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Sobota 24. septembra bola sviatočným 
dňom pre dubovskú farnosť.

 Farníci si pripomenuli  a uctili pamiatku 
sv. Kozmu a Damiána odpustovou sláv-
nosťou, lebo títo dvaja svätci sa stali pa-
trónmi kostolíka na vŕšku Žiar, ktorý v sú-
časnosti je už zrúcaninou. Priebeh osláv 
sa niesol v duchu „Slnko vyšlo, je tu deň, 
že Boh ma má rád, to viem. Chcem ho 
prežiť v milosti, nech je ako sen“.

A naozaj to bolo v tomto duchu! 
Krásne počasie a slniečko šteklilo svojimi 
lúčmi tváre všetkých účastníkov, aby čím 
viac emotívnejšie prežívali, vnímali celý 
priebeh odpustovej slávnosti. 

Na príprave osláv sa podieľali v koordi-
novanej spolupráci - farský úrad pod ve-
dením duchovného otca vdp. Henryka Si-
teka, obecný úrad pod vedením starostu 
L. Tomáňa a účastníkov letného tábora 
Dubova Colonorum pod vedením Erika 
Hercega.

Bol to už 14. ročník pre našich hostí – 
„vrecárov“. Na sv. omši sa zišlo okolo 150 
veriacich, a to nielen zo Sedliackej Dubo-
vej, ale i Hornej Lehoty, Dlhej nad Ora-

vou, Chlebníc i z iných kútov oravského 
regiónu. Z Kostolného sa ozýval ponad 
celé okolie melodický spev Glória, glória 
Účastníci letného tábora po sv. omši pred-
viedli krátke zdramatizované predstavenie 
o sv. Františkovi. Okrem toho si účast-
níci prezreli fotovýstavku o vykonaných 
prácach i prostredí vôkol kostolíka v are-
áli zrúcaniny a pre všetkých sa podával 
chutný guľáš. Slávnosť končila vzájom-
nými poďakovaniami –„ vrecári“ za milé 
prijatie a pomoc, Dubovci zasa za vyko-
nané práce i príjemné chvíle v ich spoloč-
nosti.

Vykonané práce v toto leto
Mládežníci v tomto roku dokončili kon-
zerváciu južného múru hlavnej lode. Sú-
stredili sa hlavne na ďalšiu klenbu nad 
bočným vchodom, ktorú aj domurovali. 
Všetky tieto práce prebiehali počas leta 
v mesiacoch júl – august v dvoch 12 -dňo-
vých táboroch a jednej 9- dňovej družiny, 
plus stavačka, a búračka, na ktorých sa vy-
striedalo viac ako 100 mladých ľudí.

■ Mária Murínová

Dojmy z odpustovej slávnosti
v Kostole sv. Kozmu a Damiána

Z činnosti seniorov 6-7 
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Zasadnutie sa konalo 18. au-
gusta za prítomnosti všet-
kých poslancov okrem Jána 
Zrnčíka pre nemoc. Pro-
gram bol veľmi bohatý a rôz-
norodý. Dotýkal sa stavu po-
daných projektov, o vykona-
ných prácach na verejných 
priestranstvách a objektoch, 
o úprave rozpočtu obce na 
rok 2011, o podaných žia-
dostiach a o rôznych dôle-
žitých informáciách potreb-
ných pre samotných poslan-
cov a, samozrejme, pre ob-
čanov.

Projekty podané, pripravované, 
schválené i neschválené, tak 
znela informácia na OZ. Pro-
jekt na výmenu okien v kul-
túrnom dome neschválený, 
na zberný dvor je v súčasnosti 
schválený a na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia sa ešte ne-
schvaľovalo. Podaný bol projekt 
na protipovodňové opatrenia.

 Starosta L. Tomáň informo-
val poslancov o ukončení prác 
v lokalite Jama. Na vzdialenosti 
250 metrov boli položené rúry, 
zároveň zrekultivovaný priestor, 
plus 6 šácht. Všetko v hodnote 
11 500 €. 
Ďalšie práce boli vykonané 

na priečelí (vchode) hasičskej 
zbrojnice kvôli parkovaniu ha-
sičského auta Karosa. Hodnota 
prác 1 660 €.

Popritom prebehli práce re-
konštrukcie tenisového kurtu, 
mantinelov, hranolov, madiel 
atď. Hodnota prác a materiál 
cca 1 400 €.
Ďalšie drobné akcie: vyša-

motovanie skruže pri altánku, 
úprava brehu potoka medzi 
Hájmi, nainštalovanie poštovej 
schránky na budove reštaurácie, 
začali sa práce na budove ma-
terskej školy – vonkajšia stierka, 
maľovanie budovy, výmena 

V skratke zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva

vchodových dverí a tiež odkva-
pových rúr (ríne).
 K žiadostiam občanov – na 
uvoľnené byty v obecnej by-
tovke boli OZ schválení 3 noví 
nájomníci. 
Žiadosť Ing. Jána Pecku o od-
kúpenie obecných pozemkov 
v Priehrade nebola schválená, 
ale bol stanovený čas do konca 
roka 2011, po ktorom sa o ži-
adosti bude opätovne roko-
vať. Ide o pozemok KN par-
ciel 127,128,129 v celkovej vý-
mere 281 m2. Uvedené nehnu-
teľnosti majú súvis so susedným 
domom č.111.

Interpelácie poslancov 
a diskusia
Problém s nelegálnymi sklád-
kami. Boli predložené čiastkové 
návrhy a opatrenia na zlepše-
nie súčasného stavu, ale musí sa 
počkať na výsledok podaného 
projektu na zberný dvor, ktorý 
by problém výrazne poriešil. 
K tejto problematike bola kon-
trola zo životného prostredia 
a zistila nevyhovujúci stav, čiže 
je to akútny problém. 

Poslanci si vypočuli správu o 
činnosti materskej školy o vý-
chovno-vzdelávacej činnosti 
v školskom roku 2010/2011. 
Zákon určuje, že Rada školy 
uskutoční výberové konanie 
na riaditeľku materskej školy 
26.8.2011. Od 1.septembra 
v dôsledku nárastu detí v MŠ 
prijíma sa nová učiteľka na 
3-hodinový úväzok.

Nezamestnanosť v obci 
k 31.7.2011 je 12,6 %.

 Existuje možnosť na in-
vestičnú akciu fotovoltaic-
kého vyrábania el. energie 
prostredníctvom slnečných 
kolektorov. Zatiaľ je nesú-
hlas, lebo je dlhá návratnosť, 
ale treba preveriť či na to ne-

bude vyhlásená výzva cez eu-
roprojekt.

Od l.1.2012 podľa novely 
zákona musia mať opatrova-
telia kurz (220 hod.) na opa-
trovanie, v opačnom prípade 
túto službu nemôžu vykoná-
vať. Súčasné 3 opatrovateľky 
v obci to nemajú, musia sa za-
riadiť.

Manželka dr. Jozefa Stašku, 
ktorému bola odhalená pa-
mätná tabuľa, sa poďakovala 
obci za akt odhalenia tabule aj 
za celú akciu.

Starostovia troch obcí jed-
nali na Ministerstve dopravy 
ohľadne zintenzívnenia prác 
na obchvate R3. Bol prisľú-
bený rýchlejší postup v ma-
jetkovoprávnom vysporiadaní 
pozemkov pod cestou R3, ale 
najskorší možný termín začatia 
prác je rok 2014.

Obecné zastupiteľstvo po-
ďakovalo pani Karasovej (de-
dička po J. Ťapajnovi) za da-
rovanie televízora, chladničky 
a práčky pre miestnu materskú 
školu.
Ďalšie interpelácie - po-

trebné zabezpečiť funkčnosť 
hydrantov v obci; sťažnosti 
na uníženie šácht na hlavnej 
ceste; ďalšie práce na kosto-
líku Dubova Colonorum; ob-
nova urbárskej budovy ; vý-
sledky kontroly na septíku pod 
MŠ vyhovujúce; anketa distri-
buovaná do domácnosti – ig-
norácia od občanov, vrátil sa 
iba jeden dotazník; nová fa-
sáda MŠ – vysvetlenie na ďal-
ších stranách tohto vydania; 
konanie vo veci udelenia pre-
chodného pobytu pre p.To-
mánka (býva v byte D. Stra-
kovej), sťažuje sa jej exmanžel 
D. Straka; využiť drevené re-
klamné pútače na prezentáciu 
obce;riešenie sťažností od ob-
čanov na činnosť niektorých 

VPP-károv; zníženie mesač-
ného platu starostovi v zmysle 
zákona o 10 %; nutnosť kose-
nia porastu v lokalite Jama; in-
formovať občanov, aby nepar-
kovali na obecných komuni-
káciách (Priehrada, Dúbravka, 
nová ulica) ; platby za použí-
vanie posilňovne – neochota 
platiť od mladých chlapcov.

Z uznesenia sme vybrali
Obecné zastupiteľstvo 
schvalilo:
- žiadosť Andreja Žufku 
o dvojizbový byt č. 1 od 
1.8.2011 
- žiadosť Ľuboslavy Harezní-
kovej o trojizbový byt č.4 od 
1.8.2011 
- žiadosť Moniky Pšiteko-
vej o trojizbový byt č.3 od 
1.9.2011

Obecné zastupiteľstvo ne-
schválilo:
- žiadosť Ing. Jána Pecku, Pod-
hradie 222 o kúpu obecných 
pozemkov par.č. 127,128,129

Obecné zastupiteľstvo ulo-
žilo:
- zabezpečiť na akciu „Vy-
správky a maľovanie fasády 
MŠ“ stavebný dozor
- zistiť možnosť prefinancova-
nia z eurofondov fotovoltaic-
kého nainštalovania slnečných 
kolektorov na strechu kultúr-
neho domu
- upozorniť občanov na ne-
vhodné parkovanie áut na 
obecných komunikáciách
- navrhnúť typ autobusovej za-
stávky pred urbárskym domom
- zabezpečiť vykonávanie prác 
pre obec zamestnancom obce 
aspoň na polovičný úväzok, 
alebo to riešiť na dohodu s ob-
čanmi.

■ podľa zápisnice spracoval ph
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Školské predpisy nariaďujú 
v Slovenskej republike, aby 
v školských zariadeniach 
každých 5 rokov prebiehali 
výberové konania na funkcie 
riaditeľov škôl a školských 
zariadení.

Keďže doterajšej riaditeľke 
materskej školy Marte Hude-
covej sa už  naplnilo funkčné 
obdobie 5 rokov, obecný úrad 
bol nútený vyhlásiť výberové 
konanie na post riaditeľky na 
ďalšie obdobie.

Kompetenciu výberu má 
právo Rada materskej školy 
a tá ho aj uskutočnila. Rozho-
dovala  o dvoch uchádzačkách 
(p. Hudecová a p. Medvecká). 
Po preštudovaní dokladov, 
potrebných na výkon funkcie 
riaditeľky materskej školy, rada 
skonštatovala, že p. Medvecká 
nespĺňa kvalifikačné predpo-
klady ani požadovanú prax. 
Na základe toho nemohla túto 
kandidátku akceptovať. Na-
koniec vo výberovom konaní 
ostala len súčasná riaditeľka 
MŠ  Marta Hudecová.

Rada materskej školy ju 
preto opätovne navrhla do 
funkcie riaditeľky MŠ a sta-
rosta ju do tejto  funkcie vy-
menoval.

Vzhľadom na zvýšený po-
čet prihlásených detí od 1.sep-
tembra 2011, starosta bol nú-
tený prijať aspoň na 3-hodi-
nový úväzok do pracovného 
pomeru pani učiteľku Červe-
ňovú z Chlebníc, ktorá spĺňa 
kvalifikačné predpoklady.

K opätovnému zvoleniu 
pani riaditeľke blahoželáme 
a prajeme jej i celému osaden-
stvu materskej  školy pevné 
nervy pri výchove a vzdelá-
vaní našich detičiek. Nech sa 
im darí a tak šíria dobré meno 
svojho školského zariadenia.

■ starosta

Marta Hudecová opäť 
riaditeľkou MŠ

Pred troma rokmi na zá-
klade podaného projektu 
obec prijala dotáciu vo 
výške 5000 € na výmenu 
okien v materskej škole.

Z tejto dotácie sa podarilo 
vymeniť asi polovicu okien. 
Minulý rok obecný úrad do-
končil výmenu zostávajúcich 

Budova škôlky ako nová
okien z rozpočtu obce. Vn-
útro budovy bolo omaľo-
vané, dali sa nové podlahy, aj 
vykurovanie sa ekonomicky 
sfunkčnilo nainštalovaním ga-
matiek.

Po týchto prácach úrad kon-
com leta pristúpil k rekon-
štrukcii fasády budovy, ktorá 

po vysprávkovaní bola na-
maľovaná. 

Počas týchto prác sa využilo 
lešenie a vymenili sa skoro 
všetky ríne. Došlo aj k výmene 
vchodových dverí za veľko-
rozmerné.

Práce na fasáde zabezpe-
čovala tá istá firma, čo robila 
na urbárskej budove (Štefani-
des + Koja). Ponúkla najniž-
šiu cenu a urobila ešte zľavu 
za používanie lešenia, lebo už 
bolo v dedine a obecný úrad 
ho len traktorom previezol od 
urbárskeho domu ku škole.

 Ríne vymenila firma Jána 
Zrnčíka a dvere firma Koja. 
Všetky tieto práce financuje 
obecný úrad zo svojho roz-
počtu.

Keďže peňazí nie je dosť 
(robila sa Jama, hasičská 
zbrojnica, tenisový kurt), 
splatnosť sa rozložila na viac 
častí.

Veríme, že nový šat mater-
skej školy, ako aj budovy ur-
báru okrášli našu obec.

■ starosta

A je tu opäť nový školský 
rok. Pre našu materskú 
školu iný, ako po iné roky.

Prijali sme novú pani uči-
teľku, čerstvú absolventku 
PaSa (pedagogická a sociálna 
akadémia) v Turčianskych 
Tepliciach, Zuzanu  Červe-
ňovú.

Našu materskú školu na-
vštevuje tento rok pätnásť 
detí vo veku od troch do šesť 
rokov. 
Čo sa ešte zmenilo ? Zme-

nila sa fasáda budovy, na 
peknú lentilkovú farbu, v zá-
hrade pribudol nový „dom-
ček“, z ktorého majú deti ne-
smiernu radosť. 

Materská škola 
má viac detí

Boli by sme veľmi radi, 
aby sa tento domček zacho-
val aj pre ďalšie deti, ktoré 
budú ešte v nasledujúcich 
rokoch našu materskú školu 
navštevovať. 

Aj tento školský rok nás 
čaká veľa práce a veľa zau-

jímavých aktivít. V mesiaci 
október  bude výstavka ovo-
cia a zeleniny, pripravíme 
pásmo pesničiek a básni-
čiek pre našich dôchodcov, 
preteky so šarkanmi  a veľa 
iných akcií.

■ Marta Hudecová
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Rekonštrukciu si vyžiadala 
skutočnosť, že darované ha-
sičské auto nemohlo vojsť do 
garáže hasičskej zbrojnice-
pod obecnou bytovkou, pre-

tože má vyššiu výšku, ako je 
vchod do garáže. 

Z toho dôvodu muselo sa 
priečelie vchodu do garáže pod 
prvým poschodím odstrániť a 

Rekonštrukcia hasičskej garáže

urobiť nanovo preklad a sta-
ticky upevniť. Práce, okrem 
brigádnikov, vykonala firma 
Jána Zrnčíka. Po zrealizovaní 
všetkých prác v hodnote 1 660 
€ už hasičské auto môže bez 
problémov do garáže vojsť.
Toto hasičské auto sa podarilo 
obecnému úradu získať bez-
platnou darovacou zmluvou od 
Ministerstva vnútra. Predtým 
ho používali profesionálni ha-
siči. Ešte bola aj zaobstaraná 
motorová striekačka PS – 12 a 
možno konštatovať, že sa tým 
výrazne vylepšil stav techniky 
Dobrovoľného hasičského 
zboru našej obce. Za týchto 
okolností naši hasiči majú v sú-
časnosti na počet obyvateľov 

obce v okrese Dolný Kubín na-
jlepšiu techniku. 

Okrem toho sa podarilo 
obecnému úradu na základe 
podaného projektu získať fi-
nančnú dotáciu na zakúpenie 
hasičského materiálu. Ten po-
zostáva  zo 40-tich položiek 
a bude oficiálne odovzdaný 
obecnému hasičskému zboru 
na výročnej členskej schôdzi.

Našim hasičom chceme za-
želať, aby nedochádzalo k po-
žiarom a nemuseli robiť vý-
jazdy k ich likvidácii, ale radšej 
nech robia preventívne opatre-
nia, zdokonaľujú svoju odbor-
nosť súťažami alebo účasťou 
pri príjemnejších udalostiach.

■ starosta

V tomto roku sa Slovenská 
republika zapojila do európ-
skeho programu potravino-
vej pomoci pre  osoby, ktoré 
to najviac potrebujú. 

Jeho hlavným cieľom bolo 
pomôcť osobám v sociálnej 
núdzi tým spôsobom, že im 
budú prostredníctvom cha-

Už v minulosti Spolok ur-
báru využil vhodnú lokalitu 
Pod vápenicou na ťažbu 
vápencového štrku, ktorý 
poslúžil na návoz ciest po 
chotári. Zvyšok vyťaže-
ného štrku je ešte v zásobe 
na kope v Rovniach. 

Valné zhromaždenie čle-
nov Spolku urbáru dalo súhlas 
k tomu, aby sa otvoril aj druhý 
povrchový lom, a to tzv. Du-
bová skalka. V tejto lokalite sa 
už v minulosti ťažil stavebný 
vápencový kameň a používal 
sa na výstavbu škarpy okolo 
rieky Orava. Výbor Spolku ur-

ritatívnej organizácie a obec-
ného úradu distribuovať po 
2O kg hladkej múky a také isté 
množstvo bezvaječných cesto-
vín.

Na základe toho obecný 
úrad vyhlásil v miestnom roz-
hlase oznam, v ktorom vy-
zval občanov, ktorí majú ná-

rok, aby sa prihlásili na obec-
nom úrade.

 Podľa určených pravidiel 
mali nárok na túto pomoc 
osoby – dôchodcovia, ktorých 
dôchodok bol nižší ako 305 
€ a taktiež občania v hmotnej 
núdzi. 

O týchto skutočnostiach 
museli dôchodcovia a obča-
nia v hmotnej núdzi doniesť 
na úrad doklad (rozhodnu-

tie o výške dôchodku a potvr-
denie od Úradu práce, že sú 
v hmotnej núdzi). 

Celkovo sa prihlásilo 22 
dôchodcov a 10 občanov 
v hmotnej núdzi.

Obecný úrad zabezpečil do-
voz týchto potravín vlastným 
mikrobusom a tak 32 občanov 
dostalo po 20 kg bezvaječných 
cestovín a 20 kg hladkej múky.

■ starosta

Ešte o potravinovej pomoci

Opäť sa začne ťažiť štrk
báru vypísal konkurz a z troch 
prihlásených firiem vybral 
firmu Mariána Balúna – BAPA 
Trstená. Táto firma už prevád-
zkuje lom v Krásnej Hôrke.

Po všetkých administra-
tívnych vybavovačkách a po 
schválení Banským úra-
dom bolo medzi BAPA Trs-
tená a Spolkom urbáru Sed-
liacka Dubová podpísaná 
zmluva na dobu určitú do 
31.12.2015. 

Je presne určené, koľko 
môže v roku byť vyťažené vá-
pencového kameňa, za ktorý 
bude firma BAPA platiť.

Výnosy z tejto akcie bude 
môcť Spolok urbáru použiť 
na výplatu podielov i na inves-
tičné akcie, napríklad pri re-
konštrukcii urbárskych ciest 
a podobne.

Zároveň je myslené aj na 
budúce generácie, aby sa nevy-
ťažila celá lokalita a mohla slú-
žiť na úžitok i budúcim gene-
ráciám.   

■ lt
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V roku 2009 obecný úrad po-
dal projekt na Zberný dvor 
a aj na tzv. súpravu na bio-
logicky rozložiteľný odpad 
(traktor, vlečka, nakladač, 
štiepkovač).
 Vtedy bol úrad úspešný, hoci 
dotáciu schválili len na vyššie 
uvedené mechanizmy. Obecný 
úrad  sa aj v ďalších dvoch ro-
koch pokúšal o získanie dotácie 
na Zberný dvor. 

Podarilo sa to a na našu obec 
sa usmialo šťastie, pretože nám 
bola schválená dotácia vo výške 

67 000 € (cca 2 mil. Sk) na 
stavbu Zberného dvora.

Je to pre obec dobrá správa, 
pretože dvor pomôže obci vy-
lepšiť stav v odpadovom hos-
podárstve a v životnom pro-
stredí. 

A o čo vlastne pôjde? Zberný 
dvor podľa projektu obecného 
úradu je jednoduchý systém na 
separovanie odpadu. Na súčas-
nom nelegálnom smetisku by sa 
mala časť tejto plochy oplotiť, 
terén vyrovnať a zhutniť. Po-
staviť by sa tam mala murovaná 

prevádzková budova a umiest-
nené tam budú viaceré veľko-
objemové kontajnery na všetky 
druhy odpadov. Areál bude uza-
mykateľný. O ostatných veciach 
budeme písať v budúcom vy-
daní, a to o spôsobe využívania 
Zberného dvora, prevádzkova-

Projekt Zberný dvor sa bude realizovať

nia, harmonogramu zberu atď.  
Obecný úrad verí, že využíva-
ním dvora dosiahneme v obci 
krajšie životné prostredie, pre-
tože občania už nebudú musieť 
vysýpať kadejaký odpad po ce-
lom chotári.

■ starosta

Súčasná doba nás núti hľa-
dať možnosti, ako pomôcť 
nášmu životnému prostrediu.

Nepotrebná vec sa nemusí 
považovať za odpad, ale za dru-
hotnú surovinu, ktorá sa dá vy-
užiť na výrobu nových úžitko-
vých predmetov.
Prečo separovať ?
Triedenie odpadov a ich recyklá-
cia šetrí prírodné zdroje surovín 
a energie. Správnym triedením 
odpadu umožníme recykláciu 
až 30 kg papiera, 25 kg plastov 
či 15 kg skla ročne a zároveň re-
dukujeme množstvo odpadu na 
skládkach.

Pripomíname, že Technické 
služby realizujú v našej obci 
zber vyseparovaného papiera, 
za ktorý dostanete protihod-
notu. Toaletný papier alebo hy-
gienické vreckovky, ktoré ponú-
kajú, sú tiež vyrobené z recyklo-
vaného papiera.
Prehľad komodít, ktoré sepa-
rujeme
- PET fľaše z minerálok všet-
kých farieb
- PET fľaše z olejov a piva
- PET fľaše z nealka a mlieč-

Prečo a ako separovať odpad ? 
nych výrobkov
- obaly z kozmetických produk-
tov
- bandasky, ktoré neobsahovali 
horľaviny
- čisté obaly z masiel, jogurtov 
a kyslomliečnych výrobkov
- TETRAPAKY
- plechovky od nápojov a kon-
zervy (bez zvyškov potravín)
- umelé tenké poháre a obaly
- fólie, tašky, igelitové vrecká

PET fľašu pred vyhode-
ním stlačte. Zmenšíte jej objem 
a vytvoríte priestor pre väčšie 
množstvo odpadu. Je potrebné, 
aby ste obaly z jogurtov, ma-
siel a kyslomliečnych výrobkov 
odovzdali do separácie čisté!
Nie všetko sa dá separovat !

Do komunálneho odpadu pa-
trí: drôtené sklo, zrkadlá, kera-
mika, lepené sklo-autosklo, ži-
arivky a žiarovky, polystyrén, 
hračky, novodurové rúrky, lino-
leum.

Pozor na plastové obaly z che-
mikálií – tie patria do nebezpeč-
ného odpadu !

Do nádob a vriec na separo-
vanie určite nepatrí biologický 
odpad z kuchyne, jednorazové 
plienky, odev či obuv!

Uvedomte si, prosím, že vy-
separovaný odpad ide na triedi-
acu linku. Triedenie týchto veci 
je pre pracovníkov Technic-
kých služieb nepríjemné, nehy-
gienické a môže byť pôvodcom 
rôznych chorôb!

Triedenie odpadu je od roku 

2010 povinné zo zákona. Je to 
jednoduchá záležitosť, ktorú 
zvládnu aj malé deti hneď, ako 
začnú rozoznávať farby. Stačí 
im vysvetliť, že s nimi a pre 
ne chceme dosiahnuť kraj-
šie a zdravšie životné prostre-
die! Myslime na ich budúcnosť 
a aktívne sa zapájajme do sepa-
rácie!

■ prevzaté z letáku 
Technických služieb
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Naši dôchodcovia or-
ganizovaní v Jednote 
dôchodcov Slovenska 
pôvodne na tento rok 
plánovali v mesiaci júl 
posedenie v prírode, 
ktoré v predchádzajú-
cich rokoch prebiehalo 
na futbalovom ihrisku.

Májový pobyt v termál-
nom kúpalisku v Meander 
Parku v Oraviciach sa však 
tak zapáčil, že sa rozhodli 
dať prednosť kúpaniu na-
miesto spoločenského po-
sedenia v prírode. 

A tak sa aj stalo. Zopa-
kovali si to ešte dvakrát, 
a to 19.júla a 16.augusta. 

Autobus  bol plne vyťa-
žený, veď  vždy sa prihlá-
silo viac ako 60 osôb, 
z toho deti a tínedžerov 
po 15. 

Tento nadmerný záu-
jem svedčí o tom, že po-
byty v Oraviciach sa našim 
dôchodcom veľmi páčia. 

Každý raz si pochvaľujú, 
ako im to pomáha. Okrem 
toho majú aj menší pozná-
vací výlet po dedinách Stu-
denej doliny.

Vidia na vlastné oči, 
ako sa mení tento horský 
kraj a v súčasnosti už pri-
pomína veľký turistický 
ruch, s ktorým žijú  ta-
mojší obyvatelia.

 Je radosť sa pozerať na 
vynovené priestory týchto 
dedín, všade poriadok, 
čisto, pestované trávniky 
a k tomu turistický ruch. 
Ten, kto to nevidel a žije 
v starej predstave, si to ani 
nemôže predstaviť. 

Ešte chvályhodné na 
týchto podujatiach je to, že 
dôchodcovia dávajú pries-
tor aj mladým ľuďom- de-
ťom. Berú ich so sebou 
a tie si potom termálnu 
vodu užívajú s veľkou ra-
dosťou, ale aj vďačnos-
ťou.

■ ph

Uprednostnenie kúpania 
pred pobytom v prírode

V predchádzajúcom vydaní 
obecných novín sme písali, 
že sa podarilo do bývalej bu-
dovy  školy umiestniť firmu, 
ktorá zabezpečovala výrob-
no-kontrolný proces s výlis-
kami. Pracovali  tam mladí 
ľudia na dve smeny.  

Obec získala financie z pre-
nájmu a mládežníci prácu na 
dva mesiace. Je na škodu veci, 

Ani dobre nezačali 
a už ukončili prevádzku

že firma už nezískala ďalšie ob-
jednávky a tak sľubne rozbe-
hnutá prevádzka sa skončila.

Obecný úrad má trvalý záu-
jem, aby sa uvoľnené priestory 
využili na podnikanie, lenže 
celosvetová hospodárska kríza 
má za  následok to, že je pro-
blematické získať nejaké ob-
jednávky.

 Dúfajme, že keď kríza po-
minie, nájdeme do týchto 
priestorov vhodnú prácu pre 
občanov.

■lt

Užívali si to aj naše dôchodkyne -sprava M. Ťasnochová, M. Brto-UžUžívalaliii sisisi tto jjajaj nnaššašaše dôdôôô hhhchchododdo kykykyk nene spprar vaa MMMM ŤaŤasnochooooooovávváváváv MMMM BBBBrtrtoo
šová, H. Laurinčíková, M. Kučerová

Takto oddychovali manželia Mareckí

Starí rodičia a ich vnúčence
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Miestny cintorín sa na-
chádza v centre pohľadu 
nielen našich občanov, ale 
aj širokej verejnosti, a to už 
preto, že je na viditeľnom 
mieste, ktorého panoráma 
sa rozprestiera od hlavnej 
cesty 1. triedy až k stredo-
vekej zrúcanine Kostola sv. 
Kozmu a Damiána. 

Kto prechádza našou ob-
cou, či už od Dolného Ku-
bína alebo Trstenej, chtiac 
- nechtiac si musí všimnúť 
toto miesto posledného od-
počinku. A je na nás, obča-
noch Sedliackej Dubovej, aký 
dojem toto pietne miesto za-
nechá na okolo prechádzajú-
cich. 

Iste, všetkým nám záleží na 
tom, aby sme v ich očiach za-
znamenali čo najkrajší po-
hľad.

 Nejde len o to, veď každý 
cintorín je posvätným mies-
tom a je našou svätou povin-
nosťou sa oň dôstojne starať 
a tak prejavovať pietu, úctu 
i tichú spomienku na našich 
zosnulých.

Cintoríny si zaslúžia
našu pozornosť

Toto si za svoje zobrali 
členovia miestneho klubu 
dôchodcov, ktorí sa podieľajú 
na udržiavaní poriadku na 
tomto posvätnom mieste - 
cintoríne. Ruku k dielu prilo-
žili v dňoch 15. a 16. júla  a 
potom 5. augusta za účasti 
15-tich osôb – Mária Zaja-
cová, Margita Ťasnochová, 
Mária Durdiaková. Helena 
Laurinčíková, Margita Ma-
xoňová, Anna Laurinčíková, 
Ing. Pavol Laurinčík, Anna 
Štigová, Kristína Mikušková, 
Ján Durdiak, Alojz Šutý, Zita 
Lukačíková, Marián Miháľ, 
Božena Havrilová, Mgr. Pe-
ter Havrila. 

Obecný úrad zariadil pro-
stredníctvom aktivačných 
pracovníkov pokosiť trávu 
a vyššie menovaní ju potom 
zhrabali a odviezli na patričné 
miesto. Účastníci po skončení 
upratovania konštatovali, že 
takto by mal cintorín vyzerať 
aj v budúcnosti. 

Len ruku na srdce, milí 
občania - nič v zlom, ale či 
upratovanie cintorína je len 

na tých 15-tich účastníkoch, 
ktorí sa pravidelne podieľajú 
na prácach, či len oni majú 
tam svojich zomrelých prí-
buzných? A čo ostatní ? 

Výzva rozhlasom bola pre 
všetkých, nie iba pre dôchod-
cov. Už len z toho pohľadu 
to treba rešpektovať, že naši 
občania neplatia za hrobové 
miesta, čo v iných obciach 
a mestách sa platí. Aspoň k 
týmto posvätným miestam 

buďme všímaví, správajme sa 
zdvorilo a s veľkou pietnou 
úctou. 

Zahoďme aroganciu, 
apatiu, nevšímavosť a skúsme 
sa podieľať aj na veciach ve-
rejných, keď nás o to požia-
dajú.

O necelý mesiac budú „du-
šičky“, nezabúdajme na svo-
jich blízkych, lebo smrť na 
nikoho nezabúda, a to majme 
na mysli.

■ ph

Nedeľa 24. júla bola ve-
novaná vodičom motoro-
vých vozidiel v celej našej 
farnosti – v  Hornej Le-
hote i Sedliackej Dubo-
vej – zo strany nášho du-
chovného otca vdp. Hen-
ryka.

V obidvoch obciach po 
uskutočnených liturgiách 
posvätil motorové vozidlá 
aj s ich vodičmi, aby sa pre-
dišlo automobilovým ne-

Svätenie áut aj v tomto roku

šťastiam. Svojou modlit-
bou spolu s ostatnými veri-
acimi vyprosoval u Najvyš-
šieho  ochranu a bezpeč-
nosť pri vedení motoro-
vých vozidiel. 

Tento dobrý úmysel sa 
ešte potvrdil na nasledujúcu 
nedeľu, keď duchovný otec 
odslúžil sväté omše za všet-
kých účastníkov posviacky

■ ph

InInnInInnnnIInnicicicicccciiiaiaiaiaai títítítííívavavavaa n nnnnnnnnaašašašaaa iciciiciccciciiccchh hh hh hhhhhh dôdôdôdôôôôôôdôdôdôd chcchchchchhcccccc ododododododddoddoddcocococcococooocococ vvvvvvvv
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V letných mesiacoch tohto 
roku firma Koja z Trste-
nej previedla na  urbárskom 
dome rekonštrukciu fasády, 
vysprávku stien, výmenu 
okien a omaľovanie celej 
budovy. 

Za týmto účelom bolo od-
stránené oceľovosklenené 
priečelie spred budovy a zá-
roveň odizolovanie budovy. 

Urbársky dom v novom šate
Ostalo dokončiť ešte asfal-
tový poter pred budovou, 
aby sa tam mohla v budú-
com roku osadiť autobu-
sová čakáreň.

Veríme, že takto vynovená 
budova v strede obce bude 
slúžiť nielen ako bar, ale aj 
na iné účely, prípadne na 
prenájom.

■ ph

    
    
                  
(lt)

Polyfunkčný tenisový kurt 
pri hasičskej zbrojnici sa 
postupne opotreboval a bola 
nutná jeho oprava.

Obecný úrad pristúpil k 
jeho renovácii v dňoch 18. až 
31. júla tohto roku z finanč-
ných prostriedkov obce. 

Renovácia tenisového kurtu

Na prácach sa podieľali Jo-
zef  Mensár – stolár so svo-
jím synom Tomášom a Mgr. 
Pavlom Havrilom. Vymenili 
dosky bočných mantine-
lov, spevnili vrchné madlá  
a upravili podlahu v spod-
nej časti mantinelov ohrie-

vanou lepenkou Ipa, aby v 
zime tadiaľ nevytekala voda 
za účelom zriaďovania ho-
kejového ihriska. Spodnú 
časť v niektorých miestach 
treba ešte dokončiť.  Ná-
klady na túto akciu pred-
stavujú 1400 €  - materiál: 
drevo, dosky, šróby, lak a 
vykonané práce.

Tento tenisový kurt je vy-
ťažený v každom ročnom 

období najviac našou mlá-
dežou, deťmi, ale aj dospe-
lými, preto je dôležité mu 
venovať zvýšenú pozor-
nosť. Je miestom relaxácie, 
oddychu i voľnej zábavy. 
Dúfajme, že i naďalej bude 
slúžiť svojmu účelu ako po-
lyfunkčné ihrisko. Správ-
com tenisového kurtu je 
pani Ľ. Tropeková.

■ ph

ý yPôPôvovovvovodndndný ý ý ststavav b bbbududuu ovvovy yy ururbábább rururuuuuruu jTeTeT rarar jšjší í sttavavaav

TaTaTaTaktktktktktoo o ooo ododdodododododdododododoo ststststststsstststststrarararararararararararararaňoňoňoňoňoňoňňňňoňoňoňňoooň vavavavvvavvavavvavavalillilliliiliillililili pp p pp p p ppppppppprererererererererererrrerehnhnhnnhnhnhnhnhnhhhhnhnnhnititititttttttitiitté éééé éé éé é mmammamamamantntntnntiniininininelelelelelelelellelly y y yy yy yyy ------ --- vpvpvpvpvpvpvpvpvpvpppppppprerererereeerrereeeeeeedduddudududududduduududduudududuudududuudududu P PPP P P P P PPPPPPPP P.H.HH.H.H.HHH.HHH.HHavavavvavaaavavavririririrriririlalallalalalaaaa, , , 
vv vvvv v v popopopopopopopozazazazazazazazadídídídíííddídídíí JJ J JJ JJ J JJJJJJ. .. . . .. MeMeMeMeMeMeMeMMeMeMeMeMeMMMeMMMM nsnsnsssnnnn ááááárárárááráárárárár VyVyVyV nonononovevvenýný kkkk k kkururururrururrttttttt
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Putovanie po našom 
Kostole sv. Michala archanjela
Sv. Mária Magdaléna

Životopisci v súvislosti so 
sv. Máriou Magdalénou 
uvádzajú tri udalosti z evan-
jelia:

A) Hriešnica bez mena
Evanjelista sv. Lukáš (Lk 
7,36-50) opisuje obrátenie 
ženy, ktorú menom nespo-
mína, takto:

„Ktorýsi farizej ho pozval, 
aby s ním jedol. On vošiel 
do farizejovho domu a sadol 
si k stolu. V meste bola istá 
žena, hriešnica. Keď sa do-
zvedela, že je hosťom vo fari-
zejovom dome, priniesla ala-
bastrovú  nádobu s voňavým 
olejom, s plačom pristúpila 
zozadu k jeho nohám, začala 
mu slzami máčať nohy a uti-
erala mu ich svojimi vlasmi, 
bozkávala mu ich a natierala 
voňavým olejom. Keď to vi-
del farizej, povedal si v du-
chu: „Keby tento bol proro-
kom, vedel by, kto a aká je to 
žena, čo sa ho dotýka, že je 
to hriešnica.“

Ježiš mu vravel: „Šimon, 
mám ti niečo povedať.“ 

On odvetil: „Povedz uči-
teľ!“ 

„Istý veriteľ mal dvoch 
dlžníkov. Jeden dlhoval päť-
sto denárov, druhý päťde-
siat. Keďže nemali skadiaľ 
dlžobu zaplatiť, odpustil ju 
obidvom. Ktorý z nich ho 
bude mať radšej?“ 

Šimon odpovedal: „Mys-
lím, že ten, ktorému viac od-
pustil.“ 

On povedal: „Správne 
usudzuješ.“ 

Potom sa obrátil k žene 
a Šimonovi povedal: „Vi-
díš túto ženu? Vošiel som 

do tvojho domu, a nedal si 
mi vodu na nohy. Ale ona 
slzami zmáčala moje nohy 
a svojimi vlasmi ich poutie-
rala. Nepobozkal si ma. Ale 
ona odvtedy, ako som vošiel, 
neprestala mi nohy bozká-
vať. Hlavu si mi olejom ne-
pomazal. Ona mi voňavým 
olejom nohy natrela. Preto 
ti hovorím, odpúšťajú sa jej  
mnohé hriechy, lebo veľmi 
miluje. Komu sa menej od-
púšťa, menej miluje.“ 

A jej povedal: „Tvoje hrie-
chy sú odpustené.“ 

Vtedy tí, čo s ním stolovali, 
začali si hovoriť: „Ktože je 
to, že aj hriechy odpúšťa.“ 

On však povedal žene: 
„Tvoja viera ťa zachránila. 
Choď v pokoji!“

B) Mária z Betánie
Je tu potom Mária, sestra 
Marty, ktorá sa nestarala ako 
Marta o hmotné veci, ale je-
dine o počúvanie Ježišových 
slov a za toto ju Pán Ježiš 
pochválil, že „si vybrala lepší 
podiel“ (Lk 10,38-42). 

Je to tá istá Mária, se-
stra Ježišovho priateľa La-
zara, ktorá oplakávala smrť 
svojho brata (Jn 11,1-45), 
ktorá pri hostine u Lazara 
v Betánii pomazala vzácnou 
nardovou masťou Ježišove 
nohy.

„Veď to urobila na môj 
pohreb,“ povedal Ježiš (Mt 
26,6-12; Jn 12,1-8).

C) Mária Magdaléna
Ale je tu ešte jedna žena, 
ktorá sa menuje Mária Mag-
daléna, z ktorej vyšlo „se-
dem zlých duchov“ (Mk 
16,9; Lk 8,2), ktorá patrila 
medzi ženy, čo sprevádzali 

Ježiša a podľa svojich mož-
ností mu pomáhali v každo-
denných hmotných potre-
bách. 
Mária Magdaléna ho nasle-
dovala až do Judey a bola pri 
ňom aj pri jeho smrti na Kal-
várii. Jej meno sa spomína 
v evanjeliu vždy na prvom 
mieste Máriu z Magdaly (Mt 
27,55-56; Mk 15,40-41; Lk 
23,49; Jn 19,25).  

Mimoriadna láska Márie 
Magdalény k Ježišovi sa však 
neuspokojila s prázdnym 
hrobom. Kristus ju oslobodil 
„od siedmich zlých duchov“, 
on dal zmysel jej životu a ona 
sa nevedela zmieriť s myš-
lienkou, žeby ho mohla cel-
kom stratiť. Preto sa ne-
mohla odlúčiť od prázdneho 
hrobu. Odmenou jej bolo, 
že prostredníctvom anjelov 
sa jej zjavil sám Ježiš. Mária 
Magdaléna to zvestovala uče-
níkom, že videla Pána.

Markovo evanjelium sa 
zmieňuje takto: „Keď ráno 
v prvý deň týždňa vstal 
z mŕtvych, zjavil sa najprv 
Márii Magdaléne (16,9).“ Pre 
nás je dôležité, že Mária Mag-
daléna sa kajala, keď z Kris-
tovej moci „vyšlo z nej sedem  
zlých duchov“ a Ježiš Kristus 
jej pokánie prijal.

Cirkev je ju oslavuje preto, 
aby si ľudia, ktorí vo svojich 
pokleskoch a hriechoch ho-
voria, „veď aj Mária  Magda-
léna hrešila“ , si uvedomili, 
že naozaj hrešila, ale sa aj ka-
jala. Keď si uvedomila svoje 
hriechy, zanechala ich a už 
myslela iba na Ježiša Krista 
a už iba jeho milovala až do 
smrti.

Z toho vychádza záver, 
že Mária Magdaléna je his-
torická postava svätice, kto-
rej podobu však zdeformo-
vali vykladači Svätého písma 
a životopisci svojimi legen-
dami. Jej najvýznamnejšie vy-
znamenanie je, že ona prvá 

uvidela vzkrieseného Ježiša 
Krista a oznámila to apošto-
lom. A toto spomína aj nový 
breviár v jej stručnom živo-
topise: 22. júl sv. Márie Mag-
dalény- spomienka. Patrila 
medzi Kristových učeníkov. 
Bola pri jeho smrti a zaslúžila  
si prvá vidieť skoro ráno na 
Veľkú noc zmŕtvychvstalého 
Vykupiteľa (Mk 16,9). Jej úcta 
sa rozšírila hlavne v 12. sto-
ročí v západnej Cirkvi.

 ■ vdp. H. Sitek – 
redakcia si dovolila krátiť článok 

pre nedostatok priestoru)
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JUBILANTI

40 rokov
Kubošová Zuzana        (nov.)
Durdiak Peter           (dec.)

45 rokov
Mikušková Viera            (dec.)
Strežová Božena           (dec.)

55 rokov
Keveš Ján             (nov.)

60 rokov
Miháľ Pavol            (nov.)
Ing. Gajdoš Július         (nov.)
Dulačková Mária          (dec.)

65 rokov
Maxoňová Margita       (dec.)
Miháľová Mária            (dec.)

70 rokov
Ťasnocha Ján                (dec.)

75 rokov
Šnapková Emília           (dec.)

Jubilantom blahoželáme!Jubilantom blahoželáme!

Odišli do večnosti:Odišli do večnosti:

Jozef   Vavrečan        9.7.2011
František Majcher  26.6.2011
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú 

sústrasť!

Manželstvo uzavreli :Manželstvo uzavreli :

Mgr. Martina Dulačková
a Ján Verníček

Novomanželom prajeme veľa Novomanželom prajeme veľa 
lásky a trpezlivosti!lásky a trpezlivosti!

Na trvalý pobyt sa prihlásiliNa trvalý pobyt sa prihlásili

Ján Verníček
Anna Tannenberger
Ľuboslava Harezníková
Vladimír Harezník ■ bs

(1.10. 2011 – 31.12. 2011)

Naša druhá najstaršia ob-
čianka Mária Kršková – mly-
nárka - sa 8. augusta 2011 do-
žila deväťdesiatich rokov. 

Pred ňou taký istý vek – 90 ro-
kov – v tomto roku v máji oslá-
vila Mária Zrnčíková, ktorej 
sme venovali v predošlom vy-
daní malý slovný medailónik. 
Ďalší medailónik venujeme 
Márii Krškovej.

Byť dobrým človekom je viac 
ako byť veľkým, a to sa presne 
hodí na určenie charakteru ju-
bilujúcej Márii Krškovej. Do-
žila sa 90 rokov, a to len zriedka 
býva, Všemohúci jej doprial 
dožiť sa takého veku, pričom 
jej myseľ slúži a spomienky na 
mladosť ju neopúšťajú. Prežila 
veľa smutných a poskromnejšie 
krásnych chvíľ.

Jej život bol spojený s poľom 
a ťažkou prácou na ňom a jej 
ruky ozdobené mozoľmi pra-
covali denne a tie ruky rozdá-
vali i rozdávajú verne. Často 
o suchom chlebe kráčala a išla 
ďalej so slzami v očiach a v sta-
rosti stálej. Dnes jej ruky oddy-
chujú a myseľ spomína, ako je 
to možné 90 rokov žiť. Predsa 
sa to stalo!

Mária spomína na svoje pre-
žité roky takto:

Deväťdesiatročná Mária Kršková
- Život som mala veľmi 

ťažký. Pochádzala som z via-
cpočetnej rodiny v Hruštíne 
a mňa ako najstaršiu 25-ročnú 
prinútil otec vydať sa v roku 
1947 za vdovca ku trom deťom 
do mlyna v Sedliackej Dubo-
vej za Adama Kršku. Bol starší 
o osem rokov. Otec v ňom vi-
del dobrú partiu a vidinu dob-
rého vydaja. Všetko sa rozply-
nulo, keď som prišla k trom 
malým deťom a štvrté som ani 
nevidela. Janko mal 8, Žofka 6 
a Matúš 3 roky. Chalupa mlyna 
bola na spadnutie. A man-
žel? Ako sa to vezme, i dobrý 
i zlý. Najväčšou jeho slabos-
ťou bolo, že si rád vypil a robiť 
sa mu akosi naviac nechcelo,  
vždy hľadal ľahší spôsob ob-
živy. Keď som prišla do Hruš-
tína, tam som sa tvárila, že som 
pani mlynárka a mám sa dobre.

Mlyn neprinášal zisky, lebo 
sme museli platiť najatého mly-
nára, lebo manžel nemal papier 
na odbornú spôsobilosť. Po 
nástupe komunizmu mlyn zru-
šili, muž začal robiť v Drevoin-
dustrii Oravský Podzámok a ja 
som sa starala o domácnosť, 
k trom deťom pribudli ešte dve 
dievčatá a v roku 1956 sme za-
čali stavať dom. Bieda bola, ale 
snažila som sa korunku privyro-

biť štrikovaním svetrov, pomo-
cou pri poľných prácach v ro-
dinách, ktoré potrebovali pra-
covité ruky. Najviac som cho-
dila do rodiny Jozefa Oršuliaka 
v Dlhej nad Oravou a Heleny 
Oršuliakovej v Sedliackej Du-
bovej. 

Tým dvom rodinám som 
veľmi povďačná za všetku po-
moc, či už finančnú alebo na-
turálnu. Na nich nezabudnem, 
kým žiť budem! Napriek všet-
kým ťažkostiam som sa nikdy 
nesťažovala, všetko som trpez-
livo znášala a verila, že prídu aj 
lepšie časy. 

Lepšie časy nastali po splatení 
dlhov a po postavení sa detí 
na vlastné nohy. Deti, vnúčatá 
i pravnúčatá (12) so svojimi ro-
dinami mi teraz venujú veľkú 
starostlivosť a lásku, z čoho sa 
veľmi teším a mám ich všet-
kých rada. 

A ešte spomienka na ťažké 
časy, keď chodila do rodín po-
máhať. Tam jej ponúkli jedlo 
i dajakú korunku podhodili. 
Sama nezjedla, zabalila do zá-
stery a doniesla deťom a tie 
už čakali vo dverách na prahu, 
aby sa nasýtili. Nuž, aj také časy 
prežila. Pripomína to mamku 
Pôstkovu Jozefa Gregora Ta-
jovského.

A čomu vďačí za svoju dlho-
vekosť? Predovšetkým Pánu 
Bohu a kresťanskej viere, lebo 
to ju drží pri živote a taktiež 
cieľavedomá práca, trpezlivosť 
i radosť z detí, že spolu s ňou 
zdieľali svoj osud.

Áno, teta Kršková, tak 
Vám ubiehali roky a týmto 
medailónikom Vám prajeme 
všetko najlepšie, s vďakou sa 
skláňame nad Vaším životom 
a prajeme Vám tie najkrajšie 
chvíle, nech Ježiš a Mária, ktorí 
sú Vašimi sprievodcami po 
celý život aj teraz na každom 
kroku, Vás posilňujú každý deň 
v roku.

■ Redakcia a obecný úrad

Gratulanti s oslávenkyňou
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K zamysleniu ku dopravnej 
situácii v našej obci ma pri-
viedol uverejnený článok v 
týždenníku Naša Orava.

Hovorilo sa o tom, ako  
hornooravskí starostovia lo-
bujú za ďalšie úseky rýchlost-
nej cesty aj za cenu už upuste-
nia od zjazdu z nej či diaľnič-
ného profilu, a to len preto, že 
sa dozvedeli o našom staros-
tovi Ladislavi  Tomáňovi, ako 
bol aj s okolitými starostami 
na Ministerstve dopravy sa 
informovať, či sa nezabudlo 
na dostavbu rýchlostnej cesty 
R3. 

Hornooravci vraj okamžite 
reagovali a hneď oslovili mi-
nisterstvo najmä kvôli infor-
máciám o prípravách na do-
budovanie úseku Sedliacka 
Dubová – Dlhá nad Ora-
vou. Obávajú sa, že ak sa za-
čne stavať tam, obchvat k 
poľským hraniciam sa opäť 
odiali o niekoľko rokov. 

Hornooravci sú zrazu 
schopní robiť ústupky, do-
konca aj zmeniť diaľničný 
profil len preto, aby mali  pr-
venstvo. Pritom zabudli,  aké 
prieky robili a aké mali požia-
davky, keď sa mal spustiť pro-
jekt obchvatu. Veď možno 
povedať, že len kvôli nim sa 

Lobujeme za výstavbu
obchvatu cesty R3

stavba zdržala. Tu treba hľa-
dieť na nutnosť potreby pre 
obce a ich bezpečnosť a nie 
prvenstvo. 

Starosta hovorí, že minister-
stvo oslovili kvôli tomu, aby 
sa nezabudlo na menšie obce. 
Veď cez Sedliacku Dubovú a 
Dlhú nad Oravou vedie na-
jdlhší úsek cesty, ktorý je ob-
stavaný obývanými rodinnými 
domami. 
Ďalej hovorí „ Nechceme sa 

predbiehať, len sme minister-
stvu navrhli, aby využilo čas 
a administratívne kapacity na 
dokumentačnú prípravu úse-
kov rýchlostnej cesty R3, aby 
sa tak mohlo urýchliť vydanie 
stavebného rozhodnutia, hoci 
realizácia asi nebude skôr ako 
v roku 2014.“

Občania Sedliackej Dubo-
vej, Dlhej nad Oravou sú už 
netrpezliví a lievik trpezlivosti 
preteká. To, čo sa na hlavnej 
ceste deje, je už neúnosné. 
Ešte šťastie, že k väčšiemu 
nešťastiu nedošlo.

Starostovi L. Tomáňovi 
buďme nápomocní v jeho 
snažení a aby svoj boj dovie-
dol dokonca a oslobodil  oby-
vateľov od neúnosnej situácie 
na hlavnej ceste.

■ ph

V oddiele stolných tenistov 
TJ Cosmos Sedliacka Du-
bová došlo k niekoľkým 
zmenám pred novým súťaž-
ným ročníkom 2011/2012. 

Do súťaže sa už neprihlá-
silo družstvo „C“ a dôvodom 
boli skúsenosti z predchádza-
júcej sezóny,  kedy niektoré 
majstrovské zápasy vynechá-
vali pre iné záujmy a odchod 
na stredné školy.

V súťažnom ročníku 
2011/2012  „A“ družstvo 

Stolní tenisti v novom ročníku
 bez družstva „C“

bude  pôsobiť v najvyššej 
oravskej súťaži v 5.lige. Pove-
die ho Ján Zrnčík, st., súťažiť 
budú tí istí tenisti ako vlani.

„B“ družstvo napriek 
vlaňajšiemu postupu do 5. 
ligy ostáva v 6. lige. V úlohe 
vedúceho družstva došlo k 
zmene a Ľudovíta Strežu stri-
eda Dušan Oršuliak. Ľudovi 
touto cestou ďakujeme za 
úspešné vedenie a reprezen-
táciu.

■ Jozef  Strežo

Rozlosovanie zápasov v ročníku 2011/2012 – jeseň:
5. liga A družstvo
30.9.2011     Sedl. Dubová         - Or. B. Potok     17.30
 7.10.       Bziny A                  - Sedl. Dubová   17.30
19.10           Sedl. Dubová         - Lokca               17.30
22.10.          Dlhá n/Or.            – Sedl. Dubová   17.00
28.10.          Sedl. Dubová         -  Nižná               17.30
  4.11.          Tvrdošín                -  Sedl. Dubová   18.00
11.11.          Sedl. Dubová          -  Orav. Lesná     17.30
18.11.          Sedl. Dubová        -  Lokca B            17.30
26.11.          Oravská Poruba    -  Sedl. Dubová    18.00
  2.12.          Sedl. Dubová         -  Rabča               17.30
11.12.          Mutné                    -  Sedl. Dubová    10.00

6. liga B družstvo
  1.10.2011  Sedl. Dubová         -  Námestovo       17.30
  8.10.         Vasiľov                   -  Sedl. Dubová    18.00
15.10.          Sedl. Dubová        -  Bziny                 17.30
23.10.         Dlhá n/Or.             -  Sedl. Dubová    10.00
29.10.          Sedl. Dubová        -  Tvrdošín            17.30
  6.11.          Hruštín                 -  Sedl. Dubová     10.00
12.11.          Sedl. Dubová         -  Orav. Lesná       17.30 
19.11.          Sedl. Dubová       -  Bziny B               17.30
26.11.          Zuberec                - Sedl. Dubová      17.30
  3.12.          Sedl. Dubová      -  Dol. Kubín          17.30
11.12.          Krivá                    -  Sedl. Dubová      11.00
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Na sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie – patrónky 
Slovenska 15. septembra 
sa po prvýkrát uskutočnil 
v našej obci Letný prechod 
dubovským chotárom. Ten 
mal byť pôvodne v me siaci 
júli, ale pre nepriazeň po-
časia sa presunul až na 
september. 

S nápadom prišli miestni ly-
žiari pod vedením Jozefa Ur-
bana. 

„Doteraz sme udržiavali 
tradíciu z minulosti, že po 
uskutočnení zimného pre-
chodu z ušetrených finanč-
ných prostriedkov v lete 
uskutočnili guľáš. Tento rok 
sme uvažovali nad tým, či 
by nebolo lepšie guláš spojiť 
s nejakou užitočnou aktivi-
tou, ktorá by bola prospešná 
pre všetkých obyvateľov Sed-
liackej Dubovej. A tak vznikla 
akcia Letného prechodu du-
bovským chotárom len pre 
miestnych občanov“, infor-
muje nás Jožko Urban.

Na organizácii prechodu sa 
podieľali všetci členovia lyži-
arskeho oddielu, najväčší po-
diel na tom mali Jozef  Urban, 
Peter Durdiak, Jozef  Šnapko, 
Rasťo Miháľ, Ján Ťasnocha, 
Pavol Havrila, Pavol Miháľ 
a ďalší.

Od ostatných účastníkov sa 
odlišovali novými žltými ve-
trovkami s emblémom Lyži-
arsky oddiel. O ich tretino-

Letný prechod chotárom
vom financovaní sme už pí-
sali v predchádzajúcom vy-
daní.

Počasie, ako na objed-
návku, sa vydarilo. Prichád-
zajúci účastníci na Črťaž pod 
prístreškom mohli vidieť ku-
chára Jozefa Šnapku a jeho 
pomocníkov, ako  pripravujú 
guľáš pre všetkých účastní-
kov.

Už vtedy tam vládla vyni-
kajúca nálada, pretože sa tam 
okolo prechádzajúci pristavili 
a urobili si malú pauzu. Pre-
chádzajúcich na trati 16 km 
nebolo veľa, ale na prvýkrát 
letného prechodu to bolo po-
stačujúce.

Okolo 16.30 hodine, po ab-
solvovaní trate, sa všetci zišli 
pod prístreškom na Črťaži. 
Pochutili si na guľáši, poope-
kali slaninku či klobásu a pri 
lahodných tónoch  harmo-
niky aj zaspievali.

O pocitoch tohto prechodu 
sa vyjadrila Mária Jarinová 
takto: „Dnes to tu vypadá 
tak, akoby aj Panna Mária pri-
ala tejto akcii. Máme krásny 
slnečný deň a veľmi dobrý 
pocit z pešej túry. To všetko 
na mňa pôsobí ako balzam na 
dušu i telo a ešte k tomu vý-
borná atmosféra, spoločen-
stvo dobrých ľudí.

Bodaj by v tom pokračovali 
aj v ďalších rokoch a v mene 
všetkých účastníkov našim 
organizátorom ďakujem.“

■ ph
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Časť účastníkov prechodu-zľava E.Šnapková, C. Hmireková.M. Jari-
nová, J. Jarina
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