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Z V ESTI
spod Pilska
Vďaka našim učiteľom

„Sú práve ako sťahovavé vtáky a presne ako padajúca hviezda.
Ujdeme z polí ako divé maky a oni – vážni –
s dlaňou plnou lásky naveky v nás hniezdia.“

li snehuliaka, kreslili kruhy, čiary, vlnovky, prvé písmená? Koľkokrát opakovali básničku či pesničku?
Koľko programov nacvičili?
Koľkokrát triedu zdobili, či fazuľky sadili ? Koľko
ste sa s nácvikmi morili? Možno sa to všíma, možno
Dňa 08.04.2010 sa uskutočnila malá oslava sa to vníma. Niečoho podobného je schopná len vysviatku Dňa učiteľov na Chate Pilsko, za prítom- soká profesionálna úroveň učiteliek.
Vy sa namáhate, vymýšľate, vložíte do práce celé
nosti kolektívu našich učiteľov, vedenia ZŠ, vedenia
MŠ, starostu obce Vladimíra Boráka a predsedníčky svoje ja a niekedy máte pocit, akoby sa výsledný
efekt stratil. Ale len naoko. Žije v našich pokladoch,
ZRPŠ Martiny Jurčákovej.
Aj my rodičia vzdávame hold vašej práci, práci slniečkach, v ich malých hlavičkách. Všetko sa tam
všetkým, ktorí sa staráte o naše najmilšie, plačúce, ukladá. Každé slovo, pohladenie i pokarhanie. Stasmejúce sa, bezradné, slušné i trošku problematic- via sa pyramída detskej dôvery.

» Deň učiteľov » str. 1
» Máj – mesiac lásky » str. 2
» Povodne » str. 3
» Voľby do NR SR 2010 » str. 4 – 5
» Príprava na ďalšiu sezónu » str. 11
» Infomix » str. 12

ké poklady. Poznáte ich prednosti i nedostatky, to,
čo my, možno z lásky, nie sme schopní reálne vnímať. Poznáte a robíte všetko preto, aby ste rozvíjali
to dobré a napravili to, čo sme my, snáď zanedbali.
Koľko vrkôčikov ste zaplietli, koľko pančušiek
obuli? Koľko zaslzených očiek potešili? Koľko rozprávočiek prečítali? Koľko gombičiek, zipsov, šnúrok napravili? Koľko ,,slniečok“ k sebe pritúlili? To
nik nespočíta. To nik z detských očí nevyčíta. To sa
nevykazuje, to sa neprikazuje. Niečoho podobného
je schopná len láska k deťom. Koľkokrát ste maľova-

My rodičia si vysoko vážime vašu prácu. Prácu
všetkých, ktorí sa staráte o naše poklady. Kuchárky,
upratovačky, či hospodárky.
Na záver nedá mi ešte niečo pekné Vám priať :
Radosť z práce, veľké srdce a vodopád nápadov.
Nech slnko lásky nad našou škôlkou a školou svieti.
Deti sú to, čo nás všetkých spája.
„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa
hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“
(J. A. Komenský)
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Obecný úrad informuje...

Máj – mesiac lásky
O mesiaci máj sa hovorí ako o mesiaci lásky.
Slovo láska sa používa v rôznych významoch, ale
dnes budeme hovoriť o láske k rodičom, hlavne
o láske k mame. Byť matkou je tá najťažšia, najzodpovednejšia, ale zároveň najkrajšia úloha v živote
každej ženy.
Pripomíname si svoju matku, ktorej vďačíme za
život, lásku, starostlivosť a trpezlivosť. Deň matiek.
V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky.

Milé mamy, k vášmu sviatku Vám prajeme toľSlovo mama vysloví každé dieťa ako prvé. Slovo
mama hovorí, keď ho niečo bolí, keď mu niekto ubli- ko šťastia a radosti, koľko lásky nám rozdávate. Za
žuje, na mamu zavolá vždy, keď potrebuje pomoc.
Mama v živote každého dieťaťa je tá najdôležitejšia
osoba.
V máji s úctou kladieme kvety aj na oltár, vzdávame úctu, vďaku a prosíme našu spoločnú matku
Pannu Máriu o pomoc, ochranu a príhovor u jej
Syna. Prosme Boha a ďakujme za všetky matky, ktoré žili a žijú modlitbou a láskou. Mamy, ktoré milujú
a vychovávajú láskou a vierou svojho srdca.

všetko Vám chceme poďakovať a zablahoželať slovami básnika:

„Všetky kvety vkladám do rúk mamy,
vkladám ako drahokamy.
Za jej lásku plnú nehy, za jej štedrosť,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko“.

ZŠ v Oravskom Veselom

Deň narcisov – zbierka na pomoc pacientom s onkologickým ochorením
Rozdávanie narcisov v uliciach sa stalo neodmysliteľnou súčasťou jari. Cieľom je zaangažovať
do celonárodnej zbierky čo najviac občanov a organizácií, aby sa spojili v myšlienke spolupatričnosti,
solidarity, v úmysle pomôcť.
Ako každý rok, aj tento rok žiaci deviateho
ročníka pomáhali zrealizovať zbierku v našej obci
pod vedením Mgr. Janky Sameliakovej. Vyšli do ulíc
a ponúkali žlté narcisy za dobrovoľný príspevok.
Na boj proti rakovine prispeli naši spoluobčania sumou 977 Eur. Tento výsledok považujeme za
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úspech, keďže dopady ekonomickej krízy sú najviac hmatateľné práve v tomto období. Je potešujúce, že dobročinnosť a vzájomná ľudská pomoc nie
sú len veličinou závislou od ekonomickej situácie.
Ďakujeme všetkým ktorí prispeli a veríme, že
o rok pomôžu znova.
Porovnanie jednotlivých rokov:
rok 2006 – 18 235,– Sk
rok 2007 – 21 550,– Sk
rok 2008 – 23 810,– Sk
rok 2009 – 710, EUR ( 21 389,46 Sk)
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rok 2010 – 977, EUR ( 29 433,10 Sk)
Všetkým darcom srdečne ďakujeme.

obecný infomix ...
MŠ v Oravskom Veselom

Malí speváci veselo štrngali
Príchod jari je v našej materskej škole v
Oravskom Veselom už deviaty rok spojený so
spevom a tancom. Koncom apríla sa tu stretli
malí speváci ľudových piesní z celého okolia,
na IX. ročníku nesúťažnej prehliadky speváčikov ľudových piesní Štrngalky. Svoj pekný
vzťah k ľudovému umeniu a hlavne k spevu
predviedlo 28 detí, z materských škôl: Záka-

menné I., Zákamenné II., Lokca, Breza, Oravská
Polhora I., Oravská Polhora II., Mutné, Rabčice,
Beňadovo, Bobrov, Lomná, Krušetnica, Rabča,
Hruštín a Oravské Veselé.Zazneli piesne z celého
Slovenska aj goralské melódie s doprovodom akordeónu, heligónky, aj flauty.
Na záver PaedDr. Alena Čajková, odborný zamestnanec Školského úradu Zákamenné, poďako-

vala organizátorke podujatia, pani učiteľke Marte
Franekovej, za dopoludnie bohaté na príjemné
pocity a spolu s pánom starostom Vladimírom Borákom odovzdali deťom pochvalné listy, drobné
darčeky a sladkosti.
Formou ľudovej piesne, v ktorej sú hodnoty
prameniace z našich koreňov, sa pokúšame priblížiť deťom naše vzácne kultúrne dedičstvo. Pomocou aktivít ako je nesúťažná prehliadka spevákov
ľudových piesní, pomáhame deťom nájsť radosť
a potešenie v ľudovom umení. Môžeme len dúfať,
že krása, šikovnosť a múdrosť folklóru neupadne
do zabudnutia!

Aj škôlkári si cibria
logické myslenie
27. mája 2010 sa v Materskej škole
v Zákamennom uskutočnil II.ročník
Matematickej olympiády pre deti
materských škôl LUSKÁČIK
Okrem milého prostredia, srdečného
privítania tu na deti čakali rôzne hlavolamy,
tangramy, labyrinty a iné logické záhady.
Našu materskú školu zastupovali:
Klaudia Brišová a Janko Sameliak

Martina JURČÁKOVÁ, Helena RYDZOŇOVÁ

Voda – strach, obavy a hrôza
Toto sú slová ktoré sa v mesiaci máji skloňujú
v rôznych podobách a významoch na území Slovenska, ale aj v okolitých štátoch a to najmä v ČR, Poľsku
a Maďarsku. Výdatné zrážky ktoré spadli, spôsobili
masívne záplavy a rozvodnenie viacerých tokov.
Najhoršia situácia bola na juhovýchode našej krajiny, kde mnohé obce boli zatopené prívalovými
vlnami, a vo svojich príbytkoch namerali vodu do
hĺbky 4 metrov. V niektorých častiach nášho štátu sa uvádza 100 až 1000 ročná voda, ktorá berie

všetko, čo stojí v ceste vrátane mostov, stromov
i ľudských obydlí.
Je nesmierne skľučujúce dívať sa na zúfalstvo
obyčajných ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou,
o hospodárske zvieratá , celý svoj majetok. Zo dňa
na deň sa stali bezdomovcami a stihli si uchrániť len
holý život. V týchto ťažkých chvíľach je dôležité v našich modlitbách myslieť na tých, ktorí to potrebujú...
Tento rok 2010 sme jarné obdobie v našej obci
začali celkom nádejne. Niekto stihol posiať ze-

leninu, obilie, aj zemiaky, ale len do 1.5.2010. Od
tohto dátumu akoby sa skutočne roztrhlo nejaké
mračno, ktoré nemalo konca kraja a v kuse lialo do
27.5.2010.
Aj v našej obci boli záplavy, ale nie také ako sme
videli v televízii. Zasiahlo to len tie stavby, pozemky,
cesty, ktoré boli blízko rieky. Vietor sa zase popreháňal po lesoch, urobil kalamitu a lesníkom pridal
práce.

Zvesti spod Pilska • 9. jún 2010

3

Čo som urobila pre ľudí, za Oravu:
–	Po viac ako 20 rokoch sa obnovilo
spojenie Oravy a Kysúc
–	Okresný súd sa vrátil do Námestova
–	Vzniklo Obvodné oddelenie PZ
v Zákamennom
– V najbližšej dobe vZnikne Okresné
riaditeľstvo PZ v Námestove
– Na Orave pribudlo 34 športových
multifunkčných ihrísk a bude ich stále viac
– Odstránili sa havarijné stavy škôl
a školských budov...

85.
Ing. Viera Mazúrová
poslankyňa NR SR a VÚC

Poďme voliť

a zakrúžkujme č. 85

	CHCEM:
– Dobudovať Oravskú polikliniku
v Námestove
– Vyriešiť nepriaznivú dopravnú situáciu
v strede mesta Námestovo, a to vybudovaním komplexného kruhového objazdu
– Vybudovať na Orave zimný štadión
a rôzne športoviská
– Vybudovať a zrekonštruovať zariadenia
pre dôstojnú starobu...
	Okrem toho vláda Roberta Fica
– Zvýšila príjmy dôchodcov a zaviedla
vyplácanie vianočného príspevku,
vrátila 35-tisíc invalidných dôchodkov,
znížila ceny liekov, zaviedla podporu mladých rodín a pri narodení dieťaťa, zvýšila
rodičovský príspevok, zaviedla mladomanželské pôžičky a zvýhodnené hypotéky,
postavila 148 km nových diaľnic...

VOLÍM
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Peter ŠKOMBÁR
33 rokov,
starosta obce Vasiľov

Starostovia obcí Oravské Veselé a Vasiľova majú veľmi
dobrú spoluprácu, nakoľko sú rovnako mladí a majú chuť
pracovať. Starosta obce Vasiľov Peter Škombár pomohol
získať pre TJ Oravské Veselé nenávratný finančný príspevok, za ktorý boli nakúpené lopty, dresy a materiálno-technické vybavenie telovýchovnej jednoty. Starosta obce
Oravské Veselé vyjadruje poďakovanie Petrovi Škombárovi
kandidátovi do NR SR a verí v ďalšiu spoluprácu.

63.

Nevybrali sme si čas, do ktorého

sme sa narodili, ale zodpovedáme za to,
čo v ňom urobíme.

Orava potrebuje v novozvolenom
parlamente svojho zástupcu.

63.

Spoločenská kronika

Naši spoluobčania v toku času
Najstaršia spoluobčianka
Vo veku nedožitých 99 rokov nás navždy opustila 3. 5. 2010 najstaršia spoluobčianka pani Alžbeta Ganobčíková. Narodila sa 14.
11. 1911 v našej obci. Pochádzala spomedzi piatich súrodencov. Počas svojho života pracovala v tunajšej základnej škole ako
kuchárka až do dôchodku. Potom odišla do Malatinej, kde opatrovala duchovného otca.

Vítame našich najmenších ...
Natália Stašáková, Viktória Grebáčová, Karina
Gajňáková, Adam Bartkovják, IVANA STOPJAKOVÁ, MÁRIA STOPJÁKOVÁ, LAURA RIEGEROVÁ, DANIEL
DIBDIAK, SOFIA GANOBČÍKOVÁ, MARTIN GAŠPIERIK,
ŠIMON RYPÁK, MATEJ SAMELIAK, PATRIK RESUTÍK, SÁRA
ŠIMURDOVÁ, NINA KOCÚROVÁ, NIKOLA PISARČÍKOVÁ,
FILIP KINIER, BLAŽEJ PEKARČÍK, LENKA VOJTAŠÁKOVÁ

Uzavreté manželstvá – 1. polrok 2010
Roman Laurenčík a Zuzana Stašáková
Stanislav Bugaj a Eva Ganobčíková
Peter Sirotiar a Dana Kšenzuláková
Tomáš Gočal a Lucia Skurcoňáková
Martin Florek a Marcela Kureková
Lukáš Škombár a Dominika Kozoňová

					

†

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.

Helena Chromková, Johana Sirotiarová, Mária Kormančíková
Michal Gergišák, Štefánia Ganobčíková, Justína Kocúrová
Daniela Gajňáková, Johana Kureková, Mária Ganobčíková
Helena Šurinová, Rudolf Pňaček, Jozef Bedlek, Alojz Machyňák,
Pavlína Pavľáková

					

†

športová príloha
TJ TATRAN Oravské Veselé

Zimná príprava našich futbalových družstiev
1. Začala sa druhá polovica sezóny
2009 – 2010, aká bola zimná príprava?
2. Zmenil sa hráčsky káder?
3. V rámci prípravy ste mali prípravné zápasy?
Ak áno, aké boli výsledky?
4. Máte za sebou prvé zápasy jarnej časti
sezóny, ich hodnotenie?
5. Ciele pre sezónu ostali nezmenené?

narušovaná skúšaním rôznych herných variantov
a tiež skúšaním hráčov, ktorí prejavili záujem pôsobiť v našom družstve, ale v niektorých zápasoch
sme sa dopúšťali elementárnych chýb vyplývajúcich zo zlého prístupu k hráčskym povinnostiam.
Zhodnotiť spackaný zápas tým, že „je to len prípravný zápas“ nie je dobrý prístup, pretože naučiť sa vyhrávať a naučiť sa chcieť vyhrávať sa musí hráč práve v príprave a v prípravných zápasoch. Až na zápas
Vladimír Borák – tréner družstvA so Sihelným sme všetky prípravné zápasy prehrali
a tak o spokojnosti nemôže byť ani reči.
dorastencov
4. Všetky prípravné zápasy sme absolvovali na
Keďže trénersky vediem aj družstvo dospelých
aj dorastu, tak zimná príprava bola tomuto stavu umelej tráve a malo to súvis práve s úvodnými záprispôsobená. Prakticky celú prípravu sme absol- pasmi, ktoré sa hrali v Martine a vo Vrútkach, kde
vovali na umelej tráve za našou školou, ktorú sme sa hráva na umelej tráve. Družstvo Martina je jedsi aj udržiavali a tam sme sa venovali tréningové- noznačne najlepšie mužstvo súťaže a výhodu domu procesu. Vzhľadom na tieto podmienky sme máceho prostredia na umelej tráve dokonale vyusa orientovali na rozvoj kondičných schopností žilo aj keď po prvom polčase bolo 1:0 pre domácich
a ako nadstavba bol rozvoj tvorby a vedenia hry na a v priebehu tohto polčasu sme mali dve gólové
malom a prehustenom priestore. V závere zimnej možnosti, ktoré sme ale nevyužili. V druhom polprípravy družstvo dospelých absolvovalo sériu čase sme sa domácim nevyrovnali v pohybe bez
prípravných zápasov, ktoré mali doladiť formu na lopty a neboli sme dôslední v preberaní hráčov pri
jarnú časť sezóny. Úmyselne píšem „mali“, lebo sa bránení a keď sa zranil jediný útočník Martin Pisarnám v týchto zápasoch vôbec nedarilo a miesto čík, dostali sme sa pod obrovský tlak, ktorému sme
nazbierania potrebného sebavedomia a istoty sme nedokázali odolať. Zlyhali sme ako kolektív, ktorý
museli rozmýšľať nad tým, prečo boli tie výsledky nepomáha jeden druhému a ktorý inklinuje miesto
také kostrbaté. Samotná hra nebola zlá, ale futbal sa k bojovnosti k výhovorkám.
Spomeniem ešte zápas vo Vrútkach, kde som
hrá na výsledky a tie neboli.
Čo sa týka dorastencov, tak spojenie tréningo- po bezgólovom prvom polčase nabádal hráčov
vého procesu s mužmi prinieslo neustálu konku- k snahe o to, aby vyrovnaný stav udržali čo najdlhrenciu a porovnávanie s výkonnosťou dospelých šie a následne sme dostali gól v 78 sekunde druhého
a následne ich výkonnostný rast. Negatívom je to, že polčasu. Spomínam to preto, že družstvo musí byť
niektorí „začínajúci“ dorastenci medzičasom skon- vnútorne presvedčené, že takýto scénar nepripusčili. V tomto amatérskom výkonnostnom futbale tí, že nedovolí súperovi nájsť to slabé ohnivko v tej
treba za futbal horieť. Ak je plameň malý, tak mladé- pomyselnej reťazi. Nepriniesli sme si sebavedomie
ho človeka zlákajú iné a ľahšie dosiahnuteľné veci. z prípravných zápasov, góly nám strieľali len obranTakýto je dnešný svet, ale odchod jedného dáva covia a tak začiatok jarnej časti nebol príliš úspeššancu druhému a tak najlepší žiaci majú už teraz ný.
5. Cieľ pre túto sezónu pre obe družstvá ostal nemožnosť napredovať v družstve dorastu.
2. Z družstva dospelých odišli hráči Pucheľ zmenený a tým je účasť v V. lige aj pre budúcu sezóa Zrnčík a pokračujú vo futbalovej kariére v iných nu. Družstvo dorastu túto úlohu bez väčších problékluboch a hosťovanie sa skončilo Mariánovi Oščad- mov splnilo čím ale nevyjadrujem spokojnosť s ich
nickému, ktorý bol veľkým prínosom v ofenzíve výkonnosťou. Družstvo dorastu stále hrá pod svoje
nášho mužstva a verím, že sa do nášho družstva možnosti a aj v tejto sezóne malo možnosť bojovať
ešte vráti. Počas prípravy sme skúšali viacero hrá- o postup do IV. ligy.
Družstvo dospelých pôsobí v oveľa vyrovnanejčov, ale v kádri ostal Štefan Škapec, Milan Mikuš
a reaktivoval sa Peter Rieger a z hosťovania sa vrátil šej súťaži ako dorast a preto aj boje v nej sú oveľa
Marek Mušák. Teda káder je relatívne stabilizovaný vyrovnanejšie. Takisto vývoj vo vyšších súťažiach
a je na každom hráčovi, aby sa v tejto konkurencii môže ešte prehovoriť do týchto bojov, ale som prepresadil a tým prispel k výkonnosti družstva a ná- svedčený, že naše mužstvo má potenciál na zotrvanie, ale musí preukazovať viac vôle, viac chcenia,
sledne aj k potrebným výsledkom.
V družstve dorastencov je to o niečo kompliko- viac oprávneného sebavedomia.
vanejšie. Jediný hráč, ktorý bol u nás na hosťovaní
– Julo Tomašák z Mútneho, prestal hrať futbal, na
Ing. Marián beňadik – tréner STARhosťovanie do Dolného Kubína odišiel Matej Sta- ŠÍCH žiakov
šák, vôľu odísť z družstva prejavil aj Lukáš Pňaček
1. Prípravu sme začali začiatkom marca. Bolo
a v najbližšom čase odíde z družstva aj Jaro Mušák, to dosť neskoro, ale nebola iná možnosť (oprava
ktorý bol prijatý na športovú školu. Práve títo hráči telocvične, zlé poveternostné podmienky na ihtvorili základ pre budúce roky a keď k tomu priráta- risku s umelou trávou). Bola zameraná na obnovu
me ukončenie pôsobenia hráčov z ročníka 1991, kto- hlavne rýchlostných a silových schopností. Probrých bolo päť, tak doplnenie tohto kádra pre budúcu lémom ostáva príprava na veľkom ihrisku, kde by
sezónu bude náročné.
sme mohli cvičiť nejaké kombinácie, streľbu, herné
3. Prípravné zápasy absolvovali len dospelí systémy a štandardné situácie. Ďalším problémom
a ako som už naznačil, výsledky v nich nás nepo- je otázka materiálneho zabezpečenia (nedostatok
tešili. Samozrejme, že kompaktnosť našej hry bola kvalitných lôpt). Bez týchto základných potrieb je

tento futbal robený na kolene a ako hráme a s akými
výsledkami je malý zázrak..
2. Káder sa nijako obzvlášť nezmenil. Z kádra
odišiel asi zo straty záujmu Dominik Babečka, čo je
hlavne pre budúci súťažný ročník veľká škoda. Ale
každý rok niekoho presviedčať hrať futbal nemá
význam. Nech hrajú aj menej talentovaní, ale čo
chcú hrať futbal.
3. Absolvovali sme tesne pred súťažným zápasom prípravný zápas na umelej tráve v Námestove
s družstvom Oravskej Jasenice, ktorý sme vyhrali
2:1. Oba góly strelil Michal Mrocek
4. Hrali sme ich na ihriskách súperov. V Turčianskych Tepliciach sme vyhrali 3:0, po góloch Mroceka, Vonšáka a Stašáka. V Bytči sme vyhrali 4:2, keď
tri góly strelil Mrocek a jeden Lukáš Mydlár. V týchto
zápasoch sme súperov predčili hlavne v osobných
súbojoch, štarte na loptu a efektivite streľby. Rezervy máme hlavne v realizovaní štandardných situácii, viazne nam kombinácia na veľkom priestore.
No, ale keď to nie je kde natrénovať a s čím, tak to je
potom ťažko.
5. Pred sezónou sme ako nováčik II. ligy vstupovali do súťaže s cieľom ju udržať aj do budúceho
roku. Po zápase s Bytčou sme dokonca 3. Cieľom
je, aby sme hrali dobrý futbal a po skončení súťaže
skončili do prvej polovice tabuľky.

Ing. Ladislav Bánovec – tréner
družstva Mladších žiakov
1. Ak porovnám tohtoročnú zimnú prípravu
s predchádzajúcimi zimnými prípravami, tak ju
musím hodnotiť ako veľmi slabú. Absolvovali sme
veľmi málo tréningových jednotiek a to najme z dôvodu môjho väčšieho pracovného zaneprázdnenia
a tak ich tréning bol viac menej sústredený na školské turnaje či už v telocvični alebo na umelej tráve.
2. Hráčsky káder sa zmenil asi v tom smere, že
sa v ňom začínajú uplatňovať aj hráči, ktorí ešte hrávajú za prípravku. Jedná sa najmä o týchto hráčov:
Milan Hvoľka, Jožko Stašák, Šimon Mydlár, Rasťo
Balcerčík. Musím však konštatovať, že aj kmeňoví
hráči, t.z. ročníky 1997 a 1998 sa oproti jesennej časti zlepšili, a že postupne sa vytvára opäť dobrý kolektív mladších žiakov. K týmto žiakom patrí: Maroš
Svitek, Pavol Kumor, Kristián Joňák, Lukáš Sotoňák,
Adrián Hoti, Radko Kvasničák, Jozef Balcerčík, Boris
Kinier, Ján Borák, Dávid Sameliak, Štefan Pindjak,
Adam Bugaj, Anton Ďurčák, Rastislav Smondek, Tomáš Kubašák, Ľudo Vonšák.
3. V rámci prípravy na jarnú sezónu sme odohrali jediný prípravný zápas v Mutnom, v ktorom
naši chlapci zvíťazili 5:3, hoci hrali aj proti niektorým starším hráčom domáceho družstva. Iba jeden
odohratý zápas má na svedomí zlé počasie, keď sa
nám nepodarilo nájsť voľný termín a deň, kedy sme
mohli hrať. Ale pozor! Hrať iba niekde vonku. Prečo
nie doma? Pýtam sa: „Kde?“ V Oravskom Veselom
neexistuje tréningové ihrisko a túto skutočnosť by
som chcel momentálne veľmi podčiarknuť. Pretože
trénovať na malom „ihrisečku“ pri škole a k tomu na
umelej ploche, to nie sú tréningy adekvátne súťaži
ktorú hráme. Futbalové návyky, t.z. pohyb po ihrisku, vedenie lopty, spracovanie a prihrávky, orientácia v priestore a podobne môžu získať a potom
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použiť v majstrovskom zápase vtedy, ak to majú
natrénované na rovnako veľkom ihrisku. A také ihrisko v Oravskom Veselom neexistuje!
4. Po absolvovaní prvých jarných kôl musím
konštatovať, že akosi „zázračne“ sa hra našich mladších žiakov zlepšila oproti jesennej časti. Hovorím
to preto, lebo s mužstvami, s ktorými sme na jeseň
prehrali, tak na jar sme im na ich pôde prehry vrátili.

Je to vcelku príjemné konštatovanie, chlapci si začínajú čoraz viac veriť.
5. Cieľom pri mladších žiakoch nie je umiestnenie, to nakoniec ani žiadne médiá v tabuľkách neuvádzajú. Je to nariadenie „zhora“, vraj to zle pôsobí
na psychickú stránku futbalového vývoja žiaka.
(podľa mňa je to „blbosť“, ale predpis je predpis).
Cieľom teda ostáva v tejto kategórii tak pripraviť

mladších žiakov na prechod do vyššej kategórie,
aby potom dokázali vo vyššej kategórii uhrať súťaž,
v ktorej sa nachádzame. Hráme teda II. žiacku ligu
a verím a som presvedčený, že túto súťaž dokážeme
hrať aj v najbližších 2-3 ročníkoch. Na záver mám
len jednu požiadavku na vedenie Futbalového oddielu a na vedenie dediny: Vytvorte pomocné veľké
ihrisko na zabezpečenie tréningového procesu!

Malí sportovci svojich fanúšikov
nesklamali
XIII. ročník Okresnej športovej olympiády detí materských škôl sa
uskutočnil v Oravskej Polhore 25. mája 2010. Súťažilo sa v športových
disciplínach:
1. Skok do diaľky z miesta; 2. Beh na 20 m šprint; 3. Hod do diaľky
4. Štafetový beh 4 x 20 m
Našu materskú školu reprezentovali: Adrián Balcirák, Roman Marko,
Marek Hruboš, Jakub Holubjak, Jožko Stopjak
NESKLAMALI!!!
Jakub Holubjak – I.miesto – skok do diaľky z miesta
Adrián Balcirák – III.miesto – skok do diaľky z miesta
Jožko Stopjak – I.miesto – beh na 20 m šprint
Marek Hruboš, Jožko Stopjak, Adrán Balcirák, Jakub Holubjak – I.miesto štafetový beh 4 x 20 m
Blahoželáme!

POZVÁNKA NA SPOMIENKOVÝ PLES BIRMOVANCOV
Všetkých birmovancov srdečne pozývame na Spomienkový ples, ktorý sa uskutoční dňa 19. 06. 2010, t. j. v sobotu. Ples sa zaháji svätou omšou
o 18,00 hod. v našom kostole sv. Alžbety. A po jej skončení sa presunieme do tanečnej sály kultúrneho domu. Vstupenky je možné zakúpiť si
u animátorov: pani Martiny Jurčákovej a p. Antóna Šefčíka. Hodnota vstupenky je 2 Eur.
PODMIENKY VSTUPU:
1. Vstup je povolený len birmovancom, ktorí prijali sviatosť birmovania minulý rok.
2. Vstup je povolený birmovancom, ktorí sa dokážu zabávať bez alkoholu a iných omamných látok.
3. Podmienkou vstupu je len spoločenské oblečenie.
4. Je potrebné si priniesť sladkosti a slanosti podľa potreby.

Dane, vlastnícke vzťahy a užívanie pôdy
Dane z nehnuteľností sa v zmysle príslušnej legislatívy platia podľa vlastníctva na príslušnom Obecnom úrade podľa príslušného katastrálneho
územia. Toto prebieha aj na našom Obecnom úrade a často sa stretávame s otázkami spoluvlastníkov, ktorí sa pýtajú: „Prečo platia za pozemok, ktorý neužívajú, z ktorého nemajú žiaden úžitok“. Nedá sa odpovedať inak, len že tak ustanovil príslušný zákon. Vzťah medzi vlastníkom,
príp. spoluvlastníkmi a užívateľom je súkromnoprávna záležitosť a obec nemá možnosť do tohto vzťahu vstupovať. Jedinou možnosťou je vyzvať
všetkých občanov v našej obci, ktorí užívajú pozemky na drobnú poľnohospodársku činnosť, aby si vysporiadali vzťah s vlastníkom alebo vlastníkmi pozemkov, aby tento vzťah bol v súlade so zásadami dobrého občianskeho spolunažívania.

Odpadové hospodárstvo
V závere roka 2009 došlo k prehodnoteniu Všeobecne záväzného nariadenia o komunálnom odpade hlavne z dôvodu pretrvávajúcich problémov so skládkami odpadov. Keďže došlo k zvýšeniu cien za uloženie odpadu, bolo potrebné tento zvýšený náklad premietnuť do platieb od
občanov. V roku 2009 sme odvážali odpad na skládku do Širokej, nakoľko skládka v Námestove nebola dobudovaná. V závere roka sa skládka
v Námestove dobudovala, ale investície do stavby sa premietli do ceny, ktorú nebolo možné udržať z dovtedy schválených poplatkov. Súčasná
výška poplatkov pre občanov sa približuje k nákladom spojeným so zberom, odvozom a uložením odpadu.

OZNAM O POPLATKOCH ZA VODU
Obec Oravské veselé informuje občanov, že do konca mesiaca jún je potrebné zaplatiť poplatok za vodu, nakoľko je vyúčtovanie pripravené.
Tento poplatok si môžete prísť zaplatiť v čase od 7,00 hod. – do 15,00 hod. A to v dňoch pondelok, streda a piatok. Poplatok sa platí v kancelárii
Obecnej prevádzky u pani Fáberovej Janky.

Vydáva: Obecný úrad Oravské Veselé Redakcia: Obecný úrad, 029 62 Oravské Veselé, tel.: 043/5596123, fax: 043/5524680,
www.oravskevesele.sk, e-mail: oravskevesele@orava.sk, starosta.borak@oravskevesele.sk – starosta obce
Redakčná rada: Mgr. Margita Maslaňáková, Marta Franeková, Martina Jurčáková, Helena Rydzoňová, Vladimír Borák
Jazyková korekcia: Mgr. Martin Ološtiak, PhD.
Sadzba, grafická úprava a predtlačová príprava: Ján Majdiak			
Tlač: TLAČIAREŇ VK Print – Vasiľov
Registračné číslo: EV 3257/09

