
Dňa 3.1.2003 sa konalo prvé slávnostné zasadnutie OZ v našej
obci. Otvoril ho novozvolený starosta obce Mgr. Ladislav Tomáň.
Prítomní boli všetci poslanci, okrem p. Ľudovíta Holuba. Za hostí
bola prítomná pani Erika Šutá.
Rokovanie sa nieslo v zmysle stanoveného programu.
Predsedníčka volebnej komisie pri voľbách do obecnej
samosprávy, pani Erika Šutá, oboznámila prítomných s výsledkami
komunálnych volieb v obci, ktoré sa uskutočnili v dňoch 6. a 7.
decembra 2002.
Novozvolený starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub, čo
potvrdil svojím podpisom. To isté urobili aj novozvolení poslanci
OZ.
V zmysle zákona o obecnom zriadení má starosta právomoc
navrhnúť svojho zástupcu. Po predchádzajúcej dohode bol
navrhnutý Ján Zrnčík, ktorého poslanci verejným hlasovaním
odsúhlasili (traja za, jeden sa zdržal, jeden chýbal). Ďalej starosta
podal návrh, aby sa nevytvárala obecná rada vzhľadom na nízky
počet poslancov, čo bolo akceptované.
Starosta navrhol zriadenie obecných komisií v tomto zložení, ktoré
boli jednomyseľne prijaté.
·  Komisia finančná (predseda Ing. Pavol Laurinčík)
·  Komisia životného prostredia a verejného poriadku (predseda
   Peter Oršuliak)
·  Komisia pre výstavbu a podnikanie, investície (predseda
    Ing. Ladislav Šutý)
·  Komisia sociálna (predseda Ľudovít Holub)
·  Komisia pre školstvo, kultúru, šport (predseda Ján Zrnčík)
Každá komisia bude mať ešte dvoch členov, vyberú si ich
predsedovia, nemusia byť poslanci. Obecné zastupiteľstvo bude
zasadať jedenkrát za 6 týždňov. Do roka bude osem riadnych
zasadnutí. V zmysle zákona č. 253/1994 Z. a v znení neskorších
predpisov bol pre starostu schválený len základný plat bez
zvýšenia a odmien, ktorý v zmysle uvedeného  zákona je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslený na základe údajov štatistického úradu SR vždy za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu
obyvateľov obce k 31.12. v každom roku. V roku 2002 bola
priemerná mesačná mzda 12 365 Sk x 1,65 násobku pri 500
obyvateľoch. Starosta teda má plat v hrubom 20 402 Sk, čo je
podľa zákona najnižší možný.

Odmena poslancov bola schválená paušálne na 200 Sk
v hrubom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Odmena členov komisie za 1 hodinu 35 Sk v hrubom.
Obecné zastupiteľstvo ukladá:
1. Predsedovia komisii predložia na nasledujúce
    zasadnutie OZ návrhy na členov do svojich komisií.
2. Rozpísať použitie financií z dedičstva Gvora – USA
   podľa položiek v rámci rozpočtu obce do 28.2.2003.
3. Pripraviť návrh volebného programu obce na volebné
   obdobie 2003-2006 do 31.1.2003.
4. Novelizovať štatút obce respektívne rokovací priadok
   OZ a predložiť na schválenie OZ.
5. Pripraviť návrh rozpočtu na rok 2003 do 31.1.2003.
6. Pripraviť návrh VZN o odpadoch na rok 2003
   s termínom ihneď.

Prvé zasadnutie OZ sa nieslo v porozumení a v dobrej atmosfére,
čo je predpoklad k úspešnej i zodpovednej práci starostu obce
a poslancov OZ.
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva (OZ)
1. zasadnutie 2. zasadnutie

Zasadnutie sa uskutočnilo 3. marca 2003 za prítomnosti všetkých
poslancov. Rokovanie sa riadilo podľa schváleného programu.
V úvode starosta obce predložil plnenie uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia a konštatoval ich splnenie.
Dotýkalo sa týchto bodov:
·  vytvorenie komisií a ich členov:

sociálna - predseda    Ľudovít Holub
- členovia    Ing. Robert Kudla, Robert Holub

finančná- predseda Ing. Pavol Laurinčík
- členovia  zatiaľ nenavrhnutí

životného prostredia a verejného poriadku
- predseda   Peter Oršuliak
- členovia    zatiaľ nenavrhnutí

pre výstavbu, podnikanie a investície
- predseda    Ing. Ladislav Šutý
- členovia     zatiaľ nenavrhnutí

pre školstvo, kultúru a šport
- predseda    Ján Zrnčík
- členovia    Pavol Miháľ, František Habiňák

· harmonogram zasadnutí
·  výberové konanie v materskej škole
·  príprava obecného rozpočtu, bude schváľovaný 14.4.2003,
   zatiaľ poslanci pripravia pripomienky a zmeny k návrhu
Poslanci prerokovali rokovací poriadok OZ a schválili
s pripomienkami:
·  pozvánky posielať najneskôr tri dni pred zasadnutím
·  tajné hlasovanie pri dôležitých otázkach.
Ďalej prerokovali a schávalili Štatút obce s pripomienkou, že ak
sa bude predávať nejaký majetok nad 30 tisíc Sk, musí to
schváliť OZ.
Poslanci riešili a schválili Všeobecné záväzné nariadenie
o odpadoch s pripomienkami:
·  privátne ubytovanie – odpad platiť podľa koeficientu a počtu
lôžok
·  KUKA nádoby vyložiť pred bránu domu v čase jeho zberu
·  drevený odpad vyviezť a uložiť na smetisko – NEPÁLIŤ!
·  podnikateľské subjekty musia mať po dve KUKA nádoby
·  rušia sa úľavy na počet osôb
·  zľavy pre dôchodcov pri kúpe nádoby KUKA na 500 Sk
·  neplatiči – zatiaľ nezaplatilo 6 domácností za rok 2002 a musia
si to vyrovnať aj za rok 2003 do 15.3.2003
Poslanci prerokovali a schválili VZN o poplatkoch za káblovú
televíziu. Na vykrytie nákladov bude poplatok 1,50 Sk/deň.
Poslanci schválili pokyny pre verejné obstarávanie a schválili,
že len do 30 tisíc možno robiť nákupy bez schválenia OZ.
Poslanci sa ešte vyjadrovali k volebnému programu na roky
2003-2006 – treba doplniť. Schválený bude 14.4.2003.
V rámci diskusie sa riešili rôzne otázky, napr.:

· verejnoprospešné práce
· poplatky za služby
· podnikateľské aktivity OÚ
· poriadok – železničná stanica, ihrisko, šatne atď.
·     prostredníctvom obecných novín zverejňovať

neplatičov obecných daní, poplatkov za odpad či
za káblovú televíziu./Rk/ /Ph/
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Dňa 25.1.2003 sa dožila dôchodkového veku riaditeľka Materskej školy pani Lihanová a z toho dôvodu bolo potrebné vypísať na
jej miesto výberové konanie. Po jeho zverejnení v regionálnych novinách sa prihlásili dve záujemkyne – Marta Hudecová a Dana
Jančová. Obidve spĺňali kvalifikačné i odborné požiadavky.
Obecné zastupiteľstvo pri výberovom konaní dňa 1.2.2003 akceptovalo návrh rady Materskej školy, o čom rozhodlo hlasovaním.
Riaditeľkou sa stala pani Marta Hudecová, doterajšia učiteľka MŠ v našej obci. Novej pani riaditeľke želáme veľa úspechov,
trpezlivosti s deťmi a tiež silu, um pre správne rozhodovanie v novej riadiacej funkcii.
Touto cestou Obecný úrad v mene celej obce ďakuje bývalej riaditeľke pani Lihanovej za statočne odvedenú prácu pri výchove
a vzdelávaní detí predškolského veku. Zároveň jej želáme pevné zdravie a radosť do ďalšieho života.
Keďže riaditeľkou MŠ sa stala doterajšia učiteľka, bolo potrebné na uvoľnené miesto prijať novú učiteľku. Zo štyroch
prihlásených (dve nespĺňali požadované vzdelanie) rada MŠ po tajnom hlasovaní navrhla obecnému zastupiteľstvu prijať Mgr.
Ľudmilu Kytkovú. Tento návrh bol poslancami OZ akceptovaný a novej pani učiteľke prajeme veľa úspechov, trpezlivosti,
tvorivosti pri výchove a vzdelávaní tých najmenších..
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INFORMÁCIE
OBECNÉHO ÚRADU

V minulom roku v našich obecných novinách sme písali
o príčinách, ktoré viedli k výstavbe nájomných bytov
v nadstavbe požiarnej zbrojnice. Teraz chceme našim občanom
priblížiť termín dokončenia stavby, prípadne prideľovanie bytov,
splácanie úveru atď. K objasneniu celej situácie sme požiadali
o rozhovor toho najpovolanejšieho, a to starostu Mgr. Ladislava
Tomáňa.
  ·   Pán starosta, môžete prezradiť
       predpokladaný termín
      ukončenia stavby nájomných
     bytov?
   -  V októbri 2002 začala rekon-
       štrukcia a nadstavba požiarnej
      zbrojnice firmou OMOSS, ktorá
       bola vybratá komisiou v zmysle
      zákona o verejnom obstarávaní
      a ponúkala oveľa lepšie
     podmienky ako firma AKORD.
       Stavba by mala byť ukončená
     do 31. júla 2003.
  ·  Aký bol stanovený rozpočet?
     Je predpoklad, že sa prekročí?
   - ŠFRB a MVSR všetky materiály
     posúdili, ktoré boli k tomu
      potrebné (stálo to veľa úsilia a vybavovačiek) a v septembri
     2002 sme na Obecný úrad konečne obdržali rozhodnutie
     o pridelení 5,9 miliónov korún. Toľko by vlastne stavba
     mala stáť. Predpokladá sa, že stavba môže byť o 20%
     drahšia. Snaha je ušetriť a dodržať pôvodný rozpočet.
  ·  Vieme, že bude osem bytov. Aké budú veľké a s akým
     vybavením?
    - Prízemie (kúrenie gamatkami) ostáva v terajšom stave,
      t.j. pre požiarnické autá, respektívne pre prenájom a opravu
       áut na jame. Na prvom poschodí jeden jednoizbový, jeden
        dvojizbový a dva trojizbové byty. Na druhom poschodí
       také isté byty ako na prvom poschodí. V každom byte bude
      sociálne zariadenie, kuchynská linka so sporákom, kotlík
       na ústredné kúrenie, voda, plyn.
   ·  Je záujem o tieto byty? Evidujete už žiadosti?

- Áno je. Už teraz evidujeme 7 žiadostí. Podmienky budú
zverejnené na obecnej nástenke pri urbárskej budove a na
Obecnom úrade. Osobné informácie podáva starosta obce.

· Akú dobu tu budú môcť nájomníci bývať?-
- Podľa právnych predpisov je na tri roky s možnosťou

opakovaného predĺženia ovždy ďalšie tri roky. Každý

nájomník sa bude osobitne posudzovať. K tomu bude
vydané všeobecne záväzné nariadenie obce.

· Ako to bude s nájomným?
-  Základné informácie o cene bytov, o splátkach a iných

dôležitých veciach sa môžu záujemcovia dozvedieť na
Obecnom úrade. Financovanie bude prebiehať tak, že
nájomníci budú mesačne platiť obci nájomné, z ktorého bude
obec splácať úver, ktorý jej poskytol ŠFRB vo výške 2,9 mil.

Sk. Pravdepodobný odhad je
nasledovný:
jednoizbový - 1000 Sk, dvojizbový -
2000 Sk, trojizbový - 3000 Sk.
Osobitne každý si bude platiť
energiu, vodu a ďalšie poplatky.
·  Mohli by ste zhrnúť výhody
a nevýhody tejto investície?
- Výhody:  Obec sa dostane
k majetku v hodnote cca 6 mil. (pre
porovnanie: pri plynofikácii celej
obce predstavovala táto investícia
4,96 mil.)
-  porieši sa nové prestrešenie

zatekajúcej strechy sedlovou strechou
- čiastočne sa porieši dopyt po výstavbe rodinných domov,

ktorých výstavba sa v dôsledku nedostatku obecných
stavebných pozemkov nedá zatiaľ realizovať

- jeden byt  bude tzv. správcovský, t.j. jeho nájomca sa bude
starať o obecný majetok v požiarnej zbrojnici a o tenisové,
resp. hokejové ihrisko

- zateplené bude prízemie, t.j. štyri garáže
- klesajúci vývin počtu obyvateľov obce sa možno zastaví-

 Nevýhody:
- Byty sa nemôžu najmenej 30 rokov predať (pokiaľ sa

nezmenia zákony)
- konečná cena môže prevýšiť pridelené dotácie, čím by sa

rozdiel musel doplatiť z obecného rozpočtu, v ktorom na to
niet financií

- nedisciplinovanosť nájomcov pri splácaní nájomného
         obec musela stavbu poistiť už od 1.9.2002, musí zaplatiť
          stavebný dozor a uhradiť menšiu čiastku ceny za
          zhotovenie projektu (tieto výdavky si však môže obec
          zarátať do sumy nájomného, ktoré budú obci splácať
         nájomníci)

/Ph/

NOVÉ VEDENIE V MATERSKEJ ŠKOLE.

/starosta/
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PRIPOMÍNAME SI...
14. marec 1939 -10. výročie vzniku SR
Tento deň sa stal historickým medzníkom v novodobých dejinách Slovákov. Slovenský národ po samostatnosti túžil po stáročia, aby
sa oslobodil spod nadvlády iných. A práve v ten deň sa to naplnilo, hoci len na krátku dobu. Okrem toho sme si pripomenuli aj 10.
výročie vzniku Slovenskej republiky ako moderného zvrchovaného štátu dňa 1.1.2003.
Citát z knihy Dejiny Slovenska a Slovákov od M. Ďuricu o 14. marci v roku 1939:
„Tiso došiel do Bratislavy o 9. hodine a hneď zreferoval ústavným činiteľom, ktorí ho do Berlína vyslali, aká je situácia v Berlíne.
O 10.57 hod. autonómny Slovenský snem otvoril svoje mimoriadne zasadanie, na ktorom sa zúčastnilo 57 poslancov z celkového počtu
63. Predseda slovenskej vlády Karol Sidor predložil parlamentu demisiu vlády, ktorú snem prijal, o čom hneď informovali prezidenta
republiky Dr. Háchu. Potom Dr. Tiso zreferoval snemu o svojich rozhovoroch v Berlíne. Neurobil nijaký osobný návrh, ale zakončil
slovami: „Skladám pred snem sucho zhrnutý materiál mojej berlínskej návštevy, ktorý ste tu vypočuli a prosím: uvažujte, rozhodujte.“
Nato predseda snemu Dr. Martin Sokol vyzval poslancov, aby hlasovali, či sú za samostatný slovenský štát, alebo nie. Všetci prítomní
poslanci povstaním zo svojich miest odhlasovali utvorenie samostatného slovenského štátu. Poslanci otvorili novú epochu slovenských
dejín zaspievaním historickej hymny slovenského národa „Hej, Slováci.“

28. marec 1939 - Deň učiteľov
Od narodenia J.A. Komenského (28. marec 1592) je presne 411
rokov. Uctiť si velikánov ducha inšpirovaných aj pre dnešok sa
dá aj inak ako pompéznymi gestami. Možno tak urobiť aj častejšou
komunikáciou s tými, ktorí napĺňajú myšlienky Komenského
svojou prácou. To sú naši učitelia a zaslúžia si pozornosť od nás
všetkých, lebo im zverujeme svoje ratolesti, aby boli vzdelanejšie,
múdrejšie, vychovanejšie a kultivovanejšie.
Pri tejto príležitosti prináleží vyjadriť úprimné poďakovanie
učiteľom ZŠ – ročník 1.-4. a MŠ v našej obci. Ich náročná práca si
to zaslúži. Robia všetko preto, aby z nevedomých malých detí
vychovávali rozhľadených a aktívnych mladých ľudí, schopných
vedieť prijímať nové zložitejšie poznatky pri ďalšom štúdiu.
Prajeme im pevné zdravie, trpezlivosť pri výchove a vzdelávaní
našich detí a veľa optimizmu do osobného i verejného života.
Nezabúdame ani na našich učiteľov – dôchodcov. Aj im patrí
vrúcne poďakovanie za celoživotnú prácu pri rozdávaní
vedomosti, cnosti, mravnosti, čo pozdvihuje mladého človeka
k vyšším morálnym i racionálnym hodnotám. Ide o týchto učiteľov
– dôchodcov, ktorí žijú v našej obci:

Petráková Edita
Mgr. Potocká Emília

Kapala Arnold
Prajeme im pevné zdravie, veľa duchovnej i fyzickej sily, aby nás
svojou prítomnosťou stále obohacovali.
Vyjadrujeme to aj výrokom:
„Ten, kto si neváži svojho učiteľa, alebo nemá rád

materiál, s ktorým pracuje, dopúšťa sa chyby.“

Oravská priehrada 50-ročná

2. mája 2003 bude tomu 50 rokov od uvedenia do činnosti prvej
turbíny Oravskej priehrady. Tento deň znamenal definitívne
víťazstvo nad prudkými vodami Oravy, ktoré cez stáročia ničili
nielen úrody na poliach, ale aj majetky a životy Oravcov. Rovnako
v histórii sa to týkalo aj našej obce Sedliacka Dubová.

     Ak sa pozrieme do histórie, zistíme, že len v rokoch 1557 – 1953

 bolo zaznamenaných 39 veľkých povodní. Napríklad v roku 1813
pri povodni na Orave zahynulo 7000 kusov dobytka a utopilo sa
180 ľudí. Tragické následky mali aj ďalšie povodne.
Z histórie Oravskej priehrady
Myšlienkou ničivých povodní sa ľudia zaoberali pred mnohými
storočiami. Prvý projekt drevenej priehrady vznikol v roku 1730
(model sa nachádza v Oravskom múzeu).
Myšlienku výstavby vodnej priehrady na Orave na program dňa
priniesla katastrofálna povodeň roku 1813. Avšak dlho zostávalo
len pri snahách.
Prvý projekt vznikol roku 1870. Ďalší smelý projekt priehrady na
Orave v roku 1918 vyhotovil budapeštiansky profesor Benedek.
V roku 1933 bol vypracovaný generálny projekt. V roku 1937
Ministerstvo verejných prác v Prahe schválilo projekt, podľa
ktorého mal mať priehradný múr 22 metrov. Prieskumné a geologické
práce začali v lete 1940. 1. decembra 1943 sa začalo s betónovaním.
Na stavbe priehrady sa pokračovalo aj v čase 2. svetovej vojny
a tiež aj po jej skončení s veľkými problémami.
Dňa 2. mája 1953 (bola sobota) za prítomnosti najvyšších
predstaviteľov bol slávnostne uvedený do chodu prvý agregát.
Retenčná schopnosť Oravskej priehrady sa výrazne prejavila už
v roku 1958, keď zabránila katastrofe, aká bola v roku 1813. 1. júla
1958 vtekalo do priehrady toľko vody, ako bol celoročný priemer
Dunaja. /Ph/
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OSOBNOSTI OBCE SEDLIACKA DUBOVÁ

V roku 1991 vyšla kniha Jozefa Janeka Literárno-kultúrny cestopis Oravy. V nej autor predstavil tvorcov a šíriteľov kultúry
a osvety pôvodom z Oravy alebo pôsobiacich na Orave. V minulom roku 2002 vyšlo 2. vydanie tejto knihy a jej autormi sú Ján
Dudáš a Jozef Janek. Je rozšírené o ďalšie osobnosti Oravy. Temer 690 osobností. Zahŕňa tvorcov okrem umeleckej tvorby
a umenia aj autorov vedeckej a odbornej literatúry.
Medzi tieto osobnosti sa dostali aj rodáci zo Sedliackej Dubovej, ktorí prenikli do vedných odborov, ba dokázali si vydobyť
vrcholy vedeckého poznania a sú svojím prínosom všeobecne uznávanými autoritami. Ide o tieto osobnosti:

- Bakala Jozef, doc. JUDr. CSc. – 29.12.1907  (právnik, vysokoškolský učiteľ)
- Colotka Peter, prof. JUDr. CSc. – 10.1.1925  (vysokoškolský profesor, politik)
- Fabricius Ján, Mgr. – 1620  (pedagóg, spisovateľ)
- Hamuljak Štefan – 31.1.1797  (katolícky kňaz, bernolákovec, zberateľ)
- Murín Jozef, Ing. DrSc. – 14.1.1934  (vedec)
- Potocký Ján – 23.1.1894  (profesor matematiky a fyziky, riaditeľ gymnázia v Dolnom Kubíne)
- Potocký Ľudovít – 23.8.1852  (učiteľ, františkánsky kňaz)
- Raphanides Ján – 1630  (evanjelický kňaz)
- Staško Jozef, PhDr. – 1.8.1917  (publicista – národný mysliteľ)
- Žochňák Ján, doc. JUDr. CSc. – 24.10.1925  (vysokoškolský učiteľ, právnik)

Bližšie priblížime dve osobnosti.

JÁN
ŽOCHŇÁK

JOZEF
MURÍN

Narodil sa v roľníckej rodine. Maturoval na Štátnom reálnom
gymnáziu v Dolnom Kubíne v roku 1944. V období 1945 – 1950
študoval na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave,
kde bol v roku 1950 promovaný a získal akademický titul JUDr. Po
ukončení štúdia pracoval v ČSD v Bratislave až do roku 1965,
kedy prešiel na novovytvorenú Katedru hospodárskeho práva
Právnickej fakulty UK, kde pôsobil ako učiteľ.
Hlavnou problematikou jeho výskumnej činnosti boli otázky
prepravných vzťahov na väzbu úlohy práva na rozvoji
kontajnerizácie v čsl. dopravnom systéme. Túto problematiku riešil
v úlohách rezortného i štátneho plánu výskumu. Výsledky
výskumnej činnosti boli publikované v domácich odborných
časopisoch. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1973 na
tému Právne otázky zodpovednosti a liberalizácie železničného
dopravcu v nákladnej preprave a Vedecká rada PF UK mu udelila
vedeckú hodnosť kandidáta právnych vied.
Je autorom skrípt Základy československého hospodárskeho
práva, Inštitút Min. vnútra SSR pre národné výbory, Bratislava
1974, spoluautorom vysokoškolskej učebnice J. Chorváth a kol.,
Československé hospodárske právo, Obzor 1982, Bratislava
a skrípt J. Chorváth a kol., Základy čsl. socialistického
hospodárskeho práva, PF UK, Bratislava 1985. Zomrel 3.9.1983
v Bratislave. Je pochovaný v Námestove, kde žije jeho syn Ing.
Ján Žochňák s rodinou.

Pochádza z roľníckej rodiny. Maturoval na gymnáziu v Dolnom
Kubíne v roku 1953. Študoval na Fakulte strojného inžinierstva
SVŠT, ktorú ukončil s vyznamenaním v roku 1958 v odbore
Projektovanie a stavba tepelných energetických zariadení. Do
zamestnania nastúpil v Štátnom energetickom projektovom ústave
Praha, pobočka Bratislava. V rokoch 1959 – 1960 pracoval v Ústave
stavebníctva a architektúry, odkiaľ prešiel do dnešného Ústavu
materiálov a mechaniky strojov SAV, kde pracuje dodnes. V rokoch
1960 – 1962 absolvoval s vyznamenaním nadstavbové štúdium
automatizácie na EF SVŠT. Pôsobil tiež ako externý učiteľ na SjF
SVŠT v Bratislave v rokoch 1960 –1962 a na EF SVŠT v rokoch
1975 – 1977.
V rámci vedeckej ašpirantúry vypracoval dizertačnú prácu Vplyv
ľubovoľných porúch na stabilitu rezonančných kmitov jedného
nelineárneho systému. Po jej obhajobe mu Vedecké kolégium
mechaniky a energetiky ČSAV v Prahe udelilo v roku 1967 vedeckú
hodnosť CSc. v  odbore Mechanika tuhých a poddajných telies
a prostredí. V tom istom vednom odbore obhájil aj doktorskú
dizertačnú prácu Dynamické vlastnosti mechanických
konštrukcií so zvernými trecími uzlami a Predsedníctvo SAV mu
udelilo vedeckú hodnosť DrSc.
Je autorom 32 časopiseckých prác (1 v zahraničí) a 37 prác (26
v medzinárodných) uverejnených v zborníkoch z konferencií,
spoluautorom 27 výskumných prác. Napísal knihu Kmitanie
sústavy s trecími uzlami, Veda 1991, Bratislava  a monografiu
Rezonančný koeficient dynamického zosilnenia mechanických
systémov s multilineárnou hysteréziou, publikovanou v ruštine
v Moskve, Nauka 1977 a knihu  Ochrana človeka – operátora
proti vibráciám a kmitanie v strojoch. Jeho práce našli ohlas v 36
citáciách.

JE LEPŠIE, KEĎ HLÚPI POSLÚCHAJÚ, AKO KEĎ PRIKAZUJÚ.
LEPŠIE SÚ NÁDEJE VZDELANÝCH AKO BOHATSTVO NEVEDOMCOV.

/Ph/

/Demokritos/

V júnovom čísle našich novín sa dočítate o pánu GVOROVI -
USA, o jeho testamente, v ktorom nezabudol na našu obec a
každý rok dostávame finančný podiel.
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NAJLEPŠÍ ZÁCHRANÁRSKY
ČIN ROKA

Už v 17. storočí vyslovil veľký učiteľ národov – Ján
Amos Komenský: „Komukoľvek môžeš pomôcť,
pomôž mu rád, ba i celému svetu! Už dávno sa hovorí,
že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“
A túto ideu napĺňa náš občan Jozef Strežo, pracovník
dolnokubínskych hasičov.
Dobre je počuť slová chvály o našej dedine, ale ešte
je lepšie, keď s to dotýka konkrétnych jej obyvateľov,
a to v oblasti záchrany ľudských životov. Je to tá
nezištná morálna hodnota, ktorá ľudí zbližuje, nesie
znaky ľudskosti a predovšetkým obetavosti pre
druhého.
Prostredníctvom našich novín vyjadrujeme radosť
a blahoželanie pánu Jozefovi Strežovi za najlepší
záchranársky čin roku 2002 na území Slovenska pri
záchrane poľských turistov na Oravskom hrade
v auguste minulého roku. Za tento obetavý čin bol
prijatý v Poslaneckej snemovni Parlamentu v Českej
republike a bol mu udelený Pamätný list IV. ročníka
Zlatého záchranárskeho kríža. Okrem toho dostal od
časopisu Rescue Report v Prahe ocenenie Zlatý
záchranársky kríž.
Naše noviny ŽIAR želajú pánu Jozefovi Strežovi
pevné zdravie, aby psychicky i fyzicky zvládal svoje
náročné povolanie pri záchrane ľudských životov
i majetku. Nech sa naďalej drží skromnosti,
zhovievavosti a ľudskosti, nech bráni nešťastiu
a presadzuje dobro.

(Prevzaté z Nového času, 19.2.2003) /Ph/

ZO VŠETKÝCH CNOSTÍ JE K ŽIVOTU NAJPOTREBNEJŠOU STATOČNOSŤ.“
(E. DENIS)
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RAKAST

DETSKÝ KÚTIK
ZÁBAVNÉ ÚLOHY PRE BYSTRÉ HLAVY OD 6-10. ROKOV

1. HLAVOLAMY: Ktoré mená vtákov sú ukryté v hlavolame?

KINPA PAGÁPAJ

LAVIČKASTO

ROLO

AKČUKUK

KOLOSCIABON

3. Krížovka

4. Spočítaj čísla a vyjde ti, koľko rokov má Bonifác.

2. Problém o koňoch a kačkách:

Farmár mal spolu 8 zvierat. Niektoré
z nich sú kone a niektoré kačky. Všetky
zvieratá majú spolu 22 nôh. Koľko koní
a koľko mačiek má farmár?

5. Problém o sliepkach a kravách:

Máme štyri kravy a tri sliepky.
Koľko nôh a chvostov majú spolu?

Správne riešenie úlohy, meno, priezvisko a ďalšie údaje vpíšte do
tabuľky, vystrihnite a vhoďte do schránky umiestnenej pri
vchode do predajne p. Vavrečanovej do 30. apríla 2003.
Zo správnych odpovedí vylosujeme 3 lúštiteľov a odmeníme ich
vecnými cenami v hodnote 100,-Sk.
Správne odpovede a víťazov zverejníme v júnovom čísle
obecných novín Žiar.
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Návštevu u duchovného otca vdp.
Henryka Siteka som si dohovoril
telefonicky ešte začiatkom marca toho
roku. Veľmi sa tomu potešil, lebo má
rád, keď ho niekto príde navštíviť,
alebo sa len tak porozprávať. A tak
o niekoľko dní po večernej svätej omši
sme si sadli vo farskej kuchyni (bolo
tam najteplejšie) a pri káve (obilnej) som vyjadril príčinu mojej
návštevy. Tou boli obecné noviny ŽIAR, lebo v nich chceme hovoriť
o všetkom, čo sa deje v našej obci. Všetci vieme, že veľký podiel
na pretváraní nášho nielen duchovného, ale aj celkového života
obce má práve osobnosť, ktorou je duchovný otec vdp. Henryk
Sitek. Viedli sme milý rozhovor, ktorý sa predĺžil až do  neskorých
hodín. Zároveň som mu položil niekoľko otázok, pričom som
požiadal o stručnosť.

1. Životopisné údaje – narodenie, štúdiá, pôsobenie, aktivity.
2. Kedy ste nastúpili do našej farnosti a s akými predstavami?
3. Plnia sa vám aspoň čiastočne?
4. Ste poľskej národnosti. Mali ste pocit, že vám to niektorí
   veriaci dali najavo?
5. Čo vás najviac znepokojuje?
6. Radi by ste vo svojom konaní niečo zmenili?
7. Vaša osobnosť neovplyvňuje len duchovnú sféru, ale aj
     celkový život obce. Čo plánujete urobiť ešte v tomto roku?

Vdp. Henryk Sitek takto vyjadril svoje odpovede:
- Dúfam, že sa mi podarí odpovedať čo najstručnejšie.
Pri pozeraní na tieto otázky sa mi pred očami vybavila jedna udalosť
z Evanjelia (Lk 24,13-35), týkajúca sa stretnutia učeníkov s Ježišom
na ceste do EMAUZ. Ježiš s nimi kráča cestou a oni ho nevedia
spoznať. Desať rokov som už medzi vami a tu také prekvapenie.
Tak sa aspoň posnažím s vami porozprávať na tej našej ceste do
EMAUZ.
Pochádzam zo skromnej sliezskej baníckej rodiny. Čo sa týka škôl,
mám dva diplomy – stavebného technika a magistra teológie. Po
seminári som pracoval päť rokov ako kaplán v Katoviciach.
Spoločne s p. farárom Stanislavom Nogom na osemtisícovom
sídlisku sme len dvaja stavali kostol a farnosť. Mal som na starosti

deti, mládež, miništrantov. Potom
v ďalšej farnosti (12 500 obyvateľov)
po polročnej práci nastali zdravotné
problémy, následkom ktorých som na
jeden rok prišiel do Zákamenného
a potom na žiadosť otca biskupa
Františka Tondru som sa dostal medzi
vás. Bolo to pre mňa veľké

prekvapenie, lebo zobrať zodpovednosť za farnosť je veľká vec.
Keď som prvýkrát pokľakol pred oltár v dubovskom kostole, prosil
som Ježiša, aby mi pomohol byť dobrým otcom pre všetkých
farníkov. Potom som si všimol stav kostola a fary a počas štyroch
dní som nedokázal pokojne zaspať. Informácie, ktoré som získal
od iných kňazov o farnosti tiež neboli povzbudzujúce. Ale už
z rodičovského domu som si doniesol schopnosť neutekať od
problémov, no riešiť ich. A tak idem spolu s vami, aj keď občas
mám dojem, že v očiach a srdciach niektorých farníkov vždy budem
takým cudzincom, akým bol Ježiš pre učeníkov z EMAUZY. Oni to
povedali Ježišovi do očí, no niektorí farníci to hovoria medzi sebou.
Niektorým by možno vyhovoval vzťah na úrovni technických
služieb. Kňaz má urobiť svoje a nie nám hovoriť, ako máme žiť.
Počas tých 10 rokov môžem povedať, že som spoznal veľa dobrých
a obetavých ľudí, dobrých rodičov, od ktorých sa učím trpezlivosti
a zodpovednosti. Veľa vecí ma bolí a zarmucuje, čo si určite občas
všimnete aj  v kostole. Nechcem tu hovoriť o našich slabostiach,
tie predkladám Božiemu Milosrdenstvu každý deň vo svojich
modlitbách. Poviem len krátko – padnúť je ľudská vec, ale zotrvať
v stave pádu je už vec diabolská.
Ako katolícky kňaz chcem byť pre všetkých dobrým, spravodlivým
a starostlivým otcom. Vieme to aj zo svojich rodín, že aj dobrí
rodičia majú problémy so svojimi deťmi. Ale ako stavbár mám tiež
svoje urbanistické sny. V týchto snoch vidím našu dedinku ako
najkrajšiu obec na Orave, v ktorej žijú vzájomne si pomáhajúci
a nezávidiaci si ľudia. Vidím krásne obnovený kostola okolo neho
park, v ktorom je miesto na krásu prírody, modlitbu a zábavu. Vidím
upravené domy a tiež miesto na turistiku a športový oddych pre
mladých i starších (vlek, cyklistické a lyžiarske trate, dobrú
reštauráciu, obchod a možno aj hotel).
Evanjelium hovorí, že učeníci spoznali Ježiša pri lámaní chleba, ale
ja si myslím, že tam pri tom stole spoznali aj seba, pretože sa vrátili
do Jeruzalema, z ktorého so strachom utekali. Aj my máme naplnené
srdcia rôznymi obavami, občas aj strachom. Prajem vám, drahí
čitatelia, ale aj sebe, aby sme vedeli nájsť seba a tiež aj svoje
miesto v našej farskej rodine, ale vždy skrz Ježiša. Pamätajme tiež,
že Ježiš sa dal spoznať až vtedy, keď ho učeníci prinútili, aby
zostal s nimi.

Z úprimného srdca ďakujeme vdp. farárovi, že si našiel čas
a venoval množstvo myšlienok do našich novín, ktoré zostanú
motivujúcim prvkom pre všetkých našich čitateľov.

/Ph/

-12-

Trpezlivosťou prekonáme
všetky prekážky osudu.

/VERGILIUS/



SPRAVODAJ ŽIAR                                                                                                                                             MAREC 2003-13-

Spýtali sme sa:
1. Ste spokojný s výsledkami volieb do obec. zastupiteľstva?
2. Čo nového od poslancov očakávate?
3. Čo by ste chceli zmeniť k lepšiemu?

Odpovedá pán Jozef, 70-ročný
Predpokladal som dané výsledky. Myslím, že občania volili dobre.
Spokojný budem vtedy, keď preukážu skutočné výsledky práce.
Očakávam, že budú však razantnejší a nebudú strkať hlavu do
piesku pred problémami. Musia sa prejaviť ako opravdiví
funkcionári, ktorí znášajú príjemné i nepríjemné životné situácie.
Zmeniť by bolo treba veľa vecí, no najviac ma znepokojuje stav
voľne pobehujúcich psov. Treba rázne zakročiť, a nielen sľubovať.
Takisto poľné cesty smerom do Rovne, na hrisko sú rozbité.

Hľadať spoločnú reč s PD Horná Lehota, so Spolkom urbáru, aby
sa podieľali na údržbe týchto ciest. Vieme všetci, že ich používajú
i poškodzujú.

Anna, 47 ročná
Voľby dopadli podľa mojich prestáv. Od nových poslancov
očakávam, že budú pokračovať v rozpracovanom programe.
Bola by som rada, keby sa poslanci zamerali aj na sledovanie
poriadku v obci.
A čo by som chcela zmeniť k lepšiemu? Asi kultúrne myslenie
ľudí. Aby sme vedeli oceniť kultúru.
A samozrejme vyriešiť problém vandalizmu.

22. februára sa sála kultúrneho domu na jedno celé popoludnie
zmenila na rozprávku. Nielen pre naše deti, ale aj pre všetkých
dospelých, ktorí už na rozprávky nemajú veľa času. Všetci čo

MAŠKARNÝ PLES

Názory občanov, interview

prišli, určite neobanovali. Na parkete tancovali masky od výmyslu
sveta a organizátori pripravili opäť zaujímavý program. Nechýbal
Majster N, bohatá tombola, sladučká torta, prekvapenie pre našich
mladých futbalistov, súťaž a novinka v programe – dražba.
Porotcovia hodnotili masky v štyroch kategóriách a poviem vám,
že sa poriadne zapotili pri rozhodovaní, ktorá je tá naj. V kategórii
do 6 rokov sa stala „naj maskou“ maska „Černoško“ – Laura Latková,
v kategórii do 10 rokov maska „Kleopatra“ – Simonka Čupajová,
v kategórii do 15 rokov maska „Šálka plná granka“ – Anička Šutá
a kolektívnu masku vyhrala „Podarená rodinka“ – Filip Strežo,
Maroš Oršuliak a Maroš Čupaj.
Programom nás sprevádzala známa dvojica pani Helenka
Habiňáková a pán Jozef Strežo, na ktorého pleciach ležala aj takmer
celá ťarcha organizácie podujatia. To, že sa dubovský karneval
dostáva do povedomia aj v okolí, dokazuje účasť detí i dospelých
zo susedných dedín.
Ďakujeme organizátorom aj OÚ, že pre všetky naše  „deťuše“
takéto krásne popoludnie pripravili a už sa tešíme opäť o rok!
                                                                                     /Em/

Na svete nám nič nepatrí, len čas.
Stále nariekame, že máme málo času,
ale žijeme tak, akoby sme ho mali nazvyš.
Nie je pravda, že máme málo času. Pravda je, že ho mnoho premárnime.

(SENECA)

Osud ľudí ako celku bude taký, aký si zasluhujú.
(A. Einstein)

Miluješ život? Tak nemárni čas, lebo z časových jednotiek sa skladá život.
(B. Franklin)

/Ph/
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SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

Vo večerných hodinách sa dňa 7.2.2003 konalo za hojnej účasti
dobrovoľných hasičov výročné valné zhromaždenie
Dobrovoľného hasičského zboru pod vedením predsedu p. Jána
Štigu a veliteľa Ing. Ladislava Šutého. V družnej atmosfére
výročné valné zhromaždenie schválilo:
 ·  správu o činnosti DHZ za rok 2002
 ·  správu o hospodárení za rok 2002
 ·  plán hlavných úloh za rok 2003

Hlavné úlohy DHZ v Sedliackej Dubovej na rok 2003
 ·  Požiarna prevenciaPri vykonávaní preventívnych požiarnych
kontrol sa DHZ bude riadiť Zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi a Vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona NR SR
o ochrane pred požiarmi v oblasti požiarnej prevencie.
 ·  Osobitnú pozornosť venovať odbornej príprave členov
prehliadkových skupín, k čomu využiť preventivárov
preškolených OV DHZ a OŠ DPO SR v Martine.
 ·  V úzkom kontakte s Obecným úradom zabezpečovať výchovu
spoluobčanov k požiarnej ochrane formou školení, besied,
rozhlasových relácií s využívaním audiovizuálnej techniky,
propagačného a filmového materiálu.

Odborná príprava a požiarna represia

 ·  V záujme zdokonalenia operatívno-technickej a taktickej
pripravenosti na zdolávanie požiarov zabezpečovať účasť našich
členov na odbornej príprave. Jedná sa o teoretickú prípravu
a praktický výcvik.
 ·  Do rámcovej odbornej prípravy zaradiť vykonávanie požiarno-
taktických cvičení na objekty so zvýšeným požiarnym
nebezpečím, čím prehĺbime schopnosti veliteľa riadiť sily
a prostriedky DHZ a súčinnosť medzi hasičskými jednotkami.
 ·  Zabezpečiť dosažiteľnosť členov DHZ, ktorí budú schopní
účinne zasahovať v prípade požiaru alebo živelnej pohromy,
zabezpečiť akcieschopnosť požiarnej techniky, výzbroje
a výstroje, vodných zdrojov a tiež prístupových ciest a zariadení
pre spojenie a velenia.

       Práca s mládežou
 ·  Pokračovať v systematickej výchovnej práci detí predškolského
veku v úzkej spolupráci s vedením materskej školy s cieľom
zmierňovať nepriaznivý vývoj detskej požiarovosti.
 ·  Organizovať pre deti v materskej škole besedy, ukážky, športové
a požiarnícke súťaže a pod.
 ·  V práci s dorastom 16-18 rokov vytvoriť dve dorastenecké
družstvá, ktoré zapojíme do previerky pripravenosti.

Predsedníctvo Okresného výboru Dobrovoľného hasičského
zboru v Dolnom Kubíne schválilo povýšenie členov DHZ
v Sedliackej Dubovej do hodnosti:
Nadzbormajster – Brtoš Jozef
Technik – Machaj Milan
Starší technik – Strežo Stanislav

Výročné valné zhromaždenie Dobrovoľného
hasičského zboru (DHZ)

18. januára 2003 sa v našej obci konal už 4. ročník Prechodu
dubovským chotárom, ktorý organizuje lyžiarsky oddiel
v spolupráci s OÚ. Napriek tomu, že nám počasie toho roku úplne
nesplnilo naše predstavy, prechodu sa zúčastnilo 238 zapísaných
nadšencov. Veľmi nás teší, že sa zvýšila účasť domácich. Účastníci
absolvovali buď bežeckú trať, alebo trať pešiu. Na obidvoch
tratiach boli pripravené vatry s malým občerstvením a hudbou.
V sále kultúrneho domu všetkých čakal výborný guláš a zábavu
rozprúdila dievčenská country skupina Kamienok z Oravskej
Polhory. Voľná zábava pokračovala do neskorých nočných hodín.
Organizátori odovzdali malú pozornosť aj najstaršiemu
a najmladšiemu z a p í s a n é m u  účastníkovi prechodu. Najstarším
zapísaným účastníkom bol pán Ranostaj z Dolného Kubína (72
rokov) a najmladšou zapísanou účastníčkou bola Paťka Zrnčíková.
Teší nás, že sa toto podujatie stáva v našej obci tradíciou a dostáva
sa do povedomia aj v širokom okolí. Pochvalu a uznanie zožali
organizátori za precíznu prípravu celého podujatia (tratí, vatier,
občerstvenia, zábavy a celkovej atmosféry) nielen od domácich,
ale aj od cezpoľných – verejne úroveň pochválila zástupkyňa
Turistického klubu z Dolného Kubína. Tí si náš prechod nikdy
nenechajú ujsť.
Opýtali sme sa predsedu lyžiarskeho oddielu pána Michala Hoju:
Z hľadiska organizátorov, ako hodnotíte tohoročný prechod?
Čo sa vám vydarilo a čo vám naopak nevyšlo práve podľa
predstáv?
- Tohoročný prechod sa nám vydaril podľa našich predstáv.
Organizačný výbor pracoval dobre, samozrejme vždy je čo
vylepšovať. Ako veľké pozitívum hodnotím, že sa zúčastnilo veľa
občanov Sedliackej Dubovej a že sa k lyžiarom pridali aj
zástupcovia našej mládeže. Veríme, že v tom budú pokračovať
a neskôr sa z nich stanú naši nástupcovia. Negatívne, alebo nie
veľmi milé pre nás organizátorov bolo, že turisti po sebe zanechali
veľa odpadkov v prírode, ktoré by si mali so sebou odniesť domov.
Ďalej by sme chceli poprosiť peších turistov, aby v nasledujúcich
ročníkoch nechodili po trase určenej lyžiarom, lebo tým ničia stopu,
ktorú sme niekoľko dní predtým starostlivo pripravovali.
Máte už nejaké nové nápady, plány pre budúci ročník prechodu?
- Cieľom je, aby nasledujúca akcia vyšla aspoň tak ako sa nám
darilo doteraz. Budúci ročník bude 5., takže pripravujeme opäť
zaujímavý kultúrny program. Tešilo by nás, keby sa prechodu
zúčastnilo viac lyžiarov a napríklad aj viac starších ľudí, ktorým
prechádzka určite nezaškodí. Toho roku sme museli ako
najstaršieho účastníka odmeniť pána z Dolného Kubína.
Ďakujeme za rozhovor a ďakujeme organizátorom, že našu obec
aj touto cestou zviditeľňujú v okolí a robia jej dobré meno.
Prajeme im pevné zdravie a trpezlivosť aj do ďalších rokov.

  /Rk/

  /Em/

Prechod dubovským chotárom
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ZO šPORTU A TELESNEJ KULTÚRY
Sedliacka Dubová je útulná i architektonicky usporiadaná obec na pravom brehu rieky Orava a obklopená nádhernou panorámou kopcov a hôr.
Život jej obyvateľov pulzuje s duchom času a postupne mení svoju tvár už moderného človeka. Takým príkladom je štebot, smiech i povzbudzujúce
výkriky detí, mládeže aj starších pri požiarnej zbrojnici v priestoroch tenisového kurtu.
Prečo práve na tomto mieste? Totiž tenisový kurt v čase prvých mrazov sa zmenil na ľadovú plochu a na tom má zásluhu starosta našej obce.
Zariadil všetko tak, aby dubovská mládež využívala svoj voľný čas a priúčala sa korčuliarskemu majstrovstvu – hokeju. Tak sa aj stalo. Dennodenne
sa po ľadovej ploche preháňalo množstvo mládeže rôzneho veku až do neskorého večera. Tí najmenší donútili aj svojich rodičov, aby prichádzali
s nimi, radili im a trénovali s nimi. Možno práve z nich raz vyrastie hokejista – reprezentant. Táto starostlivosť je pozitívna a môžu ju závidieť aj
občania v širšom okolí, pretože im chýbajú takéto priestory i aktivity. Nebolo zvláštnym, že na toto klzisko prichádzali deti aj z okolitých dedín.
Až príde jar, opäť tento priestor sa zmení na tenis a ožije tenisovým duchom do ďalšej zimy.
Je to dobre. Ovplyvňuje to fyzický i psychický vývoj mladého človeka, čo v dospelosti ho môže urobiť silným, tvorivým, kreatívnym a schopným
byť zodpovedným, tolerantným pred sebou samým, voči okoliu i spoločnosti.

Vyrastie raz nádejný hokejista alebo tenista?

Šach a dáma
Dňa 5. januára 2003 sa uskutočnil obecný turnaj v šachu a v dáme.
Zúčastnilo sa ho dvadsaťštyri súťažiacich. V šachu bola len jedna
kategória s ôsmimi súťažiacimi. Víťazom sa stal Ing. Pavol
Laurinčík, na druhom mieste skončil Mgr. Ladislav Tomáň a na
tretí stupeň vystúpil Ing. Viliam Janík.
V dáme boli dve kategórie (mladšia a staršia). V mladšej kategórii
s piatimi súťažiacimi sa na prvom mieste umiestnil Janko Šutý, na
druhom mieste skončil Maroš Čupaj a tretie miesto obhájil Ľubomír
Tropek.
V staršej kategórii s dvanástimi účastníkmi zvíťazil Ferko Šutý, na
druhom mieste skončil Lukáš Tropek a na treťom mieste sa
umiestnil Ing. Pavol Laurinčík.

/RK/

Lyžovanie
Lyžiarsky vlek je po rekonštrukcii (v minulej zimnej sezóne sa
roztrhlo staré lano) lana. Po obetavej snahe obecného úradu sa
náhradné lano zohnalo. Dozor nad prevádzkou lyžiarskeho vleku
mal p. Kočalka Ján. Tohoročná zima bola na sneh žičlivá a vlek bol
vyťažený, či už deťmi, staršou mládežou, alebo dospelými. Mnohí
získali lyžiarsku zručnosť a iní si upevnili svoje zdravie i telesnú
zdatnosť.

Stolný tenis
Aj tento druh športu sa v našej obci udomácnil, naberá na in-
tenzite. Stolný tenis si priaznivci môžu zahrať v miestnom
kultúrnom dome, kde majú k dispozícii štyri stolnotenisové stoly.
Obecný úrad spolu s TJ Cosmos Sedliacka Dubová už pripravuje
veľkonočný turnaj práve v stolnom tenise 20.4.2003.

Ľadový hokej
Od 10. decembra bolo počas mrazivých dní prevádzkované
hokejové ihrisko podľa určeného harmonogramu. Za správcu
klziska bol určený Andrej Žufka. Návštevnosť bola pomerne
veľká, hlavne vo večerných hodinách, kde sa odohrávali
vzrušujúce a neraz i tvrdé zápasy medzi mladšou a staršou
generáciou. Poplatok za užívanie klziska bol stanovený:

10 Sk na deň (bez využitia osvetlenia)
       20 Sk pri využití osvetlenia

Vzpieranie a kulturistika
Priaznivci tohto druhu športu si vybudovali v suteréne (bývalá
kotolňa) kultúrneho domu vlastnú posilňovňu, kde chodia zdvíhať
železné kotúče a činky. Medzi najčastejších návštevníkov patria
najmä Filip Strežo a Maroš Čupaj. /Rk/

Zamyslenie sa nad prvou žiackou futbalovou sezónou
a plány na novú futbalovú sezónu.

O rozhovor sme požiadali vedúceho žiackeho futbalového
družstva p. Zdena Dulačku a technického vedúceho p. Romana
Kočálku. Položili sme im otázky týkajúce sa minulej futbalovej
sezóny a plánov na novú sezónu.

Páni, ako ste spokojní s prvou žiackou futbalovou sezónou?
ZD: Aj keď všetko nevyšlo úplne podľa našich predstáv,
myslím, že dopadla nad naše očakávania.
RK: Čiastočne. Je potrebné lepšie prepojenie medzi rodičmi,
trénermi a hráčmi.

A čo umiestnenie? Nemohlo byť o niečo lepšie?
ZD: Podľa mňa dôležitejšie ako umiestnenie bolo to, že sa naša

hra zlepšovala od zápasu k zápasu. Ako nováčik súťaže sme
dokázali hrať vyrovnanú partiu s každým súperom a pri troške
šťastia sme mohli skončiť do piateho miesta.
RK: Umiestnenie zodpovedá našim výkonom.

Kto vás najviac upútal svojimi výkonmi?
ZD: Samozrejme, oporami mužstva boli hlavne starší žiaci. No
nemôžem zabudnúť a tým pádom aj vyzdvihnúť mladších
chlapcov, ktorí zaznamenali veľký výkonnostný pokrok.
RK: Skoro všetci, no najmä Zuzana Čupajová.

Ako sa darilo veľkému talentu žiackeho tímu – Zuzane
Čupajovej?
ZD: Zuzana je nielen spestrením a oživením nášho tímu, ale
všade, kde ju vidíme hrať, púta pozornosť svojimi výbornými

/pokračovanie na poslednej strane/
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/Ph/
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výkonmi. Jednoznačne je jednou z opôr mužstva.
RK: Veľmi dobre.

V čom vidíte najväčšie nedostatky tohto žiackeho tímu?
ZD: Hlavne v morálke niektorých hráčov. Ale to je na nás, aby sme uvedený
nedostatok odstránili.
RK: Hlavne v tréningoch a morálke mužstva.

Sezóna klope na dvere. Kedy začínate prípravu? Máte dohodnuté prípravné
zápasy?
ZD: Hneď,  ako nám to počasie dovolí, určite vybehneme na ihrisko. Prípravné
zápasy po predchádzajúcich dobrých skúsenostiach dohodneme s Chlebnicami,
poprípade aj s inými mužstvami.
RK: Otázku by som položil prezidentovi klubu.

S kým rátate do novej sezóny a s kým už nie? Myslím tým z hľadiska veku.
ZD: Ťažko povedať.
RK: Ešte sme sa k tejto otázke nedostali.

Našich čitateľov určite bude zaujímať, kedy sa môžu tešiť na prvý majstrovský
zápas na domácej pôde.
ZD: So Zázrivou. Tam sme odohrali veľmi dobrý zápas. Diváci sa majú na čo tešiť
a dúfajme, že nás prídu opäť v hojnom počte povzbudiť.
RK: Zázrivá.

Za rozhovor ďakujeme Zdenovi Dulačkovi a Romanovi Kočalkovi a prajeme
im, aby tohoročná sezóna bola ešte úspešnejšia ako tá minuloročná.

Vylosovanie majstrovských zápasov
našich žiakov – jarná časť 2003

12. kolo 13.4.2003 o 13.00
Malatiná – Sedliacka Dubová
13. kolo 20.4.2003 o 13.30
Sedliacka Dubová – Zázrivá
14. kolo 27.4.2003 o 13.30
Babín – Sedliacka Dubová
15. kolo 4.5.2003 o 12.00
Hruštín – Sedliacka Dubová
16. kolo 11.5.2003 o 14.00
Sedliacka Dubová – Podbiel
17. kolo 18.5.2003 o 12.30
Žaškov – Sedliacka Dubová
18. kolo 25.5.2003 o 14.30
Medzibrodie – Sedliacka Dubová
19. kolo 1.6.2003 o 12.30
Veličná – Sedliacka Dubová
20. kolo 8.6.2003 o 14.30
Sedliacka Dubová – Oravský Podzámok
21. kolo 15.6. o 14.30
Chlebnice – Sedliacka Dubová
22. kolo 22.6.2003 o 14.30
Sedliacka Dubová - Krivá

V dňoch 16.-17.mája 2003 sa uskutoční v SR referendum
o vstupe do Európskej únie s otázkou: „Súhlasíte s tým, aby sa
Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?“
V týchto dňoch referendum sa uskutoční aj v našej obci
a v okrskovej referendovej komisii budú pracovať títo členovia:

Ing. Ladislav Šutý (PSNS)
Róbert Janík (KDH)
Ing. Jozef Hmirek (HZDS)
Anna Štigová (KSS)

O REFERENDE DO  EURÓPSKEJ ÚNIE
Viliam Očkaják (SMER) – delegovaný
Jozef Záhora (SDKU) – delegovaný
Zapisovateľka p. Božena Strežová.

Členov komisií pre voľby, respektívne pre referendum delegujú
politické strany, ktoré majú zastúpenie v slovenskom parlamente
alebo v obecnom zastupiteľstve. Vyplýva to zo zákona.

Uvítanie do života 1. čísla... Práca redakčnej rady...

/Rk/
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