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***
V nočnej tichosti hlas sa rozchodil,

vstaňte pastieri, Boh sa narodil.

Čím skorej sa zozbierajme,
do Betlema pospiechajme,

privítať Pána.

Čujte tie krásne zbory anjelské,
jak oslavujú dieťa nebeské.

Sláva Bohu na výsosti,
pokoj ľuďom buď v hojnosti,

spievajú nežne.

***

Svätý Lukáš nám vo svojom príbehu o Ježišovom narodení
podáva jeden nádherný obraz za druhým. Zvláštne dieťa i
pár, ktorému sa narodilo. Je správne, že by sme sa mali na
Pannu Máriu a Jozefa pozerať ako na vynikajúce príklady aj
ako na prijímateľov úžasného Božieho požehnania. Ale váži
si Boh výlučne len Svätú rodinu? Určite chce svojou ochranou
a požehnaním obdariť všetky rodiny! Vyzýva všetky rodiny,
aby sa k nemu obrátili s prosbou o oslobodenie od hriechu a
ochranu pred zlom vo svete – najmä pred tým, ktoré ohrozuje
jednotu rodiny.

Boh je každý deň pripravený povzbudiť našich rodičov,
súrodencov, deti aj nás samých. Veď koniec koncov pripravil
dobro vo všetkých nás – dobro, ktoré sa túži prejaviť. Problém
je v tom, že rany hriechu poznačili našu dušu jazvami, ktoré
bránia prúdeniu lásky v rodinách. Boh túži uzdraviť všetky
tieto zranenia, aj tie, ktoré sa tiahnu cez celé generácie. On je
láska a prišiel nám odpustiť a naučiť nás odpúšťať.

V takéto dni Vianoc a končiaceho sa roku, keď sa prehojne
rozlieva milosť na všetky rodiny, využime tieto otázky a návrhy
a preskúmajme svoj rodinný život. Nech nás vedie Pán. Chceš
vo svojej rodine zakúsiť Božie požehnanie? Cti si svojich
rodičov. Cítiš, že sa nudíš? Vyjdi zo seba a zahrň niekoho

svojou láskou. Pristupuješ k svojim deťom či rodičom s úctou?
Tvorivo pestuj postoj modlitby, úcty a lásky k Pánovi a ku každému
vo svojej rodine. Ak máš deti, nevzpieraš sa prevziať za nich
zodpovednosť? Rozvíjaj svoj vzťah s partnerom, poskytuj mu útechu,
ktorú potrebuje.

A predovšetkým: odpúšťajte si, buďte láskaví a štedrí. Odovzdávajte
sa navzájom Pánovi. Skúste sa spolu modliť. Boh nám chce darovať
svoje odpustenie a milosť, a tak zmeniť náš život. Čaká len, kedy
prídeme k nemu a vybudujeme príbytok, v ktorom je vítaný.

Nech tato modlitba sprevádza naše rodiny v budovaní jednoty
v našich rodinách a predovšetkým v celej farskej rodine:

“Ježišu, odovzdávam ti všetky svoje bremená a negatívne pocity
voči svojej rodine. Nech tvoja láska prúdi cezo mňa ku každému
členovi našej rodiny. Prosím ťa za všetky rodiny. Nech tvoja
láska prúdiaca cez tvoj ľud naplní každé prázdne, unudené a
osamelé srdce.”

Všetkým prajem požehnané sviatky Božieho Narodenia a Nový
Rok 2004.

Váš duchovný otec Henryk

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
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Provensálska rybacia
polievka
Potrebujeme: 400 g filé z morskej
šťuky,
1 citrón, 1 cibuľu, olej, 100g
čerstvých alebo sterilizovaných
rajčiakov, 1 strúčik cesnaku,
1 bobkový list, provensálske
korenie, štipku šafranu, soľ, mleté
čierne korenie, petržlenovú vňať,
2 žemle.
Postup: Filé umyjeme, pokvapkáme
citrónovou šťavou a 30 minút
necháme na chladnom mieste.
Cibuľu nakrájame nadrobno,
opražíme na oleji, pridáme filé
nakrájané na kocky, opečieme.
Potom ho spolu s čerstvými alebo
sterilizovanými rajčinami
nakrájanými na kocky, pretlačeným
cesnakom, bobkovým listom,
provensálskym korením; šafranom,
soľou, korením varíme domäkka.
Polievku podávame posypanú posekanou petržlenovou vňaťou
a so žemľou nakrájanou na drobné kocky a opečenou na
suchom plechu vo vyhriatej rúre.

Filé z morskej šťuky v cestíčku
Potrebujeme: 600 g morskej šťuky, citrónovú šťavu, olej, soľ.
Cestíčko: 2 vajcia, 0,2 l piva, 150 g hladkej múky, 1 lyžicu korenia
karí, mleté čierne korenie.
Postup: Filé z morskej šťuky posolíme a pokvapkáme
citrónovou šťavou. Necháme 10 minút odstáť. Potom filé
ponoríme do cestíčka a na rozohriatom oleji opražíme z oboch
strán.
Cestíčko: Vajcia, pivo a múku vymiešame na hladké cestíčko,
okoreníme korením karí, mletým čiernym korením a posolíme.

Kapor v rajčiakovej omáčke
Potrebujeme: 4 kúsky kapra, soľ, mletú červenú papriku.
Omáčka: 2 lyžice olivového oleja, 2 strúčiky cesnaku, 4 rajčiaky.

Postup: Umyté a osušené porcie kapra
posolíme z obidvoch strán, posypeme
mletou červenou paprikou a necháme
chvíľu odstáť. Potom ich vložíme do
misy na zapekanie, potrieme rajčiakovou
omáčkou a zapečieme vo vyhriatej rúre.
Podávame s pochúťkovou smotanou.
Rajčiaková omáčka: olivový olej,
očistené strúčiky cesnaku a nakrájané
rajčiny rozmixujeme.

Vianočky s pudingovou plnkou
Potrebujeme: 90 dkg hladkej múky,
10 dkg práškového cukru, 4 dcl mlieka,
9 dkg droždia, 1,5 dcl oleja, 1 vajíčko
Prísady spolu s kváskom zamiešať
v rýchlokyske. Po vykysnutí cesto
rozdeliť na 6 častí a necháme na
pracovnej podložke kysnúť.
Plnka: 1/2 l mlieka, 2 kakaové pudingy,
25 dkg práškového cukru, 4 polievkové
lyžice kakaa

Puding uvaríme a do horúceho pudingu pridáme 1/2  Hery,
rozmiešame a necháme vychladnúť. Každé  cestíčko rozvaľkáme
a natrieme pudingom. Stočíme ako závin a upletieme dva záviny
spolu. Takto nám vzniknú  tri vianočky. Potrieme ich žĺtkom a
dáme piecť. Vkladáme do 200° C rúry, po zafarbení cesta
stiahneme na 150°C.  Pečieme iba cca 45 min.

Rýchla vianočka
Potrebujeme: 500 g hladkej múky, 200 g varených strúhaných
zemiakov, 80 g rozpáleného tuku, 30 g droždia, 250 ml mlieka,
štipka soli, 2 lyžice rumu, 2 štipky anízu, 1 žĺtok, 100 g
cukru
Cesto spracujeme v rýchlokyske,
necháme nakysnúť, rozdelíme na 3
diely a spletieme malé vianočky,
potrieme rozšľahaným žĺtkom,
prípadne posypeme mandľami alebo
hrozienkami.

Vianočka
Potrebujeme: 50 dkg polohrubej múky, 12,5 dkg Hery,
10 dkg cukru, 25 ml mlieka,
1 celé vajce, 1 žĺtok, vanilkový cukor
kocka droždia, soľ, hrozienka, mandle, vajce na potretie.
Do misky rýchlokysky dáme múku, tuk, cukor, mlieko, vajce,
vanilkový cukor, hrozienka, kvások, ktorý sme pripravili.Všetko
premiešame a necháme kysnúť. Po vykysnutí upletieme z cesta
vianočku, ktorú potrieme vajcom a posypeme postrúhanými
mandľami. Necháme ešte 20 minút kysnúť na plechu, potom
pečieme 45-60 minút.

Výklady obchodov, reklamy nás vyzývajú na nákupy, lebo čas vianočných a novoročných sviatkov sa blíži. Mnohí tomuto náporu
odolávajú, sviatky chcú prežiť pokojne a radostne bez zhonu a pachtenia sa za darčekmi. S určitosťou môžeme povedať to, že
každá rodina si chce zasadnúť za sviatočne prestretý stôl, na ktorom by nemali chýbať tradičné sviatočné jedlá a pochúťky. Pre
inšpiráciu našich čitateliek sme vybrali niekoľko receptov na spestrenie sviatočného stola.

/Ph/

INŠPIRÁCIA NA VIANOCNE PRESTRETÝ STOLˇ

ˇ



SPRAVODAJ ŽIAR                                                                    -3-                                                               DECEMBER 2003

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva (OZ)
6. zasadnutie 7. zasadnutie

/Ph/

/Ph/

Zasadnutie OZ sa uskutočnilo dňa 6. októbra 2003. Prítomní boli
všetci poslanci okrem pána Petra Oršuliaka.  Za hostí bola prítomná
Mgr. Mária Lonská – kontrolórka obce. Zasadnutie viedol starosta
obce Mgr. Ladislav Tomáň s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia OZ, kontrola uznášania
schopnosti, určenie overovateľov zápisnice

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ

3. Návrh VZN obce č. 6/2003 – Registratúrny poriadok
obecného úradu

4. Schválenie pracovného poriadku zamestnancov ZŠ
s materskou školou

5. Určenie kompetencií kontrolóra obce
6. Žiadosti
7. Priebeh VPP a tzv. „menších obecných služieb“
8. Interpelácie poslancov, diskusia, rôzne
9. Záver

Obecné zastupiteľstvo po rokovaní prijalo toto uznesenie:
1. OZ berie na vedomie:
a/ plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcom
 zasadnutí OZ
 b/ určenie kompetencií hlavného kontrolóra obce
 c/ informácie o priebehu VPP a menších obecných službách
2. OZ schvaľuje:
 a/ pracovný poriadok pre zamestnancov obce – pedagogických
i nepedagogických zamestnancov v ZŠ s materskou školou
 b/ VZN č. 6/2003, ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok
obecného úradu
c/ otváracie hodiny pre BAR – Ján Šnapko, st./leto 11.00 – 23.00,
zima 12.00 – 22.00
3. OZ neschvaľuje:
a/ opatrovateľskú službu pre p. Annu Regulíkovú ani pre p. Helenu
Hmirekovú /dôvod – nedostatok financií/. Obidve požiadavky sú
zaradené do poradovníka.
4. OZ ukladá:
a/ zabezpečiť v MŠ pracovnú dobu do 16.00 hodiny
b/ do budúceho zasadnutia zabezpečiť rozpis telefónnych
hovorov Ocú za mesiac júl, august 2003
c/ zabezpečiť v spolupráci s heraldickou komisiou oficiálne
schválenie erbu a insígnií

Zasadnutie sa konalo dňa 24.11.2003. Prítomní boli všetci piati
poslanci. Opäť zasadnutie viedol starosta Mgr. L. Tomáň
s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia OZ, kontrola uznášania
schopnosti, určenie overovateľov zápisnice

2. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ

3. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce

4. Návrh Smernice o finančnej kontrole obce
5. Prerokovanie žiadostí
6. Zámer odkanalizácie obce /ČOV pre 3 obce/
7. Diskusia, interpelácie poslancov, rôzne
8. Návrh uznesení
9. Záver

Zasadnutie malo štandardný pracovný ruch. Poslanci mali
k dispozícii materiály, rôzne štúdie, dokumenty, ktoré im pripravil
starosta. Jednotliví poslanci sa k predloženým
a materiálom vyjadrovali, prípadne predkladali iné návrhy
riešenia. Z toho všetkého vidieť, že naši poslanci majú veľký
záujem i zodpovednosť pri riešení problémov obce.
Obecné zastupiteľstvo po rokovaní prijalo toto uznesenie:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a/ plnenie uznesení
b/ informáciu o obecnom erbe
c/ program odpadového hospodárstva obce
d/ informáciu o neplatičoch za odpad, za daň z nehnuteľnosti,
   za káblovku s návrhom na ďalšie riešenie
e/ informáciu o verifikácii poľnohospod. pôdy v obci
f/ informáciu o spáchaných trestných činoch a priestupkoch
našich občanov
g/ informáciu o postupe prác pri spracovaní projektu ČOV /
Chlebnice – Dlhá – Sedliacka Dubová/
h/ prerokovanie žiadostí o pridelenie bytu a tiež žiadostí o miesto
učiteľky v materskej škole, zatiaľ sa žiadosti budú evidovať
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a/ zásady hospodárenia s fin. prostriedkami obce
b/ smernicu o finančnej kontrole v obci
c/ prevod akcií /2.753/ zo Severoslovenskej vodárenskej
spoločnosti so sídlom v Žiline na obec  /je to 0,06 podielu zo
základného imania/
3. Obecné zastupiteľstvo ukladá:
a/ prizvať odborníka na vysvetlenie záležitosti ohľadom
plánovanej kanalizácie
b/ opraviť miestny rozhlas
c/ zrealizovať servis verej. osvetl.na zimné obdobie
d/ prejednať s Okresnou správou ciest a PZ v Dolnom Kubíne
možnosť zníženia prejazdnej rýchlosti cez obec
e/ obecnému požiarnemu zboru previesť preventívne
a protipožiarne prehliadky rodinných domov
f/ preveriť možnosť lacnejšieho prevádzkovania obecnej
káblovky
Pripomíname našim občanom, že zasadnutia OZ sú verejné.
Termíny zasadnutí sú na vývesnej tabuli obecného úradu.
Takto sa vám poskytuje možnosť, aby ste sa stali priamymi
pozorovateľmi zasadnutí obecného zastupiteľstva.

OSPRAVEDLNENIE
Ospravedlňujeme sa našim cteným čitateľom

za chybu, ktorú sme omylom uviedli v článku

Liturgia Božieho slova na Čefranove, číslo 3/

2003, strana 7. V článku bolo uvedené: „Bol

to tretí ročník.“ a správne má byť: „Bol to

štvrtý ročník.“   /redakčná rada/
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HLÁSATELIA EVANJELIA
     V DUBOVSKEJ FARNOSTI
Rozhodli sme sa priblíži• vám históriu
pôsobnosti duchovných otcov v našej
farnosti od èias vzniku fary v Sedliackej
Dubovej až po súèasnos•. Pramene sme
èerpali z monografií Sedliackej Dubovej,
Dlhej nad Oravou, publikácie „Orava
v èasoch minulých i prítomných“ a
samozrejme z miestnej farskej kroniky,
ktorú precízne a dôsledne viedol vdp.
JOZEF TOMA¼A. V ústrety nám vyšiel i
súèasný duchovný otec vdp. HENRYK
SITEK, za èo mu úprimne ïakujeme.
Túto informáciu predkladáme nielen skôr
narodeným, ale predovšetkým mládeži,
aby získali obraz histórie v tejto oblasti.
Znalosti im poslúžia k všestrannému
obzoru i k osvojeniu si etických noriem
života, a predovšetkým získajú pozitívny
vz•ah k domovu aj samotnému regiónu.

Vznik farnosti
Presný dátum vzniku farnosti v Sedliackej
Dubovej nemožno urèi•, je však ve¾a
dôkazov, že už v roku 1397 farnos•
existovala.  Jej vznik  možno datova•  do
rozmedzia rokov 1334-1397,  v rámci
základnej reorganizácie cirkvi na Orave
vyvolanej rastom poètu obyvate¾ov.
Podobne ako ostatné fary aj fara v Dubovej
bola pod patronátom Oravského hradu –
jeho pánov, ktorí tu v mene  krá¾ovom
vykonávali patronátne práva. Bohoslužby
sa vykonávali pod¾a rímskeho spôsobu do
polovice 16.storoèia.
Do farnosti v Dubovej patril aj Podzámok
s Kostolom Panny Márie. Na Orave
v tomto období sa nachádzalo 5 farností /
Kubín, Velièná, Tvrdošín, Žaškov a
Trstená/. Patrili do Nitr ianskeho
arcidiakonátu a do Ostr ihomského
arcibiskupstva.
Pod¾a vizitácií vykonaných v rokoch
1559-1560 boli všetci farári ženatí  a
sviatos• podávali pod obidvoma spôsobmi
/pravdepodobne pod vplyvom myšlienok
reformácie/. Vtedajší patróni – Mikuláš
Kostka, Václav Sedlnický a František
Thurzo boli už prívržencami Luterovej
reformácie.V cirkevných veciach konali
pod¾a vtedajšej zásady: “Cuius regio,eius
religio“ /Koho panstvo, toho náboženstvo/
. Dokazuje to aj nasledovný citát
z kanonickej vizitácie z roku 1559 a píše
sa: „V Dubovej, patriacej pod Oravský

hrad, je pekne postavený kostol, zasvätený
sv.Kozmovi a Damiánovi.  Poddaní a farár
hovoria,  že Oravský hrad dáva desiatky
Kostolu bl. Panny, postavenému pod
hradom, a že farár z Dubovej v tomto
kostole vysluhoval, ale poddanské
usadlosti mu boli odopreté, to sa stalo za
Petra Kostku, no ani teraz sa farárovi
nedávajú desiatky. Je tam farár menom
Juraj,  starý, ženatý, ktorý všetky
bohoslužby vysluhuje po katolícky.“ V
roku 1560 sa uvádza nasledovné:
„Dubová, poddanská obec, má kostol
zasvätený Kozmovi a Damiánovi. Farár
Juraj je ženatý, starec, prostý vidieèan,
obrady vysluhuje rímskym spôsobom,
okrem prijímania pod obidvoma
spôsobmi.“
Od polovice 17.storoèia sa zaèal
prejavova• protireformaèný tlak aj na celej
Orave. Nové fary už boli katolícke a
Dubová už dostala katolíckeho
duchovného správcu.
Zoznam katolíckych farárov
uvádzaných v knihe J. Hradského
Dodatky k poèiatkom  Spišskej Kapituly/
1902/

Protestantizmus  na Orave ustupuje
v polovici 17.storoèia. Katolíckej  cirkvi
bol prinavrátený Kostol sv.Kozmu a
Damiána a zasvätený sv. Michalovi
archanjelovi.  Od roku 1658 už máme
poznatky pod¾a písomných dokladov, ktorí
katolícki duchovní pôsobili v Sedliackej
Dubovej.

Kapláni od roku 1865-1908:
Jozef Štefanica, Anton Kovalèík,
Bartolomej Smižár, Ján Dolník, Jozef
Grige¾, Roman Lukáè, Jakub Lang, Štefan
Kofrit
Ïalší duchovní, ktorí vstúpili do
2O.storoèia, sú známi širokej verejnosti a
skôr narodení majú ich v živej pamäti:

vdp. Jozef Ma•ašák

10. Georgius   Marikovszky - farár
       v rokoch 1723-1731
11. Michael Bergam - farár v rokoch

 1731-1756
12. Iacobus Philippus Kroner - farár

v rokoch 1756-1769
13. Franciscus Madocsányi - farár

v rokoch 1769-1770
14. Franciscus Laczko - farár v rokoch

1770-1788
15. Ioannes Dvorszky - farár v rokoch

1788-1796
16. Michael Karpinszky - farár v rokoch

1797-1815
17. Andeas Kiraly - farár v rokoch

1815-1824
18. Iosephus Matkovcsik - farár v rokoch

1825-1864
19. Paulus Kuchár - farár a dekan

v rokoch 1864-1909

1. Iacubus Kvasnicsovsky - farár
v rokoch 1658-1660

2. P.Gregorius  Jaromir - farár
1660- 1674

3. P.Albertus Borovics - farár
1677-druhý údaj neuvedený

4. Gregor Godaj - farár v rokoch
1693-1696

5. Paulus Oszlany - farár v rokoch
1696-1703

6. Paulus Petrus  Albertovics - farár
v rokoch 1703-1712

7. Georgius Bresztyenszky - farár
1712-1713

8. Mathias Radiszky - farár  v rokoch
1713-1723

9. Ioannes Holiscky - farár 1723-druhý
údaj neuvedený

20. vdp. Jozef  Ma•ašák farár v  rokoch
1909-1926 dekan. Kapláni do roku
1909 za pôsobenia vdp. dekana
Ma•ašáka Jozefa: p.Zefirin Lafs –
františkán z Trstenej- jeho správne
priezvisko asi Lašš /pravdepodobne
zastupoval/,  Karol Machaj,
František Jendrušèík, Pavol Pobeha,
Martin Galoviè /pravdepodobne
zastupoval/, Jozef Slanicaj, Ján
Buttkaj, August Valcák, Martin
Valluš, Peter  Matis, František
Durban, Jozef Brnuššák, Ladislav
Malatinský, Karol Uhlárik, Jozef
Daòko, Jozef Pavèík



Od roku  1959-1960 zastupovali duchovní
otcovia z okolitých farností:
vdp. Ján Schelling z Oravského Podzámku,
vdp.Jozef Strapec z Veličnej a dr.Juraj
Čierny, dekan z Krivej.

22. vdp.Ján Nagy - správca farnosti
      1960-1963

23. vdp.Alfonz Letanovský - správca
     farnosti 1963-1974 - 1.9.1974
     vymenovaný za dekana
      dolnokubínskeho dekanátu a vykonáva
      ju doteraz.

24. vdp.Jozef Tomaľa správca farnosti
      1974-1982
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Všetci tu uvedení duchovní otcovia
vykonali podľa svojich možností a
okolností veľa pre zveľadenie
duchovného života v tejto farnosti.
Nemalou mierou sa príčinili aj po
stránke hmotnej, ako sú  zvlášť
opravy cirkevných budov, píše
vdp. Jozef Tomaľa, „že činnosť
predchádzajúcich duchovných
otcov je už ťažko zistiť, ale u Pána
Boha je to všetko poznačené.“ Za
vdp. Alfonza Letanovského bol
postavený kostol vo filiálke
v Hornej Lehote.
V roku 1993 bol menovaný za
farára vdp.Henryk Sitek,ktorý tu
pôsobí aj teraz. Prišiel mladý,
kypiaci energiou a to sa prejavuje
aj v jeho aktivitách nielen
v duchovnom živote, ale aj pri
skrášľovaní prostredia okolo fary
i samotných kostolov. Pri týchto
aktivitách mu prajeme pevné
zdravie a Božie požehnanie, a
samozrejme trpezlivosť pri
prekonávaní určitých ťažkostí.
Ocenením pre všetkých našich
duchovných otcov môžu byť aj
slová M. Aurelia, rímskeho cisára
a filozofa: „Človeka môžu úplne
oceniť len tí, ktorí sú mu rovní,
alebo tí, ktorí stoja  vyššie ako on.
Všetko pravdivé v človeku pozná
len Boh. Každému osoží to, čo naň
zosiela  Prozreteľnosť, a to práve
vtedy, keď to naň zosiela.“

/Ph/

21. vdp.Štefan Schultz - správca farnosti
1927-1958

25. vdp.František Žolondek - správca
      farnosti, pôsobil  v rokoch 1982-1990
26. vdp.František Blažek - správca
     farnosti,
      pôsobil v rokoch 1990-1993
27. vdp.Henryk Sitek - farár  od roku 1993
      i v súčasnosti

Vynovená miestna fara za pôsobenia vdp. Henryka Siteka.



Nad našou obcou Sedliacka Dubová sa veľkolepo  vypína  stredoveká pamiatka - zrúcanina Kostola sv. Kozmu
a Damiána a tá najviac láka našich i zahraničných turistov pri prejazde cez  obec. Prečo to pripomíname  našim
čitateľom a občanom?
Zaujal nás totiž list, ktorý bol adresovaný obecnému úradu zo dňa 7.10. 2003. Jeho odosielateľom bol náhodný
turista z Nemecka dr. ERNST  PALDAUF. V liste píše, že bol tohto roku na dovolenke na Orave. Navštívil
našu obec, ale predovšetkým zrúcaninu kostola. Táto  stredoveká pamiatka tak na neho zapôsobila, že ju
považuje za klenot Oravy. Ďalej píše, „že až raz bude viac peňazí, sa tam  iste dajú archeológovia do systematickej
práce a čo prinesú na svetlo Božie, bude veľmi na úžitok aj našej obci. Vraj keby niekde v Amerike mali taký
objekt , bol by už dávno prestrešený zlatou strechou a putovali by tam nekonečné  zástupy turistov zo všetkých
svetových strán“.
Tieto slová sú výzvou pre našich občanov na udržiavanie historických pamiatok. Zatiaľ môžeme byť povďační
mladým zanietencom za záchranu sakrálnych pamiatok, ktorí k nám prichádzajú v mesiacoch júl a august v rámci
projektu DUBOVA COLONORUM. Keby nie oni, iste by zrúcaninu nebolo vidieť zo zarasteného krovia a
úplne by sa už možno aj rozpadla. Teraz sa hrdo vypína nad dedinou a vyzýva nás všetkých na svoju záchranu.
Určite sa raz naplnia slová turistu  z Nemecka.

ZRÚCANINA KOSTOLA
LÁKA TURISTOV

UKÁŽKY LISTU:
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Na list reagoval svojou odpoveďou starosta a taktiež zaslal požadované materiály i foto.
/Ph/
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Vydarená akcia
tunajšej školy

Deň začínal otvorenými hodinami z matematiky a slovenského
jazyka v prítomnosti rodičov. Tí mali možnosť na vlastné oči sa
presvedčiť, ako pracujú ich deti a akú kvalitu a pedagogické
majstrovstvo vedia vyčarovať ich učitelia. Po tejto vyučovacej
časti pokračovala zábavno – náučná hra MILIONÁR.
Víťazmi sa stali vlastne všetci tí, čo súťažili a o zábavu bolo
postarané, pritom nikoho neminula sladká odmena. Takto dobre
naladené deti, rodičia, hostia, učitelia sa premiestnili do kultúrneho
domu, kde škola inštalovala v malej zasadačke výstavu pod názvom
O NAJKRAJŠIE JABLKO.
Vstup do sály pôsobil slávnostne prestrihnutím pásky starostom
obce Mgr. Ladislavom Tomáňom. Do miestnosti vstúpili všetci
prítomní a boli ohúrení vystavenými plodmi zeme, ktoré poskytuje
dubovská i oravská pôda. Vskutku neboli to len jabĺčka, ale možno
povedať, všetky druhy zeleniny a ovocia. Obdiv získali rôzne druhy
tekvíc, no najviac sa ušlo jablkám a o najkrajšie sa súťažilo.
1. miesto – Mária Strežová
2. miesto – Boris Šutý
3. miesto – Branislav Šutý
Odmenou im bola sladkosť od starostu obce.
Spokojnosť a nadšenie prítomných umocnili ešte detičky
z materskej školy svojím milým programom. Skutočne vydarená
akcia, mala výchovno vzdelávací obsah a ten ostal motivačným
prvkom pre ďalšie aktivity ZŠ a MŠ v obci.

Dňa 14. októbra miestna Základná škola s materskou
školou v spolupráci s obecným úradom a radou školy
usporiadali Deň otvorených dverí v zmysle Druhého
európskeho dňa rodičov a škôl.

Riaditeľstvo školy so svojimi učiteľmi sa na tento deň
dobre pripravilo a usporiadalo viacero zaujímavých
akcií.

Pri tejto príležitosti sme sa opýtali pána riaditeľa ZŠ s materskou
školou Mgr. Ladislava Ováriho:

Čo vás podnietilo organizovať Deň otvorených dverí a ešte k tomu
aj výstavku O najkrajšie jablko?
-Aj keď sme malá škola, to neznamená útlm v našich aktivitách.
Naopak chceme dokázať tie isté činnosti ako iná väčšia škola.
Motívom sa pre nás stal Európsky deň rodičov a školy a našim
cieľom je zapojenie rodičov do aktivít školy, otvoriť brány ZŠ
i MŠ verejnosti, spropagovať činnosť a odstrániť bariéry
vzťahov škola – rodina, škola – obec a vzájomnou spoluprácou
sa pripravovať na vstup do EÚ. Predovšetkým chceme školu
humanizovať, viesť deti k základným ľudským i kresťanským
hodnotám.
Táto pekná akcia si odniesla aj finančné zaťaženie. Kto vyšiel
v ústrety ako sponzor?
-V ústrety nám vychádza obecný úrad a ten bol aj sponzorom.
Chcem sa poďakovať za spoluprácu, predovšetkým pánu
starostovi. Okrem toho ďakujem mojim učiteľkám, pracovníkom
ZŠ a MŠ, rodičom, rade školy, žiakom a všetkým tým, ktorí sa
na tejto akcii podieľali i zúčastnili.
Pánu riaditeľovi, pedagógom i správnym zamestnancom školy
prajeme, aby aj ďalšie ich aktivity boli také úspešné, ako bol Deò
otvorených dverí.

/Ph/

POZDRAVY ZAHRANIČNÝM SLOVÁKOM
V novembri toho roku našu obec a obecný úrad navštívili
pracovníci Slovenského rozhlasu so zámerom získať informácie
o pánu Jánovi Gvorovi /o ňom sme písali v našich novinách v č.
2/2003/, ktoré by sprostredkovali prostredníctvom rozhlasovej
relácie pre zahraničných Slovákov do rôznych kútov sveta –
Ameriky, Austrálie, Kanady a inde.
Títo redaktori Slovenského rozhlasu urobili rozhovor so starostom
našej obce Mgr. L. Tomáňom. On im poskytol všetky informácie
o pánu Gvorovi a zároveň vo svojom mene tlmočil pozdravy
všetkým zahraničným Slovákom od občanov Sedliackej Dubovej.
Tých, ktorých naši občania poznajú osobne a udržiavajú písomný
styk, pozdravil menovite. Ďalej vyjadril vďačnosť p. Gvorovi, že
v závete si spomenul na rodnú obec a že po jeho smrti dostávame
finančné prostriedky pre blaho všetkých našich občanov. Obecný
úrad na znak úcty a vďaky chce dať zhotoviť pamätnú tabuľu
a udeliť mu titul in memoriam „Čestný občan obce Sedliacka
Dubová“.
Starosta pripomenul pre zahraničných Slovákov, že informácie o
našej obci môžu rodáci nájsť aj na internetovej stránke

www.sedliackadubova.sk alebo môžu mailovať na adresu
obec_sedliackadubova@stonline.sk
Je dobré počuť, že sa naša obec Sedliacka Dubová takto dostáva
do povedomia nielen u nás, ale aj v zahraničí. Aspoň takýmto
spôsobom zohrejeme srdce našim rodákom.

Zverejňujeme výsledky súťaže uverejnenej v Detskom okienku
v septembri 2003 v našich novinách Žiar, č. 3. Do súťaže sa
zapojilo dostatočné množstvo detí. Zo správnych odpovedí
sme vylosovali troch súťažiacich v tomto poradí:
1. Mária Kevešová – 8. ročník
2. Barbora Maxoňová – 8. ročník
3. Mária Strežová – 3. ročník
Víťazom blahoželáme! Vecné ceny v hodnote 100 Sk si
prevezmú do 31.12.2003 na Obecnom úrade v Sedliackej
Dubovej.
Správne odpovede: 1. TEP, TELO, PLOT, LEP, LET, OPEL,
POLE, LETO, POT, OLEP, 2. a/ vajce, b/melón, 3. a/ 33, b/ 16, 4.
VI + IV = X   alebo   V + IV = IX, 5. 1 hodina, 6. Tajnièka: Mesiac
úcty k starším

VÍŤAZI DETSKEJ SÚŤAŽE

/Ph/

http://www.sedliackadubova.sk
mailto:obec_sedliackadubova@stonline.sk
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INFORMÁCIE
OBECNÉHO ÚRADU

/obecný úrad a spolok urbáru/

V Dolnom Kubíne
Obvodný lesný úrad:
pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín

Obvodný úrad životného prostredia
pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín

Obvodný úrad dopravy
pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín

Územný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a služieb
zamestnanosti (PSVRRaZ)
pre okres Dolný Kubín

V Námestove
Obvodný pozemkový úrad
pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín

Územný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a služieb
zamestnanosti
pre okresy Námestovo a Tvrdošín, detašované pracoviská by
mali byť zriadené v Tvrdošíne, Trstenej a Zákamennom

Snáď najnavštevovanejšími budú územné úrady PSVRRaZ a ich
detašované pracoviská. V ich kompetencii je: zabezpečovať
evidenciu nezamestnaných, vyplácanie dávok v hmotnej núdzi
a príplatkov, vyplácanie prídavkov na deti, príspevku pri narodení
dieťaťa a rodičovského príspevku, vyplácanie sociálnych dávok,
vyplácanie príspevkov na pohreb, poskytovanie konzultácií pre
nezamestnaných, ktorí hľadajú prácu, rekvalifikačné kurzy,
vybavovanie príspevkov na podporu v  nezamestnanosti.

Obvodný úrad, bývalý okresný úrad v Dolnom Kubíne
a Námestove, riadený ministerstvom vnútra bude zabezpečovať
už len verejné zbierky, kontrolu štátnych symbolov, štátne
občianstvo, živnostenské podnikanie, civilnú ochranu
obyvateľstva a obranu, voľby.

ČO KDE NÁJDETE
po zrušení Okresných úradov na Dolnom Kubíne,

Námestove a Tvrdošíne

Už v marcovom vydaní obecných novín sme vysvetlili postup
pri vybavovaní žiadosti na výrub a vývoz dreva po prijatí nových
zákonov a tiež o tom, ako vybaviť povolenie k tejto činnosti,
ktorá prešla z okresu na obecný úrad. Vzhľadom k tomu, že sa
objavujú prípady nepovoleného výrubu dreva v našom katastri,
opätovne vysvetlíme postup žiadateľa o výrub. V zmysle zák.
416/2001 Z. z  prešla na obce kompetencia vydávania súhlasov –
rozhodnutí (povolení) na výrub dreva rastúceho na tzv. bielych
plochách. Biele plochy sú plochy (bývalé role, lúky, TTP), ktoré
sú v katastri evidované ako lúky a pasienky, ale v skutočnosti sú
to už zarastené plochy drevinami. Na výrub týchto plôch (hoci
ich vlastníkmi sú jednotliví občania) dáva povolenie obecný úrad.
Preto upozorňujeme občanov, že na výrub musia byť splnené
tieto podmienky: 1.Výrub a vývoz sa smie uskutočniť len v čase

vegetačného pokoja (od októbra do apríla). 2.Žiadateľ si vyzdvihne
na obecnom úrade tlačivo (žiadosť), ktoré vyplnené predloží opäť
na obecný úrad k tomu, aby obecný úrad na základe takto
vyplnenej žiadosti vydal „Rozhodnutie o povolení o výrubu.“
3. K žiadosti je potrebné doložiť kópiu mapky z ROEP-u
s vyznačením parciel žiadateľa, na ktorých chce prevádzať výrub
/mapky má k dispozícii pre občanov obecný úrad/ a doklad
o vlastníctve, resp. spoluvlastníctve k týmto parcelám /aj tento
doklad má k dispozícii pre žiadateľov obecný úrad/. 4. S mapkou,
kde sú parcely, na ktorých chce žiadateľ prevádzať výrub, musí
žiadateľ zájsť za predsedom urbáru, ktorý zistí či tieto parcely nie
sú súčasťou lesohospodárskeho plánu (LHP). Ak nie sú, túto
skutočnosť na žiadosti potvrdí predseda urbáru svojim podpisom
a odtlačkom pečiatky. 5. Spoluvlastníci parciel, kde sa má prevádzať
výrub dreva a tiež vlastníci susediacich pozemkov musia
žiadateľovi na žiadosti podpisom potvrdiť, že s plánovaným
výrubom sú oboznámení. 6.Na základe takto predloženej žiadosti
a po zameraní a identifikácii parciel na tvare miesta /v teréne/ podľa
mapky, vydá obecný úrad ,,Rozhodnutie o povolení výrubu“.
Zameranie, resp. identifikáciu môže previesť určená komisia
pozostávajúca z predsedu urbáru, zástupcu obce, žiadateľa, resp.
susedov predmetných parciel. Pokiaľ to táto komisia nie je schopná
zamerať /kvôli ťažkej orientácii v zarastenom teréne/, musí žiadateľ
požadovať o zameranie geodeta. Komisia, resp. geodet, zamerané
drevo na parcele vyznačí sprejovou farbou, aby sa mohol žiadateľ
pri výrube zorientovať. 7.V zmysle zákona musí obecný úrad
vyrúbanú guľatinu označiť (ociachovať), a to predpísanou
obecnou ciachou /kvôli prípadnej kontrole policajtmi pri prevoze,
resp. pri pílení na gátri/, na základe ktorej žiadateľ preukazuje pôvod
dreva. Poplatok za vydanie rozhodnutia vo výške 200,- korún sa
platí na obecnom úrade.Takýto, resp. podobný postup, majú aj
ostatné obce a hoci sa zdá zložitý, dá sa zvládnuť v priebehu
krátkeho času. Tento postup sa týka nielen výrubu úžitkového
dreva, ale aj palivového dreva z parciel, ktorých vlastníkmi sú
fyzické osoby – občania. Spolok urbáru vydáva povolenie
(asignáciu) len na palivové drevo z urbárskych pozemkov a na
ťažbu na predaj v zmysle LHP pre obchodných partnerov a
odberateľov (napr. pre Janotíka, Hludekovú, Šindlera atď.).
Poznámka : Parcely , ktoré majú vo vlastníctve občania, resp. spolok
urbáru a ktoré sú v katastri (aj v ROEPE) uvedené ako les, sa ťažiť
môžu len s povolením lesného úradu, pretože podliehajú LHP. Na
tieto dohliada lesný úrad, resp. odborný lesný hospodár.
Z uvedených skutočností vyplýva, že v podstate každý výrub či
už úžitkového, resp. palivového dreva, podlieha schváleniu buď
lesným úradom, obecným úradom alebo spolkom urbáru a teda
bez ich rozhodnutia (asignácie, tzv. bumažky) nie je dovolený a tým
pádom trestný. Kvôli tomu bol výborom spolku urbáru určený
vývozný deň dreva na sobotu /môžu byť výnimky s vedomím
urbáru, resp. obce/. Vzhľadom k tomu, že sa začali uskutočňovať
výruby bez povolení, bolo dohodnuté, že v takomto prípade budú
porušovatelia nahlásení na Policajný zbor Slovenskej republiky.
Keďže ceny plynu a elektriny sa od 1.1.2004 opäť zvyšujú,
občania budú  chcieť častejšie prevádzať výrub dreva, najmä
palivového, aby tak mohli vykurovať svoje domácnosti lacnejším
palivom. Táto situácia je pochopiteľná a obecný úrad nechce robiť
voči tomu bariéry, ale musí byť dodržaný určitý poriadok a systém
pri povoľovaní výrubov.

VÝRUB DREVÍN - postup k jeho povoleniu
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INFORMÁCIE
OBECNÉHO ÚRADU

JE MOŽNÉ stavať v obci rodinné domy?
Často sa občania pýtajú, prečo obec neumožní občanom, ktorí
majú záujem o výstavbu rodinných domov, túto výstavbu
realizovať. Preto chcem niektorými informáciami uviesť občanov
do ,,obrazu“. Obecný úrad už má kompetenciu vydať stavebné
povolenie pre výstavbu rodinného domu. Aby však
potencionálny žiadateľ mohol stavať, musí mať pozemok
majetkoprávne  vysporiadaný. A tu sa hneď v našej obci začína
problém, pretože obecný úrad nemá vo vlastníctve také pozemky,
ktoré by boli vhodné na výstavbu rodinných domov. Obec má
len vo vlastníctve napr. pozemky pod miestnymi komunikáciami,
pod cintorínom, neknihovanú pôdu atď. Žiadatelia majú problém
nájsť rozmerovo vhodný pozemok pod stavbu. Vyplýva to najmä
z toho, že pozemky (napr. močiare, alebo ponad kultúrny dom, na
ktoré má obec zastavovacie plány) sú vo vlastníctve rôznych
občanov, a to každý vo veľmi malej výmere , takže pre výstavbu
by bolo potrebné tieto pozemky odkúpiť od veľkého počtu
vlastníkov. A na dôvažok, niektorí títo vlastníci už nežijú, resp.
pôda je v správe Slovenského pozemkového fondu  a jej
vybavenie by si vyžiadalo veľké úsilie prostredníctvom
ťažkopádneho majetkoprávneho vybavovania. (Tomuto stavu
by najviac pomohla komasácia.  Preto sa v obci viac rekonštruujú
staré domy, ako stavajú nové. Obecné zastupiteľstvo preto prijalo
uznesenie, aby sa obecný úrad pokúsil začať vykupovať pozemky
najskôr pod cestu a tiež pre individuálnu výstavbu od občanov.
Na základe toho budeme oslovovať občanov, ktorí majú pozemky
tam, kde je vytvorený zastavovací plán na ich odkúpenie. Uvidíme,
ako na to oslovení vlastníci zareagujú. Odpoveďou na otázku
v názve tohto článku je: áno, stavať v obci je možné za podmienky
vysporiadania pozemkov pod plánovanou výstavbou.

AKTIVITY a čerpanie eurofondov
V masovokomunikačných prostriedkoch sa v poslednom období
veľmi často zaoberajú tzv. európskymi fondmi. Z toho dôvodu
sú možno niektorí občania zvedaví, ako na tieto ponúkané financie
z európskej únie reaguje obecný úrad. Preto predkladáme
informáciu občanom, že práve z európskych fondov sa začal v obci
uskutočňovať projekt komasácie, ktorý je dlhodobou akciou
a najmä vôbec nie lacnou záležitosťou. Do roku 2018, kedy by
mala byť ukončená,  je potrebných cca 20 miliónov. Obec nemôže
v žiadnom prípade túto akciu prefinancovať, preto by sa mali na
komasáciu využiť práve peniaze z európskych fondov (pokiaľ
bude projekt pre našu obec schválený v Bruseli). Ďalej chceme
informovať občanov, že ďalšia možnosť získania finančných
prostriedkov z eurofondov sa javí v oblasti životného prostredia,
a to pre akciu „Odkanalizovanie“a výstavbu ČOV pre obce
Chlebnice, Dlhá a Sedliacka Dubová. Občania mali možnosť
v posledných dňoch vidieť, že po obci sa pohybovali ľudia, ktorí
začali meracie a geodetické práce potrebné k projektu na túto
akciu. Či sa napokon uskutoční, to záleží od toho, či bude tento
projekt schválený v Bruseli. Na túto akciu by bolo potrebné cca
80 – 100 mil. Sk. Niektorí občania hovoria, že keď bude čistička,
že sa bude viac platiť, t.j.aj za stočné. Avšak prichádza taká doba,
že každý znečisťovateľ bude musieť v budúcnosti na základe
zákona platiť za znečisťovanie životného prostredia, no a to by
bola pre naše rodinné domy pohroma, pretože všetci vieme, kde
naše odpady a splašky idú (žumpy, potok, rieka Orava, garády).
A udelené pokuty za znečisťovanie životného prostredia by boli
vyššie ako stočné. Takže kanalizácia by tomuto predišla. Sú aj

ïalšie možnosti na čerpanie európskych fondov, no ďalšie možné
akcie by obec musela spolufinancovať a na to nemá voľné zdroje.
Avšak na spomínané dve akcie by obec nemusela prispievať
financiami.

AKO JE TO S ERBOM OBCE?
Dopočuli sme sa, že okolo obecného erbu sú nejaké nejasnosti
a vraj sa má meniť. Z tohto dôvodu sme oslovili toho
najpovolanejšieho – starostu Mgr. Ladislava Tomáňa. Dostali sme
takého vysvetlenie.
- Zákon ukladá všetkým obciam potvrdiť erb svojej obce
heraldickou komisiou v Bratislave. Takto konal aj náš obecný úrad.
Predstúpili sme pred komisiu na potvrdenie oficiálneho
erbu insignií obce. Komisia konštatovala, že taký erb i zástavu
(akú používa naša obec) má už potvrdenú obec Kišinná pri
Bánovciach nad Bebravou. Ďalej komisia konštatovala, že v našom
erbe je rozpornosť, lebo na pečati z roku 1772 nie je jasný znak, či
ide o srnca alebo o líšku. Skôr je to podoba líšky. Z toho dôvodu
heraldická komisia navrhuje upraviť parožie srnca, znížiť počet
konárov na strome a pridať dubové listy. Predpoklad je taký, že
erb i zástava budú trochu upravené podľa návrhu heraldickej
komisie a takto potvrdené môže ich obec používať.

EŠTE SLOVO O KÁBLOVKE
Opäť ide zimné obdobie, kedy najmä pri väčších mrazoch káblové
rozvody spôsobujú poruchy vo vysielaní káblovej televízie. Taktiež
poruchy môže spôsobiť aj zlá kvalita signálu, ktorý je v zimnom
období  horšie chytateľný, nakoľko mráz, sneh a chlad ruší vlnenie,
ktoré prechádza dlhými trasami na obecné antény. Tie programy,
ktoré prijímame prostredníctvom satelitu bývajú menej poruchové.
Z uvedených dôvodov vyzývame občanov, aby boli trpezliví pri
horšej kvalite jednotlivých programov. Nie je v možnostiach obce,
aby takýto problém ihneď odstránila, hoci sa začali platiť poplatky
za používanie káblovky, tieto poplatky idú najmä za licenciu, ktorú
obec musí za občanov platiť a to vo výške cca 38 000 ročne, ďalej
za dekódovacie karty pre príjem českých programov a za servis.
Dúfame, že v ďalšom roku využijeme vaše poplatky na zabezpečenie
lepšej kvality káblových programov.

O ZÁVORE V ROVNI
V 2. čísle novín ŽIAR sme písali, že obecný úrad chce inštalovať
závoru na ceste smerujúcej od cestného mosta do Rovne, a to
z toho dôvodu, že trasu po tejto ceste devastujú veľké mechanizmy
najmä z poľnohospodárskeho družstva z Hornej Lehoty. Zdá sa,
že po tom, čo sa to lehotskí družstevníci dozvedeli začali čo to
konať. Po osobnom jednaní so starostom Mgr. L Tomáňom začali
svojimi mechanizmami navážať drť a dúfame, že túto cestu
čiastočne zrekultivujú. Nič to však nemení na zámere obecného
úradu závoru postaviť.

Plánovanú akciu cestného obchvatu  smerom od Oravského
Podzámku sa opäť nepodarilo začať budovať (financie boli
v št. rozpočte už plánované) nakoľko voči vydanému
stavebnému povoleniu sa už druhýkrát odvolal jeden občan
Or. Podzámku. Po odvolacom konaní už možno financií
nebude a budeme čakať na ďalší rok či v tejto záležitosti
neprinesie niečo nové...Súkromné záujmy prevládajú nad
celospoločenskými. Škoda!

CESTNÝ OBCHVAT

/starosta/
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-Volebný program obce bol schválený na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 14.2.2003. Realizácia plnenia sa uskutočňuje
pomerne úspešne aj napriek ťažkostiam a finančným problémom.
Občania majú celé znenie Volebného programu obce doma,
nakoľko bol zverejnený v Spravodaji Žiar v marci tohto roku, takže
si môžu sledovať, ako sa napĺňa. Za toto jednoročné obdobie
z investičnej oblasti sa už podarilo splniť napríklad:
* dokončila sa výstavba 8-bytovej jednotky na požiarnej zbrojnici
* dobudovala sa infraštruktúra k nájomným bytom (telefón, plyn,
   voda, elektrina, káblovka)
* začalo sa s komasáciou pozemkov
* splynofikovali sa priestory prízemia hasičskej zbrojnice
* udržiava sa kontakt s mládežníckou skupinou, ktorá pracuje na
   projekte záchrany kostola – „Dubova Colonorum“
* majetkovo – právne sa vysporiadala prístavba starej hasičskej
   zbrojnice, kde je obecný šrotár
* zrekonštruovali sa priestory v kultúrnom dome, ktoré sa používali
   na premietanie filmov
* vymenili sa skorodované skrinky na stĺpoch elektrického vedenia
* upravil sa priestor na pranie prádla a kobercov pod železničným
   mostom a celý priestor medzi obidvoma mostami.

Pohľad na upravený priestor medzi mostami.

Ďalšie úlohy z investičnej oblasti sú plnené alebo sa zatiaľ
čiastočne plnia, napríklad:
úprava cintorína – schody, postupne sa rekonštruuje verejné
osvetlenie s úspornými svietidlami a obecný rozhlas – nové
reproduktory, upravuje sa priestor verejnej zelene, parku,
verejných priestranstiev, dosiahlo sa lepšie ozvučenie vonkajších
priestorov pri dome smútku.
Čo sa týka oblasti riadenia a spolupráce s občanmi, združeniami,
inštitúciami, podnikateľmi, cirkvou sa plnia priebežne a sú trvalého
charakteru. To sa týka aj oblasti sociálnej a oblasti školstva,
kultúry a športu. Pomerne dobre si počíname v aktivitách
informovanosti občanov, pri riešení sťažností, podpore obecného

REALIZÁCIA VOLEBNÉHO PROGRAMU OBCE
PO PRVOM ROKU

Od komunálnych volieb v roku 2002 ubehol jeden rok a v tejto súvislosti sme sa opýtali starostu našej
obce Mgr. Ladislava Tomáňa, čo sa podarilo zrealizovať  z prijatého volebného programu aj napriek
nedostatku finančných prostriedkov. Starosta bol ochotný s nami hovoriť a k plneniu jednotlivých úloh
volebného programu sa vyjadril takto:

Informácie aj prostredníctvom obecných násteniek.

hasičského zboru, vychádzame v ústrety sociálne odkázaným
občanom, dôchodcom, vianočné poukážky na nákup tovaru,
riešime otázky v rámci opatrovateľskej služby, poskytujeme
bezplatnú sociálno – právnu službu pre občanov, uskutočňujeme
zdravotnícku osvetu, riešime školskú problematiku, vydávame
štvrťročne obecné noviny, podporujeme prevádzku obecnej
knižnice, ponúkame priestory kultúrneho domu na rôzne aktivity,
komerčne využívame obecné športové zariadenia, podporujeme
športové kluby i klubov v ZŠ, ako sú rôzne krúžky a podobne.
V ďalšom období sa budeme usilovať spolu s poslancami o ďalšie
napĺňanie volebného programu k spokojnosti našich občanov,
aby svoj život v obci prežívali spokojne a dôstojne.

Telefónny automat už môžu občania využívať.

Ďakujeme pánu starostovi za poskytnuté informácie a prajeme mu
ako aj poslancom OZ veľa tvorivých nápadov a sily, aby ich
predsavzatia sa naplnili k spokojnosti všetkých našich občanov.

/rozhovor viedol Ph/
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                     INFORMÁCIA
                                 O AGRODRUŽSTVE
Pre poľnohospodárov na Slovensku bol tento rok asi najhorší zo
všetkých doteraz. A ako hovorí predseda Slovenskej
poľnohospodárskej komory Ing. Oravec, ťažko si predstaviť horší
poľnohospodársky rok z hľadiska počasia ako tento.
Pričinilo sa o to viacero faktorov. Najmä rastlinnú výrobu
mimoriadne ovplyvnilo počasie. Začalo šarapatiť už vlaňajšou
privlhkou jeseňou, pokračovalo dlhou a súvislou zimou. Prudká
zima – prakticky bez jari – vhupla oboma nohami do suchého
tepla, ktoré pokračovalo až do jesene. Tento fakt (najmä sucho)
mal negatívny dosah na výnosy objemových krmív a na pastvu.
Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil živočíšnu výrobu a celkové
tržby bola tá skutočnosť, že všetky mliekárne začali mať nadbytok
mlieka, ktorý riešili tak, že od družstiev vykupovali len kvótované
množstvo. Mlieko, ktoré družstvá vyprodukovali nad kvótu,
vykupovali mliekárne len za polovičnú cenu, t.j. po 5 korún za
liter. To znamená, že okrem nižších výnosov z objemových krmív
v dôsledku sucha mali družstvá aj podstatne nižšie výnosy
z predaja mlieka. Naše družstvo malo výpadok z tohto dôvodu
tento rok cca 900 tis. Sk.
Ďalším faktorom, ktorý ovplyvní hospodárenie a ekonomiku
družstiev a spôsobí doslova pohromu, je tzv. verifikácia pôdy,
ktorú užívajú družstvá na poľnohospodárske účely. Snímkovaním
z lietadla boli zafotené na celom Slovensku stavy obrobenosti
pôdy v jednotlivých chotároch. Toto snímkovanie najviac ublížilo
družstvám v podhorských oblastiach, pretože tieto družstvá
poberali doteraz dotácie podľa stavu výmery pôdy, ktorý bol
vedený len popisne v katastri nehnuteľností. Tento popisný stav
podľa skutočností a teda podľa nafotených snímkov
nezodpovedá realite. Lúky a polia sa viac ako 20 rokov nečistili
a preto zarastali. Takto prídu družstvá o dotáciu na pôdu, ktorú
až do tohto roku dostávali v plnej výške za ten stav pôdy, ktorý
bol evidovaný na katastri. Družstvá tak budú strácať cca 30–
50% dotácie, a to už je stav na pokraji likvidácie a bankrotu
družstiev nakoľko spomínané suchá, mlieko a polovičné dotácie
sú veľmi vážnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú ekonomiku
a hospodárske výsledky družstiev najmä v podhorských
oblastiach, t.j. najmä na Orave. V takejto situácii sa nachádza aj
dubovské Agrodružstvo a bude mať čo robiť, aby prežilo tieto
ťažké časy, ktoré ho čakajú.
Okrem spomínaných faktorov ovplyvnia ekonomiku nášho
družstva aj ďalšie faktory.
1. Družstvo muselo splatiť polovičku pôžičky, ktorú dostalo na
výstavbu novej zastrešenej silážnej jamy, a to vo výške 1,7 mil.
Sk, (druhú polovičku vo výške 1,7. mil. Sk by nám malo odpustiť
MP SR).
2. Družstvo má nakúpené nové mechanizmy a zvieratá (2 traktory,
krmný voz, mulčovač, 50 jalovíc), ktoré ešte treba posplácať (75%
je už splatených ).
3. Poslednou veľkou investičnou akciou bola rekonštrukcia
maštale, výstavba novej dojárne a prístavba prístrešku na voľné
ustajnenie. Na túto akciu si družstvo muselo zobrať úver vo výške
5,9 mil., ktoré bude musieť splácať do roku 2010.
Všetky 3 spomenuté aktivity sú rozplánované splácať
v dohodnutých splátkových kalendároch, no splácať ich možno
vtedy, keď bude z čoho. To znamená, keď bude dobrá dojivosť.
Tá však v dôsledku sucha a v dôsledku pomalého návyku kráv
na nový systém dojenia v novej dojárni, zatiaľ nie je. A družstvo
žije vlastne najviac z tržieb za mlieko.
Na základe týchto skutočností muselo družstvo pristúpiť aj

Záber z novej dojárne.
k nepopulárnym opatreniam, ako k znižovaniu miezd, výpovediam,
šetreniu finančných prostriedkov na osobnom aute, telefónoch,
elekt. energii atď. Nikde a nikto nie je šťastný, keď musí pristupovať
k takýmto opatreniam, ale na nepriaznivé faktory, uvedené v tomto
článku, ktoré vo veľké miere ovplyvňujú ekonomiku družstva, je
nutné reagovať takým spôsobom, aby sa zachraňovalo družstvo
ako celok, hoci niektorí jednotlivci na to doplatia. Na družstve
bola prezamestnanosť THP, holdovanie alkoholu,  krádeže, fušky.
Opatrenia proti tomuto sú nepríjemné, ale nutné a aj v blízkej
budúcnosti sa budú tvrdo tieto nešváry postihovať. Na potieraní
týchto javov by však malo záležať najmä členom a podielnikom
družstva, aby sa ich majetok zhodnocoval a nie znehodnocoval.
Do roku 1998 sa totiž 2x znižovalo základné imanie družstva, no za
posledné 3 roky sa majetok družstva navýšil o cca 10 mil. Majetok
sa teda navýšil, ale s hotovými voľnými peniazmi je a bude ešte
dlho problém a preto sa žije „z ruky do úst“. Tie peniaze sú
momentálne v majetku a ten by až neskôr mal prinášať peniaze.
Zamestnanci aj občania možno repcú na rôzne veci, ktoré sa dejú
na družstve, ale výplaty zatiaľ vždy boli a načas, čo na iných
družstvách nie je samozrejmé. Viacerí by sa chceli aj zamestnať na
družstve, no súčasná ekonomická situácia (nižšie dotácie, splátky
úverov a pôžičiek) neumožňujú prijímať nových zamestnancov.
Ešte o jednej záležitosti je potrebné informovať, a to o nájme za
pôdu o nájomných zmluvách. Nájomné zmluvy s vlastníkmi pôdy
boli uzavreté na 5 rokov a končia platnosť 31.12. 2003. Z toho
dôvodu sa všetky obnovujú a budú pripravené na podpis
v kancelárii Agrodružstva. Údaje v nich sú pripravené podľa
nových vlastníckych vzťahov a podľa ROEPu, ktorý je pre náš
kataster už smerodajný. Preto bude družstvo vyzývať občanov
na ich podpisovanie. Zároveň pri podpisovaní im bude vyplatené
nájomné za tento  rok.
Podľa verifikácii pôdy naše družstvo stráca v budúcom roku na
dotáciách cca 1 000 000 Sk, lebo snímkovanie odhalilo, že zo 630
ha, na ktoré bralo dotácie 30 rokov, je zarastených až 260 ha, čo  je
41%. To by aj znamenalo, že by družstvo nemuselo platiť za tieto
zarastené hektáre daň  z nehnuteľností, ktoré doteraz každý rok za
občanov - nájomcov aj platilo. Predstavenstvo však rozhodlo, že
za tých nájomcov, ktorí podpíšu z družstvom nájomné zmluvy,
túto daň zaplatí, hoci ich pôdu nebude celú využívať a obrábať,
nakoľko je zarastená.
Oveľa viac informácií o družstve je možné sa dozvedieť na členskej
schôdzi, ktorá bude v marci budúceho roka, len sa netreba báť
opýtať a treba tam poslať najmä mladších občanov, hoci nie sú
členmi, ale môžu byť splnomocnení, a to preto, aby sa viac
dozvedeli o chode družstva. /Lt/



Húsenica zo starých pančúch:
Pomôcky: dve staré silonové pančuchy, nožnive, niť, ihla, materiál
(vata alebo staré látky) na vyplnenie, zvyšky vlny, gombíky.
Postup: Na pančuchách odstrihneme nohy a navlečieme ich všetky
na seba. Tým dostaneme hrubší, nepriesvitný materiál. Do
pančuchy vložíme za hrsť výplne tak,a by sme vytvorili guličku a
za ňou pančuchu zviažeme vlnou. Potom opäť vložíme výplň a
stiahneme. Pokračujeme tak dovtedy, pokiaľ nebudeme mať
vyplnenú celú pančuchu. Potom na pančuchu prišívame gombíky
ako nos, oči, prípadne aj na ozdobu tela. Vlasy urobíme z vlny
niekoľkokrát namotanej na prsty.

Bábika zo slamy:
Pomôcky: slama, niť, nožnice
Postup: Asi 20 stebiel slamy dlhých 24 cm si prehneme na
polovicu. Vo vzdialenosti 2 cm od okraja previažeme slamu niťou.
Druhým previazaním slamy upletieme vrkoč a previažeme ho
telíčkom bábiky ako ruky. Bábikám môžeme dať aj textilné detaily -
šatku okolo hlavy, okolo krku, zásteru, batôštek.
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Milé deti, je tu Advent, čas prípravy na Vianoce. Blížia sa prázdniny a to je čas nielen oddychu, ale aj príležitosti urobiť veľa
dobrého. Už naši rodičia a starí rodičia nás učili, že Vianoce sú sviatky lásky a pokoja. Preto už v úvode vás vyzývam zasúťažiť

si. Vašou úlohou bude napísať skutočný vianočný príbeh. Môže byť o tom, ako ste prežili Vianoce, čo ste zažili, alebo napr.,
ako vám niekto pomohol alebo vás prekvapil. K pomoci vyzvyte aj svojich rodičov a starých rodičov.

Ponúkneme vám aj zopár námetov, ako pripraviť vianočný darček, prípadne prekvapiť rodičov a pripraviť vianočný koláč.
Veríme, že sa nielen zabavíte, ale skrášlite vianočné sviatky aj tým, čo sú okolo vás.

námety  na vý robU Darcekov a prekvapeníˇ
Domček so sušienok:
Pomôcky: citrón, práškový cukor,
sušienky, čokoládové cukríky.
Postup: do misky vtlač šťavu z cit-
róna a nasyp toľko práškového
cukru, aby vznikla polotekutá hmota -bude slúžiť ako lepidlo.
Do prostriedku sušienky daj trochu sladkej hmoty a polož na
ňu čokoládový cukrík v podobe. Ďalšiu sušienku rozrež na
dve časti a prilep cukrík. Malý kúsok sušienky dolep na
strechu ako komín. Ak chceš mať domček zasnežený, posyp
ho práškovým cukrom. Namiesto sušienok môžeš použiť
napríklad aj svetlú a tmavú čokoládu...
Domčeky môžeš použiť ako ozdobu a dobrú pochúťku ku
vianočným koláčom a porozprávať sa s rodičmi, ako oni, keď
mali toľko rokov ako ty, prežívali Vianoce.

1 a 2: Radostnú zvesť Panne Márii zvestoval .....(1) ..... (2)
3. Ako nebeský posol pozdravil Máriu?
4. Meno Matky Panny Márie.
5. Ako sa nazývajú starozákonné postavy, ktoré vedeli
   predpovedať, čo sa stane? (jednotné číslo)
6. Ako mala Panna Mária podľa anjelovho zvestovania
   nazvať svojho Syna?
7. Aké bolo zamestnanie Máriinho snúbenca Jozefa?

Pomôžte turistovi
Oliverovi dostať sa

domov ešte do Vianoc.

Už v úvode sme vás informovali, milé deti, že pre vás máme
pripravenú veľkú vianočnú súťaž o najkrajší skutočný vianočný
príbeh. Tri najkrajšie príbehy budú odmenené peknými cenami a
zverejníme ich v najbližšom čísle nášho obecného časopisu Žiar.

Príbehy,  prípadne vašu odpoveď na našu tajničku, vhoďte na
samostatnom lístku do schránky v obchode u p. Vavrečanovej do

15.2.2004. Nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko,
vek a presnú adresu.

DE NT É   K E KSK O OI

TAJNIČKA

/Md/
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SPOLOČENSKÉ
OKIENKO

Rodinné a spoločenské udalosti v našej obci.

UZAVRELI MANŽELSTVO
Martina Lukačíková - Jaroslav Hurák

/18.10.2003/

JUBILANTI

45 rokov:
Murínová Mária (25.1.2004)
Oršuliak Jozef Ing. (31.1.2004)

50 rokov:
Oršuliak Peter st.   (19.1.2004)
Karetková Helena (15.2.2004)
Hojo Michal   (13.3.2004)
Marecký Benedikt (24.12.2003)

55 rokov:
Kováčová Jana   (1.1.2004)
Kučera Jozef   (25.3.2004)

60 rokov
Krška Matúš (2.2.2004)
Miháľ Marián (14.2.2004)

65 rokov
Majcher František (28.2.2004)
Kršková Anna (24.3.2004)

75 rokov
Mihá¾ová Mária (21.1.2004)

/Ph/

Jubilantom blahoželáme! Prajeme veľa životného
optimizmu a nech sa ich drží pevné zdravie,

spokojnosť, radosť v rodinnom kruhu.

K 1. VÝROČIU OBECNÝCH NOVÍN

ŽIAR

Naše obecné  noviny ŽIAR dosiahli prvý rok svojej životnosti.
Prvé číslo  vyšlo v decembri 2002 a teraz vám predkladáme už
piaty exemplár. Aj keď  v skutočnosti  máte v rukách číslo 4, ale
počíta sa podľa ročníkov vydania. V roku 2002 vyšiel jeden
výtlačok a v tomto roku 2003 výtlačky, čiže kvartálne  vychádza
jedno číslo.
Pri tejto príležitosti sa chceme zamyslieť, či sa nám podarilo
dosiahnuť aspoň sčasti  tie ciele, ktoré sme si stanovili pri ich
zrode.Tak ako sme spomínali , že nič v živote neprichádza hotové
a dokonalé, tak aj naše noviny sa postupne dotvárajú, formujú,
aby aspoň sčasti plnili tú funkciu, ktorú má publicistika, a to
predovšetkým – informovať, agitovať, vzdelávať, vychovávať
v normách spoločenskej a novinárskej etiky.Sme si plne vedomí
viacerých nedostatkov, chýb, nepresností, technického
zvládnutia atď. Zároveň chceme, aby ste  nás aj pochopili pre
sťaženosť podmienok a chýba nám aj určitá profesionalita. Nie
sme vybavení technikou, aby sme mohli tvoriť noviny na jednom
pracovnom mieste. Prechádza to dosť  zložitým procesom –
tvorenie článkov, prepisovanie, uloženie do počítača, grafika,
korekcia, tlač a v konečnej podobe sa dostáva k vám do
domácnosti. Na tomto sa podieľajú štyria  členovia redakčnej
rady s veľkou pomocou starostu Mgr. Ladislava Tomáňa a pani
Boženy Strežovej.
Zároveň nás teší priaznivá odozva našich občanov – čitateľov,
ktorí dali najavo svoje sympatie, či už osobne  alebo
prostredníctvom novín v rubrike  SONDY – NÁZORY –
POSTREHY.
Napriek nedostatkom sme sa snažili vám priniesť informácie
z práce obecného úradu, obecného zastupiteľstva a iných
zložiek. Priblížili sme  významné osobnosti našej obce, prípadne
tie, ktoré tu pôsobili a zanechali  kus umu i práce pre blaho
všetkých nás. Okrem toho sme sprostredkovali udalosti o dianí
v obci, ďalej detské okienko a nezabudli sme ani na jednotlivé
spolky, organizácie, športové podujatia atď.
Za najdôležitejšie a najpotrebnejšie informácie sme považovali
informácie z rokovaní orgánov obce, aby sa tak dostali
prostredníctvom novín medzi našich občanov. A tie boli
overené! Venovali sme pozornosť, aké sú všeobecne záväzné
nariadenia, uznesenia, napríklad miestne poplatky, sociálne
zabezpečenie, sociálna pomoc, kompetencie obecného úradu,
ochrana životného prostredia či opatrovateľská služba.
Poukazovali sme aj na nedostatky a čakali sme odozvu od
občanov. Akosi chýba odvaha vyjadriť svoj názor na
odhaľovanie rôznych priestupkov, neduhov, ktoré iste trápia
každého z nás. Privítali by sme každú dobrú radu i názor na
rôzne oblasti nášho života v obci. Môžete sa kontaktovať na
členov redakčnej rady, alebo svoj príspevok vhoďte aj bez
podpisu do „bonza„ schránky, ktorá sa nachádza pri vchode
predajne p. Vavrečanovej. Určite budeme reagovať na vaše
dotazy, ďalej môžete prispieť i článkom na akúkoľvek tému. Radi
uverejníme, len musí spĺňať normy etiky! Ak si nebudete želať
zverejniť meno, budeme to plne rešpektovať a nezverejníme ho.
Veríme, že už odteraz nájdete odvahu a prispejete dobrou radou
do obecných novín  ŽIAR. Celá redakčná rada i obecný úrad si
želá, aby ste aj naďalej dostávali do svojich domácnosti čo
najväčší počet informácií o dianí v obci prostredníctvom
obecných novín, a to Spravodaja ŽIAR.

/redakèná rada a obecný úrad/
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POSTREHY - NÁZORY - PODNETY

1/ Opýtali sme sa na názor obchodníkov v obci:
„Pripravuje sa zákon, ktorý bude nariaďovať zálohovanie PET
fliaš. Pravdepodobne vstúpi do platnosti 1.4.2004. Záloha na fľašu
by mala byť 4 Sk. Aký dopad bude mať tento zákon na vás ako
obchodníka?“
Odpovedala p. Vavrečanová:
-Problém bude s obalmi na fľaše, ešte nevieme, či budú fľaše brať
veľkosklady, alebo niekto iný. Samozrejme bude s tým práca
naviac. Našťastie ja nemám problém so skladovaním.

Odpovedala p. Grofčíková:
-Od 1. apríla nebudem objednávať nápoje v plastových fľašiach.
Nemám na to bohužiaľ priestory.

2/ V obci máme dva obchody potravín a dve pohostinstvá. Zisťovali
sme medzi občanmi názory na úroveň služieb, predovšetkým na
predajne potravín. Oslovili sme viacero respondentov a ich názory
sa stotožňovali. Tieto vám predkladáme anonymne.
Otázka teda znela: „Ako ste spokojný/á s úrovňou
poskytovaných služieb v miestnych potravinách?“

-V obchodoch v Sedliackej Dubovej nie je možné vôbec
nakupovať, lebo tu nie sú základné potraviny.

-Vzhľadom na priestory u p. Grofčíkovej som so zásobovaním
celkom spokojná, ale ak vezmeme do úvahy priestory u p.
Vavrečanovej, privítala by som väčší sortiment. Chýba mäsna,
zišiel by sa jeden väčší obchod so širším sortimentom.

-Nákupy si zväčša robím v Dolnom Kubíne, Nižnej, alebo v Jednote
Dlhá. Tu je úroveň obchodov nulová.

-Mali by sme mať aspoň Jednotu, úroveň je tu nedostačujúca. Ak
chcem niečo kúpiť, musím ísť do Dlhej, alebo inde. Aj čo sa týka
cien, je to zlé. Hlavne pre dôchodcov, ktorí si tovar nemajú
možnosť kúpiť inde a lacnejšie.

-Slabo, veľmi slabo. Boli by sme radi, keby to prebrala Jednota,
aby sme nemuseli chodiť na nákupy do iných dedín, miest, či
veľkoobchodov. A aby sme si mohli všetko, čo potrebujeme  kúpiť
tu aj do zásoby, aj kvalitnejší tovar.

-Otrasné. Bolo by dobre, keby to niekomu predali, alebo prenajali.
Alebo keby tu predajňu otvorila Jednota.

-Moja spokojnosť? Na –99%. Ľutujem ľudí, ktorí nemajú možnosť
sa dostať mimo Sedliackej Dubovej. Hlavne starší ľudia. My, čo
sa častejšie dostaneme do okresných miest, sa dokážeme zásobiť.
Je tu mizerný výber a ceny ako v Bratislave.

Redakcia dúfa, že sa nad týmito názormi zamyslia práve tí, ktorých
sa to týka a sortiment i poskytované služby sa budú snažiť
vylepšovať k väčšej spokojnosti zákazníkov.

V zmysle nového zákona o financovaní školstva boli prijaté nové
ustanovenia súvisiace s financovaním základných a materských
škôl. Doteraz boli financie na školstvo prideľované na triedy, t.j.
dostali sme peniaze na štyri ročníky v ZŠ a na MŠ, hoci žiakov
v nich bolo veľmi málo.
Doteraz obecný úrad ako tak vyšiel s financiami pre školy, hoci
musel niečo doplatiť z obecného rozpočtu na úkor ušetrenia na
verejnom osvetlení, ktoré sa cez noc vypínalo. Novým systémom
prideľovania financií bude štát už prerozdeľovať financie podľa
počtu žiakov, ktorí navštevujú základnú a materskú školu. A tento
systém je pre našu obec absolútne nevýhodný, nakoľko máme
v obci málo detí. Z tohto dôvodu bude pri súčasnom usporiadaní
ZŠ a MŠ nemožné školu zachovať. Zákon však ešte umožňuje tzv.
prechodné obdobie na tri roky, počas ktorého bude štát prispievať
malotriedkam vo výške 95%-tných nákladov, ktoré dával štát
doteraz na chod školy, čo pre našu obec znamená, že v roku 2004
by dostala obec na školu o 85 tisíc Sk menej, v roku 2005 o 170
tisíc a v roku 2006 až o 260 tisíc Sk menej. Ďalšie roky by boli financie
už poskytované presne na žiaka, čo by pri našom počte žiakov
v štyroch ročníkoch a v MŠ (cca30) nepostačovalo na udržanie
školy v obci.
Na základe týchto skutočností budeme musieť na obecnom
zastupiteľstve uvažovať, ako sa s touto situáciou vysporiadať.
Jasnejší obraz do tohto problému dajú ešte rôzne usmernenia,
vyhlášky, pokyny, ale aj opatrenia obecného úradu (napr. učiť
v KD, znížiť stav zamestnancov školy, atď.).

/starosta/

Čo možno očakávať v súvislosti
s financovaním Základnej

a materskej školy

Opýtali sme sa na názory
našich občanov

/Em/

Žiaci deviatych ročníkov základných škôl si na
budúci rok musia podať prihlášky na stredné školy
do 15. februára alebo do 1. apríla. Skorší termín
sa týka učebných a študijných odborov, ktoré
vyžadujú overenie špeciálnych schopností
uchádzačov. Stanovuje to vyhláška ministerstva
školstva, ktorá je v medzirezortnom
pripomienkovom konaní.
Ministerstvo posunulo pôvodné termíny
odovzdávania prihlášok pre celoslovenské
testovanie deviatakov z matematiky, slovenského
jazyka a literatúry. Keďže výsledky testovania
budú známe v apríli, budú mať riaditelia stredných
škôl možnosť brať ich do úvahy pri prijímaní na
štúdium.

Prihlášky na stredné školy

/prevzaté zo SITA/
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ZO šPORTU A TELESNEJ KULTÚRY

/Rk/

-15-

FUTBAL:
Rozhovor s trénerom p. Jánom Čupajom - jeseň 2003

Ako ste spokojný s jesennou časťou futbalovej súťaže
a výsledkami nášho mužstva?
-Nakoľko nás opustili opory a sme vo fáze budovania novej
kostry mužstva, v jesennej časti sme nemali „veľké oči“ na
dobré výsledky v súťaži. Pre takú malú obec, ako je Sedliacka
Dubová, je výhra už len to, že postavíme jedenástku a tým
naučíme deti športovať.

Budovanie novej kostry mužstva si vyžaduje aj určité posily.
Odkiaľ a s kým počítate do jarnej časti súťaže?
-Okrem domácich posíl rátame do jarnej časti súťaže s Jožkom
Kyčinom (syn rodáka, ktorý dlhé roky obliekal futbalový dres
Sedliackej Dubovej), ďalej je to Peter Harezník a Marek Reguli,
obidvaja zo susednej obce Horná Lehota.

Takže môžeme očakávať zlepšenie výkonov v jarnej časti
súťaže?
-Áno, je to tak. Predpokladáme skvalitnenie mužstva a tým
pádom aj vznik väčšej konkurencie na jednotlivých postoch, čo
by malo pomôcť futbalovému rastu jednotlivých hráčov
a celému mužstvu.

Prostredníctvom novín Žiar sa chcem v prvom rade poďakovať
deťom, mojim spolupracovníkom – Romanovi Kočálkovi,
Milošovi Polákovi – za ochotu a trpezlivosť počas celej
jesennej časti futbalovej ligy. Nemôžme nespomenúť tiež
sponzorov, bez ktorých by sme nemohli dôstojne reprezentovať
našu obec, a to: obecný úrad, ORAVEX v zastúpení p.Michalom
Hojom, p. Františkom Habiňákom, ORAVAN v zastúpení p.
Jánom Murínom, miestny urbár, TOP s.r.o. zastúpený p.
Ľubomírom Kučerom, obchod p. Antona Vavrečana...

STOLNÝ TENIS:
Dubovský stolontenisový oddiel
Na podnet p. Jozefa Strežu vznikol stolnotenisový oddiel
a prihlásil sa aj do okresnej súťaže. Stolnotenisový oddiel je
súčasťou TJ Cosmos Sedliacka Dubová. Domáce zápasy sa
hrávajú v našom kultúrnom dome, a to na štyroch vynovených
stoloch. Naši hráči hrávajú 1. triedu. Uvádzame rozlosovanie
súťaže pre rok 2003/2004.

1. kolo  02.11.2003 o 12:30 hod   SD – Bobrov „B“
2. kolo  09.11.2003 o 12:30 hod   SD – Námestovo „C“
3. kolo  16.11.2003 o 10:00 hod   Babín – SD
4. kolo  23.11.2003 o 12:30 hod    SD – Námestovo stred
5. kolo  30.11.2003 o 12:30 hod   Veličná – SD
6. kolo  07.12.2003 o 12:30 hod   SD – Sihelné
7. kolo  20.12.2003 o 10:00 hod   Bziny „B“ – SD
   Odvetné zápasy začínajú koncom januára 2004.

Zloženie stolnotenisového
družstva:
-Jozef Strežo – predseda
-Peter Kuboš
-Mgr. Ladislav Tomáň
-Ľudovít Strežo
-Ján Zrnčík
-Dušan Oršuliak
-Róbert Zrnčík

-Patrik Zrnčík
-František Šutý
-Peter Durdiak
-František Habiňák
-Michal Murín
-Michal Dulačka
-Maroš Oršuliak
-Erika Miháľová

Stolnotenisové družstvo vrelo uvíta každého priaznivca
stolného tenisu na svojich domácich zápasoch.

/na fotografii: D. Oršuliak a P. Kuboš v súboji
s námestovskými súpermi/ /Rk/

Aj keď Sedliacka Dubová nebola prihlásená do futbalovej
súťaže dospelých, naši muži zachovávajú tradíciu v rodnej obci.
Obliekajú dres našich susedov a večných rivalov, a to v lige
internacionálov /starší páni/. V tejto súťaži nie sú dôležité
výsledky, ale pohyb. Pre lepšiu orientáciu uvádzame konečnú

tabuľku a prehľad mužov, ktorí pravidelne hrávajú ligu
internacionálov v drese Dlhej nad Oravou.

Mužstvo zápasy výhra remíza prehry skóre body

1. Námestovo 14 9 1 4 37:19 19
2. Tvrdošín 14 9 1 4 31:18 19
3. Nižná n/O. 14 9 1 4 32:19 19
4. Trstená 14 6 2 6 31:29 14
5. Or. Podzámok 14 5 3 6 29:33 13
6. Or. Jasenica 14 5 2 7 25:25 12
7. Dlhá n/O. 14 4 3 7 28:43 11
8. Bziny 14 2 1 11 33:57  5

LIGA INTERNACIONÁLOV:

Dres futbalového družstva internacionálov Dlhá nad
Oravou obliekali:

Ján Zrnčík
Róbert Zrnčík
Ján Čupaj
František Habiňák
Anton Vavrečan
Mgr. Ladislav Tomáň
Ing. Ján Zajac
Milan Palko

Ľubomír Kučera
Ján Tomáň
Ján Jarina
Miloš Polák

/Rk/
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ZIARˇ̌ZIAR

Prichádza zima a s tým súvisia aj zimné športy, ktoré v našej obci
môžeme prevádzať na obecných zariadeniach, konkrétne na klzisku
a na lyžiarskom vleku. Tak ako po iné roky aj tento rok ( v prípade
dostatočných mrazov a dostatku snehu ) bude prevádzkované
klzisko pri obecnej bytovke a lyžiarsky vlek pri druhej bytovke.
Klzisko sa bude využívať podľa určeného harmonogramu, ktorý
bude vyvesený pri vstupe na klzisko. Harmonogram bude
spracovaný tak, aby klzisko využili deti aj dospelí, voľne
korčuľujúci aj hokejisti.
Poplatok : bez osvetlenia - 10 Sk na 2 hodiny /osoba/
                   s využitím osvetlenia – 20 Sk na 2 hodiny /osoba/
Lyžiarsky vlek sa bude využívať v zmysle prevádzkového
poriadku, ktorý bude vyvesený v areáli vleku.
Prevádzkové hodiny budú : v pondelok – piatok od  13.00 – 16.30
a  v sobotu - nedeľu od  10.00 – 16.30
Poplatok : za poldeň   10 Sk,  za deň 20 Sk
Cez prázdniny bude pre klzisko aj pre vlek osobitný denný režim.
O prevádzku vleku, resp. klziska sa bude starať Peter Miháľ,
resp. Anna Štigová.

VYUŽITIE KLZISKA
A LYŽIARSKEHO VLEKU

Obecné noviny nemusia tvoriť len redaktori uvedení na zadnej strane v tiráži, ale budem rád, keď svoje príspevky dajú aj ostatní
občania hocikomu z redakčnej rady, aby to po gramatickej a formálnej úprave uverejnili. Píšte svoje postrehy, sťažnosti, návrhy,
upozornenia, hoci aj anonymne a pošlite redaktorom. Pokiaľ sa to bude dať uverejniť, z hľadiska dodržania slušnosti, tak chcem
aby to redaktori uverejňovali. Pokiaľ budem môcť a vedieť, budem na tieto vaše podnety reagovať a odpovedať. Nebojím sa  nijakej
vašej  otázky, na všetky odpoviem. Už 5 rokov je tomu, ako som dal nainštalovať schránku, kde ste mohli a naďalej môžete písať

svoje podnety, no doposiaľ sa táto schránka skoro vôbec nevyužila. Je umiestnená vo vchode do predajne DOVEX. Píšte, pýtajte sa,
buďte zvedaví, zaujímajte sa o záležitosti obce, družstva, urbáru, TJ a rôzne iné témy. Nech nevedomosťou a neinformovanosťou

                                                                                      nevznikajú fámy a ohovárania.                                                                 /starosta/

Sedliacka Dubová – Bobrov 3 : 15 Tomáň 1, Kuboš 1, Šutý F. 1
Sedliacka Dubová – Námestovo „C“ 11 : 7 Tomáň 3, Kuboš 2, Zrnčík 2, Šutý F. 2.5, Habiňák 1.5
Babín – Sedliacka Dubová 14 : 4 Tomáň 4
Sedliacka Dubová – Námestovo stred 8 : 10 Tomáň 3, Oršuliak D. 2, Kuboš 1, Šutý F. 1.5, Habiňák 0.5
Veličná – Sedliacka Dubová 8 : 10 Tomáň 4, Oršuliak D. 2.5, Šutý F. 2.5, Strežo J. 1
Sedliacka Dubová – Sihelné 18 : 0 Tomáň 4, Zrnčík J. 4, Oršuliak D. 4, Šutý F. 4.5, Zrnčík R. 0.5, Habiňák 0.5, Kuboš 0.5
Bziny – Sedliacka Dubová 11 : 7 Tomáň L.3, Oršuliak D.2,  Šutý F.1,5; Habiňák F. 0,5

Tabuľka:
1. Námestovo C 6  5  0  1  76:32  16
2. Námestovo – stred 6  5  0  1  75:41  16
3. Bobrov B 6  4  0  2  62:45  14
4. Babín 6  4  0  2  59:49  14
5. Sedliacka Dubová 6  3  0  3  54:54  12
6. Veličná 6  1  1  4  43:65    9
7. Sihelné 6  1  0  5  36:72    8
8. Bziny B 6  0  1  5  31:77    7

VÝSLEDKY TJ COSMOS S.DUBOVÁ V STOLNOM TENISE

/Rk/

PÍŠTE, PÝTAJTE SA...

Záber zo súboja s Námestovom (vľavo F. Šutý)

Štefanská zábava 27.12.2003
Silvestrovský ples 31.12.2003
Novoročný turnaj v šachu a dáme 04.01.2004
Lyžiarsky prechod dubovským
chotárom – 5. ročník 17.01.2004
Maškarný ples 21.02.2004
Veľkonočný turnaj v stolnom
tenise 18.04.2004

PLÁNOVANÉ
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ

AKCIE

mailto:ziar@centrum.sk



