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POKOJNÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2005
Tichá noc má
186 rokov
Pred 186 rokmi, teda cez
Vianoce 1818, zaspievali po
prvýkrát kňaz Joseph Mohr a
učiteľ Franz Xaver Gruber
v Kostole svätého Nikolu
v Oberndorfe pri Salzburgu
svoju vianočnú pieseň Tichá
noc, svätá noc. Dnes sa spieva
vo svete asi v dvesto jazykoch.
Mohr je autorom textu, ktorý
mal byť najskôr len básňou.
Raz, keď báseň mala štyri
roky, požiadal organistu
Grubera, či by k nej nezložil
vhodnú melódiu a neupravil
celok pre dva sólové hlasy a
zbor, aby sa dala predviesť
v miestnom kostole. Lenže organ bol v oprave, a tak Xaver
Gruber rozpísal melódiu pre
sprievodnú gitaru. S týmto
nástrojom sa spievala Tichá
noc po prvýkrát.
Až 6000 ľudí putuje každý
rok
24.
decembra
k spomienkovej kaplnke
Tichej noci v Oberndorfe,
stojacej na mieste kostola,
ktorý medzitým už zanikol.
Účastníci tejto slávnosti
spomínajú: „Každý spieva
Tichá noc, svätá noc vo
vlastnom jazyku, hudobný
sprievod je vpozadí. Je to
veľmi emotívne.
Tichá noc, svätá noc bude
vrúcne znieť i v našom
kostole 24. decembra na
polnočnej svätej omši z hrdiel
našich veriacich. Spev
rozohreje naše srdcia z
neopakovateľnej a jedinečnej
atmosféry narodenia Ježiša
Krista.
/ph/

Sviatky si treba
užiť spolu
s deťmi
Vianočná horúčka vrcholí.
Vo väčšine domácností už svieti
stromček, pečú sa koláče a
zábudlivci dokupujú posledné
darčeky.
Čo nás vlastne na
Vianociach tak fascinuje, že
sme ochotní absolvovať tento
predvianočný zhon?
Je to atmosféra Vianoc, ich
neopakovateľné kúzlo, kedy si
pripomíname
narodenie
betlehemského dieťaťa. Preto
zmyslom Vianoc je možnosť
užiť si aspoň pár dní pokoj,
lásku, odpustenie a zmierenie
v kruhu najbližších.
My dospelí by sme mali toto
kúzlo vyčariť – aj keď na pár
hodín – v našej rodine. Tak
dáme deťom ten najväčší
darček. Umožníme im totiž na
vlastnom príklade prežiť, že
život má svoj ľudský zmysel až
vtedy, keď vieme nielen
darovať, ale i ustúpiť, odpustiť
a milovať bez podmienok a
nestrácať nádej. Pokúsme sa
teda na Vianoce aspoň na
jeden deň vypnúť magickú
skrinku televízora, a užiť si
vianočnej pohody spolu
s deťmi.
/ph/

Redakcia obecných novín ŽIAR a obecný úrad prajú
našim spoluobčanom, aby najkrajšie sviatky roka –
Vianoce prežili v šťastí, pokoji a láske...
Do nového roku 2005 prajeme pevné zdravie, lásku
a pokoj v našich rodinách.
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Vianoce boli vždy tými najkrajšími kresťanskými sviatkami. Intenzívne ich prežívali naši predkovia, aj keď skromnejšie, ale
o to viac radostnejšie, pospolitejšie, vo vzájomnom porozumení a láske. Ako to bolo v minulosti? Opýtali sme sa jednej našej
staršej, ale pamätlivej občianky s vrodenou inteligenciou, ktorá nechce byť menovaná. Svoje rozprávanie začala takto:
-Keď nastali chladnejšie dni a dlhé večery, vtedy dievky sa schádzali na priadkach. Jój, bolo to veselosti! Aj mládenci prišli,
zaspievali sme si a niekedy aj pri harmonike zatancovali. Najviac veselosti sme zažívali na Ondreja – robili sme rôzne pletky, ale
všetko tak, aby sme nikomu neurobili škodu. Premiestňovali sa veci iba tam, kde mali mládenca alebo dievku a to tak; ten čo
pokukoval za nejakou dievčinou, odniesli mu určitú vec k nej a naopak. Odnášali sa obyčajne triesky, bránky a niektoré
poľnohospodárske náradie. U Oršuliakov mali zlého psa a vždy si mysleli, že im nik nič nevyvedie. Dievčatá vzali trochu mäsa,
podhodili psovi a pes ich pokojne pustil do dvora. Vzali voz a ako ho ťahajú, zrazu to zbadal starý Oršuliak. Pribehol a začal ťahať
za lievč naspäť do dvora. Začala ťahanica. Na jednej strane dievčatá a na druhej Oršuliak, ale musel to vzdať. Dievky boli
v presile. Odtiahli ho tam, kde chceli – ku frajerke Oršuliakovho syna. Stala sa aj taká vec. Keď som sa vydala, zrazu na Ondreja
na našej streche maketa vyobliekanej dievky v kroji. Nuž, dievku som zhodila, jej oblečenie som si vzala, aspoň som mala pekný
bruclík. Pred Vianocami bolo Lucie, ale u nás v dedine v ten deň sa nič zvláštne nerobilo, neveštilo sa.

Priebeh Štedrého dňa
Na Štedrý deň sa všetci tešili. Bola to najväčšia radosť. V ten
deň sa všetko robilo. Upratovalo sa, piekli pečeníky, chlapi dávali
do poriadku v maštali. Chodili aj obecní pastieri po domoch, komu
pásli dobytok, s polazníkmi /vysoký prút, na ktorom bola vetvička
chvojiny a tiež vetvička z ovsa/. V každom dome nechali jeden
polazník, ale najprv ním vyšibali ženy a vinšovali vianočné sviatky.
Za toto dostali doma pečený chlieb. Keďže ho vyzbierali hodne,
dávali ho na pôjd zamrznúť, aby vydržal na dlhšiu dobu a mohli
ho čerstvý skonzumovať. No, nevydržal dlho, lebo v rodinách
pastierov mali obyčajne veľa detí. Rektor – organista napiekol
oblátky a tie roznášali deti po domoch. Keď vošli do domu,
povedali takú veršovačku:
„Vážení občania, Vianoce sa blížia, narodenie Pána. Najkrajšie
to sviatky každého kresťana. Náš pán rektor vám praje šťastlivé
vianočné sviatky a na dôkaz lásky posiela oblátky. Pochválen
Pán Ježiš Kristus.“
Gazda im dal páru koruniek. Deti ich dali pánu rektorovi a odmena
sa ušla aj deťom.

Štedrá večera
Vytvorila sa sviatočná a dôstojná nálada. Všetci sa pekne
vyobliekali. Bola obrovská radosť. To si dnes už ani nevieme
predstaviť. Keď večer zazvonilo, všetci si sadli za prestretý
vianočný stôl. Najprv sme sa pomodlili, mať ponatierala medom
oblátky a každému podala. Bolo to na znak lásky, porozumenia a

v tom sa mal niesť aj nasledujúci rok. Nasledovala kapustnica
s údenou rybou, chytenou v Orave. Potom opekance s makom,
rezance s tvarohom alebo bryndzou, prípadne s postrúhaným
oštiepkom. Bolo aj víno, samozrejme, doma vyrobené zo žita. Mať
ho večer uvarila, osladila a ponúkala ho všetkým, najviac si na
ňom pochutnal otec. Večera sa ukončila modlením a ďakovaním za
Božie dary. Deti už netrpezlivo čakali, aby mohli ísť spievať. Deti
spievali v každom dome. Z dievok a mládencov sa vytvorili skupiny.
Dievky spievali v tých domoch, kde mali mládenca a mládenci
zasa, kde mali dievku. Faru nikdy neobišli. Ľudia im za to dávali
peniaze. Tie sa vždy dali na užitočné veci. Napríklad raz dali na
nový organ v kostole. Spev vianočných piesní sa ozýval do
pozdného večera a potom sa všetci zišli na polnočnej sv. omši
v kostole. Kostol bol vždy vyzdobený jedľami, ktoré mládenci
doviezli až z Magury. Tie siahali skoro až po povalu a trblietali sa
od pestrofarebných stužiek. To už urobili dievky.

Vianoce boli vždy prekrásne, plné radosti
v očakávaní narodenia Ježiška. Tým žila celá
dedina a v takom porozumení, akoby to bola jedna
rodina. Aj keď teraz sú Vianoce bohaté na darčeky,
rôzne jedlá, sladkosti, ale kdesi sa vytratila tá
opravdivá láska medzi ľuďmi. Každý sa uzaviera
do seba a v tom nevidím veľkú nádej lásky. Bodaj
by som sa mýlila.
/zaznamenal ph/
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ZDRAVOTNÉ PORADENSTVO K VIANOCIAM
Bolesti hrdla?
Aj s tým si poradíte!
Predvianočné upratovanie, zhon,
stres… A choroba je na svete! Najhorší
program cez sviatky je prežiť ich
v posteli s chorobou. Bolí vás hrdlo?
Zaútočte proti chorobe účinnou, lacnou
a najmä „zdravou“ medicínou. Ako na
to? Fytoterapia je vynikajúcim
pomocníkom na zvládnutie choroby.
Počas choroby kloktajte touto
zmesou: 25 g vňate repíka, 25 g vňate
jablčníka, 35 g listov mäty piepornej. Dve
lyžičky zmesi zalejte pohárom vriacej
vody, 15 minút lúhujte a sceďte.
Čaj na pitie: po 20 g bazového kvetu
a šípiek, po 10 g listov žihľavy, vňate
ľubovníka bodkovaného, vňate yzopu,
koreňa lopúcha a listov šalvie. Lyžicu
zmesi zalejte pohárom vriacej vody.
Lúhujte 15 minút, sceďte a pite trikrát
denne pohár čaju.
Môžete použiť aj túto zmes: po 30 g
listov pupenca, kvetov nechtíka a
kvetov harmančeka zalejte pohárom
vriacej vody. Lúhujte 15 minút, pite trikrát
denne pohár čaju.
Kloktadlo z klinčekov: najemno
rozdrvte asi 10-15 klinčekov. Môžete ich
rozdrviť valčekom na cesto tak, že ich
dáte do utierky a „vaľkáte“. Potom ich
vsypte do štvrťlitrového hrnčeka a
zalejte vriacou vodou. Nechajte lúhovať
– pred prvým použitím aspoň pol hodiny.
Časť zlejte, doplňte teplou vodou a
kloktajte. Nálev, ktorý vám zostane
/klinčeky v ňom nechajte/, použite
rovnakým spôsobom pri ďalšom
kloktaní.
Ak vás nepostihol len zápal mandlí,
ale aj zápal hrtana a máte problém
s hlasivkami, vyskúšajte túto zmes:
zmiešajte 40 g kvetov slezu, po 20 g
kvetov lipy, kvetov podbeľa, listov
šalvie a plodov fenikla. Lyžicu zmesi
zalejte pohárom vriacej vody, lúhujte 15
minút, sceďte a pite trikrát denne.
Vhodné je kombinovať čaj s inhalovaním
minerálnej vody Vincentka.
Pri spomínaných problémoch pomáha
aj obklad: rozdrvte 30 g dubovej kôry,
zalejte 500 ml vody a varte 30 minút.
Sceďte. Do roztoku namočte čistú
ľanovú handričku, vyžmýkajte a priložte
na hrdlo. Obklad treba meniť každých
20 minút. Súčasne niekoľkokrát denne
kloktajte dubovým odvarom.

Ako zvládnuť teplotu
Zábal s jablkovým octom
Jablkový ocot obsahuje dôležité
minerály a stopové prvky. Napomáha
poteniu a vylučovaniu škodlivých látok
z tela. Pomôže aj vtedy, keď vaše dieťa trápi
teplota. Do vlažnej vody pridajte trochu
octu a do roztoku namočte uterák alebo
plienku. Potom pokračujte ako pri
klasických zábaloch. Do vyžmýkanej látky
netreba baliť celé dieťa, stačí, keď mu
zabalíte končatiny. Dobre poslúžia aj
„octové“ ponožky.
Príprava jablkového octu: jablkové
šupky alebo pokrájané jablká dajte do
väčšieho pohára a zalejte studenou vodou.
Na urýchlenie kvasenia môžete pridať
trochu octu, žitného chleba alebo cukru.
Otvor zakryte papierom prepichaným
silnejšou ihlou, utesnite gumičkou.
Nechajte stáť 3-4 dni pri izbovej teplote,
denne miešajte. Ak je tekutina čistá,
kvasenie skončilo. Preceďte cez plátno a
dobre uzavrite.

VIETE, ŽE …
Búrske oriešky? Áno? Alebo nie?
Kúsoček búrskeho orieška dokáže u
niektorých ľudí vyvolať anafylaktický šok,
prejavujúci sa náhlou dušnosťou,
poklesom krvného tlaku a obehovým
zlyhaním. Alergia na tento druh orechov
totiž patrí k najsilnejším. Už preto nie sú
búrske oriešky tou pravou pochúťkou pre
malé deti. Tieto oriešky či výrobky z nich
však nemusia byť strašiakom na celý život
ani pre alergikov, ako sa dosiaľ
predpokladalo.
Lekári z Univerzity Johna Hopkinsa
v americkom Baltimore vyriešili podľa
denníka New York Time 223 dospelých
alergikov, u ktorých sa v detstve dokázala
alergia práve na búrske oriešky. Došli
k záveru, že pätina z nich sa už obávať
nemusí.
Prečo, to zatiaľ nie je jasné, ale dokazuje
to, že každý alergik by sa mal raz za čas
podrobiť kontrolným testom, aby zistil, či
zo svojho trápenia náhodou tiež
nevyrástol.

Pre med riskujú aj život
Pôvodne sa med vyberal z hniezd
divých včiel. Dodnes sa indický med od
včely dorsata vyberá z hniezd
v stromoch. Zberači medu z Tibetu a
Nepálu sa preslávili odvážnymi zostupmi
po lanách do hlbokých skalných trhlín,
pričom ich chránili len dymiace fakle.
V Európe bol základným sladidlom
dovtedy, kým ho v 9. storočí s rozšírením
islámu zo Stredného Východu
nevystriedal trstinový cukor. Cukor bol
však úzkoprofilovým tovarom až do 17.
storočia, keď sa v Novom svete začala
vo veľkom pestovať trstina. Med je však
stále dôležitou surovinou pri príprave
mnohých lahôdok. Pečivo s medom
vydrží dlhšie a je vláčnejšie ako pečivo
pripravené s cukrom.

VIANOČNÝ TIP
Sviatočný ovocný šalát
Potrebujeme 250 g sušených marhúľ,
75 g hrozienok, 150 g olúpaných mandlí,
50 g pistácií, 3 lyžice medu, 2 lyžice
vody, 2 banány, trocha strúhaného
muškátového orieška, ak robíme šalát
pre dospelých, môžeme pridať lyžicu
rumu alebo ovocného likéru. Sušené
ovocie a oriešky v mise zalejeme medom
a vodou, aby všetko bolo ponorené.
Necháme postáť 24 hodín. Pridáme
pokrájané
banány,
ochutíme
muškátovým orieškom a necháme
postáť v chladničke.
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
ZO ZASADNUTIA OZ

ČAKÁ NÁS ŤAŽKÝ ROK

Dňa 29.11.2004 zasadalo obecné zastupiteľstvo za účelom
prerokovania návrhu VZN 5/2004 o dani z nehnuteľností, o
miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálny odpad.
Ďalej rokovali o vplyve fiškálnej /štátnej/ decentralizácie na
obecný rozpočet, čo sa týka najviac školstva a opatrovateľskej
služby. Starosta informoval poslancov OZ o ťažkostiach so
zabezpečením financovania školstva. Peniaze na ZŠ a MŠ
v budúcom roku budú hradené obci len na počet žiakov, ktorý je
v našej obci veľmi nízky. Vzniká obava s prefinancovaním
nákladov na udržanie školy v obci. OZ sa bude touto situáciou
zaoberať na každom zasadnutí zastupiteľstva.
Obecný úrad pripravil návrh znenia VZN č. 5/2004 o dani
z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálny odpad. Toto VZN je vyvesené aj na úradnej tabuli
obce. K jeho definitívnemu schváleniu dôjde na nasledujúcom
zasadnutí OZ. Od roku 1991 sa dane z nehnuteľností v našej
obci neupravovali /naša obec mala z okolitých obcí najmenšie
dane a poplatky/, preto sa očakáva zvýšenie týchto daní, nakoľko
financie zo štátneho rozpočtu nebudú stačiť pokryť všetky
náklady a výdavky obce a obecného úradu. Zmenilo sa
financovanie obcí /prebieha tzv. fiškálna decentralizácia/ tak, že
všetky peniaze pre obce sa napočítavajú podľa počtu detí, podľa
počtu dôchodcov, podľa počtu obyvateľov a podľa nadmorskej
výšky obce. Na základe týchto nových nápočtov naša obec
dostane menej financií ako v predchádzajúcich rokoch, pretože
skoro vo všetkých vyššie uvedených ukazovateľoch máme nízke
počty ekvivalentov. Fiškálna decentralizácia spôsobí v našej obci
veľké problémy so zabezpečením chodu základnej a materskej
školy a zabezpečením financovania opatrovateľskej služby, tiež
aj iných činností.Obecné zastupiteľstvo prejednalo aj žiadosť
Petra Harezníka o kúpu stavebného pozemku od obce /obec nemá
voľné stavebné pozemky/ a žiadosť P. Hučalu o súhlas
s prevádzkovaním výherných prístrojov /automatov/. Obe
žiadosti boli zamietnuté.
V rámci diskusie a interpelácií poslancov boli prejednané
otázky týkajúce sa problémov a záležitostí obce. Napríklad
využívanie internetovej učebne v škole, dovoz stravy z Dlhej
nad Oravou do školy, problém s prefinacovaním opatrovateľskej
služby, neplatička v bytovke, prehľad trestnej a priestupkovej
činnosti v obci, práce VPP, obchvat, kombinovaná doprava
kamiónov, silvestrovský ples, výrub smrekov v parku, falošné
dopravné tabule, poukážky pre dôchodcov, oprava JOJ-ky,
Štefanská zábava – hasiči, smetisko, žľaby pri studničke, cesta
do Rovne – závora, autobusové a vlakové nástupištia – poriadok,
vianočný stromček v parku, sociálny príspevok – Ľ. Tropeková,
D. Straková, kniha o Sedliackej Dubovej – doplnené nové vydanie,
hasičská striekačka – prevod na obec atď. Obecné zastupiteľstvo
schválilo sociálnu výpomoc k Vianociam vo výške 500,- Sk pre
rodiny Tropekovú a Strakovú, nákupné poukážky pre dôchodcov
v sume 100,- Sk, spílenie stromov v obecnom parku po jarnom
období a bezodplatný prevod družstevnej LIAZ-ky /hasičskej/
z AGRODRUŽSTVA na obec.

Od januára 2005 budú v obciach a mestách len také miestne
dane, aké miestna vrchnosť uzná za vhodné, a len v takej výške,
akú sama stanoví. Túto právomoc obciam priznáva zákon o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné
stavebné odpady, ktorý je účinný od 1. novembra 2004. Aj keď
starostovia vedia, že zvýšenie dane im na popularite nepridá, no
musia zabezpečiť chod obce, čo je pri raste cien z roka na rok ťažšie.
Výšku a ďalšie podrobnosti miestnych daní obec stanoví
všeobecne záväzným nariadením. Od 1. júla toho roku platí, že
návrh tzv. VZN obec pred tým, ako ho zastupiteľstvo má prerokovať,
zverejní a občania ho môžu pripomienkovať. Toto bolo v našej
obci uskutočnené a dodržané.
Miestnymi daňami sú:
daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného
priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň
za nevýherné hracie prístroje.
Miestnym poplatkom je:
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Daň za psa
Zdaňuje sa pes starší ako 6 mesiacov, ktorého chová fyzická alebo
právnická osoba.
Nezdaňuje sa pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
Kto je daňovníkom
vlastník psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, držiteľ psa
Na základe čoho sa daň vyrubí
na základe počtu psov - 150 Sk za jedného psa
Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
- platí sa za odpad, ktorý vzniká na území obce. Platí ho fyzická
osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá
tam užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu …, ďalej
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie. Tiež
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
na území obce na účel podnikania.
Výška poplatku je:
- najmenej 0,20 koruny a najviac 3,30 koruny za osobu a kalendárny
deň, ak v obci nie je zavedený množstvový zber. V Sedliackej
Dubovej je to 0,60 koruny za deň, t.j. 219 Sk na občana za rok.
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí:
- za čas, v ktorom sa poplatník dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí, za čas neprítomnosti poplatníka v obci z dôvodu
výkonu vojenčiny, alebo ak nehnuteľnosť neužíva viac ako 90 za
sebou idúcich dní. Poplatok za odpad musí občan zaplatiť za celý
rok. Úľavy sa budú odratávať na konci roka na základe
odôvodnených dokladov.
V našej obci s 500 obyvateľmi je obecný rozpočet stanovený na
rok 2005 vo výške 1 milión 200 tisíc korún a príjmy - dane
z nehnuteľností v ňom tvoria iba 5 %.
Ťažšie starostovanie priniesol najmä prechod kompetencií na
samosprávy, ich nedostatočné dofinancovanie, ale aj celková
sociálno – ekonomická situácia na Slovensku. Veľmi ťaží školstvo
a najmä spôsob jeho financovania.
/starosta/

/ph/
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prof. JUDr. Petrovi Colotkovi, CSc
Náš rodák Peter Colotka sa dožíva 10. januára 2005 významného životného jubilea
– 80 rokov plodného života. Boli to roky skromnosti, pracovitosti, úspechov i pádov,
ale vždy našiel v sebe toľko životnej energie, aby sa smelo postavil k životu a odolal
nepriazni osudu. Leitmotívom jeho nádeje bola vždy láska k rodnej obci, a
predovšetkým k Orave. Sám hovorieval pri stretnutiach s našimi občanmi, že
nadovšetko miluje rodnú Oravu a dedinku v malebnom lone prírody Sedliacku
Dubovú. Aj keď žil väčšinu svojho života vo veľkomeste, rád prichádzal medzi
svojich rodákov a oni za ním, aj keď väčšinou s požiadavkami o pomoc či radu.
Nikdy ich neodmietol, ba vždy milo privítal v rodnej reči svojej matere. Milo to padlo
nielen jemu, ale aj jeho hosťom. Usiloval sa vyhovieť ich požiadavkám a okrem toho
poskytol múdru radu, ako majú postupovať pri rôznych záležitostiach. Mnohí si
pamätajú jeho pomoc a sú hrdí, že práve v Sedliackej Dubovej sa narodila taká
osobnosť, ktorá reprezentovala nielen Oravu, Slovensko, ale prerástla ich hranice
svojím významom.
V roku 1963 sa stal povereníkom SNR pre spravodlivosť do
Akých bolo tých 80 rokov ?
roku 1968. V roku 1968 vykonával predsedu Federálneho
zhromaždenia ČSSR, potom sa stal predsedom vlády ČSR, neskoršie
Svetlo sveta uzrel 10. januára 1925 v maloroľníckej rodine
predsedom vlády SSR. V roku 1989 odišiel do dôchodku. Z väčších
v Sedliackej Dubovej. Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci
jeho prác je známa kniha Osobné vlastníctvo /1956/ a viacero
a tu sa už prejavili jeho schopnosti – túžba po vzdelaní, zmysel
odborných článkov.
pre spravodlivosť. Lenže v tej dobe to nebolo jednoduché. Rodičia
V roku 2003 ho postihla smutná udalosť, zomrela mu manželka.
na jeho ďalšie štúdium nemali peniaze a otec by bol najradšej,
Teraz žije v Bratislave spolu so synovou rodinou. Teší sa svojim
keby ostal doma na gazdovke. Malý Peter bol odhodlaný ísť na
dvom vydareným vnukom.
Gymnázium v Dolnom Kubíne. Nakoniec otec súhlasil. Petrova
sestra Helena, mladšia o 4 roky, spomína:
Rodáci nezabúdajú
„Otec išiel Petra zaviesť do školy a treba bolo ísť na vlaku.
Ženy videli, ako ide Colotka so synom. Mojej matere sa pýtali,
Náš pán prof. JUDr. Peter Colotka, CSc. vytvoril hodnoty, ktoré
že kde jej muž vedie toho chlapca. Priznala sa, že do školy do
s uznaním obdivujeme a želáme si, aby aspoň v malej miere sa vhĺbili
Kubína. Reakcia žien bola, že z čoho budú financovať chlapca,
do duchovných pokladov našich dejín. Má morálne a mravné
veď prídu o celý majetok. Mať ma okamžite poslala za otcom,
kvality. Nikdy nebol slabochom a jeho heslami sú: práca, láska,
aby som ho zastavila. Utekala som ako bez duše. Zastihla som
poctivosť a spravodlivosť.
ich na stanici. Povedala som im, čo odkázala mať a tiež čo ženy
Z úcty k nášmu rodákovi a za jeho zásluhy sa obecné
vraveli. Otec sa zamyslel a nakoniec mi povedal, že už kúpil
zastupiteľstvo rozhodlo mu udeliť titul “Čestný občan Sedliackej
lístky na vlak, takže len predsa pôjdu. Na Petrových očiach
Dubovej” a ten mu bude odovzdaný ku dňu jeho životného jubilea.
som zbadala spokojnosť. “ Takto začal Peter navštevovať
Naši rodáci zo Sedliackej Dubovej mu posielajú vrelé pozdravy
gymnázium. Pre rodičov to nebolo ľahké. Bolo treba nosiť
a k jubileu blahoželajú, zároveň prajú pevné zdravie, do ďalšieho
potraviny na stravu v internáte, platiť ubytovanie a iné poplatky
života pokoj v kruhu svojich blízkych a radosť z vnukov.
a doma toho veľa nebolo. Na štúdium si musel privyrábať.
Našu gratuláciu ukončíme myšlienkou: „Len charakter robí
Gymnázium úspešne ukončil maturitou.
človeka veľkým.“
V štúdiách pokračoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave.
/ph/
Aj počas vysokoškolských štúdií sa musel ťažko prebíjať. Zarábal
si fyzickou prácou a doučovaním žiakov. Napriek
zaneprázdnenosti si našiel čas aj na šport – hral futbal a vraj
k tomu priučil aj svoju mladšiu sestru Helenku. Ešte teraz sa
Petrovo meno spája s futbalom v Sedliackej Dubovej a v Podbieli.
Po skončení Právnickej fakulty UK v Bratislave zostal pracovať
na fakulte ako asistent, potom docent /1950-1963/ a od roku 1964
ako profesor. Počas pôsobenia na právnickej fakulte si založil
rodinu, manželka bola tiež právnička. Narodil sa im syn Peter.

Vystúpenie P. Colotku na družstevnej schôdzi v rodnej obci
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SPRAVODAJSTVO
Vzdelávacie poukazy
v praxi
Na základe vzdelávacích poukazov od
septembra tohto školského roku môžu deti a mládež
využívať rôznu záujmovú činnosť v školských
zariadeniach. To sa deje aj v našej miestnej škole.
Vzdelávacie poukazy využilo všetkých 17 detí, ale
prihlásili sa aj deti z iných škôl. Všetci sa zaujímajú
o internet a počítačovú techniku. Škole sa podarilo
zabezpečiť šesť počítačov. Takto vznikol útvar
záujmovej činnosti – výpočtová technika.
Vedúcimi sa stali Mgr. Ladislav Ovári, riaditeľ školy
a Ing. Pavol Laurinčík.
Mgr. L. Ovári vedie krúžok pre žiakov prvého až
tretieho ročníka v popoludňajších hodinách. Ing.
P. Laurinčík sa venuje vyšším ročníkom a
dospelým, a to každý piatok o 17.oo hodine.
Obidvaja vedúci svojich zverencov vedú
k ovládaniu počítača, softweru, internetu a vôbec
k zasväteniu do tajov počítačových systémov.
Okrem toho je tu možnosť prístupu na internet za
poplatok aj pre širokú verejnosť, ktorý činí 30.- Sk
za hodinu. Tento poplatok slúži na vykrytie
priamych nákladov na prevádzku počítačov, hlavne
vykrytie energií. Prístup na internet pre verejnosť
je každý piatok od 18.30 hodiny.
Je na škodu všetkých tých žiakov, ktorí
neodovzdali vzdelávacie poukazy, a to či už zo
zábudlivosti, nedbanlivosti, alebo z obavy z toho,
že ak odovzdám škole vzdelávací poukaz, budem
musieť ešte aj niečo platiť, pretože po odovzdaní
poukazu škole mohli bezplatne navštevovať
krúžok internetu v mieste svojho bydliska. Veríme,
že po prvých skúsenostiach s využitím
vzdelávacích poukazov si žiaci v budúcom
školskom roku nenechajú ujsť možnosť bezplatne
navštevovať krúžok informatiky, resp. iný krúžok,
ktorý môže škola zriadiť a financovať
z odovzdaných vzdelávacích poukazov.
Vznik takého útvaru je na prospech nielen detí,
ale aj dospelých, pretože pomáha odstraňovať
počítačovú negramotnosť a dnešná doba si
vyžaduje práve v tejto oblasti skutočnú zručnosť.
Z toho dôvodu ponúkame našim občanom, aby
sa prišli poučiť, prípadne využiť túto techniku
každý piatok o l8.30 hodine v miestnej ZŠ.
Nezabudnite si so sebou doniesť prezúvky!
/Ing. P. Laurinčík/

Dlžianska Alma – mater v októbri tohto roku slávila 40 rokov svojho
vzniku. Jubileum školy sa rovnako týka aj nás občanov Sedliackej
Dubovej, pretože ju naše deti navštevovali a aj navštevujú. Tu
nachádzajú odrazový mostík pre ďalšie vzdelávanie a mnohí z nich sa
stali inžinieri, právnici, lekári, učitelia, ba aj zruční odborníci v robotníckych
profesiách. Za týmto všetkým sú ich učitelia, ktorí im odovzdávali svoje
vedomosti a formovali ich morálny profil, aby sa stali charakternými ľuďmi.

História školy
Medzníkom v dejinách školy v Dlhej nad Oravou bol rok 1962. Požiar
zničil vtedy existujúce školské budovy. V decembri 1962 sa začalo
s výstavbou novej školskej budovy v časti Dúbä.
Od 1. septembra 1964 sa v nej začali vyučovať žiaci nielen z Dlhej, ale
aj z okolitých obcí. Škola mala 10 tried, jedáleň, dielne a telocvičňu.
Riaditeľom v tom čase bol Ján Mikuláš, ktorý v tejto funkcii pôsobil do
roku 1970. V ďalšom období boli riaditeľmi:

Vladimír Žirko /1970-1976/
Emília Pilátiková /1976-1989/
Štefan Matejov /1989-1992/
Anna Jakubcová /1992-1994/
Štefan Matejov /1994-2000/
Helena Capuliaková od roku 2000 i v súčasnosti
S rastúcim počtom detí kapacity školy nestačili, začala sa v roku 1987
prístavba učební a úspešne sa dokončili v roku 1998. Škola získala nové
moderné učebne a aj priestory pre kabinety a záujmovú činnosť.
V súčasnosti má štandardné materiálne vybavenie modernej základnej
školy, ktoré sa postupne zveľaďuje a modernizuje. Budem citovať slová
Mgr. Anny Ováriovej z billetinu, ktorý vydala škola k tomuto výročiu.
„…… aspekty z pohľadu na jubilejúcu Základnú školu v Dlhej nad
Oravou sú nielen predpokladom, ale priam istotou kvalitnej a efektívnej
výchovno-vzdelávacej práce. Táto istota je akcentovaná kvalitným a
odborne fundovaným pedagogickým kolektívom, ktorý má aj z hľadiska
vekového priemeru veľmi priaznivé parametre. Snúbi sa v ňom skúsenosť
starších so zdravou dravosťou a odbornosťou mladosti. Tam je záruka,
že škola v Dlhej nad Oravou je a bude skutočnou dielňou ľudskosti a
žriedlom vedomostí a poznania pre všetky deti, ktoré ju navštevujú.“

Jubilujúcej škole ako aj jej pedagógom úprimne blahoželáme a
prajeme, aby aj naďalej správne formovali detské duše, obohacovali
ich vedomosťami potrebnými pre ďalšie vzdelávanie. Vyslovujeme im
srdečné poďakovanie a úctu. Zaslúžia si to!
/ph/
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ZO SPRAVODAJSTVA
Úspešné podujatie

Skvelý deň pre žiakov i rodičov

Tajomstvo dlhého života môže poznať každý, ak to chce.
Mnohým v dôchodkovom veku vyhovuje, keď si posedávajú
so založenými rukami, rozmýšľajú o chorobách, trpia depresiami,
nudou – jednoducho dožívajú. Vôbec si neuvedomujú, že
zázrakom je každé ráno, ktoré zaklope na dvere ich naoko
všedného dňa.
To, že sa dá žiť aj inak, dokazujú naši seniori MO JDS –
klubu dôchodcov v našej obci a prichádzajú na nové myšlienky.
Odputávajú sa od stereotypu a začínajú sa realizovať. Takou
odputávkou bola aj akcia úcty k starším, ktorú usporiadal
7. novembra 2004 miestny klub dôchodcov v spolupráci
s obecným úradom a ZŠ s materskou školou. Všetko sa
uskutočnilo v kultúrnom dome. Prvé chvíle stretnutia starších
občanov spríjemnil bohatý kultúrny program žiakov a detí
miestnej školy. Celý program sa niesol v duchu úcty k starším a
k ich dôstojnému prežívaniu jesene života. Po vystúpení detí sa
všetci dôchodcovia premiestnili do zasadačky, kde bolo všetko
pripravené a prestreté stoly s občerstvením. Tu ich privítal
starosta obce, predseda klubu, a zástupca okresnej organizácie
JDS v Dolnom Kubíne Ing. Eduard Trizuliak. Po prípitku
nasledovalo spoločenské posedenie, ktoré sa nieslo v príjemnej
nálade, zneli piesne za sprievodu harmonikára Mariána Miháľa.
Keď sa ozvali tóny piesne Na tej našej Oravienke, mnohým sa
zarosili oči. Táto pieseň silne a emotívne zapôsobila aj na pani
Irena Vraštiakovú a slzám sa neubránila. Po chvíľke sme sa jej
spýtali, aký má dojem z tohoto podujatia starších občanov našej
obce. Vyznala sa takto:
- Som dojatá z tak milého stretnutia. Som stále doma, nikam
nechodím a priamo sa mi žiadalo byť medzi ľuďmi, medzi
svojimi. Tu som sa porozprávala, zaspomínala a dokonca aj
zaspievala piesne mojej mladosti. Prišla som aj keď nie som
členkou klubu, ale po dnešnom dni vypisujem prihlášku a
chcem sa stať právoplatnou členkou klubu dôchodcov. Veď
sa tu cítim veľmi dobre a citovo to na mňa príjemne zapôsobilo.
Spoločenské posedenie sa predĺžilo do neskorých večerných
hodín. Niektorým sa nechcelo ani odísť. Dôkazom je, že asi
ďalších 10 starších občanov chce byť členom klubu. Vidia v tom,
že sa dá žiť plnohodnotnejšie a spokojnejšie.
/ph/

Deň 13. októbra 2004 sa teda vôbec nepodobal obyčajnému
školskému dňu. Ráno sa žiaci i škôlkári ponáhľali do školy, aby
ukázali svojim rodičom, čo všetko vedia, akí sú dôvtipní i
kreatívni. Aj rodičia boli zvedaví na svoje ratolesti i zároveň na
prácu svojich učiteľov. Takto spoločne všetci sa v ten deň
zapojili do Európskeho dňa rodičov a škôl.
Toto podujatie zo strany učiteľov ZŠ a MŠ pod vedením
riaditeľa Mgr. Ladislava Ováriho bolo do detailov pripravené.
V triede sa zišli žiaci, rodičia, starí rodičia, učitelia, čo vytvorilo
priaznivú afmosféru, pripadalo to ako jedna ucelená rodina.
Všetkých milo privítal riaditeľ školy a zároveň otvoril toto
podujatie i vysvetlil význam poriadania Európskeho dňa rodičov
a škôl.

Spoločenské posedenie v rámci mesiaca úcty k starším

Napriek tomu, že naša škola je na počet žiakov malá, jej
pedagógovia vedia vytvoriť podujatie veľkej školy. Rodičia
mali možnosť vidieť prácu svojich detí na dvoch vyučovacích
hodinách i vo vedomostnej súťaži „Riskuj“. Vyučujúci predviedli
moderné vyučovacie metódy, postupy i formy, ktoré aktivizovali
žiakov a evokovali čo k najlepším výkonom. Tí najlepší boli
odmenení /symbol v čokoláde/ euro mincami. Samozrejme aj
ostatné deti a žiaci neodišli bez odmeny.
Po tejto vyučovacej i súťažnej časti sa všetci presunuli do
kultúrneho domu, kde bola inštalovaná výstavka ovocia a
zeleniny. Vystavené tu boli aj exponáty poľnohospodárskych
strojov a náradí, ktoré v dávanej minulosti používali naši starí i
prastarí rodičia. Niektoré náradie deti už nepoznali a ani im to
nič nehovorilo.Tí starší si len nostalgicky zaspomínali na časy
minulé.
Z vystavených exponátov zeleniny a ovocia zvíťazila
hlávka kapusty neobvyklých rozmerov i hmotnosti. Takúto
kapustu vypestovali v rodinách Urbanovej a Čupajovej. Kolorit
výstavky milo umocnilo vystúpenie detí z materskej školy.
Možno konštatovať, že to bolo vydarené podujatie a skvelý
deň pre žiakov, deti z materskej školy, rodičov, a samozrejme aj
pre učiteľov, lebo tu sa ukázali výsledky ich mravenčej práce.
Odmenou im bol dosiahnutý efekt.
/ph/

SPRAVODAJ ŽIAR

-8-

DECEMBER 2004

NÁZORY - POSTREHY - KRITIKA
Tentokrát sme našim spoluobčanom položili päť otázok týkajúcich sa práce starostu. Uvádzame odpovede troch respondentov, sú
anonymné. K uvedeným témam sa v prípade zájumu môže vyjadriť každý z vás, ak svoje názory, či postrehy napíšete a odovzdáte
niektorému z členov redakčnej rady, či vhodíte do schránky pri dverách obchodu p. Vavrečanovej. Otázky zneli:
1/ Ako hodnotíte doterajšiu prácu starostu, plnenie jeho volebného programu, efektivitu práce, využitie finančných prostriedkov...?
2/ Ktoré oblasti svojej práce by mal zlepšiť?
3/ Je na dobro veci, že vykonáva viac zodpovedných funkcií (PD, obec, urbár)? Nemá to negatívny dopad na riadenie obce?
4/ Myslíte si, že využíva svoje funkcie aj na svoj biznis?
5/ Je dosť razantný pri riešení priestupkov znečisťovania prostredia, vandalizmu, podávania alkoholu v obchodoch, dodržiavania
otváracích hodín...?
Odpoveď prvého respondenta:
1 – Doterajšiu prácu starostu môžem zhodnotiť (až na nejaké výnimky, ku ktorým sa vrátim v inom bode) len pozitívne. Volebný
program, pokiaľ viem, sa priebežne plní a efektivita práce je pomerne dosť vysoká. Čo sa týka využívania finančných prostriedkov,
myslím si, že je to úplne v poriadku – škoda, že ich nie je väčšie množstvo.
2 – Vo viacerých veciach sa už zlepšil, takže v tejto chvíli ma nič nenapadá.
3 – Všeobecne nikdy nie je dobre, ak jedna osoba vykonáva viac funkcií, ktoré sú náročné nielen z časového hľadiska, ale hlavne čo
sa týka zodpovednosti. Myslím si však, že v prípade nášho starostu sa dá použiť príslovie o výnimke, ktorá potvrdzuje pravidlo.
Jediný problém je v tom, že je menej zastihnuteľný.
4 – Žiadne funkcie na svoj biznis určite nevyužíva. Napokon ani neviem, že by aj nejaký mal.
5 – A sme asi pri najväčších problémoch našej obce. Všade platí, že kde nie je žalobca (alebo svedok), nie je ani obvinený. Toto platí
aj v prípade znečisťovania životného prostredia a vandalizmu v našej obci. Keďže určití obyvatelia obce si vstúpiť do svedomia zrejme
nemienia, asi treba vypísať slušnú odmenu a zaručiť anonymitu pre prípadného fotografa, ktorý by zabezpečil dôkazový materiál.
Okrem pokuty a finančného vyrovnania za spôsobenú škodu, prípadne nákladov na odstránenie, by sa mohla od nespratníka vymáhať
aj vyplatená odmena. Ďalší problém je alkohol. Nielen jeho podávanie v obchodoch, ale hlavne jeho predávanie mladistvým osobám,
čo je v rozpore so zákonom. To sa týka aj cigariet. Z toho pramenia problémy vandalizmu a rušenia nočného kľudu. Taktiež aj zatváracie
hodiny miestnych lokálov. Na toto sa treba obzvlášť zamerať s častými kontrolami a postupovať mimoriadne razantne. Doteraz sa
v tejto veci urobilo veľmi málo, ba priam skoro nič.
Odpoveď druhého respondenta:
1 – S prácou starostu, systémom, ktorým ju vykonáva, môžeme byť spokojní, no keby zmenil svoju pôsobnosť na užší okruh práce,
myslím si, že by pre obec mohol urobiť viac, lebo v niektorých oblastiach má ešte rezervy.
2 – a/ V našej obci sa málo stavia. Treba vytvoriť stavebné pozemky na individuálnu výstavbu rodinných bytov, aby mladé rodiny sa
usídľovali v našej obci a aby neodchádzali preč.
b/ Treba začať robiť aktivity v oblasti zamestnanosti – vytvárať pracovné miesta pre našich občanov. Napr. netreba predávať
drevo z urbáru ako guľatinu, ale treba skúsiť z neho vyrábať jednoduché výrobky z dreva, ako napr. drevené dielce na oplotenie
a podobne.
3 – Za to, že starosta robí v obci tie funkcie, patrí mu poďakovať, no ja si myslím, že keby robil iba jednu, tak by sa jej mohol venovať
viac do hĺbky a určite by niečo prospešné vytvoril pre život v obci najmä v podnikateľskom prostredí. Keď to porovnávam so
susednými obcami, napr. s Hornou Lehotou, tak sú tam podstatne aktívnejší, lebo u nás sa v tejto oblasti neurobilo nič.
4 – Nie, nemyslím si to.
5 – Tu mám pocit, že zlo čo sa robí v obci, že nechceme vidieť, aby sme si nerobili nepríjemnosti s tými ľuďmi, ktorí robia zle. Mám na
mysli bezhlavý výrub dreva. Myslím si, že úlohou OÚ je chrániť občanov obce a tiež chrániť ich majetok. U nás v obci existuje skupina
ľudí, ktorú každý pozná, ale nikto ešte nič neurobil preto, aby sa urobila náprava. Nič preto neurobil ani OÚ ani urbár. Horám
v Sedliackej Dubovej ubližujeme viac ako cigáni v Tatranskom národnom parku. Čo treba v tomto smere urobiť? Keď odídu do hôr
kradnúť, treba to oznámiť polícii, ktorá ich môže ľahko pristihnúť pri čine, čo bude dôvod na trestné stíhanie za krádež dreva, proti
jednotlivcom, ktorí to pravidelne už roky robia. Urbár pravidelne vysiela na kontroly protipožiarne hliadky, ktoré o nich vedia, no
chodia ako slepí. Tieto hliadky, keď ich urbár platí, treba využívať aj na ochranu proti krádežiam. Stačí, keby hliadka telefónom ohlásila
krádež priamo na políciu, ktorá by mohla okamžite zakročiť. Tu treba urobiť okamžité opatrenie!
(pokračovanie na strane 9)
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NÁZORY - POSTREHY - KRITIKA
(pokračovanie zo strany 8)
Odpoveď tretieho respondenta:
Je veľmi ťažké hodnotiť prácu starostu, plnenia volebného programu, lebo chýbajú všade financie. Zatiaľ máme dobré skúsenosti,
pokiaľ sme žiadali odstrániť závady na našej ulici, vždy sa postaral hneď. V čom sa mu nedarí pre nedostatok financií je odpad, ktorý
tečie od kostola smerom k stanici, potom jamou až do rieky. Keby boli peniaze, aj tento nedostatok by bol odstránený. Tento kanál
naozaj znepríjemňuje život obyvateľom v jeho blízkosti.
K funkciám a jeho biznisu sa neviem vyjadriť, lebo o nich neviem nič. Funkcie však by si určite nebral, keby si bol vedomý, že na to
nemá a časovo by to nezvláda.
Ako rieši priestupky, o tom nemáme žiadne informácie. Myslím, že on nie je sám pri rozhodovaní priestupkov. Mali by mu byť
nápomocní poslanci, aby obec bola krajšia a obchody boli naozaj obchodmi. Poslanci by sa mali tiež viac zaujímať o prostredie v našej
obci, zatiaľ najviac stretávame v obci starostu.
/em/

Ľuboš Helis - detský hrdina roka
S výzvou inšpirovať okolie na konanie
dobrých skutkov sa už piaty rok obracia
na deti projekt Detský čin roka. Deti
z celého Slovenska môžu napísať list
o dobrom skutku, ktorý samé vykonali,
alebo vykonali ich kamaráti, spolužiaci.
Príspevky detí vyhodnotí expertná
skupina a vyberie nominácie v šiestich
kategóriách: Záchrana života, Pomoc v
rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc
ľuďom, Pomoc prírode a Dobrý nápad.
Najlepšie z nominovaných skutkov
vyberie veľká detská porota zložená zo
zástupcov školákov z celého Slovenska.
Do piateho ročníka ankety Detský čin
roka 2004 napísalo o dobrých skutkoch
takmer 11 tisíc detí, triednych a školských
kolektívov. Dobré skutky svojich
rovesníkov podporilo hlasovaním v
detskej porote vyše 85 766 detí. Víťazom
v kategórii záchrana života sa stal
Ľuboš Helis, ktorý cez letné prázdniny
zachránil v rieke sa topiace desaťročné
dievča – sestru spolužiačky Moniky
Daňkovej z Dlhej nad Oravou. Tá o jeho
čine napísala list a v spolupráci
s triednou učiteľkou p. Kvasovou ho
zaslali do súťaže.
Dňa 9. decembra 2004 sa
v Primaciálnom paláci v Bratislave konalo
slávnostné ocenenie víťazov, rozhovory
pre tlač, rozhlas i televíziu. Ľuboš
s Monikou sa tejto slávnosti zúčastnili,
pripravený bol pre nich aj iný zaujímavý
program a tí dvaja sa domov vrátili plní
nových zážitkov.

Sme veľmi radi, že „detský hrdina roka na
Slovensku“ je občanom našej obce a touto
cestou mu zo srdca gratulujeme. Želali by sme
si, aby jeho príklad nasledovali všetci, nielen
deti a nielen v takých výnimočných situáciách
ako bol ten jeho prípad. Dobré skutky sa dajú
konať kedykoľvek a kdekoľvek. Nech nás
povzbudí to, že na Slovensku funguje taký
projekt, ktorý si dobré skutky všíma
a podporuje ich konanie hlavne u našich detí
a to bez nároku na odmenu - len tak, z dobrého
srdca, a s tým sa v živote stretávame už čoraz
zriedkavejšie.
Tu je víťazný príbeh v podaní Moniky
Daňkovej:
„Stalo sa to v lete, moja sestra Mária mala len

Ľuboš Helis s radosťou, ale aj skromným
úsmevom prijal ocenenie za záchranu života.
Spolu s ním si prevzala čestné uznanie poroty
aj pisateľka listu Monika Daňková

desať rokov. Aj keď sa nechodievame
často kúpať do rieky, práve vtedy sme
šli. Bolo nás tam asi šesť. Moji spolužiaci
a o tri roky mladšia sestra Mária. Bolo
nám veľmi dobre, kým si ostatní
nezmysleli, že sa idú splavovať. Keďže
ani ja, ani Mária nevieme plávať, vyšli
sme na breh. Odtiaľ sme zbadali
spolužiaka Ľuba, s kamarátmi sa
splavovali na duši. Povedali sme si, že
ich pôjdeme prevrátiť. Pochytali sme sa
za ruky a prechádzali sme cez prúd.
Myslela som, že sme prešli všetci, no
kamarátka s Máriou ešte prechádzali.
Prúd ich od seba odtrhol a Máriu začala
voda ťahať preč. Bola už vzdialená asi
pätnásť metrov a začala volať o pomoc.
Všetci sme sa tam báli vojsť, vraj je tam
veľký prúd a voda … Vtedy som zbadala
Ľuba, ktorý ešte stále splavoval a
nevedel o ničom. Začala som naňho
volať a ku mne sa pripojili aj ostatní.
Ľuboš zoskočil z duše a šiel nebojácne
za Máriou. Už sme ich nevideli a tak sme
opatrne prešli na druhú stranu. Rýchlo
sme išli za nimi. Mária už sedela na brehu
a vypľúvala vodu. Ľubo sedel celý mokrý
vedľa nej…Potom sa všetko vrátilo do
starých koľají. No za tých pár sekúnd,
keď sa Mária topila, som si uvedomila,
ako ju mám veľmi rada. A nebyť Ľuba,
neviem, ako by sa naše splavovanie
skončilo. Vtedy som spoznala kamarátov,
na ktorých sa môžem spoľahnúť, ako
napríklad na spolužiaka Ľuba.“
/em/
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ANONYMY - odpovedá starosta obce
Znenie anonymného listu:
Pán starosta, prečo na obecnej káblovej televízii chytáte TV
Markíza z vysielača Poprad, keď existujú aj bližšie vysielače,
ako napríklad Martin, Námestovo, Žilina?
- lebo v zime ide „zle“ signál a „nejde“, resp. ide „zle“ teletext.
Nemôžeme si pozrieť napríklad správy, šport … … potom
musíme v zime púšťať TV Markízu cez satelit a uvidíme iné
české televízie/ ako by mala byť Markíza na satelite.
Pokúste sa čo najrýchlejšie nájsť čo najlepší vysielač, aby sme
mohli aj v zime sledovať Markízu bez „šušťania“ a obraz a
teletext by išli ako obrázok. Za porozumenie ďakujem.
P.S. Prosím o vyjadrenie sa o tomto probléme v nasledujúcom
/septembrovom/ vydaní „Žiaru“.
Odpoveď:
Do roku 1998 sme mali prostredníctvom káblového rozvodu
možnosť sledovať 8 programov, a to STV 1, STV 2, Markíza,
SAT 1, PRO 7, MTV, RTL a Eurosport.
Počas šiestich rokov sme tento súbor obohatili o ďalšie programy
/zrozumiteľné pre občanov/, a to ČT 1, ČT 2, PRIMA, JOJ a chvíľami
GALAXIA. Každý z týchto programov stál nemalé peniaze, a preto
obecný úrad začal od roku 2003 vyberať poplatok za využívanie
13-tich programov káblovky, a to 1,50 Sk na jeden deň. Obecný
úrad z týchto poplatkov musí mesačne hradiť 3 300,- Sk za tzv.
licenciu za používanie káblového systému, čo ročne predstavuje
cca 40 000,- Sk. Zvyšok z vybraných poplatkov tvorí 10 000,- Sk
ročne a táto malá suma je určená na servis, opravy a údržby. Chcel
by som týmto dlhším úvodom pripomenúť, že obecný úrad si
nemôže z vybraných poplatkov za káblovú televíziu dovoliť
zakúpiť drahú techniku, ktorá by zaručovala bezproblémový a
nerušený priebeh káblového vysielania, na ktoré má vplyv najmä
zastaralé, skorodované vedenie po stĺpoch, či staré antény a
meniče, respektíve prijímače.
Na väčšiu rekonštrukciu káblového rozvodu by sme potrebovali
vybrať viac peňazí, no občania boli nespokojní, že sa vôbec začalo
vyberať…
V okolitých obciach a mestách je nasledovný stav:
Dlhá nad Oravou – káblovku nemá
Krivá – má 11 programov a platí ročne 800,- Sk
Chlebnice – káblovku nemajú
Horná Lehota – káblovku nemajú
Or.Podzámok – má 12 programov a platí ročne 840,- Sk
Dolný Kubín – má 28 programov a platí sa 4 800,- Sk
Sedliacka Dubová – má 13 programov a platí sa 547,50 Sk
Z toho vidieť, že v porovnaní s inými obcami sme na tom najlepšie.
Samozrejme, že keby sme viac vybrali /zvýšením poplatku/, mohli
by sme mať kvalitnejší príjem niektorých programov. Na záver
dám predsa len optimistickejšiu odpoveď, a to v tom zmysle, že od
decembra sme nainštalovali nové elementy na lepší príjem JOJ-ky,
čo sa už odzrkadlilo a taktiež sa podarilo nainštalovať nový vysielač
na príjem Markízy, a to na kopci Žiar, takže aj tento kanál bude od
nového roku kvalitnejší, pretože by sme ho už nechytali z Kráľovej
hole, ako tomu bolo doteraz.
Ďalší anonym – jeho obsah:
Pán starosta, kedy vydáte, resp. napíšete novú knihu o Sedliackej
Dubovej? Naposledy vyšla v roku 1997 a vydal ju bývalý pán
starosta.

Odpoveď:
O druhom vydaní monografie o Sedliackej Dubovej sa už neraz
diskutovalo a rokovalo sa o tom aj na obecnom zastupiteľstve,
lebo v prvom vydaní absentujú dôležité historické fakty, ktoré
podmieňovali a ovplyvňovali historický vývoj obce a jej
obyvateľov. Zatiaľ sa zhromažďujú historické fakty, dokumenty,
písomnosti, ktoré sa neobjavili v prvom vydaní. Najväčším
problémom sú financie a vydanie knihy stojí nemalé peniaze. Ak
sa zlepší finančná situácia, určite sa bude intenzívne pracovať na
novom vydaní knihy o Sedliackej Dubovej. Patrí sa, lebo vznik
obce a farnosti sa zaraďuje medzi najstaršie v oravskom regióne.

Slovo k poľnohospodárom
Koncom tohto roka by sa konečne družstvá mali dočkať dotácií.
Tento rok bol zvláštny v tom, že dotačné pravidlá sa vplyvom
vstupu SR do Európskej únie zmenili, a to tak, že nie sú
poskytované počas celého roka priebežne, ale až na konci roka,
avšak nižšie. Ich výška sa síce na 1 ha zvýšila z 3 500,- Sk na sumu
5 900,- Sk. Tie sa budú poskytovať len na skutočne
obhospodarovanú pôdu (zafotenú). Táto skutočnosť spôsobila
družstvám veľký problém, najmä tým, ktoré počas 30 rokov nečistili
lúky a polia a nechali ich zarastené. Naše družstvo to postihlo vo
veľkej miere. Od založenia družstva /v 60-tych rokoch /malo naše
družstvo zapísaných a dotovaných cca 630 ha pôdy, no po
zafotení len 323 ha, čo predstavuje skoro o polovicu menej. Z toho
dôvodu družstvo dostane o 300 tisíc menej dotácií na pôdu, ako
po iné roky a k tomu od 1.5.2004 sa už neposkytuje dotácia ani na
mlieko vo výške 1,- Sk na liter, čo v našom družstve pri 600 000
litroch nadojeného mlieka ročne činí ďalších 600 tisíc korún.Tento
výpadok cca 900 000,- Sk je naozaj ťažké nahradiť a za takýchto
podmienok je veľmi náročné udržiavať bezproblémový chod
družstva.
Napriek všetkým týmto ťažkostiam družstvo funguje, hoci je
finančná situácia veľmi ťažká, pretože sa musia splácať nakúpené,
resp. vybudované investície. Spomínané investície, ktoré družstvo
počas posledných štyroch rokov nadobudlo (2 nové traktory,
mulčovač, krmný voz, silážna jama, dojáreň, voľné ustajnenie,
stojiská) však zvýšili hodnotu družstva, a teda aj hodnotu podielov
jednotlivých členov družstva na majetku, hoci v peňaženkách
členov, resp. zamestnancov sa to neobjavuje. No nemožno naraz
aj investovať aj vyplácať dividendy či vysoké nájmy, resp. dávať
„kráľovské“ mzdy. Človek, ktorý sa len trochu vyzná v ekonomike,
by to mal uznať. Tieto investície by však mali priniesť úžitok
v budúcich rokoch.
Objavili sa v obci aj záujemcovia o nájom, resp. kúpu pôdy na
vykonávanie poľnohospodárskej činnosti. Oslovili občanov, aby
im dali do prenájmu, resp. predali pôdu. Sú to normálne zákonné
spôsoby, ako sa dostať ľahko k pôde, a tým aj k dotáciám. Stačí,
aby pokosili a pozbierali seno, resp. vypásli ovcami lúky a obdržia
dotácie. Preto sú snahy o prevzatie tej pôdy, ktorú doteraz
obhospodarovalo družstvo.
(pokračovanie na strane 12)
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JUBILANTI
45 rokov
Jozef Karetka
Martin Makúch

/18.2.2005/
/19.2.2005/

50 rokov
Antónia Jedináková

/26.2.2005/

55 rokov
Ing. Viliam Janík
Anna Laurinčíková
Ing. Jozef Hmirek

/1.1.2005/
/2.1.2005/
/1.2.2005/

65 rokov
Mária Hyžová

/25.1.2005/

70 rokov
Mária Jelenčíková

/20.1.2005/

75 rokov
Helena Maxoňová

/22.2.2005/
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GALÉRIA NAŠICH OBČANOV
Dobrý nástup Michala Jedináka
Už sme si zvykli, že podchvíľou sa objavujú na celoslovenskej scéne mladé talenty z Oravy
– herci, speváci, režiséri, literáti …Do tohto rámca zapadá aj informácia, že prednedávnom sa
na knižnom veľtrhu Bibliotéka predstavil ako debutant Michal Jedinák /1975/ so zaujímavým
titulom Nie celkom rozprávky. V súčasnosti žije v Bratislave, no hlási sa k svojej temer
rodnej obci Sedliacka Dubová. Po absolvovaní gymnázia v Dolnom Kubíne nastúpil na
Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity, kde ukončil odbor inžinierstvo riadenia priemyslu.
Popri zamestnaní v odbore pôsobí ako karikaturista, prekladateľ a redaktor publicistiky
v časopise Fantázia.
Texty v knihe sú rozdelené na veľké rozprávkové poviedky striedajúce sa s kratšími
odľahčovacími textami. Rodina Hnatliakovcov, ktorí sa prianim neustále zmenšujú, až sa
stanú neviditeľnými, sú hlavnými hrdinami rozprávkových, alebo lepšie povedané
fantastických príbehov. Lebo – ako to definoval sám autor v názve knihy – ide o nie celkom
rozprávky.
Michal Jedinák vytvoril zrelé dielka, v ktorých kultivovaným jazykom s tipom a fantáziou
predstavuje obyčajný svet z nezvyčajného uhla. Jednoznačne sa nedá povedať, akému
čitateľovi je kniha určená. Okrem detsky hravých scén v jednotlivých príbehoch autor
nastoľuje aj veľmi vážne problémy priam z filozofickej pozície. Preto sa niektoré rozprávky
podobajú na bájky. Možno trochu čímsi pripomínajú rozprávky Josefa Čapka.
Čitateľa však upútajú na tejto publikácii i ilustrácie, ktoré tiež vytvoril Michal Jedinák.
Možno ich ponímať aj ako karikatúry a vlastne môžu existovať i samostatne. Toto využili
vystavovatelia z vydavateľstva Fantázia na už spomínanom veľtrhu Bibliotéka.
Michal Jedinák chcel údajne pôvodne debutovať zbierkou, ktorú má taktiež pripravenú na
vydanie. Ide pravdepodobne o všestranného a zrejme veľmi nadaného literáta, ktorý
v budúcnosti môže ešte veľmi príjemne prekvapiť čitateľov.
/Prevzaté z týždenníka Orava mg/

Rád pomáha starším …

Každý dobre pozná nášho spoluobčana Františka Majchera,
ochotného pomôcť každému svojím stolárskym umením. Môžeme ho
vidieť pri prácach na obecnom úrade, urbáre, pri kostole, vo fare i pri
hasičoch, ale ako sám hovorí, rád pomáha starším občanom. Zhotovuje
pre nich rôzne potrebné veci, ako sú stolčeky na zmierenie ich
zdravotného stavu, ďalej varešky, šprúdlovačky a iné. František sa
Uzavreli manželstvo
správa voči svojím spoluobčanom vždy s veľkou úctou, je priateľský
Peter Šnapko – Veronika Bencúrová
a jeho úsmev je prejavom dobrého človeka i otca rodiny. Keďže tento rok mal 65-ročné
/24.11.2004/
jubileum, trochu sme sa s ním porozprávali.
Kde ste uzreli svetlo sveta?
Prišli medzi nás
- V dedinke Hruštín. Mal som rok a mama mi zomrela. Otec sa druhý raz oženil, napriek
tomu som mal dobré detstvo.
Filipko Šutý
/30.11.2004/
Ako ste sa dostali do Sedliackej Dubovej?
BLAHOŽELÁME!
- Urobil som si kurz stolára, potom miesto vojenčiny som išiel do bane v Karvinej. Tam som
mal úraz a vojnu som si musel doslúžiť. Po vojenčine som prišiel pracovať do Kendralovej
Opustili nás
Jozef Murín /14.1.1921 – 17.10.2004/ stolárskej dielne ako stolár. Tu som spoznal Martušku Colotkovú a nakoniec sa stala
mojou manželkou. Spolu sme vychovali tri deti.
Prihlásili sa k trvalému pobytu Aký bol váš ďalší osud?
- Asi po dvoch rokoch práce u Kendralu som prešiel pracovať do závodu Tesla Orava do
Dana Miháľová-Mikušková
skrinkárne, tam som v rôznych pracovných zaradeniach vydržal 32 rokov až do starobného
dôchodku.
Odsťahovali sa
Ako si užívate dôchodok?
Martin Oršuliak
/bs/
- Len prácou. Vypomáham obecnému úradu – ihrisko, kultúrny dom, pre nezamestnaných
robím násady do lopát, motýk a iného náradia, práca na zastrešení kostnice. Podobné práce aj pre urbár. V kostole zasa kľakátka,
oltáriky, Krížovú cestu, práce na kapličkách, vo fare schodište a iné drobnosti a maličkosti. Pre ostatných ľudí robím to, čo kto
potrebuje. Veľké veci nerobím, lebo zdravie mi už slabšie slúži.
Máte ešte nejaké predsavzatia?
- Len zdravie si od Pána Boha vyprosujem. A kým vládzem, ešte chcem pomôcť starším ľuďom. Želám si, aby naďalej v rodine vládol
pokoj a aby môj syn Ferko zabával ľudi dobrej vôle svojou harmonikou.
Ferkovi prajeme, aby sa mu želania naplnili. Teda pevné zdravie a veselú náladu do ďalších rokov.
/ph/
Jubilantom blahoželáme! Prajeme veľa
životného optimizmu, Božích milostí,
pevné zdravie, spokojnosť a radosť
v rodinnom kruhu.
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VIANOČNÝ A SILVESTROVSKÝ HUMOR
Nech dá Pán Boh zdravia, dobrú náladu, šťastné a
veselé, milí čitatelia.
Boli Vianoce a sudca mal dobrú náladu, pýtal sa
obžalovaného, prečo je na súde.
- Za predčasné nákupy, - odpovedal muž.
- To predsa nie je priestupok. Ako ste skoro
nakupovali?
- Dve hodiny pred začiatkom otváracej doby.
*
Poslanci v parlamente sa rozhodli, že počas Vianoc
urobia v Národnej rade SR živý betlehem. Narazili
však na vážne problémy:
V celom parlamente totiž nenašli ani jednu pannu, a
ani troch mudrcov. Naopak, bol veľký prebytok volov
a somárov.
*
Škótska rodinka pri vianočnom stromčeku:
- Tak, detičky, ak ste už darčeky videli, tak ich zabaľte,
aby ste ich mali aj na budúce Vianoce k dispozícii.
*
Silvestrovská rada:
- Do čoho sa oplatí investovať svoje peniaze?
- Do alkoholu. Nikde inde nedostanete 40%.
*
Muž prichádza domov s pochmúrnou náladou. Kabát
odhadzuje ledabolo, nepozdraví svoju manželku,
pripravenú večeru je s nechuťou. Vidiac to všetko
jeho žena, snaží sa zlepšiť náladu.
- Drahý, som tehotná.
- Bože, ty tiež?
*
V rozhlase sa ozve časové znamenie. Hlásateľka
oznamuje:
- Bolo práve sedem tridsať. Pre mladšiu generáciu
pripomíname, že kedysi sme za toľko kupovali kilo
cukru.
*
Janko sa na Vianoce pýta otca:
- Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká?
- Neviem, ktorý?
- No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce.
*
Stretnú sa dvaja:- Tak čo asi dostaneš k Vianociam?
- Asi chlapa, videl som ho u ženy v skrini.
*
Lekár vychádza z operačnej sály. Príbuzní pacienta
sa naňho hneď vrhnú a pýtajú sa:
- Doktor, ako dopadla operácia?
- Super. Ani raz som sa neporezal.
*
Manžel hovorí svojej blonďatej manželke:
- Ukradli nám naše nové auto.
Blondínka:
- Tí sa budú čudovať, keď prídu na to, že ho musia
ešte tri roky splácať.

Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Keď je hus na Vianoce v blate, Jozef bude na ľade.
Lepšie Vianoce treskúce ako tekúce.
Ak je na Štedrý deň jasný východ slnka, urodí sa jarné obilie.
Na Štedrý deň hviezdičky, ponesú vajíčka sliepočky.
Ak je na Štedrý deň vietor, bude malá úroda.
Keď je na Štedrý deň na nebi veľa hviezd, bude veľa zemiakov.
Ak padá na Štedrý deň sneh, urodí sa veľa vína.
Tvrdo a jasno na Štedrý deň, urodí sa veľa hrachu.
Ak na sv. Štefana svietilo slnko, bude drahé ovocie.
Katrena, keď je v blate, Kračún bude stáť na ľade.
Keď na narodenie Krista pršať začne, počas troch týždňov počasie
bude mračné.

Nechápem tých,ktorí sú proti úplatkom, veď bez nich by sme
nemohli mať takéto krásne, bohaté Vianoce.

(pokračovanie zo strany 10)
Samozrejme, že ponúkajú vyšší nájom ako naše družstvo, pretože ich náklady
na obrobenie pôdy sú nižšie, ako má družstvo, ktoré musí platiť aj také výdavky,
ako sú napr. strážna služba, leasingy, pôžičky, energie, dane, poistenie budov,
ich údržba atď, čo súkromný podnikateľ/gazda/ nemusí.
Preto ponuka vyššieho nájmu pre občanov je lákavá, len neviem, či si títo
občania uvedomujú, čo sa môže stať. Tak ako v Chlebniciach by museli za
pôdu, prenajatú novým záujemcom, platiť obci daň (doteraz ju platilo a aj
naďalej ju bude platiť družstvo za občanov), stratili by podiely, resp. budúce
dividendy z majetku družstva, stratili by niektoré členské práva k družstvu
atď. Pritom by sa mohlo stať, že pri väčšej strate obhospodarovanej pôdy (na
ktorú sú dostávané dotácie) by to ochromilo činnosť družstva a nebolo by
asi dobre, keby sa družstevným mechanizmom v obci nedal odhŕňať sneh či
smetisko, resp. nemali by na družstve naši občania zamestnanie a budovy by
schátrali, ako napr. chlebnický areál bývalého družstva.
Toto všetko je treba mať na pamäti a správne sa rozhodnúť.
Je známy citát: ,,Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.“
/lt/
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ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA
Futbal
„Ťažko na cvičisku - ľahko na bojisku“
Dňa 7. novembra 2004 sa uskutočnila
schôdza žiackeho futbalového klubu
v miestnom kultúrnom dome. Zišli sa tu mladí
futbalisti, aby zhodnotili futbalové výsledky
v okresnej súťaži I. triedy skupiny A za jeseň
2004. TJ COSMOS Sedliacka Dubová obstál
v silnej konkurencii medzi jednotlivými
obcami, ktoré majú podstatne širšiu hráčsku
základňu, veľmi dobre a 9. miesto je
úspechom a veria, že v ďalšom období
postúpia vyššie v tabuľke. Zasadnutie sa
nieslo pod heslom: „Čo sa naučíš na cvičisku,
ľahko predvedieš na bojisku.“ Cvičiskom sa
myslel tréning a bojiskom majstrovské zápasy.
Pohľad na trénovanie
Zaviedli sa rôzne strečingové cvičenia, hoci
neboli vždy po chuti hráčom, ale postupne si
zvykli. Darilo sa nám zladiť tréningové dni a
prístup všetkých bol v začiatkoch vynikajúci,
aj keď sa objavili rôzne zakolísania, lebo súťaž
začala počas prázdnin a niektorí v tom čase
navštevovali príbuzných a pod. Napriek
všetkému sa dosť poctivo trénovalo, no
výsledky tomu nezodpovedali. Vyžadovalo
si to trpezlivosť a vieru, že sa karta obráti. A
aj tak sa stalo. V poslednom kole na
súperovom ihrisku sa dostavila výhra. Tu si
treba uvedomiť, že futbal nie je len o tom, že
na ihrisku 11 hráči naháňajú loptu, ale futbal
v dnešnej dobe je založený na taktike a
psychike hráča. Treba pracovať ako kolektív,
ktorý hrá nie pre meno jednotlivca, ale pre
meno klubu, preto sa kladie dôraz na
pravidelný tréning. Takto pripravení hráči
môžu v pohode nastupovať na majstrovské
zápasy, čo v poslednom období sa aj
potvrdilo. Ďalší dôraz sa kladie na disciplínu
hráčov a v tom ešte pretrvávajú nedostatky
– zabúdanie, meškanie, neospravedlnenie sa,
chýba vzájomná motivácia. O nedostatkoch
treba hovoriť v tom zmysle, či sú to hráči
alebo podpora rodičov.

v defenzíve. Veľký pracant, svojou postavou vzbudzuje rešpekt u súpera. Lepšie sa
mu darí vonku ako doma.
Lukáš Miháľ – záložník / Žaba – zástupca kapitána/
Hráč, ktorému chýbajú kilá pre postavu, ale tie dokáže premeniť vo svojej rýchlosti
s loptou a pri obchádzaní súpera. Má rýchly štart na loptu a vynikajúco hrá telom na
oklamanie súpera. Svoje kvality premieňa v prospech kolektívu, každú šancu vie využiť.
V kolektíve je uznávanýa nepostrádateľný.
David Strežo – záložník – útočník / Deivo/
Hráč s veľkou perspektívou, preto tréner je na neho tvrdý. Dokázal sa v posledných
zápasoch dostať do formy a pre kolektív je nepostrádateľný. Niekedy hráč s dvoma
pľúcami.
Marcel Vavrečan – záložník / Mako /
V kolektíve uznávaný a obľúbený. Dokázal sa prispôsobiť ku kolektívnej hre. Má
pred sebou budúcnosť. Nepotrebuje pri tréningoch dlho vysvetľovať. Má talent pre
futbal, ale je na ňom, ako ho bude rozvíjať.
Jozef Strežo – záložník
Je pravda, že Jožo nastupoval striedavo. Ak nastúpil, tak nesklamal, ba v jednom
prípade príjemne prekvapil nielen trénera, ale aj ostatných. Musí si uvedomiť, že v prvom
rade treba chcieť a vydržať. Platný hráč kolektívu.
Marek Strežo – tichý, pozorný
Platný hráč mužstva, viac trénovať a zlepšenie sa dostaví. Vhodný typ pre zadné
rady. Pokiaľ pridá trochu hrdosti, presvedčí o svojich kvalitách. Dokázal to v poslednom
zápase.
Braňo Habiňák – obranca – brankár
V kolektíve je obľúbený a dokáže držať partiu. Počíta sa s ním ako s brankárom. Ak
bude postupovať, ako pri posledných tréningoch, jeho výkonnosť bude len rásť.
Paťo Fiderák – nasadzovaný, kde je treba
Má svedomitý prístup k tréningom. Dochádza až z Hornej Lehoty. Ak bude na sebe
pracovať, nemusí nastupovať len v polčasoch.
Juraj Kubala – Horná Lehota
Je hráč mladšej generácie. Potrebuje skúsenosti a môže sa z neho stať dobrý futbalista.
Má k tomu prepoklad.
Michal Chomistek – Horná Lehota
Talentovaný futbalista, ak bude pokračovať, má pred sebou veľkú kariéru.
Zuzka Čupajová – kapitánka
Pre mužstvo je nepostrádateľná, bez nej by takéto výsledky neboli. V kolektíve je
obľúbená, a preto si ju vybrali za kapitánku.
Juraj Ondriga – brankár
Pracant a vyzerá, že z neho bude kvalitný brankár a v neďalekej budúcnosti bude
robiť kariéru.
Jurko Krška – pravý obranca
Rastie z neho tvrdý, pritom kvalitný hráč. Ako na obrancu sa dá na neho spoľahnúť.
Ďalší hráči: Peťo Harezník z Hornej Lehoty, Lukáš Makúch, Paťo Šnapko, Lukáš
Žufka, Paťo Žufka, Ondrej Mikuška, Tomáš Habiňák.

Krátka charakteristika hráčov
Peter Miháľ – predstopér
Z priemerného hráča sa stal hráč slušných
kvalít. Pre kolektív platný a pri jeho neúčasti
má tréner starosti so striedaním.
Jozef Murín – záložník
Je neoddeliteľnou súčasťou mužstva. Ak
je na zápas koncentrovaný, ide mu to na
neudržanie. Spoľahlivý, či už v ofenzíve alebo
(pokračovanie na strane 14)
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(pokračovanie zo strany 13)

A čo na záver?
Predovšetkým je to poďakovanie hráčom za zodpovedný prístup
k tréningovým činnostiam i za reprezentáciu klubu obce TJ COSMOS Sedliacka Dubová. Ďalej poďakovanie patrí starostovi za
morálnu i finančnú podporu, ale zabezpečuje aj odvoz hráčov
vlastným autom.. Taktiež Jozefovi Murínovi, ktorý poskytoval
vlastné vozidlo k rozvozu hráčov na majstrovské zápasy.
S odvozom tiež vypomohli Ľ.Strežo, R. Miháľ a ďalší. Nemožno
zabudnúť ani na Božku Strežovú, ktorá po celú sezónu sa starala,
aby boli dresy čisté. Ďakujeme!
Uznanie si zaslúžia aj mládenci Filip Strežo a Majo Oršuliak, ktorí
sa starali o prípravu hracej plochy pri domácich zápasoch. Za
pomoc v tréningovej časti patrí poďakovanie Michalovi
Makúchovi a Marošovi Čupajovi. Nakoniec treba poďakovať
sponzorom, ktorí prispeli finančne a podporili, aby futbal
v Sedliackej Dubovej napredoval a nezanikol.
/Jozef Strežo/

Futbalisti si vážia svojho trénera

ZASLÚŽIA SI POZORNOSŤ
Náš žiacky futbal má svojich nadšencov i fanúšikov, a preto aj naďalej pretrváva. Pod dobrým vedením trénerov sa z našich
mladých futbalistov stávajú zanietení nadšenci a sú dobrou zásobárňou pre futbalové kluby v blízkom i vzdialenejšom okolí.
Medzi talentovaných futbalistov v žiackom tíme patria Zuzana Čupajová a Lukáš Miháľ. Či to s futbalom myslia vážne, sme ich
trochu vyspovedali.
* 7.novenbra ste mali vyhodnotenie jesennej futbalovej sezóny.
Ako ste vy osobne v hodnotení obstáli?
Z:-Myslím, že dobre. A ako stopérka som vsietila štyri góly.
L:-Mne ako obrancovi sa podarilo dať dva góly. Tréner aj mňa
hodnotil k mojej spokojnosti.
* Ako ste spokojní s terajším trénerom Jozefom Strežom?
Z:-Náš terajší tréner je veľmi zodpovedný. Pristupuje k nám
priateľsky a vidieť, že do futbalu sa rozumie. Na tréningoch vnáša
nové prvky na zvýšenie výkonnosti všetkých futbalistov. Som
s ním veľmi spokojná.
L:-Náš tréner, pán Jozef Strežo, trvá na tom, aby sme viac pracovali
na sebe. Učí nás spracovávať loptu, dribling, streľbu na bránu,
robiť rôzne kľučky a iné modernejšie prvky futbalu. Okrem toho
pravidelne dvakrát do týždňa trénujeme, či je to leto alebo zima.
Dali sme mu to najavo aj na hodnotiacej schôdzi, kde sme mu
poďakovali a požiadali ho, aby nás viedol aj naďalej.
* A teraz v zime, ako trénujete?
Z:-Chodíme do posilovne, niekedy na plaváreň, beháme v prírode,
prípadne je to návšteva kubínskych klubov, aby sme odpozorovali,
ako oni trénujú. Dobrým pomocníkom nášmu trénerovi je tiež
Miško Makúch.
L:-Niekedy pozeráme video, kde sledujeme zábery pri spracovaní
lopty a tiež ako prebieha taký profesionálny tréning.
* Ako Zuzku prijali do chlapčenského družstva?
Z:-Myslím, že normálne. Vedeli o tom, že ma futbal baví. Zavolali
ma a medzi nimi sa cítim veľmi dobre.
L:-Zuzku sme prijali s nadšením, pretože futbal hrá veľmi dobre a
je naša jednička. Správame sa k nej slušne a máme pred ňou rešpekt.
* A ako je to so školou?
Z:-Zatiaľ sa učím priemerne. Teraz navštevujem 8.ročník a po
skončení ZŠ by som chcela študovať odbor čašník.
L:-Aj ja dosahujem priemerné výsledky. Tiež som ôsmak a po
skončení ZŠ chcem študovať odbor zlatník.

* Aj naďalej sa chcete venovať futbalu ako záľube?
Z:-Áno. Ja futbal milujem a už teraz chodím hrávať za ženy do
Veličnej. Dúfam, že sa mi podarí hrať za ženy vo vyšších súťažiach.
Bodaj by sa mi splnil sen – reprezentovať Slovensko.
L:-Keď skončím ako žiak, chcem pokračovať vo futbale v Dolnom
Kubíne za dorast, prípadne v Dlhej nad Oravou a potom sa uvidí.
Tiež by som bol rád, keby som sa prebojoval do reprezentačného
tímu.
Zuzanke i Lukášovi prajeme, aby sa ich sny naplnili podľa
predstáv, či už v samotnom povolaní alebo vo futbalovej kariére.
Veľa šťastia!
/ph/

Výsledky detskej súťaže
V predchádzajúcom čísle našich novín sme uverejnili detskú
súťaž, ktorej sa zúčastnil iba jeden žiak, a to Ľuboš Helis. Aj keď
neodpovedal na všetky otázky správne, vyhlasujeme ho za víťaza.
Vecnú odmenu v hodnote 100.- Sk si môže prevziať na obecnom
úrade do 31. decembra 2004.
Znenie správnych odpovedí:
1. odpoveď: 9, 6, 8, 0, 7;
2. odpoveď: 36;
3. odpoveď: 40
Redakcia sa rozhodla zrušiť detské okienko z dôvodu slabej
aktivity detí na predkladaných súťažiach. Ak sa prejaví skutočný
záujem, môžeme ho opäť obnoviť. Svoje požiadavky, prípadne
iný pohľad na okienko napíšte na lístok a vhoďte ho do „bonza“
chránky.
/redakcia/
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Interview s Jozefom Strežomtrénerom žiackeho mužstva
Ako ste sa dostali k trénovaniu našich žiakov ?
Starosta obce ma pozval na stretnutie so žiackym
družstvom do kultúrneho domu. Už vopred som
tušil, či to nebude spojené s trénerstvom. A aj tak
sa stalo. Začali ma všetci prehovárať, aby som zobral
trénerstvo žiakov. Nakoniec ma prehovorili
a pristúpili na moje podmienky.
Ako hodnotíte doterajšie účinkovanie vášho
mužstva ?
Od začiatku som v kolektíve šíril myšlienku, že
úspech nebude naším prvoradým cieľom.
Nestanovili sme si ani poradie v tabuľke. Bol som si
vedomý, že každé začiatky sú náročne, ale
presvedčený, že výsledky sa časom dostavia.
Podarilo sa nám naplniť jeden cieľ, a to zvýšiť
kvalitu hry a tým aj prilákať dubovského diváka. Čo
sa týka hry, začiatky boli dosť kŕčovité a nervózne.
Nebolo možné sa čudovať, veď kolektív sa iba začal
formovať a za pochodu súťaže sa hľadali optimálne
posty jednotlivým hráčom. Trénovali sme dosť
poctivo, ale výsledky sa nedostavovali. Prehry začali
byť sklamaním nielen pre nás, ale aj pre našich
fanúšikov. Veril som, že príde čas a ukáže sa, čo je
v chlapcoch. Pomaličky to začalo prichádzať.
Spočiatku sme prehrávali len o gól. Potom remízy,
a to nám zvyšovalo sebavedomie, ba už začali
prichádzať od divákov pozitívne ohlasy. Potvrdilo
sa, že sme na správnej ceste, keď sme vyhrali
v poslednom kole na súperovom ihrisku. Chcem
pripomenúť, že náš kolektív bojuje s rovesníkmi
z iných dedín, kde obce majú do 2000 obyvateľov
a tam je hráčska základňa podstatne širšia. Zatiaľ
sme v polovici mravenčej práce a presadzujeme
myšlienku kolektívnej hry, kde nám predovšetkým
ide o meno klubu.
Už myslíte na jarnú sezónu ?
Jarnú sezónu začíname od 15. januára 2005. Máme
pripravený určitý plán. V rámci prípravy máme
v pláne navštíviť krytú plaváreň v Dolnom Kubíne,
taktiež by sme chceli odohrať niekoľko priateľských
stretnutí v telocvični a samozrejme, nevyhneme sa
ani kondičným tréningom v našej prírode.
Chceli by ste ešte niečo pripomenúť ?
Chcem sa vo svojom mene poďakovať celému
kolektívu za prístup k tréningom, ako aj za
reprezentáciu klubu obce Sedliacka Dubová. Futbal
je spoločenská hra, založená na najširšej masovej
základni a stará sa o kultúrne, sociálne vyžitie na
našich dedinách, zároveň podporuje všetkých
obetavých, ktorí futbal milujú a pracujú v našom
klube. Bez podpory sponzorov, starostu obce by
nemohol existovať a byť činný v takom rozsahu,
v akom je aj ten náš v našej obci. Patrí im úprimne
poďakovanie.
Za rozhovor ďakujeme a prajeme veľa športových
úspechov.
/rk/
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STOLNÝ TENIS
Stolní tenisti v našej obci začali druhý rok súťažne hrať 5. ligu a 1. triedu v stolnom
tenise. Keďže bol veľký záujem, rozdelili sa na dve družstvá : A – 5. liga, B – 1.
trieda.
Vylosovanie 1. A triedy a prvé výsledky :
1. kolo 06.11.2004 Sedliacka Dubová B – Lokca B 9:9 (Dulačka M. 4,5, Strežo
3,5)
2. kolo 14.11.2004 Bziny C – Sedliacka Dubová B 11:7 (Dulačka M. 3,5, Kuboš
2,5, Kučera Ľ. 0,5, Oršuliak M. 0,5)
3. kolo 20.11.2004 Sedliacka Dubová B – Horná Lehota 13:5 ( Strežo J. 4,5,
Dulačka 4,5, Oršuliak M. 2,5, Kučera Ľ. 1,5)
4. kolo 28.11.2004 Hruštín – Sedliacka Dubová B 13:5 (Strežo J.1,5, Dulačka 1,5
Kuboš 1, Murin M.1)
5. kolo 04.12.2004 Sedliacka Dubová B – Beňadovo 11:7 ( Dulačka 4,5, Strežo 3,
Kuboš 2,5, Oršuliak M. 1)
6. kolo 12.12.2004 Lokca A – Sedliacka Dubová B 13:5 (Dulačka 2, Kuboš 1,
Oršuliak 1, Murín 1)
7. kolo 11.12.2004 Sedliacka Dubová B – Krivá 11:7 (Kuboš 3,5, Dulačka 3,
Murín 3, Kučera 1,5)
8. kolo 07.01.2005 Sihelné – Sedliacka Dubová B
9. kolo 15.01.2005 Sedliacka Dubová B – Dolný Kubín D
10. kolo 23.01.2005 Babín B – Sedliacka Dubová B
11. kolo 29.01.2005 Sedliacka Dubová B – Rabča
Vylosovanie 5. ligy a prvé výsledky :
1. kolo 07.11.2004 Sedliacka Dubová A – Bobrov B 13:5 (Zrnčík J. 4,5, Tomáň 3,
Oršuliak D. 3, Kuboš 2,5)
2. kolo 14.11.2004 Dolný Kubín C – Sedliacka Dubová A 15:3 ( Tomáň 3)
3. kolo 21.11.2004 Sedliacka Dubová A – Námestovo C 13:5 (Šutý F. 3,5, Zrnčík
J. 3,5, Oršuliak D. 2,5, Tomáň 2, Kuboš 1,5)
4. kolo 26.11.2004 Bziny B – Sedliacka Dubová A 11:7 (Tomáň 3, Zrnčík 2,5,
Strežo 1, Habiňák 0,5)
5. kolo 05.12.2004 Sedliacka Dubová A – Babín A 12:6 ( Tomáň 4, Zrnčík J. 2,
Oršuliak 2,5, Sterežo 2,5, Kuboš 1)
6. kolo 12.12.2004 Sedliacka Dubová A – Hruštín B 3:15 (Tomáň 1,5, Šutý 1,
Zrnčík 0,5)
7. kolo 19.12.2004 Námestovo stred – Sedliacka Dubová A 11:7 (Tomáň 3, Šutý
2, Zrnčík 1, Strežo 1)
8. kolo 09.01.2005 Sedliacka Dubová A – Or. Lesná
9. kolo 16.01.2005 Mutné B – Sedliacka Dubová A
10. kolo 23.01.2005 Sedliacka Dubová A – Veličná
11. kolo 28.01.2005 Breza B – Sedliacka Dubová A
Súpisku tvoria títo hráči
Zrníčk Ján, Tomáň Ladislav, Oršuliak Dušan, Habiňák František, Strežo Jozef,
Kuboš Peter, Šutý František, Zrnčík Róbert, Kučera Ľubomír, Dulačka Michal,
Murin Michal, Oršuliak Maroš, Habiňák Ondrej, Miháľová Erika, Strežo
Ľudovit, Durdiak Peter, Karetka Peter

Tabuľka V. liga
1. Veličná
2. Hruštín B
3. Dolný Kubín C
4. Mútne B
5. Námestovo Stred
6. Oravská Lesná
7. Sedliacka Dubová
8. Breza B
9. Námestovo C
10. Bziny B
11. Babín
12. Bobrov B

Tabuľka I. trieda
83:43
89:37
76:50
67:59
66:60
66:30
58:68
56:70
53:73
51:75
50:76
41:85

21
19
19
15
15
14
13
13
12
11
9
7

1. Lokca A
2. Hruštín C
3. Rabča
4. Sihelné
5. Bziny C
6. Lokca B
7. Sedliacka Dubová B
8. Beňadovo
9. Krivá
10. Dolný Kubín D
11. Babín B
12. Horná Lehota

94:30
87:39
76:50
74:52
72:54
68:58
61:65
58:68
56:70
43:83
41:85
24:102

21
20
17
16
15
14
14
14
12
9
9
7

SPRAVODAJ ŽIAR

Čierna kronika
Nič im nie je sväté
Hádzanie pohárov do obsluhujúcej
čašníčky, vulgárne nadávky a vzájomné
napádanie sa dvoch mladých mužov z Dlhej
nad Oravou boli 1. decembra dôvodom
nočného vstupu policajnej hliadky do
pohostinstva v Sedliackej Dubovej.
Namiesto toho, aby sa mladí muži upokojili,
jeden z nich päsťami napadol policajta a
obaja bránili pri výkone právomoci polície.
Napadnutý policajt musel ísť na ošetrenie
zranenia a obidvoch výtržníkov obvinil
vyšetrovateľ aj z útoku na verejného
činiteľa.
Trestné činy a priestupky
OOPZ v Dolnom Kubíne vypracovalo
prehľad uskutočnených trestných činov a
priestupkov za rok 2003. Tento prehľad
obdržali všetky obecné úrady. Ako sa
umiestnila naša obec v tejto neslávnej
tabuľke? Na počet obyvateľov sme
neobstáli dobre. O to sa zaslúžili niektorí
naši občania a dopustili sa 4 trestných
činov a 7 priestupkov. Pre porovnanie
uvádzame aj čísla okolitých susedných
dedín.
Dlhá nad Oravou 7 trestných činov
3 priestupky
Horná Lehota
3 trestné činy
9 priestupkov
Chlebnice
1 trestný čin
4 priestupky
Krivá
2 trestné činy
2 priestupky
Poučenie vyplýva pre všetkých nás, žeby
sme sa mali správať tak, aby sme nikomu
nerobili zle a nespôsobovali škodu. Naším
krédom by malo byť: „Komukoľvek môžeš
pomôcť, pomôž mu rád, ba i celému svetu!
Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať
sú vlastnosťami vznešených pováh. Buď
skromný, nie bezočivý, mlčanlivý a nie
rozpravný! Keď niekto hovorí, vtedy mlč,
keď tebe niečo vraví, počúvaj, keď ti niekto
niečo káže, urob to!
Maj v nenávisti iba chyby svojich
blížnych, nie ich osoby, usiluj sa pomôcť
im!“
/ph/

ˇ
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Z každého rožka troška
Verní sebe – svorne napred
V nedeľu 17. októbra 2004
v popoludňajších hodinách sa
uskutočnila v našom kultúrnom
dome beseda s dr. Ivanom
Králikom, podpredsedom Ligy
Slovákov v Amerike, na tému
Slovenská história - história
Slovenska. Tento pán pochádza
z Bytče, ale žije v USA a tam sa
zhodou okolností zoznámil
s naším občanom Jánom Jarinom.
Pri návšteve našej krajiny dr. Králik
bol ochotný si pobesedovať
s našimi občanmi na vyššie
uvedenú tému.
Pred besedou si prítomní mali
možnosť prezrieť vystavené
obrazové i knižné materiály
z histórie Slovenska. V úvodnej Pohľad na účastníkov besedy (dr. Králik vpravo)
časti sa dr. Králik zmienil o dejinách Slovákov od najstarších čias- od formovania Veľkej
Moravy. Potom nasledoval filmový dokument o histórii Slovákov a dejinách Slovenského
štátu pod názvom Verní sebe – svorne napred. Po vzhliadnutí dokumentu sa prítomní
pýtali na niektoré nejasné záležitosti po vzniku Československej republiky v roku 1918 a
na vplyv českého centralizmu.
Besedy sa zúčastnili nielen občania našej obce, ale aj z Hornej Lehoty. Boli to tí, ktorých
osud Slovenska najviac zaujíma a chceli sa ešte viac dozvedieť pravdivých historických
faktov. Niektoré tvrdenia dr. Králika neboli dostatočne presvedčivé a vyžadovali si
väčšiu analýzu, hoci pôsobil ako zanietený Slovák a národovec, ktorý šíri slovenskú
históriu i kultúru v zahraničí – medzi Slovákmi v Amerike.
/ph/

Sväté misie po 10 rokoch

Aké podujatia nás čakajú?

V dňoch 21. až 31. októbra 2004 sa v našej
farnosti uskutočnili misie po 10-ročnej
prestávke. Naši veriaci ich uvítali
s radosťou, čo potvrdzovala hojná účasť
na bohoslužbách, na duchovnej obnove,
či prijatia sviatosti zmierenia a eucharistie.
Misie viedli redemptoristi – príslušníci
rehole na Starých Horách.
Naším želaním ostáva, aby tieto ostatné
misie, ich myšlienky a obroda našich duší
viedla k láske a k Bohu milému životu.
/ph/

26.12.2004
Štefanská zábava – poriadajú hasiči
31.12.2004
Silvestrovský ples
6.1.2005
Tradičný turnaj v šachu a dáme
8.1.2005
Novoročné stretnutie klubu dôchodcov
s predstaviteľmi obce a podnikateľmi
22.1.2005
Lyžiarsky prechod dubovským chotárom
– 6. ročník
Február
Maškarný ples detí
Marec
Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
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