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Detská atletika

Pozrite si dedinu zhora
Zrejme málokto letel ponad Oravské Veselé a mal možnosť vidieť dedinu z vtáčieho pohľadu. Moderné technológie
nám takúto možnosť ponúkli. V júli sa
ponad obec uskutočnil prelet. Na obecnej stránke www.oravskevesele.sk je výsledok tejto akcie. Môžete si predstaviť,
že máte krídla, preniesť sa do virtuálneho sveta a pozrieť si našu krásnu dedinu
z neba.
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Cesty majú nový povrch a v centre pribudli spevnené plochy
V júli samospráva asfaltovala
cesty v dedine. Najskôr opravila najhoršie úseky hlavnej cesty
v centre v dĺžke 390 metrov a 140
metrov povrchu na križovatke
na Randovú. Uvedená cesta patrí
žilinskému Vyššiemu územnému
celku, opravu preto financovala
VÚC-ka. Hneď nato obec začala
opravovať miestne komunikácie.
Celkovo zrekonštruovala sedemnásť ciest v dĺžke dva kilometre.
Na šestnásť z nich dala položiť
asfalto-betónový koberec, na jednu násyp štrku. „Zároveň sme
vyasfaltovali spevnené plochy pri
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zdravotnom stredisku a v centre
na ploche 2-tisíc metrov štvorcových,“ povedal prednosta Ivan
Patron. Obec financovala spomínané investičné akcie zo svojho
rozpočtu v celkovej výške 143-tisíc eur.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií bude pokračovať. Stavebná a poľnohospodárska komisia pri obecnom zastupiteľstve
má za úlohu vypracovať harmonogram opráv, potom sa pripraví
plán financovania.
Cieľom je opraviť čo najviac
ciest.
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Každá domácnosť musí umožniť prístup k vodomeru
Už sa stáva pravidlom, že takmer
v každom čísle sa venujeme obecnému vodovodu. No stále sa vyskytujú nejaké nové problémy.
Posledný problém je spojený s odčítaním stavu vodomerov. Z rôznych príčin nebolo možné odčítať
skutočnú spotrebu u všetkých odberateľov. Jedná sa o viac ako päťdesiat prípadov, čo je veľmi vyso-

ké číslo. Ako najčastejšia príčina
je zaplavenie vodomernej šachty,
aj napriek tomu, že už pri pripojení na obecný vodovod sa každý
odberateľ zaviazal vybudovať vodomernú šachtu s odvodnením.
Ďalšia príčina zamedzenia odpisu
vodomera je jeho zapratanie, či
už vonkajšie - vodomerná šachta
sa nachádza pod rôznym mate-

riálom (drevo, stavebný mate–
riál) alebo vnútorné – zapratanie
rôznym izolačným materiálom
(polystyrén, molitan, koberce, piliny, dosky). V zmluve o dodávke
pitnej vody v Čl. 8 bola dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 100
eur za neoprávnený odber a znemožnenie zistenia stavu meradla,
jeho opravy alebo výmeny, ako aj

zistenia technického stavu vodovodnej prípojky. Je to nepopulárne opatrenie, ale obec ako správca
obecného vodovodu bude nútená
pristúpiť aj k tejto možnosti a zároveň určiť spotrebu vody výpočtom podľa členov domácnosti
odberateľa a priemernej spotreby
na občana zistenej zo štatistických
údajov.

Škôlkari sa môžu tešiť na vynovené priestory
V dobe, keď je v školách a škôlkach prázdno a všetci si užívajú letné prázdniny, pracovníci
obecnej prevádzky sa pustili
do rekonštrukcie jednej triedy,
pôvodne kuchyne a priľahlých
sociálnych zariadení.
Najskôr sa búrali pôvodné sociálky a sanovali obklady
a omietky v triede. Nasledovala
výmena vodoinštalácie, kanalizácie a elektroinštalácie, urobili
sa nové omietky, dlažby a obklady podľa súčasných štandardov.
V triede bol namontovaný
kazetový strop s novým osvetlením a nová podlaha. Napriek

tomu, že pracovníci obecnej
prevádzky musia plniť štandardné úlohy fungovania obce, ako je
vývoz odpadu, opravy rozhlasu,
odstraňovanie porúch na vodovode, rekonštrukciu stihli urobiť v rekordnom čase necelých
troch týždňov, za čo si zaslúžia
pochvalu.
Snahou vedenia obce nie je
len skrášľovanie prostredia pre
dospelých, ale aj pre tých najmenších, lebo prostredie, v ktorom človek vyrastá, podvedome
formuje osobnosť.
Veríme, že sa našim najmenším bude v škôlke páčiť.

Nepáľte slamu, porušujete zákon a hrozia vám sankcie
Leto pomaly končí a nastáva čas
žatvy. Každý hospodár má radosť,
lebo vidí výsledok svojej celoročnej práce, pôda mu vracia to, čo
do nej vložil. Vracia mu nielen
hlavný produkt – zrno, ale aj vedľajší - slamu. Mnohí pestovatelia
pristupujú k najjednoduchšiemu
spôsobu jej likvidácie a to spálením priamo na poli. Možno si to

neuvedomujú, no vypaľovaním
strnísk a slamy po žatve sa dopúšťajú porušovania niekoľkých
zákonov. V prvom rade je to porušovanie zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody. Okrem toho,
že obec patrí do CHKO Horná
Orava, patrí aj do Chráneného
vtáčieho územia. V požiari môže
zahynúť veľa drobných zvierat,

ktoré tvoria potravinovú základňu
vyšších živočíchov, najmä vtákov
a to aj chránených druhov. V druhom rade je to porušovanie zákona o ochrane pred požiarmi č.
314/2001 Z.z.. Spaľovanie slamy
predstavuje vážne riziko vzniku
požiaru s veľkými materiálnymi
škodami.
V minulom roku mali dobroZvesti spod Pilska

voľní hasiči dvakrát výjazd k požiarom spojeným so spaľovaním
slamy na strnisku.
Vyzývame preto občanov, aby
slamu nespaľovali, ale radšej pozbierali a nechali zhniť na kope.
Svojím konaním nielenže pomôžeme prírode, znížime riziko
vzniku požiaru, ale vyhneme sa aj
prípadným sankciám.
•
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Rozlúčka deviatakov
Bývalí deviataci sa rozlúčili so základnou školou.

druhý pri kríži na Grape a tretí v centre medzi kostolom a kultúrnym
domom. Ten posledný mal rekordnú výšku 34 metrov.
Podujatie sa nieslo v dobrej nálade, prišlo veľa divákov, ktorí povzbudzovali mládencov, aby máj zodvihli.

Vo Veselom sa opäť stretli umelci
Druhý ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia na počesť Ignáca
Kolčáka sa konal od 18. do 31. júla.
Obec znova privítala maliarov, ktorí počas sympózia vytvorili diela
inšpirované dedinou a jej okolím. Diela potom vystavili na vernisáži,
tie ostali v zbierke Veselého. „Veríme, že po čase vznikne malá galéria
umenia z diel vytvorených na týchto sympóziách,“ povedal starosta Albín Maslaňák. Výstavu zahájil slovami: „Sme radi, že odkaz oravského
umelca Ignáca Kolčáka je na Orave stále aktuálny a konkrétne v našej
obci začína pozdvihovať duchovno a krásu spoluobyvateľov. Sme presvedčení, že sme spolu s nadšencami umenia, poslancami, vedením
obce a popri nich aj naša mladá talentovaná študentka Terka Tarčáková naštartovali tradíciu, ktorá bude mať odozvu a hlavne pokračovanie
v ďalších ročníkoch.“
Vernisáž spríjemnilo svojím programom Sláčikové kvarteto.

Deň matiek
Každá dobrá matka, v žiali dieťa hladká. Má ho veľmi rada, keď je preč
ho hľadá. Keď má dieťa horúčku, tak ho drží za rúčku. Naučí ho svojej
reči, nenechá ho v nebezpečí.
Máj - mesiac lásky
Druhá májová nedeľa je sviatkom všetkých mamičiek. Deň matiek
možno právom označiť za prvý sviatok a významný deň zaradený do najkrajšieho mesiaca v roku. Matka je jediná, ktorá stojí pri svojom dieťati,
keď zablúdi. Je jediná, ktorá verí, keď ho všetci odsudzujú a jediná, ktorá
miluje, keď všetci nenávidia. Pritom je sama zraniteľná, citlivá a často
unavená. Zastavme sa dnes na chvíľu vo víre všednosti a neodkladných
povinností, chyťme do dlaní matkinu ruku a veľmi pekne poďakujme,
veď stále máme za čo.
Milé mamy a staré mamy, takto privítal starosta Albín Maslaňák všetky, ale aj tie, ktoré už nevládzu prísť a spomenul si na tie, ktoré už nie sú
medzi nami.

Veselovská nedeľa

Rekordný máj stál pri kultúrnom dome
Stavanie mája je stará tradícia na oživenie jarného obdobia, novej životnej energie v prírode a ľuďoch prostredníctvom mladého ozdobeného
stromčeka. Mládenci musia zabezpečiť veľký smrek, úlohou dievčat je
pekne ho vyzdobiť stužkami. Veľkosť porovnávajú s výškou kultúrneho
domu, to znamená, že máj musí byť vyšší ako budova. Tento rok postavili v dedine tri máje, jeden pri vstupe do obce pri značke Oravské Veselé,
4
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Pre čitateľa je to v podstate len jeden deň, nedeľa. No pre zorganizovanie
takéhoto podujatia sa musia spojiť všetky aktívne organizácie – hasiči,
športovci, ZŠ s MŠ, poľovníci, Červený kríž, samospráva a pracovníci
obecnej prevádzky.
Veselovská nedeľa sa začala svätou omšou v kostole. Kultúrny program
pokračoval v amfiteátri pred kultúrnym domom. O pekný zážitok sa
postarali folkloristi zo súboru Pilsko, seniori, heligonkári zo ZUŠ Ignáca
Kolčáka. Pre deti bol pripravený program Zvieratkovo.
Návštevníci mohli vidieť súťaž v pílení dreva, vo varení gulášov, ktoré
pripravili zamestnanci základnej školy, pracovníci obecnej prevádzky,
hasiči, poľovníci a miestny kuchár. Zručné a šikovné gazdinky piekli tradičné moskoľe, mladí chlapi švabcoky, hasiči opekali prasiatko, klobásku
a pre všetkých pripravili veľkú tombolu a bufet plný špecialít.
Firma Materasso zorganizovala cyklistické preteky pre všetky vekové
kategórie. Na ihrisku si zmerali sily súťažiaci v strieľaní futbalovej lopty
do bránky. Diváci videli ukážky hasičského športu, ale aj futbalový zápas
pre neregistrovaných hráčov nad 35 rokov, deti si užili súťaže a maľovanie na tvár.
Vystúpila aj populárna skupina Arzén. Nasledovala diskotéka, ktorá
trvala do rána. Počasie celý čas prialo bezproblémovému priebehu akcie.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Deň otcov

Euráčik - regionálne kolo

„Otcovia musia cítiť, že majú svoje významné miesto v rodine. Nie je
dobré, keď majú pocit, že rodina potrebuje len peniaze, ktoré zarobia.
Keď sa vyskytne možnosť prejaviť vďaku a úctu, mali by sme to využiť.“

Dňa 20. mája sa konal 2.ročník regionálneho kola matematickej súťaže Euráčik, ktorej sa zúčastnilo 56 detí zo ZŠ s MŠ: Oravské Veselé, Mútne, Oravská Jasenica a Babín. Pre žiakov 3.-9. ročníka bolo
pripravených 20 matematických úloh zameraných na financie, čas
na riešenie úloh bol 60 minút, za každé 4 usporené minúty bol úspešným riešiteľom započítaný 1 bod. Na dosiahnutie základnej úrovne
finančnej gramotnosti človek nepotrebuje žiadne zložité vzorce finančnej matematiky. Postačí ovládať základné matematické operácie: sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a počítanie s percentami.
Je však nutné vedieť tieto vedomosti správne aplikovať v praxi, čo je
aj cieľom našej súťaže - Euráčik. Ceny výhercom venovali a osobne
odovzdali územná riaditeľka Prvej stavebnej sporiteľne Ing. Veronika
Jagelková a starosta Ing. Albín Maslaňák. V mene detí im ešte raz
veľmi pekne ďakujeme a veríme, že naša vzájomná spolupráca bude
pokračovať aj naďalej.

Už roky tradične slávime Deň matiek, Deň detí, no aj otec má svoje nezastupiteľné miesto v rodine. Tretia júnová nedeľa je venovaná
všetkým otcom, starým otcom, krstným otcom,...a tak sme sa v rozhodli v nedeľu 19. júna pripraviť netradičný deň plný zábavy a súťaží
– Deň otcov. Pre všetkých ockov si pani učiteľky a učitelia pripravili
desať súťažných disciplín, pri ktorých si pomerali sily so svojimi deťmi, resp. vnúčatami. Všetky súťažiace tímy dostali kartičku, na ktorú
museli zbierať pečiatky za absolvovanie súťaží. Po úspešnom skončení oteckovia dostali darček – pero a samozrejme nemohla chýbať ani
medaila. Detičky zase dostali sladkosti a džúsy. Nakoniec nechýbal ani
futbalový zápas ockov, ktorý bol veľmi napínavý.
Po vyčerpávajúcom výkone bol pre všetkých pripravený chutný guláš, buchty a štrúdle.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto
krásnej akcii, a samozrejme rodinám za hojnú účasť. Už teraz sa tešíme na budúci rok.
Mgr. Katarína Resutíková

Deň detí
Svoj sviatok žiaci školy každoročne slávia spoločne – súťažami a hrami.
Žiaci prvého stupňa si merali sily v detskej olympiáde, na konci ktorej
boli vyhlásení a odmenení tí najúspešnejší. Po športových súťažiach
ich čakala na amfiteátri Sokoliarska show a nakoniec vytúžená zmrzlina a sladký darček. Starších žiakov sa pokúšal zabávať kúzelník Wolf,
ktorý predviedol veľa zaujímavých kúskov, pri ktorých sme sa všetci
pobavili. Pripravené boli aj športové súťaže na piatich stanovištiach,
kde si žiaci zmerali svoje sily. Bola zábava a aj sme sa veľa nasmiali.
Potom už len hurá na zmrzlinu. Ďakujeme pani Sumegovej za sladkú
odmenu - zmrzlinu pre všetkých žiakov aj učiteľov školy.

Mgr. Zuzana Krúpová

Atletická škôlka
Deň pred odovzdávaním vysvedčení zorganizoval Slovenský atletický
zväz v spolupráci s Healthy Time, H.E.F, základnou školou a obecným
úradom športovo-kultúrne podujatie Detská atletika – cesta ku zdraviu. Vďaka tomu zažilo takmer 200 detí našej školy deň plný športu, zábavy a ďalších zaújmavých aktivít. Jednou z nich bol aj koncert
speváka Tomáša Bezdedu. Deti počas celého dňa súťažili v deviatich
disciplínach. Rozhodcovia so SAZ dohliadali na dodržiavanie pravidiel. Ambasádorom projektu Detská atletika je majster sveta v chôdzi
na 50 km a dnes už aj olympijský víťaz Matej Tóth, ktorý nám prostredníctvom svojho športového manažéra Daniela Pastorka odovzdal
dres s venovaním. Celoslovenský projekt riadi Darina Kozolková so
svojím tímom zo Slovenského atletického zväzu. Súčasťou tohto
podujatia bola aj zdravotná diagnostika detských nôh, o ktorú sa postaral profesionálny tím z firmy Protetika.
Deň atletiky sa vydaril, splnil svoj cieľ, aby si deti zašportovali pod
vedením skúsených trénerov, aby odhalili krásu športu, krásu atletiky
a aby sa od útleho veku venovali športovým aktivitám. Touto cestou
chcem poďakovať Mgr. Márii Bedlekovej, Ing. Danielovi Pastorkovi,
starostovi Ing. Albínovi Maslaňákovi, Dušanovi Rejdugovi a všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave akcie.
Mgr. Margita Maslaňáková

ZŠ s MŠ

Výlet za odmenu
Dňa 28. júna sa uskutočnil Výlet za odmenu pre žiakov 1.-8.ročníka,
ktorého sa zúčastnilo 42 žiakov. Navštívili sme výstavu lega v Bialsko
Biala. Žiaci mali možnosť vidieť rôzne postavy, stavby, ktoré si mohli
aj z lega postaviť. Všetci žiaci si odniesli veľa krásnych zážitkov, takže sa oplatilo počas roka usilovne pracovať. Ďakujeme firme Oragro
a Obecnému úradu za sponzorský dar.
ZŠ s MŠ
Zvesti spod Pilska
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Mladí z Veselého pozdravili pápeža Františka

My, mládež z Oravského Veselého, sme prijali pozvanie od pápeža a vycestovali sme na stretnutie
s ním priamo do Krakova.
Predchádzali tomu niekoľkomesačné stretká na fare, kde
sme sa duchovne pripravovali.
Samotná púť začala 20. júla, keď
sme v Tvrdošíne nastúpili na autobus.
Po trojhodinovej ceste sme dorazili do niekoľkých farností tarnovskej diecézy, kde sa nás ujali
poľské rodiny a s veľkou láskou

nás rozmaznávali.
Počas tzv. Dňoch v diecéze
sme spoznávali zaujímavé zákutia Tarnova. Navštívili sme mnoho kostolov, uctili veľa relikvií,
prešli cez Brány milosrdenstva,
modlili sa krížovú cestu v prírode, spoznávali poľskú kultúru.
Vyvrcholením bola spoločná
svätá omša v sobotu v Starom
Sanczy, kde sa stretli všetci mladí
ubytovaní v Tarnowskej diecéze.
V nedeľu sme mali obed a individuálny program v rodinách.

Rok milosrdenstva
Prežívame Mimoriadny rok milosrdenstva. Mesiac jún je zas zasvätený úcte k Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu. S ňou je spojená aj
úcta k Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Pri tejto príležitosti
sme slávili svätú omšu pri kaplnke
na Rabčianskej ceste. Areál okolo
kaplnky prešiel rekonštrukciou,
tá spravila toto miesto ešte príjemnejším. Počas omše sa strhla
veľká búrka a nikto neostal suchý.
Veríme, že na nás pršali Božie milosti.
6
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Pri príležitosti svätého roka sme
sa rozhodli uctiť a vymodliť si Božie milosrdenstvo. Každú druhú
nedeľu v mesiaci putujeme ku
kaplnke Božieho milosrdenstva
na Mútňanskej ceste. V hodine
milosrdenstva o 15. h sa modlíme
Korunku Božieho milosrdenstva
s rozjímaním. Počas pobožnosti
spieva Zbor Svätej rodiny.
Pozývame všetkých na najbližšie stretnutie, ktoré bude 11. septembra o 15. h.
mp
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V pondelok sme sa so svojimi hostiteľmi rozlúčili a vydali
na cestu priamo do Krakova.
V Skawine - časť Krakova -sme
sa zaregistrovali, dostali baličky
pútnikov, ubytovali sa a večer
bola spoločná uvítacia slovenská
svätá omša v parku.
Od utorka do piatku sme mali
doobeda slovenský program
v Skawine. Obsahom boli katechézy a sväté omše.
Vo štvrtok podvečer bolo slávnostné privítanie pápeža. V pia-

tok poobede sa konala krížová
cesta so Svätým otcom. V sobotu
ráno bola spoločná rozlúčková
svätá omša s našimi biskupmi.
A potom to začalo. Dvanásťhodinová pešia púť na miesto slávenia svätej omše s pápežom bola
veľmi namáhavá. Po dorazení
na miesto, kde sme mali prespať
a stráviť posledne dva dni nasej
púte nám oznámili smutnú správu, že náš sektor je už plný. Tak
sme sa otočili a so sklamaním
sme šli asi 2 km naspäť do posledného sektora. A oplatilo sa,
lebo tu nebolo veľa ľudí a nemuseli sme sa v noci tlačiť.
Ráno nás prebudil krásny spev,
po ktorom nasledovala slávnostná svätá omša s pápežom, kde
bolo oznámené, že nasledujúce
Svetové dni mládeže sa budú konať v Paname.
Po skončení sme sa vrátili
na miesto, kde sme boli ubytovaní a následne domov na Slovensko.
Počas dní v Krakove sme nemali čas obdivovať krásy mesta
pre veľké množstvo ľudí. Krakov
ožil a všade bolo počuť veselý
spev, bolo cítiť atmosféru prijatia
a ohľaduplnosti od všetkých.
My, mladí z Oravského Veselého, sme si vytvorili krásne spoločenstvo, prežili sme mnoho zážitkov, veľa smiechu a radostných
situácií. Dúfame a pevne veríme,
že toto spoločenstvo bude pokračovať a časom sa aj rozširovať.
Janka Farská

ŠPORT, ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Do Veselého zavíta Slovan Bratislava

Adrenalín na Pilsku
Nedeľné popoludnie 21. augusta vyzeralo nádejne. Slnečné
počasie, príjemná teplota.
Aj napriek nepriaznivej predpovedi sa mnoho ľudí odhodlalo k výstupu na Pilsko, spojeného so svätou omšou.
Predpoveď počasia tentokrát
vyšla a z oblohy začali padať
kvapky dažďa. Na vrcholu Pilska zmoknutých odvážlivcov
čakala hmla a ostrý vietor. Napriek všetkej nepriazni počasia

sa konala sv. omša, ktorú celebroval správca farnosti Milan
Prídavok.
Aspoň niekoľkými slovami
v príhovore všetkých povzbudil kaplán z Mútneho Roman
Saniga.
Hoci asi na všetkých účastníkoch neostal ani kúsok miesta
na oblečení suchý, bol to veľký zážitok. Pán Boh sa aj teraz
o nás postaral.
mp

V sezóne 2016-2017 máme v súťažiach jedno mužské družstvo
v IV. lige, jedno dorastenecké
družstvo v III. lige a tri družstvá
žiakov - starší žiaci, mladší žiaci, prípravka. Družstvá chcú čo
najlepšie reprezentovať obec. Keďže začali hrať len muži a dorast,

prinášame vám len dve tabuľky.
Prvýkrát v histórii veselského
futbalu k nám zavíta Slovan Bratislava, a to v 3. kole SC, kde sa
stretne s našimi mužmi. Zápas 3.
kola medzi Tatran Oravské Veselé
a ŠK Slovan Bratislava sa uskutoční kolo 13. septembra o 16. h.

Tabuľka IV. liga skupina Sever
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TJ Tatran Oravské Veselé
ŠK Tvrdošín
OŠK Baník Stráňavy
ŠK Závažná Poruba
FK Slovan Trstená
TJ Jednota Bánová
MŠK Kysucké Nové Mesto
OŠK Rosina
TJ Družstevník Belá - Dulice
FK Slávia Staškov
ŠK Turčianska Štiavnička
MFK Bytča
MFK Dolný Kubín
ŠK Dynamo Diviaky

Z
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
3
3
2
3

V
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

R
0
0
0
0
2
1
1
1
0
0
0
1
0
0

P
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
2
2
2
3

Skóre
7:01
10:02
6:03
6:04
10:06
5:03
7:06
6:09
4:03
4:04
3:04
2:13
1:04
2:11

B
9
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
1
0
0

+/3
0
0
0
-1
1
-2
1
3
0
0
-2
-3
-3

FP
28
27
25.75
28.75
24
16
22.5
27.75
17.5
18.75
23
24.5
18
23.5

Skóre
8:01
6:00
5:00
5:00
2:01
1:00
1:01
1:01
1:02
0:01
0:05
0:05
0:06
1:08

B
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

+/3
0
3
3
3
3
1
-2
-3
-3
-3
-3
0
-3

FP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabuľka III. liga dorast U19 skupina Sever
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Odvážne Srdce!
Tak ako každý rok, aj tento mladí
animátori kresťanského spoločenstva za podpory obce zorganizovali letný tábor. Tábor prebiehal v dvoch turnusoch na Slanej
vode v Oravskej Polhore. Prvý
bol určený pre tých, ktorí navštevovali 3. - 5. ročník ZŠ. Zúčastniť
sa mohlo 49 detí. Druhý turnus
absolvovalo 46 detí, ktoré navštevovali 6. - 9. ročník ZŠ. Každý
turnus trval päť dní.
Celý tábor sa niesol v indiánskom duchu, deti sa mohli naučiť

OŠK Ludrová
FK Slávia Staškov
TJ Tatran Krásno nad Kysucou
OŠK Rosina
ŠK Štiavnik
ŠK Belá
TJ Tatran Oravské Veselé
MFK Bytča
OŠK Istebné
FK Predmier
Oravan Oravská Jasenica
TJ Tatran Zákamenné
ATTACK Vrútky
FK Tatran Turzovka

Z
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

R
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

Memoriál Kornela Brtku
niečo o indiánoch, najmä o svätej indiánke Kateri Tekakwithe.
Heslom celého tábora bolo: Odvážne Srdce! Mať odvážne srdce bojovať za vieru v každom
čase a v každej situácii. Nikdy sa
za vieru nehanbiť a mať odvahu
konať dobro.
Deti si mohli počas tvorivých
dielní vyrobiť indiánske tričko
a čelenku. Navštívili tiež Demänovskú jaskyňu Slobody a sochu
Ježiša Krista v Kline.

V stredu 24. augusta v Lúčkach
pri Ružomberku organizovali 13.
ročník futbalového turnaja miništrantov, nesúceho meno kňaza
Kornela Brtku, ktorý pôsobil v rokoch 1947 - 58 aj v oravskoveselskej farnosti.
Po štvrtýkrát sa ho zúčastnili aj

veselskí miništranti.
Výsledkovo sa im zatiaľ vždy
darilo. Ani tentokrát sa nevrátili
naprázdno.
V obidvoch kategóriách, starších i mladších, obsadili zhodné
tretie miesto.
mp
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SPEKTRUM

Spoločenská rubrika 2016
Jubilanti

Chovančák Viktor, august

Pri príležitosti vášho životného jubilea vám
prajeme veľa krásnych slnečných dní plných
šťastia, zdravia, lásky a pohody.

60-roční
Gočalová Marta, apríl
Švecová Viera, apríl
Majkút Albín, jún
Pisarčík Stanislav, jún
Majdiaková Margita, jún
Pjonteková Bernardína, júl
Kvasničák Michal, júl

Najstarší občania
Obecajčíková Veronika, 95 r.
Gočalová Johana, 92 r.
Kormančíková Pavlina, 91 r.
Gergišáková Ľudmila, 90 r.
Janotka Serafín, 90 r.
Uričáková Júlia, 89 r.
Gudjaková Margita, 89r.
Brandýs Ignác, 88 r.
Janovjaková Pavlína, 87 r.
Šubjaková Johana, 87 r.
95-roční
Obecajčíková Veronika, august
90-roční
Janotka Serafín, máj
85-roční
Ševčíková Margita, júl
Šurin Jozef, august
75-roční
Kozoňová Margita, apríl
Vjatráková Anna, apríl
Majdiak Ján, máj
Budzeľová Žofia, jún
Babečka Vendelín, júl
Sirotiarová Justína, august
70-roční
Kurtulík Anton, apríl
Sitarčík Ján, jún
Lietavcová Margita, jún
Kormančík Ján, jún
Kavoňová Vilma, júl
Šubjaková Margita, august
65-roční
Jagelková Kristína, máj
Jagelka Ferdinand, jún
Kromka Anton, jún
Kormančík Anton, jún
Stašák Serafín, jún
Romaňák Ján, jún
Svajčíková Libuša, júl
Kormančíková Ľudmila, august
Kurek Milan, august
Kavoň Anton, august

Ján Fackulák a Mgr. Mária Kozoňová, júl
Jozef Kvasničák a Bc.Dominika Pňačeková, júl
Lukáš Ferneza a Renáta Vjatráková, júl
Vladimír Kocúr a Lucie Smičková, júl
Novomanželom srdečne
blahoželáme.

Navždy nás opustili

Narodili sa
Paškuliaková Klaudia, apríl
Mušák Marko, apríl
Sirotiarová Natália, máj
Teťáková Kristína, jún
Jurčáková Sára, jún
Káziková Milada, jún
Rejdugová Stela, jún
Pňačková Ester, júl
Dvorštiak Martin, júl
Gudjončíková Sára, júl
Pjonteková Nataša, júl
Kocúrová Stela, júl
Gočalová Ema, august

Uzavreté manželstvá
Tomáš Rejduga a Erika Šikyňová, február
Marcel Marčiš a Mária Mirgová, apríl
Štefan Pindiak a Daniela Bartkovjaková, apríl
Ing. Jozef Dendis a Mgr. Petra Majkútová, máj
Erik Holubjak a Natália Hrubošová, máj
František Rusnák
a Mgr. Gabriela Janotková, jún
Michal Jančík a Kormančíková Viera, jún
Tomáš Slovík a Mgr. Marta Goláková, jún
Ing. Jozef Kuboš
a Mgr.art. Katarína Paľová, júl
Ing. Marián Čiernik
a Bc. Mária Francuzová, júl

Stašáková Janka († 75 r.), apríl
Rydzoňová Mária († 84 r.), apríl
Francúzová Veronika († 83 r.), máj
Kumorová Alžbeta († 82 r.), júl
Ganobčíková Mária , († 78 r.), júl
Šubjak Anton, († 90 r.), august
Sameliak Anton, († 88 r.), august
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú
sústrasť.

Upozornenie
Obec upozornili zo skládky odpadov v Zubrohlave
na nedostatočné triedenie objemového odpadu. Apelujeme na občanov, aby zložky odpadu, ktoré sme zo
zákona povinní separovať, nevhadzovali do smetných
nádob. Jedná sa o plasty, sklo, papier, drobný stavebný odpad a hlavne biologický rozložiteľný odpad, ako
je pokosená tráva z dvorov a odpad (burina) zo záhrad.
Prosíme obyvateľov, aby k separovaniu odpadu pristupovali zodpovedne: odpad z domácnosti ako sú elektrospotrebiče a pneumatiky je potrebné vykladať v čase
zberu odpadu, sklo je potrebné vhadzovať do zelených
kontajnerov rozmiestnených po celej obci, papier treba
vhadzovať do modrých kontajnerov rozmiestnených
po celej obci, plasty sa 1x mesačne zbierajú spred rodinných domov vo vreciach, umelé fľaše je potrebné
postláčať, textil, ktorý je aj naďalej použiteľný, je možné vhodiť do kontajnera umiesteného pri pošte, biologicky rozložiteľný odpad je potrebné kompostovať.
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