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Z V ESTI

spod Pilska

Predseda vlády SR v našej obci
V sobotu 4. 10. 2008 v dopoludòajších hodinách zavítal do našej obce predseda vlády SR Róbert Fico spoločne s podpredsedom vlády a ministrom vnútra Róbertom Kaliòákom, poslancami NR
SR Vierou Mazúrovou a Dušanom Galisom, predsedom žilinského samosprávneho kraja Jurajom
Blanárom a ïalšími hosťami.

oddelenia ochrany ústavných činiteľov.
Priebeh návštevy mal jednoduchý program,
kde po úvodnom uvítaní prebehlo samotné otvorenie a spustenie ihriska do prevádzky aj so strihaním pásky, nasledoval krátky kultúrny program
a vrchol v podobe futbalového zápasu medzi predstaviteľmi vlády a predstaviteľmi obce. Po tomto
Návšteva na èele s predsedom vlády bola zorga- športovom zážitku nasledovala krátka recepcia
nizovaná pri príležitosti otvorenia a spustenia do v priestoroch školy a vládna návšteva pokračovala
prevádzky multifunkčného ihriska s umelou trávou, v smere do Oravského Podzámku. Aj napriek studektoré nám vyrástlo za našou základnou školou. Je to nému a sychravému počasiu sa pri obecnom úrade
po prvýkrát v histórii našej obce, keď k nám zavítala a pri základnej škole zišlo veľa spoluobčanov zvedanávšteva vysokých ústavných činiteľov. Samotnej vých na vládnych predstaviteľov.
Návšteva aj napriek nepriaznivému počasiu
návšteve predchádzala dôkladná príprava, a to ako
zo strany obce a obecných orgánov, tak aj zo strany zanechala v našich hosťoch priaznivú odozvu, ako

hostitelia sme ukázali, že si vieme hostí uctiť a aj preto sa návšteva predsedu vlády SR Róberta Fica a ďalších ústavných činiteľov skončila s dobrými pocitmi
na oboch stranách. Ako starosta obce som si takýto
priebeh a záver tejto návštevy želal, a preto chcem
vysloviť poďakovanie pani poslankyni NR SR Viere
Mazúrovej, poslancovi NR SR Dušanovi Galisovi za
výdatnú pomoc pri zabezpečení jednotlivých hostí
návštevy. Ďakujem všetkým pracovníkom obecného úradu, základnej školy, ďakujem manželom
Ganobčíkovcom a súboru Pilsko, ďakujem všetkým
dobrovoľníkom, ktorí priložili ruku k dielu počas
príprav, ďakujem všetkým spoluobčanom, že vytvorili priaznivú a jednoliatu kulisu a že môžeme túto
návštevu považovať za úspech celej našej obce.
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1. Privítanie premiéra chlebom a soľou
2. Privítanie ïalších hostí
3. Silná zostava hostí
4. Premiér medzi občanmi
5. Presun od obecného úradu ku základnej škole
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6. nástup na multifunkčné ihrisko
7. Úvodné príhovory
8. také boli kvetinové dary
9. Príhovor starostu obce
10. Pamätná plaketa pre predsedu vlády SR
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11. Aj dresy oravského veselého boli
12. Príhovor predsedu vlády
13. Spoluobčania
14. Strihanie pásky
15. Pamätné ústrižky

16. Úvodný výkop
17. Folklórny súbor PILSKO
18. Podpis od Dušana Galisa
19. rozcvička vládneho družstva
20. Rozcvička domácich
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21. Nástup a ide sa na to
22. Zápas sa začal
23. Zápasový komentár so šéfom vÚc
24. Podpisy boli žiadané
25. Je dobojované, ale podpis musí byť

26. Spoločná fotka aktérov
27. Podpisy do pamätných kníh
28. Prípitok predsedu vlády SR
29. Jedno ihrisko je otvorené a ïalšie sa krája
30. Návšteva sa lúči a odchádza
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športová príloha
TJ TATRAN Oravské Veselé

Jesenná časť futbalovej sezóny
1. Skončila sa jesenná časť futbalovej sezóny,
čo priniesla?
2. Ako hodnotíte výkony družstva?
3. Aké boli zmeny v hráčskom kádri a čo priniesli?
4. Aký zápas bol pre vás „nezabudnuteľný”
v pozitívnom aj negatívnom zmysle slova?
5. Aké predstavy máte nad blížiacou sa zimnou
prípravou?

rovnanosti výkonov, striedali sa výborné výkony so
slabými. Príčina bola v absencii niektorých hráčov
(letné prázdniny), v slabšej zohratosti a slabej psychickej odolnosti niektorých hráčov (prechod od
mladších žiakov). Záver jesene bol výborný, na hru
sa dalo pozerať po kombinačnej stránke, slabiny
máme tradične v koncovke.
2. Výkony tohto družstva sú ovplyvnené hlavne fyzickým potencionálom (malý vzrast). Sme
jednoznačne najnižšie mužstvo v súťaži, čo má
Ing. Ladislav Bánovec – tréner veľký vplyv hlavne v mládežníckych kategóriách.
družstva Mladších žiakov
Pozitívom je, že sme najtechnickejšie a najkombi1. Jesenná časť futbalovej sezóny potvrdila načnejšie mužstvo v súťaži, čo nie je len môj názor.
moje predpoklady, že aj v tomto ročníku sa bude- Celkovo výkonnosť družstva bola na veľmi dobrej
me pohybovať v hornej časti tabuľky. Hoci sme mali úrovni.
3. Mužstvo tvoria hlavne ročníky narodenia
zlý začiatok (z prvých 4 stretnutí sme 3 prehrali).
Posledných 9 kôl sme neprehrali ani jeden zápas. 1994, 1995, šancu dostávajú niektorí hráči ročníka
Po jesennej časti sme obsadili 4. miesto s 9 výhra- 1996 (Dominik Babečka, Marián Gočal). Pred sezómi, 1 remízou a 3 prehrami, celkovým skóre 45:16 nou odišli do dorastu Lukáš Pňaček, Matúš Romaňák, Michal Kocúr, Vladimír Lietavec. Z ročníkov
a s 28 bodmi.
2. Ako som už spomínal, začiatok bol zlý, ale 1995 sa dobre javia Jaroslav Gočal, Lukáš Mydlár,
bolo to tým, že najlepší mladší žiaci buď hrávali za Peter Pisarčík, Michal Stašák, Lukáš Vnučák, Filip
starších žiakov, alebo neprišli na zápas. Boli totiž Lietavec, Dávid Pienčák. Nosnými hráčmi sú ročníletné prázdniny a mnohí z hráčov v tomto čase ne- ky 1994, a to Matej Stašák, Ivan Ganobčík, Jaroslav
boli doma. Začiatkom školského roka sa však káder Mušák, Andrej Bugaj, Ondrej Kumor. Z nášho hospostupne stabilizoval a chlapci podávali každým ťovania sa vrátil do TJ Mutné Ľuboš Vojtas, čo bola
veľká strata.
zápasom lepšie výkony.
4. V pozitívnom zmysle hlavne v Oravskej Ja3. Do kategórie starších žiakov prešli výborní
žiaci z ročníka 1995, a tak kategóriu mladších žia- senici, kde sme dokázali zvíťaziť 2:1, keď nám rozkov tvoria hráči ročníkov 1996, 1997 a 1998. Súčas- hodca v poslednej minúte odpískal pokutový kop.
ný káder a súpisku mladších žiakov tvoria títo hrá- Družstvo vtedy podalo výborný kolektívny výkon.
či: Maroš Babečka, Matej Kocúr, Marek Majkút, Boris V negatívnom zmysle zápas v Lokci, kde nás jedKinier, František Šefčík, Dominik Babečka, Štefan noznačne zlikvidoval rozhodca, aj keď náš výkon
Pindiak, Marián Gočal, Ľudovít Vonšák, Adam Miš- nebol kvalitný. Zápas sa skončil 0:2.
5. V prvej časti zimnej prípravy sa zúčastníme
kovčík, Andrej Kriš, Matúš Mydlár, Martin Blahút,
Jozef Balcerčík, Matej Fáber, Lukaš Sotoňák, Martin na Oravskej halovej lige. Tu si zmeriame sily s družVojtas, Adam Babečka, Matúš Kopta, Adrian Hoti, stvami, ktoré hrajú vyššie súťaže. Vybavuje sa účasť
Adam Bugaj, Ján Borák, Radoslav Kvasničák, Maroš na halovom turnaji v Šali. V druhej časti budeme
pracovať na tzv. VOSR – vytrvalosť, obratnosť, sila,
Svitek a Rastislav Smondek.
4. Každý zápas má inú atmosféru a je svojím rýchlosť. Chceme zahrať niekoľko prípravných záspôsobom neopakovateľný. Niekedy hráte dobrý pasov na umelej tráve v Námestove. V jarnej časti sa
futbal, ale máte smolu a prehráte. Niekedy je výkon budeme snažiť bojovať o čelo tabuľky a pokúsime
slabý, ale s pomocou šťasteny vyhráte. Medzi tie sa postúpiť do II. ligy, čo by bol pre Or. Veselé ďalší
výborne zápasy môžem zaradiť stretnutie doma historický úspech.
so Sučanmi, ktorý sme vyhrali 10:0. Výborný zápas
odohrali chlapci aj v Kubíne s béčkom D. Kubína,
Vladimír Borák – tréner družstvA
keď remizovali 2:2, vo Vrútkach, kde vyhrali 5:2, dorastencov
a v Or. Jasenici, kde zvíťazili 1:0, nad vedúcim druž1. Priniesol mierny šok v podobe zlých výsledstvom tabuľky III ligy. Slabý výkon podali doma pro- kov, hlavne pri pohľade na minuloročnú výkonti Nižnej, ktorej sme podľahli 4:1.
nosť a výsledky. Po odchode silného ročníka 1989
5. Predpokladám, že v zime sa opäť zúčastníme z kádra ročník 1990, ktorý mal tiež pôvodne dobrú
na halovej Futbalovej lige o pohár novín ORAVA. kvalitu a početnosť, nedokázal adekvátne nahraZ technickej stránky je to dobrá príprava na prácu diť odchádzajúcich, hlavne vinou straty záujmu
a cit s loptou. Musíme sa však zamerať aj na rozvoj o futbal a v jesennej časti sezóny vlastne z ročníka
kondičných a silových prvkov, lebo v tejto činnosti 1990 hrali dvaja hráči, ale treba povedať, že patrili
dosť zaostávame. Futbal sa hrá čoraz agresívnejším k pilierom mužstva. Z tohto dôvodu sa museli do
spôsobom a hráči, ak chcú uspieť, musia podstatne hry zapájať ročníky 1992, 1993, ba aj mladší a tu
zlepšiť svoje fyzické nasadenie v stretnutiach. V tej- sa prejavovala malá vyhratosť, zaostávanie vo fyto činnosti máme ešte najväčšie rezervy.
zických parametroch a nakoniec s výsledkami súvisiaci pokles herného sebavedomia. Je realitou,
Ing. Marián beňadik – tréner STAR- že na jar budeme bojovať o záchranu v súťaži. Po
jesennej časti sme obsadili 4. miesto s 9 výhrami,
ŠÍCH žiakov
1. Po jesennej časti mužstvo starších žiakov 1 remízou a 3 prehrami, celkovým skóre 45:16
skončilo na 4. mieste tabuľky so stratou 3 body na a s 28 bodmi.
2. Je trocha paradoxom, že doma sme získali
1. miesto. Prvá polovica sa niesla v znamení nevy-
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menej bodov ako na ihriskách súperov. Je to zapríčinené tým, že doma sme nútení tvoriť a snažiť sa
o nejaký herný prejav, kým na ihriskách súperov
môžeme hrať zo zabezpečenej obrany so zameraním sa na brejkové situácie. Herný problém nastáva aj tým, že herné posty, ktoré sú pre vedenie hry
dôležité, prebrali hráči bez akýchkoľvek skúseností
v tejto súťaži a hlavne v tejto vekovej kategórii.
Chlapci sa musia viac biť o úspech a rešpekt na
ihrisku, musia vedieť prijať, ale aj rozdať a hlavne to
musia chcieť oni sami.
3. Tie zmeny boli skoro permanentné, veď na
zápas s najslabším mužstvom súťaže do Nižnej
cestovali deviati hráči, čo samozrejme nemohlo
priniesť úspech. Odchodom ročníka 1989 a prístupom ročníka 1990 nám z kádra odišlo cca 10 hráčov,
čo je neskutočne veľa, a to nielen v rovine počtov, ale
aj v rovine hráčskej kvality. Samozrejme, prísun zo
žiackej kategórie to nemohol v žiadnom prípade
nahradiť. Preto nám museli pomáhať dvaja chlapci
z Mutného a dokonca aj žiaci. Hráčsky káder ako
taký a aj umiestnenie hráčov na jednotlivé hráčske
posty sa stabilizoval na konci jesennej časti sezóny,
a to vlastne prinieslo tak málo bodov a tiež strelených gólov. Za pozitívnu zmenu v kádri považujem
príchod Matúša Romaňáka, ktorý síce za dorast nechcel hrať a registračný preukaz sa vybavil v priebehu sezóny, ale v priebehu 4-5 zápasov strelil 3
góly a priniesol oživenie v hernom prejave.
4. Tých pozitívnych až tak veľa nebolo, ale vyzdvihol by som zápas v Liptovskej Lužnej, kam
sme cestovali s úzkym kádrom, bez niektorých
dôležitých hráčov a v zostave s niekoľkými žiakmi, na zlom teréne a pri obligátnom „liptovskom“
rozhodovaní rozhodcov chlapci ubránili remízu,
a tak trocha sa zľakli možnosti víťazstva. Ďalší
z tých lepších zápasov bol v Turčianskych Tepliciach, v tej dobe bolo toto mužstvo na čele tabuľky, na výbornom teréne za krásneho počasia a za
mierneho podcenenia domácich sme priniesli bod
aj napriek tomu, že sme dohrávali desiati a domáci
aj za pomoci faulu v hodine dvanástej vyrovnali.
Veľmi zle spomínam na domáci zápas s Diviakmi,
kde sme ako kolektív dosiahli „dno“ ani nie tak
v zmysle hernom, ako v zmysle sebavedomia. Takú
nesmiernu frustráciu som v tejto vekovej kategórii nezažil, akoby sme ani nechceli vyhrať, akoby
chlapci hrali iba z donútenia. Ale aj takáto je cesta
k hernému sebavedomiu a k budúcim zlepšeným
výkonom.
5. Zimná príprava je svojím priebehom dosť
jednotvárna a ubíjajúca, ale okrem kondičných
záležitostí a vzhľadom na vyššie spomínané problémy bude treba zohrať viac prípravných zápasov
a samozrejme oči upieram na novú umelú trávu
v Námestove, kde by sa tento zámer dal realizovať.
Na poslednom tréningu som chlapcom odporúčal,
aby „vypustili paru“ a troška na futbal zabudli, ale
keďže sa už na tréning pýtajú, verím, že sú plní
novej chuti do futbalu a že tie jarné záchranárske
práce zvládneme.

Spoločenská kronika

Naši spoluobčania v toku času
60 rokov sa dožívajú:

70 rokov sa dožívajú:

85 rokov sa dožíva:

JÚLIA RESUTÍKOVÁ
SERAFÍN KAVOÒ
HELENA JOŠTIAKOVÁ
JÁN GERGIŠÁK

HELENA CHROMEKOVÁ
JANKA KORMANÈÍKOVÁ

JOHANA GOÈALOVÁ

95 rokov sa dožíva:
75 rokov sa dožívajú:

65 rokov sa dožívajú:

ANGELÍNA RESUTÍKOVÁ
ALŽBETA KUMOROVÁ

JUSTÍNA BALKOVÁ
ŠTEFAN FÁBER

80 rokov sa dožívajú:

KAROL PEKARÈÍK

ANGELINA RYDZOÒOVÁ
PAVLÍNA JANOVJAKOVÁ
PAVLÍNA PAVĽÁKOVÁ
JOHANA ŠUBJAKOVÁ

Vítame našich najmenších...
BIANKA PEKARÈÍKOVÁ, JURAJ VOJTAS,
DÁVID JOŠTIAK, NAĎA BALCERÈÍKOVÁ,
SVETLANA STANÍKOVÁ, ANDREJ KYRCZ,
JAKUB RYDZOÒ, TOBIÁS JURÈÁK,
ANTON LIETAVEC, IVANA LABJAKOVÁ,
VANESSA KUREKOVÁ, MICHAL MACKO,
RASTISLAV MACKO

uzavreté manželstvá – 4. štvrťrok 2008
VLADIMÍR MAJDIAK a RENÁTA KAVOÒOVÁ
IVAN KOCÚR a STANISLAVA KORMANÈÍKOVÁ
ROMAN ZBOROÒ a MIROSLAVA MUŠÁKOVÁ
Mgr. DANIEL DIBDIAK a Mgr. LUCIA GOÈALOVÁ

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

Anton Šurín
Emília Matušáková
Žofia Kvasnièáková
Veronika Lietavcová
Mária Pjontková
Jozef Maslanèík

Jozefína Budze¾ová
Paulína Kocúrová
Štefánia Martonová
Štefan Kvasnièák
Alojz Kurek

†

Redakcia

Mariánske dni 2008
Slovenskí veriaci sú známi ako horliví ctitelia
Panny Márie a šíritelia úcty k nej už od čias svätých
Cyrila a Metoda. Jej podiel na spáse ľudstva je nepopierateľný, a preto sa k nej s dôverou obraciame ako
k matke. Práve v septembri, keď si pripomíname tri
sviatky či spomienky, ktoré slávi cirkev – 8. september Narodenie, 12. september Meno a 15. september
Bolesti Božej Matky, sa v našej obci uskutočnil už
druhý ročník MARIÁNSKYCH DNÍ.
Slávnosť zahájila precízne pripravená svätá
omša, ktorú s našim správcom farnosti Mgr. Matejom Radúchom celebroval aj PeadDr. ThLic. František Kočibal v priestoroch miestneho amfiteátra. Zážitok zo svätej omše umocnil slávnostný sprievod

so sochou Panny Márie Ružencovej do miestneho
kostola.
Sprievodný program sa začal okolo 1400 hodiny
v kinosále kultúrneho domu. Nepochybne aj táto
časť Mariánskych dní, ktorú malo na starosti Miestne kultúrne stredisko, bola pripravovaná zodpovedne. Napriek tomu sa vynára zopár otáznikov.
Kinosála KD zívala na tomto koncerte prázdnotou.
Bola chyba vo výbere pozvaných účinkujúcich?
KEFAS je gospelová kapela (nie zbor, ako bolo uvedené na plagátoch) známa, dá sa povedať, na celom
Slovensku. U nás asi nie. Neprišli ani mladí. Bola potrebná lepšia propagácia? Je dostatočnou propagáciou opakované hlásenie v miestnom rozhlase dva-

tri dni pred akciou? Koľko plagátov či pútačov bolo
umiestnené a kde?
V textoch North-ony by sme zas márne hľadali
náboženský obsah, i keď možno polemizovať, že
láska a vzťah dvoch ľudí má vždy niečo spoločné
s Bohom. Vypočul si niekto vopred produkciu kapely? A napokon sa tlačí jedna tak trochu prízemná
otázka: Boli peniaze získané na túto akciu v Grantovom systéme ŽSK pre oblasť kultúry na rok 2008
použité vhodne? Dúfajme, že sa poučíme na vlastných chybách a budúce ročníky Mariánskych dní
podporíme hodnotným kultúrnym programom,
aký si takáto slávnosť bezpochyby zaslúži.

MKS v Oravskom Veselom

Plán kultúrnych akcií MKS na rok 2009
JANUÁR
3. 1. 2009 – Poľovnícky ples
17. 1. 2009 – Zábava/Diskotéka
18. 1. 2009 – Lyžiarské preteky

FEBRUÁR
15. 2. 2009 – Talenty medzi nami
21. 2. 2009 – Obecný ples
27. 2. 2009 – Diskotéka s pochovávaním basy
MAREC
12. 3. 2009 – Uvítanie detí
13. 3. 2009 – Návšteva jubilantov

APRÍL
12. 4. 2009 – Veľkonočná diskotéka
30. 4. 2009 – Stavanie mája
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MÁJ
10. 5. 2009 – Deň matiek
31. 5. 2009 – Zhadzovanie mája

SEPTEMBER
13. 9. 2009 – Mariánske dni
15. 9. 2009 – Uvítanie detí

JÚN
1. 6. 2009 – Deň detí
11. 6. 2009 – Uvítanie detí
21. 6. 2009 – Deň otcov
27. 6. 2009 – Country fest

OKTÓBER
10. 10. 2009 – Odpustová diskotéka

JÚL
5. 7. 2009 – Športový deň
26. 7. 2009 – Svätá omša na Pilsku

AUGUST
15. – 16. 2009 – 380. výročie obce Or. Veselé
25. 8. 2009 – Návšteva chorých
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NOVEMBER
21. 11. 2009 – Obecná zabíjačka
22. 11. 2009 – Katarínska zábava

DECEMBER
06. 12. 2009 – Mikuláš
26. 12. 2009 – Rodičovský ples
27. 12. 2009 – Stolnotenisový turnaj
31. 12. 2009 – Silvester 2009/2010

MKS v Oravskom Veselom

Obecná zabíjačka
15. 11. 2008, t.j. v sobotu o 1400 hodine sa uskutočnil druhý ročník v ojedinelom obecnom podujatí „Obecná zabíjačka“.
Postup sme zvolili taký, ako keby to bolo doma.
Len naši spoluobčania nevideli, ako naháňame
prasa ani striekajúcu krv, lebo sme mali už hotové bravčové polovice. Kapustnica sa tradične varí
v kotlíku vonku a ostatné výrobky sa pripravujú s

pánom kuchárom Jozefom Paľom v kuchyni. Pre 3. miesto – za poľovníkov p. Viktor Vajteršíc
našich spoluobčanov bola súťaž vo výrobe kloOcenení boli všetci, rovnako súťažiaci dostali
bás a ich degustácia veľmi úspešná. Do súťaže sa
prihlásili tri družstvá. Výrobky ohodnotila porota ceny a hostia mali všetky špeciality zadarmo. Do
tanca hrala hudba, kto mal chuť, tak si aj zatancotakto:
val.
1. miesto – poslanci p. Jozef a Milan Balcerčíkovci
2. miesto – p. Alojz a Stanislav Kumorovci

FUTBALOVÝ TURNAJ NA UMELEJ TRÁVE
Dôkazom toho, že vybudovaś nové multifunkèné ihrisko s umelou trávou bolo dobrým rozhodnutím obce a poslancov, bol prvý futbalový turnaj, ktorý sa uskutoènil už dva týždne po oficiálnom otvorení ihriska, t. j. 19. októbra. O ve¾kom záujme o turnaj svedèí až dvanásś
prihlásených družstiev so zaujímavými názvami: Veverièky, Božie blesky, Veselé povahy, Pusinky, Nezvestní, Rýchla rota, Amatéri, Mufuza,
Barcelona, Real Team, Vyšný koniec a PS-parkety.
Družstvá boli rozdelené do štyroch skupín. V skupinách zohrali družstvá zápasy medzi sebou a do štvrśfinále postupovali prví dvaja z
každej skupiny. V mnohých prípadoch sa zápas skonèil remízou a o víśazovi sa muselo rozhodnúś v pokutových kopoch, èo svedèilo o
vyrovnanosti družstiev. Medzi družstvá s najvyrovnanejšou hrou patrili najmä tie, ktorých zostavu tvorili „profesionálni“ hráèi, hrajúci aktívne
vo vyšších súśažiach a samozrejme práve tieto družstvá bojovali o popredné prieèky.
Vo finále sa stretli viac-menej spoluhráèi, hrávajúci za obecný team TJ TATRAN, družstvá VEVERIÈKY a NEZVESTNÍ. Vo ve¾mi vyrovnanom
zápase o víśazovi rozhodol nedovolený zákrok a následný pokutový kop, a tak najtesnejším víśazstvom 1:0 si NEZVESTNÍ vybojovali víśazstvo
na turnaji. Tretiu prieèku obsadilo družstvo REAL TEAM, ktoré porazilo VYŠNÝ KONIEC tiež tesne 2:1.
Vïaka sponzorom – firme Materasso, OcÚ Or. Veselé a ZŠsMŠ Or. Veselé bol pre súśažiacich a divákov pripravený guláš a obèerstvenie.
Záujem o futbal sa nezníži ani v zimnom období, keïže v nede¾u 23. novembra odštartovala Veselovská futbalová miniliga, do ktorej sa
prihlásilo osem družstiev.
Peter Rieger

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
28. 12. v nede¾u o 1400 hodine v základnej škole sa uskutoèní VIANOÈNÝ STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ. Na tento turnaj sú pozvaní všetci záujemcovia, deti, ženy aj muži.

SILVESTER 2008/2009
31. 12. 2008 vás všetkých pozývame na stretnutie a poïakovanie o 2345 hodine do kostola
a po poïakovaní sa presunieme ku stromèeku, kde spoloène poèkáme na príchod Nového roka 2009. Nový rok privítame slávnostným ohòostrojom.
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Uznesenie číslo 7/2008 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 25. júla 2008
b) vypracovaś prevádzkový poriadok pre viacúèelové
ihrisko s umelou trávou pri základnej škole

1./ Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie:
a) písomnosti od Oravskej vodárenskej spoloènosti
oh¾adom kanalizácie a ÈOV Or. Veselé

Z: komisia pre ochranu verejných záujmov
a prednosta OcÚ
T: budúce OZ

2./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:

a) odkúpenie parcely CKN 2149/50 o výmere 20 m2 4./ Obecné zastupite¾stvo doporuèuje:
v cene 150,– Sk/m2, t. j. 3.000,– Sk od Pavlíny Uria) starostovi obce stretnutie so správcom farnosti
èovej bytom Oravské Veselé è. 357
oh¾adom kúpy pozemku pod Obecnou prevádzkou
3./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:
V Oravskom Veselom dòa 25. júla 2008

a) vypracovaś písomnú odpoveï OVS, a. s. vychádzajúc z podkladov súhlasu obce z roku 2005 a uznesenia OZ Or. Veselé z roku 2007

Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

Z: prednosta OcÚ
T: do 31. 07. 2008

Uznesenie číslo 8/2008 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 20. augusta 2008
medzi celkovými výdavkami podprojektu (= oprávnené + neoprávnené výdavky) a výškou NFP

OZ schva¾uje:
a) predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci
blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia na realizáciu podprojektu „Modernizácia
verejného osvetlenia v Oravskom Veselom“
b) zabezpeèenie realizácie podprojektu po schválení
žiadosti o poskytnutie NFP
c) spolufinancovanie podprojektu vo výške rozdielu

V Oravskom Veselom dòa 20. augusta 2008
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

Uznesenie číslo 9/2008 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 29. augusta 2008
a) správu o výchovno-vzdelávacej èinnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2007/2008
b) plán kontrol hlavného kontrolóra obce Oravské
a) žiadosti a sśažnosti obèanov
Veselé na 2. polrok 2008
b) správu o èinnosti OcÚ za obdobie od posledného
b) vybudovanie parkovacích miest pred ObZS
OZ
c) oznámenie o audite za rok 2008
d) správu o plnení rozpoètu obce Or. Veselé, MKS,
TJ Tatran a Obecnej prevádzky za 1. polrok 2008 3./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:
e) informáciu hlavného kontrolóra obce o ukonèení
a) pokraèovaś v plnení úloh zadaných v uznesení è.
èinností ku 31. 12. 2008
5/2008 bod 3.c; uznesenie è. 7/2008 bod 3.b;
1./ Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie:

2./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:
1

Z: príslušné komisie OZ + prednosta OcÚ
T: do budúceho OZ

e) pripraviś prieskum trhu pre akciu parkovacie
miesta pri ObZS Or. Veselé

b) zaslaś písomnú odpoveï na žiadosś p. Anny Kurekovej

Z: prednosta OcÚ
T: 5. 9 2008

Z: prednosta OcÚ
T: 5. 9 2008

4. OZ zamieta

c) zaslaś písomnú odpoveï na žiadosś p. Heleny Su- a) nadviazanie družobných vzśahov s obcou Dabrorovèíkovej
wa z Po¾skej republiky
Z: prednosta OcÚ
T: 5. 9 2008

V Oravskom Veselom dòa 29. augusta 2008
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

d) postúpiś žiadosś p. Kristíny Žužavkovej a Milana
Joštiaka stavebnej komisií na prehodnotenie
Z: stavebná komisia + prednosta OcÚ
T: 5. 9 2008

Uznesenie číslo 10/2008 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 25. septembra 2008
ZŠsMŠ v Oravskom Veselom

1./ Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie:

a) informáciu predstavite¾ov OVS, a. s. a ALVEST
3./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:
MONT, s. r. o.
b) správu o èinnosti OcÚ za obdobie od posledného
a) pokraèovaś v plnení úloh zadaných v uznesení è.
OZ
5/2008 bod 3.c/
c) žiadosti a sśažnosti obèanov
d) informáciu hlavného kontrolóra obce o inventúre
Z: príslušná komisia + prednosta OcÚ
majetku obce za rok 2008
T: do budúceho OZ
e) zápisnicu zo zasadania komisie kultúry, mládeže
a športu a sociálnej komisie zo dòa 23. 9. 2008
b) pripraviś podklady na písomné odpovede pre žiadate¾ov: Milan Mazurák, Or. Veselé è. 477; Ivan
Jurèák, Or. Veselé è. 475; Alojz Kumor, è. 645; Pe2./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:
ter Pisarèík, è. 756
a) VZN è. 1/2008 o výške príspevku na èiastoènú
Z: stavebná komisia a prednosta OcÚ
úhradu nákladov v školách a školských zariadeT: do 10. 10. 2008
niach a o plnení povinnej školskej dochádzky v
zriaïovate¾skej pôsobnosti obce Oravské Veselé
b) zaradenie výdajne školskej jedálne Oravské Ve- c) prehodnotiś žiadosś neziskovej organizácie
selé 374 ako súèasti Základnej školy s materskou
KVAPKA
školou v Oravskom Veselom 377 do siete škôl
a školských zariadení
Z: komisia verejného poriadku, dopravy a verejc) odpredaj obecného pozemku pod¾a GP è. 43/2008
ných služieb
parc. CKN 676/2 diel 27 a 28 o výmere 19 m2,
T: do budúceho OZ
p. Kristíne Žužavkovej bytom K¾aèno è. 22 v cene
100,–Sk/m2 (3,32 €/m2)
d) jednorázovú sociálnu výpomoc vo výške 1.000,–Sk 4./ Obecné zastupite¾stvo doporuèuje:
(33,19 €) pre Margitu Chovanèákovú bytom Orava) starostovi obce zvolaś jednanie s predstavite¾mi
ské Veselé è. 25
firmy Materasso Or. Veselé a Dakny Námestovo
e) úpravu rozpoètu ZŠsMŠ Oravské Veselé na rok
oh¾adom spolufinancovania vyasfaltovania cesty
2008 (príloha 1.)
od rod. Gustiòáka po kaplnku na Žajovke
f) prevádzkový poriadok viacúèelového ihriska pri
2

V Oravskom Veselom dòa 25. septembra 2008

Poznámka:

Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

Pri duálnom zobrazení peòažných súm v tomto uznesení bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.

Uznesenie číslo 11/2008 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 7. októbra 2008
1. OZ berie na vedomie:

Z: Prednosta Ocú
T: do 10. 10. 2008
a) informáciu o výmene podlahovej krytine v sobášnej sieni
b) informáciu o oslavách, založenie obce – 380. vý- b) pripraviś dohodu s f. Materasso a s f. Dakna
o spolupodie¾aní na potrebách obce vo výške 1/3
roèie
výšky ceny asfaltovania MK, od križovatky pri
Gustinákovi po kaplièku na Žajovke
2. OZ schva¾uje:
Z: Prednosta Ocú
T: po skonèení prác
a) financovanie asfaltovania MK, od križovatky pri
Gustiòákovi po kaplièku na Žajovke z rezervného
fondu
V Oravskom Veselom 7. 10. 2008
b) realizáciu stavebnej akcie ,,Úprava odtokových
pomerov na MK smerom k D. Madleòákovi è. d.
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
253“
Vladimír Borák – starosta obce
3. OZ ukladá:
a) pripraviś prieskum trhu na dodávku prác na akciu
„Úprava odtokových pomerov na MK smerom k
D. Madleòákovi è. d. 253“

Uznesenie číslo 12/2008 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 28. novembra 2008
c) všeobecne záväzné nariadenie è. 4/2008 o opatrovate¾skej službe, podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovate¾skej služby, spôsobe a výške
úhrady za opatrovate¾skú službu
d) všeobecne záväzné nariadenie è. 5/2008 o poskytovaní jednorazovej finanènej pomoci
e) všeobecne záväzné nariadenie è. 6/2008 o výške
príspevku na èiastoènú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach a o plnení povinnej školskej dochádzky v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce
Oravské Veselé
f) zmena stanov Chaty Pilsko a vývarovòa, s. r. o. èlánok 8 – Valné zhromaždenie bod 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoloènosti a tvoria ju orgány samosprávy obce v zložení: starosta
obce a najmenej štyria poslanci OZ Oravské Veselé. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach
týkajúcich sa spoloènosti samej a jej èinnosti
g) zmenu rozpoètových opatrení obce Oravské Veselé za rok 2008

1. OZ berie na vedomie:
a) správu o èinnosti OcÚ za obdobie od posledného
OZ
b) vyhodnotenie roka 2008
c) návrhy rozpoètu obce Oravské Veselé na rok 2009
– 2010 a návrhy rozpoètu príspevkových organizácií obce, t. j. Obecnej prevádzky, Miestneho kultúrneho strediska, TJ Tatran na rok 2009
2. OZ schva¾uje:
a) všeobecne záväzné nariadenie è. 2/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Oravské Veselé
b) všeobecne záväzné nariadenie è. 3/2008 o podmienkach prevádzkovania pohrebiska v obci Oravské Veselé
3

Položka

Názov položky

Rozpočet

Upravený rozpočet

VÝDAVKY
01116 631001.41

Cestovné výdavky

5

+6

01116 633002.41

Výpočtová technika

30

+ 12

01116 632003.41 03

Poštové služby

35

+ 15

01116 632003.41 04

Poplatok za rozhlas a televíziu

2

+4

01116 633010.41

Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky

0

+9

01116 633013.41

Software, licencie – nehm. majetok

30

+6

01116 633016.41

Reprezentačné

100

+ 30

01116 636001.41

Prenájom pozemkov, FÚ, Urbár. dom

0

+ 115

01116 637003.41

Propagácia a reklama

40

+ 56

01116 637012.41

Poplatky banke

15

+ 21

0220 637027 41

Odmena skladníka CO

3

+2

0320 633010.41

Rovnošaty PO

30

+4

0320 635006.41

Údržba požiarnych zbrojníc PO

20

+ 64

0630 637004.41 5

Poplatky za vodu, vzorky vody, podnikateľ.

0

+ 60

04513.635006.41

Letná a zimná údržba MK

50

+ 26

0560 641006.41

Dotácia spoločný úrad (20,– Sk/osobu)

0

+ 56

0810 632001.41

El. energia TJ – športový areál

0

+ 16

0810 633006.41

Dresy, športový materiál – TJ

0

+ 58

Dohody TJ

0

+ 51

Poistné osôb TJ

0

+5

Výstavba ihriska za ZŠ multifunkčné

1700

+ 481

Telekomunikačná technika MKS

0

+5

Všeobecný materiál ozvučenie cintorína

5

+ 20

Nákup pozemkov

0

+ 903

ČOV + kanalizácia (geodetické práce)

900

+ 54

Rekonštrukcia VO

0

+ 96

Výstavba vodovodu

0

+ 36

Rekonštrukcia ZŠ – balík

0

+ 30

Športové a kultúrne podujatia ZŠ

40

+5

Projektová dokumentácia prístavba telocvične

0

+ 346

Splátka istiny – traktor

0

+ 341

1040 637006

Prídavky Kormančík

4

+ 23

0840 633006

Materiál na cintorín

5

+ 10

0810 637027.41 01
0810 637015.41
0810 717 001
08209 633003.41
0840 633006.41 01
01116 711001.41
0520 716.41
0640 717002.41
0630 717001.41 10
09121 717003.41
09121 637002
09121 716
0170 821005.41

Položka

Názov položky

Rozpočet

Upravený rozpočet

PRÍJMY
121001

Daň z nehnuteľností/pozemky/FO

350

+ 10

121003

Daň z bytov

0

+3

133001

Daň za psa

14

+3

133004

Daň za výherné hracie automaty

45

+ 45

133012

Daň za užívanie verejného priestranstvá

10

+ 11

4

133013

Daň za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

650

+ 41

213003

Prenájom nebytových priestorov

231

+ 70

223001

Kopírovacie služby

0

+2

221004

Správne poplatky

90

+ 23

223001 02

Úhrada opatrovateľskej služby

25

+ 20

223004

Príjem za prebytočný majetok

0

+ 15

Úroky – tredžery

0

+ 75

Vrátky MKS

0

+ 26

Vrátky Prevádzka

0

+ 60

Vrátky Chata Pilsko

0

+ 293

Vrátky elektrická energia Chata Pilsko

0

+ 60

Vrátky MKS

0

+ 27

242
292017

c) prehodnotiś žiadosś neziskovej organizácie
KVAPKA

h) všeobecne záväzné nariadenie è. 7/2008 o dotáciách z rozpoètu obce
i) dotáciu Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosś Oravské
Veselé vo výške 600 tis. Sk, t. j. 19.916 EUR
j) úprava rozpoètu ZŠsMŠ Oravské Veselé za rok
2008
k) nákup jedného kusa hákového kontajnerového
nosièa, jedného kusa ve¾koobjemového kontajnera, samonakladací sypaè s rozmetacím kotúèom za
cenu 1.785 tis. Sk, t. j. 59251,14 EUR (dotácia vo
výške 1.681.471,– Sk, t. j. 55814,61 EUR a vlastné
zdroje vo výške 103.529,– Sk, 3436,53 EUR)
l) nadviazanie družobných vzśahov s obcou Dabrowa z Po¾skej republiky
m)výkup pozemkov pre potreby výstavby vodojemu
v strede obce pri ZŠsMŠ a na Randovej ceste
n) jednorazovú finanènú odmenu pre poslancov OZ
vo výške 5.000,– Sk, t. j. 165,96 EUR na návrh
starostu obce
o) jednorazovú finanènú odmenu pre hlavného kontrolóra obce Oravské Veselé vo výške 5.000,– Sk,
t. j. 165,96 EUR
f) jednorazovú finanènú odmenu pre starostu obce
Oravské Veselé vo výške 20.000,– Sk, t. j. 663,87
EUR

Z: komisia verejného poriadku, dopravy a verejných služieb
T: do budúceho OZ
d) pripraviś návrh programu osláv 380. výroèia založenia obce Oravské Veselé
Z: komisia kultúry, mládeže a športu
T: do budúceho OZ
e) vykonaś pohovor s rodièmi žiakov pod¾a žiadosti
Z: sociálna komisia
T: do budúceho OZ
f) pripraviś podklady pre uchádzaèov na funkciu
hlavného kontrolóra obce Oravské Veselé
Z: prednosta OcÚ
T: do budúceho OZ
g) pripraviś podklady pre odpoveï žiadate¾ov R.
Gajòák Or. Veselé è. 274 a Viola Balžovièová ul.
Vietnamská 41 Bratislava

3./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:

Z: stavebná komisia
T: do budúceho OZ

a) pracovné stretnutie finanènej komisie oh¾adom
Programového rozpoètu obce Oravské Veselé

V Oravskom Veselom dòa 28. novembra 2008

Z: finanèná komisia
T: do 5. 12. 2008

Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

b) pokraèovaś v plnení úloh zadaných v uznesení è.
5/2008 bod 3c
Poznámka:
Z: príslušná komisia + prednosta OcÚ
T: do budúceho OZ

Pri duálnom zobrazení peòažných súm v tomto uznesení bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.
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nom kultúrnom stredisku Oravské Veselé v analytickom èlenení v zmysle Programového rozpoètu
obce Oravské Veselé

2. OZ schva¾uje:

Uznesenie
číslo
zasadnutia
a) programový rozpoèet
obce Oravské
Veselé13/2008
na rok
Z: zo
úètovníèky
OP a MKS OZ
2009
T: priebežne
Oravské Veselé zo dňa 12.
decembra 2008
b) rozpoèet Obecnej prevádzky Oravské Veselé na
rok 2009
1.
OZ
berieMiestneho
na vedomie:
c) rozpoèet
kultúrneho strediska Oravské 3./
4./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:
doporuèuje:
Veselé na rok 2009
a)
rozpoèetTJobce
Oravské
komisie
ROCobèanov
za úèelomp.ohodd) programový
navýšenie príspevku
Tatran
na rokVeselé
2008 na
o a) pracovné
starostovistretnutie
obce riešiś
žiadosti
Ivety
roky
– 2011
notenia
darovaného
sumu2010
230 tis.
Sk
Mydlárovej
a p. Petravojenského
Riegera vomateriálu
svojej kompetenb)
p. Mydlárovej
a p. P.bod
Riegera
e) žiadosti:
zmenu uznesenia
è. 12/2008
2g/ zo dòa 28. 11.
cii
c) správu
finanènej
dòa 10. 12.
2008
k náZ: èlenovia komisie ROC
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d) navýšenie príspevku TJ Tatran na rok 2008 o a) starostovi obce riešiś žiadosti obèanov p. Ivety
sumu 230 tis. Sk
Mydlárovej a p. Petra Riegera vo svojej kompetene) zmenu uznesenia è. 12/2008 bod 2g/ zo dòa 28. 11.
cii
2008 na znenie „úprava rozpoètu obce Oravské
Veselé k 31. 10. 2008“
b) starostovi obce zvolaś stretnutie s predstavite¾mi
f) odpredaj obecného pozemku pre Spoloèenstvo
obce Mutné vo veci zmeny podmienok odberu
obytného domu è. 190 parcely CKN 1239/1 a CKN
vody obcou Mutné
1239/4 pod¾a geometrického plánu è. 17883360194/2008 o výmere 303 m2 v cene 100,– Sk/m2,
V Oravskom Veselom dòa 12. decembra 2008
t. j. 3,31 EUR/m2
g) doplnok k Programovému rozpoètu na rok 2009
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
o èasovom rozvrhu verejného osvetlenia v obci
Vladimír Borák – starosta obce
h) odpredaj obecného pozemku pre Rudolfa Gajòáka a manž. bytom Oravské Veselé è. 274 parcelu
EKN 4757/3 o výmere 51 m2 pod¾a geometrického plánu è. 17883369-147/2008 v cene 100,– Sk/
m2, t. j. 3,31 eur/m2
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Obecný úrad

Rozpočet obce na internetovej stránke
OBECNÝ OZNAM
Pre všetkých tých, ktorí majú záujem dôkladne si preštudovaś schválený návrh obecného rozpoètu na nasledujúce obdobie, dávame
do pozornosti, že v najbližších dòoch bude na obecnej internetovej stránke www.oravskevesele.sk zverejnený a sprístupnený rozpoètový
dokument. Dokument je svojím rozsahom pomerne rozsiahly, a preto nebolo možné zverejniś ho na stránkach obecných novín. Rozhodli
sme sa preto sprístupniś ho takto, v digitálnej podobe. Do tlaèenej formy rozpoètu je možné nahliadnuś aj na obecnom úrade. Za pochopenie ïakujeme.
Vladimír Borák
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Veselé Vianoce a šśastný
nový rok 2009 Vám želajú
starosta obce, zamestnanci
obecného úradu a poslanci
obecného zastupite¾stva
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