SPRAVODAJ ŽIAR

DECEMBER 2002

PRÍHOVOR
Vážení spoluobčania, dostávate do rúk prvé číslo našich
obecných novín ŽIAR. Rodili sa veľmi ťažko, pretože prvá
myšlienka o jeho vydávaní vznikla v roku 2001. Bola
vytvorená aj redakčná rada, bohužiaľ, zrealizovalo sa až teraz
ku koncu tohto roku 2002. Vznikla nová redakčná rada a tá
začala okamžite reagovať a konať. Jej výsledkom je aj toto
prvé vydanie.
Ako novonarodené dieťa nestáva sa hneď vyformovaným
človekom, tak aj naše noviny sú v zrode a iste majú svoje
chybičky, ktoré budeme postupne odstraňovať, pretože ešte
nie sú dostatočne vytvorené podmienky. Zlyháva nám
technické zabezpečenie pre kvalitnejšie naplnenie formálnej
stránky novín, tiež obsahová a práca s informáciami.
Zmyslom obecných novín je pravidelne informovať našich
občanov o dianí v obci, práci Obecného úradu i poslancov
v zastupiteľstve.
Medzi najdôležitejšie a najpotrebnejšie informácie považujeme
informácie z rokovaní orgánov obce, aby sa dostali
prostredníctvom novín medzi našich občanov overené a nie
sprostredkované, skreslené. Pôjde o dôležité dokumenty, ako
i všeobecne záväzné nariadenia, napríklad o dani,
nehnuteľnostiach, miestnych poplatkoch, o sociálnom
zabezpečení, sociálnej pomoci, právach a povinnostiach
občanov, o nových kompetenciách obecného úradu, o ochrane
životného prostredia, verejného poriadku, ale aj o ostatných
problémoch obce.
Pôjde nám o to, aby ste boli včas informovaní o zámeroch
obecných orgánov v otázkach rozvoja a zveľaďovania obce,
zlepšovania životných podmienok našich občanov, o zámeroch
v oblasti športu, kultúry, ale tiež o otázkach starostlivosti
o starších a na pomoc odkázaných občanov. Okrem toho
chceme plniť funkciu vzdelávania a výchovy, aby sme aspoň
sčasti napomohli všeobecnému rozhľadu a výchove našich
mladých ľudí v obci.
Pri riešení problémov obce je potrebná každá dobrá rada,

L EV N IKOLAJEVIČ TOLSTOJ :
D LHÁ JE NOC TOMU , KTO NESPÍ ,

o ktorú sa s nami podelíte. Chceme odhaľovať rôzne
priestupky, či už sa stali úmyselne alebo z dôvodov neznalosti
príslušných predpisov. Začatím vydávania novín sa otvárajú
široké možnosti, aby každý občan mohol slobodne vyjadriť
svoj názor na veci spoločné, ktoré sa týkajú každého z nás.
Chceme dodržiavať platné právne normy pri vydávaní tlače,
ako je zákaz propagácie násilia atď. Príspevky musia spĺňať
kritéria spoločenského spolunažívania.
V budúcnosti sa chceme usilovať, aby v obecných novinách
sa objavili stále rubriky, napríklad:
- informácie
- rozhovory
- sondy názorov
- detský kútik
- humorikon
- osobnosti obce
- nahliadnutie
do
minulosti
- právnické okienko
- jubileá, blahoželania, nekrológy
Ako to bude s vydávaním a distribúciou novín?
Noviny sa k vám budú dostávať 4-krát do roka, a to v marci,
v júni, septembri a decembri prostredníctvom poslancov
a pracovníkov Obecného úradu. Obdrží ich každá
samostatná rodina s trvalým pobytom v obci zdarma. Výrobné
náklady na realizáciu novín budú hradené z rozpočtu obce.
Keďže sa nachádzame v predvianočnom čase a pred vstupom
do roku 2003, prajeme všetkým našim spoluobčanom šťastné
a požehnané Vianoce, plné pokoja a Božieho milosrdenstva.
Zároveň šťastný nový rok 2003.
Redakčná rada

DLHÁ JE MÍĽA UNAVENÉMU ,
DLHÝ JE ŽIVOT NEMÚDREMU .

S VETLO JE SVETLOM , AJ KEĎ HO SLEPÝ NEVIDÍ .
M ÚDROSŤ JE NEKONEČNÁ . Č ÍM ĎALEJ V NEJ POKRAČUJEME ,
TÝM SA NÁM STÁVA POTREBNEJŠOU .

M ÚDROSŤ

MÁ VEĽA FORIEM .

N AJÚSPEŠNEJŠIA

Z NICH

JE ISTOTNE MÚDROSŤ ÚSMEVNÁ .

A K NEMÁŠ SILU, ABY SI HOREL A ŠÍRIL SVETLO , ASPOŇ NEZASLÁŇAJ !
N AOZAJ MÚDRY JE TEN , KTO POZNÁ SÁM SEBA .
N EBOJ SA NEVEDOMOSTI, BOJ SA LŽIVEJ VEDOMOSTI . O D NEJ POCHÁDZA
VŠETKO ZLO SVETA .
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2002
V dňoch 6. a 7. decembra 2002 sa uskutočnili voľby do miestnych samospráv na primátorov, starostov a poslancov do miestnych
samospráv. Aj naša obec prežívala tento akt, aby si zvolila svojich zástupcov na obdobie štyroch rokov. Zapísaných voličov bolo 378,
z nich sa volieb zúčastnilo 284, platných hlasov bolo 276.
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa menil počet poslancov podľa počtu obyvateľov. V
obci s počtom obyvateľov 41-500 sa volia 3 až 5 poslanci. U nás predchádzajúce zastupiteľstvo odsúhlasilo 5 poslancov.
Kandidáti na starostu obce boli:
Kandidáti na poslancov:
1. Ladislav Tomáň, Mgr., právnik, nezávislý kandidát
(získal 246 hlasov)
2. Anton Vavrečan, technik, nezávislý kandidát
(získal 32 hlasov)
Volebná komisia:
1. Erika Šutá – predsedníčka
2. Stanislav Strežo – PSNS, člen
3. Július Gajdoš, Ing. – člen
4. Peter Laurinčík – KDH, člen
5. Rastislav Miháľ – HZDS, člen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jozef Hmirek, Ing., HZDS (91 hlasov)
Ladislav Šutý, Ing., PSNS (156 hlasov)
Peter Oršuliak, PSNS (110 hlasov)
Viliam Krška, PSNS (106 hlasov)
Ján Zrnčík, PSNS (183 hlasov)
František Majcher, PSNS (80 hlasov)
Anton Vavrečan, nezávislý (45 hlasov)
Pavol Laurinčík, Ing., KDH (115 hlasov)
Ľudovít Holub, KDH (160 hlasov)
Ferdinand Bieľ, KDH (73 hlasov)
Róbert Kudla, Ing., KDH (98 hlasov)
Viliam Janík, Ing., KDH (35 hlasov)

Starostom na nasledujúce volebné obdobie sa stal

SPÝTALI SME SA predsedníčky volebnej
komisie Eriky Šutej...
· Ako hodnotíte priebeh volieb v našej obci?
- Voľby prebiehali v pokojnej atmosfére bez akýchkoľvek
rušivých momentov. Toto svedčí o kultúre i zodpovednosti.
Možno kladne hodnotiť i samotnú účasť voličov. Bola 75%.

Mgr. Ladislav Tomáň s 88,5% hlasov.
Za poslancov do miestneho zastupiteľstva s najväčším počtom
hlasov boli zvolení títo kandidáti:

· Všimli si priebeh volieb aj vyššie kontrolné a bezpečnostné
orgány?
- Áno, boli. Navštívili nás predstavitelia z Dolného Kubína.
Nezistili žiadne závady.
· Čo by ste povedali na záver?
- Nič iné, len veľa úspechov staronovému starostovi
a poslanco
Ph
.

Poďakovanie voličom
Ing. Ladislav Šutý

Ľudovít Holub

Ing. Pavol Laurinčík

Ján Zrnčík

Peter Oršuliak

Blahoželáme zvolenému starostovi a poslancom,
aby hájili záujmy našej obce, zveľaďovali ju a pri tomto
im želáme veľa sily, trpezlivosti, pevnej vôle
a samozrejme pevné zdravie.

Ďakujem všetkým voličom za prejavenú dôveru. Budem sa
snažiť ju nesklamať. Spolu s novým obecným
zastupiteľstvom príjmeme volebný program, o ktorom budeme
informovať prostredníctvom obecných novín.
Výsledok volieb nie je len mojím víťazstvom, ale chápem to
ako víťazstvo zdravého rozumu občanov Sedliackej Dubovej.
Čaká nás ťažká ekonomická a sociálna situácia (všetko dražie)
a financií je menej ako doteraz. Preto musíme byť trpezliví,
„len takou perinou sa môžeme zakryť, na akú máme.“
Obec preberá veľké množstvo kompetencií, tie si vyžadujú
nielen financie, ale aj zodpovedné rozhodovanie v rámci
právnych noriem. K tomu je potrebné mať dostatok
vedomostí a schopností na zvládnutie nových právomocí.
Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo i starosta vám chcú pri
uplatňovaní týchto kompetencií byť nápomocní.
Starosta obce Mgr. Ladislav Tomáň
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OSOBNOSTI OBCE SEDLIACKA DUBOVÁ
Medailon
k nedožitým 85. narodeninám dr. Jozefa Stašku - národného myslieľa
V našej obci sa narodilo viacero významných osobností, ktoré v minulosti zohrali dôležitú úlohu na poli politickom,
ekonomickom, kultúrnom i spoločenskom. Boli to múdri ľudia, ktorí pri svojej skromnosti, oravskej biede našli toľko sily
a umu, že prerástli hranice rodnej obce, Slovenska a dostali sa do povedomia aj v zahraničí. Ich hnacou silou a inšpiráciou bola
láska, nádej, túžba po slobode v súlade s kresťanskými hodnotami. Spomedzi nich si s hrdosťou pripomíname na dr. Jozefa
Stašku – národného mysliteľa pri nedožitých 85. narodeninách. Rozhodli sme sa priblížiť vám jeho život a dielo, pretože nie
všetci mali možnosť ho poznať. Staršia generácia už vymiera a mladým je treba priblížiť, aká osobnosť pochádza práve zo
Sedliackej Dubovej.

Dr. Jozef Staško, rodák našej obce Sedliacka Dubová, zasvietil
na slovenskom politickom nebi v predvojnovom období ako –
obrazne povedané – hviezda prvej veľkosti, žiaľ nežičlivosť
osudu bola voči nemu veľmi krutá a svetlo jeho hviezdy svietilo veľmi krátko.
Narodil sa 1. augusta 1917 v Sedliackej Dubovej v roľníckej
rodine. Už ako päťročný stratil otca. Po štúdiách na Gymnáziu
v Trstenej a Malackách maturoval na Gymnáziu v Dolnom Kubíne v roku 1935. Vysokoškolské štúdia absolvoval v Bratislave
na Komenského univerzite, kde študoval francúštinu, latinčinu
a neskôr právo. Niekoľko rokov strávil v zahraničných štúdiách na univerzite vo Viedni, na Sorbone v Paríži a Columbia
University v New Yorku. Krátke návštevné štúdia ho priviedli
na univerzity v Ľubľane, vo Varšave a v Budapešti. Jeho štúdia
boli mnohostranné, avšak hlavným zameraním na politické vedy.
Počas jeho štúdií v Paríži vypukla svetová vojna a on ako občan ČSR bol automaticky mobilizovaný do československej
armády. Po porážke Francúzka sa vrátil do československého
tábora, kde bol od augusta 1940 do decembra 1941 zavretý
francúzskymi vojenskými veliteľmi, pretože odmietol utišovať
vzburu Senegálov v meste Agole.
Po príchode na Slovensko si vydobyl skutočnou prácou
a štúdiom miesto medzi živnostníkmi a remeselníkmi. Popri práci sa dr. Staško venoval politickej a organizačnej práci a tiež
publicistike.
V roku 1943 združil slovenskú inteligenciu a vypracoval povojnový program. Vytvoril kontakty s predsedom Medzinárodného červeného kríža, scelil duchovné sily katolíckej inteligencie, rozšíril kontakty na Budapešť, Švédsko, Švajčiarsko.
V roku 1946 bol dr. Staško zvolený za poslanca Demokratickej
strany Slovenska do Ústavodárneho národného zhromaždenia
v Prahe. Deväťdesiatpercentné víťazstvo vo voľbách na Orave, Liptove a Spiši komunistov rozzúrilo a za pomoci Komunistickej strany Československa a českých protislovensky orientovaných strán Stašku zbavili v parlamente poslaneckej imunity, zavreli ho a postavili pred vojenský a potom štátny
a nakoniec ľudový súd. Vojenský súd vyhral, štátny súd ho
odsúdil na šesť rokov a ľudový na šesť mesiacov. Trest si
odpykal v Leopoldove a v uránových baniach v Jáchymove.
Po prepustení z väzenia musel prijať manuálnu prácu, až kým
sa mu nepodarilo ujsť do zahraničia v roku 1961. O rok neskôr
sa dostal do Spojených štátov, usadil sa v New Yorku, kde sa
oženil a pani Emka Stašková /1962, rodená Šmeringajová/ sa
stala okrem vernej a oddanej manželky aj jeho spolupracovníčkou, vždy oduševnenou podporovateľkou jeho snažení a tiež
posilou a pomocníčkou v jeho ťažkej práci.
V USA pracoval ako knihovník v New York Public Library až do
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svojho dôchodku. V rokoch 1973 – 1974 ako profesor na City
College v New Yorku prednášal o probléme menšín v Spojených
štátoch so zvláštnym zreteľom na Slovákov.
Po odchode zo Slovenska dr. Staško temer bez prerušenia začal
usilovne pracovať v slovenskej emigrantskej politike
a publicistike. Zakrátko po príchode na slobodu vydal v Ríme
dva dokumenty, jeden pre Vatikán druhý v slovenčine: Prehlásenie o stave mravných a politických výhľadov Slovákov. V Ríme
hovoril do Vatikánskeho rozhlasu. V Paríži uverejnil nové stanoviská v časopise Le Figaro, hovoril do francúzskeho rádia. Po
príchode do USA mal referát na kongrese Slovenskej ligy
v Amerike a neskôr v Amerike uverejnil prácu pod názvom Zmenené úlohy emigrácie. Stal sa členom poradného zboru predsedu
Svetového kongresu Slovákov, bol zakladajúcim členom
a autorom stanov Slovensko – amerického – kultúrneho strediska a prispievateľom do všetkých časopisov. V roku 1974 vydal
vedeckú prácu Slovaks in the United States of America. V roku
1977 vydal brožúru Slovensko po druhej svetovej vojne. Aprílová dohoda r. 1946.
Bibliografia dr. Jozefa Stašku zahrňuje súpis jeho prác, ktoré publikoval doma i v zahraničí. Je rozdelená do piatich tematických
skupín:
I. Knižné vydania Recenzie /7 prác/
II. Recenziu Jozefa Stašku na diela iných autorov/25 prác/
III. Články publikované v periodikách a zborníkoch
/68 prác/
IV. Rozhovory /13 prác/
V. Literatúra o Jozefovi Staškovi /17 prác/
To, že dr. Staško strávil celý svoj život v boji za slobodu slovenského národa, je zrejmé už aj z letného pohľadu na jeho životopis. Keď sa však zamyslíme nad tým, čo bolo zdrojom jeho sily
a inšpirácie, môžeme dospieť iba k jednému záveru. Je to jeho
hlboká viera, nádej a láska, ktorá zodpovedá kresťanskému učeniu.
Tento vzácny človek, národovec i občan Sedliackej Dubovej zomrel 19.09.1999 v New Yorku /jeho pozostatky sú uložené
v Sedliackej Dubovej/. Zanechal nám veľké celoživotné dielo
a našou povinnosťou, ako jeho rodákokov, je napĺňať jeho idey,
odkaz pre ďalšie generácie.

PH
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MYSLÍME, POČÚVAME, VIDÍME
Budú sa hanbit?

Jednou ranou tri muchy

Príroda náš vždy fascinuje, je balzamom na našu dušu.
Pookrejeme, oddýchneme si a preto ju radi navštevujeme,
keď máme voľný čas. A keď už nie, aspoň vo sviatočný čas
sa vyberieme na prechádzku po okolí našej dedinky, či už
okolo rieky Orava alebo smerom popod Žiar, prípadne popri
roľníckeho družstva. Aj keď vo všeobecnosti sa kocháme
scenériou nášho okolia, predsa sme aj nespokojní, čo
spôsobujú niektorí naši ľahostajní spoluobčania, ba
v niektorých prípadoch vidieť prejavy vandalizmu.
Na zachovanie poriadku v okolí obce už Obecný úrad
vynaložil primerané úsilie. No zatiaľ bez efektu! Odzneli

Už dávnejšie Obecnému úradu v našej obci robila problém
požiarna zbrojnica, predovšetkým jej zatekanie strechy.
Žiadalo si to rekonštrukciu, ale peniaze chýbali. Do toho
prišla myšlienka výstavby sociálnych nájomných bytov, ktorá
sa zúžitkovala v tom zmysle, žeby sa mohla uskutočniť
nadstavba požiarnej zbrojnice. A tu bol začiatok riešenia
k vybavovaniu financií zo ŠFRB, respektívne z Ministerstva
výstavby. Obecnej samospráve sa podarilo pripraviť projekt
nadstavby pre sociálne nájomné byty. Keďže právne normy
od roku 2002 dovoľovali obciam dostať veľmi výhodný úver
zo ŠFRB /50% na 30 rokov s 3.9% úrokom/ a dotáciu vo
výške 50% nákladov a preto nebolo treba prispieť financiami
z rozpočtu obce.
Vybavovanie všetkých administratívnoprávnych úkonov trvalo
vyše pol roka. Nakoniec sa to podarilo a po uskutočnení
verejnej súťaže do ktorej sa prihlásili dve firmy, sa koncom
septembra začala výstavba.
Miestne zastupiteľstvo využilo v r. 2002 výhodné podmienky
finančnej podpory, ktoré už v súčasnosti vláda zrušila. Ale
nebola to iba táto výhoda. Ďalšia bola tá, že sa vyriešila
strecha požiarnej zbrojnice, získa sa 8 sociálnych bytov
pre tých, ktorí majú problémy s bývaním.
V obci je nedostatok vhodných stavebných pozemkov. Obec
žiadne nemá. Záujemca o výstavbu rodinného domu by
musel vykúpiť pozemky najmenej od 10-tich vlastníkov,
respektívne spoluvlastníkov, a to už nehovoriac o výkupe
pozemkov pod inžinierske siete. Takže touto aktivitou sa
zabili tri muchy jednou ranou.
Ďalšími aktivitami obecnej samosprávy v poslednom období
bolo:
- vybudovanie autobusovej čakárne
- postavenie imitácie obecnej drevenej studne
- inštalácia informačných tabúľ v strede obce a pri
zrúcanine starého kostola nad dedinou
- rekonštrukcia pešníkov okolo hlavnej cesty v dĺžke 500
m
- začatie vydávania obecných novín

rozhlasové relácie, umiestnili sa príkazové a zákazové tabule,
určili sa miesta na odpadové nádoby, kontajnery a tiež
triedenie odpadu. Bohužiaľ, veľké zlepšenie nenastalo. Sú
občania, ktorí naložia odpad do vlečky a nie žeby to zaviezli
na určené miesto, ale sú ochotní to vysypať pod prvý alebo
druhý most pri rieke Orave. Nehovoriac už o tých, ktorí vezmú
odpad na vozíkoch, a tiež ho vysypú do kríkov alebo hneď
vedľa rieky.
Takéto počínanie zisťujeme aj okolo celej dediny. Dokonca
sa nájdu jednotlivci, ktorí likvidujú príkazové tabule, dokonca
ich hodili do rieky Oravy. Toto už možno považovať za
vandalizmus.
Určitú vinu má na tom aj Obecný úrad a jednotliví poslanci,
pretože nevyvodili žiadne dôsledky pre porušovateľov
poriadku a znečisťovanie životného prostredia. Aj keď ich
mená sú všeobecne známe.
Čo preto urobiť, aby sa zmenil stav?
Treba, aby noví poslanci obecného zastupiteľstva sa lepšie
pozerali, počúvali, ale aj jednotlivcov potrestali v rámci
zákonných možností. K tomu chcú napomôcť aj obecné
noviny, kde narušovateľov zverejnia menovite a konkrétne.
Nech sa hanbia!
Dúfame, že po tejto kritike bude každý dbať o čistotu svojho
okolia a nebudeme musieť pranierovať nikoho. Dbajme všetci
na čistotu, poriadok nielen okolo svojho domu, ale aj o okolie
svojej obce. Každoročne k nám prichádza veľa turistov,
rybárov a iných hostí a tí posudzujú našu kultúru.
Dubovci boli vždy považovaní za inteligentných, vzdelaných
i kultúrnych ľudí. Snažme sa, aby sme nimi ostali a takú
mienku si uchovali vo vedomí širokého okolia.
Ph

Akí sme my knihári?!
Záujem o kultúru v našej obci neustále klesá – záujem
o zemiaky a kapustu stúpa.
Konkrétny príklad: Vystúpenie poľských operných spevákov
v kultúrnom dome v Sedliackej Dubovej 29.09.2002 malo
naozaj vysokú umeleckú úroveň. Bolo zadarmo a účasť
občanov mizerná. Prečo?
Ďalej si treba všímať aj správanie našich detí na takomto
podujatí. Neustále vyrušovali, vchádzali a vychádzali počas
vystúpenia. Znamená to, že vôbec nepoznajú základné –
elementárne pravidlá správania sa v takýchto prípadoch. Zdá
sa, že zlyháva rodinná výchova. Alebo žeby neznalosť? Asi
bude potrebná malá osveta v tejto oblasti a nezaškodilo by
jej venovať malú rubriku v našom časopise.
Me
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VÝSLEDKY
plnenia volebného programu obce v rokoch 1999-2002
V roku 1999 sa konali komunálne voľby, kedy do funkcie starostu v našej obci bol zvolený Mgr. Ladislav Tomáň
a noví poslancido obecného zastupiteľstva. Určili si priority pre rozvoj obce na roky 1999-2002 a boli rozdelení
do štyroch oblastí: A. Incestičná oblasť, B. Oblasť kultúry, športu a mládeže, C. Sociálna oblasť, D. Oblasť spolupráce s
miestnymi zložkami. Neskoršie sa ukázalo, že naplnenie volebného programu na 100% sa odvíja aj od financií a tých práve v
tomto období chýbalo. Napriek tomu na 90%, čo možno považovať aj za úspech.
Pre lepšiu predstavivosť plnenie volebného programu predkladáme konkrétne, čo vtedy bolo prijaté a ako sa splnilo, aby naši
občania to mohli tiež posúdiť

A . INVESTIČNÁ OBLASŤ
1.

Zabezpečiť lepšiu využívateľnosť nehnuteľného
hnuteľného majetku obce.
a) Kultúrny dom - okrem karov a v obmedzenom
počte zábav využiť aj na školenia, schôdze, svadby,
kurzy, burzy, spoločenské posedenia,
videoprojekciu knižnicu, čitáreň. (SPLENÉ)
b) Areál šatní a ihriska - športové dni, futbal, zábavy v
prírode. SPLNENÉ ČIASTOČNE
c) Nová požiarna zbrojnica - prízemie:
garáž č. l - obecná striekačka
garáž č. 2 - družstevná striekačka
garáž č. 3 - sklad hnuteľného majetku obce
určeného pre poskytovanie služieb občanov
garáž č. 4 - využiť pre účely garážovania a opravy
aut./jama /
Určiť správcu budovy PZ. Vypracovať sadzobník
poplatkov za využívanie obecného majetku. PLNÍ
SA
d) zrekonštruovať interiér novej hasičskej zbrojnice
SPLNENÉ
e) poschodie: spolu 5 miestností - využiť pre
požiarnikov, ako sklad, pre podnikateľské účely/
výroba, nájom, činkáreň, poštové stredisko, kostol,
stavia sa tu bytovka NESPLNENÉ
f) možnosť dostavby bytovej jednotky na poschodí,
vypracovať projekt SPLNENÉ

8.

9.

10. Efektívnejšie využívať elektrickú energiu, vodu, teplo,plyn,
telefón, obecného majetku / uzamykateľnosť, termostaty,
snímače .../. PLNENÉ
11. Ekonomicky vyriešiť obecný šrotár./je v nájme/ . SPLNENÉ
12. Majetkosprávne vysporiadať pozemky, resp. stavby, ktoré
vlastní obec. SPLNENÉ
13. V rámci možnosti niektorého peňažného ústavu pokúsiť sa
zriadiť v obci bankomat. NESPLNENÉ /malý počet
obyvateľov/
14. Pokiaľ OÚ , odbor školstva poskytne financie, dokončiť
oplotenie ZŠ a MŠ./boli prevádzané iné práce v škole,
vymaľovanie, podlahy, schody/. NESPLNENÉ
15. Aspoň projektovo pripraviť rekonštrukciu vodovodu a
kanalizácie. NESPLNENÉ

B. OBLASŤ KULTÚRY, ŠPORTU
A MLÁDEŽE
1.

2.

Vyriešiť skladovanie domového odpadu.
Zabezpečiť dodržiavanie VZN o komunálnom
odpade s prísnym sankcionovaním
znečisťovateľov. PLNENÉ ČIASTOČNE
b) Prijať VZN o verejnom poriadku. SPLNENÉ

a)

3.

Pokúsiť sa o zriadenie poštového strediska aspoň na 2
hodiny denne. SPLNENÉ /poštová schránka/.

4.

Dokončiť plynofikáciu budovy ZŠ a MŠ. SPLNENÉ

5.

Vybudovať autobusovú čakáreň. SPLNENÉ.

6.

a)

7.

Spolupracovať s farským úradom v rámci rozpočtu
obce. PLNENÉ
b) Dokončiť rekonštrukciu domu smútku. SPLNENÉ
c) Určiť správcu domu smútku a cintorína. PLNENÉ
ČIASTOČNE
Podieľať sa každoročne spolu s mládežníckou aktivitou
na projekte obnovy starého kostola. SPLNENÉ

Záujemcom o individuálnu bytovú výstavbu pomôcť so
získavaním pozemkov, resp. pokúsiť sa pripraviť
zastavovací plán s inžinierskymi sieťami, aspoň projektovo.
PLNÍ SA /8 b.j./
Zrekonštruovať obecný rozhlas a ústredňu. SPLNENÉ

Sfunkčniť ihrisko pri novej hasičskej zbrojnici,
využiteľnosť cez deň aj večer /osvetlenie/, v zime klzisko, v
lete /volejbal, nohejbal, tenis/, vyasfaltovať. SPLNENÉ

2. Prieviesť údržbu a revíziu lyžiarskeho vleku, vypracovať
prevádzkový poriadok , určiť správcu. SPLNENÉ
3. Využívať KD, šatne resp. novú hasičskú zbrojnicu na
uskutočňovanie stolnotenisových a šachových turnajov.
PLNENÉ
4. Intenzívnejšie prevádzkovať obecnú knižnicu a zriadiť
čitáreň. Určiť obecnú knihovníčku. SPLNENÉ
5. Podľa finančných a technických možností skvalitniť
doterajšie, resp. zaviesť nové české programy v rámci
obecnej káblovej televízie. SPLNENÉ
6.

Vydávať obecné noviny , ako tzv. občasník, v ktorom budú
občania informovaní o plánoch a problémoch obce /
družstva, urbáru / o obsahu zasadnutí OZ resp. OR, o
sociálnych ,právnych a iných zákonných noriem
potrebných pre život obèanov - právne rady. SPLNENÉ
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
1. zasadnutie

8

2. zasadnutie

SPRAVODAJ ŽIAR
q vykonáva správu škôl a školských zariadení,
ktoré zriaďuje, a zabezpečuje pre realizáciu výchovno –
vzdelávacieho procesu:
- priestory a materiálno technické vybavenie,
- didaktickú techniku využívanú vo výchovno –
vzdelávacom procese,
- finančné prostriedky na prevádzku a údržbu
- investičné prostriedky zo ŠR a vlastných zdrojov
Termín: 1.7.2002
q vykonáva kontrolu hospodárenia školy s finančnými
a materiálnymi prostriedkami, ktoré škole pridelila
a kontrolu účelného hospodárenia s majetkom obce
správe školy s majetkom obce v správe školy
Termín: 1.7.2002

žiakov
vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je
zriaďovateľom a to formou zriaďovania zariadení
školského stravovania
Termín: 1.7.2002

DECEMBER 2002
q rozpracúva koncepciu telesnej kultúry na podmienky

obce a v súlade s ňou
Termín: 1.7.2002
podporuje organizovanie športových podujatí
miestneho významu
Termín: 1.7.2002
q

q kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov
poskytnutých na telesnú kultúru
Termín: 1.7.2002
q spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami

a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi
v oblasti telesnej kultúry
Termín: 1.7.2002

q zabezpečuje podmienky pre stravovanie detí a

q vykonáva

štátnu správu v l. stupni vo veciach
neplnenia
povinnej školskej dochádzky
Termín: 1.7.2002
štátnu správu v ll. stupni vo veciach
základných škôl, základných umeleckých škôl
a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom
a v ktorých rozhodol riaditeľ v l. stupni
Termín: 1.7.2002

čl. XlX. Zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti
q zriaďovanie agentúr domácej ošetrovateľskej
starostlivosti
Termín: 1.7.2002

čl. Vlll. Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej
starostlivosti

q vykonáva

spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy
a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej
správy a verejnosti
Termín: 1.7.2002

rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa
§ 15 ods. 1 písm. a/ a o úhrade za túto opatrovateľskú
službu
Termín: 1.1.2003

q

q

q prerokúva s

radou školy a s riaditeľom školy alebo
školského zariadenia, ktoré zriadila najmä:
- koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,
- rozpočet a materiálno-technické podmienky pre
činnosť školy alebo školského zariadenia,
- personálne, materiálne a sociálne podmienky
zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti
o žiakov a výchovno – vzdelávacích služieb
poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení
a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
- správu o výsledkoch výchovno – vzdelávacieho
procesu v škole
Termín: 1.7.2002
vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov
a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských
zariadení
Termín: 1.7.2002
q schvaľuje návrh zmluvy o nájme školských budov
a miestností a o nájme priľahlých priestorov školy alebo
školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom
Termín: 1.7.2002

čl. IX. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku
q pôsobnosť stavebného úradu v prvom stupni výkonu
štátnej správy s výnimkou vyvlastnenia, ktorého sa
dotýkajú ustanovenia § 108 až § 116
Termín: 1.1.2003

čl. ll. Zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných
komunikáciách
vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného
úradu pre miestne komunikácie v ich vlastníctve
Termín: 1.1.2003
q

zabezpečovanie stavebno – technického vybavenia
ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa
potrieb cestnej dopravy a obrany štátu
Termín: 1.1.2004
q

q

čl. XlV. Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre

q poskytovanie

údajov z technickej evidencie ciest
a miestnych komunikácií v ich vlastníctve
Termín: 1.1.2004

čl. Vll. Zákon č. 599/2001 o osvedčovaní listín
q

osvedčovanie listín a podpisov
Termín: 1.1.2002
starosta
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Aktivity – sútaže – šport
Pokračovatelia dobrých výsledkov, alebo ako sa rodí úspešná generácia
dobrovoľných hasičov a hasičiek v našej obci.
Hasiči Sedliackej Dubovej mali, majú a dúfam, že vždy budú
mať vysoký kredit medzi ostatnými hasičmi v okrese Dolný
Kubín. Tento kredit budujú hasiči svojou prácou, obetavosťou,
elánom a túžbou vyhrávať na každej súťaži, na ktoré boli pozvaní
už niekoľko desaťročí. Menovať úspechy mužov by bolo veľmi
obtiažne.
Spomeniem len najnovšie úspechy, ktoré slávime na súťažnom
poli za posledný rok. K mužskému tímu, ktorý každoročne patrí
medzi postrach súťažiacich, pribudli na podnet dlhoročného
predsedu a terajšieho člena dobrovoľných hasičov Jozefa Strežu
v našej obci súťažné tímy chlapcov a dievčat. Po dlhom
a náročnom presviedčaní zo strany Jozefa Stežu sa šance chopili
Ľubomír Šutý a Bc. Roman Kučera. Postupne k nim pribudol aj
kondičný tréner Rastislav Miháľ. Sformovali družstvá dievčat
a chlapcov, ktorí svojimi výkonmi neraz naháňali strach aj
mužom. Dievčatá, ktoré minulý rok – 2001 súťažili v kategórii
žiačiek, svoje prvé vystúpenie zvládli bravúrne a vyhrali
s prehľadom. Tento rok už museli z hľadiska svojho veku súťažiť
v kategórii dorasteniek. Svojich súperiek sa nezľakli a svojím
húževnatým výkonom vyhrali. Chlapci sa tiež nedali zaskočiť
výkonmi dievčat a ukázali, že tiež patria na stupeň víťazov.
Na rozdiel od výkonov dievčat a chlapcov, tento súťažný rok
mužom nevyšiel. Po minuloročnom druhom mieste išli s odhod-

laním výkon zopakovať alebo zlepšiť. Nevydarená štafeta im
veľkú šancu na dobré umiestnenie nedávala. Muži nestrácali
nádej a boli odhodlaní podať výkon, za ktorý sa nebudú musieť
hanbiť. Na štart požiarneho útoku sa postavili s veľkou vervou.
Medzičas požiarneho útoku bol pre mužov vynikajúci, no
bohužiaľ skončilo to diskvalifikáciou.
Družstvo dievčat:

Družstvo chlapcov:

Lenka Miháľová
Lucia Miháľová
Janka Kršková
Janka Ondrigová
Veronika Poláková
Svetlana Oršuliaková
Zuzana Čupajová
Hanka Kudlová
Lucia Strežová

Peter Karetka
Ľubomír Šnapko
Tomáš Oršuliak
Peter Kudla
Walter Kudla
Jozef Chajdiak
Lukáš Tropek
Anton Vavrečan
Miloš Vavrečan
Michal Murín

Realizačný team:

Družstvo mužov v zložení:
Andrej Zrnčík
Jozef Hyža
Pavol Durdiak
Peter Laurinčík
Peter Durdiak
Miroslav Durdiak
Ľubomír Šutý
Jano Lábik
Bc. Roman Kučera
10

- dlhoročný veliteľ a talizman
- strojník mužstva
- funkcia pri sacom koši
- dôležitá funkcia
pri spájaní „savíc“
- dôležitá funkcia
pri spájaní „savíc“
- spájanie hadíc od mašiny
- dlhoročná spojka pri rozdeľovači
- ľavý útok a striekanie
do súťažného terča
- pravý útok a striekanie
do súťažného terča

predseda
veliteľ hasičov
tréner

: Ján Štiga
: Ing. Ladislav Šutý
: Ľubomír Šutý „mužov a chlapcov“
Bc. Roman Kučera „mužov a dievčat“
Rastislav Miháľ „kondičný tréner“

Do tlače pripravil Ing. L. Šutý
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Súčasný stav požiarnickej organizácie
Organizácia založená v roku 1925.
Organizačné začlenená v okrese Dolný Kubín v okrsku číslo
4. Spolu s Oravským Podzámkom, Pribišom, Dolnou Lehotou,
Hornou Lehotou, Dlhou, Krivou, Chlebnicami.

Stav členskej základne:

muži 58
žiaci 10
žiačky 10
čestní členovia 2
SPOLU 80

Stav výzbroje a výstroje: vozidlo AVIA
1 ks
Striekačky PPS 12 2 ks
Striekačka PPS 16 1 ks
Činnosť DPZ : ochrana osôb a majetku pri požiaroch v rámci
obce a okrsku, pri čistení komunikácií, pri povodniach,
preventívna činnosť v rámci obce, besedy a školenia členov,
požiarno taktické cvičenia / súťaže /, brigádnická činnosť –
pomoc urbáru, spoločenské podujatia – zábavy, guláš, ples
schôdzová činnosť v rámci celého DPZ ako aj výboru, akcie
poriadané v spolupráci s vdp. Henrykom Sitekom.
Ing. L. Šutý

Znovuzrodenie futbalovej tradície v obci
Už sa zdalo, že sláva futbalového zväzu TJ COSMOS je dávno
pochovaná do zabudnutia a ťažko ju bude možné obnoviť. Ale
stávajú sa aj zázraky, keď Boh dá aj motyka vystrelí. A to sa aj
skutočne stalo, ale z iniciatívy Mgr. Ladislava Tomáňa, starostu
obce a žiakov ZŠ. Medzi dospelými nebolo záujmu, hoci sa
prihlásili do súťaže riadenej Oravským futbalovým zväzom, no
neodohrali žiaden zápas pre nedostatok hráčov na vytvorenie
mužstva.
Karty iniciatívy sa obrátili a žiaci sa chopili sami iniciatívy.
Prišli za predsedom TJ COSMOS Mgr. Ladislavom Tomáňom
v našej obci, že chcú skúsiť hrať majstrovskú súťaž. Vysvetlil im
postup a ak chcú hrať, musia mať chuť a vytvoriť káder aspoň
15-tich hráčov. Ďalej chodiť trénovať a hrávať. Chlapci prisľúbili

Základný káder žiakov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ľubomír Tropek
Marek Mudrončík
Maroš Oršuliak
Juraj Krška
Ján Miháľ
Andrej Habiňák
Martin Šnapko
Miroslav Polák
Michal Makúch

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

vyplniť podmienky. Na základe toto ich predseda TJ prihlásil
do súťaže, vybavil všetky formality.
A naozaj stalo sa to, čo znovuzrodzuje futbalovú tradíciu
Sedliackej Dubovej. Aj keď sú to 10 – 15 – roční chlapci, trénujú
pod vedením dospelých /Ján Čupaj, Roman Kočalka, Zdeno
Dulačka/, hrajú zápasy ukazujú sa prvé výsledky. Dokonca počet
členov sa zvýšil na 21. Medzi nimi aj jedno dievča Zuzana
Čupajová, čo býva vo futbale raritou, ale v žiackej súťaži je to
dovolené. Zuzka je obdarená futbalovým talentom.
Fandíme žiakom a zaslúžia si verejnú pochvalu. Želáme im veľa
úspechov, úsilia, trpezlivosti pri znovuzrodení dubovského
futbalu – TJ COSMOS.

Maroš Èupaj
Zuzana Èupajová
Marek Strežo
Tomáš Habiòák
Lukáš Mihá¾
Branislav Habiòák
Marcel Vavreèan
Juraj Ondriga
¼uboš Helis
Matej Helis
Adrián Straka

Realizačný team:
predseda TJ a futbalového oddielu :Mgr. Ladislav Tomáň
tréner:
Ján Čupaj
pomocný tréner, technický vedúci:
Roman Kočalka
vedúci mužstva, organizačný vedúci:
Zdeno Dulačka
pranie dresov:
Anna Kočalková
kosenie, valcovanie ihriska /AGRO/:
Peter Oršuliak,
Viliam Krška,
Félix Sihelský
občerstvenie, bufet na ihrisku:
Božena Strežová

Priebeh zápasov
S. Dubová – Malatiná
Zázrivá - S. Dubová
S. Dubová – Babín
S. Dubová – Hruštín
Podbieľ – S. Dubová
S. Dubová – Žaškov
S. Dubová – Medzibrodie
S. Dubová – Veličná
Or. Podzámok – S. Dubová
S. Dubová – Chlebnice
Krivá – S. Dubová

4:1 /1:1/
0:1 /0:0/
0:2 /0:0/
0:0 /0:0/
5:1 /3:0/
8:0 /4:0/
1:4 /0:3/
3:3 /1:2/
1:0 /0:0/
1:3 /0:1/
0:17 /0:12/
pokračovanie na str. 12
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Z 11- tich zápas žiaci COSMOSU 4x vyhrali, 2x remizovali
a 5x prehrali. Celkové skóre dosiahli aktívne v pomere
36:19.
A k o n o v á č i k s ú ť až e j e t o v e ľ mi p e k ný v ý s l e d o k
i umiestnenie. Naši žiaci skončili na 8. mieste.

Výsledková tabuľka
Tabuľka 1. triedy – ŽIACI
Skupina A:
1. Medzibrod. 11
10
2. Podbieľ
11
9
3. Chlebnice
11
9
4. Hruštín
11
7
5. Podzámok
11
6
6. Veličná
11
5
7. Babín
11
5
8. S.Dubová
11
4
9. Žaškov
11
2
10. Zázrivá
11
1
11. Malatiná
11
1

1
1
1
1
0
2
1
2
2
1
1

0
1
1
3
5
4
5
5
7
9
10

60:6
35:9
45:9
36:12
21:23
33:30
26:28
36:19
13:37
3:45
4:61

31
28
28
22
18
17
16
14
8
4
1
Kr

Lyžiarsky oddiel
V súčasnosti pracuje pod vedením predsedu pána Michala Hoju.
Hlavným zameraním je organizovanie lyžiarskeho prechodu
dubovským chotárom, ktorý má zviditeľniť obec v celooravskom
meradle. Posledného 3. ročníka sa zúčastnilo viac ako 300
nadšencov, ktorí mohli, či už na bežkách alebo pešo obdivovať
krásy dubovského chotára a urobiť niečo užitočné pre svoje
telesné i duševné zdravie. Prechod je spojený s bohatým
kultúrnym programom v kultúrnom dome. Tu treba poďakovať
starostovi a zastupiteľstvu obce za pomoc pri zabezpečovaní
finančných prostriedkov a poskytovaní priestorov v kultúrnom
dome. Organizátori by privítali väčšiu podporu zo strany
domácich. Aj túto zimu sa môžete tešiť na ďalší IV. ročník
prechodu dubovským chotárom, ktorý ako veríme, bude ešte lepší
ako ten predošlý. Záležať bude, ako sa zapoja naši občania
a ako sa to spropaguje .Už teraz vyzývame všetkých našich
obyvateľov.
Me

Me

Informácia pre občanov, ktorí majú obecnú káblovú televíziu
V zimnom období, najmä pri väčších mrazoch sú časté poruchy vo vysielaní káblovej televízie. Chceme pripomenúť, že keď sa
vyskytne takáto situácia a niektoré programy nepôjdu kvalitne, nie je to chyba káblového rozvodu, ale chyba kvality signálu,
nakoľko niektoré programy sa prijímajú napriamo (teda nie cez satelit), čím sa stráca signál (Markíza, JOJ).
Z toho dôvodu občanov vyzývame, aby boli trpezliví pri pozeraní jednotlivých programov, ktorých je v obci dostatočné množstvo
a keď náhodou nefunguje jeden, či dva kvalitne, môžu si prepnúť na iný.
V okolitých obciach majú možnosť sledovať len 2, resp. 3 programy a u nás 12 –13 a zatiaľ bezplatne.

Plánované kultúrno-spoločenské akcie v obci pre najbližšie obdobie
18.12.
26.12.
31.12
18.01.
22.02.

Vystúpenie speváckeho súboru s vianočnými koledami. (v kostole)
Štefanská zábava (v kultúrnom dome)
Silvestrovský ples (v kultúrnom dome)
Lyžiarsky prechod dubovským chotárom – IV. Ročník
Maškarný ples (v kultúrnom dome)
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