SPRAVODAJ
NOVINY OBCE SEDLIACKA DUBOVÁ
ROČNÍK: 5.

Odpustová slávnosť
v našej farnosti
Po horúcom lete nastúpila tiež
priaznivá a slnečná jeseň. Jej
začiatok je spojený s veľkými
prípravami na odpustovú slávnosť
v našej obci, ktorá sa začne
slávnostnou svätou om šou l.
októbra. Do tohto termínu bude
treba dať do generálneho poriadku
nielen naše obydlia, ale aj priestory
v okolí nášho kostola a fary, aby
všetko bolo pripravené tak, ako to
má byť. Očakáva sa veľká
návštevnosť príbuzných, známych
a iných hostí a iste budeme chcieť,
aby sa u nás cítili dobre.
Naša farnosť si zvolila za svojho
patróna sv. Michala archanjela,
ktorého meno pripadá na deň 29.
septembra. Keďže deň zasvätenia
vyšiel na piatok, z toho dôvodu sa
slávnosť presunula na nedeľu.
V deň 29. septembra majú spoločný
sviatok svätí archanjeli a jednému
z nich je zasvätený náš kostol –
svätému Michalovi archanjelovi.
Je to deň kedy najviac upriamime
svoje pohľady i srdce v modlitbách
k úcte svätým archanjelom,
k účasti na liturgii a budeme
prosiť o ochranu a Božie
milosrdenstvo. Nech sa aj naša
ľudská duša približuje k tomuto
atribútu.
Teda oslávme svojho patróna čo
najdôstojnejšie svojimi prosbami,
modlitbami, aby náš život
pokračoval v konaní dobra, lásky,
v odpúšťaní a v vzájomnom
pomáhaní si.
(ph)
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Záhradné centrum v obci otvorené
Je potešiteľné, že v našej obci sa rozširujú služby nielen pre našich občanov, ale aj pre
širšie okolie. Takouto novou službou je RW Záhradné centrum Orava, ktoré začalo
fungovať od 26. júla 2006 a je otvorené v čase od 08,00 – 16,30 hodiny v pondelok až
piatok. Majiteľkou centra je Ing. Anna Kudlová.
Pre zaujímavosť sme sa boli pozrieť, ako to tam vyzerá. Boli sme milo prekvapení. Celé
prostredie pôsobí lákavo, všetko pekne upravené s bohatou ponukou záhradného tovaru.
Pre informáciu ponúkajú:
·
okrasné rastliny,dreviny (listnaté,ihličnaté)
·
trvalky, rastliny do jazierok
·
substráty, hnojivá
·
prípravky na ochranu rastlín proti škodcom a chorobám
·
ozdoby do záhrad a jazierok, kvetináče
·
krmivá pre rybky ...
Aj keď záhradné centrum v obci sa len rozbieha, predsa už teraz je z čoho si vybrať.
Majiteľka Ing. Anna Kudlová hovorí, že sa snažia ho priebežne vylepšovať, pretože je
stále ešte vo výstavbe.
Napriek všetkým informáciám sme sa opýtali predavačky Mgr. Heleny Jendriškovej,
ktorá tam pracuje ako brigádnička, akú majú klientelu. Bez obáv nás informovala takto:
„Neverili by ste, ale zákazníkov máme dosť. Stále niekto prichádza si niečo kúpiť, alebo si
len pozrieť náš ponúkaný tovar. Najviac sa zastavujú zákazníci prechádzajúci obcou
z Poľska a tí si vždy niečo kúpia. Na odbyt idú záhradné ozdoby, ale aj okrasné rastliny,
dreviny, kvetináče atď.“
Našim čitateľom sme predstavili firmu RW Záhradné centrum Orava, ktorá sa špecializuje
na oblasť tvorby okrasnej zelene v exteriéroch a interiéroch v spojení s prírodným
kameňom a vodnými prvkami, ako sú jazerá, potoky, fontány, vodopády, vodné kaskády
a pod.
(ph)
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Konečne kvalitnejší obecný rozhlas
V predošlom čísle našich novín sme písali o získaní finančných
prostriedkov z Ministerstva financií na rekonštrukciu obecného
rozhlasu. Táto akcia bola prevedená v poslednom augustovom
týždni a veríme, že naši občania už budú mať kvalitnejší posluch
obecného rozhlasu. Boli natiahnuté nové káble a vymenené
niektoré nefunkčné reproduktory. Taktiež bola nainštalovaná nová
ústredňa, prostredníctvom ktorej ide zvukový signál po obci.
Odborné práce vykonala firma z Prešova za tri dni a pomáhali im aj
naši občania, ktorí sú na verejno-prospešných prácach.

Pri studničke už príjemnejšie

Kostolík na Žiari vidieť aj v noci

Veľa občanov prechádza cestou okolo studničky (za mostom),
a najmä tí, čo chodia pešo, museli prechádzať po mlákach
a barinách, ktoré sa vytvárali popri a popod studničku. Cesta bola
často zablatená, čoho hlavnou príčinou bola zle odvedená voda zo
studničky a z brehu. Tento stav sa rozhodol obecný úrad riešiť.
Boli zakúpené nové betónové žľaby a tiež sa zohnali aj staršie a za
pomoci Benedikta Mareckého i pracovníkov obce ( Jozefa Močola,
Petra Kováča ) ich umiestnili a poukladali pod studničku a popod
breh. Tým by sa malo zamedziť vytekaniu vody po ceste. Tento
rigol by mal zachytiť aj vodu z brehu, kde je postavený kríž. Veríme,
že po obetónovaní bude celý 50-metrový rigol slúžiť svojmu účelu.

Už je to deväť rokov, čo obec oslavovala 600-ročnicu. Vtedy sa
slávnostná omša konala na drevenej konštrukcii na vŕšku Žiar. Za
ňou bol vtedy skultivovaný briežok pod starým kostolom. Za tých
deväť rokov táto plocha zarástla bujnou vegetáciou a chrastím.
Z toho dôvodu sa obecný úrad rozhodol túto lokalitu vyčistiť, vypíliť
nepotrebné kríky, vykosiť trávu, aby mnohí návštevníci starého
kostola mali ľahší prístup do jeho okolia. Po dokončení týchto prác
bude aj krajší výhľad z hlavnej cesty na túto dominantu nad našou
obcou. V nočných hodinách je osvetlená a tým si robíme aj reklamu.
Rekultivačné práce by mali byť dokončené do konca roka.

Predtým pri studničke

Teraz pred dokončením

Skrášľovanie cintorína a potoka
Popri hlavnej ceste pri cintoríne bol v minulom roku garád, ktorý
dal obecný úrad zaviesť zeminou s tým, že sa tam položia zvodidlá,
aby občanov, ktorí prichádzajú do starého cintorína, nezasiahli autá
z prípadnej havárie. Ešte sa to ani nezačalo robiť, už tam narazilo
auto a vyvrátilo dva diely na betónovom oplotení. Zamestnanci
obce to opätovne postavili a čím skôr sa tam budú inštalovať
zvodidlá pozdĺž súčasného betónového plotu. Zároveň sa v hornej
časti starého cintorína vyťali staré tuje, ktoré prekážali prechodu
zo starého do nového cintorína a neplnili už svoj účel.
Pracovníci verejno-prospešných prác v letnom období skrášlili
okolie potoka poza dom Jána Zrnčíka a Ing. Viliama Janíka, kde sa
prečistilo koryto aj obidva brehy. Vegetácia je však taká silná, že
ich o tri roky táto práca čaká opäť.

Pohľad po havárii

(stranu pripravil starosta)
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Čakajú nás komunálne voľby
Dňa 7. februára 2006 predseda Národnej rady Slovenskej republiky
vyhlásil svojím rozhodnutím uverejneným v Zbierke zákonov dňa
9. februára 2006 pod číslom 63/2006 Z. z. voľby do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 2. decembra 2006. Do 8.
októbra 2006 sa musia doniesť kandidátske listiny pre voľbu
poslancov do obecného zastupiteľstva a starostu.
Naše obecné zastupiteľstvo na svojom ostatnom zasadnutí
rozhodlo, že sa zvýši počet poslancov z doterajších piatich na
sedem. Podľa zákona je to v poriadku, pretože obec má viac ako
500 obyvateľov. Toto rozhodnutie ovplyvnil aj fakt, že päť
poslancov je nepostačujúci počet pre objektívnejšie rozhodovanie
a riešenie úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia obce.
Našim občanom doporučujeme, aby sa volieb zúčastnili čo
v najväčšom počte a tak si zvolili podľa svojho svedomia
najvhodnejších kandidátov pre budúce volebné obdobie.
Novozvolení poslanci našej samosprávy i novozvolený starosta
budú určovať vývoj obce na ďalšie štyri roky. A my chceme, aby
obec pozitívne napredovala vo všetkých oblastiach. Nuž, bude na
nás, koho budeme voliť!
(ph)

Naša obec už bez základnej školy
Brány škôl v tomto roku sa otvorili 4. septembra. V našej obci sa
stal opak. Dôvodom je nedostatok školopovinných detí pre 1.
stupeň základnej školy. Podobnosť tejto situácie je vo viacerých
obciach na Orave. V okrese Dolný Kubín, ktorý pozostáva z 24
obcí, má základnú školu iba polovica.
Z dôvodu financovania a malého počtu žiakov sa museli obce
Sedliacka Dubová a Horná Lehota rozhodnúť pre zatvorenie
svojich škôl. Je to nepopulárne opatrenie, ale ekonomicky
a finančne nevyhnutné. V tomto školskom roku malo navštevovať
našu školu 11 detí v štyroch ročníkoch a v ďalších rokoch by tých
detí bolo ešte menej. Štát sa rozhodol nevydotovať takého
málotriedne školy s pár žiakmi, a preto sa nový školský rok
v základnej škole v našej obci neotvoril. Dubovské a lehotské deti
sa ho dočkali už v Základnej škole v Dlhej nad Oravou, ktorú
navštevuje viac ako 200 detí z okolitých obcí. Prváčikov má na
starosti pani učiteľka Mgr. Zuzana Kubošová. Veríme, že sa o nich
dobre postará a rodičia môžu byť bez obáv. V Dlhej môžu využívať
školskú družinu a po vyučovaní sú vyprevádzané učiteľkou na
autobusovú zastávku. Podľa prvých dojmov sú tieto deti veľmi
spokojné.
Materská škola v našej obci funguje ďalej, ale navštevuje ju len 5
detí, pri ktorých sa striedajú na čiastočný úväzok dve učiteľky.
Prevádzka je celodenná od 7,30 do 15,30 hod. Takúto vhodnú dobu
by mohli využívať aj ďalšie matky, a dať deti do škôlky, aby si
zvykali na život v detskom kolektíve.
(lt)

Namiesto kinokabiniek obecný byt

Rekonštrukcia kúrenia v škole
Keďže sa triedy v základnej škole neotvorili, mohol sa v nich obecný
úrad pustiť do rekonštrukcie kúrenia. Zhrdzavené a staré, často tečúce
radiátory doslúžili a boli nahradené tzv. „ gamatkami“, ktoré nie sú
napustené vodou. Je to výhoda, pretože v zimných mesiacoch,
v prípade neprevádzkovania, nezamrznú a nie sú problémy.
Dve triedy a zborovňa sú prázdne a pokiaľ sa budú využívať, stačí
„gamatky“ vtedy zapnúť. Tým, že sa v spomínaných miestnostiach
nebude kúriť, ušetria sa prevádzkové náklady potrebné pre materskú
školu. O využití prázdnych priestorov už bude rozhodovať nové
obecné zastupiteľstvo.
(lt)

Konečne sa našla porucha
Veľmi dlho trápila obecný úrad porucha na vodovode na trase
smerujúcej od cintorína k telovýchovným šatniam – po Hradách.
V tomto úseku sa tratila voda, preto býval vodovod v šatniach
otvorený len na nevyhnutný čas (počas zápasov, gulášov a iných
akcií). Medzičasom sa v priestoroch šatní vybudovala ubytovňa pre
turistov, ale keďže tam nemohla byť pustená voda , vlastne nemohla
plniť svoj účel. Problémom pri odstraňovaní poruchy bola tá
skutočnosť, že sa nedalo zistiť, v ktorom mieste je porucha. Ani
citlivé prístroje zo SEVAKU to nedokázali zistiť. Pristúpilo sa
k postupnému kopaniu po celej trase a vylučovacou metódou sa
hľadala chyba. Po piatich vykopaných jamách a po sonde sa zistilo,
že porucha je na lúčke oproti cintorínu v rohu medzi hlavnou cestou
a železničnou traťou. Po lokalizácii poruchy sa previedli potrebné
práce na výmene dieravého potrubia a veríme, že sa takýto prípad už
nevyskytne.
(lt)

Takto sa hľadala porucha

Už vlani sa podarilo priestory bývalých kinokabiniek ( 3 miestnosti ) zrekonštruovať na účely ubytovania. Na jar tam už obecný úrad mal
ubytovaných hostí a zarobil prvé peniaze za prenájom. Z týchto financií sa v tomto roku dokončili v týchto priestoroch sprchovací kút,
umývadlo, WC a kuchynský kútik. Ešte sa zaviedlo plynové kúrenie prostredníctvom infražiariča, aby sa tam dalo bývať aj v zime. Dúfame,
že tento nový ubytovací priestor bude využívaný najmä pre turistov a hostí, ktorí pri potulkách oravským regiónom budú chcieť prenocovať.
Nájomným sa vylepší rozpočet obce.
(lt)
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BILANCIA VOLEBNÉHO PROGRAMU OBCE
Blíži sa koniec volebného obdobia 2003 – 2006 a s ním je spojená aj bilancia plnenia volebného programu obce, ktorý bol
stanovený na roky 2003 – 2006. Ten bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva 14. apríla 2003. Jeho základom bol velebný
program starostu obce a bol doplnený, upravený poslancami obecného zastupiteľstva. Opieral sa o reálne zhodnotenie uspokojovania
potrieb občanov, inštitúcií, organizácií a podnikateľských subjektov našej obce.
Plnenie volebného programu obce predkladáme našim občanom, aby posúdili či sa za štyri roky podarilo, prípadne nepodarilo
splniť úlohy z prijatého volebného programu.
A. Investičná oblasť a rozvoj obce
1/ dokončiť výstavbu 8. b. j. na požiarnej zbrojnici
(splnené)
2/ dobudovať infraštruktúru k nájomným bytom /telefón, plyn, voda, odpad - ČOV, elektrika, káblovka/
(splnené)
3/ dokončiť vyasfaltovanie chodníkov
(zatiaľ sa neplní) kvôli plánovaným rozkopávkam pre kanalizáciu
4/ odvodniť miestnu časť ulice od s. č. 97, 98, 99
(zatiaľ sa neplní) kvôli plánovaným rozkopávkam pre kanalizáciu
5/ oplotiť záhradu základnej školy
(splnené)
6/ odkúpiť pozemky (ak bude záujem) pre záujemcov o výstavbu rodinných domov v časti obce smerom ku AGRODRUŽSTVU
(tieto pozemky vysporiadal majetkovoprávne obecný úrad, sú vlastníctvom cirkvi, ich predaj závisí od vôle rím.-kat. cirkvi)
7/ zrekultivovať pozemok a breh v smere od márnice ku benzínovej pumpe pre chodník pre peších a jeho využitie: deti do školy,
občania k lekárom, do Jednoty, na poštu, do sporiteľne, do lekárne
(začalo sa plniť)
8/ upraviť cintorín, oplotenie v novom cintoríne, schody
(splnené)
9/ začať komasáciu pozemkov
(komasácia prebieha)
10/ začať spracovávať územný plán obce
(vypracúva PHSR obce)
11/ doplynofikovať obec smerom od č. d. 60 po AGRODRUŽSTVO s výhľadom toho že na tejto trase budú stavebné pozemky pre
výstavbu rodinných domov, resp. pre priemyselnú zónu, kde môžu byť tieto objekty splynofikované
(zatiaľ sa neplní)
12/ splynofikovať priestory prízemia hasičskej zbrojnice
(splnené)
13/ pokračovať spolu s mládežníckou aktivitou na projekte záchrany kostolíka DUBOVA COLONORUM
(plní sa)
14/ osadiť nový reklamný pútač s erbom obce pred vstupom do obce
(splnené)
15/ postupne rekonštruovať verejné osvetlenie s úspornými svietidlami
(plnené na 70 %)
16/ majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod budovou školy a školskej záhrady
(budova je majetkovprávne vysporiadaná a je vlastníctvom obce, pozemok je štátny – úloha je v riešení)
17/ majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod prístavbou starej hasičskej zbrojnice, kde je obecný šrotár
(budova je majetkovoprávne vysporiadaná a je vlastníctvom obce, tiež šrotár, pozemok je urbársky, nie je ho možné kúpiť)
18/ zrekonštruovať priestory v kultúrnom dome, ktoré sa používali na premietanie filmov
(splnené)
19/ majetkovoprávne vysporiadať budovu, pozemky pod šatňami, futbalovým ihriskom a aspoň spolovice oplotiť areál ihriska, rozšíriť
priestory popri Hradách (budova šatne je majetkovprávne vysporiadaná a je vlastníctvom obce, pozemok je urbársky, nie je ho
možné previesť na obec - 160 vlastníkov)
( rozšírený priestor – návoz zeminou)
20/ upravovať priestory verejnej zelene, parku, verejných priestranstiev; doplniť odpadové koše a lavičky
(plní sa)
21/ v školskej záhrade osadiť preliezačky, hojdačky, pieskoviská, lavičky
(splnené )
22/ dosiahnuť lepšie osvetlenie cintorína a ozvučenie vonkajších priestorov pri dome smútku
(splnené)
23/ získať skutočné stavy resp. mapy inžinierskych sietí v obci (plyn, voda, elektrika, telekomunikácie)
(splnené)
24/ vymeniť skorodované HDS-ky na stĺpoch elektrického vedenia
(splnené na 95 %)
25/ upraviť územie nelegálnej skládky /smetisko/ a okolie rieky ORAVA
( splnené, ale opäť sa tvorí)
26/ komerčne využiť budovy, ktoré sú vlastníctvom obce (garáž č. 3 a č. 4 v hasičskej zbrojnici, šatne /guláše/, časť kultúrneho domu
/obytný byt/, budovu prístavby starej hasičskej zbrojnice, školu) prostredníctvom nájmov
(plnené )
27/ rekonštruovať staré rozvody obecnej káblovky, stabilizovať programy, resp. zaviesť ďalší zrozumiteľný program
ČT 24, TA 3
(splnené)
28/ skultúrniť vlakovú čakáreň
(splnené čiastočne, ale opakovane ju deti ničia)
29/ interpelovať na rôznych štátnych inštitúciách vo veci cestného obchvatu Oravský Podzámok – Poľsko
(obchvat sa stavia, avšak len po S. Dubovú)
30/ upraviť miestnu komunikáciu – ulica č. d. 148 – 156
(zatiaľ nesplnené kvôli kanalizácii, len sa polepili diery asfaltom)
31/ upraviť miestnu komunikáciu (asfalt) smerom od hlavnej cesty ku škole /popri dome p. Mareckého/ (bude upravená do 30.11.)
32/ odkanalizovať miestnu časť Jama, resp. zrekultivovať
(čiastočne splnené)
33/ upraviť priestor na pranie prádla a kobercov pod železničným mostom
(splnené)
34/ predĺženie prekrytia prístrešku na urbárskej budove – pre čakajúcich na autobusový spoj
(splnené)
35/ vyriešenie odpadu (septik medzi školou a urbárskym domom )
(nesplnené)
36/ pokúsiť sa začať vykupovať pozemky pod výstavbu rod. domov (aspoň 4) na Močiaroch
(zatiaľ nesplnené)
37/ iniciovať a projektovo realizovať (prostredníctvom eurofondov) výstavbu ČOV a kanalizácie
(plní sa)
38/ upraviť priestory šatní na futbalovom ihrisku pre letný prenájom, sprchy, kuchynku, izby s posteľami
(splnené)
39/ upraviť priestory medzi mostami – zrekultivovať
(splnené)
40/ upraviť priestory lokality „Babia diera“
(splnené)
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B. Oblasť riadenia obce a spolupráca s občanmi, združeniami, inštitúciami, podnikateľmi, cirkvou
1/ zlepšiť informovanosť občanov o aktivitách OZ, resp. OcÚ, zaviesť mechanizmy, ktoré umožnia aktívnu účasť občanov na riadení
obce (verejné zasadnutie OZ, vydávanie obecných novín s námetmi občanov na zlepšenie života v obci, vlastné vysielanie
káblovej televízie, verejné hovory)
(plnené čiastočne)
2/ uskutočňovať k najdôležitejším problémom obce anketové prieskumy
(1x bol)
3/ riešiť sťažnosti, pripomienky a názory občanov prostredníctvom zriadených komisií OZ (možnosti využitia „bonzi schránky“),
publikovať v obecných novinách ich riešenie
(splnené)
4/ vytvárať dobré podmienky pre rozvoj podnikania pre podnikateľské subjekty v obci a tým hľadať možnosti pre
vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných
(plní sa - záhradné centrum, AGRO, potraviny, reštaurácia)
5/ podieľať sa na oživení poľnohospodárskej výroby na AGRODRUŽSTVE, ktoré je najväčším zamestnávateľom v obci a tým ovplyvňovať
zamestnanosť bčanov
(plnené)
6/ vytvárať podmienky pre zriaďovanie rôznych obchodov a služieb (ponúkať priestory do nájmu, daňové prázdniny od
dane z nehnuteľnosti, atď.)
( plnené)
7/ podporovať rozvoj ubytovacích možností v obci /šatne na ihrisku, obecný byt, Ťasnocha, Penzión 22, fara/
(plnené)
8/ iniciovať zriadenie vývarovne, resp. využívať školskú jedáleň k stravovaniu pre záujemcov z obce
(školská vývarovňa pre nedostatok financií zrušená, strava ZŠ a MŠ sa dováža zo školy v Dlhej, v obci je reštaurácia)
9/ podporovať v rámci finančných možností obecného rozpočtu obecný Dobrovoľný hasičský zbor a postupne dopĺňať
potrebný hasičský materiál /hadice, prúdnice.../
(plnené)
10/ užšie spolupracovať s orgánmi policajného zboru pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci (najmä pri zábavách, nočných
výtržnostiach mladých atď.) informovaní sú, ale nechodia často
(plnené čiastočne)
11/ dbať na dodržiavanie povolených otváracích hodín v miestnych pohostinstvách, vyvodzovať dôsledky v rámci možných kompetencií
(neplnené)
12/ spolupracovať na odôvodnených projektoch miestnej cirkvi a farského úradu
(plnené v rámci aktivačných služieb)
13/ od poslancov požadovať spoluprácu a styk s voličmi, ktorých zastupujú a prenášať ich dôvodné pripomienky na rokovanie obecného
zastupiteľstva s cieľom ich riešenia v rámci možností obecného rozpočtu, rozdeliť jednotlivých poslancov na poslanecké obvody
a informovať o tom občanov prostredníctvom obecných novín
(plnené čiastočne)
C. Oblasť sociálna
1/ rôznymi formami vychádzať v ústrety sociálne odkázaným občanom, rodinám, dôchodcom, zdravotne postihnutým
(znížením daní a poplatkov, službami, soc. výpomocou...)
(plní sa)
2/ efektívne organizovať a riešiť pomoc chorým a osamelým občanom v rámci opatrovateľskej služby
(plní sa)
3/ ponúkať občanom možnosť stravovania sa prostredníctvom školskej kuchyne
(nebol záujem, vývarovňa je zrušená)
4/ poskytovať dôchodcom k Vianociam vianočné poukážky na zakúpenie tovaru v miestnych predajniach
(plnené)
5/ poskytovať bezplatnú poradenskú sociálno – právnu službu pre občanov, ktorí to potrebujú
(plní sa)
6/ udeliť tituly ,,Čestný občan obce“ rodákom, najmä tým, ktorí sa veľkou mierou zaslúžili o rozvoj obce (aj ,,in memoriam“) (splnené)
7/ poskytovať prostredníctvom rôznych besied zdravotnícku osvetu, najmä pre starších ľudí /prednášky, vyšetrenia, meranie
tlaku atď./
(plní sa)
8/ finančne prispieť (jednorázovo 3 000,-Sk) mladej rodine pri narodení dieťaťa
(plní sa)
9/ zintenzívniť činnosť miestneho spolku Slovenského červeného kríža
(neplní sa)
D.Oblasť školstva kultúry a športu
1/ podporovať udržanie materskej a základnej školy v obci s ohľadom na finančnú únosnosť obecného rozpočtu
(udržanie ZŠ bolo finančne nemožné, MŠ funguje)
2/ vydávať štvrťročne obecné noviny s aktuálnymi informáciami pre občanov
(plní sa)
3/ pokusne zaviesť vlastné dedinské televízne prenosy /prostredníctvom káblovej televízie/ zo zasadnutí OZ, resp. z besied
alebo z kontaktných relácií (otázky občanov cez telefón na prizvaných účastníkov obecnej televíznej besedy), na živo, resp. zo
záznamu vysielané relácie - tzv. infoštúdio
(neplní sa)
4/ podľa možnosti každoročne organizovať silvestrovský ples, prechod chotárom, maškarný ples
(plní sa)
5/ iniciovať vytvorenie divadelného súboru
(neplní sa – nezáujem)
6/ poskytovať priestory školy aj pre mimovyučovacie aktivity (člnkári, počítačové a internetové krúžky)
(plní sa)
7/ podporovať a zintenzívniť činnosť a prevádzku obecnej knižnice, resp. čitárne
(plní sa)
8/ ponúkať priestory kultúrneho domu na rôzne aktivity na komerčnej báze (školenia, schôdze, besedy, kurzy, burzy, spoločenské
posedenia, zábavy – v obmedzenom počte, plesy atď.)
(plní sa)
9/ poskytovať priestory pivnice v kultúrnom dome pre vzpieračov
(plní sa)
10/ využívať priestory kultúrneho domu na šachové a stolnotenisové turnaje
(plní sa)
11/ komerčne využívať obecné športové zariadenia /lyžiarsky vlek, hokejové a tenisové ihrisko, šatne / a organizovať turnaje,
zápasy...
(plní sa)
12/ finančne podporovať zriadený futbalový klub žiakov
(futbal skončil pre nedostatok žiakov, podpora stol. tenisu)
13/ v spolupráci so ZŠ a MŠ organizovať kultúrno - spoločenské podujatia pri príležitosti Vianoc, Dňa detí, Dňa matiek
(plní sa)
14/ upraviť priestory pivníc v škole na ich využitie
(splnené)
15/ podporovať činnosť detí v rámci klubovej činnosti v ZŠ
(bolo plnené)
16/ zlúčiť ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ pod jeden subjekt
(splnené)
(obecný úrad)
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Dôchodcovia sa učia relaxovať
Naši starší občania počas svojho najproduktívnejšieho života všetok čas venovali len úmornej práci, aby sa postarali o svoje rodiny,
vychovali deti a nadobudli nejaké to imanie. Na oddych im zostávalo málo času. Nezvykli si na pravidelnú psychicko-fyzickú uvoľnenosť.
Aj oddychovať sa treba učiť, tak ako iné ľudské činnosti, aby náš organizmus bol schopný ďalšej činnosti. Ak to nevieme, rýchlo sa
opotrebuje a náš život sa stáva kratším a bolestnejším. A predsa si všetci želáme, aby sme žili zdravo, v dobrej životnej pohode a láske.
V tomto ide v ústrety našim starším občanom klub dôchodcov v našej obci, aby svoj voľný čas užitočne prežívali v prospech svojho
zdravia a duševnej pohody. Práve pre nich tohto leta zorganizoval podujatia, ako boli pobyt a posedenie v prírode na miestnom ihrisku 29.
júna a nato 31. júla kúpanie v termálnych bazénoch v Oraviciach. Obe podujatia sa vydarili. Prialo aj počasie. Najviac zážitkov mali
z pobytu v Oraviciach. Pri spiatočnej ceste sa zastavili v obci Vitanová a navštívili tam miestny kostol a faru. Tamojší vdp. farár Jurči
všetkých milo privítal, udelil požehnanie, ba dokonca nás aj pohostil. Všetci boli nadmieru spokojní s množstvom zážitkov. Účasť bola
rekordná. Do autobusu sa vpratalo 49 ľudí. Nikomu to nebolo na prekážku. Veď dobrých ľudí sa pomestí vždy veľa i do malého priestoru.
O tomto podujatí sa vyjadrila účastníčka zájazdu Helena Maxoňová takto: „Za celý svoj život som neprežila takýto krásny deň, ako teraz
v Oraviciach.“ A toto hovorí za všetko. Netreba k tomu žiaden komentár.
(ph)

Jeseň
Po modrej nebeskej hladine
dažďové oblaky plávajú
do krajov neznámych.
Slniečko lúčami teplými
iba tak občas len poskromne
vykukne spoza nich.
Koruny stromovia strácajú
dúhovo sfarbenú ozdobu.
Vietor ju zametá.
Jeseň už vkročila do polí,
zo záhrad úrodu pozbiera,
hmlami je odetá.
Vkĺzla aj do nášho života.
Tretí vek tichučko pozdraví
veršami vďačnosti.
Otvára pamätník spomienok,
prehŕňa žltnúce lístočky
zašlej už mladosti.

Účastníci zájazdu na kúpalisko v Oraviciach

Potom nám myšlienky preruší,
úctivo sa nám klania,
kyticu klinčekov položí
s úsmevom k našim dlaniam.
(dk)

Oznam pre dôchodcov
V mesiaci októbri sa uskutoční
kultúrno-spoločenské posedenie
všetkých dôchodcov v zasadačke
kultúrneho domu z príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Posedenie zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s klubom dôchodcov. Presný termín a program bude včas
oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu. Do tých čias sa všetci dobre pripravte, aby ste boli v duchovnej i telesnej pohode.
(Obecný úrad a klub dôchodcov)
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Púť na Čefranovo
Tretia augustová sobota bola ako
stvorená pre púť veriacich z našej
dubovskej farnosti na Čefranovo.
Obloha bez obláčika a slniečko sa smelo
usmievalo
na
celé
okolie,
a predovšetkým na pútnikov z našej
obce a Hornej Lehoty. Výstup na
Čefranovo sa už konal po
7.
raz
a hlavným
organizátorom vždy bol
náš duchovný otec vdp.
Henryk Sitek. Zraz
účastníkov bol ako
v predchádzajúcich
ročníkoch o 10.00 hodine
pred Fatimskou kaplnkou.
Zišlo sa 34 nadšencov
z našej obce. Lehoťani mali
zraz vo svojej obci a bolo
ich 25. Celková účasť 59
pútnikov. Dosiahol sa
rekord účasti v tomto
ročníku.
Pred Fatimskou kaplnkou
nás už čakal duchovný
otec. Modlitbou sme sa
poklonili a uctili si svätosť
Fatimskej Panny Márie. Odtiaľ sme
potom pokračovali v ceste do Rovní,
modliac sa Radostný ruženec a za
každou desiatkou bolo zastavenie
a krátky výklad duchovného otca zo
života Panny Márie v spojitosti s naším
reálnym životom. Takto sme sa dostali
až k potoku pod vrch Kraviarky. Tu si
každý z potoka vybral kameň a niesol
ho so sebou podľa „pocitu svojej
hriešnosti“ až na Čefranovo. Pritom sme
si aj trochu zavtipkovali. Výstup hore
Kraviarkami sa zvládal modlitbou
Krížovej cesty a 14-tich zastavení. Pri
každom zastavení nastalo tiché
rozjímanie a duchovný otec opäť
objasnil význam jednotlivých zastavení
s dosahom na život človeka. Pomaličky
sme sa dostali na vrch Čefranovo. Tu
nás už čakali Lehoťani, prekrásny
výhľad na okolité hory a posvätné
miesto nášho stretnutia, kde sa konal
bohoslužobný obrad. Tu náš duchovný
otec vo svojej homílii zvýraznil úlohu
rodiny, jej dôležitosť pri výchove detí
a rodinných vzťahoch. Ďalej vyjadril
želanie, aby toto miesto na Čefranove
sa stalo posvätným a každoročne
priťahovalo veriacich vzdávať vďaku
nášmu dobrotivému Stvoriteľovi. Po

skončení svätej omše pristúpil Ľudovít Hmirek
k duchovnému otcovi a zablahoželal mu k 47.
narodeninám v mene všetkých pútnikov
i veriacich vo farnosti. Bolo to milé a pre
duchovného otca aj prekvapivé. Tešili sme sa
navzájom so želaním veľa zdravia a Božieho

požehnania.
Po bohoslužbe sme sa usadili na vyhradenom,
pekne upravenom mieste, uprostred s ohniskom
a tu sme sa zvítali ako jedna rodina, ponúkali sa
rôznymi dobrotami, porozprávali sa a tešili sa
s príjemne prežitého dňa. Aj hody sa raz musia
skončiť, nuž aj my sme sa museli rozlúčiť a ísť
každý v svoju stranu domov. Duchovný otec
išiel pre zmenu
s Lehoťanmi, aby
boli spokojné obe
strany.
D o j m y
z podujatia boli
veľmi silné a iste
budú pretrvávať
dlho. Účastníci tu
pookriali nielen
fyzicky,
ale
p r ed ovš e t k ým
duchovne,
obohatení
n o v ý m i
poznatkami
i l e p š í m i
medziľudskými
v z ť a h m i .
Medzitým som sa
stihol opýtať

duchovného otca na pocity z tohoročného
výstupu. On ochotne sa vyjadril takto:
-Mám dobrý pocit, že moje úsilie nevyšlo
nazmar, čo dokazuje najvyššia účasť zo
všetkých predchádzajúcich ročníkov. Na
pútnikoch vidím spokojnosť, ba až radosť,
že to dokázali. To im pomôže
upevňovať sa vo viere a v
dodržiavaní kresťanských
hodnôt.
Náš duchovný otec sa na
túto púť veľmi dobre pripravil.
Nemyslím fyzicky, ale
psychicky. Obdivoval som ho,
ako dokázal v pohode udržať
hlasivky pri neustálom
ústnom prejave od rána do
večera a k tomu ho ešte čakala
večerná bohoslužba. S Božou
pomocou vydržali!
A my účastníci mu za všetko
ďakujeme a nech nás to
všetkých motivuje stávať sa
lepšími a pridržiavať sa
nasledujúceho výroku: „Kto
chce porozumieť pravdám
Biblie a pocítiť ich
požehnanie u seba, musí sa usilovať, aby
jeho život zodpovedal slovu Božiemu.“
A na záver ešte chcem pripomenúť, že
tento výstup môže zvládnuť každý bez
akejkoľvek námahy, pretože sa postupuje
veľmi pomaly. A kto má veľké zdravotné
ťažkosti, vždy sa nájde nejaký povoz.
Tentokrát vypomáhal Peter Karetka a Ján
Ťasnocha.

(ph)
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ZDRAVOTNÝ OBZOR
Čajové recepty z publikácie Pavlův bylinářsky vševěd, Pavel Váňa, 1991
DRUH ČAJU

POSTUP PRÍPRAVY

Čaj na posilnenie mozgovej činnosti
30 g vňate pohánky, 10 g vňate rozrazilu lekárskeho, l0 g
vňate medovky, 10 g listu rozmarínu, 20 g kvetu a listu
hlohu

1 ČL variť 2 min. v 0,25 l vody, lúhovať 20 minút,
piť 3 x denne.

Čaj na dnu I
30 g sušené fazuľové struky, 20 g lístia borievok, 10 g kvetu
myšieho chvostíka, 20 g kvetu trnky, 10 g vňate ľubovníka
bodk., 10 g prasličky roľnej

1 ČL na šálku vody variť 5 minút, 25 minút lúhovať,
piť 6 x denne pri záchvate, preventívne 3 x denne.

Čaj na dnu II
30 g lístia z čiernych ríbezlí, 20 g lístia borievok, 20 g kvetu
chrpy, 20 g kvetu nechtíka lekárskeho, 10 g plodu jalovca,
10 g kôry hrušiny, 10 g kvetu bazy čiernej, 20 g tužobníka,
10 g vňate žihľavy, 10 g kôry vŕby, 10 g prasličky roľnej,
10 g mladého lístia brezy

Postup ako pri čaji č. I. Diéta: nekonzumovať kávu,
kakao, čierny čaj, červené mäso, vnútornosti ani vývary
z nich, strukoviny, olejové ryby, údenáče. Jesť veľa
zeleniny a ovocia.

Čaj proti krvácaniu ďasien
150g ruje vlasatej (škumpa), 100 g kôry duba, 50 g kvetu
harmančeka, 30 g kvetu levandule

Sušinu varíme spolu 10 min., lúhujeme 1 min.,
scedíme a kloktáme niekoľkokrát denne (voda cca 1 l ).

Kúpeľ pri dráždivom ekzéme
10 g list rozmarínu, 10 g kvetu levandule, vňať mater. dúšky,
30 g kvetu harmančeka

3 PL variť 5 minút v 0,5 l vody, scediť a obklady
prikladať na choré miesta na tele.

Čaj proti angíne pectoris
20 g imela, (bez bobúľ), 20 g listu a kvetu hlohu, 20 g listu
a kvetu ruty, 10 g vňate prasličky roľnej, 10 g pastierske
kapsičky
Čaj proti poteniu nôh – kúpeľ
List šalvie, list orecha, vňať prasličky roľnej
Čajový macerát proti vypadávaniu vlasov
20 g koreňa lopúcha, 20 g kvetu harmančeka, 20 g listu
orecha vlašského, 10 g lístia žihľavy, 20 g koreňa žihľavy
(prhľavy), 20 g vňate prasličky roľnej
Čaj na srdce (nespavosť, búšenie a i. I.
20 g koreňa valeriány lekárskej, 20 g vňate srdečníka, 5 g
vňate materinej dúšky, 5 g vňate dobromysľu / pamajor.,
10 g listu medovky, 5 g listu mäty piepornej, 20 g kvetu
hlohu, 10 g vňate trezalky/ľubovníka bodkov., 5 g sušky
chmeľovej, 5 g kvetu levandule, 5 g kvitn. vňate jalovca

I. Imelo lúhovať 1 ČL + 0,25 l vody 8 hodín v studenej
vode a scediť.
II. 3 ČL ostatnej sušiny zapariť v litri vriacej vody,
10 min. lúhovať, potom spojiť nálev I. a II. a piť 3 x
denne + 2 až 5 kvapiek arnikovej tinktúry.
Sušinu rovnakým dielom zmiešame, 4 PL varíme 5 min.
v 1 litri vriacej vody, scedíme a vlejeme do kúpeľa –
močiť cca 20 minút (opakujeme podľa potreby).
3 diely sušiny (okrem vňate prasličky roľnej) zaliať 1 l
vriacej vody, lúhovať 30 min. Použiť na potieranie
pokožky hlavy.
Vňať prasličku roľnej variť 20 min. a scedeným
extraktom takisto potierať pokožku hlavy (podľa
potreby opakovať).
1 PL sušiny zapariť v l litri vriacej vody, lúhovať 20 min.,
piť 3 x denne po jedle (len vlažný, nie horúci ani
ľadový!).
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Čaj na srdce II.
5 g kvetu harmančeku, 10 g kvetu a listu hlohu, 5 g listu
medovky, 5 g listu mäty piepornej, 10 g plodu hlohu,
7,5 g vňate prasličky roľnej, 10 g trezalky, 30 g listu imela,
30 g vňate srdečníka
Čaj na dráždivý kašeľ
20 g koreňa prvosienky, 20 g anízové zrnká, 20 g feniklové zrnká,
50 g list podbeľu

Tento čaj povzbudzuje činnosť srdca, spevňuje kapiláry,
vhodné pri zvýšenom krvnom tlaku.
1 PL sušiny zapariť litrom vriacej vody, lúhovať 20 min.,
piť 3 x denne pred jedlom.

Zrnká aj koreň povariť v litri vody 5 min. a celým
nálevom zapariť list podbeľu. Nechať vylúhovať
10 min., scediť a vlažný po hltoch niekoľkokrát denne
piť.

Čaj pri astme I.
10 g kvetu vlčieho maku, 50 g listu proskurníka lekárskeho, 50 g
vňate tymiánu

1 ČL na l liter, zaliať vriacou vodou, nechať lúhovať
20 min. a 3 x denne pred jedlom piť.

Čaj pri astme II.
20 g list skorocelu kop., 20 g podbeľu, 20 g bazy čiernej,
20 g fialky vonnej, 15 g plod feniklu, 20 g bukvice lekárskej

5 ČL spariť litrom vriacej vody, 20 min. lúhovať, piť pred
jedlom 3 x denne.

Čaj pri žlčníkovej nedostatočnosti
20 g vňate mäty piepornej, 10 g lastovičníka
Čaj pri žlčníkovej kolike
30 g vňate mochny husej, 10 g lastovičníka, 10 g medovky
lekárskej, 10 g mäty piepornej

1 ČL na l liter vriacou vodou zapariť, 20 min. lúhovať, piť ráno
a večer.
1 ČL spariť Ľ l vriacej vody, lúhovať 5 min., piť 2 – 3 x denne
pred jedlom.

Ľalia biela – Liliaceae
Predmetom zberu sú cibule a okvetné lístky.
Cibule obsahujú najmä látky slizovitého charakteru, celulózu,
triesloviny, gumu a alkaloidy (výskum ešte nie je skončený).
Použitie: cibule sa používajú pri suchých bronchitídach, ťažkosti
z močením, pri zápaloch hrdla a kašli, zvonka pri zápaloch
nechtového lôžka a furunkulóze.
Okvetné lístky hlavne v olivovom oleji sa používajú na rany
a popáleniny menšieho rozsahu. Autorka tohto postupu
používala už 40 rokov v alpovom roztoku na rany a na likvidáciu
všetkých vredíkov na tvári aj na tele so 100-percentným
účinkom, čo potvrdzujú jej skúsenosti v odbornej perspektíve
použitia tejto rastlinky v kozmetickom priemysle aj v medicíne
pri popáleninách, ale aj pri hnisavých ranách.
Ľalia biela
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Príťažlivé miesto našej minulosti i prítomnosti
V nedeľu 6. augusta sme sa rozlúčili s účastníkmi 2. turnusu
Dubova Colonorum, ktorí sa podieľali na prácach zrúcaniny Kostola
sv. Kozmu a Damiána. Odchádzali s pocitom dobre vykonanej práce,
duchovne obrodení a obohatení novou životnou skúsenosťou
v prírodnom prostredí na vŕšku Žiar alebo tzv. Hradisko. Odišli do
svojich domovov, aby pokračovali v štúdiu na vysokých, prípadne
na stredných školách a niektorí sa zapojili do pracovného procesu.
Títo mladí nadšenci a dobrovoľníci pracovali v dvoch turnusoch.
Prvý v dňoch 22. – 30. júla. Vedúcim bol Viliam Ďurina a skupinu
tvorilo 20 členov. V druhom termíne v dňoch 29. júla až 6. augusta už
bolo 29 členov a vedúcou bola Mgr. Martina Líšková. Už po tretíkrát
sa zúčastnila tohto podujatia. V tomto roku úspešne ukončila
štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte v Bratislave a od
septembra nastúpila do práce v Slovenskom meteorologickom ústave
v Bratislave.

Pochutnávali si na vianočnej lahôdke
Ako občan našej obce som navštívil ich stredoveký tábor, urobil
som niekoľko fotozáberov a zároveň sa porozprával s Martinou
i s ostatnými účastníkmi o ich dojmoch z pobytu v Sedliackej
Dubovej. Pôsobili na mňa pokojne, psychicky vyrovnane a každý
sa podieľal na konkrétne zadelenej práci. Boli to mladí ľudia vo veku
od 18 do 35 rokov z celého Slovenska. Medzi nimi študenti prevažne
vysokých škôl, ba aj stredoškoláci, našli sa medzi nimi aj pracujúci.
Čo všetko stihli urobiť?
Dokončili priestory kostnice. Vyčistili ju, ale len do hĺbky nadzemia.
Nižšie nemohli ísť, lebo je to už záležitosť pamiatkárov-archeológov.
Pozorne pozbierali pozostatky po mŕtvych (kosti, lebky) a uložili ich
na dôstojné miesto do krypty pod zrúcaninou kostola. Vyčlenili
niekoľko pozostalostí a uložili ich do pripravenej rakvy a tá má byť
opäť dôstojne a symbolicky uložená do zeme so všetkými cirkevnými
obradmi v deň miestneho sviatku na sv. Michala našim duchovným
otcom vdp. Henrykom Sitekom. Kostnica by mala neskoršie slúžiť
ako hospodárska budova pre potreby ochranárov. Ďalej
zakonzervovali murované časti veže a vonkajších stien zrúcaniny
kostola. Pracovali na spevnení a konzervovaní vstupnej brány do

areálu.

Pripodobňovali stredoveký kláštor
Dobrovoľníci-ochranári sa neriadili žiadnymi technickými
vymoženosťami. Riadili sa časom prírody a keďže ich tábor
pripodobňoval stredoveký spôsob života, nazvali ho „stredovekým
kláštorom“, kde tvoria, žijú a pracujú. Kláštor mal aj svojich
predstavených, drábov, gazdinky, kláštorníka. V druhom turnuse
matku predstavenú zastávala Martina. Ona mala za úlohu udržiavať
kontakt s obecným a farským úradom a zabezpečovať potrebné
záležitosti pre celé osadenstvo. Drábi, tzv. organizátori práce na
panskom, gazdinky udržiavali chod kuchyne a starali sa o tzv.
„ plnibruch“, ten bol ranný, obedný a večerný. Kláštorník riadil
chvály, a tie boli ranné a večerné, prípadne ich nahradil fyzickými
rozcvičkami. Chvály prebiehali väčšinou priamo v zrúcanine kostola.
Ako vyzerali chvály? Nuž, všetci vytvorili kruh a držali sa za ruky.
Začínali piesňou, potom sa rozprávali na určitú tému, napríklad
o Bohu, o trpezlivosti, o prosbách, poďakovaní Bohu atď. Chválu
opäť ukončili piesňou. Pri večerných chválach si losovali, aký bude
nasledujúci deň. V deň mojej návštevy mali Vianoce. Predtým deň
mali sedliacky deň. Jedli všetci z jednej misy.
Zachovajme dedičstvo našich otcov
Zanietenosť týchto mladých ľudí nás núti k zamysleniu, ako
zmeniť naše bytie, aby bolo duchovne i fyzicky bohatšie pri
udržiavaní dedičstva našich otcov. O tomto sa pekne vyjadril aj náš
oravský rodák, spisovateľ, jazykovedec Anton Habovštiak. „Hoci
v súčasnosti upierame svoje zraky skôr do budúcnosti a dychtíme
po poznaní nových svetov, predsa i dnes pretrváva záujem
o minulosť a o všetko, čo sa kedysi stalo alebo vybudovalo. Časť
z toho nesmierne príťažlivého zákulisia našej minulosti nám
približujú aj zrúcaniny sakrálnych pamiatok, hradov atď.“ Takýmto
príťažlivým miestom s veľkým tajomstvom je v našej obci zrúcanina
Kostola sv. Kozmu a Damiána. Je na nás, aby sme sa o ňu starali,
uchovali aspoň v takom stave, ako je doteraz. Verím, že raz
v budúcnosti sa stane atraktívnym miestom pre turistov a naša obec
sa takto dostane do širšieho povedomia.

Oprava vstupnej brány
(pokračovanie na str. 11)
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(pokračovanie zo str. 10)

Vízia do budúcnosti
Vedúca Martina Líšková sa vyjadrila, že pobyt v Sedliackej Dubovej
je jej srdcovou záležitosťou a bola spokojná nad očakávanie. Akousi
predĺženou rukou pomoci im vždy bol miestny duchovný otec vdp.
Henryk Sitek a obecný úrad. Touto cestou im vyjadrujú úprimné
poďakovanie. Ďakovala aj miestnym občanom za pekné slovo,
láskavosť i poskytnuté suroviny. Ďalej sa rozhovorila o vízii zrúcaniny,
že teraz nie je úloha, aby sa kostolík zrekonštruoval, ale len zachoval
v takom stave, ako je doteraz, čiže len zakonzervovať. Oveľa väčšie
vízie má náš duchovný otec. Želá si, aby sa zrekonštruovala aspoň
veža, jej jednotlivé poschodia a tak sa sprístupnil aj výhľad na okolité
prostredie pre budúcich návštevníkov.
Verím, že vízia sa po čase naplní, ale to potrebuje všetkých nás,
nestačí len úsilie nášho duchovného otca. Tlaky musia byť zo všetkých
strán – od organizácií, firiem a, samozrejme, od pamiatkarov. Spoločnými
Práce pri konzervácii klenby kostola
silami sa dá veľa urobiť, preto sa o to usilujme!
(ph)

Chráňme krásu prírody

S úctou a pokorou spomínajme

Po každej prechádzke v prírode by sme mali byť lepší
a uvedomovať si, či jej neškodíme, neubližujeme. Toto asi neplatí
pre niektorých našich občanov a naďalej sa k nej správajú macošsky.
Vidieť to bolo práve po žatve a mlátení obilia na Hradách a Medzi
mostami. Zapaľovali kopy slamy a kúdol dymu sa vznášal nad celou
dedinou, ba až do susednej obce Dlhej nad Oravou. Občania Dlhej
sa neustále sťažujú, že Dubovci im znečisťujú prostredie a celé dni
nemôžu otvoriť ani okná. Dokonca v telefonickom rozhovore sa
pýtali, či náš starosta nemá číslo telefónu na životné prostredie.
Znečisťovanie životného prostredia sa prejavuje aj počas iných
období – pálenie odpadu v záhradách alebo popri domoch. Veď na
to je jednoduché riešenie. Biologický odpad vyviesť na určené
miesto, ktoré vyčlenil obecný úrad za riekou Orava.
V budúcnosti bude treba prísnejšie zakročiť k znečisťovateľom
a ohlásiť ich na životné prostredie. Ochranári sú nekompromisní
a tu už nepomôže nič, iba mastná pokuta.
Dúfame, že sa to už opakovať nebude a každý si vstúpi do
svedomia s tým, že najlepším vodcom bude pre nás príroda. Veď
príroda je taká krásna! I keď život sa zavše zdá krutý, táto krása vždy
trvá.
(ph)

O necelý mesiac si budeme pripomínať Sviatok všetkých svätých
a Spomienku na zosnulých. Počas týchto dní pravidelne prichádzajú
na cintoríny uctievať pamiatku zosnulých stovky ľudí z blízkeho
a ďalekého okolia. To isté sa bude diať i na našom miestnom cintoríne
a preto je potrebné dať do poriadku hroby i prostredie okolo nich,
aby bol pohľad na toto posvätné miesto príjemný pre dôstojnú
poklonu i modlitbu za zosnulých. Iste toto nebude treba pripomínať
pozostalým a každý z vlastnej iniciatívy a úcty k zosnulým vyvinie
vlastnú iniciatívu, aby bolo všetko v požadovanom poriadku.
Nezabúdajme ani na hroby, ktoré sú opustené, pretože už nemajú
pozostalých. Zapáľme sviečku, postojme a v tichu sa za ich duše
pomodlime.
Z histórie týchto sviatkov
Sviatok všetkých svätých: V období prenasledovania kresťanov
sa rozšírila úcta mučeníkom. V VIII. storočí pápež Gregor III. urgoval
úctu všetkých svätých a pápež Gregor IV. v roku 835 to vyhlásil za
sviatok v celej cirkvi. Sviatok všetkých svätých je l. novembra.
Spomienka zosnulých: Opát kláštora benidiktínov v Cluny menom
Odilo okolo roku 1030 zaviedol deň spomienky na zosnulých. Tento
sviatok cirkev prebrala na 2. novembra ako Spomienku na zosnulých.
Vtedy sa cintoríny zmenia na obrovské horiace lesy sviečok
a kahancov. Na Spomienku zosnulých zapálime sviečky a modlíme
sa za nich. Nech im Pán Boh odpustí hriechy a odpočívajú v pokoji.
Počas sviatkov všetkých svätých pravidelne prichádza na cintoríny
uctievať pamiatku zosnulých veľké množstvo ľudí.
(ph)
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SLOVO MAJÚ NAŠI MLADÍ
Prázdniny trochu inak
Leto čo leto si môžeme všimnúť, že z dediny odchádza čoraz viac mladých. Pomaly sa začínajú pozerať na prázdniny z iného
pohľadu. Už to pre nich nie je čas oddychu a zábavy. V prázdninách teraz vidia ideálny čas pre prácu a zaslúžený zárobok. Niektorí
si hľadajú prácu tu na Slovensku, no a tí odvážnejší si zbalia kufre a plní očakávania a nádeje na úspech sa vyberú za hranice
Slovenska skúsiť a spoznať svet. Predsa len nájdu za hranicami viac pracovných príležitostí a určite aj lepší zárobok. Nie vždy všetko
ide hladko a bez problémov, ale mnohí sa nevzdávajú a skúšajú šťastie znova a znova, až kým sa im nepodarí dosiahnuť, čo si
zaumienili. A prácu tiež nemajú vždy ľahkú. My nevidíme, čo ich to stojí úsilia. Tvrdá práca bez jediného voľného dňa v týždni alebo
bez ohľadu na to, či brigádnici majú alebo nemajú skúsenosť v istých profesiách. Častokrát to mladí riešia tak, že nejakú dobu
pracujú, ale niekoľko dní z prázdnin si nechajú na oddych a zregenerovanie. Ešte stále tu máme aj takých, čo si chcú užiť každučký
voľný deň a ostávajú cez prázdniny doma. Čas si vypĺňajú rôznymi výletmi alebo krásnymi dovolenkami.
A tak sme oslovili niekoľko mladých, aby nám sami porozprávali niečo o svojom prázdninovom čase.
Ako prvých sme oslovili tých, čo sa rozhodli ostať ešte doma.
Anonym I:
- Cez prázdniny som ostala doma, lebo sa mi zatiaľ nenaskytla dobrá príležitosť na prácu. Dúfam, že o rok sa mi niečo podarí, lebo by som
chcela skúsiť prácu v zahraničí. Takto som si aspoň oddýchla od školy a nemusela som si robiť starosti, či si prácu nájdem alebo nie.
Niekedy sme sa vybrali s rodinou na pekný výlet a tiež som bola tri týždne na východnom Slovensku. Určite som sa cez prázdniny nenudila
a som s nimi veľmi spokojná. Ostatným mladým by som odporučila zo všetkého niečo. Skúsiť prácu (napríklad v zahraničí), nazbierať nové
skúsenosti, zdokonaliť sa v jazykoch, ktoré sú dnes nevyhnutnosťou. Spoznávať nové krajiny a tiež pre lepší zárobok. Treba si aj dožičiť
času pre oddych a nazbieranie síl do nového školského roka.
Anonym II:
- Tieto prázdniny som si chcela užívať voľna, takže s prácou počkám do budúceho leta a ak bude príležitosť, tak by som chcela skúsiť
zahraničie. Zatiaľ som si oddych a prázdniny užila naplno dovolenkou pri mori alebo „chatovačkami“ s priateľmi. S prázdninami som
nadmieru spokojná, aj keď som ich väčšinou trávila doma. Ale ako som už spomínala, na budúci rok by som chcela skúsiť svet. A ostatní
mladí, tak isto, pokiaľ majú možnosť, treba vyskúšať zahraničie a zbierať si tak nové skúsenosti, ktoré sa im v živote určite zídu.
Ďalej sme boli zvedaví na tých, čo svoje šťastie v práci boli skúšať v rámci Slovenska.
Veronika:
- Toto leto som sa rozhodla pracovať, aby som skúsila nejakú prácu a potom sa rozhodla, či budem pokračovať ďalej v štúdiu na vysokej
škole, alebo ostanem už v práci. Keďže na hľadanie práce v zahraničí bolo už neskoro, našla som si prácu cez internet, a to v Senci ako
čašníčka – servírka, kde som pracovala dva mesiace. Pracovala som každý deň okrem štvrtka, od siedmej rána do desiatej večer. Počas
voľných štvrtkov som oddychovala a spala. Ak bude na budúci rok príležitosť, tak by som rada vyskúšala prácu v zahraničí, a ak nie, asi
sa vrátim do Senca. Teraz však chcem pokračovať v štúdiu, a to na vysokej škole pedagogickej. Určite som v práci získala mnoho nových
skúseností a zistila som, ako veľa závisí od nášho správania sa v práci k zákazníkom. Ostatným mladým ľuďom odporúčam, nech skúsia
cez leto prácu a ak majú ešte strach zo zahraničia, prečo to neskúsiť na Slovensku? Veď príležitostí je aj tu dosť. No treba spoznávať svet,
kým sme mladí.
A vyspovedali sme aj dievčatá, čo boli svoje skúsenosti zbierať v zahraničí.
Janka:
- So spolužiačkami sme sa dohodli, že si pôjdeme prácu hľadať opäť do Španielska. Keďže študujeme španielčinu, išli sme tam hlavne pre
zdokonalenie sa v tomto jazyku. Robila som barmanku dva a pol mesiaca každý deň okrem utorka, od piatej večer až v noci do druhej.
S kolegami som si výborne rozumela a aj šéfka bola na nás dobrá. Voľné dni som trávila s kamarátmi väčšinou na pláži. Ostala som s nimi
stále v kontakte a o rok by som sa tam rada vrátila. Ľudia sú tam milší ako tu, ale musím podotknúť, že iba Španieli. Správanie turistov už
záleží od ich mentality. A či by som tam ostala žiť? Asi nie. Na dlhšie by som tam ostala, ale žiť nie. Možno raz zmením názor, neviem.
Mladým odporúčam, aby sa učili cudzie jazyky a mohli ísť za hranice. Je to o veľkých životných skúsenostiach. Aj mňa to určite posunulo
dopredu. A ak by som mala odporučiť práve túto krajinu, tak určite kvôli teplu a krásnemu moru.
Lucia:
- Keďže som nechcela ostať cez prázdniny len tak doma, cez agentúru som si našla prácu na Kréte. Išlo mi hlavne o zdokonalenie sa
v jazykoch a nabrať nové skúsenosti. Práca čašníčky nie je vôbec jednoduchá. Musíme vedieť pracovať s ľuďmi, vedieť sa správať
k zákazníkom a vo všetkom im vyhovieť. Za celé dva mesiace som nemala ani jeden deň voľna a robila som od deviatej do pätnástej hodiny
popoludní a po krátkej prestávke, ktorú som využívala na oddychovanie na pláži a spanie, opäť práca od večera ôsmej do desiatej večer.
Náš personál tvorili hlavne Češky, takže s dorozumievaním sa s nimi nebol problém. Prostredie je tam nádherné, Gréci a Bulhari boli milí,
ľudia si tam vedia užívať život, vedia sa baviť bez ohľadu na vek, more bolo nádherné a za celú dobu som nevidela ani jeden obláčik a ani
jediný deň nepršalo. Ale žiť by som tam určite nechcela, nezvykla by som si na ich životný štýl. Rada by som sa vrátila na nejaký čas na
Krétu. Všetkým mladým odporúčam spoznať nové krajiny, ľudí, ich mentalitu, zdokonaľovať sa v jazyku.
Keďže sa stále viac a viac mladých ľudí z našej dediny vyberá pokúšať šťastie za hranice a zarobiť si tak nejakú korunku, chceme
im zaželať, aby sa nevracali sklamaní, všade sa im darilo a tak si naplnili svoje sny.
(Pripravila do tlače ak)
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Stužková alebo more?
Aktuálnou témou týchto dní je stužková slávnosť. Čoraz viac študentov vymieňa klasickú stužkovú za niekoľkodňový pobyt pri
mori. Niektorí si tak chcú predĺžiť prázdniny a užiť si posledné slnečné dni naplno. Sú ale ešte stále takí, čo klasickú stužkovú
slávnosť pokladajú za krásnu udalosť, na ktorej si najlepšie uvedomia, že svoje štúdiá majú úspešne za sebou a že konečne prekročili
hranicu dospelosti.
Tentokrát sme sa nespýtali na názor našich maturantov, ale chceli sme vedieť, ako to vidia ich rodičia.
Anonym:
- Minulý rok som bola na stužkovej svojmu prvému synovi. Tento rok ma to čaká zas. Samozrejme, aj tu boli dohady, či študenti uprednostnia
týždňový pobyt pri mori pred klasickou stužkovou. Podľa mňa by som využila tieto našetrené peniaze na tento pobyt. Možno len preto, že
som jednu stužkovú už zažila a na druhej strane ma neteší, keď sa našetrené peniaze za štyri roky minú za jednu noc.
Dlho sa spolužiaci nevedeli dohodnúť a to isté prebiehalo aj na rodičovských združeniach. Ešte minulý rok boli študenti ohúrení morom.
Teraz sa na to pozerajú inak. Vraj chcú ukázať práve nám rodičom, že sú z nich dospelí ľudia, poďakovať sa rodičom, profesorom za ich
námahu, ktorú vynaložili, aby raz mohli študenti pred nimi stáť v krásnych šatách či oblekoch ako absolventi školy.
A bolo rozhodnuté! A aj ja som zmenila názor a začínam to vidieť z iného pohľadu. Už teraz sa teším, že budem vidieť svoje druhé dieťa pri
tejto krásnej príležitosti. Majú výbornú triednu profesorku a tá im iste pri prípravách dobre poradí, aby všetko vyšlo podľa predstáv
študentov.
Mladí ľudia majú množstvo príležitostí dostať sa do zahraničia a stužková je len raz za život. Je len jedna a nikdy sa neopakuje. Tento
čarovný večer zjednocuje kolektív a upevňuje súdržnosť medzi spolužiakmi. Možno to chce trošku viac námahy a fantázie, ale konečný
výsledok určite stojí za to a spomienky z tohto večera im ostanú vryté v pamäti celý život.
Ing. Anna Oršuliaková:
- Poslednou radosťou pred maturitou je práve stužková slávnosť, na ktorú sa nezabúda. Dievčatá v nádherných róbach a chalani v oblekoch
ako praví gentlemani. Od triedneho profesora preberajú zelenú stužku dospelosti a nádeje a rodičia si v tej chvíli uvedomujú, ako plynie
čas.
Prípravou na stužkovú slávnosť sa zaoberali študenti i rodičia na rodičovských združeniach už od prvého ročníka, postupne zhromažďovali
finančné prostriedky s tým, že bude klasická stužková. Situácia sa zrazu zmenila v treťom ročníku, keď na podnet iných škôl sa rozhodli
samotní študenti i niektorí rodičia presadiť stužkovú slávnosť v zahraničí, konkrétne v Chorvátsku. Začali sa prípravy na zahraničie. Bolo
potrebné vyriešiť financovanie, lebo náklady sú vyššie ako pri klasickej stužkovej. Nakoniec sa všetko vyriešilo i vybavilo načas a študenti
mohli ísť na vysnívanú stužkovú slávnosť do Chorvátska.
Tolerujem študentov, že si vybrali ten lákavejší a možno modernejší druh stužkovej, ale napriek tomu chcem vyjadriť svoj názor. Ako mama
dospievajúcej dcéry som sa počas celého jej štúdia tešila na všetky prípravy okolo stužkovej. Kúpa nádherných šiat, príprava účesu,
debaty o programe a všetky tie „babské“ veci, ktoré patria k tomu. Nejedna matka sa teší na vyparádenú dcéru, odrazu takú dospelú. Nám
mamám budú chýbať slzy dojatia, ktoré by nás sprevádzali týmto večerom. Napriek tomu želám všetkým študentom, aby si tento svoj večer
vryli hlboko do svojho srdca a s radosťou naň spomínali počas celého svojho života, aby nikdy nezabudli na to, ako z rúk svojho
triedneho profesora preberali zelenú stužku nádeje, ako gaudeamus tíško znie a hudba vyhráva....
Z týchto dvoch príspevkov môžeme vidieť, že aj keď mladých študentov láka pri ukončení štúdia zaslúžený oddych pri mori, ich rodičia
by aj tak radšej videli, ako prijímajú od svojho profesora zelenú stužku nádeje a tešili sa spolu so svojimi deťmi, že to dotiahli do konca.
Prajeme všetkým budúcim maturantom, ako aj ich rodičom, aby sa rozhodli správne ako ukončiť roky prežité na strednej škole a či už
to bude stužková v kruhu svojich rodičov a blízkych alebo slnečný pobyt pri mori. Nech spomienky na tieto dni patria medzi tie najkrajšie
v živote.
(Pripravila ak)
.

Ilustračné
foto
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JUBILANTI
40 rokov
Viera Mikušková
50 rokov
Ján Keveš
55 rokov
Pavol Miháľ
Július Gajdoš
Mária Dulačková
60 rokov
Margita Maxoňová
Mária Miháľová
65 rokov
Ján Ťasnocha
70 rokov
Emília Šnapková
80 rokov
Ján Tomáň
85 rokov
Anna Rabčanová

(december 2006)
(november 2006)
(november 2006)
(november 2006)
(december 2006)
(december 2006)
(december 2006)
(december 2006)
(december 2006)
(december 2006)
(december 2006)

Našim jubilantom srdečne blahoželáme
a do ďalšieho života im prajeme veľa
zdravia, pokoja, rodinnej pohody,
Božieho požehnania.
Sviatosť manželstva prijali
Ing. Peter Sirotný – Mgr. Veronika Šutá
Ing. Peter Laurinčík – Petra Lacová
Dušan Paľa – Jarmila Oršuliaková
Želáme veľa lásky, šťastia, zdravia,
porozumenia na spoločnej ceste
manželským životom.
Prihlásení k trvalému pobytu
Martina Kriváňová
Andrea Baráthová
Jozef Mensár
Tatiana Mensárová
Tomáš Mensár
Erika Mensárová
Odhlásení z trvalého pobytu
Jaroslav Kuzma
Eva Kuzmová
Nino Kuzma

SEPTEMBER 2006

Dorastenkyne DHZ boli najlepšie
V nedeľu 16. júla sa uskutočnila na miestnom ihrisku okresná súťaž dorastencov
a dorastenkýň DHZ z celého regiónu Oravy. Organizátorom podujatia bol okresný výbor
Dobrovoľnej požiarnej ochrany a Dobrovoľný hasičský zbor v Sedliackej Dubovej. Všetko
bolo pripravené a zorganizované tak, aby súťaž v jednotlivých disciplínach prebiehala bez
rušivých momentov. Účasť súťažiacich družstiev nebola veľká z dôvodov školských prázdnin.
Práve v tom čase bola mládež mimo svojich domovov – buď na pracovných brigádach alebo
študijných
pobytoch
v zahraničí. Napriek tomu sa
zúčastnilo 9 družstiev, z toho
6 družstiev dorastencov a 3
družstvá dorastenkýň.
Súťažili v troch disciplínach:
1. Požiarny útok
2. Štafeta
3. Teoretická časť
Celkové výsledky súťaže:
Dorastenci:
1. DHZ Ťapešovo
2. DHZ Sedliacka Dubová
3. DHZ Oravský Podzámok
Dorastenkyne:
1. DHZ Sedliacka Dubová
2. DHZ Istebné
3. DHZ Ťapešovo
Za dorastenkyne preberá cenu Janka Ondrigová
Za dorastencov z našej obce súťažili – Lukáš Šutý, Miloš Polák, Andrej Habiňák, Marek
Mudrončík, Juraj Krška, Maroš Oršuliak, Maroš Čupaj, Anton Tropek, Peter Miháľ.
Dorastenkyne vybojovali zlato a boli to tieto dievčatá – Lenka Šnapková, Veronika Poláková,
Zuzana Čupajová, Simona Čupajová, Janka Ondrigová, Anna Šutá, Svetlana Oršuliaková.
Našim súťažiacim blahoželáme k dosiahnutiu veľmi dobrých výsledkov. Zásluhu na tom
mali, okrem súťažiacich, Ján Štiga, Ing. Ladislav Šutý a Rastislav Miháľ, ktorí ich trénovali
a vhodným spôsobom motivovali.
Pekná a priateľská nálada pri dobrej disco hudbe pretrvávala do neskorého večera. Pri
tomto sme nazabudli ani na gulášmajstrov – Mariána Karetku, Ing. Ladislava Šutého, Jána
Ťasnochu , Jána Miháľa, Ľudovíta Strežu, Jána Majdiša, ml., Františka Majchera,st. Guláš
chutil každému a bolo ho bohato pre každého.
Za okresnú organizáciu boli prítomní – Jozef Straka, predseda DPO, Peter Sršeň, podpredseda
DPO a nechýbal ani hlavný sponzor podujatia Katarína Kosmeľová, manažérka obchodu
ČSOP v Námestove.
Na záver podujatia sme sa spýtali podpredsedu okresnej organizácie DPO v Dolnom Kubíne
Petra Sršeňa, že z akého dôvodu zvolili Sedliacku Dubovú za miesto uvedenej súťaže. „Bola
to vzájomná dohoda a dlhoročné skúsenosti s organizáciou v Sedliackej Dubovej. Ich činnosť
je na dobrej úrovni a vedia takéto podujatia zorganizovať veľmi dobre. Za organizáciu tohto
podujatia im úprimne ďakujem. Som spokojný!!!“
Tešia nás slová chvály a veríme, že aj v budúcom období naši hasiči našu obec budú dobre
reprezentovať.
(ph)

(bs)
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