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Práve boli Vianoce 2002, keď naše obecné noviny uzreli svetlo sveta
a od tých čias kvartálne a nepretržite vychádzajú. Teraz je tomu 5 rokov.
Niektorí z vás, ale ani my sme nepredpokladali, že takto to bude
pokračovať bez prerušenia a pravidelne až doteraz, hoci v redakčnej
rade postupne nastávali zmeny – niektorí odchádzali a ďalší prichádzali.
Ako prvá odišla v marci 2004 Majka Dulačková kvôli zmene pracoviska
mimo nášho regiónu. Práve ona bola nepostrádateľnou súčasťou pri
zrode týchto novín, pretože musela zvládnuť ich grafické stvárnenie.
Potom v roku 2006 nás opustil Roman Kučera, tiež z pracovných
dôvodov. Následne ich nahradili Svetlana Oršuliaková, Anna Kudlová
(2005) a Jozef Strežo v septembri 2007 – má na starosti tvorbu športovej
stránky.
Za tých 5 rokov sme sa snažili priblížiť našim občanom život obce vo
všetkých oblastiach, predovšetkým informovať o práci poslancov
obecného zastupiteľstva a obecného úradu. Nezabudli sme ani na
vzdelávacie aspekty, kritiku, názory občanov, či pozitívne hodnotenie
diania v obci. Iste si poviete, no čo, veď v takej malej dedine každý
vopred o všetkom vie. Nejde len o to, ale človek je zábudlivý tvor a naše
noviny sú akoby kronikou spoločenského, kultúrneho, politického
i sociálneho života. Všetko je zdokumentované a faktom zostane čierne
na bielom po archivácii pre nastávajúce pokolenia. Ďalším faktom je, že
všetky výtlačky sa zverejňujú na internete a tam sa to dá pozrieť vo
farebnom prevedení. Na základe tohto zverejnenia na internete sme
dostávali aj dostávame ďakovné listy od našich rodákov roztrúsených
po celom svete, a to nás teší, ba posúva ďalej, že im môžeme priblížiť
ich rodisko, meniace sa Slovensko a v tom aj Sedliacku Dubovú. Ešte
pre informáciu o archivácii týchto novín. Po jednom exemplári z každého
vydania obecných novín dostávajú Matica slovenská v Martine,
Ministerstvo kultúry a Univerzitná knižnica v Bratislave i Oravská
knižnica v Dolnom Kubíne.
Po januári 2008 obecné noviny v Sedliackej Dubovej vstúpia do 6.
roku vydávania a naša redakcia sa bude usilovať o vylepšenie nielen
formálnej - grafickej stránky, ale aj obsahovej, aby boli pútavejšie
a lákavejšie. K tomu musia prispieť aj naši občania svojimi postojmi,
názormi, ale predovšetkým kritickými podnetmi, lebo len tie nás budú
posúvať dopredu. Už teraz sa tešíme na vaše pripomienky, prípadne
príspevky.
A čo na záver? Želáme si väčší rozlet, kreativitu pre ďalšie obdobie
vydávania novín a spokojnosť čitateľov. Popri tom s blížiacimi
Vianocami našim čitateľom a všetkým občanom Sedliackej Dubovej
prajeme pokojné a šťastné prežitie Vianoc v kruhu svojich najbližších.
(redakcia)

Jubilanti... s. 10
Šport...s. 11-12

Požehnané vianočné sviatky, veľa
pokoja, lásky a šťastný krok do roku
2008 praje redakcia a obecný úrad.
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Informácie obecného zastupiteľstva
Stručne zo 6. zasadnutia OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 22. októbra 2007
a jeho hlavným programom bolo:
·
priebeh projektu pozemkových úprav
·
schválenie odpredaja obecného pozemku pod výstavbu
ČOV
·
schválenie interných smerníc obecného úradu
·
schválenie VZN o poskytovaní dotácií
·
prerokovanie žiadostí a iné
Oravská vodárenská spoločnosť už druhýkrát požiadala
o odpredaj obecného pozemku pod výstavbu ČOV. Po akceptovaní
požadovanej výšky ceny bol odpredaj schválený OZ. Starosta
informoval OZ o pokračujúcom projekte pozemkových úprav
(komasácii) v obci, aj o tom, že všetci dotknutí vlastníci obdržali od
Pozemkového úradu tzv. Všeobecné zásady budúceho usporiadania
pozemkov, ku ktorým mohli vzniesť vlastné pripomienky. Na
projekte stále pracujú projektanti, zememerači ... V súčasnej dobe
pripravujú projekty lesných ciest po chotári.
Starosta predložil poslancom OZ tri nové interné smernice
týkajúce sa stravovania, vedenia pokladne a cestovných náhrad,
ďalej bolo predložené VZN (všeobecné záväzné nariadenie)
o poskytovaní dotácií pre rôzne fyzické a právnické osoby, aby sa
zjednotil postup pri schvaľovaní financií z obecného rozpočtu.
Interná smernica ako i VZN boli poslancami schválené. Rokovalo
sa aj o predloženej žiadosti Obecného úradu Chlebnice za účelom
odkúpenia obecného osobného motorového vozidla RENAULT
19. Po stanovení výšky ceny za odpredaj bola žiadosť schválená.
V rámci diskusie sa prejednávali aj tieto témy- zlý stav na priepusoch
v ceste I/59 a ten vraj SSC opraví v budúcom roku; informácia
o čerpaní položky z rozpočtu týkajúcej sa kníh, časopisov a novín;
vytvorenie inventarizačných komisií na zdokumentovanie
obecného majetku; bezplatné získanie 3 áut (2 RENAULTY a NIVA)
z Ministerstva vnútra SR; činnosť verejnoprospešných prác pre
obec (práce na cintoríne, parku, v pivnici kultúrneho domu, popri
rieke Orave, lavičky); poskytnutie dotácií z MF SR (20 tisíc Sk) na
verejné osvetlenie; predĺženie nájomných zmlúv na obecné garáže;
uskutočnený audit obce; vývoj nezamestnanosti v obci (6,4 %);
upozornenie z Okresného úradu životného prostredia na čiernu
skládku – hrozba pokuty; podanie žiadosti k projektom na získanie
financií EÚ, resp. z Environfondu z nadácie EKOPOLIS, MK SR;
kolaudácia cesty R3 (26.11.2007); osadenie dvoch tabúľ v obci
„POZOR DETI“; schválená žiadosť o zmenu žiackeho spoja;
uskutočnenie turnaja v šachu a dáme, katafalk v dome smútku –
netreba ho meniť, je funkčný a bol obnovený; vydanie banského
oprávnenia na využívanie lomu; náplň práce pre správcu cintorína;
asfaltovanie niektorých lokalít, letecká fotografia obce;
pobehovanie psov bez náhubkov; staré vodovodné potrubie –
žiadať výmenu, ...
Z uznesenia OZ vyberáme:
- OZ súhlasí s odpredajom obecného auta RENAULT 19, ev.č.
DK 804 – AM pre Obecný úrad Chlebnice v cene 27.000.- Sk.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecného pozemku na
parc. č. KN – E 5534, ostatná plocha zapísaného na LV 547, a a to
diel 5,6 uvedený v GP č. 204 – Rbk – 4/2007 vo výmere 179 m2 za
cenu 150.- Sk /m2 pre OVS, a.s. Dolný Kubín.
- Obecné zastupiteľstvo určuje čiastkové inventarizačné komisie

pre vykonanie inventarizácie obecného majetku:
1. Ing. Laurinčík Pavol, Zrnčík Ján, Hudecová Marta, Strežová
Božena – materská škola.
2. Miháľ Pavol, Maxoňová Viera, Ing. Laurinčík Pavol, Mgr. Tomáň
Ladislav- šatne TJ, dom smútku.
3. Oršuliak Peter, Zrnčík Ján, Mgr. Tomáň Ladislav, Strežová Božena
– kultúrny dom, OcÚ.
4. Ing. Šutý Ladislav, Holub Ľudovít, Štiga Ján, Mgr. Tomáň Ladislav
– hasičská zbrojnica, garáže.
*
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu písomne
vypracovať náplň pre správcu cintorína a domu smútku.
*
OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť vysprávky
a asfaltovanie vybratých lokalít v obci.
*
OZ ukladá obecnému úradu zistiť možnosti nafotenia
veľkoplošnej snímky obce aj v digitálnej forme potrebné pre rôzne
účely spracovania projektov.
*
Upozorniť občanov na problém so psami, ktorí ohrozujú
obyvateľov (voľne pohybujúce sa alebo bez náhubku).
(Podľa zápisnice spracoval ph)

Na zábere je časť poslancov OZ: zľava Ing. Pavol Laurinčík,
Viera Maxoňová, Ján Zrnčík, Pavol Miháľ

Dane v obci v roku 2008 sa nezvyšujú
Rozhodli o tom starosta a poslanci obecného zastupiteľstva na
svojom pravidelnom zasadnutí 10. decembra tohto roku. Hlavnými
bodmi zasadnutia boli:
·
Schválenie VZN č. 2/2007 o dani z nehnuteľností a poplatku
za odpad.
·
Úprava rozpočtu za rok 2007.
·
Návrh rozpočtu na rok 2008.
Okrem týchto dôležitých dokumentov starosta uskutočnil kontrolu
plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Ďalej
informoval o podaných projektoch na získanie financií z eurofondov.
Poslanci ešte prehodnotili žiadosti občanov a v diskusii sa zaujímali
o chod obce pre prospech našich obyvateľov.
(pokračovanie na str. 3)

SPRAVODAJ ŽIAR

-3-

DECEMBER 2007

Informácie obecného zastupiteľstva
(pokračovanie zo str. 2)
Poslanci prerokovali VZN č. 2/2007 (Všeobecné záväzné
nariadenie) na rok 2008 a dohodli sa, že dane z nehnuteľností sa
zvyšovať nebudú. Zvýšia sa iba poplatky za odvoz domáceho
odpadu o 30.- Sk na jedného člena domácnosti, a to z dôvodov, že
Technické služby Dolný Kubín zvýšili poplatky za odvoz a
skládkovanie. K zvýšeniu došlo už v tomto roku a obecný úrad
musel doplácať zo svojich finančných prostriedkov, ktoré neboli
na toto plánované. Ak by teraz obecný úrad poplatky nezvýšil,
mohlo by sa v ďalších rokoch stať, žeby došlo k opätovnému
navýšeniu od Technických služieb, a toto by naši občania už ťažšie
zvládli. Starosta ešte pripomenul, že od roku 2009 budú v platnosti
nové podmienky na uskladňovanie komunálneho odpadu. Na
všetky tri skládky na Orave sa môže za súčasných podmienok
vyvážať odpad len do konca budúceho roka, kedy majú byť
uzavreté. Teda nové podmienky skládok si budú vyžadovať aj
zvýšené náklady. Po určitých úpravách poslanci schválili VZN na
rok 2008.
Starosta poslancom predložil dokument o úprave rozpočtu na
rok 2007, pretože niektoré finančné položky bolo treba navýšiť
oproti plánovanému rozpočtu, a nakoniec zmenu rozpočtu schválili.
Najbúrlivejšia rozprava sa rozkrútila okolo návrhu finančného
rozpočtu obce na rok 2008. Poslanci od starostu požadovali bližšiu
a konkrétnejšiu špecifikáciu určitých položiek, aby vedeli, kde a na
čo peniaze obce pôjdu. Ďalej žiadali, aby sa určili priority, čomu
v roku 2008 venovať najväčšiu pozornosť. Širšia diskusia sa
rozprúdila na návrh poslanca Pavla Miháľa, aby sa v rozpočte
pamätalo aj na cirkev. Navrhoval prispieť 50 tisícami Sk. Ostatní
poslanci a ani starosta sa tomu nebránili, len žiadali bližšie
špecifikovať, kde sa použijú. Keďže nedospeli k jednotnému názoru,
nakoniec navrhovaný rozpočet na rok 2008 nebol schválený.
O rozpočte sa bude ešte rokovať na januárovom zasadnutí OZ,
kde by už mal byť definitívne schválený na rok 2008.
Z týchto informácií môžu naši občania postrehnúť zodpovedný
prístup poslancov OZ a samotného starostu. Všetkým záleží na
rozvoji obce a hľadajú najoptimálnejšie riešenie pre obec
i samotných jej obyvateľov.
(ph)

Obec opäť získala automobilovú
techniku
Znovu sa na našu obec usmialo šťastie, pretože na základe
žiadostí a vybavovania nám odsúhlasili z Ministerstva vnútra (
z HaZZ) vyradenú automobilovú techniku, a to bezplatným
prevodom. A tak je obec bohatšia o LADU NIVA, 2 renaulty, Tatru
148, žeriav 138, poľnú kuchyňu vo V3S, 1203-ku, 15 kW
elektrocentrálu a FORMAN. Táto technika môže pomôcť nielen
obecnému úradu, ale aj Spolku urbáru, družstvu, či telovýchovnej
jednote alebo rôznym občianskym zoskupeniam a občanom.
Niektorí si iste povedia, že načo sú nám staré „čary“, ale pokiaľ
pomôžu, čo i len jednému občanovi či zoskupeniu, tak nebudú
zbytočné. A pokiaľ by sa nevyužívali, nie je problém ich výhodne
speňažiť, napríklad ako šrot, takže môžu byť pre obec aj finančným
prínosom.
(starosta)

Súčasný stav v opatrovateľskej službe
Opatrovateľská služba sa podľa zákona poskytuje občanom s
ťažkým zdravotným postihnutím, v prípade, že si to vyžaduje ich
zdravotný stav. Je teda určená pre občanov, ktorí si už vlastnými
silami nedokážu zabezpečiť životné úkony a potrebujú opateru ďalšej
osoby. Prvoradú povinnosť v takýchto prípadoch má rodina, potom
obec alebo štát.
V našej obci je táto opatrovateľská služba poskytovaná trom
občiankam (p. Klobušická, p. Machajová Etela, Oršuliaková Helena),
ktoré si to vzhľadom na ich zdravotný stav zaslúžia. V minulom
období, keď túto kompetenciu prevzala od štátu obec, bolo 7 takýchto
prípadov, no štyria z nich už zomreli. Kedysi tento príspevok
poskytoval štát ľuďom, ktorí možno neboli až tak chorí, ale ktorí si to
vedeli na „okrese“ vybaviť. No štát si nepreveroval či finančný
príspevok je v správnych rukách, pretože úradník z „okresu“
dotyčných ľudí nevidel, či sú naozaj ťažko chorí. Teraz je situácia
celkom iná. O príspevku za opatrovanie rozhodujú na základe žiadosti
poslanci obecného zastupiteľstva. A keďže títo každý prípad v obci
poznajú, pretože s tými ľuďmi, ktorí by chceli požiadať o príspevok,
žijú a vedia, či si to zaslúžia dostať alebo nie.
Celý systém je taký, že opatrovaná osoba platí obci vypočítanú
čiastku (podľa výšky svojho dôchodku) a obec zasa platí osobe,
ktorá sa stará o opatrovaného.
Len pre informáciu uvádzame, že vo všetkých troch prípadoch
v našej obci ide o finančné príspevky od obce vo výške cca 1000.Sk mesačne na jedného opatrovateľa, takže niet čo závidieť.
(starosta)

Rekonštrukcia pivníc v kultúrnom dome
Tak ako bolo avizované vo volebnom programe, chce obecný úrad
postupne zrekonštruovať nevyužité pivničné priestory pod
kultúrnym domom. Doteraz boli prevedené hrubé práce / búranie
priečok, betónovanie, zbíjanie, nový vchod s prístreškom, dvere atď.).
V novom roku sa osadia okná, ovakujú i omaľujú steny a tiež sa
prerobí podlaha, zavedie voda a kúrenie.
Predstava obce je taká, že v týchto priestoroch by mala byť
posilňovňa pre mužov, resp. fitnes pre ženy.
Voľný čas budú môcť tu tráviť ako ženy, tak aj muži i deti. Po dobrom
cvičení im vhod padne aj novozriadená klubovňa (za javiskom), kde
si môžu uvariť kávu, či vypočuť dobrú hudbu, resp. pozrieť televízor,
či zahrať šachy alebo karty.
(starosta)
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SPRAVODAJSTVO
Obchvat dedinu ohrozí - starosta sa
obáva o bezpečnosť ľudí
Obyvatelia Oravského Podzámku, Dolnej i Hornej Lehoty sa
konečne tešia z bezpečnosti, ticha a menšej prašnosti. Veď ich
obcami od konca novembra jazdí podstatne menej automobilov,
stratili sa hlavne kamióny. No, obyvatelia Sedliackej Dubovej majú
obavy a o dôvodoch sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.
V pondelok 26. novembra 2007 sa v Oravskom Podzámku
uskutočnilo slávnostné sprejazdnenie stavby obchvatu R3 za
účasti splnomocnenca vlády, predsedu predstavenstva a
generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Igora Chomu,
predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Skanská BS
Miroslava Beku, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa
Dopravoprojektu Gabriela Koczkáša a predsedu ŽSK Juraja Blanára.
Súčasťou stavby bolo vybudovanie 9 mostných objektov,
z ktorých dominantný je most nad riekou Orava v dĺžke 750 metrov,
6 oporných a 4 zárubné múry. Celková dĺžka obchvatu je 6,442 km,
z toho mosty majú dĺžku 1,641 km.
Obchvat R3 bezprostredne ústi pri našej obci Sedliacka Dubová
a z toho dôvodu majú jej obyvatelia i samotný starosta Ladislav
Tomáň obavy kvôli bezpečnosti. Starosta na to poukazuje
i poukazoval v rôznych médiách a naposledy sa vyjadril pre
týždenník MY Oravské noviny, č. 47.
„Očakávam kritickejšiu situáciu a zvýšené nebezpečenstvo pre
obyvateľov našej obce. Autá sa na novom kvalitnom úseku
komunikácie rozbehnú, predpokladám, že ich spomalenie v našej
obci bude minimálne. Toto stanovisko som prezentoval i na
kolaudačnom rokovaní. Niekoľkokrát som sa snažil, aby bola
v dedine obmedzená rýchlosť. Neúspešne. Po obidvoch stranách
cesty sú chodníky, tie by údajne mali byť pre bezpečnosť
postačujúce. Ja osobne si to nemyslím, takisto ani občania tejto
obce. Naše obavy sa opierajú o fakty – nehody a nešťastia.
Naliehavú potrebu pokračovania v stavbe pravidelne
medializujem v televízii, tlači či rozhlase. Vytrvalo sa snažím na
problém sústrediť pozornosť kompetentných. Odovzdal som im
už množstvo petícií, podrobných štatistických pozorovaní
týkajúcich sa počtu motorových vozidiel, ktoré prechádzajú obcou,
o ich hlučnosti či rýchlosti. V júni 20007 som spolu s poslancom
NR SR Ivanom Šaškom inicioval stretnutie na Ministerstve dopravy
SR. Tam som sa však dozvedel len známe fakty. Projektovo je stavba
pripravená, ale chýbajú finančné prostriedky. Z toho dôvodu
môžeme s realizáciou výstavby obchvatu počítať zrejme až niekedy
v rokoch 2012-2013. Na jednej strane chápem, že treba prioritne
dokončiť diaľnicu do Košíc. Na druhej strane je však pre mňa
prvoradá bezpečnosť občanov obce. Práve preto budem aj naďalej
„mediálnou hviezdou“, ktorá mediálnymi protestmi snáď posunie
momentálne rozhodnutie smerom dopredu. Netúžim byť na
televíznej obrazovke, no zároveň chcem, aby si kompetentní
uvedomili, že problémy tu naozaj sú. Zostáva len dúfať, že vodiči si
komunikáciu cez našu obec nebudú mýliť s R3.
(Spracoval ph)

Slávnostné otvorenie cesty R3: zľava Ing. Krška, Mgr. Tomáň,
Ing. Ďurana

Knižnica v nových priestoroch
Obecná knižnica sa dostala do vynovených priestorov bývalej
základnej školy. Našich čitateľov privíta lákavo upravená miestnosť
s regálmi kníh rôznych žánrov, s počítačom a internetom. Vytvoril sa
veľký priestor pre čitateľov, kde si môžu v pokoji naštudovať aj
potrebnú literatúru. Novým knihovníkom sa stala Andrea
Oršuliaková, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo 10. decembra
2007 v tajnom hlasovaní zo štyroch záujemcov. Otváracie hodiny
a deň fungovania obecnej knižnice bude každý štvrtok od 15-17 hod.
V uvoľnených priestoroch bývalej knižnice sa vytvorila klubovňa,
ktorú môžu využívať rôzne záujmové skupiny našich občanov (klub
dôchodcov, pingpongisti, účinkujúci pri rôznych kultúrnych akciách,
hasiči a iní).
(ph)

Plánované akcie v období
vianočnom i novoročnom
1.Vianočný stolnotenisový turnaj
2.Novoročný turnaj v šachu a dáme

28. a 29. 12. 2007
6. 1. 2008

3.Lyžiarsky prechod Dubovským chotárom 19.1.2008
4.Maškarný ples detí
5.Turnaj v mariáši

2. 2. 2008
24. 2. 2008
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SPRAVODAJSTVO
Obetujú sa a prezentujú veriacich
Položíte si otázku, kto to len môže byť ? Nuž, nikto iný, sú to
členovia nášho cirkevného spevokolu, ktorí popri svojich
pracovných , rodinných i osobných povinnostiach desaťročia
sa venujú tomuto žánru. Pred každým väčším cirkevným sviatkom
či udalosťou úpenlivo nacvičujú nábožné piesne, aby sa dosiahol
patričný efekt piesní v našom kostole, a to pod vedením organistu
Ľudovíta Holuba, ktorý kantoruje už od roku 1984. Kantorské
žezlo prevzal po p. Arnoldovi Kapalovi, zakladateľovi spevokolu
v roku 1941, čiže v tomto roku spevokol oslávil 66 rokov svojho
trvania. Ešte v súčasnosti pôsobia členovia, ktorí boli pri vzniku
tohto telesa. Sú to Johana Tomáňová a Ján Tomáň.
V druhú adventnú nedeľu som ostal dlhšie po sv. omši, lebo som
chcel vidieť, ako sa speváci pripravujú na tohoročné vianočné
sviatky. Všetci vzorne sedeli okolo organu a svojho vedúceho Ľ.
Holuba. Ten im dával pokyny a nápevy k jednotlivým vianočným
piesňam. Zbadal som v ich očiach plamienok oddanosti,
zodpovednosti a chuť, čo najlepšie zaspievať. Nachvíľu som si
ich dovolil prerušiť a opýtal som sa Ľ. Holuba, aké piesne
nacvičujú, či aj niečo nové, čo naši veriaci ešte nepočuli. „Nie, nič
nové, len pôvodné vianočné piesne a tie sa snažíme spevne
vylepšovať. Keď dám palec na ruke smerom hore, znamená dobre,
ak je palec dolu, cvičíme ďalej, kým sa nedostaví žiadaný efekt.“
Aj ostaných členov som oslovil, ako sa im darí zladiť povinnosti
v domácnosti s povinnosťami účinkovania v zbore. Za všetkých
odznela odpoveď od Anny Kapalovej. „Pri dobrej vôli sa všetko
dá, len treba chcieť. Nás to upokojuje na duši i na tele.“ Všetci sa
zhodli, že je ich málo a je potreba zbor omladiť. Budú radi, ak sa
nájdu noví nadšenci, budú srdečne vítaní!
Teraz zbor pozostáva z 19 členov – Mária Zajacová, Johana
Tomáňová, Anna Kapalová, Anna Štigová, Viera Maxoňová, Anna
Laurinčíková, Mária Žufková, Danka Gáliková, Zita Miháľová, Anna
Miháľová, Emília Habiňáková, Mária Dulačková, Ján Tomáň,
Ľudovít Hmirek, Jozef Hmirek, Viliam Janík, st., Róbert Janík, Pavol
Miháľ, Marián Miháľ .
Myslím, že všetci naši občania sú radi, že také hudobno-spevácke
teleso existuje po desaťročia v našej obci. Aj v tieto vianočné
sviatky sa budeme nadchýnať spevom spevokolu. Lahodne budú
pôsobiť mužské tóny podfarbené vyššími hudobnými tóninami
žien. A toto nám môžu len poskytnúť speváci cirkevného zboru.
Za tieto nádherné chvíle už vopred im úprimne ďakujeme
a považujeme to aj za určitú obetu i reprezentáciu našich veriacich.
(ph)
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Výstavka religióznej literatúry
Výstavka náboženskej literatúry z podnetu nášho duchovného otca
Henryka Siteka sa stáva pomaly už tradíciou. Aj v tomto roku na
rozhraní novembra a decembra sa uskutočnila a bola umiestnená
v Kostole sv. Michala archanjela v trvaní dvoch týždňov. Knihy a iné
náboženské symboly dodal Spolok sv. Vojtecha v Tvrdošíne.
Výstavku zabezpečili a zriadili Mária Reguliová z Hornej Lehoty a Ing.
Anna Oršuliaková. Podľa ich vyjadrenia o výstavku bol pomerne
veľký záujem a najviac išli na odbyt modliace knižky s veľkými
písmenami, kalendáre, vianočné pohľadnice, knihy pre deti, rôzne
predmety a symboly. Aj taká malá udalosť vie potešiť a spríjemniť
chvíle našich veriacich i ostatných občanov.
(ph)

Mikuláš v materskej škole i v kostole
Duchovnou prípravou na vianočné sviatky s očakávaním
narodenia Ježiška je adventné obdobie. V tom čase detičky očakávajú
sv. Mikuláša, aby ich obdaroval svojimi milosťami a darčekmi. Tak
sa aj stalo 6. decembra a Mikuláš najprv zavítal do miestnej materskej
školy. Detičky ho milo privítali pripraveným programom pod vedením
pani riaditeľky Marty Hudecovej a Mikuláš ich odmenil samými
dobrotami – sladkosťami, z čoho mali najväčšiu radosť. Dobrá nálada
pretrvávala naďalej a Mikuláš si to nasmeroval do Kostola sv.
Michala archanjela na večernú sv. omšu, ktorá bola venovaná deťom.
Po jej skončení sa ujal slova Mikuláš a nezabudol sa ich opýtať, či
všetci boli dobrí, lebo ak nie, vedľa stál čert s korbáčom, a ten bol
pripravený vyplatiť ich svojím spôsobom. Všetky deti zborovo kričali,
že boli dobré a na dôkaz toho sa aj modlili. Mikuláš im dôveroval
a obdaril každé prítomné dieťa balíčkom dobrôt. Pri organizovaní
vypomohla miestna Charita pri farskom úrade. Všetkým patrí úprimné
poďakovanie za organizovanie tohto mikulášskeho dňa.
(ph)
(ph)

Členovia zboru prítomní na nácviku
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Projekty pre zlepšenie kvality života občanov
Obecný úrad a poslanci obecného zastupiteľstva neustále premýšľajú o spôsoboch, ako vylepšiť podmienky skvalitňovania života
obyvateľov našej obce. Je možnosť získavať financie z rôznych programov a eurofondov. Na základe týchto možností boli vypracované
projekty obecným úradom a predložené určeným inštitúciám. Týka sa to projektov:
·
1. Environmentálny fond – projekt predložený 31. októbra 2007, ide o projekt pri studničke za mostom nad riekou Orava.
·
2. Zelené oázy – projekt predložený 12. novembra 2007, týka sa parku v strede obce.
·
3. Biologicky rozložiteľný odpad – projekt predložený 31.októbra 2007, ide o súpravu mechanizmov na spracovanie krov, chrastí
, tráv (traktor, štiepkovač, nakladač, vlečka).
·
4. Projekt pre materskú školu – obec už dostala 5.000.- Sk na nákup hračiek.
·
5. Projekt na verejné osvetlenie – bolo poskytnuté 20 tisíc korún na výmenu niektorých pouličných lámp.
·
6.Projekt na knižnicu – predložený 30. novembra 2007 na nákup potrebnej literatúry, internetové a počítačové vybavenie.
·
7. Obecné noviny – predložené 16. novembra 2007 do celoslovenskej súťaže o najlepšie obecné noviny obcí do 1000 obyvateľov.
V spojitosti s týmito projektmi sa pokúsime našim občanom aspoň stručne priblížiť dva projekty pre lepšiu predstavivosť a pochopenie.
Táto predstava by mala vyzerať takto:
·
1. Environmentálny fond – Vybudovanie oddychovej zóny
Náčrt obecného parku
Realizácia projektu je situovaná v obci Sedliacka
Dubová v časti zvanej Podháj pri studničke, kde
14 m
sa nachádza veľký nevyužitý priestor o rozlohe
2000 m2.V minulosti tam bol len zarastený breh.
Obec tam dala naviesť zeminu, splanírovalo sa to
a zatrávnilo. V rámci tohto projektu plánuje tam
Legenda:
obec nasledovné aktivity:
- Tuja
– výsadba okrasných drevín
– výstavba dreveného prístrešku s krbom
- lavičky
– osadenie lavičiek a odpadových košov
28 m
- stojany na odpad
– celková
úprava
nevyužitého
- šípka znázorňuje obrubníky
priestranstva
Cieľ projektu:
30.5 m
- kvetiny
– premeniť zarastený a neupravený
priestor na príjemnú oddychovú zónu
- kvetinový záhon
– vytvoriť priestor na trávenie voľného
- informačná tabuľa obce
času pre deti, mládež, dospelých i
dôchodcov
– skvalitniť život obyvateľov
– podporiť environmentálne povedomie
4m
občanov
– zlepšiť kvalitu životného prostredia
Žiadosť bola predložená na Environmentálny fond na poskytnutie
– zvyšovať účasť občanov na veciach verejných
podpory formou dotácie. Rozpočet projektu si vyžaduje 242.139.– posilňovať komunitu
Sk. Podiel obce by bol 20 %, čo činí 47.139.- Sk. Environmentálny
– podporovať turizmus
fond by sa podieľal 80 %, čo činí 195.000.- Sk.
·
2. Zelené oázy – nadácia Ekopolis – Vybudovanie zelenej oázy v obecnom parku
Zámerom projektu je vytvorenie estetického oddychového parku. Obec v spolupráci s občanmi plánuje zrealizovať a upraviť nevyužité
verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza v centre obce, v blízkosti autobusovej zastávky medzi rodinnými domami.
Cieľ projektu:
– premeniť neupravený priestor na príjemný oddych v parku
– zapojiť občanov do zlepšovania prostredia, v ktorom žijú
Na dosiahnutie plánovaných aktivít sú potrebné stavebné úpravy, výsadba okrasných drevín a kvetov, úpravy a obnova trávnika. Jedná
sa o výsadbu zelene (dreviny, kvety), výmena rozpadnutých obrubníkov, osadenie lavičiek, záhradných svietidiel, informačnej tabule
a smetných košov (viď náčrtok).
Celkové predpokladané náklady spojené s realizáciou projektu sú stanovené na 76.731,20 Sk. Obec predpokladá spolufinancovanie
z vlastných zdrojov vo výške 20 % (15.442,40 Sk). Zvyšných 80 % (61.308,80 Sk) by chcela obec získať formou dotácie z programu Zelené
oázy 2008. Práce a dopravné náklady spojené s realizáciou projektu bude financovať obec z vlastných zdrojov. Už len ide o to, aby nám
niečo schválili.
(Spracoval ph)
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Ako sa zachovať pri mozgovej príhode
Možno sa už nejeden z vás ocitol v situácii, keď niekoho blízkeho postihla mozgová príhoda, mŕtvica. Často sa pritom stáva, že vlastne
nevieme postihnutej osobe účinne pomôcť, pretože nepoznáme typické príznaky mozgovej príhody. Svedčí o tom aj tento pravdivý
príbeh, ktorý v krátkosti opíšeme.
„Grilovali sme v záhrade nášho priateľa Petra,“ napísal nám jeden starší spoluobčan. „Jeho manželka prechádzala lúkou, potkla sa a spadla.
Zdalo sa nám, že sa trochu trasie, zdvihli sme ju, očistili jej odev a obslúžili čerstvými dobrotami. Chceli sme zavolať pohotovosť, tvrdila
však, že je všetko v poriadku a že má nové topánky a nie je v nich zvyknutá chodiť. Jej muž sa venoval grilovaniu. Večer prebehol v dobrej
nálade, a tak nás prekvapilo, keď nám Peter zavolal, že musel zaviesť manželku do nemocnice. O dvadsiatej tretej hodine, tri hodiny po
našom rozchode, zomrela.
Keby čo i len jeden z nás poznal základné symptómy mozgovej mŕtvice (porážky), možno by Petrova
manželka mohla ešte žiť...“ Niektorí postihnutí však nezomrú hneď, ale zostanú dlhé roky odkázaní
na cudziu pomoc.
Neurológovia tvrdia, že ak k nim pacient príde do troch hodín, sú mu schopní pomôcť odstrániť
následky mŕtvice. Nie každý dokáže diagnostikovať túto chorobu a ihneď priviesť pacienta do
nemocnice
Neurológovia hovoria o štyroch symptómoch, ako spoznať túto nebezpečnú chorobu:
·
poproste človeka, aby sa usmial, nedokáže to,
·
poproste ho, aby povedal celkom jednoduchú vetu, napríklad Dnes je veľmi pekné počasie
- nedokáže to,
·
poproste postihnutú osobu, aby zdvihla hore obe ruky – nepodarí sa jej to celkom,
·
poproste ho (ju), aby vyplazil jazyk. Ak je jazyk stočený alebo ho môže hýbať len zo strany na stranu, je to takisto jedno zo
znamení mozgovej príhody.
Ak má postihnutá osoba čo len jeden z týchto štyroch symptómov, volajte ihneď pohotovosť a oznámte lekárovi vaše pozorovanie.
(Zdravotná komisia JDS)

Na cibrenie pamäti
z antickej mytológie
Úranos – (lat. Caelus) prvý boh nebies, vládca nad svetom po
prvopočiatočnom Chaose - zrodil Titanov
Kronos – (2. pád Kroma; lat. Saturnus) najvyšší boh, druhý po
Uránovi a jeho najmladší syn Zeus z dvanástich Titanov
Zeus - (2. pád Dia; lat. Jupiter) najvyšší boh gréckych bohov a
starých Grékov
Apollón – (lat.Apollo) boh svetla a slnka, ochranca života
a poriadku, neomylný strelec a veštec
Gaia - (lat. Tellus alebo Terra) bohyňa zeme a samej Zeme
Pán - (lat. Pan alebo Faun) boh lesov, lovcov a pastierov, capie
nohy, rohy a fúzmi – panický strach
Helios – (lat. Soľ) boh Slnka
Aithér – (lat. Aether) boh jasného svetla
Poseidon – (lat. Neptumus) boh mora
Hádés – (rím.- lat. Pluto) boh podsvetia
Arés – (2. pád Area; lat Mars, 2. pád Marta) boh vojny – syn
najvyššieho boha Dia a jeho manželky Héry
Vulkán - (gr. Hefaistos) rímsky boh ohňa, najmä jeho ničivej sily
Diké – (lat. Justitia) bohyňa spravodlivosti a práva
Hermés – (2. pád Herma; lat. Merculius) posol bohov, sprievodca
mŕtvych do podsvetia, rečníkov, vynálezcov, pútnikov, atlétov,
podvodníkov a zlodejov
Aiolos – (lat. Aeolus) vládca nad vetrami
Afrodita – (lat. Venus) bohyňa lásky – Venuša
Asklépios –(lat. Aesculapius) boh lekárstva
Erebos – (lat. Erebus) boh večnej tmy
Níké – (lat. Victoria) bohyňa víťazstva

Uránia – (lat.nebešťanka) múza hvezdárstva
Vertumnus – rímsky boh premien v prírode, najmä striedanie ročných
období, neskôr boh všetkých premien
Hestia – (lat.Vesta) rímska bohyňa domáceho krbu a jeho ohňa
Dionýsos, grécky tiež Bakchos – (lat. Bacchus) boh vína
a vinohradníctva, úrody, plodnosti
Daidalos – najväčší grécky sochár
Damokles – meč visiaci nad hlavou
Démétér – (lat. Ceres) bohyňa plodnosti zeme a roľníctva
Athéna – (lat. Minerva) bohyňa múdrosti
Héra – (lat Iuno) ochrankyňa manželstva
Hébé – (lat. Hebe) bohyňa večnej mladosti
Kentauri – (lat. Centauri) štvornohí poloľudia-polokone, k ľuďom
nepriateľskí,
diví, suroví
Argonauti –
plavci na lodi
Argo
–
účastníci
výpravy za
zlatým runom
do Kolchidy
(Zostavil ph)

Poseidón- vládca morí
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Október – mesiac úcty k starším si pripomínala široká verejnosť
skoro vo všetkých mestách a dedinách. Tak isto sa udialo aj v našej
obci 20. októbra 2007 na
slávnostnej akadémii v kultúrnom
dome. Podujatie zorganizovali
miestny obecný úrad v spolupráci
s klubom dôchodcov. Zabezpečili
bohatý kultúrny program
prostredníctvom žiakov Základnej
školy s materskou školou v Dlhej
nad Oravou pod vedením Mgr.
Kubošovej Zuzany a PaedDr.
Brunčákovej Gabiky, hudobnej
skupiny Mgr. Suroviaka Jozefa
z Oravského
Podzámku
a speváckou skupinou miestnych dôchodcov. Prítomným sa
program veľmi páčil a hodnotili ho ako vysoko kultivovaný i veľmi
dobre umelecky stvárnený. Niektorí sa vyjadrili, že už dávno nevideli
tak pekne dobre pripravený program, najmä čo sa týkalo detičiek.
Všetkým dôchodcom milo padli slová uznania a prejavy úcty.
Po skončení kultúrneho programu pozval starosta všetkých
dôchodcov do malej zasadačky na spoločenské posedenie, kde
bolo všetko vopred pripravené. Tam ich pozdravili starosta, z hostí
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Ing. Trizuljak, čestný predseda OV JDS Dolný Kubín a terajší predseda
OV JDS Dolný Kubín Ján Miháľ.
Ako vždy vládla dobrá priateľská
nálada za sprievodu ľudových
piesní a harmonikárov Mariána
Miháľa a Ing. Jozefa Hmireka.
Za vydarené podujatie je nutné
poďakovať obecnému úradu a
členom klubu dôchodcov – Márii
Zajacovej, Helene Laurinčíkovej,
Emílii Habiňákovej, Márii
Brtošovej, Anne Šutej, Mariánovi
Miháľovi a Ing. Jozefovi
Hmirekovi, ale aj Božke Strežovej
– pracovníčke obecného úradu.
Veď všetci tejto príprave venovali niekoľko popoludní a večerov,
aby všetko dopadlo k spokojnosti, najmä pre našich dôchodcov.
Veď práve im bolo venované toto podujatie!
(ph)

Vystúpenie dôchodcov s vlastným programom: zľava A. Štigová,
E. Habiňáková, H. Laurinčíková, M. Brtošová, M. Zajacová, J.
Hmirek, M. Miháľ

Prítomných pozdravuje Ing. Trizuljak - čestný predseda OV JDS
Dolný Kubín

Prečo som unavený???
Populácia tohto štátu je 5 miliónov ľudí.
2 milióny sú na dôchodku, tak zostávajú 3 milióny na prácu.
1 milión je v školách, to znamená, že 2 milióny pracujú.
500 tisíc je vo vláde, na úradoch, polícii a na okresoch.
500 tisíc je nezamestnaných, to znamená, že na prácu zostáva 1
milión.
320 tisíc je v nemocniciach, alebo sú chorí.
400 tisíc je cigánov (Rómov).
279 998 je vo väzení.
Tak ostávajú iba dvaja ľudia na prácu.
Ty a ja ! ! !
A preto som strašne unavený ! ! !

Pri harmonike si spoločne zaspievali
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SuperStar 3

Ceny MTV 2007

Najlepší hokejisti sveta

Dotkni sa hviezd

Videoklip roka: Rihanna (featuring Jay-Z) Umbrella

Nechcem sa dívať
do prázdnych dlaní
Nechcem tu zívať
na svitaní

Speváčka roka: Fergie

1. Sidney Crosby
2. Alexander Ovečkin
3. Roberto Luongo
4. Nicklas Lindstrom
5. Chris Pronger
6. Jarome Iginla
7. Vincent Lecavalier
8. Joe Thornton
9. Dany Heatley
10. Martin Brodeur
16. Marián Gáborík
19. Marián Hossa
39. Zdeno Chára

Spevák roka: Justin Timberlake
Skupina roka: Fall Out Boy

Kam vlastne kráčam
to netuším
Len nádej vo vrecku
schúlenú mám

Nováčik roka: Gym Class Heroes
Najlepšia spolupráca: Beyoncé a Shakira – Beautiful Liar

Občas sa zdáme
trochu drzí
Pokiaľ nás niečo
nezabrzdí

Quadruple Threat Award: Justin Timberlake

Práve tú chvíľu
mám strašne rád
Pokúšať šťastie
tisíckrát

IQ TEST - prever si vedomosti !

Keď sa zdá, že dýchaš
už len z posledných síl
Prehrá len ten, kto to
vzdá
Dotkni sa hviezd
a skús vdýchnuť svoj
strach
/:Máš o čo stáť:/
Vždy vybrať
tú správnu z ciest
Zblízka sa dívať
a náramne chcieť
Dotkni sa hviezd
Rozprestrieť krídla
Letieť
Žijeme rýchlo
na sedem dní
Nehráme stávky
pre nevinných
Život je rieka
Tečie cez nás
Ale to dávno poznáš
už sám
Každý z nás hľadá
priestor
Každý z nás hľadá si tvár
Vydržať aj keď už niet slov
Vydržať aj poslednýkrát

Megahit roka: Rihanna (featuring Jay-Z) Umbrella

1. „Nedeľa po anglicky
a/ Saturday
b/ Sunday
c/ Tuesday
2. V ktorom roku vznikla SR?
a/ 1994
b/ 1993
c/ 1995
3. Ako napíšeme rímskych 5?
a/ V
b/ X
c/ M
4. Kto moderoval BAILANDO?
a/ Adela Banášová
b/ Aneta Parišková
c/ Vilo Rozboril

5. Koľko je v znaku EÚ hviezdičiek?
a/ 12
b/ 16
c/ 11
6. Kto vyhral SUPER STAR 2 ?
a/ Jakub Petraník
b/ Peter Cmorík
c/ Barbora Balúchová
7. Koľko stupňov má priamy uhol?
a/ 90 stupňov
b/ 180 stupňov
c/ 0 stupňov
8. Aká je mena v Rakúsku?
a/ rubeľ
b/ šiling
c/ euro

Pittsburg
Washington
Vancouver
Detroit
Anaheim
Calgary
Tampa Bay
San Jose
Ottava
New Jersey
Minnesota
Atlanta
Boston

9. V ktorom športe reprezentuje
Daniela Hantuchová?
a/ plávanie
b/ tenis
c/ bežanie
10. Ako sa volá prezident SR?
a/ Róbert Fico
b/ Václav Havel
c/ Ivan Gašparovič
11. Ktoré je hlavne mesto Írska?
a/ Viedeň
b/ Dublin
c/ Varšava
12. Ako sa volá najvyšší vrch na
Slovensku?
a/ Štiavnické vrchy
b/ Lomnický štít
c/ Gerlachovský štít

13. Ktorý zo siedmich divov
sa zachoval dodnes?
Za každú správnu odpoveď si pripočítaj 10 bodov!
a/ pyramídy
b/ maják na ostrove Rhodos
VYHODNOTENIE
c/ Diova socha v Olympii
14. Koľko je planét našej sústavy?
160 – 130 b : IQ génia
a/ 7
120 - 100 b : IQ knihomoľa
b/ 8
80 – 70 b : IQ priemer
c/ 10
60 – 50 b. : IQ netopiera
15. Koľko dni má priestupný rok?
40 – 30 b : IQ čiernej mačky
a/ 360
20 - 0 b : IQ múmie
b/ 366
c/ 356
16. Ktorá je najdlhšia rieka na svete?
a/ Níl
(Do tlače pripravil ph)
b/ Amazonka
SPRÁVNE ODPOVEDE:
c/ Kongo
1.b, 2.b, 3.a, 4.c, 5.a, 6.b, 7.b, 8.c, 9.b, 10.c, 11.b, 12.c, 13.a, 14.b, 15.b, 16.b
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JUBILANTI
(od l.l. – 31.3.2008)
45 rokov
Anna Oršuliaková
Oľga Šimičáková
Anastázia Kršková

(február)
(február)
(február)

50 rokov
Ján Zrnčík

(január)

55 rokov
Peter Karetka
Ján Kočalka

(január)
(január)

60 rokov
Ján Kováč

(január)

70 rokov
Emília Habiňáková

(marec)

85 rokov
Jozef Polák

(február)

Jubilantom úprimne blahoželáme
a prajeme veľa zdravia, lásky
a úspechov.

Vítame medzi nami
Lucia Miškovičová
(november)
Samuel Kučera
(november)
Erik Paľa
(december)
Rodičom blahoželáme a ich
ratolestiam prajeme zdravý vývoj.
Rozlúčili sme sa
Helena Murínová
(december)
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
Odhlásení z trvalého pobytu
Ľudmila Kytková
Zuzana Gromová (Hmireková)

V predchádzajúcom vydaní našich novín obecný úrad inzeroval požiadavku
na miesto správcu cintorína a domu smútku. Zatiaľ si nikto nepodal žiadosť,
preto obecné zastupiteľstvo pre lepšiu informáciu schválilo na svojom zasadnutí
10. decembra 2007 náplň práce a celoročnú odmenu vo výške 18 tisíc Sk.
Mesačne by to bolo 1. 500.- Sk, či už v zimnom alebo v letnom období. Vyžaduje
sa, aby to bola zodpovedná osoba a dalo sa na ňu úplne spoľahnúť. Prihlásiť sa
treba na miestnom obecnom úrade, v prípade viacerých záujemcov, výber
uskutoční obecné zastupiteľstvo na januárovom zasadnutí. Schválená náplň
práce má nasledovné znenie.
Práce sa budú vykonávať na základe Dohody o pracovnej činnosti a to:
1. Podľa vegetácie 4 – 5krát vykosiť starý i nový cintorín, ďalej okolo múrika popri
hlavnej ceste, pri kontajneri a krovie okolo cintorína.
2. Zhrabať, pozbierať pokosenú trávu a biologicky ju zlikvidovať.
3. Vyzbierať rôzny odpad v priestore cintorína i z hrobov a tiež i znehodnotené vence.
4. Vymieňať plástové vrecia v odpadových košoch v areáli cintorína, plné koše vysýpať
do kontajnera.
5. Dbať o čistotu asfaltovej cesty vedúcej v areáli cintorína.
6. Starať sa o poriadok v dome smútku – zvonku (schody, pavučiny, okná, dvere ...) –
zvnútra (lavice, koberec, katafalk, čistota ...) a kontrolovať funkčnosť elektriky v dome
smútku, osvetlenia v cintoríne a vody pri dome smútku.
7. Udržiavať poriadok v márnici a kontrolovať funkčnosť náradia ( laná, lopaty, dosky,
vozík).
8. Vytýčenie hrobových miest a ich umiestnenie (po dohode s príbuznými zomrelého).
9. Ďalšiu svoju činnosť uskutočňovať v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku
cintorína a domu smútku.
10. Ostatné obslužné práce súvisiace s prevádzkou cintorína a domu smútku vykonávať
podľa pokynov starostu.
Obecný úrad poskytne na práce a činnosť, uvedenú v tejto náplni, pracovné
nástroje, mechanizmy s pohonnými hmotami.
(obecný úrad)

Rozvoj obce na internete
Každá obec má v zmysle zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja povinnosť
vypracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR). Paragraf 17 citovaného
zákona uvádza, že obec na všestranný rozvoj svojho územia a na zabezpečenie potrieb jeho
obyvateľov vypracúva, schvaľuje a vyhodnocuje plnenie PHSR.
PHSR, okrem uvedeného, je potrebný ako doklad o schopnosti obce finančne riadiť verejné
zdroje v súlade s programovacím rozpočtovaním v Slovenskej republike pri styku s orgánmi
štátnej správy, ako podklad pre čerpanie národných zdrojov a ako povinná príloha ku každej
žiadosti o finančné prostriedky z fondov Európskej únie.
Naša obec takýto dokument má vypracovaný a schválený obecným zastupiteľstvom.
Záujemcovia ho môžu od 1. januára 2008 nájsť na web stránke našej obce
(www.sedliackadubová.sk). Na tejto stránke môžu občania nájsť aj iné informácie o našej obci
a taktiež sú tam všetky doteraz vydané čísla obecných novín Žiar.

Prihlásení k trvalému pobytu
Francesco Alojz Cubeddu
Dušan Paľa
Milan Gígel
Marcela Gígelová
Matej Gígel

(starosta)
(bs)
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Dubová má nového hráča stolného tenisu

Je ním Albert Paríšek, otec známej televíznej moderátorky Anety Paríškovej – Dočekalovej, ináč pochádzajúci
z hornooravskej dedinky Brezy. Vlastní chalupu v Hornej Lehote pri železničnej stanici, v ktorej sa momentálne
zdržiava. Keďže sa stal stolnotenisovým hráčom za našu obec v družstve A (6. liga) v súťaži ročníka 2007-2008,
uskutočnili sme s ním malé interview o jeho záľube v stolnom tenise a on bol ochotný nám odpovedať na niekoľko
zvedavých otázok.
Ako ste sa dostali do oddielu TJ Cosmos
Sedliacka Dubová?
- Asi pred štyrmi rokmi som sa zúčastnil
stolnotenisového turnaja v Hornej Lehote, kde
mám chatu. Janko Zrnčík zo Sedliackej Dubovej
prišiel až po vylosovaní, ale organizátor turnaja
Václav Pilar ho dolosoval a poslal prvý zápas proti
„tomu ujovi“, na čo sa Ján Zrnčík urazil, lebo sa
mu to zdalo nedôstojné. Ten „ujo“ ho nielen
porazil, ale vyhral celý turnaj. Tak som sa dostal
do povedomia Hornej Lehoty a okolia a s Jánom
Zrnčíkom som sa skamarátil. On aj so starostom
Ladislavom Tomáňom ma oslovili, aby som sa stal
ich aktívnym hráčom. Neodmietol som.
Keďže ste už naším stabilným hráčom, povedzte,
aký je kolektív TJ Cosmos Sedliacka Dubová?
- Po veľa rokoch (50) stolného tenisu som
absolvoval okresné súťaže až po federálnu
extraligu, je táto súťaž ako relax i keď som súpermi
často vnímaný ako akési staré čudo. Zatiaľ aj
napriek mojej nízkej trénovanosti sa mi darí
a výborná partia mojich mladších spoluhráčov tiež
výkonnostne napreduje a ja sa v nej cítim veľmi dobre.

Pán Albert Paríšek na tréningu s Paťkou Zrnčíkovou

Nič nepokazím, keď prezradím, že po vašom príchode vytiahol sa
stolnotenisový oddiel A aj B družstva na popredné priečky
v tabuľke, ktorá nám zaručuje postup do vyššej ligy. Vaše
trénovanie a pôsobenie je pre niektorých hráčov aj novou
motiváciou, to už nehovorím, čo sa týka mládeže. Je sila tohto
oddielu hrať najvyššiu oravskú ligu? Ako to vidíte vy?
- Sedliaka Dubová má na to, aby A aj B postúpilo do vyšších súťaží.
Chce to ešte veľa úsilia, najmä pri natrénovaní servisov a vyššieho
presadenia taktiky hry pri majstrovských zápasoch. Pri odbornejších
tréningoch a prípadného doplnenia kádra, môžu všetky družstvá
siahať aj na najvyššiu oravskú ligu. Zázemie na úspešné
napredovanie stolného tenisu v Sedliackej Dubovej je výborné.
Chýba len dobre vyškolený tréner, najmä pre mládež.
Nedá mi, aby som trošku nesiahol aj do vášho súkromia. Prezradíte
nám niečo o sebe?
- Narodil som sa ako tretí z piatich detí, mám dvoch starších bratov
a dve mladšie sestry. Som ženatý, máme s manželkou dve deti –
Anetku a Adamka. Anetka je dosť známa, Adamko bol 10 rokov
športovým redaktorom a moderátorom v troch rádiách, teraz
podniká.
A ešte prezraďte, ako ste sa dostali k stolnému tenisu a robili ste
aj iné športy?
- Hoci mám výšku 168 cm, mojím športom č.1 bol dlho basketbal, ale
na baníckom učilišti, ktoré som ako syn kulaka musel absolvovať,

boli výborné podmienky aj na iné športy. V nich som jednak trénoval,
ale aj súťažil – asi na úrovni kraja - hádzaná, volejbal, grécko-rímske
zápasenie, tenis, trochu box, kde som v krátkej dobe porážal najlepších
„mazákov“ a vyhral som majstrovstvá učilišťa. Hoci som nikdy nemal
trénera, kopíroval a skúšal som štýly iných prvoligových hráčov na
severnej Morave, až som si vytvoril vlastný štýl hry, ktorý je dosť
účinný doposiaľ.
Vrátim sa ešte k tenisu. Viem o vás, že ste pôsobili aj ako
stolnotenisový tréner mládeže, kde ste vypracovali niekoľko
metodických postupov pre tréningovú činnosť mládeže. Prezraďte,
aké sú vyhliadky do budúcnosti mládeže v TJ Cosmos Sedliacka
Dubová?
- Bol som na niekoľkých tréningoch v mojej rodnej Breze
a v Sedliackej Dubovej a ako bývalý tréner vo Východoslovenskom
kraji som vychoval mládežníckych reprezentantov Slovenska, som
bol milo prekvapený, ale i zhrozený. Na Orave je neuveriteľné
množstvo pohybovo talentovaných detí, ale katastrofálny
nedostatok vyškolených trénerov. Pritom o tento šport je na celej
Orave obrovský záujem, lebo tie kluby pribúdajú ako huby po daždi.
Za rozhovor vám veľmi pekne ďakujem. Vidím, že ešte chcete niečo
dodať.
- Chcem zaželať všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa
zdravia, šťastia, rodinnú a pracovnú pohodu a pre stolný tenis
úspešný rok.
(Jozef Strežo)
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Tabuľkové postavenie TJ Cosmos Sedliacka Dubová v Oravskej stolnotenisovej súťaži
v ročníku 2007/2008.
Základná časť po 10. kole – 6. liga

Základná časť po 10. kole – 7. liga

Základná časť po 10. kole – 8. liga

Hráči mužstva A - 6. liga: zľava J. Zrnčík, A. Paríšek, L. Tomáň,
J. Strežo, D. Oršuliak
(js)
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