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» viacúčelové ihrisko » str. 10
» športová príloha » str. 10 – 12

50. výročie základnej školy
Pred 50. tokmi sa ukonèila výstavba novej budovy základnej školy
Èas sa nedá zastaviś, ani vrátiś späś – iba ak v
spomienkach, ako výzva pre ïalší život.
Pri tomto významnom výroèí je potrebné pozastaviś sa, pripomenúś si, ako k výstavbe došlo,
a zhodnotiś prácu i výsledky za uplynulé obdobie.
Škola je nezastupite¾ným miestom na sprostredkovanie poznatkov a hodnôt potrebných na uplatnenie mladých ¾udí v spoloènosti. Cesta k výstavbe
novej školy nebola ¾ahká. Bolo potrebné vyvinúś
obrovské úsilie a nedaś sa odradiś, ale tvrdo ísś za
svojím cie¾om. Vïaka obetavosti pána Antona Sa-

vená v rekordnom èase za 2,5 roka, a tak školský
rok 1957/1958 sa zaèal ešte na školskom dvore
osemroènej strednej školy a po otvorení si išli žiaci
v sprievode svojich rodièov a uèite¾ov pozrieś budovu novej školy, kde sa dokonèievali posledné
úpravy. Na tvárach žiarila radosś a oèakávanie nielen uèite¾ov, žiakov, ale aj rodièov. Tí prekypovali
šśastím a spokojnosśou, že aspoò ich deti budú
môcś chodiś do školy, akú ešte nikdy a nikde nevideli. Nevedeli si predstaviś, že ich deti sa budú
prezúvaś, chodiś po lesklých parketách, že budú

meliaka – zaslúžilého uèite¾a a riadite¾a národnej
školy – a pána Jána Kutalíka – riadite¾a osemroènej
strednej školy, dostala obec súhlas na výstavbu novej školy.
Projektovú úlohu dostal Ing. arch. Rudolf Miòovský, ktorý keï videl nádhernú prírodu povedal: „Takú školu vám postavím, že sa òou budete
50 rokov hrdiś a budú Vám ju závidieś. Delegácie
budú toto dielo obdivovaś.“ Nová škola bola posta-

maś splachovacie záchody a možnosś osprchovaś
sa po športových aktivitách. Definitívny termín
otvorenia novej školy bol teda stanovený na 15. decembra 1957. Do nových lavíc zasadlo 448 žiakov
a pedagogický kolektív tvorilo 12 uèite¾ov. Táto
škola bola od zaèiatku kompletne vybavená špeciálnymi triedami, kabinetmi, telocvièòou a jedálòou,
ktorá dlhé roky slúžila na kultúrne úèely obce. Chýr
o novej peknej škole sa rýchlo šíril a tak vyššie štát-

» odhalenie pamätnej tabule, zaslúžilému uèite¾ovi
Antonovi Sameliakovi » str. 3 »

» na stretnutí s prezidentským párom »

» ohlasy k Mariánskym dòom, konaných v Oravskom
Veselom »
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Stavenisko novej školy (str. 2); škola krátko pre dokonèením a otvorením (str. 3); prvé vyuèovacie hodiny v budove novej školy (str. 3)
ne orgány rozhodli a premiestnili z Trstenej už nasledujúci rok po otvorení Okresný detský domov.
Ten zaberal v škole tri uèebne, ktoré slúžili ako internát na bývanie, a jednu uèebòu ako sklad prádla.
Žiakov každým rokom pribúdalo a v školskom roku
1961/62 dosiahol poèet žiakov stav 612, èo v doterajšej 50-roènej histórii bolo najviac. Aj táto skutoènosś prispela k tomu, že Okresný detský domov
bol v školskom roku 1964/65 zrušený a chovanci
boli rozdelení do iných detských domovov na Slovensku.
Poèas 50-roènej prevádzky sa
vo vedení vystriedalo 6 riadite¾ov školy, 6 zástupcov riadite¾a školy a vyše 190 uèite¾ov. No i napriek ve¾kému
poètu uèite¾ov tu bola vždy vysoká kvalifikovanosś.
Oceniś treba aj prístup a starostlivosś funkcionárov
obce, ktorí vždy mali na pamäti úroveò vzdelávania
a potreby nielen školy, ale aj uèite¾ov, najmä èo sa
týka bytovej otázky. Škola poèas svojej existencie
zaznamenala viaceré zmeny. Najskôr to bola deväśroèná škola, potom základná škola, ktorá v roku
2002 získala právnu subjektivitu, a v roku 2003

kov a podujatí nielen v technickej, kultúrno-spoloèenskej, ale i športovej oblasti. V tomto zmysle
budeme podporovaś projekt OTVORENÁ ŠKOLA
s možnosśou využitia internetu, poèítaèovej uèebne a v oblasti využitia športového areálu. Chceme
naïalej rozvíjaś tradície nášho regiónu prostredníctvom cezhraniènej spolupráce, a tak umožniś
deśom aktívne využitie vo¾ného èasu. Usilujeme sa
o to, aby z tejto školy odchádzali žiaci dobre pripravení na pokraèovanie v ïalšom
štúdiu.
Pri tejto príležitosti osláv
50. výroèia školy chcem vysloviś poïakovanie všetkým uèištátnej umeleckej školy a súkromnej umeleckej te¾om, zamestnancom, rodièom i žiakom a rovnako
školy vo výtvarnom a hudobnom odbore. Našou aj bývalým uèite¾om a zamestnancom, ktorí pôsovíziou do budúcnosti je zmeniś tradièný školský bili na tejto škole. Želám si, aby naša škola bola aj
systém na tzv. OTVORENÚ ŠKOLU, v ktorej rodièia naïalej miestom o kráse písmen a správnosti èísel,
a škola vytvoria takú komunitu, kde sa budú èas- o múdrosti slov a bohatstve myšlienok, o sile ducha
tejšie stretávaś pri riešení problémov a chode školy. a šikovnosti tela, o symbióze žiakov a ich uèite¾ov...
V tomto modeli neposkytuje škola žiakovi len vzdelanie, ale každý žiak má možnosś v popoludòajších
Riaditeľ školy
hodinách i poèas vo¾ných dní využiś ponuku krúžMgr. Dušan Sameliak
bola k základnej škole prièlenená aj MŠ.
Výchovno-vyuèovací proces v ZŠ a MŠ zabezpeèuje 33 pedagogických pracovníkov a 14 nepedagogických pracovníkov. Na škole v tomto školskom
roku máme 476 žiakov, jedno oddelenie školského
klubu s poètom 30 detí a v MŠ máme 82 detí v štyroch triedach.
Škola podporuje mnohé aktivity. Na rozvíjanie
detského talentu sme vytvorili na škole poboèky

„Takú školu vám postavím, že sa òou budete
50 rokov hrdiś a budú Vám ju závidieś.“

Prvý uèite¾ský zbor z roku 1957/1958 v zložení: Jozef Krasu¾a – riadite¾
školy, Anton Sameliak – zástupca riadite¾a, Jozef Kinier, Mária Kinierová, Anna Kureková, ¼udmila Sameliaková, František Radzo, Karol Hlavatý, Mária Vajteršicová, Alena Kajfošová, Paulína Krasu¾ová, Magdaléna Marcoòová.
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Súèasný uèite¾ský zbor v složení: Dušan Sameliak – riadite¾ školy, Róbert Repka –
zástupca riadite¾a, Jaroslav Klus, Marián Beòadik, Jozef Kocúr, Ida Balcerèíková,
Daniela Grygláková, Jana Lietavcová, Magda Maslaòáková, Zdena Sameliaková,
¼uboš Volèek, Gabriela Janeèková, Anton Rušín, Mária Èierna, Mária Majzelová,
Lenka Kumorová, Darina Škarbová, Božena Sirotiarová, Jana Sameliaková, Erika
Kureková, Margita Romaòáková, Margita Maslaòáková, Eva Poništiaková

Mgr. Dušan Sameliak – riadite¾ ZŠ

Pamätná tabuľa
Súèasśou osláv 50. výroèia školy bolo aj slávnostné odhalenie pamätnej tabule Antona Sameliaka. Tejto úlohy sa zhostila pracovníèka kancelárie
prezidenta SR, p. Grobarèíková.
Zaslúžilý uèite¾, zápalistý pedagóg, vlastenec
a priekopník turistiky, ovocinárstva, ochranár a ve¾ký milovník prírody. V Oravskom Veselom uèil
a vychovával deti svojich spolurodákov 42 rokov.
Svojou skromnou prácou a ochotou si získal srdcia
a dôveru svojich spoluobèanov.
Jeho životným cie¾om bolo zaškoliś všetky veselovské deti. Sníval o novej modernej škole. Veï
460 detí sa vyuèovalo v jednej škole a štyroch krè-

nakoniec prinieslo ovocie, keï bol daný prís¾ub peòazí na stavbu novej školy. To, že celá obec túžila
po novej škole, svedèí aj rekordná výstavba tohto
nádherného stánku za 2,5 roka. A tak 15. decembra

1957 bola nová škola slávnostne otvorená. Nech
táto pamätná tabu¾a pripomína ïalším generáciám,
kto sa zaslúžil o pozdvihnutie školstva v našej obci.
Bol to zaslúžilý uèite¾ Anton Sameliak.

mách. V uèebniach bola tma a dym a uèite¾ sotva
dovidel na tých, ktorí sedeli v kúte. Situácia v obci
sa zhoršovala. Detí stále pribúdalo a uèebne chýbali. Neúnavnosśou Antona Sameliaka pri vypisovaní
listov, žiadostí na známych Oravcov pracujúcich
v Bratislave sa zaèalo o novej škole uvažovaś. Najprv ponúkali na záchranu situácie drevený pavilón,
ten neprijal, a tým sa vidina novej školy oddialila.
Neustále intervenovanie za stavbu novej školy
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Martina Jurèáková

Mariánske dni v Oravskom Veselom
V dòoch 15. – 16. 9. naša obec prežila ve¾kolepú
slávnosś, ktorá bola výsledkom projektu s názvom
Mariánske dni v Oravskom Veselom. Projekt bol
zameraný na prezentáciu zvykov a tradícií zo života
Goralov a súèasné kultúrne a spoloèenské aktivity. Išlo teda o kultúrno-spoloèenské podujatie, do
ktorého bol ve¾kou mierou zapojený náš cezhranièný partner – Gmina Slemieñ, MKS Or. Veselé
a naša farnosś pod vedením duchovného otca Mateja Radúcha.
Celá slávnosś sa zaèala nie náhodou na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie. Veï práve jej sme
chceli vzdaś našu úctu, vïaku, poklonu. Dôstojným
príhovorom nás privítal pán starosta Vladimír Borák a slávnostná omša sa mohla zaèaś.
Aj napriek chladnému a daždivému,
èasto veternému poèasiu sa bohoslužba uskutoènila na novom, pretúto
príležitosś zhotovenom amfiteátri
v strede obce pri kultúrnom dome. Zišlo sa tu mnoho veriacich aj z iných obcí. Na chodbách kultúrneho domu bola výstavka tkáèskeho a rezbárskeho
umenia domácich majstrov. Po skonèení sv. omše
nasledovala prehliadka cirkevných zborov, ktoré

prijali naše pozvanie. Ako prvý sa nám predstavil
náš mládežnícky zbor pod vedením Janky Kurekovej. V súèasnosti má 20 èlenov a zúèastòuje sa na
rôznych festivaloch a podujatiach. Ïalej sa predstavili spevácky ženský zbor Marana Tha z Rabèe, zbor
Burizon z Novoti a dva hosśovské zbory z Po¾ska.
Prvý upútal svojím folklórnym vystúpením a druhý
môžeme skôr oznaèiś ako kapelu. Fascinoval každého z nás súhrou, úžasnou silou prejavu a talentom úèinkujúcich. Spoloènou piesòou sa prehliadka zborov skonèila. Z vystúpenia v nás ostali krásne
spomienky a dojmy. Záver sobotòajšieho dòa patril
taneènej zábave, na ktorej hrala živá hudba a vstup
bol vo¾ný. Len ako je dobrým zvykom v našej dedinke, úèasś bola ve¾mi nízka!

rých èias“ – hovorili si tetušky a babièky. Všetci boli
nadšení.
Druhou èasśou a zároveò záverom Mariánskych
dní bolo športové popoludnie pre deti i dospelých.
Mohli sa zapojiś do súśaží na ve¾kom ihrisku, ihrisku pri ZŠ aj v telocvièni ZŠ, ktorá toto popoludnie
pripravovala. Dodnes nerozumiem, preèo sa ani
do týchto aktivít nezapojilo viac ¾udí. Športovým
popoludním sa oslava našej Matky skonèila. Ostali
len spomienky a dojmy. U niektorých príjemných
príjemné, u niektorých nepríjemné.
V závere dovo¾te pár osobných postrehov. Viem,
že je śažké prijaś nové veci a nových ¾udí, ktorým
možno neveríme. Èasto to chce obrovskú dávku
odvahy, ale zmena je život. Mnohí
z vás mali výhrady k organizácii
a propagácii Mariánskych dní. Viem,
že nebola stopercentná, no nie vždy
sa všetko vydarí tak, ako chceme. Ale
Druhý deò osláv bol taktiež pestrý a zaèínal sa u nás je to tak, že ak sa vyvíja aktivita akéhoko¾vek
sv. omšou. Celou bohoslužbou nás sprevádzala druhu, nezapája sa nikto alebo ve¾mi málo ¾udí.
hosśovská kapela z Po¾ska. Po homílii nasledoval Takže sa pýtam: Je kritika na mieste? Èo by urobila
sprievod so sochou Panny Márie, ktorý sa stretol Mária plná lásky k ¾uïom? Sśažovala by sa, reptala,
s ve¾kou odozvou u väèšiny veriacich. „Ako za sta- kritizovala? Èo myslíte?

„Vždy je s nami tá, èo viem, že ¾úbi,
vždy je s nami tá, èo viem, že chráni...“

ky zbor z Oravského Veselého, ale aj zbory z Novote, Rabèe a Po¾ska. Viete, ako to hreje, keï niekto nieMariánske dni boli pekné sviatoèné dni pre tých, komu fandí aspoò svojou prítomnosśou. Mali sme
ktorí tam len tak prišli, nieèo videli a poèuli, a urèite možnosś vidieś, ako mnohí chcú spievaś. Urèite kažmali aj duchovný zážitok. Ale zostaś iba hodinku dý chce spievaś krásne, èo možno najkrajšie, chcú
dlhšie na prehliadke speváckych zborov – to už je pre to nieèo obetovaś zo svojho súkromia, chcú byś
pre našich farníkov ve¾a. Nespieval len náš spevác- súèasśou nieèoho, èo sa naozaj oplatí robiś.

« « « OHLASY » » »
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Išlo tu o to, aby sme inšpirovali jeden druhého,
vtedy je to neocenite¾né..., èasto duchovné...!
Nechápem, kde sa všetci ponáh¾ajú. Veï to bolo
sviatoèné sobotné popoludnie, hoci bolo trochu
chladno a možno bola aj slabá prezentácia zo strany organizátorov.

Vladimír BORÁK

Mariánske dni – postrehy
„Mariánske dni – dni venované patrónke nášho Slovenska“ sú slová, ktoré som vyslovil v úvode
realizácie tohto rovnomenného projektu. V mojich
slovách nebola žiadna póza, len úprimné konštatovanie. Bol som prekvapený ko¾ko neobjektívnej kritiky padlo na hlavy organizátorov tohto podujatia.

všetci èlenovia Oragnizaèného tímu urobili všetko
preto, aby harmonogram „Mariánskych dní“ naplnili. Schválne som nepoužil zámeno „sme“, lebo som
nebol èlenom organizaèného tímu, ale dal by som
za každého z nich ruku do ohòa, že urobili všetko
preto, aby bolo podujatie úspešné, aby bolo ¾uïom
odovzdané posolstvo „Mariánskych dní“. Pri spoChcem pri tejto príležitosti povedaś, že projekt mienke na tie dni mi v hlave preblesknú rôzne silné
„Mariánske dni“ spadajúci do kategórie cezhraniè- momenty – dva dni pred podujatím pokazený nový
nej spolupráce v rámci INTERREG III A, bol dávno mixážny pult, bolo treba zabezpeèiś jeho urýchlenú
hotový pred rokom 2007, myslím tým harmono- výmenu, spomínam si na našu malovernosś v sogram èinností a realizácie. Zmeny v tomto harmo- botòajšie predpoludnie, kedy poèasie bolo nestále
nograme boli prakticky neuskutoènite¾né, a teda a kde nás náš duchovný otec ubezpeèil, že poèasie
tým chcem zdôrazniś, že všetko, èo sa uskutoènilo sa umúdri, a teda treba zostaś na amfiteátri. Takisto
v rámci „Mariánskych dní“ bolo vopred schválené, ma zamrazí, keï si spomeniem na to množstvo ¾udí
nalinkované. Možnosti vlastnej tvorivosti a fan- na svätých omšiach, na dychovku poèas pochodu
tázie boli dosś obmedzené. Som presvedèený, že do kostola, ale tak isto ma zamrazí pri spomienke

na surové a urážlivé reakcie internetových anonymov na adresu ¾udí, ktorí dobrovo¾ne zo zanietenia
a presvedèenia priložili ruku k dielu. Tieto reakcie
sú ve¾kým obrazom malosti v nás, vlastné malé ciele povyšujeme nad ciele všetkých a ve¾kou mierou
znechucujeme tých, ktorí v ten moment povýšili to
spoloèné nad svoje – súkromné.
Niè z projektu nie je tajné, každý sa môže informovaś o obsahu „Mariánskych dní“, o rozpoète
a jeho finanènom naplnení. Každý môže do projektu nazrieś na Obecnom úrade, každý môže o informácie žiadaś písomne alebo emailom. „Mariánske
dni“ budú maś svoje pokraèovanie, ale ich lesk
a úspešnosś bude záležaś od nás. Ak ktoko¾vek chce
nieèo vylepšiś, pozmeniś – si vítaný. Všetko sa dá
urobiś lepšie, ale treba vstaś zo stolièky.

boli urèité nedostatky. Týka sa to hlavne informovania verejnosti. Tieto dni boli ve¾mi málo spropagované na verejnosti, mnohí ¾udia nevedeli, èo sa
tam vlastne bude diaś, èo všetko (program) je pre
nich pripravené a pod. Myšlienka Mariánskych dní
Už z názvu sa dá vyvodiś, že ide o dni prežité bola urèite dobrá, ale spojenie tak duchovných vecí,
v duchu kresśanstva. Áno, bol to hlavný cie¾, kde ktoré potrebujeme prežiś srdcom, s istým „športosme my všetci mohli hlbšie prežiś Pánovu slávu. Aj vým dòom“ mi pripadá nie ve¾mi vhodné. Takýchto
preto kladne hodnotím zámer tejto akcie. Je však (športových) podujatí máme v obci dosś, kde nejMyslím si, že Mariánske dni bol dobrý nápad. smutné, že kresśania sa stále niekam ponáh¾ajú, je de o tú hodnotnejšiu stránku osobnosti èloveka,
Spestrilo to život ¾udí v našej dedine. ¼udia sa mohli im dlho ostaś si vypoèuś „posolstvo“ rôznych spe- ale o nieèo úplne iné. Pevne verím, že sa tradícia
spolu stretnúś a navzájom si spríjemniś spoloèné váckych zborov, ktoré nám chceli takouto formou Mariánskych dní zachová, ale èistým duchovným
chvíle. Èo sa mi však celkom nepáèilo, boli tie s¾ú- (spevom) nieèo povedaś. Oceòujem snahu zainte- zámerom.
bené stánky s ¾udovými remeslami. ¼udia sa urèite resovaných, no musím podotknúś, že tu pod¾a mòa
Myslím si, že pre obec každá akcia, kultúrna, èi
športová, je vítaná. Èlovek na dedine je väèšinou zaneprázdnený prácou a keï má nejaký ten èas vo¾na,
musí sedieś doma. Každý z nás potrebuje spoloènosś a cítiś zjednotenie. Napríklad pre jednu dobrú
vec, ktorou boli aj Mariánske dni. Bolo by len vïaèné, ak nám aj v budúcnosti kompetentní pripravia
podobné akcie, ktoré obohatia nás všetkých.

na to tešili, ale nemali sa na èo pozrieś. Ak sa budú
Mariánske dni opakovaś, urèite by som to tam doplnila. Ve¾mi by to spestrilo, starší by si zaspomínali
a mladých by to tiež urèite zaujalo.
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predstavujeme Vám ...
Nieko¾ko otázok pre ...

Milan Balcerčík – poslanec OZ v Oravskom Veselom
1. Tvoje curriculum vitae?
Milan Balcerèík, nar. 30.3.1956 v Or. Veselom;
rod. stav: ženatý; dosiahnuté vzdelanie: Základná
škola v Or. Veselom, SOÚ Námestovo odbor vodoinštalatér , kúrenár, zamestnanie: živnostník.

6. Ako vnímaš z h¾adiska obsahu Zvesti spod
4. Èo by si rád v Or. Veselom zmenil, aké sú Pilska, budeš prezentovaś svoje názory, postoje na
tvoje priority pri èinnosti poslanca obecného zastu- stránkach Zvestí aj v budúcnosti?
pite¾stva?
Myslím, že z h¾adiska obsahu Zvesti spod Pilska

v budúcnosti nesklamem.

V tejto otázke de hlavne hlavne o finanèné
prostriedky. Mojou prioritou je vybudovanie noPoslancom OZ som od roku 1998. V prvom vo- vých ciest na výstavbu nových domov pre mladé
lebnom období ma oslovili spoluobèania, aby som rodiny. Taktiež údržba a oprava ciest – cesta medzi
kandidoval na post poslanca OZ. Po urèitom uvá- Oravským Veselým a Sihelným (Rabèianská cesta),
žení som sa rozhodol kandidovaś. Mal som snahu ktorej návrh bol už v predchádzajúcich obdobiach.
využiś svoje skúsenosti a znalosti na rozvoj našej Zvidite¾nenie obce, obnova vzśahov medzi obcami.
obce. Po dvoch úspešných obdobiach som sa roz- Tiež by som chcel podporiś rôzne akcie, èi už kulhodol pokraèovaś ïalej, pretože ma obèania svojím túrne, spoloèenské, cirkevné i športové.
hlasovaním presvedèili, že mám u nich dôveru. Ïa5. Aké sú tvoje pocity, poznatky z èinnosti sakujem obèanom za prejavenú dôveru. Je to pre mòa mosprávy?
povzbudením.
Od nástupu nového vedenia do samosprávy na3. V èom spoèíva úspech v hlasovaní v tvoj pro- stalo ve¾a zmien. Zmeny sa týkajú hlavne zámeny
spech a preèo si myslíš, že ¾udia za teba hlasovali? a disciplíny zamestnancov v samospráve. Za taký
Za úspech to nepokladám. Každý èlovek má krátky èas èinnosś samosprávy nemôžem posúdiś.
svoj názor voèi mojej osobe, èi už pozitívny alebo Nové vedenie má ve¾ké ambície a predstavy. Len èas
negatívny. S obèanmi sa snažím vychádzaś dobre. ukáže, èi sa tieto ambície a predstavy budú realizoMyslím si, že mi obèania dôverujú a dúfam, že ich vaś.

2. Preèo si sa uchádzal o post poslanca OZ ?

Ozveny spod Pilska
Pod týmto názvom vydalo obèianske združenie
Priatelia ¾udovej kultúry Oravy v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom monografiu ¾udovej
piesòovej kultúry obce Oravské Veselé, ktorá je
výsledkom dlhoroèného výskumu manželov Pavly
a Serafína Ganobèíkovcov. V monografii sú na viac
ako 50-tich stranách znotované a v goralskom ná-

reèí zapísané melódie a texty mládeneckých, dievockých, svadobných, pracovných a ïalších piesní
z Oravského Veselého a okolia. Monografia vznikla
aj vïaka podpore Ministerstva kultúry SR a Obecného úradu Oravské Veselé.
Kto má záujem, môže si ju zakúpiś u p.Ganobèíkovej,
è. d. 611.

Privítanie najmenších spoluobèanov do života
Privítanie našich novorodencov sa pomaly stáva
tradiènou súèasśou obecného života. Viac-menej
neformálne stretnutie s najmenšími obèanmi a ich
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rodièmi vždy prinesie nové svetlo a úsmevy do každodennej rutinnej úradníckej práce na obecnom
úrade. „Obecný úrad je tu pre každého obèana, nie
len pre toho s volebným právom.“ To je odkaz, ktorý
sa snažím predávaś deśom prostredníctvom ich rodièov. Neviem, èi moje slová prídu k adresátom, ale
v každom prípade deti sú budúcnosśou tejto obce
bez oh¾adu na osadenstvo Obecného úradu.
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by mali obsahovaś viac informácií o diani v obci.
Svoje názory a postoje som ochotný vyjadriś.

7. Èo sme sa śa neopýtali a èo by si chcel povedaś
spoluobèanom?
Chcel by som popriaś spoluobèanom úspešný
rok 2008. Hlavne zdravie, šśastie, lásku, pokoj, pohodu v rodinách a zlepšenie medzi¾udských vzśahov medzi obèanmi v našej obci.

obecný infomix ...
Vladimír BORÁK

Návšteva u prezidenta SR Ivana Gašparoviča
Dòa 6. 12. 2007 pri príležitosti Mikulášskeho
sviatku sa náš detský folklórny súbor Pilsko zúèastnil na rozsvecovaní vianoèného stromèeka v Prezidentskom paláci v Bratislave, na ktoré nás pozval
samotný pán prezident SR Ivan Gašparoviè.
Už samotné pozvanie je vzácnosśou, pretože
záujemcov o prijatie u prezidenta SR je dosś v každom kúte našej krajiny. Prostredie Prezidentského
paláca ve¾mi zapôsobilo na deti zo súboru a pred
samotným prijatím bolo na ich tvárach vidieś isté
napätie a oèakávanie. V honosnej prijímacej miestnosti bolo ve¾ké množstvo detí z rôznych detských
domovov a náš súbor. Najprv prišiel pán prezident, potom Mikuláš a zaèal sa kultúrny program.
Potom nastalo obdarovávanie – najprv obdarovali
deti pána prezidenta a potom Mikuláš rozdal svoje
darèeky deśom. V následnej uvo¾nenej atmosfére
vzniklo mnoho spoloèných fotografií a osobne
si myslím, že fotky s prezidentom a inými èinovníkmi Prezidentskej kancelárie za nieko¾ko rokov
stúpnu na cene. Chcem sa aspoò takto na dia¾ku
poïakovaś pani Grobarèíkovej za pomoc pri vybavení pozvania pre náš súbor a jej vrelý vzśah k našej
obci. Ïakujem manželom Ganobèíkovcom, dozo- reprezentáciu a disciplínu poèas cesty a vystúperujúcim rodièom a deśom zo súboru za príkladnú nia. Ïakujem aj za to, že som mohol byś súèasśou

Správa z podujatia
V dòoch 18. – 24. augusta 2007 sa v Dolnom Kubíne uskutoènil letný eRko tábor pre deti z Oravského Veselého. Organizovalo ho Hnutie kresśanských
spoloèenstiev detí, eRko, v Oravskom Veselom. Zúèastnilo sa na òom 36 detí a 12 animátorov.
Názov tábora Pod krídlami anjela naznaèuje,
že celých sedem dní sa nieslo v anjelskom duchu.
Cie¾om tábora bolo vyplniś deśom vo¾ný prázdninový èas zmysluplnou èinnosśou a prispieś k formovaniu detí. Mohli sa uèiś tolerancii a úcte k druhým
prostredníctvom delenia sa s inými deśmi o svoj životný priestor, o svoje myšlienky, pocity, porozumenie toho druhého. Svoju fantáziu rozvíjali pri rôznych
scénkach, pri vytváraní názvu, tanca, pokriku vlastnej skupinky, pri tvorbe masky na maškarnom plese.
A predovšetkým k duchovným hodnotám prostredníctvom každodennej rannej a veèernej modlitby,
dennej úèasti na svätej omši.
Na svätej omši sme sa zúèastnili aj aktívne vlastným spevom s gitarou a miništrovaním chlapcov.
Deti mohli prežiś týždeò samostatne mimo svojej
rodiny, so svojimi kamarátmi, animátormi, a pritom
lepšie spoznaś aj iné deti, získaś nových priate¾ov.
V tábore fungovala tzv. anjelská pošta, princíp

sms. Deti aj animátori dostali každý deò lístoèky, na
ktoré mohli písaś iným úèastníkom tábora. Lístoèky vhadzovali do krabièiek jednotlivých skupiniek
a veèer sa pošta rozdelila. Každé ráno sa aj žreboval
„anjel“ – lístok s menom niekoho iného, o ktorého

tejto návštevy.
Aj pre mòa to bol ve¾ký zážitok.

sa bolo treba celý deò tajne staraś. Na konci dòa sa
tipovalo a prezradilo, kto komu bol anjelom.
Tábor sa vydaril ve¾mi dobre a spoloène sa tešíme na ïalšie podujatia.
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obecný infomix ...
Obecný úrad informuje

Obecný ples
Dòa 2. 2. 2008 sa uskutoènil 1. Obecný ples ako
pokraèovate¾ tradície Plesu športovcov. Tohtoroèná plesová sezóna bola trochu špecifická, pretože
na rozhraní rokov 2007 – 2008 sa nieko¾ko plesov
pre malý záujem verejnosti neuskutoènilo. Keïže

Obecný ples bol prvý, isté oèakávania a neistoty boli, ako už na strane organizátorov, tak aj na
strane „plesajúcich“. Som presvedèený, že priebeh
plesu rozptýlil miernu nedôveru a v budúcnosti sa
Obecný ples stane pevnou súèasśou kultúrno-spo-

loèenského života v obci. Ïakujem všetkým organizátorom a sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému
priebehu plesu.

Obecná zabíjaèka
Obecný úrad v spolupráci s Chatou Pilsko
pripravil podujatie,ktorého zámerom bolo
pozvaś ¾udí z obce, aby si oddýchli, zabudli na každodenný stres a svoje problémy.
Bolo to zabíjaèkové posedenie na ktorom
sa ochutnávali zabíjaèkové špeciality, ako
sú kapustnica, jaternièky,peèená klobáska,varené mäsko z kapustice, ktoré pripravoval náš šefkuchár Jozef Pa¾a. Prasa
zakúpila obec a zabíjaèku sme riadne
nahlásili veterinárom v Dolnom Kubíne,
ako to vyžaduje zákon. K výbornemu domácemu jedlu bolo pripravené aj nealkoholické a alkoholické obèerstvenie na spríjemnenie atmosféry,
ktorú dotvárala reprodukovaná hudba. Zabíjaèka sa konala 24.
novembra pri altánku na verejnom priestranstve pred budovou
obecného úradu a prialo nám aj poèasie. Podujatie trvalo až do
podveèerných hodín a hneï naò nadväzovala Katarínska zábava
v kultúrnom dome. Vždy treba nejako zaèaś, my sme skúsili uskutoèniś novú akciu a dúfame, že prvá obecná zabíjaèka zanechala
v ¾uïoch príjemné pocity a zážitky. Chceme túto tradíciu o rok sa
znova zopakovaś.
Vieme, že už aj v našej obci gazdujú len starší spluobèania, ktorí si
doma urobia zabíjaèku bežne, ale mladí ¾udia sú rozídení za prácou
po celom svete, a teda sa im neoplatí niè chovaś. Teraz je taká doba
hojnosti, že si môžeme všetko kúpiś. Aj takto chceme udržaś tradíciu
pre najmladšiu generáciu, ktorá už pomaly nevie, èo je to domáca
zabíjaèka.

Chvá¾me piesòou Pána
17. júna 2007 sa uskutoènil 11. roèník Festivalu mládežníckych cirkevných speváckych mový spevácky zbor Marana Tha z Rabèe, úspešne reprezentoval Cirkevný spevácky
zborov v Novoti. Na festivale sa predstavili- spevácky zbor Burizón z Novoti, Chor Mika Mi- zbor v Oravskom Veselom pod vedením JanMládežnícky zbor z Námestova, ženský chrá- ria z Pewle Slemienskej z Po¾ska. Našu obec ky Kurekovej.
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Obecný úrad gratuluje k životnému jubileu

Naši spoluobčania v toku času
60 rokov sa dožívajú:
JAROSLAV KVASNIÈÁK
LADISLAV JEVJAK
STANISLAV GUDJONÈÍK
MILAN STOPJAK
ŠTEFÁNIA GANOBÈÍKOVÁ
FRANTIŠEK KVASNIÈÁK
ANTON MALITERNÝ

65 rokov sa dožívajú:
VERONIKA LIETAVCOVÁ
STANISLAV KAVOÒ
PAVLÍNA STOPJAKOVÁ

ŠTEFÁNIA ŠEFÈÍKOVÁ
KATARÍNA SLOVÍKOVÁ
MÁRIA KUMOROVÁ
ŽOFIA BRANDÝSOVÁ

70 rokov sa dožívajú:
FRANTIŠEK GERGIŠÁK
VIKTOR STAŠÁK
ŠTEFAN REPKA
ANTON KORMANÈÍK
FERDINAND KUBAŠÁK
SERAFÍN GANOBÈÍK

75 rokov sa dožívajú:
JUSTÍNA SIROTIAROVÁ
KRISTÍNA VJATRÁKOVÁ
VERONIKA FRANCÚZOVÁ
SERAFÍN KOCÚR
ALŽBETA ŠIMURDOVÁ
PAVLÍNA KOCÚROVÁ
MARGITA ANDRÁŠOVÁ
ALOJZ MACHYÒÁK

JÚLIA MASLAÒÁKOVÁ
ANTON SAMELIAK
IGNÁC BRANDÝS

85 rokov sa dožíva:
SERAFÍN GOÈAL
ŽOFIA PÒAÈKOVÁ

90 rokov sa dožíva:
ANTON VARGONÈÍK

80 rokov sa dožívajú:
MARGITA GUDJAKOVÁ
ALŽBETA REJDUGOVÁ

Vítame našich najmenších ...
MARTIN KOCÚR, LAURA KYRCZOVÁ,
LAURA ZAVOÏANOVÁ, LUKÁŠ ROMAÒÁK, ADELA JANKOLOVÁ, NATÁLIA
PEPUCHOVÁ, TATIANA RESUTÍKOVÁ,
JAKUB RUSNÁK, TATIANA JEVJÁKOVÁ,
KRISTIÁN KIVOÒ, NATÁLIA STAŠÁKOVÁ,
LAURA GANOBJAKOVÁ, ŠIMON KUREK,
KARIN MULLEROVÁ, TIMOTEJ KOPTA

Uzavreté manželstvá – 2. polrok 2007.
VLADIMÍR RESUTÍK a KATARÍNA PISARÈÍKOVÁ
MILAN SAMELIAK a ANTÓNIA JURÈÁKOVÁ
JAROSLAV KOŠŤAL a JANA PA¼ÁKOVÁ
ANTON KRIŠ a ANNA TARÈÁKOVÁ
JURAJ VOJTAS a EVA GRYGLÁKOVÁ
PETER KORMANÈÍK a BC. ROMANA KUMOROVÁ
DUŠAN SOTOÒÁK a GABRIELA VOJTUÒOVÁ
MARTIN MASLAÒÁK a ANNA BALCERÈÍKOVÁ
MICHAL ROMAÒÁK a ANNA FERNEZOVÁ
ŠTEFAN GUSTIÒÁK a MONIKA BRIŠOVÁ

†
Zármutok a slzy do oèí svojim blízkym vohnali spoluobèania, ktorí opustili naše rady.
Bolesś zo straty blízkeho èloveka berie slová z pier.
Èesś Vašej pamiatke.

Jozef Kohutiar

Ignác Joštiak

Mária Šimurdová

Ján Romaòák

Pavol Vjatrák

František Romaòák

Anton Grebáè

Štefánia Machyòáková

Ján Borovjak

Milan Palko

†

Ján Lacek
Dominik Rydzoò

športová príloha
Vladimír BORÁK

Viacúčelové ihrisko s umelou trávou
V predvianoènom èase a zhone, vlastne ako
vianoèný darèek, prišla na obecný úrad správa
o pridelení finanèných prostriedkov z rezervného
fondu premiéra SR na stavbu viacúèelového ihriska
s umelou trávou. Ešte pred vianoènými sviatkami
bola podpísaná zmluva na Úrade vlády SR a pred
koncom roka prebehol aj finanèný tok. Ihrisko bude
maś rozmery 40x20 m s možnosśou prevádzkova-

nia futbalu, volejbalu, tenisu a taktiež sa môže na
tomto povrchu pripraviś ¾adová plocha. Toto ihrisko vyrastie za našou základnou školou v priestore
medzi telocvièòou a E – blokom. Ihrisko by malo zaèaś slúžiś verejnosti pred koncom 1. polroka 2008.
Že sa tieto finanèné prostriedky podarilo umiestniś
práve do Oravského Veselého, vïaèíme rodákovi
z Oravy Dušanovi Galisovi, u ktorého som nieko¾-

24-hodinový maratón
vo volejbale
Dòa 8. februára 2008 sa zúèastnilo družstvo
žiakov v zložení – M. Sirotiar, E. Vonšák, M. Smondek, V. Lietavec, M. Kocúr, T. Majkút a družstvo
žiaèok v zložení – P. Rejdugová, M. Sirotiarová,
S. Chromeková, B. Sirotiarová, M. Kvasnièáková,
M. Kormanèíková, M. Stahoòová pod vedením
Mgr. ¼. Volèeka, na druhom roèníku volejbalového turnaja, ktorý organizuje TJ Oravan Námestovo v rámci 24-hodinového maratónu vo volejbale. Na tomto turnaji sa zúèastnilo päś najlepších
družstiev chlapcov a šesś najlepších družstiev
dievèat okresu Námestovo. Na turnaj boli družstvá pozvané na základe dlhodobo dosahovaných výsledkov vo volejbalových turnajoch.
Družstvo žiakov obsadilo prvé miesto. Na turnaji
neprehrali ani jeden zápas. Družstvo dievèat získalo pekné tretie miesto.
Ïakujem žiakom za zodpovedný prístup
k tréningom, za ich snahu, plné nasadenie pri
hre. Toto všetko sa odráža na ich výkonoch a
výsledkoch. Prajem im, aby sa im aj naïalej darilo a robili dobré meno našej škole a obci a aj
takýmto spôsobom ju zvidite¾òovali.
Mgr. ¼. Volèek
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kokrát v tejto veci intervenoval a ktorý pôsobí na
úrade vlády ako splnomocnenec vlády pre oblasś
školstva a športu. Ja dúfam, že Dušan Galis ako splnomocnenec vlády, bývalý reprezentaèný tréner
a bývalý vynikajúci futbalista, príde otvoriś toto
ihrisko s kopaèkami na nohách.

vizualizácia projektu

športová príloha
Ing. Ladislav Bánovec – tréner mladších žiakov

Zimná príprava mladších žiakov TJ Tatran Oravské Veselé
Zimná príprava mladších žiakov prebiehala
väèšinou v hale. Žiaci sa zúèastnili na zimnej halovej Futbalovej lige o pohár novín Orava. Súśaže sa
uskutoèòovali v 2 skupinách. My sme boli v skupine
s Námestovom A, Námestovom B, Trstenou. Obsadili sme posledné miesto, ale aj napriek tomu príprava splnila svoje poslanie. Chlapci sa mohli sami
presvedèiś, že mužstvá 2 vyšších súśaží (Námestovo – 1. liga, Trstená – 2. liga) hrajú ove¾a dynamickejší a technickejší futbal s dobrým ovládaním lopty.
A my v týchto parametroch ešte zaostávame.
Pravda je však i taká, že futbal v hale má iné
špecifiká ako futbal na tráve a na ve¾kej ploche.
Som presvedèený, že ak chlapci prenesú získané
poznatky z haly do hry na tráve že naša hra bude
opäś ve¾mi dobrá a naviažeme na vynikajúcu jesennú èasś futbalového roèníka 2007/2008. Pretože jesennú èasś III. ligy sme absolvovali vo ve¾kom
štýle a neprehrali sme z 13 stretnutí ani jedno (11
výhier a 2 remízy) a dosiahli impozantné skóre 68:5

(verím, že v jarnej èasti prekroèíme hranicu 100 dosiahnutých gólov).
Takýto výsledok nedosiahlo poèas úèinkovania v III. lige žiadne z predchádzajúcich žiackych
družstiev. A želám z celého srdca tomuto kolektívu,
aby aj v jarnej èasti pokraèovali v týchto výkonoch
a absolvovali aj jarnú èasś súśažného roèníka bez
prehry. Ak sa im to podarí, môžu byś potom právom
hrdí, že absolvovaś celý súśažný roèník bez prehry
sa doposia¾ nepodarilo asi nijakému kolektívu
v Oravskom Veselom poènúc od žiakov a konèiac
dospelými. Ale do konca súśaže ostáva teda ešte
jarná èasś a každý zo súperov sa bude chcieś na
nás vytiahnuś. A práve preto to bude ešte śažšie ako
v jesennom období.
O tento skvelý úspech sa v jesennej èasti roèníka 2007/2008 zaslúžili títo hráèi: brankári: Maroš
Babeèka a Marián Pisarèík, hráèi v poli: Michal Mrocek, Peter Pisarèík, Domino Babeèka, Matúš Mydlár,
Filip Lietavec, Michal Stašák, Lukáš Mydlár, Jaro Go-

èal, Andrej Kriš, Marián Goèal, ¼udo Vonšák, Adam
Miškovèík, Marek Majkút, František Šefèík, Patrik
Nevedel, Matej Fáber. Do jarnej èasti poèítame ešte
s ïalšími dobrými hráèmi z roèníka 1995, ako sú Lukáš Vnuèák, Dávid Pienèák, Erik Kšenzulák a tiež už
chcem postupne dávaś príležitosś aj niektorým hráèom z roèníkov 1997 a mladším ako napr. Boris Kinier, Lukáš Sotoòák, Martin Blahút. Pretože aj v roèníkoch 1997 a mladší sa ukazuje celý rad dobrých
hráèov, ktorí by mohli v budúcnosti nadviazaś na
vynikajúce výsledky roèníkov 1994, 1995 a 1996.
Želám teda do jarnej èasti všetkým týmto chlapcom, ktorí budú reprezentovaś Oravské Veselé
v kategórii mladších žiakov, aby boli zdraví, aby sa
im vyhýbali zranenia, aby sa v èo najväèšom poète
zúèastòovali na tréningoch a majstrovských stretnutiach a aby dosahovali èo najlepšie výsledky
a predvádzali peknú futbalovú hru.

Majstrovstvá Oravského Veselého

Vianočný stolnotenisový turnaj
28. 12. 2007 sa uskutoènil Vianoèný stolnotenisový turnaj v našej telocvièni. Aj napriek prázdninám a relatívnej nenároènosti tohto športu bola
úèasś na tomto turnaji menšia ako na predchádzajúcom turnaji na jar 2007. Tentoraz prišli naozaj
len tí, ktorí majú tento šport radi. Pre spokojnosś

úèastníkov poèet hráèov nie je dôležitý, ale spomínam to preto, lebo myšlienka úèasti nášho družstva v okresných súśažiach takto nemôže nabraś
konkrétne kontúry. Je to škoda, lebo stolný tenis je
síce hra nenároèná, ale zároveò dynamická a zaujímavá. V závere celého turnaja sa úèastníci dohodli,

že ïalší diel turnaja bude na Ve¾konoènú nede¾u
v poobedòajších hodinách. Kto má chuś potrápiś sa
s falšami celuloidovej loptièky, zabaviś sa a trocha
si zašportovaś, je vítaný. Tešia sa na vás aj títo hráèi
z Vianoèného turnaja:

Výsledková listina
1

Daniel Kvasničák

2

Pavol Janotka

3

Martin Kvasničák
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športová príloha
Majstrovstvá Oravského Veselého

Vianočný volejbalový turnaj – VII. ročník
Ubehol nám ïalší rok, ako sme usporiadali
6. roèník vianoèného volejbalového turnaja, a zas
prišiel ten èas zorganizovaś roèník ïalší. Tento
raz pripadla táto milá povinnosś družstvu uèite¾ov

našej základnej školy. Pre ve¾ké množstvo prihlásených družstiev sa volejbalový turnaj zaèal už
v piatok 14. decembra 2007, kde sa okrem 4 družstiev našej mládeže, ktorí mali svoju premiéru na

vianoènom volejbalovom turnaji minulý rok, prihlásilo ešte jedno družstvo zaèiatoèníkov – Star.

Výsledková listina

Druhý deò vianoèný turnaj pokraèoval. Zaèal
sa už v ranných hodinách a pokraèoval celý deò.
Do súśaže sa prihlásilo 5 družstiev a boli pozvaní
aj hostia zo susednej obce Rabèa. Po otvorení a pripravení ihriska sa zaèalo hraś. Prihlásené družstvá
hrali každé s každým. Každé družstvo sa snažilo
vyhraś, aj keï pre niektorých to nebola ¾ahká úlo-

ha. Dobrá nálada však nikoho neopustila, aj keï sa
prehrávalo. Jednotlivé zápasy mali dobrú úroveò a
ve¾akrát sa diváci mohli pobaviś taneènými kreáciami a údermi, ktoré boli aj víśazné. Niektoré údery
porušovali fyzikálne zákony, a predsa lopty padali
na zem a boli z nich úspešné body. Väèšina zápasov
bola vyrovnaná. V zápasoch o víśazovi rozhodova-

1

Tínedžeri

2

Žiaci

3

Študenti

4
5

Dorastenci
Star

lo iba pár lôpt.
V Oravskom Veselom sa opäś podarilo zorganizovaś celodenné pekné športové podujatie ako
dôkaz toho, že keï sa chce, tak to ísś musí a v tomto
prípade vôbec nezáleží na koneènom umiestnení
prihlásených družstiev.

Konečná tabuľka VII. ročníka
1

Oragro

2

Rodičia

3

Juniori

4

Vidiek-Rabča

5

Žiaci

6

Učitelia

Vydáva: Obecný úrad Oravské Veselé Redakcia: Obecný úrad, 029 62 Oravské Veselé, tel.: 043/5596123, fax: 043/5524680,
www.oravskevesele.sk, e-mail: oravskevesele@orava.sk, 4boro@azet.sk – starosta obce
Redakèná rada: Denisa Gryglaková, Mgr. Margita Maslaňáková, Vladimír Borák
Jazyková korekcia: Mgr. Martin Ološtiak, PhD.
Sadzba, grafická úprava a predtlaèová príprava: Ján Majdiak
Tlaè: Tlačiareň Kubík – Námestovo
Registraèné èíslo: OU – 3/1998 – No

