
Schránkový štvrťročník vydáva Obec Ovčiarsko

Ostatné komunálne voľby v   
novembri minulého roka 

priniesli zásadné zmeny vo vedení 
Ovčiarska. Z predošlej sedmičky 
členov obecného zastupiteľstva 
ostali v súčasnom volebnom období 
iba dvaja, ku ktorým volebná urna 
priradila päticu mladých poslancov. 
Zmena nastala aj na starostovskej 
stoličke.

Mnohí sa ma pýtajú, ako sa na 
nej cítim, ako sa mi spolupracuje s 
poslaneckým zborom, s občanmi a 
s orgánmi štátnej správy. Konštatu-
jem, že je to zhruba podľa mojich 
predstáv. Ovčiarsko zmeny prijalo 
vcelku pozitívne, ľudia sú nápomoc-
ní, nevyhýbajú sa diskusiám, radi 
povedia a poradia.

Poslanci si svoju funkciu vyko-
návajú so zodpovedným prístupom, 
na schôdze chodia pripravení, uzne-
senia si plnia. No predovšetkým 
spoločne vraciame do obce kolek-
tívneho ducha - naznačilo to novo-
ročné stretnutie s občanmi, pod-
čiarkol Fašiangový ples a verím, že 
dôkazom toho bude aj sobotňajšia 
jarná brigáda, aby sme si spoločne 
upratali obec a vykrášlili ju do nastá-
vajúceho obdobia. Teraz, na jar, keď 
zakvitnú stromy, bude naša obec 
najkrajšia. A bolo by smutné, aby 
pohľad na jej časti znepríjemňovali 
nahádzané smeti, pozabúdané ha-
raburdy, či zanesené potôčiky. Je 
to vec každého nášho obyvateľa, 
aby si poupratoval nielen vlastný 
dvor, ale aj jarček a cestu pred ním, 
ba všetky ucelené ulice i rínok, ktorý 
je centrom všetkého diania v obci. 
Veľmi si prajem, aby aj teraz ožil 
brigádnickým ruchom a aby všetci 
prejavili svoju spolupatričnosť k 
Ovčiarsku. Možno, že aj brigádnický 
guláš nám bude lepšie chutiť.

Tak sme začali a chceme po-
kračovať. Aby Ovčiarsko nekvitlo 
iba v máji, ale pričinením každého 
neustále. Štefan Debnár

Tak sme 
začali

Spoločná 
spoveď

Rímsko - katolícky Farský 
úrad v Dolnom Hričove, do 
ktorého správy patrí aj Ovčiar-
sko, oznamuje veriacim, že 
spoločná svätá spoveď pred 
Veľkou nocou bude v kostole 
v Ovčiarsku v sobotu 9. apríla 
2011 od 10.00 h do 11.30 h.  

Sväté omše bývajú pra-
videlne v stredu o 17.30 a v 
nedeľu o 8.00 h.

 Mgr. M. Sobčák

V rámci úvodnej schôdze 
poslanecký zbor určil tri komisie 
a obecnú radu, ktorú tvoria so 
starostom predsedovia komisií. 
Súčasne zmenili Štatút obce 
Ovčiarsko, zmenu rokovacieho 
poriadku, zmenu organizačného 
a pracovného poriadku a určili si 
termíny zasadnutí zastupiteľstva. 
Vzápätí, podobne ako po ďalších 
schôdzach, nové informácie 
uverejnili na internetovej stránke 
obce.

Na januárovom zasadnutí 
poslanci začali obnovovať Dob-
rovoľný hasičský zbor, založili 
noviny Naše Ovčiarsko, zaoberali 

Obec si upraceme v sobotu 9. apríla, v prípade nepriaznivého po-
časia 16. apríla. Prosíme obyvateľov obce, aby z každého domu prišiel 
aspoň jeden brigádnik pred Obecný úrad ráno o 8.00 h aj s pracovným 
náradím. Budeme potrebovať aj malotraktory v vlečkami. Ostatní obyva-
telia každého domu si dajú do poriadku časť ulice pred ich pozemkom. 
Je potrebné vyzbierať smeti, vhodiť ich do veľkokapacitného kontajnera 
pri Obecnom úrade, odstrániť posypový materiál a vyčistiť všetky potô-
čiky - predovšetkým rúry v premosteniach. Brigáda potrvá do večera, 
napoludnie budeme podávať občerstvenie. Funkcionári obce budú vy-
stupovať v úlohe majstrov: V. Decký - Kultúrny dom a námestie, Š. Deb-
nár - Ulica na Priedevsie, A. Klimo - Hričovská, L. Adamčík - Lipová, M. 
Galček - Pod hájom, P. Martinek - Dohnányho, R. Klimo - Na záhumní. 
Poslanci D. Ninisová a J. Hasko budú variť guláš, na ktorý pozývajú 
brigádnikov počas obedňajšej prestávky.        Vedenie obce

Poslanci Obecného zastupiteľstva a starosta obce sa viackrát zaobe-
rali prípravou zmluvy s prevádzkovateľom diskotéky v Kultúrnom dome 
v Ovčiarsku, s Pavlom Kurejom, predstaviteľom fi rmy P-AMK Baltimora. 
Nová polročná zmluva nahradí doterajšiu dvanásťročnú dohodu a jedno-
značne stanovuje pravidlá spolupráce pre prenajímateľa aj pre nájomcu. 
Obe strany sledujú skvalitnenie prostredia hudobnej produkcie, nastole-
nie poriadku a disciplíny v priestoroch i v okolí Kultúrneho domu. Disko-
téky budú bývať od Veľkej noci v sobotu,  pričom si prenajímateľ vyčlenil 
tri soboty pre oslavy domácich obyvateľov. Po skončení tejto polročnej 
zmluvy vypíše Obec Ovčiarsko na prevádzku diskoték výberové konanie 
podľa ďalších kritérií. Starosta sa bude snažiť presadiť poriadanie disko-
ték v piatkových termínoch, aby mohli byť všetky soboty určené výlučne 
pre záujmy Ovčiarska a jeho obyvateľov.   -šd-

V Ovčiarsku je v súčasnosti potešiteľný záujem občanov o veci verejné. 
Denno - denne navštevujú Obecný úrad, diskutujú so starostom a poslancami 
a viacerí pravidelne chodia na zasadnutia obecného zastupiteľstva. Toto je 
základný pilier spolupráce vedenia obce s obyvateľmi.
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Diskotéka bude obnovená
Na brigádu 9. apríla

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Ovčiarska

Na prvom mieste je OBČAN

sa ďalším osudom tristoročnej 
lipy na cintoríne, začali pripravovať 
zmluvné podmienky na poriadanie 
diskoték a vypracovali Programo-
vé vyhlásenie na rozvoj Ovčiarska 
v rokoch 2011 až 2014, ktorý má 
byť základným dokumentom na 
toto volebné obdobie. Pripravili 
organizáciu Fašiangového plesu 
a do funkcie hlavného kontrolóra 
ustanovili Ing. Dušana Andeleka. 

Mimoriadne zastupiteľstvo 19. 
februára bolo celé zamerané na 
problematiku Kultúrneho domu. 
Schválilo VZN 3/2011 Prevádzkový 
poriadok v Kultúrnom dome a vypí-

salo výberové konanie na funkciu 
správcu obecného majetku. Do 
tejto funkcie zvolili Vladimíra Dec-
kého na februárovej schôdzi, kde 
sa okrem toho zaoberali zmenou 
poplatkov, rekonštrukciou verejné-
ho osvetlenia a opravami ciest. 

Na marcovej schôdzi začali so 
zmenami cintorínskeho poriadku 
a schvália ho na najbližšom za-
sadnutí. Súčasne schválili návrh 
zmluvy na organizáciu diskoték a 
schválili návrh záverečného účtu 
za rok 2010. Tiež diskutovali o 
tohtoročných Hodových slávnos-
tiach, v rámci ktorých pripravia 
deťom oslavu ich medzinárodného 
sviatku. Uvoľnili čiastku 500 € na 
rekonštrukciu tristoročnej lipy a 
vyhlásili brigádnickú sobotu na 9. 
apríla.                                      -šd-

(Podrobnejšie informácie, ako 
aj úplné znenie všetkých doku-
mentov nájdete na internetovej 
stránke: www.obecovciarsko.sk).

Prvé ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Obecného za-
stupiteľstva Ovčiarska bolo v závere minulého roka. Odstupujúca 
starostka Mária Hudecová odovzdala funkciu novozvolenému sta-
rostovi Štefanovi Debnárovi a novozvolení poslanci Lukáš Adamčík, 
Michal Galček, Jozef  Hasko, Andrej Klimo, Radoslav Klimo a Pavol 
Martinek zložili sľub a ujali sa svojich funkcií. Poslankyňa Darina 
Ninisová zložila sľub na januárovom zastupiteľstve. Na prvej schôdzi 
nový starosta vymenoval Jozefa Haska za svojho zástupcu.



Bolesťou unavená nás 5. 
februára 2011 navždy opustila drahá 
manželka, matka a stará mama

ĽUDMILA HOFERICOVÁ 
rod. Švecová,

ktorá iba krátko predtým oslávila svoje 
50. narodeniny.

Úprimne ďakujeme celej rodine, 
príbuzným, priateľom, susedom 
a známym za prejavy sústrasti, 
kvetinové dary a účasť na poslednej 
rozlúčke.

S láskou a úctou manžel, syn s 
rodinou a ďalšia rodina. 

2 AKTUALITY Naše Ovčiarsko

Od 13. mája do 6. júna 2011 bude 
v rámci celej republiky sčítanie obyvate-
ľov, domov a bytov podľa Štatistického 
úradu Slovenskej republiky. V Ovčiar-
sku sú za sčítacie komisárky určené 
pracovníčky Obecného úradu Olina 
Hrošovská a Mária Isteníková, ktoré v 
uvedených termínoch navštívia všetky 
domácnosti v našej obci a obyvateľom 
odovzdajú príslušné dotazníky. Na 
otázky v nich bude možné odpovedať 
priamo komisárkam a spoločne vyplniť 
dotazník, alebo odpovede vypracovať 
a odoslať prostredníctvom internetu. 
Aktuálnejšie a obšírnejšie podrobnosti 
okolo sčítania budeme postupne uve-
rejňovať prostredníctvom obecného 
rozhlasu, násteniek a webovej stránky 
obce.  -šd- 

Na prelome 18. a 19. storočia 
v Rusku žil mních menom Serafín 
Sarovský. Bol dobre známy kvôli 
svojmu prísnemu spôsobu života. 
Spočiatku býval v kláštore, ale 
neskôr ho opustil a žil v opustenej 
chatrči. Tento mních sa zvykol 
každému a v každom čase zdraviť 
„Kristus, moja radosť, vstal z mŕt-
vych !“ Zakaždým, keď niekto k 
nemu prišiel, mal pre neho takéto 
uvítanie. Udalosť vzkriesenia bola 
pre neho taká veľká, že nechal ňou 
preniknúť každú chvíľu svojho živo-
ta. Vzkriesenie z mŕtvych je naozaj 
nevšedná udalosť. Tí, ktorí majú 
skúsenosť so smrťou niektorého zo 
svojich príbuzných, vedia dobre, čo 
to je, keď nám blízky človek zomrie. 
A čím bližší nám bol, tým viac by 
sme dali za to, aby ešte mohol žiť 
čo i len chvíľu.

Tak to bolo v prípadoch, ktoré 
poznáme z evanjelia - vzkriesenie 
Jairovej dcéry, naimského mlá-
denca alebo vzkriesenia Lazára. 
Muselo to byť úžasné, keď do 
beznádejnej situácie zavítal Ježiš 
a všetko v okamihu zmenil. Človek 
azda vždy túžil po divotvorcovi, kto-
rý by vyriešil aj takéto neriešiteľné 
situácie. Lenže problém nastáva 
vtedy, keď divotvorca sám podľah-
ne tomu, čo kedysi premohol. Sám 
podľahol smrti. Zdá sa, že predsa 
len všetko nemohol. Všetko je 
stratené. Divotvorca je nenávratne 
preč. Asi takto sa cítili apoštoli po 
smrti Pána Ježiša. A niet sa čo diviť. 
Zostali sami. Ustráchaní, neveriaci, 
za zamknutými dverami. Možno sa 
cítili podvedení, zahanbení, keď to 

nevyšlo. Báli sa aj ukázať na oči 
iným, možno preto, že sú zahanbe-
ní, možno preto, že sa boja poten-
ciálneho prenasledovania.

V takejto situácii na nich pôsobí 
ako blesk z jasného neba, keď 
zistia, že hrob je prázdny. To, na 
čo sa neodvážili ani myslieť, na čo 
úplne zabudli, sa stáva skutočnos-
ťou. Kristus naozaj vstal z mŕtvych. 
Nielenže premohol smrť iných, ale 
aj svoju vlastnú smrť. A to je to naj-
väčšie víťazstvo. Tento veľký deň si 
práve pripomíname na Veľkú noc. 
Ale tento deň je taký veľký, že mal 
by preniknúť celý náš život. Teraz 
je potrebné „už“ len jedno: aby 

prenikol aj naše súkromné životy. 
Aby sme mali pohľad upretý hore 
- tak ako píše apoštol Pavol v dru-
hom čítaní. Hľadajte to, čo je hore ! 
Nezháňajte sa za tým, čo zničí moľ 
a hrdza. To nie je to pravé. Naozaj 
hodnotné a naozaj trváce je to, čo 
je očiam neviditeľné, čo je „hore“.

Rozhovor medzi mužom, ktorý 
sa nedávno obrátil ku Kristovi, a 
jeho neveriacim priateľom: „Ty si sa 
teda obrátil na kresťanskú vieru ?“ 
„Áno.“ „Teda niečo musíš vedieť o 
Kristovi. Povedz mi, v ktorej zemi sa 
narodil ?“ „Neviem.“ „Koľko mal ro-
kov, keď umrel ?“ „Neviem.“  „Koľko 
mal kázní ?“ „To tiež neviem.“ „Ty 
teda skoro nič nevieš o Kristovi, ku 
ktorému si sa obrátil !“ „Máš prav-
du. Hanbím sa, že viem tak málo. 
Ale toľko viem, že pred troma rokmi 
som bol pijan. Mal som dlhy. Rodi-
na sa mi rozpadla. Žena a deti mali 
strach, keď som prišiel domov. Te-
raz som prestal piť. Nemám žiadne 
dlhy. Mám šťastnú rodinu. Deti ma 
večer netrpezlivo čakajú. To všetko 
pre mňa urobil Kristus, keď som na-
šiel vieru. Toto určite viem.“

Dôležitejšie je vedieť, čo pre 
nás vykonal Kristus v našom ži-
vote. Ak si Kristovým tajomstvom 
necháme preniknúť celý život, bude 
mať náš život ozajstnú hodnotu. 
Vtedy sa nám bude ľahšie žiť aj tu v 
Ovčiarsku a aj ostatným okolo nás. 
Kristus, naša radosť vstal z mŕtvych. 
Nech je to opravdivý refrén viery, 
ktorý bude znieť každý deň, každú 
chvíľu, každú sekundu nášho živo-
ta, do posledného dychu. 

Mgr. Miroslav Sobčák, farár

Od 14. do 16. marca sa konala v Ovčiarsku zbierka obnose-
ného šatstva a textílií, ktorú organizovala nezisková organizácia 
Pomocný anjel z Nižnej na Orave. Naši občania správne pochopili 
výzvu na účasť v zbierke a počas troch dní dopravili do zasadač-
ky Obecného úradu približne tisíc kilogramov vyradeného tovaru. 
Tonu šatstva a textílií Pomocný anjel rozdelil do nemocníc v Čad-
ci, v Trstenej a v Dolnom Kubíne a časť zbierky odviezli do  Spoje-
nej školy internátnej pre telesne postihnutých v Námestove. Ria-
diteľka neziskovej organizácie Pomocný anjel Slavomíra Ploran-
ska ďakuje všetkým zúčastneným obyvateľom Ovčiarska za prís-
tup k zbierke a k poďakovaniu sa pripája aj vedenie obce.

Súčasne upozorňujeme, že podobná zbierka bude aj na 
jeseň a preto nevyhadzujte nepotrebné šatstvo, odložte ho 
a pomôžete tým niekomu inému prostredníctvom oravského 
Pomocného anjela.  Text a snímka - šd-

Šatstvo do nemocníc

Manželom 
Rudolfovi a Márii 
Zavadzanovcom 
sa narodil syn 

Matej Zavadzan 

12. marca 2011 (3400 g, 51 cm) 
a stal sa tak 550. občanom Ovčiarska. 
Maťko, vitaj na tomto svete v našej obci, 
prajeme Ti pekné a šťastné roky života.

Rodičom gratulujeme

V sobotu 5. 
marca si svoje 
ÁNO v kostole  v 
Ovčiarsku navzájom 
povedali 

Katarína Milcová  a Michal Čerňava.

Obom novomanželským párom 
želáme veľa šťastia, zdravia a úspechov 
v rodinnom živote.

Poďakovanie

V rímsko-
-katolíckom kostole 
v Dolnom Hričove 
vstúpili 19. marca do 
stavu manželského 

Janka Mizerová a Marián Mitaš. 

Oslávenci
V januári sa okrúhlych 90. narodenín 

dožil 
KAROL VRŠANSKÝ. 

V marci polstoročnicu svojho života 
oslavovali 

ĽUBOŠ ZELNÍK 
a 

DUŠAN RADOLEC. 

Oslávencom pri príležitosti ich život-
ných jubileí prajeme veľa zdravia, šťastia 
a spokojnosti v živote.

Sčítanie

Územný plán  
V súčasnosti sa koná pripomien-

kové konanie (do 15. 4.) k zmene 
územného plánu ohľadom výstavby 
15 rodinných domov v priestore nad 
ihriskom v časti Hriadky. Na verejnom 
zhromaždení občanov vo štvrtok 31. 
apríla s obstarávateľom projektu s Ing. 
arch. Ľubomírom Kruželom a Ing. arch. 
Jánom Burianom sa ľudia zaujímali aj 
o celkovú zmenu územného plánu. 
Jeho realizácia potrvá približne rok a 
bude stáť približne 16 000 €. Má štyri 
fázy - prieskumy, rozbory, zadanie a 
vypracovanie návrhu. V prvej, ako i ďal-
ších fázach budú zohľadňované pripo-
mienky občanov, ktorým sa realizácia 
zámeru prispôsobí. Prvým krokom však 
musí byť rozhodnutie Obecného za-
stupiteľstva o žiadosti na vypracovanie 
nového územného plánu v Ovčiarsku. 
Návrh predloží starosta poslaneckému 
zboru na aprílovom zasadnutí. -šd-
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Prvý konzultačný deň bezplatnej právnej poradne bol 
v pondelok siedmeho februára. Informácie právneho charak-
teru poskytovala našim občanom JUDr. Michaela Kojtalová. 
Služby poradne využilo desať našich spoluobčanov, ktorí sa 
zaujímali predovšetkým o majetkovo - právne vzťahy, dedičstvá 
a o otázky súvisiace s platením rôznych daní. Ďalší konzultačný 
deň zorganizujeme vtedy, keď sa v obecnom úrade prihlási as-
poň desať záujemcov o bezplatnú poradenskú službu, v rámci 
ktorej dostanú základné informácie a návrhy na riešenie ich 
právnych problémov.                                        -šd-

Prvé stretnutie hasičov bolo 
v piatok 18. februára 2011 v za-
sadačke Obecného úradu. Na 
podujatí bol prítomný riaditeľ 
Dobrovoľného hasičského zboru 
okresu Žilina  Jozef Trnka, ktorý 
navrhol obnovujúcej sa hasičskej 
jednotke ďalšie kroky. Vzhľadom 
na to, že Dobrovoľný hasičský 
zbor v Ovčiarsku nikdy ofi ciál-
ne neukončil svoju činnosť, tak 
stále legislatívne existuje, aj keď 

nevyvíja žiadne aktivity. Preto je 
potrebné ich obnoviť. Stane sa tak 
na výročnej členskej schôdzi DHZ, 
ktorá bude v zasadačke Obecné-
ho úradu v Ovčiarsku v piatok 15. 
apríla 2011 o 17.00 h. Pozývame 
na ňu všetkých pôvodných členov 
DHZ, nových kandidátov do našej 
hasičskej jednotky a všetkých 
tých, ktorým záleží na bezpečnosti 
našej obce.

                 -šd-

Na území cintorína v našej obci sa nachádza tristoročná lipa, ktorá 
bola v minulosti chráneným prírodným výtvorom. Lipa veľkolistá ( tilia 
plytyphilla) má výšku vyše 15 metrov a obvod kmeňa vo výške 1,3 m má 
410 cm. Viacerí občania nás upozornili na nebezpečenstvo hroziace zo 
stromu a niektorí boli dokonca za jeho výrub. Odborná obhliadka pánom 
riaditeľom Ing. Martinom Malým z fi rmy MGM s.r.o. Žilina, ktorá sa zao-
berá výsadbou a údržbou zelene v meste, naznačila, že bezprostredné 
nebezpečenstvo zo strany stromu v najbližšom čase nehrozí. Následne 
táto organizácia vypracovala odborný posudok na stav lipy a navrhla jej 
rekonštrukciu. Súčasne predložila cenovú kalkuláciu na obnovu a stabili-
záciu lipy. S týmto návrhom sa zaoberalo marcové zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva a poslanecký zbor uvoľnil na tento účel sumu 500 eur. 
Strom bude ošetrený a zrekonštruovaný do konca  apríla.     -šd-

Doslova v dezolátnom 
stave je  Kultúrny dom - stre-
cha nie je uteplená, zateká, 
plastové okná sú osadené 
iba v prednej časti objektu, 
pivnice navlhli a nazhro-
mažďoval sa v nich rôzny 
nepotrebný materiál. Dlažba 
na schodoch do obchodu 
je zničená, chýba tu prístre-
šok i bezbariérový prístup, 
konštrukcia bezpečnostného  
únikového schodiska (na 
snímke) nebola natretá far-
bou a koroduje.

V podobne zlom stave 
je aj objekt Materskej školy, 
zub času už poznačil aj 
zvonicu a kaplnku, no ani 
nedávno vybudovaný kostol 
nie je v dobrom technickom 
stave. Aj z týchto dôvodov 
bola zriadená funkcia správ-
cu obecného majetku, do 
ktorej po predošlom výbe-
rovom konaní nastúpil Bc. 
Vladimír Decký 15. marca.                                                                        

-šd-

Šestnásty Fašiangový ples sa konal v Ovčiarsku v sobotu 
12. februára. Vo vynovených priestoroch poschodia Kultúrneho 
domu ho pripravili  poslanci Obecného zastupiteľstva. Na podu-
jatí hrala hudobná skupina Excelent z Považskej Bystrice a v 
rámci kultúrneho programu vystúpila tanečná skupina Variosso 
zo Žiliny. Na podujatí bolo vyše 120 ľudí, ktorí súťažili v tombole 
o desať hodnotných cien. Organizátori plesu ďakujú sponzorom 
za poskytnutie darov do tomboly.  

Tanečná skupina Variosso po dohode s vedením obce má záu-
jem účinkovať v sále nášho Kultúrneho domu organizovaním kurzov 
tanečnej školy. Prvý kurz bude určený domácim tanečníkom, deťom 
aj dospelým a preto v súčasnosti zisťujeme predbežný záujem. Do-
posiaľ sa prihlásilo šesť tanečných párov, potrebujeme ešte záujem 
aspoň piatich dvojíc. Prihláste sa v kancelárii Obecného úradu. Bližšie 
podmienky (termín, cenu a pod.) oznámime záujemcom dodatočne.                                                                                          

                           Snímky Štefan Debnár

Právna poradňa  

Obnovujeme hasičský zbor
Začiatkom februára sa podarilo skompletizovať zoznam jede-

nástich kandidátov do našej obnovujúcej sa jednotky Dobrovoľného 
hasičského zboru. Do útvaru sa  prihlásili Milan Chalúpka, Jaroslav 
Zelník, Miloš Zelník, Ľuboš Tóth, Rastislav Doboš, Stanislav Zava-
dzan, Radoslav Hoferica, Vladimír Decký, Maroš, Hoferica, Ervín 
Schmieger a Slavomír Doboš.

Tristoročná lipa

V prvom rade Kultúrny dom
Poslanci Obecného zastupiteľstva a starosta obce sa určili prio-

rity, podľa ktorých sa pustia do obnovy a ďalšieho rozvoja našej 
obce. Spoločne vyjadrili svoju nespokojnosť nad stavom, v akom sa 
nachádza obecný majetok v súčasnosti a aký prebrali po predošlom 
vedení obce.

Ples sa vydaril

Zakladáme tanečnú školu
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V piatok 13. januára navštívil Ovčiarsko kapitán extraligových hoke-
jistov MsHK Žilina Michal Hreus. Na pôde obecného úradu dve hodiny 
besedoval s domácimi chlapcami o svojej hokejovej kariére, o postavení 
hokeja v rámci svetového i domáceho športu i o jeho perspektíve. Poradil 
chlapcom, ako sa možno stať hokejistom a hovoril aj o tom, prečo je uži-
točné mladému človeku športovať. Na záver besedy Michal Hreus odo-
vzdal účastníkom besedy hokejové suveníry, kartičky s jeho autogramom 
a hokejové dresy v žilinských farbách s podpismi všetkých súčasných 
žilinských hokejistov.                       Snímka Štefan Debnár

Poslanci Obecného zastupiteľ-
stva v Ovčiarsku a miestny Obec-
ný futbalový klub zorganizovali v 
sále kultúrneho domu vo štvrtok 
6. januára 2011  druhý ročník Troj-
kráľového  turnaja v stolnom teni-
se. Štartovalo v ňom štyridsaťpäť 
hráčov, ktorí medzi sebou zohrali 
182 duelov. V kategórii mladších 
žiakov zvíťazil Marek Galbavý 

pred Rastislavom Vršanským a 
Miroslavom Haskom. Medzi žiač-
kami bola najlepšia Romana Ko-
tuláčová, druha skončila Terézia 
Debnárová a tretia Júlia Hirjaková. 
Medzi staršími žiakmi si vybojoval 
prvenstvo Daniel Baďura pred 
Romanom Zelníkom a Tomášom 
Hrošovským. Medzi ženami do-
minovala Soňa Zelníková, druhú 

priečku obsadila Janka Repáňová 
a tretiu Simona Zajacová. V muž-
skej časti turnaja bol najlepší Sta-
nislav Zelník, druhý skončil Jozef 
Hasko a tretí Vladimír Habán. Na 
záver podujatia odovzdal víťazom 
medaily a ceny starosta obce Šte-
fan Debnár, ktorý súčasne priaz-
nivcov športu pozval na besedu 
s hlavným manažérom MsHK 

Žilina s JUDr. Ľubomírom Jurigom 
- Brankovičom a s kapitánom 
žilinských hokejistov s Michalom 
Hreusom. Usporiadatelia turnaja 
vyjadrujú svoju vďaku sponzorom, 
ktorými boli MsHK Žilina, Ditel 
s.r.o. Žilina, Obecný úrad Ovčiar-
sko, Pohostinstvo Monika Decká a  
Stavebné práce Michal Galček.          

     -no-
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Harmonogram využitia sály 
Kultúrneho domu

Pondelok:  ZUMBA – 19.15 – 20.15
Utorok:      ???
Streda:       STOLNÝ TENIS – 17.00 – 21.00
Štvrtok:      ZUMBA – 19. 15 – 20.15
Piatok:       STOLNÝ TENIS – 17.00 – 22.00
Sobota:      DISKOTÉKA
Nedeľa:     nepravidelné podujatia (besedy, tanečná, stretnutia, 
 prenájom...)  

Zumba osviežuje
Zumba je kombináciou vysoko energetickej a motivujúcej 

hudby a unikátnych tanečných pohybov, ktorú umožňujú účast-
níčkam cvičenia „vytancovať svoje starosti“. Vychádza z princípu, 
že cvičenie má byť zábavné a jednoduché, aby  cvičenky pri zum-
ba programe vydržali dovtedy, kým nedosiahnu dlhodobé zdraviu 
prospešné výsledky. Zumba je skvelá nielen pre vaše telo, ale i 
pre vašu myseľ. Je to cvičenie, ktoré vám naisto zlepší náladu. 
Tento tanec spája dynamickú latinskoamerickú hudbu ako salsu, 
merengue, fl amenco, hip-hop, čaču, sambu a rôzne exotické 
tanečné a zaujímavé aeróbne pohyby a tanečné kroky a prvky. 
Veková hranica pri zumbe nie je obmedzená a preto pozývame 
všetkých, aby spolu s nami roztancovali celú sálu nášho Kultúr-
neho domu v Ovčiarsku. Tancujeme vždy v pondelok a vo štvrtok 
od 19.15 do 20.15 h. K. Galbavá, vedúca zumba-súboru

Čo so športom?

Problematikou ovčiarskeho 
futbalu sa okrajovo zaoberalo 
marcové zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva Ovčiarska, kto-
ré futbalu predbežne vyjadrilo 
podporu a chce pomôcť riešiť 
jeho budúcnosť. V tejto súvislosti 
starosta obce Štefan Debnár po-
žiadal predsedu komisie kultúrno-
-športovej, mládeže a dôchodcov 
pána poslanca Lukáša Adamčíka, 
aby so svojou komisiou urýchlene 
zistil súčasný reálny stav, pripravil 
návrhy na riešenie a predložil 
ich Obecnému zastupiteľstvu na 
schválenie. Starosta je pripravený 

zvolať mimoriadne zastupiteľstvo 
okamžite po splnení danej úlohy 
komisiou a týmto zasadnutím za-
čať riešiť súčasnosť a budúcnosť 
nášho futbalu.

V Ovčiarsku by bolo dobre 
obnoviť aj činnosť Klubu sloven-
ských turistov, ktorého členovia 
by pomohli poriadne označiť a 
udržiavať turistické chodníky ve-
dúce cez náš chotár a podieľali 
by sa aj na vzniku, vybudovaní 
a označení cykloturistických trás. 
Registrujeme aj záujem o šach a 
možno by bolo dobre šachistom 
zriadiť šachový oddiel. -no-

Hokejová beseda

Druhý ročník Trojkráľového stolnotenisového turnaja

Ani Ovčiarsko nie je výnimkou a na čele v rebríčku popularity 
športov stojí futbal. Má svoju dlhoročnú tradíciu no aj svoje nepote-
šiteľné postavenie. V súčasnosti je okolo futbalu v Ovčiarsku viacej 
starostí ako radosti. A to sme pred štartom jarnej časti súťaží.


