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Z VESTI

spod Pilska
Milí spoluobčania!
Prvý deň nového roku je dňom, keď sa viac ako
inokedy zamýšľame nad našim žitím, snažením, ale si
aj určujeme nové ciele a méty, ktoré v živote chceme
dosiahnuť. Počas vianočného času a na prahu nového roka zvykneme na chvíľu spomaliť rýchly kolobeh
nášho života a hľadať odpoveď na otázky: kto sme,
kde sa nachádzame a kam smerujeme.
Rok 2010 bol pre niekoho radostný, pre niekoho
smutný, pre niekoho viac, pre iného menej úspešný.
Pre mňa osobne bol rokom veľkej zmeny. Na sklonku
roka som sa stal, vďaka vašej dôvere pri komunálnych
voľbách, starostom našej obce. ....
Touto cestou chcem poďakovať všetkým občanom, ktorým nie je ľahostajný verejný život v našej
malebnej dedine, že sa na voľbách zúčastnili. Zvlášť
ďakujem tým, ktorí ma podporili svojím hlasom a vložili do mňa svoju dôveru. Uvedomujem si, že je to len
30% voličov, ale svojou prácou a životom sa budem
snažiť získať si aj tých zvyšných sedemdesiat. Dôveru

je jednoduchšie získať, ako si ju udržať, ale verím, že za
pomoci poslancov obecného zastupiteľstva a aj vás milí
spoluobčania sa mi to podarí.
Nedá mi nepoďakovať sa za vykonanú prácu mi-

nulému obecnému zastupiteľstvu na čele so starostom
obce. Voľby zaznamenali výmenu na postoch, ale nepretrhli kontinuitu v rozvoji našej obce.Je rok 2011.
V tejto chvíli neviem, čo nám prinesie a aký bude.
V prvom rade musíme dokončiť už schválené projekty, vyúčtovať realizované a hľadať možnosti na lobing
za ešte neschválené. Čaká nás schvaľovanie územného plánu obce, súčinnosť pri tzv.“Sčítaní ľudí a domov“
a schvaľovanie rôznych vnútorných predpisov. Dnes
ešte neviem uviesť priority v investičnej oblasti. Ja
osobne mám svoje uvedené vo volebnom programe, ale
musím ich zosúladiť s prioritami poslancov obecného
zastupiteľstva, ktorí majú vlastné. To je zatiaľ všetko
o čom viem, čo nás čaká.
Záverom prajem všetkým občanom na začiatku
prvého roka druhého desaťročia dvadsiatehoprvého
storočia veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných
úspechov, veľa rodinnej pohody a Božieho požehnania. Prajem vám milí spoluobčania, aby sa pokoj v duši
získaný prežitím vianočných sviatkov preniesol na celý
rok, aby sme hľadali cesty, ktoré nás spájajú a zabudli
na cesty, ktoré nás rozdeľujú.
„Daj Boh šťastia tejto obci, všetkým ľuďom v nej“
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Svätý Mikuláš medzi našimi deśmi
Hore briežkom, dolu briežkom, zapadajú sane
sniežkom. Na nich svätý Mikuláš, pri ňom anjel
z neba stráž. Deti hľadia do oblôčka, nedočkavé
majú očká. Dobrý strýčku Mikuláš pre všetkých
dosť darov máš?

V krátkom kultúrnom pásme sa predstavili so svojím
vystúpením žiaci 1.A a 3.B triedy, pod vedením svojich
triednych učiteliek. Po krátkom kultúrnom programe sa
všetky detičky tešili zo sladkej odmeny, a veľmi spontánne sa začali zabávať na tanečnom parkete. Počas zábavy
stihol Mikuláš i množstvo fotografii, veď každé dieťa túži
Nemožno zabudnúť na náš pekný zvyk obdarúvať mať fotografiu s Mikulášom.
deti, na sviatok sv. Mikuláša, ktorý v advente pripadá na
Myslím si, že všetci boli spokojní a budúci rok sa zno6 decembra. A preto sme v našej obci privítali vzácneho va stretneme na tomto milom podujatí.
hosťa, ktorý počas svojej dlhej púte prišiel pozdraviť aj
naše Veselovské deti. Celá tanečná sála praskala vo švíPOĎAKOVANIE
koch, na Mikuláša sa prišlo pozrieť rekordné množstvo
detí, odhadom ich bolo približne 120. Hneď v úvode
Ďakujem Ti Mikuláš, za tie krásne chvíle
spoločnou krátkou modlitbou s duchovným otcom, sme
za darčeky od Teba, za úsmevy milé.
si pripravili srdiečka na príchod veľkolepého hosťa. TýmStretneme sa o rok zas,
to vzácnym hosťom bol Svätý Mikuláš ktorý pricestoval
príď Mikuláš medzi nás.
v sprievode 4 anjelov. Atmosféra po príchode Mikuláša
bola výborná a v očiach detí sme vyčítali radosť i strach.
autor: Martina Jurčáková
z páru. Do jednej dostávali uhlíky či prútik, do druhej
sladkosti a ovocie. Dnes chodieva Mikuláš s anjelom
a čertom do domácností, na námestia, do školských
a kultúrnych zariadení a pýta sa detí, ako sa správali
počas minulého roka. Deti mu zarecitujú básničku,
zaspievajú pesničku a za to dostanú sladkosti a ovocie.

Očistime čižmičky spolu s deťmi!
V žiadnej domácnosti s malými deťmi nesmú chýbať čižmičky v okne! Predtým je potrebné ich vyčistiť.
Ak k nám príde Mikuláš domov, musíme sa naučiť aj
básničku. Nemusí byť o Mikulášovi, samozrejme, ale
aj môže, napríklad táto:
“Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
každý rok myslievaš na dobré deti.”

“Na začiatku decembra príde opäť čas,
keď čižmičky vyleštené v okne sú u nás.
Kto bol dobrý ,ten sa má,
ten sladkosti dostáva.
Kto však cez rok neposlúcha,
tomu čertík z čižmy kuká.
Preto, milé detičky, poslúchajte mamičky,
aby v ten daň Mikuláša,
bola sladkosť iba vaša.”
Kto bol svätý Mikuláš

Ako Mikuláš zachránil tri dievčatá

Keď jeho rodičia zomreli, zanechali mu veľké bohatstvo. V susedstve žil chudobný muž, ktorý mal tri
dcéry. Nemohol im zabezpečiť veno, tak sa rozhodol
predať ich ako neviestky. Mikuláš sa o tomto jeho pláne
dozvedel a rozhodol sa, že nešťastie odvráti. Do troch
vrecúšok zabalil zlaté mince, za ktoré mohol vystrojiť
chudobný otec dcéram svadbu. Počas troch nocí vhodil
vždy jedno z vrecúšok do spálne dievčat. V poslednú
noc sa otec zobudil, rýchlo bežal za neznámym dobrodincom a spoznal v ňom Mikuláša. Z celého srdca
Býva označovaný ako priateľ detí, patrón zajatých, mu ďakoval. Mikuláš jeho vďaku odmietol a povedal:
pomocník v núdzi. Narodil sa okolo r. 280-286 v Pata- „Ďakuj Bohu, ktorý vás neopustil. Ja som bol len jeho
re. Ako devätnásťročný bol svojím strýkom, biskupom posol...“
Mikulášom vysvätený za kňaza a stal sa predstaveným
kláštora Sion v blízkosti Myry. Počas prenasledovania
Sviatok sv. Mikuláša
kresťanov okolo r. 310 bol vraj zajatý a týraný. Po roSviatok sv. Mikuláša (6. december) bol pôvodne
dičoch zdedil veľké bohatstvo, ktoré rozdeľoval medzi zároveň dňom vianočných darčekov. V niektorých
chudobných. O jeho živote a dobrých skutkoch je za- krajinách to tak zostalo dodnes. Zvyk s čižmičkami v
chovaných mnoho legiend. Je považovaný za jedného z oknách sa traduje práve z legendy o tom, ako Mikunajvýznamnejších svätcov. Zomrel okolo r. 351 v Myre. láš zachránil tri dievčatá a vhodil im cez okno dar. V
Jeho hrob sa stal cieľom mnohých pútnikov. V r. 1087 stredovekých kláštorných školách si v tento deň mohli
ukradli jeho pozostatky talianski obchodníci a previez- žiaci spomedzi seba vybrať svojho „detského biskupa“,
li ich ako relikviu do Bari, kde mu postavili a zasvätili ktorý potom kázal dospelým a mohol ich vyhrešiť za
kostol (iné pramene hovoria, že boli jeho ostatky pre- ich správanie.
vezené, keď Myru obsadili moslimovia).
Kedysi si deti čistili kapce či čižmičky, obe topánky
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S dňom svätého Mikuláša sa spájajú aj rôzne pranostiky:
“Na svätého Mikuláša je už všetka zima naša.”
“Keď na Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.”
“Svätý Mikuláš má mať biely plášť.”
POZOR! Barbora, Mikuláš a Lucia patria k dňom
stríg. Najlepšie je nikomu nič nepredávať a nepožičiavať. A najmä – nepúšťať cudziu ženu do stajne!
A ešte tip:
Odrežte konárik zo stromu alebo kríka, najlepšie z
čerešne, jablone alebo slivky a dajte ho do vázy. Niečo si
pritom želajte. Ak konárik do Štedrého dňa rozkvitne,
želanie sa splní...
Spracoval : Jurčáková Martina
Zdroj: www.babetko.sk

Tradície a sviatky včera a dnes
Vianočné sviatky

Vianoce sú kresťanským sviatkom vtelenia a narodenia Ježiša Krista. Sväté písmo neprezrádza presný
dátum narodenia Ježiša Krista, a tak cirkevní otcovia
rozhodli, že sa bude sláviť 25. decembra. Dôvodov bolo viac - jedným z nich bola skutočnosť, že rímsky cisár
Aurelius (v rokoch 270 - 275) stanovil 25. december za
deň neprekonateľného boha slnka a kresťania, v snahe vytvoriť tomuto kultu protiklad, zaviedli slávnosť
narodenia “Slnka spravodlivosti” - Ježiša Krista. 25.
december je teda dňom Božieho narodenia.
24. december má na Slovensku niekoľko názvov:
najrozšírenejšie je označenie Štedrý deň (nielen kvôli
darčekom, ale hlavne kvôli bohatému stolu), na východnom a čiastočne na strednom Slovensku sa používa názov Vigílija alebo Vilija (znamená predvečer sviatku, ktorým sa, podľa starokresťanskej tradície, začínala
oslava každého sviatku; neskoršie liturgické úpravy
však zachovali túto tradíciu iba v spojení s Božím narodením), na strednom Slovensku hlavne v evanjelických
oblastiach sa používa aj názov Dohviezdny večer a v
maďarských oblastiach označenie Kračún (pravdepodobne je odvodené od latinského creatio - narodenie).
V rímskej cirkvi je hlavným sviatkom Sviatok
Narodenia Pána alebo Prvý sviatok vianočný, ktorý
sa podľa gregoriánskeho kalendára slávi 25. decembra. Od reformácie sa Vianoce začínajú sláviť už deň
vopred, na Štedrý večer (24. decembra). V mnohých
krajinách sú oba tieto dni dňami pracovného pokoja.
Niekde sa podobne slávi aj Druhý sviatok vianočný (v
cirkevnom kalendári sviatok sv. Štefana, v anglosaských
krajinách tzv. Boxing Day). Niektoré pravoslávne cirkvi
slávia Vianoce podľa juliánskeho kalendára 7. januára.
Oba tieto dátumy sú tradičné a ani jeden z nich nepredstavuje skutočný historický dátum narodenia Ježiša Krista. 25. december je ako cirkevný sviatok po prvýkrát doložený vo Filokalovom kalendári z roku 354,
ktorý čerpal z rímskych prameňov z roku 336. Pôvod
tohto dátumu je sporný. Často sa poukazuje na možnú
súvislosť s rímskym sviatkom slnečného božstva, tzv.

Vianočné symboly
Vianočné sviatky, ktoré nahradili pohanské oslavy
zimného slnovratu a v kresťanských krajinách sa slávia
približne od 4. storočia, majú viacero symbolov.
Najrozšírenejším vianočným symbolom kresťanov je
zdobený stromček, ktorý sa v Európe objavil začiatkom
17. storočia. K prvým oblastiam vianočných stromčekov
patrilo, podľa záznamov, dnešné Nemecko. Najskôr nimi
boli smreky, potom tiež jedličky a borovice. V kronike sa
píše:“Na Vianoce si ľudia postavia v izbe jedličku a vešajú
na ňu jabĺčka, oblátky, pozlátky a cukrovinky.” Jabĺčka boli
v tom čase nielen ozdobou, ale aj darčekom. A keďže jabloň je oddávna symbolom života, zdobila štedrovečerný
stôl aj kvitnúca jabloňová halúzka.
U nás sa prvé vianočné stromčeky objavili začiatkom
19. storočia, a to v západnej časti Slovenska. V počiatočnom období však boli tieto stromčeky - v kúte alebo v
strede miestnosti - zavesené vrcholcom k zemi.
V niektorých oblastiach Európy sa vianočný stromček neujal a symbolom Vianoc sa stala kytica imela alebo ihličnanov. Tento zvyk pravdepodobne nadväzuje

Dies Natalis Solis Invicti - Sviatok zrodenia nepremožiteľného slnka - ktorý sa tiež slávil 25. decembra a prekrýval sa s tradičným dátumom zimného slnovratu. Aj
niektorí raní kresťanskí autori spájali narodenie Krista
so sviatkom znovuzrodenia slnka.
Vianoce patria spolu s Veľkou nocou a Turícami
medzi hlavné kresťanské sviatky. Vianočné obdobie
je jedným z období liturgického roka. Trvá od prvých
vešpier Sviatku Narodenia Pána až do nedele po Sviatku Zjavenia Pána (ľudovo Traja králi).
Kresťania aj nekresťania slávia Vianoce vzájomným obdarovávaním sa. Tento zvyk je v protestantskom prostredí doložený od 16. storočia. V katolíckych
rodinách sa darčeky naopak rozdávali na sviatok sv. Mikuláša. Medzi ďalšie vianočné zvyky a symboly patrí
ľudová dramatizácia vianočného príbehu (od 11. storočia), stavanie jasličiek (od 13. storočia, sv. František z

Assisi), adventný veniec (1839), vyzdobený vianočný
stromček (od 19. storočia). Mnohé krajiny majú ďalšie
špecifické vianočné zvyky.
1. január, t.j. Nový rok je zároveň sviatkom Bohorodičky Panny Márie (verí sa, že na Nový rok sa nesmie
variť hydina, lebo by odletelo šťastie; zvykne sa konzumovať “symbol blahobytu”, t.j. bravčové mäso; ďalšou
rozšírenou poverou je tvrdenie, že ako sa kto správa v
tento deň, tak sa bude správať po celý rok).
6. január je sviatkom Zjavenia Pána (ľudovo nazývaný “Traja králi” - podľa troch mágov, čiže perzských
kňazov, ktorí prekonali veľký kus namáhavej cesty, aby
sa mohli pokloniť novonarodenému Božiemu Synovi).
Sviatkom Krst Krista Pána, ktorý sa slávi prvú
nedeľu po sviatku Zjavenia Pána, sa končia vianočné
sviatky.
Zdroj: Wikipédia
na rímsku tradíciu prinášať domov v čase vianočných a
novoročných sviatkov olivové vetvičky.V Anglicku napríklad vešajú zväzky imela po jednotlivých miestnostiach,
pričom sa dodržiava milý zvyk, že kto sa pod imelo postaví, musí sa dať pobozkať.
Ďalší (hlavný) kresťanský symbol Vianoc je betlehem. Zakladateľom tradície zobrazovania Svätej rodiny
sa stal František z Assisi, ktorý zostavil v roku 1223 živý
Betlehem vo svojej kaplnke v Porciunkule. Na Slovensku
sa tvorba betlehemov začala rozvíjať koncom 18. storočia.
Adventný veniec je pravdepodobne najmladším symbolom Vianoc (cca 140 rokov). “Vynašiel” ho Heinrich
Wilhelm, d zakladateľ sirotinca v Hamburgu. Mimoriadnej obľube sa tešil po prvej svetovej vojne.
V posledných rokoch si ako symbol Vianoc získava
stále väčšiu obľubu takzvaná vianočná ruža alebo vianočná hviezda (Euphorbia pulcherrima). Pred asi 150
rokmi ju objavil v Mexiku americký veľvyslanec Poinsett
(podľa ktorého má aj oficiálne pomenovanie - poinsettia).
Divo rastúce rastliny s vencom jasnočervených listov na
vrcholci Poinsetta natoľko zaujali, že ich začal pestovať vo
svojich skleníkoch v južnej Karolíne. Dnes sa pestujú po
celom svete.
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Traja králi
Katolíci, evanjelici a ďalšie kresťanské cirkvi slávia 6. januára sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov,
ktorý patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Pripomínajú si deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil
svojho syna všetkým národom.

V 4. storočí sa tento sviatok rozšíril aj na Západe,
kde liturgia a čítania kládli dôraz predovšetkým na poklonu mudrcov z Východu. Títo učenci z Perzie boli
zobrazovaní ako traja králi s menami Gašpar, Melichar
a Baltazár, hoci evanjeliový záznam tohto príbehu o ich
počte, kráľovskej hodnosti a menách nič nehovorí.

Na Východe bol 6. január sviatkom Zjavenia Pána
už od 3. storočia.
Cirkev si pripomínala “tri zázraky”:
•
príchod mudrcov z Východu,
ktorí sa prišli pokloniť malému Ježišovi
a priniesli mu dary - zlato, kadidlo a
myrhu,
•
Ježišov krst v rieke Jordán
•
a jeho prvý zázrak na svadbe v Káne
Galilejskej.

Zdroj: Wikipédia , SME/TASR

Dobrá novina v našej obci
Aj na tieto Vianoce bola v našej farnosti dodržaná
tradícia a koledníci Dobrej noviny navštívili naše domácnosti.
Na druhý sviatok vianočný sa koledníci stretli na
vysielacej pobožnosti v našom kostole o 13:30 hodine.
Tu pán farár požehnal koledníkov a kriedu, ktorou koledníci písali na dvere príbytkov 20-C+M+B-11, čo z
latinského Christus mantionem benedicat znamená:
Kristus nech žehná váš domov.Najskôr koledovali na
farskom úrade a potom sa vydali do našich príbytkov,
kde zvestovali narodenie Ježiša ako najdôležitejšiu uda-
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Kult “Troch kráľov” bol v stredoveku veľmi rozšírený. Ich údajné relikvie sa prechovávali v Miláne, odkiaľ
ich cisár Fridrich Barbarossa (1155-1190) odniesol do
Kolína nad Rýnom, kde boli uložené v katedrále.
V katolíckych kostoloch je tradíciou, že počas omší
vo sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov kňazi posväcujú trojkráľovú vodu so soľou, kriedu a tymian. V
minulosti sa v tento deň obvykle konala aj tzv. kňazská
koleda, pri ktorej kňazi obchádzali domy a požehnávali
príbytky. Kropili ich svätenou vodou, okadili kadidlom
a dvere označovali iniciálami troch kráľov - G.M.B.
(Gašpar-Melichar-Baltazár). Na mnohých miestach,
najmä na vidieku, sa táto tradícia zachovala dodnes.
Kým v minulosti si veriaci 6. januára vo sviatok
Zjavenia Pána - Troch kráľov pripomínali aj krst Ježiša
v rieke Jordán, od roku 1969 sa táto udalosť slávi osobitne.

losť v dejinách ľudstva a priali vinše a koledy všetkým domácim. Koledovanie bolo spojené so zbierkou pre deti z
Afriky. Koledníci s Dobrou novinou navštívili celkom 80
domácností. Dobrej noviny sa zúčastnilo 65 koledníkov
v 6. skupinách. Celkovo sa vyzbieralo 2172 eur. Ďakujeme ľuďom dobrej vôle, ktorí boli ochotní prispieť finančnou čiastkou pre africké deti. Ďakujeme aj našim deťom,
ktoré si našli počas vianočných sviatkov čas pomôcť pri
takejto peknej akcii .
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Poľovnícky ples
Ako už býva pomaly tradíciou či zvykom Poľovnícke združenie v našej obci aj tento rok otvorilo plesovú
sezónu usporiadaním tradičného Poľovníckeho plesu,
ktorého 12. ročník sa konal dňa 8. Januára 2011. Do sály
kultúrneho domu, nádherne vyzdobeného na poľovnícky motív sa zišlo okolo 160 účastníkov. Po privítaní a prípitku sa rozprúdila tanečná veselica pri živej hudbe. Ako
hlavné jedlo sa podávala divina pripravená našim osvedčeným kuchárom p. Jozefom Paľom. Okolo polnoci sa
podával guľáš tak isto z diviny. Vďaka sponzorom, ale aj
príspevku miestneho Poľovníckeho združenia nechýbala ani bohatá tombola, ktorej zlosovanie prebiehalo ako
inak „poľovníckym“ spôsobom a to streľbou zo vzduchovej pušky do balónikov. Hlavná cena bol televízny
prijímač, hlavná výhra jelenie parožie.
Tradícia usporiadania poľovníckych plesov sa začala na podnet skupiny poľovníkov pred 12 rokmi. Jej pokračovaniu sa darí hlavne vďaka obetavosti niektorých
členov združenia, ktorí každoročne vynaložia nemalé
úsilie, aby sa ples zorganizoval a uskutočnil. Prvé kroky
sa urobia už začiatkom roka , kedy poľovníci rezervujú

„Plesanica“
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tanečnú sálu, neskoršie treba zaistiť divinu pre prípravu jedál. Prípravy pokračujú na jeseň, kedy je potrebné
pripraviť materiál pre výzdobu ako sú mladé smreky,
jedľovina a pod. Toto všetko by sa nedalo uskutočniť
bez obetavosti, ochoty a nadšenia ľudí, ktorí túto akciu
organizujú.
Každoročným prianím „organizačného výboru“ a
poľovníkov je, aby sa na plese zúčastňovalo čo najviac
miestnych občanov či už mladých, ale aj tých skôr narodených. Bolo by to istým spôsobom poďakovanie za prenajatý revír či príležitosť ponúknuť zo strany poľovného
združenia trochu zábavy pri dobrej hudbe, vínku a jedle
práve,„doma“ teda v obci.
Pri tejto príležitosti chceme v mene Poľovníckeho
združenia Oravské Veselé, popriať všetkým obyvateľom
našej obce, poľovníkom, milovníkom prírody i všetkým
ostatným všetko dobré, zdravie, pohodu a oddych pri
prechádzkach našim chotárom a božie požehnanie v
roku 2011.
Zároveň vás už teraz pozývame na 13. Poľovnícky
ples, ktorý bude v prvú sobotu roku 2012
Poľovnícke združenie v Oravskom Veselom.

Detský ples s názvom „PLESANICA“ sa tento
rok uskutočnil už po dvanásty krát. Každoročne ho
organizujú členovia mládežníckeho zboru a pomocníci farnosti pod vedením zodpovedného vedúceho
Antona Šefčíka. Týmto plesom chceme poďakovať
účastníkom Dobrej noviny, miništrantom, členom
eRka, účastníkom detského letného tábora, mladým,
ktorí pomáhajú vo farnosti a tak s deťmi prežiť zábavné a plnohodnotné popoludnie.
V sobotu 5. 2. 2011 sa v kultúrnom dome o 14:00
hodine zišlo viac ako 120 detí, pre ktoré boli pripravené zábavné súťaže, v ktorých mohli deti ukázať svoju šikovnosť. Ďalej bolo pripravené občerstvenie a výborná
kapustnica, na ktorú deti už netrpezlivo čakali. Výsledok ukázali prázdne misky a spokojné brušká. Taktiež
nesmie chýbať pre deti tombola, ktorá bola naozaj veľmi bohatá. Školské pomôcky, knižky, či rôzne pamätné
veci deťom priniesli veľkú radosť. Samozrejme, všetci
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vyhrať nemôžu, no za 80 cien tomboly chceme poďakovať aj štedrým darcom, ktorí do tomboly prispeli
nemalou pozornosťou. O dobrú zábavu sa postaral
DJ Peter. Moderné kolá obohatil o eRko tance, ktoré
sa deti rýchlo naučili. Nemôžem zabudnúť na skupinu
VARIANT. Spolu s dobrou náladou priniesli aj krásnu ľudovú hudbu. Hudobným nástrojom a zvučným
hlasom neodolali ani jediné detské nôžky. Celkový
program bol pre deti veľmi bohatý a zaujímavý.
Najväčšou radosťou je pre nás vyjadrená vďačnosť a spokojnosť ľudí, ktorí nás vedia povzbudiť,
podporiť a pomôcť nám pri týchto činnostiach. Tak
môžeme lepšie pocítiť, že to čo robíme je dobré a správne. Veríme, že s pomocou dobrých ľudí ale aj s Božou
pomocou sa nám naďalej bude dariť úspešne organizovať akcie určené nie len deťom.
autor: Lucia Kumorová

Zápis do 1. ročníka ZŠ
V dňoch 27.-28.januára 2011 sa v
priestoroch tunajšej základnej školy konal zápis detí do prvého ročníka pre nový
školský rok 2011/ 2012. Zorganizovali ho
učitelia ročníkov 1.-4. pod vedením pani
učiteľky Mgr. Dariny Škarbovej a Mgr. Antona Rušina. Počet zapísaných detí bol 45.
Deti vítala „plyšová“ zoologická záhrada a

pri poh¾ade na zvieratká poèiatoèný strach celkom pominul. Na ich prvý kontakt so školou
sa prišli pozrieś aj pani uèite¾ky z materskej
školy. Za svoj výkon boli odmenení drobnými
darèekmi, ktoré pre ne pod vedením svojich
pani uèiteliek pripravili žiaci zo školy.
Na nových prváèikov sa už teraz všetci v
škole tešia..
..ZŠ s MŠ v Oravskom Veselom

Ekológia očami našich detí

Znečistenie vodných tokov
Vodné toky sa zneèisśujú rôznymi spôsobmi.
Buï ich zneèisśuje samá príroda alebo zvieratá, no
najväèším zneèisśovate¾om je èlovek. V našich podmienkach príroda vodu nezneèisśuje, lebo tu nie sú
žiadne sopky. Menším zneèisśovate¾om sú zvieratá,
ktoré svojím uhynutím zneèisśujú vodné toky. Príroda sa s takýmto zneèistením vie vyrovnaś tak, že
voda pretekajúca cez kamene zachytáva špinu a tak
sa voda èistí.
Svojím moderným spôsobom života však èlovek
stále ostáva najväèším zneèisśovate¾om. Kanalizaèná voda neobsahuje len ¾udský kal, ale aj chemikálie
z pracích a èistiacich prostriedkov. Okrem toho je tu
ropné zneèisśovanie vyteèeným oleja z áut. Èlovek
používa chemické hnojivá na poliach, ktoré dážï
spláchne do vody. Z toho vyplýva, že èlovek ako najväèší zneèisśovate¾ by mal konaś.

Cez leto èasto chodíme na hríby do lesa. No
namiesto toho aby sme sa tešili z peknej prírody
vidíme tam však ve¾a neporiadku po neporiadnych ¾uïoch. Najviac ma však prekvapilo, keï
som videl v rieke zbytky uhynutého domáceho
zvieraśa. Kúsok nižšie som našiel konzervy. Na
druhej strane rieky som zbadal prázdne bandasky
od rôznych olejov a chemikálii. Títo ¾udia si vôbec
neuvedomujú, že keï zneèisśujú vodu ohrozujú
seba aj ostatných. V dnešnej dobe nám odpad pravidelne odvážajú od domovov, a predsa sa nájdu
takí, ktorí nepotrebné veci vyhadzujú do riek.

Karin Stopjaková
Trieda : 5.B
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Radovan Kormančík
Trieda : 5.B

V Oravskom Veselom teèie rieka Veselovanka a do nej pritekajú malé potôèiky. Pri jednom
malom potôèiku bývam aj ja, takže èasto vidím
ako ¾udia zneèisśujú to najcennejšie èo máme
– vodu.
Èasto vidím v potôèiku odhodené rôzne
odpadky, ako napr.: papier, starý plech alebo
aj železo, dokonca aj uhynuté zvieratá, ktoré
tam niekto vyhodil a tie zvieratá robia hrozný
zápach po okolí. Keï že v našej obci ešte nie je
kanalizácia, tak ¾udia vypúšśajú splašky do rieky.Takýmto konaním ¾udia ohrozujú sami seba
a zvieratá. Mali by sme si viac všímaś okolie,
udržiavaś poriadok a upozoròovaś tých, ktorý
zneèisśujú vodu, ktorú všetci potrebujeme k
životu.

Jakub Kurek
Trieda : 5.B

Milé deti!
Radakčná rada obecných novín sa rozhodla, že v každom čísle pre vás
pripraví jednu zábavnú stránku. Takže nech sa páči... začíname.
1. Vylúšti tajničku a možno sa dozvieš, čo už aj vieš...

NAŠA VLASŤ JE .......................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Rukách máš veľkú ...
2. Zviera s chobotom...
3.Keď poľovník chytá zviera tak ho...
4. S ypsilonom je to vták...
5. Dievčenské meno...
6. Keď je v zime všetko biele, je to...
7. Kajakár má v ruke...
8. Ľad je priezračný ako...
9.Bez neho nič nevidím...

9.

2. Keďže sa blíži čas karnevalov, inšpiruj sa. Masky si môžeš pekne
vymaľovať.
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Bilancia roku 2010
Sviatosś manželstva prijali
Eva Ganobčíková a Stanislav Bugaj

Miroslav Vnenčák a Dominika Vonšáková

Peter Sirotiar a Dana Kšenzuláková

Balcerčík Slavomír a Zuzana Kureková

Tomáš Gočal a Lucia Skurcoňáková

Roman Janotka a Elena Sotoňáková

Martin Florek a Marcela Kureková

Juraj Brezoňák a Zdenka Kormančíková

Lukáš Škombár a Dominika Kozoňová

Marián Graňák a Katarína Sirotiarová

Tibor Adamčík a Margita Goláková

Jozef Prečinský a Zuzana Sotoňáková

Patrik Kurek a Daniela Blahútová

Július Hlušík a Eva Rončáková

Tomáš Volentier a Michaela Sochuľáková

Tomáš Kurek a Miroslava Kormančíková

Miloš Pisarčík a Daniela Kormančíková

Marek Zajko a Miroslava Jevjáková

Juraj Protuš a Martina Pňačková

Jaroslav Stoklasa a Barbora Pócsiková

Pavel Zelenka a Iveta Balcerčíková

Ján Búň a Martina Rejdugová

Tomáš Nocar a Veronika Šimurdová

Miroslav Kumor a Martina Vrabcová

Privítali sme nových občanov
Ivana Stopjaková

Nina Kocúrová

Nikola Mazuráková

Adrea Kocúrová

Mária Stopjáková

Nikola Pisarčíková

Dávid Ruľák

Diana Sirotiarová

Laura Riegerová

Filip Kinier

Eliáš Jurčák

Ema Kocúrová

Daniel Dibdiak

Blažej Pekarčík

Vanesa Gudjončíková

Bianka Juriťáková

Sofia Ganobčíková

Lenka Vojtašáková

Liana Vojtkuľáková

Daniela Stašáková

Martin Gašpierik

Ema Jankolová

Kristián Gočal

Šimon Zavoďan

Šimon Rypák

Patrik Kelušák

Samuel Briš

Šimon Vnenčák

Matej Sameliak

Sara Šefčíková

Izabel Maliterná

Filip Vajdečka

Patrik Resutík

Šimon Janotka

Samuel Škombár

Jozef Rieger

Sára Šimurdová

Tomáš Kocúr

Mário Šubjak

Eva Lietavcová

Navždy nás opustili
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Mária Ganobčíková

Alžbeta Ganobčíková

Anton Vjatrák

Helena Šurinová

Viktor Ganobjak

Dušan Romaňák

Rudolf Pňaček

Mária Stašáková

Serafín Jevják

Jozef Bedlek

Pavol Janotka

Margita Maslančíková

Alojz Machyňák

Anna Kureková

Emília Obecajčíková

Pavlína Pavľáková

Alojz Kumor
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Myšlienky na zamyslenie
Život je cestou a je len na nás či si zvolíme cestu jarnou lúkou alebo skalnatou priepasťou, respektíve
cestu dobra alebo zla. Máme moc rozhodovať o našom spôsobe života. Nedá sa ísť cestou dobra a zla
zároveň. Tak ako sluha nemôže slúžiť dvom pánom, ktorých charaktery sú diametrálne odlišné. Buď
jedného miluje a druhého nenávidí, alebo naopak. Sami sa teda rozhodnime akou cestou chceme ísť a
ak chceme byť šťastní, zvoľme si cestu dobra. Verme v dobro a milujme lásku!
ZOPÁR ZAUJÍMAVÝCH OTÁZOK
Tušíte na ktoré veci sa nás Boh neopýta ?
Týchto pár otázok nám môže pomôcť pri uvedomovaní si pravých hodnôt nášho života.
1. Boh sa nás neopýta akým automobilom sme jazdili, ale koľko ľudí sme v ňom zviezli.
2. Boh sa nás neopýta akú veľ kosť mal náš dom, ale koľko ľudí sme v ňom pohostili.
3. Boh sa nás neopýta do čoho sme sa obliekali, ale bude sa pýtať koho sme obliekli.
4. Boh sa nás neopýta koľ ko sme zarobili peňazí, ale akým spôsobom.
5. Boh sa nás neopýta aké názory sme hlásali, ale ako sme pracovali.
6. Boh sa nás neopýta koľ ko sme mali priateľov, ale koľkým z nich sme boli priateľom.
7. Boh sa nás neopýta v akej štvrti sme bývali, ale ako sme vychádzali so susedmi.
8. Boh sa nás neopýta na farbu našej kože, ale na farbu nášho charakteru.
9. Boh sa nás neopýta prečo sme tak dlho váhali s prijatím viery. On nás vo svojej milosti odprevadí do
nášho obydlia,namiesto brán pekelných.

autor: Veronika Šimurdová

Dotácie schválené v roku 2010
Názov projektu

Suma/Eur

Rekonštrukcia budovy obecnej prevádzky

50 000

Kamerový systém

4 300

1 850

Územnoplánovacia dokumentácia obce

3 432

2 086

Podpora futbalového oddielu TJ Tatran

7 059,50

576

Projekt SR–ČR,„Hľadajme čo nás spája“

10 683,50

531,93

Dotácie spolu

75 475

Spoluúčasť obce
Zostatok obci

Spoluúčasť obce

5 043,93
70 431,07

Vo februári roku 2011 naša obec podala na Úrad vlády SR pre prevenciu kriminality dva rozdielne projekty
autor: Martina Jurčáková
Projektový manažér

1. OBEC ORAVSKÉ VESELÉ – KAMEROVÝ SYSTÉM - ETAPA 2
2. „STOP VANDALIZMU A ŠIKANOVANIU NA NAŠEJ ŠKOLE “

Chata Pilsko informuje
Ponúkame vám celoročné kvalitné ubytovanie v
Oravskom Veselom na chate PILSKO, so širokou škálou služieb od ubytovania, stravovania, ... v malebnom
prostredí Hornej Oravy, blízko hraníc s Poľskom.
Chata PILSKO sa nachádza na úpätí vrchu PILSKO, ktorý je hlavnou dominantou tunajšieho okolia.
Chata ponúka vynikajúce prostredie na relax, dovolenku alebo krátky pobyt, v prípade, ak hľadáte odpočinok
mimo ruchu miest.
Ubytovacia kapacita chaty je 90 osôb. Apartmány
majú samostatnú kúpeľňu a WC. V chate nechýba spoločenská miestnosť s herňou, stolnotenisovým stolom,
sauna s masérom, krb, jedáleň, bar. Prístup ku chate je
možný autom ,chata má vlastné parkovisko, s možnos-

ťou parkovania aj pre karavany. Viac si prečítajte na stánke www.chatapilsko.sk.
Spoločenská miestnosť slúži aj ako jedáleň, má približne 55 miest na sedenie, nachádza sa v nej TV/SAT,
hudobná aparatúra pre spríjemnenie večera a príjemné
posedenie pri praskajúcom krbe.
Naše zariadenie nie je určené len pre dovolenkárov,
ale môžete ho využiť aj na Vaše pracovné aktivity. Spoločenská miestnosť sa dá vhodným usporiadaním stolov a stoličiek veľmi rýchlo zmeniť na malé kongresové
centrum a po nainštalovaní Dataprojektoru môžete
organizovať:
« konferencie
« kongresy

« semináre
« workshopy
« školenia
« obchodné rokovania
« prezentácie
« tlačové konferencie
« iné špeciálne podujatia
V priestoroch Chaty je aj bar s nápojmi na osvieženie ubytujúcich ale aj pre okoloidúcich náštevníkov.
V neposlednom rade sme schopní pripraviť naše
priestory aj na svadby, rodinné oslavy a rôzne iné akcie
až do počtu 70 osôb.Kontakt 0918631100
autor: Bc. Jozef Kinier
zdroj: www.chatapilsko.sk
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Zo športu
Prípravka

Prípravka v Oravskom Veselom hrá svoju súťaž v
okresnej súťaži. Jesenné zápasy hrali s Rabčou a Oravskou Polhorou turnajovým spôsobom, u každého
účastníka každý s každým. Jesennú časť odohrali bez
straty bodu a dostali len 4 góly. Zimnú prípravu na jarnú súťaž sme začali už v októbri. Trénuje sa jedenkrát
týždenne. Tréningy sú každý utorok. Stretávame sa
vo futbalovom krúžku, kde je družstvo rozdelené do
dvoch skupín. V každej je 13 chlapcov. V prvej je veková kategória mladší – neregistrovaní. To je prípravka.

Mladší žiaci

Družstvo
Oravské Veselé
Rabča
Oravská Polhora

Zápasy
6
6
6

Výhry
6
3
0

Remízy
0
0
0

V druhej sú starší registrovaní, ktorí hrajú súťažné
zápasy za prípravku. Niektorí zo starších hrajú aj za
mladších žiakov v 2. lige. V zimnom období by sme
chceli odohrať prípravné zápasy v hale aj na umelej
tráve, kde zároveň prebiehajú tréningy. Je veľká škoda,

Prehry
0
3
6

Skóre
31 : 4
16 : 16
3 : 30

Body
18
9
0

Tabuľka po jeseni
že sa nepostavila nová telocvičňa, ktorá bola plánovaná. Veľmi by nám to pomohlo pri príprave na súťažné
zápasy. Nová a väčšia telocvičňachýba aj trénerom
mladších a staršíc žiakov.
Laštík Peter, tréner prípravky

Dosiahnuté 6. miesto vystihuje silu mužstva a
všetci chlapci majú predpoklady, aby pri svedomitom
tréningu rástli vo svojej výkonnosti a dokázali udržať 2.
ligu pre Oravské Veselé aj v nasledujúcich futbalových
sezónach.
V tomto zimnom období sme zatiaľ nehrali nijaký
prípravný zápas a ani sa nezúčastnili žiadneho halového turnaja. Ale som presvedčený, že ak v najbližších
dňoch začneme hrávať a trénovať hlavne vonku, že
takáto zimná príprava sa potom pozitívne prejaví aj v
súťaži. V súčasnosti chlapci hrajú na malom ihrisku pri
škole, čo môžeme považovať tiež za určitú formu tré-

ningu. Podstatné ale budú pre rozvoj kondície najmä
stretnutia, ktoré sa budú odohrávať na veľkom ihrisku.
Či už na snehu alebo na suchých terénoch.
Želám preto chlapcom veľa pevnej vôle a vytrvalosti v tréningoch a som presvedčený, že potom aj v
jarnom období futbalovej sezóny budú pokračovať v
dobrých výkonoch.
Priaznivcov futbalu v Oravskom Veselom prosím,
aby ich prišli na jar častejšie povzbudiť na ihrisko a aby
Týmto chlapcom držali palce.

Starší žiaci

Maroš Babečka, Marek Majkút, Dávid Veselovský. Z
mladších žiakov pravidelne nastupuje Adrián Hoti,
ktorého výkony sú neprehliadnuteľné.
Zimnú prípravu plánujeme zahájiť vo februári po
jarných prázdninách. Problémom v tunajšej obci je veľká tréningová plocha na dolnom ihrisku, ktorá nemá s
futbalom nič spoločné. Na hlavnom ihrisku majú žiaci

trénovať zakázané. Tento problém sa musí čím skôr
vyriešiť, lebo môže výrazne ovplyvniť rozvoj mládežníckeho futbalu. V ďalšom priebehu súťaže sa budeme
snažiť zabudovať do kádra viacerých mladších žiakov
s ročníkom narodenia 1998. Cieľom je pohybovať sa v
pokojných vodách tabuľky 2. ligy.
Tréner: Ing. Marián Beňadik

Muži a dorastenci

a Rabča). Do zahájenia jarnej časti súťaže odohráme
päť prípravných zápasov, kde sa vyslovene sústredíme
na dobudovanie mužstva hlavne z radov dorastencov.
Táto sezóna je zatiaľ dobre rozohratá, strácame na prvého tri body. Umiestnenie v celkovej súťaži 2010 – 2011
by podľa hry malo byť do tretieho miesta. V prípade, že

sa nám podarí vyhrať prvých päť kôl v jarnej časti, potom
by sme mohli zaútočiť aj na prvé miesto.
Príprava dorastencov začne až v prvých dňoch mesiaca marec.

V jesennej časti futbalového ročníka 2010/2011
mladší žiaci obsadili 6. miesto. Z 13. stretnutí zaznamenali 7 výhier, 2 remízy a 4 prehry, s celkovým dosiahnutým počtom bodov 23 a aktívnym skóre 37:24.
Káder družstva tvorili títo hráči: brankári - Maroš
Svitek a Adam Joštiak, hráči v poli - Ľuboš Pisarčík,
Tomáš Kubašák, Jozef Stašák, Radoslav Kvasničák,
Pavol Kumor, Rastislav Balcerčík, Milan Hvoľka,
Ján Borák, Šimon Mydlár, Kristián Jaňák, Rastislav
Smondek, Adam Bugaj, Dávid Sameliak, Jozef Šubjak, Adam Kormančík.
Družstvo starších žiakov skončilo po jesennej časti na dobrom 4.mieste. Toto umiestnenie zodpovedá
predvedenej hre. Chlapci striedali výborné momenty so slabšími, čo je v tejto vekovej kategórii bežné.
Ťahúňmi sú hlavne Marián Gočál, Ľudovít Vonšák,
zdravé jadro tvoria Matúš Mydlár, František Šefčík,

Príprava mužstva začala 16. 1. 2011 účasťou na
halovom turnaji v Tvrdošíne . Muži sa stretávajú na
tréningoch nepravidelne v piatky, soboty a nedele. V
piatky prebieha spoločný tréning. V soboty a nedele
sa zúčastňujú zápasov v rámci minilíg (Oravské Veselé
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14. 4. 2011

tréner mladších žiakov Ing. Ladislav Bánovec
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