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V dedine je prvý bankomat

Príďte voliť

V dnešnej pretechnizovanej dobe sa čoraz
viac používa bezhotovostný platobný styk.
Zamestnanci už nedostavajú peniaze do ruky,
ale na účet. Kto chce mať niečo aj v peňaženke, chce si peniaze ohmatať, musí si ísť po ne
do banky, prípadne si ich vyzdvihnúť v bankomate, ktoré fungujú 24 hodín denne, 365 dní
v roku. Nevýhoda pre obyvateľov Oravského
Veselého bola, že najbližší bankomat bol v Námestove. Ale situácia sa zmenila, bankomat
je už aj v obci. Slovenská sporiteľňa ho nainštalovala na budove obchodného domu BM
Market na križovatke a je k dispozícii širokej
verejnosti.

Voľby do orgánov Žilinského
samosprávneho kraja sa uskutočnia
v sobotu 4. novembra od 7. h do 22. h.
Budeme si voliť predsedu Vyššieho
územného celku a poslancov za každý
okres.
Po novom sa už predsedovia krajov
nebudú voliť v dvoch kolách, ale iba
v jednom. Za župana bude zvolený
ten kandidát, ktorý získa najviac
platných hlasov.

Medzi Veselým a Sihelným vedie zjazdná cesta

Obec susedí so siedmimi katastrami, ak nerátame katastrálne územie Námestovské Pilsko.
S najbližšími susedmi Mútne a Oravská Jase-

nica spojenie existuje po cestách tretej triedy.
Horšie to bolo so spojením s obcou Sihelné,
aj keď spojnica po miestnej komunikácii bola

zjazdná pre terénne autá. Zrekonštruovať
túto miestnu komunikáciu bolo snom Veselčanov už niekoľko rokov. Až tohto roku sa
samospráve podarilo s finančnou pomocou
urbáru Oravské Veselé a námestovského urbáru zrekonštruovať časť patriacu obci v dĺžke 2400 m. Päťsto metrov vybudovalo Sihelné. Najhoršia časť je spevnená cementovou
stabilizáciou a násypom štrkodrvou. Dá sa
už po nej prejsť aj na bežnom aute, ideálne,
kvôli bezpečnosti, rýchlosťou 40 – 60 km/h.
Aj napriek tomu, že povrch nie je spevnený asfaltom, komunikáciu už využíva veľa
domácich i Sihelčanov, ale aj smer Oravská
Polhora, Rabča, Rabčice, Klin, Mútne, Novoť,
Zákamenné.

Maliarske sympózium 2017

SPRAVODAJSTVO

Oravské Veselé sa zomklo

Katolícky dom zmení vzhľad

V nedeľu 16. júla sme prijali pozvanie do obce Oravské Veselé.
Prečo práve tam? Rozhodli sa
totiž pripraviť Detskú športiádu
a touto akciou podporiť Svetielko
nádeje. S myšlienkou prišla Lucia
Sirotiarová, ktorá z obce pochádza a už dva roky veľmi úzko spolupracuje so Svetielkom nádeje
ako dobrovoľníčka na detskej onkológii v DFNsP v Banskej Bystrici. Tam sa stretáva s detskými
pacientmi a ich rodičmi a veľmi
citlivo vníma, ako rodiny zasiahne vážne ochorenie dieťaťa. Práve
to ju motivovalo k zorganizovaniu akcie, kde by deti aj so svojimi
rodičmi vyjadrili spolupatričnosť
s tými, ktorým Svetielko nádeje
pomáha.
Myšlienku podporil aj starosta Albín Maslaňák a farár Milan
Prídavok, vďaka nim sa podujatie
dostalo do povedomia všetkých
spoluobčanov.
Detská športiáda prilákala popoludní na ihrisko desiatky detí
a rodičov. Pripravené boli pre
nich stanovištia, kde si vyskúšali svoje zručnosti a silu. Súťažili nielen deti, ale aj mamičky
a oteckovia. Na ihrisku nechýbalo
bohaté občerstvenie, dva druhy
guľášu, vynikajúce koláče, palacinky a mnohé ďalšie dobroty.

Už niekoľko rokov sa samospráva postupne snaží revitalizovať
centrum obce. Vybudovala detské ihrisko, amfiteáter, parkovisko a spevnené plochy, nové
šaty dostane aj kultúrny dom.
„Z tohto dôvodu sme sa pustili
aj do rekonštrukcie katolíckeho
domu, aby zapadal do koncepcie
revitalizovaného centra,“ povedal prednosta obecného úradu
Ivan Patron. „Do rekonštrukcie
sme sa pustili vlastnými silami,
cez našu obecnú prevádzku.“
Z pôvodnej budovy ostali len zá-

Spestrením popoludnia bol príchod obrovského mimoňa, s ktorým si mnohí urobili na pamiatku
„selfíčko“. Veľkým lákadlom boli
ukážky miestnych dobrovoľných
hasičov. Podvečer medzi účastníkov zavítala hokejová osobnosť
Ľubomír Sekeráš.
Oravskoveselčania dokázali, že
sa vedia zomknúť a pomôcť dobrej veci. Po celé popoludnie sa zaujímali o činnosť Svetielka nádeje, rozdávali sme im propagačné
materiály a informovali, ako nám
môžu pomáhať. Mnohí boli prekvapení, aká obsiahla je naša činnosť, a aké projekty robíme pre
choré deti a ich rodiny. Spoločne
s účastníkmi akcie sme v jednej
chvíli cez sociálnu sieť poslali pozdrav deťom na detskú onkológiu
v Banskej Bystrici.
Počas podujatia sa vďaka dobrovoľným príspevkom podarilo
vyzbierať 1481, 84 eur.
Naše poďakovanie patrí obci
Oravské Veselé, farskému úradu,
no najmä Lucii Sirotiarovej, ktorá
do prípravy a organizácie zapojila
celú svoju rodinu.
Do Oravského Veselého sa
zrejme o rok vrátime, pretože
hlavní organizátori sa s nami lúčili so slovami: Dovidenia o rok!

klady a obvodové múry. Pribudla
nová podlaha, podperné betónové pätky, schodište, deka pod
podkrovie a nový krov. „Tento
rok máme v pláne položiť novú
strechu a uzavrieť budovu. Ak
všetko pôjde podľa plánu, práce
by sme chceli dokončiť v budúcom roku,“ uzavrel Ivan Patron.
Prízemie zrenonovanej budovy
by malo slúžiť na obchodno-komerčné účely, na poschodí nájdu
priestory mladí ľudia na stretávanie sa, ale aj záujemcovia o menšie oslavy či spoločenské udalosti.

OZ Svetielko nádeje

Kultúrny dom má nové zariadenie
Obec kúpila do spoločenskej sály
kultúrneho domu nové stoličky
a stoly. Investícia je súčasťou modernizácie celej budovy. V súčasnosti sa zatepľuje zvonka. Veselé

Pozemkové úpravy napredujú
Jednoduché pozemkové úpravy našli u obyvateľov kladnú
odozvu. „Všetci pochopili, že len
takto sa bude dedina ďalej rozvíjať a ľudia môžu zhodnotiť svoje
pozemky,“ povedal starosta Albín Maslaňák.

Jednoduché pozemkové úpravy
pod cintorínom už obec dokončila. Čoskoro sa začnú v tejto
lokalite vymeriavať pozemky. Samospráva už pracuje na druhej
etape pozemkových úprav, tentokrát v časti za ihriskom.
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dostalo na rekonštrukciu obecnej budovy dotáciu z eurofondov
vo výške 240-tisíc eur. Prestavba
by mala byť hotová do júna budúceho roku.

UDIALO SA

Veselovská nedeľa návštevníkov nesklamala
Obecný úrad s miestnymi aktívnymi organizáciami aj tento rok
zorganizoval 13. augusta Veselovskú nedeľu.
Program sa začal už v piatok
vernisážou účastníkov tretieho
ročníka maliarskeho sympózia
Ignáca Kolčáka.
Veselovská nedeľa odštartovala
svätou omšou v kostole. Program
bol rozdelený na dve časti, kultúrnu, ktorá bola v amfiteátri,
a športovú na futbalovom ihrisku.
V amfiteátri program otvori-

li heligonkári, žiaci ZUŠ Ignáca
Kolčáka z Námestova pod vedením Petra Kozoňa. Pokračovali
speváci klubu seniorov a DFS
Pilsko. Sú to zoskupenia občanov, dobrovoľníkov, na ktoré sa
dá vždy spoľahnúť. Pre deti bola
pripravená rozprávka v kinosále kultúrneho domu, vonku
mali kolotoče, nafukovací hrad,
maľovanie na tvár. V spolupráci
s rodičmi si mohli vyskúšať niečo z hasičskej činnosti. Aby bol
sýty aj žalúdok, pre návštevníkov
boli pripravené guláše, ktoré va-

rili zamestnanci základnej školy,
pracovníci obecnej prevádzky,
hasiči, poľovníci a miestny kuchár. Mladí šikovní chlapci piekli
švabcoky, hasiči opekali prasiatko a klobásky a pre všetkých mali
pripravený bufet plný špecialít.
Po takomto posilnení mohli súťažiť o najsilnejšieho Veselovčana
a Veselovčanku.
Na ihrisku sa odohrala športová časť. O trinástej hodine sa
stretli futbalisti Oravského Veselého s Námestovom, hral sa i futbalový zápas neregistrovaných

hráčov a futbalová jedenástka.
Vyvrcholením bolo vystúpenie hudobných formácií Ploštín
Punk a Kollárovci, na ktoré sa
prišlo pozrieť asi štyritisíc ľudí.
Komu bolo málo, do rána mohol
krepčiť na diskotéke.
Tohtoročná Veselovská nedeľa dopadla na jednotku, k čomu
dopomohlo aj počasie ako na objednávku. Organizátorov teší, že
na akcii vládla dobrá nálada, že
amfiteáter praskal vo švíkoch
a Veselovská nedeľa bola ozaj veselá.

Omša na Pilsku bola veľkým zážitkom
V krásne slnečné predpoludnie 30. júla sa uskutočnil výstup
na Pilsko, každoročne sa totiž
v tento deň na vrchole slúži svätá
omša. Tento rok ju celebroval kaplán Ján Červeň z Mútneho. V kázni všetkých prítomných povzbudil
veselovský farár Milan Prídavok.
Nemohol chýbať ani farár Ľuboš
Šipoš zo Sihelného, ktorý pekným
vtipom urobil bodku na záver.
Hoci sa to nedá presne zrátať,
ľudí bolo veľmi veľa, odhadom asi

1400.
Ďakujeme Všemohúcemu, že
veriacim doprial ukážkové letné
počasie a s tým spojený jedinečný
duchovný zážitok v slávení svätej
omše v prekrásnom lone prírody,
bližšie k nebu.
Pilsko je svojou nadmorskou výškou 1557 m po Babej hore druhým
najvyšším vrcholom Oravských
Beskýd. Zo slovenskej strany sa dá
naň vystúpiť z Oravského Veselého, Mútneho a Sihelného.
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ŽIVOT VO FARNOSTI

Deti kráľovnej pokoja

A opäť škola

Prešiel čas prázdnin a čo by to
boli za prázdniny, kebyže počas
nich nebol tábor? Aj tento rok sa
skupina mladých rozhodla obetovať svoje pohodlie v prospech
druhých a darovať im svoj čas.
Tento rok bol tábor vo farnosti
Rabčice a bol rozdelený na dva
turnusy. Pre starších od 14.
do 18. augusta a pre mladších
od 21. do 25. augusta. Zúčastnilo sa ho dokopy 92 detí a 20
animátorov. Prežili sme krásny
čas, ktorý by nemohol byť, kebyže nám počas celých dvoch
týždňov nevarili a nestarali sa
o nás naše pani kuchárky, ktorým patrí veľká vďaka. Vďaka
taktiež patrí animátorom, ktorí
sa rozhodli obetovať svoj voľný
čas a urobiť niečo pre druhých.
Slávime sto rokov od zjavenia
sa Panny Márie vo Fatime. Celý
rok sa o tom rozpráva, celý rok
počúvame o zjaveniach, ktoré sa
tam udiali a o posolstvách, ktoré

Smiech, radosť zo súťaží, šťastie
z cien, plné brucho od guľáša aj
smútok z ukončenia prázdnin.
Toto všetko sprevádzalo úžasnú akciu, ktorá sa už tradične
koná na záver prázdnin. Bodka
za prázdninami sa konala teraz
výnimočne na ihrisku na križovatke. Za detskú radosť zo súťaží
vďačíme skvelému počasiu. No
ani menší dážď ku koncu nám
neprekazil chuť z guľáša, ktorý
navarili naši poľovníci.
Bodka obsahovala niekoľko
súťaží ako napríklad hádzanie
balónmi, skákanie vo vreci či
navliekanie korálok. Úlohou

detí bolo prejsť všetky, za získané body si mohli v obchode
kúpiť rôzne zaujímavé ceny. Cieľom akcie bolo zabaviť sa a hlavne stretnúť a utužiť naše spoločenstvo vo farnosti.
Veľmi
pekne
ďakujeme
za podporu obecného úradu, ochotu poľovníkov a v neposlednom rade Pánu Bohu
za všetky deti a rodičov, ktorí
svojou účasťou podporili túto
akciu.
Ak si ešte nebol na Bodke
za prázdninami, nevadí, veríme
že sa vidíme na budúci rok.

ny v Oravskom Veselom dostal
pri tejto príležitosti výnimočnú
úlohu a možnosť doprevádzať
svätú omšu svojím spevom.
„Bola to pre nás veľká výzva, ktorú sme hlavne vďaka zodpovednému prístupu členov k častým
nácvikom s prehľadom a hlavne
s úctou k Bohu a svätému Martinovi zvládli,“ povedala vedúca
zboru Alžbeta Kriššová.
Po svätej omši sme sa pri hro-

be otca biskupa Jána Vojtaššáka
pomodlili desiatok svätého ruženca spolu s modlitbou za jeho
blahorečenie. Nasledovalo uctenie si relikvie svätého Martina.
Na záver sme absolvovali prehliadku historickej časti biskupského úradu. Cesta domov nám
ubehla veľmi rýchlo, lebo sme
si ju spríjemnili spevom piesní
a modlitbou svätého ruženca.

nám Mária zanechala. Preto sa
partia mladých rozhodla viesť
tábor v duchu troch fatimských
pastierikov. Rozprávali sme
si o životoch malých detí, tiež
sme sa snažili priblížiť deťom,
že sláva a bohatstvo u Boha nič
neznamená. Pre neho sú dôležitejšie pokora, poslušnosť voči
nemu a láska k nemu. Aj Panna
Mária si na zjavenie vyvolila tri
malé dietky, nie bohatých ľudí
s titulom a vzdelaných. Zvolila
si deti čisté srdcom. Navonok
chudobné, ale vo svojom vnútri
bohaté. Z týchto detí by si mal
brať príklad každý jeden z nás.
Oni sa v detskom veku dokázali
stať svätými. Žili jednoduchý život, ktorý Bohu stačil na to, aby
sa stali jeho miláčikmi a dal ich
za príklad nám všetkým. Malí
chudobní a jednoduchí pastierikovia sa stali príkladom nám
veľkým, bohatým a vzdelaným.

Magdaléna Kureková

Janka Farská

K svätému Martinovi
V sobotu 19. augusta sa takmer
päťdesiatka veriacich z našej farnosti zúčastnila dekanátnej púte
na Spišskú Kapitulu v rámci Jubilejného roku svätého Martina,
aby tak mohla hlbšie spoznať
vzácny príklad jeho života a podľa jeho vzoru prehlbovala svoju
vieru.
Po príchode na miesto sme
vstúpili do katedrálneho chrámu, ktorého patrónom je prá4
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ve svätý Martin. Pred slávením
svätej omše sme sa modlili svätý
ruženec, po ktorom nás privítal Anton Tyrol, generálny vikár
Spišskej diecézy. Slávnostnú svätú omšu celebroval otec biskup
Andrej Imrich. Hlavným kazateľom bol pán farár zo susedného
Mútneho Andrej Barnáš, ktorý
nám vo svojej homíli priblížil život svätca.
Rodičovský Zbor Svätej rodi•
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Štefan Krišš

ŠPORT , KULTÚRA

Muži hrajú od novej sezóny III. ligu
Veľký futbalový sviatok prichystali hráči TJ Tatran Oravské Veselé
hneď na začiatku sezóny. V Slovenskom pohári postúpili do 3. kola,
v ktorom privítali na domácom
ihrisku najslávnejší slovenský klub
Slovan Bratislava. Na zápas sa prišli pozrieť tri tisícky divákov, čo je
viac ako obyvateľov v obci. „Pre
takéto momenty sa oplatí robiť
futbal,“ povedal predseda klubu
Dušan Rejduga. Žiadna senzácia
na úkor niekoľkonásobného majstra Slovenska sa síce nekonala, ale
pre hráčov i divákov to bol veľký
zážitok. Možno práve tento moment hnal futbalistov Oravského
Veselého v ďalšom priebehu sezóny. Do záverečného 26. kola sa
držali v hre o prvú priečku IV. ligy
Sever. Pred posledným duelom síce
strácali dva body na vedúce Stráňavy, no mali menšiu výhodu. Hrali
doma proti Diviakom, kým súper
na horúcej pôde Dolného Kubína.
„Súťaž sa hrá do posledného kola,“

hovorí Dušan Rejduga. „Očakávalo sa, že Stráňavy môžu zakopnúť
v Dolnom Kubíne.“ A presne tak
sa aj stalo. Dolný Kubín vyhral
najtesnejšie 1:0 a keďže TJ Tatran
jednoznačne 5:0, v Oravskom Veselom mohli začať veľké oslavy.
„Je to historický futbalový úspech
všetkých obyvateľov našej obce.“
Po oslavách mal oravský klub krátky čas, aby sa rozhodol, či využije
možnosť a prihlási sa do III. ligy.
„Vyhrali sme súťaž a muži chcú
skúsiť tretiu ligu. Preto sme sa
prihlásili. Káder musíme doplniť
dvoma hráčmi, aby sme mohli mať
na súpiske 18 hráčov. V novej sezóne budú môcť striedať až štyria.
Zahrajú si viacerí. Aj napriek tomu,
že táto súťaž je náročná, dúfame, že
TJ Tatran bude dôstojne reprezentovať obec.“
Dorast a žiaci Tatranu momentálne hrajú v okresných súťažiach,
kde sa im darí striedavo, viď tabuľky.

Tabuľka Skupina E
1 TJ Tatran Klin
2 TJ Tatran Oravské Veselé
3 TJ Družstevník Mútne

4
4
4

4
1
0

0
1
1

0
2
3

26:6
9:17
6:18

12 3
4 2
1 1

6 0
-2 0
-5 0

4
4
4
4
4
4

4
3
2
1
1
0

0
0
1
1
0
0

0
1
1
2
3
4

33:3
14:8
23:14
20:17
8:27
2:31

12
9
7
4
3
0

6
0
4
-5
0
-6

Tabuľka IV. liga U15 skupina B
1
2
3
4
5
6

TJ Slovan Magura Vavrečka
OŠK BABÍN
TJ Tatran Oravské Veselé
ŠK Beňadovo
TJ Družstevník Oravská Polhora
TJ Slávia Rabčice

6
5
4
3
2
1

0
0
0
0
0

Tabuľka V. liga U19 skupina B
1
2
3
4
5
6

OŠK BABÍN
TJ Družstevník Oravská Polhora
TJ Tatran Oravské Veselé
ŠK Beňadovo
TJ Družstevník Mútne
TJ Slovan Magura Vavrečka

4
4
4
4
4
4

3
3
2
2
1
0

0
0
1
0
1
0

1
1
1
2
2
4

24:3
16:6
17:8
8:17
8:13
1:27

9
9
7
6
4
0

6
5
4
3
2
1

0
3
4
-3
1
-6

0
0
0
0
0
0

Po maliarskom sympóziu zostalo v dedine šestnásť obrazov
Medzinárodné maliarske sympózium Ignáca Kolčáka obec Oravské Veselé organizuje každoročne
v rámci spomienky na akademického maliara Ignáca Kolčáka, rodáka zo Sihelného.
Práve okolie a príroda Oravského Veselého ho inšpirovali
v tvorbe najviac. Maestro často
navštevoval obec, v minulosti sa
tu konali viaceré plenéry, ktoré
však po jeho smrti nemali pokračovanie.
Nakoľko umelec zanechal
v Oravskom Veselom hlbokú stopu nielen svojimi obrazmi, ale aj
charizmou svojej osobnosti, rozhodli sa Oravskoveselčania pokračovať v organizovaní sympózií
na jeho počesť.

Sympózium spojené s tvorbou diel z oravského prostredia
a následnou výstavou prác samospráva zorganizovala v spolupráci
s umeleckou besedou a výtvarníkmi pod vedením akademického maliara Stanislava Harangóza.
Sympózium sa konalo od 30. júla
do 11. augusta. Skončilo sa vernisážou a výstavou diel zúčastnených autorov. Umelci priblížili
návštevníkom svoje diela vytvorené na sympóziu.
Zhotovených šestnásť obrazov
už patrí obci, sú vystavené v budove kultúrneho domu. Kultúrna akcia bola spolufinancovaná
s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Podujatie si získalo priazeň

nielen domácich obyvateľov, ale aj
milovníkov výtvarného umenia
zo širokého okolia. Sympózium
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je spestrením kultúrneho života
a začína byť neoddeliteľnou súčasťou leta v Oravskom Veselom.

•
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Elektronická žiacka knižka

Vedecký tábor v škole

Od nového školského roka prešla škola na vedenie pedagogickej
dokumentácie elektronickou formou.
Elektronická žiacka knižka je
služba školy rodine, ktorá na jednej strane poskytuje rodičom pravidelný prehľad o prospechu a dochádzke detí v škole, na druhej
strane oberá žiakov o možnosť
zatajovať pred rodičmi známky,
poznámky, neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní, napríklad nenosením klasickej žiackej knižky
do školy.
O prospechu sú rodičia aj naďalej pravidelne informovaní na rodičovských združeniach.
Rodičia každého žiaka majú

„Myšlienka zorganizovať letný
vedecký tábor mi napadla už
počas zimných mesiacov. Mojou
prioritou, keďže vyučujem prírodovedné predmety, bolo vytvoriť
pozitívny vzťah u detí k vede,
experimentovaniu a objavovaniu
hravým spôsobom,“ hovorí učiteľka Zuzana Krúpová.
O tom že veda dokáže deti
nadchnúť, sme sa presvedčili
počas Noci výskumníkov v Základnej škole Badín a v Banskej
Bystrici vlani v septembri. To nás
tiež presvedčilo, že by bolo super
zorganizovať vedecký tábor žiakom našej školy.
Záujem zo strany detí o letný vedecký tábor nás milo prekvapil. Kapacita tábora (60 detí)
bola naplnená v priebehu pár
dní.
Deti vo veku 6-12 rokov počas
piatich dní objavovali taje vedy
– fyziky, chémie, biológie i mágie. Celý tábor sa niesol v zmysle nosného hesla Povedz mi a ja
to zabudnem, ukáž mi to a ja si
zapamätám, nechaj ma to urobiť a ja to pochopím (Benjamin
Franklin).
Napriek letným prázdninám
sa 14. augusta po škole rozliehal hlas detí – malých vedcov.
Na úvod boli rozdelení do šiestich tímov, pričom každý mal
svojho vedúceho – učiteľku
a animátora. Keďže náš tábor
bol vedecký, názov každého
tímu bol, vopred určený, vedec,
s ktorým sa deti bližšie s pomocou pani učiteľky zoznámili, zakomponovali ho do svojej vlajky
a neskôr ho odprezentovali pred

svoje prístupové meno a heslo,
ktoré im do elektronickej žiackej knižky umožní nahliadnuť.
V elektronickom prostredí školského portálu nájdu nielen známky svojho dieťaťa, ale i jeho údaje
o dochádzke a správaní počas
vyučovania. Všetky spomenuté
údaje sú prístupné len rodičom
daného dieťaťa, teda žiaden iný
rodič nemá možnosť nahliadnuť
do žiackej knižky, ktorá nepatrí
jeho dieťaťu.
Všetky potrebné informácie
rodičia dostanú na triednom rodičovskom združení. Údaje v EŽK
sú aktualizované najmenej jedenkrát za týždeň.
Margita Maslaňáková

Správa – výlet najlepších žiakov
Začiatkom septembra sa 38 žiakov zúčastnilo výletu najlepších
žiakov. Výlet bol odmenou za ich
celoročnú snahu. Tento rok sme
sa rozhodli spoznať krásy Liptovského Mikuláša.
Navštívili sme kontaktnú zoo,
kde sme sa mohli pozrieť na život zvierat úplne zblízka. Deti
mohli zvieratá nielen vidieť, ale
i pohladkať, kŕmiť ich krmivom,
ktoré dostali pri vstupe do ZOO
a tiež sa mohli s nimi odfotiť.
Žiaci mali i jedinečnú možnosť
vstúpiť do výbehu s levmi. Tí
najväčší odvážlivci si zobrali
do rúk hada, niektorí si ho i zavesili na krk. Navštívili sme aj
Motýliu záhradu. Žiaci nadšene
sledovali tisícky motýľov, mohli
sa ich dotknúť a dozvedieť sa
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o nich veľa zaujímavých informácií. Poslednou časťou nášho
výletu bola turistická vychádzka
do jednej z najkrajších dolín Slovenska.
Cestou – necestou sme sa vybrali do Prosieckej doliny. Túra
bola náročná, ale spoločne sme
ju všetci zvládli a dostali sa až
k vodopádu Červené piesky.
Hoci sme sa domov vrátili až
podvečer, priniesli sme si so
sebou množstvo zážitkov. Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili výletu, patrí veľká pochvala
za ich výborné správanie. Veľmi
pekne ďakujeme i našim sponzorom.
Zdeňka Sameliaková,
Božena Sirotiarová,
Zlatica Kumorová

•
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ostatnými deťmi. Tak vznikol
napr. Tím Fordíkov, Einsteinova
12, Edisonovci, Newtonovci, Da
Vinciovci. A ako každý správny
tábor, aj my sme mali hymnu
- vedeckú, ktorou sme začínali
a končili každý deň.
Prvý deň sa niesol v znamení
kúzelnej fyziky.
Utorok sa niesol v znamení
tvorivej chémie.
V stredu sa naša škola premenila najskôr na dielňu kúzelníckych učňov.
V štvrtok sme začali túrou
k obecnému vodojemu. Žiaci
sa dozvedeli od starostu Albína
Maslaňáka, na čo slúži vodojem,
koľko vody sa v ňom nachádza,
ako funguje v prípade veľkého
sucha.
Po výklade a po zodpovedaní
otázok nasledoval „piknik“ v prírode, žiaci sa s chuťou zahryzli
do desiaty, ktorú nám priviezol
starosta spolu so sladkým prekvapením.
Poobede k nám zavítala historicko–šermiarska skupina priaznivci lukostreľby, sokoliarstva a tanca s ohňom - A Nihilo
Nihil. Po súťaži v historickom
behu sme pre deti pripravili opekačku pri ohni. Nechýbala ani
naša vedecká hymna, ktorú sme
si pri ohni s gitarou spoločne zaspievali.
Po vyhodnotení súťaže sme
plní očakávania zakončili deň
ohňovou šou. Tento pestrý deň
sme zakončili Nocou v škole.
Piatkové ráno sa začalo hlasným budíčkom,
Pokračovanie na s. 8
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Ostali verní, aj keď ich prenasledovali

V tomto roku je príležitosť pripomenúť si niektoré významné
kňazské osobnosti, ktoré mali
podstatný vplyv na duchovný
rast a náboženský život veriacich.
Všetci vyštudovali ešte za biskupa Jána Vojtaššáka a ich kňazské
pôsobenie bolo sťažené rokmi
náboženskej neslobody. Zaujímavosťou je, že týchto kňazov si Pán
postupne, mesiac po mesiaci, povolal do večnosti v roku 1992, teda
pred 25 rokmi. V apríli zomrel
vdp. Ján Belčány, ktorý pochádzal
zo Spišskej diecézy, vysvätený bol
však za Rožňavskú diecézu. Dôchodkový vek prežíval v Námestove. V máji zomrel vdp. Viktor
Gašaj, správca farnosti Breza.
V júni zomrel jeho sused vdp.
Pavol Mikula, správca farnosti
Mútne, ktorý bol ešte Gašajovi
na pohrebe. V auguste zomrel vdp.
Peter Korbeľ, ktorý bol už dlhší
čas na odpočinku vo svojej rodnej
obci v Dlhej nad Oravou. V septembri zomrel vdp. Alojz Pirožek,
dlhoročný správca farnosti tejto
farnosti - Oravské Veselé a v októbri zomrel vdp. Hypolit Štrbina,
ktorý z farnosti Krušetnica odišiel na dôchodok do svojej rodnej
obce Lisková.
Zo spomínaných kňazov si priblížime aspoň niektoré charakteristické kňazské črty a pôsobenie
vdp. Alojza Pirožka pri príležitosti
jeho odchodu do večnosti pred
25 rokmi. Na jeho živote zároveň
môžeme aspoň trocha spoznať dejinné okolnosti, ktoré týmto kňazom bránili naplno rozvinúť svoje
talenty a kňazské poslanie.

Alojz Pirožek pochádzal zo
slovenskej rodiny v Jablonke, kde
sa narodil 11. februára 1923. Práve kvôli tomu zažil počas svojich
štúdií v kňazskom seminári ťažké
odlúčenie od svojej rodiny v čase,
keď sa po druhej svetovej vojne zatvárali hranice. Mladý bohoslovec
Alojz musel tajne prejsť cez poľsko-slovenskú hranicu, prebrodiť
rieku a riskovať vlastný život, len
aby mohol doštudovať v Spišskom
kňazskom seminári. Po vysviacke nemohol vo svojej rodnej obci
ani odslúžiť primičnú svätú omšu.
Primície mal v tichosti, bez rodiny,
v katedrále v roku 1947 keď ukončil štúdiá a bol vysvätený za kňaza.
S matkou sa stretol až po 15 rokoch. Jeho kaplánskymi miestami
boli postupne Hruštín, Tvrdošín
a po základnej vojenskej službe sa
jeho kaplánskym miestom stalo
Námestovo. Počas vojenskej služby zažil okrem iného aj perzekúciu
a predĺženie dvojročnej vojenskej
služby o rok, lebo ho pristihli, ako
tajne slúžil svätú omšu. Od roku
1955 bol správcom farnosti Liptovská Osada a od roku 1962 bol
správcom farnosti Oravské Veselé. Tu prežil podstatnú časť svojho obetavého kňazského života.
Jeho kňazská spolupráca a bratská
spolupatričnosť sa prejavovala aj
v tom, že svojmu susedovi Pavlovi Mikulovi neraz zatelefonoval
s otázkou: „Paľko, o čom budeme zajtra kázať?“ Sobotu venoval
dôkladnej príprave na nedeľu.
Aj pre neho sa spovednica stala
domovom. Vždy s radosťou využil každú chvíľu na vysvetlenie
takzvaných „náboženských otázok“, vysvetľovaním Desatora, čo
bola v podstate katechéza dospelých, detí i mládeže. Bol dôkladný a zodpovedný aj v administratívnych záležitostiach. Zaujímal
sa o históriu. Taktiež sa zaujímal
o kňazov a kňazský dorast. Bohoslovcov volal „moji chlapci“. Miloval kňazskú spoločnosť. Bol vďačný za každý prejav služby. Od roku
1988 bol na odpočinku v Novoti,
kde sa o neho obetavo starali. Vdp.
farár Rudolf Vetrík mu na fare
v Novoti poskytol zázemie v jeseni
jeho kňazského života. Zomrel 19.

septembra 1992.
Záverom možno povedať, že
to bol kňaz, pre ktorého kňazstvo
bolo všetkým. Jeho vernosť Bohu,
Cirkvi i ľuďom, ako aj horlivosť
v službe a ohlasovaní boli oslovujúce črty, pre ktoré si ho ľudia vážili. Pevnosť jeho charakteru, vyskúšaného v časoch prenasledovania,
ako aj jeho ľudskosť a nábožnosť
tvorili základ jeho kňazskej svätosti.
Bol to kňaz, ktorý vedel, komu
uveril, a svojím životom to potvrdil. Ako hovorí sv. apoštol Pavol,
pre večnosť zostáva iba láska. Láska čistá, ktorú človek prijal, rozdal, pre ktorú žil, pre ktorú trpel,
zápasil i umieral. Taká je kresťanská láska – je to láska Kristova,
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ktorú Boh rozlial do našich sŕdc
prostredníctvom Ducha Svätého
a táto láska v nás prebúdza horizonty nekonečna. Tomuto rozmeru večnosti, drahí bratia a sestry,
máme počas nášho pozemského
života porozumieť a s pomocou
Božej milosti tento rozmer v sebe
objaviť, pestovať a rozvinúť. Je
to Kristova láska, ktorou sa vám
v tejto farnosti Boh daroval aj
prostredníctvom tohto obetavého kňaza. Nech ho dobrotivý Pán
Boh za všetko štedro odmení večnou spásou a radosťou.
Odpočinutie večné daj mu,
Pane. A svetlo večné nech mu
svieti. Nech odpočíva v pokoji!
Peter Majda,
rektor kňazského seminára
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA, SPEKTRUM

Spoločenská rubrika 2017
Jubilanti
Najstarší občania
Gočalová Johana, 93 r.
Kormančíková Pavlina, 92 r.
Janotka Serafín, 91 r.
Uričáková Júlia, 90 r.
Gudjaková Margita, 90 r.
Brandýs Ignác, 89 r.
Šubjaková Johana, 88 r.
Školáková Justína, 88 r.
Sameliaková Štefánia, 88r.
90-roční
Gudjaková Margita, júl
85-roční
Sirotiarová Justína, júl
Vjatráková Krstína, júl
80-roční
Stašák Viktor, august
75-roční
Ganobčíková Štefánia, máj
Jevjaková Adela, máj
Somsedík Serafín, máj
Šubjak Milan, jún
Vajteršícová Katarína, jún
Kocúr Viktor, jún
Kavoň Stanislav, september
Stopjaková Pavlína, september
Šefčíková Štefánia, september
70-roční
Čajková Pavlína, máj
Gajňák Rudolf, máj
Kocúr Alojz, máj
Resutíková Emília, máj
Kocúrová Antónia, jún
Mgr. Sameliak Dušan, jún
Balcerčíková Zdena, jún
Lovasová Pavlína, jún
Kvasničák Jaroslav, júl
Jevjak Ladislav, september
Gudjončík Stanislav, október
65-roční
Kurek Anton, máj
Ganobčíková Janka, máj
Balcerčík Serafín, jún
Repková Margita, júl
Ganobjak Ignác, júl
Štraus Ignác, júl
Šimurda Štefan, august

Gudjak Jozef, august
Kumor František, september
60-roční
Kvasničáková Marta, máj
Kocúrová Helena, máj
Majkút Milan, jún
Majkútová Margita, jún
Sotoňák Dušan, jún
Kvasničák Jozef, jún
Vojtasová Marta, jún
Mgr. Sameliaková Zděnka, jún
Feranec Marcel, júl
Javorová Drahoslava, júl
Obecajčíková Viera, august
Rejdugová Štefánia, september
Balcerčíková Mária, september
Stašáková Marta, október

Narodili sa
Holubjaková Elizabeth, máj
Frančáková Ivana, máj
Kelušák Pavol, máj
Kvasničáková Karin, máj
Dibdiaková Lucia, jún
Kyrcz Martin, jún
Dendisová Melisa, jún
Grebáč Richard, jún
Šefčíková Janka, júl
Šefčík Marek, júl
Kavoň Kristián, júl
Šurin Michal, júl
Stoklasová Justína Mária, júl
Pekarčík Matej, august
Rusnák František, september

Uzavreté manželstvá
Matúš Macho
a Marianna Sameliaková, apríl
Martin Kolčák
a Silvia Kumorová, apríl
Lukáš Kvasničák
a Bc. Lenka Jurčáková, máj
Miroslav Šimurda
a Mgr. Iveta Furgaľáková, máj
Peter Rončák
a Mgr. Lenka Sirotiarová, máj
Ing. Tomáš Maslaňák
a Mgr. Margita Kľusková, máj
Bc. Ján Hojo
a Ing. Eva Pisarčíková, jún
Tomáš Gallik a
Ing. Martina Ganobjaková, jún

Vedecký tábor v škole
Tomáš Jagelka
a Adriána Kocúrová, jún
Roman Ruľák
a Bc. Martina Kormančíková, júl
Dávid Paškuliak
a Lenka Boráková, júl
Marek Budzeľ
a Bc. Alexandra Brišová, júl
Vladislav Janotka
a Lenka Dobierková, júl
Ladislav Kázik
a Miriama Stašáková, júl
Bc. Július Ďurčák
a Lucia Rejdugová, august
Pavol Sučák a Mgr. Katarína
Kvasňáková, august
Tibor Kozoň
a Michaela Kramarčíková, august
Roman Romaňák
a Mgr. Mária Svitková, september
Tomáš Romaňák
a Daniela Sirotiarová, september
Milan Gočál
a Bc. Anežka Sochová, september
Igor Vlčák a Bc. Kristína
Kvasničáková, september
Ján Šimurda
a Dagmara Gavendová, september
Mgr. Peter Mikula
a Miroslava Zelísková, september
Novomanželom srdečne
blahoželáme.

Navždy nás opustili
Machyňáková Pavlína († 80 r.), máj
Kvasničák Pavol († 72 r.), máj
Kohutiarová Veronika († 88 r.), jún
Surovčíková Margita († 86 r.), jún
Gliviaková Štefánia († 77 r.), júl
Chromek Stanislav († 55 r.), august
Kocúr Serafín († 84 r.), august
Vjatrák Štefan († 47 r.), september
Gergišáková Ľudmila († 91 r.),
september
Kozoňová Margita (†75 r.),
september
Obecajčíková Veronika (†96 r.),
september

Dokončenie zo s. 6

ktorý si zobrali na starosť animátori. Hrniec a varecha hneď
ráno nie sú práve najkrajšie
zvuky. Deti sa poprebúdzali
a dali si spoločnú rozcvičku
v telocvični.
V piatok si potrápili hlavičku, poskladali vežu, lúskali
hlavolamy, sudoku, Einsteinove hádanky, skladali tangramy
a zbierali indície potrebné pre
nájdenie pokladu. Vytúžený
poklad si našlo každé dieťa,
kniha s kúzlami a hlavolam
okamžite vyčarili úsmev malým vedcom na tvári. Na záver
tábora nasledovala diskotéka
v réžii animátorov. A ešte poslednýkrát spoločne zaspievaná hymna a vedecký tábor
sa končí. Spomienky, zážitky,
spoločne prežité objavy a pokusy však zostávajú v nás.
Pretože vedomosti, spomienky sú naše jediné bohatstvo,
ktoré nám nikto nemôže vziať.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k uskutočneniu letného vedeckého tábora. Veríme,
že o rok sa uskutoční druhý
ročník a už teraz vám, mladí
vedci, vieme povedať, že sa
máte na čo tešiť.
Organizátori: Mgr. Zuzana Krúpová, Mgr. Margita
Maslaňáková, Mgr. Mária
Čierna, Mgr. Katarína Resutíková, Mgr. Marianna Stopjaková, Mgr. Zuzana Šurínová, Mgr. Erika Kureková,
Mgr. Veronika Kureková,
Mgr. Zlatica Kumorová

Pozostalým rodinám vyslovujeme
úprimnú sústrasť.
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