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» Deň matiek » str. 1 – 2

Nezabúdaj na svoju matku!

» eTwinning » str. 3
» Infomix » str. 4 – 8
» Najúspešnejší žiaci » str. 5
» Z vlastnej tvorby » str. 7
» Športová príloha » str. 10 – 12

Slávnostná nede¾a pri oslave Dòa matiek v našej obci
Máj je mesiac, keï sme ove¾a náchylnejší myslieś na lásku nielen ako na cit, ale predovšetkým
ako na obetu. A s obetou sa mnohým spája obraz
matky. Darovaś život, byś svojmu dieśaśu nablízku,
formovaś ho nielen slovami, ale hlavne svojím životom je ten najcennejší dar, aký sme mohli dostaś.
Najväèšou nádejou a majákom, ktorý nás usmeròuje, je naša matka. Jej skryté obety, bolesti, prebdené
noci, prežívanie našich radostí, bolestí, úspechov
i sklamaní.
Mladuèké ženy sa èasto zastrájajú, že nebudú

ako to zvládli ich matky. Hodiś za hlavu seba¾útosś,
vyèistiś rozbité kolená a denne variś s láskou. Povzniesś sa nad veci, alebo sa vyplakaś do vyžehlenej zásterky. Pestovaś kapustu, aj ruže. Nestrácaś
rozum, ani zmysel pre humor. A ešte aj žiś svoj
vlastný život. Také sú naše matky.
Deò matiek, ktorý si každoroène zvykneme pripomenúś slávnostným programom, sa uskutoènil
11. mája 2008 v kultúrnom dome. Pásmom piesní,
básní, tancom a kvetmi, ktoré pripravili deti a žiaci
ZŠ s MŠ pod vedením svojich uèiteliek a vedúcich

nikdy ako ich matky. Jedného dòa sa však skutoène stanú matkami a odrazu vidia svet z iného uhla.
Byś dobrou matkou stojí nesmierne ve¾a energie.
Na plný úväzok, od poèatia až do konca žitia. Vtedy
si želajú, aby niektoré veci dokázali zvládnuś tak,

krúžkov, poïakovali svojim mamièkám za lásku
a starostlivosś. „Matky si zaslúžia našu úctu a pozornosś vždy, nielen v túto krásnu nede¾u,“ touto
myšlienkou ukonèil, so želaním pevného zdravia,
starosta obce slávnostné popoludnie.

» Najúspešnejší žiaci ZŠ prijatí na Obecnom úrade
v Oravskom Veselom » str. 5 »

» Prehliadka speváèikov ¾udových piesní
Štrngalky » str. 6 »

» Žiaci našej školy na pútnickom mieste Ludzmierz
v Po¾sku » str. 8 »
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Redakcia

Necítia sa ako hrdinky

Žijú medzi nami. Skromné ženy
s ve¾kými, odvážnymi srdciami. Život
bol k nim, jemne povedané, skúpy.
Nevzdali sa však túžby robiś iných
šśastnými. Vïaka ich odvahe našlo
v troch rodinách v našej obci šśastné
a bezpeèné zázemie už šesś detí.
Nebolo a nie je to pre nich jednoduché. Obavy,
èi budú maś dosś síl, ko¾ko toho unesú, èi dokážu
¾úbiś, aj keï nebude všetko pod¾a predstáv... To sa
však bežne stáva aj s vlastnými deśmi. Netušíme,
èím nás „vlastná krv“ prekvapí. Také je riziko rodièovstva. Èasto však týmto matkám uberá silu
nepochopenie okolia. Niektorí ¾udia ani nechcú
porozumieś pohnútkam ich konania. Nedokážu
prekonaś vlastný strach z neznámeho a prenášajú ho aj na okolie. Netušia, aká je to zodpovednosś
a tlak byś stále, takpovediac, pod kontrolou úradov,
verejnosti, èi susedkiných oèí za záclonou.
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Zaujímalo ma, kde vzali silu.
Odpoveï by ste iste sami uhádli.
„Vlastná mama bola mojím hlavným motorom. A keï sa pominula,
spoloène zdie¾aný smútok a láska
týchto malých stvorení ma podržala v najśažšom.“
Možno si poviete, že obdiv si zaslúžia nielen
matky v týchto rodinách, ale aj otcovia. Áno, je to
pravda, lenže dušou každej rodiny je matka. Preto
si myslím, že ak by tieto ženy nenašli v sebe odvahu
a odhodlanie rozdávaś a obetovaś sa, nieko¾ko detských srdieèok by ostalo urèite smutných. Každý
èlovek, ktorý urobil šśastným aspoò jedno dieśa,
nežil nadarmo.
Želáme týmto matkám a ich rodinám, aby šśastne žili a úprimne im držíme palce!

Mgr. Mária ÈIERNA, autorka projektu

eTwinning v ZŠ s MŠ Oravské Veselé
Základná škola Oravské Veselé a PSP v Naroku (Po¾sko) uzatvorili partnerstvo v školskom
roku 2006/2007. V školskom roku 2006/2007
sme pracovali na projekte Èítam s porozumením, za ktorý nám bol udelený certifikát kvality
a projekt bol oficiálne predstavený na medzinárodnej konferencii v Žiline. Tento školský rok sme
zaèali pracovaś na projekte Chceme žiś zdravo
a šśastne.

cese. Hlavným cie¾om nášho projektu bolo vzbudiś
záujem o zdravý spôsob života a zlepšiś životný
štýl žiakov. Nauèiś žiakov používaś informaènú
technológiu rôznymi spôsobmi, nauèiś žiakov pracovaś v skupinách a v neposlednom rade rozvíjaś
žiadúce medzi¾udské vzśahy. Celý projekt je zameraný na prevenciu a na osvetu zdravého životného
štýlu. Venovali sme sa témam, ako je škodlivosś fajèenia, nebezpeèenstvo drog, ako správne využívaś
vo¾ný èas a téme zdravá výživa.
Hlavný prínos realizácie vidím v tom, že žiaci
Dòa 5. – 7. júna sa uskutoènila v ZŠ v Oravskom
Veselom oficiálna prezentácia projektu, kde boli sa nauèili pracovaś s rôznymi multimediálnymi
prezentované výsledky našej spolupráce. eTwin- programami. Nauèili sa spracovávaś digitálny obning realizujeme v rámci záujmového krúžku, ale raz, uèili sa umeniu sebaprezentácií a nadviazali so
aj v predmetoch prírodopis a informatika som urèi- žiakmi partnerskej školy vzájomnú komunikáciu.
Na spoloènom stretnutí sme zhrnuli výsledky
te hodiny zamerala na podporu projektu. Skupinka
žiakov sa nám každým rokom rozrastá a ukázalo partnerstva a predstavili náš projekt. Stretnutie
sa, že záujem pracovaś takouto formou je pre nich nám prináša prehåbenie priate¾stva. Žiaci sa mohli
motiváciou. Projekt podporuje zavádzanie prvkov zúèastniś na oficiálnej prezentácii projektu, kde
projektovej práce a využívanie nových a aktívnych boli prezentované ich práce a cez všetky tieto akforiem a metód vo výchovnom-vzdelávacom pro- tivity sa nauèili cielene využívaś informaènú tech-

nológiu rôznymi spôsobmi, získali schopnosś používaś rôzne prostriedky komunikácie v súèasnej
Európe, prezentovali školu a región, získali nové
skúsenosti a nové informácie o zdravom životnom
štýle. Naša spolupráca sa nekonèí, v pláne máme
realizovaś projekt Médiá v škole.
Za najväèšiu prednosś realizácie projektu považujem iný prístup k výuèbe IKT, zavedenie tímovej
práce, posilnenie medzipredmetových vzśahov,
posilnenie motivácie, samostatné vyh¾adávanie informácií. Práca cez eTwinning obohacuje tradièné
uèenie a uèí žiakov využívaś teoretické vedomosti
v praxi. V každom prípade poèítam so zaèlenením
projektovej práce v rámci eTwinningu i v budúcnosti, pretože je to vynikajúca možnosś, ako spestriś vyuèovanie.

Mgr. Mária ÈIERNA

Zber odpadového materiálu v ZŠ
Aj tento školský rok sa v našej škole koná zber
odpadového materiálu. Realizujeme zber tenkostenného hliníka, tetrapakov a PET vrchnáèikov.
Zberom odpadu pomáhame nielen našej škole, ale
hlavne životnému prostrediu, pretože takto sa triedený domový odpad dá recyklovaś. Do zberu sa zapojili takmer všetky triedy. Pevne veríme, že v tom

žiaci budú
nielen v
aj doma.
trieda,
do zberu
dostane

pokraèovaś
škole, ale
Každá
ktorá sa
zapojila,
odmenu.

PREÈO SEPARUJEME?
Druhotné suroviny sa dajú opätovne využiś!
Za odvoz netriedeného odpadu sa platí stále viac!
Za odvoz triedeného odpadu sa neplatí!
Chránime si prírodu!
Uèíme sa zodpovednosti!

Trieda

Hliník
(kg)

Tetrapak
(kg)

PET
(kg)

Spolu
(kg)

Vyhodnotenie

Trieda

Hliník
(kg)

Tetrapak
(kg)

PET
(kg)

Spolu
(kg)

Vyhodnotenie

1. A

5,4

17,3

2,73

25,43

–

5. A

3

10

6,7

22,7

1. miesto

1. B

2

2

2,2

6,2

–

5. B

0

0

0

0

–

2. A

3,6

7,9

21

32,8

3. miesto

6. A

7,8

0,1

0,5

8,4

–

2. B

2,4

3,5

1,8

7,7

–

6. B

0,4

0,2

0,5

1,1

–

2. C

3

4,8

14

21,8

–

7. A

6,5

9,5

1,5

21,5

2. miesto
–

3. A

10

23

18

51

1. miesto

7. B

0,15

0,3

0

0,45

3. B

6,3

24

3,3

33,6

2. miesto

8. A

3,3

4,6

0,3

8,5

–

4. A

18

4

8

30

–

8. B

3,9

12,7

0

16,6

3. miesto

4. B

0,5

1,5

0,5

2,5

–

9. A

4,5

5,4

1,3

11,2

–

4. C

1

5

0,5

6,5

–

9. B

0,8

2,5

0

3,3

–
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obecný infomix ...
Mgr. Mária ÈIERNA

Deň narcisov v Oravskom Veselom
Už dvanástykrát sa uskutoènil Deò narcisov,
ktorého cie¾om je zaangažovaś do celonárodnej
zbierky èo najviac obèanov a organizácií. Verejná finanèná zbierka Deò narcisov sa každoroène
koná zaèiatkom apríla. Tento rok Deò narcisov
pripadol na piatok 11. apríla. Ako každý rok, tak
aj tento sa v Oravskom Veselom na organizácii
podie¾ala Mgr. Janka Sameliaková. Minulý rok sa
v rámci kampane v Oravskom Veselom vyzbieralo 21 550 korún. Žiaci deviateho roèníka aj tento
rok pomáhali zrealizovaś zbierku. Vyšli do ulíc
a núkali žlté narcisy za dobrovo¾ný príspevok. ¼udia neobchádzali deviatakov s narcismi a na boj
proti rakovine tento rok prispeli sumou 23 810
korún. Zbierka bude použitá na projekty
a programy Ligy proti rakovine.
Ïakujeme všetkým dobrovo¾ným
darcom. Každá darovaná koruna znamená zmiernenie bolesti, pomoc pri
lieèbe a úsmev na perách ¾udí, do ktorých životov zasiahla rakovina.

Redakcia

Aby prázdniny neboli plné bolesti
Blížia sa dvojmesaèné prázdniny, èas radosti detí a èas spoloèných dovoleniek. Pre deti ale
prázdniny predstavujú ve¾ké riziko úrazu. V tomto období je stopercentný nárast detských úrazov.
Na slovenských cestách roène zomiera viac ako
600 úèastníkov cestnej premávky, z toho 60 je detí
a mladistvých.Vychádzajúc z nelichotivej štatistiky
chceme vašu pozornosś upriamiś na hlavné prázdninové riziká a možnosti, ako predísś alebo aspoò
znížiś úrazovosś detí.

niènej trate? Nehrá sa v blízkosti vodných tokov a
plôch?

Rodiè motorista:

Ak zaregistrujete hrajúce sa deti na ceste alebo
v jej blízkosti, preventívne znížte rýchlosś svojho
vozidla, prípadne dajte o sebe vedieś krátkym asDieśa cyklista:
Cyklistické prilby až v 80 % zamedzujú smrte¾- poò dvojitým zatrúbením.
Dieśa na bicykli alebo na kolieskových korèuným úrazom cyklistov. Roène nieko¾ko sto detí utrpí vážne úrazy hlavy po páde z bicykla alebo kolies- liach obchádzajte so zvýšenou opatrnosśou, s odkových korèú¾, kolobežky, èi skateboardu. Niektoré stupom minimálne dva metre a pomaly.
V logickom myslení, postrehu, sústredení
tieto úrazy konèia smrśou a desiatky detí má trvalé
následky. Zabezpeète preto, aby vaše dieśa nosilo a predvídaní nebezpeèenstva sa deti k schopnospri bicyklovaní vždy cyklistickú prilbu, ktorú bude tiam dospelých blížia až po dvanástom roku života,
Dopravné nehody predstavujú 21-percentný maś pevne upnutú.
preto bezpodmieneène ved¾a seba musia maś zodpodiel v úrazovosti detí:
povednú dospelú osobu, najlepšie svojho rodièa.
Pravidelne kontrolujte technický stav bicykla.
Žiaden rodiè nie je schopný chrániś dieśa na sto
Deti nech sa bicyklujú mimo hlavných ciest.
Dieśa chodec:
Ovláda a dodržiava Vaše dieśa pravidlá cestnej percent pred úrazom. Preto nebuïme ¾ahostajní
k cudzím deśom a dávajme na ne pozor spoloène,
Vie vaše dieśa správne prechádzaś cez cestu? premávky?
Pri jazde na kolieskových korèuliach alebo veï sú to naše deti, ktoré my dospelí musíme chráChodí po ¾avej strane cesty, pokia¾ chodník nie je
súèasśou cesty? Používa za zníženej vidite¾nosti skateboarde treba vždy okrem prilby používaś aj niś.
reflexné bezpeènostné prvky? Nehrá sa na ceste chránièe kolien, lakśov a rukavice. Zlomeniny sú
alebo v jej blízkosti? Nehrá sa v blízkosti želez- najèastejším úrazom detí.

Rozmiestnenie žiakov 9. roèníka v ïalšom štúdiu
Škola

4

Súśažné úspechy našich žiakov

2-ročné 3-ročné 4-ročné 5-ročné 8-ročné G

úspechy žiakov

Gymnázium

–

–

4

–

2

Beáta Kocúrová (3. A)

1. miesto – v okresnom kole Európa v škole

Stredná odborná škola

–

–

3

–

–

Lenka Jagelková (3. A)

2. miesto – v celoslovenskej súťaži Dúha

Stredné odborné učilište

–

5

7

–

–

Združená stredná škola

–

3

4

–

–

Patrik Joštiak (3. A)

čestné uznanie v celoslovenskej súťaži
Prečo mám rád slovenčinu...

Pedagogická a sociálna akadémia

–

–

–

–

–

Lenka Jagelková (3. A)

3. miesto – na okresnom kole Pytagoriády

Spojená škola

–

1

13

6

–

Ferdinand Jagelka (4. A)

2. miesto – na okresnom kole Rozprávkové vretienko

Umelecké školy

–

–

–

–

–

Ján Murín (4. A)

úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády

Odborné učilište

–

–

–

–

–

Michal Vraňák (4. C)

1. miesto – v regionálnej súťaži Bambiriáda

Celkom

–

9

31

6

2
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obecný infomix ...
Obecný úrad informuje

Najúspešnejší žiaci prijatí na obecnom úrade
24. júna v skoré popoludnie boli na obecnom
úrade starostom obce prijatí úspešní žiaci z našej
základnej školy s materskou školou v sprievode pána riadite¾a a pedagógov. Medzi úspešných
žiakov boli zaradení tí, ktorí dosiahli úspech na
okresnej, krajskej, ba aj celoslovenskej úrovni. Za
školský rok 2007/2008 ich bolo to¾ko, že sa táto
malá slávnosś uskutoènila v taneènej sále kultúrneho domu. Je potešujúce a povzbudzujúce, keï
sa môže v rámci našej školy konštatovaś takáto
úspešnosś v mimoškolských aktivitách. Hovorí to
na jednej strane o zdravej a talentovanej mládeži
a na druhej strane o schopných a aktívnych pedagógoch a ako celok je to „akurátne“ prepojenie
oboch faktorov vyúsśujúce práve do tejto úspešnosti. Je to ve¾mi dobrá a pozitívna reprezentácia
našej obce. Všetkým ïakujeme.

slovenský jazyk, anglický jazyk
Gabriela Labjaková (7. A)

6. miesto – na krajskom kole Olympiády AJ

matematika – MATEMATICKÝ KLOKAN

Patrícia Boráková (7. A)

3. miesto – v celoslovenskej súťaži
Literárne Košice J. Štiavnického

Adam Miškovičík (5. A)

úspešný riešiteľ

Martin Petráš (5. A)

úspešný riešiteľ

Petra Paľová (8. A)

1. miesto – v celoslovenskej súťaži
Literárne Košice J. Štiavnického

Beáta Švecová (7. A)

úspešná riešiteľka

Darina Petrášová (7. A)

úspešná riešiteľka

Martina Kormančíková (8. B)

1. miesto – v celoslovenskej súťaži
Literárne Košice J. Štiavnického

Ivana Kocúrová (8. B)

úspešná riešiteľka

Denisa Hopková (8. B)

1. miesto – v celoslovenskej súťaži Stop drogám

Zuzana Mušáková (9. B)

2. miesto – v celoslovenskej súťaži Stop drogám

Matej Sirotiar (9. A)

Zuzana Tarčáková (9. B)

3. miesto – čestné uznanie v celoslovenskej súťaži
Stop drogám

fyzika – Korešpondenčný seminár FYZIQ

Miroslava Faberová (9. A)

1. miesto v celoslovenskej súťaži Cena D. Tatarku

Mária Pisarčíková (8. A)

Daniela Francúzová (7. A),
Darina Petrášová (7. A)

úspešné riešiteľky okresného kola
Projektovej súťaže v AJ

telesná výchova

geografia
Gabriela Labjaková (7. A)

3. miesto – okresné kolo Geografická olympiáda

Gabriela Labjaková (7. A)

úspešný riešiteľ – krajské kolo Geografická olympiáda

Adam Miškovičík (5. A)

úspešný riešiteľ – okresné kolo Geografická olympiáda

Martin Petráš (5. A)

2. miesto – okresné kolo Geografická olympiáda

prírodopis
Petra Paľová (8. A)
Erika Pisarčíková (8. A)
Mária Pisarčíková (8. A)

úspešné riešiteľky okresného kola Poznaj a chráň

Matúš Vráb (9. A)

Certifikát Korešpondenčnej školy ekológie
Čestné uznanie celoslovenskej súťaže Envirootázniky

matematika – Matematická olympiáda
Patrik Brandýs (6. A)

úspešný riešiteľ okresného kola

matematika – PYTAGORIÁDA
Gabriela Labjaková (7. A)

4. miesto – v okresnom kole

matematika – Korešpondenčná súťaž PIKOMAT
Gabriela Labjaková (7. A)

úspešná riešiteľka

matematika – Korešpondenčná súťaž MATMIX
úspešný riešiteľ

úspešný riešiteľ celoslovenského kola
Uplatnenie žiakov

volejbal dievčatá

1. miesto – v okresnom kole

volejbal dievčatá

2. miesto – v regionálnom kole

volejbal chlapci

3. miesto – v okresnom kole

volejbal chlapci

1. miesto – v okresnom maratóne

volejbal dievčatá

3. miesto – v okresnom maratóne

vybíjaná dievčatá

1. miesto – v okresnom kole

vybíjaná dievčatá

5. miesto – v krajskom kole

futbal starší žiaci

2. miesto – v okresnom kole malého futbalu

Erik Vonšák (9. A)

1. miesto – okresné kolo atletika (guľa)
1. miesto – krajské kolo atletika (guľa)
6. miesto – celoslovenské kolo atletika (guľa)
2. miesto – okresné kolo atletika (kriket)

Gabriela Labjaková (7. A)

1. miesto – okresné kolo atletika (guľa)

Júlia Sirotiarová (7. A)

2. miesto – okresné kolo atletika (kriket)

Ivan Ganobčík (7. B)

3. miesto – okresné kolo atletika (300 m)

Lukáš Vnučák (7. A)

3. miesto – okresné kolo atletika (800 m)

Marián Gočál (5. B)

1. miesto – okresné kolo Beh do vrchu

Michaela Boráková (5. B)

3. miesto – okresné kolo Beh do vrchu

František Šefčík (7. B)

3. miesto – okresné kolo Beh do vrchu

Lukáš Rieger (8. B)

2. miesto – okresné kolo Žiacka laťka
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Materská škola informuje

Ľudová pieseň rozozvučala našu MŠ
Posledný aprílový deò bol výnimoèný nielen
pre škôlkarov z našej obce. V priestoroch materskej školy sa uskutoènil už VII. roèník nesúśažnej
prehliadky speváèikov ¾udových piesní Štrngalky,
ktorú organizuje Sekcia estetickej výchovy pod
vedením pani uèite¾ky Franekovej, v spolupráci
s vedením ZŠ s MŠ Oravské Veselé a s podporou OcÚ
a Kabinetu predškolskej výchovy. Zámerom takéhoto stretávania sa malých spevákov je spopularizovanie ¾udových piesni medzi najmladšími, ktorí
sa pri dnešnom mediálnom tlaku nemajú možnosś
prezentovaś èi, jednoducho povedané, prejaviś svoj
záujem o spev ¾udových piesní.
Tohto roku si „zaštrngalo“ zvonivými hláskami
35 detí z MŠ Mútne, Hruštín, Novoś, Sihelné, Kru-

šetnica, Rabèa, Bobrov, Lokca, Zákamenné Ústredie,
Zákamenné Oravice a Oravské Veselé, ktorú ve¾mi dobre reprezentovali Erika Kumorová, Laura

Smondeková, Bianka Riegerová, Anièka Goèalová
a Nikolka Holubová.
Víśazov, ktorými tak ako každý rok boli všetci,
na záver ocenila diplomom, malým darèekom
a sladkosśou zástupkyòa Školského úradu Mgr. Alena Èajková a starosta obce Vladimír Borák, ktorý si
na naše prekvapenie a potešenie pozrel a vypoèul
všetkých spievajúcich.
Spestrením programu bolo vystúpenie súboru MŠ Mútne Mútòanèek, domáceho Veselovèeka
a starších dievèat z folklórneho krúžku. Tešíme sa
na stretnutie o rok!

ZŠ dáva na známosś ...

Ako vyrástla slnečnica
Zaèiatkom mája pripravil dramatický krúžok
2. C triedy, ktorý pracuje pod vedením svojej pani
uèite¾ky Gitky Maslaòákovej, krátke divadielko pre
deti Materskej školy. V krúžku pracuje celý kolektív.
Kostýmy, ktoré boli zaujímavé a výstižné, si zhotovili svojpomocne. Pani uèite¾ka, ktorá sa postarala
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aj o reprodukovaný hudobný sprievod, upravila
èítankový text do takej podoby, aby boli aktívne
zapojené všetky deti. S dramatickým krúžkom spolupracuje aj žiak 8. triedy Dominik Košśal, ktorý sa
postaral o èítanie sprievodného textu.
Bolo to milé spestrenie dòa, ktoré deti viackrát
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zobrazili vo svojich výtvarných prácach.
Dúfame, že to nebolo posledné vystúpenie
tohto dramatického krúžku a že podobných divadielok s ekologickým podtextom pripravia pre MŠ
aj v budúcnosti. Už sa tešíme!

obecný infomix ...
ZŠ informuje

Z vlastnej tvorby
Tak, ako každý rok, aj v tomto školskom roku
sa žiaci našej základnej školy zapojili do rôznych
celoslovenských literárnych súśaží. To, že žiaci
majú záujem o literárnu tvorbu, potvrdil aj fakt,
že sa zapojili žiaci 1. aj 2. stupòa a spolu tak vytvorili okolo 70 prác, ktoré boli odoslané do rôznych
literárnych súśaží, napr. Dúha, Literárne Košice
Jána Štiavnického, Preèo mám rád slovenèinu, pre-

Snaha priniesla aj svoje ovocie a žiaci získali
aj výborné umiestnenia.
V súśaži Dúha získala Lenka Jagelková (3. A)
2.miesto za svoju báseò.
Martina Kormanèíková a Petra Pa¾ová (8. A)
získali za svoju poviedku 1. miesto v súśaži

ORAVSKÉ VESELÉ

ŠKOLA HROU? ÁNO!

ŽIVOT JE PLNÝ PREKVAPENÍ

Patrik Joštiak

Lenka Jagelková

Martina Kormanèíková a Petra Pa¾ová

Oravské Veselé, to je dedinôèka,
nechcel by som bývaś inde,
veru ani troška.

Škola, to je hraèièka,
tuším to od malièka.

Že existujú na svete neposlušné deti, to je samozrejmé, veï aj ve¾a z nás k nim patrí. No poèuli
ste o tom, že neposlušné môžu byś aj topánky?
Nie? Tak teraz vás o tom presvedèím.
V jednej malej dedinke žila celkom normálna rodinka. Iba jednou vecou sa odlišovala od
iných. Topánky a papuèe v ich rodine boli buï
iba ¾avé alebo iba pravé. Nenašli ste ani jeden
pár. Bolo to ve¾mi zvláštne. Hankina mama práve oslavovala narodeniny a darèek èakal na òu
v škatuli. Samozrejme topánky. Hanka kupovala
pár topánok, no ostala prekvapená, keï mama
vybalila dve pravé topánky. Neostávalo niè iné,
len takéto topánky nosiś. Hanka si teda do školy
obula dve ¾avé topánky, mama zase dve pravé.
No topánky si robili, èo len chceli. Hanka potrebovala odboèiś doprava a topánky odboèili
do¾ava. Ak chcela prísś do školy vèas, musela
topánky vyzuś a prísś bosá. Lenže to zavládol
v škole smiech, keï milá Hanka prišla bosá
a k tomu ešte aj zablatená. Smiechu nebolo konca-kraja. Raz pred školou śahali Hanku ako v rozprávke kde dedko śahal repu. Niè nepomohlo.
Ujo školník zapojil na pomoc aj traktor, všetko
bolo márne. I traktor smeroval len do¾ava. Pani
riadite¾ka sa rozhodla zavolaś na pomoc záchranárov. Zobrali vzorku z topánok, a niè nezistili. Už
sa schy¾ovalo ku konca vyuèovania, keï sa zo
šatne ozval výkrik: „Moje nervy!“ Keby ste trikrát
hádali, neuhádnete, èo sa stalo. Pani upratovaèka, ktorá práve umývala Hankinu skrinku,
si ich obula. V šatni zavládol taký tanec, aký škola
ešte nezažila. Pani upratovaèka zaèala používaś
také „nespisovné“ slová, že jazykovedný ústav by
oèervenel na dlhý èas. Po chvíli zavládlo ticho.
Pani upratovaèke sa podarilo zbaviś sa topánok
z nôh a ihneï ich hodila do vedra s vodou, v ktorom bol èistiaci prostriedok. Papuèe stratili svoju
moc, Hanka bežala do šatne a topánky vyberala z vedra. Ve¾mi sa zaèudovala, lebo vytiahla
¾avú topánku a potom... zase pravú topánku. Ako
je to možné? Záhadu vyriešil èistiaci prostriedok.
Odvtedy v Hankinej rodine má každá topánka svoj pár. Staèilo si poumývaś topánky vo vode
s èistiacim prostriedkom „pani upratovaèky“.
Milé deti, ak nechcete, aby sa vaše topánky premenili buï na ¾avé alebo na pravé, snažte sa
udržiavaś si ich v èistote, aby sa vám nestalo to,
èo Hanke. Nezabudnite!

Všetko je tu krásne,
ulice i škola,
máme tu aj kostol,
poštu aj doktora.
Sú tu krásne hory,
je tu vlek,
ba aj pekné ihrisko.
Už nám tu chýba iba letisko.
To by som bol v hluku.
To radšej nie!
Dobre sa mi býva
V tej našej dedine.

Veèerný predaj chleba
Pekáreò Oravská Jasenica otvorila v Oravskom Veselom od 22. 04. 2008 v katolíckom
dome predajòu na veèerný predaj èerstvého chleba. Otvorené je v èase 1700
– 2000 hod. každý deò okrem soboty.

Stávková kancelária

èo mám rád Slovensko.

Na jazyku slovenskom
poskladáme zo slov dom.
Uèíme sa slová nové,
vybrané aj hovorové.
Každý krièí, každý volá,
aj z tých slov sa skladá škola.
S matikou sa rada hrám,
násobilku bez problémov ovládam.
Násobky mám v malíèku,
tým poteším mamièku.
I otecka snáï,
veï s príkladmi som kamarát.
Zahrajme sa v škole spolu,
odožeòme ve¾kú smolu.
Škola je nám pokusom
s èáry-máry pokusom.
Nedajme pokoj k¾udu,
odožeòme od nás nudu.
Že sa v škole málo hráme,
pravda isto nie je.
Keï sa každý usmieva,
to je dobré znamenie.

Stávková kancelária, ktorá mala prenajaté priestory v hasièskom dome, je už od 15. 04. 2008
zatvorená. Do týchto priestorov sa opäś vrátil dobrovo¾ný požiarny zbor.

Nové kvetinárstvo
V priestoroch bývalej kotolne v zdravotnom stredisku v Oravskom Veselom je od 01. 01. 2008
otvorená predajòa Kvetinárstvo a lacný dovozový textil. Otvorené je: pondelok – piatok od 800
do 1600 hod. a v sobotu od 800 do 1200 hod. Ïalej ponúkajú služby: zdobenie miestností na svadby a rôzne iné spoloèenské akcie. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. è. 0918489781.

1. máj
Je to sviatok práce. Pre mládencov z Oravského Veselého je to deò, keï skutoène už len prejdú
po dedine a skontrolujú, èi všetky máje stoja. Máj stavajú pod¾a starých zvykov už 30. apríla. Už
druhý rok nám mládenci predviedli, ko¾ko majú sily, energie a akú majú a zruènosś. Tento spoloèný máj postavený pred kultúrnym domom je urèený pre všetky dievèatá z našej dediny.

Literárne Košice Jána Štiavnického.
Svojím úspechom sa môže pochváliś aj Patrik Joštiak (3. A), ktorý získal èestné uznanie
v súśaži Preèo mám rád slovenèinu, preèo mám

rád Slovensko.
Víśazom srdeène blahoželáme. Poïakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí žiakov
pripravovali.

Zvesti spod Pilska • 28. júl 2008

7

obecný infomix ...
Farský úrad

Pútnické miesta lákajú aj školákov
17. 5. 2008 žiaci našej školy mali možnosś spoznaś blízke pútnické miesto za hranicami Slovenska. Ludzmierz sa nachádza v Po¾sku nieko¾ko
kilometrov od Nového Targu.
Bazilika Panny Márie Ludžmierskej je èastým
cie¾om mnohých pútnikov. V okolí baziliky je ružencová záhrada, ktorá pozostáva z dvadsiatich
zastavení vytvorených z mramoru pod¾a jednotlivých desiatkov sv. ruženca. Do stredu areálu bola
nedávno doplnená socha sv. otca Jána Pavla II., ktorý
toto miesto rád navštevoval.
V sobotu ráno 17. 5. 2008 vycestovalo spoznaś
tieto miesta na vlastné oèi 49 úèastníkov, prevažne
žiakov 7. roèníka spolu s duchovným otcom Matejom Radúchom a reho¾nou sestrou Goretti, ktorá
púś zorganizovala.
Na zaèiatku cesty sa zastavili v Novom Targu,
kde obhliadli èasś mesta. Po príchode do Ludzmieru navštívili baziliku, prešli sa po ružencovej záhrade, k èomu pripojili i modlitbu sv. ruženca. Slávenie
sv. omše sa udialo na mieste, kde ju pred nieko¾kými rokmi slávil sv. otec Ján Pavol II.
Zážitky boli umocnené slovami tamojšej reho¾nej sestry, ktorá všetko vysvetlila a na dôležité veci
upozornila. Deti prežili pokojnú a radostnú atmosféru vzájomnej družnosti i nábožnosti. Odozvy
boli plné spokojnosti.
V podobnej atmosfére sa udiala aj púś 19. 6. 2008,
keï duchovný otec Matej Radúch pozval prvoprijí-

majúcich žiakov spolu s pánom riadite¾om a triednymi uèite¾kami na toto miesto. Prvoprijímajúci
sa zasvätili Panne Márii a každý z nich prešiel popod zvonicu, a tak zazvonením potvrdil vyznanie

Farský úrad

Obnova Misií a Prvé sväté prijímanie
V roku 2007 v dòoch 24. marca – 1. apríla boli
v našej obci ¾udové misie. Po roku sa uskutoènila
obnova misií v dòoch 5. júna – 8. júna 2008.

hojné božie požehnanie.

Kòazi Misijnej spoloènosti sv. Vincenta de
Paul:
p. Tomáš Brezáni
Citát z našej obecnej pamätnej knihy:
p. František Honíšek
p. Kristián Libant
Po roku prichádzame na duchovnú obnovu farsprávca našej farnosti Mgr. Matej Radúch.
nosti Oravské Veselé.
Sme povzbudení obnoveným kostolom, obcou a
spoluprácou obecného a farského úradu.
Vedeniu obce aj všetkým obyvate¾om prajeme
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svojej viery. Pekná symbolika dotvorila pôsobenie
mnohotvárnej Božej milosti. Vo všetkých zúèastnených zostal pokoj v srdci a zážitky, ktoré si uložia
do spomienok.

„N ech ajt e malič k ých p rí sť k u mn e . . . “
Dòa 25. 5. 2008 sa v našej obci uskutoènilo prvé
sväté prijímanie. Poèasie bolo nádherné, jednoducho všetko vyšlo tak, ako sa na takúto slávnosś
patrí. Všetci sa ve¾mi snažili spríjemniś bohoslužbu
svojím spevom èi hovoreným slovom. Všetkým deśom patrí ve¾ká pochvala. Poïakovanie patrí aj kantorkám, ktoré s nimi cvièili piesne, ale aj ostatným,
ktorých prácu a ochotu nikde nevidieś.
Rodièom želáme mnoho síl a trpezlivosti pri
náboženskej výchove svojich detí, pretože prvým
svätým prijímaním sa to všetko len zaèína.

Spoloèenská kronika

Naši spoluobčania v toku času
60 rokov sa dožívajú:

65 rokov sa dožívajú:

ALBÍN GANOBJAK
HELENA BOBEKOVÁ
HELENA NEMÈEKOVÁ
MÁRIA KORMANÈÍKOVÁ
JUSTÍNA KVASNIÈÁKOVÁ
RUPERT KREUTZ
MÁRIA REJDUGOVÁ
STANISLAV ŠIMURDA
RUDOLF PÒAÈEK
STANISLAV GANOBÈÍK
HERMÍNA KVASNIÈÁKOVÁ
JUSTÍNA ŠIMURDOVÁ
FERDINAND KUREK
JÁN ŠTRAUS

FRANTIŠEK MAJDIAK
ŠIMON GRAÒÁK
JÁN ŠIMURDA
JUSTÍNA CHROMKOVÁ
JOZEF KUREK
JANKA BABEÈKOVÁ
ANNA MIKULOVÁ
AUREL MACHYÒÁK

70 rokov sa dožívajú:
MÁRIA GANOBÈÍKOVÁ
ANTON STOPJAK
JÁN VJATRÁK
JOZEF BALEK

JOLANA LIETAVCOVÁ

MÁRIA JANOTKOVÁ

75 rokov sa dožívajú:

85 rokov sa dožívajú:

SERAFÍN SOMSEDÍK
IRENA JEVJAKOVÁ
IRENA LACEKOVÁ
JUSTÍNA JOŠTIAKOVÁ
EMÍLIA REJDUGOVÁ
JOHANA SIROTIAROVÁ
ŽOFIA MUŠÁKOVÁ
JÚLIA KUREKOVÁ
KAROLÍNA KOZOÒOVÁ

JOHANA GANOBÈÍKOVÁ
EUFROZINA BALCERÈÍKOVÁ

90 rokov sa dožívajú:
MARGITA CHOVANÈÁKOVÁ
JUSTÍNA VAJTERŠÍCOVÁ

95 rokov sa dožíva:
JOZEF STOPJAK

80 rokov sa dožívajú:
IGNÁC SVITEK

Vítame našich najmenších ...
Tradície by sa mali dodržiavaś, a preto aj my na obecnom úrade to
nechceme porušiś. Dòa 10. 4. 2008 sme uvítali 10 nových spoluobèanov. Prvá obèianka našej obce za rok 2008 je Gabriela Gašpieriková, ktorá sa narodila 4. 1. 2008. Prajeme im ve¾a zdravia,
šśastia, lásky a božieho požehnania do nového života.
GABRIELA GAŠPIERIKOVÁ, JÁN BEDLEK, NINA GANOBÈÍKOVÁ, PETER MIŠKOVÈÍK, TADEÁŠ VARGONÈÍK, PAULÍNA
SAMELIAKOVÁ, TAMARA FRANCÚZOVÁ, LENKA ŠIMURDOVÁ, MILAN GANOBJAK, DAMIÁN ŠIMURDA, LEA BAJÈIÈÁKOVÁ, TERÉZIA ŠUBJÁKOVÁ, ROMAN RESUTÍK, DAMIÁN
MAJDIŠ
Uzavreté manželstvá – 1. polrok 2008
JÁN KOZOÒ a ALENA JURÈÁKOVÁ
PETER BAJÈIÈÁK a MIROSLAVA KVASNIÈÁKOVÁ
TOMÁŠ MUŠÁK a ANDREA KVASNIÈÁKOVÁ
MIROSLAV BRONTVAJ a MARTINA PJONTKOVÁ
PETER SOTOÒÁK a LUCIA JAGELKOVÁ
JOZEF BRNKA¼ÁK a IVANA BRÈÁKOVÁ
FRANTIŠEK BUGAJ a HELENA ŽILÁKOVÁ
MILAN MASLAÒÁK a MARTA VOJTASOVÁ
DUŠAN STEHURA a DANA JEVJÁKOVÁ
RASTISLAV BAJÈIÈÁK a ZUZANA KROMKOVÁ

†
Zármutok a slzy do oèí svojim blízkym vohnali spoluobèania,
ktorí opustili naše rady. Bolesś zo straty blízkeho èloveka berie slová z pier.
Èesś Vašej pamiatke.

Lukáš Murín

Žofia Barteková

¼udmila Gonšenicová

Mária Resutíková

Viera Rejdugová

Ignác Joštiak

Jozef Pisarèík

Serafín Goèal

†

športová príloha
TJ TATRAN Oravské Veselé

Zimná príprava našich futbalových družstiev
1. Ako prebiehala zimná príprava vášho družstva?
2. Prejavila sa zimná príprava na výsledkoch
jarnej èasti súśaže?
3. Nastali nejaké presuny v kádri?
4. Aké umiestnenie je pre družstvo reálne v sezóne 2007/2008?
5. Ako vidíte budúcnosś družstva v ïalšej sezóne?
ING. MARIÁN BEÒADIK – TRÉNER STARŠÍCH ŽIAKOV
1. Poèas zimnej prípravy sme sa zúèastnili na
zimnej halovej lige, kde sme mali v skupine družstvá: Dolný Kubín, Tvrdošín, Istebné. Skonèili sme
na 3. mieste, keï sme do posledných chví¾ bojovali
o postup medzi najlepšie 4 celky Oravy. Zohrali sme
priate¾ské zápasy s mužstvami Rabèe, Tvrdošína,
Or. Jasenice, Mútneho a Vavreèky. Celkovo môžem
hodnotiś zimnú prípravu kladne.
2. V tabu¾ke sme sa vyšvihli do 3. miesta, takže
zimná príprava mala pozitívny dosah.
3. Z kádra nám odišiel ve¾mi dôležitý èlánok,
a to Oto Blažeòák, ktorý ukonèil u nás hosśovanie.
4. Reálne by sme sa mali umiestniś do 5. miesta. Máme ešte teoretickú šancu na postup do II. ligy,
ale družstvo Rabèe vzh¾adom na fyzický fond bude
nad naše sily.
5. Od starších žiakov odchádza roèník narodenia 1993 a prichádza od mladších žiakov roèník
1995. Všetky herné posty by sme mali maś pokryté
na ve¾mi dobrej úrovni okrem brankárskeho postu.
Mali by sme atakovaś èelné pozície III. ligy.

ING. LADISLAV BÁNOVEC – TRÉNER
DRUŽSTVA MLADŠÍCH ŽIAKOV
1. Zimná príprava mladších žiakov prebiehala
väèšinou v hale, žiaci sa zúèastnili na zimnej halovej futbalovej lige o pohár novín Orava. Súśaže sa
uskutoènili v 2 skupinách. My sme boli v skupine s
Námestovom A, Námestovom B, Trstenou a my. Obsadili sme posledné miesto, ale aj napriek tomu príprava splnila svoje poslanie. Chlapci sa mohli sami
presvedèiś, že mužstvá z vyšších súśaží (Námetovo,
Trstená) hrajú ove¾a dynamickejší a technickejší
futbal s dobrým ovládaním lopty. A my v týchto parametroch ešte zaostávame.
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2. Jarnú èasś súśaže III. ligy sme neodštartovali
takým suverénnym spôsobom ako jesennú èasś a
zo 4 jarných kôl sme 1 vyhrali a 3 prehrali (jesennú
èasś sme absolvovali bez prehry = 11 víśazstiev a 2
remízy). Príèinu vidím v malom poète prípravných
stretnutí pred jarnou sezónou vonku na ve¾kom ihrisku a tiež vo ve¾mi oklieštených zostavách v týchto prvých 4 jarných kolách. O kvalite nášho kádra,
keï nastúpi v plnej sile, sa mohli presvedèiś mužstvá Závažnej Poruby a Dolného Kubína B. V priebehu jedného týždòa sme nastrie¾ali obom týmto
súperom po 10 gólov a mohlo ich byś aj viacej. Som
presvedèený, že po stabilizácii kádra budú chlapci
opäś vyhrávaś a predvádzaś výbornú hru.
3. Oproti jeseni pribudli do zostavy dvaja noví
hráèi, a to Lukáš Vnuèák (hráè v poli) a Dávid Pienèák
(brankár). Z nich najmä Lukáš Vnuèák je prínosom
pre hru v poli. Z jesennej zostavy nám však vypadol kvôli zraneniu Michal Mrocek, ktorý patril medzi opory v obrannej hre. Postupne budeme dávaś
príležitosś aj ïalším hráèom z roèníka 1997, ako
napr. Boris Kinier, Lukáš Sotoòák, Martin Balhút. Keï
to celé zosumarizujem, tak súèasný káder mladších
žiakov tvoria títo hráèi: brankári – Maroš Babeèka,
Marina Pisarèík, Dávid Pienèák. Hráèi v poli – Patrik
Nevedel, Peter Pisarèík, Dominik Babeèka, Matúš
Mydlár, Andrej Kriš, Michal Stašák, Lukáš Vnuèák,
Lukáš Mydlár, Filip Lietavec, Jaro Goèal, Marián Goèal, ¼udo Vonšák, Adam Miškovèík, Erik Kšenzulák,
Marek Majkút, František Šefèík, Matej Fáber, Boris Kinier, Lukáš Sotoòák, Martin Balhút, Michal Mrocek.
4. Po fantastickej jesennej èasti a slabšom zaèiatku jarnej èasti verím v rovnako úspešný záver jarnej
èasti a som presvedèený, že horšie ako na 2. mieste
by sme nemali skonèiś. Pri písaní tohto príspevku
chýba do skonèenia súśaže ešte 5 kôl a naše skóre je
teraz 109:24. V histórii úèinkovania žiakov v III. lige
ešte nijaké žiacke družstvo Or. Veselého nenastrie¾alo za sezónu viac ako 100 gólov (prosím fanúšikov,
aby si všimli koneènú tabu¾ku a koneèné skóre).
Aj z tohto h¾adiska si títo chlapci zaslúžia obdiv
a pochvalu fanúšikov Or. Veselého.
5. Som presvedèený, že aj v nastavajúcej sezóne
2008/2009 bude patriś družstvo mladších žiakov
medzi popredné mužstvá v súśaži a že bude bojovaś
o horné prieèky tabu¾ky. Už teraz je v kádri dosś hráèov z roèníkov 1996 a 1997, ktorí budú tvoriś nosný

Zvesti spod Pilska • 28. júl 2008

pilier v zostave družstva. A k nim budeme opäś postupne zabudovávaś hráèov z roèníka 1998. Chcem
zaželaś už teraz týmto chlapcom ve¾a športových
úspechov v roèníku 2008/2009 a chcem požiadaś
fanúšikov TJ Tatran Or. Veselé, aby vo väèšom poète
prišli povzbudiś aj žiakov v ich majstrovských futbalových stretnutiach.

VLADIMÍR BORÁK – TRÉNER DRUŽSTVA
DORASTENCOV
1. Zimná príprava nebola uspokojivá ani pre
mòa a urèite ani pre hráèov a príèinou je moja èasová zaneprázdnenosś. Tréningov bolo menej
a nie vždy sa podarilo naplniś obsah tréningu. Èasś
družstva síce trénovala a hrala prípravné zápasy za
družstvo dospelých, ale to má len sekundárny vplyv
na výkonnosś družstva dorastencov. Odohrali sme
len jeden prípravný zápas, a tak sme do sezóny išli
s malou dušièkou.
2. Keïže tá príprava nebola dostaèujúca, oèakávania boli neisté, ale hráèi v prvých zápasoch ukázali vô¾u a disciplínu a aj napriek hernej „kostrbatosti“
bol úvod jarnej èasti sezóny slušný až na zápas
s Turèianskymi Teplicami, kde nám prekážal dážï
na hracej ploche a dokonca sme zápas vyrovnali
vlastným gólom, takže sme si remízu „vypracovali“
úplne sami. Herný prejav sa mierne zlepšil, ale stále
je ïaleko od možností hráèov
3. Presuny sú len také, že niektorí hráèi mladších
roèníkov majú málo trpezlivosti a śažko znášajú
ve¾kú konkurenciu hráèov roèníka 1989, ktorí tvoria kostru mužstva, a preto majú menej možností
na ihrisku a z toho dôvodu dlhodobo „kaš¾ú“ na
futbal. A potom máme také zápasy, ktoré absolvujeme s 12 – 13 hráèmi. Bol by som rád, keby presuny
nastali smerom k mužstvu, aby sa hráèi mladších
roèníkov reaktivovali – ešte je èas.
4. Chceli by sme sa umiestniś v prvej päśke, èo
by na prvú sezónu nebolo zlé, ale prax ukazuje, že
v novej súśaži býva śažšia druhá a tretia sezóna.
Z dlhodobého h¾adiska chceme byś urèite súèasśou
dorasteneckej V. ligy. Takto by tá pyramída mládežníckej základne bola pevnejšia.
5. Odíde ve¾mi kvalitný a poèetný roèník hráèov
1989. Už ostalo ve¾mi málo èasu na to, aby popri
nich vyrástli mladší hráèi, ale títo musia viac chcieś.
Vzh¾adom na túto skutoènosś sa pravdepodobne

zmení aj herná tvár mužstva, herné postupy budú
musieś byś prispôsobené schopnostiam nových
hráèov, ale zároveò to vytvára priestor na to, aby
vyskoèili ïalšie talenty. Futbal prináša aj takéto prestavby, treba ïalej poctivo trénovaś, lebo bez tréningu nikto nebude lepší.

MARCEL FERANEC – TRÉNER DRUŽSTVA
DOSPELÝCH
1. Zimná príprava prebehla pod¾a modelu, ktorý
sme praktizovali prvýkrát. 2 krát v týždni sme trénovali veèer po 2 hodiny. Každý týždeò sme odo-

hrali prípravný zápas v Dolnom Kubíne na umelej
tráve.
2. Áno, prejavila sa zimná príprava na výsledkoch jarnej súśaže. Prakticky až na prvé dve stretnutia v jarnej èasti sme stále na èele tabu¾ky.
3. Káder mužstva je prakticky pokope. Z hosśovania sa vrátil Marcel Feranec, ktorý nám pomohol
hlavne v jesennej èasti. V jarnej sezóne odohral
5 stretnutí a pre vážne zranenie kolena bude absentovaś až do konca sezóny. Na jar prišla nová posila
do útoku Patrik Zrnèík. V kádri sa dobre adaptovali
dorastenci: Roman Maslaòák, Roman Socha, Lukáš

Briš, Milan Goèál, Róbert Veèerek.
4. Vzh¾adom na to, že sme na prvej pozícii, už iba
rozmýš¾am o postupe do piatej ligy.
5. Budúcnosś vidím nádejne, lebo káder, s ktorým pracujem, má vekový priemer 23 rokov, a to je
dobrá perspektíva. Samozrejme musí spolupracovaś aj realizaèný tím, ako sú p. Dušan Rejduga, p. Ján
Tarèák, OcÚ na èele s p. starostom obce Vladimírom
Borákom.

TJ TATRAN Oravské Veselé

Konečné poradie futbalových družstiev
III. liga mladší žiaci – skupina B

III. liga starší žiaci – skupina B

1.

Oravan Rabča

26

22

1

3

159:30

67

1.

Oravan Rabča

26

17

2

7

74:28

53

2.

Tatran Oravské Veselé

26

19

2

5

125:27

59

2.

Sokol Liesek

26

15

3

8

78:36

48

3.

Tesla Liptovský Hrádok

26

18

1

7

99:43

55

3.

OŠK Lisková

26

14

6

6

44:27

48

4.

Tatran Súčany

26

17

2

7

93:33

53

4.

ŠK Závažná Poruba

26

13

6

7

39:27

45

5.

D. Kubín B

26

16

3

7

70:40

51

5.

SEZ Lokca

26

13

5

8

46:28

44

6.

FK Nižná

26

13

5

8

88:47

44

6.

Tatran Oravské Veselé

26

13

4

9

57:33

43

7.

Oravan Oravská Jasenica

26

11

4

11

57:66

37

7.

D. Kubín B

26

13

2

11

58:38

41

8.

Tatran NAO Liptovský Mikuláš B

26

10

5

11

41:54

35

8.

Tesla Liptovský Hrádok

26

12

3

11

68:44

39

9.

Sokol Liesek

26

11

0

15

45:58

33

9.

Oravan Oravská Jasenica

26

11

2

13

51:49

35

10.

FC Lokomotíva ŽOS Vrútky

26

8

2

16

67:115

26

10.

Družstevník Blatnica

26

8

5

13

30:59

29

11.

SEZ Lokca

26

8

1

17

32:57

25

11.

Tatran Súčany

26

7

5

14

30:52

26

12.

ŠK Závažná Poruba

26

8

1

17

53:137

25

12.

Tatran NAO Liptovský Mikuláš B

26

7

3

16

37:88

24

13.

OŠK Lisková

26

4

2

20

46:152

14

13.

FK Nižná

26

6

5

15

37:79

23

14.

Družstevník Blatnica

26

2

1

23

21:137

7

14.

FC Lokomotíva ŽOS Vrútky

26

5

5

16

20:81

20
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športová príloha
TJ TATRAN Oravské Veselé

Konečné poradie futbalových družstiev
pokračovanie z predchádzajúcej strany ...
V. liga dorast – skupina B

I. trieda – muži

1.

Liptovská Kokava

24

18

3

3

71:25

57

1.

Oravské Veselé

28

21

2

5

83:37

65

2.

Oravan Oravská Jasenica

24

15

3

6

68:27

48

2.

Veličná

28

16

5

7

62:36

53

3.

Tatran Oravské Veselé

24

14

3

7

47:32

45

3.

Lokca

28

16

2

10

64:43

50

4.

FK Slovan Trstená

24

13

1

10

50:33

40

4.

Podzámok

28

15

5

8

52:39

50

5.

Žabokreky

24

11

4

9

51:34

37

5.

Rabča

28

13

6

9

55:39

45

6.

FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka

24

12

0

12

46:57

36

6.

Novoť

28

12

7

9

46:37

43

7.

ŠK AQUA Turčianske Teplice

24

9

5

10

48:28

32

7.

Vavrečka

28

12

5

11

53:43

41

8.

Tur. Kľačany

24

9

5

10

47:52

32

8.

Krivá

28

12

3

13

54:55

39

9.

OFK Liptovská Lužná

24

10

2

12

42:59

32

9.

Zubrohlava

28

11

5

12

57:50

38

10.

OŠK Bziny

24

10

0

14

25:51

30

10.

Breza

28

11

3

14

40:56

36

11.

FK Nižná

24

8

3

13

38:52

27

11.

Bobrov

28

10

5

13

40:43

35

12.

Oravan Rabča

24

6

4

14

37:60

22

12.

Leštiny

28

11

2

15

41:50

35

13.

FK Biely Potok

24

4

1

19

32:92

13

13.

Dlhá

28

9

2

17

44:68

29

14.

Párnica

28

7

6

15

34:83

27

15.

Podbieľ

28

3

4

21

7:73

13

Miniliga – V. roèník

Víťazom tentokrát družstvo – Rodičov
Prvý roèník tejto miniligy sa zaèal už v roku
2003/2004, keï sa na òom zúèastnilo 8 družstiev
(Rodièia, Oragro, Materasso, Uèitelia, Juniori, Gorali, Rodièia VK a Minibor). Tento rok pokraèoval už
V. roèník miniligy, kde sa do súśaže prihlásilo 6
družstiev. Družstvo tenistov však po prvom kole
zo súśaže odstúpilo a dohrávka druhého kola pokraèovala už len s piatimi družstvami. Prihlásené
družstvá hrali každý s každým. Zápasy boli ve¾mi
vyrovnané a o výsledku rozhodovali iba lopty medzi družstvami Rodièov a Oragrom.
Po ukonèení druhého jarného kola V. roèníka

miniligy sa nám o vyhodnotenie postaral starosta
obce Vladimír Borák, keï odovzdal ceny všetkým
zúèastneným družstvám. Výborný gu¾áš a obèerstvenie pripravila firma Oragro.
Veselovská miniliga je už tradièné športové
podujatie, ktoré má vyslovene športovo-rekreaèný
charakter a ve¾mi napomáha nezáväznému stretávaniu sa športuchtivých spoluobèanov. Je potešujúce, že sa zvýšil záujem mládeže o tento šport
a túto miniligu a preto sa dá predpokladaś, že veselovská miniliga bude trvalou súèasśou športovospoloèenského života v obci.

Konečná tabuľka V. ročníka
1

Rodičia

2

Oragro

3

Juniori

4

Žiaci

5

Učitelia
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