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ZOSTANÚ LEN DOBRÉ SLOVÁ
(K 10. výročiu od osláv 600-ročnice obce a farnosti)

   Ako ten čas letí! Ani sme sa nenazdali a už ubehlo 10 rokov od osláv
600. výročia našej farnosti a obce. S milou nostalgiou sa vraciame
k týmto pompéznym oslavám, ktoré sa uskutočnili 28. – 29. júna 1997.
Len si spomeňme, ako sa celá obec i farnosť na toto výročie
pripravovali a už  to môže v nás vyvolať príjemné pocity i spomienky.
Zapojení boli rovnako starí i mladí. V kultúrnom dome sa viac ako mesiac
nacvičoval program, pozostávajúci z folklóru, malých javiskových
foriem, tanca i ukážok
z našej  minulosti.
Okrem toho sa
pripravila k vydaniu
monografia obce. Našli
sa aj skeptici, ktorí
neverili v úspech tohto
snaženia. Dívali sa
s nedôverou. Nakoniec
boli prekvapení, keď
v deň osláv bo lo
všetko pripravené.
Zavládla slávnostná
nálada – celá dedina
v sviatočnom šate
a k tomu provizórny
altánok na vŕšku Žiar
pod zrúcaninou
Kostola sv. Kozmu
Damiána.
   V deň osláv sa zišli
pred Kostolom sv.
Michala archanjela
stovky našich občanov i príbuzných z okolitých dedín, ba aj naši rodáci
zo vzdialenejších kútov Slovenska i z Ameriky. Odtiaľ sa vytvoril veľký
sprievod, pripomínajúci našu minulosť i prítomnosť, ktorý smeroval
okolo kríža pri rieke Orave, potom celou dedinou až na miesto našich
predkov – na vŕšok Žiar  k zrúcanine Kostola sv. Kozmu a Damiána.
Tam na provizórnom javisku vystúpili účinkujúci s kultúrnym
programom a účastníci mohli vidieť i počuť spevy detí, dospelých
a samozrejme, kráľa Oravského hradu z 15. storočia gró fa
Komorowského  v podaní Ing. Jozefa Hmireka i osud Veronky
Slamkovej.
   Druhý deň osláv začínal sv. omšou na vŕšku Žiar, ktorú celebroval
arcibiskup z Krakova. Prítomní boli kňazi z okolitých obcí, biskupi so
Spišskej diecézy. Po skončení nasledoval slávnostný obed v kultúrnom

dome, športový program a po obede bohatý kultúrny program
zakončený ľudovou veselicou.
   Takto naši občania prežívali dvojdňové oslavy 600. výročia obce
a farnosti, kde odznelo veľa poďakovaní, predsavzatí a vštepovania
lásky k dedovizni do našich sŕdc. Upevnilo sa sebavedomie a úcta
k rodnej hrudi, k rodnej dedine s myšlienkou, že nech budeme ako
ďaleko, na rodný kraj nezabúdajme.

   A čo sa zmenilo za
tých desať rokov?
Dosť veľa. Viacerí
z účastníkov nás už
navždy opustili, ba
aj tí, ktorí priamo
v y s t u p o v a l i
v programe osláv.
Zmenilo  sa aj
myslenie i konanie
ľudí, najmä mladých.
Dedina sa z roka na
rok stáva krajšou,
úhľadnejšou. A čo
nás najviac teší? Je
to priestor na vŕšku
Žiar a zrúcanina
Kostola sv. Kozmu
a Damiána, kde sa
stále pracu je,
obnovuje, udržiava,
aby táto dominanta
sa stala

atraktívnejšou a lákavejšou. A to nás teší, aj keď sa v obci občas
objavia aké - také negatíva. Ale život je už taký. Stále pretrváva boj
dobra so zlom. A nám nezostáva nič iné, len veriť, že raz dobro
zvíťazí. K tomu sa viažu aj priliehavé verše Jána Kostru:

„Nakoniec zostanú len dobré slová v srdci,
  v tej skrinke leštenej toľkými dotykmi.
  Vrchnáčik zapadne. A otvárať ho skúsi
  vždy niekto po rokoch.
  Len dobré, len dobré. Čas plané zahrdúsi.
  Veď prísnym výberom prejsť musia znova zas,
  keď ruka  zúfalá pohrať sa v nich skúsi
  po rokoch, po rokoch.“

          (ph)
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Viac trpezlivosti, nadhľadu a pochopenia
   Dňa 28. mája zasadalo obecné zastupiteľstvo a prerokovalo bohatý
program, týkajúci sa:

· projektu komasácie
· projektu kanalizácie a schválenie odpredaja pozemku pod

budovu ČOV
· o možnostiach získavania financií z eurofondov pre

podmienky obce
· o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Sedliacka Dubová
      Okrem toho sa obecné zastupiteľstvo dotklo aj takých akcií,
ktoré súčasne prebiehajú v tomto období. Sú to investičné akcie
v rámci aktivačných prác, situácia s ďalším pokračovaním cesty
R3, fungovaním materskej školy, prevádzkový poriadok pohrebiska
a domu smútku a ďalšie.
   Okrem poslancov OZ bola prítomná aj kontrolórka obce Mgr.
Mária Lonská a František Jedinák, riaditeľ Agentúry SEVER pre
regionálny rozvoj. Pán Jedinák vysvetlil prítomným, ako postupovať
pri zadávaní europrojektov, aké sú možnosti v súčasnosti, ktoré by
mohla naša obec využiť. O tejto problematike bližšie informujeme
našich čitateľov v osobitnom príspevku týchto novín.
   Ďalej rezonovovala otázka komasácie. Pri tomto poslanci žiadali
väčšiu informovanosť pre občanov, aby v tejto problematike mali
jasno a nevytvárali sa nepravdivé fámy. Ináč je celý chotár nafotený
a zobrazený na mape, ktorá sa nachádza na obecnom úrade.
K dispozícii je každému  majiteľovi k nahliadnutiu a zároveň si môže
pozrieť a overiť skutočnosť v počítači. Pri získavaní týchto
informácií všetkým záujemcom vyjdú v ústrety pracovníci úradu,
pritom ich usmernia a poradia.
   K plánovanej čističke odpadových vôd (ČOV)a kanalizácii  je už
vypracovaný projekt, len treba ešte vysporiadať pozemky, kde bude
budova čističky umiestnená. Vlastníkmi pozemkov  sú cirkev a obec.
Poslanci rozhodli obecný pozemok odpredať (sú to necelé dva áre)
po 150,- Sk za m2. Začiatok výstavby záleží od poskytnutia financií
   Poslanci  s pripomienkami schváli li dokument Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sedliacka Dubová. Pri
odpredaji obecného majetku poslanci žiadali, aby tento bol vždy
vopred odsúhlasený obecným zastupiteľstvom.
   Starosta Mgr. Ladislav Tomáň informoval prítomných poslancov,
čo  sa  v obci  urobilo za ostatné obdobie v rámci aktivačných prác.
Reakcia poslancov bola pozitívna a k týmto informáciám sa
pochvalne vyjadrili. Poslancov ešte zaujímali rôzne témy a mali
k nim pripomienky. Napríklad  verejné osvetlenie, obecná bytovka,
zákaz sypania smetí pri cintoríne, vysporiadanie pozemkov a sypární
tiež pri cintoríne, cestný obchvat R3, neporiadok na železničnej
stanici. Ing. Laurinčík Pavol ešte podal správu z kontroly
cestovných jázd  za tri mesiace. Konštatoval, že všetko je
v poriadku, len žiadal opraviť tachometer a starosta by mal
o služobných cestách vopred informovať poslancov, za akým
účelom sa uskutočňujú.
   Na záver týchto postrehov chcem našim občanom pripomenúť,
že zasadnutia OZ sú verejné a môže sa ich zúčastniť každý občan.
Aspoň by videli, ako poslanci riešia problémy obce, ich aktivity
i zapálenosť. Ako účastník týchto zasadnutí chcem konštatovať,
že nie sú len formálne, ale prinášajú nové riešenia pre prospech
všetkých našich občanov. Všetko si vyžaduje množstvo trpezlivosti,
nadhľadu a pravého sedliackeho rozumu. Teda nie je im čo závidieť,
najmä starostovi, ba treba podporiť každú ich aktivitu.          (ph)

Čaká nás prechod na euro
   Slovenská republika sa 1. mája 2004 stala
členom Európskej únie. Súčasne sa zaviazala
k vstupu do Hospodárskej a menovej únie
a k zavedeniu spoločnej meny, eura, ktoré
budeme na Slovensku používať ako zákonné
platidlo  v bežnom hotovostnom styku
pravdepodobne už po 1. januári 2009.
   Európsku menu tvorí sedem bankoviek

a osem minci. Eurové mince sú osobitné tým, že majú jednu stranu
spoločnú – s označením nominálnej hodnoty a vyobrazením mapy
Európy – a druhú stranu národnú – s vlastnými motívmi štátov,
v ktorých sa platí eurom. Preto jednou z úloh Národnej banky
Slovenska pri príprave na zavedenie eura bolo vybrať motívy na
slovenské strany eurových mincí.
   Už v júli 2004 vyhlásila Národná banka Slovenska verejnú súťaž
na výtvarné návrhy eurových mincí. Cieľom súťaže bolo získať čo
najväčší  počet obsahovo a výtvarne kvalitných návrhov, ktoré budú
na vysokej úrovni prezentovať bohatú históriu, výnimočné kultúrne
a prírodné hodnoty Slovenska, ale aj pre obyvateľov ostatných
krajín, v ktorých budú eurové mince so slovenskou stranou obiehať
ako zákonné platidlo.
   Do súťaže bolo zaradených 64 návrhov, z ktorých každý riešil
v kresbovej forme podobu všetkých ôsmich slovenských strán
eurových mincí. Návrhy hodnotili dva poradné orgány – Komisia
vrchného riaditeľa peňažného úseku na výber námetov slovenských
bankoviek, mincí a pamätných mincí a Komisia guvernéra NBS na
posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí. Zo 658
hodnotených kresbových návrhov mincí jednotlivých nominálnych
hodnôt, vrátane variantných riešení od 56 autorov bolo vybraných
týchto 17 námetov: štátny znak Slovenskej republiky, dvojkríž na
trojvrší, historická minca Biatec, kríž  z Veľkej Mače, Rotunda sv.
Juraja v Skalici, Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina v kompozícii
s Bratislavským hradom, Hrad Devín, drevená zvonica z východného
Slovenska, Spišský hrad, vrch Kriváň, Vysoké Tatry, Madona, sediaca
Venuša, z osobitostí sv. Cyril a sv. Metod, Ľudovít Štúr a Milan
Rastislav Štefánik.
   Odporúčania obidvoch komisií boli prerokované v Banskej rade
NBS. Na postup do druhého kola bolo vybraných 36 návrhov od 15
autorov, ktorých Národná banka Slovenska vyzvala vyhotoviť
sadrové modely.
   Do druhého kola súťaže, s termínom uzávierky 30. septembra 2005,
bolo doručených 32 sadrových modelov. Banková rada NBS vybrala
desať. Zároveň rozhodla, že k týmto návrhom sa budú môcť vyjadriť
občania vo verejnej ankete.
   V ankete konanej od 12. do 20. novembra 2005 bo lo
zaregistrovaných 140 653 hlasov zaslaných rôznymi formami. Na
prvom mieste sa umiestnil výtvarný návrh zobrazujúci dvojkríž na
trojvrší ( 33 068 hlasov), na druhom mieste návrh s motívom vrchu
Kriváň (24589 hlasov) a na treťom mieste
s vyobrazením Bratislavského hradu (21 792
hlasov).
   Banková rada NBS po prerokovaní
výsledkov súťaže rozhodla o použití troch
výtvarných návrhov, ktoré vo verejnej
ankete dostali najviac hlasov.

                (Zdroj: Národná banka Slovenska)

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA NA  AKTUÁLNU  TÉMU
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Informácie z obecného úradu

Urbár informuje

  Spolok urbáru v našej obci chce prostredníctvom našich novín
informovať širokú verejnosť, že stále ostávajú nevybavené záležitosti
ohľadne urbárskych podielov po niektorých ľuďoch, ktorých je ťažko
identifikovať, resp. nájsť ich potomkov. Pokiaľ má niekto vedomosť
o týchto osobách alebo ich dedičoch, nech informuje Ladislava
Karetku, prípadne Mgr. Ladislava Tomáňa, ktorí im vysvetlia, aký
postup treba zvoliť na vybavenie tejto záležitosti.
   Jedná sa o tieto prípady osôb, ktoré žili v USA:
Peter Slamka     mal by mať 89      grajciarov
Ján Potocký               -/-  6,25  grajciarov
Ondrej Potocký         -/-  6,25  grajciarov
Ján Babinec               -/- 75      grajciarov
Mária Babincová       -/- 25      grajciarov
Jozef Machaj             -/- 64      grajciarov
Johana Machajová    -/- 25      grajciarov
Jozef Ďubjak             -/- 25      grajciarov
Jozef Jančo               -/- 50     grajciarov
   Bolo by škoda, keby tieto podiely mali prepadnúť štátu, preto treba
vyvinúť úsilie, aby sa podarilo niečo vydokladovať tak,  aby to
mohol Spolok urbáru zapísať pre potomkov hore uvedených osôb.

          (spolok urbáru)

Projekt komasácie – pozemkových úprav

  V 111-tich obciach na Slovensku, z toho v šiestich na Orave
prebieha proces pozemkových úprav (komasácia), t.j. sceľovanie
pozemkov, ktorých je veľký počet a sú rozdrobené s veľmi malou
výmerou. Jednotlivé parcely sú ešte aj rozdelené a podelené, a teda
sú v spoluvlastníctve viacerých osôb – spoluvlastníkov. Takýto
stav je vo väčšine obcí na Slovensku, preto sa začalo pristupovať
k veľkým projektom, akými sú ROEP a pozemkové úpravy. Vláda
na tieto projekty vyčlenila veľké množstvo peňazí nielen zo štátneho
rozpočtu, ale aj z eurofondov,o ktoré je možné žiadať. Naša obec
má chotár v rozlohe 1164 ha, a to na 5600 parcelách. Skoro každá
parcela je ešte rozdelená a má viacerých vlastníkov, t. j.
spoluvlastníkov. Takýto stav je nevyhovujúci z viacerých hľadísk
a nevytvára v obci podmienky pre ďalší rozvoj podnikania,
výstavby, rozvoja, cestnej infraštruktúry, poľnohospodárstva,
predaja či kúpy pôdy atď.
    Na základe týchto uvedených skutočností by bolo nerozumné
nevyužiť voľné finančné zdroje z EÚ, a preto sme žiadali
o spracovanie projektu ROEP-u pre našu obec, t.j. vytvorenie
súpisu parciel a zoznamu vlastníkov. Tento projekt nám bezplatne
(náklady hradil štát) spracovala firma GEOMER – Škodová
z Bratislavy. Až na základe tohto ROEP-u sa mohlo uvažovať
o pozemkových úpravách. Preto boli Pozemkovým úradom
oslovení jednotliví vlastníci pozemkov, aby sa vyjadrili k
uskutočneniu komasácie. Na základe dotazníkov vyjadrila
absolútna väčšina vlastníkov  súhlas s jej vykonávaním.
   Obecný úrad začal vyvíjať aktivity, aby sa mohli pozemkové
úpravy v obci uskutočniť. Podarilo sa to vybaviť a sme  jednou zo
šiestich obcí, v ktorých sa tento niekoľkomiliónový projekt
uskutočňuje. Okrem Sedliackej Dubovej ešte v Krušetnici,
Zemianskej Dedine, Krivej, Medzibrodí a v Žaškove.  Bolo zvolané
zhromaždenie vlastníkov pôdy 6. júna 2004 na ktorom sa zvolilo  15
členné predstavenstvo, ktoré sa odvtedy schádza so
zástupcami rôznych inštitúcií a  riešia sa čiastkové problémy.
   Doteraz v priebehu troch rokov  boli odbornými firmami prevedené
práce na zistení súčasného  stavu  v usporiadaní pozemkov.
Zisťovali výškopis, svahovitosť, kultúru parciel, bonitu atď.
Zistené poznatky budú využité pri tzv. rozdeľovacom pláne parciel.
Občania obdržali od Pozemkového úradu písomný materiál
informujúci o parcelách, ktoré sa budú komasovať a bola tam aj
informácia o ich  hodnote (cene).
   V mesiaci január si jednotliví vlastníci boli osobne s pracovníkmi
Pozemkového úradu podiskutovať, resp. navrhnúť svoje
požiadavky vo veci budúceho usporiadania. Pracovníci tohto úradu
sa budú snažiť jednotlivé pripomienky a požiadavky akceptovať
a zakomponovať do projektu. Z dôležitých jednaní 15-členného
predstavenstva boli napríklad otázky budúcich poľných ciest,
hospodárenie na lesných pozemkoch a podobne.
   Chcem upozorniť občanov na jedinečnú možnosť získania financií
na riešenie pozemkového usporiadania v našej obci, resp. v celom
chotári. Ak by sa celý projekt zdarne doviedol do konca, bola by
možnosť získať veľké peniaze z eurofondov, napríklad na
vybudovanie poľných ciest, rekultiváciu, úpravu brehov potokov
atď. Sme medzi vybratými obcami, a preto by sme sa mali snažiť to
využiť, hoci je jasné, že kamasácia prináša aj niektoré otázky,

ktorých riešenie je problematické. Pre informáciu  uvediem, že na
tento projekt je vyčlenených cca 25 -30 mil. Sk, ktoré  má platiť EÚ,
tak by sme mali urobiť všetko preto, aby sa problémy vyriešili
a projekt zrealizoval. Taká možnosť sa nám už nenaskytne, pretože
európske peniaze možno využiť len do roku 2013.Tento projekt môže
trvať 5-10 rokov a už  teraz  máme  za sebou 3 roky. Z tohto dôvodu
sa budeme v obecných novinách  snažiť informovať občanov –
vlastníkov s priebehom tohto projektu a ak  bude potrebné, zvolá sa
valné zhromaždenie, aby sa informovala široká verejnosť.

      (starosta)

Čo nové v projekte kanalizácie

   Projekt výstavby čističky odpadových vôd (ČOV) a kanalizácie
pokračuje ďalej.  V súčasnom štádiu  bo lo vydané územné
rozhodnutie a prebiehajú práce na pripomienkovaní materiálov ku
stavebnému konaniu. Investor stavby poslal obecnému úradu
a farskému úradu ponuku na odpredaj pozemku pod výstavbu ČOV.
Až po dotiahnutí všetkých projekčných a majetkovoprávnych
záležitostí môže ísť žiadosť  o financovanie výstavby ČOV
a kanalizácie do Bruselu, kde sa rozhodne, či a kedy by sa mala
výstavba spustiť. Všetko záleží  na schválení prefinancovania, ktoré
v tomto prípade obnáša potrebnú čiastku  vyše 150 miliónov. A keďže
dotknuté obce, Oravská vodárenská spoločnosť, resp. štát, takúto
sumu nemajú, všetko závisí od eurofondov. Obecné úrady nevyvíjajú
tlak na čím skoršie začatie výstavby, no raz to prísť aj tak musí,
pretože vláda SR schválila zákony, ktoré určujú, že lokality
a aglomerácie s počtom obyvateľov nad 2000 obyvateľov
(Chlebnice1600, Dlhá 1300, S.Dubová 500) musia mať do roku 2015
vybudovanú kanalizáciu a ČOV.

      (starosta)
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Informácie obecného úradu
Nelegálne smetisko
   Už viackrát sme na stránkach našich obecných novín
upozorňovali a apelovali na tvorenie skládky na bývalom smetisku
za riekou a medzi mostami. Chvíľu to vyzeralo, že sa pohne
v hlavách občanov svedomie a už tam nebudú vyvážať odpad. No
bola to len ozaj chvíľa. Po zahrnutí odpadu ťažkým buldozérom (čo
nie je vôbec lacné) začali občania opäť túto lokalitu zavážať rôznym
odpadom. Všimli si to aj orgány a inštitúcie životného prostredia
a začali konať. Po ich návšteve v tejto lokalite pristúpili
k opatreniam. Dali nám termín odstránenia tejto skládky, a to pod
následkom pokuty (o tom sme informovali občanov listom na
obecnej nástenke). Z toho dôvodu žiadame občanov
o rešpektovanie obce pri nakladaní s komunálnym odpadom,
a teda nevyvážať svoj odpad na uvedenú lokalitu. Pokiaľ tomu tak
nebude, obec dostane pokutu, budeme nútení tento problém riešiť
prostredníctvom sankcii, nafotením občanov do obecných novín,
resp. prostredníctvom policajného zboru. A keďže zasýpanie tohto
odpadu mechanizmami aj niečo stojí, budeme nútení zdvihnúť ceny
poplatku za odvoz odpadu, aby sme tým mohli zaplatiť práce
buldozéra, ktorý skládku zahŕňa.
   Pripomíname, že jednotlivý odpad môžu predsa občania likvidovať
nasledovne:
a) Sklo- v obci sú pri obidvoch obchodoch veľké kontajnery , kde
môžu fľaše alebo sklo ukladať.
b) Plasty- v obci existuje systém odvoz  plastov (mesačne), preto
občania môžu tento odpad najmä plastové fľaše dávať do
igelitových vriec (vrecia vám zadarmo dá obecný úrad) a tieto vrecia
uložiť ku obecnej bytovke za reštauráciou.
c) Železo- odpad od železa a iných kovov vykupujú zberné suroviny
v Dlhej nad Oravou, kde majú od apríla do novembra každú sobotu
otvorené.
d) Papier- pokiaľ ho občania nespália doma v peciach, taktiež ho
vykupujú zberné suroviny v Dlhej nad Oravou, alebo ho môžu
občania doviesť ku obecnej bytovke.
e) Veľkoobjemný odpad- nech si ho občania  ponechajú doma
a neskôr na základe vyhlásenia v miestnom rozhlase ho príde
vyzdvihnúť firma na obcou určenom mieste.
f) Nebezpečný odpad, chemikálie, oleje,  farebné kovy - dať do
vriec a zaniesť k obecnému úradu.
g) Ostatný drobný odpad môžu občania dávať do svojich  KUKA
nádob, ktoré zbierajú 2x mesačne Technické služby Dolný Kubín.

         (starosta)
Starosta informuje ...

  Obecné zastupiteľstvo na svojom ostatnom zasadnutí sa zaoberalo
aj prácami, ktoré si predsavzalo uskutočniť vo svojom volebnom
programe a ako aj prácami prebiehajúcimi v obci.
   Bolo započaté vyrúbanie brehu pri márnici v cintoríne, kde by sa
mal vybudovať úzky chodník pre chodcov, ktorí často navštevujú
susednú obec Dlhú nad Oravou a majú obavu z prechádzania po
hlavnej ceste, lebo tam často dochádza k haváriám. Taktiež sa začali
práce na využití pivníc v kultúrnom dome, ktoré sa nachádzajú pod
javiskovým priestorom a aj pivníc, kde  kedysi bola vykurovacia
pec a skládka uhlia. Chceme tieto priestory prerobiť na tzv. fitnes
a posilňovňu pre mužov a ženy, prípadne ako klub pre mladých,
možno aj starších.
   Ďalšou akciou bolo omaľovanie fasády kultúrneho domu,
odkvapových rúr a dreveného obkladu. Kultúrny dom tak dostal

nový šat. Ešte v zimných mesiacoch sa upravili a zrekonštruovali
dolné priestory bývalej základnej školy, ktoré sú teraz pripravené na
rôzne aktivity, či už spoločenské alebo kultúrne, komerčné
a podnikateľské. Tieto priestory sú voľné na prenájom. Už teraz je
jedna miestnosť prenajatá Jánom Zrnčíkom ako kancelária.
   V jarných mesiacoch bol buldozérom upravený priestor popri
cestnom moste cez rieku Oravu po obidvoch stranách a vysadená
tráva. Plánuje sa tam postaviť altánok oproti studničke ako
oddychová zóna pre občanov.
   Doteraz rôzne podobné práce vykonávali občania zaradení ako
aktivační pracovníci a tzv. VPP. Čoraz menej je už takých občanov.
Väčšina sa z nich zamestnala a nastáva problém do budúcnosti, kto
bude pre obec tieto práce zabezpečovať a či nebude potrebné
zamestnať osobu, ktorá by verejnoprospešné práce pre obec
vykonávala aspoň na polovičný úväzok. Už teraz v susedných
obciach  na tieto práce majú zamestnaného „celého človeka“. Naše
obecné zastupiteľstvo sa bude musieť týmto stavom zaoberať,  aby
sa mohli  tieto práce do budúcnosti zabezpečiť.

Dôležite informácie pre občanov

   Obecný úrad sa rozhodol informovať občanov o dôležitých
telefónnych číslach, aby vedeli, kde sa majú kontaktovať, ak by sa
vyskytli rôzne problémy. Týka sa to situácií , keď prestane fungovať
elektrický prúd, nastane porucha  v odbere vody, porucha telefónov
či mobilnej siete, porucha plynu, rozhlasu, rýchla zdravotná
pohotovosť, polícia, hasiči, CO a podobné čísla.
Hasiči 150, 112
Zdravotná pohotovosť 155, 112 (nemocnica 5864651)
Polícia- stála služba 158, 0961/433705,

0961433715, 0961433700
Plyn 041/5142211, 0850111727,

5382281, 5381328,
0905808129

Elektrika 5833667, 5862641,
0850/111468, 0905239907

Voda – pohotovosť 5885617, 5864660,
0907852933

Voda- pochôdzkar 0918 599743, 0905512961
Diaľkové spoje 0903803917, 0903884863,

               0902719411
Poruchy siete Orange 0905905905
Poruchy siete T-mobile 0903700090, 02/49551111
STV – vysielače 0903592898
Civilná ochrana 5810191, 5863470
Zverolekár – Vrba 0908239155
Poruchy – telefón 12129
MUDr. Moravec --  O. Podzámok 5893168
MUDr. Bohušová – Dlhá 5894831
Lekáreň  Dlhá n/Or. 5894409
Lekáreň  Or. Podzámok 5893187
Šrotovisko Dlhá n/Or. Vraštiak 5894190, 0907196117

   Pokiaľ sa niečo nepredvídané udeje v obci, môžu občania na tieto
čísla volať, pretože starosta nemusí byť v tom čase v obci, a teda
nemusí vedieť o nejakej havárii alebo mimoriadnej udalosti. Tieto
čísla si vystrihnite a odložte v domácnostiach na ľahko dostupnom
mieste.

      (starosta)
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  Z VOJNOVÉHO DENNÍKA JÁNA MIHÁLA

   Určite si pamätajú naši starší spoluobčania na nebohého Jána Miháľa (nar. 31.7.1915 - + 10.6.1991) ako zanieteného fanúšika
miestneho futbalu. Nemienime hovoriť o jeho záľubách, ale predovšetkým o tom, čo prežil na vlastnej koži v čase 2. svetovej vojny a to sa
dozvedáme z jeho osobného vojnového zápisníka. Mal vtedy 31 rokov. Snažil sa všetko zachytiť do detailov – svoje pocity, názory, utrpenie
a predovšetkým obavy o svoj vlastný život, ktorý vkladal do rúk Najvyššieho. Niesol v sebe vieru v Boha, oddanosť katolíckej cirkvi a to
mu dávalo nádej na šťastný návrat domov k svojej rodine.
   Keďže sme si pripomenuli 62. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, je našou povinnosťou si tieto udalosti pripomenúť, aby sa už nikdy
neopakovali. Bolo to kruté obdobie a najmä pre priamych účastníkov tohto vojnového besnenia. Je obdivuhodné, že prostý mladý roľník
Ján Miháľ v tom čase si našiel chvíľu a odvahu zaznamenať tieto udalosti do svojho zápisníka. Ponúkame vám jeho druhú časť.

13. mája 1945
   Začíname prvý deň poradového pešieho vojenského výcviku od
7. hod. ráno do 9. hod., potom od obeda od tretej do piatej hodiny.
Začíname sa učiť všetko, aby sme mohli prísť ako disciplinovaná
jednotka do svojej vlasti.
17. mája 1945
  S najväčšou radosťou počúvame správu, že na európskej pevnine
sa vojna skončila podpísaním prímeria 17. mája1945 o druhej hodine
po polnoci. Nemeckí generáli podpisujú v angloamerickom
v hlavnom stane v jednoduchej školskej budove pred generálom
Eisenhauerom mier. Nemecký ministerský predseda gróf Schviering
vyhlasuje do rádia zloženie zbraní na všetkých frontoch a hovorí:
„Po veľkej presile naša armáda je zdrvená a bezvýznamné je ďalšie
krviprelievanie, sme si vedomí svojej zodpovednosti za nemecký
národ, odovzdáme celý národ a zbrane do rúk spojencom, či to už
bude dobré alebo zlé!“
   Počúvame každý deň Londýn, Moskvu, Prahu a v duchu sme
spojení s domovom a tešíme sa na návrat československých
legionárov do Prahy, ktorí bojovali v Rusku i v Nemecku a trpezlivo
čakáme i na odchod našich jednotiek z Talianska do vlasti,
predovšetkým do Prahy na defilé pred naším hlavným veliteľom
doktorom Edvardom Benešom. Dni sa nám akosi pomaly míňajú
a čas neprichodí do domova. V týchto očakávajúcich i trpkých
chvíľach v osudnej chvíli 10. mája sme stratili kamaráta v plnom
kvete života, krásneho mesiaca mája, 21-ročného nováčika

z Chlebníc Pavla Hudeca, ktorý sa utopil v rieke pri kúpaní. Kúpal sa
s kamarátmi v hlbokej vode. Nemohol vyplávať pre strmý prúd vody.
Po trojhodinovom hľadaní našli jeho telo a odviezli sme ho do márnice
s veľkým smútkom, tri dni pri ňom stála československá čestná stráž.
Dňa 12. mája prisaháme Československej brannej moci a prezidentovi
republiky. Po slávnostnej prísahe o piatej hodine popoludní sme mali
pohreb nášho kamaráta Pavla Hudeca. Rozlúčkovú reč predniesol
nadporučík Gočal – veliteľ 12. roty. Vojaci i ostatní mu vzdali poctu
výstrelmi z pušiek, spievali sme smútočné piesne s tým, že nech mu
Boh dá večné odpočinutie a príjme ho k sebe.
  Je tu veľmi horúce leto. Každý deň sa chodíme kúpať. Dni pomaly
utekajú a stále myslíme na náš domov. Na májové pobožnosti môžeme
chodiť, kostol je blízko. Veľmi pekne spievajú mariánske piesne
a litánie, takže radosť ich počúvať.
21. mája 1945
   Niekoľko kamarátov sme sa vybrali na turičný pondelok na pútnické
miesto do Karavadže. Tu bolo kedysi zázračné zjavenie Panny Márie
jednej žene pri zbieraní trávy. Stalo sa tam mnoho zázrakov, ktoré sú
aj vyobrazené v chráme. Kostol je veľký,  krásny a vo vnútri má 28
oltárov, zázračnú jaskyňu zjavenia. V jaskyni človeka ovládajú
zvláštne pocity. V Karavadži  je veľa obyvateľov, trhovísk, kde sme
si kúpili upomienkové darčeky do vlasti.
27. mája 1945
   Slávime 61. narodeniny prezidenta Československej republiky
Edvarda Beneša. Zhromaždil sa celý prápor pred tribúnou, kde
podplukovník Kmicikievič vyzdvihuje činy a obete za československú
vlasť u pána prezidenta.
29. mája 1945
   Odchádzajú naši mladší chlapci na výcvik. Na sviatok Božieho tela
v Taliansku prosenia bývajú po obede o 6. hodine. Zúčastnili sme sa
aj my vojaci na čele s dôstojníkmi. Bolo to veľmi pekne zorganizované.
Vpredu deti - mali biele závoje, potom ženy – mali čierne závoje,
mládenci niesli krásne hodvábne zástavy, muži v bielych kamžiach
s červenými pásmi a strapcami nesú baldachýn a lampy, na ktorých
horia veľké sviece. Za prevelebnou sviatosťou sme išli my. Dojatí
sme kľakali a ďakovali Najvyššiemu za ochranu, že sme obstáli pri
hrôzach strašnej vojny. Predsa sa končí a my sa rozchádzame
v spomienkach do svojej drahej vlasti.
3. júna 1945
   Hneď ráno v nedeľu o ôsmej hodine cestujeme celá rota do
Pandina, kde je ubytovaný pluk. Tu prichádzajú všetky roty, aby si
vypočuli prejav a bratské stisnutie ruky vyslanca Československej
republiky, ktorý nás prišiel pozrieť a uistil, že v najbližšom čase ideme
do vlasti. V jeho sprievode bol podplukovník Kmicikievič a mnoho
iných vzácnych pánov.

Ján Miháľ ako vojak

     (pokračovanie na strane 6)



SPRAVODAJ ŽIAR                     -6-                                                          JÚN 2007

5. júna 1945
   Peši odchádzame z Torlina do mestečka Pandina. Tam sa
súst reďuje celý prápor  a o desiatej hodine nasadáme na
angloamerické autá, ktoré celú československú divíziu prepravujú
do mesta Verony.
25. júna 1945
   Počas troch týždňov pobytu v novom pôsobisku v obci
Lugagniane nepršalo ani raz a slnko neúprosne páli počas našej
dennej práce. Niektoré roty následkom zlej vody dostali týfus, mnohí
z nich podľahli chorobe. Teploty sa vyšplhali na 40 až 50  stupňov.
26. júna 1945
   Zvečera len kde-tu vykukne hviezdička, zbiehajú sa mračná. Sem-
tam zahrmí, blíži sa búrka. To vari prvá, ako sme v Taliansku.
1. júla 1945
   Je nedeľa. Prišla tak nečakaná búrka a krupobitie, že nás to
všetkých vystrašilo. Krúpy boli vo veľkosti slepačieho vajca. Zničili
skoro všetky vinohrady, ovocné stromy.
2. júla 1945
   Na plukovníkov rozkaz sa zhromažďuje celý prápor na uctenie
pamiatky padlých počas veľkej bitky u Zborova za 1. svetovej
vojny spred 28 rokov  - 1917.
3. júla 1945
   Cestujeme na vozoch 13 km, aby sa zišla celá československá
divízia. O desiatej hodine sme nastúpená celá divízia v poradí – 1.
pluk, 2. pluk, partizánsky prápor a 2 roty ženistov, hudba. Najvyšší
veliteľ československých jednotiek v Taliansku plukovník Podhora,
podplukovník Kmicikievič – veliteľ divízie, major Staniek a veliteľ
pluku kapitán Jarembok robia prehliadku. My vojaci stojíme
v pozore. Po prehliadke hrá hudba a znie pieseň Kde domov môj
a Nad Tatrou sa blýska.
5. júla 1945
   Je sviatok Cyrila a Metoda. Nešli sme do zamestnania,

oddychujeme, ale do kostola sme nešli,
lebo nemohol prísť  na bohoslužby
dôstojný pán farár. Napriek prázdnemu
žalúdku sme sa v duchu tešili na skorý
príchod do vlasti.

           (Materiál poskytol Pavol Miháľ)

(pokračovanie zo strany 5)

Analýza spotreby verejného osvetlenia

   Obecné zastupiteľstvo sa na svojom poslednom zasadnutí
zaoberalo aj analýzou spotreby verejného osvetlenia a to najmä
z toho dôvodu, že v minulom roku v októbri bola prevedená
čiastočná rekonštrukcia verejného osvetlenia. Presné výsledky
o tom či sa niektorými novými, resp. výmenenými lampami niečo
ušetrí sa budú vedieť presne po roku, kedy sa bude dať porovnať
celoročný odber, t.j. spotreba za obdobie jedného roka dozadu. Už
teraz však vieme, koľko sa spáli elektrickej energie za 1 hodinu
svietenia. V lete sa verejným osvetlením svieti kratšie (2-4-hodiny),
lebo dni sú dlhé a tma býva až od 20.00 -21.00 hodiny a v zime sa
svieti viac (9-11 hodín), pretože zapína sa niekedy už od 16.00- tej
hodiny a ráno tiež od 4.00 do 7.00. Priemer svietenia  je cca 6-7
hodín denne.

   Pred rekonštrukciou (prvou etapou) bolo v obci  51 stĺpov, na
ktorých bola lampa verejného osvetlenia, no 10 ich nebolo vôbec
funkčných (boli staré a zhrdzavené) preto svietilo len 41 lámp.

Tieto lampy mali takéto zloženie:

32 ks bolo 150 W
 7 ks  bolo 125 W
11ks  bolo   72 W
  1 ks  bol     70 W

Spolu 51 lámp, ale svietilo ich len 41.

Po rekonštrukcii je 54 lámp a ich zloženie sa zmenilo takto:

22 ks je 150 W
 2 ks sú 125 W
11 ks je 72 W
18 ks je 36 W
  1 ks je 70W

Spolu 54 a svietia všetky (v rezerve sú ešte 3 ks na stĺpoch ale
nesvietia).

   Z tohto výpočtu  vidieť, že sa zvýšil  počet svetelných bodov
(lámp) v obci a nielen že sa vymenili lampy s vysokou spotrebou, ale
sa aj zvýšil počet lámp, svetelných bodov a pritom by sa mala spotreba
el. energie znížiť. Nuž po roku uvidíme, či to tak bude a budeme vás
informovať. Ešte pripomíname, že okrem uvedených lámp obec platí
aj  za spotrebu reflektorov, ktoré svietia na nový i starý kostol,
žiarovky vo vežových hodinách a v zime vianočný stromček.

      (starosta)

ilustračné foto
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        (Tu odstrihnúť)

1. Čo by ste doplnili do volebného programu obce? Čo by tam nemalo byť? Čo by ste chceli, aby sa v dedine
zlepšilo?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2. Čo môžem urobiť ja (my) pre svoju obec a čo môže obec urobiť pre mňa, pre nás občanov?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
3. Vlastná otázka
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Anketu vystrihnite a vhoďte do schránky vo vchode predajne potravín – Mgr. Dudášik. Starosta
resp.poslanec bude odpovedať na zmysluplné otázky, nie na urážlivé, vulgárne, osočovanie ...

Prvé sväté prijímanie
   Vyzdobený kostol a päť prvoprijímajúcich detí dodali nedeli 13. mája tú správnu sviatočnú náladu. Vyparádené deti – Deniska Kučerová,
Nikolka Kučerová, Paťka Zrnčíková, Nikolka Krkošková a Erik Urban- so zanietením a pokorou pristupovali prijať po prvýkrát sviatosť

Ježiša Krista. K tomu prispeli vrúcne slová, piesne
i hudobný doprovod samotných detí pod vedením
Mgr. Ľudky Kytkovej a Mgr. Vilka Janíka.
Neodmysliteľnou súčasťou všetkých slávností je
aj náš cirkevný spevokol pod vedením organistu
Ľudovíta Holuba. Aj tento zbor prispel k tejto
slávnosti, z chóra sa rozvučali krásne chválospevy
k Panne Márii – našej ochrankyni v ťažkostiach,
Matky Cirkvi a našej Orodovnici.
   Toto všetkých veriacich i prvoprijímajúce deti
duchovne posilnilo. V tom je sila lásky, čo ženie
svet velikánsky a drží ho pokope.
   Popri tom sa nezabudlo ani na mamičky a odznelo
niekoľko láskavých veršíkov, venovaných im ku
Dňu matiek. Napríklad : „ Mäkká je trávička, vonný
je kvet, jasná je hviezdička, sladký je med. Dobrá je
mamička, bozkám ju na líčka.“

                           (ph)

   Touto anonymnou anketou chceme vás, vážení spoluobčania, osloviť, aby ste reagovali na
dianie v obci, čo by vás zaujímalo, čo vás trápi a znepokojuje, čo by ste sa chceli dozvedieť,
prípadne reagovať na jednotlivé záležitosti a problémy. Vaše otázky budú kladené starostovi
obce, prípadne poslancom v stálej rubrike „ČO NA TO STAROSTA? (POSLANEC?)
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Naši seniori v Meander Parku v Oraviciach
   Na výročnej členskej schôdzi seniori do svojej činnosti začlenili aj kúpanie v novom
termálnom kúpalisku v Oraviciach. Tento zámer aj naplnili dňa 27. apríla 2007. Prihlásilo
sa 22 členov klubu dôchodcov a vycestovali malým autobusom za svojím cieľom, aby
pookriali na duši i zregenerovali svoju fyzickú schránku. Už pri príchode do Meander
Parku všetkých milo privítala prevádzkarka tohto zariadenia a zároveň vyslovila: „Máte
šťastie, že ste dnes prišli. Práve včera sme robili generálnu dezinfekciu všetkých
bazénov i prostredia. Vstúpite do úplne čistej termálnej vody. A ešte budete mať
výhodu, že v bazénoch budete skoro sami.“ Aj tak sa stalo. Voda priezračne čistá a len
malé množstvo poľských návštevníkov. Takže bola možnosť pobudnúť vo všetkých
bazénoch, či vo vnútri budovy alebo vonku bez akejkoľvek tlačenice. K tomu prialo aj
teplé slnečné počasie. Najviac sa využívali víryvky, perličkové bazény a bazén
s najteplejšou s 38° C vodou. Takto si naši dôchodcovia užívali kúpele tri hodiny.
   Po skončení kúpania boli všetci príjemne unavení, ale nadmieru spokojní. Cestou
domov sa ešte zastavili v meste Tvrdošín v obchodnom centre LIDL na nákup nejakých
drobností či potravín.
   O tretej popoludní sa všetci šťastlivo dostali domov – do Sedliackej Dubovej, kde
ešte zapózovali pred objektívom fotoaparátu.
   Pri rozhovore s účastníkmi bola vyslovená požiadavka, aby takého rekondičné
pobyty sa poriadali aj častejšie, lebo sa zdá, že to pomáha ich zdraviu. Dúfame, že sa
tak stane, veď sa môže navštíviť aj tamojšie prírodné termálne kúpalisko, ak bude
pekné počasie. Aspoň takto si môžu naši dôchodcovia spríjemniť svoj všedný deň.
Veď si to zaslúžia za toľké ťažko odpracované roky a starostlivosť o svoje rodiny.

               (ph)

STALO SA...
Dôsledok rýchlej jazdy

   Vodič kamiónu z Považskej Bystrice
neprispôsobil jazdu povahe vozovky  a dňa 4.
apríla večer o pol ôsmej v plnej rýchlosti sa
prevrátil a zroloval ploty a záhradky pred domami
dr. Heleny Colotkovej a ďalších susedov. Z
kamiónu lietali drevotrieskové tabule, len na
šťastie, že tie nepoškodili plynové potrubie pred
domami a ani nikto sa nezranil.

              (ph)

Havária pri cintoríne

    Cestná doprava v obidvoch smeroch pod
cintorínom bola 6. júna zablokovaná viac ako 4
hodiny. Príčinou bola zrážka nákladného auta
z Maďarska s kamiónom z Bulharska. Maďarský
vodič o 16,15 hod. jazdiaci smerom do Dolného
Kubína  z neznámych príčin sa dostal do
protismeru a zrazil sa s kamiónom v zákrute pod
cintorínom. Škoda na obidvoch vozidlách je
veľká. Našťastie sa nikto nezranil. Príčina havárie
sa vyšetruje. Netrvalo dlho a 19. júna sa opäť na
tom istom mieste prevrátil s nákladom poľský
kamión. Je to memento pre naše ministerstvá
a vládu, aby v tejto veci začali konať a odsúhlasili
stavbu obchvatu od Hornej Lehoty do Trstenej
a nie ináč ako to plánujú. Nutnosť tohto kroku si
vyžaduje situácia častých havárií na tejto trase
a obete na ľudských životoch.

              (ph)

Zlomyseľnosť alebo závisť?
 V noci z 25. na 26. apríla neznámy páchateľ
podpálil neznámou tekutinou osobné auto Škoda
Oktávia majiteľke Erike Hojovej, ktorá bola na
návšteve u svojich rodičov. Auto bolo odstavené
oproti rodičovskému domu pri parku a bolo
úmyselne zapálené, čo potvrdili aj experti
kriminálnej polície z Dolného Kubína. Auto je
schopné iba do šrotu, ešte šťastie, že ho mala
poistené.

             (ph)
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   Druhá polovica mesiaca mája bola pre maturantov na stredných školách najväčšou záťažou, pretože museli preukázať svoje vedomosti
a zručnosti, ktoré získavali počas štúdia na stredných školách, na maturitnej skúške. Každý chcel, aby jeho snaženie nevyšlo nazmar,
ba prinieslo patričný úspech s vedomím, že maturita je len odrazový môstik pre štúdium na vysokej škole alebo pre uplatnenie sa v praxi
v danom odbore. Z našej obce v tomto školskom roku úspešne absolvovalo maturitnú skúšku šesť študentov. Aj keď sa už pozabudlo na
emócie z týchto skúšok, predsa sme sa ich opýtali na ich pocity a položili sme im tieto otázky:

1. Kde si navštevoval strednú školu?
2. Z čoho si maturoval?
3. Čo sa chystáš robiť po maturite?
4. Ako stráviš prázdniny?

Lucia Kočálková
1. Študovala som na Združenej strednej škole v Ružomberku.
2. Maturovala som z odborných predmetov – vlasová kozmetika,
z angličtiny a zo slovenského jazyka a literatúry. So známkami som
celkom spokojná. Som rada, že som absolvovala aj nadstavbové
štúdium a úspešne zmaturovala.
3. Rozmýšľala som aj nad vysokou školou, ale nakoniec som sa
rozhodla pre prácu v zahraničí. Chcela by som sa zdokonaliť
v cudzom jazyku.
4. So spomínanou prácou už chcem začať cez prázdniny. Ak sa mi
naskytne dobrá pracovná príležitosť, chcela by som ostať
v Anglicku aj dlhšie.

Marek Mudrončík
1. Navštevoval som Združenú strednú školu v Nižnej nad Oravou.
2. Maturoval som z elektrotechnických odborných predmetov,
z angličtiny a zo slovenského jazyka a literatúry. Celý akademický
týždeň som venoval príprave na maturitu a snaha sa mi vyplatila.
Som spokojný.
3. Chcel som skúsiť štúdium na vysokej škole, ale naskytla sa mi
pracovná príležitosť v Čechách v mojom vyštudovanom odbore. Ak
by mi táto práca nevyšla, možno by som o rok skúsil ísť na vysokú
školu.
4. Keďže už pracujem, prázdniny sa ma netýkajú. Celé leto už
budem pracovať

Michal Dulačka
1. Študoval som na Gymnáziu M. Hattalu v Trstenej.
2. Moja maturita pozostávala zo slovenského jazyka a literatúry,
angličtiny, matematiky a informatiky. Samozrejme som spokojný.
A veľmi. Také výborné výsledky som ani nečakal. Som veľmi rád,
že som svoje štúdium na strednej škole ukončil tak úspešne.
3. Teraz budem pokračovať v štúdiu na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave v odbore informatiky a informačných
technológií.
4. Rád by som išiel cez prázdniny pracovať do Anglicka alebo do
Írska. Ak sa nepodarí, tak aj do Bratislavy. Ako každý mladý človek
chcel by som si zarobiť. Už teraz pomýšľam, že po skončení vysokej
školy pôjdem pracovať do zahraničia na nejaké dva roky, aby som
si zarobil. Potom sa chcem vrátiť a pracovať ako programátor.

Svetlana Oršuliaková
1. Študovala som na Gymnáziu  P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
2. Maturovala som so slovenského jazyka a literatúry, z angličtiny,
matematiky a náuky o spoločnosti. S výsledkami na maturitách som
veľmi spokojná. Príprava bola síce namáhavá, ale tam na mieste to
s kúskom šťastia prebiehalo výborne.
3. Od septembra budem študovať na Ekonomickej univerzite
v Bratislave v odbore financie, bankovníctvo a investovanie.
4. Stále premýšľam, čo cez prázdniny. Ak by sa mi naskytla výhodná
práca, tak by som to využila. Nemám však v pláne pracovať celé
prázdniny. Po skončení vysokej školy by som sa chcela uplatniť vo
svojom odbore.

Janka Kršková
1. Študovala som na Bilingválnom gymnáziu v Trstenej.
2. Maturovala som zo španielčiny, z biológie po španielsky a náuky
o spoločnosti. Zo slovenského jazyka a literatúry som maturovala
pred rokom. S maturitou nie som spokojná, bola dosť ťažká
a neobjektívna.
3. Od budúceho školského roka chcem študovať tlmočníctvo
v Bratislave alebo v Banskej Bystrici, ba možno v Prešove.
4. Cez prázdniny idem pracovať do Španielska ako čašníčka
v reštaurácii. Bola som tam aj minulý rok.

Jozef Chajdiak
1. Študoval na Združenej strednej škole Dolný Kubín – Kňažia.
2. Maturoval zo slovenského jazyka a literatúry, zo strojárenských
odborných predmetov a angličtiny. S dosiahnutými výsledkami bol
veľmi spokojný. Už teraz pracuje ako brigádnik v Čechách, takže
bližšie informácie nemáme. Pravdepodobne ďalej študovať nepôjde
a zaradí sa do pracovného pomeru.

(Rozhovory uskutočnili ak/so)
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JUBILANTI

45 rokov
Daniela Vavrečanová (september)
Miloslav Polák (september)

50 rokov
Jozefína Sihelská (august)
František Klobušický (júl)

55 rokov
Jozef Tomáň (júl)
Magdaléna Šutá (júl)
Mária Žufková (september)

60 rokov
Mária Karetková (júl)

80 rokov
Anna Janíková (júl)

Prišli medzi nás

Adam Florián Strežo (apríl )
Maličkému prajeme veľa zdravia
a rodičom radosť zo synčeka.

Uzavreli manželstvo

Ján Žufka a Anna Kováčiková    (jún)
Prajeme novomanželom veľa lásky,
porozumenia na celý život.

Opustili nás

Ján Jelenčík (apríl)
Irena Vraštiaková (máj)
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.

Odhlásil sa z trvalého pobytu

Ján Žufka

   Zo všetkých strán k nám prichádzajú informácie o tom, čo všetko možno financovať
z európskych fondov. Aj v redakcii premýšľajú o tom, ako by ich mohla získať obec, podnikateľ
alebo občan. Preto vznikla táto stručná informácia, o ktorú ma požiadali.
   Priamo treba povedať, že občan – jednotlivec nemôže očakávať, že z európskych peňazí
dostane priamo, napríklad na zateplenie svojho domu. Na takéto účely, pre individuálneho
občana, nie sú určené. Po rozhodnutí predchádzajúcej vlády boli spomedzi možných prijímateľov
vylúčení podnikatelia, ale pod vplyvom rôznych okolností súčasná vláda hovorí o tom, že toto
rozhodnutie bude korigovať. Odporúča sa vytvárať partnerstvá podnikateľských subjektov,
samosprávy a ďalších organizácií.
   Zdroje Európskej únie sú len doplnkovým zdrojom financovania potrieb jej členov
a predovšetkým tých krajín, ktoré sa stali členmi v roku 2004 a neskôr, kde patrí aj Slovensko.
V médiách sa však táto skutočnosť veľmi nezdôrazňuje a to je tiež dôvod, prečo mnohí
nezainteresovaní majú dojem, že nás Európa vyfinancuje kompletne. Preto pri uvažovaní o tom,
na čo chceme financie žiadať, by sme mali racionálne počítať i s vlastnými zdrojmi.
   Pre obce ostáva naďalej výhoda, že ak požiadajú a získajú peniaze prostredníctvom podaného
projektu, stačí im, aby mali iba päť percent vlastných financií na celý plánovaný projekt. Táto
výhoda sa týka aj ďalších možných uchádzačov, akými sú napríklad neziskové organizácie,
občianske združenia, cirkvi a podobne.
   Podmienkou, ktorá zvyšuje šance na získanie peňazí, je, len aby mala obec vlastné plánovacie
dokumenty, akými sú územno-plánovacia dokumentácia alebo Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja. Takýto program naša obec má a teda je už čiastočne pripravená na oficiálne
oznámenie, že možno o financie žiadať.
   Keďže rôznych oblastí, na ktoré sú európske financie určené, je jedenásť, nie je na takomto
malom priestore a v obecných novinách možnosť vysvetľovať podrobnosti. Platí však
jednoduché pravidlo: Treba vedieť, čo chceme prioritne v obci urobiť, vopred zabezpečovať
potrebné dokumenty, spočítať predpokladané náklady a pri vhodnej príležitosti sa o peniaze
uchádzať.
   Jednou z dobrých možností sú programy určené na cezhraničnú spoluprácu. Sme v Žilinskom
kraji a máme výhodu, že môžeme získať peniaze zo zdrojov určených na dve hranice – poľskú
i českú. Podmienkou je, mať partnerov za hranicou a dohodnúť sa s nimi, čo by pomohlo pri
upevňovaní vzájomných kontaktov, čo vieme spoločne urobiť, aby to malo cezhraničný dopad.
   Viem si predstaviť, že takto možno získať peniaze pre hasičov, športovcov, možno aj dôchodcov
v spolupráci s obcou, lebo tá pripadá do úvahy ako vhodný žiadateľ. Ak by tieto organizácie
chceli žiadať priamo, samé za seba, museli by mať minimálne právnu formu spomínaného
občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie, čo je niekedy komplikovanejšie.
   Ako občan a riaditeľ Agentúry pre regionálny rozvoj SEVER, ktorá pomáha všetkým záujemcom
o európske zdroje na Orave, som pripravený pomáhať aj našej obci. Je však dôležité, aby sme
o potrebách obce vedeli my sami, preto treba dávať podnety poslancom obecného zastupiteľstva
a sami, všetci musíme byť viac aktívni.

     ( František Jedinák)

Získame peniaze EÚ do obce?

Uctili si sv. Floriána

   Nedeľa 6. mája bola slávnostnejšia ako po inokedy. Hasiči
v sviatočných uniformách hrdo kráčali do kostola na sv. omšu,
ktorá sa konala na počesť ich patróna – sv. Floriána. Po skončení
sv. omše sa veriaci presunuli do priestoru pred kostolom pri soche
sv. Floriána. Tu sa ešte uskutočnil slávnostný ceremoniál
s modlitbami a požehnaním pod vedením duchovného otca vdp.
Henryka Siteka.
   Všetci veriaci a najmä naši hasiči získali duchovné pohladenie
pri úcte k svojmu patrónovi.

         (ph)
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HOSPODÁRENIE AGRODRUŽSTVA V ROKU 2006
   Agrodružstvo v našej obci 19. apríla bilancovalo svoje výsledky  za hospodársky rok 2006, zároveň uskutočnilo aj voľby do
predstavenstva družstva a do kontrolnej komisie na ďalšie obdobie. Nastala  menšia zmena v stanovách v počte členov
predstavenstva. Predtým bolo 9 členov, teraz sa volilo 5 členov.

Nové predstavenstvo AGRODRUŽSTVA
Mgr.   Ladislav Tomáň
           Ľudovít Hmirek
JUDr. Peter Machaj
Ing.     Ján Zajac
           Ján Macák,st.

Stav členstva k 31.decembru 2006: 142

Výňatok z výročnej správy
   V roku 2006 družstvo hospodárilo na výmere 306 ha. Konečne sa podarilo zastaviť pokles výroby mlieka. Predalo sa Liptovskej
mliekarni o 62 353 litrov viac ako v predchádzajúcom roku. Priemerná dojivosť po prvýkrát  v histórii družstva sa dostala nad 4000 litrov
na dojnicu. V tabuľke vidieť ako rástla dojivosť od založenia AGRODRUŽSTVA v roku 1998.

Kontrolná a revízna komisia
Ing.     Martin Šutý
Ing.     Anton Karetka
Ing.     Jozef Hmirek

Vidieť, že spolupráca s firmou, zaoberajúcou sa výživou zvierat, sa prejavuje. V tomto roku by chceli dosiahnuť hranicu 550 tisíc litrov.
Jednotlivé tržby v tisíc korunách: 2005 2006
Tržby za mlieko               4 752 5 068
Tržby z rastlinnej výroby                    82    268
Tržby za teľatá a jalovice                  390    314
Tržby za služby                    98    147
Tržby celkom               5 322  5797
    Podarilo sa dorobiť krmoviny  (v tonách):                 2005                      2006
Seno 227,9 213,5
Senáž 857,5 1 013,7
Siláž 825,9 902,5
   Ako vidieť, družstvo dosiahlo vyššie tržby a tiež vyššie výnosy vlastných krmovín, no napriek tomu vykázalo stratu. Je to
spôsobené aj tým, že v predchádzajúcich rokoch 2004 a 2005 sa čiastočne upravovalo hospodárenie kvôli bankám, aby nám mohli
poskytnúť úvery na založenie úrody a na investície.
   Ku koncu roka 2006 pracovalo na agrodružstve v trvalom pracovnom pomere 10 zamestnancov a ostatní na výpomoc na základe
dohôd.
   Celkové dotácie predstavovali 2 188 tisíc Sk, čo je o 45 tisíc viac ako v roku 2005.
   Aj v tomto roku sa bude vyplácať nájom za prenajatú pôdu v plnej výške. Spôsob vyplácania bol oznámený na výročnej členskej
schôdzi.
Stav majetku (v tis. Sk) Rok:     1999       2005              2006
Dlhodobý investičný majetok    8 478    16 705              15 871
z toho:  stavby                          6 355      7 004               6 776
             stroje           1 036      2 220               1 538
             základné stádo           1 014      1 099               1 216
             nedokonč. investície 73      5 477               6 341
Zásoby:     3 166             3 188
z toho:  materiál         482                 190
             nedokončená výroba                         159                  231
             výrobky       1 771               1 679
             zvieratá          754               1 088
  Pri týchto položkách si môžete všimnúť, že hodnota základného stáda a zvierat sa medziročne zvýšila.

(pokračovanie na strane 12)



SPRAVODAJ ŽIAR                     -12-                                                          JÚN 2007

Rok: 1999 2005 2006
teľatá do 6 mesiacov     8   35   59
jalovice do l roka     0   26   25
jalovice do 2 rokov   55   26   29
vysokoteľné     0     2     5
kravy bez trhovej produkcie mlieka     0     7     2
kravy 102 117 130
Celkom HD 165 213                 250
   V roku 2007 sa počíta s vyššími tržbami za mlieko o cca 400 tisíc Sk a taktiež s vyššími dotáciami na VDJ o 400 tisíc Sk. V takom prípade
by sa malo dosiahnuť vyrovnané hospodárenie ku koncu roka 2007.

  A na záver ešte rozhovor so štatutárnym zástupcom Mgr. Ladislavom Tomáňom.
· Vykonávate štatutárneho zástupcu družstva a na ekonomickom riadení – manažovaní sa podieľajú Ing. Jozef David a Ing.

Milan Ďaďo.  Ako je možné, že družstvo ostatných 5 rokov bolo v zisku a v roku 2006 vykázalo stratu?
- Je to problém predošlých a už dávnejších rokov. Družstevné hospodárenie bolo zanedbané. Napríklad nová dojáreň sa robila

z vlastných prostriedkov - z úveru, kým na iných družstvách využili na to finančné prostriedky z dotácií,ktoré bolo možné v
minulosti dostať. Ďalším problémom je, že staré družstvo je v konkurze a je obava z toho,že správca konkurznej podstaty bývalého
podielnického družstva chce súdnou cestou vymôcť majetok – 9 budov v areáli družstva. Hoci sa prvé pojednávanie priaznivo
skončilo pre naše družstvo,  správca sa odvolal. Takže budúcnosť ukáže, ako sa to vyvinie. Zlé hospodárenie,ktoré bolo od roku
1993 sa veľmi ťažko dobieha.

· Je možné veriť v zlepšenie aj napriek týmto negatívnym javom?
- Žijeme z ruky do úst. Dobiehame staré veci. Verifikáciou (zafotením) chotára sme stratili možnosť dostať  dotácie na 300 ha  pôdy,

ktorá je nevyužiteľná, zalesnená a na takú sa dotácie nedostávajú. Dotácie dostávame len na 309 ha pôdy. Zlepšila sa však
dojivosť. Za existencie nášho družstva sa ešte nikdy nedosiahla taká dojivosť na jednu dojnicu ako v roku 2006 – 4 208 litrov.
Bolo odovzdaných 513 000 litrov mlieka. V roku 2007 chceme dosiahnuť pri  menšom počte dojníc ešte vyššiu dojivosť a
prekročiť hranicu 550 000 litrov.

   Ďakujem  za úprimné slová a verím, že sa podarí dosiahnuť predsavzaté ciele a zámery, aby družstvo v ďalších rokoch bolo ziskové.
        (materiál spracoval ph)

(pokračovanie zo strany 11)

Cestný obchvat je stále v nedohľadne
   Súčasná etapa výstavby cestného obchvatu z Oravského Podzámku do Hornej Lehoty sa má dokončiť do konca roku 2007. Občanov iste
zaujíma, čo bude ďalej. Podľa materiálu, ktorý sme stiahli z internetu s názvom Program prípravy výstavby diaľnic a rýchlostných ciest,
ktorý predložilo Ministerstvo dopravy SR sa nepočíta do roku 2013 s pokračovaním cestného obchvatu dedín od Sedliackej Dubovej po
Trstenú.
   Už pred dvoma mesiacmi starosta apeloval a poslal interpeláciu prostredníctvom oravského poslanca v NR SR na ministra dopravy
Vážneho, no jeho odpoveď bola taká, že s pokračovaním cesty sa nepočíta, akurát sa vykonajú nevyhnutné administratívno-správne
úkony (projekt), posudzovanie vplyvov na životné prostredie, geodetické zamerania atď.
   Okrem toho starostovia obcí Sedliacka Dubová, Dlhá nad Oravou, Krivá  adresovali list na Krajský úrad dopravy v Žiline, na Žilinský
samosprávny kraj a na Národnú diaľničnú spoločnosť  ohľadom  riešenia nepriaznivej situácie, ktorá vzniká z tranzitnej dopravy v obciach
Sedliacka Dubová, Dlhá nad Oravou a Krivá. Zatiaľ odpoveď dostali zo Žilinského samosprávneho kraja, ostatné inštitúcie sa neozvali.
Našim čitateľom predkladáme, akého znenia dostali list od Žilinského samosprávneho kraja:

Vážený pán starosta, Žilina 6. júna 2007

   Na základe Vášho listu, v ktorom žiadate kompetentné orgány a inštitúcie a riešenie nepriaznivej situácie, ktorá vzniká z tranzitnej
dopravy v obciach Sedliacka Dubová, Dlhá nad Oravou a Krivá, sme požiadali o stanovisko k príprave a realizácií výstavby rýchlostnej
komunikácie R3 v regióne Oravy Národnú diaľničnú spoločnosť a.s., pracovisko Žilina.
   Podľa informácie danej NDS a.s. úsek R3 Horná Lehota – Trstená v dĺžke cca 18 km je v procese prípravy. Prebieha posúdenie procesu
EIA / vplyv pripravovanej stavby na životné prostredie/ - predpoklad vydania Záverečného stanoviska je 06/2007. Celý úsek je rozdelený
na tri úseky, na ktoré sa po vydaní Záverečného stanoviska budú zabezpečovať dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebný zámer.
Jednotlivé úseky:
Sedliacka Dubová – Dlhá nad Oravou   4,2 km
Dlhá nad Oravou – Nižná                       8,6 km
Nižná – Tvrdošín      5,2 km
   Na základe doporučenia Záverečného stanoviska MŽP SR a MDPT SR sa v zmysle najnepriaznivejších intenzít dopravy prehodnocuje
postupnosť jednotlivých úsekov. Termín začatia výstavby bude závisieť od majetkoprávneho vysporiadania, zabezpečenia príslušných
stavebných povolení a pridelenia finančných prostriedkov.
   Žilinský samosprávny kraj má ako jednu z priorít Plánu hospodárskeho  a sociálneho rozvoja kraja, definovanú aj oblasť dobudovania
dopravnej infraštruktúry. U nadradenej dopravnej infraštruktúry ide o výstavbu diaľnic D1 a D3 a rýchlostných komunikácii R3 a R5.
Z toho dôvodu Žilinský samosprávny kraj má záujem na prijatí a realizovaní takých opatrení, ktoré urýchlia výstavbu siete diaľnic
a rýchlostných ciest v našom regióne.

S úctou Juraj Blanár
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KRÁTKE SPRAVODAJSTVO

Magická šou

  Naše deti i niektorí dospelí v utorok 19. júna
v podvečer prežívali v kultúrnom dome 80 minút
mágie, kúziel a ilúzií. Totiž v ten deň navštívil
našu obec súbor Largen so svoj ím
predstavením. Urobili dobrú zábavu plnú
humoru, kúziel a ilúzie, čím vytvorili príjemnú
atmosféru pre všetkých. Časť nákladov hradil
obecný úrad, len škoda, že nebola väčšia účasť.
Zdá sa, akoby naši niektorí občania žili v akejsi
letargii, bez záujmu, nič ich nevie zmotivovať.
Veď pozitívne myslenie človeka pozdvihuje
a trošku poháňa vpred, aby sa mohol tešiť z
každého nastavajúceho dňa s poďakovaním
Bohu, že nám to doprial.

           (ph)

Deň detí

   V sobotu  9. júna za teplého slnečného počasia
katechetická sekcia zorganizovala Deň detí vo
farskej záhrade. Zúčastnilo sa 19 detí pod
vedením pani učiteliek Mgr. Kubošovej Zuzany
a Ing. Oršuliakovej Anny. Deti sa vyšantili  do
sýtosti pri súťažiach, spoločenských hrách,
opekaní špekačiek a hľadaní pokladu. Každé
dieťa dostalo pochvalný list za účasť
v súťažiach a malú sladkú odmenu. Akcia trvala
štyri hodiny a čo bolo najdôležitejšie, že deti
boli spokojné a zmysluplne strávili sobotné
popoludnie.
   Organizátorky ďakujú obecnému úradu,
farskej charite a farskému úradu za poskytnutú
pomoc a sponzorstvo.

           (ph)

Dubova Colonorum

   Už  jubilejný 10–tykrát do našej obce zavítajú
v lete ,, starí známi vrecári“,  aby počas 3 týždňov
v dvoch turnusoch strávili svoj  voľný
prázdninový čas v zrúcaninách Kostolíka sv.
Kozmu a Damiána na vŕšku ŽIAR. Opäť sa budú
pokúšať čo to opraviť na kostolíku či v areáli.
Zároveň aj duševne pookrejú na svo jich
meditáciách. Ako každý rok, počas svojho
pobytu, zídu do dediny, aby pomohli občanom
pri ich niektorých prácach a taktiež navštívia
bohoslužby v kostole. Buďme radi aj my,
občania, že nám robia dobrú  službu
v chátrajúcom kostolíku, a preto sa im aj my
snažme pomôcť, pokiaľ nás o to požiadajú.

  (starosta)

Trochu adrenalínu nezaškodí

   V ranných hodinách v sobotu 21. apríla miestny rozhlas poriadne vyplašil našich
občanov. Oznámil, že pred obecným úradom nastal požiar. Vtom zrazu uháňali hasičské
autá s húkačkami na ohlásené miesto. Hasiči rozkladali hadice, ktoré siahali až na hlavnú
cestu, takže na nej museli na určitý čas zastaviť premávku. Nakoniec naši občania zistili,
že o žiadny požiar nešlo, ale bol to len cvičný poplach na preverenie pripravenosti
našich hasičov k zásahu na likvidovanie požiaru, prípadne záchrany ľudských životov.
   Cvičenie dopadlo veľmi dobre a hasiči splnili požadované úlohy v stanovenom čase.
A čo je ešte chvályhodné, všetci okamžite reagovali a dostavili sa na svoje stanovištia
podľa toho, kto akú funkciu zastával.
   Bodaj by i v budúcnosti išlo len o cvičnú akciu, a nie o skutočný požiar. Ináč táto
sobota bola trochu aj oživením všedného života v obci. O to sa zaslúžil Dobrovoľný
hasičský zbor v Sedliackej Dubovej svojou aktivitou. Týmto im vyslovujeme
poďakovanie a veríme, že i v budúcnosti ich aktivity budú súčasťou spoločenského
života v obci.

 (ph)

Čo na to pán Dudášik?

   Spomíname si na deň 15. decembra 2005, keď sa otvárala nová predajňa potravín Mgr.
Richardom Dudášikom. Všetci naši občania boli uveličení, že konečne po dlhej dobe
budeme mať poriadne potraviny, kde si budú môcť pohodlne nakúpiť a vyberať si zo
širokého sortimentu tovarov. To isté avizoval aj samotný majiteľ predajne s prísľubom,
že potraviny budú lacnejšie ako v potravinovom reťazci Jednota Coop. Spočiatku to aj
tak bolo. Spokojnosť občanov sa napĺňala. Lenže Sedliacka Dubová je malá obec s nízkou
kúpnou silou a pre podnikateľov, prípadne živnostníkov nezaujímavá, čo sa prejavilo aj
na samotnej predajni. Podľa zdania akoby elán majiteľa trochu ochabol. To vycítili aj
samotní zákazníci a začali sa sťažovať do redakcie našich novín, že občas chýbajú
základné potraviny a nútení sú ich kupovať v susedných obciach, napríklad múka, soľ,
mliečne výrobky atď.
   Naša redakcia je povinná reagovať na podnety občanov, a preto sa rozhodla dopátrať
príčiny a či naozaj je to pravda. Preto sme oslovili toho pravého – majiteľa predajne. On
sám nám priznal, že občas sa to mohlo stať, ale nie celkom z jeho viny. Niekedy zlyhávali
distribútori (dodávatelia), zároveň nás ubezpečil, že všetko dá na správnu mieru, aby
zákazníci boli spokojní a v budúcnosti sa tento jav neopakoval.
   Po tomto rozhovore o niekoľko dní sme sa boli presvedčiť v samotnej predajni.
Rozhovor zaúčinkoval a naozaj predajňa bola dobre zásobená rozmanitým sortimentom
tovaru. Z toho vidieť, že aj malý podnet môže byť motiváciou na zlepšenie. Veď by bolo
na škodu pre samotného majiteľa stratiť si zákazníka a to si nepraje ani Mgr. Richard
Dudášik, ani naši občania.

       (redakcia)

Naši hasiči pri fiktívnom zásahu
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   Posledné májové dni a na začiatku júna sme mohli vidieť našich hasičov častejšie ako inokedy. Usilovne trénovali
a pripravovali sa na obvodné, regionálne a vyššie súťaže. Dennodenne v podvečer sa schádzali pri hasičskej zbrojnici
pod vedením svojich trénerov – Ing. Ladislava Šutého a Rastislava Miháľa. Zameriavali sa na požiarny útok a štafetu.
Družstvo mužov sa striedalo s družstvom žien. Vidieť bolo ich profesionalitu i rutinérstvo, pretože skoro tí istí členovia
a členky každoročne absolvujú hasičské súťaže. Nad tým všetkým neodmysliteľne mal dohľad a podľa potreby i usmernil
trénujúcich Ján Štiga – predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Sedliackej Dubovej. To nás viedlo k tomu, aby
sme mu položili niekoľko otázok.

Dostavil sa tréningom požadovaný efekt v súťažiach a naplnili sa
tréningové zámery?
·   Bol som aj prekvapený z pozitívnych výsledkov našich hasičských
družstiev na obvodnom kole v Dlhej nad Oravou 10. júna, pretože
príprava podľa mňa nebola až taká dostatočná. Žiadalo si to väčší
priestor a čas. Napriek tomu družstvo žien získalo 1. miesto
z deviatich zúčastnených družstiev žien okresu Dolný Kubín
a družstvo mužov získalo 3. miesto pri účasti 21 družstiev.
Ktorí členovia nášho hasičského zboru tvorili súťažné družstva?
·  Družstvo žien pozostávalo z 8 členiek, a to: Margita Šutá, Anna
Šutá, Jana Ondrigová, Jana Kršková, Kristína Mikušková, Zuzana
Čupajová, Simona Čupajová, Svetlana Oršuliaková. Družstvo
mužov tvorilo 8 členov – Miloš Vavrečan, Anton Vavrečan, Jozef
Hyža, Michal Murín, Lukáš Tropek, Lukáš Šutý, Maroš Oršuliak
a Maroš Čupaj.
Vraj počas súťaže v Dlhej nad Oravou sa vyskytli nejaké problémy.
Mohli by ste to vysvetliť?
·  Nedorozumenie nastalo vo výklade smernice o počte členov v
súťažných družstvách. Smernica hovorí o 7 členoch, ale propozície
okresu hovorili o ôsmich. Rozhodcovia sa pridržiavali celoštátnej
smernice a nerešpektovali okresné propozície. Ako prvé družstvo
nastúpilo z Dlhej nad Oravou s ôsmimi členmi, a hneď bolo
diskvalifikované. Ostatné družstva si to uvedomili a zostavili svoje
družstva zo siedmich členov. Takže zlé hodnotenie nás nepostihlo
a skončili sme tak, ako som už uviedol.
Ako hodnotíte celú organizáciu a prípravu obvodného kola v Dlhej
nad Oravou?
·  V Dlhej bolo všetko dobre pripravené a zorganizované.
Návštevnosť bola bohatá. Okrem domácich fanúšikov bolo asi 400
súťažiacich s hosťami a k tomu prispelo aj prekrásne slnečné

počasie. Organizátori sa postarali aj o hladné žalúdky a varili guláš
v troch kotloch.
Komu by ste chceli zvlášť poďakovať pri týchto hasičských
aktivitách?
·  Predovšetkým poďakovanie patrí trénerom -  Ing. Lacovi
Šutému, Rasťovi Miháľovi a obecnému úradu za sponzorstvo. Zvlášť
chcem poďakovať za účasť v súťaži Margite Šutej, ktorá v poslednej
chvíli bola ochotná zastúpiť Veroniku Polákovú pre ohlásenú
neúčasť.
Pán Štiga, družstvo žien postúpilo do regionálneho kola, teda celej
Oravy, ktoré sa konalo 17. júna v Kline. Môžete nás informovať,
ako tam obstáli?
·  Obstáli výborne. Opäť získali 1. miesto a postúpili na krajské kolo,
ktoré sa bude konať 30. júna v Kysuckom Novom Meste. O prvé
miesto v Kline bojovali – Veronika Poláková, Terézia Poláková,
Kristína Mikušková, Svetlana Oršuliaková, Jana Ondrigová, Zuzana
Čupajová, Anna Šutá, Margita Šutá. Mám radosť, že naše ženy takto
reprezentovali obec Sedliacku Dubovú.
 Na záver sa chceme spýtať, či nezabúdate na výchovu tej najmladšej
generácie, ktorá by neskoršie prevzala hasičské žezlo?
·  Predstavte si, že nie. Máme pre nich založenú hru PLAMEŇ. V tejto
hre ich pripravujeme a vychovávame z nich budúcich hasičov.
Vytvorili sme dve družstvá chlapcov a dievčat vo veku od 8 do 15
rokov. Zatiaľ ich trénujem z vlastnej iniciatívy a pripravujem tiež na
mládežnícke súťaže. Chcem sa s nimi zúčastniť na regionálnom kole
v Zabiedove 1. júla. Deti sú tým nadšené a dúfam, že tento elán im
vydrží.
Za poskytnuté informácie i rozhovor ďakujeme Jánovi Štigovi
a prajeme mu pevné zdravie pri uskutočňovaní ušľachtilej činnosti.
Veď pracovať pre druhých je tá najšľachetnejšia vec pre človeka.
Je to pre dobro všetkých nás i pre celú obec v šírení dobrého mena.

         (Rozhovor uskutočnil ph)

NAŠI HASIČI TRIUMFOVALI

Chlapci v akcii
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ŠPORT
Hodnotenie stolnotenisovej sezóny
   V našej obci už štvrtý rok funguje stolnotenisový oddiel TJ
Cosmos Sedliacka Dubová. Ako jeho predseda chcem predložiť
našej verejnosti hodnotenie a účinkovanie tohto oddielu v oravskej
stolnotenisovej súťaži v ročníku 2006/2007 a zároveň moje vízie do
nasledujúcich rokov.
Pohľad na sezónu 2006/2007
   V súčasnosti má náš oddiel 21 členov, vrátane žiakov. Rád by
som zdôraznil, že všetci naši hráči sú odchovancami nášho
stolnotenisového oddielu. Nemáme hráčov z iných dedín. Naším
cieľom v sezóne bol pokus o postup A družstva do I. triedy, no
zámer sa nenaplnil a po skončení sezóny sme neboli celkom
spokojní. Predbehol nás celok z Krivej, ktorý však bol posilnený
o dvoch profesionálnych hráčov z Tvrdošína. Okrem A družstva
v tej istej súťaži pôsobilo aj družstvo B, ktoré veľmi dobre
konkurovalo ostatným mužstvám v súťaži. V tomto družstve sa
vystriedalo viacero hráčov a priestor dostávali už aj žiaci. Konečné
umiestnenie bolo – „A-čko“ druhé a „B-čko“ piate. Ešte chcem
pripomenúť, že pred začiatkom sezóny pre školské povinnosti nám
odišiel Michal Murín,  a za pracovnými povinnosťami František
Šutý, a to bola pre oddiel veľká strata. So začiatkom nastávajúcej
sezóny nastupuje na vysokú školu Michal Dulačka, a to tiež bude
citeľná strata. Do oddielu prichádza nový hráč Ľudovít Strežo, ktorý
svojimi výkonmi začína prekvapovať stabilných hráčov.
   Je vidieť, že stolný tenis v Sedliackej Dubovej napreduje. Záujem
o tento šport za ostatné roky stúpol, hlavne u mladých. Svedčí
o tom v čase tréningov kultúrny dom, ktorý skoro praská vo
švíkoch. Nehrajú len hráči z oddielu, ale cestu za športom si našli aj
takí, ktorí tomuto športu fandia a chcú niečo urobiť pre svoje telo,
teda si zmerajú svoje sily s protihráčom. Hlavne v zime má tento
šport svoje opodstatnenie.
Vízia do budúcna
   O jednotlivých cieľoch pre súťažný ročník 2007/2008 je ešte
predčasne hovoriť. Na jednotlivé otázky nám dá odpoveď naša
výročná schôdza, ktorá sa bude konať začiatkom septembra. Ideme
s návrhom prihlásenia aj kolektívu žiakov do okresnej súťaže, ale je
to podmienené vytvorením žiackej súťaže na Orave. Ak by to
nevyšlo, pristúpime k vytvoreniu C družstva, pod ktorým by hrali
žiaci.
   Spoločne so starostom hľadáme každoročne sponzorov, najmä
na zakúpenie nového stola, pretože súčasné sú už staršie a pri hre
na nových stoloch je badateľný rozdiel. Ináč môžem povedať, že
v Sedliackej Dubovej sú vytvorené optimálne podmienky pre stolný
tenis, čo nám môže závidieť nejedna obec – oddiel.
Poďakovanie zainteresovaným
   Napriek neľahkej ekonomickej situácii (cestovné náklady,
materiálno-technické vybavenie) sme hrdí na to, že dôstojne
reprezentujeme našu obec. Veď sme opäť dokázali, že súperi s nami
musia počítať. Ďakujem všetkým hráčom za reprezentáciu, ako aj
žiakom za úspešné vystupovanie v Oravskom turnaji žiakov, kde už
žneme úspechy, veď Janko Zrnčík obsadil pekné 3. miesto.
   V mene stolnotenisového oddielu chcem poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí nám pomáhajú finančne alebo aj vecnými cenami
na tradičný veľkonočný turnaj. Poďakovanie patrí – Obecnému
úradu Sedliacka Dubová, firme Oravex, s.r.o. Dolný Kubín
Františkovi Habiňákovi, Michalovi Hojovi, firme Ziko Jánovi
Zrnčíkovi, firme Oravan družstvo Dolný Kubín Jánovi Murínovi,

Reštaurácii pod Žiarom p. Hutirovi.
   Talentov pre stolný tenis v Sedliackej Dubovej je dosť, treba len
vytvárať živnú pôdu pre ich rast a myslím si, že stolný tenis má
v našej obci svoju životaschopnosť, čo je zásluhou aj tých, ktorí ho
finančne podporujú.

(js)

Najlepší hráči TJ Cosmos Sedliacka Dubová
v ročníku 2006/2007
Hráč Umiestnenie v regionálnom rebríčku
.  A   Michal Dulačka 120
   A   Ladislav Tomáň 124
.  A   Ján Zrnčík 126
.  A   Dušan Oršuliak 129
.  B   Jozef Strežo                 132
.  B   František Habiňák 155
.  B   Maroš Oršuliak 182
.  B   Peter Kuboš                 183
.  C   Patrik Zrnčík                 204
   C   Róbert Zrnčík 233
   C   František Šutý 278

Tabuľka umiestnenia hráčov v 2. triede
1.   Jozef Betík Novoť    37
2.   Peter Pánek Trstená 115
3.   Martin Kyseľ Horná Lehota 116
4.   Miroslav Jakubek Krivá 123
5.   Michal Dulačka Sedliacka Dubová 120
6.   Pavol Pánek                 Trstená 122
7.   Ladislav Tomáň Sedliacka Dubová 124
8.   Ján Zrnčík                 Sedliacka Dubová 126
9.   Dušan Oršuliak Sedliacka Dubová 129
10. Rastislav Kožienka        Dlhá n/Or. 130
11. Marek Minarech            Krivá 131
12. Jozef Strežo                 Sedliacka Dubová 132
13. Alojz Dulík                 Krivá 138
14. Viktor Kormaňák Novoť 135
15. Jozef Sojčák                 Dlhá n/Or. 146
16. Roman Paľa                 Krivá 148
17. Jozef Duraj                 Bziny 136
18. Ján Ferenčík                 Trstená 152
19. Štefan Veselovský, ml . Mutné 125
20. František Habiňák      Sedliacka Dubová 155
21. Štefan Jašica, st.            Novoť 114
22. Dominik Zrnčík Dlhá n/Or. 157
23. Štefan Duraj                 Bziny 158
24. Mário Solár                 Bziny 162
25. Jozef Janota, st. Krivá 161
26. Juraj Kasan Novoť 167
27. Michal Murín Mutné 165
28. Stanislav Drbiak Horná Lehota 178
29. Ján Mazalán Bziny 174
30. Kamil Matys Dlhá n/Or. 180

          (js)
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NEHODOVOSŤ V PREDCHÁDZAJÚCICH TÝŽDŇOCH V NAŠEJ OBCI
Havária kamiónov v obci

   Prehustená doprava vedúca
cez našu obec prináša nielen
veľké nebezpečie pre občanov,
ale aj ich obydlia.  Toto
konštatovanie sa naplnilo aj
v nedávnom období, keď počas
jedného mesiaca sa v obci stali
tri havárie, ktorých príčinou boli
kamióny. Havárie sa skončili
bez straty na životoch, no stačilo
málo a mohli vyhasnúť ľudské
životy.  Našťastie si to odniesli
p letivá, ploty,  záhrady,
obrubníky, stĺpy káblovky či
reproduktory. Občanom ostali
len kusy šrotu a oči pre plač,
že opäť musia prerábať svoje
predzáhradky a obec preložiť
reproduktory, stĺpy a káblovanie.
   Aj tieto prípady , ktoré sa  snažíme prezentovať cez televíziu, dokazujú, že je treba stále vyvíjať úsilie  o pokračovanie
budovania obchvatu našej obce.

   Na hornom obrázku vidieť zničené
priestory pri dome dr. Heleny Colotkovej
a ďalších domov smerom do Dolného
Kubína.
   Na dolnom obrázku vidieť prevrátený
kamión, ktorý svojím nákladom zničil
záhradky pred domami a samozrejme aj
ploty.
   Okrem tejto havárie sa podobné stali aj
pred cintorínom dňa 6. júna a  ďalšia o
dva týždne s rovnakým nákladom -
bukasovými tabuľami.
   Tieto havárie zverejňujeme aj z toho
dôvodu, aby si to všimli vyššie orgány a
pristúpili k skoršiemu budovaniu
rýchlostnej komunikácie od Hornej Lehoty
smerom na Trstenú a nie naopak.

      (ph)
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