
Predsedníctvo ÚzV DPO v
Dolnom Kubíne povýšilo do
nasledovných hodností týchto
členov :
mladší zbormajster: Ing. Jozef
Hmirek, Ján Majdiš, Miloš Polák, Peter Šutý
nadzbormajster : Ján Miháľ,
st., Ing, Ladislav Šutý, Stanislav
Miháľ
mladší technik : Peter Karetka,
st.
technik : Jozef Brtoš, st., Ján
Ťasnocha
vrchný technik: Stanislav
Strežo
inšpektor : Jozef Strežo

Po vyhodnotení zvolili nový
výbor na 5 ročné volebné obdobie v zložení : Karetka Peter, Strežo Jozef, Ing. Šutý Ladislav, Hyža Jozef, Strežo Stanislav, Strežo Ľudovít, Kytka Peter, Krška Viliam, Šutá Margita,
Miháľ Rastislav, Miháľ Ján, st.,
Poláková Terézia, Šutý Ľubomír.
Na svojom prvom zasadaní
výboru si členovia rozdelia jednotlivé funkcie pre pôsobenie
vo výbore.
Delegáti VČS schválili Petra Karetku ako delegáta na
Okresné valné zhromaždenie
delegátov DHZ, ktorý bude zastupovať našu členskú základňu.
K prítomným sa prihovoril aj
starosta obce a poďakoval všetkým členom DHZ za vykonanú
prácu a spoluprácu i ako za aktívneho pomocníka obce pri plnení úloh na úseku pred požiarmi a inými nepredvídanými
udalosťami.
Predsedajúci VČS nezabudol
taktiež poďakovať starostovi

Tomáňovi za pomoc pri zabezpečení prevádzkových nákladov zo strany obce tiež z vybavenia finančného príspevku,
získaného z prostriedkov MV
SR, z ktorých bol zabezpečovaný nákup nového materiálu
do hasičskej zbrojnice, 8 slávnostných uniforiem pre členov,
5 vychádzkových uniforiem
pre členky, vystrojenie novými
uniformami súťažné družstvá
a mnoho iných vecí, Zabezpečenie nového vozidla CAS 25
K 101, ako aj jeho spojazdnenie a vyzbrojenie materiálom.
Predseda DHZ vyjadril prianie, aby spolupráca medzi
obecným úradom a DHZ pokračovala aj naďalej. V neposlednom rade poďakoval aj
dobrovoľníkom mimo členov
DHZ.
Na záver rokovania po prijatí
uznesenia bolo pre prítomných
pripravené malé pohostenie a
odovzdané hasičské kalendáre
na rok 2012.
■ Jozef Strežo

Hasiči museli zasahovať nočnou hodinou
Vedenie našich hasičov vo
veľkom pripravovalo podklady
na uskutočnenie výročnej členskej schôdze na deň 18. decembra a konštatovalo, že v našej
obci v tomto roku nemuseli zasahovať. Tieto ich predpoklady
zmenila noc z 12. na 13.-teho decembra o 01.30 hod., keď ohlásili požiar v prístavbe pri rodinnom dome nášho občana Ľu-

dovíta Holuba. Na pomoc, okrem našich hasičov, prišli hasiči
z Dolného Kubína i Tvrdošína
a spoločne požiar zlikvidovali a
zabránili jeho šíreniu na susedné
budovy. Sčasti zhorela kôlňa a v
nej uskladnené predmety. Zatiaľ
škoda vyčíslená nebola, a tiež nebola zistená príčina vzniku požiaru.
■ starosta
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Naši stolní tenisti sú zatiaľ
s výsledkami spokojní
Ich vstup do súťažného ročníka v Oravskej stolnotenisovej súťaži 2011/2012 sa stáva
opäť úspešným, a to potvrdzuje vysokú úroveň jednotlivých hráčov.
Predsavzatia z predchádzajúcich ročníkov sa im napĺňajú a
stále si udržujú slušné a uspokojivé umiestnenie v jednotlivých
ligách.
Nikto nečakal také umiestnenie A družstva pôsobiaceho
v 5. lige. Po 11. kole jesennej
časti je na 3. mieste, keď naposledy zvíťazilo na pôde stolnotenisového klubu Mutné 5:13. V
tomto zápase sa objavili aj naše
legendy z Košíc - Berco Paríšek, Milan Hufnágel, Vlado Raclavský. A družstvo potvrdzuje
dobrú formu a v peknom svetle
sa ukazujú aj hráči – Ivan Kováč, Ladislav Tomáň, Ľudovít
Strežo, ako aj hráči z B družstva,
ktorí vhodne dopĺňajú družstvo
v jednotlivých zápasoch.
Družstvo B vstupovalo do sezóny potvrdiť dobré výsledky
z minulého ročníka. Tu nastala
aj zmena vedúceho, Ľudovíta
Strežu vystriedal Dušan Oršuliak a po 11. kole je družstvo v
6. lige tiež na peknom 3.mieste.
Pred začatím sezóny s takým
umiestnením vôbec nepočítali,
a to z dôvodu, že Jána Zrnčíka
a Jozefa Strežu postihli zranenia, ale ďalší členovia v družstve to potiahli. Zranení hráči
sú späť a opäť je v družstve výborná nálada. V tomto družstve
sa v peknom svetle ukazuje naša

najmladšia nádej Patrik Zrnčík.
V posledných kolách dokazuje,
že je platným hráčom a pokiaľ
zotrvá v tréningovom procese,
je predpoklad, že sa objaví v A
družstve. V poslednom zápase
jesenného kola 11. decembra
hralo družstvo B v Krivej , kde
zvíťazilo 5:13.
Obe družstva zatiaľ svoje ciele plnia a naďalej sa budú snažiť o dobré umiestnenie aj v
jarnej časti súťaže, aby úspešne
reprezentovali stolnotenisový
klub a obec Sedliacku Dubovú.
Stolnotenisový oddiel vyjadruje poďakovanie svojim fanúšikom za podporu a účasť na
jednotlivých zápasoch. Ďakuje
sponzorom, všetkým členom
obecného zastupiteľstva, starostovi Ladislavovi Tomáňovi,
ktorý už dlhé roky podporuje
rozvoj stolného tenisu.
Budeme radi, keď nás príde
na zápasy do kultúrneho domu
povzbudiť, ešte viac fanúšikov. Čas zápasov je uvedený na
obecnej nástenke.
■ Jozef Strežo

5.liga Tabuľka súťaže po 11. kole
Družstvo
1. Tvrdošín B
2. Niižná A
3. S. Dubová A
4. Lokca B
5. Or.B.Potok A
6. Rabča B
7. Bziny A
8. Or. Poruba A
9. Or. Lesná B
10. Dlhá A
11. Mútne A
12. Lokca C

zápasy
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

výhry
10
8
9
6
4
3
4
3
2
3
3
0

remízy
1
3
1
2
3
4
1
2
3
1
1
0

prehry
0
0
1
3
4
4
6
6
6
7
7
11

skóre
139:59
127:71
132:66
107:91
92:106
104:94
98:100
83:115
84:114
82:116
81:117
59:139

body
32
30
30
25
22
21
20
19
18
18
18
11

prehry
0
1
2
3
3
5
5
6
6
7
8
9

skóre
140:58
132:66
120:78
109:89
102:96
92:106
89:109
86:112
87:111
84:114
80:118
67:131

body
33
30
27
26
23
21
19
19
19
18
16
13

6.liga Tabuľka súťaže po 11. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
D.Kubín B
Vasiľov A
S. Dubová B
Tvrdošín C
Zuberec B
Or. Lesná C
Bziny B
Krivá B
Námestovo C
Bziny C
Dlhá B
Hruštín B

zápasy
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

výhry
11
9
7
7
4
4
2
3
3
3
2
0

remízy
0
1
2
1
4
2
4
2
2
1
1
2
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