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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

14. zasadnutie OZ
   Uskutočnilo sa 16. augusta 2004 za prítomnosti všetkých
poslancov okrem pána Jána Zrnčíka. Hosťami boli Mgr. Ladislav
Ovári, František Jedinák.
   Okrem kontroly plnenia uznesení sa prejednali záležitosti
fungovania Základnej školy s materskou školou v našej obci
v školskom roku 2004/2005. Toto zariadenie zápasí s nedostatkom
finančných prostriedkov, ktoré štát podľa nového normatívneho
systému prideľuje podľa počtu žiakov, čo v našom prípade je 17
žiakov ZŠ a 18 detí MŠ. Od tohto školského roku  sa začína strava
dovážať zo susednej školy v Dlhej nad Oravou, čím sa ušetria
náklady na jeden a pol osoby v školskej jedálni. Rozpočet školy je
udržiavaný len vďaka tomu, že štát prispel tzv. garantovaným
minimom /doplatkom/ financií, čo už za rok nebude môcť. V rámci
toho boli prejednané aj rôzne organizačno-personálne a
prevádzkové náležitosti, týkajúce sa šetrenia financiami. Tiež bola
prerokovaná otázka vzdelávacích poukazov a využitia internetovej
miestnosti v škole pre žiakov a verejnosť.
Starosta predložil informáciu pre poslancov o pridelených
dotáciách, ktoré obec získala z Ministerstva školstva SR a
Ministerstva kultúry SR na  základe podaných projektov, a to na
školu a na šatne. Dohodnuté bolo aj ich použitie.
   Najakútnejšia  je záležitosť enormného zaťaženia štátnej cesty I/
59 vedúcej cez našu obec. V tejto veci je vyvíjaná aktivita
prostredníctvom starostov dotknutých obcí. Bola vypracovaná
hluková štúdia, prevedené sčítanie /dopravný prieskum/ áut
prechádzajúcich cez našu obec, ďalej jednania o znížení rýchlosti,
mediálne tlaky v novinách, rádii a televízii. Čiastočným výsledkom
je, že sa má do konca roka  začať s výstavbou obchvatu, čo pre
našu obec nie je aktuálne, pretože sa začína v Oravskom Podzámku
a vyčlenené financie nepostačujú na trasu ani do Hornej Lehoty.
Obec s ostatnými obcami bude naďalej vyvíjať tlak rôznymi
formami  na kompetentné orgány, napríklad  zátarasy.
   Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo aj ustanovujúcim zasadnutím
Združenia pozemkových úprav zo dňa 6. júna 2004, kde bolo
dohodnuté, že zo zvoleného 15-členného výboru budú vybratí
funkcionári – predseda, hospodár, zapisovateľ. Kedže neboli
prítomní na zasadnutí OZ, bude zvolaná osobitná schôdza, na
ktorej z týchto členov budú zvolení vyššie uvedení funkcionári.
   V priebehu diskusie a interpelácií poslancov boli prejednané
rôzne otázky k problémom v obci, napríklad o možnosti a
problémoch využitia európskych fondov informoval OZ pán
František Jedinák, pracovník Agentúry SEVER v Dolnom Kubíne
– potreba spracovania plánu rozvoja obce, založenie klubu
dôchodcov, aktivity „klarinkov“ na starom kostole – zastrešenie
kostnice, akcie v kultúrnom dome – nájom, družstevná požiarna
LIAZKA – možnosť zaradenia do majetku obce, začať obnovu
káblovky v najporuchovejších úsekoch, zistenie dosahu
funkčných hadíc DHZ, práce VPP, upevniť striedačky na ihrisku,
upomienky neplatičom, pôžička obce pre školu, tratenie sa vody
na úseku cintorín – šatne atď.
V uznesení bolo prijaté a schválené OZ:
1. Použitie účelovej dotácie z Ministerstva školstva SR a
Ministerstva     kultúry SR.

2. Bezplatný prevod družstevnej požiarnej  LIAZ-ky do majetku
obce, pokiaľ to schváli predstavenstvo AGRODRUŽSTVA.
3. Vyvíjať naďalej úsilie pre zníženie rýchlosti áut na štátnej
ceste v obci.
4. Distribuovať dubovským žiakom základných a stredných škôl
ponuku využitia vzdelávacích poukazov v miestnej škole.

       /ph/

Ako presvedčiť
   Jeden starý príbeh rozpráva o človeku,
ktorý svojím trom synom zanechal
sedemnásť tiav. Najstaršiemu odkázal
polovicu, prostrednému tretinu a
najmladšiemu devätinu.

   Synovia sa zišli, aby si rozdelili dedičstvo, ale pri najväčšom
úsilí sa nevedeli dohodnúť na nijakom  riešení, pretože sedemnásť
nebolo možné deliť ani dvoma, ani troma alebo deviatimi. Nakoniec
sa rozhodli požiadať o radu jednu starú ženu. Tá sa zamyslela a
povedala im: „Vezmite si aj moju ťavu a uvidíte.“ Pretože tiav bolo
osemnásť, vzal si najstarší syn svoju polovicu, t.j. deväť zvierat.
Prostredný syn si vzal tretinu - šesť tiav  a najmladší svoju devätinu,
t.j. dve ťavy. Spolu to bolo sedemnásť tiav. Poslednú, ktorá ostala,
vrátili bratia starej žene a poďakovali sa jej za radu. Prielomové
konanie takouto osemnástou ťavou je. Môže vám pomôcť
dohodnúť sa aj tam, kde sa to spočiatku zdalo celkom nemožné.
Ak sa naučíte v zamestnaní objaviť vždy tú osemnástu ťavu,
vyhrali ste.
   Stratégia prielomu nie je v súlade s intuitívnym konaním: pri jej
uplatnení musíte často robiť práve opak toho, čo by ste celkom
prirodzene robili v ťažkej situácii. Podstatou stratégie prielomu je
nepriama akcia, pri ktorej sa odpor oponenta pokúšame obísť.

Informujeme o VZN
   Od 1.  júla obce musia zverejňovať  návrhy
všeobecných záväzných nariadení. Návrh tzv.VZN obec
vyvesí na svojej úradnej tabuli najmenej 15 dní pred
tým, ako ho obecné zastupiteľstvo prerokuje. Ak obec
má internetovú stránku, návrh zverejní aj na nej, ak
nie, zverejní ho „iným spôsobom v obci obvyklým“
/obecným rozhlasom, v novinách atď./. Hovorí o tom
novela zákona o obecnom zriadení.

       /joč/
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

   Obecný úrad zabezpečil pre zber odpadu firmu VERONIKA-
DEŽERICE, ktorá bude v rôznych časových intervaloch
zabezpečovať odber zozbieraného odpadu. Jedná sa o nasledovný
odpad:
Odpad z plastov, predovšetkým umelé fľaše
   Tento odpad sa bude zbierať jedenkrát mesačne, zvyčajne
poslednú stredu v mesiaci a občania ho môžu odovzdať po
vyhlásení obecným rozhlasom buď k obecnému úradu alebo pred
novú hasičskú zbrojnicu. Fľaše môžu byť odzátkované a stlačené.
Tento odpad sa zbiera do modrých igelitových vriec, ktoré si môžu
občania vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo im vrecia dá  na
výmenu spomínaná firma v deň zberu.
Odpad z textilu
Odpad z handier, nepoužívané oblečenie a odev sa bude zbierať
do vriec tmavej červenej farby a občania ho môžu odovzdať ku
garážam  pred  novou hasičskou zbrojnicou. Igelitové vrecia
/červené/ pre zber textilu si môžu občania vyzdvihnúť na obecnom
úrade.
Nebezpečný odpad
   Ide o plechovice z farieb, olejov, kyselín a chemikálií a treba to
dávať do igelitových vriec čiernej farby, ktoré si občania taktiež
môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade. Plné vrecia môžu odovzdať
na obecný úrad alebo v deň vyhlásenia pred predajňou DOVEX.
Odpad z automobilov
   Týka sa to akumulátorov, batérií, žiariviek. Treba ho doniesť na
obecný úrad alebo vo vyhlásený deň  pred predajňu DOVEX, kde
ich zozbiera spomínaná firma.
Na základe týchto uvedených skutočností žiadame občanov, aby
vyššie uvedený odpad odkladali do farebne odlišných vriec a
odniesli ich na určené miesto. Obecný úrad bude pravidelne hlásiť,
kedy sa čo bude zbierať.
Nakladanie s ďalším odpadom
   Drobný odpad je nutné dávať do KUKA nádob, ktorý je
odvážaný každý druhý piatok. Železný odpad je treba dočasne
uložiť na staré smetisko alebo odviezť do Zberných súrovín v Dlhej
nad Oravou.
   Odpad z papiera môžu občania odkladať vo svojich
domácnostiach, odkiaľ ho budú zbierať žiaci základnej školy.
Odpad zo skla, najmä fľaše, je treba dávať do kontajnera pri novej
hasičskej zbrojnici, ktorý je na tento druh odpadu určený. Tento
kontajner je určený len na odpad zo skla, preto do neho
nevhadzujte iný odpad! Na smetisko je dovolené vyviezť len sutiny,
drevo alebo konáre stromov. Veľkoobjemový odpad /staré

nefunkčné chladničky, mrazničky, televízory, počítače/ možno
doniesť na obecný úrad, ktorý zabezpečí ich odvoz.
   Vyzývame občanov, aby nevyvážali odpad na staré
smetisko a taktiež aby nevytvárali rôzne malé skládky
a kopy okolo ciest i popri rieke. Nie je to kultúrne,
špatí naše priestranstvo v obci a nevytvára to dobrý
dojem pre občanov, ale aj pre cudzích.
Peniaze  z pokút, ktoré obdrží obecný úrad od nedisciplinovaných
občanov, budú využité na iné prospešné veci.
Chráňme si životné prostredie v našej obci, aby sme
nežili v odpadkoch. Upozorňujte na to spoluobčanov
a verím, že spoločným úsilím všetkých vás sa to bude
zlepšovať!

/starosta/

Čo nové s obchvatom?

   Táto otázka často rezonuje pri rôznych stretnutiach s občanmi,
nakoľko premávka motorových vozidiel cez našu obec je skoro
neúnosná. Hluk znepríjemňuje život najmä obyvateľom bývajúcich
vedľa hlavnej cesty.
   Obecný úrad vyvíja spolu s okolitými obcami rôzne aktivity,
ktorými pôsobí na kompetentné orgány – ministerstvo dopravy,
políciu, správu ciest, úrad vlády, krajský úrad dopravy atď.
Boli spísané petície  starostov dotknutých obcí, petícia občanov,
vyvinuté tlaky v masovokomunikačných prostriedkoch, boli
vypracované štúdie v jednotlivých obciach, ktoré dokázali zjavnú
nadmernú hlučnosť premávky. Okrem toho bol prevedený
prieskum prejazdov automobilov. Starostovia sa zúčastňujú
rôznych jednaní ohľadom tejto problematiky, no výsledok je stále
v nedohľadne.
   Ako hlavná príčina sa uvádza nedostatok financií a tiež nesúhlas
niektorých občanov v Oravskom Podzámku s plánovaným
smerovaním obchvatu /ponad domy v miestnej časti
Stodolisko/.Pre zaujímavosť uvádzame výsledky sčítania áut, ktoré
prešli cez našu obec, a to dňa 21. júla 2004 od 04,00 hod. do 21,00
hodiny, t.j. za 17 hodín. Počas týchto hodín prešlo cez našu obec
v oboch smeroch 6.554 áut, čo je v priemere za hodinu 385 a za
minútu viac ako 6 áut. V podstate každých 10 sekúnd prejde jedno
auto. Pre porovnanie  s rokom 2000 je to dvojnásobok počtu
prejazdov /v roku 2000, za 24 hodín bolo 4034 prejazdov/.
   Obecný úrad sa pokúšal dojednať s dopravným inšpektorátom
aspoň zníženie, respektíve obmedzenie rýchlosti cez obec, no
inšpektorát nesúhlasí, lebo vraj podľa noriem nemáme v obci veľa
dopravných nehôd a ďalším argumentom bolo, že máme po oboch
stranách štátnej cesty vybudované pešníky. Tieto
pseudoargumenty použili aj voči Hornej Lehote a
Krivej.  Čiastočným riešením by mohla byť uvažovaná
kombinovaná doprava kamiónov po železnici. Posledné správy
však hovoria, že dokonca tohto roku by sa mal začať obchvat
budovať /aspoň zriadenie staveniska/ pretože stavebné povolenie
na obchvat je už právoplatné, konkrétne na èas• Oravský
Podzámok – Horná Lehota. Takže uvidíme…!

                              /starosta/

Triedenie a zber odpadu
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Peniaze navyše

   V letných mesiacoch náš obecný úrad potešili dva listy
z ministerstva školstva a ministerstva kultúry, v ktorých dávajú
na vedomie, že na základe našich projektov a žiadostí nám
odsúhlasujú účelové dotácie vo výške 100 tisíc Sk a 20 tisíc Sk, a
to na dobudovanie letného ubytovania v šatniach na ihrisku a na
lepšie technické ozvučenie kultúrneho domu. Aj keď to nie sú
obzvlášť veľké sumy, aj tak potešia. Obecné zastupiteľstvo
rozhodne, ako sa konkrétne využijú v rámci ich účelového
poskytnutia.

  /starosta/
Náhradné dedičské konania

   Naši občania sa často chodia informovať na obecný úrad
ohľadom dedičských  záležitostí. Z toho dôvodu sme sa rozhodli
informovať občanov, ktorí nemajú v poriadku dedičstvá po svojich
predkoch, aby si to vo vlastnom záujme vybavili. Týka sa to najmä
takých záležitostí, keď sa zistí, že niektoré nehnuteľnosti, najmä
pôdu, nemá občan prevedenú po predkoch na seba. V takomto
prípade prichádza do úvahy vyvolať tzv. náhradné dedičské
konanie. Robí sa to na základe žiadosti adresovanej na okresný
súd. V žiadosti občan uvedie , akého majetku sa to týka, po kom to
je a kto je potencionálnym dedičom. Súd takéto záležitosti prejedná
prostredníctvom notárov s cieľom občanovi doriešiť zabudnuté
alebo opomenuté majetky po svojich predkoch.

  /starosta/

Nezamestnaní skrášľujú obec

   V rámci projektu tzv. menších obecných služieb nezamestnaní
občania našej obce vykonávajú rôzne činnosti a aktivity prospešné
pre obec. Kosia sa verejné priestranstvá, parky, cintorín, ihrisko,
školské pozemky. Čistia sa rigoly a dná potokov. Uskutočnilo sa
generálne upratovanie základnej a materskej školy. Taktiež sa
opravilo zatekanie strechy na škole a omaľovanie stien. Čistili sa
priestory pomedzi sypárne a okolo cintorína, povypiľovali sa kry
okolo kostola /živý plot/, rekultivujú sa priestory za mostom oproti
studničke, rekonštruovali sa priestory kinokabiniek v kultúrnom
dome atď. Tieto práce sú osožné ako pre obec, tak aj pre „VPP-
károv“, ktorým úrad práce uhrádza za 40 odrobených hodín
v mesiaci 1500,- Sk.

  /starosta/

Kostnica už zastrešená

   V lete naši známi „vrecári“ opäť zavítali do našej obce, aby
pokračovali v aktivitách pri zrúcanine kostola na vŕšku Žiar. Okrem
iných vecí mali v pláne zastrešiť bývalú „kostnicu“, nachádzajúcu
sa vedľa starobylého kostola. Podarilo sa im to urobiť aj vďaka
pomoci miestneho urbáru, ktorý na to venoval drevo a taktiež
bolo použité drevo z farského humna. Za škridľu si zaslúži
poďakovanie Ing. Oršuliak Jozef a tiež ďakujeme za drobné práce
niektorým chlapom z dediny, ktoré tam vykonali.
   Mládežníci opäť ukázali, že ich aktivity sú pre obec prospešné.
V mene farského úradu, obecného úradu i väčšiny našich občanov
im úprimne ďakujeme. Robili to bez nároku na mzdu a z lásky, aby
zachraňovali sakrálne pamiatky. Len nás mrzí, že sa nájdu občania,
najmä deti, ktorí si to nevedia vážiť a vyvíjajú v priestoroch tejto
starobylej pamiatky nekalú činnosť a vandalstvo. Najväčší rozruch
v dedine spôsobili deti 16. augusta, keď znepríjemňovali
mládežníkom „vrecárom“ nočný pokoj, ba ohrozovali bezpečnosť
starobylej pamiatky. Pýtame sa: „Čo na to rodičia, keď im v noci
nechýbajú doma ich neplnoleté ratolesti?“ Až takáto tolerancia je
škodlivá a raz sa to môže vypomstiť, ale už bude neskoro. Vždy
bude platiť staré príslovie: „Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja
Janko. Keď ja budem Jano, neohneš ma mamo!“

  /starosta/

V. ročník – Čefranovo

V sobotu 7. augusta sa naša farnosť prebudila do letného rána
zaliateho slnečnými lúčmi, ktoré vyzývali veriacich Hornej Lehoty
i Sedliackej Dubovej na 5.ročník výstupu na vrch Čefranovo, kde
sa na pravé poludnie slúžila svätá omša. Celebroval ju náš
duchovný otec vdp. Henryk Sitek. Účasť veriacich bola bohatšia
ako v predošlých ročníkoch. Zo Sedliackej Dubovej sa zúčastnilo
25 veriacich z celkového počtu 57.
Účastníci výstupu prejavili spokojnosť a zároveň pocítili
duchovnú obrodu. Takto sa vyjadrili účastníci tohoto podujatia
manželia Ing. Jozef Hmirek a Cecília Hmireková.
Je užitočné a dobré, že sa v tejto tradícií pokračuje a oslavuje náš

Stvoriteľ. Zásluhu na udržiavaní tejto tradície má náš duchovný
otec a ešte poďakovanie patrí Hornolehoťanom za prípravu
bohostánku i prostredia na odslúženie svätej omše.

           /ph/

Kladenie dlažby okolo kostola

vpredu: B. Marecký, J. Kováč, M. Polák          foto: do
vpozadí: J. Miháľ, F. Sihelský
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Z D R A V O T N Ý  O B Z O R
Najdôležitejšia je prevencia
Podľa prognózy Svetovej zdravotníckej  organizácie môžeme v roku 2025 rátať s 300 miliónmi chorých ľudí na cukrovku. Toto
ochorenie je v celom svete na vzostupe. Len v Európe  bude v roku 2025 až 48 miliónov chorých…
Najdôležitejšiu rolu v prevencii tohto ochorenia hrajú rizikové faktory, ktoré môže každý človek ovplyvniť, ako nadváha, málo pohybu
alebo športu. Nezáujem o svoje zdravie, nepravidelné lekárske preventívne prehliadky vedú k vzniku tohto ochorenia. Po zistení
diagnózy diabetes typu 2 je ešte čas do vzniku choroby, pretože včasná diagnóza, rozpoznanie príznakov a rizikových faktorov sa vždy
oplatí.

Počet diabetikov vo svete v roku 1995
v miliónoch

Počet diabetikov vo svete v roku 2005
v miliónoch
1. Afrika
2. Blízky východ
3. Oceánia
4. Juhovýchodná Ázia
5. Amerika
6. Európa

Vo vyspelých krajinách je možné si dať zmerať hladinu cukru v krvi a krvný tlak v lekárňach zdarma, ale ani u nás to nie je žiadny
problém.
Urobte  si test vášho rizika ochorenia na cukrovku:
Rizikové faktory sú: nadváha, nedostatok pohybu, vysoký krvný tlak, fajčenie, vek, dedičné vlohy. Tento test nie je určený ľuďom,
ktorí už majú typické príznaky cukrovky /smäd, strata telesných tekutín, schudnutie, strata chuti k jedlu a podobne/. Ak máte tieto
príznaky, obráťte sa na svojho lekára a netestujte sa.

2. Veľkosť okolo pásu
   muži
pod 94 cm 0
94 – 102 cm 3
nad 102 cm 4

1.  Vek
pod 45 rokov 0
45 – 54 rokov 2
55 – 64 rokov 3
nad 64 rokov 4

Odpovede zakrúžkujte a spočítajte si body rizika vášho ochorenia.

  ženy
pod 80 cm 0
80 – 88 cm 3
nad 88 cm 4
3. Ako často jete ovocie a zeleninu?
denne 0
nie každý deň 1
4. Pestujete šport a telesný pohyb aspoň
    30 minút denne?
áno 0
nie 2
5.Užívali ste niekedy tablety proti vysokému
    tlaku?
áno 0
nie 2

6. Mali ste niekedy zvýšenú hladinu cukru
    /pri lekárskom vyšetrení, v tehotenstve/?
áno 0
nie 2
7. Body Mass Index určuje stav vašej hmotnosti
TABUĽKA
pod 25 0
25 – 30 1
nad 30 3
8. Trpel niekto z vašich príbuzných cukrovkou?
/otec, matka, súrodenci, starý otec, stará mama, strýc,
teta, bratranci/
áno 3
nie 0

Celkom bodov: …………..
Spočítajte si zakrúžkované body v otázkach 1-8. Vaše riziko, že ochoriete v najbližších
10 rokoch na cukrovku typu 2, pri počte bodov:
pod 10 je veľmi malé
medzi 10 a 14 ľahko zvýšené
medzi 15 a 19 stredne zvýšené
medzi 20 a 24 vysoké
nad 24 veľmi vysoké riziko
/Podľa materiálov Výskumného ústavu pre cukrovku spracoval MUDr. Miroslav
Lubojacký/
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Aktivity  našich starších občanov
Ustanovujúca schôdza Klubu dôchodcov

   V našich novinách v marci  tohto roku sme informovali našich
čitateľov o snahe  založiť v obci Klub dôchodcov. Snaha sa stala
skutočnosťou a klub už funguje pod názvom Jednota dôchodcov
na Slovensku od 11. júla  2004. V tento deň sa konala ustanovujúca
schôdza, na ktorej sa zúčastnilo 21 našich dôchodcov. Hosťami
boli Ing. Eduard Trizuljak – predseda okresnej organizácie, Jozef
Gerát – zástupca  Klubu dôchodcov v Dlhej nad Oravou. Schôdzu
otvoril starosta obce Mgr. Ladislav Tomáň so želaním, aby sa naši
starší občania mali možnosť podieľať na spoločenskom i
politickom živote a tak mohli ovplyvňovať dianie v obci. Veď práve
oni môžu byť hodnotnými radcami pri riešení rôznych problémov.
Okrem toho, aby prežívali oveľa hodnotnejší tretí vek s pocitom,
že ich naša spoločnosť potrebuje.

   Potom vystúpil Ing. E. Trizuljak- predseda okresnej organizácie
JDS /Jednota dôchodcov na Slovensku/ a vysvetlil hlavné zásady
fungovania základnej organizácie dôchodcov. Ďalej hovoril o
aktivitách, ktoré môžu prispievať k obohateniu ich života, aby sa
cítili ako plnohodnotní občania našej demokratickej spoločnosti.
Tieto aktivity možno prejaviť v oblasti spolupráce s inými
organizáciami či združeniami, v oblasti sociálnej, svojpomocnej,
zdravotnej ako aj v kultúrno-spoločenskej a výchovnej. Po jeho
vystúpení sa pristúpilo k voľbe výboru ZO JDS. Jednomyselne
bol zvolený výbor v tomto zložení:

predseda Mgr. Havrila Peter
podpredseda Šutá Anna
hospodár Zajacová Mária
členka Štigová Anna
člen Miháľ Marián

Revízna komisia:
predseda Laurinčíková Helena
členka Brtošová Mária
člen Machaj Milan

   Po tejto oficiálnej časti sa rozprúdila bohatá rozprava o činnosti
klubu. Členovia sa dohodli, že uskutočnia tieto akcie v najbližšom
období:
- v mesiaci októbri spoločenské posedenie s kultúrnym programom
  a prednáškou lekára
- v mesiaci december mikulášske stretnutie spojené s výstavkou
   prác šikovných rúk
- od 1.1.2005 návšteva dôchodcov, prípadne nevládnych, venovať
sa bude pozornosť jubilejným výročiam dôchodcov.

   Pre rok 2005 sa plánujú aj akcie, ktoré by zlepšili zdravotný stav
našich dôchodcov – návšteva kúpeľov, termálnych kúpalísk,
prípadne krátke zájazdy za rôznymi pamiatkami.
   Veríme, že po prvých stretnutiach sa členská základňa zvýši
o ďalších členov. Veď dobre padne každému trochu relaxácie, či
odreagovanie sa od bežných starostí.

Terajší stav členskej základne: 26
Anna Zrnčíková, Mgr. Peter Havrila, Božena Havrilová, Ján Tomáň,
Johana Tomáňová, Marián Miháľ, Mária Zajacová, Anna Štigová,
Anna Šutá, Ján Jelenčík, Mária Jelenčíková, Marta Machajová,
Milan Machaj, Helena Majdišová, Marta Majcherová, Anna
Klobušická, Margita Maxoňová, Mária Michnová, Helena
Laurinčíková, Mária Brtošová, Margita Ťasnochová, Ján
Ťasnocha, Emília Habiňáková, Anna Kršková, Mária Močolová,
Mária Hyžová.

Tešíme sa na ďalších priaznivcov, a prihláste sa  u  M.Zajacovej
alebo A. Štigovej!

                          /ph/

Pohľad na predsedníctvo

Pohľad do pléna

foto bs

Zľava za predsedníckym stolom: Mgr. Havrila P., Mgr. Tomáň
L., Ing. Trizuljak E., Gerát J.
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 Milé deti, opäť je tu nový školský rok 2004/2005 a s ním sa objavuje aj vaše obľúbené okienko zábavy i súťažných úloh, ktoré vám
môžu priniesť zaslúženú odmenu v hodnote 100.- Sk. Pri správnom postupe a riešení to môžete ľahko získať. Svoje odpovede vpíšte
do predloženej tabuľky, vystrihnite ju a vhoďte do „bonzi schránky“ umiestnej v chodbe predajne potravín pani Vavrečanovej do
15. novembra 2004. Vylosujeme prvých troch správnych riešiteľov a zverejníme v našich novinách Žiar v mesiaci decembri tohto
roku. Výhercovia si vyzdvihnú vecné ceny na obecnom úrade do 31. decembra 2004.

Úlohy pre riešiteľov:
1. Z číslic 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 vyber a použi každú len jedenkrát.

  x

  x

  x

  x

  x

  =

  =

  =

  =

  =

18

24

40

  0

21

2. Napíš, koľko je všetkých trojuholníkov.
3. Doplň číslo namiesto ?/otáznika/.

Meno:

Priezvisko:

1. odpoveď:

2. odpoveď:

3. odpoveď:

Uveď vek:

Trieda:

Svieža pestrofarebná jeseň – urob si z papiera
Pestré šarkany zastrč do kvetináča, aby ti neuleteli.
1. Na dúhový karton polož predlohu šarkana, nos na červený a oči na biely papier,
    obkresli a všetko vystrihni.
2. Nos a oči nalep na šarkana. Zreničky a ústa domaľuj čiernou fixkou.
3. Ihlou prepichni dolný špic šarkana a prevleč tadiaľ tenky drôtik.
4. Z hodvábneho papiera vystrihni viacero obdĺžnikov veľkých 5 x 3 cm, v strede ich
    stiahni a upevni na drôtik tak, že ho okolo mašle párkrát obtočíš. Šarkanovi nalep dve
    mašle aj na tváre.
5. Špajdľu nalep zozadu na šarkana a zastrč ju do kvetináča.

Materiál:
červený a biely papier
dúhový kartónový papier
hodvábny papier v rozličných farbách
čierna fixka
nožnice
lepidlo
tenký ohybný drôtik
špajdle
lepiaca páska

    Šarkan - ozdoba kvetináčov
           /zk/
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JUBILANTI

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Blahoželáme!
45 rokov
Ondrigová Dana /21.11.2004/

50 rokov
Hmireková Cecília /7.10.2004/
Grofčíková Zita /20.11.2004/
Jantošíková Magdaléna /25.11.2004/
Maxoň Jozef /1.12.2004/
Kočálková Anna /11.12.2004/

55 rokov
Ing. Balážová Daniela /29.11.2004/

65 rokov
Marettová Johana /7.10.2004/
Kudlová Jolana /17.11.2004/

75 rokov
Maxoň Ondrej /23.10.2004/

Uzatvorili manželstvo
Pavol Majdiš - Zuzana Bajčičáková
/28.8.2004/
Martin Oršuliak – Dáša Kameníková
/11.9.2004/
Monika Kočálková-František Kuva
/25.9.2004/

Opustili nás
Marta Šutá  /12.1.1921-8.7.2004/
Anton Parenta  /20.11.1921-29.7.2004/
Mária Vavrečanová/15.9.2004-24.9.2004/

Odhlásení z trvalého pobytu
Anton Tropek
Andrea Šveláňová
Laura Šveláňová
Sofia Šveláňová

Prihlásení k trvalému pobytu
Zuzana Bajčičáková
Ján Štiga
Jana Bencúrová
Ján Bencúr

 /bs/

   Vo februári  tohto roku  sme odprevadili na poslednej pozemskej púti do Božej večnosti
vdp. Jozefa Tomaľu, ktorý pôsobil v našej farnosti v rokoch 1974-1982 a o ďalších päť
mesiacov – v júli – už sme odprevádzali Mons. Alfonza Letanovského, dlhoročného
dolnokubínskeho dekana a ten pôsobil v našej farnosti v rokoch 1963-1974.
   Dňa 19. júla 2004 navždy dotĺklo srdce Mons. Alfonza Letanovského a 21. júla  sa s ním
rozlúčili  rímsko-katolícki veriaci v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Dolnom Kubíne. Bol
dlhoročným dolnokubínskym dekanom, a po ťažkej chorobe ukončil svoju pozemskú púť
vo veku nedožitých 72 rokov a v 43. roku kňazstva. Ešte 2 týždne pred smrťou mu matičiari
odovzdali medailu  sv. Cyrila a Metoda za pomoc pri plnení národného programu. To bola
posledná pocta tomuto skromnému človeku,  ktorý celý svoj život zasvätil nielen Cirkvi a
Bohu, ale vo svojich kázňach nikdy nezabudol ani na dôležitosť rodiny, manželstva či
výchovy detí.
   Mons. Alfonz Letanovský, rodák z Hnilca v okrese Spišská Nová Ves /narodený 1933/,
po skončení teologických štúdií v roku 1962 nastúpil ako kaplán do farnosti v Rabči.
V roku 1963 bol menovaný za správcu farnosti v Sedliackej Dubovej. Za jeho pôsobenia
v našej farnosti si získal veľkú obľubu všetkých veriacich práve svojou skromnosťou a
nesmiernou pracovitosťou. Aj v najťažších rokoch komunistickej normalizácie sa mu
podarilo postaviť Boží chrám v Hornej Lehote. Za dolnokubínskeho dekana bol  menovaný
1.9.1974, kde sa mu opäť podarilo vybudovať v Dolnom Kubíne na Brezovci Kostol
Povýšenia sv. Kríža. Všetci, čo ho poznali, pristupovali k nemu s veľkou úctou a pokorou,
pretože v ňom videli láskavého duchovného otca. V srdciach veriacich našej farnosti
bude prebývať naďalej, lebo na takého láskavého človeka nemožno zabudnúť. Celý život
sa usiloval šíriť Božiu lásku, aby namiesto hádok bola prostota viery, miesto roztržiek
spoločná znášanlivosť.
   O, Bože, buď mu milostivý a nech odpočíva v pokoji!

                      /ph/

Za Mons.Alfonzom Letanovským

Posledná rozlúčka s dekanom Mons. A. Letanovským v Kostole Povýšenia sv. Kríža
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VIEME, NA AKEJ ULICI BÝVAME?
Naša obec Sedliacka Dubová už nie je, ako bola v minulosti. Vtedy boli jednotlivé usadlosti rozložené okolo hlavnej
cesty, čiže existovala jedna ulica. V ostatných rokoch sa obec rozrástla do šírky, a tým vznikli nové ulice. Zatiaľ
asi nikto nevie, že tieto jednotlivé ulice majú svoje oficiálne pomenovanie. A keďže ich nepozná, každý si dané
ulice nazýva po svojom. Prostredníctvom našich novín to chceme zmeniť, a to tak, aby každý vedel, na akej ulici
býva a ako sa ulica volá.

Poďme teda od začiatku. Na obecnom úrade sa terajší starosta
Mgr. Ladislav Tomáň prehrabával v administratívnej agende
z predchádzajúceho obdobia.
A zrazu objavil malý náčrt obce s pomenovaním jednotlivých
ulíc. Bolo to pravdepodobne ešte za starostovania pána Jozefa
Kytku.

Legenda:
1c – Priehrada  /smer od M.Hoju až H. Oršuliakovú/
2c – Školská    /smer Urbár až J.Zrnčík/
3c – Staničná  /smer železničná stanica/
4c – Nábrežná /smer od družstva k ihrisku/
5c – Žiarska    /smer od ZŠ až J. Šnapko/
6c – Urbárska /smer medzi Urbárom a Colotkovým
                            domom/
7c -  Novosvetská / smer od  obec.úradu k cintorínu/
8c – Mostová  /smer od reštaurácie k P. Oršuliakovi/
9c -  Farská     /vedľa far. úradu na Novosvetskú/
10c – Nábrežná /smer od družstva k ihrisku/
11c – Dúbravka /smer Jelenčíkovci po M. Mudrončíkovú/

Tento návrh starosta predložil obecnému zastupiteľstvu a ten
ho v takej podobe schválil. Teda máme oficiálne názvy ulíc a
zároveň predkladáme našim občanom plán obce s názvami ulíc.
Je ešte potrebné, aby obecný úrad zabezpečil názvy ulíc
informačnými tabuľami. Dúfame, že sa tak stane čo v najkratšej
dobe.
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NÁZORY  *  ARGUMENTY  *  ANONYMY
Odpovedá starosta Mgr. Ladislav Tomáň
Všetkým našim občanom je známe umiestnenie „bonzi schránky“, kde majú možnosť písomne vhadzovať svoje pripomienky, názory
na život v obci, na prácu poslancov OZ i starostu obce. Nachádzajú sa tam väčšinou anonymné listy. Na niektoré sme už odpovedali
v predchádzajúcich číslach našich novín Žiar. Teraz vám predkladáme odpovede starostu Mgr. Ladislava Tomáňa na ostatný
anonym, ktorý smeroval práve na jeho osobu. Ten pozostáva zo štyroch otázok. Ďalšie tri budú zodpovedané v ďalšom čísle.

1. Ako hodnotíte doterajšiu prácu starostu, plnenie jeho volebného programu, efektivitu práce, využitie finančných prostriedkov?
2. Ktoré oblasti svojej práce by mal zlepšiť?
3. Myslíte si, že voľba starostu je správny spôsob výberu? Čo tak konkurz?
4. Je na dobro veci, že starosta má viaceré zodpovedné funkcie v obci /AGRO, TJ, URBÁR/ ? Nemá to negatívny dopad na riadenie
obce?

Odpoveď na l. otázku:
- Na tieto otázky sa necítim zodpovedne odpovedať, pretože sa nechcem, ba ani nemôžem hodnotiť. Nebolo by to objektívne, ba skôr
subjektívne a neseriózne, aby som sa sám hodnotil. Odpovedať na tieto otázky by skôr mali naši občania, voliči či poslanci. Redaktori
týchto novín môžu dať otázky občanom a tí nech sa vyjadria. Až po ich vyjadreniach môžem doplniť svoj vlastný názor k danej téme,
respektíve k otázke.
V minulosti občania nemali možnosť sa dostať k informáciám tak, ako je tomu v súčasnosti, vďaka obecným novinám, veď veľa vecí
sa dozvedia z nich. Aj napríklad to či sa plní predsavzatý volebný program je možné ho skontrolovať tak, že si pozrú obecné noviny
Žiar č. 1, ročník 1, december 2002, kde je vypísaný. Možno ho porovnať s realitou. Ďalšou možnosťou zistenia odpovedí na niektoré
otázky je účasť občanov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, ktoré sú verejné a tam je možné sa dozvedieť odpovede na
položené otázky.
Niektoré odpovede sa objavujú v obecných, respektíve v regionálnych novinách. Najlepšia možnosť je priamy kontakt občana so
starostom, ktorého sa netreba báť spýtať aj na nepopulárne a pálčivé otázky alebo záležitosti. Ale tento štýl kontaktu akosi ľudia
neobľubujú, a preto som dal možnosť pýtať sa anonymne prostredníctvom tzv. bonzi schránky. A som rád, že občania  sa pýtajú na
rôzne otázky /slušne/, hoci aj anonymne. Zatiaľ som na všetky odpovedal. Prostredníctvom obecných novín mám aspoň akú-takú
spätnú väzbu. Je možné takýmto spôsobom zabrániť rôznym fámam, ohováraniam, výmyslom a nepravdám, ktoré vo verejnosti kolujú
v zmysle známej vety JPP /Jedna pani povedala…/. A to si uvedomujem, že po uverejnení mojich odpovedí si ľudia aj tak myslia svoje.
Ale takí už ľudia sme. Ja som však rád, že občan má možnosť vedieť aspoň dva názory. A múdry občan si už vyberie ten správny  názor.

Odpoveď na druhú otázku:
- Možno by som mal zlepšiť všetky. Budem rád, keď ma na konkrétne veci, ktoré by som mohol robiť lepšie, upozorníte. Vôbec sa
nenahnevám, možno vám len azda vysvetlím, že s nejakou záležitosťou či oblasťou v práci pre obec to nie je také jednoduché riešenie,
ako sa to na prvý pohľad zdá.

Odpoveď na tretiu otázku:
- Túto otázku v súčasnosti rieši zákon o voľbách do samosprávy obcí, kde prikazuje vykonať občanom miest a obcí akt volieb, na
ktorom sa môžu zúčastniť všetci občania konkrétnej obce, ktorí dovŕšili 18 rokov. Či je to správny spôsob, na to môžu byť rôzne názory.
Je to však demokratický spôsob, na ktorom sa môžu zúčastniť oprávnení voliči a vyjadriť svoj názor na jednotlivých kandidátov. Vedel
by som si predstaviť aj konkurz, len vieme, ako niektoré konkurzy prebiehajú netransparentne, že nerozhodujú oprávnení voliči, ale len
nejaká komisia a tá môže podliehať rôznym tlakom, napríklad politickým či z podnikateľského prostredia atď.

Odpoveď na štvrtú otázku:
- Na túto otázku by bolo treba odpovedať rozsiahlejšie, a hlavne ústne, ale keďže neviem, kto ju položil, odpoviem všeobecne.
Vôbec ma neteší, že mám toľko vecí, záležitosti, respektíve funkcií na krku. Radšej by som tie chvíle, ktoré musím obetovať pre tieto
funkcie, využil ináč. Lenže život, hlavne na malej obci, je taký, že do funkcií sa ľudia nehrnú, pretože sú apatickí a nechcú niesť
zodpovednosť. Mňa do týchto funkcií nikto nedosadil politicky, ako to v minulosti bývalo (ale už aj v súčasnosti sa stáva), ale na
základe volieb, teda na základe prejavenej  dôvery občanov či družstevníkov, urbárnikov, cirkevníkov atď. Niektoré funkcie mi
„prischli“ už len preto, že som starosta, napríklad v hasičskom zbore, v komisii ROEP, v komasačnej komisii atď. Funkcie ma naozaj
oberajú o čas. Veď, keď ostatní občania sedia  pri vode alebo pozerajú televízor, ja musím chodiť po zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
na predstavenstve družstva, na zasadnutia urbárskeho výboru či v minulosti farskej rady, každý víkend tráviť čas s mladými futbalistami
na ich zápasoch, či s hasičmi na ich súťažných pretekoch a inštruktážnych poradách. Radšej by som z diaľky sledoval, ako to napríklad
ide na tom družstve či na urbári a kritizoval. To je najľahšie a veľká väčšina občanov to aj tak robí. Ktosi múdry povedal: „Kritizovať
znamená – hovoriť, ako by som to robil, keby som to vedel…“ Všetko ofrfľať, skritizovať je najľahšie, ale urobiť niečo pre vec, to už
viacerým nevonia a ešte aj za to zodpovedať? Takto viacerí uvažujú. Tieto funkcie nie sú lukratívne a finančne ohodnotené, takže
vôbec tu nejde o peniaze, ako si možno niektorí myslia, snáď zo závisti. Bodaj by závideli aj tú zodpovednosť!

       /pokračovanie na strane 11/
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   Vrátim sa k položenej otázke. Každodenný život na malej dedine neprináša len problémy pre obecný úrad, ale s dedinou súvisí aj
družstvo, ktoré dáva zamestnanie niektorým občanom. Taktiež s dedinou súvisí urbár, ktorý tiež zamestnáva brigádnikov z obce a tvorí
podiely pre spoluvlastníkov. S dedinou súvisí aj TJ, ktorá umožňuje pre deti športové vyžitie /futbal, hokej, tenis, stolný tenis/. Taktiež
hasičský zbor zachraňuje hodnoty. V dedine je aj cirkev s farským úradom. Z tohoto výpočtu vidieť, že dedina to nie je len obecný úrad
a preto starosta by mal byť, ako sa povie „v obraze“, aby vedel zabezpečovať a koordinovať niektoré záležitosti. Aspoň môj názor je
taký. Samozrejme, že bolo by zlé, keby to nestíhal. Vtedy by to malo dopad na riadenie obce, na čo naráža otázka. Som však zatiaľ
slobodný, takže kým sa iní venujú rodine, ja sa môžem aj v soboty a nedele či sviatky venovať týmto funkciám a z nich vyplývajúcim
činnostiam. Ale verte mi, nie je to jednoduché. Prihláste sa na niektoré spomínané aktivity, budem len rád. Ak si však anonymný pisateľ
myslí, že to nestíham, môže mi vytknúť /aj anonymne/, o čo konkrétne ide, aby som sa zlepšil.
Naša redakcia ďakuje pánu starostovi za úprimné slová a veríme, že naši občania sa budú viac pýtať či písať, pritom nezabudnú
vhodiť svoje pripomienky do „bonzi schránky“. Aj naši redaktori pôjdu častejšie medzi vás, budú sa pýtať na názory, postoje na
dianie v obci.

                    /ph/

Čo by ste o vzdelávacích poukazoch mali vedieť
Vo februári tohto roku Ministerstvo školstva SR rozhodlo o tom, že od školského roka 2004/2005 každý žiak
dostane tzv. vzdelávací poukaz. Využiť ho môže na mimoškolskú činnosť, ktorej sa doposiaľ zúčastňovalo
približne 40 % žiakov. Rezortné ministerstvo si od toho sľubuje nielen to, že sa zvýši počet žiakov využívajúcich
mimoškolské aktivity vlastnej školy či centra voľného času. Vraj sa očakáva aj zatraktívnenie ponuky
mimoškolskej činnosti, pretože sa bude „súperiť“ o záujem každého žiaka.
* vzdelávací poukaz musel dostať každý žiak základnej a strednej školy, a to v septembri
* je to ročný príspevok  zo štátneho rozpočtu na záujmové vzdelávanie pre žiaka, tento  rok  v hodnote 75
   korún mesačne
* hodnotu vzdelávacieho poukazu schvaľuje každoročne vláda, na budúci rok /2005/ teda jeho hodnota
   môže byť vyššia alebo nižšia
* vzdelávací poukaz ste si nemuseli prevziať, ani ho nikomu  poukázať. V tomto prípade vám prepadol a
   peniaze v štátnom rozpočte zostali nevyčerpané.
* odovzdať ste ho mali  organizácii, ktorú ste si vybrali, teda to malo byť do 30. septembra
* poukaz sa môže využiť len na jednu aktivitu. Ak dieťa chodí na tri krúžky, malo si  vybrať len jeden, ktorý
   podporí.
* môže sa  použiť v základných školách,  stredných školách a v školských zariadeniach: v školských kluboch
  detí, centrách voľného času, školských strediskách záujmovej činnosti,  v domovoch mládeže, štátnej
  jazykovej škole a v jazykovej škole /musia však byť školskými zariadeniami nie súkromnými/
*nemôže sa použiť  v základných umeleckých školách, športových kluboch či krúžkoch  organizovaných
  súkromnými organizáciami
* škola alebo školské zariadenie, ktoré chcú preukaz získať, musia zrealizovať minimálne 80 hodín záujmovej
   činnosti za jeden školský rok, vo svojich priestoroch
* ak  poukaz stratíte alebo poškodíte, škola vám musí vydať nový, s rovnakým číslom  /stratu či poškodenie
   vyznačí na druhej strane tlačiva/
* ďalší vzdelávací poukaz dostanú žiaci v januári      /Prevzaté z denníka SME – sr/

   /foto do/

       Mimoškolské aktivity ZŠ s materskou školou v našej obci.
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S P R A V O D A J S T V O
Priateľstvo nepozná hranice
   Naša farnosť privítala v dňoch 22.7.-25.7.2004
veriacich z Rakúska, konkrétne z obce ALTAUSSEE
v Štajersku v rakúskych Alpách. Pricestovali k nám
autobusom v počte 30 osôb a dvaja kňazi. Ubytovali
ich naši občania vo svojich domoch, a to v rodinách
Ľ. Hmireka, Ing. J. Hmireka, P. Miháľa, Š. Miháľa,
Ing. W. Kudlu, Ing. R. Kudlu, J. Keveša, R. Zrnčíka,
Ing. V. Janíka, J. Ťasnochu, P. Karetku, J. Kytku a
duchovní otcovia vo fare.
   Priateľstvo s rakúskymi veriacimi sa nadviazalo
za zvláštnych okolností, ba môžeme povedať, že
osudovo. Zhodou okolností náš spoluobčan
Róbert Mihál objavil fotku kostola, ktorý sa
neuveriteľne ponášal na ten náš, v dovolenkovom
katalógu oblasti Štajersko v Rakúsku a oboznámil
s týmto objavom duchovného otca. Náš vdp. farár
je duchovný rýchlej reakcie a spojil sa
s duchovnými z farnosti ALTAUSSEE v Štajersku,
kde sa uvedený kostol nachádza. Ba uskutočnil na
patričnej úrovni výmenné stretnutie duchovných
a tak došlo i k návšteve rakúskych veriacich v našej
farnosti.
  Rakúski hostia pri rozlúčke v nedeľu na slávnostnej svätej omši vyjadrili svoju spokojnosť a nadšenie z pohostinnosti našich
veriacich. Ďakovali za všetko i za možnosť spoznať nielen našu farnosť, ale aj poľské mesto Krakov a jeho starobylé pamiatky.
Samozrejme, nezabudli ani na pozvanie našich veriacich do ich kraja, načo sa už od teraz tešia.
Treba si popriať, aby začaté priateľstvo pokračovalo a šírila sa láska medzi ľuďmi všetkých krajín. Veď dobré, úprimné priateľstvo
nepozná hranice.                     /ph/

Rozlosovanie futbalovej súťaže žiakov II. triedy a
výsledky
Termín:
8.8.2004     Sedliacka Dubová – Malatiná  2:0 /Krška, Vavrečan/
15.8.2004    Beňadovo – Sedliacka Dubová 4:1 /Strežo Marek/
22.8.2004    Sedliacka Dubová – Novoť 3:9 /Čupajová, Strežo,

       Miháľ L./
29.8.2004    Krivá – Sedliacka Dubová 0:0
5.9.2004     Sedliacka Dubová – Zázrivá 1:2 /Čupajová/
12.9.2004    Breza – Sedliacka Dubová 9:0
19.9.2004    Sedliacka Dubová – Vavrečka 1:3 /Miháľ Lukáš/
26.9.2004    Sedliacka Dubová – Istebné 2:2 /Čupajová, vlastný gól
3.10.2004    Podbiel – Sedliacka Dubová 3:0                            hostia/
10.10.2004  Sedliacka Dubová – Vasiľov
17.10.2004  Klin – Sedliacka Dubová

/rk/
Priateľské futbalové derby
Dňa 26.9.2004 spríjemnil odpustové popoludnie priateľský futbalový
zápas medzi kňazmi Spišskej Diecézy a staršími pánmi z našej obce.
Vyhrali starší páni výsledkom 7:4.
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Zmena trénera žiakov
Dozvedeli sme sa, že Miloš Polák už netrénuje našich
žiakov vo futbale, ale trenérske žezlo prevzal
v posledných dňoch Jozef Strežo. Spýtali sme sa Miloša
Poláka, čo ho viedlo k ukončeniu funkcie trénera.
- Nestačil som to časovo zvládnuť. Začal som chodiť
do práce na dve smeny, a to mi už nevyhovovalo. Ešte
k tomu sa pridali domáce záležitosti, pomoc bratovi na
stavbe a trénovať bolo treba pravidelne.
Zároveň sme položili otázku Jozefovi  Strežovi, novému
trénerovi žiakov, za akých okolností zobral funkciu
trénera.
- Požiadal ma starosta ako i samotní žiaci a ja som nevedel
povedať nie. Chcem, aby futbal v Dubovej nezanikol.
Predsa sa musí niekto obetovať. Bol by som rád, keby
niekto z dospelých prejavil záujem a trochu pomáhal
k rozvoju futbalu v našej obci.
O futbale, futbalistoch i trenéroch budeme písať viac
v nasledujúcom vydaní našich novín.

         /ph/
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