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STAVIAME MY MÁJE...
Aký by to bol máj bez májov. Jeden, a poriadne vysoký, postavili chlapi pri obecnom úrade.
Nechýbali pri tom spev a dobrá nálada.

Oravské Veselé hostilo umelcov z národného divadla
Skupine mladých obyvateľov
združujúcich sa v občianskom
združení Kult.1629 sa podarilo
dohodnúť spoluprácu, o ktorú
mali záujem veľké mestské kultúrne strediská, no len máloktorým z nich sa to podarilo. Vďaka
podpore vedenia obce hosťoval
7. apríla v kinosále veselského
kultúrneho domu vôbec prvýkrát
na hornej Orave súbor Činohry
Slovenského národného divadla. Doteraz žiadne z miest a obcí
nášho regiónu nemalo možnosť
hosťovať hlavnú národnú divadelnú scénu. Oravské Veselé bolo

po Dolnom Kubíne druhou obcou
na Orave, kam súbor zavítal.
Obyvatelia mali jedinečnú
možnosť naživo zažiť skúsenosť,
za ktorou je bežne potrebné vycestovať do Bratislavy. Dráma
Ilúzie od Ruského autora Ivana
Vyrypajeva bola intímnym pohľadom do vzťahov dvoch párov.
Táto inscenácia bola nominovaná
na cenu Dosky 2014 v kategórii
Najlepšia inscenácia sezóny. Hra
v réžii Eduarda Kudláča sa pohybovala na hrane nedivadelnosti
a bola veľmi osobnou výpoveďou,
(pokračovanie na s. 2)
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Priestory kultúrneho domu sú
reprezentatívnejšie
Kultúrny dom bol daný do užívania v roku 1982, potrebuje rekonštrukciu. S obnovou vnútorných priestorov obec začala pred
troma rokmi, vynovením kancelárií obecného úradu a verejných
dámskych toaliet. Sedemtýždňový pôst, obdobie, kedy nie sú
v kultúrnom dome organizované
žiadne akcie, samospráva využila
na rekonštrukciu vstupnej časti
– hlavnej chodby, tzv. foyer, verejných mužských toaliet a prístupu k toaletám. Dala urobiť
asanáciu omietok, vyrovnanie
stien, natiahnutie nových omietok a ich vybielenie, výmenu
elektroinštalácie a osvetlenia,
všetkých dverí, montáž nových
stropov, prebrúsenie a vyleštenie
podlahy. Vymenili sa aj vstupné
dvere do zasadačky obecného

zastupiteľstva.
Práce boli naplánované a pripravené tak, aby sa skončili tesne
pred Veľkou nocou. Tento plán
mierne narušilo divadelné predstavenie Ilúzie Činohry SND.
Obec musela termín dokončenia
skrátiť o jeden týždeň. Podarilo
sa to vďaka plnému pracovnému
nasadeniu pracovníkov obecnej
prevádzky, ktorí museli ťahať
nadčasy a pracovať aj v dňoch
pracovného voľna. Prispela
k tomu aj špičková organizácia
dodávateľských subjektov. Posledný týždeň nebolo výnimkou,
že naraz pracovali i štyri firmy.
Priestory sú zrekonštruované tak, že plnia reprezentačnú
funkciu celej budovy. Záleží teraz len na nás, ako ich budeme
šetriť a ako dlho nám vydržia.

Pred rekonštrukciou

Kalendár z Veselého získal ocenenie
Oravské Veselé vydalo už piaty obecný kalendár. Sú v ňom
poznačené všetky plánované
obecné akcie, vývozy separovaného zberu, dôležité telefónne
čísla, pribudli cirkevné sviatky.
Obecný kalendár bol navrhnutý
tak, aby plnil funkciu nástenného diára pre domácnosti, aby si
do neho mohol každý zapísať
súkromné termíny, lebo je stále
na očiach.
A práve fakt, že je zavesený
na stene, samosprávu inšpiroval,
aby bol aj oku lahodiaci, aby plnil estetickú funkciu. Pozitívne
ohlasy na vzhľad kalendára priviedli vedenie obce k tomu, že
ho prihlásilo do celoslovenskej

Oravské Veselé hostilo umelcov
z národného divadla
(pokračovanie zo s. 1)

Po rekonštrukcii
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súťaže o najkrajší kalendár Slovenska, ktorú organizuje Klub
fotopublicistov
Slovenského
syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica.
Na jubilejnom 25. ročníku súťaže v kategórií Nástenné viaclistové kalendáre – Obce kalendár
z Oravského Veselého získal 3.
miesto.
Prestížne ocenenie prevzal 6.
apríla starosta Albín Maslaňák
v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
„Všetci, vrátane autora snímok,
fotografa Jiřího Horáka, sa
z ceny tešíme a rozmýšľame, aký
kalendár pripraviť na budúci
rok,“ povedal starosta.

ktorá nenásilne nútila divákov
zamyslieť sa nad medziľudskými vzťahmi. Jednoduchá scéna
hostila štvoricu staršej generácie
hercov SND, Emíliu Vášáryovú,
Božidaru Turzonovovú, Dušana Jamricha a Martina Hubu.
Po predstavení sa konala recepcia. Možnosť osobného rozhovoru s hercami malo vedenie obce,
členovia občianskeho združenia
a pozvaní hostia. Všetci jednotne
zhodnotili, že herci boli profesionálmi na javisku a veľmi milými
a ľudskými mimo neho. Sedem-

násťčlenný tím zo SND vrátane
samotných hercov si pochvaľoval
úroveň podujatia a starostlivosť,
ktorá im bola ponúknutá. „Ľudia, s ktorými sme sa stretli, boli
veľmi príjemní, srdeční a veľmi
hrdí na to, kde žijú. Keď hosťujeme po Slovensku, často sa
miestni ponosujú frázou: Veď
tam v Bratislave máte /nemáte...,
niečo, také sme u vás od nikoho
nepočuli. Všetci sa chválili Oravou a dedinou. Bolo to super,“
uviedla v ďakovnom maili vedúca celého tímu.
Peter Balcerčík
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Študentka z Oravského Veselého
v Primaciálnom paláci

Podporme školu a vyhrajme športovú
akadémiu Mateja Tótha

V Bratislave v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa 23.
februára uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie ceny Fra Angelica - patróna umelcov. Túto cenu
každoročne udeľuje Konferencia
biskupov Slovenska osobnostiam
našej kultúry za kresťanský rozmer ich umeleckej tvorby. Súčasťou tejto slávnosti bolo aj vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže
žiakov stredných škôl s názvom
Tváre s úsmevom milosrdenstva, ktorú vyhlásila Literárna
sekcia Rady pre vedu, vzdelanie
a kultúru Konferencie biskupov
Slovenska. Na slávnostné vyhodnotenie súťaže boli pozvané
autorky ôsmich najlepších súťažných prác. Jednou z nich bola aj
študentka, pochádzajúca z Oravského Veselého, Klaudia Müllerová. Maturantka zo Spojenej
školy v Nižnej si okrem čestného uznania za prácu s názvom
Ruky Boha na zemi odniesla aj
tieto nové zážitky a skúsenosti:
,,V Bratislave sme mali naozaj
pestrý program. Od porotcov
som si mohla najprv vypočuť

Začnime behať a vyhrajme pre
školu Športovú akadémiu Mateja
Tótha.
Základná škola sa zapojila
do súťaže o grant Športovej akadémie Mateja Tótha. Súťaže sa
zúčastní 79 základných škôl z celého Slovenska. V období od 1.4.
sa stačí zaregistrovať, stiahnuť
si aplikáciu a behať pre vybraný
okres. Námestovský okres bude
reprezentovať
oravskoveselská
škola.
Vyhrajú tri základné školy
v každom kraji s najvyšším počtom bodov počas trvania súťaže.
V škole, ktorá Športovú akadémiu Mateja Tótha získa, zabezpečí Matej a jeho tím profesionálny
športový program v podobe jedi-

spätnú väzbu na svoju prácu a to
ma veľmi obohatilo. Navštívili
sme redakciu Katolíckych novín,
Rádio Lumen a televíziu LUX.
Potom sme besedovali s otcom
biskupom Františkom Rábekom.
Po besede sme sa pri príležitosti
sviatku patróna umelcov Fra Angelica zúčastnili na slávnostnej
svätej omši v Kostole jezuitov.
Vyvrcholením celého dňa bolo
udeľovanie cien Fra Angelica
v Primaciálnom paláci, kde boli
odovzdávané ceny aj za literárnu
súťaž s názvom Tváre s úsmevom
milosrdenstva. Je krásne, ako
mladí ľudia vnímajú dnešný svet.
Aj napriek tomu, že je v ňom veľa
zlého, dokážu hľadať aj to dobré
a ukazujú nový pohľad na svet.
Bolo mi skutočne cťou zúčastniť
sa na tomto podujatí.“
Veríme, že úspech a nové
skúsenosti, ktoré si študentka
štvrtého ročníka propagačnej
grafiky odniesla z Bratislavy, jej
pomôžu úspešne zavŕšiť štúdium
na Strednej umeleckej škole
v Nižnej.

nečného športového krúžku. Ten
bude v škole k dispozícii bezplatne pre 20 detí počas jedného školského roka, a to 2-krát do týždňa,
pričom jedna tréningová hodina
trvá 60 minút. Atraktívnou pre
deti je tiež osobná účasť Mateja
Tótha na vybranej hodine.
Škola tiež získa špeciálne navrhnutú kolekciu pomôcok a certifikát Športová akadémia Mateja
Tótha. Spojí tak svoje meno s celoslovenskou podporou mládežníckeho športu. Tím akadémie
zabezpečí pre školu aj prestížnych
trénerov vyškolených priamo tímom Mateja Tótha alebo odborné
vyškolenie zamestnancov, ktorí sa
môžu stať trénermi akadémie.

Miloš Kázik

Pokuty za odpady sa sprísnili
Už dva roky platí zákon o odpadoch, ktorý bol niekoľkokrát
novelizovaný. Tento zákon sprísnil všetky činnosti týkajúce sa
narábania s odpadmi a jeho konečným cieľom je zníženie odpadu likvidovaného vývozom
na skládku.
Čo sa týka smetí z domácnosti,
veľký dôraz sa kladie na separáciu. V obci platí všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2017,
v ktorom sú uvedené podrobnosti nakladania s odpadmi.

Vedenie obce dôrazne žiada
obyvateľov, aby dbali na dôkladnú separáciu a likvidáciu odpadov.
Uvedený zákon totiž sprísnil ukladanie pokút a stanovil
za porušovanie sadzby pre obec
od štyritisíc do 350-tisíc eur.
Za také peniaze by sa dalo zrekonštruovať kus cesty, vybudovať chodník, prípadne ich použiť
v prospech celej dediny.
Dodržujme teda zákon a využime peniaze zmysluplne.
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Príprava na prežitie osobných Turíc

Čas prázdnin

Sviatosť birmovania, pri ktorej
pokrstený kresťan prijíma dary
Ducha Svätého, zvykneme označovať ako osobné Turíce. Od septembra 2016 sa mládež v našej farnosti pripravuje na takúto vzácnu
chvíľu. Prípravy sa zúčastňuje
149 mladých ľudí. Birmovanci sú
rozdelení do trinástich skupiniek,
ktoré sa pravidelne stretávajú raz
do týždňa a preberajú nové témy
pod vedením svojho animátora.
Taktiež sú zapojení do rôznych
duchovných aktivít, ako napríklad: modlitba svätého ruženca,
pobožnosť krížovej cesty, alebo
adorácie. V neposlednom rade
treba spomenúť, že každý druhý
piatok je pre birmovancov určená
svätá omša, pri ktorej má postupne každá skupinka „službu“ vo
forme čítania Svätého písma, pro-

Voľný čas treba tráviť aktívne. Preto aj jarné prázdniny sme
nechceli presedieť doma pri televízii a počítači, ale stráviť ich
v spoločenstve priateľov pri zaujímavej činnosti. Mladí našej farnosti pripravili bohatý program.
V utorok sme sa s deťmi vydali
na Grapu ku krížu. Aj keď nám
počasie moc neprialo, nakoniec sa každému podarilo vyjsť
až hore. Každý načerpal nové

sieb a prinášania obetných darov.
Okrem toho bol v rámci jarných prázdnin premietnutý film
pod názvom Boh nie je mŕtvy 2.
Šlo o veľmi pútavý a povzbudivý
film, preto sa organizátori tešili
hojnej účasti mladých.
V rámci slávenia odpustovej
slávnosti mal pre birmovancov
katechézu benediktín Igor a počas pôstneho obdobia birmovanci
prežili zaujímavú duchovnú obnovu pod vedením saleziánskeho
kňaza Jozefa Luscoňa.
V nedeľu 7. mája birmovanci
prijali sviatosť birmovania z rúk
otca biskupa Andreja Imricha.
Veríme, že vďaka prežitým aktivitám budú ich srdcia viac otvorené
pre pôsobenie prijatého Ducha
Svätého.

sily a cestou dole sme sa pustili
na sánkach. O dva dni neskôr,
vo štvrtok, sa v sále kultúrneho
domu konali tvorivé dielne. Deti
si mohli vyrobiť zaujímavé veci,
ktoré sa im páčili.
Na záver sa v piatok o štvrtej hodine popoludní v kinosále
premietla rozprávka pre deti.
Film pre mládež sa premietal
po svätej omši.
Dominika Svajčíková

Alžbeta Kriššová

Deti sú srdcom zmeny

Fašiangy sprevádzala dobrá zábava
Verný tradíciám obecný úrad zorganizoval 25. februára tradičnú
rozlúčku s fašiangovým obdobím. Nechýbali masky, škvarky
s masťou, šišky a kapustnica, aby
sa premastil žalúdok pred 40-dňovým pôstom. O polnoci starosta
s prednostom a asistenciou hasičov, za veľkého smútku všetkých
prítomných, pochovali na štyridsať dní milovanú basu.
Fašiangy, Turíce, Veľká noc
príde, to je jedna z najznámejších
a na Slovensku najrozšírenejších
fašiangových pesničiek. Málokto
však vie, že jej slová sú úplne pravdivé.
Obdobie od Troch kráľov
do Popolcovej stredy nazývame
fašiangy. Sú prechodom medzi
4
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zimným a jarným obdobím. Počas
fašiangov prevláda bujará zábava
organizujú sa zabíjačky.
Potom najveselšie obdobie roka
strieda 40-dňový pôst až do Veľkého piatku.
Fašiangy skončia pochovaním
basy. Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný
pohreb. Jej základným motívom
je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Akt pochovania basy
symbolizuje, že hudobné nástroje
zmĺknu, zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú
ponoriť viac do seba. Pre všetkých
kresťanov je 40-dňový pôst obdobím pokánia, v ktorom sa snažia
o prehĺbenie viery v Boha a lásky
k blížnym.
•
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V tomto duchu sa niesla téma
tohtoročnej Dobrej noviny. Išlo
už o 22. ročník koledníckej akcie.
Mali sme možnosť preniesť sa
do Etiópie. Táto krajina patrí medzi najmenej rozvinuté krajiny
sveta, čo sa odzrkadľuje v obmedzenom prístupe k vode, jedlu,
vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. Etiópia je rozlohou 22-krát
väčšia ako Slovensko. Ťažiskovým projektom tohto ročníka
bola teda podpora na zlepšenie
prístupu ku vzdelaniu pre deti

s postihnutím v okrese Munesa.
Aj v našej farnosti sme priložili ruku k dielu, do koledovania
sa zapojilo takmer 50 detí, ktoré
navštívili 73 domov. Hlavným
posolstvom Dobrej noviny je
vždy zvestovať navštíveným rodinám radosť z narodenia Božieho Syna, popriať veľa šťastia a síl
v ďalšom roku. Našej farnosti sa
podarilo vykoledovať 2 650 eur.
Všetkým darcom veľmi pekne
ďakujeme.
Mária Pisarčíková

UDIALO SA

Detský folklórny súbor oslávil okrúhle výročie
V kinosále kultúrneho domu sa
v dňoch 22. a 23. apríla uskutočnil
slávnostný galaprogram pri príležitosti 45. výročia založenia Detského folklórneho súboru Pilsko.
V programe Studženko, studženko, jako mos vode?, ktorý moderoval bývalý člen jubilujúceho súboru
Ivan Patron, mohli diváci vidieť
pestrú paletu choreografií tohto
kolektívu – Studienky, Popevky,
Kje jo si zašpjevom, Svadbičku.
Najmladší folkloristi pod vedením Mariany Stopjakovej a Zuzky
Šurinovej pripravili choreografiu
Muj kuň, muj kuň, moja mašina.
Do programu prispeli aj hostia
– Detský folkórny súbor Lokčan
z Lokce, pod vedením bývalého
člena súboru Juraja Vjatráka, Ľudová hudba Studnička spod Babej

hory pod vedením Zuzky Vajdovej,
mladí heligonkári z obce, ktorých
pripravil Peter Kozoň aj heligonkár
Jakub Švanda so speváčkami Timeou a Naďou.
Na záver galaprogramu terajších
i bývalých členov DFS Pilsko pozdravil starosta Albín Maslaňák,
riaditeľka ZŠ s MŠ Margita
Maslaňáková, riaditeľ OKS v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský
a Viliam Gruska, ktorý je dlhoročným priateľom kolektívu i vedúcich.
Nedeľná bohoslužba, obetovaná za nositeľov tradícií, nielen
umocnila zážitky zo sobotňajšieho
galaprogramu, ale hlbokými myšlienkami povzbudila k pokračovaniu v budovaní úcty k dedičstvu
našich otcov, medzi ktoré patrí aj

viera v Boha. V závere príhovoru
farár pripomenul, že tradície treba
udržiavať, no zároveň je potrebné
urobiť všetko pre to, aby naša viera neostala len tradičnou, ale bola
živá.
Choď ďalej milý jubilant, my
pôjdeme v blízkosti za tebou, aby
sme sa všetci pri tvojich vystúpeniach vracali do rokov svojho šťastného detstva.
„Studženka, studženka, jako
mos vode?“
Ľudia oddávna robili pri prameňoch studienky, aj keď nepotrebovali piť. Vyhĺbili jamku, aby
do nej natiekla voda a počkali, kým
sa vyčistí. A vždy to bolo viac pre
druhých, ako pre seba.
Už celých 45 rokov sa zastavujeme pri tej našej folklórnej stu-

dienke a načierame zo vzácnych
klenotov predkov v podobe piesní,
hier, tancov, zvykov. Spolu s deťmi súboru Pilsko sme sa tak stali
neodmysliteľnou súčasťou dediny, Oravy, Slovenska i zahraničia.
Avšak popri všetkých úspechoch
doma i vo svete si po tých rokoch
uvedomujeme, že najväčší úspech
je, že dnes nielen deti, ale aj ich
rodičia nachádzajú to najväčšie
bohatstvo svojho rodiska v poznaní a uchovaní ľudových tradícií.
Vedomie, že tu patríme a vážime
si to, hoc by sme boli kdekoľvek
na svete, sa veľmi upevnilo nielen
medzi bývalými členmi súboru,
ale aj medzi ľuďmi, ktorí sa s nami
stretli len cez svoje deti či vnukov.
Nie nadarmo sa hovorí „Bez lásky
a úcty k svojim hodnotám, niet lásky a úcty k hodnotám iných“. Každé stretnutie s deťmi, každá skúška
nás napĺňa energiou a vďačnosťou,
že nám Pán dáva zdravie, tvorivosť,
odvahu i hlboký vzťah k rodisku
a jeho kultúre a tak nám pomáha
plniť poslanie uchovania pokladov
starých rodičov.
Vážime si veľkú podporu obecného úradu, základnej školy, rodičov i mnohých neznámych ľudí,
o ktorých často ani nevieme, nevidíme, ale cítime a vnímame ich
prejav rešpektu k životodarnej
vode studienok.
Pavla a Serafín Ganobčíkovci

Prechod veselovskými rovňami rastie na účasti
Milovníci zimnej bežeckej turistiky už vedia, že prvá marcová
sobota je termín vyhradený pre
Oravské Veselé. V posledných rokoch dáva organizátorom zabrať
počasie, ale tento rok bola hojnosť
snehu, akú ani nečakali. Trať bola
vhodná aj na klasickú pešiu turistiku. Našťastie sa naplnila stará
pravda, že na Orave sa za sneh
a dážď modliť netreba.
Organizačný štáb sa mohol
sústrediť na dôkladnú prípravu
a označenie tratí, prípravu občerstvenia, samolepiek. S nadobudnutými skúsenosťami z minulých
ročníkov vedia všetko vyriešiť
k spokojnosti účastníkov.

Po skončení ročníka mohli
skonštatovať, že vynaložená snaha
nevyšla nazmar. Žičilo počasie a aj
keď v tom termíne boli na Orave až tri zimné prechody, počet
účastníkov stále rastie. Škoda, že
domácich prevalcovali „cezpoľní“
z Vavrečky, Žiliny, Zuberca, Dolného Kubína, Trstenej, Tvrdošína,
Námestova, dokonca až zo Senice.
Pre organizátorov je potešujúce, že účastníci nešetria slovami
chvály a turistickú akciu hodnotia
ako top podujatie na záver turistickej sezóny, počnúc profesionálnou prípravou bežkárskych tratí,
až po usmievavých organizátorov,
ktorých nič nezaskočí.
Zvesti spod Pilska
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SPEKTRUM

Analýza mládežníckeho života
sa dejú v obci.
Identifikované príčiny: individualizmus mladých ľudí, chýbajúca chuť, chýba trpezlivosť/vytrvalosť, chýbajú vodcovia/lídri.
Možné riešenia: vychovávať
nasledovníkov, pustiť medzi seba
nových, byť si vedomý svojej
zodpovednosti, začať od seba,
sila partie/spoločenstva, tím +
trpezlivosť + nápady, poznať ľudí
v tíme + delegovať
Nápady na aktivity: filmové večery, výlety, menšie aktivity (pravidelná prechádzka), osobnejšie
pozvanie na aktivity.
Kompletné výstupy z projektu
sú dostupné na webovej stránke
www.rmzk.sk/?p=3763.

Rada mládeže Žilinského kraja
od novembra 2016 do marca 2017
realizovala projekt Vidiecka mládež v komunite, ktorého cieľom
bolo zmapovať súčasný stav, najzávažnejšie problémy a pomenovať výzvy v obciach Oravská Polhora, Zubrohlava, Oravské Veselé
a Beňadovo.
V Oravskom Veselom sa v spolupráci s miestnou samosprávou
uskutočnilo niekoľko stretnutí
s mladými ľuďmi, s dôležitými
dospelými (poslancami, pracovníkmi s mládežou, kňazom) i spoločné stretnutie týchto skupín.
Jedným z problémov, ktorý trápi obe strany, je nezáujem a ľahostajnosť mladých ľudí o veci, ktoré

Malí folkloristi predviedli
v Brngalkách svoj talent
Základná škola s materskou školou zorganizovali 27. apríla 14.
ročník nesúťažnej prehliadky
spevákov detských piesní Štrngalky – Brngalky.
Zišli sa speváčikovia z osemnástich materských škôl Námestovského okresu. Spievalo 42
detí vo veku 3 - 6 rokov.
Materskú školu Oravské Veselé reprezentovali Andrejka
Kocúrová, Kristínka Gašpieriková, Martinko Pindiak, Ester

Stopjaková, Izabela Maliterná,
Tatiana Tatarková, Viktória Janotková.
Alena Čajková vyhodnotila
tento ročník ako mimoriadne
úrodný na talentovaných spevákov. Medzi deťmi sa objavili
dvaja malí heligonkári z Mútneho, ktorí si vyslúžili obrovský potlesk, aj malá huslistka
z Oravskej Polhory. Väčšina detí
vystupovala v krojoch.
Marta Franeková

V dedine sa začal hrať šach
Oravské Veselé patrilo v minulosti k tým dedinám, kde sa
šachovej hre darilo, či už na
školskej úrovni alebo medzi dospelými. Dokonca mala zastúpenie aj v ligovej súťaži. Oživiť túto
tradíciu sa pokúša niekoľko nadšencov. Prvé stretnutie sa usku-
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točnilo 19. marca, odvtedy sa už
stretli dvakrát.
Stretnutia bývajú v kultúrnom
dome v nedeľu poobede. Kto má
záujem prísť medzi šachistov,
precvičiť si logiku a pamäť v kráľovskej hre, nech osloví Albína
Ganobjaka, Oravské Veselé 821.
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Podľa záchoda sa dá spoznať
kultúra národa
Kultúrny dom prešiel veľkou rekonštrukciou. V rámci nej samospráva vynovila aj sociálne

zariadenia, ktoré majú reprezentatívnejší vzhľad a spĺňajú potrebné hygienické normy.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY A OBCE

Fašiangové páračky

Týždeň finančnej gramotnosti

Druhého februára sa sála kultúrneho domu premenila na veľkú
izbu, v ktorej sa stretli ženy,
dievčatá, deti, no nechýbali ani
muži, aby si pripomenuli atmosféru páračiek.
O veselú zábavu sa postarali
deti z DFS Pilsko - prípravka,
do spevu zahrali heligonkári.
Dobré jedlo a voňavý čaj pripra-

V dňoch 27. – 31. marca sa
v škole uskutočnil týždeň na rozvoj finančnej gramotnosti u detí.
Sprievodné aktivity boli iné pre
prvý a iné pre druhý stupeň.
Na prvom stupni celý týždeň
prebiehala súťaž o najkrajšiu
pokladničku, ktorú mohli deti
vyrobiť doma z rôznych netradičných odpadkových materiálov. Pokladničky boli nádherné.
Na hlasovaní sa mohli zúčastniť všetci žiaci tým, že napísali
na pripravený lístok číslo najkrajšej pokladničky. Po spočítaní hlasov dostali 20 žiaci
s najkrajšími pokladničkami finančnú odmenu – a to poukážku
v hodnote 5 eur na dobitie karty
na brejky.
V triedach žiaci celý týždeň
viac spoznávali naše bankovky,
mince, rozprávali sa o sporení,
základných potrebách, o povolaniach, o hodnotách. Na konci
týždňa každú triedu navštívili
deviatačky, ktoré sa so žiakmi
zahrali rôzne hry s finančnou
tematikou, s prváčikmi skladali
puzzle s rozstrihanými bankovkami, s druhákmi simulovali

vil obecný úrad.
Perie zaobstarali dôchodkyne,
ktoré sa pričinili o autentickosť
páračiek nielen výzdobou, ale
najmä vyrozprávaním veselých
i smutných príbehov. Páralo sa
do neskorého večera. Z napáraného peria sa ušijú vankúšiky
pre prvonarodené deti.
Zuzana Šurínová

Deň narcisov
Do celoslovenskej kampane Deň
narcisov organizovanej Ligou
proti rakovine sa škola zapája
každý rok. Najstarší deviataci
navštívili v tento deň všetkých
žiakov priamo v triedach a šírili
osvetu aj v uliciach obce. Za to
im patrí veľká vďaka, pretože

bez ich nasadenia a ochoty by
zbierka nebola možná. V tento
deň pripli stovkám ľudí na odev
narcis, ktorý pre onkologických
pacientov znamená veľmi veľa,
je symbolom nádeje a prejavom
podpory. V tomto roku vyzbierali sumu 1310 eur.

Bankomat nápadov
V rámci vzdelávacieho programu Viac ako peniaze sa Zuzana
Lietavcová (9.A) a Žofia Bedleková (9.B) zapojili do súťaže
Bankomat nápadov. Cieľom je
u žiakov prebudiť kreativitu,
inovatívne myslenie, rozvíjať samostatnú prácu a finančnú gramotnosť. Školáci pracujú v dvojčlenných tímoch a snažia sa
priniesť vlastné riešenie na za-

danú tému. Téma na tento rok
znela: Pomoc na nezaplatenie.
Odborná porota, ktorá pozostávala zo zástupcov finančných
inštitúcií a Slovenskej bankovej
asociácie, rozhodla, že žiačky
postupujú do májového finále
v Bratislave. Ich úlohou bude
svoj projekt obhájiť.
Mgr. Zuzana Krúpová,
Mgr. Margita Maslaňáková

hru na obchod, v ktorom sa však
žiaci museli rozhodnúť, či nakupovanú vec naozaj potrebujú,
alebo len chcú, s tretiakmi si vytvorili obchod s hodnotami, kde
žiaci namiesto klasických vecí
nakupovali hodnoty, z ktorých
si nakoniec vytvorili vlastný
hodnotový rebríček. So štvrtákmi sa preniesli do banky, kde
museli správne usporiadať vytvorené slová z finančnej oblasti
do skupín. Na konci boli deti odmenené sladkými čokoládovými
eurami.
Na druhom stupni školáci diskutovali na tému Hlad a chudoba,
prezreli si prezentáciu, na túto
tému napísali literárne diela
(rozprávky, básničky, starší žiaci
úvahu), príslovia , citáty, vyrobili si 3D pokladničku. Každá
trieda získané informácie a svoje pocity z tejto témy spracovala
do plagátu. Spoločnou aktivitou
bola Pôstna krabička, kde žiaci
svojím zrieknutím sa niečoho
dokázali, že osud chudobných
detí v Afrike im nie je ľahostajný.
Mgr. Katarína Resutíková,
Mgr. Zuzana Krúpová

Zápis prvákov
Začiatkom apríla sa uskutočnil
zápis do prvých ročníkov. Zápis prebiehal formou nákupu
v obchode. Malí predškoláci pri
jednotlivých oddeleniach prezentovali svoje nadobudnuté
vedomosti a zručnosti. Priraďovanie čísel k správnemu počtu
predmetov, rozoznávanie farieb,
rozlišovanie geometrických tva-

rov, usporiadanie predmetov
podľa veľkosti, vyfarbovanie obrázkov s rozprávkovým motívom,
zaspievanie piesne či recitáciu
básne zvládli všetci obdivuhodne.
Ako pamiatka na prvý deň v škole im bude slúžiť sladká odmena
a darčeky od starších žiakov.
Do prvého ročníka bolo zapísaných 33 predškolákov.

Zvesti spod Pilska

•

Máj 2017

7

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA, INZERCIA

Spoločenská rubrika 2017
Jubilanti
Pri príležitosti vášho životného
jubilea vám prajeme veľa
krásnych slnečných dní plných
šťastia, zdravia, lásky a pohody.
Najstarší občania
Obecajčíková Veronika, 95 r.
Gočalová Johana, 93 r.
Kormančíková Pavlina, 92 r.
Gergišáková Ľudmila, 91 r.
Janotka Serafín, 90 r.
Uričáková Ľudmila, 90 r.
Gudjaková Margita, 89 r.
Brandýs Ignác, 89 r.
Šubjaková Johana, 88 r.
Školáková Justína, 88 r.
80-roční
Kozoň Serafín, apríl
75-roční
Kozoňová Margita, január
Pavľáková Emília, január
Lietavec Rudolf, február
Kormančík Ignác, apríl
Vajteršíc Viktor, apríl
70-roční
Matušáková Kristína, január
Graňáková Justína, február
Francúzová Janka, február
Balcerčík Pavol, apríl
Rydzoň Štefan, apríl

65-roční
Školák Milan, január
Mgr. Ligošová Kornélia, január
Macková Veronika, február
Pavľák Jozef, marec
Jurkuľáková Mária, marec
Kvasničáková Margita, marec
Joštiaková Mária, marec
Kromková Margita, marec
Matušák Milan, marec
Ganobčík Alojz, apríl
Balcerčíková Veronika, apríl
Chromiaková Emília, apríl
Maslaňáková Žofia, apríl
60-roční
Pňačková Veronika, január
Šimurdová Ružena, január
Sirotiarová Božena, február
Kurek Ján, február
Pisarčíková Mária, február
Kormančíková Žofia, marec
Grebáč Viktor, marec
Mgr.Škarba Jozef, marec
Horeličanová Paulína, apríl
Kormančíková Pavlína, apríl
Balcerčíková Margita, apríl
Šubjak Jozef, apríl
Grebačová Marta, apríl

Narodili sa
Balcerčík Tomáš, december
Pekarčíková Sofia, december
Kriššová Alžbeta, december
Olašáková Mária, december
Oghinciuc Teo, december
Kvasničák Marek, január
Matušáková Dorota, január
Troppová Ivana, január
Gluštík Jakub, február
Tomašák Miroslav, február
Hrubjaková Laura, marec
Balcerčík Rastislav, marec
Štrauz Tomáš, marec
Rejdugová Adela, marec
Kvasničáková Diana, marec
Jašák Dominik, apríl
Gudjončík Matias, apríl
Slovíková Simona, apríl

Ondrej Kvasničák
a Marta Kormanová, apríl
Novomanželom srdečne
blahoželáme.

Navždy nás opustili
Šimurda Jozef († 58 r.), december
Somsedíková Veronika († 85 r.),
január
Ganobjaková Margita († 62 r.),
január
Kozoň Peter († 45 r.), február
Moštík Pavol, († 87 r.), február
Patronová Žofia, († 85 r.), marec
Janovjáková Paulína, († 88 r.),
marec
Pjontek Anton, († 63 r.), apríl
Pozostalým rodinám vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Uzavreté manželstvá
Kvasničák Tomáš
a Martina Majkútová
Ing. Dávid Romaňák
a Zuzana Brišová, december

DAKNA Námestovo , družstvo

Farma Oravské Veselé
Predaj:

• ovčí hrudkový syr
• ovčia bryndza
Tel. informácie:

0911 104 867 ,0917 088 414
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