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» Pani Paula Ganobèíková preberá ocenenie

Sto rokov trpezlivosti a lásky
Babka Boráková sa v týchto dòoch dožila 100 rokov
Tok èasu prináša so sebou prach zabudnutia a len sila spomienok dokáže odolávať tomuto
nezvratnému procesu. Človek je tvor zábudlivý
a pamäťové stopy často vyblednú, ale je úžasné
si spomenúť na to, čo bolo minulé leto alebo minulé Vianoce. Koľko asi spomienok musí mať pani
Angela Boráková, ktorá sa 27. 8. 2008 dožila 100
rokov života.
Mnohé z týchto spomienok sú pre nás ako stránky z dejepisu, pretože nie každý si môže pamätať
na to, že zažil existenciu a život v Rakúsko-Uhorskej monarchii, 1. Československú republiku, Slovenský štát, 2. Československú republiku, celé obdobie budovania socializmu až po dnešný návrat
k demokratickým hodnotám, aký bol život počas 1.
a 2. svetovej vojny, čo pre človeka znamenalo znárodnenie a tých veľkých dejinných udalostí, ktoré
sa všedne stávajú v priebehu stáročia, by určite

pani Angela Boráková prežívala s neuveriteľnou
trpezlivosťou, lebo jej životná púť nepatrila k tým
jednoduchým a ľahkým. Pani Angela sa narodila
27. 8. 1908 v obci Turie (okres Žilina) v mnohopočetnej rodine. Do našej obce prišla po pobyte
v Čechách spoločne s manželom Jánom v roku
1935. Chceli vybudovať a prevádzkovať mliekaren, ktorá slúžila našej obci do roku 1949, keď bola
znárodnená. Pani Angela si spoločne s manželom
v obci postavili rodinný dom, v ktorom dodnes
býva. Pri dome mali pílu na vodný pohon, kde táto
píla vo svojej dobe vyrábala aj elektrinu.
Pani Angela porodila 14 detí, dospelosti sa dožilo 8 – dcéry Kvetoslava, Božena, Margita, Vincencia, synovia Jozef, František, Miroslav a Ján, osláv
tohto mimoriadneho jubilea sa dožili dcéry Božena, Margita, Vincencia a syn Jozef. V súčasnosti
má pani Angela 16 vnúčat, 32 pravnúčat a 7 pra-

pri príležitosti významného životného jubilea » str. 2 »

» Tanečná skupina pod vedením Ivety Mydlárovej na
nultom ročníku COUNTRYFESTU » str. 3 »

» Poslanec Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jozef
Djubek na otvorení Športového dňa » str. 12 »

bolo oveľa viac. Život človeka však nie sú len veľké
dejinné zvraty ovplyvňujúce životy národov, ale
život človeka sa skladá z každodenných súkromných dejín pri prežívaní každej hodiny existencie,
pri budovaní rodinnej základne, pri budovaní pozície v rámci obecného spoločenstva. Toto všetko

pravnúčat. Táto nesmierne košatá rodina s láskou
spomína a gratuluje svojej „babke“. K tejto gratulácii sa pripája starosta obce, obecné zastupiteľstvo
a obecný úrad a želá Angele Borákovej pevné zdravie do ďalších rokov života, veľa pokoja a lásky.
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Martina Jurčáková

Staroba je bremeno, ktoré sa každý snaží niesť čo najdlhšie
Prichádza jeseň. Mnohokrát daždivá, uplakaná
a inokedy teplá s príjemným vánkom a až prekvapujúco horúcim slnkom. V tomto období mám akýsi smútok a ťažobu na duši. Vždy sa vrátim v spomienkach k svojej babke. Bola to skromná žena ako
mnohé iné, zostarnutá po ťažkej robote i chorobe,
s láskou v srdci a jej vlastným pokojom.
Často sedela s rukami v lone, pramene sivých
vlasov jej padali do tváre. Svoj zrak mala upretý von
oknom, no mysľou bola niekde inde. V tých časoch,
keď aj ona bola mladá, keď ešte behala po poliach,
mala silu okopávať či zbierať zemiaky alebo celý
deň hrabala seno a v batohu ho nosila aj celé poobedie do neskorého večera.
Neraz si vzdychla, keby ešte vládala vstať, trošku sa hýbať a nebola odkázaná na pomoc iných.
Často si poplakala, ale s ružencom v ruke všetko
ľahšie zvládala.

Mnohým mladým sú starí ľudia na smiech a
dospelým deťom na príťaž. Veď kto bude počúvať
stále dookola to isté, hlavne že majú byt po mame či
otcovi. Veď oni sa budú mať v starobinci aj tak lepšie
ako doma! A návšteva stačí raz za mesiac, keď bude
mať mama dôchodok.
Neraz ma zamrazí, keď vidím nakupovať starých ľudí. Zveria vám do rúk svoje peniaze, lebo
na ne nevidia, starostlivo zamotané vo vreckovke
a veria, že ich neoklamete. Tlačia sa mi slzy do očí
a pýtam sa, či sú starí ľudia naozaj pre našu dobu
príťažou? Vo väčších mestách určite, na dedinách
verím , že je to o trošku lepšie.
Aj naša obec a farský úrad na našich dôchodcov
nezabúda. Každoročne pre nich pripraví slávnostný obed a kultúrny program. Tento rok sa stretli
prvú augustovú nedeľu. Pozvaných bolo 238 dôchodcov nad 65 rokov. Účasť bola vysoká. Všetci

zainteresovaní boli príjemne prekvapení. Pozdraviť našich dôchodcov prišli aj žiaci ZŠ s kultúrnym
programom. Atmosféra bola výborná, všetci si slávnostné popoludnie pochvaľovali.
Chcem im v mene nás všetkých zaželať mnoho
zdravia, síl, pochopenia, ale hlavne aby pociťovali
veľa lásky od svojich najbližších. Veď staroba nie je
len choroba, ale aj studnica múdrosti a lásky.
V rozprávke O troch grošoch chudobný človek
vysvetľoval kráľovi, ako žije z troch grošov, ktoré
dostával za ťažkú prácu: „Chovám si otca už starého a nevládneho – tomu jeden groš vraciam, chovám
i jedného malého syna, tomu jeden groš požièiavam,
aby mi vrátil, keï ja zostarnem. A z toho tretieho groša
potrebujem i sám žiś...“
Nezabúdajme aj v dnešnom uponáhľanom svete vrátiť, čo nám bolo požičané...

Redakcia

DFS Pilsko na festivaloch / Amﬁteátrom zazneli ľudové nôty
Leto je obdobie bohaté na folklórne festivaly
a slávnosti. Je to čas, keď amfiteátre zakvitnú krojmi
a rozjasajú sa spevom, hudbou a tancom. Do tejto
kytice pravidelne prispieva aj náš Detský folklórny
súbor Pilsko.
Jeden z najkrajších a najznámejších festivalov na Slovensku, známy kvalitným programom
a úžasnou atmosférou, sú Folklórne slávnosti pod
Poľanou v Detve. V sobotu 12. júla 2008 vystúpili
naše deti s hrami Na studienky v scénickom programe Pri potoku.
Prvý augustový víkend patril 33. ročníku Podroháčskych folklórnych slávností. Amfiteáter v Bres-

kala pri príležitosti životného jubilea Medailu Daniela Gabriela Licharda za dlhoročnú významnú
a záslužnú odbornú prácu pre rozvoj folklórneho
hnutia, ktorú jej udelil Generálny riaditeľ Národného osvetového centra PhDr. Ján Tazberík, CSc.
V poďakovaní Oravského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne, ktoré predniesol riaditeľ PhDr.
Miroslav Žabenský, odzneli slová: „Svojou prácou,
zanietením a vedomosśami ste významnou mierou
prispeli k rozvoju i kreovaniu nielen miestnej, ale
i celej oravskej kultúry, ako aj k vytvoreniu tvorivého
kontaktu so svetom kultúrnych hodnôt.“
Ďalej program pokračoval podľa scenára. Ve-

tovej v nedeľu dopoludnia rozšantili detské folklórne súbory, detské ľudové hudby a medzi nimi aj náš
DFS Pilsko. Spolu s deťmi z Oravskej Polhory, Rabčíc, Zuberca, Sihelného, Nižnej a Štefanova prispeli
do detského programu, ktorého autormi boli pani
Ganobčíková a PhDr. Žabenský, s názvom Hore

selie otvoril DFS Pilsko veselovskými piesňami
a tancom, aby ich o chvíľu vystriedala ľudová
hudba Capkovci zo Skalitého. S veľkým záujmom
sa stretol scénický program Ráno na lúkach a Bielenie plátna v podaní folklórnej skupiny Lúžňan
z Liptovskej Lúžnej. Svojimi piesňami spestrila
toto nedeľné popoludnie aj ľudová hudba Marcina
grúnikami idem s ovečkami.
Sme hrdí a vďační vedúcim a členom DFS, že Pokusa z Poľska a samozrejme nemohli chýbať domeno našej obce Oravské Veselé zaznieva na ta- máci heligonkári Serafín Ganobčík, Juraj Sameliak,
Alojz a Martin Maslaňákovci a tiež Tomáš a Roman
kýchto vzácnych podujatiach. Ďakujeme!
Maslaňákovci. Scenár a réžiu mala na starosti pani
Posledný prázdninový víkend bol folklórnym učiteľka Ganobčíková.
Bolo to krásne popoludnie. V krásnom prostresviatkom aj u nás, vo Veselom. Úvod XI. ročníka
stretnutia milovníkov folklóru Vo Veselom veselo dí, s krásnymi ľuďmi... Každý z nás cítil prítomnosť
mal tentokrát mimoriadne slávnostný charakter. predkov v ľudovom bohatstve, ktoré nám zanechali
Pani učiteľka Ganobčíková, vedúca DFS Pilsko, zís- a na ktoré by sme mali byť hrdí.
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Vedemie ZŠ a MŠ v Oravskom Veselom

Verní tradíciám – otvorení Európe – reforma vzdelávania
Začlenenie našej krajiny do Európskej únie nám
okrem istých výhod a možností prináša aj mnoho
povinností. Jednou z nich je nevyhnutnosť prispôsobiť náš školský systém úrovni európskych
školských systémov. Charakteristickým prvkom
vzdelávania v Európe je možnosť výberu, možnosť
profilovať sa, ako v rovine individuálnej, tak aj v inštitucionálnej. Profilácia vyplýva z potrieb spoločnosti, európskeho spoločenstva a globálneho vývoja civilizácie. Uvedené je aj základným prvkom
školskej reformy na Slovensku.
Ďalším dôvodom reformy bola skutočnosť, že
slovenské školstvo sa riadilo neaktuálnym a zastaraným zákonom ešte z roku 1984. Kvalita vzdelávania mala klesajúci trend, čo potvrdzovali aj výsledky medzinárodných meraní.
K samotnej reforme treba podotknúť, že každá
škola má možnosť výberu, ako a čo sa v nej bude
učiť. Pochopiteľne, nie je možné vynechať základné
učivo, ktoré každému typu škôl predpisuje štát. Povinné učivo sa volá štátny vzdelávací program.
Reforma sa týka iba žiakov prvých a piatych ročníkov. Ostatné ročníky pokračujú vo výučbe podľa
doteraz platného modelu vyučovania. Pre základnú školu, akou je naša, platí, že žiaci v prvom ročníku musia mať 8 vyučovacích hodín (ďalej už len vh)
slovenského jazyka a literatúry, 0,5 vh prírodovedy,
0,5 vh náboženskej výchovy, 4 vh matematiky, 1 vh
výtvarnej výchovy, 1 vh hudobnej výchovy a 2 vh
telesnej výchovy.
V piatom ročníku je povinná miera vyučovania
predpísaná nasledovne: 5 vh slovenského jazyka a
literatúry, 3 vh prvého cudzieho jazyka, 1 vh biológie, 1 vh dejepisu, 1 vh geografie, 1 vh občianskej
náuky, 1 vh náboženskej výchovy, 3,5 vh matematiky, 0,5 vh informatiky, 1 vh výtvarnej výchovy, 1 vh
hudobnej výchovy, 2 vh telesnej výchovy.
Paralelne so štátnym vzdelávacím programom
existuje aj školský vzdelávací program, vďaka
ktorému mohla naša škola zvýšiť časovú dotáciu
niektorých predmetov alebo vytvoriť predmety
nové. Školský vzdelávací program bol vytvorený
na základe cieľov, ktoré si určuje každá škola podľa vlastného uváženia, potrieb a možností. Náš
školský program obsahuje v prvom ročníku 2 vh
slovenského jazyka a literatúry, 1 vh prírodovedy,

0,5 vh náboženskej výchovy a 1 vh matematiky. V
piatom ročníku tvorí školský program 1 vh prvého
cudzieho jazyka, 1 vh biológie, 1 vh geografie, 1,5
vh matematiky, 0,5 vh informatiky a 1 vh pracovného vyučovania. Školským programom bol doplnený program štátny a spolu tvoria novú koncepciu
vyučovania na našej škole, ktorej názov znie: Verní
tradíciám – otvorení Európe.

Reforma vzdelávania sa na našej škole realizuje
na základe týchto cieľov:
Štvrtý cieľ: Zdokonalenie žiakov a zamestnanPrvý cieľ: Harmonické súžitie s prírodou
cov v IKT
Škola sa nachádza v prekrásnom prostredí Slovenských Západných Beskýd v blízkosti vrchov
Pilsko a Babia hora. Rozšírením vyučovania predmetu prírodoveda sme vytvorili priestor na lepšie
spoznávanie a pochopenie prírody, ako aj na vytvorenie pozitívneho vzťahu k nej. Okrem iného chceme žiakov viesť k ochrane životného prostredia
a k bohatstvám, ktoré nám okolitá príroda poskytuje, najmä takmer nedotknuté vodné zdroje a pestrá fauna a flóra. Vhodné geografické podmienky
našu školu na uvedený cieľ priam predurčujú. Cieľ
– harmonické súžitie s prírodou budeme realizovať
prostredníctvom častých vychádzok, podrobných
pozorovaní a turistických výletov do okolitej prírody.

Druhý cieľ: Šport
Škola dlhodobo dosahuje výborné výsledky
v športovej oblasti. Na mnohých športových podujatiach získala výrazné umiestnenia. Ocenenia dosahujeme vo vybíjanej, futbale, volejbale, basketbale, atletike, lyžovaní, v bežeckých súťažiach. Výhľadovo by bolo vhodné vytvoriť športovú triedu so
zameraním na kolektívne športy: volejbal, futbal.
Tieto ťažiskové predmety by boli doplnené o atletické disciplíny. Trénera na volejbal škola má k dispozícii. Škola má aj materiálno-technické podmienky na realizáciu športu. Každoročne organizujeme
obvodové kolá mnohých kolektívnych súťaží.

Tretí cieľ: ¼udová kultúra
Dlhoročné pôsobenie Detského folklórneho
súboru Pilsko vytvorilo v povedomí žiakov našej
školy vzácnu tradíciu, a to tradíciu potreby zachovať kultúrny odkaz našich predkov. V rámci prierezových tém chceme na príslušných predmetoch

Dňa 12. júla 2008 o 1600 hodine sa v našej obci
konal 1. ročník COUNTRYFESTU. Keďže počasie
bolo veľmi priaznivé, celé podujatie sa konalo na
pódiu amfiteátra pred kultúrnym domom.
vzájom dopåňali svojim pestrým repertoárom skla-

Predstavila sa nám skupina M.T.I. z Bratislavy
a Kamienok z Hladovky. Tieto dve skupiny sa na-

využiť poznatky a skúsenosti – spevácke a tanečné zručnosti, ktoré žiaci pracujúci v tomto súbore
nadobudli, a vytvoriť u nich ešte hlbšie puto k ich
vlastnej minulosti, čím im umožníme pochopiť ich
identitu v kontexte bohato členeného európskeho
spoločenstva. Na naplnenie uvedeného cieľa slúži aj Izba ľudovej kultúry – priestory kultúrneho
domu, v ktorej si žiaci môžu prezrieť rôzne artefakty, týkajúce sa bližšej i vzdialenej histórie našej
obce.

Máme vhodné priestorové, materiálno-technické i kádrové zabezpečenie na rozvoj počítačových
zručností žiakov. Časť realizujeme počas vyučovania technickej výchovy, časť v rámci nepovinných
predmetov informatika, časť v mimoškolskej činnosti. Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na
rôznych školeniach a sú nápomocní pri riešení
projektových úloh. Naším cieľom v oblasti IKT je vedieť účelne využiť získané vedomosti a zručnosti
a preukázať ich (vytvorením projektov, prezentácií, vytvorením internetových stránok, časopisu,
riešením tematických úloh na jednotlivé predmety
prostredníctvom internetu, dopisovaním so žiakmi iných škôl...). Výsledkom práce žiakov by mal
byť konkrétny hmatateľný výsledok.

Piaty cieľ: Rozvoj komunikačných schopností
v jazyku
Škola si je vedomá, že komunikačné schopnosti
žiakov nie sú na požadovanej úrovni, preto tento cieľ budeme rozvíjať posilnením slovenského
jazyka v nižších ročníkoch a cudzieho jazyka od
5.ročníka. Podporným projektom na dosiahnutie
tohto cieľa je aj cezhraničná spolupráca so žiakmi
z Poľska a Českej republiky. Vo vzťahu k rozvoju
komunikačných schopností v cudzom jazyku na
prvom stupni sa sedem učiteľov našej školy prihlásilo na rozširujúce vzdelávanie, ktorým si doplnia kvalifikáciu o niektorý zo svetových jazykov.
Okrem toho sme posilnili učiteľský zbor o učiteľku
anglického jazyka.
Veríme, že reformou vzdelávania sa naštartuje
nová éra školstva v našej krajine, éra, ktorá bude
prospešná každému, kto sa na nej zúčastní.

zva veľmi priaznivá, a preto sa tešíme na 2. ročník
COUNTRYFESTU v roku 2009. Záverečnou bodkou
celého hudobného popoludnia bola vo večerných
hodinách ľudová veselica, ktorá sa už konala v ta-

dieb a piesní v štýle country, ktorý sa prítomným
divákom veľmi páčil. Keďže skupina M.T.I. bola iba
v mužskej zostave a skupinu Kamienok tvorili krásne mladé dámy v príťažlivom country oblečení, vystúpenie lahodilo nielen našim ušiam, ale aj očiam.
Pozvanie na COUNTRYFEST neodmietla ani naša
družobná obec z Poľska. Zastupovali ju mladé spevácke talenty, ktoré prezentovali modernú kultúru
svojej obce. Príjemným spestrením speváckeho
programu boli tanečné vstupy našich žiačok, ktoré
počas školského roka navštevujú tanečný krúžok
pod vedením Ivety Mydlárovej. Celková atmosféra
na 1. ročníku COUNTRYFESTU bola výborná. Príjemne sa cítili nielen účinkujúci, ale predovšetkým nečnej sále kultúrneho domu. Do tanca vyhrávali
diváci. Aj napriek nízkemu počtu divákov bola odo- Veselí chlapci z Oravského Veselého.
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Uznesenie číslo 1/2008 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 25. januára 2008
c) prešetriś stav v byte Martina Mikušiaka è. 198

1./ Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie:

Z: stavebná komisia
a) žiadosś Miroslavy Kvasnièákovej a Petra BajèièáT: do budúceho OZ
ka obaja bytom Or. Veselé è. 168 o pridelenie soc.
bytu
b) žiadosś Mariána Kivoòa bytom Or. Veselé è. 771 d) zabezpeèiś zrušenie internetovej stránky pod¾a
o pridelenie soc. bytu
uznesenia 1/2008 bod 2-f
c) žiadosś Martina Mikušiaka a manž. obaja bytom
Or. Veselé è. 198 o zníženie nájmu bytu
Z: prednosta OcÚ
d) žiadosś Mgr. Antona Rušina bytom Or. Veselé
T: okamžite
è. 377 oh¾adom výmeny el. sporáka v byte
e) informáciu o èinnosti OcÚ
e) pripraviś porovnanie ceny el. energie verejného
f) plán kontrol hlavného kontrolóra obce Or. Veselé
osvetlenia pri osvetlení obce poèas celej noci oprona 1. polrok 2008
ti doterajšiemu stavu
Z: prednosta OcÚ
T: do budúceho OZ

2./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:
a) žiadosś Júliusa Hlušíka bytom Or. Veselé è. 792
oh¾adom vyorávania cesty
b) finanèný príspevok vo výške 5.000,– Sk p. Elene
Vjatrákovej bytom Or. Veselé è. 151
c) odpredaj pozemku CKN 236/2 – orná pôda o vý
výmere 32 m2 v cene 100,– Sk/m2 pre ¼udmilu Sameliakovú bytom Or. Veselé è. 583
d) odpredaj pozemku pod¾a GP è. 63/2007:
diel l – vo výmere 39 m2
diel 9 – vo výmere 2 m2
diel 20 – vo výmere 31 m2 pre Štefániu Šefèíkovú
bytom Or. Veselé è. 599
v cene 100,– Sk/m2
e) odpredaj pozemku pod¾a GP è. 63/2007:
diel 14 – vo výmere 1 m2 pre Mariána Šefèíka bytom Or. Veselé è. 599
diel 14 – vo výmere 1 m2 pre Jána Šefíèka bytom
Or. Veselé è. 599
v cene 100,– Sk/m2
f) zrušenie èasti internetovej stránky obce Oravské
Veselé, a to „Obecného fóra“ a „Knihy hostí“

f) pripraviś ponuku na výmenu svietidiel verejného
osvetlenia v obci – 3 ponuky
Z: prednosta OcÚ
T: do budúceho OZ
g) prehodnotiś priority a organizáciu práce pri zimnej údržbe miestnych komunikácií
Z: prednosta OcÚ + stavebná komisia
T: do budúceho OZ
h) pripraviś projekt na rekonštrukciu Obvodného
zdravotného strediska v obci
Z: stavebná komisia + prednosta OcÚ
T: do 1. 4. 2008
ch) pripraviś náplò práce Obecnej prevádzky prípadne vedúceho OP
Z: prednosta OcÚ
T: do budúceho OZ

3./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:

i) vykonaś obhliadku terénu pri ObZS Or.Veselé za
úèelom možnosti vybudovania parkoviska

a) prešetriś sociálny stav v rodine Mariána Kivoòa,
a to predvolaním na OcÚ

Z: stavebná komisia
T: do budúceho OZ

Z: prednosta OcÚ
T: do 14 dní

j) pripraviś návrh na doplnenie a vylepšenie ozvuèenia na miestnom cintoríne
b) preveriś právny stav oh¾adom uplatnenia odmeny
pre p. Serafína Balcerèíka
Z: prednosta OcÚ
T: do budúceho OZ
Z: prednosta OcÚ
T: do 14 dní
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b) návrh na vybudovanie vodovodu na Žajovke z
vlastných zdrojov v roku 2008

4./ Obecné zastupite¾stvo doporuèuje:
a) starostovi obce skvalitniś spoluprácu medzi poslancami OZ a vedením obce

V Oravskom Veselom dòa 25. januára 2008
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

5. Obecné zastupite¾stvo zamieta:
a) žiadosś Mariána Kivoòa bytom Or. Veselé è. 771
oh¾adom finanènej výpomoci

Uznesenie číslo 2/2008 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 29. februára 2008
Šimurdovej.

OZ berie na vedomie:

Z : Prednosta stavebná komisia
a) žiadosś Mariana Stopjaka a manželky na odkúpe
odkúpeT: Budúce OZ
nie stavebného pozemku v èasti Žajovka
b) žiadosś Milana Ganobjaka na odkúpenie nákladc) pripraviś možné priestory pre umiestnenie Obecného vozidla Tatra 815
nej knižnice a priestor HK Obce
c) správy o plnení rozpoètu Obce Oravské Veselé,
MKS a TJ TATRAN a OP za rok 2007
Z: Prednosta OcÚ
d) správu o kontrolnej èinnosti HK Obce za rok
T: Budúce OZ
2007 a správu z kontroly dodržiavania zákona
138/1991 Z. z a zákona 431/2002 Z. z.
e) stanovisko stavebnej komisie o možnosti umiest- d) prijaś konkrétne opatrenia z vyplyvajúcich správ
HK Obce
nenia parkoviska pri ObZs v Oravskom Veselom
a stave bytu p. Mikušiakovej
Z: Prednosta OcÚ
T: Budúce OZ
OZ schva¾uje:
e) porovnaś množstvo nakúpeného dubového reziva
s predaným rezivom
a) žiadosś o finanèný príspevok p. Jozefa Rejdugu vo
výške 5000,– Sk
Z: Prednosta OcÚ
b) žiadosś o finanèný príspevok p. Jolany Košśálovej
T: Budúce OZ
vo výške 5000,– Sk
c) štatút Obecnej Knižnice v Oravskom Veselom
a Knižnièný výpožièný poriadok Obecnej KnižniOZ ruší:
ce v Oravskom Veselom
d) plán kontrol HK obce Or. Veselé na I. polrok
a) v uznesení è. 8/2007 zo dòa 16. 11. 2007 bod 2c
2008
e) odpredaj dubového reziva pre Rímsko-katolícku b) v uznesení è. 1/2008 zo dòa 25. 1. 2008 bod 1f)
cirkev (farnosś Or. Veselé) v zastúpení Mgr. Mateja Radúcha – správcu farnosti za cenu 1 000,– Sk
OZ doporuèuje:
a) starostovi obce stretnutie s Hlavným kontrólorom
a konate¾om Chaty Pilsko, s. r. o

OZ ukladá:
a) dokonèiś dané úlohy uložené v uznesení v è. 1/2008
v bode 3a), e), g), h), j)

V Oravskom Veselom 29. 2. 2008

Z: pod¾a uznesenia è. 1/2008
T: Budúce OZ

Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

b) vykonaś obhliadku miestnej komunikácie ku Drahomírovi Madleòákovi, bytovky è. 198 pod¾a žiadosti a zistiś mieru poškodenia studne p. Paulíny
2

Uznesenie číslo 3/2008 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 14. marca 2008
OZ schva¾uje:

ka k predloženému geometrickému plánu

a) Uznesenie èíslo 2/2008 zo zasadnutia Obecného
zastupite¾stva Oravské Veselé zo dòa 29. 2. 2008

Z: Prednosta Ocú
T: budúce OZ

OZ ukladá:

OZ ruší:

a) preveriś výšku vyplatenej èiastky za kúpu cirkev
cirkev- a) v uznesení è. 2/2008 zo dòa 29. 02. 2008 bod 2g)
ných pozemkov na Žajovke, prípadne nedoplatok
uhradiś
V Oravskom Veselom 14. 3. 2008
Z: Prednosta Ocú
T: budúce OZ
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce
b) pripraviś podklady podla žiadosti obèana p. Labja-

Uznesenie číslo 4/2008 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 24. apríla 2008
bude realizovaný pre ZŠ s MŠ v Oravskom Veselom, ktorá je v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce
Oravské Veselé
d) zabezpeèenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP (nenávratný finanèný príspevok)
e) spolufinancovanie projektu „Prístavba a rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou“ vo
výške 5 % z celkových oprávnených nákladov
f) odkúpenie pozemkových spoluvlastníckych podielov od:

1. OZ berie na vedomie:

a) žiadosś obèanov oh¾adom opravy cesty ku Lacekovi
b) žiadosś p. Bílekovej oh¾adom prenájmu pozemku
pri ObZs Or. Veselom
c) èinnosś Obecného Úradu za uplynulé obdobie od
posledného OZ
d) príprava presunutia Obecnej knižnice do èasti malej zasadaèky
e) dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške
1. Žofia Bednárová, rod. Janovjaková, nar. 04. 10.
4 mil.
1937, trvalo bytom Pod Vápenicou 727/7, Trsf) rozpoèet akcie Mariánske Dni
tená, parcela E KN è. 1949, výmera 2 848 m2,
orná pôda zapísaná v liste vlastníctva è. 2306 k. ú.
2. OZ schva¾uje:
Oravské Veselé, obec Oravské Veselé, okres: Námestovo, v podiele 48/1152 o výmere 118,7 m2
a) doplnok Programu hospodárskeho a sociálneho
za cenu 150,– Sk/m2, teda 17.805,– Sk, parcela
rozvoja obce Oravské Veselé (PHSR) v èasti 5.
E KN è. 1933/2, výmera 477 m2, orná pôda zapísaSWOT a analýza – sociálna oblasś, školstvo, šport
ná v liste vlastníctva è. 2299 k. ú. Oravské Veselé,
a kultúra.
obec: Oravské Veselé, okres: Námestovo, v podiePriority: zlepšiś vzdelávacie prostredie Základnej
le 560/53760 o výmere 5 m2 za cenu 150,– Sk/m2,
školy s materskou školou prístavbou telocviène
teda 750,– Sk
a ïalšími rekonštrukciami budovy
b) projekt „Prístavba a rekonštrukcia Základnej ško- 2. Irena Maśugová, rod. Janovjaková, nar. 24. 03. 1944,
ly s materskou školou“, ktorý sa skladá z prístavby
trvalo bytom Vavreèka 55, parcela E KN è. 1949,
telocviène, rekonštrukcie strechy budovy a rekonvýmera 2 848 m2, orná pôda zapísaná v liste vlastštrukcie kotolne a vykurovania
níctva è. 2306 k. ú. Oravské Veselé, obec Oravc) predloženie žiadosti o NFP (nenávratný finanèské Veselé, okres: Námestovo, v podiele 48/1152
ný príspevok) v rámci opatrenia 1.1 ROP (Regio výmere 118,7 m2 za cenu 150,– Sk/m2, teda
onálny operaèný program) na realizáciu projektu
17.805,– Sk, parcela E KN è. 1933/2, výmera 477 m2,
„Prístavba a rekonštrukcia Základnej školy s maorná pôda zapísaná v liste vlastníctva è. 2299 k. ú.
terskou školou“, ktorý je v súlade z PHSR, a ktorý
Oravské Veselé, obec Oravské Veselé, okres Ná3

mestovo, v podiele 560/53760 o výmere 5 m2 za
cenu 150,– Sk/m2, teda 750,– Sk

T: budúce OZ

d) zabezpeèiś opravu jednotlivých èastí Obecného
3. Anton Janovjak, rod. Janovjak, nar. 28. 04. 1940, tr
trvodovodu
valo bytom Malé Orvište 24, parcela E KN è. 1949,
výmera 2 848 m2, orná pôda zapísaná v liste vlastZ: Prednosta Ocú
níctva è. 2306 k. ú. Oravské Veselé, obec OravT: budúce OZ
ské Veselé, okres Námestovo, v podiele 48/1152
o výmere 118,7 m2 za cenu 150,– Sk/m2, teda e) dokonèiś dané úlohy uložené v uznesení v è. 1/2008
17.805,– Sk, parcela E KN è. 1933/2, výmera 477 m2,
v bode 3 e)
orná pôda zapísaná v liste vlastníctva è. 2299 k. ú.
Oravské Veselé, obec Oravské Veselé, okres NáZ: Prednosta Ocú
mestovo, v podiele 560/53760 o výmere 5 m2 za
T: budúce OZ
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cenu 150,– Sk/m , teda 750,– Sk
f) preveriś uznesenie s Kurekovou Jankou oh¾adom
g) finanèný príspevok pre obèana Serafína Balcerèídodávky vody
ka vo výške 20.000,– Sk
Z: Prednosta Ocú
T: budúce OZ
3. OZ ukladá:
a) spracovaś zmluvu s p. Šimurdovou o náhrade ško- 4. OZ doporuèuje:
dy oh¾adom poškodenia studne, t.j. zmluva o dodávke vody v objeme 2000 m3 bezplatne
a) pri predaji asfaltu – doporuèená cena
150,– Sk/m2
b) starostovi obce stretnutie s Hlavným kontrolórom
Z: Prednosta Ocú
obce a konate¾om Chaty Pilsko, s. r. o
T: do 7 pracovných dní
c) starostovi obce prejednávaś závažné stanoviská
s OZ
b) prešetriś žiadosś p. Bílekovej
Z: Prednosta Ocú + stavebná komisia
T: budúce OZ

V Oravskom Veselom 25. 4. 2008
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

c) pripraviś podklady ku s SPF oh¾adom cesty do
Sihelného
Z: Prednosta Ocú

Uznesenie číslo 5/2008 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 30. mája 2008
c) zaradenie obce Oravské Veselé do územia pôsobnosti Miestnej akènej skupiny (MAS) v prístupe
LEADER pre územie Biela Orava
a) správu o èinnosti obecného úradu za uplynulé obdobie od posledného OZ
d) doplnok uznesenia è. 4/2008 v èasti Schva¾uje,
bod e), ktorý znie:
b) informáciu o cestnej sieti na Žajovke
Spolufinancovanie projektu „Prístavba a rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou“ vo
výške 5 % z celkových oprávnených nákladov, t.j.
2. OZ schva¾uje:
2.464.472,– Sk z vlastných zdrojov
a) závereèný úèet obce Oravské Veselé a celoroène
e) finanèný príspevok p. Anne Vantolovej bytom Or.
hospodárenie za rok 2007 bez výhrad
Veselé è.97 v hodnote 5.000,– Sk
b) prebytok rozpoètového hospodárenia za rok 2007
f) finanèný príspevok Základnej škole s materskou
na tvorbu rezervného fondu vo výške
školou Or. Veselé na dokonèenie podkrovia zá3.841.090,56,– Sk.
1. OZ berie na vedomie:
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kladnej školy v hodnote 300.000,– Sk

e) vykonaś obhliadku cesty ku Kampošom a možnosti odvozu komunálneho odpadu obecnou prevádzkou

3. OZ ukladá:

Z: stavebná komisia
T: budúce OZ

a) vytýèiś èasś obecného pozemku za Obvodným
zdravotným strediskom Or. Veselé p. Bílekovej,
bytom Or. Veselé è. 192

4. OZ doporuèuje:

Z: stavebná komisia
T: budúce OZ

a) starostovi obce stretnutie so starostom obce Sihelné oh¾adom cesty Or. Veselé – Sihelné

b) dokonèiś úlohy pod¾a uznesenia OZ è. 4/2008
bod 3c, e, f
b) starostovi obce podie¾aś sa na doplnení PHaSR
obce Oravské Veselé
Z: Prednosta OcÚ
T: budúce OZ
5. OZ neschva¾uje:
c) doplniś Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Oravské Veselé
a) vvybudovanie investièného zámeru SKI areál Námestovské Pilsko nad obcou Oravské Veselé ako
podporný argument v štádiu územného konania
Z: sociálna komisia + prednosta OcÚ
vedenom na stavebnom úrade mesta Námestovo
T: budúce OZ
d) vykonaś obhliadku miesta možnosti vybudovania
parkoviska pri Obvodnom zdravotnom stredisku

V Oravskom Veselom 30. 5. 2008
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

Z: stavebná komisia
T: budúce OZ

Uznesenie číslo 6/2008 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 30. júna 2008
Z: prednosta OcÚ
T: budúce OZ

1. OZ berie na vedomie:
a) žiadosti obèanov

b) pripraviś rozpoèet na výstavbu parkoviska pri
ObZS a podklady pre výber dodávate¾a prác

b) správu o èinnosti OcÚ za obdobie od posledného
OZ

Z: Prednosta OcÚ
T: budúce OZ

2. OZ schva¾uje:

c) zaslaś písomnú odpoveï na žiadosś Mgr. Bílekovej
a) spolufinancovanie projektu „Prístavba a rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou“, vo
Z: prednosta OcÚ
výške 5 % z celkových oprávnených nákladov, t.j.
T: do 10. 7. 2008
2.485.946,71,– Sk z vlastných zdrojov
b) bezplatný odber vody z obecného vodovodu pre d) pripraviś rozpoèet na spevnenie obecnej komunikácie ku rod. Pisarèíkovej
rodinu p. Janky Kurekovej bytom Oravské Veselé
è. 334 na obdobie 50 rokov
Z: stavebná komisia
T: budúce OZ
3.OZ ukladá:
e) dokonèiś úlohy vyplývajúce z uznesenia è. 5/2008
bod 3c/
a) pripraviś zmluvu s rodinou Kurekovou è. 334 na
bezplatný odber vody z obecného vodovodu
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Z: sociálna komisia
T: budúce OZ

5. OZ ruší:
a) bod èíslo 2d/ uznesenia OZ è. 5/2008

4. OZ doporuèuje:

V Oravskom Veselom 30. 6. 2008

a) starostovi obce stretnutie so starostom obce Sihelné oh¾adom cesty Or. Veselé – Sihelné

Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce
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Štefan Kocúr

Oslavy 75. výročia založenia hasičstva v Oravskom Veselom
Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci august si
pripomíname založenie hasičstva v obci. Aj keď
od založenia až po dnešok sa názov menil, nič nezmenilo podstatu myšlienky, tak vysoko humánnej
dobrovoľnej činnosti občanov pri ochrane majetku, zdravia a životov blížnych.

ska s Gminou Œlemieñ, kde sú sústredené tri
obce Œlemieñ, Kocoñ a Åas. Hasičov v Poľsku
máme v čom doháňať. Veď Gmina má zhruba
takú istú rozloha chotára a obyvateľov ako
naša obec, technikou však zaostávame. Tam
majú štyri cisterny a jedno dodávkové auto na
zásahy v bytoch a pri dopravných nehodách.
Slávnosť sa začala nastúpením jednotiek
Taktiež výstroj a výzbroj v neporovnateľnom
DHZ Or. Veselé, DHZ Mutné, DHZ Or. Jasepomere. Najviac im môžeme závidieť prístup
nica, DHZ Beňadovo, OSP Slemieñ, OSP ¼as,
ľudí k ich práci, kde sú cenení na vysokej úrovpredstaviteľov samosprávy z okolitých obcí,
ni. A nie terčom až posmechu ako u nás...
poslancov, hostí. Procesia na čele so sochou
V rámci družby sa stretávajú hasiči na akcisv. Floriána, duchovným otcom farnosti Mgr.
ách usporiadaných na úrovni samospráv obcí,
Matejom Radúchom a pátrom Jozefom, ktoako aj na úrovni výmeny skúseností ohľadom
rý slávnostnú omšu celebroval a vysvätil aj
hasičskej problematiky. Ťažko vymenovať, na
sochu sv. Floriána patróna hasičov. V homílii
koľkých zásahoch sa naši hasiči podieľali,
vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov a vykoľko hodín strávili pri opravách výstroje, výprosoval u Pána Boha duševnej a telesnej sily
zbroje, výstavby požiarnej zbrojnice, jej oprado ďalších dní v práci na hasičskom poli. Po sv.
vách, na školeniach, tréningoch, za čo im treba
omši prebehla slávnostná akadémia v kultúrpoďakovať, lebo členovia vryli hlbokú brázdu
nom dome. Po privítaní a úvodnom príhovoaj v iných činnostiach v obci, nielen na poli
re predsedu DHZ p. Kocúra vystúpil starosta
požiarnej ochrany. Vždy boli a sú nápomocní
obce p. Borák. Obaja poďakovali členom za
pri kultúrnych a cirkevných akciách, ako aj na
vykonanú prácu. Potom s príhovorom vystúšportových podujatiach. Poďakovanie patrí
pil predseda oblastného výboru dobrovoľnej
všetkým členom, ktorí boli, sú a budú nápopožiarnej ochrany v Dolnom Kubíne p. Stramocní blížnym v nešťastí, ale netreba zabúdať
ka. Ocenil prácu zboru aj funkcionárov. DHZ
ani na rodiny, čo ostávajú doma. Dobrovoľná
dostal ocenenie za rozvoj spolupráce s druhasičská práca sa robí na úkor vlastného voľžobnou Gminou Œlemieñ z rúk wojta Gminy
ného času, na úkor rodiny. Hasič musí doma
p. Ma³gorzaty Pêpek, komendanta OSP p. Vlazanechať všetko, aj deti, aj ženu. Musí vstať
deka Sandera a prezesa Bronislava Sroka.
z postele, od stola, ba aj od začatej sv. omše,
Veliteľ DHZ p. Majkút povýšil jednotlivých
lebo siréna ohlásila nešťastie, ktoré postihčlenov do vyšších funkcií.
lo niekoho z blížnych, známych a potrebujú
V roku 1933 okolo 20. augusta bol založený na týchto myšlienkach zbor hasičov v požiarnikov zaradených do súťažnej hry Pla- pomoc. Vzdávam úctu našim predchodcom,
obci. V začiatkoch sa na práci podieľal aj ešte meň. Družstvá dosahovali celkom dobré vý- ktorí zbor založili, lebo pracovali v neľahkých
dnes žijúci zakladateľ p. Karol Pekarčík spolu sledky, najlepšie družstvo dievčat skončilo podmienkach bez financií, len s odhodlaním
s nebohým p. Malatinským. Začínali len ruč- na krajskom kole na druhom nepostupovom pomôcť spoluobčanom. Časom sa zdokonanou striekačkou. Neskôr sa zakúpila Tatra 805 mieste. S mládežou sa pracuje dodnes. V zbore lili, doplnili techniku, doškolili funkcionárov
a striekačka PPS-8, ktorá bola vymenená mo- máme vyškolených veliteľov, strojníkov, pred- aj radových členov a zanechali nám následdernejšou PPS-12. Hasiči sa podieľali na zdo- sedov na ústrednej škole požiarnej ochrany níkom preoranú brázdu, ktorú my musíme
lávaní požiarov v obci aj mimo nej. Najviac v Martine. Funkcionári pracujú v okrskových ďalej obrábať, pokračovať v ich začatej práci
zásahov mali obci, ale vzhľadom na blízkosť výboroch, ako aj v okresných štruktúrach ha- a vychovať svojich nasledovníkov. Som hrdý,
obcí pomáhali aj v susednom Mutnom. V roku sičstva. Na súťažiach nás reprezentujú nielen že k členom hasičského zboru som mohol pat1957 sa tiež zúčastnili na likvidácii veľkého súťažiaci, ale aj školení rozhodcovia. Spolu- riť aj ja a zanechať niečo zo svojich znalostí,
požiaru v Oravskej Jasenici, kde tam zhorelo práca a výmena skúseností prebieha nielen skúseností pre pokračovateľov, ktorí ponesú
takmer pol obce. Hasiči sa zúčastňovali na sú- na súťažiach, ale aj na preventívno-taktických pochodeň hasičstva ďalej.
ťažiach a pretekoch organizovaných okresnou cvičeniach v rámci okrsku Or. Veselé, Or. Jaseorganizáciou. Na týchto podujatiach dosaho- nica, Mutné, Beňadovo. V posledných rokoch
vali celkom dobré výsledky, ale v prvom rade sa rozšírila spolupráca aj cez hranice Slovenišlo o stmelenie a zdokonalenie sa v ovládaní
výstroje a výzbroje, aby boli akcie schopní
v prípade potreby. V roku 1984 sa stala pri ceste na súťaž do Klina pri Námestove dopravná
nehoda s tragickými následkami. Keďže na
korbe sa T-805 sa viezlo družstvo mužov
a žien, bolo veľa zranených. Na následky zranení zomrel mladý aktívny člen zboru p. Stanislav Franek. Po nehode bola zakúpená cisterna CAS-25, ktorú máme k dispozícii dodnes.
V spolupráci so ZŠ sa vytvoril krúžok mladých
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obecný infomix ...
Obecný úrad informuje

Otázky pre obecný úrad – odpovedá starosta obce
1. Ako to je so spravovaním obecného cintorí- a keďže obec nemá spomínanú živnosť, nemôže a v roku 2008 44 nových odberateľov. Vývoj obecako zamestnávateľ od zamestnancov vyžadovať ného vodovodného systému by sa mal v blízkej
na?
budúcnosti uberať smerom k snahe „naučiť“ odberateľov šetriť, efektívnejšie využívať, prípadne
čiastočne čistiť a znova použiť. Ďalej je potrebné
odstrániť všetky poruchy, ktoré sú na trasách, aby
vodovodný systém nemal zbytočné straty. Treba
tiež k našej spokojnosti doriešiť vzťah s obcou Mútne, ktorej vodovodný systém je v správe Oravskej
vodárenskej spoločnosti. Pravdepodobne najdôležitejšou snahou je dobudovanie akumulačných
nádob – vodojemov, aby kapacita systému bola
permanentne dostatočná. Tu treba povedať, že
technická dokumentácia pre potreby prípravy pro3. Ako je to s obecným vodovodom, jeho prítom- jektov je zastaraná a neaktuálna a pozemky potrebné na tieto objekty nevysporiadané. Máme v úmysnosťou a budúcnosťou?
2. Ako je to s kopaním hrobov?
Vodovodný systém v našej obci spadá pod pô- le postaviť 2 – 3 vodojemy za pomoci prostriedkov
Čo sa týka kopania hrobových miest, treba na sobnosť zákona 442/2002, ktorý je účinný od 1. 11. EÚ, a tým by som chcel vyzvať spoluobčanov
úvod povedať, že táto činnosť spadá pod pôsobnosť 2002, ale povinnosti obsiahnuté v príslušných usta- k zhovievavosti a prístupnosti hlavne pri vykupoživnostenského zákona a naša obec nemala a nemá noveniach neboli obcou plnené a až v roku 2007 sa vaní potrebných pozemkov.
Čo sa týka kvality vody, obec si plní povinnostakéto oprávnenie, ktoré mimochodom spadá do veci pohli smerom podľa spomínaného zákona.
kategórie koncesovaných živností, tzn. že vybave- V rokoch 2007 a 2008 boli vo veľkej miere vyrie- ti ako prevádzkovateľ vodovodu, ale potenciálny
nie tohto povolenia je podmienené ďalšími potvr- šení „neplatiči“ a „čierni pripojenci“. V priebehu zdroj „problémov“ je starý „školský vodovod“,
deniami a povoleniami. Doteraz boli hroby kopa- týchto dvoch rokov sa rapídne zvýšil odber vody a preto chceme dobudovať vodovodný systém tak,
né pracovníkmi prevádzky v ich osobnom voľne, zo systému, pretože v roku 2007 sa pripojilo 11 aby sa táto časť dala definitívne odpojiť.
Povinnosť spravovať cintorín pre obec vyplýva zo zákona 470/2005, ktorý je účinný od 1. 11.
2005. Presný spôsob spravovania mal byť od tohto
roku jasný, mal byť tiež spracovaný digitálny informačný systém, ale toto sa neuskutočnilo. Až nové
vedenie obce sa do tejto úlohy pustilo a vznikli
Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré upravujú
správu hrobových miest na cintoríne a fungovanie
domu smútku. V rámci tohto je aj stanovený nájom
hrobových miest, aby každé hrobové miesto malo
svojho vlastníka a tie, ktoré ho nemajú môžu byť
úradne zrušené. K výške nájmu poviem len toľko,
že je veľmi prijateľné vzhľadom na ktorúkoľvek susednú obec.

plnenie takýchto povinností. Treba tiež povedať, že
kopanie hrobov mohlo tiež prebiehať buď prostredníctvom nejakej firmy alebo prostredníctvom
príbuzných, čím ale nechcem danú problematiku
zľahčovať, ale treba tiež povedať, že žiadna z firiem
v blízkom okolí neprejavila záujem o vykonávanie
takejto služby v našej obci, a to hlavne preto, že samostatné kopanie hrobov nie je pre privátne firmy
ekonomicky zaujímavé. Samozrejme, že obec chce
udržať kvalitné služby na našom cintoríne, a preto
od budúceho roka tieto budú pod správou, a teda
budú aj hradené na obecnom úrade.

OBECNÝ OZNAM
Obec Oravské Veselé sa od roku 2007 snaží zabezpečiť a pripraviť projekt vlastnej obecnej kanalizácie. Pre potreby tohto projektu je potrebné vysporiadať pozemky pod nadzemné stavby (pod objekt ČOV sa to už podarilo, za čo spoluobčanom ďakujem) a je tiež potrebné
zabezpečiť súhlasy vlastníkov pre kanalizačné potrubia – čím prosím spoluobčanov o dávku porozumenia.
Obdobný projekt kanalizácie v našej obci pripravuje Oravská vodárenská spoločnosť a v týchto súvislostiach prosím spoluobčanov, aby
uvážili, ktorý projekt svojím súhlasom – podpisom podporia. Som presvedčený, že obecný projekt kanalizácie prinesie nielen rozšírenie
a zväčšenie obecného majetku, ale aj lepšie ceny stočného.
Vladimír Borák
INZERCIA
Vymením byt – 79 m2 v bytovke č. 192 pri zdravotnom stredisku v Or. Veselom za dom v tichom prostredí v Or. Veselom.
Kúpim starú drevenicu, drevenú šopu, stavbu v Or. Veselom. Kúpim pole na záhradu v Or. Veselom. 			
Tel.: 0910 788 433.

ZŠ informuje

Rozhovor s riaditeľom ZŠ s MŠ, Mgr. Dušanom Sameliakom
Dňa 11. 6. 2008 prebehlo výberové konanie na
funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ v Oravskom Veselom.
Prihlásení boli dvaja kandidáti – Mgr. D. Sameliak
a Mgr. R. Repka. Rada školy po osobnom pohovore
s každým kandidátom opätovne odporučila zriaďovateľovi (OÚ) vymenovať do tejto funkcie na obdobie 5 rokov Mgr. D. Sameliaka.
1. Čo bolo hlavným dôvodom opätovne sa uchádzať o funkciu RŠ?
Hlavným dôvodom bolo dokončiť naplánované
veci a už konečne sa venovať pedagogickej práci.
Menej budovať a rekonštruovať a viacej vychovávať a vzdelávať.

2. V poslednom období na škole prebehlo
množstvo rekonštrukčných prác. Ktoré z nich sa
podarilo dokončiť?
Počas prázdnin sa podarilo dokončiť podkrovie,
kde pribudnú dve moderne vybavené počítačové
učebne, dva kabinety a jedna učebňa na vyučo-
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vanie cudzích jazykov. Celá škola bola vyčistená
a niektoré časti vymaľované. Škola dostala od zriaďovateľa krásny športový stánok s umelou trávou
a všetkým príslušenstvom pre viaceré športy. Verím, že poslúži rovnako verejnosti, že si ho budeme
vážiť a nebudeme ho ničiť.

a odporučila menovať do funkcie riaditeľa ZŠ
s MŠ. Čo bude hlavnou prioritou pre nasledujúce
obdobie?

Jednou z prvoradých úloh bude aktívne zapojiť
do prípravy školského vzdelávacieho programu
všetkých pedagogických pracovníkov a vypracovať schopný a realizovateľný program. Prioritou
3. K akým organizačným zmenám došlo pre pre školu je rozvíjanie komunikačných schopností
žiakov v jazyku nielen v slovenskom, ale aj v anglicškolský rok 2008/2009?
Pred otvorením školského roka došlo na škole kom a nemeckom jazyku.
Ďalšími prioritami sú: Naučiť žiakov účelne
ku zmene zástupcu RŠ, keď pre tento školský rok
bude menovaný Mgr. Jaroslav Klus. Ďalej zo školy využívať získané vedomosti a zručnosti prostredodišla Mgr. Lenka Kumorová a na jej miesto nastúpi- níctvom internetu. Viesť žiakov k tvorivému a
la Mgr. Emília Janotková. Ako externá učiteľka bude kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať
vyučovať anglický jazyk p. uč. Eva Namislovská. a komunikovať medzi sebou, aby sa vzájomne rešOstatný pedagogický kolektív zostáva nezmene- pektovali. Vytvárať podmienky pre zaktivizovanie
ný. Na škole bude 20 tried s počtom žiakov 474 a 4 a zapájanie čo najväčšieho počtu žiakov do športriedy v MŠ s počtom 87. Aj v tomto školskom roku tových aktivít a odviesť pozornosť od negatívnych
návykov.
bude fungovať školský klub.

4. Rada školy vám opätovne vyslovila dôveru
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Spoločenská kronika

Naši spoluobčania v toku času
60 rokov sa dožívajú:

70 rokov sa dožívajú:

85 rokov sa dožíva:

ŠTEFÁNIA MARTONOVÁ
ANTON VJATRÁK
¼UBOMÍR ORSÁG
ALOJZ KUREK

VIKTOR PÒAČEK
PAVLÍNA GOČALOVÁ
PAVLÍNA GANOBČÍKOVÁ

KRISTÍNA PAV¼ÁKOVÁ

100 rokov sa dožíva:
ANGELA BORÁKOVÁ

75 rokov sa dožívajú:
65 rokov sa dožívajú:
ROMAN KVASNIČÁK
VERONIKA SIROTIAROVÁ

VERONIKA PÒAČKOVÁ
IGNÁC VJATRÁK
ANTON VAJTERŠÍC

80 rokov sa dožíva:
JOHANA KUREKOVÁ

Vítame našich najmenších ...
VERONIKA DAÒOVÁ, MAROŠ STOPJAK,
VANESSA GANOBČÍKOVÁ, TOMÁŠ MEDVECKÝ, TOBIAS MAJKÚT, PATRIK BABEČKA, EMMA BALCERČÍKOVÁ, TADEÁŠ NEVEDEL, TAMARA STAŠÁKOVÁ, JAROSLAV
ZAVOĎAN, SEBASTIÁN STEHURA

Uzavreté manželstvá – 3. štvrťrok 2008
PETER STOPJAK a Mgr. ZUZANA PÒAČKOVÁ
JOZEF VATERKA a JANA MACHYÒÁKOVÁ
VLADIMÍR RAK a Mgr. LENKA ŠTRAUSOVÁ
PETER PALÁRIK a JANA ROMAÒÁKOVÁ
JÁN JENDRUŠÁK a IVETA KRIŠOVÁ
Bc. ONDREJ PISARČÍK a PaedDr. DANIELA GRYGLÁKOVÁ
PETER MOTÝ¼ a ANNA REJDUGOVÁ
¼UBOMÍR RU¼ÁK a ¼UBOMÍRA REJDUGOVÁ
DANIEL VAVRAČ a ZUZANA GANOBČÍKOVÁ

†
Zármutok a slzy do očí svojim blízkym vohnali spoluobčania,
ktorí opustili naše rady. Bolesť zo straty blízkeho človeka berie slová z pier.
Česť Vašej pamiatke.

Margita Kromková
Ján Borák
Stanislav Kumor
Ján Matušák
Adriána Kurèinová

Mária Rydzoòová
¼udmila Kvasnièáková
Jakub Pivoluska
Jozef Šurín
Štefan Jevjak

†

športová príloha
TJ TATRAN Oravské Veselé

Športový deň 2008
29. júna sa v našej obci uskutočnil Športový deň
v športovom areále v strede obce. Niekoľkodňová
intenzívna príprava vyvrcholila práve toto popoludnie. Časový harmonogram športových a zábavných podujatí bol nesmierne nabitý a skončil v šere
po západe slnka. Oproti minuloročnému športovému dňu pribudol gril-bufet, perníkový stánok, ale
aj suché WC, čo v súčte zvýšilo obslužnosť športového areálu. K spokojnosti návštevníkov prispelo
množstvo sponzorov, či už formou tomboly alebo
inou formou. Ďakujeme Alojzovi Somsedíkovi za
výdatnú pomoc pri rozvode elektriny a osvetlení

areálu, sponzorský guláš navarili firma Oragro,
Obecný úrad, Poľovnícke združenie Oravské Veselé, a stavbári z nižného konca Peter Šurín a Jozef
Mydlár a prispelo tiež množstvo iných miestnych
firiem. Všetkým patrí veľká vďaka ... miestnej telovýchovnej jednoty a obecného úradu.
Športový deň otvoril spoločne s predstaviteľmi našej obce poslanec Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jozef Djubek. Potom nasledovalo
množstvo športových súťaží, či už v hode diskom,
prebiehal volejbalový turnaj, futbalové zápasy
vo všetkých vekových kategóriách, bola predve-

dená ukážka požiarnického útoku nášho mládežníckeho požiarneho družstva a potom predviedli
svoju zlepšujúcu sa výkonnosť muži – požiarnici.
Celé popoludnie vyvrcholilo turnajom neregistrovaných futbalistov našej obce, ktorý zakončilo
až zapadajúce slnko. Celé podujatie malo šťastie
na výborné počasie a preto bola pochopiteľná chuť
potrápiť svoje telá pri večernej tancovačke.
Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom, trénerom, funkcionárom, ktorí prispeli k úspešnému
priebehu športového popoludnia.

Takto sa to začínalo, staršími žiakmi Oravského
Veselého a Mútneho

Zahrali si aj dorastenecké „hviezdy“, ktoré potvrdili
svoju úroveň a porazili rovesníkov z Námestova

Toto boli najlepší v hode diskom

Takto hasili naši dobrovoľní hasiči,
o ich činnosť bol veľký záujem

Aj perníky zaujali

A tu sa vyrábal materiál pre hladné bruchá
návštevníkov

Takto zanietene súťažili naši najmenší

Finalisti turnaja neregistrovaných preberajú ceny
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