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Z V ESTI

spod Pilska

Oslavy 380. výročia založenia našej obce
V polovici augusta tohto roku v našej obci prebehla oslava 380. výročia vzniku obce Oravské
Veselé. Z pohľadu kultúrneho vyžitia to bola podľa
mňa udalosť roka. Musím sa ale priznať, že som si
v roku 2008 vôbec neuvedomoval, že sa takáto významná udalosť blíži. Boli to poslanci nášho obecného zastupiteľstva, ktorí ma na túto udalosť upozornili. Myslím si, že dvadsať rokov od historicky
prvej oslavy vzniku a existencie obce, je primeraná
doba. Príprava týchto osláv prebiehala už od začiatku roku 2009, kde sme si stanovili prípravnú skupinu, ktorej úloha spočívala v načrtnutí základnej
štruktúry priebehu osláv. Ono sa to zdá jednodu-

ché, ale úmysel každého z prípravnej skupiny bol
čo najviac prispieť myšlienkovo, ale tak, aby to bolo
názorovo prijateľné pre kolegov prípravnej skupiny a zároveň vhodné pre širokú verejnosť. Vyjadril
som sa dosť komplikovane, ale boli to dlhé debaty,
a to nie len na samotných stretnutiach prípravnej
skupiny, ale vlastne pri každej vhodnej príležitosti. Obrátili sme sa aj na pamätníkov príprav predchádzajúcich osláv a snažili sme sa podľa týchto
skúseností „vychytať budúce muchy“. Vodcovskou
osobnosťou bola v tejto skupine pani učiteľka Pavlína Ganobčíková, ktorá mala a má najväčšie skúsenosti s prípravou veľkých masových podujatí a ja

» Oslava výročia » str. 1 – 3

jej chcem za jej aktívny prístup poďakovať. Úspech
takýchto podujatí spočíva na detailoch a ja som
rád, že aj zásluhou pani učiteľky, sme sa nemuseli
učiť na vlastných chybách. Ďakujem všetkým zúčastneným za to, že aj v momentoch názorových
rozdielov, sme našli spoločnú reč a ubezpečujem
všetkých, že chvíle, kedy sa zdala ďalšia príprava
„nemožná“, boli.
Najdlhšie sme sa zamýšľali nad formou spomienky a vyhodnotenia účasti spoluobčanov na
obecnom živote. Už na začiatku príprav tohto zoznamu spoluobčanov mi bolo jasné, že sa nám ne-
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podarí vyhodnotiť a spomenúť si na každého, kto
priložil ruku k spoločnému obecnému dielu. Tak
ako sme týmto spomienkovým aktom mnohých
potešili, tak sme vlastnou zábudlivosťou niekoho
zarmútili. Preto využívam tento priestor a chcem
poďakovať všetkým, ktorí nielen žili v našej obci,
ale ktorí aj žili pre našu obec.
Celá veľmi dlhá doba príprav, počas ktorej

Patrí sa spomenúť a zhodnotiť prácu iných, prácu
predchodcov. Piatok bol zavŕšený krátkou „hudobnou rozcvičkou“ reaktivovanej kapely Variant, ktorá
zahrala do tanca a niekoľko párov si skutočne aj
zatancovalo.
Sobota bola náročná na prípravu všetkých sprievodných akcií a náročná pre jedinú stálu a veľkú neistotu organizácie a tým bolo počasie. Našťastie po-

rána prebiehali práce na zamaskovaní dôsledkov
intenzívnej sobotnej zábavy a príprave na druhé
kolo osláv. Priznám sa bez mučenia, že som cítil
veľkú únavu, ale mimo oficiálneho programu ma
v tento deň čakal „kaučing“ domáceho futbalového
zápasu a tiež som chcel niečo z programu vidieť.
Moc sa mi to nepodarilo, ale verím, že účinkujúci
potešili početné diváctvo. Musím sa priznať, že veľ-

sa nám nepodarilo pozvať všetkých žiadaných
účinkujúcich a hostí a museli sme improvizovať,
ktorých súčasťou boli rôzne technické záležitosti
v kultúrnom dome aj mimo neho, ktorých cieľom
bolo uspokojiť čo najširšiu skupinu spoluobčanov,
vyvrcholila v piatok, sobotu a nedeľu. V piatok poobede sa to začalo otvorením výstavy fotografií Jiří-

časie bolo skvelé, a to bol základ úspešnosti osláv
a spokojnosti všetkých návštevníkov. Celý program
sa začal svätou omšou, na ktorej sa zúčastnili rôzni vzácni hostia, ale hlavne spoluobčania a rodáci.
A tým sa odštartovala reťaz umeleckých vystúpení, zábavy a oddychu pre všetky vekové kategórie.
Keďže som mal veľa spoločenských povinností

ké množstvo ľudí v sobotu a v nedeľu ma prekvapilo. A práve preto mám pocit, že dlhé organizačné
prípravy stáli zato, že priniesli ovocie. Považujem
túto akciu za úspešnú aj napriek anonymným
kuvičím hlasom. Samozrejme, že sa nájdu rôzne
„chybičky krásy“, ale v žiadnom prípade nemôžu
zatieniť pocit spokojnosti.

ho Horáka, ktorú sme zorganizovali na poslednú vzhľadom na množstvo hostí, musím sa priznať, že
Súčasťou osláv bola aj príprava publikácie, ktochvíľu a tu ďakujem Alene Machyňákovej a Margite mnoho z tej reťaze programu a zábavy som nevi- rou sme sa snažili zachytiť posledných dvadsať roMaslaňákovej za nápad a tiež realizáciu. Z umelec- del a teším sa na videozáznam z celého podujatia, kov obce, ale priestor dostala aj tá časť staršej hiského hľadiska to bolo to najlepšie, čo sme v rámci
osláv ponúkli. Celá výstava mala veľmi osobný charakter práve tým, že na fotografiách mohol človek
nájsť príbuzného alebo známeho, nájsť „Veselovca“.

kde sa môžem aspoň dodatočne potešiť zo sobotného programu. Vrcholom sobotňajšej zábavy
bola veselica, ktorá prebiehala v kultúrnom dome
aj mimo neho. Za zmienku stojí muzicírovanie re-

tórie, ktorá nebola súčasťou monografie obce. Táto
kniha bude distribuovaná do každej domácnosti
a verím, že poteší práve tým, že zachytáva tie momenty nášho života, ktoré sú už len spomienkami.

Hneď po otvorení výstavy nasledovala v tento deň
slávnostná schôdza obecného zastupiteľstva, ktorej jediným bodom programu bolo odmeňovanie
občanov našej obce, ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj a
napredovanie. Podľa reakcií zúčastnených si myslím, že táto slávnostná schôdza bola správnym
krokom. Dovolím si spomenúť na krédo, ktorého
sa držím: „Mysli na iných, lebo budeš zabudnutý“.

aktivovaných kapiel Variant a Tempo, ktoré sú len
malým úlomkom z hudobnej histórie v obci. Bol to
dávny nápad Albína Maslaňáka, ktorý sa aspoň pri
tejto príležitosti uskutočnil a možno bude mať aj
„reprízu“... Sobotný večer sa pre mňa končil až ráno
práve preto, že sme spoločne bývalí muzikanti sedeli a spomínali.
Nebolo kedy odpočívať, pretože v nedeľu už od

Verím, že nie som sám, kto mal dobrý pocit
z priebehu osláv. Som presvedčený, že oslava vlastnej identity je na mieste. Sme Veselovci práve tým,
že sme súčasťou tohto priestoru a je správne si to
vážiť a byť na to patrične hrdí. Merať tieto atribúty
prostredníctvom peňazí je krátkozraké a neobjektívne. Verím, že kontinuita a cyklus osláv budú
zachované.
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Peter MARENIŠTIAK

380. výročie založenia obce
Pri príležitosti prvej písomnej zmienky. ktorá sa la sa aj klobása. Deti sa zase mohli dosýta vyšantiť
spomína v roku 1629 sa Vo Veselom oslavovalo vo v nafukovacom hrade, šmykľavke či trampolíne,
veľkom. Slávnostný program sa začal v sobotu 15. ktoré boli pre nich zadarmo. Do obce zavítala aj
augusta. Celou obcou prešiel furmanský sprievod grófka Helena z Oravského hradu, ktorá odovzdala
so spievajúcimi domácimi folkloristami, obleče- obci poverovaciu listinu o založení Veselého. Na ponými v krojoch, doprevádzanými heligonkármi česť tejto udalosti vypálili zbrojnoši zo šermiarskej
a silným praskaním bičom. O trinástej hodine slávil skupiny z Martina čestnú salvu z dela a ukázali aj
svätú omšu na miestnom amfiteátri pri kultúrnom čo-to zo svojho šermiarskeho umenia. Nasledoval
dome správca farnosti Matej Radúch. Po nej nasle- pestrý kultúrny program, ktorý zahájil domáci Detdovalo otvorenie podujatia starostom obce Vladi- sky folklórny súbor Pilsko s programom „Grunicek,
mírom Borákom, ktorý privítal prítomných obča- dolina calo jše zmienila“. Predviedli typické goralnov a predniesol v krátkosti históriu obce. Pozvanie ské piesne a tance. Pripojili sa domáci heligonkári
prijali aj poslankyňa NR SR Viera Mazúrová, staros- a zahrali z bohatého kultúrneho dedičstva našich

patrí a poslední zábavychtiví sa rozchádzali až za
brieždenia. Veselí chlapci sa striedali s ďalšou domácou kapelou Tempo Antona Pňačka, ktorá sa taktiež dala do kopy po 20 rokoch kvôli tejto udalosti.
V nedeľu sa opäť začalo svätou omšou a o 14 hodine sa začal kultúrny program vystúpením kapely
Schody. Moderné tance predviedli domáce dievčiny
zo základnej školy, ktoré vystriedala skupina Kefas, ktorá skvele pobavila. Publiku sa predstavil aj
známy domáci spevák Ferko Kumor, účastník série
Slovensko hľadá Superstar, spolu s Luciou Hopkovou. Po nich už nasledovalo záverečné vystúpenie
aktuálneho superstaristu Petra Bažíka spolu s jeho

tovia okolitých obcí a zástupcovia partnerskej obce
Œlemieñ z Poľska. Sprievodným podujatím bola aj
výstava fotografií v priestoroch kultúrneho domu
českého autora Jiřího Horáka – Oravské pastorále,
ktorý sa vo svojej tvorbe venoval prevažné téme
Veselovského vidieka z čias 60. – 70. rokov. Ľudia sa
teda mohli spoznať na fotke zo svojej mladosti, prí-

praotcov. Po nich sa predstavil FS Oravan Senior
z Nižnej, ktorý podal skvelý výkon a rozospieval aj
mnohých divákov. Oravan vystriedal súbor Drevár
z Kysuckého Nového Mesta a po nich zaspievala domáca hudobná kapela Variant, ktorá vstala
z mŕtvych kvôli tejto udalosti. V dave sa ozývalo
pochvalne: „Tak to tu už dávno nebolo!“ Naozaj to

priateľkou Andreou Súľovskou. Zaspievali svoje aj
prevzaté skladby. Následne starosta obce ukončil
slávnostné podujatie a poďakoval všetkým prítomným za účasť a všetkým, ktorí sa podieľali na
organizovaní podujatia. Večer však ešte pokračoval
diskotékou v kultúrnom dome. Pri príležitosti založenia obce bola vydaná publikácia „380. výrocie

padne tam vidieť svojich blízkych. V areáli amfiteátra bola inštalovaná výstava miestneho poľovníckeho združenia, ktoré tu predstavilo trofeje ulovenej
poľovnej zveri. Počas dňa sa mohli ľudia občerstviť
pivom či nealkom, ktoré zabezpečila obec, ale aj nasýtiť guľášom, ktorý varilo miestne Poľovné združenie, ale aj zamestnanci obecného úradu. O tom, že
ľudia boli hladní svedčí aj šesť kotlíkov zjedeného
guľášu, ktorý bol naozaj vynikajúci. Domáce ženičky zase hostí ponúkali domácimi koláčikmi a piek-

tu už dávno nebolo, veď o tom svedčí aj neustály
potlesk divákov, ktorý ich poháňal stále k ďalšej
skladbe, aj keď ich mala vystriedať dychová hudba
Brodzanka. Týmto sa ukončil kultúrny program
a začala sa diskotéka na amfiteátri a ľudová veselica
v kultúrnom dome, kde hrali a spievali známi Veselí
chlapci, ktorí si pred prvým tónom neodpustili vtip:
„My nebudeme hrať dlho, lebo ktosi v dave povedal
že:“ Zaš ido grač či išči!“ Teda nejaký zlomyseľník
povedal, že zase hrajú „Tí istí“, ale zahrali tak ako sa

založenia obce Oravské Veselé“. Na záver by som ešte
rád dodal, že to bolo naozaj skvelé podujatie, ktoré
podporilo aj krásne slnečné počasie. V dave bolo
počuť aj zopár kritických poznámok, že načo sa
vyhadzovali peniaze na takú parádu, že sa mohli
použiť na inú vec, ale osláviť svoju existenciu sa
určíte oplatí a netreba ľutovať peňazí. Veď by sme
sa mali všetci hrdo hlásiť k svojmu pôvodu a nie sa
k nemu stavať macošsky. Viac informácií a fotografií je na obecnom webe.

Oslavovali sme. Okrúhle výročia zvykneme aj v rodinách. Ďakovali sme Bohu, spievali, tancovali, deti výskali od radosti, dospelí sa usmievali. Poniektorí povedia:

„Načo takto vyhadzovať peniaze?“ Možno aj majú kus pravdy, ale... Je dobré, ak sa v každej rodine nájde človek, ktorý sa usiluje rodinu spájať. Zvyčajne mama, otec alebo keď sa pominú, niekto, komu na tom záleží. Neľutuje čas, robotu či peniaze a pozve všetkých. Nech sa stretnú pri milej, veselej príležitosti. Veď kto z nás vie, čo bude
o rok, nieto o desať a je známe, že dobré vzťahy sa najlepšie budujú na spoločných pozitívnych zážitkoch. V dedine je tým človekom kňaz, starosta a mnoho ďalších,
ktorým záleží na tom, aby sme „držali pohromade“, pomáhali si a spolu sa tešili z výsledkov úsilia kohokoľvek spomedzi nás. Stáva sa však a dosť často, že radšej než
prijať s vďačnosťou to, čo niekto pracne pripravil, začneme vyhľadávať chyby a nedostatky. Viem, tým sa nevyhne nikto z tých, ktorí niečo robia, nech je to čokoľvek
a viem aj to, že ľahko sa rozhadzuje, ak to nie je z môjho vrecka. Predsa len, aj keď niekto nad tým pokrúti hlavou, vyzdvihla by som hlavne snahu vedenia našej obce
o spájanie ľudí, generácií a odstraňovanie múrov, ktoré sami vôkol seba nastaviame. Pre mňa sú to devízy na nezaplatenie. Ďakujem.
M. Franeková
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Vladimír BORÁK

Nová cesta na začiatku našej obce
vykazovala horšie a horšie parametre, dostala
nový koberec. Už ako som nastúpil do úradu
som sa o riešenie tohto stavu intenzívne zaujímal, pýtal som sa na príslušných miestach. Spomínam si na posledný verejný hovor, kde mi táto
problematika bola vehementne predostieraná
a tak som zvýšil ešte svoje úsilie. Vec sa nakoniec
podarila a ja sa chcem touto cestou poďakovať
predsedovi ŽSK Jurajovi Blanárovi, pretože to boli
práve jeho uši, ktoré si odo mňa opakovane vypočuli žiadosti o riešenie tohto stavu a podľa výsledku, po ktorom sa dnes preháňajú naše autá,
Určite sme si všetci všimli, že na začiatku na- môžeme všetci konštatovať, že ma skutočne vy- akciu financoval Žilinský samosprávny kraj, ktošej obce sa objavil nový asfaltový koberec. Cesta, počul a tieto slová boli dôvodom na taký ďalší rý si vytipoval úseky ciest na potrebnú opravu
ktorá bola už v zlom technickom stave, ktorá dá- proces, ktorý v konečnom dôsledku priniesol a dodávateľsky tieto práce uskutočnil.
vala zabrať našim autám, ktorá po každej zime do našej obce nový asfaltový koberec. Celú túto

VANDALIZMUS MEDZI NAMI
V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame so
závažným problémom a to je ničenie cudzieho majetku – vandalizmus. Stáva sa pravidelne, že veci,
ktoré sme v našej dedine vybudovali pre ľudí, nám
ľudia ničia. Už u malých detí môžeme odpozorovať,
že si nedokážu vážiť školské pomôcky, školský majetok a cestov domov ničia aj majetok iných ľudí. Je
pre nich úplne prirodzené kopať do smetných nádob, ničiť autobusové zástavky, rozbíjať kvetináče aj
informačné tabule. Jednoducho všetko stihnú naši
malí či veľkí vandali zničiť a nezáleží na tom, či ide
o súkromný, školský alebo verejný majetok.
Po každej takejto udalosti sa ma zmocní obrovská
zlosť, ale chytí ma aj smútok nad tým, že opäť zničili niečo, čo niekto s námahou vytvoril. A najhoršia je tá bezmocnosť, keď sa človek nedomôže
spravodlivosti ani u strážcov zákona. Vždy, keď sa
niečo také stane, zamýšľam sa nad príčinou tohto
javu. Určite je príčin mnoho, ale vari najvýznamnejšou príčinou je NEDOSTATOK LÁSKY – absencia
lásky. Sú to deti rodičov, pre ktorých je dôležitejšia
práca, kariéra a peniaze než výchova vlastných

detí. Sú to deti rodičov, pre ktorých je dôležitejšie
mať od detí pokoj, a preto im nijako neprekáža, že
je noc a ich miláčik nie je doma. Sú to deti rodičov,
ktorí nepravou láskou zasypú svoje deti hmotným
dostatkom pod vianočný stromček, ale sú to deti
rodičov, ktorí zrejme nikdy nezažili futbal s otcom,
spoločnú prechádzku s rodičmi v nedeľu poobede,
sú to deti, ktorých sa rodič nespýta, že ako sa máš?!
A či ťa niečo trápi?! Ich rodičov nezaujíma, kde sú
ich deti, čo robia a s kým, či pijú alebo fajčia, ...
A láska chýba každému. Človek sa ju snaží hľadať
a ak ju nenachádza doma, hľadá ju inde, každý
musí niekam patriť. Ak nemá miesto v rodine, tak si
to miesto hľadá inde. Hľadá si ho v pochybných partiách, v baroch a na diskotékach. Snažia sa v svojej
osamelosti nájsť si miesto a chcú, aby si ich niekto
všimol, aspoň v partii, keď už nie doma! Preto je veľmi
frajerské si zapáliť cigaretu, či dať náušnicu do ucha
alebo niečo rozmlátiť. Snažia sa rôznymi prostriedkami zaujať a byť centrom pozornosti. A preto aj ten
vandalizmus. Nedostatok lásky sa prejaví v zlosti, v
egoizme. Je to zlosť na celý svet, na každého. Preto
v hneve chcú všetko zničiť, absencia lásky prejavená v agresivite. Túlajú sa pretože vedia, že doma nie

Farský úrad

Svätá omša v našom živote
Medzi takéto zážitky v živote veriaceho kresťana patrí i slávenie sv. omše a pristupovanie
k Eucharistii. Pre mnohých veriacich na celom svete
sa účasť na slávení sv. omše stala čímsi samozrejmým, bez čoho by sme si nevedeli predstaviť sviatočný deň – nedeľu, prikázaný sviatok i všedný deň.
Možno pre niekoho sa to stalo tradíciou, zvykom,
a preto je dôležité vysvetliť zmysel, hodnotu a cieľ
zúčastňovania sa na sv. omši.

1. Každá sv.omša, nech ju slávi akýkoľvek cirkevný hodnostár kdekoľvek na svete, nám pripomína
utrpenie a smrť, ale i zmŕtvychvstanie Pána Ježiša.
Naša účasť je teda oslava týchto skutočností.
2. Keď sa zúčastňujeme na sv. omši, zúčastňujeme sa na nekonečných zásluhách, ktoré pre nás pramenia z Kristovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania.
3. Pri sv. omši si máme uvedomiť, že sa nám do-
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lebo by som len ja bola na výsmech. Môžem ich len
ľutovať a v srdci dúfať, že pochopia, že LEN LÁSKOU
SA DÁ PREMÔCŤ VŠETKO ZLO.

Martina Jurčáková

Sú chvíle v našom živote, keď sa cítime šťastní, na ktoré sa pripravujeme, počas
ktorých si prajeme, aby trvali čo najdlhšie, z ktorých si odnášame spomienky, ktoré nás obohacujú a zároveň pri spomienke na ich, túžime sa k ním znova vrátiť.

stáva odpustenia všedných hriechov a milosť obrátenia z ťažkých hriechov pre ozajstnú ľútosť, ktorú si
ľahšie vzbudíme, keď sme prítomní na sv. omši.
4. Naša účasť umenšuje naše časné tresty, pozemské i očistcové, ktoré si človek zasluhuje za svoje
hriechy.
5. Svätou omšou prosí Pán Ježiš o zmilovanie,
keď obetuje svoje zásluhy nebeskému otcovi a vyprosuje nadprirodzené dobrá.
6. Sám si vyprosuješ požehnanie pre svoje práce a
námahy. Odstraňuješ mnohé nešťastia, ktoré by Ťa
mohli zastihnúť.
7. Sv. omšou si pripravuješ večnú odmenu a vysoký stupeň slávy v nebi.
8. V hodinu smrti každá sv. omša, na ktorej si sa
nábožne zúčastnil, bude Ti najväčšou útechou.
9. Každá sv.omša Ti bude pri večnom súde prosbou o milosť a Božie milosrdenstvo.
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sú priveľmi potrební, túlajú sa, lebo vedia, že doma
ich nikto nečaká. Ak si toto všetko uvedomím, môj
hnev sa zmení na ľútosť. Už sa na nich nehnevám, ja
ich ľutujem. Ľutujem ich, že sú takí akí sú. Nemôžem
urobiť nič iné, pretože je to väčšinou márne a ani
by to nepomohlo. Nepomôže sa sťažovať u rodičov,

10. Sv. omšou poskytuješ dušiam v očistci veľkú útechu a umožňuješ im, čím skôr sa vyslobodiť
z očistca.
11. Každá sv. omša, na ktorej sa v živote zúčastníš
bude Ti viac osožiť, ako mnoho iných, ktoré za Teba
obetujú po tvojej smrti.
12. Byť prítomný na sv.omši a nábožne sa na nej
zúčastniť, je najvzácnejším skutkom nábožnosti, aký
len môžeš vykonať.
Účasť na sv. omši by mala byť slobodná a dobrovoľná. Nesmie byť násilná a z nečestných úmyslov. Zapojíme sa dôstojným správaním, spevom,
odpoveďami, uvažovaním a sústredenosťou na to,
čo sa pri sv. omši deje. Je potrebné chodiť na čas,
neodchádzať skôr, nestáť za kostolom, venovať
pozornosť držaniu tela, aby sme niekoho nerušili
v jeho spojení s Bohom.

Vážení spoluobčania,
blížia sa voľby do Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa budú konať 14. 11. 2009. Rozhodol som sa v týchto voľbách kandidovať na poslanca. Aj keď ma mnohí poznáte dovoľte
mi, aby som sa vám pri tejto príležitosti trochu predstavil.
Moje meno je Albín Maslaňák. Narodil som sa 15. 02. 1958 v Oravskom Veselom, kde trvalo
bývam dodnes, som ženatý, mám dve deti. Po ukončení štúdia na Vysokej škole elektrotechnickej v Bratislave som pracoval v Tesle Orava Nižná, neskôr v ZVT Námestovo, potom nejaký čas v Taliansku. Dnes som zamestnancom spoločnosti Punch Campus, ktorá
vlastní priemyselný areál v Námestove. Moje rozhodnutie pokúsiť sa presadiť vo voľbách
do VÚC malo viacero dôvodov. Keďže žijem aj s rodinou v našej obci trvalo, nie je mi ľahostajné, ako to v obci či regióne Námestovo funguje, nehovoriac o tom, že ak sa niečo
podarí pre obec vybaviť, mám z toho radosť. Zrejme tak ako každý obyvateľ našej obce aj
ja som na Oravské Veselé a región hrdý a ak to bude možné, chcel by som zúžitkovať svoje
skúsenosti a poslúžiť pri jeho napredovaní.
Ako som uviedol aj v predvolebnom letáčiku, chcel by som sa angažovať vo viacerých
oblastiach, ktoré sú mi blízke, mám v nich skúsenosti, v ktorých dúfam, že viem niečo
urobiť, či ponúknuť. V prvom rade by som chcel zúžitkovať svoje dlhoročné skúsenosti
v samospráve, kde som niekoľko volebných období poslancom obecného zastupiteľstva
a zástupcom starostu. Taktiež sú to isté jazykové zručnosti, skúsenosti v riadení a v stavebníctve, kde som sa podieľal na príprave a výstavbe spomínaného priemyselného areálu od
výberu lokality, cez všetky povolenia až po kolaudáciu. Rovnako sú to skúsenosti pri úspešnej realizácií niektorých projektov v obci. Priznám sa, že určite nie je jednoduché presadiť
či ovplyvniť veci na krajskej úrovni, ale skúsenosti mi hovoria, že poctivou a dôslednou
prácou, pri troche diplomacie je možné urobiť veľa užitočného.
Voľby do VÚC bývajú po väčšine známe svojou nízkou účasťou voličov. Chcem vás touto
cestou vyzvať vážení spoluobčania, aby ste prišli voliť. Bolo by dobré, ak by nás čo najviac
rozhodlo o tom, kto nás bude v nasledujúcom volebnom období v samosprávnom kraji
zastupovať. Výber je naozaj široký a vy máte možnosť voliť viacerých kandidátov zo zoznamu. Budem si veľmi vážiť ak mi dáte svoj hlas a „zakrúžkujete“ práve moje meno, ktoré
je na volebnom lístku pod číslom 19.
Vážení spoluobčania, pretože mám voči Vám hlbokú úctu a zodpovednosť nebolo by
korektné, aby som vás pred voľbami lákal na nereálne sľuby. Môžem vás však ubezpečiť
a prisľúbiť vám, že v prípade úspechu nechcem byť len do počtu a urobím všetko preto, aby
som presadil a obhájil záujmy našej obce, či pomohol celému regiónu Námestovo.
Vopred Vám všetkým ďakujem za vašu podporu, povzbudenie, vážim si vašu náklonnosť
a prajem vám všetkým hlavne zdravie, porozumenie, predvianočný pokoj a všetko dobré.

19.

Albín MASLAŇÁK

Váš hlas je rozhodujúci

19.
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KNIHA ROKA 2009

Oravská Knižnica A. Habovštiaka v pôsobnosti ŽSK vyhlásila celoslovenskú súťaž:
„O najlepšie obecné a mestské
vlaStivedné monografie regiónu ORAVA“
Cieľom projektu je podnietiť vydávanie obecných a mestských vlastivedných monografií a ich
spracovanie na profesionálnej a odbornej úrovni v jednotlivých regiónoch Slovenska. Aj naša
obec sa zapojila do tohto projektu a do súťaže
nominovala knihu:
„380.VÝROČIE ZALOŽENIA OBCE
ORAVSKÉ VESELÉ“

Kde nájdeme nominované knihy?
Knihy budú vystavené v Oravskej knižnici
A. Habovštiaka od 1. februára do 15. marca 2010
a priebežne predstavované na stránkach regionálnych periodík.
Kto rozhodne o výsledkoch a akým spôsobom môžeme hlasovať?
1. O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom anketových lístkov, ktoré
budú zverejnené na web stránke www.oravskakniznica.sk alebo si ich môžu záujemcovia
vyzdvihnúť priamo v Oravskej knižnici Antona
Habovštiaka.

2. Na jednom lístku môže hlasujúci udeliť
len 1 hlas. Platný bude len originálny anketový
lístok, ktorý bude k dispozícii v Oravskej knižnici A. Habovštiaka, na webovej stránke knižnice
alebo uverejnený v periodikách Noviny Orava
a Noviny Kubín.
3. Anektový lístok je potrebné doručiť do
Oravskej knižnice A. Habovštiaka osobne, poštou, alebo emailom do 15. marca 2010.
DRAHÍ RODÁCI, PODPORTE SVOJIMI HLASMI NAŠU PUBLIKÁCIU
A ZAPOJTE SA DO HLASOVANIA!

Obecný úrad

Voľby do VÚC – 14. november 2009 – Ako hlasovať
Informácie o voľbách do orgánov samosprávnych krajov – VÚC:
• Po preukázaní totožnosti dostane volič od
členov okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce
(mesta alebo mestskej časti) a dva hlasovacie lístky
– hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Potom vstúpi volič do
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
• Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu
môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.
• Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov
zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac
toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť
v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet
poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je
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uvedený na hlasovacom lístku).
• V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací
lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja
a jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva.
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do
volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do
tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
• Ak volič upraví hlasovacie lístky nesprávne,
vydá mu na požiadanie okrsková volebná komisia
nové hlasovacie lístky.
• Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací
lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že
nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou
do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej
komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho
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pokynov upravil a vložil do obálky.
• Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky,
môže ju do nej, na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
• Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania
do prenosnej volebnej schránky.
• Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden
z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, vykoná sa
do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb
postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší
počet platných hlasov v prvom kole volieb.

Jozef KINIER
Vek: 37 rokov
Vzdelanie: stredoškolské; Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre – externé štúdium
Zamestnanie: prednosta OcÚ Oravské Veselé od roku 2007

15.

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY:
„Multifunkčné ihrisko“
„Výstavba rodinných domov – Nová Žajovka“
„Rekonštrukcia strechy a výmena strešnej krytiny na ZŠ“
„Rozširovanie obecného vodovodu“
„Asfaltovanie cesty III. triedy v obci a miestnych komunikácií“

AKO POSLANEC ŽSK CHCEM HĽADAŤ PODPORU PRI REALIZÁCII
NASLEDOVNÝCH PROJEKTOV:
„Výstavba kanalizácie a ČOV v obci“
„Rekonštrukcia stredu obce a obnova Katolíckeho domu“
„Sihelská cesta – spojenie obcí Oravské Veselé a Sihelné“
„Výstavba novej telocvične v obci“
„Rozvoj cestovného ruchu“
„Výstavba nových komunikácií v obci (Pod cintorínom, Za ihriskom)“
„Rekonštrukcia Chaty Pilsko a lyžiarského vleku“
Kandidujem preto, aby aj naša obec mala svojho zástupcu na
vyššom stupni a mohla hľadať podporu pri realizovaní svojích projektov, aby som zviditeľnil svoju obec a podal pomocnú ruku tým
občanom, ktorí to najviac potrebujú.V prípade vašej podpory
chcem využiť a zúročiť svoje skúsenosti z práce prednostu obecného úradu, v oblasti rozvoja spolupráce medzi regiónmi v prihraničnej
oblasti, pretože budúcnosť Európy je v existencii silných a prosperujúcich regiónov. Som presvedčený, že ma podporíte svojím hlasom
a ja vynaložím všetko úsilie, aby po štyroch rokoch bolo možné
hodnotiť moju prácu v prospech nás všetkých ako úspešnú.

15.
Karol GRIGEĽ
súkromný podnikateľ
kandidát na poslanca Žilinského samosprávneho kraja
Vážení občania Oravského Veselého!
Obraciam sa na vás ako kandidát na poslanca do VÚC Žilina za
koalíciu strán SMER-SD, ĽS-HZDS. Ďakujem redakcii Zvestí spod Pilska,
že mi dala možnosť osloviť vás a predstaviť môj volebný program.
V Oravskom Veselom som pracoval ako vedúci rekreačného zariadenia ZŤS. Boli to moje najkrajšie pracovné roky. Poznal som tu veľa
vzácnych ľudí, od ktorých som sa mal možnosť veľa naučiť a zároveň
spolupracovať na vtedajších aktuálnych projektoch. Spomeniem
len niektoré z nich: výstavba a rekonštrukcia školskej kotolne;
výstavba lyžiarskeho vleku; uvedenie do prevádzky rekreačného
zariadenia ZŤS. Za môjho pôsobenia v rekreačnom zariadení sa
odrekreovalo množstvo domácich a zahraničných hostí. Niektorí z
nich nadviazali úzku spoluprácu s miestnou základnou školou, ktorá
vyústila do peknej spolupráce medzi ZŠ Oravské Veselé a Strednou
školou farmaceutickou v Hlohovci, kde dochádzalo aj ku konkrétnej
výmennej činnosti. Ako okresný podpredseda strany SMER-SD aj
v súčasnej dobe sa snažím aktívne pomáhať vašej obci pri riešení
a predkladaní nových projektov. S pánom starostom máme
pripravený zámer na zveľadenie a modernizáciu obecného rekreačného zariadenia. Snažím sa pomôcť, aby úspešne prešiel projekt
na cestné prepojenie obce na hraničný prechod v Oravskej Polhore
a iné projekty podľa toho, ako budú predkladané výzvy na čerpanie
eurofondov. To je len časť práce poslanca VÚC. Množstvo práce
je možné realizovať v cestnej problematike, v kultúrnej oblasti, športe
a vzdelávaní. Dúfam, že s vašou podporou budem môcť presadiť
program rozvoja vašej obce ako aj celého Námestovského okresu.

6.

Spoločný smer pre náš kraj!

6.

Ing. Viera MAZÚROVÁ
poslankyňa NR SR
a kandidát na poslanca Žilinského samosprávneho kraja

20.

Vyštudovala som Vysokú školu podnikania a bývam v Oravskej
Lesnej. Pracovala som ako ekonómka v SAD, podnikala v oblasti
ekonomického a účtovného poradenstva, pôsobila ako manažérka
v ČSOB poisťovni, neskôr ako regionálna riaditeľka v Kooperatíve.
Od roku 2006 som poslankyňou Národnej rady SR. Angažujem sa
vo výbore pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
a vo výbore pre európske záležitosti.
Zastávam funkciu okresnej predsedníčky SMER–SD v Námestove.
Jedným z najdôležitejších cieľov, ktoré som si dala pri vstupe
do politiky, bolo nielen prepojenie cesty Orava–Kysuce, návrat
Okresného súdu a prokuratúry do Námestova, odstránenie
havarijných a nevyhovujúcich stavov školských budov a zariadení,
ale aj vznik Obvodného oddelenia PZ v Zákamennom. To všetko sa
aj podarilo. V okrese sa vybudovalo desať športových
multifunkčných ihrísk a ich počet stále rastie. Tieto ihriská financuje
vláda SR na čele s jej predsedom Róbertom Ficom.
Svojou prácou a skúsenosťami chcem prispieť k zvyšovaniu životnej
úrovne obyvateľov Oravy, venovať sa problematike zamestnanosti,
školstva, zdravotníctva, dopravy a to pri maximálnej
miere využitia fondov EÚ.
Vážení občania,
vo voľbách VÚC 14. novembra 2009 sa uchádzam o Vašu dôveru.

Dajme Orave ten správny smer!

20.

Okresná organizácia SMER-SD obdarovala
mi jasne som vnímala aj jej súčasnosť a problémy,
ktoré v školstve sú. V tomto roku som sa zúčastnila
v Oravskom Veselom osláv vzniku obce a vtedy
som sa definitívne rozhodla aspoň vecným darom
prispieť k lepšiemu fungovaniu školy v Oravskom
Veselom. Verím, že televízny prijímač aspoň trocha pomôže vo výchovno-vzdelávacom procese
veselovských detí“. Riaditeľ školy Dušan Sameliak
sa vyjadril: „Veľmi pekne ďakujem pani poslankyni
a okresnej organizácii strany SMER-SD za darček
pre našu školu. Súčasnosť v našom školstve je náročná a ak chce naša škola držať krok so súčasným trendom, tak vybavenosť školských priestorov
musí byť veľmi kvalitná“.

V pondelok 12. 10. 2009 sa na Nábreží v Námestove v kancelárii poslankyne NR SR Viery Mazúrovej
a súčasne predsedníčky okresnej organizácie
strany SMER-SD uskutočnila milá udalosť, ktorou
bolo odovzdanie daru pre Základnú školu s materskou školou v Oravskom Veselom. Tým darom bol
televízny prijímač, ktorý podľa slov riaditeľa školy
Dušana Sameliaka bude slúžiť deťom v školskom
klube. Pani poslankyňa udržuje dobré vzťahy s obcou Oravské Veselé a ako sama povedala: „V roku
2007 som sa zúčastnila v Oravskom Veselom osláv
50. výročia otvorenia Základnej školy, kde som sa
bližšie oboznámila nie len s históriou školy, ale veľ-

Mgr. Poláková

Projekt „ADOPCIA NA DIAĽKU“ úspešne rozbehnutý
Vzájomná pomoc obyvateľom na Orave nebola nikdy vzdialený pojem. Aj dnes máme o tom
presvedčivé dôkazy. Ukázalo sa to, keď v predchádzajúcom školskom roku na sviatok sv. Mikuláša
prišiel k deťom na sv. omšu Don Kuchár – salezián
a rozprával o svojom pôsobení na Šalamúnových
ostrovoch, o deťoch, ktoré sa dokážu veľmi tešiť aj
z darovanej obyčajnej ceruzy alebo čistého zošita.
Všetkých povzbudil, že aj my osobne môžeme pre
ne niečo urobiť. A keďže to nebola jeho posledná
návšteva, pomoc ľudí z Oravského Veselého dostala skutočnú podobu.
V základnej škole Don Kuchár predstavil cez
obrazový dokument Šalamúnove ostrovy. Na jed-
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nej strane krásu a neporušiteľnosť prírody, na druhej strane ťažký život obyvateľov, z ktorých mnohí
nevedia ani čítať a písať. Chýbajú tam cesty, školy
a tiež je tam nízka úroveň vzdelania rodičov, ktorí nepokladajú za potrebné posielať deti do školy.
Okrem toho im chýbajú finančné prostriedky, aby
zaplatili školské poplatky.
Práve toto bolo podnetom na konkrétnu pomoc
vo forme financií, aby sa tunajším deťom umožnilo
vyštudovať aspoň ZŠ a len veľmi šikovným aj strednú. Táto pomoc sa uskutočňuje v projekte „Adopcia
na diaľku“. Projekt určený pre mladých chlapcov
a dievčatá na Šalamúnových ostrovoch z oblasti Tetere, ktorí skončili Primary school – u nás je to šies-
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ty ročník ZŠ a chcú študovať ďalej, teda pokračovať
v druhom stupni ZŠ – Secondary school, ale nemajú
dostatok financií, pretože v týchto triedach je nutné
uhradiť školský poplatok. Preto saleziáni hľadajú
sponzorov, ktorí sú ochotní pomáhať a uhradiť 3070% z ceny školného. Pre každého žiaka či študenta je potrebné získať 85 EUR ročne. Koordinátorka
v Tetere ich potom vypláca študentom. Keď bol tento projekt predstavený v ZŠ s MŠ v Oravskom Veselom, každá trieda bola vyzvaná, aby prispela na
tento cieľ a výsledok bol skutočne nad očakávanie.
ZŠ – rodičia, žiaci i učiteľský zbor spolu vyzbierali 340 EUR. Práve preto v školskom roku 2009/2010
sa vďaka štedrosti ľudí z Oravského Veselého mo-

hol začať školský rok pre štyroch mladých ľudí na
Šalamúnových ostrovoch v oblasti Tetere. A naša
škola tak získala na diaľku štyroch nových spolužiakov. Na našej ZŠ si budú skupiny angličtinárov
s nimi písať listy počas celého roka. Naši žiaci tak
budú mať možnosť sa oboznámiť s touto pre nás

neznámou krajinou i štýlom života svojich rovesníkov na opačnej strane zemegule. Šalamúnove
ostrovy sú jednou z najchudobnejších krajín v oblasti Pacifiku.
Podporou tohto projektu mnohí urobili správnu vec, ktorej ovocie je v deťoch teda v budúcnosti.

Je to svetlá stránka života všedných dní, ktorá jasne
poukazuje na naše najhlbšie vnútro. Šľachetné srdce a darujúce ruky sú najväčším pokladom nielen
v rozprávkach.

Spoločenská kronika

Naši spoluobčania v toku času
Vítame našich najmenších ...
Dárius Rieger, Martin Chromek, Viktória
Maslaňáková, Diana Šubjaková, Júlia Resutíková,
Ivana Marková, Matej Kozoň, Sara Somsedíková,
Jakub Vaterka, Kristián Páterek, Samuel Resutík,
Kristián Stašák

Uzavreté manželstvá – 2. polrok 2009
Ing. Ivan Kriš a MUDr. Iveta Kureková
Martin Lyžičiar a Mgr. Kristýna Sameliaková
Ján Gajňák a Iryna Zoltanivna Zelinská
Peter Kormančík a Michaela Jančarová
Peter Kurek a Jana Zahumenská
Ján Tokár a Valéria Janotková

					

†

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.

Alojz Gliviak		
Karol Vantola		
Júlia Pňačková		
		

					

†

Obecný úrad

Svätá omša na Pilsku
V nedeľu 2. 8. 2009 o 1400 hodine sa uskutočnila
na vrchole Pilska svätá omša. Celé podujatie prebiehalo za krásneho počasia, ktoré zabezpečilo krásny
výhľad na majestátnu Oravu. Omše sa zúčastnilo

viac ako 1000 ľudí, a to nie len z Oravského Veselého, ale aj z Mútneho a iných obcí a Poľska. Každý,
kto vystúpil až na vrchol Pilska a teda si zaslúžil ten
pohľad do okolitej krajiny, mal možnosť zamyslieť

sa nad zmyslom existencie nášho sveta a nad úlohou nás ľudí v ňom. Ľuďom je potrebná vzájomnosť
nielen pri chôdzi po horskom chodníku, ale aj pri
živote v doline.

Obecný úrad

III. ročník Mariánskych dní
MÁRIA MATKA BOLESTNÁ, TY NÁS LÁSKE
UČÍŠ, POD KRÍŽOM STOJÍŠ ŽALOSTNÁ, S PÁNOM
SVOJÍM TRPÍŠ ...

Ružencovej Panny Márie do miestneho kostola. Do
sprievodu sa zapojil DPZ z našej obce a z družobnej obce Œlemieñ.
Sprievodný kultúrny program sa začal o 1400
Dňa 20.09.2009 sa uskutočnil III. ročník Mariá- hodine, ktorý tradične otvoril cirkevný spevácky
nskych dní. Ich cieľom a hlavnou úlohou bolo, ako zbor z našej obce, pod vedením Janky Kurekovej
vo svojom príhovore povedal starosta obce: „za- a Lucky Kumorovej.
Ako druhý v poradí sa predstavil mládežnícky
chovať tradíciu a chvíľu sa pozastaviť i zamyslieť nad
dychový orchester DETA, z našej družobnej obce
cieľom nášho bytia“.
Celé slávnostné podujatie sa zahájilo sv. om- Œlemieñ.
Ďalším hosťom na výbornej profesionálnej
šou, ktorú celebroval s naším duchovným otcom
aj dekan z Liptovského Mikuláša Vdp. Vladislav úrovni bola dychová hudba TVRDOŠANKA, ktorá
Saniga. Po sv. omši nasledoval sprievod so sochou svojím vystúpením všetkých zaujala.
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V závere sa predstavil cirkevný spevácky zbor
z Mutného a z nášho okresného mesta Námestova.
Celé podujatie ako každý z ročníkov si udržalo
svoju úroveň a noblesu. Hoci boli neprajné ohlasy,
na spoločenské a kultúrne dianie v našej obci. Podľa niektorých v našej dedine len oslavujeme a nič
iné sa nerobí! A preto chcem v závere podotknúť,
že úcta k Patrónke Slovenska má vychádzať z našej
viery, presvedčenia, no hlavne z nášho srdca! Koho
srdce má iné presvedčenie, môže sa venovať iným
činnostiam. Podľa množstva účastníkov si myslím,
že budovanie tejto tradície, aj napriek neprajným
ohlasom, stojí za to.

športová príloha
TJ TATRAN Oravské Veselé

Futbalová sezóna 2009-2001
1. Sezóna 2009-2010 je v plnom prúde, v II. lige
žiackej súťaže ste vlastne nováčik, tak ako sa darí
nováčikovi výsledkovo aj herne?
2. Ako vychádza porovnanie II. a III.ligy?
3. Pred začiatkom sezóny boli úvahy o udržaní
sa v súťaži, pred koncom jesennej časti a začiatkom
zimnej prípravy je tento cieľ splniteľný?
4. Iná súťaž iní súperi – čo pozitívne a čo negatívne v hre nášho družstva vyšlo na povrch?
5. Pre budúcnosť futbalu je potrebné vychovať
víťazné typy hráčov, máme takých?
Vladimír Borák – tréner družstvA
dorastencov a dospelÝch
Ešte prv ako odpoviem na položené otázky,
chcem pre všetkých vysvetliť, že v závere minulej sezóny som sa rozhodol ako tréner skončiť
pri družstve dorastu a pokračovať s družstvom
dospelých. Musím povedať, že sa mi to celkom
nepodarilo, a že som si na seba takýmto rozhodnutím našil peknú „habaďúru“, pretože sa mi od
dorastu až tak odísť nepodarilo a v súčasnosti
prebieha tréningový proces oboch družstiev súčasne, ale v zápase kaučujem družstvo dospelých a len výnimočne dorast. Na jednej strane
nie je celkom vhodné trénovať a nekaučovať dorast, ale na druhej strane v momente, keď sa rozbehol školský rok, tak z družstva dospelých je
k dispozícii pre tréningový proces taká mala skupina hráčov, že je neefektívne organizovať osobitný tréning. V tom momente sa utešujem, že pre
hráčov dorastu je tento spoločný tréning vhodný,
lebo prináša veľkú konkurenciu, ale naopak to nefunguje. Musím povedať, že s kaučingom dorastu
mi pomáha Jozef Kinier a Dušan Rejduga.
1. Dorast: vstup aj priebeh tohto ročníka je
uspokojivý, chlapci si držia domácu neporaziteľnosť, ale na druhej strane výsledky na súperových
ihriskách sú doslova nulové. Na výkonnosti sa určite prejavila ťažká minulá sezóna, kedy na mladých
hráčov bolo položenej veľa zodpovednosti za výsledky a dnes sa chlapci s tými úlohami vysporadúvajú ľahšie. Treba povedať, že v úvodných zápasoch
s chlapcami hral Marek Mušák a svojimi výkonmi
určite prispel k dobrému štartu a tým k väčšej sebadôvere ostatného kolektívu.
Dospelí: vstup aj doterajší priebeh sa nedá nazvať inak ako katastrofálny. V rámci leta nebolo veľa
času na tréning, ale som presvedčený, že tréningový proces je pre výkonnosť v sezóne dôležitý, a to
nielen pre futbalové výkony, ale tiež pre vybudovanie vnútorných vzťahov v kolektíve. Vzhľadom na
pracovnú zaneprázdnenosť hráčov sme trénovali
spôsobom piatok, sobota, nedeľa tréning a potom
voľno, ale nebol som spokojný s prístupom hráčov,
teda snaha prísť na tréning mohla byť väčšia. Úvodný zápas bol herne kostrbatý, ale priniesol bod.
V ďalších zápasoch sme boli súperom vyrovnaný,
ba boli zápasy, kde sme dominovali, ale nedokázali
sme streliť gól. V prvom zápase sme dali dva góly,
v dohrávke s Martinom tri góly, ale medzitým
a dlho potom žiaden gól a bez gólov sa nedá vyhrávať. Treba ešte dodať, že spomínaných prvých päť
gólovdaliobrancovia.Hlavnevdomácichzápasoch
sme nedali pokutový kop a niekoľko samostatných

nájazdov, triafali sme konštrukciu brány a neboli
sme schopní dotlačiť loptu za bránkovú čiaru, to zanechalo stopy v hlavách hráčov. Nechcem hovoriť
o smole a šťastí, ktoré patria k futbalu, ale mnohé
veci a teda aj výsledky sme mohli ovplyvniť vlastným futbalovým výkonom. V týchto zápasoch sme
nemali hráča, ktorý sa cíti a koná ako útočník, a to
nám v hernom prejave chýbalo. Až návratom Martina Pisarčíka a hosťovaním Mariána Ošťadnického
sa naša útočná fáza stala efektívnou a v priebehu
dvoch zápasov sme dali toľko gólov, ako za celú
doterajšiu sezónu. Máme, hlavne výsledkovo, čo
naprávať.
2. Tréningový proces prebieha dvakrát do
týždňa, ako som už spomínal spoločne dorast aj
dospelí, ale jeho množstvo a intenzita sa zmenšuje vzhľadom na pracovné a študijné povinnosti
hráčov a iné objektívne okolnosti. Vzhľadom na to,
považujem za potrebné „brúsiť“ riešenie štandardných situácií a streľbu a udržať v mužstve pozitívnu atmosféru, aby blížiaci sa zápas vo výsledkovo
zlej sezóne nebol „nútené zlo“, ale ako šanca na
zmenu a obrat.
3. Pri doraste nie je situácia vyslovene zlá, ale vo
výsledkoch sa neodráža celý potenciál hráčov. Ľahké zápasy so slabými súpermi doma ich ukolísali
a vonku nie sú schopní tak jednoznačne svojimi
výkonmi ovplyvniť priebeh zápasu. Počúvam stále
tie isté výhovorky – rozhodca, terén, smola. Musia
do zápasu investovať viac chcenia, viac vôle a bojovnosti, vo futbale sa nič nestane samo. Ešte raz
pripomínam, ten potenciál tam určite je, ale treba
chcieť vyhrávať.
Pri mužoch je toho chcenia dostatok aj futbalovej kvality, ale treba povedať, že za pochodu
dochádza k zmene herného štýlu mužstva, kedy
kombinačná hra s viacerými prihrávkami a teda
s väčším držaním lopty sa začína už v obrannej
formácii a ďalej pokračuje prelínaním so záložnou
formáciou. Tento spôsob láka súpera k našej bráne, čím sa uvoľňuje priestor pre našich záložníkov
a teda majú viac času a priestoru pre manévrovanie s loptou. Takéto držanie lopty je potrebné aj
pre oddych a vydýchanie sa ofenzívnych hráčov.
Samozrejme, že takýto spôsob hry je riskantný
a prináša aj chyby, ale som presvedčený, že obrana
v akomkoľvek zložení hrá dobre a dostáva menej
gólov ako v minulosti. Je na ofenzívnych hráčoch,
aby viac prispeli v útočnej fáze k lepším výsledkom. Musím tiež povedať, že niektorí „legionári“
inak vnímali môj pohľad na výkonnosť a úlohy
hráčov v hernom systéme a nastali konfliktné situácie, ale snažím sa udržať si s hráčmi čistý stôl
a komunikovať a snažím sa problémy riešiť. Stále
platí, že vyhrávame aj prehrávame všetci a teda aj
my na lavičke.
4. U dorastencov nemám obavu o zotrvanie
v súťaži, ale cieľ pre sezónu by mali byť horné priečky a tomu treba prispôsobiť zimnú prípravu.
U mužov je cieľ, vzhľadom na súčasný stav
a výsledky jednoznačný, a tým je zachovanie príslušnosti družstva v súťaži. Ja viem, že tabuľka
pravdy je v negatívnych číslach, že bilancia na domácom ihrisku je zlá, že je málo strelených gólov,
ale vzhľadom na vývoj v tabuľke tá šanca je reálna.

Presviedča ma výkonnosť jednotlivcov a hlavne
herný prejav mužstva. Verím, že chémia družstva
sa ešte prejaví a budeme menej efektní a viac efektívni. Ja určite sezónu dotiahnem do konca.

Ing. Marián beňadik – tréner STARŠÍCH žiakov
1. Nadočakávanie. Po 9. kole sme na 5. mieste.
Prehrali sme dva krát, a to v zápasoch, kde sme boli
paradoxne lepším tímom. Doma s Bytčou a vonku
s Rajcom sme zhoreli v koncovke a dostali alebo
dali sme si vlastné góly. Ale vyhrali sme zápasy,
kde sme herne sklamali a stálo pri nás šťastie. Celkovo je tohtoročný kolektív výborne pripravený
po kondičnej stránke, na jednotlivých postoch
celkom dobre zladený, hráči sú výkonnostne vyrovnaní, rezervy sú v technike, kombinácii a psychickej vyrovnanosti.
2. V II. lige je 7-8 mužstiev o triedu lepších ako
v III. lige. Treba povedať, že úroveň III. ligy prudko
klesla. Má iba 10 účastníkov, z toho 3-4 nespĺňajú
ani kritéria nižších okresných súťaží. V budúcnosti môže táto súťaž kľudne zaniknúť, lebo finančná
náročnosť je vysoká hlavne na cestovanie a počet
detí prudko klesá, a nie každé mesto, či dedina bude
schopné postaviť dve žiacke družstvá. V II. lige popredné mužstvá zase predstavujú vysokú technickú a kombinačnú kvalitu, s ktorou by kľudne v I. lige
hrali stred tabuľky. Napríklad zápas s Lietavskou
Lúčkou (všetci hráči sú zo športovej triedy MŠK Žilina a hrajú pod hlavičkou tejto dediny) dal chlapcom
toľko, koľko im nedali ostatné zápasy dohromady.
Toto mužstvo zatiaľ všetky zápasy vyhralo, iba
s nami remizovalo. Ďalej si treba uvedomiť, že sme
jediné družstvo v súťaži, ktoré má svojich odchovancov. Napríklad Oravská Jasenica má 5-6 hráčov
z cudzích dedín.
3. Tento cieľ je už na 99 % splnený. Pred súťažou
som vedel, že ročníky 1995-1996 sú futbalovo silné, ale chýbali mi také vodcovské osobnosti ako
boli v predchádzajúcich rokoch: Marek Mušák, Milan Gočál, Lukáš Pňaček, Matej Stašák, Michal Kocúr,
ktorí sa vedeli zdravo napeniť a strhnúť kolektív.
Keď porovnám tento kolektív so žiackymi kolektívmi v nedávnej minulosti môžem konštatovať, že
títo žiaci sú vzácne vyrovnaní nielen výškou (dosť
malou), ale aj výkonnostne. Kým predchádzajúce
ročníky mali 2-3 vodcov a potom tzv. súputníkov.
Ďalej som nevedel, aká bude II. liga s požiadavkou
na výkonnosť, či bude technická, či náročná na kondíciu, kontakt hráčov atď.
4. Pozitíva – dokážeme s každým súperom hrať
vyrovnanú partiu, aj napriek nižšiemu vzrastu
konkurenciaschopnosť v osobných súbojoch, výborná ofenzívna hra zálohy, výborný brankár na
čiare, zodpovedná obrana.
Negatíva – psychická nevyrovnanosť, výbušnosť, dôraz v hlavičkových súbojoch pri štandardných situáciách, hra útočníkov, defenzívna hra
zálohy, ovládanie šestnástky brankárom, slabšia
technická vyspelosť niektorých hráčov.
5. Keď mužstvo vyhráva, musí mať aj víťazné
typy hráčov. Je tu jeden hráč v tomto mužstve, ktorý
podľa mňa určuje fazónu a ovplyvňuje celkovú náladu, psychickú a hernú pohodu. Môžem povedať,
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že dva krát nehral a mužstvo prehralo. Je to Jaroslav
Gočál. Je na škodu, že jeho správanie sa mimo ihriska, v škole, v dedine nie je v norme a môžem s istotou povedať, že táto zatiaľ malá futbalová osobnosť
s futbalom o 2-3 roky skončí, ak v tejto veci nedôjde
k náprave. Ďalej je tu Lukáš Vnučák, ktorý aj keď aktívne s futbalom začal neskôr, je jeden z najlepších
obrancov v súťaži, a ak bude vo futbale pokračovať

ako oddiely, ktoré hrali II. ligu a pohybovali sa v dolnej polovici II. ligy. Veď špičku II. ligy tvorili vlastne
béčka prvoligových klubov a z môjho subjektívneho pohľadu si myslím, že tie béčka, keď nastupovali
ako béčka, neboli o nič lepšie ako naše áčka. Ale keď
tam mali viacerých prvoligových hráčov, tak ich výsledky boli preukáznejšie. A myslím si, že aj preto
došlo ku reorganizácii žiackych súťaží. Je jasné, že

sú viac zamerané a stavané na kondičnej stránke
(ale tá bude u mňa vždy rozhodujúca, pretože bez
kondície sa hrať nedá). Musíme sa však predsa viac
zamerať na prácu s loptou. Tu máme najväčšie rezervy. Ale môj názor je aj ten, že to ovládanie lopty
(spracovanie, kopacia technika) sa dá naučiť aj individuálne doma. Ale to musí chcieť každý hráč. To
mu ja nemôžem nariadiť. Ak to nechce, potom nech

a bude mať trocha šťastia môže to dotiahnuť ďaleko.

sa nemôžeme porovnávať so Žilinou, Ružomberkom, Banskou Bystricou, Martinom, Podbrezovou,
Zvolenom. Ale na ostatné mužstvá máme a je len
v hráčoch, aby dokázali, že nie sú o nič horší.
3. Je jasné, že keď sme nastupovali do súťaže,
boli moje myšlienky sústredené jedine na to, aby
som urobil všetko preto, aby sme sa zachránili. Keď
sa však teraz pozriete na tabuľku starších žiakov, je
jasné každému, že problémy s vypadnutím by sme
nemali mať žiadne, a že sa v pokoji môžeme sústrediť na zabudovávanie mladších žiakov do kádra
starších žiakov, aby sme II. ligu udržali čo najdlhšie.
A verím, že sa nám to spoločne so všetkými žiakmi
podarí. Chcem veriť týmto chlapcom.
4. Najväčšie rezervy v hre nášho mužstva vidím
v ovládaní lopty, t.z. spracovanie a prihrávka. Kondične sme na tom pomerne dobre. Samozrejme aj
tu sú rezervy. Ale v tej technickej stránke činnosti
hráča máme obrovské rezervy. A to konštatujem už
dlhšiu dobu. A je to aj moja chyba, že tie tréningy

radšej nehrá futbal.
5. Futbalovú hru budú vždy tvoriť takíto hráči. Ale takým sa nestane žiaden hráč, ak nebude
sám na sebe tvrdo pracovať. Takýmito typmi boli
v predchádzajúcom ročníku mladších žiakov: Domino Babečka, Marián Gočal, Matúš Mydlár, Marek
Majkút, Fero Šefčík, ale aj iní. Mnohí však akoby zaspali na vavrínoch. Aj teraz v ročníkoch 1997 – 1998
mám hráčov, ktorí sa môžu stať osobnosťami. Ale to
nezávisí len na mne. V prvom rade to závisí od nich.
Medzi tieto osobnosti by som chcel zaradiť týchto
hráčov z ročníka 1997: Adam Miškovčík, Ľudo Vonšák, Boris Kinier, Martin Vojtas. A možno zopár ďalších. Máme tam tiež hráčov z ročníka 1998. Aj tam
by mohlo vyrásť pár osobností. Ale ja ich k tomu
nemôžem nútiť. Ak ich budem nútiť, aby trénovali
a pracovali na sebe, tak potom som prehral aj ja, aj
oni. Takže znovu opakujem, že osobnosť sa rodí
v ňom samom a nie v trénerovi.

Ing. Ladislav Bánovec – tréner
družstva Mladších žiakov
1. Obával som sa postupu do II. ligy a vlastne
som s ním nesúhlasil. Veď sme nepostupovali ako
víťaz, ale ako tretí v poradí. A aj to vďaka reorganizáciám v súťaži. Po absolvovaní prvých 9 kôl, však
môžem konštatovať, že máme na túto súťaž a verím, že dokážeme aj v nasledujúcich sezónach II.
ligu udržať. Je pravdou, že starší žiaci sú na tom lepšie ako mladší žiaci, ale chcem veriť, že tí mladší sa
budú snažiť na sebe pracovať tak, aby v budúcnosti
nahradili dobre rozbehnutých starších žiakov. Z 9
zápasov sme 5-krát vyhrali a 4-krát prehrali. Takže
nie je to až také zlé, ako som sa na začiatku súťaže
obával.
2. Myslím si, že oddiely III. ligy, ktoré hrali a pohybovali sa v hornej polovici tabuľky, sú také dobré

INZERCIA

Požičiavam poťahy na stoličky.
Vhodné na svadby a iné slávnostné príležitosti.
Tel.: 0904 925 556
Cena 1,5 €/ks.
Pri požičaní nad 50 ks možná dohoda.

OZNAM

Dňa 21. 11. 2009, t. j. v sobotu od 1400, sa uskutoční v areáli kultúrneho domu Obecná zabíjačka. Pozývame všetkých, aby
sa prišli zabaviť a posedieť pri dobrej hudbe, dosýta sa najesť
a povzbudiť súťažiacich vo výrobe domácich klobás. Celá
akcia vyvrcholí ľudovou veselicou vo večerných hodinách.

MILÍ RODIČIA, MILÉ DETI!
Obecný úrad srdečne pozýva deti vo veku 0 – 6 rokov na stretnutie so Sv. Mikulášom,
ktoré sa uskutoční dňa 6 .12. 2009, t. j. v nedeľu, v tanečnej sále kultúrneho domu o 1400.
PROGRAM: Príchod Mikuláša k deťom
Kultúrny program – ZŠ
Sladká odmena od Mikuláša
Rozosvietenie vianočného stromčeka
Diskotéka s Mikulášom + fotenie
Rozlúčka s Mikulášom
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