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Z V ESTI

spod Pilska

Mama je človek, ktorý zohráva v našom živote najdôležitejšiu úlohu
Z raných školských čias si iste mnohí z vás pamätajú krátky text, ktorý bol súčasťou učebných
osnov. Malý, zatúlaný chlapec s plačom hľadá svoju mamu. Keď sa ho okoloidúci pýtajú, ako jeho
mamka vyzerá, odpovedá detsky úprimne: „Vy ju
nepoznáte? Moja mamka je najlepšia a najkrajšia na
svete.“ Táto odpoveď, vyjadrujúca vrúcny cit dieťaťa, vypovedá všetko, čo pre nás matka znamená.
Nežná, milujúca bytosť, ktorá bdie nad nami od
kolísky a neprejde hádam hodina v jej živote, kedy
by nás nesprevádzala osobne, alebo aspoò v myšlienkach.
Byť matkou je nádherná, zodpovedná a náročná

úloha na celý život. Každá chce zo svojho potomka vychovať zdravého, múdreho, zodpovedného
a milujúceho človeka. A na to neexistuje žiaden recept. Len srdce matky vie vycítiť tú najvhodnejšiu
metódu a použiť ju správne v ktoromkoľvek období
života svojho dieťaťa. Len matka dokáže preklenúť
všetky ťažkosti a úskalia, vďaka nekonečnému materinskému citu – vďaka láske.
V mesiaci máj, ktorý je symbolom lásky, máme
dostatok príležitosti, aby sme matkám prejavili
lásku a hoci len v malej miere, ale predsa začali
splácať dlh za prekrásne detstvo v jej náručí. Držme sa myšlienky: „Múdrosś nie je v pekných slovách,

» Nelegálne skládky » str. 2

ale múdrosś je v ¾udských vzśahoch.“ Za príkladom
nemusíme chodiť ďaleko, stačí sa poobzerať vo
svojom okolí. Mama, jej láska vo všetkých formách
a podobách nám dáva príklad, ako sa máme správať, aby sme si zachovali dôstojnosť, úctu jedného
k druhému a to všetko s úsmevom na tvári.
Aj deti našej obce sa 10. mája 2009 stretli so
svojimi matkami v kinosále kultúrneho domu, aby
spoločne so svojimi učiteľkami a vedúcimi krúžkov
uvili pestrú kyticu vďaky. V závere pán starosta Vladimír Borák matkám poďakoval za ich úsilie a po-

» Kanalizácia v obci » str. 3
» Pozvánka na oslavy » str. 6
» Oravské Veselé vo fotografii » str. 7
» Príprava na ďalšiu sezónu » str. 11
» Úspech starších žiačok » str. 12

prial veľa lásky a vďačnosti od vlastných detí, ktorá
im právom patrí.

Deň matiek v našej obci – 10.05.2009
Deň matiek je sviatok, ktorý sa oslavuje vždy
druhú májovú nedeľu a patrí k najkrajším sviatkom. V tomto sviatku sa odrzkadľuje jedinečnosť
a nenahraditeľnosť matky. Deti na celom svete
majú v tento deň príležitosť vzdať úctu svojim mamám kvetom, vlastnoručne vyrobeným darčekom
a samozrejme svojim vystúpením. Aj v našej obci
si deti pod vedením svojich triednych učiteliek

a vedúcich krúžkov pripravili pásmo piesní, básní a tanca. Mnohokrát sa nám maminám zaleskli
v očiach slzy, a vsrdci sme boli pyšné a hrdé na svoje ratolesti.
Každá dobrá matka, v žiali dieťa hladká.
Má ho ve¾mi rada, keï je preè ho h¾adá.
Keï má dieťa horúèku, tak ho drží za rúèku.
Nauèí ho svojej reèi, nenechá ho v nebezpeèí.
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na aktuálnu tému ...
Obecný úrad informuje...

Nelegálne skládky odpadu v našom katastri

Obecný úrad Oravské Veselé informuje občanov obce o iniciatíve Obèianskeho Združenia
TATRY so sídlom v Liptovskom Mikuláši v našej
obci. Menované Obèianske združenie TATRY
previedlo v mesiacoch máj a jún obhliadku nášho
katastra Oravské Veselé. Boli nám zaslané materiály (fotokópie) zistených lokalít, kde sa nachádzajú
skládky nelegálnych odpadov. Nelegálne skládky
odpadov situované v blízkosti vodného toku, resp.
vodného zdroja sú v rozpore zo zákonom NR SR
č.364/2004 Z.z. o vodách. Uvedené lokality sme na
náklady obce vyčistili a odviezli na legálnu skládku
na jeho zhodnotenie. Bola spracovaná dokumentácia (zápis a fotodokumentácia) a následná kontrola
z Obvodného úradu životného prostredia v Dolnom Kubíne, detašované pracovisko Námestovo,
sekcia Odpadové hospodárstvo. Dovoľujeme si
upozorniť na fakt, že vytváranie nelegálnych skládok odpadov je v rozpore s ustanoveniami zákona
NR SR č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívania poľ-

nohospodárskej pôdy, nakoľko zákon č.220/2004
Z.z. prikazuje vlastníkovi (nájomcovi, správcovi)
„... zabezpeèiś využívanie hospodárskej pôdy tak, aby
nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola
zachovaná funkèná spätosś prírodných procesov v krajinnom prostredí. Každý kto má podozrenie, že môže
dôjsś k poškodeniu po¾nohospodárskej pôdy rizikovými látkami alebo zistí poškodenie po¾nohospodárskej
pôdy rizikovými látkami, je povinný túto skutoènosś
nahlásiś“.
Voľné spaľovanie suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti
je zakázané. Tento zákaz upravujú tieto zákony:
zákon NRSR č.223/2001 Z.z.o odpadoch v znení
neskorších predpisov, zákon NRSR č.314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov, zákon NRSR č.40/1964 Zb. (Občiansky
zákonník) v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona je zakázané zneškodňovať (spaľovať,
skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to

určených, tzv. v spaľovniach alebo na skládkach. Od
1. januára 2006 podľa § 18 odstavec 3 písmeno m,
špeciálne platí zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene a pod. Tento „zelený“ odpad je možné iba zhodnocovať, napr.
kompostovaním. Na tento účel obec Oravské Veselé pomocou dotácie z Enviromentálneho Fondu
zakúpila 400 ks domácich kompostérov, ktoré boli
odovzdané občanom obce, a to podľa súpisného
čísla domu z nižného konca až po Rabčanskú cestu. V budúcnosti plánujeme zakúpiť ďalšie domové
kompostéry pre ostatných občanov obce.
Ïalej Obecný úrad v Oravskom Veselom dáva
na vedomie občanom, že sa budú vykonávať kontroly ohľadom dodržiavania zákonov o odpadoch
uvedených v článku, t.j. v blízkosti vodného toku.
Obecný úrad má dostatok techniky aj personálne zabezpečenie na to, aby občania všetok odpad,
ktorý sa v rodinách vyprodukuje, bol odvezený
na príslušné miesto. Ak je to iný odpad ako všed-

ný zmiešaný komunálny odpad, je vhodné zatelefonovať na obecný úrad a dohodnúť si odvoz
a likvidáciu, ktorá je primeraná nielen potrebám
príslušnej legislatívy, ale hlavne prírode v našej
obci. Neznečisťujme si vlastnú zem a hlavne si takýmto nezodpovedným správaním nerobme hanbu.
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na aktuálnu tému ...
Vladimír BORÁK

Ako je to s kanalizáciou v obci?
Ako je to s kanalizáciou v našej obci? Otázka,
ktorá sa nám najviac pripomína pri ceste do Námestova v susednej obci, v Oravskej Jasenici. Naša
obec je stále zaradená do veľkého projektu odkanalizovania Bielej Oravy, ktorého investorom je Oravská vodárenská spoločnosť. Táto spoločnosť chce
realizovať tento zámer na základe dotácie z fondov
EÚ, kde súčasťou žiadosti musia byť vysporiadané
pozemky pod stavbou. Preto oslovovali písomnou
formou vlastníkov pozemkov v našej obci s návrhom na odkúpenie príslušnej výmery parciel,
Mnoho občanov sa bolo na obecnom úrade pýtať
na to, ako majú na túto korešpondenciu reagovať.
Vysvetľoval som spoluobčanom, že je to na rozhod-

nutí vlastníka ako naloží so svojim majetkom, ale
vyslovil som tiež názor za obec, že predaj pre investičný zámer Oravskej vodárenskej spoločnosti
je vlastne jeho podpora, ktorá môže skončiť výstavbou vodárenského projektu a teda aj nevyhnutnosťou prijať ich cenovú politiku. Ja nie som zástancom
tohto projektu a aj obecné zastupiteľstvo podporilo
vlastný obecný projekt, ale náš projekt je v tomto
období závislý od rozhodnutia Najvyššieho súdu
SR a v tomto duchu aj pristupujem k snahám Oravskej vodárenskej spoločnosti. Táto spoločnosť po
opakovaných výzvach pre vlastníkov pôdy pristúpila k tomu, že v súčasnosti jej pracovníci osobne
obchádzajú vlastníkov pôdy a oboznamujú ich

o tom, že im bude ich pôda vyvlastnená z dôvodu
„celospoloèenského verejného záujmu“. Osobne to
považujem za neprimeraný nátlak a je mi známe,
že mnohí aj podľahli. Pre túto skutočnosť bola vypracovaná analýza inštitútu Vyvlastnenia, ktorej
zhrnutie je uverejnené nižšie a celá analýza bude
zverejnená na našej internetovej stránke. Zopakujem na záver to, čo som uviedol na poslednom
verejnom hovore. Sme pripravení právnou radou
pomôcť každému spoluobčanovi v konaní, ktoré
pravdepodobne OVS-ka bude iniciovať.

Vladimír BORÁK

Právna analýza vyvlastnenia – zhrnutie
Vyvlastnením rozumieme právny inštitút, ktorý predstavuje vynútenú mocenskú zmenu vlastníckych práv. Vyvlastnenie môžeme označiť aj za
najzávažnejší zásah do majetkových práv uskutočnený rozhodnutím správnych orgánov, teda za
najzávažnejší verejnoprávny zásah do jedného zo
skupiny základných práv a slobôd.
Keďže vyvlastnením dochádza k zásahu do
vlastníckeho práva, jedného zo základných práv
a slobôd, je potrebné, aby v rámci procesu vyvlastnenia boli akceptované a splnené všetky stanovené
podmienky. Musia byť teda splnené podmienky
stanovené a garantované Ústavou SR, platným
zákonmi Slovenskej republiky ako aj podmienky
stanovené v rámci pravidiel a noriem na nadnárodnej úrovni. Samotné vyvlastnenie je viazané na splnenie základných podmienok, ktoré sú vzájomne
podmienené a musia byť splnené súčasne. Stavebný zákon stanovuje v § 110 tieto podmienky:
– vyvlastnenie možno uskutoèniś len vtedy, ak
cie¾ vyvlastnenia nemožno dosiahnuś dohodou alebo iným spôsobom – pokiaľ navrhovateľ nepreukáže, že sa pokúsil získať vlastnícke alebo iné právo
k veci od jej vlastníka dohodou, a že tento pokus
nebol z jeho strany akceptovaný. Pokus o získanie
práv k nehnuteľnosti je prvoradý. Ide najmä o kúpnu zmluvu alebo zmluvu o vzniku, zmene alebo
zániku vlastníckeho práva. Odmietnutie dohody
vlastníkom musí byť vo vyvlastňovacom konaní
jednoznačne preukázané.
– vyvlastnenie musí byś v súlade s cie¾mi a zámermi územného plánu a ten sa preukazuje spravidla
územným rozhodnutím (verejný záujem) – verejný
záujem na vyvlastnení sa musí preukázať vo Vyvlastòovacom konaní;
– vyvlastnenie sa môže uskutoèniś len v nevyhnutnom rozsahu – ak možno účel vyvlastnenia dosiahnuť iba obmedzením práva, nemožno právo odňať
v plnom rozsahu. Vyvlastnením možno uskutočniť
iba taký zásah do vlastníckych práv, ktorý je potrebný na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa vyvlastnenie uskutočňuje;

– vyvlastnenie sa môže uskutoèniś len na základe
zákona – môže sa uskutočniť len na základe osobitného zákona a pri splnení všetkých v ňom stanovených zákonných podmienok;
– vyvlastnenie sa uskutoèòuje za primeranú náhradu – poskytuje sa spravidla v peniazoch podľa
trhovej ceny určenej znaleckým posudkom. Za
trhovú cenu nehnuteľnosti sa považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom
istom čase, na tom istom mieste a v porovnateľnej
kvalite. Náhradu poskytne ten, na koho prechádza
vlastnícke právo k pozemku alebo k stavbe alebo
v prospech koho sa vyvlastnením zriadilo právo
zodpovedajúce vecnému bremenu.
Náhrada za vyvlastnenú stavbu alebo pozemok
je spravidla určená znaleckým posudkom. Problém nastáva vtedy, keď je znaleckých posudkov
viac. Súdni znalci by mali byť objektívni – za svoju
činnosť zodpovedajú priamo súdu, ktorý ich menuje – a pri určovaní ceny majú postupovať podľa
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti O stanovení
všeobecnej hodnoty majetku (492/2004). Na účely
vyvlastnenia podľa stavebného zákona sa za trhovú cenu nehnuteľnosti považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom istom čase,
v tom istom mieste a v porovnateľnej kvalite. Návrh
náhrady je podľa § 112 ods. 3 stavebného zákona
súčasťou návrhu na vyvlastnenie a stavebný úrad
(obec) rozhodne v konaní o jej výške a spôsobe
úhrady. Náhradu za vyvlastnenú nehnuteľnosť
poskytuje ten, v prospech koho sa vyvlastnenie vykonalo. Celková výška náhrady a spôsob jej úhrady
je podľa § 114 ods. 2 písm. b) stavebného zákona
súčasťou výroku rozhodnutia o vyvlastnení. V prípade, že by medzi účastníkmi vyvlastňovacieho
konania nedošlo k dohode o náhrade, stavebný
úrad by túto náhradu určil na základe znaleckého
posudku. Ak s tým vyvlastnený nesúhlasí, tak ho
stavebný úrad odkáže na súd a to bez prerušenia
vyvlastòovacieho konania.

Ako sśažiś postup investora respektíve ako zabrániś vyvlastneniu?!
a) Pripomienky
Vlastník nehnuteľnosti je účastníkom konania
a práve z tohto dôvodu má právo podávať námietky. Príslušný stavebný úrad je povinný tieto podmienky vyhodnotiť a vyjadriť sa k nim.

b) Odvolanie
Stavebný úrad vydá rozhodnutie. Proti tomuto
rozhodnutiu je možné podať odvolanie na najbližší nadriadený orgán (podáva sa na stavebnom
úrade, ktorý ho postúpi na krajský stavebný úrad)
vlehote15dníododňadoručeniarozhodnutia.Vodvolaní treba uviesť, v čom je rozhodnutie nesprávne a nezákonné. Prvostupňové rozhodnutie nie je
právoplatné, ak sa proti nemu včas podá odvolanie,
a teda nemožno ďalej pokračovať v konaní. Nasleduje odvolacie konanie. V rámci odvolacieho konania
dochádza k opätovnému preskúmaniu podkladov
a dôkazov. V rámci správneho konania sú potom
presne stanovené lehoty na vydanie rozhodnutia.
Keďže každý investor má určite vypracovaný časový harmonogram výstavby a investičnej činnosti, aj
prípadné predåženie termínov predstavuje určitý
problém.

c) Žaloba na súde
Vlastník nehnuteľnosti má možnosť podať žalobu na súde o preskúmanie rozhodnutia o vyvlastnení. Toto konanie sa spravuje podľa ustanovení
Občianskeho súdneho poriadku. Treba pripomenúť, že podaním žaloby nedochádza k odkladu
vykonateľnosti rozhodnutia. Na návrh môže súd
rozhodnúť o priznaní odkladného účinku.

d) Odvolanie na najvyšší súd SR
Proti rozhodnutiu vydanému súdom je možné
podať odvolanie na Najvyšší súd SR, ktoré rozhodnutie je však už konečné. Do úvahy ešte prichádza
možnosť podania sťažnosti na Európsky súd pre
ľudské práva v Štrasburgu.
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Obecný úrad

Najsnaživejší žiaci odmenený starostom obce
Koniec školského roka 2008/2009 je dobrým
dôvodom na bilancovanie, a to nie len prostredníctvom vysvedčení a známok v nich zapísaných, ale aj tých činností, ktoré môžeme zaradiť
medzi záujmové alebo voľnočasové. Mnoho žiakov preukazuje svoje nadanie, talent a pracovitosť na rôznych akciách a tí najúspešnejší boli
odmenení starostom obce, ktorý ich prijal na
obecnom úrade. Starosta obce sa poďakoval za
vzornú reprezentáciu nielen samotným žiakom,
ale aj pedagógom, ktorí sa podieľali na príprave
úspešných žiakov. Zoznam ocenených je síce
obsiahly, ale je potrebné oceniť snahu a pracovitosť, lebo tu niekde sa rodí pozitívny vzťah
k rodnej obci.

Staršie dievčatá – malý futbal
Dominika Maliterná
Júlia Sirotiarová
Dominika Šurínová
Barbora Sirotiarová
Martina Kormančíková
Helena Kureková
Mária Hrubošová

1. miesto – krajská súťaž
4. miesto – Slovensko

Mária Maliterná
Lucia Holubová
Jana Šubjaková
Ivana Kocúrová

Dievčatá – vybíjaná
Adriána Hrubošová
Andrea Ganobčíková
Simona Bugajová

Slovenský jazyk

Patrícia Hvoľková
Tatiana Vjatráková
Veronika Gergišáková
Anna Vnučáková

1. miesto – okresná súťaž

Soňa Kvasničáková

Cena poroty – okresné kolo literárnej súťaže

Ľudmila Gočálová

Čestné uznanie – celoslovenské kolo

Geografická olympiáda
Gabriela Labjaková (8. A)

Katarína Kumorová

1. miesto – okresné kolo Námestovo

Európa v škole

Lenka Boráková
Kristína Labjaková
Gabriela Murínová

Mária Bulavčíková

2. miesto – okresné kolo

Lenka Jagelková

3. miesto – celoslovenské kolo

Petra Brčáková

Nemecký jazyk – olympiáda

Chlapci – malý futbal

Petra Paľová

Maroš Babečka

Detský výtvarný a literárny – Trenčín 2009
Celoslovenská prehliadka detskej výtvarnej a literárnej tvorby

Dominik Babečka
Andrej Kriš

Tatiana Rušinová (7. B)

Matúš Mydlár
Ľudovít Vonšák
Adam Miškovčík

2. miesto – okresné kolo

Marián Gočál
Marek Majkút
František Šefčík

COCA-COLA školský pohár
Ondrej Kumor
Lukáš Pňaček
Marek Bugaj

postup do 3. kola – krajská úroveň

Matúš Romaňák

Ľahká atletika
Mária ŠImurdová

1. miesto – okresné kolo

Patrik Brandýs

2 x 2. miesto – okresné kolo

Lucia Kormančíková

3. miesto – okresné kolo

Júlia Sirotiarová

1. miesto – okresné kolo
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3. miesto – okresné kolo

Cena krajského školského úradu Trenčín

Slávik Slovenska
Kristína Vojtasová (3. B)

Boris Kinier
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Darina Petrášová (8. A)

3. miesto – okresné kolo, Námestovo

Sobotník nahrávali v našej obci
Populárny zábavník, ktorý sa z banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu vysiela od roku 1963 sa tentokrát jeho protagonisti rozhodli
nahraś u nás, na severe Oravy. Okrem vtipných scénok, ponúkli aj príjemné podfarbenie muzikou blues-rockovej kapely Schody z Banskej
Bystrice. Keï už nie kvôli humoru, pripravenému i tomu situaènému, ktorý vznikal priamo pri nahrávaní v spolupráci s divákmi, tak kvôli tejto
kapele môžu urèite ¾utovaś všetci, ktorí na toto nahrávanie neprišli. Divákov bolo zahanbujúco málo, ale tí, ktorí ne¾utovali èas, sa aktívne do
nahrávania zapojili. Nuž èo, u nás je to stále tak, ak sa niè nedeje, šomreme, ak sa nieèo deje, sedíme doma, nejdeme. A je to škoda!

STAVANIE MÁJA V NAŠEJ OBCI
Dòa 30. 04. 2009 pod¾a starých tradícií mládenci z našej dediny stavali máje, poèas prvomájovej noci ich vyrástlo neúrekom. V strede obce sa to
všetko zaèalo po svätej omši. Hoci bolo trochu chladno, nikoho toto poèasie neodradilo a úèasś bola nadpriemerne vysoká. Pozvanie prijal aj
duchovný otec, ktorý všetkých prekvapil svojou spontánnosśou. Najmä deti sa výborne zabávali a tešili sa aj zo sladkej pozornosti. Dospelí sa mohli
pohostiś pohárikom alebo varenou klobáskou. Celé podujatie sa nieslo vo ve¾mi dobrej nálade a pohode, o èom svedèí aj to, že sa spievalo do
neskorého veèera.

ŽIACI ZAKONÈILI ROK SVÄTÉHO PAVLA
Žiaci základnej školy sa už tradiène tešili na záver školského roka. Veï kto by sa netešil na dva
mesiace oddychu. Táto ich radosś bola v tomto
školskom roku väèšia o oèakávanie výsledkov
súśaže, ktorá sa uskutoènila na poèesś apoštola Pavla v prebiehajúcom Roku svätého Pavla.
Súśaž prebiehala od marca a zúèastniś sa jej
mohli všetci žiaci. Podmienkou bola správna
odpoveï na otázku, ktorá bola vyhlásená vždy
vo štvrtok na sv. omši po prednesení úryvku zo
života sv. Pavla a krátkom èítaní zo Svätého písma. Žiaci sa do súśaže zapojili s ve¾kou chuśou.
Z dvadsiatich tried súśažilo až osemnásś tried.
Každý mal šancu byt vylosovaný, pretože všetky správne odpovede boli zaradené do závereèného zlosovania. Každý hlas zároveò získal
bod pre svoju triedu. Všetky body sa postupne
zrátavali, a tak mali žiaci možnosś priebežne
sledovaś výsledky súśaže v preh¾adnej tabu¾ke

¾udom v boji proti tejto zákernej chorobe, každoroène Liga proti rakovine organizuje verejnú
finanènú zbierku Deò narcisov. 13. roèník tejto
verejno-prospešnej finanènej zbierky bol rekordný, èím verejnosś potvrdila zmysluplnosś
Dòa narcisov a vyjadrila tým dôveru a podporu projektov a programu Ligy proti rakovine.
Výnos 13. roèníka Dòa narcisov bol 924 743,96
€ (27 858 836,54 Sk).
Aj v našej obci ako každý rok prebehla finanèná zbierka. Pod vedením Mgr. J. Sameliakovej
navštívili deviataci našej ZŠ každú domácnosś.
¼udia boli naozaj štedrí. Vyzbieralo sa 710 € (21
¼udia boli štedrí...
389,46 Sk). Všetkým darcom srdeène ïakujeSú slová, ktoré nás potešia, povzbudia, rozo- me. Úprimne sa tešíme, že stále spomínaná
smejú, rozplaèú... Sú slová, ktoré poèuś nechce- ekonomická kríza, nevyvolala krízu aj v našich
me. A poznáme aj také, pri ktorých asi každého srdciach.
z nás zamrazí. Rakovina. Zákerná choroba, ktoÏakujeme
rá môže postihnúś každého z nás. Na pomoc
na nástenke pri vchode školy. Všetkých lístkov
pripravených na závereèné zlosovanie bolo
843. Vecné ceny si odnieslo 10 vylosovaných
žiakov z rôznych roèníkov. Medzi najaktívnejšie
triedy patrili 5. C, 7. B, 6. B a 7. A.
Hlavnú cenu, ktorou bola torta, si odniesla 7. A
trieda, ktorá sa o túto sladkú odmenu prièinila
s 260 zlosovate¾nými lístkami. Tak bol v našej škole zavàšený nielen školský rok 2008/2009, ale aj
Rok svätého Pavla, ktorý sa skonèil 29. 6. 2009.
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Oslavy 380.
Vesele• Oravské Veselé

´
´ ˇ vzniku obce Oravske
vyrocia

Vesele´

SOBOTA 15. 08. 2009
1200 – Sviatočná furmanka
1300 – Slávnostná sv. omša na amfiteátri /spevácky zbor Oravské Veselé/
1415 – Odovzdanie poverovacej listiny o založení obce /Oravské múzeum/
1430 – Príhovor starostu obce, história obce
„Grunicek, dolina, calo jše zmienila“
aDFS Pilsko
Program domácich spevákov, heligonkárov aDFS
00
16 – „Vitajte vo Veselom, nech je nám všetkým veselo“
FS ORAVAN – senior z Nižnej,FS
Nižnej,FS DREVÁR – z Krásna nad Kysucou
45
17 –Dychová hudbaBRODZANKA
hudbaBRODZANKA
00
19 – Tanečná zábava v kultúrnom dome,Diskotéka vonku
Vydané s finančnou
podporou Žilinského
samosprávneho kraja

NEDELA
NEDEL
NEDEĹ
NEDEĹA
´A 16. 08. 2009
10 – Slávnostná sv. omša na amfiteátri /spevácky zbor Oravské Veselé/
00
1400
– tanečná skupinaTANKRU
skupinaTANKRU
10
10
14 – hudobná skupinaSCHODY
skupinaSCHODY
00
00
15 –BREJKERI
–BREJKERI – moderné tance
20
20
15 – hudobná skupinaKéFAS
skupinaKéFAS
00
16 – Sv. omša v miestnom kostole
1700 –Peter
–Peter Bažík – finalistaSUPERSTAR
finalistaSUPERSTAR
00
18 – ukončenie slávnostného podujatia
2000 – Diskotéka Disko klubVULKÁN
klubVULKÁN
30
30

Od 15. 08. 2009 bude v priestoroch kultúrneho domu otvorená expozícia
fotografíí českého fotografa Jiřího Horáka s tématikou obce
Oravské Veselé

Vážení spoluobèania, srdeène vás všetkých pozývame na oslavy 380. výroèia založenia našej
obce. Pri tejto príležitosti sa obec rozhodla vydať publikáciu, ktorá mapuje jej doterajšiu
históriu a aj jej súèasnosť. Publikácia je urèená predovšetkým obyvate¾om obce,
jej návštevníkom a fanúšikom. Publikácia bude obsahovať aj fotografický materiál,
zozbieraný èeským fotografom Jiøím Horákom.

pozývame vás ...
Obecný úrad

Výstava – Oravské Veselé očami fotografa Jiřího Horáka
V rámci osláv 380. výročia založenia obce sa
uskutoční fotografická výstava fotografa Jiøího
Horáka (Hodonín – ČR). Je to kolekcia fotografickej
zbierky z prostredia obce Oravské Veselé pod názvom „Oravské pastorále“. Výstava sa bude konať
od 14.augusta 2009 v priestoroch zasadačky kultúrneho domu. Fotografie vznikli počas jeho náv-

štev v Oravskom Veselom v priebehu 70.
a 80. rokov.
Jiøí Horák (1940) sa narodil v Hodoníne, kde prežil detstvo. Mladosť strávil vo
veľkomeste – v Brne, kde žil takmer do
svojich pätdesatichpiatich rokov. Mesto
mu dalo množstvo priateľov, získal v ňom kultúrny
rozhľad a dávalo mu prácu, lenže predsa len nedávalo všetko, čo jeho duša potrebovala, všetko, čo nachádzal tam, kam pravidelne cestoval – do prírody,
medzi vinárov a medzi „Oravákov“.

„U Oraváků“
„Oraváci“ totiž sami prirodzene prejavovali veľký zájem o cudzincov, vstupujúcich na „ich“ územie, ináč povedané o vzácnych pocestných, ktorí
boli privítaní a samozrejme aj pohostení. Svojou
vľúdnosťou v ňom vyvolali podobné city, nadšenie

bola tak splnená jedna z podmienok. Rok čo rok sa
už sám vracal do Oravského Veselého s vedomím,
že ho tam čakajú a tešia sa na fotky, ktoré tam pred
rokom urobil. Na fotografie, ktoré svojou povahou
skutočne spôsobujú radosť. Zábery, ktoré zachycujú človeka v jeho pôvodnosti, v jeho typickom
starosvetskom prostredí, nezasiahnutom výdobyt-

kami civilizácie. Vedomý si toho, že svet
týchto ľudí nezadržiteľne mizne, uchovával ho vo svojej rýdzosti. Je to prehliadka
rázovitých typov, portrétov žien, mužov
a detí, pohľadov do vnútra ich duší a vonkajších prejavov radosti a vrelých citov. Jiøí
a následne túžbu uchovať tieto chvíle na fotogra- Horák vo svojich umeleckých fotografiách zmapofiách. Poprvý krát prišiel spolu s dvoma kamarát- val pre ďalšie generácie tú časť histórie našej obce,
mi; ako dobrodruhovia vyrazili naslepo do „týchto ktorú už asi raz a navždy „prevalcoval“ celkom iný,
konèín“. Privítanie miestnymi „domorodcami“ bolo nový svet. Ako sám hovorí: „... z dreveníc ostali trosky
skutočne nečakané – len čo im dali najesť, hneď im a miesto nich vyrástli brizolitové pevnosti, ...“. Svoj
aj ponúkli nocľah. K úspešnému dokumentovaniu cyklus „Oravské pastorále“ považuje za uzavretý.
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Mária Podhradská a Richard Čanaky v Oravskom Veselom
Je mnoho ľudí, ktorí vstúpia do našich životov
a nikdy si na nich nespomenieme. No niektorých už
nikdy nevymažeme zo svojich sàdc a spomienka na
nich ostáva po celý život. A vtedy si uvedomíme, aké
šťastie nás postretlo a akú veľkú príležitosť sme dostali. Veľkou možnosťou a oživením našich dní, boli
koncerty Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho,

Dňa 11. júla 2009 o 1800 hod. sa v našej obci konal II. ročník COUNTRY FESTU. Počasie nám nebolo
veľmi naklonené, ale nepršalo, a tak sa celé podujatie konalo na pódiu amfiteátra pred kultúrnym
domom. Predstavili sa nám spevácke skupiny M.T.I.
a UNION CITY GRASS z Bratislavy, KILL BILL z Niž-

8

ktoré sa uskutočnili v dňoch 17. – 19.04.2009.
Obohatili svojimi vystúpeniami všetky vekové kategórie, či nás dospelých, mládež, ale najmä
našich najmenších – naše deti. Ich koncerty nie sú
len spleťou dobrej nálady a humoru, ale hlavné je
svedectvo viery, ktoré svojím životom vydávajú
a spevom hlásajú ďalej do sveta. V dnešnej dobe je

nej, KREDENC z Nižnej a hostia z Poľska.
Program tancom spestrovali naše dievčatá pod
vedením p. Mydlárovej. Od tejto akcie ich už budete
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reprodukovať posolstvá viery naozaj obdivuhodné a vyžaduje si to veľkú dávku odvahy. Možno my
kresťania, ktorí vnímame svoju vieru ako tradičnú
a zvykovú si môžeme brať od nich príklad a trošku
sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom šírime pravdy kresťanstva medzi ostatných.

poznať pod názvom „TANKRU“. Skupiny sa navzájom doplòovali a spestrovali celý program. Celková atmosféra bola výborná aj napriek tomu, že na
začiatku bolo málo divákov. Ukončenie sa predlžilo
až do polnoci.

Spoločenská kronika

Naši spoluobčania v toku času
60 rokov sa dožívajú:

65 rokov sa dožívajú:

70 rokov sa dožívajú:

80 rokov sa dožívajú:

VERONIKA CHROMEKOVÁ
JOZEF CHROMEK
ALŽBETA KOCÚROVÁ
MARGITA GANOBJAKOVÁ
JÁN KORMANČÍK
JÁN KVASNIČÁK
ŽOFIA SOTOÒÁKOVÁ
JÁN ČIERNIK
Doc. PaedDr. MILAN LIGOŠ, CSc.

JUSTÍNA KŠENZULÁKOVÁ
STANISLAV STOPJAK
ALOJZ ŠIMURDA
RUDOLF JANOTKA
MARGITA KORMANČÍKOVÁ
ALOJZ KUREK
ALOJZ SOTOÒÁK

PAVLÍNA ŠEVČÍKOVÁ
ĽUDOVÍT BABEČKA
JÚLIA CHROMKOVÁ

ALŽBETA FERNEZOVÁ
ANNA KUREKOVÁ
ŠTEFÁNIA GREBÁČOVÁ
PAVOL MOŠTÍK

75 rokov sa dožívajú:
RUDOLF MURÍN

85 rokov sa dožívajú:
MICHAL GERGIŠÁK
ALBÍNA MATUŠÁKOVÁ

Vítame našich najmenších ...
DANIELA PISARČÍKOVÁ, OLIVER ŠTRAUZ, RASTISLAV BAJČIČÁK, TIMOTEJ JURIŤÁK, VANESA RUĽAKOVÁ, ĽUBOMÍR
PIKULA, TOMÁŠ GUDJONČÍK, ŠIMON GABRIEL, MAROŠ
KVASNIČÁK, LAURA KVASNIČÁKOVÁ, ROMAN ZBOROÒ,
PETER STOPJAK, TOMÁŠ KOCÚR, MICHAL CHROMEK,
SÁRA GREBÁČOVÁ, RÓBERT ŠVEC, MÁRIO STAŠÁK

uzavreté manželstvá – 2. polrok 2009
MAREK STAŠÁK a VERONIKA RIEGEROVÁ
VLADIMÍR GRAÒÁK a ERIKA SCHIFFERDECKEROVÁ
ANTON KURTULÍK a MARTINA KOLENČÍKOVÁ
MARCEL KELUŠÁK a MÁRIA RUĽÁKOVÁ
PETER PISARČÍK a JANA SEKERÁŠOVÁ
ANDREJ GANOBJAK a ĽUBOMÍRA DIBDIAKOVÁ
JOZEF SOMSEDÍK a ADRIANA HABĽÁKOVÁ
PETER FERNEZA a KATARZYNA KAROLAK

†
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.

Anton Kormanèík

Ján Kotek

Milan Sirotiar

Vladimír Francúz

Justína Majkútová

Milan Balcerèík

Stanislav Ganobèík

†

športová príloha
TJ TATRAN Oravské Veselé

Letná príprava našich futbalových družstiev
1. Ako hodnotíte výsledky celej sezóny vášho
družstva?
2. Aké zmeny nastanú v hráčskom kádri?
3. Aká bude letná príprava?
4. Na čom musí družstvo popracovať?
5. Na čo si trúfate v budúcej sezóne?
DUŠAN REJDUGA
1. Mužstvo nedosiahlo výsledky, ktoré by mali
zodpovedať futbalovej sile družstva. Myslím si, že
pri lepšom individuálnom prístupe hráčov v príprave na zápas a v samotnom zápase sme mohli
dosiahnuť aj lepšie umiestnenie, a to aj do 6. miesta
v tabuľke.
2. Hráčsky káder sa posilní o 3 dorastencov,
Adamca Vladimíra z Dolného Kubína a pravdepodobne aj o Mušaka Mareka, ktorý sa vrátil z hosťovania. Hlavne menovaní Adamec a Mušák by mali
vytvoriť silnú obrannú dvojicu, kde podľa mňa sme
mali v minulej sezóne najväčšie problémy.
3. Letnú prípravu sme začali 12. júla pod vedením nového trénera pána Boráka Vladimíra a asistenta pána Koptu Jána. Hráči vzhľadom k tomu, že
v týždni sú po brigádach, trénuju v piatok, sobotu,
nedeľu, kde sa tréneri zamerali hlavne na kondičnú
prípravu hráčov.
4. Družstvo sa musí zlepšiť hlavne v defenzíve
(veľa obdržaných gólov) a na poste brankára. Celé
družstvo musí však jednoznačne pridať v kondičnej príprave a potom dvojica trénerov musí nájsť
optimálnu zostavu, čo im umožnia aj prípravne
zápasy.
5. Družstvo dospelých by v novej sezóne malo
dôstojne reprezentovať obec v V. lige a v tabuľke sa
pohybovať do 8. miesta. Pokiaľ budú hráči v hojnom
počte sa zúčastňovať tréningových procesov, tak by
diváci mali vidieť zlepšenie v ich hre, to si prajem
aj ja.

čovať vo futbale medzi dospelými. Sú to títo hráči:
Pavol Pisarčík, Roman Maslaňák a Dávid Romaňák.
Všetci boli ťahúňmi mužstva a horeli za družstvo
dorastu a ja im ďakujem za ich pôsobenie. Osobitne
by som vyzdvihol Paľa Pisarčíka, ktorý svojim prístupom, rozvahou a ochotou pracovať tvoril pilier
v obrane a plus nato bol nebezpečný pre súperov
aj pri realizácii našich štandardných situácií. Na
konci tejto sezóny je menej hráčov odchádzajúcich
ako hráčov prichádzajúcich, ale keď zoberieme do
úvahy fakt, že v tejto sezóne pravidelne nastupovali v zápasoch hráči žiackej kategórie, tak hráčske
zázemie družstva dorastu je stále nedostatočné.
K tomu treba prirátať neisté pôsobenie Milana Gočala a neochotu niektorých mladších hráčov považovať tréningový proces za súčasť futbalu a máme
pred sebou ďalšiu náročnú sezónu.
3. Letná príprava bude poznačená rôznymi brigádami a inými „letnými radovánkami“ a k tomu treba prirátať nedostatok trénerov v telovýchovnom
hnutí, lebo ak sa budem venovať družstva dospelých, tak akákoľvek príprava dorastu bude len iluzórna. Bez ochoty, obetavosti a nadšenia zo strany
nás dospelých pôjde náš futbal zákonite do recesie.
4. Základ družstva je talentovaný a tým, že v tejto sezóne museli aj mladí hráči niesť diel zodpovednosti, tak je predpoklad, že psychická a herná odolnosť bude zase o trocha väčšia. Ešte niekoľko sezón
môžu dorast ťahať hráči: Lukáš Pňaček, Matej Stašák,
Jaro Mušák, Matúš Romaňák ak nepopustia z tréningovej disciplíny a samozrejme za pomoci všetkých
ostatných hráčov. Herný systém by sa nemal meniť,
ale treba zapracovať nových hráčov a neustále pilovať futbalovú abecedu a základné futbalové činnosti. Stále sa dá vylepšovať herná disciplína a hlavne
treba ťahať za jeden koniec futbalového povrazu.
5. S tým , čo som uviedol vyššie, treba reálne počítať s prácou na zachovanie družstva v súťaži. Na
splnenie tohto cieľa treba zbierať body hlavne na domácom ihrisku. Družstvo dorastu je dôležitou súčasťou futbalovej pyramídy a ak chceme zachovať
futbal, ako jediný šport zúčastňujúci sa regulárnych
súťaží, treba mu pomôcť.

súťaže aspoň 2 prípravné zápasy.
4. Po kombinačnej stránke je mužstvo na veľmi
dobrejúrovni.Deficitombudúichfyzicképroporcie,
lebo sú moc malí. Budeme jednoznačne najnižším
mužstvom súťaže. Pracovať budeme na výbušnosti,
streľbe, agresivite v osobných súbojoch, v prijímaní
a spracovaní lopty.
5. V II. lige budeme ako nováčik. Chceme hrať
v súťaži dôstojnú úlohu. Naším cieľom je, ako pre
každého nováčika udržanie v súťaži.

Ing. Ladislav  Bánovec – tréner
družstva Mladších žiakov

1. V uplynulej sezóne 2008/2009 obsadili mladší
žiaci 4. miesto za 16 víťazstiev, 2 remízy a 8 prehier
s počtom bodov 50 a s aktívnym skóre 75:40. Káder
mladších žiakov bol veľmi dobrý, škoda , že nenastupoval v každom zápase v najsilnejšom zložení
a v plnom počte . Keby bolo tomu tak, bol by získal
ešte lepšie umiestnenie, pretože v silách tohto kolektívu bolo umiestnenie aj na 1. či 2. mieste.
2. V nasledujúcom ročníku 2009/2010 budú kategoriu mladších žiakov tvoriť hráči ročníkov 1997,
1998, 1999. Môžem konštatovať, že skoro celá základná zostava mladších žiakov (ročník 1996) prechádza do kategórie starších žiakov. Z tých lepších
hráčov ročníka 1997, na ktorých sa budem v novom
ročníku spoliehať ostáva v kádri len Ľudovít Vonšák, Adam Miškovčík a Boris Kinier. Ďalší hráči budú
z ročníkov 1998 a mladší. A títo hráči zatiaľ nedosahujú takú úroveň (až na pár výnimiek), ako tomu bolo
v predchádzujúcich ročníkoch, keď príchod mladších kategórií bol kvalitnejší. Je však len na nich, či
sa budú chcieť zdokonaľovať, pretože mnoho hráčov
má predpoklady, aby boli z nich dobrí hráči, len budú
musieť podstatne viac trénovať a pracovať na sebe.
3. Na základe skúsenosti z predchádzajúcich
ročníkov si teraz netrúfam povedať, aká bude letná
príprava . Mnohí žiaci sú na rekreáciách s rodičmi, či
na prázdninách mimo svojej dediny, a tak príprava
Vladimír Borák – tréner družstvA
bude v lete trvať asi 3 týždne pred začiatkom sezódorastencov
ny s hráčmi, ktorí budú v tomto čase doma. A tých
1. Cela sezóna bola v znamení generačnej výbýva veľmi málo. Predpokladám, že 1. jesenné kolo
meny, kde množstvo hráčov z ročníka 1990 celzačne 8. augusta.
kom prestalo hrať futbal, preto nútene boli do kádra
4. V priebehu ďalších jesenných mesiacov sa
zaradení mladí hráči a pravidelne hrávali aj hráči
Ing. Marián beňadik – tréner STARv prvom rade budeme musieť zamerať na zvýšezo žiackej kategórie. Prenos povinností a zodpo- ŠÍCH žiakov
vednosti našiel mladých hráčov nepripravených,
1. Mužstvo starších žiakov hralo celú sezónu nie kvality základných futbalových priorít, a to sú:
a preto výsledky družstva hlavne v jesennej časti o špicu tabuľky. Nakoniec po 2 prehrách v posled- spracovanie lopty, vedenie lopty a prihrávka a streľboli neuspokojivé. Toto množstvo nárokov na mla- ných zápasoch kleslo až na 6. miesto. Z hľadiska or- ba. V týchto činnostiach majú hráči ročníkov 1998
dých hráčov ukázalo, kto chce skutočne hrať futbal ganizácií žiackych súťaží , aj tak postúpilo do II. ligy. a mladší najväčšie rezervy.
5. Keďže od nasledujúceho ročníka budeme
a kto je aj ochotný na svojej výkonnosti pracovať. Túto súťaž žiadne družstvo Or. Veselého nikdy nePo katastrofálnej jeseni, kedy sme pokazili pomaly hralo. Z hľadiska umiestnenia malo družstvo naviac. vplyvom rôznych reorganizácií súťaží hrať II. žiacku
aj to, čo sa nedá pokaziť, sa podarilo na jar vyčaro- Čelo tabuľky bolo strašne vyrovnané. Medzi 1. a 6. futbalovú ligu, bude veľkým úspechom, aby sme sa
vať akú-takú formu, ktorá priniesla potrebné body miestom bolo pár bodov. Ľutovať môžme straty bo- v tejto druhej najvyššej žiackej súťaži na Slovensku
k zabezpečeniu účasti v ďalšom súťažnom ročníku, dov v Liesku , doma s Námestovom a Or. Jasenicou. zachránili. Aby sme nedopadli ako Rabča , ktorá miale v závere jarnej časti došlo ani nie k poklesu vý2. Do dorastu odídu Matej Stašák, Marek Bu- nulého roku postúpila do II. ligy a tento rok z nej vykonnosti družstva, ako k istej forme „pohodlnosti“. gaj, Ivan Ganobčík, Jaro Mušák, Ondrej Kumor. Do padla. V II. lige sa hrá kvalitnejší futbal, sú tam družVytratil sa zápal pre hru a chuť vyhrávať, ako keby mužstva prídu ml. žiaci r. 1996, a to: Marián Gočal, stvá z väčších futbalových klubov a práca s hráčmi
stačilo sa v súťaži zachrániť. Pri zvýšenom tlaku Dominik Babečka, Matúš Mydlár, Fero Šefčík, Maroš je na vyššej úrovni. Pretože ak bude záujem hráčov
z mojej strany som si vypočul zo strany hráčov Babečka, Marek Majkút. Šancu pravidelne budú do- taký, ako tomu bolo v upynulom ročníku, keď sme
kopu výhovoriek prípadne „nečakanú nevoľnosť“ stávať ešte ml. žiaci r. 1997: Ľudovít Vonšák, Adam v niekoľkých zápasoch hrali o 1 či 2 hráčov menej
ako súper, tak potom v II. lige veľa vody nenamútitesne pred zápasom. Ak sa pre futbal nehorí, tak je Miškovčík.
to len tlenie, dym a štípanie očí.
3. Letná príprava začne po 20. júli. Zo začiatku me a dopadneme ako Rabča. Všetko je vždy v prvom
2. Ako v každom mládežníckom družstve, naj- bude prebiehať na umelej tráve , neskôr na hlavnom rade o hráčoch, trénerom môže byť aj Johan Cruyff,
starší odchádzajú a ja len verím, že budú pokra- ihrisku aspoň 2 krát do týždňa. Chceme zohrať do ak hráči nechcú, mužstvo nemôže vyhrávať.
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Fantastický výsledok starších žiačok
Každoročne je MŠ SR vyhlásená súťaž v malom futbale žiačok ZŠ pre celé
Slovensko. V tomto ročníku bolo do tejto súťaže prihlásených 1380 ZŠ. ZŠ Oravské Veselé sa podarilo obsadiť 4. miesto v rámci celého Slovenska, čo je azda
najväčší úspech tejto školy v histórií!
Do celoslovenského finále sa družstvo dievčat dostalo víťazstvami v 4 turnajoch, od obvodného po krajské. Lídrom tímu bola v reprezentačnej forme hrajúca Júlia Sirotiarová. Kostru družstva tvorili: spoľahlivo chytajúca brankárka
Ivana Kocúrová, dobre pozične hrajúce obrankyne Barbora Sirotiarová, Mária
Maliterná, dravé útočníčky Dominika Šurínová a Martina Kormančíková. Družstvo tímu dopåňali hráčky: Helena Kureková, Dominika Maliterná, Jana Šubjaková, Lucia Holubová, Hrubošová.

Výsledky jednotlivých kôl:
1. kolo – obvodové
Dievčatá deklasovali súperky zo ZŠ Oravská Jasenica, ZŠ Mutné,
CZŠ Námestovo.

2. kolo – okresné
Nedali šancu družstvám ZŠ Novoť, ZŠ Rabčice, ZŠ Oravská Polhora.
VÝsledkY: ZŠ Or. Veselé – ZŠ Or. Polhora 3:0
ZŠ Or. Veselé – ZŠ Rabčice
2:0
ZŠ Or. Veselé – ZŠ Novoť
3:0

DIEVÈATÁ SA STALI MAJSTERKAMI OKRESU!
3. kolo – regionálne
V tomto kole sa dievčatá stretli so ZŠ Trstená.
VÝsledok: ZŠ Or. Veselé – ZŠ Trstená
4:2

DIEVÈATÁ SA STALI MAJSTERKAMI REGIÓNU ,,ORAVA!
Pokračovanie na ďalšej strane...
Zvesti spod Pilska • 10. august 2009
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Horný rad z¾ava: Ing. Marián Beòadik, Barbora Sirotiarová, Ivana Kocúrová, Julia Sirotiarová, Dominika Maliterná, Michaela Fáberová, Helena Kureková,
Mgr. Dušan Sameliak Dolný rad z¾ava: Martina Kormanèíková, Marcela Joštiaková, Jana Šubjaková, Lucia Holubová, Dominika Šurínová
4. kolo – krajské
Hralo sa vo Vrútkach na umelej tráve, dievčatá sa
stretli s družstvami: ZŠ Liptovský Mikuláš, ZŠ Štiavnik – Žilina, ZŠ Martin, ZŠ Osadnica.
VÝsledkY:
ZŠ Or. Veselé – ZŠ Liptovský Mikuláš
ZŠ Or. Veselé – ZŠ Martin
ZŠ Or. Veselé – ZŠ Štiavnik – Žilina
ZŠ Or. Veselé – ZŠ Osadnica

0:0
1:0
1:1
2:0

koNeÈNá tABu¼kA:
1. ZŠ Or. Veselé
2. ZŠ Štiavnik – Žilina
3. ZŠ Liptovský Mikuláš
4. ZŠ Osadnica
5. ZŠ Martin

8b
6b
4b
3b
2b

DIEVÈATÁ SA STALI MAJSTERKAMI KRAJA!

CELOSLOVENSKÉ KOLO O MAJSTRA SLOVENSKA
V SKALICI

čakal súboj o 3. miesto s Trnavou, ktorý sme prehrali 0:2. Nakoniec to bolo 4. miesto. Škoda ochorenia
Šurínovej (hrala pod antibiotikami) a taktiež po zraV tomto kole sa stretli víťazi krajských kôl Slo- není kolena bola Kormančíková. Na ich výkonoch to
bolo poznať. Nakoniec dievčatám treba pogratulovenska. Boli to družstvá:
ZŠ Trebišov, ZŠ Brusno, ZŠ Púchov, osemroč- vať a poďakovať za predvedenú hru a vynikajúcu
né gymnázium Trnava, ZŠ Jacovce, ZŠ Okrúhle, ZŠ a obdivuhodnú reprezentáciu našej školy.
Oravské Veselé. Družstvá boli rozdelené na 2. skupiny. My sme sa dostali do skupiny so ZŠ Okrúhle koNeÈNá tABu¼kA mAJstroVstieV sr:
a osemročné gymnázium Trnava. Skupinu sme 1. ZŠ TREBIŠOV
2. ZŠ PÚCHOV
s prehľadom vyhrali s týmito výsledkami:
3. Osemročné gymnázium TRNAVA
4. Zš orAVské Veselé
ZŠ Or. Veselé – Trnava
3:0
5. ZŠ BRUSNO
ZŠ Or. Veselé – Okrúhle
5:4
6. ZŠ OKRÚHLE
Postúpili sme do semifinále, kde sme narazili na 7. ZŠ JACOVCE
Púchov, s ktorým sme smolne prehrali 2:3. Boli sme
Za sponzorskú pomoc pri celoslovenskom kole
jednoznačne lepším družstvom. Na gólové šance
sme vyhrali 10:3. Pohoreli sme v koncovke. Ďalej nás Ďakujeme: Antonovi Kromkovi, Jánovi Tarčákovi.

VÁŽENÍ A MILÍ RODIÈIA!
Obraciam sa na Vás s ve¾kou prosbou a žiadosśou. Bol by som ve¾mi rád, keby ste uvo¾nili vaše dieśa na každý majstrovský zápas žiakov TJ Tatran
Or. Veselé bez oh¾adu na to, èi sa hrá doma alebo vonku. Želám si, aby ste Vy osobne viedli dieśa ku zodpovednému prístupu ku svojim športovým
povinnostiam v reprezentácií obce, èi seba osobne a svojej rodiny.
Ja Vám chcem s¾úbiś, že budem viesś deti k tomu, aby si zodpovedne plnili svoje povinnosti v škole, pomáhali v rodine a ak sa bude hraś vonku
v nede¾u, tak urobím všetko preto, aby nevynechali svätú omšu. Je to aj v mojom záujme. Hráme už vyššiu súśaž – II. ligu, budeme cestovaś ïalej
a táto súśaž je nároènejšia. Verím, že naša spolupráca bude k obojstrannej spokojnosti. A ešte mám jednu prosbu. Keï budeme hraś doma,
príïte povzbudiś vaše dieśa!
Ing. Ladislav Bánovec, tréner mladších žiakov
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