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Sviatok znovuzrodenia
Veľká noc je najstarší a najväčší kresťanský sviatok.
Nadväzuje na židovskú PASCHU – pamiatku
vyslobodenia Izraelitov z Egypta pod Mojžišovým
vedením. Tu má pôvod aj veľkonočný baránok, ktorého
Židia jedli s narýchlo upečeným nekysnutým chlebom
v noci pred odchodom. Symboliku baránka prevzalo
aj kresťanstvo, kde pripomína Kristovu krv, ktorá
nás oslobodila z otroctva hriechu. Kresťania slávia
Veľkú noc v prvú nedeľu po prvom jarnom splne,
preto má tento sviatok pohyblivý dátum. Kristovo
zmŕtvychvstanie si však pripomínajú každú nedeľu,
ktorá u kresťanov nahradila ako deň pokoja židovskú
sobotu. Kristovo vzkriesenie je podstatou dlhých
veľkonočných sviatkov. Veľkonočnou nedeľou sa
začína osemdňová oktáva, počas ktorej je každý deň
sviatkom. Nasleduje obdobie so siedmimi
veľkonočnými nedeľami. 40 dní po Veľkej noci sa
slávi Ježišovo vystúpenie do neba a 50 dní po Veľkej
noci zoslanie Ducha Svätého – Turíce. Týmto
sviatkom sa končí veľkonočné obdobie.
/sita/

Zamyslime sa …
Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele má nás posilniť
a naplniť dôverou. Dôverou v to, že sviatky prežijeme obohatení pozitívnymi myšlienkami i citmi, ktoré by mali v nás
zanechať stopu toho krásneho, čo človeka robí človekom. Takéto atribúty /vlastnosti/ by nás mali sprevádzať po celý
život. Robiť všetko preto, aby svet sa stával lepším. Treba začať v tom najzákladnejšom článku – v rodine. Tu by malo
vládnuť vzájomné porozumenie, rešpektovanie jeden druhého vo vzťahu deti – rodičia a naopak. Deťom vštepovať lásku,
úctu k ľuďom a ku všetkému, čo ľudská ruka a um vytvorili. Tieto hodnoty nedosiahneme, ak v rodine vládnu hádky,
nadávky, neúcta, ponižovanie, nerešpektovanie sa, či honba za materiálnymi statkami. To len môže zdeformovať celú
rodinu a neskoršie sa ukáže vplyv týchto negatív, že bude veľmi trpieť, ale už bude neskoro.
Dnešná doba konzumného spôsobu života vedie človeka k zmenám rebríčka hodnôt. Módnym, ale krátkozrakým, sa
stalo, že do popredia staviame hmotné bohatstvo – peniaze a tiež aj vlastnosti – arogancia, závisť atď. Mnohí sme toho
svedkami a dalo by sa aj konkretizovať. Vyznávanie takýchto hodnôt vedie k častým vraždám, tragédiám, opustenosti,
strachu. A toto nechceme! Každý rozumný človek pochopí, že večnými hodnotami zostanú duchovné hodnoty. Len tie
môžu človeka priviesť k ozajstnému šťastiu, pokoju a psychickej pohode.
Veríme, že tento veľkonočný čas nás všetkých privedie na cestu pozitívnych hodnôt a budeme sa starať o výchovu
svojich detí, aby vyrastali vo vhodných podmienkach /nemyslíme tým dostatok materiálnych hodnôt, ale porozumenie,
vzájomná pomoc, usmernenie, úcta, trpezlivosť/ a stali sa vyznávačmi ľudských i kresťanských hodnôt pre dobro
všetkých.
/redakcia/
“

Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami “
/Matka Tereza z Kalkaty/

SPRAVODAJ ŽIAR

-2-

MAREC 2004

Za vdp. farárom Jozefom Tomaľom
Dňa 18. februára tohoto roku
odišiel spomedzi nás živých vdp.
farár Jozef Tomaľa vo veku
nedožitých 65 rokov. V našej
farnosti pôsobil v rokoch 19741982. Posledná rozlúčka
s menovaným sa konala 21.2.
v Spišskej Kapitule. Zádušnú sv.
omšu celebrovali biskup Mons. Andrej Imrich a biskup
Štefan Sečka. Lúčili sa s ním zástupy veriacich, kňazov i
farníci zo Sedliackej Dubovej, Hornej Lehoty spolu s naším
duchovným otcom vdp. farárom Henrykom Sitekom.
Táto smutná správa ťažko doľahla na celú našu farskú
rodinu. Usnul tíško a opustil tento pozemský svet, aby sa
jeho duša stretla s Pánom, ktorého tak veľmi miloval. Tak
chcel sám Pán Boh, aby prebýval v kráľovstve Božom.
Smútok pretrváva, ale jeho dielo a pamiatka ostanú vryté
do našich duší navždy. Zanechal v našej farskej rodine kus
svojho života, viery v Pána Boha. Hlásaním evanjelia
ovplyvňoval život našich farníkov, čo pomáhalo duchovnej
obrode všetkých veriacich. Poznali sme ho ako všestranne
rozhľadeného vzdelaného človeka, skromného,
dobrosrdečného i ako dobrého radcu pri riešení problémov

našich farníkov.
Vdp. Tomaľa Jozef sa narodil 22.12.1939 v podhorskej
dedine Jezersko v okrese Stará Ľubovňa v roľníckej rodine.
Po skončení strednej školy vyštudoval teológiu a stal sa
kňazom. Ako kaplán pôsobil v Liptovskom Mikuláši,
Spišskom Bystrom, Poprade a správca farnosti v Dolnom
Kubíne a od 1.9.1974 v Sedliackej Dubovej, kde zotrval do
roku 1982. Potom bol preložený na Spiš do obce Vrbov a
nakoniec ako farár do Abrahámoviec. Tu ho stretli veľké
zdravotné problémy. Z týchto dôvodov už nemohol viesť
farnosť. Zobrala si ho pod starostlivosť Spišská charita
v Spišskej Kapitule, kde zotrval šesť rokov a nakoniec si
ho Pán Boh povolal k sebe 18.2.2004. Pochovaný je na
kňazskom cintoríne v Spišskej Kapitule.
Pamiatka na duchovného otca Jozefa Tomaľu nám zostane
živá v našej pamäti a s láskou budeme naň spomínať a teda
nech platia pre nás nasledujúce slová :
“… nesmúťte, že váš život nie je taký, akým ste ho chceli
mať. To je osud všetkých, ktorí sa snažia o kresťanskú
dokonalosť. V tom vidím zmysel života, aby sa utvorilo
kráľovstvo Božie na zemi.”
/Ph/

Zvolená nová Farská rada
V januári tohoto roku sa uskutočnili voľby do Farskej rady a jej jednotlivých sekcií. Farská rada pozostáva z volených
a menovaných členov. Menovanými členmi sú vdp. farár Henryk Sitek, organista Ľudovít Holub, kostolník Alojz Šutý.

Farská rada:

1. vdp. Sitek Henryk – predseda
2. Hmirek Ľudovít – tajomník
3. Holub Ľudovít
4. Šutý Alojz
5. Ing. Šutý Ladislav
6. Dulačka Jozef
7. Ing. Hmirek Jozef
8. Poláková Viera
9. Ing. Kudla Róbert
10. Zrnčíková Martina
V tomto volebnom období budú
pracovať štyri sekcie v tomto zložení:

Organizačno-hospodárska sekcia:
1. Hmirek Ľudovít – predseda
2. Ing. Šutý Ladislav
3. Dulačka Jozef
4. Hojo Michal
5. Strežo Jozef
6. Miháľ Marián
Charitatívna sekcia:
1. Miháľová Anna - predseda
2. Poláková Viera
3. Strežová Božena
4. Habiňáková Helena
5. Strežová Mária
6. Mgr. Kytková Ľudmila

Katechetická sekcia:
1. Ing. Kudla Róbert - predseda
2. Mgr. Kubošová Zuzana
3. Ing. Oršuliaková Anna
4. Bc. Dulačková Mária, ml.
Pastoračná sekcia:
1. Zrnčíková Martina – predseda
2. Zajacová Mária
3. Kytková Anna
4. Mikušková Viera
/Hs/

(pokračovanie zo str. 12)
Čo by vás najviac potešilo v súvislosti s udržaním speváckeho zboru ?

- Máme ešte v živej pamäti náš mládežnícky spevácky zbor, ako pekne spievali a dotvárali peknú duchovnú atmosféru
v našom kostole. Škoda, že nemajú nasledovníčky. Veľa mladých navštevuje i teraz hudobnú školu a tí by sa mohli stať
kormidelníkmi spevokolu mladých. Ďalej by som chcel osloviť mladú generáciu, aby omladila náš zbor a obetovala trochu
času, námahy. Nech prídu medzi nás, aby sme všetci svorne napĺňali odkaz svätého Cyrila a Metoda: „ Dedičstvo otcov,
zachovaj nám, Pane!“ Toto by ma najviac potešilo a iste aj celú farskú rodinu.
Týmto vyslovujeme pánovi Holubovi vrúcne poďakovanie i celému speváckemu zboru v mene celej farskej rodiny.
Prajeme jemu i ostatným, aby vydržali a naďalej spievali a tak vytvárali peknú sviatočnú i dôstojnú atmosféru pri
cirkevných obradoch. Vkladáme nádej, že ich rady posilnia mladší členovia a mládež sa viac zaktivizuje, aby sa zachovalo
dobré meno i naďalej, že Dubovci vedia pekne spievať.
Ďalej upozorňujeme našich čitateľov, že v nasledujúcom čísle našich novín ŽIAR budeme písať o celkovej histórii
kantorovania v našej farnosti. Bude to zaujímavé a dozviete sa to, čo ste doteraz nevedeli.
/ Ph /

SPRAVODAJ ŽIAR

-3-

MAREC 2004

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (OZ)
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/
Zasadnutie sa konalo 7. januára 2004 za prítomnosti
všetkých poslancov, okrem Ing. Ladislava Šutého. OZ
otvoril a viedol starosta obce. Poslanci OZ sa pridržiavali
stanoveného programu, v ktorom riešili otázky návrhu
všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ o miestnych
poplatkoch, o dani z nehnuteľností, o návrhu obecného
rozpočtu na rok 2004, o návrhu VZN o zbere, preprave a
zneškodňovaní komunálneho odpadu a inventarizácii
obecného majetku.
V rámci diskusie a interpelácií boli prejednané otázky,
týkajúce sa problémov v obci. Napríklad túlavé psy, zoznam
neplatičov, záväzky, respektívne pohľadávky obce, stav
účtov, posyp a odhŕňanie snehu – parkoviska, vypínanie
svetiel verejného osvetlenia, problematika školy v obci,
ukončenie vyberania poplatku z alkoholických a tabakových
výrobkov k 30.4.2004, zvýšenie sadzieb plynu, elektriky,
vody v škole a v obecných budovách i na verejnom osvetlení,
porucha na vodovode počas vianočných sviatkov,
silvestrovský ples, prechod chotárom, aktivita s využitím
pltí s nástupiskom pri futbalovom ihrisku, problematika
potravín JEDNOTA, byt pána Jurovčíka v obecnej
bytovke.
Z 8. zasadnutia OZ obce Sedliacka Dubová bolo prijaté
nasledovné uznesenie :
A. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie :
1. Plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcom
zasadnutí OZ
2. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
v roku 2004
3. Smernicu o inventarizácii obecného majetku
4. Informácie o stave záväzkov a pohľadávok obce, o
stave účtov
B. Obecné zastupiteľstvo schválilo :
1. VZN obce č. 7/ 2003 o dani z nehnuteľnosti
2. VZN obce č. 1/ 2004 o miestnych poplatkoch
3. VZN obce č. 2/ 2004 o zbere, preprave a
zneškodňovaní komunálneho odpadu
C. Obecné zastupiteľstvo neschválilo :
1. Návrh obecného rozpočtu na rok 2004 s tým, že po
preštudovaní tohoto návrhu bude prejednaný a schválený
na ďalšom zasadnutí OZ
D. Obecné zastupiteľstvo uložilo :
1. Písomne upozorniť majiteľov psov na voľne sa
túlajúcich psov, ktorí na miestnych komunikáciách a cestách
ohrozujú občanov obce. Vyhlásiť v miestnom rozhlase a
publikovať v obecných novinách.
2. V rámci možností zariadiť odhŕňanie snehu smerom
od školy ku bytovke a k domom s. č. 159, 160 a parkovisko
pred DOVEXOM, respektívne pešníky pri neobývaných
domoch s. č. 19 – 23. Posypový materiál zaviesť k ulici
Dúbravka.
3. V rámci platnej legislatívy riešiť nájomný vzťah
v obecnej bytovke s pánom Jurovčíkom.
Po prejednaní všetkých bodov programu a prijatí
uznesenia starosta Mgr. Ladislav Tomáň 8. zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
/Ph/

9. zasadnutie OZ
Zasadnutie sa konalo 26. januára 2004 pod vedením
starostu obce Mgr. Ladislava Tomáňa za prítomnosti
poslancov Ing. Pavla Laurinčíka, Ing. Ladislava Šutého,
Petra Oršuliaka a ml.Ľudovíta Holuba. Neprítomný Ján
Zrnčík pre kúpeľnú liečbu. Všetky podklady pre hladký
priebeh zasadnutia boli starostom pripravené a niektoré
dôležité informácie mali poslanci možnosť si vopred
preštudovať.
K jednotlivým bodom programu zasadnutia sa poslanci
vyjadrovali, pripomienkovali, ba vniesli i kritické postoje.
Týkalo sa to pripomienkovania k rozpočtu obce na rok
2004, k uskutočnenej fyzickej inventarizácii všetkého
majetku obce s návrhom na vyradenie niektorého majetku.
V rámci diskusie a interpelácií boli prejednané otázky
rôznych problémov obce, napríklad poruchovosť káblovky
– staré drôtové vedenie, voľne pobehujúce psy, drevo na
šatne TJ vykompenzovať s predajom obecného cirkulára
urbárskemu spoločenstvu, nalepenie štítkov na obecný
majetok, preriedenie smrekov na cintoríne, odovzdávanie
inventára kuchyne – zaviesť iný systém, úschova
obrubníkov v cintoríne, možnosti využitia fondov pre
školu, obecná bytovka – výpoveď p. Jurovčíkovi, žiadosť
p. Krúpovej o byt, družstvo – nové európske pravidlá
financovania, škola – hrozba zrušenia, lyžiarsky prechod
chotárom atď.
Obecné zastupiteľstvo prijalo toto uznesenie :
1. OZ vzalo na vedomie:
a/ Plnenie uznesení na predchádzajúcom zasadnutí OZ
b/ Žiadosť o pridelenie bytu p. Krúpovej s tým, že bude
zaradená do poradovníka
2. OZ schválilo:
a/ Rozpočet obce Sedliacka Dubová na rok 2004
b/ Predaj obecného cirkulára pre spolok urbáru za cenu
hodnoty dreva /hranoly + foršty pre letnú ubytovňu
v šatniach/
c/ Uskutočnenú inventarizáciu majetku obce a zoznam
vyradeného nevyužiteľného, nefunkčného majetku
3. OZ ukladá:
a/ Uskutočniť nalepenie identifikačných štítkov na všetok
obecný majetok kvôli upresneniu inventarizovaného
majetku do 31.3.2004
b/ Pri rôznych akciách /kary, svadby, zábavy …/
zápisnične odovzdať a prebrať zariadenie a inventár
obecnej kuchyne v kultúrnom dome s uplatnením
zodpovednosti za stratu, respektívne škodu na inventári
c/ Preveriť možnosti využitia európskych fondov pre
školu, navrhnúť racionalizáciu v ZŠ a MŠ s cieľom
zefektívnenia prevádzky
d/ Doriešiť nájomný vzťah p. Jurovčíka k obecnému bytu
Zasadnutie ukončil starosta obce a zároveň poďakoval
prítomným za aktívnu účasť pri riešení problémov obce.
/Ph/
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Obec sa stala akcionárom

Listy vlastníctva pre vodárne

Obecný úrad obdržal cenný papier z Centrálneho
depozitára cenných papierov, v ktorom je OBEC
SEDLIACKA DUBOVÁ vedená od 12.3.2004 ako
akcionár Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Všetky obce v našom kraji sa stali akcionármi tejto
spoločnosti a to v prepočte takým percentom, koľko má
obec obyvateľov. Takže naša obec má 2753 akcií, čo
predstavuje 0,05% - ný podiel.

V letnom období minulého roku rozposlal SEVAK
/vodárne a kanalizácie/ občanom ORAVY list, v ktorom
ich žiadal, aby občania – odberatelia vody zaslali na
SEVAK listy vlastníctva na svoju nehnuteľnosť, kde majú
zriadenú prípojku. V záujme vyjsť občanom v ústrety
obecný úrad využil svoju databázu nehnuteľností, ktorú
má na úrade a doručil skoro všetky listy vlastníctva za
občanov do kancelárie SEVAKu pani Pilarčíkovej. Pokiaľ
tieto listy vlastníctva /bez pečiatky/ budú pre SEVAK
postačovať, ušetril sa občanom 100,- korunový poplatok,
ktorý by za vyhotovenie LV museli zaplatiť katastrálnemu
úradu. Pokiaľ by zmienené LV z obce neboli dostatočné,
SEVAK bude občanov urgovať o ich doručenie. Dúfame,
že sa tak nestane a tie, ktoré odovzdal obecný úrad, budú
dostačujúce.

Školstvo
Vo februári sa všetky obce dozvedeli nepríjemné správy
o školách, ktoré majú vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Ministerstvo školstva totiž rozpísalo financie pre všetky
školy v štáte a samozrejme najmenej ich dá pre malotriedne
školy, materské školy a jedálne. V zmysle týchto
rozpísaných normatívov sa našej škole ušlo o 180 tisíc
korún menej, ako po iné roky. Je to len zásluhou toho, že 3
roky štát ešte prispeje garantovaným minimom. Dôvodom
tohoto nedostatočného množstva financií je ten fakt, že
školu aj škôlku navštevuje málo detí a vývoj ukazuje, že sa
tento stav nezlepší. Preto nastáva problém, ako túto
situáciu riešiť. Žiakov ZŠ je 19 a detí v MŠ je 15.
Zamestnancov na týchto 34 detí je 9 (v tom je p. farár na
úväzok, upratovačka, kuchárka, vedúca kuchyne na
polovičný úväzok, 2 učiteľky v ZŠ, 2 učiteľky v MŠ
a riaditeľ). Obecné zastupiteľstvo so starostom a riaditeľom
školy bude musieť nájsť spôsob, ako by sa dalo aspoň na
rok-dva oddialiť zrušenie ZŠ, MŠ a jedálne. Úsporné
opatrenia musia byť prijaté v oblasti personálnej aj
v oblasti znižovania prevádzkových nákladov, čím by sa
podarilo prežiť rok-dva, možno najviac tri. Po troch rokoch
je viac ako isté, že sa škola so škôlkou nedá pre obec
udržať. Štát posunul kompetencie v oblasti školstva na
obce, nedá však financie a obce sa stanú hrobármi najmä
malotriednych škôl. Pritom zo štátneho rozpočtu podporuje
také akcie a projekty, ktoré využíva len málo obyvateľov,
napr. dal postaviť tenisové centrum za 300 mil. Sk. Týchto
300 mil. keby dal na malotriedne školy, vyriešil by 200
takýchto škôl ako je naša...

Problém voľne pobehujúcich psov
Na základe sťažností od viacerých občanov upozorňujeme
na problém, ktorý vzniká a súvisí s voľne pobehujúcimi a
túlajúcimi sa psami po ulici, kadiaľ chodia občania, a najmä
deti.Týka sa to najmä ulice Priehrady. Podľa VZN č. 2/2002
je voľný pohyb psov zakázaný v celom intraviláne obce.
V zmysle zákona č. 282/2002 musí mať pes, ak je na
verejnom priestranstve, nasadený náhubok. Obidve uvedené
skutočnosti nie sú dodržované. Týmto problémom sa
zaoberali aj poslanci obecného zastupiteľstva a prijali
uznesenie informovať a upozorniť o tom majiteľov psov
prostredníctvom listu a tiež v obecných novinách. Ak
nebude zjednaná náprava, musíme pristúpiť k vážnejším
opatreniam, napríklad prostredníctvom veterinárnej správy
sprostredkovať úhyn.

Objasnenie financovania bytovky
Niektorí občania nemajú jasno v tom, ako sa postupovalo
pri výbere dodávateľa na stavbu obecnej bytovky a ako
to bolo prefinancované. Tu je odpoveď.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo vzhľadom na
možnosť, ktorú dávala legislatíva na financovanie obecných
nájomných bytov, že jednou ranou „zabije dve muchy”. A
to tak, že zrekonštruuje zatekajúcu strechu na hasičskej
zbrojnici a zároveň priestory nefunkčnej budovy zrealizuje
na vstavbu ôsmich bytov na dvoch poschodiach. Aj tak by
sa musela niekedy strecha na požiarnej zbrojnici prerobiť.
Na základe vypracovaného projektu sa mali možnosť do
konkurzu v rámci verejného obstarávania prihlásiť stavebné
firmy, ktoré mali záujem túto akciu zrealizovať. Prihlásili
sa dve, a to – AKORD Námestovo a OMOSS Trstená.
Konkurzná komisia pozostávala z osôb odborne
spôsobilých v stavebníctve - Ing. Ivan Dauda, Ing. Anton
Karetka a Ing. Štefan Šutý. Títo boli doplnení vtedajšími
poslancami obecného zastupiteľstva, členmi komisie
výstavby, a to Ján Murín a Viliam Krška. Táto päťčlenná
komisia bodovaním uskutočnila výber uchádzača. Myslím
si, že vybrala lepšiu alternatívu, a to najmä z finančného
hľadiska, keď dala prednosť firme OMOSS. Táto ponúkla
postaviť túto bytovku za 8,2 mil. Sk a firma AKORD za
9,6 mil.Sk, t. j. o 1,4 mil. Sk drahšie. Problém nastal však
v tom, že štát nám „odklepol“ na túto stavbu len 5,9 mil.
/2,95 mil. nenávratnú dotáciu a 2,95 mil. úver, ktorý vlastne
budú splácať nájomníci 30 rokov/, t. j. o 2,3 mil. menej,
ako bola projektová cena OMOSS-u v konkurze. Po
niektorých úsporných opatreniach OMOSS postavil
bytovku za 7,7 mil. Sk, t. j. o pol milióna lacnejšie oproti
pôvodnej cene, ktorou vyhral konkurz.
Ale aj tak rozdiel medzi touto hodnotou a obdržanými
peniazmi zo štátu bol 1,8 mil. Sk. Rozdiel bude musieť
obec postupne splácať, podobne ako Dlhá nad Oravou,
ktorá realizovala výstavbu bytovky, ale peniaze zo štátu
jej tiež nepostačovali. Kto by mal ešte nejaké pochybnosti
a nevyjasnené veci, môže osobne požiadať o vysvetlenie
Ing. Štefana Šutého, rodáka z našej obce, ktorý bol na
tejto stavbe stavebným dozorom.
/pripravil starosta obce/
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Ako postupovať pri dedičskom konaní, predaji,
kúpe pôdy
Po smrti rodinného príslušníka „okrem iných starostí”
nastávajú pre potencionálnych dedičov a najbližších
príbuzných dedičské konania u notárov. Chceme upozorniť
občanov na to, aké hlavné kroky by mali spraviť, aby konanie
pred notárom bolo čo najmenej problémové. Notár, ktorému
súd pridelí dedičské konanie, vyzve pozostalých na
predbežné konanie, aby sa zistilo, aký majetok bude
predmetom dedičstva a vykoná súpis tohto majetku. Potom
osloví všetkých príbuzných, ktorí prichádzajú v zmysle
zákona do úvahy pre dedenie a vytýči pojednávanie, na ktoré
všetkých pozve. Príbuzní, ktorí sa nechcú zúčastniť konania,
resp. nechcú byť zahrnutí do dedičstva, musia písomne
splnomocniť inú osobu, aby v ich mene konala na
pojednávaní. Občania zabúdajú notárovi doložiť niektoré
doklady potrebné k vydaniu osvedčenia o dedičstve. Na
základe tohoto chceme upozorniť občanov, aby pre notára
doložili doklad o tom, že zomrelý(á) mal(a) podiel v urbári.
Tento doklad im vystaví predseda urbáru. Taktiež je
potrebné doložiť doklad o tom, že zomrelý(á) mal(a) podiel
(podielový list) na AGRODRUŽSTVE. Doklad im vystavia
pracovníčky AGRODRUŽSTVA vo svojej kancelárii
v kultúrnom dome. Nakoniec chceme upozorniť občanov
na to, že keď predávajú, kupujú, alebo darujú pôdu alebo
podiel v urbári či na družstve, treba to nahlásiť na urbári aj
na AGRODRUŽSTVE kvôli tomu, aby to bolo zaevidované
v evidencii, ktorá slúži aj na to, aby podľa nej mohli byť
vyplatené podiely (dividendy), resp. nájom za pôdu.

Menšie obecné služby
Od marca začali v obci prebiehať tzv. menšie obecné služby
a práce. Úrad práce touto formou prostredníctvom
obecných úradov dáva možnosť občanom, ktorí sú
v hmotnej núdzi, aby touto prácou získali tzv. aktivačný
príspevok vo výške 1.000,- Sk mesačne (od 01.05.2004 –
1.500,- Sk mesačne). Preto uchádzači o prácu podpísali
dohody s Úradom práce, na základe ktorých budú 2x do
týždňa (utorky a stredy) vykonávať rôzne aktivity, činnosti
a práce pre obec a to pri skrášľovaní verejných
priestranstiev, čistení a údržbe obecných budov,
športovísk, komunikácii atď.

Dane a poplatky
Do konca marca 2004 bol termín na splnenie si daňových
a poplatkových povinností občanov nielen voči štátu, ale
aj voči obci, resp. obecnému úradu. Sú to poplatky za odpad
(180,- Sk na občana), daň z nehnuteľností, tzv. domová
daň, za psa a poplatok za užívanie káblovej televízie (547,50
Sk), ktorý sa platí 1x ročne, najneskôr do 30.6.2004. Obecný
úrad vyzýva „zábudlivcov” na splnenie si tejto povinnosti,
aby sa predišlo zbytočným penalizáciam.

Vyberáme z pošty obecného úradu
Rozhodli sme sa zaviesť rubriku „Vyberáme z pošty
obecného úradu”, a to kvôli tomu, aby boli občania
informovaní aj o niektorých záležitostiach, ktoré sú

zúradované na obecnom úrade. Vždy na začiatku roka
príde cca 15 výkazov týkajúcich sa rôznych štatistík
/napríklad odpad, dane, knižnica, požiarna ochrana, civílna
ochrana, hospodárska mobolizácia, poisťovne, o verejnom
obstarávaní atď./. Denne prichádza pošta od rôznych
inštitúcií a orgánov, ktorá je zapisovaná v došlej pošte.
Len pre porovnanie spomeniem, že keď v roku 1998 bolo
zapísaných za 250 pracovných dní do roka 261 listov, tak
v roku 2003 ich už bolo 477, a to nespomínam také listy,
ktoré síce zúradujeme, ale nezapisujeme do pošty pre ich
nižšiu dôležitosť, napríklad reklamné listy, ponukové listy,
pozvánky a iné.

Z dôležitej pošty v I. kvartáli 2004 vyberáme
- rozhodnutie MŠ SR o vyradení samostatnej školskej
jedálne zo siete školských zariadení a zaradení pod
základnú školu s materskou školou
- oznámenie o tom, že HaZZ Dolný Kubín vykoná požiarnu
kontrolu obecných budov
- oznámenie prokurátora o kontrole Všeobecne záväzných
nariadení
- zmluvy o dodávkach plynu, elektriny, vody – pre obecnú
budovu a školu
- zmluva o odbere odpadu a šrotu
- listy o vykonaní prác na obecnom erbe
- rozhodnutie o vypúšťaní splaškových vôd v obci
- finančné zúčtovanie štátneho rozpočtu k rozpočtu obce
- oznámenie o registrácií fariem občanov, ktorí gazdujú
- oznámenie o vydaných rozhodnutiach v priestupkovom
konaní občanov z našej obce
- oznámenie o kontrole zo Štátnej školskej inšpekcie
- oznámenie o otvorení bankového účtu pre projekt štátnej
pokladnice
- rozhodnutie o pridelení normatívov pre školu

Pozor na podvodníkov!
Dôverčivosť je dobrá vlastnosť, ale nie vždy sa vypláca.
Informujú nás o tom dennodenne všetky médiá, koľko
ľudí na dôverčivosť naletelo. Týka sa to najmä starších
ľudí – dôchodcov, pretože tí sú pre podvodníkov –
kriminálnikov najväčším lákadlom. Podvodníci sú
schopní peknými a kultivovanými rečičkami obalamutiť
dôverčivých ľudí a zároveň ich v tom momente
okradnúť. Z toho dôvodu chceme upozorniť všetkých
našich občanov, aby do svojich príbytkov nevpúšťali
cudzie a neznáme osoby. Totožnosť takýchto ľudí si
overte na obecnom úrade, či ide o správnu osobu. Ak
neznámej osobe oznámite, že jej totožnosť si idete overiť
na našom úrade, iste hneď zbadáte na jej správaní, či ide
o podvodníka alebo nie. Obyčajne reakcia týchto ľudí je
– rýchlo zmiznúť. Okrem toho upozorňujeme, ak by ste
videli túlať sa po dedine podozrivé osoby, treba to ihneď
nahlásiť na obecný úrad. Len takýmto spôsobom sa
môžeme vyhnúť nepríjemnostiam. I naďalej platí dobré
staré príslovie: „Dôveruj, ale preveruj!“
/stranu pripravil starosta/
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Starosta obce odpovedá na listy nájdené v „bonzi schránke“
V minulom období nemali občania možnosť sa pýtať kompetentných na niektoré pálčivé témy, respektívne na problémy
týkajúce sa rôznych záležitostí. Ľudia sa báli povedať pravdu alebo navonok vyjadriť svoj názor, pretože by mohli byť
stíhaní. Táto doba už prešla a ľudia sa môžu pýtať a žiadať informácie o rôznych veciach i problémoch týkajúcich sa
štátnych orgánov, obecných záležitostí, okresných orgánov a podobne. Dovoľuje im to zákon o slobodnom prístupe
k informáciám. Táto možnosť je už daná občanom a preto som očakával, že sa budú viac informovať o dianí v obci,
obecnom úrade, či o obecnom zastupiteľstve a jeho zasadnutiach a rozhodnutiach. Keďže tomu nie je tak, snažím sa
prostredníctvom obecných násteniek, respektívne obecných novín informovať občanov o rôznych záležitostiach a
problémoch v obci. Nemôžem však vedieť o všetkých veciach, ktoré trápia občanov, a preto kvôli tomu, aby som sa to
dozvedel, dal som nainštalovať v roku 2001 v priestoroch chodby predajne DOVEX tzv. „bonzi schránku“, do ktorej
môžu občania písomne vhodiť svoje podnety, návrhy či sťažnosti. Ak sa obávajú vysloviť svoj názor, nemusia sa podpísať,
lebo viem, že nie všetko sa odvážia opýtať priamo z očí do očí. Preto môžu anonymne vyjadriť svoje názory. Budem na
ne reagovať a odpovedať /pokiaľ nebudú vulgárne/ v obecných novinách. Doteraz tam boli vhodené tri anonymné
podania, na ktoré sa vynasnažím odpovedať, hoci plnohodnotnejšie by som na to odpovedal osobne, len keby som vedel
komu. Okrem toho prišli ďalšie podnetné listy na moje meno poštou, ale na tie budem reagovať v nasledujúcom čísle
obecných novín, pretože to potrebuje viac priestoru. V tomto čísle venujem pozornosť listom vhodeným do „bonzi
schránky“.
Prečo parkuje auto starostu na ulici vedúcej smerom k stanici ? Vraj prekáža iným v prejazde.
Áno, parkovával som tam niekedy, keď som nevyužíval garáž v hasičskej zbrojnici, alebo keď nemôžem vojsť do vlastného
dvora kvôli snehu. Snažím sa to čo najviac obmedzovať.
Ďalší list bol o rozmáhajúcich sa vandalstvách detí, rušení pokoja, hulákaní, strieľaní petárd, krádežiach atď.
Áno, v poslednom období /pod rúškom demokracie/ si chce každý robiť, čo chce a priučili sa tomu najmä školopovinné
deti. Spomenuté vandalstvá sa dejú najmä v nočných hodinách, respektívne po oficiálnych záverečných hodinách v baroch.
Obecný úrad vydáva povolenie na otváracie a zatváracie hodiny, ktoré sú v mnohých prípadoch pracovníkmi týchto
zariadení nedodržiavané. V mestách to riešia mestskou políciou, ale v obci políciu nemáme a mňa, respektívne poslancov,
krčmári „odbijú“ tým, že povedia, že sú od 23.00 hod. už tzv. v uzavretej spoločnosti. Ak by som na nich zavolal
príslušníkov polície z Dolného Kubína, odpoveď by bola negatívna, to znamená, že oni majú dosť problémov ustriehnuť
verejný poriadok v okresnom meste. Taká je žiaľ situácia. Pomohlo by, keby bolo zriadené obvodné oddelenie policajného
zboru v Oravskom Podzámku, odkiaľ v minulosti chodili príslušníci PZ a ich obchôdzky boli aj trikrát za noc. Štát kvôli
nedostatku financií toto obvodné oddelenie zrušil a hoci ho starostovia okolitých obcí žiadajú opäť zriadiť, zatiaľ ich
požiadavke nechcú vyhovieť. Pisateľka tohoto listu nenavrhuje žiadne riešenie, ktoré by viedlo k náprave. Navrhuje však
len pohovor. Myslím si, že najlepším riešením by bolo, keby rodičia týchto neplnoletých detí si skontrolovali, či ich
majú večer doma… Teraz niekoľko slov ku krádežiam detí. Stali sa aj nám dve krádeže v kultúrnom dome. Keď som
volal . policajtov, spýtali sa ma na rozsah škody a keď sa dozvedeli, že nejde o veľkú čiastku, odmietli prísť. V prvom
prípade krádeže sa nakoniec deti priznali a vrátili veci. Vtedy išlo o neplnoletých A. V. ,L. Š. a A. S. V druhom prípade sa
nepriznali a ja mám len domienku, že kto to mohol urobiť. Nemáme dôkazy, a preto nemôžem na základe rečí niekomu
na cti utŕhať. Ak by som náhodou zle určil pravého vinníka, čo by povedali jeho rodičia? Nie je to v tejto dobe také
jednoduché, ako sa zdá. Nie som ani vyšetrovateľ ani sudca. Ak by som konkrétneho zlodeja chytil pri čine, to je iné.
Ďalší list obsahoval štyri otázky. Dve ohľadom obce a dve poľnohospodárskeho družstva.
1. Prečo pracujú na poľnohospodárskom družstve dôchodcovia, keď je v dedine veľa nezamestnaných?
Dôchodcovia oddávna pracovali na vrátnici, a to nielen na našom družstve. Pre družstvo je ekonomicky výhodnejšie
zamestnať dôchodcov, pretože za nich nemusia platiť odvody do fondov. Dôchodcovia vedia aj lepšie vyriešiť prípady,
keď sa počas ich služby napríklad telia kravy, alebo sa vyskytnú iné poľnohospodárske problémy v maštaliach a okrem
toho sú disciplinovanejší ako mladí a neholdujú alkoholu počas služby. Ale je možné, že v blízkej budúcnosti /pokiaľ
bude záujem u mladých/ budú vrátnikmi aj súčasní nezamestnaní, pokiaľ budú súhlasiť s finančným ohodnotením, aké
majú teraz dôchodcovia.
2. Prečo počas výstavby dojárne pracovali na družstve ľudia aj z iných dedín?
V lete sa stavala dojáreň a na výkon prác prijímal riaditeľ družstva Ing. Ďaďo ľudí, ktorých potreboval na zvládnutie
jednotlivých činností. Na odborné veci väčšinou volal majstrov z Pribiša a tiež z Dolného Kubína. Na tzv. „šichnícke“
práce volal ľudí z družstva a z obce /mládežníkov, dôchodcov, dospelých/. Práce zabezpečovala firma ODOS, takže si
vyberala pracovníkov, najmä takých, u ktorých nebol problém s pracovnou disciplínou či s alkoholom. Ako starosta obce
som riaditeľovi odporúčal, aby najskôr dal možnosť zarobiť Dubovcom, ak ho však tí sklamali, tak to riešil z vlastných
zdrojov. Podľa jeho vyjadrenia 70 % prác odviedli Dubovci.
3. Prečo sa ide v ústrety jedným rodinám a na sociálne pomery iných sa nehľadí?
Z tejto otázky neviem, o koho konkrétne ide. Ak mi napíšete, koho sa to týka, odpoviem presne. Preto môžem len vo
všeobecnosti odpovedať. Obec nemá možnosť sociálne riešiť rodiny, pretože na to nemá finančné zdroje. Čo pamätám,
tak len v dvoch prípadoch odsúhlasilo OZ jednorázovú sociálnu pomoc pre dve rodiny. Pokiaľ je možné, snažím sa
prostredníctvom VPP, alebo menších obecných služieb vyjsť v ústrety, aspoň niektorým vyhovieť, pretože Úrad práce
nevyčleňuje na tieto práce dostatok finančných prostriedkov. Ale na úrade mám zoznam všetkých tých občanov, ktorí
sa počas piatich rokov, čo som starostom, vystriedali na týchto prácach. Treba si to prísť pozrieť.
(pokračovanie na str. 14)
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HISTÓRIA OSOBNOSTÍ KATOLÍCKYCH KŇAZOV
Z NAŠEJ OBCE

V našom spravodaji ŽIAR sme sa zaoberali témou katolíckych kňazov, ktorí pôsobili v našej obci od najstarších
čias až po súčasnosť. Rozhodli sme sa v tejto téme pokračovať a chceme ju uzavrieť osobnosťami kňazov, ktorí pochádzajú
len z našej obce.
Sedliacka Dubová vo svojej histórii i v prítomnosti patrila medzi malé obce. Počet obyvateľov nikdy neprevýšil
hranicu nad 551. Napriek tomu dala Slovensku i svetu osobnosti, ktoré sa preslávili v kultúre, vede, technike, školstve i
v katolíckej cirkvi. Medzi najstaršie osobnosti katolíckych kňazov patrí:

1. vdp. Hamuljak Štefan /1797-1841/– katolícky
kňaz, zberateľ ľudovej slovesnosti,
bernolákovec
Narodil sa 31.1.1797 v Sedliackej Dubovej. Bol bratrancom
Martina Hamuljaka. Teológiu študoval vo Vacove, za kňaza
ho vysvätili v roku 1822. V roku 1822 – 1837 bol kaplánom
v obciach VÉCSA, BAG, KISKUNFÉLEGYHÁZA,
TAPIÓBICSKE,
od
roku
1837
farárom
v SZENTMÁRTONKÁTE,
od
roku
1841
v CSANYTELEKU. Hoci pôsobil v maďarskom prostredí,
udržiaval kontakt so slovenským národným dianím.
S katolíckym /bernolákovským/ okruhom spolupracoval
prostredníctvom svojho bratranca M. Hamuljaka,
kollárovskému okruhu napomáhal odberom kníh a
časopisov i zberateľskou činnosťou pre Kollárove Národnie
spievanky. Kollárovi zozbieral a odovzdal štyri zbierky
ľudovej slovesnosti /tri zbierky slovenských ľudových
piesní, jednu zbierku prísloví/ a do bernolákovčiny preložil
básne J. Tótha, predslov k nim napísal Ján Kollár, dielo je
však nezvestné. Hamuljak Štefan zomrel 1.5.1841
v SZANYTELETE /Maďarsko/ a je tam aj pochovaný.

2. vdp. Potocký Ľudovít /1852-1936/–učiteľ,
františkánsky kňaz, gvardian, predstavený
kláštora v Trstenej
Narodil sa 23.8.1852 v Sedliackej Dubovej v rodine roľníka.
Po skončení gymnaziálnych štúdií roku 1872 vstúpil do
rehole františkánov, kde bol roku 1876 vysvätený. Na
trnavskom učiteľskom ústave si nadobudol učiteľskú
kvalifikáciiu. Ako kňaz pôsobil v Hlohovci a 36 rokov
v Trstenej. Tu sa stal jeho odchovancom aj známy slovenský
spisovateľ Milo Urban. V tamojšom kláštore zdarma
stravoval 15 gymnazistov. Bol to človek, ktorý dával
prednosť duchovným hodnotám pred vonkajšími okázalými
vecami. Vážil si hĺbku myšlienok, ktoré určovali život

V strede vdp. Ľ.Potocký - pri príležitosti 50.výročia
vysviacky

každého človeka. Neznášal pretvárku a falošnú pozlátku.
Zomrel v Trstenej 23.2.1936 a je tam pochovaný. Na
pohrebe mu spieval Spevokol oravských učiteľov. K 60.
výročiu úmrtia mu venovali rodáci pamätnú tabuľu, ktorá
je umiestnená pri vchode do Kostola sv. Michala v našej
obci. Obrazom života vdp. Ľ. Potockého je aj citát na
pamätnej tabuli. „Chcem, čo Boh chce. A chcem to tak,
ako to Boh chce.“

3.vdp. Brtoš Andrej
dekan, asesor

/1863-1950/– farár,

Narodil sa 12.7.1863 v Sedliackej Dubovej v rodine roľníka
ako syn Andreja a Terezy rodenej Zaťková. Vysvätený za
kňaza 6. júna 1886. Do roku 1889 bol kaplánom v Brodskom
a v rokoch 1889-1899 tiež ako kaplán v Gbeloch. V rokoch
1905-1946 ako farár v Plaveckom Štvrtku. Zomrel 1.
septembra 1950 ako 87- ročný. Pochovaný je v Plaveckom
Štvrtku, kde má na cintoríne postavený pomník. Menovaný
za dekana bol v roku 1927 a za asesora /stoličného
úradníka/ v roku 1942. Informácie o menovanom poskytol
Thlic. Krajčí, toho času farár v Plaveckom Štvrtku, prednáša
v Badíne na teologickej fakulte.

4. vdp. Zajac Vendelín /1893-1948/– pápežský
komorník, dekan, farár
Narodil sa 11. januára 1893 v Sedliackej Dubovej v rodine
roľníka. Pochádzal zo siedmich detí. Gymnázium absolvoval
v Trnave, kde aj
zmaturoval a v tom
istom meste ukončil
teologické štúdia a
v roku 1919 bol
vysvätený za kňaza.
Za kaplána nastúpil
v Mestečku pri
Trnave, potom bol
menovaný za farára
v Pobedíme,
neskoršie aj za
dekana, kde pôsobil
až do svojej smrti. Ešte za svojho života ako farár a dekan
často prichádzal k rodičom do Sedliackej Dubovej i na
miestnu faru, kde s vdp. farárom Š. Schultzom viedli rôzne
filozofické dišputy. Zomrel 31.7.1948 ako 55- ročný. Jeho
telesné pozostatky sú uložené v miestnom cintoríne
v Sedliackej Dubovej vedľa svojej matky. Na náhrobnom
kameni je nápis: „V Teba Pane som dúfal, nebudem
zahanbený na veky!“
(pokračovanie na str. 8)
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ZA VŠETKO ZO SRDCA ĎAKUJEM
PÁNU BOHU
(pokračovanie zo str. 7)

5. vdp. Tomáň Jozef
Pozornosť si zaslúži jeho životná filozofia a múdrosť myšlienok, ktoré vyjadril pri stretnutí s redaktorom Ľubomírom Lehotským
týždenníka ZRNO z 11. 5. 2000. „Neuvedomujeme si, že práve my veriaci máme byť tvoriacim princípom medzi dobrom a zlom.
My sme tí, ktorí rozhodujú ten boj. Na nás záleží, či vyhrá dobro alebo zlo. A ten boj sa zvádza nielen v nedeľu, raz do týždňa,
ale každú hodinu a minútu.” Z týchto myšlienok môžeme čítať, čo trápi duchovného otca Jozefa Tomáňa. Je to otázka, ako
vyhrať boj so zlom, ako sa s ním popasovať a ďalej hovorí: „Väčšina našich veriacich kráča inou cestou, než tou, akú nám
ukazuje Boh. Boh je dobrý len vtedy, keď sme v nebezpečenstve, keď je zle.. To nie je cesta! Boh je hlbší život, Boh nie je od
života odtrhnutý. A cirkev má tu nezastupiteľnú úlohu. Vyhrávať boj so zlom je v správnom pochopení kresťanstva a jeho
učenia.”
Curriculum vitae /stručný životopis/ vdp. J. Tomáňa
Narodil sa 3. júla 1952 v Sedliackej Dubovej v rodine
robotnícko-roľníckej. Pokrstený bol 7. júla 1952 menom Jozef
Cyril. Do základnej školy chodil v Sedliackej Dubovej a v Dlhej
nad Oravou. Pokračoval na Gymnáziu Martina Hattalu
v Trstenej, kde aj zmaturoval. Vysokoškolské štúdium
absolvoval na Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte
v Bratislave a ukončil ho v roku 1975. V tom istom roku
8. júna bol vysvätený za kňaza pre Spišskú diecézu.
Primičnú svätú omšu slúžil 15. júna 1975 v rodnej obci. Začínal
ako kaplán v Ružomberku, kde pôsobil päť mesiacov. Potom
musel absolvovať povinnú základnú vojenskú službu v trvaní
dvoch rokov v Prahe. Po vojenčine sa opäť vracia do
Ružomberka. Po roku ho preložili do Rabče na Orave a tam
pôsobil dva roky ako kaplán. Odtiaľ do Markušoviec, tu
pobudol len päť mesiacov a prešiel do Levoče ako kaplán
v trvaní troch rokov. Dekrétom bol menovaný za farára do
Spišských Hanušoviec, kde zotrval pol roka. Pokračoval ako
farár v Matejovciach pri Poprade, kde pôsobil 12 rokov.
V súčasnosti je farárom v Hnilčíku od 3. januára 1998.

Kaplán v Levoči

25. výročie kňazstva
Primičná sv. omša v Sedliackej Dubovej

(pokračovanie na str. 9)
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(pokračovanie zo str. 8)
Farnosť Hnilčík a jej duchovný otec

Nová kaplnka v osade Bindt

Kostol v Hnilčíku

Hnilčík má bohatú históriu. Kedysi bohatá banícka a
drevorúbačská obec. Nemci tu mali aj nemocnicu. Dnes
sa dá povedať, že vymiera. Dedina má teraz okolo 500
obyvateľov – na konci sedemdesiatych rokov ich bolo
dvakrát toľko. Žijú tu prevažne starší ľudia. Dedinu
možno nájsť na Spiši v úzkom údolí Železného potoka.
K nej sú v súčasnosti pripojené osady Jerohuta, Ráztoky,
Bindt, Mraznica. Majú tu dva kostoly a jednu kaplnku.
O výstavbu kaplnky sa postaral vdp. J. Tomáň na žiadosť
veriacich a tak im vyšiel v ústrety. Z osady Bindt by sa
však inak do kostola nik nedostal. Autobus tam nechodí,
nie je tam ani obchod.

A čo na záver ?
Všetci naši občania Sedliackej Dubovej dobre poznajú
Jožka Tomáňa a sú naň hrdí. Nech mi vdp. farár prepáči,
že ho tak familiárne oslovujem. Dovolil som si to preto,
lebo som ho učil. Už vtedy sa javil ako šikovný, múdry,
skromný chlapec s veľkou láskou k športu. Zásluhu na
jeho formovaní mali predovšetkým jeho rodičia, pretože
mu vštepovali lásku k Bohu, k ľuďom a k nesmiernej
skromnosti i trpezlivosti. Tieto vlastnosti ho sprevádzajú
i v jeho kňazskom postuláte a je potešením sa s ním
stretnúť ako duchovným otcom, z ktorého srší dobrota a
láskavosť. Už svojou charizmou nás pretvára k lepšiemu,
tvorivejšiemu životu v boji proti zlobe v nás i vo svete.
Nech náš rodák, kňaz Jozef Tomáň, šíri naďalej tieto
atribúty života a múdrosť Božieho učenia.
Budeme radi, ak sa v obci nájdu ďalší pokračovatelia.
Veríme, že Pán Boh nám dá toľko milosti, aby povolal
ďalšieho mladého človeka na dráhu kňazstva – hlásateľa
Božieho slova.

Pri pastorácii
Aj také sú aktivity vdp. farára

Vdp. Jozef Tomáň hovorí: „ Keď som tu prišiel, prosili
ma, aby tam boli bohoslužby. Spočiatku som slúžil
v pivnici starej školy, no a potom sme postavili drevený
domček, kde sa schádzame dodnes. Je to skromná a
finančne nenáročná stavba, no ľudia sú za to vďační.“
Nedeľa tak pre nich opäť nadobudla pôvodný význam.
Náš rodák si nesťažuje a má radosť z každého stretnutia
s veriacimi. Napĺňajú ho múdrosťou a úctou voči starobe.

Požehnanie matke a otcovi

/ Ph /
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Milé deti, opäť sa otvára vaša stránka, aby vás zabavila a trochu potrápila aj vaše mozgové závity. Pripravili
sme pre vás päť hlavolamov a krížovku. Vašou úlohou bude nájsť správnu odpoved´ a vylúštiť krížovku.
Správnu odpoved´ i znenie tajničky vpíšte do pripravenej tabuľky, potom ju vystrihnite a vhod´te do schránky
pri vchode predajne pani Vavrečanovej do 30.4.2004. Zo správnych odpovedí vylosujeme troch riešiteľov a odmeníme
ich vecnými cenami v hodnote 100.- Sk. Víťazov zverejníme v júnovom čísle Spravodaja ŽIAR.
Ú l o h y :
1. Mám štyri kravy a tri sliepky. Koľko nôh a chvostov majú spolu?
2. Z osem zápaliek je zložené číslo:
I4 I4
Zmeňte polohu len dvoch zápaliek tak, aby vzniklo číslo 2000.
3. Napíš číslo 30 použitím: 3 troják, 3 pätiek, 3 šestiek.
4. Na stole ležia 3 zápalky. Bez toho, aby ste pridali jednu zápalku,
urobte z 3 štyri! Lámať zápalky nie je dovolené!
III = 3
5. Kúpil si koňa za 20 dolárov, predal si ho za 30 dolárov, kúpil za
40 dolárov a znovu predal za 50 dolárov. Aký bol vysoký tvoj zisk?
6. Krížovka
l. vták
2. mamina sestra
3. otcov brat
4. mrkvu pestujeme pre …
5. jablko a hruška sú …
6. dom pre včely
7. plod ihličnatých stromov
8. hlavné mesto Slovenska
9. naše okresné mesto
10. S. Dubovou preteká rieka
11. kopec v Dolnom Kubíne
12. hudobný nástroj s kladivkami a strunami
13. zahraničné auto
14. spojka
15. 12 mesiacov
16. súrodenec
17. časť tela
18. ročné obdobie
19. pomáha polícii a požiarnikom
20. sťahovavý vták
21. názov kopca, kde sa nachádza zrúcanina kostola
22. skrinka na lieky
23. lieči chorých
24. čo ošetruje zubný lekár
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
Demografický vývoj našej obce za rok 2003
- k trvalému pobytu sa prihlásilo 21 občanov
- odhlásilo sa 9 občanov
- 1. januára 2004 mala naša obec 509 obyvateľov,
oproti roku 2002 je nárast o 9 občanov
Medzi nás prišli v roku 2003
Matúš Helis
30.3.2003
Paulína Kudlová
17.6.2003
Jakub Belopotočan
19.6.2003

V roku 2003 uzavreli manželstvo
Viera Miháľová a Ľubomír Šutý
Anna Laurinčíková a Ján Palkovič
Monika Šuttová a Miroslav Hučko
Dana Mudrončíková a Ľubomír Žatkulák
Martina Lukačiková a Jaroslav Hurák

V roku 2003 nás opustili
Mária Šutá
Dušan Mudrončík
Ján Hmirek
Mária Karetková
Arnold Kapala
Mária Kytková
7.6.2003
28.6.2003
28.6.2003
30.8.2003
18.11.2003

1.3.2003
17.3.2003
21.4.2003
9.5.2003
11.7.2003
12.8.2003

V roku 2004 nás už opustili
Johana Oršuliaková
/10.6.1924 – 16.1.2004/
Mária Ďurkovičová
/21.12.1921 – 17.2.2004/

Jubilanti
Blahoželáme a prajeme pevné zdravie,
hojnosť Božieho požehnania tým,
ktorí jubilujú v čase od 1.4.2004 – 30.6.2004:
40 rokov
Miháľová Zita

17.4.2004

45 rokov
Michna Ján
18.4.2004
Šnapková Ľudmila 7.5.2004
Miháľ Ján
20.6.2004
50 rokov
Grofčík Jozef

29.4.2004

55 rokov
Šutá Anna
13.4.2004
Holubová Anna 14.4.2004
Poláková Mária 10.6.2004

65 rokov
Oršuliaková Valéria
Maxoň Jozef
Palková Marta
Havrila Peter

19.4.2004
4.5.2004
14.6.2004
18.6.2004

70 rokov
Gáliková Mária

6.5.2004

75 rokov
Šnapko Šimon
Oršuliaková Helena
Machaj Ján

16.5.2004
20.6.2004
25.6.2004

Redakcia novín ŽIAR sa ospravedlňuje našej občianke HANKE ŠUTEJ, rodená Kurčinková, že sa jej
meno neobjavilo v našich novinách v čísle 4/2003 pri jubilantoch z príležitosti jej 50-tich rokov. Stalo sa to
technickým nedopatrením pri záverečnom spracovaní novín. Ešte raz sa úprimne ospravedlňujeme a o to
srdečnejšie jej vyprosujeme Božie požehnanie, pevné zdravie a želáme do ďalších rokov veľa životného
elánu i radosť zo života.

Poďakovanie
Našu redakciu spravodaja ŽIAR opustila Majka Dulačková z dôvodov pracovného zaťaženia a iných pre ňu
dôležitých aktivít. Majka v našej redakcii zúročila kus dobrej práce, pretože práve za jej pomoci sa mohli
zrodiť obecné noviny a ich grafická úprava. Obecný úrad ako aj členovia redakčnej rady jej touto cestou
ďakujú za veľký prínos pri tvorbe našich novín. Prajeme jej pevné zdravie, veľa tvorivých nápadov, elánu do
ďalšieho života. Veríme, že na nás nezabudne a občas prispeje dobrým nápadom pre obecné noviny.
Majka, ešte raz ďakujeme !
/ Obecný úrad a redakčná rada /
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Detský maškarný ples
V poslednú fašiangovú sobotu 21. februára 2004 v kultúrnom
dome v našej obci uskutočnilo Združenie priateľov detí
v spolupráci s obecným úradom 4. maškarný ples detí a mládeže.
Najskôr nesmelo, ale potom strhujúce rytmy rozhýbali aj tých
najlenivejších. V dobrej nálade a príjemnej atmosfére sa zabávalo
viac ako 90 detí. Vystúpili mažoretky zo ZŠ pod vedením pani
učiteľky Germuškovej, ako aj deti z MŠ pod vedením pani
učiteľky Hudecovej, začínajúci harmonikár M. Strežo a
prekvapením večera bolo aj vystúpenie Dominika s jeho
„barmanskou šou“. Správnu atmosféru dodával DJ Jožko Hyža
so svojimi pomocníkmi R. Miháľom a J. Macákom. Deti za
svoju nápaditosť, fantáziu boli ocenené darčekmi a najkrajšie
masky v jednotlivých kategóriách dostali živý darček – zvieratko
v podobe morského prasiatka. Po ocenení maškarné kolá prerástli
do voľnej zábavy a súťaží detí, kde sa prejavil talent a kreativita.
Nezaostávali ani rodičia. Tí sa v hojnom počte zapojili do súťaže
Havajská šou – tanec pod latkou. Za ich výkony ich čakali rôzne
ceny od sponzorov. Radosť detí bola umocnená ešte bohatou
tombolou a organizátori mali čo robiť, kým takmer 50 cien získalo
svojich majiteľov. Vďaka Obecnému úradu v Sedliackej Dubovej,
pánu starostovi Mgr. L. Tomáňovi a pracovníčke OcÚ pani
Božene Strežovej za ochotu a podanie pomocnej ruky pri
organizácií podujatia. Poďakovanie patrí aj celému Združeniu
priateľov detí za organizačné zvládnutie celej akcie, a to
moderátorke pani H. Habiňákovej, slečnám – Erike, Ivetke, Lenke,
Lucke Miháľovým, Janke Krškovej, Lucke Strežovej, Janke
Ondrigovej, Svetlane Oršuliakovej, Hanke Kudlovej ako aj
chalanom a dievčatám za prípravu a krásne vyzdobenie sály,
ďalej kameramanovi Petrovi Kubošovi a Róberovi Zrnčíkovi za
foto dokumentáciu i pomoc pri organizácii. Poďakovanie patrí
ZŠ s materskou školou a tým, ktorých som nemenoval a svojím
pričinením prispeli k príjemnej atmosfére 4. maškarného plesu
detí v našej obci. Za týmto všetkým sa však skrýva aj ochota
tých, ktorí poskytli sponzorsky všetky ceny, či už v podobe
finančného príspevku alebo vecnou cenou do tomboly.
Osobitne sa chceme poďakovať firmám a jednotlivcom:
firme AVEX PRODUKCION s.r.o. v zastúpení p. Ing. Jánom
Oršuliakom, Spolku urbáru, firme ORAVEX s.r.o. v zastúpení
p. M. Hojom a p. F. Habiňákom, firme ORAVAN DRUŽSTVO
Dolný Kubín v zastúpení p. Jánom Murínom, PIZZÉRII il
VELIERO z Dolného Kubína, VEGA s.p.s. Dolný Kubín
v zastúpení p. Michalom Kostúrikom, SONUS v.o.s. Dolný
Kubín v zastúpení p. Ing. Patrikom Zrnčíkom, PRIMALEX
s.r.o. Dolný Kubín v zastúpení p. Ľubomírom Domiňákom, SEZ
– KOBIT Dolný Kubín v zastúpení Ing. Jánom Zajacom,
RABČAN Trstená v zastúpení p. Miroslavom Rabčanom, Z+
B Sedliacka Dubová v zastúpení p. Jánom Zrnčíkom,
AGROHOM Sedliacka Dubová v zastúpení p. Ľ. Hmirekom a
R. Miháľom, NINO Dolný Kubín v zastúpení Evky a Jara
Kuzmových, RW ORAVA v zastúpení Ing. W. Kudlom, firme
PNEUSERVIS spol. s.r.o. Gregorec Tvrdošín, Dobrovoľnému
hasičskému zboru v Sedliackej Dubovej, potravinám KONZUM
p. Anne Dulačkovej, POTRAVINY p. Zite Grofčíkovej,
reštaurácii CENRUM Dolný Kubín v zastúpení p. J. Ťasnochom,
pani Martine Zrnčíkovej zo zákazkového krajčírstva, TJ
COSMOS Sedliacka Dubová – trénerovi mužstva žiakov p. J.
Čupajovi, p. Róbertovi Miháľovi, stolárskemu majstrovi p. F.
Krkoškovi, p. Ľ. Suroviakovej ako aj ctenej porote v zložení :
M. Murínová, A. Miháľová, M. Macáková, J. Sihelská a
C. Hmireková.
Veríme, že dobro, ktoré spolu so svojimi darmi rozdali, sa im
mnohonásobne vráti a dúfame, že maškarný ples detí je a zostane

tradičným podujatím v Sedliackej Dubovej. Taktiež dúfame, že
takto naladení sa stretneme pri 5. ročníku.
/ Za Združenie priateľov detí Jozef Strežo /
Kto vrúcne spieva, dvakrát sa modlí
Naša obec Sedliacka Dubová má veľké šťastie na dobrých
hudobníkov – organistov /kantorov/, čím sa aj môže pochváliť.
Takou osobnosťou v minulosti bol pán Arnold Kapala, ktorého
pokladáme za zakladateľa nášho dubovského cirkevného
spevokolu. Jeho odchovancom je v súčasnosti pán Ľudovít Holub,
ktorý si zaslúži našu pozornosť. Jeho obetavosť viesť spevokol
si vyžaduje obrovské úsilie prípravy i času, čo ostatní laici nevidia.
Pre našich občanov je známy len výsledok tejto činnosti, ale čo je
za tým, o tom sa už nehovorí.
Do Sedliackej Dubovej sa Ľudovít Holub priženil v roku 1971 a
hneď sa dobrovoľne zapojil do spevokolu, ktorý vtedy viedol
pán Arnold Kapala. Ten si ho všimol a videl v ňom nádejného
speváka, ba aj budúceho organistu. Začal sa mu viac venovať a
zaúčal ho do tajov kantorovania. Arnoldovi Kapalovi sa začal
zhoršovať zdravotný stav a sám si uvedomoval, že už nemôže
pokračovať v kantorskej práci a vtedy pred celým spevokolom
vyhlásil, že už má nástupcu a spevokol i obec sa nemusia báť
o osud zboru. Tým nástupcom sa stal Ľudovít Holub a kantorovať
začal v januári 1984. Začiatky neboli jednoduché, musel sa chodiť
ešte radiť k pánu Kapalovi, lebo každý liturgický obrad si žiadal
svoje. Po odchode p. Kapalu sa spevokol odmlčal, bolo to za
vdp. Františka Žolondeka. Ten mal kuchárku pani Martu a tá
začala viesť detský spevokol. Zároveň vznikol spevokol mladých
v Hornej Lehote a ten spieval v ich kostole, ale aj v Sedliackej
Dubovej. Hneď za týmto došlo k obnoveniu spevokolu
v Sedliackej Dubovej, spočiatku s chlapmi. Členmi sa stali Ján
Tomáň, Ondrej Maxoň, Ľudovít Hmirek, Jozef Hmirek, Ján
Hmirek, Viliam Janík st., Alojz Šutý, Marián Miháľ, Pavol Miháľ.
Posledných desať rokov už pôsobí zmiešaný spevokol.
V súčasnosti má 15 žien a 9 mužov /Johana Tomáňová, Mária
Zajacová, Emília Habiňáková, Anna Hmireková, Anna Miháľová,
Anna Laurinčíková, Viera Maxoňová, Zita Miháľová, Zita
Grofčíková, Dana Ondrigová, Mária Dulačková, Eva Šnapková,
Anna Kapalová, Mária Hyžová, Ján Tomáň, Ľudovít Hmirek,
Jozef Hmirek, Marián Miháľ, Pavol Miháľ, Viliam Janík st.,
Viliam Janík ml., Róbert Janík, Miloš Polák/. Na udržaní existencie
spevokolu má najväčšiu zásluhu náš organista Ľudovít Holub za
morálnej podpory jednotlivých duchovných otcov a v ostatnom
období duchovného otca vdp. Henryka Siteka. Na jeho podnet
sa začal zúčastňovať stretnutí organistov v regióne Oravy, čo ho
nútilo ďalej sa hudobne vzdelávať. V tomto už pokračuje desať
rokov, čo sa v súčasnosti prejavuje na kvalite jeho muzikálnej
interpretácie.
Nášmu organistovi sme v tejto súvislosti položili niekoľko
otázok:
Čo si najviac ceníte na existencii spevokolu ?
- Medzi najstarších spevákov patria Johana Tomáňová, Ján
Tomáň, Mária Zajacová a je na chválu, že sa náš spevácky zbor
nerozpadol a funguje naďalej, za čo sa chcem poďakovať
všetkým našim spevákom za ich obetavosť, námahu, trpezlivosť
a vytrvalosť pri nácvikoch a speve v našom kostole. Dobre nám
padne, ak niekto vysloví uznanie, že sme pekne spievali.
Spievame nie pre našu chválu, ale na chválu Božiu, aby duchovná
atmosféra bola krajšia aspoň na väčšie sviatky a slávnosti v našej
farnosti. A to si najviac cením.
(pokračovanie na str. 2)
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ŠPORT A TELESNÁ

KULTÚRA

Šach a dáma

Stolný tenis

Dňa 4. januára 2004 sa v našom kultúrnom dome
uskutočnil tradičný obecný turnaj v šachu a dáme. V šachu
sa zúčastnilo osem súťažiacich. Na základe počtu
súťažiacich bola vypísaná len jedna kategória. Celkovým
víťazom sa stal Ing. Pavol Laurinčík, na druhom mieste
skončil Peter Laurinčík a na tretí stupeň vystúpil Mgr.
Ladislav Tomáň. Na ďalších miestach boli Ľ.Tropek, F.
Šutý, M. Čupaj, P. Kudla a M. Dulačka.
V dáme boli tri kategórie /chlapci do 15 rokov, dievčatá do
15 rokov a kategória bez rozdielu veku a pohlavia/.
Poradie v jednotlivých kategóriách:

Stolný tenis sa už v našej obci nadobro udomácnil a získal
si aj priaznivcov. Do súťaže v stolnom tenise sme
nastupovali ako nováčikovia. Podľa konečných výsledkov
môžeme konštatovať, že sme dopadli úspešne. Družstvo
v zložení – Róbert Zrnčík, Jozef Strežo, František
Habiňák, Peter Kuboš, Ján Zrnčík, František Šutý, Dušan
Oršuliak a Ladislav Tomáň – obsadilo celkovo piate
miesto.
Výsledná tabuľka zápasov :
1. Námestovo C
14 12 0 2 180:72 38
2. Námestovo Stred
14 10 2 2 161:91 36
3. Babín
14 7 2 5 126:126 30
4. Veličná
14 6 2 6 127:125 28
5. Sed. Dubová
14 6 0 8 117:135 26
6. Bobrov B
14 5 1 8 122:130 25
7. Bziny B
14 3 1 10 96:156 21
8. Sihelné
14 3 0 11 89:167 20

Chlapci do 15 rokov:
1. J. Šutý
2. M. Čupaj
3. Ľ. Tropek

Dievčatá do 15 rokov:
1. M. Maxoňová
2. A. Šutá
3. Ľ. Šnapková
4. L. Laurinčíková

Kategória bez rozdielu veku a pohlavia:
1. F. Šutý
2. Ing. Pavol Laurinčík
3. Ľ. Tropek, Mgr. L.Tomáň, P. Kudla
4. M. Zrnčíková
5. A. Tropek
6. M. Ďungelová

Lyžovanie
Lyžiarsky vlek po minuloročnej rekonštrukcii bol opäť
funkčný a dalo sa očakávať, že bude dostatočne využitý,
nakoľko tohoročná zima bola na sneh veľmi žičlivá. Opak
bol pravdou. Kde sa stala chyba? Pre odpoveď sme si
zašli na obecný úrad a spýtali sme sa pána starostu. On
skonštatoval, že chyba bola v nedostatočnej komunikácii
medzi obecným úradom a mládežou, ktorá chcela lyžovať.
Lyžiarsky vlek nemohol byť zapnutý od rána do večera
bez toho, aby tam niekto lyžoval. Mládež, ktorá mala záujem
lyžovať sa, mala sa obrátiť na pána starostu a ten bez
akýchkoľvek pripomienok by bol zabezpečil, aby sa mohla
lyžovať. Dúfame, že tieto riadky čítajú mladí lyžiari a už
v budúcnosti budú vedieť na koho sa majú obrátiť, aby
lyžiarsky vlek fungoval.

Jednotliví hráči dosiahli tento počet bodov: /dvojhra +
štvorhra /
F. Šutý 45 zápasov, 22 bodov
Mgr. L. Tomáň – 50,5 zápasov, 41 bodov
J. Zrnčík –
17 zápasov, 6 bodov
P. Kuboš –
33 zápasov, 6 bodov
D. Oršuliak –
50,5 zápasov, 14,5 bodov
F. Habiňák –
18 zápasov, 7,5 bodov
J. Strežo –
18,5 zápasov, 1 bod
R. Zrnčík –
1,5 zápasov, 0 bodov

Kompletné stolnotenisové družstvo

Ľadový hokej
Od decembra minulého roku počas mrazivých dní bolo
v hojnom počte využívané hokejové ihrisko podľa vopred
určeného harmonogramu. Hlavne vo večerných hodinách
sa odohrávali vášnivé zápasy medzi mládežou a staršou
generáciou. Novinkou, ktorú zabezpečil starosta, boli
dresy, ktorými sa hráči medzi sebou odlišovali a získali
si hneď popularitu medzi hokejistami a tiež fanúšikmi.
Zaviedla sa aj tradícia zápasov medzi susednými obcami.
Našimi tradičnými rivalmi sa pomaly stávajú susedia
z Hornej Lehoty. Aj napriek snaživým výkonom našich
susedov, odchádzali vždy porazení.

Futbal
Po zimnej prestávke začínajú naši žiaci opäť svoju
futbalovú sezónu a pripravujú sa na majstrovskú súťaž.
Jarná časť začína 4. apríla. Jednotlivé zápasy majú žiaci
vylosované takto:
4. 4. 2004 v Žaškove 11.30 hod.
18. 4. 2004 v Malatinej 11.30 hod.
25. 4. 2004 doma so Zázrivou 12.30 hod.
2. 5. 2004 v Krivej 12.30 hod.
9. 5. 2004 doma s Oravským Podzámkom 12.30 hod.
16. 5. 2004 v Babíne 12.30 hod.
Držíme im palce a príďte ich povzbudiť !
/ Šport spracoval Rk /
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Prechod dubovským chotárom
5. ročník prechodu dubovským chotárom sa konal 17.
januára 2004. Zaregistrovaných účastníkov bolo toho roku
približne 250. Najstarším účastníkom spomedzi
zaregistrovaných bol pán Pavol Beca z Dolného Kubína
(nar. 1929), najmladším účastníkom Erik Urban z Dlhej
nad Oravou (nar. 1998) a najdlhšiu cestu k nám prekonal
pán Marián Zajíček z Prahy.
Aj toho roku nám počasie prialo, snehu bolo dosť
a organizátori latku úrovne z minulých rokov opäť
posunuli o niečo vyššie. Ich zásluhou si náš dubovský
prechod rok za rokom získava čoraz viac priaznivcov
a slová uznania a chvály sa šíria v široko-ďalekom okolí.
„Cezpoľní“ účastníci sa pochvalne vyjadrujú o kvalitne
upravenej trati i kultúrnej stránke podujatia. V každom
smere je to podujatie pre človeka veľmi užitočné, utužuje
zdravie, vytvára a upevňuje nové priateľstvá, zoceľuje
kolektív (pokiaľ sa „na zdravie“ nepripíja viac, ako je
zdravé:-).
Je evidentné, že organizátori každoročne odovzdávajú
prechodu dušu i telo a svoje úlohy pri príprave i priebehu
berú veľmi zodpovedne. Naša vďaka patrí pánom M.
Hojovi, P. Miháľovi, F. Habiňákovi, J. Murínovi, J.
Jarinovi, J. Urbanovi, A. Šuttovi, J. Šnapkovi, J. Štigovi,
J. Ťasnochovi, F. Majcherovi st. i ml., J. Krškovi, V.
Krškovi, Ing. L. Šutému, R. Miháľovi, J. Hyžovi, D.
Lukačikovi, Ing. J. Hmirekovi a M. Karetkovi. Prostriedky
potrebné na realizáciu si oddiel zabezpečuje sám
z usporiadania tanečných zábav. Veľkou podporou pri
realizácii je firma ORAVEX, Obecný úrad,
AGRODRUŽSTVO a Urbár.
Teší nás, že sa v obci utvorila skupina mladých nadšencov,
ktorí na bežkách absolvovali náš i iné prechody v okolí
a organizátori by ich veľmi radi privítali medzi sebou na
rok, pri organizovaní 6. ročníka prechodu. Štafetu treba
odovzdať ďalej, bola by škoda, keby s odchádzajúcimi
generáciami zanikali aj takéto vynikajúce podujatia.
/Em/
Nová reštaurácia, obchod
Dňa 19.marca 2004, keď majú meniny Jozefovia, bola
spustená v obci do prevádzky vynovená a rekonštruovaná
Reštaurácia pod ŽIAROM (v bývalej budove ORAVEXU).
Jej prevádzkovateľ p. Milan Murin z Oravského Veselého
oznamuje občanom, že v priestoroch tohto v skutku
pekného diela bude okrem pohostinských služieb
prevádzkovať aj stravovacie a reštauračné služby.
Občania, ale aj návštevníci obce, budú mať možnosť
výberu viacerých jedál, pochutiniek či zmrzlín a ovocných
pohárov. Bude možnosť odoberať stravu aj pre
podnikateľské subjekty, resp. inštitúcie i pre dôchodcov
a veríme, že ceny budú dostupné pre všetkých.
Otázky týkajúce sa predajne potravín sú v štádiu jednania
medzi vlastníkom DOVEX-u a JEDNOTOU a budúcnosť
ukáže ako sa to skončí.
/starosta/
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Výročné valné zhromaždenie Dobrovoľného
hasičského zboru / DHZ /
Dňa 8. februára sa konalo za hojnej účasti dobrovoľných
hasičov výročné valné zhromaždenie pod vedením
predsedu pána Jána Štigu a veliteľa Ing. Ladislava Šutého.
Ako hosť bol pozvaný aj starosta obce.
V príjemnej atmosfére boli prerokované všetky citlivé
otázky, týkajúce sa fungovania dobrovoľných hasičov
v našej obci. Výročné valné zhromaždenie jednomyselne
schválilo:
* správu o činnosti DHZ za rok 2003
* správu o hospodárení za rok 2003
* plán hlavných úloh na rok 2004
Treba podotknúť, že v súčasnosti dobrovoľní hasiči
zápasia o každú korunu z obecného rozpočtu, ktorú
plánujú využiť na nákup zastaranej techniky a zároveň aj
ako pomoc pre našu mládež, ktorá už niekoľko rokov je
veľmi úspešná na súťažnom poli. Dúfajme, že naši
poslanci si uvedomia, že DHZ je jediná zložka v obci,
ktorá je kedykoľvek nápomocná pri živelných pohromách
a tiež pomáha našej mládeži k aktívnemu prežívaniu
voľného času.
/ Rk /
(pokračovanie zo str.6)
4. Prečo sa opatrovateľská služba vypláca jednej rodine
6.000,- SK a druhí starí ľudia nemajú nárok?
Za opatrovateľskú službu platil opatrovateľom do konca
roku 2002 štát prostredníctvom Okresného úradu odboru
sociálnych vecí. Keďže túto kompetenciu štát odovzdal
obciam, obecný úrad od roku 2003 ju aj vykonáva. Problém,
vyplývajúci z vašej otázky, sme na úrade riešiť nemohli.
My sme museli prevziať celú agendu, to znamená aj
s vyplácaním financií za opatrovateľskú službu, a to
v takých sumách, ako vyplácal pred nami Okresný úrad.
Nové prípady môžu nastať, keď niekto z opatrova ných
zomrie. Posudzovať tieto prípady už bude okrem lekára a
sociálnej pracovníčky tiež obecné zastupiteľstvo. Takže
už poslanci OZ budú môcť v rámci finančných možností
schvaľovať alebo neschvaľovať nových opatrovateľov
ku nevládnym. Zámerne hovorím ku nevládnym, pretože
tieto nové prípady by mal riešiť opatrovanie nevládnych
občanov, a nie takých, ktorí sa vedia pohybovať po obci.
V budúcom roku dá štát obci na financovanie tejto služby
ešte menej financií, ako tento rok a poslanci musia
rozhodnúť tak, aby sa do nich zmestili aspoň súčasní
opatrovatelia. V súčasnosti je vyplácaná opatrovateľská
služba pre 7 opatrovateľov. Každý prípad je iný a
posudzovaný bol podľa miery postihnutia. Tých 6.000,Sk už nemá nikto, lebo je to už upravené. V priemere to
vychádza na 2.000,- Sk na jedného opatrovateľa mesačne.
Neviem, či som uspokojivo odpovedal na anonymné listy,
ale na malom priestore obecných novín sa nedá všetko
vystihnúť. Lepšie by bolo sa s pisateľom stretnúť a osobne
vysvetliť i odpovedať mu na uvedené témy.
/ starosta /
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JÚN 2003

ZO ŠPORTU A TELESNEJ KULTÚRY
Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
Dňa 20. apríla 2003 sa v našom kultúrnom dome konal za bohatej účasti hráčov tradičný veľkonočný turnaj v stolnom tenise.
Turnaj bol rozdelený do štyroch kategórii. Uvádzame umiestnenie v jednotlivých kategóriách:
Muži:
Ženy:
1. miesto Peter Kuboš, 2. miesto Mgr. Ladislav Tomáň, 3. miesto
1. miesto Iveta Miháľová, 2. miesto Jana Jarinová, 3. miesto
František Šutý, 4. miesto Dušan Oršuliak, 5. miesto Ján
Mária Jarinová, 4. miesto Mgr. Zuzana Kubošová, 5. miesto
Zrnčík, 6. miesto Alojz Šutý ml.
Aďa Oršuliaková
Chlapci:
1. miesto Michal Dulačka, 2. miesto Maroš Oršuliak, 3. miesto
Michal Murin, 4. miesto Maroš Čupaj

V súboji M.Dulačka (sprava) a M.Oršuliak.

Deti:
1. miesto Jakub Kuboš, 2. miesto Patrik Zrnčík, 3. miesto Martin
Oršuliak, 4. miesto Janko Zrnčík
/Rk/
Poradie
1.Medzibrodie
2.Chlebnice
3.Hruštín
4.Podbieľ
5.Sedliacka Dubová
6.Veličná
7.Or.Podzámok
8.Babín
9.Žaškov
10.Krivá
11.Zázrivá
12.Malatiná

Futbal
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
19
19
12
11
11
11
11
6
4
2
1

2
1
3
2
3
3
0
0
4
2
3
2

1
2
5
8
8
8
11
11
12
17
17
19

108:13
84:13
68:26
8:36
73:30
56:46
42:45
56:43
36:62
21:88
8:97
21:148

59
58
45
38
36
36
33
31
22
11
9
5

Trénerské trio pod vedením p. Jána Čupaja pokračuje v skvelých výkonoch. Naši žiaci v jarnej sezóne doposiaľ dosahujú peknú sériu
výhier vonku ako aj na domácej pôde. Vedia potrápiť aj favoritov súťaže. Medzi ostrostrelcov súťaže sa svojimi výkonmi určite zaradil
aj Maroš Čupaj, ktorý v každom zápase pútal na seba pozornosť nielen priaznivcov futbalu ale určite aj trénerov iných mužstiev.
Nadviazal tak na tradíciu futbalu v rodine Čupajovcov. Svojím výkon burcuje aj ostatných futbalistov v družstve.
Do konca súťaže ostávajú ešte dva zápasy, ktoré môžeme smelo nazvať „derby zápasy“. Cestujeme do Chlebníc a posledné kolo
uzavrieme doma ďalším naším susedom mužstvom Krivá. A ako poznám našich zanietených žiakov určite nejaký ten bod ostane na
domácej pôde. Držíme palce.
Uvádzame výsledky zápasov :
Dňa 8. júna 2003 (v nedeľu) sa uskutočnil
v kultúrnom dome slávnostný kultúrny program
dňa
zápas
skóre strelci
venovaný matkám, otcom i ku Dňu detí a niesol
13.04.03 Malatiná: Sedl.Dubová 0:7
Krška, Šnapko, Čupaj 5
sa pod názvom Deň rodiny. Pripravili ho učitelia
20.04.03 Sedl.Dubová: Zázrivá
6:0
J.Miháľ, Čupaj 5
ZŠ a MŠ našej obce so svojimi žiakmi. Deti
27.04.03 Babín: Sedl.Dubová
1:7
Oršuliak,Šnapko, Murin 5
vyjadrili takto lásku k svojim matkám, otcom
04.05.03 Hruštín: Sedl.Dubová
0:0
a oslávili porozumenie, pokoj v rodinách.
11.05.03 Sedl.Dubová: Podbiel
5:1
Polák, Čupaj 4
Účastníci programu si odniesli bohatý umelecký
18.05.03 Žaškov: Sedl.Dubová
1:2
Čupaj, Krška
i estetický zážitok.
25.05.03 Medzibrodie: Sedl.Dub. 3:0
Za pekné prežitie nedeľného popoludnia treba
01.06.03 Veličná: Sedl.Dubová
3:2
Čupaj, Habiňák
poďakovať učiteľom ZŠ a MŠ, pretože je to ich
08.06.03 Sedl.Dubová: Or.Podz.k 4:0
Čupaj 4
zásluha, že deti sa prezentovali takýmto
15.6.03 Chlebnice: Sedl.Dubová 2:1
Čupaj
spôsobom a na dobrej úrovni.
22.6.03 Sedl.Dubová: Krivá
3:0
Čupaj, Strežo F., Miháľ J.
/Rk/
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