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Minúty, hodiny, dni, roky. Pomaly, no neúprosne plynie čas, stále v rovnakom tempe a prideľuje
nám zo svojej náruče toľko, koľko nám bolo nadelené. Vždy novým ránom, vždy znova a znova
ponúka nám šancu žiť. Niekedy do cesty stavia
prekážky, trápenia, bolesti a častokrát počas svojej životnej púte strácame aj tých najbližších. Až
príde staroba. Tak ako končí leto a začína jeseň.
Pripomína nám, aby sme nestrácali čas, a práve teraz, povedali milé slovo našej babke aj dedkovi.
Starší ľudia si zaslúžia úctu, hoci sa v svojich
spomienkach často obzerajú do minulosti. Veď
každý z nás si spomenie na svoju starú mamu,
ešte mnohokrát mám pocit, že v håbke svojej duše
počujem jej hlas, a chýba mi! Vekom nadobudli
skúsenosti, ktoré chcú odovzdávať mladším, ak
o to stoja. Len často sa zamýšľam nad tým, prečo vymiera úcta voči starším ľuďom? Bolo úplne
bežné, že sa mladý postavia starším v autobuse,
v kostole... Či naši mladí zabudli na to, že aj oni
zostarnú? Či je problém v nás rodičoch, že sme
ich nenaučili vážiť si druhých ľudí? Napokon
vďačíme im za veľa! Kto sa naučí vážiť si šediny,
nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý.
Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších nielen počas októbra, ale počas celého roka.
A nielen v rodine, ale aj na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Preukážme im našu úctu.

Martina Jurčáková

STAROBA
Obrázok v zlatom rámiku, asi stará spomienka,
leží zapadnutá prachom.
V rukách stíska bábiku a jedna zatúlaná myšlienka,
súdená veèným strachom, pretína tichú noènú pieseò.
Akoby h¾adala stratený sen alebo v srdci novú vášeò.

A pritom ju súži tieseò, keï sa zobúdza biely deò,
ako nikdy nepísaná báseò.
Pretože nad òou zvíśazil èas, rozpadnutý na krátke chvíle,
pohlcujúce slabosś dlhých rokov.
A už len vnútorný hlas,strácajúc na svojej sile,
pripomína tých stotisíc prejdených krokov.
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obecný infomix...
Vladimír BORÁK

Kaleidoskop obecných udalostí
1. Jednou z najdôležitejších udalostí tohto roka občan Oravského Veselého myslím, že tento stav je krok by priniesol zdraženie vody v obci Mútne, čo
pre našu obec maximálne nevýhodný a pre orgány je v celku logické až na to, že na začiatku roku 2010
boli parlamentné vo¾by, ako ste ich vnímali?
Samozrejme, je to dôležitá udalosť pre spoločnosť a teda aj pre spoločenstvo našej obce, ale je
to cyklický proces a teda netreba upadať na duchu
a už vôbec nie padať na zadok z volebných výsledkov. Dokonca by som si zažartoval, že sa nie je čoho
báť, lebo každý politik v našej malej krajine „chce
pre Slovensko len to najlepšie“. Trocha by som si želal vyváženejšie spravodajstvo, lebo chvíľami som
mal pocit, že vypukne nejaká revolúcia, ale čo mi
skutočne vadilo, boli prvky nezodpovedného liberalizmu. Pravdepodobne sa „skonzervatívòujem“,
ale treba povedať, že je to obraz o našej spoločnosti a je nepochybné, že sme v pohybe, že sme
vo vývoji a to treba rešpektovať. V každom prípade
voľby priniesli to čo priniesť mali a teda prerozdelenie moci a kontinuitu Slovenska na mape Európy.
Takto rozhodli voliči, výsledky sú objektívne a môžeme teda povedať, že sú správne a spravodlivé
a moje osobné predstavy o volebných výsledkoch
sú naozaj nepodstatné.

2. Jedna z vecí, ktoré silne zarezonovali v obci,
je vodovod a žaloba obce Mútne na našu obec?
História okolo vodovodu je naozaj dlhá a naša
obec už v osemdesiatych rokoch vyvinula veľa úsilia preto, aby sa voda dostala až do obce. Susedná
obec Mútne nemala také zdroje a bola to práve obec
Mútne, ktorá prišla s prosbou o pripojenie sa na náš
vodovod. Vtedajšie zastupiteľstvo vyslovilo súhlas,
a tak sa obec Mútne podieľalo na stavbe sumou
2 milióny korún. Naša obec sa podieľalo sumou
7 miliónov a tieto čísla boli súčasťou prvotnej zmluvy medzi obcami, čo bol vlastne výsledok súhlasu
vtedajšieho zastupiteľstva. Bez schválenia obecného zastupiteľstva vznikol ďalší dokument, ktorý
podpísal môj predchodca a v ňom sa deklaruje, že
obec Mútne je vlastníkom jednej polovice stavby. Ja
si tiež kladiem otázku – prečo sa tak stalo a naozajstné zdôvodnenie som nikdy nepočul, iba samé výhovorky. Pri pohľade na vyššie spomínané čísla, si ako

obce by mal byť neakceptovateľný. Úmyselne píšem
„by mal“, lebo je to len môj názor a súčasné zastupiteľstvo tento stav akceptuje, pretože pri hlasovaní na
schôdzi obecného zastupiteľstva len dvaja poslanci
boli za to, aby sa tento stav zmenil a zdôvodnené to
bolo tým, „že keï starosta nieèo podpíše, tak už to tak je“, a
teda mi poslanec súčasného zastupiteľstva nepriamo povedal, že starosta pri výkone svojej funkcie
vlastne nepotrebuje poslancov, čo vzhľadom na
autora (poslanca OZ) vnímam ako paradox. Ïalšia
vec, ktorá súvisí s Mútnym, sú nájomné zmluvy s
Oravskou vodárenskou spoločnosťou na prívodné
potrubie v Randovej, mimo už „klasiky“, že bola podpísaná bez schválenia zastupiteľstva a nájom bol na
veľmi „výhodnú“ korunu, tak táto nájomná zmluva
bola stavaná na tom, že obce Oravské Veselé a Mútne vlastnia polovicu prenajímaného majetku a tento princíp platí pre akékoľvek ďalšie konanie, teda
akýkoľvek doplnok a tiež vypovedanie zmluvy sa
dá urobiť iba pri súčinnosti vlastníkov, teda Veselé
nemôže konať bez Mútneho a naopak. Teda sme sa
obrátili na predstaviteľov obce Mútne s tým, že spoločné potrubie, jeho existencia a prevádzka, by malo
byť zekonomizované v prospech oboch obcí, teda
sme chceli eliminovať nevýhodnosť nájmu za korunu. Zhodnotili sme ekonomickú realitu – OVS-ka
berie z nášho potrubia vodu zadarmo a v Mútnom
ju predáva za cca 30 starých korún, čo tvorí ročnú
odhadovanú tržbu niekoľkých miliónov starých
korún a „starostlivosś“ OVS-ky o prenajatý majetok
sme mali možnosť vidieť pri návšteve Randovej.
Zdalo sa nám prijateľné pre obe obce zobrať na seba
zodpovednosť prevádzky tohto potrubia výmenou
za každoročnú tržbu cca 200 000 starých korún,
tým myslím 200 000 pre každú obec, teda v súčte
400 000. S týmto návrhom sme vyvolali rokovania
s obcou Mútne, ktoré trvali od polovice roku 2008
a vlastne sa dodnes nijako neuzatvorili. V rámci
rokovaní sme si vypočuli argumentáciu, že takýto

došlo k zdraženiu vody v Mútnom aj bez nášho pričinenia (každý si to môže pozrieť na webe URSO).
Dôvody OVS-ky pre URSO boli určite „presvedèivé“,
ale pričinením predstaviteľov obce Mútne platia
občania Mútneho viacej a profit z toho má iba OVSka. V príjmovej časti rozpočtov obcí Oravské Veselé
a Mútne bohužiaľ nič nepribudlo a ani nepribudne
a priznám sa, že keď som túto situáciu vykreslil
nezávislým odborníkom, tak sa na mňa pozerali
ako na občana „Kocúrkova“. Miesto racionálneho
prístupu predstaviteľov Mútneho sme sa dožili
druhotriednych výhovoriek a presviedčania o tom,
že nájomná zmluva za korunu je výhodná – neverím nikomu, kto toto tvrdí a mám pocit, že „nieèo
za tým je“. Miesto snahy pokračovať v komunikácii,
miesto snahy pokračovať v partnerstve, ktoré vo
svojom začiatku bola prosba obce Mútne o vodu,
prišla žaloba na obec Oravské Veselé o vlastníctvo
a tu by som sa vrátil na začiatok, kde som spomínal
príspevok obce Mútne – 2 milióny starých korún
a vklad obce Oravské Veselé – 7 miliónov starých korún. Obec Mútne žiada polovicu z 9 miliónov. Dobrý
partner žiada len to svoje, ale zdôrazňujem – dobrý
partner.
Nepríjemným zistením pre mňa bol postoj
niektorých poslancov obecného zastupiteľstva,
ktorí môj postup považujú za nesprávny a ich vyjadrenia vyznievali v tom zmysle, že som obral obec
Mútne o ich majetok. Ja som neurobil nič, čo by sa
protivilo ekonomickej a účtovnej realite a som presvedčený, že som zastával záujmy obce a poslancov som na jednej tohoročnej schôdzi upozornil,
že meniť majetkové pomery môžu len poslanci. Ak
urobia poslanci taký krok, tak starosta obce musí
v zmysle tohto kroku konať. Vodu pre obec Oravské
Veselé považujem za dominantnú a strategickú
záležitosť a naozaj urobím všetko preto, aby práva
obce Oravské Veselé pri tejto téme boli dostatočné
pre dlhodobé plynulé zásobovanie občanov. Postoj
poslancov ma síce neteší, ale za posledné roky som
si musel zvyknúť.

3. Èím žije obecný úrad aktuálne?
To aktuálne je každý deň niečo iné a je to obrazne povedané tisíc vecí každý deň, ale to, čo je
ťažiskové pre celý tento rok, je projekt rekonštrukcie základnej školy. Podľa projektu sa súbežne prerába kúrenie a tiež sa rekonštruuje strecha. Čo sa
týka kotolne a vlastne celého kúrenia, tak táto časť
projektu bola v celku nezávislá od počasia a mohla
byť súvisle realizovaná. V momente písania tohto
príspevku už kúrenie plne slúži žiakom a učiteľom
v škole, čo ale treba dokončiť sú rôzne administratívne povinnosti spojené s vykurovacou skúškou
a inými postupmi na legálne sfunkčnenie celého
tohto zariadenia. Čo sa týka rekonštrukčných prác
na streche, tak na tieto práce malo dosť výrazný
vplyv počasie, ktoré je pre tento rok naozaj nepredvídateľné a sprevádzané silnými dažďami a povodňami. Z týchto dôvodov práce na streche boli prerušované a boli z časového hľadiska v sklze. Bolo
treba naozaj využiť každý deň pekného počasia na
pokračovanie prác, aby projekt bol ukončený v stanovenom termíne.
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4. Blížia sa komunálne vo¾by, aké sú vaše plány robené a ktoré si žiadajú svoju ďalšiu starostlivosť. torovi zobrať si so sebou ich zdravotnú dokumenSú tu tri veľké investičné projekty v rámci cezhra- táciu. O naozajstných dôvodoch odchodu pána
pre túto udalosť?
Už sú v plnom prúde rôzne organizačné povinnosti, ktoré obec má ako svoje povinnosti a ktoré
treba pre úspešný priebeh volieb do orgánov samosprávy obcí zabezpečiť. Ale je mi jasné, že takto

ničnej spolupráce. Jeden sa týka Rabčanskej cesty,
jeden nového vodojemu a jeden katolíckeho domu.
Všetky tieto projekty sú v štádiu hodnotenia a musím povedať, že v štádiu príprav nás ich príprava
stála veľa úsilia. V štádiu hodnotenia je aj projekt
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Ale samospráva nie je len o veľkých číslach, sú tu aj ďalšie výzvy,
ktoré stoja pred samosprávou, je tu každodenná
práca v prospech obce, každodenná dávka malýchveľkých obecných problémov.

doktora neviem nič, pretože ešte v lete ma uisťoval,
že vo veci svojho odchodu nie je celkom rozhodnutý, a že do konca roka určite ostáva. O to väčšie
bolo moje prekvapenie. Samozrejme, že sa snažím
zohnať náhradu. Jeden záujemca tu je, ale obrátil
som sa ešte listom na lekárske fakulty rôznych univerzít. Ale zatiaľ mladí stomatológovia neprejavili
záujem.

5. Znova sa objavil problém so stomatológom,
aké bude riešenie?

otázka nebola postavená. Vôbec sa netajím tým, že
v týchto voľbách chcem opäť kandidovať do funkcie
starostu obce a dôvod je ten, že mám chuť a energiu
na ďalší rozvoj obce. Je množstvo vecí, ktoré sú roz-

Tento problém bol aj pre mňa prekvapujúci,
pretože bez toho, aby pán doktor o svojom úmysle
zmeniť miesto výkonu svojej činnosti informoval
obec, sa jednoducho zo dňa na deň odsťahoval
a až vtedy som sa dozvedel, že na VÚC Žilina si vybavoval potrebné formality na tento odchod a tam
úradníkov informoval v tom zmysle, že obec je informovaná. Aby ľudia z tohto obvodu nezostali bez
stomatologickej opatery, tak dovolili pánovi dok-

Obecný úrad

Voľby do NR SR 2010 konané 12. júna 2010
Európska demokratická strana
č. 1; 2
Únia – Strana pre Slovensko
č. 2; 6
Strana rómskej koalície – SRK
č. 3; 1
Paliho Kapurková, veselá politická strana č. 4; 3
Sloboda a Solidarita
č. 5; 99
Strana demokratickej ľavice
č. 6; 17
Strana maďarskej koalície
č. 7; 2

Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko
Komunistická strana Slovenska
Slovenská národná strana
Nová demokracia
Združenie robotníkov Slovenska
Kresťanskodemokratické hnutie

č. 8; 33
č. 9; 2
č. 10; 71
č. 11; 2
č. 12; 6
č. 13; 279

Ľudová strana Naše Slovensko
č. 14; 3
Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana
č. 15; 83
AZEN – Aliancia za Európu národov
č. 16; 0
SMER – sociálna demokracia
č. 17; 441
MOST – Híd
č. 18; 6

Vierka ŠIMURDOVÁ – predsedníčka miestneho spolku SČK

Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Základným poslaním SČK je predchádzať utrpeniu všetkých ľudí. Aj náš miestny spolok sa snaží získavať finančné prostriedky a pomáhať pri
živelných pohromách, rodinám v núdzi, starším
občanom. Členskú základňu tvorí l40 členov. Výberom inkasa členského príspevku podporuje všetky aktivity Územného spolku v Dolnom Kubíne.
V tomto roku výbor miestneho spolku zorganizoval zbierku na pomoc postihnutým povodňami.
Matkám v centre pre týrané a osamelé matky v obci

Rabča sa snažil pomôcť zbierkou požadovaných
vecí každodennej potreby. Už tradičné organizuje pre svoje členky a ich rodiny zájazd do Oravíc.
O účasť je vždy veľký záujem. Miestny spolok sa snaží nezabúdať na vzácnych ľudí s veľkým srdcom, na
bezpríspevkových darcov krvi. V spolupráci s obecným úradom robí s nimi stretnutia. Malým občerstvením a drobnými upomiekovými darčekmi im
chce prejaviť uznanie a obdiv za darovanie tej najvzácnejšej tekutiny, ktorá zachraňuje ľudské životy.

V našej obci aktívne daruje krv 62 dobrovoľníkov. Za
svojich úctihodných 60 odberov pani Viera Riegerová získala diamantovú Janského plaketu. Držiteľmi
zlatej Janského plakety sú títo darcovia: Babečka
Ján, Babečka Miroslav, Rejduga Dušan, Miškovčík
Peter, Ganobjaková Jadwiga, Sameliak Augustín, Riegerová Anna, Sirotiarová Ľudmila, Machyňák Jozef,
Kvasničák Ján, Rieger Marián, Kormančík Ignác .
Všetkým patrí veľké ďakujem.

OcÚ informuje...

Výzva ku cestám
Obecný úrad žiada vlastníkov podľa zoznamu,
aby sa pre potrebu odkúpenia pozemkov pod výstavbu miestnych komunikácií dostavili na obecný
úrad do miestnosti Matričného úradu, kde bude
úradne overený podpis predávajúcich a zároveň
Cesta poza starý cintorín
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Furdek Milan, Oravské Veselé 780 – 49 m2
Furdeková Katarína, Oravské Veselé 780 – 16 m2
Furdeková Martina, Oravské Veselé 780 – 16 m2
Furdeková Tatiana, Oravské Veselé 780 – 16 m2
Gajňák Albín, Oravské Veselé 320 – 56 m2
Gajňák Rudolf, rod. Gajňák, 029 62 Oravské Veselé 274,
bsm Gajňáková Ľudmila, rod. Šimurdová, 029 62 Oravské
Veselé 274 – 46 m2
7. Ganobčíková Irena, rod. Gergišáková, 029 62 Oravské Veselé
304 – 104 m2

im bude vyplatená príslušná suma za odpredaj. rozvoj výstavby a bývania, pre možnosť rozvoja
V prípade akýchkoľvek dotazov sa treba kedykoľ- našej obce. Bez pochopenia a ústretovosti vlastnívek obrátiť na obecný úrad. Žiadame vlastníkov kov pozemkov by to nebolo možné.
o ústretovosť a pochopenie. Myšlienka výstavby
týchto komunikácií by bola ďalším impulzom pre
8. Gašpierik Juraj, rod. Gašpierik, Oravské Veselé 267,
bsm Gašpieriková Gabriela, rod. Kureková,
Oravské Veselé 267 – 164 m2
9. Gudjončík Stanislav, 029 62 Oravské Veselé 294,
bsm Gudjončíková Žofia, rod. Stašáková, 029 62 Oravské
Veselé 294 – 345 m2
10. Hruboš Štefan, Oravské Veselé 325, bsm Hrubošová Iveta,
rod. Kormančíková, Oravské Veselé 325 – 152 m2
11. Hubčíková Terézia, rod. Kubaľáková, 029 62 Oravské Veselé
205 – 54 m2
12. Jevjak Ladislav, Oravské Veselé 261 – 62 m2

13. Kocúr Viktor, 029 62 Oravské Veselé 300 – 40 m2
14. Kocúr Viktor, 029 62 Oravské Veselé 300, bsm Kocúrová
Margita, rod. Lietavcová, 029 62 Oravské Veselé 300 – 43 m2
15. Kocúrová Margita, rod. Lietavcová, 029 62 Oravské Veselé 300
– 86 m2
16. Kormančík Milan, Oravské Veselé 321 – 11 m2
17. Kormančíková Pavlína, rod.Janovjaková, Oravské Veselé 315
– 57 m2
18. Košťálová Karolína, rod. Repková, 029 62 Oravské Veselé 306
– 216 m2
19. Kozoňová Karolína, rod. Kureková, Oravské Veselé 260
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– 79 m2
20. Kromka Anton, Oravské Veselé 216 – 22 m2
21. Kurek Ján, rod. Kurek, Oravské Veselé 267 – 3 m2
22. Kurek Ján, rod. Kurek, Oravské Veselé 267, bsm Kureková
Stanislava, rod. Majkutová, Oravské Veselé 267 – 6 m2
23. Kureková Elena, rod. Stopjaková, Oravské Veselé 270 – 20 m2
24. Kureková Margita, rod. Sotoňáková, 029 62 Oravské Veselé
343 – 52 m2
25. Kureková Žofia, rod. Kvasničáková, Oravské Veselé 267
– 3 m2
26. Kvasničák Ján, Oravské Veselé 168 – 2 m2
27. Kvasničák Pavol, Oravské Veselé 288 – 35 m2
28. Kvasničák Peter, Oravské Veselé 288 – 35 m2
29. Labjak Stanislav, 029 62 Oravské Veselé 203 – 49 m2
30. Lietavec Anton, rod. Lietavec, 029 62 Oravské Veselé 307,
bsm Lietavcová Mária, rod. Vojtasová, 029 62 Oravské Veselé
307 – 49 m2
31. Lietavec Štefan, 029 62 Oravské Veselé 302 – 22 m2
32. Lietavec Vladimír, 029 62 Oravské Veselé 303 – 13 m2
33. Machyňák Anton, 029 62 Oravské Veselé 332,
bsm Machyňáková Pavlína, rod.Maslančíková, 029 62
Oravské Veselé 332 – 104 m2
34. Machyňáková Mária, rod. Kromková, Oravské Veselé 246
– 7 m2
35. Mareništiaková Kristína, rod.Jurovjaková, 029 62 Oravské
Veselé 278 – 92 m2
36. Müller Pavol, Oravské Veselé 855, bsm Müllerová Eva,
rod. Šimurdová, Oravské Veselé 855 – 84 m2
37. Pekarčík Karol, 029 62 Oravské Veselé 54 – 5 m2
38. Pitáková Kvìtoslava, rod. Vlčková, Oravské Veselé 338
– 212 m2
39. Pňaček Albín, 029 62 Oravské Veselé 397 – 21 m2
40. Pňaček Anton, 029 62 Oravské Veselé 335 – 10 m2
41. Pňaček Marek, 029 62 Oravské Veselé 284 – 6 m2
42. Pňaček Martin, 029 62 Oravské Veselé 284 – 6 m2
43. Pňaček Ondrej, 029 62 Oravské Veselé 284 – 6 m2
44. Pňaček Viktor, 029 62 Oravské Veselé 282 – 47 m2
45. Pňačková Amália, rod. Kvasničáková, 029 62
Oravské Veselé 284 – 18 m2
46. Pňačková Eva, D:(mal.), 029 62 Oravské Veselé 284 – 6 m2
47. Pňačková Katarína, 029 62 Oravské Veselé 284 – 6 m2
48. Pňačková Mária, rod. Gergišáková, Oravské Veselé 725 – 6 m2
49. Repka Štefan, 029 62 Oravské Veselé 283 – 164 m2
50. Sirotiarová Justína, rod. Kormančíková, Oravské Veselé 313
– 11 m2
51. Sochová Margita, rod. Kocúrová, 029 62 Oravské Veselé 316
– 36 m2
52. Somsedík Peter, 029 62 Oravské Veselé 281 – 27 m2
53. Somsedíková Veronika, rod. Kubaľáková, Oravské Veselé 235
– 8 m2
54. Stašák Ignác, 029 62 Oravské Veselé 266 – 217 m2
55. Stašák Miroslav, Oravské Veselé 190 – 188 m2
56. Stopjak Albín, Oravské Veselé 265 – 7 m2
57. Stopjak Ján, Oravské Veselé 265 – 7 m2
58. Stopjak Jozef, Oravské Veselé 265 – 7 m2
59. Stopjak Viktor, Oravské Veselé 265 – 7 m2
60. Šimurda Stanislav, 029 62 Oravské Veselé 672 – 69 m2
61. Šimurdová Ružena, rod. Švecová, 029 62 Oravské Veselé 111
– 29 m2
62. Škarbová Darina, rod. Kureková, Oravské Veselé 337 – 120 m2
63. Šurinová Anna, rod. Machyňáková, 029 62
Oravské Veselé 119 – 21 m2
64. Švec Albín, Oravské Veselé 259 – 44 m2
65. Švec František, 029 62 Oravské Veselé 329 – 50 m2
66. Vojtašák Martin, rod. Vojtašák, Oravské Veselé 267,
bsm Vojtašáková Miriama, rod. Kureková,
Oravské Veselé 267 – 6 m2
67. Vonšák Ľudovít, Oravské Veselé 552, bsm Vonšáková Anna,
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rod. Sirotiarova, Oravské Veselé 552 – 362 m2

Cesta za ihriskom

1. Babečková Bernadína, rod. Kromková, Oravské Veselé 188
– 2 m2
2. Babečková Janka, rod. Maliterová, 029 62 Oravské Veselé 535
– 2 m2
3. Balcerčík Jozef, Oravské Veselé 831 – 7 m2
4. Balcerčík Serafín, Oravské Veselé 419 – 5 m2
5. Balcerčíková Gabriela, rod. Pavľáková, 029 62
Oravské Veselé 344 – 54 m2
6. Balcerčíková Mária, rod. Romaňáková, Oravské Veselé 478 – 1 m2
7. Balcerčíková Štefánia, rod. Romaňáková, 029 62
Oravské Veselé 476 – 31 m2
8. Balcerčíková Viera, rod. Maliterná, 029 62
Oravské Veselé 590 – 2 m2
9. Boráková Mária, rod. Romaňáková, Oravské Veselé 164 – 4 m2
10. Briššák Cyril, 029 62 Oravské Veselé 450, bsm Briššáková
Mária, rod. Rydzoňová, 029 62 Oravské Veselé 450 – 6 m2
11. Chovančák Viktor, 029 62 Oravské Veselé 24 – 3 m2
12. Dibalová Oľga, rod. Koptová, 029 62 Oravské Veselé 515
– 22 m2
13. Ganobčíková Štefánia, rod. Vajteršicová, 029 62
Oravské Veselé 439 – 29 m2
14. Ganobjak Serafín, Oravské Veselé 446 – 27 m2
15. Gočálová Katarína, rod. Stašáková, Oravské Veselé 416 – 1 m2
16. Gustiňák Pavol, Žajovka, Oravské Veselé 336 – 613 m2
17. Gustiňák Peter, 029 62 Oravské Veselé, Žajovka 366 – 3 m2
18. Gustiňáková Justína, rod. Balcerčíková, 029 62
Oravské Veselé 366 – 7 m2
19. Jagelka Ferdinand, 029 62 Oravské Veselé 428 – 2 m2
20. Jagelka Ján, MUDr., 029 62 Oravské Veselé 429 – 2 m2
21. Jagelková Štefánia, 029 62 Oravské Veselé 417 – 50 m2
22. Janotka Rudolf, rod. JANOTKA, 029 62 Oravské Veselé 421
– 202 m2
23. Janovjak Ján, Veľké Pole 235, Žarnovica – 1 m2
24. Janovjaková Pavlína, rod. Romaňáková, 029 62
Oravské Veselé 368 – 155 m2
25. Javorová Drahoslava, rod. Sotoňáková, 029 62
Oravské Veselé 549 – 1 m2
26. Joštiaková Margita, rod. Kvasničáková, 029 62
Oravské Veselé 701 – 9 m2
27. Kavoňová Margita, rod. Maliterná, 029 62
Oravské Veselé 579 – 2 m2
28. Kavoňová Vilma, rod. Matušáková, 029 62 Oravské Veselé 503
– 3 m2
29. Kocúrová Alžbeta, rod. Jagelková, 029 62 Oravské Veselé 610
– 2 m2
30. Kocúrová Antónia, rod. Jagelková, 029 62 Oravské Veselé 8
– 2 m2
31. Kohutiarová Janka, rod. Balcerčíková, 029 62
Oravské Veselé 542 – 39 m2
32. Kormančík Peter, rod. Kormančík, Oravské Veselé 315 – 37 m2
33. Kormančíková Terézia, rod. Maliterná, 029 62
Oravské Veselé 641 – 2 m2
34. Koteková Janka, rod. Barteková, 029 62 Oravské Veselé 457
– 44 m2
35. Kozoň Anton, Oravské Veselé 369 – 8 m2
36. Kozoň Anton, Oravské Veselé 369, bsm Kozoňová Terézia,
rod. Kureková, Oravské Veselé 369 – 188 m2
37. Kozoňová Terézia, rod. Kureková, Oravské Veselé 369 – 8 m2
38. Kozoňová Žofia, rod. Romaňáková, 029 62
Oravské Veselé 359 – 34 m2
39. Kumor František, (23.9.1952), 029 62
Oravské Veselé 435 – 12 m2
40. Kureková Daniela, rod. Kureková, 029 62
Oravské Veselé 334 – 202 m2
41. Kureková Júlia, rod. Baleková, 029 62
Oravské Veselé 345 – 36 m2
42. Kurtulíková Mária, rod. Kumorová, 029 62
Oravské Veselé 436 – 12 m2
43. Kvasňáková Mária, rod. Šimurdová, Oravské Veselé 496 – 6 m2
44. Kvasničák František, 029 62 Oravské Veselé 113 – 16 m2
45. Kvasničák Ignác, 029 62 Oravské Veselé 60 – 3 m2
46. Kvasničák Ján, 029 62 Oravské Veselé 61 – 3 m2
47. Kvasničák Jaroslav, 029 62 Oravské Veselé 486 – 3 m2
48. Kvasničák Pavol, 029 62 Oravské Veselé 121 – 3 m2
49. Kvasničák Roman, 029 62 Oravské Veselé 118 – 3 m2
50. Lietavcová Justína, rod. Bibíková, 029 62
Oravské Veselé 510 – 31 m2
51. Lukačovičová Iveta, rod. Romaňáková, 029 62
Oravské Veselé 389 – 12 m2
52. Machyňáková Emília, rod. Matušáková, 029 62
Oravské Veselé 340 – 16 m2
53. Majkutová Pavlína, rod.Šimurdová, 029 62
Oravské Veselé 350 – 27 m2
54. Majkútová Anna, rod. Murínová, Oravské Veselé 493 – 4 m2
55. Maliterný Anton, 029 62 Oravské Veselé 539 – 2 m2
56. Maliterný Jozef, 029 62 Oravské Veselé 536 – 2 m2
57. Maliterný Milan, 029 62 Oravské Veselé 366 – 10 m2
58. Maslaňáková Margita, rod. Durčáková, 029 62
Oravské Veselé 751 – 18 m2
59. Maslaňáková Štefánia, rod. Kvasničáková, 029 62
Oravské Veselé 471 – 32 m2
60. Matušák Milan, rod. Matušák, Oravské Veselé 448 – 12 m2
61. Matušáková Kristína, rod.Barteková, 029 62
Oravské Veselé 398 – 36 m2
62. Mušák Albín, 029 62 Oravské Veselé 28 – 5 m2
63. Mušák František, 029 62 Oravské Veselé 26 – 5 m2
64. Mušák Miroslav, 029 62 Oravské Veselé 31 – 5 m2
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65. Palková Edita, rod. Zanovitová, Oravské Veselé 438 – 36 m2
66. Patron Ivan, 029 62 Oravské Veselé 385 – 7 m2
67. Patronová Žofia, rod. Sotoňáková, 029 62
Oravské Veselé 385 – 21 m2
68. Pisarčíková Mária, rod. Kampošová, Oravské Veselé 414 – 8 m2
69. Pňačková Amália, rod. Kvasničáková, 029 62
Oravské Veselé 284 – 3 m2
70. Pňačková Žofia, rod. Vajteršicová, 029 62
Oravské Veselé 407 – 6 m2
71. Rejduga Jozef, 029 62 Oravské Veselé 136 – 3 m2
72. Rímsko-katolícka cirkev, Oravské Veselé – 163 m2
73. Romaňák Ján, (21.6.1951), 029 62 Oravské Veselé 432
– 26 m22
74. Romaňák Marián, rod. Romaňák, Oravské Veselé 430 – 2 m2
75. Romaňáková Božena, rod. Majkútová, 029 62
Oravské Veselé 432 – 63 m2
76. Romaňáková Emília, rod. Balcerčíková, 029 62
Oravské Veselé 405 – 4 m2
77. Rydzoňová Angelína, rod. Ïurčáková, 029 62
Oravské Veselé 766 – 18 m2
78. Rydzoňová Janka, 029 62 Oravské Veselé 449 – 27 m2
79. Sameliaková Štefánia, rod. Romaňáková, 029 62
Oravské Veselé 533 – 4 m2
80. Sirotiar Daniel, rod. Sirotiar, 029 62 Oravské Veselé 139
– 86 m2
81. Sirotiarová Paulína, rod. Šubjaková, 029 62
Oravské Veselé 357 – 19 m2
82. Sotoňák Alojz, 029 62 Oravské Veselé 547 – 1 m2
83. Sotoňák Dušan, 029 62 Oravské Veselé 394 – 15 m2
84. Sotoňák Dušan, 029 62 Oravské Veselé 394, bsm Sotoňáková
Helena, rod. Šubjaková, Oravské Veselé 394 – 9 m2
85. Sotoňák Vladimír, 029 62 Oravské Veselé 686 – 1 m2
86. Sotoňáková Anna, rod. Šimurdová, 029 62
Oravské Veselé 447 – 6 m2
87. Sotoňáková Margita, rod. Pňačková, 029 62
Oravské Veselé 390 – 16 m2
88. Stašák Anton (ml.), 029 62 Oravské Veselé 416 – 60 m2
89. Stašák Juraj, 029 62 Oravské Veselé 416 – 4 m2
90. Stašák Miroslav, 029 62 Oravské Veselé 161 – 1 m2
91. Stašák Štefan, 029 62 Oravské Veselé 161 – 10 m2
92. Stašáková Veronika, rod. Rejdugová, 029 62
Oravské Veselé 135 – 1 m2
93. Stopjak Anton, 029 62 Oravské Veselé 458 – 42 m2
94. Stopjaková Anastázia, rod. Chovančáková, 029 62
Oravské Veselé 23 – 3 m2
95. Sumega Marián, 029 62 Oravské Veselé 497 – 31 m2
96. Surovčíková Margita, rod. Sirotiarová, 029 62
Oravské Veselé 482 – 24 m2
97. Šefčík Anton, 029 62 Oravské Veselé 599 – 5 m2
98. Ing. Šefčík František, 029 62 Oravské Veselé 442 – 5 m2
99. Šefčík Ján, 029 62 Oravské Veselé 599 – 5 m2
100. Šefčík Jozef, 029 62 Oravské Veselé 599 – 5 m2
101. Šefčík Marián, 029 62 Oravské Veselé 599 – 5 m2
102. Papanová Mária, rod. Šefčíková – 5 m2, Lokca
103. Šefčíková Štefánia, rod. Šimurdová, Oravské Veselé 599 – 5 m2
104. Šimurda Anton, Oravské Veselé 464 – 6 m2
105. Šimurda Ján, Oravské Veselé 455 – 6 m2
106. Šimurda Miroslav, rod. Šimurda, 029 62
Oravské Veselé 499 – 10 m2
107. Šubjak Milan, 029 62 Oravské Veselé 351 – 8 m2
108. Šubjaková Mária, rod. Sirotiarová, Oravské Veselé 139 – 1m2
109. Vajteršic Anton, 029 62 Oravské Veselé 466 – 29 m2
110. Vajteršicová Mária, rod. Gaššová, 029 62
Oravské Veselé 437 – 29 m2
111. Vajteršicová Mária, rod. Kormančíková, 029 62
Oravské Veselé 466 – 95 m2
112. Žofajová Kristína, rod. Durčáková, 029 62
Oravské Veselé 771 – 18 m2

Spoločenská kronika

Naši spoluobčania v toku času
65 rokov sa dožívajú:
PÒAČKOVÁ MARGITA
RYDZOÒOVÁ JANKA
KORMANČÍKOVÁ IRENA
STOPJAKOVÁ ANASTÁZIA
KVASNIČÁK PAVOL
MACHYÒÁKOVÁ EMÍLIA
PISARČÍKOVÁ ANTÓNIA
KORMANČÍK MILAN
BABINDÁK JAROSLAV
PETRUĽÁKOVÁ PAVLÍNA
MARTON MICHAL
KOCÚR ŠTEFAN
CHOVANCOVÁ JUSTÍNA
KUREKOVÁ MARGITA

70 rokov sa dožívajú:
GLIVIAKOVÁ ŠTEFÁNIA

PISARČÍK ALBÍN
MASLAÒÁKOVÁ ŠTEFÁNIA
JEVJAKOVÁ PAVLÍNA
SIROTIAR DANIEL
STAŠÁKOVÁ JANKA
MACHYÒÁK ALBÍN
SOCHOVÁ MARGITA
SIROTIAR FRANTIŠEK
BABEČKOVÁ ANGELA

75 rokov sa dožívajú:
VAJTERŠICOVÁ MÁRIA
SIROTIAR SERAFÍN
KUBAŠÁKOVÁ KRISTÍNA
STAŠÁKOVÁ MÁRIA
OBECAJČÍKOVÁ EMÍLIA
ROMAÒÁKOVÁ JANKA
GOČALOVÁ PAVLÍNA
HUBČÍKOVÁ TERÉZIA

LIETAVEC ANTON
STAŠÁKOVÁ VERONIKA
CHROMKOVÁ JANKA

GERGIŠÁKOVÁ ĽUDMILA
MOŠTÍKOVÁ JOHANA

90 rokov sa dožívajú:
80 rokov sa dožívajú:
KVASNIČÁKOVÁ MARGITA
SOTOÒÁKOVÁ MARGITA
JEVJAK SERAFÍN
SUROVČÍKOVÁ MARGITA
BALCERČÍK ANTON
OBECAJČÍK SERAFÍN
BALCERČÍKOVÁ ŠTEFÁNIA
KVASNIČÁKOVÁ JOHANA

PÒAČEK JÁN
KOZOÒOVÁ ŽOFIA

95 rokov sa dožíva:
MASLANČÍKOVÁ MARGITA

85 rokov sa dožívajú:
RYDZOÒOVÁ MARGITA
SAMELIAKOVÁ ĽUDMILA
KUREKOVÁ ŽOFIA
KUREK ŠTEFAN

Vítame našich najmenších ...
EMA JANKOLOVÁ, PATRIK KELUŠÁK, SÁRA ŠEFČÍKOVÁ,
ŠIMON JANOTKA, TOMÁŠ KOCÚR, NIKOLA MAZURÁKOVÁ,
DÁVID RUĽÁK, ELIÁŠ JURČÁK, VANESA GUDJONČÍKOVÁ,
LIANA VOJTKUĽÁKOVÁ, KRISTIÁN GOČAL
uzavreté manželstvá – 2. polrok 2010
TIBOR ADAMČÍK a MARGITA GOLÁKOVÁ
PATRIK KUREK a DANIELA BLAHÚTOVÁ
TOMÁŠ VOLENTIER a Mgr. MICHAELA SOCHUĽÁKOVÁ
JURAJ PROTUŠ a Mgr. MARTINA PÒAČKOVÁ
Ing. MILOŠ PISARČÍK a Mgr. GANIELA KORMANČÍKOVÁ
TOMÁŠ NOCAR a VERONIKA ŠIMURDOVÁ
MIROSLAV VNENČÁK a DOMINIKA VONŠÁKOVÁ
Bc. SLAVOMÍR BALCERČÍK a Mgr. ZUZANA KUREKOVÁ
ROMAN JANOTKA a Bc. ELENA SOTOÒÁKOVÁ
JURAJ BREZOÒÁK a ZDENKA KORMANČÍKOVÁ
Ing. MARIÁN GRAÒÁK a KATARÍNA SIROTIAROVÁ
JOZEF PREČINSKÝ a Mgr. ZUZANA SOTOÒÁKOVÁ
JÚLIUS HLUŠÍK a EVA RONČÁKOVÁ
TOMÁŠ KUREK a MIROSLAVA KORMANČÍKOVÁ

†
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.

Alžbeta Ganobèíková

Viktor Ganobjak

Mária Stašáková

Pavol Janotka

Anna Kureková

†

na aktuálnu tému...
Martina Jurčáková

Mariánske dni – 4. ročník
Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi, moje srdce,
ruky, moju tvár. Vždy je s nami tá, čo viem, že
chráni, každý úsmev, čo mi život dal.
Ty nás vítaš v chráme plnom lásky, na tom
Tvojom tichom nádvorí. Čakáme Ťa každú
chvíľu, prosíme Ťa, daj nám silu, Mária, Ty naša
Kráľovná, Mária Ty naša Kráľovná.
Aj tieto slová známej piesne zneli na amfiteátri
pri obecnom úrade pri príležitosti 4. ročníka Mariánskych dní, ktoré sa konali 12.9.2010. A to práve
na meniny Panny Márie, našej patrónky Slovenska.
Panna Mária je symbolom chudoby a pokory, ktorá v dnešných časoch nám všetkým chýba, a preto

je vzorom pre malých aj veľkých. Celé slávnostné
podujatie sa začalo svätou omšou, ktorú celebroval
v sprievode nášho duchovného otca aj vdp. Michal
Tondra, dekan z Trstenej. Do slávnostnej vigílie sa
zapojil aj obecný úrad, ktorý hlavne reprezentoval
starosta obce Vladimír Borák, poslanci OZ a aj zamestnanci OcÚ. Zvláštnosťou sv. omše boli aj špecifické obetné dary: svieca, ruženec, kameň, lieky,
torta, lesné a záhradné plody. Po skončení sv. omše
nasledoval sprievod s novou sochou Panny Márie
do miestneho kostola.
Sprievodný kultúrny program začal o 1400 hod,
ktorý hneď v úvode otvoril cirkevný spevácky zbor
z našej obce. Ïalším hosťom bol cirkevný spevácky

zbor z Námestova a z našej susednej obce Mutné.
Tieto zbory sa k nám už pravidelne vracajú, a práve
toto je symbolom Mariánskych dní:

,,Spoloène oslavovaś Sedembolestnú Pannu Máriu!“
Ïalším vzácnym hosťom bola dychová hudba
Tvrdošanka, ktorá našu obec navštívila taktiež niekoľkokrát a vždy svojím vystúpením navodí výbornú atmosféru. Veď chváliť nášho Pána piesňou, nech
je akákoľvek, je hlavným cieľom kresťanstva. Pevne
dúfam, že sa táto tradícia zachová a aj v budúcnosti
sa stretneme na ďalšom ročníku Mariánskych dní.

Pavla GANOBČÍKOVÁ

DFS Pilsko už má 38 rokov a stále je aktívny a žiadaný
Uplynulé obdobie bolo pre členov súboru bohaté na vystúpenia. Ani si nestihli oddýchnuť po
bohatých vianočných vystúpeniach na Bratislavských vianoèných trhoch, či v Českej republike v Kozloviciach na Souznìní, už ich čakal veľký program
s bratislavským súborom Kremienok, v Námestove.
Sála zaplnená do posledného miestečka odmenila
účinkujúcich standing-ovations, ktoré deti zažili
hádam po prvý krát.
V apríli sa konali Oravské spievanky, kde nás
úspešne reprezentovala Kristínka Vojtasová, ktorá
postúpila na krajskú súťažnú prehliadku. V mesiaci máj sa súbor zúčastnil na Medzinárodnom detskom folklórnom festivale vo Zvolene, kde spolu so
zahraničnými súbormi a so súbormi zo Slovenska
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prezentoval naše veselovské piesne a tance.
V júni to bol ďalší Medzinárodný svatojánsky folklórny festival – Bystøice – Česká republika. Samozrejme,
že náš DFS nechýbal ani na najväčšom sviatku folklóru na Orave – Podroháčske folklórne slávnosti.
Začiatkom septembra sme opäť cestovali do
Čiech, kde sme v Bystøici vystúpili v programe „Poznejme se navzájem“. Tu sa nám podaril parádny gól.
Robili sme „predskokana“ kapele No Name, ktorá tu
mala koncert, na ktorom sme samozrejme boli aj
my. September sme uzavreli vystúpením v Pohronskej Polhore na Michalských slávnostiach vïaky, kde
spolu s DFS účinkovali aj dievčatá z nášho cirkevného zboru na Pastorále v chráme sv. Michala.
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„Sme radi, že v dnešnej dobe poèítaèov a ïalších médií
sa deti zapájajú do takej vzácnej èinnosti, akou je poznávanie našej ¾udovej kultúry a snažia sa osvojiś si piesne,
hry, zvyky v goralskom náreèí. Veï práve cez vystúpenia
nášho DFS Pilsko nás poznajú na celom Slovensku i za
hranicami.
Ïakujeme deśom a pravdaže i Vám, rodièia, že ich
v tomto podporujete. Želáme si, aby sa to vzácne kultúrne
dedièstvo prenášalo aj na budúce generácie a vzbudzovalo
v nás hrdosś na ten kúsok zeme, kde sme sa narodili.
Sme vïaèní vedeniu ZŠ a OcÚ nielen za finanènú
podporu, ale aj skutoèný záujem o aktivity, trampoty aj
úspechy nášho súboru. Aj ich pozitívny prístup je jedným
z hnacích motorov našej èinnosti. Ïakujeme!“

športová príloha
TJ TATRAN Oravské Veselé

Zelená je tráva, futbal to je hra...
,,Zelená je tráva, futbal to je hra a kto góly dáva, len ganizovaného športu v obci bol vdp. Kornel Brtko, dní. Je obdivuhodné, že sa aj v dnešnej uponáhľanej
katolícky kňaz ktorý podľa vzoru Dona Bosca chcel dobe nájdu ľudia, ktorí majú chuť pracovať s deťmi
ten vyhráva...“
Futbal je kolektívna hra, ktorá si vyžaduje celé
srdce i myseľ hráča, výbornú koncentráciu a bleskové reakcie. V našej obci sa futbalu darí už od roku
1950, kedy sa vtedajším dobrovoľníkom podarilo
založiť TJ TATRAN. Prvým spoluzakladateľom or-

k sebe pritiahnuť mladých nielen bohoslužbou, ale
aj inými aktivitami, medzi ktoré patril hlavne futbal,
volejbal a šach.
Celá športová činnosť TJ Tatranu prešla mnohými zmenami, no veľmi aktívne pracuje do dnešných

a mládežou a trénovať ich.
Celé podujatie venované organizovanému
športu sa začalo v piatok slávnostným oceňovaním
našich občanov, ktorí sa zaslúžili o vybudovanie
športového areálu.

Ocenení športovci TJ TATRAN in memoriam: 1. Brtko Kornel (zakladateľ); 2. Balcerčík Augustín; 3. Borák Ján; 4. Mikula Milan; 5. Kinier Jozef; 6. Surovčík Albín; 7. Matušák Viktor; 8. Romaňák Ján; 9. Rieger Viktor, st.; 10. Vajteršíc Jozef; 11. Romaňák Anton; 12. Kozoň Jozef; 13. Bobek Anton, st., ml.; 14. Kohutiar Jozef; 15. Rejduga
Viktor, Ing.; 16. Palko Milan, st.
Ocenení funkcionári TJ TATRAN: 1. Vajteršíc Viktor; 2. Lietavec Štefan; 3. MUDr. Jagelka Ján; 4. Mgr. Sameliak Dušan; 5. Rieger Jozef, st.; 6. Rejduga Miroslav; 7. Rejduga Dušan; 8. Feranec Marcel; 9. Tarčák Ján; 10. Sameliak Anton; 11. Pisarčík Viktor; 12. Červeň Stanislav; 13. Polakovič Jozef; 14. Mičev Miroslav; 15. Maslaňák Alojz;
16. Matušák Milan; 17. Sotoňák Dušan; 18. Romaňák Dušan; 19. Romaňák Rudolf; 20. Ganobčík Serafín; 21. Sameliak Augustín;
Ocenení športovci TJ TATRAN: 1. Romaňák Viktor; 2. Ganobják Jozef; 3. Chromek Jozef; 4. Rieger Viktor, ml.; 5. Majdiak Milan; 6. Sameliak Viktor; 7. Pisarčík Milan;
8. Vjatrák Anton; 9. Kvasničák Jozef; 10. Kvasničák Ján; 11. Kvasničák Miroslav; 12. Ganobčík Miroslav; 13. Čajka Jozef; 14. Pisarčík Serafín; 15. Sotoňák Štefan;
16. Sotoňák Ján; 17. Maslaňák Milan; 18. Sameliak Milan; 19. Pisarík Václav; 20. Štefánia Ganobčíková; 21. Pavlína Ganobčíková; 22. Justína Murínová; 23. Margita Kureková; 24. Margita Maslaňáková; 25. Anna Ganobčíková; 26. Mária Romaňáková; 27. Michal Kumor; 28. Miloš Mušák; 29. Martin Pisarčík; 30. Lukáš Briš; 31. Martin
Kriš; 32. František Majdiak; 33. Drahoš Madleňák; 34. Kromka Anton; 35. Roman Maslaňák; 36. Pavol Pisarčík;

športová príloha
TJ TATRAN informuje...

60. výročie organizovaného športu v obci Oravské Veselé
Šesťdesiat rokov je v ľudskom živote medzník,
ktorý oddeľuje obdobie práce od zaslúženého odpočinku, plynulo prechádzajúceho do vyhasínania
a odchodu na večnosť. Kým v prípade človeka je
oslava šesťdesiatich rokov existencie zmesou pocitov smutných i radostných, v prípade čohokoľvek
iného na smútok nie je dôvod.
Oravské Veselé v roku 2010 oslavuje. Oslavuje
60. výročie organizovaného športu, 60 rokov súťaženia, reprezentovania, odhodlania, ale aj námahy,
odriekania a občas možno aj trápenia. Avšak tak
ako všade, aj v športe platí, že bez utrpenia niet radosti, bez odriekania výsledkov a bez bolesti nie je
možné dosiahnuť žiaden hodnotný cieľ.
Športovci, funkcionári a organizátori veselovského športu obstáli v predchádzajúcich šiestich
desaťročiach so cťou. Svedčí o tom množstvo výborných výsledkov, vybudovaný športový areál,
ale predovšetkým skutočnosť, že šport patrí k najobľúbenejším voľno-časovým aktivitám obyvateľov našej obce.
Veľký rozvoj zaznamenali v našej obci športy
ako šach, volejbal, stolný tenis, no predovšetkým
futbal. Futbal sa teší najväčšej popularite od prvopočiatkov organizovaného športu v našej obci až
do dnešných dní.
V roku 1950 sa všetky športy v obci zlúčili do
Telovýchovnej jednoty Sokol. Zakladateľom organizovaného športu bol pán Kornej Brtko, ktorý sa
po vzniku telovýchovnej jednoty ujal jej vedenia
a dosiahol v nej mimoriadne výsledky.

Šesśdesiate roky 20. storoèia

súśaže vykazovali dobré výsledky. No i keï postupuje
do vyššej súśaže, musí ešte ïalej zlepšovaś svoj výkon,
Odchodom vdp. Kornela Brtku v roku 1958 na- pretože tento nie je na takej výške, aký by mal byś.“
stal v rozvoji športu dočasný útlm. K opätovnému
oživeniu došlo až začiatkom šesťdesiatych rokov,

TJ TATRAN
Oravské Veselé

1950 – 2010

keď sa predsedom TJ stal učiteľ Jozef Kinier. Vo
futbalovej sezóne 1960/1961 hrali muži III. triedu
okresnej súťaže. Ich súpermi boli mužstvá z Rabče,
Bobrova, Zubrohlavy, Lokce, Oravskej Lesnej, Brezy
a Zákamenného.
Vo futbalovej sezóne 1961/1962 obsadili muži
v III. triede okresnej súťaže predposledné siedme
miesto a funkcionári veselovského športu si uvedomili, že ak chcú vo futbale napredovať, budú sa
FUTBAL
o to musieť všetci aktívne pričiniť.
Prvé zmienky o snahe skvalitniť úroveň futbalu
Päśdesiate roky 20. storoèia
v Oravskom Veselom zazneli na aktíve futbalového
Futbal sa začal hrávať na farskom ihrisku za zá- zväzu, ktorý sa konal 18. decembra 1962 v Dolnom
kladnou školou pri Mútniku. Stalo sa, že v nedeľu Kubíne.
Zástupca športu z Oravského Veselého sa vyjadpred zápasom prišli hráči na ihrisko a toto bolo
sčasti zorané. Problémy vznikali aj s vlastníkmi su- ril: „Pre futbalový šport nemáme dostatok finanèných
sedných pozemkov.
prostriedkov. Financie získavame z taneèných zábav,
V sezóne 1953/1952 sa hrali vzájomné zápasy z ktorých zisk stále býva nízky. O šport sa starajú len
s Lokcou, Bobrovom, Zubrohlavou, Vavrečkou, Ťa- uèitelia, ktorí ešte nezískali ve¾a priaznivcov. Dúfame
pešovom, Rabčou a priateľské stretnutia v Podbieli. však, že vybudovaním nového ihriska, vytvorením

Posledný zápas v III. triede odohrali muži z Oravského Veselého proti mužstvu z Oravskej Lesnej,
v ktorom vyhrali 7:2.

„Poèetné obecenstvo videlo urputný boj svojho mužstva od samého zaèiatku až do konca zápasu. Domáce
mužstvo hralo ve¾mi nervózne, èo prekážalo najmä
útoèníkom, ktorí v prvom polèase premárnili ve¾a vyložených šancí. V II. polèase po stálom tlaku domácich,
obrana hostí nevydržala so silami a zamerala sa len
na odkopávanie. Góly domácich dali: Borák 2, Romaòák, Sameliak, Murín, Dr. Jagelka, Borák.“ – citované
z dobovej tlače.
V sezóne 1966/1967 postúpilo Oravské Veselé
do II. triedy okresnej súťaže. V tom čase vo výbore
telovýchovnej jednoty pracovali nasledovní funkcionári: Jozef Kinier, Ján Jagelka, Karol Kopta, Jozef
Krasuľa, Ignác Bibík, Viktor Rieger, Anton Romaňák,
Jozef Vajteršic, Anton Vajteršic, Viktor Vajteršic
a Ján Sirotiar.
Prvý zápas na novom ihrisku sa odohral v jeseni
v roku 1966 proti Tvrdošínu. Remíza 4:4 bola prekvapením a nečakaným úspechom. Správa zo zápasu sa objavila aj v regionálnej tlači: „Oravské Vese-

Štátnych majetkov a zlepšením spolupráce
so Zväzarmom, dostane sa futbal u nás na
žiadanú úroveò a s ním aj ostatné druhy
športu.“ – citované z dobovej tlače.
V roku 1964 Telovýchovné zariadenie
Sokol Oravské Veselé vybudovalo ihrisko
v hodnote 200 000 Kčs.
Vo futbalovej sezóne 1964/1965 obsadili muži v III. triede okresnej súťaže
posledné 9. miesto, ale už v ročníku
1965/1966 muži z Oravského Veselého
III. triedu vyhrali a postúpili do vyššej súťaže.
O postupe našich mužov od vyššej súťaže sa vyjadrila aj dobová regionálna tlač:

„Aj posledné kolo III. triedy sever úspešne
skonèilo. I keï poèasie neprialo, predsa sa
Za mužstvo hrali: K. Brtko, J. Kinier, J. Pisarčík, uskutoènili všetky zápasy. V tomto kole padlo i koneèJ. Kutalík, V. Balcerčík, V. Rejduga, A. Klinovský, V. né rozhodnutie, ktorý oddiel postúpi do okresného prePisarčík, A. Romaňák, K. Kopta, V. Romaňák.
boru. Je ním oddiel Oravské Veselé. V tomto roèníku
našli najlepších jedenásś hráèov, ktorí už od zaèiatku
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lé – Tvrdošín 4:4. Na prvý zápas okresného preboru sa
domáce mužstvo dobre pripravilo. Najprv si vybudovalo nové ihrisko, pretože staré rozmerovo a hracou plochou nevyhovovalo. Zaviedlo do svojej èinnosti i tréningy, ktoré sa vyplatili, lebo mužstvo v tomto zápase
podalo ten najlepší výkon v tomto roku. Zatia¾ chýba
skúsenosś, ktorú však nahradili obetavosśou a rýchlosśou. Hostia sa predstavili technickou hrou, ktorá však
nestaèila na víśazstvo. Zápas bol hraný pomerne tvrdo,
naèo doplatili mnohí hráèi. Góly za domácich dali Sameliak 2, Borák 2.“
Vo futbalovej sezóne 1966/1967 obsadili muži

ako nováčik II. triedy 5. miesto so ziskom 22 bodov
Sedemdesiate roky 20. storoèia
a na svoje konto si pripísali deväť víťazstiev, štyri remízy a deväť prehier. V priebehu sezóny bola skvaSedemdesiate roky minulého storočia neboli pre
litnená hracia plocha a bolo vybudované oplotenie futbalový šport v Oravskom Veselom jednoduché.
areálu, na čom mali veľkú zásluhu pán Jozef Kinier Funkcionári telovýchovnej jednoty sa borili s mnoa pán Albín Surovčík. Pán Surovčík bol nielen vedú- hými, najmä finančnými ťažkosťami. Aj napriek
zložitej finančnej situácii, keď sa v roku
1970 Štátne majetky vzdali spolupráce
s TJ, sa podarilo zrekonštruovať ihrisko
a celé desaťročie zotrvať v II. triede okresnej futbalovej súťaže.
Trénerská rada a ŠTK Okresného futbalového zväzu začala v tejto sezóne hodnotiť výkony jednotlivých hráčov v II. triede.
Prvá najlepšia jedenástka pozostávala
z hráčov: Pečarka – Nižná, Jaššo – Hruštín,
Nemček – Krásna Hôrka, Malár – Nižná B,
Pavlík – Nižná B, Jaroš – Istebné B, Durčák
– Trstená, Sameliak – Or. Veselé, Borák – Or.
Veselé, Precner – Trstená a Medvecký –
Krásna Hôrka.
Vo futbalovej sezóne 1974/1975 sa v II.
triede muži umiestnili na 4 mieste.
V sezóne 1974/195 dosiahli veselovskí futbalisti
cim mužstva, ale zabezpečil pre oddiel významnú
jedno z historicky najvyšších víťazstiev: „Oravské
finančnú a materiálnu podporu.
Vo futbalovej sezóne 1967/1968 si muži o jednu Veselé – Lokca 9:0. Zápas mal dobrú úroveò i napriek
priečku polepšili a obsadili v II. triede okresnej sú- tomu, že sa hral na śažkom teréne. Domáci boli celý
ťaže 4. miesto. Po jesennej časti futbalovej sezóny zápas lepším mužstvom dôkazom èoho je ich vysoké
sa hra našich futbalistov stretla v regionálnej tlači víśazstvo. Góly: Kampoš 5, Èerveò 3 a V. Rieger.“ –
s mimoriadne kladným ohlasom: „Oravské Veselé je citované z regionálnej tlače.
zatia¾ druhý rok úèastníkom II. triedy. Za toto obdobie
Vo futbalovej sezóne 1976/1977 sa v II. triede
dosiahli hráèi takú výkonnosś, že sú prekvapením sú- muži umiestnili na 7. mieste.
śaže. Oddiel má schopných funkcionárov, ktorí ve¾mi
V 22. kole súťaže si odborná športová verejnosť
dbajú na dobrú prípravu hráèov a na dobrú reprezen- všimla dlhoročné kvalitné výkony Jána Boráka,
táciu svojej obce. Dokázali v krátkej dobe upraviś hra- o ktorých za zmienili aj v regionálnej tlači: „Oravské

muži umiestnili na 12. mieste a 28. júna 1980 futbalové mužstvo z Oravského Veselého zostúpilo
do III. triedy. Po 14 rokoch úspešného účinkovania
v II. triede sa museli naši futbalisti vyrovnať s novou situáciou a opäť sa pokúsiť prebojovať medzi
najlepšie oravské futbalové družstvá.

Osemdesiate roky 20. storoèia
Osemdesiate roky možno pokladať za „najbúrlivejšie“ roky veselovského futbalu. Našim mužom
sa v tejto dekáde podarilo dosiahnuť najvyšší počet
postupov a zostupov z II. do III. triedy v histórii veselovského futbalu.
Vo futbalovej sezóne 1982/1983 sa v II. triede
muži umiestnili na 14. mieste a zostúpili do III. triedy, a to aj napriek skutočnosti, že posledný zápas
veselovskí futbalisti vyhrali a ako uvádza dobová
tlač odohrali na slušnej úrovni: „Oravské Veselé –

Oravská Polhora 4:2. Posledný zápas obidvoch mužstiev v druhej triede priniesol futbal bohatý na góly. Domáci sa chceli dôstojne rozlúèiś so svojím úèinkovaním
medzi oravskou elitou, podali bojovný výkon a slávili
úspech. Už do prestávky viedli gólmi Kvasnièáka a Resutíka 2:0. V druhom polèase si dali zadáci Oravskej
Polhory vlastný gól a potom opäś Resutík zaznamenal
4. gól.“
Vo futbalovej sezóne 1984/1985 sa v II. triede
muži umiestnili na 10. mieste a zostúpili do III. triedy. Aj napriek vypadnutiu, zaznamenali naši hráči
mimoriadny výsledok, ktorý sa ocitol v titulku
športovej prílohy regionálnych novín: „Rekordné

ciu plochu s vysokým oplotením. Pri zápasoch majú
dobrú organizáciu a dokážu pomocou niektorých hier
školskej mládeže získaś ve¾ký poèet divákov (až 500).
Taktiež majú predpoklad získaś 1. miesto, lebo najśažšie zápasy hrá so súperom na vlastnom ihrisku.“ – ci-

Veselé – Oravský Podzámok 2:0. Pekný zápas, v ktorom hostia boli domácim rovnocenným súperom. Mali
však streleckú smolu. Naproti domáci vyśažili dva góly
z kopaèiek Boráka, ktorý, zdá sa, že nestarne a vie vynikajúco využiś svoje skúsenosti. Rozhodoval Knapp,
ktorý mal u¾ahèenú prácu aj slušným vystupovaním
tované z regionálnej tlače.
Vo futbalovej sezóne 1968/1969 sa muži umiest- hráèov i obecenstva.“
nili v II. triede na 7. mieste. Vo futbalovej sezóne
1969/1970 sa muži umiestnili v II. triede na 3. mieste.
V šesťdesiatych rokoch 20. storočia reprezentovali
Oravské Veselé hráči: Jozef Kinier, Jozef Krasuľa,
Viktor Vajteršic, Ján Jagelka, Jozef Borák, Franti-

šek Borák, Ján Borák, Dušan Sameliak, Augustín
Balcerčík, Jozef Ganobjak, Michal Lietavec, Štefan
Lietavec, Jozef Rieger, Milan Palko, Milan Balcerčík,
Dušan Balcerčík, Rudolf Murín, Ignác Murín, František Majdiak, Karol Hlavatý, František Rodro, Ján
Romaňák a iní.

Vo futbalovej sezóne 1977/1978 sa v II. triede
muži umiestnili na 11. mieste.
V priebehu sedemdesiatych rokov odišla jedna
výrazná futbalová generácia vynikajúcich hráčov:
Dušan Sameliak, Gustáv Balcerčík, Ján Borák, Viktor Matušák, Jozef Chromek, Roman
Miškovič, Viktor Sameliak, Jozef Rieger,
Jozef Kurek, Ignác Murín, Pavol Kampoš, Milan Palko, Milan Mikula, Stanislav
Červeň, Jozef Ganobjak, Rudolf Čiernik,
Ján Romaňák, Anton Meško, čo sa neskôr odrazilo na poklese výkonnosti
družstva mužov.
V roku 1977 nastali zmeny aj vo vedení TJ. Predsedom sa stal Ján Borák
a členmi výboru: Milan Mikula, Ján
Sirotiar, Félix Sirotiar, Daniel Sirotiar,
František Borák, Augustín Kocúr, Milan
Kormančík, Jozef Chromek, Ferdinand
Kurek, Karol Kopta, Anton Vajteršic
a pokladník Leonard Slovík.
Situácia v telovýchovnej jednote sa
zhoršovala. Futbalisti na zápasy cestovali za vlastné peniaze, na vlastných alebo prenajatých osobných autách. Generačná výmena a zhoršené materiálne podmienky sa prejavili aj na výsledkoch.
Vo futbalovej sezóne 1978/1979 sa v II. triede
muži umiestnili na 12. mieste.
Vo futbalovej sezóne 1979/1980 sa v II. triede

víśazstvo futbalistov Oravského Veselého. Oravské Veselé – Vasi¾ov 12:2. Zásluhou futbalistov Oravského
Veselého, ktorí rozstrie¾ali hráèov Vasi¾ova sa zrodilo
rekordné víśazstvo. Po prvom polèase to vôbec nevyzeralo na debakel, no po zmene strán už hru celkom
ovládli domáci. Ich góly zaznamenali: Kinier 3, Kvasnièák 3, V. Rieger, Pòaèek a Briš po 2.“
V rokoch 1984 – 1988 vykonával funkciu predsedu telovýchovnej jednoty Jozef Rieger. Neskôr sa
do vedenia opäť dostal Ján Borák. Vo výbore pracovali Dušan Rejduga, Milan Mikula, Viktor Matušák,
Miroslav Majkút, Alojz Maslaňák, Miroslav Rejduga
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a pokladníčka Žofia Maslaňáková. Mužov trénoval
pán Miroslav Rejduga.
Hráčsky káder: Ivan Ganobčík, Jozef Sirotiar, Viktor Rieger, Ján Sotoňák, Pavol Maslaňák, Peter Romaňák, Miroslav Kvasničák, Milan Majdiak, Anton

Pňaček, Štefan Rejduga, Jozef Chromek, Milan Balcerčík, Milan Pisarčík, Viktor Matušák, Ignác Murín
a iní. Koncom osemdesiatych rokov sa z finančných
prostriedkov získaných brigádnickou činnosťou
vybudovalo nové oplotenie futbalového ihriska.

VOLEJBAL
Druhým najpopulárnejším športom v obci je volejbal. Prvé zmienky o tejto zaujímavej hre siahajú
až do druhej polovice 30-tych rokov minulého storočia. Volejbal sa rekreačne začal hrávať na ihrisku
v kasárni Finančnej pohraničnej stráže. Avšak vojnové obdobie 1938-1945 znemožnili ďalší rozvoj
ako volejbalu, tak aj ostatných športov v obci.

Volejbal sa opäť začal hrávať v roku 1946. V strede obce, za pekárňou Františka Jaňáka, bolo vybudované ihrisko. Ihrisko slúžilo pre telesnú výchovu
školskej mládeže, pre rekreačnú činnosť učiteľov
a v čase prázdnin aj pre študujúcu mládež.
Ïalšie ihrisko bolo vybudované na nižnom konci, pri rieke Mútňanka.
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Najvýraznejší úspech dosiahli veselovské volejbalistky–dorastenky v sezóne 1955/1996,keď sa na
celoštátnom prebore Dobrovoľných športových organizácií v Štúrove umiestnili na 3. mieste za družstvami z Prahy a Ostravy.
Družstvo
volejbalistiek:
Klára Pilarčíková, Štefánia Vajteršicová, Justína Sirotiarová,
Pavla Sameliaková, Margita
Kureková, Janka Romaňáková, Mária Romaňáková, Mária
Sotoňáková, Kristína Ganobjaková, Kristína Čičová. Vedúci
oddielu: vdp. Kornel Brtko.
Zaujímavosťou tohto úspechu je, že bol spomenutý aj
v autobiografickej próze vdp.
Kornela Brtku Úlomky zo života:

„Keï som v januári 1947
prišiel do Oravského Veselého,
našiel som nielen šachistov, ale
aj volejbalistov. Bol to pozostatok po úèinkovaní dp.
Štefana Precnera. Volejbalové ihrisko bolo v centre dediny. Hrávali sme každý deò. Prvé roky sme chodili
na zápasy do Námestova, do Rabèíc a doma sa nás
niekedy nazbieralo aj na dve šestky.
V roku 1956 sme v okrese Námestovo chytili všetky
prvé umiestnenia: muži, ženy i dorastenky. Ako víśaz
sme išli do Liptovského Jána na krajský prebor. Tam
boli ženy tretie, muži druhí a dorastenky prvé. Dorastenky boli prvé aj v krajskom prebore, a tak sa do celoštátneho finále, ktoré sa hralo v Štúrove.
Bolo to v èase, keï sa okopávali zemiaky. Dievèatá
som musel pýtaś od materí, aby ich prepustili jednak
na tréning a potom do Štúrova. Celou cestou som ich
musel uèiś, aby ma volali „ujo“. Kto sa pomýlil, musel
daś korunu na „nanuky“.
V Štúrove sme prehrali len s Ostravou 2:0 a s Deèínom 2:1 a získali sme tretie miesto, èo bolo pre nás ve¾kou radosśou. Všetky ostatné zápasy naše dievèatá ako
zástupcovia Žilinského kraja vyhrali. Každá z dievèat
dostala diplom. Bol to radostný pocit. Taký zapadákov
ako Oravské Veselé, ïaleko od sveta, reprezentovalo
Žilinský kraj a bolo v republike na treśom mieste.
Keï sme v nede¾u zavèas ráno išli na svätú omšu,
z Ústredného výboru z Prahy sa pýtali, kde vediem tie
dievèatá. Èo śa do toho, trénujem ja a ja rozhodujem
o spôsobe tréningu. Viete, že kòaz a viera boli ich nepriate¾mi a lepšie bolo vtedy sa im vyhnúś a svoje si
zachovaś. Boli by nás zbytoène fumigovali a poškodzovali.“
Na úspešnú volejbalovú tradíciu z 50-tych rokov
nadväzuje aj účinkovanie družstva dorasteniek
v rokoch 1973 – 1978. Pod vedením pána učiteľa
Miroslava Mičeva, neskôr pod vedením Viktora Matušáka úspešne hralo v krajských majstrovstvách.
Keď sa táto hra presunula do športových hál a telocviční, museli dievčatá hrávať v telocvični v Námestove (naša telocvičňa nemá predpísané rozmery).
Nastali finančné problémy s dopravou na zápasy
i problémy s doplňovaním hráčskeho kádra, z čoho
vyplynulo, že družstvo skončilo účinkovanie v krajskej súťaži.
Volejbalové družstvo tvorili: Darina Kvasničáková, Zuzana Ganobčíková, Božena Stašáková, Božena
Šurinová, Helena Pavľáková, Viera Školáková, Pavlína Gajňáková, Viera Uričáková, Helena Kozáková,
Daniela Romaňáková.
Oživenie záujmu o volejbal nastalo v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Muži pod vede-
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ním Agustína Sameliaka a ženy pod vedením Zdeňky Sameliakovej boli niekoľko rokov účastníkmi
okresnej súťaže. V roku 2003 sa obdive družstva
zo súťaže z organizačných dôvodov odhlásili.
Pre veľký záujem o volejbal vznikla v obci v roku

2003 Veselovská volejbalová miniliga. V prvom
ročníku Veselovskej volejbalovej miniligy, ročník
2003/2004, súťažilo v obci 8 družstiev: Rodičia,
Oragro, Materasso, Učitelia, Juniori, Gorali, Rodičia
VK a Minibor. V sezóne 2009/2010 sa uskutočnil
VII. ročník miniligy. Hlavným organizátorom volejbalovej miniligy bol Peter Rieger. V súčasnej dobe
organizuje volejbalovú miniligu Renáta Stašáková.
Okrem miniligy sa v obci každoročne hrávajú dva
turnaje: Veľkonočný a Vianočný volejbalový turnaj.

ŠACH
Šach je šport je, ktorý má v Oravskom Veselom
dlhoročnú tradíciu, siahajúcu až do 50-tych rokov
minulého storočia.
Začiatky šachu v našej obci sú opäť spojené s pánom farárom Kornelom Brtkom, ktorý na ne spomína v jeho Úlomkoch zo života: „Po príchode do

Veselého som našiel silnú skupinu šachistov. Urobil
som nieko¾ko šachových turnajov v škole. I zo žiakov
pribudli niektorí chlapci, ktorí na dedinskom turnaji
obsadili prvé miesta. Dozvedeli sa o nás gymnazisti
z Trstenej, vyzvali nás na súboj, a tak sa to zaèalo. Bili
nás ako žito, lebo so svojím profesorom preberali na
tabuli teóriu a ja som mal len gazdov a žiakov a žiadneho inteligenta. Hral jeden dedinský krajèír J. Bobek,
jeho brat obuvník A. Bobek, jeden robotník z píly Kohutiar a ešte jeden obuvník Ignác Chromek a ostatní
gazdovia. Raz zo Žiliny z KNV prišla výzva, aby sme
sa prihlásili na krajskú súśaž. Po porade sme sa prihlásili, reku niè nestratíme, môžeme len získaś. V družstve
malo byś 9 mužov a žena. A ženy som veru žiadnej
nemal. Jedna uèite¾ka hrala tak slabšie šachy, ale tá
o tom nechcela ani poèuś. No, èo tu robiś? Kde vziaś tú
ženu? Raz v škole na náboženstve som videl na tabuli
matematický príklad. Èo to reku máte za príklad, keï
si s tým neviete rady? Nadiktovali mi ho. Tak som im
povedal riešenie a do debaty sa zapojila žiaèka, ktorá
bola slabá z náboženstva. To ma strašne prekvapilo.
A celá trieda krièala, že ona je najlepšia z triedy. Hm, tu
sa reku naskytá príležitosś na nájdenie chýbajúcej ženy.
Ale potichu, aby sme to nesplašili. Veèer som vzal šachy
a išiel do rodiny Ignáca Sirotiara Romaòáka. Všetci sa
ve¾mi prekvapili a pozerali, po èo som prišiel.
A ja hovorím: „Ignác, prišiel som vás nauèiś hraś
šach. A on mi hovorí: „Èože už starého somára nauèíte,
tuto mladých nauète,“ a ukázal na svoju dcéru Justínu, o ktorú mi šlo. Ryba na návnadu skoèila, Justína

sa zaèala zaujímaś o šach. Viackrát som k ním prišiel
a dievèa v tom ve¾mi pokroèilo. Za dva mesiace už
hrala s chlapcami. A do krajskej súśaže nastúpila ako
desiaty èlen družstva.
Druhý roèník sme už nechceli hraś práve pre finanènú tieseò. KNV v Žiline som navrhol, aby všetky
družstvá zohrali všetky zápasy u nás vo Veselom. KNV
mi dalo takúto ponuku: zápasy, ktoré máme odohraś
doma, aby sme ich tam odohrali a keï pôjdeme vonku,
aby sme si odložili cestovné lístky a že nám ich KNV
preplatí. Tak sme zohrali aj druhý roèník.“
Neskôr vyrástli v obci zdatní reprezentanti, ktorí
súťažili v okresných a v krajských majstrovstvách.
Zo staršej generácia to boli napríklad: Jozef Bobek,
Jozef Kohutiar, Alojz Kavoň, Ignác Chromek, Jozef
Kinier, František Lamoš, Anton Sameliak, Augustín
Kocúr. Z mladších to boli: Anton Bobek, Viktor Stašák, Jozef a Anton Kavoňovci, Alojz Šimurda.
V marci 1974 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo
krajské kolo v šachu. Zúčastnilo sa ho 11 družstiev.
Družstvo ZDŠ Oravské Veselé získalo 4. miesto
v zložení: Romančík, Kinier, Jánoš, Kaleadis.
V roku 1980 reprezentovali našu obec v okresnej
súťaži dve družstvá. Oravské Veselé A obsadilo 5.
miesto a Oravské Veselé B sa umiestnilo na 7. mieste. V roku 1985 sa žiaci našej školy stali majstrami

okresu. Oravské Veselé malo poslednýkrát svoje
zastúpenie v okresnej šachovej súťaži v sezóne
1988/1989, kde naši šachisti získali 2. miesto.

členov je v rozmedzí od 25 do 65, väčšinou žiakov kov boli: Viktor Vajteršic, Dušan Sameliak a Eugen
tunajšej základnej školy.
Ihrin.
Pre veselovských pretekárov bol mimoriadne
úspešný V. ročník, ktorý sa uskutočnil 13. marca
ATLETIKA
1976. Na pretekoch sa zúčastnilo 90 pretekárov
Aj napriek skutočnosti, že Oravské
Veselé nemá atletický ovál, na ktorom by
bolo možné rozvíjať v rámci telovýchovnej jednoty tradičné atletické disciplíny,
nie je atletika našim športovcom cudzia.V minulých rokoch vznikli v obci dve
netradičné atletické podujatia.

HOD DISKOM
Oravské Veselé sa v nedeľu 3. augusta
2002 stalo dejiskom ojedinelého diskárskeho súboja, ktorý sa konal v obci už
tretíkrát.
Tradíciu, na atletické pomery nezvyčajných pretekov, založil v Oravskom
Veselom pán Ján Slovinec, ktorý sa po
viacročnom pobyte v USA vrátil na Slovensko. Jeho
dlhoročným snom bolo zorganizovať atraktívny
pretek v hode diskom práve v obci, v ktorej vyrastal.
On sám pred tromi desaťročiami v spomínanej disciplíne reprezentoval Sláviu Trnava a neskôr aj svoju univerzitu v USA. Sen sa mu
prvýkrát podarilo uskutočniť v roku 1999.
Keďže v roku 2000 sa musel vrátiť do USA,
rozhodol sa pokračovať v súťaži na diaľku.
Aby to však nebola len súťaž, v ktorej o nič
nejde, poslal Ján Slovinec zo zámoria objemný balík so súťažnými diskmi, meracím pásmom a zaujímavými finančnými
prémiami pre najlepších. Využil aj svoje
kontakty, ktoré mal na Slovensku ešte
z minulosti a ako rozhodcu prizval pána
Ota Ozoráka, ktorý je niekoľkonásobným
majstrom Slovenska v hode diskom. Do 3.
ročníka pretekov v hode diskom sa zapojilo viac než 40 súťažiacich.

BEH DO VRCHU

Beh do Vrchu sú netradičné atletické preteky,
ktoré sa tešia popularite okresných rozmerov. Preteky už viac než desaťročie organizuje miestna
TURISTIKA
základná škola v spolupráci s TJ Tatran Oravské
Prekrásna krajina v okolí obce je predurčená na Veselé. Ako už napovedá samotný názov pretekov,
turistiku. Je nevyčerpateľným zdrojom krásy a po- súťažiaci pretekajú v behu do vrchu. Štarkoja. Prírodné bohatstvo, ktorým sme obklopení, tujú na futbalovom štadióne, behom prepodnietilo milovníkov prírody v našej obci, aby si konávajú značné terénne prevýšenie a čo
založili vlastný turistický oddiel. Turisticky oddiel najrýchlejšie sa snažia dobehnúť do cieľa,
pri TJ Tatran Oravské Veselé aktívne pracuje od ktoré je na vyvýšenom mieste v časti obce
roku 1985. Jeho prvým predsedom bol Ing. Albín Žajovka.
Súťaži sa v kategóriách: talenty, mladší
Maslaňák. V prvých rokoch svojej existencie boli
naši turisti mimoriadne aktívni a podnikali množ- žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci a staršie
žiačky.
stvo túr ako v zimnom, tak aj v letnom období.
Každoročne sa na súťaži zúčastňujú
V čase vzniku mal turistický oddiel 17 členov.
Medzi najvýznamnejšie aktivity patrili výstupy žiaci z takmer všetkých škôl Námestovna Pilsko, Babiu horu, Choč, Sivý vrch, Chopok, ského okresu.
Ïumbier, Roháče, prechod Priečnym sedlom vo
Vysokých Tatrách, výstupy na Rysy, či návšteva
BEŽECKÉ LYŽOVANIE
múzea v Tatranskej Lomnici. V roku 1997 sa novou
predsedníčkou turistického oddielu stala PaedDr.
Bežecké lyžovanie je v našej obci veľmi
Eva Šrobárová. Oddiel mal 28 registrovaných čle- rozšírený a mimoriadne obľúbený šport
nov. Od roku 1993 riadil činnosť oddielu učiteľ Mgr. s dlhoročnou tradíciou. V roku 1972 usporiadala TJ
Dušan Sameliak. Oddiel je registrovaný na Minis- Tatran Oravské Veselé v spolupráci so ZO Zväzarm
terstve vnútra SR a existuje ako samostatný Klub a ZDŠ Oravské Veselé I. ročník okresných pretekov
slovenských turistov v Oravskom Veselom. Počet v behu na lyžiach O štít Pilska. Zakladateľmi prete-

z celej Oravy.
V rokoch 1978 – 1990 organizovala miestna základná škola v spolupráci s TJ Tatran Oravské Veselé okresné preteky žiakov v bežeckom lyžovaní,
ktoré boli zároveň aj pretekmi o cenu časopisu
Kamarát. Na pretekoch za zúčastňovalo 250-300
pretekárov z celého bývalého okresu Dolný Kubín.
V súčasnej dobe sa každoročne konajú preteky
v behu na lyžiach O putovný pohár starostu obce.
Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie a zúčastňujú sa na nej pretekári z celej Oravy. Historicky najúspešnejšia bežkyňa na lyžiach z Oravského
Veselého je Elena Kvasničáková, ktorá v roku 1978
ešte ako žiačka získala vo svojej kategórii na pretekoch Biela stopa SNP 2. miesto. Na pretekoch sa
zúčastnilo vyše 400 pretekárov z celého bývalého
Československa.

STOLNÝ TENIS
Stolný tenis bol v minulosti v našej obci taktiež
veľmi obľúbeným športom. Stolní tenisti reprezentovali našu obce v okresnej súťaži od polovice
60-tych rokov až do konca 80-tych rokov minulého
storočia. V súčasnosti sa stolný tenis hrá len rekreačne. K určitému oživeniu došlo v posledných
rokoch. Telovýchovná jednota v spolupráci so základnou školou začala každoročne organizovať

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise, na ktorom sa
zúčastňujú hráči z celého regiónu.
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športová príloha
TJ TATRAN Oravské Veselé

Druhá polovica sezóny 2009 – 2010 a letná príprava
1. Skončila sa druhá polovica sezóny 2009 – 2010,
aká bola jarná časť a ako hodnotíte celú sezónu?
2. Prebehla letná príprava – aká bola?
Zmenil sa hráčsky káder?
3. V rámci prípravy ste mali prípravné zápasy?
Ak áno, aké boli výsledky?
4. Máte za sebou prvé zápasy jesennej časti sezóny,
ich hodnotenie?
5. Ciele pre novú sezónu?

obe družstvá. V dorasteneckom družstve sa v kádri
udiali zásadné zmeny a z mužstva odišla v podstate os mužstva – Matej Stašák, ako stopér hosťuje
v Dolnom Kubíne, záložník Lukáš Pňaček hosťuje
v Námestove a Jaro Mušák v Rakytovciach. Na hosťovanie do Dolného Kubína odišiel tvorivý Michal
Stašák. Dorastenecké družstvo má problém postaviť mužstvo na zápas a pred nimi sú jednoznačne
záchranárske práce. Som presvedčený, že chlapci
na to majú, ale hráči, ktorí prišli zo žiackej kategóVladimír Borák – tréner družstvA do- rie, sa musia vyrovnať s oveľa fyzickejším futbalom
a musia rýchlo nabrať skúsenosti, aby boli prínorastencov a DOSPELÝCH
1. Keďže stále pomáham v tréningovom pro- som pre družstvo. Bude to ťažké, pretože výpadok
cese aj dorastencom, tak poviem za obe vekové dobrých a tvorivých hráčov je na takéto družstvo
kategórie. Čo sa týka dorastu, tak družstvo počas priveľký, ale záchrana nie je nesplniteľný cieľ.
Čo sa týka družstva dospelých, tak letná príprava
celej sezóny nemalo žiadny problém s udržaním
sa v súťaži, ba naopak, patrili k špičke V. ligy. To ale bola obdobná ako u dorastencov, teda nekoordinoneznamená, žeby dosiahli maximum svojich mož- vaná a často narušovaná rôznymi „guľášovými“ záností, boli a aj sú ďaleko od hraníc svojho potenciá- pasmi a pracovnými povinnosťami hráčov. Celkom
lu. Takže ich výsledky boli primerané, aj na jar otvorene hovorím o tom, že ako tréner nemám veľký dosah na výkonnosť hráčov. Tá je väčšinou dosť
aj počas celej sezóny, ich výkonnosti.
Čo sa týka družstva dospelých, tak na jar bola závislá od okamžitej fyzickej dispozície hráčov
úloha jasná – zachrániť súťaž aj pre nasledujúcu a ich okamžitého sebavedomia, ktoré zase súvisí so
sezónu. Pre hráčov to nebolo jednoduché a hlavne skúsenosťou. V tomto ohľade je naše mužstvo na
v ich hlavách driemal červík neistoty. Futbal, teda tom lepšie, pretože do kádra pribudli skúsení hráči
úspech aj neúspech, je hlavne o hlavách hráčov. Adrián Kubáni, Peter Čiernik a Jozef Klokočík, ktorí
Naše družstvo malo a má potenciál, ale to okolo priniesli skúsenosti z vyšších súťaží a tiež väčšiu
futbalu, im často zväzovalo nohy aj ruky. Bojovali futbalovú kultúru. Ale pre potreby systematickej
o záchranu v súťaži a nakoniec sa to podarilo. Treba práce je tento káder stále úzky, výpadok jedného,
povedať, že v takom vyšponovanom závere hralo dvoch hráčov je ťažké nahradiť pri dodržaní rovnasvoju úlohu aj zákulisie, ktoré malo často značný kej kvality. Treba tiež povedať, že koniec futbalovévplyv na výkony rozhodcov. V tomto duchu prebe- ho pôsobenia ohlásil Fero Majdiak, ktorý odohral
hol zápas v Bešeňovej, kde nás obrazne aj reálne za naše farby viac ako desiatku futbalových sezón
„rozkopali“ a viezli sme si domov 6 banánov. Museli a bol to príklad veľkého „srdciara“. Ja mu veľmi peksme si veľmi vážne podebatovať v kolektíve o tom, ne ďakujem za čas, ktorý strávil na ihrisku a verím,
ako ďalej hrať o záchranu. Nasledujúci zápas bol že bude chodiť našich hráčov povzbudzovať.
3. Bolo niekoľko prípravných zápasov, ale štatisdoma s Liptovským Hrádkom, teda s mužstvom,
ktoré malo postupové ambície a chcelo tieto ambí- ticky nevyzneli v náš prospech. Skúšali sme rôzne
cie potvrdiť víťazstvom na našom ihrisku. Niektorí alternatívy v rozostavení hráčov, a tým bola komlegionári z nášho družstva sa nezúčastnili tohto paktnosť hry narušená. S družstvami s V. a IV. ligy
zápasu, a tak nastúpili hráči, ktorí trávili na ihrisku sme moc vody nenamútili a zápas s Bobrovom bol
menej času, ale zápasovú prax nahradili srdcom príliš jednoduchý. Hovorí sa, že zápas je lepší ako
a možno si fanúšikovia tento zápas pamätajú, keď tréning, ale to platí len vtedy, ak tréningový proces
v 90. minúte Miloš Mušák preloboval súperovho existuje. Životná realita však stavia príliš veľa prebrankára. Toto bol dôležitý moment nielen pre sa- kážok.
4. Začiatok bol oproti minulej sezóne diametrálmotný zápas, a teda okrem troch bodov kolektív
nabral istotu, spevnel, vzťahy vo vnútri sa vyčistili ne odlišný a viezli sme sa na víťaznej vlne. Sklamaa aj keď záver jarnej časti bol kostrbatý a hlavne nie prišlo s Turčianskou Štiavničkou, kde väčšina
posledný zápas s Turčianskou Štiavničkou bol družstva sa zúčastnila Orange festu a bolo to na
pre mňa sklamaním v prístupe hráčov, nakoniec výkone veľmi vidieť. Stále hovorím, že toto družsme cieľ dosiahli. Ešte raz pripomínam, že poten- stvo má veľký potenciál, ale ten nepreukáže, ak za
ciál tohto mužstva je určite na lepšie výsledky tým nebude aspoň minimálne tréningové snaženie
a naozaj dôsledné dodržiavanie životosprávy. Teda
aj umiestnenie.
2. Letná príprava bola krátka a dosť nekoordino- zatiaľ to výsledkovo ide, ale do cieľa je ďaleko.
5. Cieľ je jasný a relatívne jednoduchý, dosiahnuť
vaná. Majú na tom svoju zásluhu pracovné povinnosti hráčov a tiež moja zaneprázdnenosť. Čo sa umiestnenie lepšie ako v minulej sezóne a podľa
týka dorasteneckého družstva, tak aj prázdniny. možností sa vyhnúť bojom o záchranu. Aj keď sa
Nemal som dobrý pocit z tréningov, chýbalo kon- šušká o reorganizácii súťaží a teda procesy postukurenčné prostredie, chýbala snaha aj na tréningu pu a zostupu budú narušené, ale to je skôr parketa
priblížiť sa k maximálnym výkonom – to platí pre funkcionárov. Hráči musia ísť od zápasu k zápasu

a hlavne vytvoriť dobrý kolektív.
Ing. Marián beňadik – tréner STARŠÍCH
žiakov
1. Výborná. Kolektív a zostava sa stabilizovali,
mužstvo našlo svoju hernú tvár a prišli aj dobré
výsledky. Celkovo to napokon bolo výborné 4.
miesto.
2. Káder sa zmenil takmer od základu. Odišiel
veľmi silný ročník narodenia 1995 (až 7 hráčov). Do
Námestova odišiel na hosťovanie do I. žiackej ligy
Andrej Kriš, kvôli zdravotným problémom musel
prerušiť svoju kariéru Dominik Babečka a nezmyselne odišiel do Oravskej Jasenice Adam Miškovčík.
Čiže sa nám rozpadla celá záloha. Z Mútneho prišiel
na hosťovanie Dávid Veselovský. Ťarcha tak zostala
takmer na 5 hráčoch: Marián Gočál, Matúš Mydlár,
Ľudo Vonšák, Maroš Babečka a Fero Šefčík. Ostatní
sa tejto hre iba priúčajú a veľmi ťažko môžu nahradiť uvedené straty. Pravidelne budú hrávať aj mladší žiaci: Adrián Hoti, Jano Borák, Adam Veselovský.
V prípade dákych zranení alebo nedajbože ďalších
hosťovaní budú hrať aj iní.
3. V príprave s Vavrečkou sme vyhrali 6:1, s Tvrdošínom 5:1.
4. Súťaž sme začali víťazstvom nad Dlhou 14:0,
prehrali sme vo Vrútkach 2:0, vyhrali vo Veľkom
Rovnom 6:0 a prehrali v Belej 4:0.
5. Udržať pre Oravské Veselé 2.ligu.
Ing. Ladislav Bánovec – tréner družstva 
Mladších žiakov
1. V jarnej časti získali mladší žiaci viac bodov
ako v jesennej časti s bilanciou 6 výhier, 3 remízy
a 4 prehry a skóre 43:26. Zlepšila sa herná činnosť
a zlepšil sa aj prístup hráčov k jednotlivým zápasom.
2. Letná príprava prebehla, ale tréningov sa zúčastňovalo veľmi málo mladších žiakov. Väčšina
z nich bola na rekreáciách alebo sa venovali domácim povinnostiam. Účinkovanie ukončil ročník
1997, ktorý prešiel do kategórie starších žiakov.
V sezóne 2010/2011 nás budú reprezentovať ročníky 1998, 1999, 2000.
3. Prípravné zápasy mladší žiaci nemali, počas
letnej prestávky sme hrali 2 prípravné zápasy vo
Vavrečke a Tvrdošíne (starší žiaci), avšak v zostave
sa objavili aj mladší žiaci.
4. V prvých jesenných kolách sme hrali so striedavými úspechmi (2 výhry, 1 remíza, 2 prehry). Káder
je veľmi mladý, pretože oporami mužstva sú najmä
ročníky 1999 a 2000. Hráči z ročníka 1998 sú často
nasadení do zostavy starších žiakov.
5. Nakoľko v kategórii mladších žiakov nie je uverejňovaná tabuľka, cieľom tejto kategórie je, aby si
hráči osvojili najmä základné herné návyky, zlepšovali pohyb po ihrisku, ovládanie lopty a streľbu.
Medzi ročníkmi 2000 a 1999 máme talentovaných
futbalistov – Jožka Stašáka, Milana Hvoľku, Šimona
Mydlára, Rasťa Balcerčíka, ktorí budú v budúcnosti
patriť medzi opory svojho mužstva.
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