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LIST OD NAŠEJ RODÁÈKY
Milí obyvatelia Dubovej,
Bola som oslovená napísať pár riadkov do Vášho časopisu.
Ďakujem za dôveru starostovi obce Mgr. Lackovi Tomáňovi
a redaktorovi Mgr. Romanovi Kučerovi. Nedá mi povedať
nie, hlavne v tomto „svätomichalovskom čase“. On mi
najviac pripomína roky medzi dobrými ľuďmi, korene mojej
viery a môjho osobnostného zrenia. Chcem sa o takéto dva
„svätomichalovské zdroje“ s Vami podeliť.
V totalitnom roku 1963 na odpuste zaznelo z úst
kňaza Jána Nagyho : „ Sme tu, lebo veríme v existenciu
duchovného sveta, lebo veríme v konečné víťazstvo Pravdy,
Spravodlivosti, Lásky a Pokoja. Váš patrón je
predstaviteľom tohto duchovného sveta a čestnou strážou
nepremožiteľného kráľovstva...“ Viac si nepamätám. Od tej
kázne sa modlím k svätému Michalovi a on posilňoval,
posilňuje a bude – verím tomu – posilňovať moju vieru, vieru
mojich drahých a jej skutky v prospech Božieho kráľovstva.
Druhý príhovor, ktorý zanechal vo mne stopu, bol príhovor
Vášho rodáka duchovného otca Jozefa Tomáňa v 92. alebo
93. roku tiež minulého storočia a tisícročia. V homílii rozvinul
nádhernú perspektívu konečného víťazstva Dobra a po nej
nás vrátil do reality slobody, ktorá sa rozhoduje pre Dobro
alebo Zlo, pre Krista alebo Antikrista. Nie jednorázovo.
Rafinovane. Postupnými krokmi : prikrášľovaním lži,
premenovaním pýchy na sebauznávanie, egoizmu
na sebaoceňovanie, hnevu na sebapresadzovanie atď. Každý
z nás je na strane Krista spolu s Michalom, keď sa poctivo
dozvedá Pravdu o sebe, o blížnom, o svete, o Bohu a potom
ju realizuje metódami Božej pedagogiky – spoznávať Krista
v blížnom a v časných veciach tohto sveta a uctiť si ho
mnohorakým vynaliezavým spôsobom v nich.
Nech nám všetkým „svätomichalovský čas“ pomôže
zakoreniť sa opäť hlbšie do prapodstaty bytia človeka. Byť
bližšie – a citujem z odpustového príhovoru duchovného
otca Tomáňa – „zjaveniu jednoty duchovného
a materiálneho sveta, stvoreného s nestvoreným, v podobe
sprostredkujúcej bytosti ... „. Tou sprostredkujúcou
bytosťou je náš Pán Ježiš Kristus – Bohočlovek – Logos –
Múdrosť, ktorý je celý vo večnosti a chce byť celý i v našom
svete, v našich životoch, v našom najvnútornejšom strede.
Nie nasilu. Na pozvanie, lebo nie je diktátor. A Michal naň
ukazuje .
Nech Vám chutí „svätomichalovský koláč a nápoj“, nech
je zároveň vstupenkou na večné stolovanie v Božom
kráľovstve, do ktorého vstúpi všetko človečie prežité
a urobené z lásky k Bohu a blížnym.
Úctivo ďakujem za priestor týmto mojim myšlienkam.
Mária Bielová

Jednota dôchodcov každoročne organizuje celoštátnu
konferenciu „Prvý október – Medzinárodný deň starších.“ Nebude
to inak aj tento rok.
Dôvodom na uskutočnenie konferencie je úsilie zapojiť sa do
významného hnutia, akým je nepochybne Medzinárodný deň
starších, vyhlásený OSN v roku 1990, informovať starších občanov
o pokrokoch v sociálnej a zdravotnej starostlivosti o nich, ako aj
snaha o zvyšovaní zdravotného vedomia na takú úroveň, aby každý
jednotlivec mohol byť viacej zodpovedný za svoje vlastné zdravie.
V tejto súvislosti aj naša obec bude venovať zvýšenú pozornosť
starším ľuďom. V mesiaci októbri sa uskutoční spoločenské
posedenie aj s kultúrnym programom. Našim starším občanom sa
predkladá príležitosť na spoločné stretnutie v kruhu svojich
rovesníkov, vzájomne sa porozprávať, pospomínať, ba aj sa zdôveriť
so svojimi problémami. To im pomôže pookriať na duši, načerpať
sily pre každý nastávajúci deň. Vedieť sa radovať, čo smeruje
k pozitívnemu mysleniu. A to pomáha dívať sa na svet i svoje okolie
krajšími očami.
Aktivity našich starších občanov sú veľké i za daných veľmi
slabých ekonomických možností a podmienok. Naša staršia
generácia, tak ako bola zvyknutá v minulosti i teraz sa pripravuje vo
svojom základe skromne s patričným entuziazmom a chuťou v tomto
veku neleňošiť, ale poskytnúť všetky svoje schopnosti fyzické i
duševné, prejaviť svoju vôľu a životaschopnosť za predpokladu, že
i terajšia vládnuca garnitúra pochopí vzťah k starším občanom a
nebudeme len počúvať uťahovanie, ale aj patričné ekonomické
zabezpečenie dôstojného dožitia tejto generácie, ktorá vytvorila
nemalé hodnoty a zdroje, ktoré užíva ešte aj dnešná mladšia generácia.
Rozhodne si zaslúžia dožiť svoj život tak, ako sa na človeka patrí.
/ph/
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Informácie obecného úradu
Z 18. zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Informácia zo zasadnutia OZ 27. júna 2005 sa nedostala
do júnového čísla obecných novín z dôvodov ich
skoršieho vydania, ako sa konalo rokovanie poslancov
OZ. Aj napriek odstupu času sme sa rozhodli našich
občanov informovať s pocitom, že o všetkom, čo sa deje
v obci i na obecnom úrade majú byť informovaní, aby mohli
zaujať vlastné stanovisko, názor a vyjadrili to
prostredníctvom obecných novín alebo iným mediálnym
spôsobom.
Dôležitými bodmi 18. zasadnutia OZ boli otázky
hodnotenia plnenia volebného programu, fungovanie
základnej a materskej školy. Okrem toho sa riešili otázky
menších obecných služieb, aktivity, žiadosti a vytvoril sa
priestor pre diskusiu a interpelácie poslancov.
V diskusii boli prejednané otázky týkajúce sa problémov
a záležitostí chodu obce a obecného úradu. Napríklad
udelenie titulu „Čestný občan obce“, cestný obchvat, s
ktorým súvisia zablatené a zaprášené cesty atď., oprava
vodovodu vedúceho na ihrisko, vybudovanie ubytovacích
priestorov v bývalých kinokabínkach, rekonštrukcia a
vybudovanie ubytovacích priestorov v šatniach na
futbalovom ihrisku, návozy zeminy a štrku pre obec ako
kompenzácia využívania mostu, pripomienky
k informáciám o tunajšej škole, ktoré predniesol riaditeľ
školy Mgr. Ladislav Ovári, priepusty na hlavnej ceste
spôsobujúce hrmot, práce na zrúcanine kostola, nákup
lacného nábytku z firmy VIDOX na zriadenie ubytovacích
priestorov, nedostupnosť eurofondov, inštalácia zariadenia
pre zrýchlený a lacnejší internet v obci, o pokračujúcom
projekte kanalizácie, o pokute za čističku odpadových vôd
pre nadnormálne namerané hodnoty vypúšťania splášok,
o činnosti klubu dôchodcov a jeho okresnom sneme v našej
obci, o zamietnutej žiadosti na výstavbu malého závodu
v obci biskupským úradom, o možnosti bezplatného
získania dvoch starších osobných automobilov pre
obecný úrad, o pokračujúcich prácach na komasácii a tiež
o možnosti bezplatného získania nákladných automobilov
pre obecný úrad.
Na záver zasadnutia bolo prijaté uznesenie, v ktorom sa
prednesené správy vzali na vedomie a zároveň obecné
zastupiteľstvo schválilo:
1. Predaj obecného pozemku zapísaného na LV 547, a to
parcelu č. 3359 o výmere 45 metrov štvorcových, parcelu
č. 3358 o výmere 22 štvorcových metrov, parcelu č. 3354 o
výmere 25 štvorcových metrov a parcelu č. 3355 o výmere
9 štvorcových metrov, všetky v podiele 1/1, a to pre
manželov Ján a Mária Jarinová, bytom Sedliacka Dubová
165, do BSM za cenu 100,- Sk za 1 štvorcový meter, tj. 101
štvorcových metrov za 10 100,- Sk. Jedná sa o niektoré
parcely v areáli ich dvora a obytného domu.
2. OZ súhlasí so zaradením do poradovníka 2 žiadostí o
prenájom bytu v obecnej bytovke s. č. 174, a to žiadateľa
Ing. Jána Franeka, ml. z Hornej Lehoty a Petra Šnapku zo
Sedliackej Dubovej.
3. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu
organizačne aj obsahovo pripraviť akciu na udelenie titulu

„Čestný občan obce“ v zmysle volebného programu.
4. OZ uložilo riaditeľovi školy Mgr. Ladislavovi Ovárimu
vypracovať hodnotiacu správu za školu v školskom roku
2004/2005 s perspektívou na ďalšie obdobie.
Rokovanie sa konalo koncom júna tohoto roku a niektoré
výsledky jeho plnenia sa pokúsime predložiť našim
občanom už v tomto vydaní obecných novín.
/Na základe informácií spracoval ph/

Nezabúdať separovať
komunálny odpad
O separovaní komunálneho odpadu sme už v našich
novinách niekoľkokrát písali, a pokyny obecného úradu
sa stále nedodržiavajú. Niektorí naši občania svojvoľne
vyvážajú odpad na miesta, kde je to zakázané. Tiež je
zakázané spaľovanie suchej trávy, slamy a iného odpadu a
naďalej sa to vyskytuje, hoci vedia , že porušujú zákon.
Z toho dôvodu ešte raz chceme našim občanom
pripomenúť, aké pokyny platia pre zber komunálneho
odpadu, čo je v súlade so zákonom o odpadoch.
Elektronický šrot
Chladničky, pračky, sporáky, vysávače, rozhlasové, televízne
prijímače, počítače, holiace strojčeky a pod.
Kde ho odovzdať?
Doviesť na obecný úrad alebo pred obecnú bytovku.
Plásty – Modré vrecia
Plastové obaly z nápojov a iných potravín, z kozmetiky,
z čistiacich prostriedkov, plastové vrecia, obalové fólie,
prepravky, rôzne úlomky z plastov z domácností a garáži a pod.
Ďalej plechovky od nápojov a krabice od džúsov a mlieka
V čom ich odovzať a kde?
V plastových modrých vreciach pred obecnú bytovku.
Sklo
Prázdne sklenené fľaše a úlomky skla rôznej farby
Kde ho odovzdať?
Do kontajnera určeného na sklo, ktorý je umiestnený pred
Reštauráciou pod Žiarom.
Textil
Šatstvo, textilné vrecia, plachty, celty, kusy látok
V čom ho odovzdať a kde?
V plastových oranžových vreciach pred obecnú bytovku.
Kovový šrot
Plechové obaly z nápojov a spray-ov, ručné mlynčeky, rôzne
vyradené kovové nástroje, hrnce, armatúry, kovové umývadlá,
časti vyradených strojov, kusy plechov a profilov, zo železných
alebo neželezných kovov
Kde ho odovzdať?
Drobné uložiť do KUKA nádoby a väčšie zaviesť na staré
smetisko alebo odpredať do Zberných surovín v Dlhej nad
Oravou.
Nebezpečné odpady
Kovové, plastové alebo sklenené obaly so zvyškami farieb alebo
so znehodnotenými rozpúšťadlami, kyselinami, lúhmi,
vývojkami, ustaľovačmi, olejmi, farbami, agresívnymi čistiacimi
prostriedkami, liečivami, ďalej sú to odpadové ortuťové žiarivky
a výbojky, opotrebované oleje z áut, lieky po záručnej době,
batérie a akumulátory, drevo nasiaknuté olejom, moridlami a inými
škodlivými látkami a sadze a prach z komínov.
V čom ich odovzdať ?
V plastových čiernych vreciach na obecný úrad.
Vrecia si možno vyzdvihnúť na obecnom úrade bezplatne.
/Spracoval podľa pokynov ph/
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SPRAVODAJSTVO
Otvorenie školského roku sv. omšou
Tento školský rok sa začínal 5. septembra sv. omšou,
ktorú celebroval náš duchovný otec vdp. Henryk Sitek.
Prítomní boli všetci žiaci základnej školy s materskou
školou pod vedením jej riaditeľa Mgr. Ladislava Ováriho,
učiteľov, rodičov, starých rodičov a ostatných veriacich.
Duchovný otec požiadal riaditeľa školy o príhovor
k rodičom a žiakom, v ktorom riaditeľ apeloval na
dodržiavanie kresťanských hodnôt, dobré medziľudské
vzťahy, pričom nemožno zabúdať na vzdelávanie.
Po skončení sv. omše sa žiaci presunuli do budovy školy,
kde pokračovali v svojej činnosti.

Stav žiakov ZŠ a MŠ
Brány školy sa otvorili, len nás mrzí, že v tomto školskom
roku je žiakov zasa menej. Prvý ročník navštevujú 4 žiaci,
druhý 1 žiačka, tretí 5 žiaci a štvrtý 4 žiaci. Spolu je to len 14
žiakov, čo je veľmi nízky počet. Vlani ich bolo 18. Taktiež sa
znížil počet detí v materskej škole na 11. Vlani ich bolo 16.
Na ďalší rok v základnej škole pribudnú asi 4 žiaci, ale
odbudne v materskej škole 5 detí.
Z týchto čísiel vidieť, že udržať chod školy bude v obci
veľmi problematický, a už v decembri /podľa pridelených
a vlastných finančných možností/ budeme vedieť o ďalšom
/ne/účinkovaní školy. Takýto stav malotriednych škôl nie
je len u nás. Deje sa to na celom Slovensku. Veď v tomto
školskom roku svoje brány neotvorilo vyše 122 škôl, ktoré
boli v rámci racionalizácie zrušené. Ďalších 112 bolo
zlúčených.
/lt/

Sedliacka Dubová na internete
Už viac ako rok má náš obecný úrad, resp. obec zriadenú
webovú stránku na inernete, na ktorej nájdete niektoré
informácie a fotografický materiál súvisiaci s našou obcou.
Nájdete tam informácie o histórii obce, kontaktné adresy,
informácie o tom, čo v našej obci je možné vidieť, o
športových možnostiach, o ubytovaní, o obchodoch a
reštauračných zariadeniach, o pamiatkach, kostoloch atď.
Tí, ktorí by chceli vidieť všetky doteraz vydané noviny
ŽIAR, majú možnosť ich na tejto stránke vidieť. Taktiež je
tu možné vidieť fotoalbum obce. Všetky informácie sú
preložené do nemeckého a anglického jazyka. Tieto
informácie sú žiadané najmä za hranicami Slovenska v USA,
Kanade a tam, kde sú roztrúsení naši rodáci a ich
potomkovia. Je dôležité si zapamätať web stránku našej
obce: www.sedliackadubova.sk. Napíšte svojim príbuzným
a známym, nech si pozrú tieto informácie, iste budú
potešení. Obecný úrad má aj e-mail a to :
obec@sedliackadubova.sk - na ktorý môžete písať vaše
podnety, návrhy, pripomienky, sťažnosti a podobne.
/lt/

Dotácie z EÚ pre urbár
Po viac ako ročnom úsilí, jednaniach, vybavovaniach
po rôznych úradoch /katastrálny, pozemkový, lesný atď./
a inštitúciách sa podarilo Spolku urbáru v Sedliackej

Dubovej dosiahnuť pekný úspech, a to získať grant
/dotáciu/, teda nenávratný finančný príspevok
prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a
Poľnohospodárskej platobnej agentúry z európskeho
fondu /sektorový operačný program Poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka 2.1.2/, a to na projekt pod názvom Lesná
cesta Kľagová vo výške cca 2 milióny Sk. Občania, najmä
urbárnici vedia, že doposiaľ sa za ostatné dva roky urobili
práce na tejto ceste, ktoré boli financované z urbárskych
peňazí na úkor toho, že podielnici nedostali vyplatené
dividendy. Táto dotácia umožní dokončiť túto začatú cestu
a nebude musieť byť už financovaná z vlastných zdrojov,
teda z dividend. Za vybavenie tejto dotácie treba
poďakovať predovšetkým predsedovi urbáru Ladislavovi
Karetkovi, ktorý má na tom veľkú zásluhu a starostovi
obce, ktorý mu bol v tom kolotoči behania nápomocný.
Veríme, že táto cesta bude slúžiť všetkým občanom obce,
no dúfame, že nie na kradnutie dreva …
/Na základe informácií spracoval ph/

Obec vlastní motorové vozidlá
V predošlom čísle našich obecných novín sme písali,
že obecný úrad robí kroky k tomu, aby pre obec, resp. pre
obecný úrad zabezpečil nejaké autá, či už osobné alebo
nákladné. Po dlhších administratívnych vybavovaniach
sa predsa podarilo vybaviť, a to bezplatne, teda ako dar,
staršie autá – osobné a nákladné. Po dovybavení všetkých
formalít by sa obec stala vlastníkom asi dvoch osobných
áut zn. Renault 19, jednej V3S a jednej Tatry 148. Obecný
úrad vyvíja ešte aktivity pre získanie ďalších dopravných
prostriedkov / UVAZ, mikrobus…/.
/lt/

V prospech obce a jej skrášľovania
Občania zaradení do aktivačných prác pre obec sa
v ostatných mesiacoch podieľali na prácach súvisiacich
s kosením a vykášaním cintorína, parku, miestnych
verejných priestranstiev okolo sypární, bytoviek, medzi
mostami atď. Taktiež spoločne s firmou ZIKO Jána Zrnčíka
spolupracovali na novom oplotení školskej záhrady. Na
ihrisku rekultivovali a zavážali zeminou jamy a výmole.
V šatniach boli dokončené ubytovacie priestory- zatiaľ
s kapacitou 10 lôžok aj s kuchynkou, sprchou a WC.
V priestoroch, v minulosti využívaných na premietanie
filmov, boli tiež dokončené ubytovacie priestory s počtom
lôžok 6, ktoré sa už aj začali prenajímať, najmä pracovníkom
VÁHOSTAVU pracujúcich na obchvate. V rámci
verejnoprospešných prác boli povytínané aj chraste pri
smetisku, pri lyžiarskom vleku, pomedzi sypárne a ďalšie
uskutočnené drobné práce. Chvályhodné je, že sa skrášlil
priestor okolo kostola. Tam sa navozila zemina, vyrovnala
sa plocha, čo teraz dobre pôsobí a lahodí oku. Ešte lepšie
to bude vyzerať, keď sa zazelená pestovaným trávnikom.
Aj tieto vykonané práce prispievajú ku krajšiemu pohľadu
na našu obec a o toto sa musíme i naďalej postarať sami.
/lt/
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SPRAVODAJSTVO
Reštaurácia má nového
majiteľa
Konečne sa v našej obci nachádza na patričnej úrovni
reštauračné zariadenie, ktoré spĺňa štandardné požiadavky
modernej doby. Je to Reštaurácia pod Žiarom a jej terajším
majiteľom je Ing. Juraj Balogh. Dá sa tu kultúrne posedieť,
občerstviť, ale aj najesť. Prostredie je vkusné, oku lahodiace
a všade dokonalá čistota, poriadok a milá obsluha.
Reštaurácia má štyroch zamestnancov, z toho dve čašníčky
Gabiku Štigovú a Zuzku Wurmovú, dvoch kuchárov. Všetci
sa striedajú v týždňových zmenách.
Navštívili sme toto zariadenie so zámerom porozprávať
sa s jeho majiteľom, len, bohužiaľ, sme sa s ním
neskontaktovali. Tak sme sa porozprávali s obsluhujúcou
Gabikou Štigovou. Opýtali sme sa jej, čo nám môže ich
zariadenie ponúknuť. Bola ochotná a takto začala:
- Predovšetkým vám môžeme poskytnúť príjemné
posedenie, svieže občerstvenie a čerstvú stravu. Všetko
je v prístupných cenách pre každého hosťa. Menu dňa je
v hodnote 62,- Sk /je to polievka a druhé hlavné jedlo/. Ak
niekto chce jedlo na objednávku, tak zaplatí podľa toho,
čo si vybral. Zatiaľ s poskytovaním stravy nemáme
problémy. Priemerne varíme pre 40-50 osôb. Sú to
pracovníci obecného úradu, miestneho družstva a
pracovníci výstavby cestného obchvatu, a samozrejme,
pre ostatnú verejnosť a prichádzajúcich turistov. Okrem
toho si naši občania už zvykajú poriadať tu rodinné oslavy,
svadby, kary. A v tomto im majiteľ vychádza v ústrety,
prípadne poskytuje zľavy. Zatiaľ, čo boli akcie, všetci
hostia boli spokojní. Kapacita zariadenia je pre 40 osôb.
Naše zariadenie chce vyjsť v ústrety aj starším občanomdôchodcom, môžu sa stravovať u nás alebo si vziať jedlo
do obedára. Polievka a hlavné jedlo je v cene 62,- Sk.
Môžeme aj ponúknuť len zahustené polievky a tie by boli
v hodnote do 20,- Sk.
Veríme, že túto ponuku naši starší občania využijú, lebo
ani doma kompletné menu lacnejšie nepripravia.
/ph/

Na Čefranove už po
šiestykrát
Sobota 20. augusta sa niesla v znamení výstupu veriacich
našej farnosti na vrch Čefranovo. Bol to už šiesty ročník a
organizátorom podujatia bol náš duchovný otec vdp.
Henryk Sitek v spolupráci s miestnou farskou radou.
Podujatia sa zúčastnili veriaci z Hornej Lehoty a z našej
obce asi v rovnakom počte, a mohla byť aj bohatšia.
Duchovný otec išiel teraz pre zmenu s účastníkmi z Hornej
Lehoty. Dubovci sa pod vrch Čefranovo odviezli na traktore
s Jánom Ťasnochom a potom pokračovali pešo, modliac
sa Krížovú cestu.

V potoku si každý symbolicky zobral kameň určitej
veľkosti, vyniesol ho na Čefranovo a potom pri sv. omši
na obetovanie ho položili ku krížu ako obetný dar.
Z našej obce sa zúčastnili – Ján Ťasnocha, Margita
Ťasnochová, Anna Miháľová, Pavol Miháľ, Anna
Kytková, Alžbeta Strežová, Anna Šutá, Emília Habiňáková,
Mária Močolová, Alojz Šutý a poľskí priatelia, ktorí boli
ubytovaní vo fare.
O tomto podujatí sa veľmi pekne vyjadrili Mária
Močolová a Alžbeta Strežová.
- Aj keď máme svoj vek, výstup nám nerobil problémy. Na
Čefranove pri sv. omši sme našli duchovný pokoj a prežili
pekný deň s výhľadom na okolité hory a na náš chotár.
Domov sme sa vracali s pocitom pekne prežitého dňa.
Je dobre, že tradícia výstupu na Čefranovo pokračuje a
veríme, že vydrží i pri ďalších ročníkoch. Organizátorom
želáme vytrvalého entuziazmu a aby sa nedali odradiť.
/ph/

Neskoro, ale predsa bolo leto
Tohoročné leto bolo akési neisté, ba až bojazlivé. Nie a
nie sa pevne a smelo uchopiť svojej moci. Stále muselo
odolávať od severu a západu mrakom a dažďu ako
sedemhlavému drakovi, ba aj slniečko mu ťažko odolávalo
a slnečného svitu bolo veľmi málo na toto ročné obdobie.
Dialo sa to počas mesiaca júl a prvých troch týždňov
augusta. Až v posledný augustový týždeň sa k nám vrátilo
skutočné leto. Niektorí to považovali za peknú, slnečnú
jeseň. V skutočnosti to bolo neskoré leto. Nepadali už
extrémne horúčavy, lebo dni boli kratšie a aj slnečného
svitu menej. Vďaka predchádzajúcim zrážkam sa prostredie
zvlhčilo, čo spôsobovalo vytváranie rannej hmly. Toto
neskoré leto vydržalo až do príchodu nového vládcu
ročného obdobia – jesene.
Najväčšie obavy a starosti z upršaného leta mali naši
poľnohospodári a záhumienkári. V júni sa ukazovali všetky
porasty plodín sľubne, ale júlové dažde neveštili nič
dobrého. Zdalo sa, že obilie na koreni zhnije, ale predsa
úchytkom sa zvládla žatva, ktorá začala 13. augusta. Bolo
to na naše podmienky dosť neskoro. Obavy boli aj z úrody
zemiakov.
Ďakovať Bohu, že predtuchy sa nenaplnili, a napriek
upršanému letu sa urodilo všetkého bohato – obilia,
zemiakov, kapusty ako hlavných produktov nás Oravcov.
Spokojnosť možno vyjadriť aj pri iných komoditách.
Naši veriaci za tohoročnú úrodu sa Bohu poďakovali
17. septembra účasťou na sv. omši s vystavením plodov
zeme. Tie náš duchovný otec vdp. Henryk Sitek posvätil
ako dar od nášho Najvyššieho. A teraz si len želajme, aby
sme ich v zdraví užívali a vzdávali Bohu tú najväčšiu vďaku,
že nám toho toľko požehnal.
/ph/
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TAKTO RELAXOVALI NAŠI
DOCHODCOVIA V ORAVICIACH
Klub dôchodcov v našej obci zorganizoval 14. júla celodenný
relaxačný pobyt dubovských dôchodcov v aquaparku
v Oraviciach. Zúčastnilo sa ho 29 starších ľudí za veľmi nízky
poplatok - na osobu 100,- Sk. Vstup na termálne kúpalisko
vybavil pán Jozef Tokarčík z Krivej u primátora mesta Tvrdošín
a to tak, že vstupné aj so šatňou bolo iba 20,- Sk na osobu na
celý deň.
Nálada bola vynikajúca a všetci účastníci vyjadrili spokojnosť
so želaním, aby takéto akcie boli poriadané častejšie. V autobuse
si aj zanôtili, čo všetkých navodilo k pozitívnemu mysleniu a
vytváraniu priateľskej atmosféry. Pôsobili ako jedna rodina.
Samozrejme, pri návrate domov sa nezabudli zastaviť
v obchodnom centre Billa v Trstenej, kde si každý urobil pre
seba výhodný a lacnejší nákup.
Po príchode do Sedliackej Dubovej ešte všetci zapózovali
pred objektívom fotoaparátu, aby ostala pamiatka na príjemne prežitý deň so želaním opäť organizovať takéto podujatia,
ktoré pomáhajú nielen duševnému pookratiu, ale aj fyzickému zotaveniu a vôbec regenerácií síl našich starších ľudí. A
títo to najviac potrebujú! Veríme, že to nebola posledná akcia a klub dôchodcov sa bude usilovať spríjemniť život našim
dubovským dôchodcom ďalšími zaujímavými podujatiami.
/ph/

Byť obyčajným človekom

Dennodenne počúvam, zo všetkých strán ku mne dolieha, že nič nie je dôležitejšie ako peniaze a najlepšie je mať veľa
peňazí… Nuž, je to normálne, pretože bez peňazí sa vskutku nepohneme z miesta. Od toho, koľko ich máte, sa odvíja
životná úroveň a uspokojovanie potrieb. Inak už ani nebude, peniaze mnohému pomôžu, avšak môžete mať kopce peňazí
a to, čo chcete, po čom túžite, nech robíte, čo robíte, nedosiahnete, nezískate, a ani si neprivlastníte. Dalo by sa v tejto
súvislosti spomenúť zdravie, všeobecné uznanie, šťastie zo vzťahov, v láske a pohoda v rodine. Jednoducho aj dnes by
nám malo byť jasné, že peniaze všetko nezmôžu, že hodnota človeka nie je určená alebo sa nemeria výškou jeho konta
v banke.
V súčasnosti sa musí väčšina občanov, ktorí nemajú schopnosť podnikať a obchodovať, nereštituovali alebo mladí
bez finančného zázemia rodičov, alebo vekove starší, ktorí majú iba dôchodok vrátane hrozivého počtu nezamestnaných,
vyrovnať s tým, že ušľachtilosť, serióznosť, statočnosť a múdrosť sa vskutku nevyjadruje v korunách, v dolároch či
v eurách. Je tu dosť občanov, ktorí sú takpovediac úspešní. Buď mali príslovečné šťastie, mohli zúročiť svoje schopnosti
a odbornosť, alebo sa vynašli a rôznymi spôsobmi sa postarali, aby im stučneli bankové kontá. Práve na tejto skupine
občanov, na väčšine z nich záleží, ako
rýchlo sa táto spoločnosť dopracuje
k obratu. Je totiž faktom, že vyše
polovice domácností je na hranici biedy
a do cudziny, napriek tomu, že aj tam je
recesia, odchádzajú odborníci, ale aj
mladí. Je zrejmé, že reformy a ťarcha na
väčšinu občanov je už akurátna, ba skôr
neúnosná.
Doteraz, úspešní majú zodpovednosť
za to, ako to pôjde ďalej, ako oživiť
hospodárstvo, ako zlepšiť podmienky pre
podnikanie, ako dať ľuďom
prácu, a predovšetkým perspektívu.
Tí, čo sú doteraz úspešní, majú
zodpovednosť za to, ako to pôjde ďalej,
ako oživiť hospodárstvo, ako zlepšiť
podmienky pre podnikanie, ako dať
ľuďom prácu, a predovšetkým
perspektívu.
/ prevzaté lt/
Takto si užívali v termálnom bazéne
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Odozvy čitateľov na naše noviny
Náš spravodaj Žiar vychádza už štvrtý rok a za túto krátku dobu si našiel svojich priaznivcov
nielen u nás, ale aj v širšom okolí, ba i v zahraničí. Iste sa začudujete, ako sa dostali noviny do
zahraničia? Náš spravodaj je umiestnený na stránkach internetu a takto je sprístupnený širokej
verejnosti. Prichádzajú nám pozdravy práve z internetu i poštou s pozitívnymi ohlasmi a so
želaním úspechov pri sprístupňovaní informácií o našej obci – Sedliackej Dubovej. Ako dôkaz
vám predkladáme list, ktorý prišiel spoza veľkej mláky – z Ameriky.
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AKTIVAČNÝ PRÍSPEVOK PRE ĽUDÍ V HMOTNEJ
NÚDZI JE VYŠŠÍ
Od
septembra
si
nezamestnaní
dobrovoľníckymi prácami prilepšia o 200 Sk.
Aj ďalšie príspevky išli hore.
Už dlhší čas sa pokúšate nájsť si uplatnenie na trhu
práce a vaša snaha je stále márna? Je tu šanca, ako to
zmeniť. Predovšetkým pre vás je totiž určený aktivačný
príspevok, ktorého výška sa od septembra zvýšila o 200
korún, t.j. na 1700 Sk.
Zároveň sa zmenila aj suma ochranného príspevku a
príspevku na bývanie, ktoré sa za určitých podmienok
poskytuje občanom v hmotnej núdzi.
Kedže aj v našej obci máme niektorých občanov
v hmotnej núdzi, rozhodli sme sa im predložiť informáciu
o tom, ako postupovať, aby ju dostali, prípadne komu patrí
zvýšený aktivačný príspevok. Informáciu sme prevzali
z denníka Nový čas.
Aktivačný príspevok má sociálne odkázaných ľudí
motivovať k tomu, aby sa zúčastňovali na riešení svojej
situácie, buď doplnením vzdelania, získaním nových
zručností, alebo vykonávaním dobrovoľníckych prác či
činností v prospech obce.

Kto môže získať aktivačný príspevok
°° občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný,
°° rodič v hmotnej núdzi, ktorému je vyplácaný rodičovský
príspevok,
°° občan v hmotnej núdzi, evidovaný ako nezamestnaný,
°° dlhodobo nezamestnaný, ktorý si našiel prácu, alebo si
založil živnosť.

Vyplácanie aktivačného príspevku
°° občanovi v hmotnej núdzi, ktorý si zvyšuje kvalifikáciu
štúdiom popri zamestnaní – najviac počas 24 mesiacov,
°° občanovi v hmotnej núdzi, ktorý sa zúčastňuje na
vzdelávaní alebo príprave pre trh v rámci projektov úradu
práce – po celý čas ich trvania,
°° občanovi v hmotnej núdzi, ktorý sa zúčastňuje na
prácach v prospech obce alebo dobrovoľníckych prácach
– počas celého obdobia vykonávania prác,
°° dlhodobo nezamestnanému, ktorý sa zamestná a predtým
mu bola poskytnutá pomoc v hmotnej núdzi a jeho príjem
je najviac na úrovni trojnásobku minimálnej mzdy /19 500
Sk/ - maximálne počas 6 mesiacov,
°° dlhodobo nezamestnanému, ktorý začne vykonávať
samostatne zárobkovú činnosť a predtým poberal dávky
v hmotnej núdzi – maximálne 6 mesiacov.

Príspevok k dávkam
Názov
Aktivačný príspevok
Ochranný príspevok
Príspevok na bývanie
jednotlivec
Príspevok na bývanie
pre 2 a viac osôb

Doteraz
1 500 Sk
1 500 Sk

Od 1.9.
1 700 Sk
1 700 Sk

980 Sk

1 130 Sk

1 670 Sk

1 920 Sk
Ide o sumy za mesiac

Aké sú podmienky na získanie
Predovšetkým je dobre vedieť, že v hmotnej núdzi sa
nachádza aj človek a ľudia, žijúci s ním v spoločnej
domácnosti, ktorí síce majú príjem, ale ich výška
nedosahuje životné minimum a svojím pričinením si ho
nedokážu zvýšiť. V súčasnosti to predstavuje 4 730 korún
mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Aktivačný
príspevok môže byť vyplácaný práve takýmto ľuďom, ako
aj nezamestnaným v hmotnej núdzi, ktorí buď študujú,
alebo sa zúčastňujú na kurzoch vzdelávania, prípadne
mesačne vykonávajú minimálne 10 hodín dobrovoľníckych
či aktivačných prác pre obec. Rovnako patrí aj osamelým
matkám či otcom, navštevujúcim strednú, prípadne vysokú
školu, ktorí zároveň poberajú rodičovský príspevok.

Kedy nárok na príspevok zaniká
Peniaze nebudú vyplácané, ak je nárokovateľ vyradený
z evidencie nezamestnaných pre nespoluprácu, alebo
nevykonáva aktivity, v dôsledku ktorých mu na aktivačný
príspevok vznikol nárok. Opätovne ich môže získať až po
12 mesiacoch, samozrejme, ak spĺňa zákonom predpísané
podmienky. Tiež nie je možné, aby jednotlivec dostával
niekoľko súm naraz – teda napríklad zvlášť za štúdium a
zvlášť za práce v prospech obce, aj keď súčasne vykonáva
obe činnosti. Rovnako príspevok nepatrí človeku
v hmotnej núdzi, ktorý síce študuje, ale už má dosiahnuté
vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa- čiže magisterské alebo
inžinierske.
Žiadosť o zaradenie na aktivačnú činnosť je možné podať
na oddelení sprostredkovateľských služieb úradu práce,
kde žiadateľ dostane bližšie informácie.
/Spracoval podľa denníka Nový čas ph/
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NAPLNIA SA PREDSTAVY O KOSTOLE
SV. KOZMU A DAMIÁNA NA VŔŠKU ŽIAR
Naša história je neodmysliteľnou
súčasťou nás všetkých, ba je
súčasťou nášho prítomného i
budúceho života. Tá nás svojím
čarom priťahuje a zároveň núti
zamyslieť sa nad hodnotami, ktoré
vyznávame.
Čomu dať prednosť a akú prioritu
si vytvoriť, aby náš pozemský život
mal zmysel?
Treba svoj život spojiť s ľuďmi a
s Bohom. Rásť duchovne a pomáhať
rásť druhým. V tom je vlastne celý Príprava raňajok
zmysel života.
Takého kréda sa držia mladí
nadšenci zo Združenia kresťanských
spoločenstiev mládeže /ZKSM/,
ktorí od roku 1998 prichádzajú každé
leto do našej obce, aby zachránili
našu stredovekú sakrálnu pamiatku
– Kostol sv. Kozmu a Damiána pred
skazou času. Aj tento rok prišlo16
mladých ľudí z celého Slovenska,
konkrétne zo Starej Ľubovne,
Bratislavy, Partizánskeho, Topolčian,
Rimavskej Soboty, Lehoty pod
Tohoroční účastníci pred zrúcaninou
Vtáčnikom, Kolačna, Gbelov, Badíc,
Bánoviec
nad
Bebravou,
Ružomberka, Liskovej, Valašskej
Belej, Vrútok, Ľubochne, aby
dokončili zastrešenie kostnice –
založili škridlové válovce na hrany
strechy.
Pri stretnutí s nimi na mieste ich
tábora na vŕšku Žiar som sa s nimi
priateľsky porozprával. Všetci
pôsobili sympaticky, inteligentne a
všestranne rozhľadení. Nečudovať
sa. Veď väčšina z nich už má
ukončené vysokoškolské vzdelanie
a zostávajúca časť študuje na Pred zastrešenou kostnicou
rôznych univerzitách. Boli ochotní
podieľať sa na prácach bez nároku
na finančnú odmenu. Ich zámerom je
zachraňovať chátrajúce sakrálne
pamiatky. Vedúci tejto skupiny
hovoril, že v tomto roku išlo o
mimoriadne stretnutie tých, ktorí sa
podieľali na prácach od samého
počiatku, tj. od roku 1998.
V predchádzajúcich ročníkoch sa
striedali
aj
tri
skupiny
v dvojtýždňových turnusoch. Teraz,
tí skalní, sa možno už stretli posledný
raz, lebo odchádzajú pracovať na

miesta, pre ktoré venovali svoje
štúdiá.
Nestriedala ich žiadna skupina,
lebo poklesol záujem z dôvodov
financií. Za štúdium sa začína
platiť, takže mnohí boli nútení cez
prázdniny pracovať za peniaze.
Veľa ich odišlo do zahraničia. Ďalej
účasť na prácach zrúcaniny
kostola v tomto roku bola
ovplyvnená aj v súvislosti
Svetových dní mládeže v auguste
v Kolíne nad Rýnom, kde sa mladí
ľudia chceli stretnúť aj so sv.
Otcom - Benediktom XVI.
Čerstvý absolvent pedagogickej
fakulty sa rozhovoril o plánoch
na budúci rok. Chcú betónom
zakryť a spevniť obvodové múry,
aby nepodliehali rozpadávaniu.
Potom som sa ich spýtal na dojmy
pri stretnutí s našimi občanmi.
Jedna dievčina ma hneď prerušila
a začala: „Sme veľmi spokojní, sú
tu milí a dobrosrdeční ľudia. Pri
stretnutí sa nás vypytovali, či
niečo nepotrebujeme. Ponúkali
nám zemiaky, vajíčka, zeleninu, čo
sme ani nečakali. Touto cestou
vášho časopisu im chceme
srdečne poďakovať. Okrem
občanov nám vyšli v ústrety vdp.
farár Henryk Sitek a starosta obce.
Aj im patrí veľké ĎAKUJEME!
Sme radi, že sme stretli takých
dobrých a milých ľudí.“
A čo na záver povedať? Veriť,
že sa táto stredoveká pamiatka
zachráni a splnia sa i predstavy už
zosnulého Dr. Jozefa Stašku, o
ktorých sme písali v našich
obecných novinách. Nebude na
škodu, ak sa viac do toho
zainteresuje obecný úrad
v spolupráci s farským úradom,
prípadne sa vytvorí fond na
záchranu tejto pamiatky. Možno by
si to aj žiadalo vytvoriť projekt,
na základe ktorého by sa dali
čerpať finančné prostriedky
z eurofondov. Uskutočniť sa to dá,
len to potrebuje viac zanietenosti
a väčšej podpory všetkých nás,
prípadne aj okolitých obcí.
/ph/
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V predošlom čísle sme našich čitateľov a občanov informovali, ktorí študenti ukončili strednú školu v tomto
roku maturitnou skúškou a o ich predsavzatiach pre nasledujúci život. Teraz sme sa rozhodli zmapovať týchto
mladých ľudí, či sa im naplnili ich predstavy a kde našli alebo hľadajú svoje uplatnenie. Prieskum nám ukázal, že
skoro všetci odišli do zahraničia za prácou a len jeden pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Nie je to lichotivé pre
našu spoločnosť, že práve mladí nám odchádzajú a vytvárajú hodnoty v iných krajinách. Veď takýchto ľudí práve
potrebuje naša krajina, len škoda, že nevie pre nich vytvoriť pracovné miesta. Ďalej je zarážajúce, že z tohto počtu
našich mladých ľudí len jeden pokračuje v štúdiu, a to Peter Kudla.
V našom prieskume sa nachádzajú aj mladí ľudia, ktorí ukončili štúdium na strednej škole ešte
v predchádzajúcich rokoch.
Lucia Miháľová
Odišla do Anglicka – v Londýne pracuje ako au-pair.
Anton Vavrečan
Pracuje v Brezne ako stavebný robotník.
Anna Kevešová
Práca v Anglicku ako au-pair.
Ľubomír Šnapko
Pracuje v Prahe ako stavebný robotník.
Júlia Chajdiaková
Práca v Anglicku ako au-pair.
Peter Kudla
Pokračuje v študiu na Univerzite Komenského – Stavebná
fakulta.
Tomáš Oršuliak
Pracuje v Brezne ako stavebný robotník.
Lenka Kršková
Prijali ju na Katolícku univerzitu, ale rozhodla sa nenastúpiť.
Chce sa pokúsiť na ďalší rok o prijatie na cestovný ruch,
kde ju v tomto roku neprijali. Zatiaľ chce odísť do Anglicka
pracovať ako au-pair.
Peter Karetka
Pracuje v Prahe ako stavebný robotník.
Michal Šnapko
Pracuje v Prahe ako stavebný robotník.
Michal Kendrala
Pracuje v Írsku ako stavebný robotník.
Peter Lukačík
Pracuje v Írsku ako stavebný robotník.
Andrej Žufka
Pracuje v Írsku ako stavebný robotník.
Gabika Kočalková
Pracuje v Čechách v Kladne pri výrobe legových hračiek.
Roman Kočalka
Pracuje v Prahe ako stavebný robotník.
Ján Kočalka
Pracuje v Prahe ako stavebný robotník.
Lucia Wurmová
Pracuje v Prahe ako servírka.
Iveta Mudrončíková
Pracuje v Anglicku ako au-pair.

Interview s Luciou Kočalkovou
Lucia je študentkou v odbore kaderníctvo. Teraz je v treťom
ročníku. Má sestru Gabiku, ktorá je absolventkou
Dievčenskej odbornej školy v Oravskom Podzámku, a teraz
pracuje v Českej republike. Chceli sme vedieť, ako sa má
Gabika, kde pracuje a či je spokojná. Lucia bola ochotná
poskytnúť nám informácie, a teda sme sa pýtali:
Kde vlastne pracuje Gabika?
- Pracuje v Kladne pri výrobe legových hračiek. Pracuje
tam od apríla 2004 na tri zmeny – ranná od 7.00 do 15.00,
poobedná od 15.00 do 23.00, nočná od 23.00 do 7.00.
Spočiatku tu bola aj s dvoma svojimi bratmi, ktorí však
teraz využili lepšiu a výhodnejšiu pracovnú príležitosť na
stavbách v Prahe.
Iste má dosť voľného času, ako ho využíva?
- Víkendy má voľné a tento čas trávi so svojimi kamarátmi
z Čiech a zo Slovenska.
Je spokojná s podmienkami v Čechách?
- S prácou je spokojná, taktiež s okolím aj s ubytovaním.
Veľmi sa jej páči tamojší spôsob životného štýlu.
Lucia, ďakujeme ti za informácie. Tebe aj Gabike prajeme
veľa šťastia a úspechov.
/Stránku mladých pripravili so-ak/

Areál ZŠ s MŠ
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JUBILANTI
40 rokov
Murínová Jana
28.11.2005
45 rokov
Ondriga Štefan
1.11.2005
Bieľová Janka
13.11.2005
50 rokov
Oršuliaková Anna č.146 2.11.2005
Murín Ján
10.11.2005
Hmireková Anna
19.11.2005
55 rokov
Dulačková Eva
2.10.2005
Majdiš Ján
24.12.2005
60 rokov
Laurinčíková Helena
12.12.2005
Kapalová Anna
6.10.2005

SEPTEMBER 2005

HUMOR - zasmejme sa
V byte zvoní telefón. Zdvihne ho malý chlapec.
Chlapec sa ozve šeptom:
“prossííím...“
“Daj mi otca.“
“nemôžem“
“prečo?“
“má veľa roboty“
“tak mi daj mamu“
“nemôžem“
“prečo?“
“má veľa roboty“
Opäť sa učíme
“tak kto je ešte u vás“
“hasiči“
“tak mi jedného daj k telefónu!“
V škole:
“nemôžem“
- Máš domácu?
“tak kto je ešte u vás?“
- Hej.
“policajti“
- Tak nalej!
“tak mi jedného daj k telefónu“
“nemôžem majú veľa roboty“
“a čo to vlastne robia?“
“Hľadajú ma!“
-Prečo má svokra kruhy pod očami?
-Lebo čert nikdy nespí.
- Dedo, máš ešte zuby ?
- Nie, prečo vnúčik ?
- Preto, aby si mi mohol postrážiť orechy !
O štvrtej ráno zvoní profesorovi doma telefón. Rozospatý
profesor to dvihne.
- Haló?
A zo slúchatka sa ozve:
- Spíš?
- Spím...
- No, a my sa ešte učíme!!!
Predám mobilný telefón sovietskej výroby.
Zn: Aj s podvozkom.

65 rokov
Strežo Stanislav
24.12.2005
80 rokov
Janík Anton
2.12.2005
85 rokov
Regulíková Anna 18.12.2005
Všetkým našim jubilantom
blahoželáme, prajeme im pevné
zdravie, rodinnú pohodu a Božie
požehnanie!
Narodil sa
Adam Brtoš 18.9.2005
Prihlásení k trvalému pobytu
Kajan Peter
Kajanová Dana
Odhlásený z trvalého pobytu
Šnapko Peter
/bs/
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Tohoročná sezóna našich hasičov
Tohoročná sezóna
sa našim hasičom
vydarila,
čomu
zodpovedala
aj
patričná príprava, na
ktorej
sa
predo všetkým
podieľali Ján Štiga,
Ing. Ladislav Šutý,
Jozef Hyža, Rasťo Miháľ. O dobrý stav požiarnej
techniky sa postarali Rasťo Miháľ a Ľubo Šutý.
Požiarne družstvá tvrdo trénovali, aby zvládli
disciplíny, ktoré pozostávali z troch častí:
1. Požiarny útok na 80 m
2. Štafeta na 8 x 50 m
3. Test z požiarnej prevencie
Súťaže začínali obvodným kolom v Chlebniciach,
o ktoro m sme už čit ateľov informovali
v predchádzajúcom čísle našich novín. Okresné kolo
bolo v Istebnom 18. júna, kde dorastenci obsadili
2. miesto a dorastenkyne 1. miesto, čím získali
postup na krajské kolo v Mošovciach, a to sa
uskutočnilo 9. júla. Tu sa im nalepila smola, lebo
dve dorastenkyne nemali ešte 15 rokov, totiž
nevlastnili občiansky preukaz. Z toho dôvodu museli
súťažiť medzi nehodnotenými, ale ináč si počínali
veľmi dobre. Pri tomto treba spomenúť určitý
paradox. Dievčatá, ktoré nemajú 15 rokov, nemôžu
súťažiť za dorastenkyne, ale dorastenkyne za ženy
súťažiť môžu.
Ešte 17. júla boli naši hasiči pozvaní na súťaž
do Istebného „O pohár starostu obce“. Zúčastnilo
sa družstvo mužov a zmiešané družstvo dorasteniek
a dorastencov. Muži obsadili 2. miesto. Zmiešané
družstvo bojovalo mimo súťaže. Dostali aj pozvanie
do Liptovského Mikuláša a Ťapešova, ale ponuku
neprijali kvôli veľkým finančným nákladom.
Náš hasičský zbor má dobré meno aj mimo
oravského regiónu. Svedčí o tom nominácia našich
členov za rozhodcov do obvodných, okresných či
krajských súťaží. Ako rozhodcovia pôsobili Peter
Karetka a Ján Štiga. Ján Štiga robil rozhodcu aj na
krajskom kole a v Istebnom bol nominovaný za
predsedu rozhodcovskej komisie „O pohár starostu
obce“.

Zloženie družstiev DHZ
Družstvo žien aj s dorastenkyňami:
Strežová Lucia, Oršuliaková Svetlana, Jarinová
Mária, Poláková Veronika, Miháľová Lucia,
Čupajová Zuzana, Čupajová Simona, Poláková
Terézia, Šutá Anna, Suroviaková Ľubica
Družstvo mužov:
Hyža Jozef, Šutý Ľubomír, Miháľ Rastislav, Oršuliak
Tomáš, Tropek Ľubomír, Vavrečan Miloš, Vavrečan
Anton, Šutý Michal
Družstvo dorastencov:
Oršuliak Maroš, Šutý Michal, Šutý Lukáš, Murín
Michal, Strežo Filip, Miháľ Ján, Tropek Anton,
Polák Miloš, Čupaj Maroš
Iné aktivity požiarnikov
Hasičský zbor má 76 evidovaných členov, z toho
10 žien, aktívnych je asi 30. Na svoju činnosť
získavajú finančné prostriedky z obecného úradu, z
vlastných aktivít a časť sa im podarí získať od
sponzorov. Dopravu, pohonné hmoty, poistky
prepláca obecný úrad. Ten im teraz zakúpil nové
hadice za 12 tisíc korún. Pomáha im aj Anna Štigová,
manželka predsedu DHZ, praním monteriek,
maskáčov, cvičných uniforiem. Najväčším
problémom sú financie, tých je stále málo.
Potrebovali by nové uniformy, ale zatiaľ sa musia
uskromniť s obnosenými. Iné problémy by neboli.
Mladých ľudí sa darí získavať za členov a pozitívne
je, že chcú v hasičskom zbore pracovať.
Spokojnosť s činnosťou miestneho DHZ vyjadril i
sám predseda Ján Štiga týmito slovami: „Som rád,
že sa hlásia mladí ľudia a sú ochotní v zbore
pracovať. Tohoročná sezóna sa nám vydarila a na
jej záver sme usporiadali spoločenské posedenie
v prírode pri guľáši. Bola to taká malá odmena za
ich snahu a výsledky, ktoré dosiahli. Ešte nás čakajú
preventívne prehliadky a zazimovanie požiarnej
techniky, dať ju do pohotovostného stavu, aby
v požadovanej chvíli bola akcieschopná.“
Jankovi Štigovi ako aj ostatným členom DHZ
prajeme, aby sa ich držalo hasičské nadšenie a boli
vždy pripravení na záchranu ľudských životov,
majetku i životného prostredia.
/ph/

SPRAVODAJ ŽIAR

-12-

SEPTEMBER 2005

Žiacky futbal v obci skončil
V roku 2002 sme sa tešili a vládlo nadšenie zo
znovuzrodenia futbalovej tradície v našej obci. V týchto
začiatkoch stál Mgr. Ladislav Tomáň a trénerstva sa ujali
Ján Čupaj, Roman Kočalka, Zdeno Dulačka. Po určitých
nezhodách vedenie žiackeho futbalu prebral na krátku
dobu Miloš Polák. Nakoniec vedenie TJ Cosmos
presvedčilo futbalového nadšenca Jozefa Strežu, aby
prevzal trénerske žezlo. Ten sa veľmi dobre zhostil svojej
úlohy a zodpovedne ho viedol s pomerne dobrými
výsledkami. Prišla jar 2005. Žiacky futbal sa dostal do
veľkej krízy a musel ohlásiť svoj koniec. Hľadali sme
príčinu tohto konca, a preto sme sa obrátili na toho
najpovolanejšieho – na trénera Jozefa Strežu a opýtali
sme sa ho, prečo došlo k takej nečakanej i trochu
očakávanej situácii.
Prečo skončil futbal v Sedliackej Dubovej?
-Dôvodov je niekoľko. Futbaloví fanúšikovia už dávnejšie
mohli zistiť, že dubovská základňa je veľmi malá. V našom
kádri pôsobili štyria hráči z Hornej Lehoty, a tí pre sezónu
2005/2006 ohlásili prestup do Oravského Podzámku. Ďalej
z dôvodu prechodu do dorasteneckej vekovej kategórie
v žiackom futbale ukončili – Jozef Murín, Juraj Ondriga,
Marek Strežo, Ondrej Mikuška a Tomáš Habiňák. Ešte
predtým aktívnu činnosť ukončili Patrik Šnapko, Lukáš
Žufka, Patrik Žufka, Lukáš Makúch a Zuzka Mikušková.
Koľko teda hráčov ostalo pre možné fungovanie TJ?
-Keď to spočítam, tak asi osem. Sú to Zuzana Čupajová,
Lukáš Miháľ, Marcel Vavrečan, Juraj Krška, Dávid Strežo,
Peter Miháľ, Jozef Strežo, Branislav Habiňák. Na futbal je
potrebných 11 hráčov a ešte aj náhradníci.
Nedali sa získať nejaké posily z iných dedín?
-Odchod hráčov z Hornej Lehoty do Or. Podzámku bol
spôsobený tým, že Podzámčania vytvorili futbalovú
prípravku a tiež družstvá mladších a starších žiakov. Je to
pochopiteľné, keďže chlapci môžu hrať vyššiu súťaž
/3.ligu/ na kvalitných ihriskách, ako len 2. triedu. Na žiadosť
rodičov sme ich uvoľnili. Známe je tiež, že obec Dlhá nad
Oravou dlhodobo pracuje s mládežou okolo futbalu.
Kontaktoval som sa s trénermi danej obce a požiadal ich o
pomoc pri riešení nášho problému doplnenia hráčov,
prípadných prestupov – hosťovaní. Zistil som, že problém
okolo doplňovania mužstva majú aj oni. Dlhá má družstvá
prípravky, mladších a starších žiakov v 2. lige.

ˇ
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Z jednania vyplynulo, že zostavený káder hrajúci v
2. lige ml. a st. žiakov musí tvoriť najmenej 19 hráčov, takže
uvoľnenie hráčov nepripadá do úvahy. Tiež nemalo
zmysel oslovovať niektorých hráčov, aby urobili prestup z
2. ligy do 2. triedy.
Teda rokovania zostali na bode mrazu. Túto situáciu
sme sa rozhodli riešiť tak, aby zostávajúci hráči prestúpili
do iných klubov, ak naša TJ sa neprihlási do súťažného
ročníka. O vzniknutej situácií som informoval starostu obce
a dospeli sme k názoru, že žiakov do súťažného ročníka
neprihlásime. Bolo to z dôvodu chýbajúceho hráčského
potenciálu. V každej kategórii /prípravka, mladší, starší/ je
ich v obci málo.
Zostávajúcich 8 hráčov som informoval o možnom
hľadaní výberu klubu pre ich ďalší rast. Na základe toho už
prešli hráči do iných klubov – Juraj Krška, Dávid Strežo do
Dlhej nad Oravou, Juraj Ondriga, Jozef Strežo, Lukáš Miháľ,
Marcel Vavrečan, Braňo Habiňák do Bzín, Zuzka Čupajová
do Krivej a Jozef Murín do Veličnej.
Čo by si ešte dodal na záver?
-Naša obec je malá a také rozhodnutie nebolo ľahké.Vznikali
rôzne fámy, ale iné riešenie v súčasnosti sa nenašlo. Ak by
niekto vedel nájsť východisko z tejto situácie, môže to
prezentovať prostredníctvom obecných novín.
Úplne na záver prostredníctvom obecných novín
chcem poďakovať všetkým hráčom, rodičom a celému
realizačnému tímu na čele so starostom obce, spolku urbáru,
vodičom motorových vozidiel, asistentom, značkárom
ihriska ako aj sponzorom a fanúšikom za to, že boli
vytvorené podmienky pre existenciu mužstva v dvoch
predchádzajúcich ročníkoch.
Naša redakcia ďakuje za úsilie a snahu Jožkovi Strežovi
– trénerovi pri riešení problémov dubovského žiackeho
futbalu. Veríme, že ešte pride čas, keď opäť ožije futbal
v našej obci.
Športová činnosť v obci bude pokračovať účinkovanín
družstiev v stolnom tenise.

/Rozhovor spracoval ph/
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