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SRDEČNE POZÝVAME VŠETKÝCH LUDÍ DOBREJ VÔLE NA

ORAVSKÉ VESELÉ VIANOCE
V NEDEĽU 22. DECEMBRA 2019 OD 15:00 HOD.
V AMFITEÁTRI V CENTRE OBCE
PRE NÁVŠTEVNÍKOV JE OKREM PONUKY TRADIČNÝCH VÝROBKOV A
RÔZNYCH POCHUTÍN PRIPRAVENÝ BOHATÝ KULTÚRNY PROGRAM,
KTORÝ ZAKONČÍ

HUDOBNÁ SKUPINA AYA.

SPRAVODAJSTVO

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Úvodník starostu

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky boli vyhlásené voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na deň 29. februára 2020.
Obec Oravské Veselé má ku dňu vyhlásenia volieb 2958 obyvateľov.
Volebné okrsky a volebná miestnosť:
• Na uskutočnenie volieb sú pre obec vytvorené dva volebné okrsky.
• Do okrsku č. 1 patria voliči s trvalým pobytom v obci Oravské Veselé od súp. čísla: 1 – 398
• Do okrsku č. 2 patria voliči s trvalým pobytom v obci Oravské Veselé od súp. čísla: 398 - 946
Upozorňujeme voličov na zmenu volebnej miestnosti. Volebná miestnosť pre obidva volebné okrsky je:
budova Základnej školy s materskou školou Oravské Veselé č. 377.
Právo voliť do NR SR má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil
18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Vážení spoluobčania,
opäť sa blíži koniec roka a s
ním prichádzajú aj najkrajšie sviatky v roku, sviatky
radosti a pokoja - Vianoce.
Je to aj čas trochu sa pozastaviť, aby ste zvládli predvianočný zhon s ľahkosťou,
s myšlienkami prichádzajúceho času lásky, radosti
a porozumenia. Chcem
vám, milí spoluobčania, pri
príležitosti týchto vianočných sviatkov popriať všetko dobré, no i požehnanie
do vašich rodín, pokoj a
pohodlie s vašimi blízkymi,
radosť pre najmenších, ale
aj veľa trpezlivosti pre vás
starších, či dlhodobo chorých. Nech do vašich rodín
vstúpi Jezuliatko a splní
vám to, čo bude pre vás najviac osožné, čo prajete pre
druhých, ale i to, čo už dlho
očakávate. Aby naše rodiny zažili pohodu, pokoj,
radosť, dobrú vôľu a posilu nielen v tento posvätný
čas, ale aj každý deň v roku.
Verím, že každý z Vás nájde
pod stromčekom kus dobrého slova porozumenia a
vzájomnej spolupatričnosti. Zahoďme všetko, čo by
nás rozdeľovalo a hľadajme,
čo nás spojí.
Prajem Vám požehnané
sviatky a šťastný Nový rok
2020!

Volič môže voliť:
na území Slovenskej republiky:
• vo volebnom okrsku, v ktorom je volič zapísaný
• v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu na obci:
• Osobne najneskôr 28. 2. 2020 v úradných hodinách obce,
• Na základe žiadosti v listinnej forme do 10. 2. 2020
• Elektronicky (e-mailom) do 10. 2. 2020
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej
územia, môže požiadať o voľbu poštou obec, v ktorej má trvalý pobyt.
Žiadosť o voľbu poštou musí byť na obec doručená najneskôr 10. 1. 2020.
Adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
• Obec Oravské Veselé č. 374, 029 62 Oravské Veselé
• Elektronická adresa: starosta.maslanak@oravskevesele.sk, matrika.stasakova@oravskevesele.sk,

Stretnutie seniorov
Mesiac úcty k starším sme si
pripomenuli v nedeľu 27. októbra na spoločnom posedení
s našimi seniormi. Na toto kultúrno-spoločenské
podujatie

Albín Maslaňák,
starosta obce

boli pozvaní seniori vo veku
nad 65 rokov. Začali sme omšou
obetovanou za našich seniorov, pokračovalo sa spoločným
obedom a posedením v kultúr-

nom dome. V úvode sa prítomným prihovoril starosta Albín
Maslaňák. Pripravili sme pre
nich okrem občerstvenia a malého darčeka aj pekný hudobný
program, o ktorý sa postarali
skupina Helizuš z Námestova
pod vedením Petra Kozoňa a
naša detská hudobná skupina
Bešavel. Účinkujúci predviedli
svoje heligonkárske a spevácke
umenie, čím sa postarali o dobrú náladu nás všetkých. O tom,
že sa vystúpenie páčilo, svedčil
aj neutíchajúci potlesk. Seniori
sa pridávali svojím spevom k
účinkujúcim. Sme veľmi radi,
že aspoň troškou radosti, rozptýlenia a zábavy sme
pokračovanie na s. 3
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Obec oslávila 390. výročie svojho založenia
Pod Babou horou a pod Pilskom
bolo málo ľudí, tak páni na Oravskom zámku usúdili, že by bolo
dobre ich tam mať viac. Tak
Helena Thurzova grófka vydatá
za Gašpara Illésházyho sa rozhodla, že 13. augusta 1629 dala
zapísať obec Weselé.
V tomto roku si naša obec
pripomína 390. výročie prvej
písomnej zmienky. Pri tej príležitosti obecný úrad so všetkými
miestnymi aktívnymi organizáciami zorganizovali krásne trojdňové kultúrno - športové podujatia.
Program sa začal v piatok
slávnostnou akadémiou, ktorú
pripravili pedagógovia a žiaci.
Akadémia pripomenula najdôležitejšie míľniky histórie našej dediny. Zúčastneným sa prihovoril
starosta Albín Maslaňák a predsedníčka Žilinského samospráv-

neho kraja Erika Jurinová, ktorá
do rúk starostu odovzdala Litteras Memoriales venované obci
Oravské Veselé. Štyria občania
dostali ocenenie za rozvoj obce.
Emília Pavľáková bola ocenená
za rozvoj obce, Pavlína a Serafín
Ganobčíkovci za aktívny prínos
pri šírení ľudových tradícií, Dušan Sameliak za rozvoj športu v
obci.
Program pokračoval vernisážou účastníkov piateho ročníka
Medzinárodného maliarskeho
sympózia Ignáca Kolčáka. Naše
pozvanie prijalo osem umelcov,
ktorí počas dvoch týždňov tvorili
umelecké obrazy. V nich zanechali spomienky do budúcnosti
z našej malebnej dedinky, obrazy
ostali v majetku obce.
Sobota bola športová. Všetko
sa odohrávalo v areáli našej školy a ihriska pri škole. Na ihrisku

Stretnutie seniorov
pokračovanie zo s. 2

spríjemnili deň našim seniorom.
Mnohí z nich aspoň na chvíľu
mohli zabudnúť na starosti, trápenia, choroby. Pre nás je potešiteľné, že každým rokom na
týchto posedeniach seniorov
pribúda. Aj to svedčí o tom, že
naša práca nie je zbytočná a spĺňa svoj účel.
Všetkým starkým prajeme

veľa zdravia, radosti a životného
optimizmu. Nech boh požehná roky, ktoré máte pred sebou,
prežite ich obklopení láskou,
úctou, pozornosťou svojich najbližších a nás všetkých.
Milí seniori, tešíme sa na opätovné stretnutie s vami. Nezostávajte doma, ste srdečne vítaní na
každom jednom podujatí, ktoré
organizujeme.

hrali priaznivci pohybu futbal, v
škole stolný tenis, šípky a silové
disciplíny. Večer sa konalo vyhodnotenie, vyhral každý zúčastnený za každú disciplínu. Komu
bolo málo a chcel sa ešte zabávať,
hasiči pripravili na dolnom ihrisku diskotéku.
Aj tento jubilejný rok pokračovali oslavy v nedeľu so začiatkom
slávenia svätej omše v kostole. K
oslave jubilea sme dostali darček
aj od prírody v podobe krásneho
slnečného dňa.
V amfiteátri to roztočili muži
zo skupiny Drišľak. Potom pokračovali heligonkári zo ZUŠ
spolu s našimi žiakmi pod vedením Petra Kozoňa. Bez seniorov
a mladých si program ani nevieme predstaviť. Sú to naši stáli
účinkujúci dobrovoľníci, na ktorých sa môžeme vždy spoľahnúť.
Pre deti bola pripravená rozpráv-

ka v kinosále kultúrneho domu,
vonku mali kolotoče, nafukovací hrad, maľovanie na tvár. Pre
všetkých bolo pripravené občerstvenie a tradičné guláše. Mladé
šikovné dievčatá piekli palacinky,
hasiči opekali prasiatko a klobásky a pre všetkých mali pripravený bufet plný špecialít. Novinkou
na tejto akcii bol aj opekaný býk.
Program doplnila aj bohatá hasičská tombola.
Na záver programu, ako
hviezda večera, sa nám predstavila skupina Vidiek, pri ktorej
dobrá nálada začala gradovať.
Aby oslava bola taká, aká ma byť,
až do neskorej noci do tanca vyhrávala hudobná skupina Zajíčkovci.
Na záver patrí poďakovanie
všetkým, ktorí prispeli a pomohli
pri organizovaní tejto veľkolepej
oslavy.

Červený kríž na Slovensku
oslavuje sto rokov
Činnosť ČK sa v našej obci datuje od päťdesiatych rokov minulého storočia. O vznik spolku sa
zaslúžil miestny lekár Ladislav
Slávik, ktorý bol aj jeho prvým
predsedom. Organizoval prvé
školenia prvej pomoci, ktoré
sa vykonávali v jeho ordinácii.
Prvé dobrovoľné sestry ČK boli
Zvesti spod Pilska

vyškolené v roku 1956 na Oravskej priehrade. Neskôr sa kurzy prvej pomoci vykonávali v
miestnej osvetovej besede a k ženám sa postupne pridali aj muži.
V tom čase boli v obci zriadené
aj domáce stanice prvej pomoci,
ktoré potrebným
pokračovanie na s. 5
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Triediť, triediť, triediť
Od začiatku tohto roka je účinný
Zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov spolu
s Nariadením vlády č. 330/2019
Z.z. o výške týchto poplatkov.
Výška týchto poplatkov je stanovená podľa úrovne vytriedenia odpadov. V roku 2018 sa v
obci vytriedilo 14,72 % odpadu.

Položka

Úroveň
vytriedenia
komunálneho
odpadu x [%]

V dôsledku toho sa nám navýšil
poplatok za uloženie komunálneho odpadu o 12 eur/t. V roku
2020 sa príslušný poplatok vyráta z úrovne triedenia v roku
2019. Výška poplatku je stanovená zákonom podľa priloženej
tabuľky.

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021
a nasledujúce
roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
Úroveň triedenia odpadu stagnuje. Pre porovnanie percento
vytriedenia za roky 2016 – 15,46
%, 2017 – 16,51 %, 2018 – 14,72
%.
Ak v separovaní budeme
pokračovať tak ako po minulé
roky, v roku 2021 budeme platiť
príplatok vo výške 30 eur. Podľa
očakávanej skutočnosti v roku
2019 na skládku vyvezieme približne 210 kg odpadu na jedného
občana, čo predstavuje zvýšenie
poplatku o 6,30 eur na osobu.
Podľa schváleného Programu odpadového hospodárstva
(POH) obce je stanovený cieľ vytriedeného odpadu v roku 2020
vo výške 60 %, čo je v súlade s
krajským a celoštátnym POH.
Aby sme sa k danému cieľu priblížili, musíme to so separáciou
myslieť vážne. V samostatnej
prílohe týchto novín znova uverejňujeme návod na separáciu.
Sme si vedomí, že viacerí spoluobčania už teraz triedia odpad
nad 60 %. Tí však doplácajú na
4

Zvesti spod Pilska

nespratníkov, ktorí žijú len pre
dnešok, lebo majú na to, a budúcnosť planéty ich nezaujíma.
Preto prosíme tých zodpovedných, aby upozorňovali na nutnosť separovať suseda, známeho
a ak to inak nepôjde, oznámte to
na obecnom úrade. Garantujeme každému anonymitu. Samozrejme, aj pracovníci obecného
úradu a osádka zberného auta
budú robiť kontroly a z nedodržiavania separácie vyvodzovať
sankcie.
Planétu Zem sme si nevytvorili, ale sme ju dostali a následne dedili. Urobme všetko preto,
aby sme ju odovzdali budúcim
generáciám minimálne v stave, v
akom je dnes.
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ROZPIS
vývozov separovaného odpadu na
rok 2020
Plasty +
prepálený
kuchynský
olej

Kovový
šrot

Elektro
odpad

Sklo

Papier

Veľkoobjemový
odpad

Mesiac

Dátum

Dátum

Dátum

Dátum

Dátum

Dátum

Január

17. 1.

16. 1.

31. 1.

Február

20. 2.

14. 2.

28. 2.

Marec

19. 3.

13. 3.

30. 3.

Apríl

20. 4.

17. 4.

29. 4.

Máj

20. 5.

18. 5.

29. 5.

Jún

17. 6.

12. 6.

16. 6.

Júl

15. 7.

24. 7.

31. 7.

August

18. 8.

14. 8.

28. 8.

September

17. 9.

14. 9.

25. 9.

Október

15. 10.

14. 10.

23. 10.

November

18. 11.

12. 11.

27. 11.

December

15. 12.

11. 12.

18. 12.

23. 4.
14. 5.

20. 8.

8. 10.

29. 4.

24. 9.

Zvýšenie poplatku za zber, prepravu
a zneškodnenie komunálneho odpadu
Z dôvodu zvýšenia nákladov
za uloženie komunálneho odpadu a dodržiavania rozpočtových pravidiel v roku 2020
sa v obci zvyšuje poplatok
za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu, drobné stavebné odpady
takto:
pre fyzickú osobu na 0,0466
eur/deň a za 17,056 eur/rok.
Pri právnických a fyzických

osobách a podnikateľoch
bude sadzba poplatku 0,0350
eur/dm3, t. j. 3,85 eur za 110
l nádobu/vývoz a 8,40 eur za
240 l nádobu /vývoz.
Pri drobnom stavebnom
odpade je zavedený množstvový zber. Sadzba poplatku
pre fyzickú osobu produkujúcu ročne do 1 m3 drobného
stavebného odpadu je 0,002
eur/dm3, t.j. 2,00 eur/m3.

SPEKTRUM

Zimná údržba
Je koniec roka 2019 a december
nám priniesol prvý sneh. Pripomenul nám, že nastávajú problémy a nedorozumenia medzi
správcom miestnych komunikácií
a občanmi. Aby sme zimu prežili
čo najpokojnejšie, pripomíname
problémy, na ktoré sme upozorňovali aj začiatkom roka, ktoré
nám sťažujú zimnú údržbu.
Prekážky na krajnici - v posled-

nom období sa rozmohol módny
trend ochrany svojho pozemku
kameňmi. Čím väčší, tým lepšie
a najlepšie celkom na hranicu
miestnej komunikácie. Plní to
svoj účel, ale robí to problém pri
odhŕňaní snehu. Musíme myslieť
na to, že takto vytvorená prekážka zapadne snehom, pre vodiča
techniky sa stane neviditeľnou a
vzniká riziko kolízie. To isté platí

aj o rôznych nízkych múrikoch,
obrubníkoch a podobne. Z tohto
dôvodu žiadame všetkých občanov, aby prekážky, ktoré sa dajú
prechodne na zimné obdobie odstrániť, aby tak urobili. Aby v čase
sneženia bolo na komunikáciách
a v ich tesnej blízkosti čo najmenej prekážok, a prekážky, ktoré sa
nedajú odstrániť, aby boli reflexne
označené. Sprejazdnime cesty tak,
aby do nich vošla naša technika,
to znamená minimálne 3,5 metra.
Parkovanie na komunikácii veľkým problémom pri odhŕňaní snehu sú aj zaparkované autá
na ceste. Jednak z dôvodu, že pri
hustom snežení vodič snežného
pluhu ho zbadá v poslednej chvíli
a hrozí kolízia, ako aj preto, že sa
zúži teleso vozovky a pri obchádzaní hrozí riziko poškodenia
takto zaparkovaného automobilu.
Poradie odhŕňania - odhŕňanie
snehu je spravidla zabezpečené

jedným, prípadne dvoma traktormi. Tie začínajú prácu podľa
situácie tak, aby boli obecné cesty
sprejazdnené do šiestej hodiny
a vyoráva sa postupne. To znamená, keď sa začína z vyšného
konca, sneh sa odhŕňa postupne
zo všetkých komunikácií, aj tých,
ktorých údržba je spoplatnená.
Ak občan niekam cestuje zavčasu
a podľa predpovede počasia hrozí, že cesta k jeho domu nebude v
tom čase vyoraná, je potrebné automobil zaparkovať niekde bližšie
k hlavnej ceste. Samozrejme, pri
vzniku mimoriadnej situácie v
dôsledku snehovej kalamity poradie údržby jednotlivých komunikácií je riadené krízovým štábom.
Veríme, že tieto upozornenia
zoberiete vážne, čím pomôžete
nielen nám, svojim susedom, ale
aj sebe. Iba tak zimu, nech bude
akákoľvek, prežijeme v pohode,
bez zbytočných stresov.

Červený kríž na Slovensku oslavuje sto rokov
pokračovanie zo s. 3

materiálom zásoboval obvodný
lekár, neskôr výbor ČK zo svojich príjmov. Niektorí prevádzkovatelia domácich staníc PP si
lekárničky dopĺňali za vlastné
peniaze. Chceli sa sami podieľať
na poskytnutí pomoci v prípade
potreby, bez toho, aby čakali na
nejakú podporu. Pomoc chápali
ako kresťanskú povinnosť a pomoc z lásky.
Jeho nástupníčkou bola učiteľka Magdaléna Marcoňová, ktorej sa podarilo rozšíriť členskú
základňu. Postupne sa členkami
stali aj mladé dievčatá, ktoré boli
v škole členkami zdravotníckych
hliadok. Spolok rozširoval svoju
činnosť: organizoval zbery liečivých rastlín, druhotných surovín, na získavanie finančných
prostriedkov na ďalšie činnosti
spolok organizoval spoločenské zábavy a brigády na vtedajšom štátnom majetku. Finančné
prostriedky využívali na oslavu
MDD, MDŽ, na malé darčeky
pri príležitosti návštevy starších
občanov, darčeky na významné

jubilea svojich členov a darčeky pre deti z detského domova.
Okrem toho sa naďalej organizovali prednášky a kurzy PP, na ktorých prednášali lekári z Námestova, ale aj náš rodák a miestny
lekár Jagelka. Spolupracovali aj
so základnou školou, kde školili
členov zdravotníckych hliadok,
ktoré sa okrem iného zúčastňovali okresných súťaží.
V osemdesiatych rokoch bol
zvolený nový výbor, v ktorom
sa objavili mladé tváre. Predsedníčkou sa stala učiteľka Katarína Slovíková. V tom čase už
záujem zo strany obvodných
lekárov prednášať o PP oslabol
z dôvodu ich preťaženosti. Činnosť miestneho spolku však naďalej pokračovala. K overeným
aktivitám spolku pribudli nové,
a to odmeňovanie darcov krvi,
držiteľov plakiet. Zvýšená pozornosť sa zamerala na získavanie
nových bezpríspevkových darcov krvi. Ďalšou novou aktivitou
boli priame humanitne zbierky
na pomoc ľuďom postihnutím
zemetrasením, vojnou. V tom

čase sa postupne do popredia
dostávala ochrana prírody, načo
miestny spolok okamžite zareagoval. Organizoval brigády na
čistenie lesa, potokov.
V súčasnosti je predsedníčkou
miestneho spolku Viera Šimurdová. Miestny spolok má 144
členov. Pod jej vedením sa v obci
viackrát uskutočnilo školenie PP
pre širokú verejnosť. V spolupráci so školou sme zorganizovali
školenie PP pre celú školu, ktorá
získala titul Sme škola, ktoré vie
poskytnúť PP, naďalej sa zameriavame na výchovu mladých
zdravotníkov,
dobrovoľníkov,
ktorí sa zúčastňujú nielen na súťažiach, ale navštívili aj domov
dôchodcov, podieľali sa na zbere
šatstva a hračiek pre deti v domove sociálnych služieb. V rámci projektu Evička nám ochorela
školili mladí zdravotníci deti v
škôlke.
Finančné prostriedky získavame nielen z inkasa členských
známok, ale aj prostredníctvom
brigád v lese, získavaním percenta asignovanej dane, na ktorej
Zvesti spod Pilska

sa výrazne podieľa Urbár - pozemkové spoločenstvo Oravské
Veselé. Zo získaných peňazí financujeme potravinovú pomoc
pre sociálne slabšie rodiny, posedenia darcov krvi – držiteľov Jánskeho plakiet, na ktorých im odovzdávame spomienkové darčeky
ako prejav vďaky. Organizujeme
aj relaxačné zájazdy do Oravíc
pre našich členov. Na financovaní
aktivít sa podieľa aj Obecný úrad
Oravské Veselé. Posledné dva roky
trikrát ročne organizujeme mobilný odber krvi, ktorý inicioval člen
spolku Peter Kumor. Za vysokú
účasť sme vďační všetkým darcom
– jednotlivcom či celým rodinám.
Pri príležitosti stého výročia
plánujeme posedenie pre všetkých členov a bezpríspevkových
darcov krvi. Takýmto spôsobom
sa im chceme poďakovať za ich
členstvo a darcovstvo. Veríme, že
náš spolok bude naďalej získavať
aktívnych členov, podporovateľov
a ochotných ľudí darovať najvzácnejšiu tekutinu. My sa chceme
naďalej podieľať na charitatívnej a
vzdelávacej činnosti v obci.
•
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Treba si pomáhať
Dobrovoľníčky zo Svetielka nádeje z Banskej Bystrice dostali pozvánku na tretí ročník Detskej
športiády, ktorá sa konala v krásnom areáli miestnej fary 23. júna.
Podujatie otvoril pán starosta a
poďakoval hlavnej organizátorke
Lucii Sirotiarovej, ktorá obetavo
s celou svojou rodinou toto skvelé športovo-zábavné popoludnie
pripravuje už tretí rok. Lucia ako
naša dobrovoľníčka dobre pozná
deti a rodiny, ktoré sa liečia, a vie,
ako im Svetielko nádeje pomáha.
Preto sa aj v rodnej obci rozhodla
inšpirovať spoluobčanov k pomoci a podpore nášho združenia. Pán
starosta pochválil tiež myšlienku,
že deti môžu športovať a zároveň si uvedomujú, že niekomu
pomáhajú spoločne so svojimi
rodičmi. Ak sa takejto myšlienky
ujali mladí ľudia, je to podľa neho

6

Zvesti spod Pilska

veľmi dobré. Novinkou bol tento
rok Spartan Oravské Veselé, čo
sa deťom veľmi páčilo. V stánku
Svetielka nádeje si mohli vyrobiť
odznaky na pamiatku. Pripravené bolo aj skvelé občerstvenie a
vďaka sponzorom pekné ceny pre
deti. Na akcii pomáhali aj členovia
z DHZ Oravské Veselé, mali pripravený program pre deti a rôzne
ukážky. Bolo nielen veselo, ale aj
príjemne a pohodovo. Na záver už
len zopakujeme slová moderátorky, ktoré povedala, že každá obec
by mohla mať takú Luciu, ktorá
by zorganizovala podobnú akciu s
cieľom športovať, zabaviť sa a pomáhať.
Veru, súhlasíme a veríme, že
Lucia je pre ďalších ľudí veľkou
inšpiráciou. Tento rok poputuje
na aktivity SVETIELKA NÁDEJE
777,70 eur.

•
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Varenie tradičných
goralských jedál
V septembri sa obec Oravské
Veselé zúčastnila medzinárodnej súťaže vo varení tradičných
goralských jedál v Tatrách na
Hrebienku. Obec zastupovali
členovia Jednoty dôchodcov
Slovenska. Okrem zástupcov
goralov zo Slovenska – regióny Orava, Liptov, Spiš prišli
súťažiť aj zástupcovia goralov z
Poľska, Ukrajiny a Moravy. Veselovčania sa prezentovali kapustnicou, bobovou polievkou,
moskoľom, chlebom s masťou

a cibuľou, makovým závinom
a ovčím syrom. Pri prvej účasti
sme získali pekné tretie miesto.
Jedlá hodnotili bežní návštevníci Tatier, ktorí ochutnávali jedlá a udeľovali body.
Keďže sme ešte neboli natoľko
skúsení pri ochutnávke jedál,
dávali sme veľké porcie a keďže nám jedlo rýchlo došlo,
neuspokojili
sme všetkých
záujemcov. I to nás pripravilo
o body a možné lepšie umiestnenie.

ŠPORT

Futbalisti sú uznávaným súperom
Oravské Veselé sa za tri sezóny v III. lige Stred vypracovalo
na mužstvo, pred ktorým musia
mať súperi rešpekt. Najlepším
dôkazom sú jesenné výsledky aktuálneho ročníka. Tatran našiel
premožiteľa iba dvakrát (Kalinovo, Martin). S 27 bodmi zimuje
na krásnom treťom mieste. Je to
pre mňa príjemné prekvapenie,
ale mužstvo malo futbalovo na
to, aby bolo hneď za vedúcim
Martinom. Jeseň bola pre nás
dobrá. Tréningové procesy však
nezodpovedajú tomu, aby sme
hrali na špici 3. ligy. Mrzí ma tiež
vypadnutie v Slovenskom pohári v druhom kole a dlhodobé
zranenie dvoch hráčov. Základ
dobrých výsledkov tkvie hlavne
v partii hráčov, ktorá už dlhodobo hráva spolu. Mužstvo trénera
Vladimíra Škutu, ktorý bol výborným útočníkom, trápila päta
v minulej sezóne hlavne v útoku.
Zdá sa, že príchodom mladého
Kristiána Raticu sa problém vyriešil. Spolu s Martinom Pisarčíkom vytvorili dobrú ofenzívnu
silu. Silnou stránkou Tatrana je
už dlhodobejšie obranná formácia. V tabuľke inkasovaných

gólov jej patrí s číslom 12 druhé
miesto, a to 5 gólov dostalo Veselé v nevydarenom domácom
zápase s Martinom.

Fiľakove sme mali ostatné zápasy dobre rozohrané. Mužstvo ich
malo vyhrať a v tabuľke by bolo o
desať bodov viac. Tretie mužstvo

prezentačnú prestávku AS Trenčín. Do prípravy chceme zapojiť
aj dorastencov a hráčov Tatrana,
ktorí pôsobia v iných kluboch.

Druhá priečka patrí oravským
futbalistom aj v štatistike remízových výsledkov. Až v šiestich
prípadoch sa rozišli so súperom
po bode. Viac ich má len Krásno
nad Kysucou. Okrem remízy vo

po jeseni štartuje prípravu 17. januára.
Prípravné zápasy odohrá so
zvučnými súpermi, máme už
dohodnutý Liptovský Mikuláš,
Poprad, Ružomberok B a cez re-

Mládež Veselého sa zapojí do súťaže dorast, starší žiaci a prípravka. Ďakujeme fanúšikom Tatranu za priazeň a prajeme všetkým
príjemné vianočné sviatky a
šťastný nový rok 2020.

nice štyroch obcí.
V nedeľu 13. októbra o 10. hodine bol hromadný štart pretekárov 3. ročníka na futbalovom

ihrisku v Sihelnom. Dlhšia trať
merala 14,9 km a krátka 4,6 km.
Krásne nedeľné počasie prilákalo
na trať spolu 130 bežcov.
Cieľom športového podujatia
je okrem rozvoja športu aj propagácia historicky dôležitej spojnice medzi Oravskou Polhorou,
Sihelným a Oravským Veselým,
jej obnova a premena na kvalitnú
cyklotrasu, ktorú by mohli využívať nielen obyvatelia spomínaných štyroch dedín, ale aj turisti,
ktorí navštevujú Babiu horu a
Pilsko. Pevne veríme, že sa to aj
vďaka takýmto podujatiam podarí čoskoro zrealizovať. Trocha
nás mrzí, že akcie sa zúčastňuje
veľmi málo miestnych. Veríme,
že v budúcnosti sa nás bude zapájať do tohto behu čo najviac.
Víťazom a všetkým účastníkom blahoželáme.

Beh cez štyri chotáre
Oravská Polhora, Oravské Veselé, Sihelné, Rabča - to sú tie
štyri obce, ktoré pripravili pre
všetkých priaznivcov pohybu na

čerstvom vzduchu Beh cez štyri
chotáre. Je to jedno z mála podujatí, kde v rámci jedného behu
môžete skutočne prekročiť hra-

Zvesti spod Pilska
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Zber šípok

Protidrogový vlak 201

Aj v tomto školskom roku sa
naša škola zapojila do zberu šípok. Šípky by sa mali zbierať do
prvých mrazov, vtedy už výrazne
zmäknú a nie je možné ich ďalšie
spracovanie a sú už nepoužiteľné.
Sú veľmi liečivé, obsahujú veľa
vitamínu C, je z nich výborný čaj
a vyrábajú sa z nich rôzne liečivá, krémy a iné produkty. Minulý

rok naša škola nazbierala 70 kg.
Tento rok to bolo neuveriteľných
250 kg! Krásne jesenné počasie
priam lákalo na takúto zmysluplnú činnosť nielen žiakov, ale
celé rodiny. Pochváliť musíme
predovšetkým mladších žiakov,
ktorí sa naozaj aktívne zapojili
do zberu. Najviac, takmer 70 kg
nazbieral Jakubko Pjontek z 1.A.

Žiaci 8.A sa 18. októbra zúčastnili
zaujímavého podujatia Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN. Cez príbehy spracované filmovou podobou, cez rozhovory
a rôzne aktivity ôsmaci sledovali
osudy mnohých, ktorí prepadli
fenoménu DROGA. A aký bol
zmysel celého popoludnia? Nikdy
nezačať a odolať. Pútavou formou
sa všetci dozvedeli veľa zaujímavých informácií. Bez zákazov,
výčitiek, vyhrážok a trestov vide-

li dôsledky devastácie tela, ale aj
smrteľné následky nielen konzumentov, ale aj nevinných ľudí. V
jednotlivých častiach filmu videli
„premenu“ ľudí na trosky. Vnútorným „ prežitím“ tohto príbehu
boli konfrontovaní s vlastnými
pocitmi, postojmi, hodnotovým
systémom a najmä osobným rozhodnutím – nepoškodzovať seba
samých, neoberať sa o iné šťastné
okamihy života a nerobiť nešťastnými svojich najbližších.

Európsky týždeň športu
Jednou z dôležitých priorít našej
školy je, aby deti zmysluplne trávili voľný čas pri rôznych športových aktivitách. Aj preto sme sa
tento rok opäť aktívne zapojili do
Európskeho týždňa športu, ktorý
sa konal od 23.9.-27.9.2019.
Žiaci na hodinách telesnej výchovy si zmerali sily v športových
disciplínach: skok do diaľky, plank
a ľah - sed (brušáky). Spestrením
tohto týždňa bola aj hravá atletika na hodinách telesnej výchovy,
kde žiaci 1. stupňa mali o zábavu
postarané pod vedením skúsenej
lektorky Mgr. Zuzany Veselovskej, ktorá ukázala žiakom, ako sa
dá atletika robiť aj iným - hravým
spôsobom. Počas celého týždňa
mali žiaci v popoludňajších hodinách na výber veľa rôznych akti-

vít - stolný tenis, cvičenie v Sport
Clube, trampolínky, tenis, hádzanie šípkami. Vďaka hokejovému
klubu Oravské Veselé si mohli na
ľadovom štadióne - Altis Námestovo vyskúšať korčuliarsky slalom, zahrať hokej a samozrejme
perfektne zakorčuľovať.
Žiaci mali možnosť zažiť týždeň plný zábavy a pohybu, čo
bolo aj hlavným cieľom. Veríme,
že tento športový týždeň aspoň
trošku prispel k zdravšiemu životu našich žiakov. Poďakovanie
patrí všetkým trénerom, inštruktorom, sponzorom a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom –
finančne, materiálne, poskytnutím priestorov a svojím voľným
časom prispeli k priebehu celého
športového týždňa.

Atletický štvorboj
Dňa 30. septembra sa naši žiaci
zúčastnili atletického štvorboja v
Rabči.
V silnej konkurencii sa nestratili a dôstojne reprezentovali
školu. V kategórii mladších žiakov získal Matúš Jagelka krásne
2.miesto.
Blahoželáme!

Pasovanie prvákov
V prvý školský deň privítali našich najmenších prváčikov žiaci
9. ročníka. Začiatky bývajú ťažké, ale naši prváci to zvládli na
jednotku, a tak 17. októbra deviataci slávnostne pasovali všetkých prváčikov za žiakov našej
školy.
Najskôr museli všetci prváci
splniť niekoľko úloh, ako napríklad usporiadať postavičky z
rozprávky O veľkej repe, zavia8
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zať si šnúrky, vymenovať dni v
týždni, mesiace v roku, pomenovať písmená, ktoré už poznajú. Po splnení úloh nasledoval
SĽUB PRVÁKA. Potom ich kráľ
slávnostne pasoval a dostali aj
pasovací dekrét. Prváci pasovanie brali s úplnou vážnosťou a
potom sa v triede pohostili so
svojimi rodičmi. Prajeme im
veľa úspechov a radosti na ceste
školáka.

ZO ŽIVOTA ZŠ S MŠ

Milión detí sa modlí ruženec

Už si niekedy počul, že máš
druhú mamu v nebi? Je ňou Mária.
Prosbu k Márii, ktorá môže
pomôcť ochrániť pokoj v celom
svete a hlavne v chudobných
krajinách, vyslalo v našom kos-

tole 296 detí, učitelia, rodičia aj
starí rodičia. Naši žiaci sa spojili
s deťmi celého sveta pri modlitbe ruženca. Veď modlitbou sa dá
pomáhať na diaľku. A najkrajšia
prosba je detská a úprimná modlitba.

akadémiu Mateja Tótha, zúčastnili na športovom dni v Banskej
Bystrici. Bola to pre nich nielen
odmena za ich pravidelné zúčastňovanie sa na tréningoch,
ale aj obrovská výzva ukázať
svoje zdatnosti. Ôsmi žiaci si v
štafetovom behu cez prekážkovú dráhu zmerali sily s ostatnými 52 zúčastnenými školami. Aj
napriek tomu, že sa neumiestnili

na prvých pozíciách, naši žiaci
predviedli excelentný výkon a
obrovskú bojovnosť. Okrem súťaženia na všetky deti čakal bohatý sprievodný program, ako
skákací hrad, maľovanie na tvár,
výroba balónových zvieratiek,
koncert skupiny AYA, no hlavne
autogramiáda a fotenie s našim
zlatým olympionikom Matejom
Tóthom.

Exkurzia – Bratislava
Dňa 25.októbra sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie Hlavné mesto – Bratislava.
Navštívili Národnú radu SR, Prírodovedecké múzeum, Slovnaft
a.s., Bratislavský hrad a Slavín.V
tento deň nás čakal náročný
program. V dopoludňajších hodinách sme navštívili Národnú
radu Slovenskej republiky. Súčasťou prehliadky bolo aj rokovanie
poslancov, ktoré sa žiakom veľmi
páčilo. Po ňom nasledovala zaujímavá diskusia s poslancom Igorom Janckulíkom. Vďaka krásnemu počasiu sme sa presunuli na

prechádzku okolo Bratislavského
hradu a pamätníka Slavín, kde
sme žiakom priblížili kúsok histórie našej krajiny. Poobede sme
sa orientovali na prírodovedné
predmety, a preto naša exkurzia
pokračovala v rafinérii Slovnaft.
Počas hodinovej prehliadky, sme
sa mohli dozvedieť ako celá rafinéria funguje, čo sa v nej nachádza a aké produkty vyrába.
Poslednou zastávkou bolo Prírodovedné múzeum. V ňom sme si
spoločne priblížili aká je príroda
nesmierne krásna a zároveň dôležitá.

Sloboda nie je samozrejmosť
Aj na našej škole sme si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie.
18. - 22. novembra sme sa vrátili
do minulých čias v rôznych podobách. Celý týždeň sa žiaci a aj
učitelia obliekali v štýle „retro“,
cez veľkú prestávku sme si zaspomínali na dostatok pohybu prechádzaním sa dookola po chodbe, žiaci mohli pozrieť dobovú
výstavu predmetov z čias pred
rokom 1989. Práve zážitkovým
vyučovaním sa učitelia snažili
priblížiť atmosféru, osobnosti a
celé dianie Novembra 1989, prečo sa ľudia postavili za slobodu
a demokraciu a prečo sa za tieto
hodnoty oplatí bojovať aj dnes.
Deviataci pozerali film Stopy v

snehu a diskutovali s p. starostom Albínom Maslaňákom a p.
farárom Milanom Prídavkom
na tému Čo priniesol November
1989, ku akým zmenám došlo a
ako to bolo s potláčaním osobných a ľudských práv. Zaujímavé
bolo vypočuť si autentické svedectvo pána starostu o pašovaní
náboženskej literatúry, či rozprávanie pána farára o komunizme z
hľadiska negatívneho dopadu na
človeka a celú spoločnosť.
S uvedomením si, že sloboda
nie je samozrejmosť, ale mali by
sme sa sme sa vedieť postaviť za
svoj názor aj dnes, sme ukončili spomienku na 17. november
1989.

Atletická škôlka
V minulom školskom roku sme
sa zapojili do súťaže O2 - Dobrá
vec. Medzi 40 základných škôl na
Slovensku, ktoré v školskom roku
2019/2020 získali O2 Športovú
akadémiu Mateja Tótha, patrí
aj naša škola ako jediná z okre-

su Námestovo. Ďakujeme vám
všetkým za usilovné hlasovanie a
podporu!!! Od septembra v škole pôsobí športový krúžok s názvom Športová akadémia Mateja
Tótha. V stredu 27. novembra sa
žiaci, ktorí navštevujú Športovú
Zvesti spod Pilska
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Spoločenská rubrika (1. 5. 2019-31. 12. 2019)
Pri príležitosti vášho životného
jubilea vám prajeme veľa krásnych slnečných dní plných šťastia, zdravia, lásky a pohody.

Jubilanti
Najstarší občania
Gočalová Johana
Kormančíková Pavlína
Uričáková Júlia
Gudjaková Margita
Balcerčík Serafín
Grebáčová Štefánia
Kurek Ján
Rejduga Jozef
Kvasničáková Margita
Balcerčík Anton
Životné jubileum
95 rokov
Kormančíková Pavlína
90 rokov
Grebáčová Štefánia
Kurek Ján
Rejduga Jozef
85 rokov
Svitková Antónia
80 rokov
Šefčíková Pavlína
Babečka Ľudovít
Chromková Júlia
Jagelková Mária
Gočalová Terézia
Ganobjaková Emília
Romaňáková Veronika
Maslaňáková Margita
75 rokov
Janotka Rudolf
Kormančíková Margita
Kurek Alojz
Sotoňák Alojz
Sirotiar Viktor
Stašáková Helena
70 rokov
Sotoňáková Žofia
Ganobjaková Margita
Kvasničák Ján
Čiernik Ján
prof. Ligoš Milan CSc.
Gudjončíková Žofia

Boráková Mária
Kurtulíková Mária
Stopjaková Margita
Pňačková Brigita
Šimurdová Terézia
Kozoň Jozef
Gajňáková Ľudmila
65 rokov
Kohutiarová Justína
Kozoňová Margita
Sameliaková Anna
Stašáková Žofia
Fernezová Mária
Jevjaková Margita
Kohutiar Štefan
Macková Anna
Pňaček Stanislav
Stopjak Viktor
Pavľáková Slavomíra
Janotka Peter
Kocúrová Irena
Balcerčíková Mária
60 rokov
Mgr. Bíleková Ingrid
Mattová Katarína
Kumor Alojz
Sviteková Anna
Svitek Milan
Janotka Ladislav
Kurek Dušan
Ganobjak Rudolf
Jendrisek Pavol
Kozáková Oľga
Bulavčík Ján
Rejduga Albín
Rejduga Viktor
Joštiak Dušan
Bedlek František
Kinier Ivan

Narodili sa
Richard Hojo
Juraj Slávik
Alojz Gočal
Mariana Pátereková
Nina Sameliaková
Katarína Romaňáková
Patrícia Maliterná
Eliška Habľáková
Jakub Stašák
Anna Benić
Ondrej Kvasničák
Michal Hrubjak

Veronika Rydzoňová
Adam Ruľák
Amanda Kvasničáková
Erik Oghinciuc
Marián Pňaček
Bianka Magdiaková
Miloš Madleňák
Júlia Samuhelová
Maxim Jurčák
Amanda Kubíková
Júlia Maslaňáková
Adrián Bartkovjak
Emily Sochová
Jozef Dibdiak
Karolína Tornyai
Šimon Jurčák
Ján Pisarčík
Jakub Sitarčík
Dávid Rončák
Filip Šurin
Sára Pňačková
Tamara Brezoňáková

Do stavu manželského
vstúpili tieto páry
Ing. Marián Šmiheľ
a Mgr. Petra Rejdugová
Ing. Anton Ganobjak
a Mgr. Katarína Kavoňová
Ing. Lukáš Kocúr
a Daniela Kormanová
Ing. Adam Benčík
a MUDr. Simona Patronová
Mgr. Jakub Kršák
a Mgr. Eva Stopjaková
Marcel Majkút
a Romana Masariková
Tomáš Pňaček a Klára Košťalová
Ing. Michal Sedlár a Petra Paľová
Martin Kovalíček
a Mgr. Júlia Hajdučíková
Jozef Bulavčík
a Natália Gudjončíková
Jaroslav Dibala
a Mária Ložeková
Mgr. Filip Matušák
a Ing. Erika Šefčíková
Ján Dorušiak
a Zuzana Borovjáková
Milan Kapičák
a Ing. Ivana Stahoňová
Pavol Janík a Eva Kromková
Peter Dedinský
a Bc. JUDr. Andrea Sochuliaková
Ing. Ján Macák

a Ing. Martina Kvasničáková
Michal Rambala
a Ing. Ivana Gočalová
Vladimír Sumega
a Simona Kramarčíková
Roman Maslaňák
a Veronika Lovasová
Matej Florek
a Ing. Zuzana Babečková
Juraj Migra
a Dominika Maliterná
Juraj Jurky a Marta Majkútová
Matej Stašák
a Bronislava Floreková
Peter Pisarčík
a Zuzana Kovaličková
Ing. Marek Bordiga
a Mgr. Jana Pňačková
Martin Hulla
a Mgr. Veronika Palková
Miloš Zoššák
a Ing. Beáta Švecová
Ing. Michal Kocúr
a Katarína Kumorová
Filip Ján Kšenzulák
a Romana Saloková
Peter Murín
a Ing. Jana Pisarčíková
Tomáš Kocúr
a Denisa Korcoňová
Lukáš Pňaček
a Monika Holubjaková
Ing. Martin Jaššo
a Mária Gudjaková
Peter Michalica
a Gabriela Joštiaková
Novomanželom srdečne
blahoželáme.

Navždy nás opustili
Júlia Šurinová
Ján Vjatrák
Štefánia Sameliaková
Elena Maliterná
Serafín Janotka
Marián Resutík
Ján Ruľák
Štefan Šimurda
Rudolf Gajňák
Milan Maslaňák
Jozef Stašák
Pozostalým rodinám
vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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