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Nový

SEPTEMBER 2003

školský

rok

Skončili sa prázdniny a začal sa nový školský rok 2003/2004 a s ním nastali aj určité zmeny. V našej
obci sa základná škola združila s materskou školou pod jeden subjekt s názvom Základná škola
s materskou školou v Sedliackej Dubovej. Už nie sú dvaja riaditelia, ale len jeden, a to Mgr. Ladislav
Ovári. Nastalo to z dôvodu šetrenia financiami.

Kádrové obsadenie ZŠ a MŠ
Mgr. Ladislav Ovári – riaditeľ ZŠ a MŠ
Učitelia ZŠ:
PaedDr. Germušková Eleonóra
Kurčinková Lucia
vdp. Sitek Henryk, učiteľ náboženstva
učitelia MŠ:
Hudecová Marta, zástupca riad. ZŠ a MŠ
Mgr. Kytková Ľudmila
Kuchárka – Bakošová Mária
Upratovačka – Kučerová Mária
Vedúca školskej jedálne – Ferancová Antónia
(na polovičný úväzok)
Zloženie školskej rady pri ZŠ s materskou školou:
Zrnčík Ján
Zrnčík Róbert
Hudecová Mária
Kurčinková Lucia
Kučerová Mária
Počet žiakov ZŠ podľa ročníkov:
1. ročník
5
2. ročník
4
3. ročník
5
4. ročník
4
Počet detí v MŠ – 16
V ZŠ sú vytvorené dve triedy s oddeleniami:
1. trieda – oddelenia 1. a 3. ročník, počet žiakov 9 – triedna
učiteľka PaedDr. Germušková Eleonóra
2. trieda – oddelenia 2. a 4. ročník, počet žiakov 9 – triedna
učiteľka Kurčinková Lucia
Našim čitateľom i celej obecnej verejnosti predkladáme
niektoré informácie, ktoré vyplývajú z vyhlášky Ministerstva
školstva a Pedagogicko – organizačných pokynov pre školy
a školské zariadenia a orgány verejnej správy v školstve na
školský rok 2003/2004:
Riaditelia na päť rokov
Od januára 2004 sa zavádza päťročné funkčné obdobie
riaditeľov škôl. Tí sa budú môcť o túto funkciu uchádzať
viackrát bez obmedzenia. Riaditeľa bude vymenúvať školská
rada.
V rozvrhu prvákov prvýkrát cudzí jazyk
V učebných plánoch pre prvý až deviaty ročník základných škôl
v novom školskom roku dochádza k nasledujúcim zmenám.

Cudzí jazyk už v prvej triede. S výučbou cudzieho jazyka sa na ZŠ,
kde sú na to podmienky a možnosti, môže začať už v prvom ročníku.
Doteraz sa tak dialo až v treťom ročníku.
Náboženská výchova
Na prvom stupni sa vyučuje od prvého ročníka ako nepovinný
predmet s jednohodinovou týždennou dotáciou v popoludňajšom
vyučovaní.
Na druhom stupni sa náboženská výchova vyučuje ako povinný
predmet v alternácii s etickou výchovou jednu hodinu týždenne ako
súčasť dopoludňajšieho vyučovania.

Financovanie základných a stredných škôl
V školskom roku 2003/2004 sa mení systém financovania
regionálneho školstva. Zabezpečí to zákon o financovaní základných
a stredných škôl a školských zariadení.
Financovanie škôl bude na základe normatívu podľa počtu žiakov.
Peniaze prídu na školy cez krajské školské úrady. Normatív na žiaka
sa zvýši každoročne minimálne o mieru inflácie pričom každý typ
školy – štátna, súkromná i cirkevná – dostane rovnakú sumu na
žiaka. Pri financovaní sa zohľadnia aj klimatické podmienky školy
a náročnosť študijných odborov.
Zákon má síce platiť od 1. januára 2004, ale na odstránenie prípadných
finančných problémov bude trojročné prechodné obdobie, keď školy
dostanú aj isté garantované minimum.
Školy dostanú peniaze podľa normatívu bez ohľadu na to, či
vyberajú príspevky od rodičov.
Zvýhodnené budú malotriedky, lebo ich normatív na žiaka bude iný
ako na plnoorganizovaných školách. Na Slovensku je ich
v súčasnosti okolo 800.
Normatívne financovanie škôl sa bude skladať z dvoch častí.
Mzdový normatív sa určí podľa personálnej náročnosti študijného
odboru. Prevádzkový normatív sa bude deliť na prostriedky podľa
klimatických podmienok, náročnosti vyučovacieho procesu
a štandardnej prevádzky, ako sú revízie, telefóny, údržby či vodné
stočné.
Nový zákon zavádza od januára aj motivačný prvok.
Peniaze navyše môžu dostať školy na základe úspešnosti žiakov
v súťažiach alebo účasťou na rozvojových projektoch.
Motivovať by sa mali aj zriaďovatelia pri racionalizácii siete škôl.
Obce budú môcť spájať školy do jedného subjektu, pričom
zriaďovatelia škôl, ktorí majú nad 5000 žiakov, dostanú peniaze aj na
kapitálové výdavky.
Na mimoškolské činnosť sa majú zaviesť vzdelávacie poukazy.
Tie sa využijú na umeleckých základných školách, školských kluboch
a v centrách voľného času.
Zavedenie vzdelávacích poukazov na doplnkové financovanie
záujmových činností sa dotkne asi 900 – tisíc žiakov. Výšku určí
nariadenie vlády.
/pokračovanie na strane 6/
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OBECNÉHO ÚRADU
5. zasadnutie OZ

Jednota – Orav. spotr. druž. v nedohľadne

Dňa 11. augusta 2003 sa v zasadačke obecného zastupiteľstva
uskutočnilo v poradí piate tohtoročné zasadnutie poslancov OZ.
Chýbali p. Oršuliak Peter ml., služobne vzdialený a p. Zrnčík –
nemocný.
Na OZ boli prizvaní Ing. Štefan Šutý, ktorý bol počas výstavby
obecnej bytovky stavebným dozorom a Mgr. Ladislav Ovári,
riaditeľ školy.
Z tohto zasadnutia vyberáme:
1. OZ zobralo na vedomie:
- plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcom OZ
- informatívnu správu riaditeľa školy a situáciu školstva v obci
- informácie stavebného dozoru o vyhodnotení ukončenej
stavby obecných nájomných bytov a prestrešenie hasičskej
zbrojnice

Na poslednej schôdzi podielnikov Jednoty, aj na obecnom
zastupiteľstve sa prejednávala otázka vstupu Jednoty – Oravské
spotrebné družstvo do obce za účelom prvádzkovania obchodu
s potravinami. Bol ponúknutý priestor v urbárskom dome, avšak
zo strany Jenoty zatiaľ nebol prejavený záujem, a to najmä
z dvoch dôvodov. Prvým je, že Jednota v obci nemá vlastné
priestory a do nájmu ísť nechce, nakoľko by nemusela ponúknuté
priestory zrekonštruovať, ale nebola by vlastníkom týchto
priestorov. Druhým dôvodom je fakt, že v poslednom období
vložila Jednota nemalé finančné prostriedky do stavby novej
predajne potravín a veľkoskladu v Oravskom Podzámku a do
rekonštrukcie obchodu a pohostinstva v Hornej Lehote, čím
vyčerpali svoje finančne zdroje pre najbližšie obdobie. Z týchto
dôvodov neakceptujú ponuku na priestory bývaléh baru
v urbárskej budove a tým pádom neplánujú v najbližšom období
prevádzkovať v obci predajňu potravín. S touto možnosťou však
do budúcna počítajú.

2. OZ menovalo:
Mgr. Ladislava Ováriho do funkcie riaditeľa spojenej základnej
a materskej školy
3. OZ zvolilo:
Mgr. Máriu Lonskú do funkcie kontrolórky obecného úradu
4. Z prijatých uznesení sme vybrali:
- pokúsiť sa žiadať o financie z eurofondov na rôzne akcie
- jednať s traťovou dištanciou o prečistení priestorov železničnej
trate a železničných zvrškov v katastri obce
- úprava a rekultivácia priestorov medzi mostami a smetiskami
5. V rôznom a v diskusii sa OZ zaoberalo problémami, ako napr.
nezáujem Jednoty o prevádzkovanie potravín, letná ubytovňa
v šatniach, komasácia, dlžníci voči OcÚ za dane, odpad a káblovku
– budú zverejnení v našich novinách, problémy s odpadom
a smetiskom, voľne pobehujúce psy, ČOV (čistička odpadových
vôd) – spoločný projekt s Dlhou a Chlebnicami, nová obecná
nástenka – oproti fare, atď.
Starosta informuje občanov, že zasadnutia OZ sú verejné, preto
sa ho môžu zúčastniť občania našej obce. Podľa prijatého
harmonogramu sú plánované v tomto roku ďalšie zasadnutia OZ
v termínoch 6. októbra, 24. novembra a 29. decembra.

Dubová Colonorum
V predchádzajúcom čísle našich obecných novín sme
informovali našich čitateľov, že v mesiacoch júl a august 2003
k nám prídu tzv. „vrecári“ – mladí zanietenci na záchranu
sakrálnych pamiatok. U nás sa to týka projektu „Dubova
Colonorum“.
Nastúpili a pracovali v dvoch 15-dňových turnusoch. Tak ako po
minulé roky aj teraz čistili priestory kostolíka, spracovali
zvetrané murivo, rekonštruovali kostnicu. Týmto spôsobom
zviditeľňujú našu pamiatku a snažia sa ju zakonzervovať pred
chátraním. Keďže cirkev ani obec nemá finančné prostriedky
na opravu, môžeme byť radi, že takouto formou sa zrúcanina
udržiava pre ďalšie generácie.
Na tomto 6. ročníku sa mládežníci správali veľmi skromne
a nenápadne. Vídavali sme ich skôr pri bohoslužbách v kostole.
Ďakujeme im za prácu na zrúcanine a veríme, že o rok prídu opäť.

Priebeh obecných služieb
Od 1. mája do 31. októbra 2003 prebiehajú v obci tzv. menšie
obecné služby. Vykonávajú ich naši spoluobčania, a to v troch
dvojmesačných turnusoch v každom týždni po 8 hodín (utorky –
4 hodiny, stredy – 4 hodiny). Okrem nich prebiehajú aj tzv. VPP
(verejnoprospešné práce), na ktorých sa v dvoch turnusoch po 3
mesiace podieľajú dvaja občania. Zároveň si civilnú vojenskú
službu na OcÚ odpracováva P. Miháľ a polročnú absolventskú
prax sl. Anna Kováčiková. Všetky spomenuté aktivity
neodčerpávajú finančné prostriedky z obecného úradu, ale sú
platené prostredníctvom Úradu práce na základe viacerých
žiadostí a projektov od Obecného úradu v obci.

Obecný kontrolór
Po vzdaní sa funkcie obecného kontrolóra, ktorým bol pre našu
obec dlhé roky Ing. Štefan Fúrik – pracovník Daňového úradu
z dôvodu novelizácie zákona o nezlučiteľnosti funkcií, obecné
zastupiteľstvo zvolilo do tejto funkcie z dvoch kandidátok
právničku Mgr. Máriu Lonskú z Oravského Podzámku, ktorá
takúto funkciu zastáva aj v obci Oravský Podzámok.

Kto býva v obecnej bytovke?
Do obecnej bytovky, ktorá bola skolaudovaná 10. júla 2003 sa
nasťahovali prví nájomníci. Z ôsmich nájomníkov sú len dvaja
z obce – Ľ. Kučera, M. Durdiak. Dvaja (K. Šutá, P. Majdiš) svoju
žiadosť stiahli. Preto sa medzi občanmi S. Dubovej budeme
stretávať s nájomníkmi iných obci, ktorí túto bytovku obsadili.
Sú to: rod. Hesová, p. Balážová, p. Lajš, rod. Jurovčíková,
p. Bencúr, p. Valeková.

Snaha o získanie eurofondov.
Prostredníctvom financií z eurofondov začala prebiehať projektová
príprava komasácie (SAPARD) a výstavby kanalizácie a ČOV pre
obce Chlebnice, Dlhá a Sedliacka Dubová (ISPA). Ako to nakoniec
všetko dopadne, budeme našich občanov priebežne informovať.
(starosta)
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Zástupcovia

občanov v dedinských

združeniach

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
poslanci
Ján Zrnčík - zástupca
Ing. Pavol Laurinčík
Ľudovít Holub
Peter Oršuliak
Ing. Šutý Ladislav

starosta
Mgr. Ladislav Tomáň

kontrolór obce
Mgr.Mária Lonská

predstavenstvo
Ladislav Tomáň - predseda
Ján Zrnčík
Michal Hojo
Félix Sihelský
JUDr. Peter Machaj
Mária Macáková
Ing. Ján Zajac
Jozef Zrnčík
Peter Oršuliak, ml.
Ing. Milan Ďaďo – riaditeľ družstva

predseda
Mgr. Ladislav Tomáň

kontrolná komisia
Ing. Ján Šutý
Ján Murín
Peter Oršuliak, st.

SPOLOK URBÁRU

predseda
Ladislav Karetka

kontrolná komisia
Ing. Ján Šutý
Mária Jarinová
Dana Chomová

AGRODRUŽSTVO

Pavol Miháľ- zástupca
Marián Miháľ
Ján Miháľ
Jozef Brtoš
Jozef Dulačka
Ján Tomáň
Ján Zrnčík
Mária Zajacová
Mgr. Ladislav Tomáň

TJ COSMOS
Zdeno Dulačka
Ján Čupaj
Roman Kočalka
Miloslav Polák

predseda
Mgr. Ladislav Tomáň

DHZ

predseda
Ján Štiga

SČK

predseda
Mária Strežová

FARSKÁ RADA

predseda
Henryk Sitek

Ing. Walter Kudla -tajomník
Ján Zrnčík
Viliam Krška
Mgr. Ladislav Tomáň
Ing. Róbert Kudla

Aloiz Šutý
Pavol Miháľ

veliteľ
Ing. Ladislav Šutý

Anna Hmireková
Ľudovít Holub

Ing. Ján Šutý
Ing. Anna Kudlová
(starosta)
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OSOBNOSTI OBCE SEDLIACKA DUBOVÁ

OSOBNOSŤ KŇAZA S LÁSKOU K BOHU
I K JEHO DIELU - K PRÍRODE

JOZEF MAŤAŠÁK
(1884 - 1926)
Často chodievame okolo miestneho
cintorína, ba pristupujeme k jednotlivým
hrobom a ani si neuvedomujeme, že sú tu
pochované významné osobnosti, ktoré
zohrali v našich novodobých dejinách
záslužnú úlohu, či už v cirkevnej, svetskej
oblasti, alebo súčasne v oboch. Toto nás
viedlo k tomu, aby sme našej verejnosti,
najmä mladým ľuďom, ich priblížili
a nezabúdali. Aby v nás pretrvávala hrdosť
a láska k osobnostiam, ktoré našli
posledný odpočinok práve v našej obci.
Miesto posledného odpočinku si tu vybral
vdp. Jozef Maťašák – kňaz s láskou k Bohu
i k Jeho dielu – k prírode.
Pravdepodobne nedopatrením sa nedostal
do Lexikónu katolíckych osobností
Slovenska (2000). Napriek tomu vdp.
Jozefa Maťašáka pripomína širokej
oravskej verejnosti v týždenníku Naša
Orava z 18.9.2001 RNDr. Jaroslav Kocian
– odborník na ochranu prírody a životného
prostredia v článku Čo láska utvorila, to
dobrá vôľa nech zachováva.
Z článku vyberáme:
Narodil sa 6. februára 1884 v Oravskom
Podzámku, v rodine lesníka. Vyrastal
uprostred oravskej prírody, ktorá
s milosťou Božou formovala jeho
šľachetný kňazský i ľudský charakter (vdp.
E.P. Bárdoš).
Nadaný mladík študuje v Kňazskom
seminári na Spišskej Kapitule, kde už
v roku 1904, ako študent tohto seminára
píše oslavnú báseň v latinčine, ktorú
venuje Otcovi biskupovi Alexandrovi
Párvymu pri jeho nastúpení do úradu
spišskej diecézy. Ordinovaný za kňaza bol
17. júna 1907. V školskom roku 1907/
1908 je menovaný za stredoškolského
profesora (katechéta) na trstenskom
gymnáziu, kde vyučuje náboženstvo,
nemčinu, prírodopis. Krátko pôsobí ako
kňaz v Podvilku a v Levoči. V roku 1909
prichádza za správcu farnosti do
Sedliackej Dubovej. O rok neskôr sa stáva
školským inšpektorom a sekretárom
oravsko-podzámockého
dištriktu
(okresu), neskoršie okresným dekanom.
V 1. svetovej vojne slúži ako vojenský
duchovný.

V náročnej práci okresného dekana a pri
vykonávaní ďalších povinností sa vo
chvíľach voľna venuje svojím záľubám –
poľovníctvu,
ale
predovšetkým
vysokohorskej turistike. Pán dekan si
svoje horolezecké schopnosti upevňoval
aj na vápencových skalkách, bradlových
tvrdošoch v okolí Sedliackej Dubovej
(Skalka, Banské...). Často sa zdržiaval vo
svojich milovaných Roháčoch. Začiatkom
dvadsiatych rokov minulého storočia sa
stal vedúcou osobnosťou roháčskej
vysokohorskej turistiky a právom ho
môžeme považovať za jej zakladateľa.
Jozef Maťašák vynikal húževnatosťou,
vytrvalosťou a obdivuhodnou odvahou.
Takmer vždy si volil najkratšiu cestu na
roháčsky hrebeň, prekonávajúc aj tie
najexponovanejšie úseky (vtedy ešte
neboli zabezpečené fixnými reťazami
s ľadovým pokojom).
V rokoch 1920 až 1921 vyznačkoval Jozef
Maťašák v Roháčoch spolu so svojimi
priateľmi Jánom Kylbom a Štefanom
Maguthom, učiteľmi z Oravského Bieleho
Potoka, okolo 100 km turistických
chodníkov. V tejto záslužnej práci
pokračovali spolu s ním i ďalší jeho
spolupracovníci: A. Kocian, P. Turčák, O.
Havránek, Št. Nábočík, J. Fiker a ďalší.
Ako píše Ľ. Kocian vo svojom precíznom
článku Čriepky spred polstoročnej
turistiky v Roháčoch (Krásy Slovenska,
roč. LXV č. 1/88), výbor Klubu
československých turistov v Dolnom
Kubíne sa na svojom zasadnutí 14. októbra
1922 rozhodol zmeniť bývalú
drevorubačskú kolibu v Látanej doline
v Roháčoch na turistickú útulňu. Na tejto
práci mal dekan Maťašák rozhodujúci
podiel. Úpravu mali okrem dekana urobiť
i Ján Kylb a Štefan Maguth. Z článku sa
tiež dozvedáme, že útulňa bola
sprístupnená verejnosti 23. júla 1923
a pritúlila okolo 30 turistov. Na útulni bola
upevnená tabuľka s myšlienkou Jozefa
Maťašáka, Čo láska vytvorila, to dobrá
vôľa nech zachová, ktorá vítala všetkých
návštevníkov Roháčov. Myšlienka má
značnú hĺbku, je v nej zvýraznené, že
všetko pochádza od Stvoriteľa a možno ju
aplikovať pri každej ľudskej činnosti.

Počas štyridsaťročného trvania
socializmu bola rôzne modifikovaná a jej
autor zámerne zamlčaný.
Jozef Maťašák bol veľkým obdivovateľom
a ctiteľom civilizáciou neporušených
Roháčov.
V liste z roku 1933 opísal Štefan Maguth,
dlhoročný priateľ J. Maťašáka, niekoľko
príhod, ktoré spolu prežili v Roháčoch. Je
tu tiež uvedená myšlienka, že i keď bol
Jozef Maťašák v tom čas už vážne chorý,
nikdy sa nesťažoval a mal rád tento
chlapský prirodzený život uprostred
roháčskej prírody. No jedna vec ho trápila
stále: Ak do Roháčov vnikne moderná
kultúra, budú postavené nové, komfortom
vybavené útulne, Roháče stratia zo svojej
pôvabnosti, zo svojej divokosti
a romantiky.
Jozef Maťašák bol jeden z prvých, ktorí
verejne vystúpili s požiadavkou ochrany
roháčskej prírody. Už 8. decembra 1922
na valnom zhromaždení oravského Klubu
československých turistov navrhol, aby
požiadali župný úrad vydať zákaz trhať
plesnivce, ako aj ministerstvo vnútra, aby
Roháče boli zahrnuté do oblasti, kde sú
kamzíky chránené a tiež, aby pri
vojenských cvičeniach, ktoré tu boli dosť
časté, neboli rušené streľbou. O tom, že
bol vdp. Jozef Maťašák významnou
osobnosťou v Klube československých
turistov svedčí aj skutočnosť, že klub
vyhovel jeho návrhu a župný úrad vydal
tabuľky so zákazom zberu plesnivca
a požiadal ministerstvo vnútra o zákaz
vojenských cvičení v Roháčoch.
Je obdivuhodné, že vdp. Jozef Maťašák
popri svojej zodpovednej práci okresného
dekana v pastoračnej službe, i keď mu
v tom pomáhali jeho dvaja oltárni
spolubratia – kapláni, sa dokázal venovať
náročnej záľube – vysokohorskej
turistike, pre ktorú urobil naozaj mnoho,
a pritom dbal aj na duchovné a vedomostné
povznesenie oravského ľudu. Bol tiež
zakladateľom a podporovateľom
potravinových a iných dobročinných
spolkov. Bol príkladom kňaza s láskou
k Bohu i k Jeho dielu – k prírode. Krásne
a s úctou o ňom píše vdp. E.P. Bárdoš
/pokračovanie na strane 6/
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/pokračovanie zo strany 5/
v spomenutom diele o histórii habovskej
farnosti kde môžeme nájsť i ďalšie
informácie zo života dekana Maťašáka.
Posledný úsek jeho života, - píše E.P.
Bárdoš, - bol veľmi ťažký. Trpel
nesmiernymi bolesťami a pritom zostal
vždy trpezlivým a oddaným do Božej vôle.
Vdp. Jozef Maťašák zomrel 19. septembra
1926 na nevyliečiteľnú chorobu.
Pochovaný je v Sedliackej Dubovej
v rodinnej hrobke spolu so svojimi
rodičmi a synovcom Tiborkom. Nadpis na
jeho náhrobku vystihuje jeho vieru:
Poďme domov, do pravej otčiny z údolia
sĺz nadhviezdny stan!...Odbíjajú života
hodiny... poďme domov, volá nás Pán...
Z rozprávania skôr narodených obyvateľov
Sedliackej Dubovej sa vždy prichádzali
pokloniť k hrobu vdp. Jozefa Maťašáka
jeho najbližší príbuzní, jeho priatelia
a známi. Ako povedali pán O. Maxoň i pani
Hmireková, v posledných rokoch
z príbuzných to boli už len švagriná a neter
dekana, ktoré tu prichádzali každoročne až
z Brodna na Kysuciach. Dozvedeli sme sa
tiež, že ešte veľa rokov po smrti vdp. Jozefa
Maťašáka mu na jeho hrob posielal veniec
z borievky
bohuznámy
turista
z Námestova. Ku cti obyvateľov obce
patrí, že svojpomocne vlastnými
finančnými nákladmi dali opraviť písmená
na hrobe Jozefa Maťašáka a plánujú
i rekonštrukciu celej hrobky. V auguste

Chata J. Maťašáka na Zverovke z roku 1942.
1928 postavili za 6 týždňov vojaci
dolnokubínskej posádky a priatelia Jozefa
Maťašáka útulňu na Zverovke, ktorú nazvali
z úcty k nemu Maťašákovou útulňou. Po
II. svetovej vojne na troskách zhorenej
útulne bola postavená nová, nesúca opäť
jeho meno. Počas socializmu meno
Maťašákovej útulne zámerne zaniklo.
Toto krátke pripomenutie si nehynúcej
pamiatky vdp. Jozefa Maťašáka zďaleka
nevystihuje všetky zásluhy, ktoré vykonal
ako duchovný otec pre ľud i pre prírodu.
Veľa z toho odišlo spolu s ním a jeho
príbuznými a priateľmi do Večnosti, no
pravdepodobne veľa ešte zostalo a je zatiaľ

zahalené rúškom nepoznania.
Pozemský život veľkej osobnosti Oravy,
ktorou vdp. Jozef Maťašák nesporne bol,
sa teda v druhej polovici septembra 1926
uzavrel. Treba dúfať, že už nikdy nepríde
doba, že by sa zásluhy vdp. Jozefa
Maťašáka, ktoré vykonal pre ľud i prírodu,
opäť rôzne deformovali, ba nebodaj úplne
zanikli. Nech jeho pamiatka, ktorá dlhé
roky žila v mysliach oravského ľudu, jeho
priateľov a spolupracovníkov, zostane
natrvalo v nás i v ďalších generáciách.
(Ph)

/pokračovanie zo strany 2/

SVETLO ROZUMU

Právomoci riaditeľov škôl
Riaditelia základných a stredných škôl
môžu udeliť žiakom v prípade extrémnych
horúčav či extrémneho ochladenia štyri
dni riaditeľského voľna, ak ich počas roka
nevyčerpali. Umožňuje im to vyhláška
ministerstva školstva o organizovaní
školského roka.

Môžu sa rozhodnúť aj skrátiť vyučovacie
hodiny až o 10 minút alebo odpustiť
poslednú hodinu. Potrebujú však kladné
vyjadrenie hygienika. Ministerstvo
školstva môže tiež v prípade nutnosti
vyhlásiť celoslovenské voľno pre školy.
Môže to byť aj formou skrátenia
školského roka.

Prázdniny na školský rok 2003/2004
prázdniny

trvanie

Jesenné
Vianočné
Polročné
Jarné
Veľkonočné
Letné

30. 10. – 31. 10. 2003
22. 12. 2003 – 05. 01. 2004
02. 02. 2004
01. 03. – 05. 03. 2004
08. 04. – 13. 04. 2004
01. 07. – 31. 08. 2004

Začiatok
vyučovania
03. 11. 2003
07. 01. 2004
03. 02. 2004
08. 03. 2004
14. 04. 2004
01. 09. 2004

***
Pravá múdrosř je v Bohu, vedie
k Bohu a odpočíva u Boha.
(SAILER)
***
Životná múdrosť nie je majetkom
generácie, ale generácií.
Sú ľudia, ktorí nosia
v hlavách celé encyklopédie,
a jednako sú nanič.
(M. RÁZUS)
***
Najlepšia čiastka vzdelania je tá,
ktorú si človek zadovážil sám.
(W. SCOTT)
(Ph)
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POSTREHY - NÁZORY - PODNETY
„Poznámka ku krížom v poli
- výzva na ich ochranu“
„Keď pôjdeš po kraji ..... Pri letných turistických prechádzkach
možno nájsť po celom Slovensku stovky najrozličnejších
objektov drobnej sakrálnej architektúry. Ako nemí svedkovia
dávnych čias sú sprostredkovateľmi genius lociducha, ktorý dáva
krajine znak jedinečnosti, originality. „(Citované z KN č. 32/
2002 str. 27 z článku – Krása drobnej sakrálnej architektúry).
Aj v našom dubovskom chotári máme kríže pri poľných cestách,
poľných krížnych cestách. Myslím si, že vyprevádzali našich
otcov a naše matere na polia, na Jastrabô, do Fizúrne, do
Hlbokého , na Polom, do Rovne i do Magury, do Bachárovej
a na Poľanu ...., kde bolo treba vykonať často veľa a ťažkej práce
s pluhom i bránami, kosou i hrabľami, s motykou i holými
rukami a to v čase i v nečase, v horúčave i v zime.
Na základnom kameni z kríža POD HÁJOM môžeme prečítať
tento text: “K večitej úcte P. Ježiša a Pani Márije dal postaviť
Ján Potoczky Hriczek rok 1899 dňa 29 – ho okt.“ (V čase tvrdej
maďarizácie – text v slovenčine). Tento pôvodný 100 ročný kríž
ohlodal len zub času. Stál tam v rokoch 1914-1918 (1. sv. vojna),
v rokoch 1939-1945 (2. sv. vojna), ale nič z tohto pôvodného
kríža neubudlo, nič sa nestratilo ani nezničilo, hoci iste okolo
prechádzali i cudzinci, vojaci – Nemci, Maďari, Rusi i partizáni.
Medzi nimi bolo určite i veľa neveriacich, ale znova musím
podčiarknuť, že sa z tohto kríža a ani z ostatných sa nič nestratilo,
zostali neporušené.
Už spomenutý storočný zub času vyžiadal si potrebu kríž POD
HÁJOM obnoviť. Stalo sa tak a podarilo sa to práve na jeho
storočnicu. Posvätenie obnoveného kríža vykonal p. farár H.
Sitek dňa 02. 10. 2000.
Ku kladnému konštatovaniu z úvodu poznámky som nútený
pridať tieto zlé skutky:
1. už 03.10. 2000 sme našli porozbíjané ozdobné
lampáše,
2. po pol roku sme našli odlomený betónový stĺpik na
pravej a prednej strane kríža,
3. v polovici roka 2002 sme našli odlomenú sošku Panny
Márie,
4. v máji 2003 zmizla zľavej strany ozdobná retiazka,
niekto ju ukradol,
5. v júli 2003 sme našli znova odlomenú sošku P. Márie,
ktorú sme v r. 2002 ako tak zlepili.
Čo nás ešte pri alebo na kríži
POD HÁJOM prekvapí? Nič
zlého nečakáme, toho iste už
bolo dosť. Čakáme už len, že
na pôvodné miesto bude
vrátená retiazka, ktorá tam
chýba a za vrátenie tejto a za
nepoškodzovanie sošky P.
Márie pekne ďakujeme.
V Sedliackej Dubovej,
dňa 02. 09. 2003
JUDr. Ján Machaj,
dôchodca, č. d. 103

Liturgia Božieho slova
na Čefranove
Dňa 23. augusta 2003 sa v našej farnosti uskutočnila svätá omša
pod holým nebom v lone horskej prírody – na Čefranove. Bol to
už tretí ročník. Všetky tri ročníky vzišli z podnetu vdp. farára
Henryka Siteka – duchovného otca našej farnosti, aby sme sa
poďakovali Stvoriteľovi za Jeho dielo a dary, ktoré nám predkladá
v podobe čarokrásnej prírody.
V ten deň sa všetci farníci Hornej Lehoty i Sedliackej Dubovej
zobudili do teplého slnečného rána, čo predurčovalo, že bude
horúci deň. Aj sa tak stalo.
Na Čefranovo vyštartovali pútnici o 10.00 hodine rovnako
z Hornej Lehoty a Sedliackej Dubovej. Hornolehoťania sa počas
výstupu modlili Krížovú cestu a urobili aj 14 zastavení. Je
chvályhodné, že na Čefranove pripravili lavičky na sedenie, obetný
stôl i pôsobivé prostredie pre bohoslužbu.
Zo Sedliackej Dubovej išli pútnici modliaci sa sv. ruženec, spievali
nábožné piesne.
Všetci šťastlivo dorazili na určené miesto a pred svätou omšou
duchovný otec poskytol možnosť pútnikom vykonať sviatosť
pokánia. Po bohoslužbe si všetci rozložili, čo mali na jedenie
a pitie. Pri vatre si spievali nábožné i svetské piesne. Nálada bola
radostná s pocitom únavy tela a uspokojenia svojej duše.
Prítomným na tejto bohoslužbe bol aj pán Tomáň Ján starší a takto
to hodnotí:
„Mal som pocit telesnej únavy z obrovskej horúčavy, ale
predovšetkým duševné uspokojenie, že z takej výšky môžem sa
kochať z dubovského, lehotského i hruštínskeho chotára, lebo
Čefranovo je na rozhraní týchto troch chotárov.
Najviac sa mi páčilo, ako Lehoťania pripravili prostredie na
uskutočnenie bohoslužby. Postavili prístrešok z liesok, na ktorom
bol pripevnený slovenský znak. Uprostred bohoslužobného
priestoru bol vytvorený kríž z kameňov a okrem toho si každý
pútnik so sebou doniesol kamienok, aby ho položil na tento kríž
ako obetný dar.“
Všetci účastníci boli nadmieru spokojní a odchádzali s pocitom
duchovej obrody a vďačnosti za prekrásne prežitý deň. Škoda, že
účasť z našej obce bola malá. Možno to pripísať zberu zemiakov
a tiež pre starších ľudí dosť náročný terén vo veľkých horúčavách.
No v tomto prípade to neospravedlňuje mladých ľudí a tých práve
na tomto podujatí najviac absentovalo.
A čo na záver?
Treba myslieť na ďalší ročník a porozmýšľať, čo urobiť, aby účasť
bola spontánnejšia a masovejšia. Boli hlasy ako z Hornej Lehoty
i Sedliackej Dubovej, či by nebolo lepšie určiť prístupnejšie –
nižšie miesto, aby to pre starších nebolo náročné, ba aj termín
konania presunúť o týždeň skôr kvôli jesenným prácam.
To sú len návrhy. Posúdiť to môžu samotní farníci a náš duchovný
otec.

Kríž pod Krivým bukom.

Už teraz sa tešíme na 4. stretnutie na Čefranove alebo na
zmenenom mieste, kde sa bude konať bohoslužba.
(Ph)
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DETSKÉ OKIENKO
Milé deti, skončili sa letné dni prázdniny, začala škola a naša redakcia vám opäť predkladá súťažno-zábavné
úlohy s možnosťou vyhrať vecné ceny v hodnote 100 Sk. Zo správnych odpovedí vylosujeme
3 lúštiteľov a ich mená zverejníme v nasledujúcom čísle našich novín (december 2003). Nezabudnite vyplniť,
vystrihnúť a vhodiť lístok so správnymi odpoveďami do schránky pri vchode predajne
p. Vavrečanovej do 30. októbra 2003.

OKTÓBER........

dokončenie v tajničke

1. úloha:
Utvor 10 nových slov zo slova:

TEPLO

2. úloha:
Uhádni hádanky:

a/ Mám súdoček bez obrúčok a dvojaké vínko v ňom.
Čo je to?
b/ Navrchu zelený, vo vnútri červený. Ruka ho pohojdá:
Ó, to je pochúťka! Čo je to?

3. úloha:

Aké číslo chýba na mieste otáznika?
a/ 6, 15, 24, ?, 42
b/ 1, 4, 9, ?, 25

4. úloha:

Zober si 12 zápaliek a zostav z nich zápis, ktorý vidíš na obrázku
pod touto úlohou. Uvedený zápis, nie je z matematického hľadiska
správny, lebo 6 - 4 nie je 9. Premiestni 1 zápalku tak, aby zápis bol
pravdivý a správny.

VI ︲ IV = IX
5. úloha:

Lev zožerie ovcu za 2 hodiny, vlk za 3 hodiny a pes za 6 hodín. Za
aký čas by ju zožrali spoločne?

Víťazi 1. súťaže (zľava Majcher, Strežo, Helis) marec 2003.

-svieti na oblohe...; - v práčke sa...; - naša vlasť; - pomôcka na
šitie; - prvý človek; - zelenina vyvolávajúca plač
- príbytok včiel; - vták, ktorý hniezdi na komíne; - naše
veľhory; - malý hlodavec
- predložka
- nosí si vlastný dom; - mesto módy; - svetadiel; - susedný
štát; - klaun ináč; - spal ináč; - hmyz
(Zuzana Kubošová)

SPRAVODAJ ŽIAR

-10-

SEPTEMBER 2003

Starosta Sedliackej Dubovej Mgr. Ladislav Tomáň

Život, ktorý žijeme pre druhých, stojí za to
Dňa 16. júna 2003 bol uverejnený v týždenníku Orava rozhovor s naším starostom Mgr. Ladislavom
Tomáňom na tému jeho aktivít a plánov v prospech občanov Sedliackej Dubovej. Okrem toho pán
starosta vyslovil aj svoju vlastnú filozofiu služby pre druhých ako krédo svojej životnej cesty.
Keďže nie všetci naši občania čítajú týždenník Orava, rozhodli sme sa tento rozhovor zverejniť pre
všetkých našich občanov v obecných novinách Žiar. Plány pána starostu sú ambiciózne, cítiť v nich
starostlivosť o bežného občana a sú preniknuté ľudskosťou.
Želáme mu, aby mu vydržal tento entuziazmus (nadšenie – elán) a svoje predsavzatia uskutočnil tak,
aby ozaj slúžili našim občanom.

Spoluobčania vám v komunálnych
voľbách prejavili dôveru. Čo myslíte,
prečo? A k tomu ešte jedna podotázka –
aký by mal byť dobrý starosta?
Asi 88% spoluobčanov mi prejavilo
dôveru, no otázka prečo? nie je pre mňa,
ale pre nich. Ja si o tom môžem myslieť
svoje, ale oni by na ňu zodpovedali lepšie.
Možno bol slabý výber kandidátov, možno
ma zvolili na ďalšie volebné obdobie, aby
som dotiahol niektoré začaté akcie, ako
napríklad výstavbu bytovky. Pre mňa je
najlepším vysvedčením to, že väčšina
spoluobčanov bola s mojím pôsobením vo
funkcii spokojná. Počas tých štyroch
rokov som zistil, že aj keď som chcel vyjsť
všetkým občanom v ústrety a pomôcť im,
jednoducho sa to nedá a vždy sa nájdu takí,
ktorí budú nespokojní. Ktosi múdry
povedal: Len život, ktorý žijeme pre
druhých, stojí za to. Snažím sa tieto slová
napĺňať skutkami.
A aký by mal byť dobrý starosta? Pred
vchodom do mojej kancelárie som si
vyvesil tzv. Desatoro starostu. Tak ako má
byť pán farár pre farníkov duchovným
otcom a pomocníkom, tak má byť starosta
pre občanov poradcom a pomocníkom
v svetských starostiach každodenného
života. Starosta musí počúvať občanov,
snažiť sa im porozumieť a ak je to v jeho
silách, pomôcť. Aj tu platí: Poradiť si daj,
ale drž sa svojho rozumu.
Čo považujete pre občanov vašej obce za
najdôležitejšie?
V osobnom živote, samozrejme, zdravie
a šťastie, ku ktorým patria dobré
medziľudské vzťahy bez falše. Dôležité je
uspokojovanie ich denných potrieb,
premieta sa to vo zvýšení zamestnanosti,
skultúrnení bývania, kvalitných
obchodných službách, odklonu kamiónovej
dopravy mimo obec.
Ktoré aktivity, čo určite potešia ľudí, sa
budú v obci realizovať v najbližšom
období?

knihári v zmysle múdri, sčítaní ľudia.
Dokonca aj heslá v obci máme honosné,
napr. Dedinka malá rozlohou, ale veľká
srdcom. Lenže, zdá sa mi, že tieto
prívlastky akoby patrili do nejakých
duchovných sfér, pretože naše skutky
akosi k týmto výrokom nesedia.

Obecné zastupiteľstvo schválilo mnou
navrhnutý volebný program, podľa ktorého
sa budú, pokiaľ to bude finančne možné,
realizovať rôzne aktivity obce a obecného
úradu. Jednou z najdôležitejších aktivít by
malo byť dokončenie osembytovej jednotky
a chodníkov, rekonštrukcia verejného
osvetlenia alebo vysporiadanie pozemkov
pre záujemcov na výstavbu rodinných
domov.
Ešte jedna hypotetická otázka – ak by ste
mali momentálne k dispozícii 10 miliónov
korún, na čo by ste ich použili?
V súčasnom období je odpoveď na túto
otázku bezpredmetná, pretože obce sú
finančne podvyživené a žije sa v nich, ako
sa hovorí, z ruky do úst. Ale hypotetická
odpoveď znie: využili by sme ich na
odkanalizovanie obce, výkup pozemkov,
ďalej na aktivity smerujúce k zvýšeniu
zamestnanosti, resp. využitiu chotára pre
agroturistiku a cestovný ruch
(priemyselná stavba, polyfunkčná stavba),
na spracovanie územného plánu obce...
Ako sa povie, načrime do iného súdka.
Povedzte nám nejakú „klebetu“ o obci, jej
obyvateľoch či príbeh spájajúci sa s touto
lokalitou.
Neviem, či to bude klebietka, ale zdá sa mi
, že to má blízko k pravde. Volajú nás

A teraz nám pomôžte, sám sebe položte
otázku, ktorú vám ešte nikto nepoložil
a veľmi radi by ste na ňu chceli odpovedať.
Teda...
Keďže mám viac funkcií (predseda
družstva, predseda telovýchovnej jednoty,
starosta obce, člen urbárskeho výboru a
farskej rady), žiadala by sa otázka : Prečo
sa tak angažuješ v spoločenskom živote
obce a dá sa to vôbec stíhať? Nesťažuješ
si?
Odpovedal by som jednoducho - do roku
1989 som sa nemohol angažovať, lebo som
nebol členom strany, čo bolo podmienkou
pre niektoré funkcie. Keďže mi však
záleží na živote obce, kandidoval som po
revolúcii do rôznych funkcií, pre výkon
ktorých som aj dostal dôveru voličov.
Okrem toho som stále slobodný, takže
výkon týchto funkcií ako-tak stíham, len
by som bol rád, keby občania cez nejakú
videokameru videli, čo takéto funkcie
všetko obnášajú. Ono to nie je len vozenie
sa v aute, ale neustála komunikácia
s občanmi, družstvom, urbárom,
futbalistami, dôchodcami, učiteľmi...
Sám som si to však vybral, beriem to ako
poslanie a preto sa nemôžem sťažovať.
(Erika Juráková)
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Poďakovanie

Šport - futbal

Obecný úrad v našej obci, a predovšetkým starosta i poslanci
obecného zastupiteľstva vyjadrujú úprimné poďakovanie pani
Anne Šutej za dlhoročnú administratívnu prácu na tunajšom úrade
pri odchode do dôchodku.
Pani Anna Šutá pracovala na miestnom úrade od 1. apríla 1973
až do 30. apríla 2003. Odpracovala teda celých 30 rokov. Za
túto dobu ochotne dávala svoj um i administratívne služby
k spokojnosti všetkým našim občanom. Nikdy neprejavila
neochotu, vždy s milým úsmevom prijímala každého a rada
poradila. Nepozerala na pracovnú dobu, ak bolo treba ochotne
pracovala naviac, čo vlastne sa aj často stávalo. Bola
neodmysliteľnou súčasťou, pravou rukou každého starostu, ba
nových starostov musela zasvätiť do tajov práce na obecnom
úrade.
Ďakujú za dlhoročnú prácu pre prospech našich občanov. Pri
odchode do dôchodku jej prajú pevné zdravie, spokojnosť
a radosť zo života v kruhu svojej rodiny i blízkych príbuzných.

Výsledky žiakov jeseň 2003
Naši žiaci hrajúci už bez opôr futbalového teamu (Maroš
Čupaj kmeňový hráč Dlhej nad Oravou u nás bol len na
hosťovaní, Michal Makúch, Filip Strežo, Martin Šnapko
a Mich al Dula čka dosi a hl i vek, kt or ý i m z abra ň uje
n a st upovať v ž ia ckych z á pa soch ). Do m užst va bol i
postupne zaraďovaní Juraj Ondriga, ktorý sa postavil na
post brankára a bratia Helisovci hrajúci v poli. Omladený
a neskúsený tím pod vedením pána Jána Čupaja len zbiera
skúsenosti a team sa buduje za chodu súťaže. Podľa toho
možno aj posudzovať výsledky zápasov.
S. Dubová

Babín
4: 2
(J. Miháľ 2, M. Oršuliak)
S. Dubová
Žaškov
4: 6
(M. Čupaj 2,
)
S. Dubová
Malatiná
4: 1
(M. Čupaj 3, J. Krška)
Zázrivá
S. Dubová
3: 1
(M. Polák)
S. Dubová
Krivá
0: 3
Or. Podzámok S. Dubová
4: 0

Konečné oficiálne tabuľky
II. triedy žiakov.

Pani A. Šutá pri práci so starostom.

Konkurzy
Vzhľadom k tomu, že obecný úrad požiadal Ministerstvo školstva
o zlúčenie Základnej školy s materskou školou a s jedálňou do
jedného subjektu bez právnej subjektivity a tejto žiadosti bolo
vyhovené, muselo sa previesť výberové konanie /konkurz/ na
miesto riaditeľa zlúčeného subjektu s novým názvom Základná
škola s materskou školou.
Do konkurzu sa prihlásil iba jeden uchádzač a to doterajší riaditeľ
Základnej školy Mgr. Ladislav Ovári. Z toho dôvodu bolo
rozhodovanie školskej rady i poslancov obecného zastupiteľstva
jednoduchšie. Do funkcie nového riaditeľa Základnej školy
s materskou školou bol menovaný Mgr. Ladislav Ovári. Jeho
zástupkyňou pre materskú školu sa stala p. Marta Hudecová.
Ďalšie výberové konanie prebehlo na funkciu účtovníčky obce.
Na základe oznamu v minulých obecných novinách sa prihlásili
štyri uchádzačky. V deň konkurzu sa však pred komisiu, ktorej
predsedkyňou bola audítorka a súčasná starostka Hornej Lehoty
Ing. Franeková, dostavila len p. Božena Strežová a tak pripravené
konkurzné otázky od audítorky neboli vytiahnuté. Vzhľadom
k tejto skutočnosti pokračuje vo funkcii účtovníčky obecného
úradu p. Božena Strežová.

(Rk)

Reklama a inzercia
Dávame do pozornosti našim občanom, že v budúcich číslach
obecných novín Žiar bude možné bezplatne využívať inzerčné
služby. Záujemcovia o inzerciu nech sa obrátia na členov
redakčnej rady obecných novín – sl. Eriku Miháľovú, príp. p.
Petra Havrilu.
V tomto čísle uverejňujeme prvý inzerát.
( Ponúkame zadarmo alebo za symbolickú cenu 1 garážové,
1 vchodové dvere, 4 ks zasklené balkónové dvere, okenné
zasklené rámy na celý dom v dobrom stave. Záujemci
nech sa informujú na čísle domu 96 v tunajšej obci.

(starosta)
(Em)
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Dubovské dievčatá sa v Turanoch konkurencie nezľakli
požiarnu mašinu nepustili na disciplínu „požiarny útok“. Tento
nepríjemný fakt ovplyvnil psychiku našich dievčat. Bolo treba
hľadať nové riešenie. Ako jediné riešenie sa naskytla možnosť
použiť súťažnú mašinu od dobrovoľného hasičského zboru Istebné.
Dievčatá prvú disciplínu – štafetu zvládli dobre a pohybovali sa na
prvých miestach, ostávala len kráľovská disciplína a to požiarny
útok. Neskúsenosť s požičanou požiarnou mašinou sa odzrkadlila
aj vo výslednom čase. Suma sumárum naše dievčatá podali kvalitný
a zodpovedný výkon, za čo im treba poďakovať. Z celkového počtu
11 súťažiacich družstiev v kategórii dorastenkyne dosiahli pekné
(Rk)
5. miesto.

Dňa 12. júla sa v Turanoch na miestnom futbalovom ihrisku
uskutočnila krajská súťaž v požiarnom športe v kategórii ženy,
muži, dorastenci a dorastenkyne. Okres Dolný Kubín
v kategórii dorastenkyne zastupovali dubovské dievčatá
v „zlatom“ zložení ako na okresnej súťaži v obci Krivá, kde si
svojím výkonom vybojovali účasť na krajskej súťaži. Na lepšiu
reprezentáciu našej obce dubovský Dobrovoľný hasičský zbor
vynaložil nemalé finančné prostriedky a dal ušiť priliehavé
športové oblečenie, ktoré malo dievčatá motivovať na
súťažnom poli a dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Na začiatku
súťaže nás nepríjemne prekvapil výrok rozhodcov, ktorí našu

Námetové cvičenie dubovských hasičov,
alebo ako horel dubovský chotár...
Dňa 16. augusta v dubovskom chotári zvanom Leštiny
h or e l t r á vn a t ý p or a s t . Oh eň s a n e be z p eč n e š í r i l
a oh r oz ova l bl í z k y l e s. Rýc h l a r e a kc i a n a š i c h
dobrovoľných hasičov pod vedením p. Stanislava Strežu,
ktorý reagoval na telefonický hovor veliteľa miestnych

h asičov Ing. Ladi sl ava Šut ého, sa n a m iest o poži ar u
presunuli aj s hasičskou cisternou a tým zabránili veľkým
škodám. Opäť sa dokázala bojaschopnosť a rýchla reakcia
našich dobrovoľných hasičov. Patrí im poďakovanie. Príčina
požiaru nebola dosiaľ zistená.
(Rk)

Športový deň
V sobotu 16. augusta 2003 bol na našom futbalovom ihrisku
poriadaný športový deň. Hlavným organizátorom a sponzorom
bola firma DOVEX a obecný úrad.
Od rána prebiehal futbalový turnaj, ktorého účastníkmi boli
družstvá z Tepličky nad Váhom, Oravského Podzámku a domáci
zo Sedliackej Dubovej.
Počas tohto turnaja prebiehali aj rôzne súťaže pre deti (skákanie
vo vreci, beh s fúrikom, preťahovanie lanom a iné). Taktiež
prebehla súťaž v kopaní jedenástok.
Vo futbalovom turnaji zvíťazilo domáce mužstvo, na druhom
mieste sa umiestnili futbalisti z Oravského Podzámku a tretia
skončila Teplička nad Váhom.
Súťaž v kopaní jedenástok vyhral spomedzi 25-tich účastníkov
Michal Murín a porazil aj starších a skúsenejších futbalistov.
Počas celého dňa bolo podávané občerstvenie s chutným
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ŽZIAR
IAR

guľášom a vyhrávala muzika. Po skončení súťaží pokračoval
športový deň nočnou diskotékou na terase šatní.
Počas celej akcie bolo príjemné počasie a panovala dobrá
atmosféra, ktorú trochu narušil zvuk dubovskej hasičskej striekačky,
nakoľko začali v Leštinách horieť lúky a chrastie a z toho dôvodu
niektorí účastníci športového dňa odbehli tento menší požiar hasiť.
A tak sme to mohli považovať ako „námetové cvičenie hasičov“
v rámci športového dňa.
Dúfame, že o rok sa opäť na ešte vylepšenom športovom dni
stretneme. Poďakovanie za jeho uskutočnenie treba vyjadriť najmä
firme DOVEX v zastúpení p. Vavrečanom a menším sponzorom:
firme ORAVEX (p. Habiňák, p. Hojo), firme ORAVAN (p. Murín),
firme TOP (p. Kučera Ľ.) a firme DAVAX.
(starosta)
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