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AKTUÁLNE

Rekonštrukcia obecného úradu

Bar Kultúra končí
Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli na februárovom zasadnutí, že nepredĺžia
nájomnú zmluvu na priestory
v kultúrnom dome prevádzkovateľovi baru Kultúra. Pohostinstvo v kultúrnom dome
prevádzkoval desať rokov.
Samospráva plánuje využiť
priestory po bare na kultúrno-spoločenské účely. Ak sa jej
podarí získať peniaze, mala by
tam byť v budúcnosti kotolňa
na pevné palivo. V dedine napriek zrušeniu baru zostávajú
ešte tri pohostinské zariadenia.

Obec sa koncom januára pustila do rekonštrukcie budovy
obecného úradu. Od roku 1982,
kedy bola stavba skolaudovaná,
sa na nej nerobili žiadne stavebné úpravy ani opravy. „Priestory
boli v dezolátnom stave,“ povedal starosta Albín Maslaňák.
V prvej etape sa dá do poriadku prvé poschodie. Obec vymenila vchod do kultúrneho domu,
okná takmer na celej budove,
zrekonštruovala kancelárie vrátane počítačovej siete, elektrických rozvodov a telefónnej siete,
kúpila nové zariadenie. V apríli
bude pokračovať druhou etapou.
Tá zahŕňa rekonštrukciu druhého poschodia, vnútorného schodiska a zasadacej miestnosti.
V lete by mala prebehnúť tretia
etapa modernizácie s opravou
vonkajšieho schodiska do budovy a jeho zastrešenia.
Záverečná etapa rekonštrukcie
obecného úradu bude závisieť
od finančných možností samosprávy. V nej chce obec zatepliť
budovu a vymeniť strechu, na to
chce samospráva využiť fondy
z Európskej únie.

Prioritou sú cesty
Obec chce tento rok investovať do opravy a asfaltovania
ciest. Podľa finančných možností chce obec opraviť cesty
na Novú Žajovku, cestu na
Grapu, cestu ku Mušákom, ku
Kvasničákom (Nižný koniec),
okolo Miškovčíka, pri Pekarčíkoch, cestu do Gočalov, okolo
Račáka.

Vodovodné potrubie potrápila zima
Tohtoročná zima s výraznými teplotnými výkyvmi priniesla problémy s vodovodom. Našťastie, nebolo veľa snehu a tak sa poruchy
na potrubí dali bez problémov
hľadať.
Aj keď bez problémov to celkom nebolo, samospráve trvalo
dlhšie, kým sa jej podarilo chybu
nájsť. Závažná porucha sa vyskyt-

Vietor strhol strechu
Veterná smršť, ktorá sa Oravským Veselým prehnala 21.
februára, zanechala po sebe
škodu. Prudký, pre dedinu
netypický južný vietor strhol
z kultúrneho domu časť strechy. Samospráva musela konať,
poškodené miesto veľké asi sto
metrov štvorcových provizórne
zakryla.
Ako náhle to počasie dovolí,
obec strechu kultúrneho domu
opraví.
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la na Mútňanskej ceste. V lokalite unikalo množstvo vody, ktorá v priebehu krátkeho obdobia
zdvojnásobila spotrebu. V mieste
poruchy obec urobila nové prípojky a staré potrubie odstavila.
Pri opravách častí vodovodu
obci pomáhal vlastný bager. „Je
úžasným pomocníkom pri prácach,“ povedal starosta Albín

Maslaňák. „Obec nemusí najímať
stroje a v konečnom dôsledku finančne veľmi ušetríme, nakoľko
„bagrista“ nečaká iba na odkop,
ale po výkope pomáha aj pri odstraňovaní poruchy.“
Okrem spomínanej poruchy
obec riešila ďalšie tri, v Randovej,
na Žajovke a Olešovskej ceste.

Projekty
Obec má v pláne viacero investícií. Vyžiadajú si však
nemalé náklady, ktoré samospráva nezvládne zaplatiť z vlastných zdrojov. Preto
chce na ne získať dotácie prostredníctvom podaných projektov.

•
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Plánované investície:
•
•
•
•
•
•

zateplenie kultúrneho domu
rekonštrukcia verejného osvetlenia
katolícky dom – v rámci slovensko-poľskej spolupráce
druhý vodojem
kotolňa na pevné palivo pre kultúrny dom
Chata Pilsko

SPRAVODAJSTVO

Komisie pri obecnom
zastupiteľstve

Investičné zámery obce
1. Prevádzka:
Dvor – vypratanie vrchnej častí, odvoz nepotrebného materiálu, vybudovanie oporného múru.
Oprava budovy – z východnej strany budovy dobudovať sklad s možnosťou prístupu z futbalového
ihriska, kde budú uskladnené potreby pre futbalový
klub a zariadenia na údržbu futbalového štadióna –
kosačky a ostatné náradie. Do sklady budú osadené
dvere zo strany štadióna a zo strany prevádzky.
Oprava resp. odstránenie dreveného skladu (sklad
na koše a papier).
Oprava oplotenia areálu – dobudovať oplotenie.
2. Kultúrny dom:
Oprava schodiska do budovy – kompletná výmena stupníc schodiska za protišmykové, inštalácia
zábradlia.
Výmena vchodových dverí – vstupné dvere vymeniť za hliníkové, celý vstup do budovy a prístrešok
vyriešiť architektonicky.
Výmena okien – vymeniť okná na obidvoch podlažiach kancelárií Obecného úradu, kancelárie
Urbáru, a kancelárie MKS postupne pokračovať
s výmenou ostatných okien.
Rekonštrukcia kancelárií - v tomto roku rekonštrukcia kancelárií na prvom poschodí ( poschodie starostu), vytvorenie novej kancelárie,
rekonštrukcia kancelárií na druhom poschodí –
kancelárie matrikárky ,MKS, pracovníčky Obecnej
prevádzky.
Výmena dátovej siete – zrekonštruovať kompletne
dátovú sieť vo všetkých kanceláriách vytvoriť samostatné stredisko dátovej a telefónnej siete.
3. Zdravotné stredisko:
Dobudovanie parkoviska pri Zdravotnom stredisku.
4. Kostol sv. Alžbety, cintorín:
Oplotenie cintorína – Pripraviť výmenu oplotenia
za kované, oprava plotu z južnej strany (jednoduché kovové dielce v zelenom prevedení).
Rozšírenie cintorína – pripravovať postupne rozšírenie existujúceho cintorína smerom na východ

- administratívne pripraviť pozemky pod cintorín.
- oprava domu Nádeje.
5. Stred obce: Kompletné vyčistenie stredu obce
(každoročne zorganizovať brigádu) – opílenie
stromov, zber odpadkov, šrotu a pod.
Začiatok zemných prác podľa projektu „Modernizácia centrálnej zóny“ Zhotovenie parkovacích
plôch za Katolíckym domom (zemné práce pri
ceste oproti bytovkám).
Dostavba amfiteátra.
Budovy v obci – Rekonštrukcia budovy - Katolícky
dom.
6. Vodovod, cesty:
Čistenie a úprava rigolov – začiatkom jari zaviesť
pravidelné každoročné čistenie rigolov na Olešovej
ulici, Rabčianskej ceste, Žajovke, cesta do Randovej.
Oprava ciest – cesta do Gočalov, cesta smerom
k Miškovčíkom, cesta na Novej Žajovke, cesta
k Mušákom a Grebáčom, cesta na Grapu.
Nové cesty - Jednoduché pozemkové úpravy v obci
Postupné vysporiadanie cesty pod Starým cintorínom, Príprava podkladov na cestu „Pod Trchovnicou“.
Vodovod - oprava hlavného vodojemu na Randovej ceste.
Nový vodojem – pripraviť projekt výstavby nového
vodojemu pre dolné tlakové pásmo. Musí byť pripravená kompletné technická dokumentácia vodojemu tak, aby bolo možné túto použiť v prípade
výzvy z EU.
Pripravovať projekčne trasu vodovodu na ceste Pod
starým cintorínom.
7. Kultúra:
Organizovanie kultúrnych podujatí za účastí obce,
farského úradu, ZŠ s MŠ – ( Fašiangy , Športový
deň, Dni obce, Mariánske dni, Oravské Veselé Vianoce, Divadelné predstavenia, ) s minimálnymi finančnými nákladmi obce.
Spolupráca s Farským úradom a ZŠ s MŠ pri organizovaní akcií s deťmi.

Dedinu postihla snehová kalamita
Začiatkom februára potrápila
Oravské Veselé snehová kalamita. Najväčšia nádielka snehu
našťastie napadla v nedeľu ráno,
takže obec mala dostatok času
na jej odstránenie. Povolala živnostníkov s traktormi, ktorí pomáhajú v zime pri údržbe ciest
a chodníkov, na likvidáciu snehu využila aj frézu. „Zvládli sme

to,“ povedal prednosta obecného
úradu Ivan Patron. „Cesty boli
prejazdné už v ten deň a cez týždeň sa ľudia bez problémov dostali, kam potrebovali.“
Samospráva požiadala ministerstvo vnútra o náhradu finančných prostriedkov, ktoré musela
použiť na odstránenie kalamitného stavu.

Komisie ako stále alebo dočasné
pracovné, poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány zriaďuje
obecné zastupiteľstvo.
Komisia finančná
Predseda komisie: Miloš Kurek
(kurek.milos@orava.sk)
Členovia komisie: Ing. Ján
Romaňák,
Milan
Balcerčík,
Branislav Macko, Ivan Patron,
Ing. Vladimír Balcerčík
Komisia stavebná
a poľnohospodárska
Predseda komisie: Ing. Juraj Ligoš
(ligosjuraj@gmail.com)
Členovia komisie: Branislav
Macko, Mgr. Ján Sameliak, Karol
Stahoň, Roman Romaňák
Komisia sociálna, kultúry,
mládeže a športu
Predseda komisie: Štefan Kocúr
(stefankocur@zoznam.sk)
Členovia
komisie:
Anton
Šefčík, Mgr. Milan Prídavok,
Mgr. Jaroslav Klus, Helena
Rydzoňová
Komisia na ochranu verejného
poriadku, dopravy, služieb
a životného prostredia
Predseda komisie: Jozef Balcerčík
(balcotour@post.sk)
Členovia komisie: Ing. Juraj
Ligoš, Bc. Peter Pekarčík, Peter
Miškovčík
Komisia na ochranu verejných
záujmov
Predseda komisie: Anton Šefčík
(anton.sefcik@gmail.com)
Členovia komisie: Ing. Juraj
Ligoš, Ing. Ján Romaňák

Výsledky referenda
okrsok č. 1
okrsok č. 2
nižný koniec vyšný koniec

Prehľad
počet oprávnených voličov
počet zúčastnených voličov
Účasť voličov v %:
Otázka č.
1.
2.
3.

1031
589
57,12%

1043
663
63,56%

Počet hlasov „ÁNO“
1232
1228
1225
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spolu
2074
1252
60,36%

Počet hlasov „NIE“
12
14
19
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Oravské Veselé Vianoce

Prechod veselovskými rovňami

Živý Betlehem, nefalšovaní koledníci, sviatočný remeselnícky
jarmok, punč, varené víno, poľovnícky guláš a neopakovateľná
atmosféra – to bolo podujatie,
ktorým žijú Veselovčania i okolité obce pred Vianocami. Tento

Siedmeho marca sa na kvalitne
upravenú bežkársku trať dlhú
približne 16 kilometrov postavilo asi dvesto ľudí. Za krásneho slnečného počasia štartovali
z Chaty Pilsko.
Tí menej zdatní sa mohli
na Sýkorovky vyviezť vlekom.
Pri Materasse čakalo na bežkárov občerstvenie v podobe moravských koláčov, dobrého čaju
s „posilnením“. V cieli si spoloč-

rok sa nieslo aj v znamení benefície, miestni podnikatelia venovali výťažok z predaja občerstvenia
sociálne znevýhodneným rodinám v dedine. Súčasťou vianočnej akcie bol koncert tria košickej
filharmónie v kostole.

ne posedeli pri kapustnici.
Na štvrtý ročník prechodu
prišla aj partia z Poľska, no najdlhšiu cestu za snehom museli absolvovať bežkári z Modry
a Trnavy. Neoľutovali a tento deň
si užili v spokojnosti do sýtosti.
Účastníci dostali na pamiatku
od organizátorov samolepky.
Vďaka za bezchybnú organizáciu patrí zamestnancom obecného úradu.

Poľovnícky ples
Tretieho januára sa v kultúrnom
dome plesalo. Poľovnícke združenie zorganizovalo pre svojich
členov a priaznivcov tradičný, v

poradí šestnásty ples. Počas celého večera i noci sa konzumovali
špeciality z diviny. Nechýbala
živá hudba a bohatá tombola.

Novoročný koncert
Členovia banskobystrickej filharmónie s deťmi z oravských
základných umeleckých škôl vy-

stúpili 11. januára na spoločnom
koncerte v kostole. Dirigentom
podujatia bol Karol Kurtulík ml.

Fašiangové posedenie
griotka s čajom. Návštevníkov
zabávala do ranných hodín živá
hudba. Poďakovanie patrí firme
Materasso, ktorá venovala do
tomboly vyšívané vankúše v tvare srdca.

Druhý ročník podujatia spojeného s pochovávaním basy mal
úspech. V sále kultúrneho domu
sa podávali fašiangové dobroty
– šišky, chlieb s masťou a cibuľou, kapustnica či varené víno a
4
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Zaujímavé kurzy
1. O kurz prvej pomoci, ktorý zorganizoval miestny spolok Slovenského Červeného kríža, prejavilo
záujem dvadsaťsedem ľudí. Po jeho
absolvovaní si každý účastník od-

niesol domov osvedčenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci.
2. Na kurz pletenia sa prihlásilo
tiež množstvo záujemcov. Naučili
sa z prútia pliesť nádherné veci.

Plánované akcie
Stavanie mája s veselicou
30. apríl, amfiteáter
Deň matiek
10. máj, kultúrny dom
Deň detí
1. jún, areál školy, amfiteáter

Jánske dni
20. jún, ihrisko pri Bunke
Športový deň
28. jún, štadión

ROZHOVOR

Každá kniha by mala mať svoju dušu
Darina Hamarová, vlastným
menom Darina Petrášová, je
autorkou dvoch úspešných románov Slzy muža a Životom nekráčam sama, ktoré v roku 2014
vyšli v bratislavskom vydavateľstve Motýľ. O úspešnosti jej kníh
svedčí najmä veľký čitateľský záujem a kladné ohlasy čitateľov.
Charakteristickou črtou jej tvorby
je emotívna farebnosť človeka vo
vyhrotených životných situáciách
a zobrazenie sily ľudského odhodlania pri ich zdolávaní. Darina Petrášová žije v Oravskom
Veselom, ako učiteľka pracuje
v Mútnom. Keďže ide o výnimočnú udalosť, vydať dva romány,
prinášame vám rozhovor s úspešnou a čitateľskou verejnosťou obľúbenou autorkou.
Ako môže „obyčajný“ človek
z vidieka, žijúci na periférii literárneho sveta v dnešnej dobe
vydať knihu a stať sa úspešným?
To nie je o tom, či ste z vidieka,
či žijete na periférii literárneho
sveta. Žijeme v modernej dobe
internetu a elektronickej komunikácie, ktorá zotiera rozdiely. Žijeme v dobe, ktorá dáva rovnaké
možnosti každému, kto preukáže
svoj talent a danosti. Dnes nie je
„problém“ napísať knihu, svedčí
o tom aj množstv o autorov a autoriek píšucich na Slovensku, každým rokom je ich viac a viac, doslova rastú ako huby po daždi a to
je dobré. Konkurencia, zdravá
konkurencia, nikdy nie je na škodu. Väčší problém, ako napísať
knihu, je nájsť vydavateľa, ktorý
vašu knihu vydá, a stať sa úspešným, získať si svoj okruh čitateľov. Takže to zhrniem, ak chcete
byť úspešným, musíte mať dobrý
nos na tému, o ktorej chcete písať, musíte mať dobrú fantáziu
a vedieť vyskladať dej, musíte mať
talent „vyrozprávať“ svoj príbeh
a nakoniec, musíte mať obrovské kusisko šťastia, aby ste našli
ochotného vydavateľa, ktorý vašu
knihu ponúkne trhu a potom
vám už neostáva nič iné, len dúfať
a veriť, že si tú vašu knihu niekto
aj prečíta. Ja som to šťastie mala.
Na druhej strane, to, že som na-

Musíte žiť. Musíte chcieť žiť a nič
iné si nepripúšťať. Nesmiete prehrať.

písala dve knihy, ešte nič neznamená. Úspech je krátkodobé
meradlo a zo dňa na deň môžete
upadnúť do zabudnutia. Dnes sa
z neho teším, ale zajtra je iný deň.
Bola som vychovaná žiť v skromnosti a pokore. Skromnosť a pokora by mali byť súčasťou života
každého z nás.
Vyšli vám dva romány, príhodná
je veta Majstra románu Maria
Vargasa Llosu, ktorý napísal:
„Romány sa nepíšu preto, aby
opisovali život, ale aby k nemu
niečo pridali.“. Opisovať život,
alebo hoci aj k nemu niečo pridávať, asi nebude celé tajomstvo
písania prózy. Prečo a ako ste
vaše romány napísali vy? Čo je
podľa vás pri písaní románu najdôležitejšie?
Nie som literárny vedec a nikdy
som sa pri písaní svojich kníh
nezamýšľala, v čom je tajomstvo
prózy. Pre mňa je najdôležitejšie,
aby čitatelia, keď prečítajú posledný riadok môjho románu, ho len
tak neodložili, aby ich prinútil zamyslieť sa nad tým, čo som tým
románom chcela povedať, aký
odkaz som im v ňom zanechala.
Ja hovorím, že každá kniha, každý román, by mal mať svoju dušu.
A v tom je podľa mňa tajomstvo
dobrej knihy. Keď som písala ro-

mán Slzy muža, chcela som, aby
mal čitateľ pocit, že mu príbeh
rozprávam, že sedím oproti nemu
a že je súčasťou deja.
V románe Životom nekráčam
sama máte ako motto uvedenú
vetu: „Prehrávať môžete, no prehrať nie.“ Ste úplne stotožnená
s uvedeným mottom? Človek
predsa môže prehrať, stratiť rodinu, majetok, život. Alebo ste
mali na mysli transcendentálny
presah ľudskej duše a chceli sa
dotknúť večnosti?
Nie, nechcela som sa dotknúť
večnosti. Máte pravdu, človek
môže stratiť rodinu, majetok.
Ani to však nie je dôvod vzdať
sa a poddať sa vôli osudu. Ja som
to pochopila, keď som sa dívala
smrti do očí. Keď som sa musela
vyrovnať s tým, že som ochorela na chorobu, na ktorú umiera
štatisticky najviac ľudí na svete.
Verte mi, je veľmi ťažké vyrovnať
sa s takýmto zistením. A ešte ťažšie je to vtedy, keď vám na tú istú
chorobu pred pár rokmi umrela
vlastná sestra. Zrazu zistíte, že
predsa nemôžete umrieť, že je tu
ešte toľko toho potrebné urobiť
a že to nikto iný za vás neurobí.
Že je tu štvoro párov detských
očí, ktoré na vás visia a ktoré sú tu
bez vás stratené. Čo vám zostáva?

Keďže vaše knihy boli vydané
v tisícových nákladoch, je namieste otázka, máte z toho aj
finančný profit?
Finančný profit? Práve som si robila daňové priznanie dane z príjmu, kde som musela zahrnúť aj
príjem z mojej literárnej tvorby.
Z toho mála, čo som dostala, ešte
musím časť poslať štátu. Aby som
bola konkrétna, za predaný výtlačok dostanem od vydavateľstva
necelých 50 centov. Takže, na záhrade mi určite nevyrastie bazén. Písaním kníh sa na Slovensku živiť nedá. Je to len koníček
a dosť nákladný. Ale keď už raz
knihu napíšete a podarí sa vám
ju vydať, je to neopísateľný pocit
a veľmi ťažko sa ho vzdávate. Keď
dostanete do rúk prvý výtlačok
svojej knihy, ešte „teplej“ voňavej,
neveriacky ju obraciate v rukách
ako svoj najväčší poklad. Stojí to
za to.
Vďaka vašim knihám ste sa
stali známou, natíska sa slovíčko slávnou. Zmenilo vám vaše
etablovanie sa na literárnej scéne život?
Zmenilo. Vďaka knihám som
spoznala veľa skvelých ľudí.
Mnohí mi píšu, zverujú sa mi so
svojimi problémami, alebo len
tak mi napíšu, že mi držia palce.
Inak nič. Vďaka bohu, nestala
som sa slávnou, nemusím sa báť,
že niekde za rohom na mňa číha
paparazzi a že média budú riešiť
môj vzťah, hmotnosť či nevhodnú garderóbu. Stále som matka,
učiteľka. Našťastie, deti mám
už veľké a už ma tak nepotrebujú. A moja práca? Podľa mňa
učiť deti nie je povolaním, je to
poslanie. Ja by som svoju prácu
nevymenila za žiadnu inú. Viete,
aký je to skvelý pocit, keď prídete na besedu na niektorú strednú
školu a pristaví sa pri vás bývalá
žiačka, objíme vás a teší sa spolu
s vami z vášho úspechu? Na nezaplatenie.
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Jarné prázdniny na snehu

Stavaním Ľadového kráľovstva
vo farskej záhrade odštartoval program pre deti a mládež
na rozumné využitie prázdninového času. Počas slnečného popoludnia sa všetkým zúčastneným podarilo vytvoriť nádherné
diela zo snehu. Všetci stavitelia
boli za svoju
prácu
odmenení krásnymi
cenami. Samozrejme nesmela
chýbať ani guľovačka, ktorú si
každý nesmierne užil a nikto
neodišiel
domov suchý.
Farskú záhradu
skrášlilo celkovo sedemnásť
výtvorov, ktoré hovoria o šikovnosti a kreativite našich snehových architektov. Je sympatické,
že popoludnia sa zúčastnili aj

celé rodiny. Musíme uznať, že
máme medzi sebou ľudí veľmi
šikovných, plných fantázie a ducha radosti.
Druhý deň boli na programe
Tvorivé dielne. Miestom vhodným na rozvíjanie tejto aktivity je kultúrny dom. Program

v jednotlivých dielňach, ktorých
bolo osem, bol rôzny, avšak najväčšou senzáciou pre všetkých,
bola výroba zvieratiek z balónu.
Každý si určite prišiel na svoje.
Strávili sme spolu veselý čas,
mohli sme sa naučiť niečo nové.
Tvorivé dielne navštívilo viac
ako sto detí s úsmevom na tvári.
Každý si niečo pekné odniesol
domov, či už pre svoje potešenie
alebo potešenie iných. Spoločný
čas sme ukončili tancovaním
tradičných eRko tancov, ktoré
majú deti v obľube.
Počas prázdnin sme ešte
stihli sánkovačku s guľovačkou
na Grape, rozprávku pre deti
a film pre mládež v kinosále kultúrneho domu.
Veríme, že sa opäť spoločne
stretneme a budeme tráviť viac
takých krásnych dní ako boli
tohtoročné prázdninové.

Biblická olympiáda
Tímové družstvo z triedy 8.A
v zložení Magdalénka Kureková, Laura Stopjaková a Matúš
Murín skončilo v okresnom
kole Biblickej olympiády na 2.
mieste.

Dominantu vidieť aj v tme
Kríž na Grape je osvetlený.
Občianske združenie 1629,
ktoré kríž spravuje, dalo dominantu Veselého osvetliť ešte
v jeseni. Kríž je teraz viditeľný
aj v noci. Náklady na elektrinu
platí obec.
6
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Cesta na Golgotu
V nedeľu 22. marca malo v kinosále kultúrneho domu premiéru
pôstne pásmo s názvom Cesta
na Golgotu, ktoré si pripravili
mladí z farnosti.
Divadlo bolo zaujímavé najmä
svojou formou. Cieľom bolo
umocniť atmosféru blížiacich
sa Veľkonočných sviatkov. Opäť
sme sa vrátili do momentu
spred dvetisíc rokov, ktorý
v sebe skrýva najväčšie
tajomstvo
kresťanskej
viery. Do momentu, keď dal
Boh svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik
kto v neho verí, ale aby mal
večný život.
Divadelné
pásmo
pozostávalo zo 16 scén, vo
forme tieňohry, ktoré boli
doplnené
komentármi
tak,
aby v prenesenom význame
dokresľovali
bežné
situácie
súčasnosti.
Veľkú zásluhu na tomto
projekte majú všetci ochotní
mladí, ktorí prišli s nápadom
a jeho realizácii venovali svoj čas.
Vďaka mládežníckemu zboru,
ktorý svojimi piesňami pásmo

dotváral, bol samotný zážitok ešte
silnejší. Niekto by mohol povedať,
že udalosť, ktorá sa stala pred
dvetisíc rokmi, nijako nemôže
ovplyvniť človeka 21. storočia.
Opak je však pravdou. Dokazovali
to nielen reakcie prítomných
divákov počas predstavenia, ale aj
o pár dní neskôr.

Opäť sa raz ukázalo, akú silu
má Božie slovo, že jeho odkaz
a myšlienky, ktoré nám ponúka
sú aktuálne aj dnes. Myslím
si, že vec sa podarila a okrem
kultúrneho zážitku to v každom
z nás zanechalo hlbokú stopu.
Jednoducho niečo, čo si mohol
každý vziať zo sebou. Niečo, čo
nám môže byť posilou do ďalších
dní.
Dominik Košťal

Stretká mladých sa tešia obľube
Usporadúvať pravidelné stretnutia s mladými vo Veselom bolo
túžbou viacerých ľudí. Hlavnou
víziou bolo nájsť miesto, kde by
mohli mladí prichádzať a byť
prijímaní takí, akí sú. Miesto,

kde môžu nájsť priateľov z okolia, kde vyrastajú. A toto miesto
sme našli v priestoroch katolíckeho domu, kde sa stretávame
od októbra 2014 zväčša o 19. h
každú druhú sobotu. Od začiatku našich stretnutí vidíme, že

tvoríme naozaj také radostné
spoločenstvo. Spoločný čas strávený v prítomnosti ľudí, ktorí
nás majú radi, prispieva nielen
k budovaniu krajších vzťahov,
vzájomnému učeniu, spoznávaniu sa a osobnostného rastu,
ale čo je najlepšie
– posúvame sa
bližšie k nášmu
nebeskému Otcovi. Snažíme sa
zapájať do rôznych farských
aktivít a z času
na čas strávime
príjemné chvíle v telocvični základnej školy. Samozrejme, sme
stále otvorení pre každého, kto
má chuť prísť. Pevne veríme, že
budeme takto naďalej rásť a učiť
sa novým veciam.
Mladí z Veselého

ŠPORT, ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Turnaj v stolnom tenise

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise otvoril starosta Albín Maslaňák.
Stolní tenisti bojovali na viacerých stoloch. Pre víťazov boli pripravené
hodnotné ceny. Starosta navyše ocenil víťaza turnaja Milana Maslaňáka publikáciou Gorali.

Spisovatelia medzi nami
Vo štvrtok 5. februára do školy
zavítala bývalá žiačka Danka Sirotiarová. Ako absolventka grafického dizajnu v Nižnej sa rozhodla napísať rozprávku pre deti
a sama si ju aj ilustrovať.
Žiaci 2.A a 2.B triedy si mohli
vypočuť milú rozprávku Alica
na farme, ktorú čítala Denisa
Hopková. Pomáha Daniele pri
prezentovaní knižky. Deti pozorne počúvali príhody malého
mačiatka Alice, ktoré zažívala

na gazdovskom dvore. Naučili
sa, že každý jeden sme jedinečný,
originálny a nemáme sa navzájom posudzovať pre odlišnosti,
za ktoré nemôžeme.
Po prečítaní rozprávky Daniela viedla s deťmi dialóg. Vypracovali spolu pripravené pracovné
listy. Potom si vymaľovali omaľovánky, ktoré si odniesli domov,
aby im pripomínali, že povzbudiť
a ochrániť druhého môže každý
z nás.

Basketbal - okresné kolo
Basketbalové družstvo žiakov
ZŠ s MŠ Oravské Veselé pod
vedením Mgr. Ľuboša Volčeka
sa ako víťaz obvodového kola
po výhrach nad družstvami zo
ZŠ Námestovo – Komenského a ZŠ Námestovo – Slnečná

kvalifikovalo do okresného kola
v basketbale žiakov. V okresnom kole za účasti basketbalových družstiev zo ZŠ Rabča, ZŠ
Novoť a ZŠ s MŠ Oravské Veselé
družstvo z Veselého obsadilo 2.
miesto.

Pytagoriáda
Matej Grebáč z 3. B triedy získal 16. marca v okresnom kole Pytagoriády 2. miesto. Petra Kinierová zo IV.B skončila tretia. Žiakov pripravovali Mgr. Margita Romaňáková a Mgr. Anton Rušin.

Plavecký výcvik
V dňoch 9. až 13. marca sa žiaci
3. ročníka zúčastnili základného plaveckého výcviku, žiaci 4.
ročníka sa prišli do akvaparku
v Dolnom Kubíne zdokonaliť.
Deti sa vo vode poriadne vyšantili a mnohí sa naučili krásne
plávať.

Nebáli sa vyskúšať aj skoky
do dvojmetrovej vody. Štvrtáci
plávali i v divokej rieke, spúšťali sa na tobogane, na šmýkačke
a relaxovali vo vírivkách.
O pekný pobyt žiakov vo vode
sa sponzorsky postaral Obecný
úrad Oravské Veselé.

Dejepisná olympiáda
Školského kola dejepisnej olympiády sa zúčastnili žiaci 6., 7., 8.
a 9. ročníka. Tí, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, postúpili
do okresného kola. Konalo sa
12. februára v Námestove.
Richard Svajčík zo 7. B triedy,
ktorého pripravovala učiteľka
Snováková, sa umiestnil na 3.
mieste.

6. ročník: 1. miesto Janka Šurinová 6.A
7. ročník: 1. miesto Richard
Svajčík 7.A
8. ročník: 1. miesto Viktória Sameliaková 8. A
9. ročník: 1. miesto Dávid Šefčík
9.A
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA, SPRAVODAJSTVO

Spoločenská rubrika
(január - apríl 2015)
V prvom štvrťroku 2015 oslávili
životné jubileum títo
spoluobčania:
85 rokov
Margita Kvasničáková, január
80 rokov
Mária Vajteršícová, január
Serafín Sirotiar, február
70 rokov
Margita Pňačková, január
Janka Rydzoňová , január
Irena Kormančíková, február
Pavol Kvasničák, marec
Emília Machyňáková, marec
Antónia Pisarčíková, marec
Milan Kormančík, marec
65 rokov
Helena Šimurdová, február
Štefánia Štrauzová, február
Mária Machyňáková, marec
Viktor Pňaček, marec
60 rokov
Anna Orságová, január
Justína Štrausová, január
Margita Goláková, február
Anna Javorová, február
Božena Romaňáková, február
Anna Riegerová, február
Viera Šimurdová, marec

Noví spoluobčania
Aneta Pekarčíková, január
Gregor Dibdiak, január
Juraj Migra, január
Jozef Rejduga, február
Oliver Matušák,február
Nikola Budzeľová, február
Maxim Mareništiak, marec
Simona Chromeková, marec
Adam Balcerčík, marec
Vanesa Triebeľová, marec
Nina Kumorová, marec
Adam Pisarčík, marec
Sofia Hrubjaková, marec
Martin Stašák, marec

Navždy nás opustili:
Mária Janotková,

(† 86 r.)
december
Anastázia Stopjaková, († 69 r.)
december
Štefan Kurek, († 89 r.)
december
Margita Sotoňáková,
(† 84 r.)
január
Ján Kormančík,
(†35 r.)
február
Margita Joštiaková,
(† 82 r.)
február
Jozef Maslaňák,
(† 90 r.)
marec

Manželstvo uzavreli
Maroš Vjatrák
a Eva Strišková, január

Novomanželom srdečne
blahoželáme

Pozostalým rodinám
vyslovujeme úprimnú sústrasť

Čo sú to jednoduché pozemkové
úpravy a ako môžu obci pomôcť
Zámer samosprávy vysporiadať pozemky v lokalite pod
starým cintorínom pokračuje.
Ak sa sceľovanie parciel stretne
u obyvateľov s pochopením
a pozitívnym ohlasom, bude
pokračovať i v ďalších lokalitách určených na výstavbu.
V posledných rokoch sa však
na Slovensku a na Orave zvlášť
začínajú problémy s výstavbou
a rozvojom obcí efektívne riešiť
pomocou projektov pozemkových
úprav (PÚ). Myšlienka to vôbec
nie je nová, lebo PÚ sú vlastne bývalé komasácie, ktoré boli napríklad v Oravskej Jasenici a v Ťapešove realizované už pred 70 rokmi.
Ich výsledkom je scelené vlastníctvo v obci (PÚ) alebo zväčša len
v určitej jej časti, preto hovoríme
o jednoduchých pozemkových
úpravách (JPÚ). Vlastníci pôdy sa
stanú jedinými vlastníkmi nových
pozemkov v podiele 1/1 (stavebných alebo poľnohospodárskych),
pričom k nim budú mať zabezpečený aj prístup
po obecných
cestách. Všetko bez geometrických plánov,
zmlúv a vybavovania na katastrálnom
úrade. Ďalšia
veľká výhoda
JPÚ je, že neznámym vlastníkom bude
pridelená samostatná parcela, čím
bude vyriešený najväčší problém
pri vysporiadavaní pozemkov.
Chce to ale spoluprácu so zhotoviteľom projektu a prejavenie
záujmu občanov o realizovanie
JPÚ v prieskumnej ankete, ktorá
v obci už prebehla v lokalite pod
starým cintorínom. Jej výsledok
bol predložený pozemkovému
úradu v Námestove. Pozemkový
úrad v zmysle zákona č. 330/1991

Zb. o pozemkových úpravách celý
priebeh konania JPÚ zastrešuje a v najbližšej dobe zvolá prvé
stretnutie vlastníkov. Zhotoviteľom JPÚ v lokalite, pracovne nazvanej „Pod starým cintorínom“ je
firma „Margita Farská – Geodet“,
ktorá už zrealizovala zameranie
dotknutého územia. Predpokladaný termín ukončenia tohto projektu je 18 – 24 mesiacov.
Ako všetko, čo za niečo stojí,
ani JPÚ nie sú zadarmo. Náklady
s nimi spojené si hradia samotní
vlastníci podľa veľkosti výmery,
s akou do projektu vstupujú, ale
tie sú neporovnateľne menšie,
ako vyhotovenie geometrického plánu, nevraviac o kolkoch,
poplatkoch za zmluvu, overenie
podpisov alebo prípadné vyplatenie spoluvlastníkov.
Lokalita „Pod starým cintorínom“ je pilotný projekt v našej
obci. Veríme, že dopadne dobre
a po jeho ukončení chceme pokračovať v lokalite „Pod Trchovnicou“ v zmysle územného plá-

nu obce. Je v záujme obce, aby
vznikal nové stavebné pozemky,
aby mladí ľudia ostali v svojom
rodisku, aby sa dedina rozrastala.
Sme presvedčení, o správnosti takejto formy sceľovania pozemkov
a po ukončení JPÚ budú dotknutí občania spokojní, tak ako sú
spokojní vlastníci pozemkov v už
realizovaných JPÚ v okolitých obciach.
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