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Príjemné vianočné
sviatky a šťastný nový rok
2010 praje
redakcia a obecný úrad

Vianočná radosť
Vianoce patria k najkrajším sviatkom
v roku. K nim neodmysliteľne patrí vianočný stromček – symbol Vianoc. Ten je
v súčasnosti oveľa pestrejší a bohatší, než
bol kedysi. Ale či prináša viac radosti?
Vianočný stromček je ovešaný všeličím
zvonku, ale so samotným stromčekom
to nesúvisí. Kým sa ozdoby ešte čerstvo
lesknú, stromček už schne a opadáva. Či
tento stromček nie je obrazom nami vytváranej vianočnej radosti? Je to len radosť zvonku navešaná, ktorá neprenikne
dovnútra, nezrastie s človekom. Normálny ovocný strom rodí zvnútra. Naň netreba vešať a priväzovať ovocie. Vianočný
stromček je oprávnené vydanie zakázaného stromu v raji. Prístup k vianočnému
stromčeku nie je zakázaný. Ba rodina sa má
zhromažďovať pri ňom. Hojnosť ozdôb
a darčeky nám chcú pripomenúť, že Boh
je dobrý a štedrý voči nám. Veď na Štedrý
večer pred dvoma tisícročiami nám daroval prvý seba. Priniesol svetu lásku a darúva nám ju denne tým, že nám dáva seba.
V tom zmysle je každý náš deň Štedrým
dňom. Máme úprimnú snahu aj my rozdávať lásku a radosť, a tak uskutočňovať
Štedrý deň Bohu denne v jeho deťoch ?
Vo chvíľach sviatočnej vianočnej pohody
pri rozžiarenom vianočnom stromčeku
zažmúrme oči a spomeňme si na všetkých
spolupútnikov na tejto planéte. Myslím,
že na svete je mnoho ľudí, ktorí sú mrzutí
a uponáhľaní z každodenného kolotoča
a honbou za peniazmi. Zabúdame pri tom
na ľudí chorých, starých, postihnutých, detí
v detských domovoch, chudobných a ľudí
bez strechy nad hlavou. Práve na Vianoce
sa začína myslieť na týchto ľudí, hoci žijú

s nami a patria k nám. Vianočné sviatky sú
sviatkami obdarovávania. Nie sú potrebné
veľké dary, tie stratia na hodnote a cene
a prestanú byť zaujímavé. Vianoce sú sviatkami pokoja a lásky. Mali by sme sa všetci
pričiniť o to dobrým skutkom, slovom, úsmevom, aby i tieto Vianoce boli pre nás
a všetkých ľudí na tejto planéte krásne prežité v dobrom zdraví, porozumení a pokoji
na celom svete. Pre nich zažiarila .hviezda
nad Betlehemom a chcú prežívať vianočnú
radosť.
■ ph
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O finančnej kríze na
obecnom zastupiteľstve
Dňa 12. októbra 2009 zasadalo obecné zastupiteľstvo,
aby riešilo dopad hospodárskej a finančnej krízy na našu
obec. Predovšetkým išlo o to,
aby v tejto súvislosti upravili finančný rozpočet obce a prijali
úsporné opatrenia ešte pre rok
2009. O prijatých opatreniach
sa dočítate na ďalších stranách
našich novín.
V diskusii boli predložené návrhy ohľadom týchto problémov:
- kvalita fungovania obecného
rozhlasu (na niektorých miestach sa tvorí ozvena, čím je sťažená zrozumiteľnosť),
- odhŕňanie snehu bude obecným novým traktorom s družstevnou radlicou,
- opodstatnenosť, resp. neopodstatnenosť podania projektu na polyfunkčné ihrisko,
- pomoc hasičov pri lesnom
požiari,
- o ďalšom postupe prác na komasácii,
- nezamestnanosť v obci stúpla
na 14 %, pred rokom bola k tomu času 6,5%,
- rekonštrukcia ďaľších priestorov pod kultúrnym domom,
- odhalená informačná tabuľa
pri starom kostole, ďalších 5
je nainštalovaných v obci a ich
obsah bude vyhotovený máji
2010,
- o súťaži na portáli Slovakregion o najkrajšiu obec Slovenska,
- o harmonikovej vianočnej akcii (27.12.2009 o 16.30 hod.),
- obecný úrad dal súhlas na zriadenie pobočky NIKE v miestnej reštaurácii.
Ďalšie otázky sa týkali skrášľovania, znečisťovania obce ako
aj správania niektorých našich
neprispôsobivých občanov.

Z uznesenia predkladáme:
Zobrala sa na vedomie žiadosť na pridelenie bytu Lenky
Makúchovej. Tá bude zaradená
do poradovníka.
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce na
rok 2009 úsporné opatrenia,
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Spišskú katolícku charitu Dolný Kubín vo
výške 200.- € na zakúpenie materiálno-technického vybavenia
v roku 2010, žiadosťou Viery
Polákovej o odkúpenie pozemku vedeného pod č. C-314
(pod sypárňou) sa bude zaoberať pri pozemkových úpravách
v tejto lokalite, pretože v súčasnosti sú tam až traja vlastníci
( urbár, obec, občan) a obecný
úrad mieni odpredať, resp. dať
vykomasovať väčšie parcely
tým, ktorí tam majú sypárne,
t.j. aj žiadateľke.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s vypracovaním a podaním projektu na menšie viacúčelové ihrisko aj s prípadným spolufinancovaním.
Nesúhlasí so žiadosťou o odkúpenie obecných pozemkov
p. č. KN 127, 128, 129 o celkovej výmere 281 m2 pre Natáliu
Urbanovú z Martina. Obecné
zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu jednať s Antonom
Vavrečanom.st. vo veci majetkovoprávneho vysporiadania
pozemkov pod domom č.111
a pod vedľajšími pozemkami
(KN127, 128, 129). Jednať
s Františkom Murínom ohľadom jeho žiadosti o preloženie
stĺpa obecného rozhlasu, ktorý
bráni v jeho rigole odtekaniu
dažďovej vody, a pod.

Úsporné opatrenia v súvislosti
s finančnou krízou
Hospodárska a finančná kríza
sa dotkla aj našej obce, preto
obecný úrad spolu s poslanca mi pristúpil k úsporným
opatreniam ešte pre rok 2009.
Pôvodný rozpočet na rok 2009
bol vo výške 112658 € a štátne
orgány ho znížili v dôsledku
globálnej finančnej krízy o 16 %
na 94 123 €.

Úspory by sa mali týkať týchto
akcií:
1. Na obecnom úrade sa nebude robiť závetrie pri vchode
do budovy
- 1 000 €,
2. Plánovaná akcia Deň obce (
zrušená ) - 660 €,
3. Plánovaná reklama a propagácia obce - 330 €,
4. Zimná údržba komunikáciínebolo veľa snehu - 80 €,
5. Odhŕňanie smetiska (spravila to firma bezplatne) - 500 €,
6. Oprava dverí na obecnej bytovke (nebude sa realizovať
v r. 2009) - 330 €,
Podľa zápisnice spracoval ph■ 7. Príspevok na stolný tenis
(znížený) - 300 €,

8. Rekonštrukcia pivnice dodávateľsky ( niektoré práce urobili
VPP) -330 €,
9. Údržba EOLA (ohrievače
v sále - nebude treba, zatiaľ
idú) - 500 €,
10. Nákup koberca do domu
smútku (zatiaľ nebude zakúpený) - 170 €,
11. Nákup nových hračiek do
materskej školy ( nie je súrne)
- 170 €,
12. Zmodernizovanie škôlkarskej záhrady ( kolotoč, hojdačky,
zrealizované lacnejšie) - 500€,
13. Oddychová zóna pri studničke (zatiaľ nebude realizovaná) - 3320€,
14. Pešníky ( nebudú zrealizované tohto roku, dostali sme
dotáciu na rok 2010) - 14 940€.
Predpokladané ušetrené výdavky z nerealizovateľných
aktivít obecného úradu v súvislosti s ponížením podielových daní je 23 130.- € (cca 696
814.- Sk).
■ bs
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Predvianočné 20. zasadnutie
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo zasadalo
14. decembra v predvianočnom
čase, a nelíšilo sa pracovne od
tých predchádzajúcich. Nevládla predvianočná nálada, ba skôr
sa zamýšľali ako vyriešiť predložené problémy a naplniť program predložený starostom obce Ladislavom Tomáňom. Predovšetkým išlo o schválenie
všeobecného záväzného nariadenia obce o daniach a poplatkoch za odpad pre ďalšie obdobie. Z toho vyplýva, že k zmenám oproti roku 2009 by nemalo dôjsť, iba poplatok za
komunálny odpad sa zvyšuje
z 11,50 € na 12 €. Je to z dôvodov vyšších nákladov na dopravu, lebo Technické služby
Dolný Kubín už od júna 2009
vozia odpad až do Liptovského
Hrádku. Pôvodná skládka v Širokej je len prekládková stanica.
Poslanci sa dohodli ohľadom
trvalého parkovania áut po uliciach a verejných priestranstvách, že majitelia budú písomne
upozornení obecným úradom,
aby svoje vozidlá nechávali vo
svojich dvoroch. Ak tak neurobia, bude od nich úrad v zimnom období od 1.12.2009 do
30.4.2010 inkasovať poplatok
za užívanie verejného priestranstva a komunikácií v súlade so
zákonom.
Ďalším bodom bolo schválenie
návrhu obecného finančného
rozpočtu obce na roky 2010-2012. K návrhu sa vyjadrovali
všetci poslanci, pripomienkovali
ho a navrhovali úpravy niektorých položiek. Najviac pripomienok mal poslanec Ing. Pavol Laurinčík, čo svedčilo o tom,
že návrh mal vopred dobre preštudovaný. Požadoval konkrétne objasnenie v niektorých položkách rozpočtu. Starosta mu
ochotne predložil patričné informácie a všetko nasvedčo-

valo tomu, že je to v súlade so
zákonom.
Starosta sa vyjadril, že rok 2010
by mal byť zložitejším ako rok
2009, pretože pribúda viac nezamestnaných a tí neodvádzajú
dane do štátu a o to je menej
peňazí prichádza do rozpočtu
obce. Nakoniec bol návrh rozpočtu na roky 2010 - 2012
schválený.
Starosta obce poslancom predložil žiadosti občanov, ku ktorým sa mali vyjadriť a dať súhlas alebo nesúhlas.
Občianske združenie Dubova
Colonorum požiadalo o príspevok na kompletizáciu informačných tabúľ a na činnosť počas
letných táborov. Poslanci schválili príspevok vo výške 700 €.
Miestny Dobrovoľný hasičský
zbor dal žiadosť na zakúpenie novej striekačky. Medzitým
sa objavila ponuka odpredaja
striekačky po generálke od istebnianskych hasičov. Naši odborníci boli pozrieť a dohodli
sa ju odkúpiť za 770 €.
Poslanci riešili aj žiadosť Antona Vavrečana a jeho protistranu na odkúpenie obecného
pozemku pod jeho rodinným
domom. Poslanci zatiaľ odsúhlasili nepredať obecný pozemok. Ďalej poslanci odsúhlasili
odpredať bezplatne nadobudnutý žeriav.
V diskusii odzneli otázky vianočnej harmonikovej akcie, kolaudácie cesty na Črťaž (17.decembra), nezamestnanosť, realizácia zastávky na železničnej
stanici, vianočné osvetlenie,
zrušenie hracieho automatu
v bare M. Vavrečana – požiadavku občanov iniciovať, ničenie poľných ciest terénnymi
autami, vyriešiť skládku odpadov pomocou kontajnerov, likvidácia nelegálnej skládky na
Krížovom laze atď.
Po skončení zasadnutia si všetci
navzájom zaželali príjemné prežitie vianočných sviatkov. ■ ph

3

Obce budú stavať a rekonštruovať
Desať obcí na dolnej Orave
získalo peniaze z Programu
rozvoja vidieka. Použijú ich na
obnovu budov a opravy miestnych komunikácií.
Horná Lehota, Malatiná, Leštiny, Párnica, Pribiš, Veličná,
Vyšný Kubín, Medzibrodie nad
Oravou, Oravská Poruba a Sedliacka Dubová – to je zoznam
obcí, v ktorých sa budú rekonštruovať alebo stavať budovy,
cesty a chodníky. Všetky dostali
nenávratný finančný príspevok
z EU.
„Potrebujeme rekonštruovať
posledné dva chodníky a dve
cesty v obci. Miestne komunikácie sme rekonštruovali postupne zo svojich alebo získaných financií .Teraz chceme dokončiť už len chodníky od cintorína k fare a od autobusovej zastávky po koniec dediny.
Z ciest nám zostali opraviť už
len dva hrboľaté úseky kultúrneho domu po cintorín a od
školy po Majdiša,“ informoval
starosta Sedliackej Dubovej La-

dislav Tomáň. Jeho obec má
na spomínané práce schválených približne 156 260.- € (cca
4,7 mil. Sk).
Veličná sa uchádzala o pridelenie peňazí na vybudovanie asfaltky a rekonštrukciu kultúrneho domu. Ako jediná dostala nenávratný príspevok na
obidva projekty.
Aj Pribiš sa dočkal finančného
prídelu na opravu miestnych
ciest, ktoré už roky sú v katastrofálnom stave. „Ak sa nám
ich podarí opraviť , bude to pre
Pribiš veľké plus. Na desiatky
rokov by sme totiž mali s cestami pokoj. So stavebnými prácami chceme začať v jarných
me siacoch budúceho roka.
Prioritami sú vyťažená vyšná
cesta, ktorá sa napája na štátnu
komunikáciu a cesta v lokalite
Pod zráz,“ povedal starosta Pribiša Jozef Kováčik.

Zvýšenie dôchodkov
v roku 2010

ktorým sa ustanovuje percento
zvýšenia dôchodkovej dávky
v roku 2010 zvyšujú odo dňa
zvýšenia o 3,05 %.
Dňom zvýšenia je 1. 1. 2010
alebo dátum priznania dôchodku, ak sa dôchodok prizná
v roku 2010.
O zvýšenie dôchodku o 3,05 %
Sociálna poisťovňa rozhodne
bez osobitnej žiadosti poberateľa dôchodku. O zvýšení
dôchodku vydá písomné rozhodnutie, ktoré doručí poberateľovi dôchodku.
■TV

Starobný dôchodok, predčasný
starobný dôchodok, invalidný
dôchodok, vdovský dôchodok,
vdovecký dôchodok a sirotský
dôchodok priznané pred 1. januárom 2011 sa podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa § 1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.413/2009 Z. z.,

■ Prevzaté My Oravské noviny –
- SM (č. 49 2009 –SM)
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Sedliacka Dubová vyhrala súťaž o najkrajšiu obec na Slovensku
Súťaž prebiehala na portáli
SLOVAKREGION od 1. mája
2009 do 30. novembra 2009 do
24.00 hodiny prostredníctvom
internetu. Boli prijaté pravidlá
súťaže, hlasovať za obce bolo
možné jedenkrát za hodinu.
To znamenalo, že obec dostala
od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne. Hlasovalo sa kliknutím na „Pridaj
hlas!“ v hlasovacom zariadení
pod prezentáciou obce. Aký-

koľvek pokus o manipuláciu
znamenalo automatické vyradenie zo súťaže. Súťaž bola určená len pre ľudí, ktorí mali záujem čestným a ľudským spôsobom podporiť mestá a obce
Slovenska.
Naša obec Sedliacka Dubová
sa umiestnila na prvom mieste
s počtom hlasov 51 101. Na
druhom Semerovo s počtom
hlasov 44 999 a na treťom obec
Horné Chlebany s počtom hla-

Kto bude sedieť v parlamente VÚC
Dolnú Oravu bude ďalšie
4 roky zastupovať v regionálnom parlamente primátor
Dolného Kubína Ivan Budiak
a dvaja lekári – Ján Neznámy
a Metod Kulich. Biela Orava
si zvolila zubného lekára Jána
Škombára a troch starostov
– Jána Straku z Lomnej, Milana Vrábla zo Zákamenného
a Františka Poletu z Novote,
a tiež poslankyňu NR SR Vieru
Mazúrovú z Oravskej Lesnej.
Aj horná Orava poslala do parlamentu dvoch lekárov Vojtecha Kolejaka z Trstenej a Rudolfa Pitáka z Tvrdošína, pre-

šiel i Ivan Šaško, primátor Tvrdošína. Predsedom Žilinského
samosprávneho kraja sa opäť
stal Juraj Blanár.
V našom volebnom okrsku
bolo zapísaných 412 voličov,
vydaných obálok a volebných
lístkov 116. Počet odovzdaných obálok 116, počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva116, počet hlasovacích lístkov pre voľby predsedu
VÚC 110.
Na prvých troch miestach pre
voľby do zastupiteľstva VÚC
získali:

Nad R-trojkou vzbĺklo rúbanisko
Za sobotňajším (3.10.2009) požiarom v Sedliackej Dubovej je
nedovolené spaľovanie zvyškov
po ťažbe.
V sobotu 3. októbra horel svah
pri Sedliackej Dubovej. Požiar
vznikol predpoludním približne
o pol jedenástej na trávnatom
poraste vo výrube, nachádzajúcom sa nad rýchlostnou cestou R3 do Dolného Kubína.
Na miesto boli privolaní dolnokubínski hasiči, ktorým pomáhali i dobrovoľníci z Obecného hasičského zboru v Sedliackej Dubovej.

Oheň sa rozšíril na plochu 50
krát 200 metrov. Na jeho likvidáciu hasiči nasadili jednoduché hasiace prostriedky. Za
pár hodín sa im plamene podarilo dostať pod kontrolu. Príčinou vzniku požiaru bolo neohlásené spaľovanie drevných
zvyškov po ťažbe. Vlastník horiaceho pozemku – Spoločenstvo urbáru Sedliacka Dubová
– informoval, že požiar im nespôsobil žiadnu škodu.

sov 43 308. Poradie miest – na
1. Skalica, 2. Pezinok a 3. Púchov.
Čo za toto víťazstvo získa naša
obec?
- propagáciu v tlačových médiách (propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných
obciach a priebehu súťaže
v tých periodikách: Obecné noviny, Nový čas, regionálna tlač),
- 300 ks pohľadníc /pohľadnice portálu SKOVAKRE-

GION s fotografiami našej
obce,
- grafický baner o obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii „Obce“ na dobu 4 mesiace
- propagačné materiály,
- diplom
Obec Sedliacka Dubová ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali
na hlasovaní za našu obec a tak
ľudským a čestným spôsobom
podporili našu obec, pričom jej
urobili aj dobrú reklamu.
■ ph

1. Ladislav Tomáň – 96 hlasov
2. Ján Neznámy - 27 hlasov
3. Metod Kulich - 21 hlasov
Na predsedu VÚC získal najviac platných hlasov Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja – 53 hlasov, Jozef Tarčák 29 hlasov, Pavol Pavlásek 26 hlasov a Štefan Brestovský 2 hlasy.
Náš starosta sa umiestnil z celkových 26 kandidátov na 9
mieste. Už po tretíkrát (voľby
do VUC v r.2001, 2005, 2009)
sa do regionálneho parlamentu
za náš okres dostali len kandidáti z okresného mesta, ktorí
majú veľkú voličskú základňu.
■ ph

Mária Wurmová pri vhadzovaní
obálky

Ako dopadli protipožiarne preventívne prehliadky?

V našej obci žije 504 obyvateľov v 180 objektoch rodinných domov. Neobývaných je
31 a práve v tých bola vykonaná protipožiarna preventívna kontrola v mesiacoch október a november 2009 preventivárom obce a skupinou, ktorú
tvorili zástupcovia DHZ v zložení Ján Štiga a Miloš Polák.
Takáto preventívna protipožiarna prehliadka sa robí podľa
vyhlášky MV SR v kratšej dobe
ako jedenkrát za päť rokov.
■ Prevzaté My Oravské noviny – Pri kontrole boli zistené aj
- SM
veľké nedostatky – závady. Ma-

jitelia boli na ne upozornení
a vo vlastnom záujme to majú
odstrániť, aby nedošlo k požiaru.
Ako prentivár obce konštatujem, že celkove situácia v dodržiavaní protipožiarnych zásad v obci je dobrá. Tam, kde
sa vyskytli nedostatky, vyzývam
majiteľov k zodpovednosti,
aby ich čím skôr odstránili a tak
predišli nežiadaným situáciám –
požiarom.
■ Peter Karetka, preventivár obce
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Prvé ovocie komasácie
V popoludňajších hodinách
6. novembra bolo medzi Hájmi
smerom na Črťaž veľmi rušno.
Autobus tu priviezol pracovníkov Ministerstva pôdohospodárstva, Krajského pozemkového úradu, pracovníkov katastrálnych úradov, geodetov,
projektantov a zástupcov obecných úradov zo Sedliackej Dubovej a Krivej, aby vyhodnotili zámer a kvalitu vybudovanej cesty od Hájov až v lokalite
za lyžiarskym prístreškom smerom k odstavenému nepojazdnému Roburu. Dubová s Krivou boli tzv. pilotným projektom v Žilinskom kraji.
Uvedení pracovníci mali trojdňový seminár v Demänovej
k významu uskutočňovania pozemkových úprav. Tam si odovzdávali skúsenosti s projektom komasácií, ktorý už prebieha 10 rokov. Popri tejto teoretickej časti mali aj povinnosť
prakticky si overiť, ako sa projekty realizujú, a to v Zemianskej Dedine, Krivej a Sedliackej
Dubovej. Pritom chceli získať
pripomienky aj od oponentov
pri tvorbe projektov, aby mohli

dostať konečnú podobu pre
ďalšie prípady do budúcnosti.
Ing. Ľuboš Suchý, zástupca Ministerstva pôdohospodárstva
SR, pri prehliadke novej cesty
na Črťaž sa vyjadril takto: „Realizáciou tejto cesty sa naplnil
zmysel zákona a jednoznačne
priniesol úžitok všetkým obyvateľom tejto nádhernej krajiny. Peniaze boli efektívne využité a firma MBM-stav Námestovo dodržala technológiu a tak
sa dosiahla požadovaná kvalita.
Chcem vyjadriť poďakovanie
miestnemu obecnému úradu,
že aktívne participoval na celom projekte. Stavba cesty stála
242 000.- € (7,3 mil. aj s DPH)“
a všetko hradí EÚ.

Pripomienky obce
Starosta L.Tomáň sa vyjadril,
že projekt nie je celkom dokonalý. Cesta mohla ísť plytšie od
chrastí 5 metrov, a nie 15 metrov, čo spôsobilo v niektorých
miestach strmé stúpanie. Ďalej podľa projektu časť cesty
v dĺžke asi 600 metrov hore
Črťažov bola vyasfaltovaná

Prestrihávanie pásky pri kolaudácii 17.12.2009

v hĺbke 5 cm. Prišlo sa na to, že
je to málo, lebo začala praskať
a mala prísť kontrola. Vykonávajúca firma rýchlo mimo projektu naniesla ešte ďalšiu 3 cm
vrstvu asfaltu, ktorá stála naviac
10 tisíc € ( 300 tisíc Sk). Pri obhliadke vyššie uvedenými pracovníkmi cesta už vyzerala kvalitne. Naviac práce boli aj v súvislosti so 6-timi priepustami
cez potok.
Ešte treba dodať pre informovanosť našich občanov, že cesty
sa mali robiť až po celkovom
schválení pozemkových úprav
vlastníkmi. Keďže však naša
obec mala pripravené stavebné

povolenie, podarilo sa vybaviť určitú časť peňazí a cestu
na Črťaž vybudovať ešte pred
schválením komasácie.

Vízie do budúcnosti
Všetci naši občania by si mali
uvedomiť pozitíva pri realizácii pozemkových úprav, Samozrejme, že sa vyskytnú aj zápory, no vždy budú prevyšovať
plusy. Myslíme si, že len ten
môže oponovať, kto nerozmýšľa pragmaticky a nemyslí
na budúcnosť. Iste po rokoch
budú mladí ľudia chváliť tých,
ktorí sa podieľali na komasácii,
pretože im prinesie možnosť získať ucelenéstavebné pozemky,
prístupové cesty v chotári, ktoré
budú slúžiť nielen poľnohospodárom, ale aj poľovníkom,
lyžiarom pre pešiu turistiku
i cyklokros. Veď už teraz pri
vybudovaných cestách na Črťaž a do Sujova sa dá uskutočniť prekrásna vychádzka nielen
pre mladých, ale aj pre starších
občanov. Môžu sa kochať pekným výhľadom na okolitú prírodu, ktorá vie liečiť psychické
i fyzické neduhy človeka.
■ ph

Pohľad na vybudovanú cestu na Črťaž
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Odkrytá panoráma fary
V poslednú októbrovú sobotu
vo farskom dvore našej obce
bolo veľmi rušno. Ozýval sa
zvuk motorovej píly z rúk šikovných a obetavých chlapov
z našej dediny – Jána Kočálku,
Jána Murínu, Ladislava Karetku, Jána Jarinu pod vedením
vdp. farára H. Siteka. Spiľovali
dva smreky a jednu borovicu,
ktoré už boli veľmi vysoké a zakrývali výhľad na budovu fary.
Išiel som okolo a nedalo mi, aby
som sa nepristavil. Chlapi poctivo pracovali, kláty ukladali na
určené miesto a vedľa na kopu
zase konáre, čečinu a popritom
pán farár prehodil pár slov so
mnou. „Už som mal obavy, že
sa tieto stromy zvalia na budovu fary, na elektrické i telefónne vedenie. Pri väčšom vetre alebo búrke sa nakláňali až

k zemi na všetky strany a bolo
len otázkou času, kedy ich víchor vytrhne zo zeme alebo
zlomí. Tak som chcel predísť
pohrome a dal ich spíliť, aby
nevznikla veľká škoda,“ vysvetľuje pán farár.
Spílením týchto drevín sa otvoril i osvetlil priestor fary, čo
na prvý pohľad pekne vyzerá
a dokonca sú aj priestory vyčistené od lístia, konárikov a čečiny. O to sa postarali v nasledujúcich dňoch naše dôchodkyne Mária Brtošová a Helena
Laurinčíková.
„Odteraz už bude farský úrad
zďaleka vidieť a okolie budovy
budú zdobiť novovysadené
nízke dreviny, a tie už nebudú
ohrozovať bezpečnosť,“ dodáva na záver duchovný otec.
■ ph

Cena MOST pre Sedliacku Dubovú
Starosta Ladislav Tomáň v polovici novembra prevzal v Bratislave na 5. ročníku slávnostného oceňovania cenu Rady
mládeže Slovenska za dlho-

Starosta pri preberaní ocenenia

dobú všestrannú pomoc pri
projekte Dubova Colonorum.
Ocenenie MOST za podporu
práce s mládežou sa každoročne udeľuje pri príležitosti

Pred úpravou

Po úprave

Dňa boja za slobodu a demokraciu – 17.novembra. Na toto
ocenenie obec Sedliacku Dubovú a jej starostu navrhlo Občianske združenie Dubova Colonorum za dlhodobú a všestrannú pomoc a odborná komisia obec vybrala ako víťaza.
Vo vyhodnotení sa píše : Projekt Dubova Colonorum sa
formou mládežníckych táborov snaží zachrániť zrúcaniny
Kostolíka sv. Kozmu a Damiána. Účastníci týchto táborov
svojou dobrovoľníckou prácou
konzervujú ruiny kostolíka, staticky zaisťujú a starajú sa o jeho
areál.
Obec, najmä jej starosta, od začiatku záchranných prác iniciatívne vypomáha pri projekte,
v rámci realizácie ktorého poskytuje organizačné a materiálne zabezpečenie, ubytovanie
v miestnom kultúrnom dome
a to nielen v období sprievodných podujatí, ale aj počas ško-

lení dobrovoľníkov v priebehu
roka. Rovnako spolupracuje
pri celkovom zabezpečení plynulého chodu projektu. Obec
tiež finančne podporuje konanie letných dobrovoľných táborov ako aj systematickú prácu
s mládežou (školenia, stretávanie sa ...)
Po prevzatí ocenenia L. Tomáň sa nám s radosťou zveril: „Ocenenie nás potešilo. Je
akýmsi zadosťučinením, že to,
čo už 11 rokov robíme , nie je
márne a že si našu pomoc niekto všimol.“
Toto celoslovenské ocenenie
miestneho obecného úradu
môže len našich občanov potešiť, pretože svojou prácou
nadväzuje na tradíciu „mostov“
a je príkladom „dobrej praxe“
v rozvoji práce s mládežou nielen v obci, ale po celom Slovensku. Blahoželáme!
■ ph
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Biskup Zakarpatia v našej farnosti
Spolok kresťanskej lásky v našej farnosti pod vedením vedúcich Anny Šutej a Márie Ďaďovej v spolupráci s naším duchovným otcom zorganizoval 23.novembra v našej obci dojímavé podujatie – ďakovnú sv. omšu za prežitých 80 rokov rehoľnej sestričky Vigílie. Celebrantom bol biskup Zakarpatskej Rusi (Ukrajina) Milan Šašík
pre rímokatolíkov vo východnom obrade.
Deň 23. november bol dňom,
kedy sa pred 80 rokmi v Žiline narodila rehoľná sestrička
Vigília, vlastným menom Božena Mikundová a teraz má na
starosti v našej farnosti Spolok kresťanskej lásky. Vedúce
a členovia tohto spolku sa rozhodli jubilantke zablahoželať prostredníctvom ďakovnej
sv. omše a k tomu sa pridružili aj milé okolnosti, že ju mohol celebrovať biskup Milan.
Jeho prítomnosť silne zapôsobila nielen na oslávenkyňu, ale
i všetkých prítomných svojím
prejavom i rúchom vo východnom obrade. V homílii sa vyznal zo svojich pocitov k oslávenkyni, lebo v jeho živote zohrala významnú úlohu pri smerovaní kňazského povolania.
Bola mu druhou matkou, ktorá
ho viedla k skromnosti, k nekonečnej láske ku chudobným
a to sa stalo jeho krédom pre

ďalší život – šíriť evanjelium
chudobným.

Životná cesta sestry Vigílie

Vyštudovala zdravotnú školu
a ako rehoľná sestrička pracovala v bratislavskej nemocnici
na internom oddelení. V apríli
z 13. na 14. v noci v roku 1950
bola spolu ďalšími sestričkami
násilne odvlečená na štátny
majer pri Piešťanoch. Ubytované boli v maštali. Robili najpodradnejšie práce, na poli aj
v daždi. Odtiaľ ich deportovali
do Jaroměřa v Čechách do textilnej fabriky JUTA, kde tkali
vrecia. Odtiaľ bola sestrička
premiestnená do domova dôchodcov v Přelouči. Tu sa starala o bezvládnych starých ľudí.
Jej cesta pokračuje ďalej do psychologickej liečebne vo Veľkom Záluží už ako zdravotná
sestra. Postihla ju vážna nemoc
a vtedy ju preložili na faru do

Biskup v homílii prejavil úctu k oslávenkyni

Banskej Štiavnice ku vdp. farárovi Milanovi Šašíkovi ako
domvedúca. Tu pracovala
osem rokov. V roku 1990 bola
vyslaná na misie na Ukrajinu.
Odtiaľ prešla do Dolného Kubína, kde pôsobí doteraz. Od
roku 1996 má na starosti našu
farnosť, kde vedie Spolok
kresťanskej lásky (Vincentky)
v Hornej Lehote a v Sedliackej
Dubovej.

Šíriteľ evanjelia chudobným

Sestra Vigília

Toto sa stálo životným krédom
biskupa Milana Šašíka. Narodil sa v Lehote pri Nitre.. Po
ukončení gymnázia v Nitre nastúpil na Cyrilo-metodejskú fakultu v Bratislave. Vysvätený
za rimsko-katolíckeho kňaza
v roku 1972. Nastúpil do Vjacoviec ako kaplán, potom farár v Banskej Štiavnici. Tu má
veľký vplyv na mladého farára práve sestra Vigília, ktorá

ho nasmerovala k láske k chudobným. A táto potreba pomoci biednym ho priviedla na
formáciu do Poľska. Odtiaľ
už prichádza ako páter lazarista. Opäť odchádza na ďalšie
štúdia do Ríma. Tu ho sv. otec
Ján Pavol II. posiela ako tajomníka pre nuncia Ukrajiny Antonia Franca. Obaja pôsobia
v Kijeve. Odtiaľ už piaty rok
prichádza vždy v pôstnom čase
na duchovnú obnovu do našej
farnosti. Od 1.1.2003 je sv. otcom vysvätený za biskupa pre
celé Zakarpatie pre rímsko-katolíkov vo východnom obrade.
Našej jubilantke prajú všetko
dobré a krásne nielen členovia
Spolku kresťanskej lásky, ale aj
všetci veriaci našej dubovskej
farnosti. Prajeme jej i vyprosujeme množstvo Božích milostí,
pevné zdravie do ďalších rokov.
■ ph
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Vrecári ukázali svoju prácu na
dni otvorených dverí
Deň otvorených dverí projektu
Dubova Colonorum predstavil návštevníkom prácu dobrovoľníkov, zvaných vrecári či
Klárinkovia, ktorí sa podieľali
a podieľajú na záchrane vzácnej
stredovekej pamiatky v Sedliackej Dubovej.
Viac ako 100 ľudí sa prišlo v sobotu 26. septembra pozrieť na
prácu dobrovoľníkov, ktorí pravidelne v lete konzervujú ruiny
starého kostolíka nad Sedliackou Dubovou.
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Dubova Colonorum usporiadalo na kopci,
kde sa historická pamiatka nachádza, deň otvorených dverí.
Návštevníkom ukázali svoju
prácu
„Cieľom je prezentovať výsledky práce účastníkov projektu Dubova Colonorum,
ktorí každoročne konzervujú
jednotlivé časti kostola. Tento
rok sme ľuďom ukázali aj zabezpečenie severného múru,
z ktorého opadávalo kamenivo. Podarilo sa nám ho dokončiť toto leto. Zároveň sme

návštevníkom priblížili plány
do budúcnosti a predstavili
im, čomu sa budeme v rámci
opravy stredovekej pamiatky
venovať,“ uviedol koordinátor
projektu Dubova Colonorum
Erik Herceg.

Najviac ich zaujímala veža
Deň otvorených dverí zorganizovali po prvý raz vlani. Načasovanie na koniec septembra
nie je náhodné. V tomto čase,
konkrétne 26. septembra je
v liturgickom kalendári sviatok
sv. Kozmu a Damiána. Týmto
svätcom je kostolík v Dubovej
zasvätený.
Záujem o prehliadku a výklad
prejavili hlavne mladí dobrovoľníci od východu až na západ, ktorí sa záchrany ruín počas uplynulých 12 rokov zúčastnili. Prišli však aj obyvatelia
okolitých obcí a domáci. Podľa
Erika Hercega sa najviac zaujímali o vyhliadky projektu do
budúcnosti. „Pýtali sa napríklad,
kedy sa pustíme do opravy veže. Vysvetlili sme im, že prvo-

Odkrytá informačná tabuľa o zrúcanine kostola

Múry kostola lemovali umelecké obrázky o zrúcanine

radé sú najakútnejšie časti pa- ných tabúľ. Podávajú v stručmiatky, ktoré sa rozpadávajú nosti informácie o histórii obce,
a potrebujú okamžitú opravu.“ kostola, prác na ňom a projekte
Dubova Colonorum. Tabule sú
Tabule v obci budú dvojjazyčné financované z programu Šanca
pre váš región Konta Orange.
Súčasťou programu bola aj vý- „Obsah informačných tabúľ
stava nainštalovaná pri kos- je zatiaľ predbežný. Pracujeme
tolíku. „Predstavili sme v nej ešte na preklade do poľštiny.
veľkorozmerné umelecké foto- Jeho finálnu podobu natrvalo
grafie, zachytávajúce Klárinkov umiestnime na osadené tabule
počas konzervačných prác. Zá- do konca roka na vybratých
roveň sme verejnosti predviedli miestach v Sedliackej Dubonové pohľadnice s kostolom,“ vej,“ povedal E. Herceg.
hovorí Erik.
V spolupráci s obecným úra■ Prevzaté My Oravské noviny
Saša Mikulášová
Súčasťou podujatia bola aj odpustová svätá omša na druhý deň v ne- dom združenie osadilo v dedeľu
dine šesť turisticko-informač-
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O projekt Dubova Colonorum
sa zaujímajú aj média
Bola sobota 26. septembra.
Tento vydarený deň prilákal ku
zrúcanine Kostola sv. Kozmu
a Damiána na vŕšku Žiar aj
printové a televízne média,
o to nielen prekrásnym slnečným počasím, ale predovšetkým unikátnou akciou. Z printových medií to bola My Orava
a z televíznych stanica LUX a,
samozrejme, naša redakcia novín ŽIAR tu nemohla chýbať.
Totiž bol deň otvorených dverí,
ktorý zorganizovali mládežníci
zo Združenia katolíckej mládeže na Slovensku v spolupráci
s miestnym obecným i farským
úradom v rámci projektu DUBOVA COLONORUM.
Otvorený priestor zrúcaniny zaplnilo množstvo ľudí aj z okolitých dedín a k tomu asi 40 mladých dobrovoľníkov. mládežníkov v dobovom stredovekom oblečení z celého Slovenska. Celá akcia sa začala sv. omšou, ktorú celebroval náš duchovný otec Henryk Sitek a za
sprievodu hudobnej skupiny
týchto mládežníkov pod vedením Erika Hercega. Celebrant
výstižne vo svojej homílií vzdal
hlbokú úctu sv. Kozmovi a Damiánovi, ktorí svoj život obetovali službe Bohu a prostému
pospolitému ľudu. Pripomenul, že ich pôsobenie je pre
nás ako odkaz pre prítomnosť
i budúcnosť v existencii ľudskej spoločnosti.
Po sv. omši vedenie akcie prevzali mládežníci zo Združenia
kresťanskej mládeže a ich vedúci Erik Herceg informoval
o prácach na zrúcanine a víziách na ďalšie obdobie. Medzitým v presbytériu zrúcaniny
kostola predviedli scénky zo ži-

vota uvedených svätcov. Predviedli obdivuhodný herecký výkon k spokojnosti všetkých prítomných. Popri tom v okolí
zrúcaniny podávali chutný guláš, ponúkali pohľadnice i veľké
fotoobrázky z letných prác
na záchrane ruín kostola, ale
i umelecké fotografické stvárnenia tohto prostredia, a práve
o to bol najväčší záujem. Okrem toho, podobne ako vlani,
boli súťaže pre deti spojené aj
so sladkou odmenou.
Tento krásne prežitý a emocionálne naplnený deň sa stal najvhodnejším vstupom do ďalšieho odpustového dňa sv. Michala archanjela, ktorému je zasvätený nový kostol.

Motivácia mládežníkov

Svätú omšu celebroval vdp. Henryk Sitek

Samotný tvorca projektu Dubova Coolonorum, Erik Herceg, hovoril o tom, ako stíhajú
zladiť povinnosti vo vlastnom
zamestnaní s aktivitami na zá- Na sv. omši sa zúčastnilo veľké množstvo veriacich
chrane sakrálnych stredovekých
pamiatok. „Snažíme sa odviesť
poctivo prácu rovnako v zamestnaní, ako aj na týchto aktivitách. Toto nás posúva ďalej a zároveň motivuje, pretože
pociťujeme spätnú väzbu a pre
nás je to najväčšia odmena.“
Bolo to niečo výnimočné a jedinečné, skutočne krásne a zmysluplne prežitý čas na Hradisku,
čo nás prinútilo zamyslieť sa
nad minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou. Tieto stredoveké ruiny emotívne zapôsobia na každého človeka a patrí
sa skláňať s veľkou úctou nad Erik Herceg informuje o pradávnych prevedených prácach
týmto posvätným miestom.
Súčasťou akcií tohto dňa bolo mennou bránou pred vstupom a budú obsahovať písomný
aj odhalenie prvej informa- do areálu kostolíka. Takýchto materiál o obci a kostolíku.
čnej tabule, ktorá stojí pred ka- tabúľ pribudne ešte v obci päť
■ ph
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Prejav úcty
k starším
Ktosi raz múdry povedal: „Starí ľudia mnohokrát radšej zomrú, pretože nik pre nich nemá
milé slovo .“
Naši starkí potrebujú byť ešte
trochu užitoční. Zaslúžia si
našu lásku, nehu a pozornosť.
V tomto duchu vďaky k nim sa
nieslo tradičné podujatie dňa
8. októbra. 2009, organizané
obecným úradom. Bolo venované všetkým starkým našej
obce. Prítomných dôchodcov
pozdravil starosta Mgr. Ladislav Tomáň, poďakoval im za
vykonané aktivity v prospech
obce i celej farnosti. Vyjadril
im úctu a zároveň ich požiadal,
aby pri tomto stretnutí naniesli
svoje požiadavky, problémy,
ktoré ich najviac ťažia a znepokojujú. Starosta si ich poznamenal do svojho diára s prísľubom prerokovania v obecnom
zastupiteľstve a tiež realizáciou

Pri dobrej piesni zabudli na bežné starosti

podľa možností zabezpečenia
potrebných prostriedkov. Dotýkalo sa to všetkých oblastí života obce – sociálnej, zdravotnej, spoločenskej, environmentálnej i ekonomickej.
Na našich dedkov a babičky
nezabudli ani tí najmladší - detičky z miestnej materskej
školy pod vedením riaditeľky

Spoločný rekondičný
pobyt dôchodcov
Klub dôchodcov v našej obci
zorganizoval spoločný rekondičný pobyt našich dôchodcov
v dňoch 25.10. až 30.10. v Turčianskych Tepliciach. Zúčastnili
sa ho Margita Maxoňová, Helena Laurinčíková, Mária Zajacová, Alojz Šutý, Peter a Božena Havriloví. Všetci boli nadmieru spokojní a takýto pobyt
si opäť želajú na budúci rok
zopakovať. Každého jednotlivca to stálo 110 €. Veď za celoročnú prácu si to zaslúžia
a pre lepšie zdravie, psychickú
i fyzickú kondíciu treba urobiť
všetko.
■ ph

Pohľad na prestretý stôl k obedu

Marty Hudecovej. Vyznali sa
zo svojej lásky k starkým priliehavými básničkami, spevom
a nakoniec im odovzdali maľované jabĺčka. Prejav detičiek
bol bezprostredne milý, a to
najviac potešilo prítomných, čo
vyvolalo obrovský aplauz.
Záver podujatia sa niesol v príjemnej nálade, dôvernými roz-

hovormi, spevom v sprievode
harmoniky a tiež vychutnávaním sladkých dobrôt i občerstvenia. Obecný úrad sa usiluje
vytvárať také podmienky pre
starších občanov, aby mali pocit istoty, vďaky a spolupatričnosti.
■ ph

SPOLOČENSKÉ okienko
JUBILANTI

Čaro Vianoc je neopakovateľné

Na Vianoce sa väčšina z nás
dlho pripravuje. Hlavným pood 1.1.2010 do 31.3.2010
slaním Vianoc je pohoda, atmosféra srdečnosti a lásky. Sú
40 rokov
to sviatky rodiny, detí, ktoJana Maxoňová február 2010
rých radosť v nás oživuje spomienky aj na naše viac či me45 rokov
nej vzdialené detstvo. OsoMgr. Pavol Havrila február 2010 bitný význam majú pre veriacich kresťanov, ktorým pripo50 rokov
mínajú narodenie Ježiša Krista.
Jozef Karetka február 2010
Tradičným symbolom Vianoc
Martin Makúch február 2010
je stromček, ktorý má v symFrantišek Bieľ marec 2010
bolike vianočných sviatkov
Ing. Anna Kudlová marec 2010
osobitý význam. Pri ňom sa
stáva naše správanie láskavej55 rokov
ším a je spojivom slávnostnej
Antónia Jedináková február 2010 udalosti.
Slovania si po stáročia vyzdo60 rokov
bovali svoje obydlia zelenými
Ing. Viliam Janík január 2010
halúzkami. Tento zvyk im zosAnna Laurinčíková január 2010
tal ešte z pohanských čias. Pred
Ing. Jozef Hmirek február 2010
vyše stopäťdesiatimi rokmi sa
k nám však z Nemecka rozší70 rokov
rila tradícia ozdobovať na ViaMária Hyžová január 2010
75 rokov
Mária Jelenčíková január 2010
80 rokov
Helena Maxoňová február 2010
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noce jedličku či smrek. Stromček vyzdobený lesklými ozdobami si najskôr podmanil
šľachtu a mešťanov. Od nich
sa už rýchlo dostal aj do chalúp
skromných vidiečanov.
Vianočné stromčeky sa spočiatku vešali pod povalu a dievčatá ich zdobili orechmi
a jabĺčkami. Povrávalo sa, že
červené jablká chránia domácich pred chorobami, predlžujú im mladosť. Orechy zasa
zabezpečujú úrodu, plodnosť
a dodávajú silu hospodárovi.
V niektorých oblastiach Slovenska sa staval do izby snop
obilia, nazývaný “dedo“. Symbolizoval bohatosť očakávanej úrody. Najčastejšie sa však
domy zdobili jedľovými vetvičkami. Zelená halúzka bola od
najdávnejších čias symbolom
rodiaceho sa života, bohatstva
a šťastia.

Symbolika zeleného stromčeka
bola pre Slovanov dôležitá,
cirkev pokladá noc z 24. na
25. decembra za sviatok Kristových narodenín a stromček
zasa spojila s biblickým stromom života. Sviečky, ktoré horia na vianočnom stromčeku,
symbolizujú vlastne príchod
svetla svetiel, reťaze majú pripomenúť hada, ktorý pokúša
Evu, a jablká rajské ovocie hriechu.
Stromček väčšinou vyzdobujeme pred dňom Božieho narodenia a máme ho v bytoch
nielen do Troch kráľov, ale
mnohí až do skončenia fašiangov. Zvyčajne až keď povysávame posledné ihličie z koberca, vieme, že sa minul ďalší
rok.
■ -vis-

Vianoce, čas ľudskosti, tolerancie,
vájomnej pomoci a porozumenia

Vážení čitatelia,
Blížia sa Vianoce, azda najVšetkým jubilantom želáme zdra- krajšie sviatky roka. Čas výnivie, spokojnosť a pohodu v ďalších močný, ktorý do našich príbytrokoch života!
kov vždy prináša prívetivosť,
láskavosť a potešenie. Viac ako
Prišli medzi nás:
inokedy pociťuje každý z nás
vôňu domova. Vychutnávame
Tomáš Šutý 27.10.2009
neopakovateľnú atmosféru pokoja a najmä spolupatričnosti.
Rodičom blahoželáme a novoroden- V súčasnom uponáhľanom
covi prajeme zdravý vývoj!
svete, keď všetci žijeme akosi
rýchlejšie, je to o to vzácnejšie. Rodinné puto, priateľstvo.
Uzavreli manželstvo :
Láska, úcta a obetavosť sú
hodnoty, ktoré majú viac ako
Ľubomír Šnapko a Katarína Glo- len symbolický význam. Človek totiž nepotrebuje k svojmu
vaťáková 17.10.2009
životu len najnovšie výdobytky
Novomanželom prajeme veľa lásky vedy a techniky, ale aj dobrotivosť, vľúdnosť a pochopenie.
a vzájomného porozumenia!

Veď medzi nami žije i veľa takých ľudí, ktorí netúžia po honosných darčekoch, ale majú
iba veľmi skromné želanie –
nechcú zostať sami. Nemali by
sme teda v tieto sviatočné dni
zabúdať ani na ľudskosť, toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie.
V mene obecného úradu i poslancov obecného zastupiteľstva, ale i osobne by som
Vám, milí občania, chcel zaželať, aby tých okolo Vás, ktorí
majú srdce na pravom mieste,
bolo čo najviac. Zároveň si
Vám dovolím zaželať dostatok
vnútornej sily, radosti z malých i veľkých vecí, ktoré prináša život. Aby ste sa dokázali tešiť z každej maličkosti,

Starosta obce

z každého úprimného úsmevu,
včas podanej ruky. Nech Vám
všetkým, vážení spoluobčania,
zdravie, šťastie, viera a životná
iskra vydrží aj po celý budúci
rok.
■ Ladislav Tomáň
Starosta Sedliackej Dubovej

HISTÓRIA
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Kto za nás oroduje v našom kostole ?
Prítomnosť a minulosť

Keď sa pozeráme na interiér nášho kostola, najprv si všimneme sochy, obrazy a fresky. Naši predkovia mali veľkú úctu
k týmto svätcom a chceli mať ich zobrazenia vo svojom kostole a tak cítiť ich orodovanie vo svojom živote. Podobne to
robili aj vo svojich domoch. V predchádzajúcich vydaniach sme vám predstavili sv. Michala archanjela, sv. Cyrila a Metoda. Teraz priblížime sv. Antona Paduánskeho. Pokračovanie o sochách, freskách v našom kostole bude v nasledujúcich
vydaniach.
Tam našiel túžený svätý pokoj. ho prijmú a že ho poš1ú na miVzdialený od svetského ru- sie medzi neveriacich.
chu pracoval na svojom zdo- Ferdinand poprosil svojho priOkolo r. 1195 sa v Lisabone konaľovaní a vzdelávaní. Usi- ora o dovolenie prestúpiť do
zbožným šľachtickým man- lovne študoval Sväte písmo, radu sv. Františka. Prior sa
želom Martinovi di Buglione spisy cirkevných otcov, najmä vzpieral. Keď však poznal Boa Márii dei Taveri narodil syn, sv. Augustína. Vedel naspamäť žiu vôľu, dal mu žiadané dovoktorému dali pri krste meno celé knihy Svätého písma a stal lenie.
Fernandez, čiže Ferdinand. sa jeho veľkým znalcom. Tak Bratia augustiniáni sa s ním 1úBohabojná matka učila útleho prežil osem šťastných rokov či1i s bolesťou a jeden z nich
chlapca milovať Pána Boha v kláštornom tichu. V Coim- sa mu roztrpčene aj posmieval:
a nebeskú matku Pannu Má- bre ho pravdepodobne v roku „No, len si chod, Ferdinand,
riu. Keď mal desať rokov, dali 1219 vysvätili za kňaza.
možno sa staneš svätým!“ „Áno,
ho do školy, ktorú otvorili ka- Nábožná kastílska kráľovná brat,“ pokojne odpovedal Fernonici pri biskupskom chráme Uracca z úcty k sv. Františ- dinand, „až raz počuješ, že
v Lisabone a kde pôsobil aj kovi z Assisi vystavala poní- som svätý, zaiste budeš za to
jeho strýc.
ženým synom tohto Božieho chváliť Boha.“
V pätnástich rokoch začal Fer- chudáčika neďaleko Coimbry Len čo si v roku 1220 obliedinand vážne premýšľať o tom, malý‘ kláštor, kde bratia slú- kol rúcho sv. Františka v mav ktorom povolaní by najlepšie žili Bohu v chudobe a sebaza- lom františkánskom kláštore
slúžil Bohu. Zbožní rodičia si pieraní. Františkáni zavše pri- sv. Antona pustovníka neďavážili duchovný stav a zo srdca chádzali do kláštora svätého leko Coimbry, jeho prvá cesta
si priali, aby sa ich syn celkom Kríža, a vtedy Ferdinand za- viedla do kláštornej kaplnky.
zasvätil Bohu, ale ponechali túžil po väčšej dokonalosti. Vtedy odložil svoje krstné
mu slobodnú vôľu vediac, že Táto jeho túžba sa naplno roz- meno Ferdinand a na česť všetkých bratov svojho radu
Boh dáva každému pre neho horela, keď v r. 1220 priviezli tohto svätca prijal rehoľné do Assisi. Hneď si zaumienil,
vhodné povolanie. Mladý Fer- do kláštorného kostola telesné meno Anton.
že ta pôjde, aby osobne podinand poznal cenu večných pozostatky piatich františkán- Čoskoro ho predstavení poslali znal sv. Františka. Asi tritisíc
hodnôt a múdrosť sveta, preto skych misionárov, ktorí v Ma- spolu s jedným bratom do Af- bratov sa zhromaždilo okolo
sa na radosť rodičov rozhodol, roku pri hlásaní evanjelia mo- riky. Dúfali, že tam najskôr do- kostolíka Porciunkuly v Asže vstúpi do kláštora.
hamedánom obetovali svoje ži- siahne mučenícku smrť. Len sisi a rokovalo o ideáloch frančo obaja misionári na jeseň od- tiškánskeho života. Anton bol
Rodičia ho priviedli k priorovi voty za vieru.
rehoľných kanonikov sv. Au- Ferdinand s úctou a nadšením plávali do krajiny divých mo- medzi nimi asi jediný Portugustína v kláštore sv. Vincenta kľačal pred pozostatkami hr- hamedánskych Saracénov, do galec. Nik si ho nevšímal, nineďaleko Lisabonu. Ferdinand dinov. Aj on zahorel túžbou Maroka. Anton dostal silnú komu ani nenapadlo, že by sa
chcel s radosťou celým srdcom po palme mučeníctva. Vo dne horúčku a nemohol apoštolo- v tom skromnom bratovi skrýslúžiť Bohu. Ale v tomto kláš- v noci sa zaoberal myšlienkou, vať. Horúčka ho trápila celú val veľký svätec a kazateľ. Keď
tore nenašiel úplný pokoj, rušili ako by najľahšie splnil túto zimu. Keď sa predstavení do- sa už bratia rozchádzali, ani jeho návštevy príbuzných a pria- svoju túžbu.
zvedeli o jeho chorobe, priká- den z predstavených kláštorov
teľov. Preto požiadal predsta- Raz uvidel na chodbe kláštora zali mu vrátiť sa domov. An- nechcel vziať Antona so sevených o preloženie do iného dvoch františkánov. Hneď sa ton poslúchol, ale do vlasti ne- bou. Nemožno sa tomu diviť,
kláštora. Jeho žiadosti vyho- im zdôveril, že by rad vstúpil došiel, lebo búrka zahnala loď veď‘ choroba ho zbedačila, teveli. Asi po dvoch rokoch po- do františkánskeho rádu, a pý- k pobrežiu Sicílie. Tam sa do- lesne bol slabý a svoje vynikajbytu odišiel do kláštora svätého tal sa ich, či by ho predstavení zvedel, že sv. František zvoláva úce cnosti a svoj rod z pokory
Kríža v Coimbre.
prijali. Bratia ho ubezpečili, že na Turíce v r. 1221 schôdzu skrýval. Konečne sa obrátil na

Sv. Anton Paduánsky
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brata Graciána, predstaveného
rímskej provincie a ponúkol sa
mu pre najnižšie práce v kláštore. Ten ho prijal a poslal ho
do malého kláštora sv. Pavla pri
meste Forli. Tam býval v pustovni a posväcoval sa modlitbou a prísnymi skutkami kajúcnosti. Vykonával najťažšie
a najnižšie práce, postil sa, rozjímal a bol pritom vo svojej pokore nevýslovne šťastný, pretože nik nepoznal ani jeho rod,
ani jeho vzdelanie. Bol by tak
zostal v zabudnutí, keby nebola zasiahla Božia prozreteľnosť.
Vo františkánskom kláštore vo
Forli sa zišiel väčší počet duchovných synov sv. Františka
a sv. Dominika, aby ich tamojší biskup vysvätil za kňazov. Spolu s františkánskymi
klerikmi ta predstavený poslal
aj Antona. Po vysviacke biskup žiadal, aby niektorý z novokňazov kázal. Ale tak dominikáni, ako aj františkáni sa po
jednom vyhovárali. Napokon
predstavený kláštora rozkázal Antonovi, aby prevzal túto
ú1ohu on. Pokorný svätec sa
vzpieral so slovami, že je lepšie vycvičený umývať kuchynsky riad ako kázať, ale z poslušnosti, hoci nepripravený na
kázeň, vystúpil na kazateľnicu
a začal hovoriť. Spočiatku nesmelo a pomaly, ale čím ďalej
boli jeho slová mocnejšie a ohnivejšie. Prítomní žasli, keď
počuli z jeho úst kázeň plnú
múdrosti a ohňa.
Aj predstavený bol cely natešený. Vidiac, aký veľký poklad
sa skrýva v Antonovi, oznámil
to svojmu provinciálovi, a ten
zaraz žiadal sv. Františka, aby
Antona ustanovil za učiteľa
budúcich kňazov vo františkánskom ráde. Medzitým ho
vymenoval za kazateľa vo svojej provincii. Iba deväť rokov
trvalo účinkovanie na kazateľnici, ale v tomto krátkom čase

vykonal pre spásu duší a na
Božiu česť veľa dobrého.
Neúnavne navštevoval mesta
a dediny, s apoštolskou horlivosťou a s nesmiernym úspechom hlásajúc Božie slovo.
Mal peknú postavu, silný a príjemný hlas, mal veľmi dobrú
pamäť a Sväte písmo tak vedel
naspamäť, že výroky z neho
vhodne použil na každú pravdu
a každý článok Kristovho učenia. Hoci mladosť prežil v Portugalsku a neučil sa cudzie reči,
plynne hovoril po taliansky
a francúzsky. Keď sa sv. František dozvedel, aký poklad má
v bratovi Antonovi, rozkázal
mu, aby šiel do mesta Vercelli
a v tamojších školách sa zdokonalil v teológii. Ale žiak Anton bol čoskoro dokonalým
majstrom. O krátky čas mu sv.
František zveril učiteľsky úrad
na bohosloveckých školách.
Napísal mu stručný, ale jadrný
list: „Bratovi Antonovi brat
František, pozdrav. Želám si,
aby si bratom prednášal sväté
bohoslovie, len aby si takými
štúdiami nezahasil ducha svätej modlitby, ako je obsiahnutý
v regule. Buď s Bohom!“
Tak sa Anton v r. 1223 stal
profesorom teológie v Bologni, neskoršie v Toulouse,
Montpellier a v Padove. Aj ako
profesor zostal pokorným rehoľníkom a pre vedu nevynechával modlitbu a rozjímanie.
Svojich žiakov napomínal:,Aby
vedomosti slúžili na spásu, nezanedbávajte modlitbu a viac
a častejšie si pýtajte radu od
Boha ako od svojich kníh. Ak
je váš duch štúdiom unavený,
potom ho občerstvite pri nohách Ježišových.“
No Pán Boh chcel mat‘ z neho
radového misionára - kazateľa,
ktorý by chodil po celej krajine
a ohlasoval Božie slovo. A tak
mu sv. František zasa rozkázal,
aby sa celkom venoval kazateľskému úradu.

Anton sa stal veľkým a nevídaným kazateľom svojich čias.
Ľud všade horel túžbou počuť
ho. A nielen jednoduchí ľudia,
ale aj učenci, ba aj slávni rečníci navštevovali jeho kázne.
Zo všetkých strán prichádzali
poslucháči a keďže sa nezmestili do chrámov, lebo niekedy
sa ich nahrnulo až tridsaťtisíc, kázaval pod holým nebom
na námestiach a na 1úkach.
Zbor usporiadateľov sa staral,
aby nenastal nebezpečný stisk.
Ak kázal v meste, obchodníci zatvárali obchody, robotnici a úradníci opúšťali prácu,
ulice bývali ako vymreté, každý
sa ponáhľal počúvať svätého.
Mnohí vstávali o polnoci, aby
zaujali výhodné miesto pri kazateľnici. A keď potom zišiel
z kazateľnice, ľudia mu padali k nohám a bozkávali mu
hrubé rehoľné rúcho. Tak prešiel bosý a s nepokrytou hlavou severné Taliansko i južné
Francúzsko, kde svojimi kázňami bojoval proti vtedajším
bludárom katarom, patarínom
a albigencom. Tým si vyslúžil
pomenovanie,,kladivo na bludárov“.
Antonova vľúdna tvár, nebesky čistý pohľad a prijemne
pohyby na ľudí veľmi pôsobili.
Jeho hlas znel ako zvon. Jeho
kázne robili opravdivé divy pokánia. Často ich prerušoval ľútostivý plač prítomných hriešnikov, nepriatelia sa pokonávali
a zmierovali, cudzí majetok sa
navracal, ohovárania sa odvolávali, bohatí a pyšní ľudia sa
obliekali do kajúcnického rúcha. Kňazi, čo ho sprevádzali,
nestačili spovedať, toľko bolo
tých, čo sa vyznávali z hriechov
a zmierovali s Bohom.
Čim tak pôsobil na ľudské
duše? Tajomstvom jeho úspechov bol jeho svätý život, bezúhonnosť a kajúcnosť. Anton
nikdy nehľadal seba, ale skôr
svoje pokorenie pred Bohom.
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„Pretože bol pokorný a skrýval
svoju učenosť, Boh ho osvietil, dôkazom čoho sú jeho kázne,“ vraví o ňom jedna zo starých chváloreči. „Láska Kristova nás podnecuje“ - mohol
povedať so sv. Pavlom. Čistá,
najhorúcejšia láska k Bohu
a túžba po spáse duší mu horela v duši a tento oheň rozpaľoval aj srdcia jeho poslucháčov. Pravda a láska - to bolo
jeho heslo.
Dňa 4. októbra 1226 zomrel
sv. František z Assisi, a preto
sa aj Anton odobral do Assisi na voľbu nového generála.
Cestou sa zastavil v Ríme, kde
ho staručký pápež Gregor IX.
s otcovskou láskavosťou prijal a vyzval ho, aby kázal zhromaždeným pútnikom. V určenú hodinu vystúpil na kazateľnicu a začal kázať. Hovoril
s takým zápalom, že mu pútnici, hoci boli rozličných národnosti, jasne rozumeli. Pápež
bol kázňou taký nadšený, že ho
pre znalosť Svätého písma nazval „archou Zákona“.
V r. 1227 na generálnej kapitule
v Assisi ho vymenovali za provinciála územia celého severného Talianska až po Miláno.
Tento úrad zastaval do r. 1230.
Okolo Veľkej noci v r. 1228
bol znovu v Ríme vo veciach
rádu. Po zložení úradu provinciála r. 1230 sa znovu vrátil do
Padovy, kde v zime 1231 na výzvu Rainalda de Conti, kardinála z Ostia, budúceho pápeža
Alexandra IV. napišal Kázne
na sviatky svätých. Bol to akýsi
doplnok jeho kázni na nedele,
ktoré napísal už prv. Medzitým však kázal v okolí. V pôstnom čase v r. 1231 kázal v Padove ohromnému davu poslucháčov s požehnaným výsledkom. Pritom však veľa trpel,
lebo pre pokročilú vodnatieľku
mu každé slovo spôsobovalo
bolesti. Ale on nepovolil. Iba
pokračovanie na str. 14
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silná duša dokázala tak ovládať slabé telo. Deň čo deň kázal ľudu a po kázni až do noci
spovedal. Bola to koruna jeho
úspechov a vrchol jeho života.
Pôstne kázne vyčerpali jeho
sily. Po Veľkej noci mal pokoj.
Ľudia pracovali na poli a nechcel ich vyrušovať v práci.
Vtedy mu gróf Tiso z vďaky
ponúkol odpočinok v Campo
Sanpiero neďaleko Padovy. Anton ponuku rád prijal. V grófovej záhrade stál veľký orech so
šiestimi mohutnými konármi.
Anton sa vyjadril, že by sa mu
azda lepšie dýchalo tam, kde sa
hrajú a spievajú vtáčiky. Tiso
prekvapil hosťa tým, že mu na
konároch orecha vystaval besiedku. Tam teda odpočíval
medzi svojimi milovanými vtáčikmi verný syn sv. Františka.
V pokoji a na čerstvom vzduchu sa Anton rýchlo zotavoval
a tešil sa, že čoskoro zasa pôjde kázať. Jeho priatelia hriešnici a trpiaci už na neho túžobne čakali.
No 13. júna 1231 neočakávane
zamdlel, keď sedel so svojimi
bratmi pri chudobnom obede.
Položili ho na rohožku. Ale on
cítil, že sa blíži koniec jeho života a prosil, aby ho dopravili do Padovy. Bratia, aby vyhoveli jeho želaniu, položili ho
na ručný vozík a tak ho viezli
do mesta. Cestou stretli brata
františkána, ktorý ho šiel na-
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vštíviť. Ten spoznal, že sa Anton už blíži k smrti a navrhol,
aby ho rýchlo preniesli do blízkeho kláštora Arcella, kde žili
sestry sv. Kláry. Anton súhlasil.
V kláštore sa vyspovedal a prijal sviatosť pomazania chorých. Potom začal spievať svoju obľúbenú mariánsku pieseň, ktorú sám zložil: O, gloriosa Domina (Ó, preslávna
Pani) Keď skončil, zadíval sa
plný radosti k nebu. Bratia sa
ho pýtali, čo vidí. Odpovedal:
„Vidím svojho Pána.“ Ešte sa
pomodlil kajúce žalmy a počas
tejto modlitby zomrel ako tridsaťšesťrocný 13. júna 1231.
Bratia chceli jeho smrť utajiť,
aby sa ubránili pred návalom
ľudu. Ale márne. Male deti behali po uliciach a volali: „Svätý
zomrel, svätý zomrel!“ A ľud
sa v húfoch hrnul na predmestie, aby ešte raz uvidel tvár zosnulého a uctil si ho. Takmer
by bol nastal boj medzi obyvateľmi predmestie a mestom
o to, kde má byť svätec pochovaný. Konečne sa rozhodlo, že
ho pochovajú v chráme Panny
Márie v Padove, čo sa stalo 17.
júna. Keďže zázraky, ktoré sa
tam hneď začali diať, boli také
početné a mimoriadne, už dňa
30. mája 1232, teda necelý rok
po smrti, ho pápež Gregor IX.,
ktorý si Antona už za života
veľmi vážil, vyhlásil za svätého.

Po výstavbe nádherného chrámu sv. Antona v Padove v roku
1263 vybrali jeho telo z hrobu.
Zostali len kosti a prach, iba jazyk bol neporušený. Sv. Bonaventúra, deviaty generál františkánov, ktorý bol pri tom,
vzal ho do ruky, pobozkal ho
a zvolal: „O, požehnaný jazyk,
ktorý si vždy Boha velebil
a iných učil Boha velebiť, teraz sa ukázalo, aký vzácny si
bol pred Bohom!“ Na jeho
hrobe sú vyryte krásne a priliehavé slová zo Svätého písma:
„Proste a dostanete! Poďte ku
mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste unavení a ja vás posilním!“
Z Padovy sa úcta sv. Antona
veľmi rýchlo rozšírila do celého
sveta. Pápež Lev XIII. (1878-1903) ho označil za „svätca
celého sveta“. Niet vari kostola
kde by nebola jeho socha. Pius
XII. (1939-1958) 16. januára
1946 potvrdil úctu „evanjeliového učiteľa“ (Doctor evangelicus) a rozšíril ju na celú Cirkev.
Mnoho zázrakov a legiend sa
rozpráva o sv. Antonovi, ale
nemôžeme sa nimi zaoberať.
Chcem však podať vysvetlenie,
prečo býva pod každou sochou
sv. Antona pokladnička s nápisom: Chlieb sv. Antona alebo
pôstna almužna.
Obchodníčka Lujza Bonffierová vo francúzskom Tou-

Čo píšu regionálne printové média o Sedliackej Dubovej
Najkrajšou obcou tohto roka je Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová je podľa
portálu Slovakregion najkrajšou obcou na Slovensku.
Sedliacka Dubová. Internetový
portál Slovakregion vyhlásil
tento rok prvý ročník súťaže
O najkrajšie mesto a obec Slovenska 2009. V kategórii obcí
sa najlepšie umiestnila Sedli-

acka Dubová. Získala 51 101
podporných hlasov. Ľudia hlasovali prostredníctvom internetu.
Starostu víťaznej obce prvenstvo v súťaži prekvapilo a zároveň potešilo. „Ja som obec
podporil asi 26 kliknutiami.
Nemal som veľa času sa tomu

venovať. Ale som rád, že sme
vyhrali,“ uviedol Ladislav Tomáň.
Sedliacka Dubová žne v týchto
dňoch jeden úspech za druhým. Len pred niekoľkými
dňami ju Rada mládeže Slovenska ocenila za jej prínos v oblasti práce s deťmi a mládežou.

lone nemala nijaké vedomosti
o úcte k sv. Antonovi, iba tak
všeobecne počula, že pomáha
nájsť stratené veci. Raz ráno
nemohla otvoriť svoj obchod.
Privolaný zámočník ho celú
hodinu nemohol otvoriť, preto
odišiel vziať si nejaké nástroje,
aby dvere vylomil. Vtedy si obchodníčka povedala: „Ak sľúbiš sv. Antonovi kúsok chleba
pre chudobných, azda pomôže.“ O chvíľu sa zámočník vrátil so svojim pomocníkom.
„Prosím vás, buďte takí dobrí,
skúste ešte raz otvoriť dvere
kľúčom skôr, ako ich vylomíte.
Azda nám svätec pomôže.“
Obidvaja súhlasili. A hľa, hneď
prvým kľúčom, ktorý vložili
do polámanej zámky, otvorili
dvere. Netreba opisovať udiv
všetkých prítomných. Odvtedy
všetky jej priateľky uctievali
milého svätca a vždy sa mu
zverili so všetkými svojimi potrebami, sľúbiac chlieb chudobným. A žasli nad milosťami,
ktoré dostávali. Za jeden mesiac ľudia naskladali po vypočutí prosby vyše päťsto frankov, takže mohli kúpiť a rozdať chudobným tisíctristo kilogramov chleba. A toto isté
sa dialo skoro každý mesiac.
Takto v malom obchode v Toulone začal sv. Anton rozdávať
chlieb chudobným. Dnes je toto
dielo známe na celom svete.
Cieľom súťaže, ktorú vyhlasuje Slovakregion, je poukázať
na krásy slovenských krajov,
miest a obcí. Jej druhý ročník
začne prvého marca budúceho roka. Za Sedliackou Dubovou sa umiestnila obec Semerovo (44 999), tretie skončili
Horné Chlebany (43 308). Spomedzi miest dostala najviac
hlasov Skalica (40 781), nasledovali Pezinok (27 072) a Púchov (24 243).
■ http:/orava sme.sk
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V stolnotenisovom oddiele TJ COSMOS Sedliacka
Dubová po jesennej časti súťaže vládne spokojnosť
Pred každým začiatkom sezóny si všetky družstvá určujú ciele. Aj v kolektíve TJ
COSMOS Sedliacka Dubová si ich stanovili, aby sa
udržali v jednotlivých ligách
stolného tenisu na Orave
tak, ako to bolo v minulom
roku. Nikto nečakal raketový štart A družstva pôsobiaceho v 5. lige, tzv. najvyššej
oravskej súťaži. Po 10. kole
jesennej časti je A družstvo
na 3.mieste. Pritom má ešte
zápas k dobru na domácej
pôde s predposlednou Brezou.
Dramatické stretnutie rivalov medzi Sedliackou Dubovou a Krivou

Účinkovanie A družstva priblížil vedúci družstva Ján Zrnčík: „Ako pred každou sezónou sme si stanovili udržať sa
v strede tabuľky a nevypadnúť. V tejto najvyššej oravskej lige už dlhodobo pôsobia
družstvá, ktoré majú so stolným tenisom dlhoročné skúsenosti a aj ich káder je podstatne
širší ako je náš. Túto súťaž považujú za najsilnejšiu, ktorá
by pokojne mohla konkurovať krajskej súťaži. Postavenie
v minulom ročníku nás zaväzovalo neurobiť si hanbu a potvrdiť, že dosiahnuté úspechy
v minulom ročníku neboli náhodné. Ukázalo sa, že sme na
sezónu pripravení. Je síce treba
poznamenať, že pri niektorých
zápasoch nám vypomohol Milan Hufnágel z Košíc - naša
druhá posila a, samozrejme, aj
naša hlavná opora nášho družstva Albert Paríšek, ktorý je na-

šou jedničkou v družstve. Sedliacka Dubová aj zásluhou našich legionárov je stredobodom pozornosti stolnotenisových fanúšikov, ale aj hráčov
v širokom okolí.
V sobotu 21.novembra 2009
sme odohrali asi najdôležitejší
zápas o 1.miesto v tabuľke
proti tímu ŠO Krivá A. Hostia pricestovali v plnej zostave
a s veľkým táborom fanúšikov.
Náš káder bol posilnený o legionárov Berca Paríška a Milana Hufnágela a po úvodných
štvorhrách sme viedli 2:0 a 6:2.
No, potom hostia otočili stav
na 6:7 v ich prospech. V ďalších minútach sa výsledok menil ako v presýpacích hodinách až nakoniec sme zvíťazili 10:8. Zápas mal výbornú
úroveň. Hral sa za početnej
a búrlivej diváckej kulisy v počte približne 100 priaznivcov
celuloidovej loptičky. Takáto

návštevnosť nechodí ani extraligovú súťaž. Zápas mal nielen športovú kvalitu, ale priniesol aj spoločenský zážitok.
Kiež by takýchto zápasov bolo
viac. Všetko je otvorené a čaká
nás jarná časť, ktorú by sme
chceli opäť hrať tak, aby sme
úspešne reprezentovali náš
klub a obec Sedliacku Dubovú.
Budú to ťažké zápasy. Chcel by
som poďakovať našim fanúšikom za ich podporu pri povzbudzovaní na našich zápasoch a pochopenie.“
Naše B družstvo vstupovalo
do sezóny potvrdiť dobré výsledky z minulého ročníka. Po
10. kole je na peknom 3. mieste
a k tomu má pred posledným jesenným kolom výhodu
domáceho prostredia s družstvom Námestovo - Stred.
Dobré umiestnenie v jesennej
časti dáva predpoklady pre
jarnú časť a prípadné barážové

stretnutia pre účasť vo vyššej
lige.
„Svoj cieľ sme zatiaľ splnili a to
je umiestnenie družstva v prvej polovici tabuľky. O rovnaké umiestnenie sa budeme pokúšať aj v jarnej časti,“ hovorí vedúci družstva Ľudovít
Strežo.
Naše ďalšie družstvo Céčko,
tak ho voláme. Zložené je z našich žiakov a nádejí pôsobiace
v 8. B lige OrSTZ. Tu sa prepracovali naši chlapci svojimi
výkonmi na pekné 3. miesto,
a to len zaostávajú 2 body od
takého zvučného klubu, ako je
Nižná nad Oravou.
Chlapci začínajú pôsobiť ako
kompaktný kolektív. Na jednotlivých zápasoch sa dokážu
povzbudiť, sú disciplinovanejší, húževnatí a zápas čo zápas si dokážu viac veriť. Toto
im v minulosti chýbalo a sme
pokračovanie na str. 16
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radi, že sme našli spoločnú reč,
či to už na tréningoch alebo
na zápasoch. Chlapcov na začiatku roka 2010 čakajú Majstrovstvá Oravy žiakov, na ktoré
sa už teraz poctivo pripravujú.
Dosiahnuté úspechy v minulých ročníkoch zaväzujú. Touto
cestou im vyjadrujem poďakovanie.
Stolný tenis patrí k športom,
ktorý si získal u našich občanov veľa priaznivcov. Tešia nás
nielen úspechy A,B a C stolnotenisových družstiev TJ Cosmos, ale najmä skutočnosť, že
naši občania aktívne športujú.
Bez rozdielu veku niekoľkokrát v týždni patrí sála kultúrneho domu stolným tenistom.Teší nás skutočnosť, že
cestu k stolnému tenisu si nájdu i deti a mládež. Prísť môže
každý, kto má záujem.
Blížia sa Vianoce. Na stromčeku sviečky svietia, šťastím
žiaria deti. Starý rok už odchádza a nový prichádza a nech
Vám len radosť prináša. Prajem všetkým stolnotenisovým
športovcom a priaznivcom
príjemné prežitie vianočných
sviatkov a mnoho osobných
i športových úspechov v novom roku 2010.
■ Jozef Strežo

OZNAMY
Reštaurácia KORONA v Sedliackej Dubovej oznamuje záujemcom o tipovanie, že od
15.decembra 2009 začala prevádzkovať stávkovú kancelá-

Tréningové hodiny
stolnotenisového oddielu
TJ Cosmos:
Prípravka + mládež:
Utorok: 14:45 do 16:30 v sále
kultúrneho domu
Štvrtok: 14:45 do 16:30 v sále
kultúrneho domu
C družstvo
Utorok: 16:30 do 18:30 v sále
kultúrneho domu
Štvrtok: 16:00 do 18:00 v sále
kultúrneho domu
A + B družstvo
Utorok: 17:30 do 19:30 v sále
kultúrneho domu
Štvrtok: 17:00 do 19:30 v sále
kultúrneho domu

Hracie dni majstrovských
zápasov:
5.liga A družstvo:
sobota - 17:30 hod.
6. liga B družstvo
piatok – 17:30 hod.
8. liga C družstvo -žiaci
nedeľa - 10:00 hod.
riu NIKÉ.
Tipovať je možné počas prevádzkových hodín. Výhry sa
vyplácajú priamo pri pokladni
v Reštaurácii.
Deti, mládež športuchtivý občania môžu počas týchto sviat-

Výsledná tabuľka družstva A
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
Krivá A
Námestovo B
Bziny A
Sedl.Dubová A
Dlhá A
Rabča B
Lokca B
D.Kubín B
Zuberec B
Bziny B
Mutné A
Breza A

Stretnutie
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
9
9
7
6
5
4
4
3
3
2
2
1

R
0
0
0
1
1
2
1
2
0
2
1
0

P
1
1
3
3
4
4
5
5
7
6
7
9

Zápasy
138:42
116:64
106:74
101:79
93:87
94:86
82:98
82:98
83:97
69:111
68:112
48:132

Stretnutie
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
8
8
8
7
5
6
5
4
2
1
1
0

R
2
1
0
1
3
0
1
1
0
1
0
0

P
0
1
2
2
2
4
4
5
8
8
9
9

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

V
6
6
5
4
4
1
1
0

R
0
0
0
0
0
1
1
0

P
1
1
2
3
3
5
5
7

Zápasy
81:45
84:42
64:62
60:66
71:55
52:74
53:73
39:87

Body
28
28
24
23
21
20
19
18
16
16
15
12

Výsledná tabuľka družstva B
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
Oravská Poruba A
Námestovo C
Námestovo Stred A
Sedl.Dubová B
Tvrdošín C
Trstená A
Lokca C
Vasiľov A
Hruštín C
Mutné B
Hruštín B
Bobrov A

Zápasy
122:58
119:61
112:68
118:62
101:79
109:71
87:93
96:84
75:105
43:137
60:120
38:142

Body
28
27
26
25
23
22
21
19
14
13
12
9

Výsledná tabuľka družstva C - žiaci
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mužstvo
Oravská Poruba B
Nižná B
Sedl.Dubová C
Bziny D
D.Kubín C
ŠK Párnica A
Or.B.Potok B
Or.Podzámok A

Stretnutie
7
7
7
7
7
7
7
7

Body
19
19
17
15
15
10
10
7

Aké podujatia nás čakajú?
27.12.2009 - Harmonikové Vianoce
6.1.2010 - Turnaj v šachu a dáme
16.1.2010 - Prechod dubovským chotárom
14.2.2010 - Detský karneval
marec 2010 - Kartová hra- mariáš
apríl 2010 - Obecný stolnotenisový turnaj
kov i počas zimy využívať
obecné športové zariadenia.
Prevádzkované bude klzisko,
lyžiarsky vlek, fittnes i pinpongová sála v KD.
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