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Poľovníci vystavili trofeje

Nová služba obce na webe

Veselé má originálny kalendár
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Zo života farnosti
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Otázky pre starostu
hospodárstva priamo v obci. Po
doplnení formálnych náležitostí
by sme mohli financie dostať do
konca mája. V rámci rekonštrukcie obecného úradu sme začali
s „prerábkou“ druhého poschodia, kde sme vytvorili priestory
pre obecný archív, miestnosti pre
matriku, urbár, obecnú prevádzku, riaditeľa MKS a zasadaciu
miestnosť. Práce boli pomerne
náročné, nakoľko bolo potrebné
vymeniť okná, vybúrať kompletne všetky priečky nad tanečnou
sálou a následne urobiť staticky
náročnú železobetónovú podlahu. V rámci rekonštrukcie sme
vymenili kompletne všetky NN
a IT rozvody. Na prízemí sme
ukončili rekonštrukciu dámskeho WC. V centre dediny začíname s dobudovaním parkovísk,
úpravou okolia a prípravou na
budúce asfaltovanie parkovísk.
V spolupráci s farským úra-

* Zhodnoťte uplynulé obdobie.
Obdobie od začiatku roku bolo
poznačené prácou hlavne okolo
verejného osvetlenia. Koncom
minulého roka sa nám ho podarilo namontovať, no administratívne sme museli všetko dokončiť začiatkom roka. Následne
sme podali žiadosť o platbu na
nenávratný finančný príspevok
z fondov EÚ. Medzitým prebehla aj kontrola z ministerstva

dom sme pomáhali pri obnove
ozvučenia v kostole sv. Alžbety.
Hoci údržba miestnych komunikácií v zimných mesiacoch nebola až taká náročná, po zime sme
vyčistili kompletne všetky komunikácie v centre.
Naša administratíva spolu
s vedením obce denne vybaví
veľa stránok, ktoré sa týkajú rôznych bežných problémov, sťažností a podnetov.
* Aké má samospráva plány na
tento rok?
V rámci rekonštrukcie centra
obce by sme chceli do konca
roka ukončiť parkoviská a k ním
prístupové cesty. Chceme pokračovať v oprave miestnych
komunikácií položením živičných kobercov na asi 15 miestnych komunikáciách. Realizácia
bude podmienená poslaneckým
schválením. V polovici marca

sme podali žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na zateplenie budovy kultúrneho domu.
V rámci týchto úprav by sme
chceli vybudovať bezbariérový
prístup – výťah. V prípade schválenia projektu by sme s prácami začali v letných mesiacoch.
V tomto roku by sme tiež chceli
zrealizovať výmenu vstupného
schodiska do budovy kultúrneho
domu. S pomocou VÚC chceme
v letných mesiacoch urobiť opravu dvoch úsekov miestnej komunikácie, a to od Romanky po
hasičskú zbrojnicu, a častí pri odbočke na Randovú cestu. V rámci
slovensko-poľskej spolupráce pripravujeme projekt opravy Chaty
Pilsko, ale len za predpokladu
finančnej pomoci z EÚ. V kultúrnej oblasti pripravujeme druhý
ročník Veselovskej nedele a Maliarsky plenér umelcov venovaný
pamiatke Ignáca Kolčáka.

Obec ponúka novú službu na webe

Obecný úrad chce byť prístupnejší

Návštevníci obecnej internetovej stránky si možno všimli nový
odkaz.
Od začiatku apríla na nej
funguje nový grafický program.
Občania si môžu v pohodlí domova pozrieť, kde sa nachádzajú ich pozemky v prieniku
s podkladom od Bing maps
prípadne Google maps. Podklady, aj keď nie sú najpresnejšie,
môžu upozorniť návštevníka, či
má splnené daňové povinnosti
(v daňovom priznaní priznané
všetky stavby), hranicu intravilánu a podobne. V priebehu tohto
roka pribudnú aj grafické pod-

Prostredie bez bariér by malo
byť samozrejmou súčasťou nášho života. Realita je však iná,
nevynímajúc Oravské Veselé.
Kultúrny dom, v ktorom je aj
obecný úrad, bol postavený v sedemdesiatych rokoch minulého
storočia.
Pre hendikepovaných spoluobčanov je neprístupný. Direktívy
z Európskej únie však samosprávam jasne ukladajú debariérizovať životné prostredie a urobiť
také opatrenia, aby sa dodržiavali
zákony.
Samospráva podala žiadosť
o nenávratný príspevok na za-
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klady územného plánu obce, aby
budúci stavebníci mohli plánovať výstavbu v rámci jeho platnosti a vyhli sa budúcim zbytočným investíciám a sklamaniam.
Tento grafický program bude
slúžiť aj obecnému úradu – správe daní a poplatkov na kontrolu
daňových priznaní.
S kontrolou sa začne ešte v prvom polroku, z tohto dôvodu
odporúčame daňovníkom, aby
si skontrolovali, či majú v daňových priznaniach priznané všetky stavby, a vyhli sa prípadným
sankciám.
Ivan Patron
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teplenie kultúrneho domu. Ak
uspeje, naskytne sa jej neopakovateľná možnosť vyriešiť počas
zatepľovacích prác aj povinný
bezbariérový vstup do budovy.
Bezbariérovosť je naplánovaná
dvoma spôsobmi. Prístup na
obecný úrad osobným výťahom
so vstupom od materskej školy
a do kultúrneho domu schodolezom cez hlavný vstup.
„Veríme, že realizáciou stavby prispejeme k zaradeniu sa
hendikepovaným a starším spoluobčanom do spoločenského
a celkového života,“ povedal
prednosta Ivan Patron.
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Veselé svieti celú noc
Dedinu osvetľuje 479 nových led
svietidiel. Na rekonštrukciu verejného osvetlenia získalo Oravské Veselé dotáciu z eurofondov
vo výške 382-tisíc eur. Lampy sa
dostali do všetkých ulíc, je ich
o polovicu viac ako kedysi. Obec
plánuje vo vlastnej réžii namontovať osvetlenie aj do odľahlých
častí dediny.
Svetlá sa dajú regulovať na
diaľku, v súčasnosti je ešte celý

systém v testovacom režime.
„Prosíme obyvateľov o strpenie,“ povedal v súvislosti so zavádzaním moderného osvetlenia
starosta Albín Maslaňák. Lampy
majú výrazne nižšiu energetickú
spotrebu ako pôvodné sodíkové
svietidlá.
Výhodou je aj to, že dedina je
osvetlená počas celej noci. Predtým sa od polnoci do tretej rána
nesvietilo.

Dedine chýba zberný dvor
Oravské Veselé sa bude uchádzať o dotáciu na zberný dvor.
Žiadosť sa v súčasnosti spracúva. Projekt počíta s vytvorením
pracovného miesta na zbernom
dvore a nákupom traktora s príslušenstvom. Samospráva uvažuje
o dvoch miestach, kde by mohol

zberný dvor vzniknúť. Jednou
z možností je rozšírenie dvora obecnej prevádzky, druhou
je plocha za zdravotným strediskom. „K výstavbe zberného
dvora vedie dlhá cesta,“ povedal
starosta Albín Maslaňák. „Žiadateľov je veľa, peňazí málo.“

Urbár hodnotil hospodárenie
Začiatkom apríla sa uskutočnilo
Zhromaždenie členov Urbáru p.s.
Oravské Veselé. Hodnotili činnosť a hospodárenie za minulý
rok. Skonštatovali, že hospodársky
výsledok po zdanení bol 22-tisíc
eur, a to hlavne z dôvodu väčších
nákladov na ozdravné opatrenia
v lese v rámci projektu na roky
2015 – 2018, ktoré budú PPA pre-

platené až v roku 2016. Aj napriek
nízkemu hospodárskemu výsledku
zhromaždenie schválilo rozdelenie
zisku vo výške 50-tisíc eur zo zdrojov ušetrených v minulosti. Vyplácanie podielov na zisku bude od
1. júna. Výbor Urbáru p.s. ďakuje
všetkým za účasť, ktorá dosiahla
viac ako 50 %, čím bolo zhromaždenie uznášaniaschopné.

Obec Oravské Veselé
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou v Oravskom Veselom
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky
odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor
vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 odsek 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancova o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
občianska a morálna bezúhonnosť
spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
zdravotná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
overené kópie dokladov o vzdelaní
doklad o dĺžke odbornej praxe
štruktúrovaný profesijný životopis
výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu
maximálne 4 strany)
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi žiadame zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do
18.05.2016 12:00 hod. na adresu zriaďovateľa: Obec Oravské Veselé 374,
029 62 Oravské Veselé (rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke)
Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ - neotvárať„ s uvedením odosielateľa.
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najneskôr 7 dní
pred dňom konania výberového konania.
Ďalšie informácie: Obec Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé
 043/5596123,
 starosta.maslanak@oravskevesele.sk, prednosta@oravskevesele.sk
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VOĽBY

Voľby do Národnej Rady SR 2016
Okrsok 1

Okrsok 2

Spolu

Počet oprávnených voličov:

1050

1056

2106

Počet zúčastnených voličov:

690

779

1469

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov
Účasť voličov v %:
P. č.
17.
16.
19.
20.
3.
12.
6.
23.
11.
1.
2.
7.
10.
15.
18.
5.
8.
14.
22.
4.
9.
13.
21.

Politická strana
Kresťanskodemokratické hnutie
SMER – sociálna demokracia
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
#SIEŤ
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)
Slovenská národná strana
SME RODINA – Boris Kollár
Sloboda a Solidarita
MOST – HÍD
Strana TIP
Strana moderného Slovenska
Strana zelených Slovenska
VZDOR – strana práce
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
Slovenská občianska koalícia
ŠANCA
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Komunistická strana Slovenska
PRIAMA DEMOKRACIA
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
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676

763

1439

64,38 %

72,25 %

68,32%

Okrsok 1
163
149
91
70
59
64
38
22
4
3
2
3
2
2
1
2
0
0
1
0
0
0
0

Okrsok 2
270
121
68
81
83
62
30
39
2
0
1
0
1
1
2
0
1
1
0
0
0
0
0

Spolu
433
270
159
151
142
126
68
61
6
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
0
0
0
0

Výsledky prednostného hlasovania v Oravskom Veselom
za prvé štyri politické strany
17. Kresťanskodemokratické hnutie
kandidát č. 20
kandidát č. 1
kandidát č.70
kandidát č. 8
kandidát č. 28

Albín Maslaňák, Ing.
Ján Figeľ, Ing. PhD.
Alojz Hlina
Pavol Hrušovský, JUDr.
Ivan Uhliarik, MUDr.

19. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
401 hlasov
127 hlasov
58 hlasov
37 hlasov
37 hlasov

16. SMER – sociálna demokracia
kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č.4
kandidát č.7

kandidát č. 1
kandidát č. 9
kandidát č.2
kandidát č. 116

Marián Kotleba, Ing., Mgr.
Andrej Medvecký
Martin Beluský, Ing. PhD.
Peter Meda

143 hlasov
37 hlasov
28 hlasov
26 hlasov

Igor Janckulík
Ján Prílepok, Ing.
Jaroslav Pepucha
Miroslav Beblavý, doc.Ing.,PhD.

124 hlasov
27 hlasov
27 hlasov
26 hlasov

20. #SIEŤ

Robert Fico, doc.JUDr.,CSc.
Robert Kaliňák, JUDr.
Peter Kažimír, Ing.
Miroslav Lajčák, JUDr.

216 hlasov
163 hlasov
88 hlasov
48 hlasov

kandidát č. 8
kandidát č. 35
kandidát č.111
kandidát č. 4

Starosta obce Oravské Veselé Ing. Albín Maslaňák– kandidát politickej strany Kresťanskodemokratické hnutie
získal vo voľbách do NR SR v rámci Slovenska 5 311 hlasov.
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Veselé má kalendár s originálnymi fotografiami
Oravsoveselské domácnosti dostali na tento rok do schránok výnimočný nástenný kalendár plný
fotografií zachytávajúcich život
v Oravskom Veselom. O vzniku
kalendára, záberov a tvorbe sme
sa rozprávali s autorom fotiek
Jiřím Horákom.
* Odkedy a pri akých príležitostiach vznikali fotografie v kalendári?
V roku 1976 sme se vydali spolu
s dvomi kamarátmi fotografmi
na Oravu. Chceli sme na svojich
fotografiách zachytiť posledné
zvyšky pôvodnej oravskej dediny.
Nemali sme presný cieľ, skôr sme
sa spoliehali na náhodu.
Tá sa nám naskytla, keď sme
prišli do Veselého, odkiaľ už
ďalej cesta neviedla. Veľmi nás
zaujal charakter obce a okolitá príroda. Bolo to presne to,
čo sme hľadali. Dali sme sa do
práce, pri ktorej sme sa zoznámili s mnohými priateľskými
a ústretovými ľuďmi. Ochotne
nám poskytli aj ubytovanie. Od

roku 1980 som v začatej práci
pokračoval už len sám. Podarilo
sa mi vytvoriť súbor fotografií,
ktoré boli vystavené vo viacerých
galériách doma i v zahraničí.
Napríklad v roku 2007 usporiadala Slovenská národná galéria
v Bratislave výstavu pod názvom Stratený čas, na ktorej bolo
predstavených aj mnoho mojich
oravských fotografií. Najviac si
však vážim výstavu, ktorú v roku
2009 usporiadalo Oravské Ve-

selé pri príležitosti 380. výročia
založenia obce. Od roku 1990 sa
charakter dediny začal výrazne
meniť, takže motívov vhodných
pre moju tvorbu začalo dosť ubúdať. V súčasnosti tu spolu s manželkou každoročne prichádzame
hlavne na dovolenku, napriek
tomu sa stále snažím vyhľadávať
aj vhodné motívy pre tvorbu.
* Kde vznikol nápad urobiť
z vašich fotografií kalendár?
S nápadom vytvoriť kalendár ma
oslovilo vedenie obce.
* Ktorá fotka z kalendára je
vašou srdcovou záležitosťou
a prečo?
Nemôžem presne určiť fotku,
ktorú by som preferoval, každá
pri svojom vzniku bola pre mňa
príjemným zážitkom.
* Ako by ste miestnym ľuďom
predstavili kalendár?
Kalendár musí ľuďom predstaviť
predovšetkým vedenie obce, čo
sa určite deje aj týmto článkom.
Ja môžem predstaviť len niektoré
svoje fotografie, ktoré tvoria stálu
expozíciu na obecnom úrade.

Obec modernizuje tretie podlažie úradu
Samospráva pokračuje v rekonštrukcii obecného úradu. V súčasnosti vynovuje priestory na
treťom podlaží. Kancelárie tam
nájdu matrika, účtovníčka, urbár,
riaditeľka kultúrneho strediska
a archív. Práce boli náročné. Bolo
treba vymeniť okná, vybúrať
všetky priečky nad tanečnou
sálou a urobiť železobetónovú
podlahu.
Obec zmodernizovala aj sociálne zariadenia pre ženy na prízemí. V ďalšej etape modernizácie
obecnej budovy by mali prísť na
rad výmena zvyšných okien, zateplenie a nová fasáda.
Oravské Veselé podalo žiadosť
o nenávratný finančný príspevok
aj na projekt zníženia energetickej
náročnosti budovy.
Cez inú výzvu chce dať obec
pristaviť do budovy výťah za približne 300-tisíc eur. Hendikepovaní obyvatelia by tak mali bezbariérový prístup na obecný úrad.
Zvesti spod Pilska

Nakladajme s odpadom
rozumne
V minulom čísle Zvestí sme
písali o novom zákone o odpadoch. Zákon platí od tohto roka, kladie veľký dôraz na
triedenie odpadu, no na množstvách ostatného komunálneho
odpadu vyvezeného na skládku to nevidieť. Medzi nami
sa nájdu spoluobčania, ktorí
do komunálneho odpadu dávajú všetko, čo sa zmestí do
smetnej nádoby. Na priloženej
fotografii môžete vidieť, čo sa
našlo v jednej smetnej nádobe
– 25 kg stvrdnutej farby. Nielenže sa jedná o nebezpečný
odpad, ale je aj objemný, čo
zapríčinilo poruchu zberného vozidla. Má to dôsledky na
výšku poplatku na likvidáciu
odpadu. Preto ešte raz upozorňujeme občanov, že do ostatného komunálneho odpadu
nepatria nebezpečné odpady
a všetko, čo sa dá vyseparovať.
To znamená: sklo, plasty, papier, nebezpečný odpad (farby,
oleje, riedidlá), bioodpad, kamene, zemina, stavebný odpad,
objemný odpad, drevo, akumulátory a batérie, žiarivky,
elektrospotrebiče, kovy, textil
a záhradný odpad.
Zákon o odpadoch musíme
všetci dodržiavať. Prvý kontrolný článok je obec. Bude
vykonávať náhodné kontroly
smetných nádob a vyvodzovať
dôsledky za porušovanie zákona.
Planétu Zem sme si nevytvorili, dostali sme ju a následne dedili. Urobme všetko pre
to, aby sme ju odovzdali budúcim generáciám minimálne
v stave, v akom je dnes.

•

Apríl 2016

5

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Deň narcisov

Noc s Andersenom

V piatok 15. apríla zakvitla škola žltými narcismi. Konala sa verejnoprospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Deň narcisov je dňom boja
proti rakovine, ktorý sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na
podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. V tento deň tak bolo
možné stretnúť na chodbách školy, ale aj v obci dobrovoľníkov (žiakov
9.A), ktorí ponúkali narcisy. Zakúpením jarného kvietku dobrovoľnou
čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Deň narcisov je jeden deň v roku, kedy pomôcť je veľmi jednoduché a nevyžaduje od nikoho veľa plánovania či času. Podarilo sa
nám vyzbierať sumu 1270 eur. Výnos zbierky bude použitý na realizáciu
programov, aktivít a projektov v prospech pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov.

Každý rok sa škola zapája do medzinárodného projektu Noc s Andersenom, ktorý je zameraný na čítanie kníh, spoznávanie autorov a ich
literárnych postáv. Tento rok sa Noc s Andersenom konala 1. apríla. Zúčastnilo sa jej 123 detí z Oravského Veselého a 37 detí z partnerskej školy ZŠ
Badín, ktorí boli pre nás veľkým obohatením. Program podujatia sa začal príhovormi zástupkyne Margity Maslaňákovej, starostu a riaditeľa zo ZŠ Badín.
Ďalej sa predstavili žiaci z oboch škôl
svojím programom - scénkou a divadielkom o Malej morskej panne. Vystúpilo aj profesionálne divadlo z Banskej
Bystrice s rozprávkou Polepetko. Po divadlách si deti zmerali literárne
sily v 9 súťažiach, ktorými ich sprevádzali naši ôsmaci. Na záver deti
našli rozprávkový poklad a prezentovali výslednú úlohu na javisku. Spokojné a unavené deti uložili pani učiteľky do spacákov a prečítali im rozprávku na dobrú noc. Po nočnom spánku sa ráno deti rozišli do svojich
domovov s pekným zážitkom.

Deň Lesov
Dňa 21. marca si pripomíname Medzinárodný deň lesov. Cieľom je informovanie o význame, prínose a hodnotách lesov a tiež zvýšiť povedomie verejnosti o ochrane lesov.
V spolupráci s Poľovníckym zväzom Oravské Veselé sme zorganizovali
v škole peknú akciu Deň lesov. Žiaci si už mesiac dopredu pripravovali literárne a vytvárne práce, 3-D výrobky a vtáčie búdky. Počas dňa
žiaci absolvovali prednášky na témy ochrana prírody, lesná zver, poľovnícke psy, zbrane a pozreli si slovenský film Vlčie hory. Na amfiteátri
sa žiakom predstavili Sokoliari z Banskej Bystrice. Akciu sme ukončili
prehliadkou poľovníckej výstavy v kultúrnom dome. Žiaci, ale aj návštevníci výstavy mohli hlasovať za najkrajšiu žiacku prácu. Všetky práce
budú vyhodnotené a odmenené aj odbornou porotou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto peknej akcie, zvlášť Martinovi
Maslaňákovi.

Pasovanie prvákov za čitateľov
Prváci sa už naučili skoro všetky písmenká a preto ich knižnica Veselá
sovička pozvala na slávnostné pasovanie za čitateľov knižnice. Všetky tri
triedy prváčikov najskôr privítalo bábkové divadielko o Popoluške, ktoré si pre nich pripravili žiaci V.B triedy. Neskôr im vedúca knižnice prečítala rozprávku o kúzelníkovi Babráčikovi. Deti mali úlohu usporiadať,
teda odčarovať začarované slová. Nakoniec prišiel pán kráľ Knihomoľ
I. s kamarátom šašom a slávnostne každého prváka pasoval za čitateľa
a odovzdal mu novučičký čitateľský preukaz. Veselá sovička sa už teší na
návštevy čítaniazvedavých prváčikov. Do skorého čítania!

Veľkonočné vajíčko
Čakanie na príchod Veľkej noci sme v škole využili aj tvorivou činnosťou. Žiaci 1. stupňa sa mohli zapojiť do súťaže o najkrajšie veľkonočné vajíčko.
Pri svojej tvorbe využili rôznu techniku a častokrát aj originálny
materiál.
6
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

V kostole znel zbor z Varšavy

Mladí veriaci usporiadali ples

V nedeľu 14. februára farnosť navštívil spevácky zbor Cantores sanctae Barbarae z Varšavy. Zbor vznikol v roku 1994. Spieval pri liturgii
počas návštevy svätého otca Jána Pavla II. v roku 1999 v Poľsku aj počas návštevy pápeža Benedikta XVI. v roku 2006.
V kostole v Oravskom Veselom účinkovali počas svätej omše, po nej
mali koncert, v ktorom predstavili Poľskú omšu Jana Maklakiewicza.
Zbor dirigoval Artur Backiel. Na organe hral Pawel Pasternak, v úlohe
sólistky sa predstavila Aleksandra Swiderek.

Koncom januára sa v obci po prvýkrát uskutočnil Mládežnícky ples.
Zopár obetavých ľudí si dalo námahu zorganizovať slušnejšiu formu zábavy pre seba i svojich rovesníkov. Na plese sa zúčastnilo 150 ľudí. Ples
odštartovali mladí šermiari, ktorí priniesli kultúrno-historický zážitok
a k tomu veľa dobrej nálady. Celým večerom sprevádzal Dj Fire, svojou
hudbou rozhýbal každého. Atmosféru dotvárala aj bohatá tombola, ktorú podporilo množstvo sponzorov, za čo im patrí veľká vďaka.
Programovým spestrením večera bolo vystúpenie dievčat zo základnej školy s piesňou od známej speváčky Kristíny, Ta ne.
Spomienky z plesu pomohla uchovať originálna fotostena, ktorú neobišiel ani jediný plesajúci človek. Je namieste veriť, že 30. januára 2016
sa začala písať nová tradícia.

mp

Alexandra Brišová

Deti prežili prázdniny naplno

Oslava Veľkej noci
Veľkonočné sviatky sú srdcom kresťanského náboženstva. Ich prežívanie umocňuje najmä liturgické slávenie, plné symbolov a obrazov
pripomínajúcich a sprítomňujúcich udalosti spásy. Po pôstnej príprave prechádzame Kvetnou nedeľou do Veľkého týždňa. Tohtoročný začiatok bezprostrednej prípravy na slávenie veľkonočných sviatkov bol
skutočne veľkolepý. Dopomohli k nemu mladí z Rabče, ktorí hranou
formou priblížili pomocou zastavení krížovej cesty utrpenie Ježiša
Krista.
Každý odchádzal domov silno zasiahnutý a naladený na prežívanie
nasledujúcich sviatočných dní.

Aj keď počasie nevyšlo tak, ako sme si predstavovali, neodradilo nás to
od toho, aby sme pripravili program pre deti a strávili voľný čas s priateľmi a niečo nové sa naučili.
Pondelok ich privítal premietaním rozprávky v kinosále kultúrneho
domu pod názvom Veľká 6. Sedačky boli takmer do poslednej obsadené.
Utorok na deti čakal s tvorivými dielňami, kde mohli preukázať svoju
zručnosť a šikovnosť a vyrobiť si veci, ktoré si potom odniesli domov.
Streda bola určená pre vlastný program. Keďže vo štvrtok nebolo dostatok snehu na stavanie snehového kráľovstva na fare, rozhodli sme sa
pre výstup na Grapu. Zahrali sme sa spolu zaujímavé hry, naučili sme
sa aj nové. Piatok sa niesol v športovom duchu. Popoludnie sme strávili
v školskej telocvični, deti si mohli zahrať futbal, vybíjanú, florbal, športové hry. Večer bol určený mládeži. Po sv. omši sa v kinosále premietal
film What would Jesus do? 2 (v preklade: Čo by urobil Ježiš?).
Janka Farská

mp

Farské okienko
Farské okienko obsahuje informácie týkajúce sa diania vo farnosti:
• Každý štvrtok sa konajú sv. omše, ktoré sa tematicky zaoberajú
manželstvom. Omše nie sú určené len pre manželov, ale aj pre tých, ktorí sa na manželstvo pripravujú. Pri svätých omšiach spieva rodičovský
zbor Svätej rodiny.
• Každú druhú sobotu v mesiaci pozývame všetkých na večernú adoráciu, ktorá je obetovaná za farnosť a každého jedného z nás.
• Každú druhú nedeľu v mesiaci sa počas Svätého roka milosrdenstva
budeme o 15. h stretávať pri kaplnke Božieho milosrdenstva, kde sa pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu.
Zvesti spod Pilska
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA, SERVIS

Spoločenská rubrika 2016
Jubilanti
Pri príležitosti Vášho životného jubilea
Vám prajeme veľa krásnych slnečných dní
plných šťastia, zdravia, lásky a pohody.
Najstarší občania
Obecajčíková Veronika
Gočalová Johana
Kormančíková Pavlína
Gergišáková Ľudmila
Janotka Serafín
Šubjak Anton
Uričáková Júlia
Gudjaková Margita
Sameliak Anton
Brandýs Ignác

60-roční
Pňaček Albín, január
Vajteršíc Kornel, január
Holbová Margita, január
Kvasničák Vincent, február
Kocúr Miroslav, február
Kvasničák Ignác, február
Janotková Elena, marec
Chovančáková Monika, marec
Litviaková Jozefína, marec
Kureková Kornélia, marec
Balcerčík Milan, marec

Uzavreté manželstvá
Roman Majkút
a Ľubomíra Závoďanová, január
Ing. Ján Romaňák
a Marcela Floreková, január
Novomanželom srdečne
blahoželáme.

Navždy nás opustili

85-roční
Maliterná Kristína, marec
Somsedíková Veronika, marec

Narodili sa
Tobiáš Murín, november
Filip Rambala, december
Jakub Horník, september
Jeremiáš Alojz Janotka, december
Liliana Šimurdová, december

80-roční
Majkútová Pavlína, február
Maslaňák Štefan, február
75-roční
Mydlárová Júlia, január
Sviteková Anna, február
Kšenzuľák Ján, február
Ganobjak Jozef, marec

Samuhel Tomáš, január
Kureková Linda, január
Benić Marijan, január
Rušin Alex, február
Bartkovjak Matej, február
Rydzoň Filip, február
Kelušáková Eva, február
Romaňáková Beáta, február
Mazuráková Dominika, marec
Romaňáková Barbora, marec
Marko Matúš, marec

70-roční
Majdiaková Štefánia, február
Briššák Jozef, marec
65-roční
Stašák Miroslav, január
Repka Ján, január
Pňačková Brigita, február
Pňačková Amália, február
Pňačková Mária, marec

Kristína Žofajová
Kurek Jozef
Sirotiar Jozef
Repka Štefan
Sameliaková Ľudmila

(† 89 r.), december
(† 55 r.), december
(† 88 r.), december
(† 78 r.), december
(† 90 r.), december

Kurek Jozef
Grebáč Michal
Lietavec Štefan
Fernezová Alžbeta
Kreutz Rupert
Graňák Šimon

(† 72 r.), január
(† 94 r.), január
(† 78 r.), január
(† 86 r.), február
(† 67 r.), marec
(† 73 r.), marec

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú
sústrasť.

Venujte 2% dane TJ Tatran Oravské Veselé
Potrebné údaje: TJ TATRAN Oravské Veselé
Adresa: 029 62 Oravské Veselé č. 374
IČO: 14220113
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 0320157242/0900

bami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do
30. apríla 2016 – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ
(zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Ako poukázať 2 %?
Dôležité termíny: do 31. 4. 2016 – podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové
priznanie + podanie daňových priznaní právnickými oso-

Popis krokov pre venovanie 2 % z dane:
Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie po-
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tvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše
meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla pošlite, doručte formuláre
daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Na stránke
Finančného riaditeľstva SR si môžete stiahnuť potrebné
dokumenty.
ĎAKUJEME, ŽE PODPORÍTE MLÁDEŽ!

UDIALO SA

Prechádzka Veselovskými rovňami
Milovníci zimnej bežeckej turistiky už vedia, že prvá marcová
sobota patrí Oravskému Veselému. Tento rok musela obec urobiť
zmenu a prednosť dostali voľby
do Národnej rady SR.
Piaty ročník Veselovskými
rovňami sa preto uskutočnil
o týždeň skôr, 27. februára. V posledných rokoch dáva organizátorom zabrať počasie. Niekoľko
lyžiarskych prechodov museli
zrušiť pre nedostatok snehu. Aj
tento rok počasie naznačovalo,
že budú musieť improvizovať na
klasickú pešiu turistiku. Našťastie
sa aspoň sčasti naplnila stará
pravda, že na Orave sa netreba
modliť za sneh.
Organizačný výbor sa mohol

sústrediť na dôkladnú prípravu
a označenie trate. Aké pripraviť
občerstvenie, koľko samolepiek,
tak, aby bolo všetkého dosť?
Našťastie, zo skúseností z uplynulých rokov, to dokáže vyriešiť
k spokojnosti všetkých.
Vynaložená snaha nevyšla
nazmar. Aj keď prechod je organizovaný hlavne pre domácich
účastníkov, tento rok prechod
prevalcovali cezpoľní z Vavrečky,
Žiliny, Zuberca, Dolného Kubína,
Trstenej, Tvrdošína a Námestova.
K registrovaným účastníkom
treba pripočítať aj organizátorov,
ktorí už tvoria zohraté tímy, či na
občerstvujúcej stanici alebo pri
príprave a výdaji stravy v chate
Pilsko.

Ples poľovníkov

Na 17. poľovníckom plese opäť nechýbali výborná zabáva, o ktorú sa
postarala hudba zo Záhoria, bohatý program a tombola.

Futbalový turnaj farnosti
Futbalový turnaj O pohár farára
farnosti hostilo Mútne. Poslednú
februárovú sobotu sa v miestnej
športovej hale zišlo asi 120 futba-

listov, ktorí si zmerali sily. Víťazne
z turnaja vyšlo družstvo Staré stroje. Akciu zorganizovali obec Oravské Veselé a spoločnosť Materasso.

Nebuďte skúpi na krv
Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Oravskom
Veselom zorganizoval vlani 14.
septembra mobilný odber krvi.
Krv prišlo darovať 56 darcov,
z toho 12 prvodarcov. Pekná
účasť bola povzbudením pre
zorganizovanie ďalšieho odberu.

Konal sa 11. januára. Krv darovalo 38 darcov, z toho 9 prvodarcov. Tretí odber krvi je naplánovaný na 29. apríla.
Pozývame všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby prišli
a pomohli tým, ktorí potrebujú
najvzácnejšiu tekutinu – krv.

Veľkonočný obecný turnaj

Na Veľkonočný pondelok sa uskutočnil 4. ročník stolnotenisový turnaj
O pohár starostu obce. Súťažiaci hrali o hodnotné ceny a pohár. Víťazom
sa stal Milan Maslaňák.
Zvesti spod Pilska
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ZAUJÍMAVOSŤ

V oravských revíroch poľovníci ulovili dva zlaté jelene
Dožinky, tak nazývajú poľovníci
výstavu trofejí, ktorú organizuje
vždy iné poľovnícke združenie.
Tento rok ju pripravili Oravskoveselčania. „Tejto pocty sa nám
dostalo prvýkrát v histórii,“ povedal starosta Albín Maslaňák, ktorý
je zároveň predsedom miestneho
poľovníckeho združenia. Kultúrny dom tak od stredy do nedele
zaplnilo vyše päťsto trofejí z celej
Oravy za sezónu 2015/2016. „Nesmú sa popliesť,“ usmieva sa Martin Maslaňák, tajomník miestneho združenia a okresnej komory.
„Tento rok sa napríklad stalo, že
nám poslali inú trofej, ako bola
uvedená v katalógu. Namiesto päťročného jeleňa prišiel jednoročný.“

Dva zlaté jelene

Oravci vystavujú trofeje podľa
okresov a jednotlivých revírov. Námestovčania poslali na prehliadku
74 jeleňov a 151 srncov, Dolnokubínčania 61 jeleňov a 62 srncov
a Tvrdošínčania 37 jeleňov a 74
srncov. „Nechýbajú diviačie kly,
medvedie, jazvečie a líščie lebky
ani lebky a preparát psíka medvedíkovitého, ktorý sa u nás pred desiatimi rokmi ešte nelovil,“ spresnil tajomník.
Trofeje bodujú hodnotiace komisie, každá okresná komora má
svoju. Oravci vlani ulovili dva zlaté
jelene. Prvého skolil Ján Krušpán
z Ochranného obvodu Oravice
– Štátne lesy TANAP Roháče. Pa-

rohy 13-ročného výradového jeleňa získali od komisie v Poprade
216,38 bodov. Druhá zlatá medaila
putuje do Mútneho zásluhou Jozefa Strakuliaka staršieho. Za trofej
deväťročného chovného jeleňa mu
komisia udelila 212,53 bodov.
Na Orave vlani ulovili 700 jeleňov, o 18 menej ako v predchádzajúcej sezóne. Srncov bolo 763, čo je
pokles o 39 kusov. Poľovníci nesplnili lovný plán v kategórii diviakov,
namiesto 555 kusov ulovili 488.

Poľovníctvo je výsadou

„Sezóna v Oravskom Veselom sa
nezaradí medzi slávne,“ hovorí Martin Maslaňák. „Preto sme
pripravili ukážku silných trofejí
ulovených v miestnom revíre približne od roku 1970. Výnimkou sú
bažanty a medveď, ktorého strelil
náš člen v Rumunsku.“
Poľovnícke združenie Oravské
Veselé má 29 členov.
„Dedina má 2910 obyvateľov, čo
znamená, že každý stý je poľovníkom,“ hovorí oravskoveselský starosta. „Vzhľadom na veľkosť revíru
to nie je veľa. Byť poľovníkom bolo
u nás vždy výsadou.“

Niečo navyše

Na výstave je jedinečné spojenie
troch okresov a vyše 50 poľovníckych združení.
„Ohodnotiť a obodovať trofeje
nám káže zákon,“ povedal Jozef
Herud, člen prezídia Slovenskej

poľovníckej komory. „Pripraviť
katalóg a zorganizovať výstavu nie
je našou povinnosťou, je to niečo
navyše. Orava vždy bola v tomto smere priekopníkom. Katalóg,
ktorý pripravujeme od roku 1979,
je 37. v poradí. Je preto dôležité
chcieť v tom pokračovať.“
Poľovníci majú prehľad o tom,
ako sa darí či nedarí inde, verejnosť má možnosť zoznámiť sa s ich
činnosťou. „Poľovníctvo nie je iba
o strieľaní,“ hovorí František Bolek, predseda Obvodnej poľovníckej komory v Námestove. „Odstrel
sa vykonáva selektívne, to znamená, že sa strieľajú iba zvieratá,
ktoré nie sú súce do chovu, aj keď
niekoľko prehreškov nájdeme aj na
tejto výstave. Okrem selektívneho
odstrelu je naším cieľom chovať
zver a pomáhať prírode regulovať
niektoré druhy.“

Venované deťom

Súčasťou výstavy bolo približne
150 detských dielok venovaných
poľovníckej tematike alebo prírode. Nechýbali výkresy, 3D modely
ani množstvo rozmanitých vtáčích
búdok. Každá práca dostala číslo
a návštevníci o nich mohli hlasovať. Najlepších ocenila aj porota.
„Detský kútik bol naozaj zaujímavý,“ ocenil snaženie detí František Bolek. „Vidno, že vyrastajú
v prírode a majú k nej vzťah.“
Martin Lukačovič, deviatak
miestnej základnej školy, by sa rád

stal poľovníkom. „Na poľovačku
ma zobral brat. V zime sme sedeli
na posede a sledovali hlavne líšky.
Neviem, ako sa bodujú trofeje, ale
rozoznám nepravidelné parohy,
osemtoráka, špicáka aj jednoročného a dvojročného jeleňa.“

Treba začať od seba

„Zákony sa sprísňujú, je viac čističiek a viac odprášených komínov,
no stav prírody sa nezlepšuje,“ povedal na otvorení výstavy Dušan
Karaska, riaditeľ Štátnej ochrany
prírody CHKO Horná Orava. „Peniaze nie sú na prvom mieste. Je
to otázka chcenia. Vyzývam preto
poľovníkov, na Orave sú ich stovky, na spoluprácu. Ak sa zlepší stav
prírody, zlepší sa aj stav zveri. Začať treba od seba, a niekedy stačí
len slovo. Jožo, povedz synovi, aby
v noci nejazdil po lese na motorke.
Bratu, prečo sypeš odpad do potoka, veď tráviš ryby a zohyzďuješ
našu obec.“
Na budovanie pozitívneho vzťahu k prírode upriamil pozornosť
aj miestny duchovný Milan Prídavok.
„Keď Boh stvoril svet, povedal
človeku, podmaň si zem a naplň
ju, nepovedal, zotroč ju a využi
ju. Prajem nám všetkým, aby bol
spomínaný biblický odkaz u nás
na prvom mieste a aby sme ho
dokázali uviesť do života aj v tejto
oblasti.“
Lucia Šmigovská, MY Oravské noviny
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