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Ples maškár

Neodmysliteľnou súčasťou fašian-

gového obdobia sú maškarné plesy.

Jeden, ktorý organizovali eRkári, sa

uskutočnil v nedeľu 5. februára aj

v našej obci. Tradičná detská zábava

v maskách dala zabrať samotným de-

ťom aj ich rodičom. Veď pripraviť tak

krásne masky nie je ľahké. Zúčastnení

mohli predviesť nielen svoje tanečné

kreácie, ale aj zapojiť sa do rôznych

súťaží počas prestávok.

Zabávajúcich sa detí bolo neúre-

kom a každé z nich chcelo vyhrať. Pri

hodnotení pestrofarebných masiek sa

zapotili najmä porotcovia. Hodnote-

nie prebiehalo vo viacerých kategóri-

ách a napriek náročnému rozhodova-

niu, to zvládli a vybrali tie naj.

m.b.
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Eva Demková
Vedenie obce spolu s obecným zastupiteľstvom , by mali byť

prínosom pre obec. Niekedy po dlhých hodinách na zasadnu-
tiach ten pocit nemám. Verím, že každý problém má riešenie, len
treba chcieť a dohodnúť sa. To sa nám vždy nedarí. V roku 2012
na zasadnutiach obecného zastupiteľstva nám všetkým želám
pozitívne myslenie, ktoré nie je liekom na všetky problémy, ale
lepšie sa nám s ním bude žiť, rokovať a byť prínosom pre
Oravskú Lesnú.

Jaroslav Brňák
Z môjho pohľadu by som hodnotil predchádzajúce obdobie

nie moc pozitívne pre vývoj v obci. Mám pocit, že zo strany pani

Vážení spoluobčania,
 myslím si, že je čas sa zastaviť, obzrieť sa späť a zhodnotiť

rok 2011. Vziať si z neho ponaučenie, zhlboka sa nadýchnuť
a s energiou a entuziazmom vstúpiť do nového roka 2012.

Základom každého úspechu je postoj,  prístup ľudí k samým
sebe, k svojmu okoliu a tiež prí-
stup k našej spoločnej obci,
v ktorej žijeme. Nemôžeme byť
ľahostajní k dianiu v obci, k jej
programom, k rozvoju, budúc-
nosti ale tiež nie k vandalizmu
a iným nešvárom.

V minulom roku sa začalo via-
cero projektov a  každý z nich si
vyžaduje mnoho práce a úsilia
aj finančných prostriedkov. Pod-

statné zníženie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
v polovici minulého roku nám zviazalo ruky a museli sme
v mnohých oblastiach uskutočňovať zmeny. Mojím záväzkom je
naplniť Vaše očakávania, svoj  volebný program,  ale aj dosiah-
nuť dodržiavanie iných  hodnôt. Hodnôt najdôležitejších, ktorý-
mi sú slušnosť, ľudskosť, dôstojnosť a česť.

Rozvoj našej obce sa uberá podľa schváleného územného
plánu a plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Myslíme
si, že tieto nové prijaté prognózy už zastavili stagnovanie obce
a začal sa jej postupný rozvoj, ktorý sa však prejaví až
o niekoľko rokov.

A čo sa nám podarilo v minulom roku? Oravská Lesná sa
stala víťazom súťaže Dedina roka 2011 a je to veľký úspech pre
našu obec. Ďalej spomeniem aspoň niekoľko zámerov. Z finan-
cií úradu vlády sme vybudovali vodozádržné opatrenia v časti
Nová Rieka až po Rusnačku. Pri tomto projekte dostalo prácu
10 našich nezamestnaných občanov, ktorých financoval zase
úrad práce. Do kultúrneho domu sme zakúpili 200 nových
stoličiek, opravili schody na cintorín, z projektu ministerstva
kultúry nakúpili nové knihy do obecnej knižnice.  Pre našich
dôchodcov sme zabezpečili viac ako 5 tisíc kg múky a cestovín
financovaných EÚ, kompletné osvetlenie do kultúrneho domu
a na vianočný stromček sme financovali z výhry Dediny roka
2011. Skolaudovali sme 25 nových rodinných domov a rodinám

sme vyplatili 25 tis. eur (750000 Sk), do nového života sme
uvítali 64 detí nielen rozprávkovou knižkou, pamätným listom,
ale aj finančnou čiastkou 9 600 eur (290 000 Sk) a nezabudli
sme ani na našich jubilantov, zorganizovali sme Deň matiek,
posedenie s dôchodcami a mnoho ďalších aktivít. Veľký dôraz
sme kládli na bežné problémy občanov a čistote obce. Myslím
si, že sa veľmi vydaril aj 1. reprezentačný ples obce.

Popri týchto aktivitách sme splatili dlh po bývalom staros-
tovi vo výške 135 000 eur (viac ako 4 mil. Sk).

Práve v tomto čase stojíme pre dôležitými krokmi, ktoré
predurčia budúcnosť obce do ďalších rokov. Pred nami sú
rozhodnutia, či sa chceme hýbať dopredu alebo prešľapovať
na jednom mieste. Stojíme pred rozhodnutiami, či chceme
riešiť nahromadené problémy alebo ich chceme tlačiť pred
sebou.

Máme veľké plány, či už je to vybudovanie zberného dvora
s traktorom, vlečkou, štiepkovačom, odhrňovačom, výmena
kotlov v základnej škole na peletky, zateplenie a výmena okien
na materskej škole, vybudovanie cyklochodníka, rekonštruk-
cia námestia, či oprava kultúrneho domu a obecného úradu.
To všetko chceme financovať z fondov EÚ.

Milí spoluobčania, chcem sa Vám poďakovať za všetky Vaše
podnety, návrhy, pripomienky, názory i kritiku, ktorá nám
pomáha a usmerňuje v našej práci pre Vás.

Srdečne ďakujem všetkým našim občanom, firmám, ktorí
v uplynulom roku podporovali v našej obci šport, kultúru,
školstvo a všetky spoločenské akcie, ktoré sme  usporiadali.

Na začiatku nového roku zvlášť pozdravujem našich star-
ších občanov, prajem im veľa zdravia a pokoja, miestnym
podnikateľom a firmám prajem veľa úspechov v ich práci
a tým i v práci pre rozvoj našej obce.

Na záver Vám všetkým, milí spoluobčania, prajem, aby
tento  rok 2012 bol pre Vás duchovne aj spoločensky úspešný,
aby Vám Pán Boh doprial veľa zdravia, šťastia, aby ste prežili
nový rok v atmosfére lásky, pokoja  medzi ľuďmi, na ktorých
Vám záleží.

Verím,  že  nádeje, ktoré ste do mňa vložili nesklamem
a som presvedčená, že spoločne splníme všetky vytýčené ciele,
ako aj úlohy, ktoré budú pred nás kladené.

Ing. Viera Mazúrová, starostka obce

Zhrnutie roku 2011 okom poslancov OZ

starostky je snaha vládnuť všetkým a nad všetkými bez akejkoľ-
vek dohody. V roku 2012 očakávam rozumnejšie rozhodovania
pri investovaní finančných prostriedkov s dôrazom na efektív-
nosť hospodárenia.

Marek Majdiš
Milí Lesňania, dňa 11.01.2012 uplynul presne rok od nástupu

nových poslancov OZ v našej obci. Funkcia, alebo ako som ju
vždy vnímal a aj vnímam, služba občanom, je to prinajmenšom
veľmi zaujímavá a pútavá, no po roku sa dá povedať, že v našich
podmienkach vôbec nie ľahká. Osočovanie a prekrúcanie zjavne
logických argumentov, „mávanie rukou“ nad názorom poslan-
cov začína byť trendom na takmer všetkých politických úrov-
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niach. Treba však povedať, že my sa tu ani nemáme a ani
nehráme na politiku či politikov. Sme tu, aby sme hľadali rozum-
né riešenia, ktoré budú prospešné pre väčšinu. Základným cie-
ľom v roku 2012 tak stále ostáva snaha osamostatniť obecný
vodovod pod samosprávu našej obce, snaha získať peniaze na
vybudovanie hlavnej vetvy kanalizačného potrubia ako aj novej
čističky či iné základné potreby našich občanov (osvetlenie,
údržba ciest). Verím, že s trochou pokory sa aj na zastupiteľstve
vytvorí oveľa príjemnejšia atmosféra, než aká tam vládla
v uplynulom roku.

Peter Dulovec
Milí spoluobčania, z môjho pohľadu by som uplynulý rok

hodnotil ako dosť náročný, pretože začínal v mínusových čís-
lach. Aj napriek tomu sa podarilo do konca roka splatiť dlhy
a rok 2012 začínať s čistým kontom. Určite bolo v obci sprave-
ných aj veľa dobrých vecí. Privítal by som od našich občanov,
keby sa obracali so svojimi problémami v obci ale i s dobrými
návrhmi na ktoréhokoľvek poslanca v obci.

Prajem nám všetkým, aby rok 2012 priniesol viacej porozu-
menia pre celé obecné zastupiteľstvo, rozumné rozhodovanie pri
investovaní a zveľaďovaní našej obce.

Anna Opartyová
Obdobie jedného roka považujem za príliš krátke na hodno-

tenie vykonanej práce. V roku 2012 očakávam snáď lepšiu
spoluprácu.

Jozef Rošťák
Rok 2011 sa na obci začínal v mínusových číslach, napriek

tomu nemám pocit, že by sa financie používali hospodárnejšie.
Určite boli niektoré aktivity zo strany vedenia obce dobré a už
nevyhnutné(oprava schodov na cintorín, oprava OcÚ či zakúpe-
nie stoličiek do KD), to iste nespochybní ani jeden z nás, len
keby sa viac komunikovalo a nebolo to vždy rozhodovanie jednej
osoby „ako so svojím“. Taktiež nevnímam pozitívne z vedenia
obce nerešpektovanie občanov a ich potrieb ako aj takmer
všetkých poslancov OZ. Pevne dúfam, že rok 2012 nám prinesie
viac spolupráce, lepšiu komunikáciu a že sa vzájomne budeme
všetci rešpektovať a prinášať tak osoh celej obci. Ešte raz pripo-
mínam všetkým spoluobčanom, že poslanci nemajú pridelené
konkrétne okrsky. V prípade potreby sa môžete obrátiť na ktoré-
hokoľvek poslanca OZ.

Vendelín Briš
Zhrnúť predchádzajúce obdobie nie je jednoduché, pretože

každý z nás má na to iný pohľad, každý z nás si o tom myslí niečo
iné, preto ani ja sa k tomu nechcem vyjadrovať. Myslím si
a verím, že mi dáte za pravdu, že nejde o to, kto sme členom
alebo sympatizantom akej politickej strany, alebo akého sme
vierovyznania alebo čoho iného… podstatné je, aby sme všetci
spolu ťahali za jeden povraz, aby sme si pomáhali a podporovali
sa navzájom, aby sme urobili to, čo je pre našu dedinu potrebné
a bude prínosom pre nás všetkých. Aby sme si nekládli polená
pod nohy, nepodrážali sa a neohovárali, ale aby sme všetci išli
za jedným cieľom - a tým má byť spoločné dobro pre našu dedinu
a každého občana. Preto si prajem, aby sme v tomto roku spolu

viac komunikovali a snažili sa pozerať jedným - tým správnym
smerom.

Pavol Briš
Pravdu povediac predchádzajúce obdobie sa mi ťažko ko-

mentuje. Mám pocit, že Oravská Lesná stagnuje. Zdá sa mi, že
zo strany p. starostky ide za každú cenu len o zviditeľnenie sa
a pritom utekajú podstatné veci dôležité pre rozvoj obce.

Jozefína Ladňáková
Rok 2011 hodnotím, ako rok veľmi ťažký, počnúc nedostat-

kom financií a končiac nekonečným množstvom obecných zastu-
piteľstiev (11). (Pre porovnanie v Zákamennom boli za rovnaké
obdobie 4). Nie vždy sa nám podarilo problémy vyriešiť, ale pri
troche tolerancie a pochopenia by sme to určite zvládli. Verím,
že rok 2012 nám prinesie lepšiu spoluprácu pri rozhodovaní
o dôležitých veciach v prospech obce, aby sme sa nehrali na
koalíciu a opozíciu, pretože v komunálnej politike sa to ani
nedá, ale spoločnými silami prispeli k lepšiemu a krajšiemu
životu v Oravskej Lesnej.

Stanislav Novosad
Z môjho pohľadu sa za posledný rok urobilo veľmi veľa. Veľa

vecí pozitívnych, ale aj tých menej populárnych, ktoré však boli
dôležité. Ako by sa malo ďalej pokračovať? Podľa môjho názoru
by bolo veľkým prínosom, keby sa opäť obnovila VZÁJOMNÁ
spolupráca medzi vedením obce a poslancami OZ (samozrejme
že to platí aj obrátene), obnoviť dôveru a chuť spoločne praco-
vať na veciach v prospech obce.

Mariana Kianičková
Vzhľadom na to, že nám nebolo predložené plnenie rozpočtu

za rok 2011 nemôžem konkrétne zhodnotiť tento rok. Vo všeobec-
nosti to bol rok arogancie, populizmu, zastrašovania, rodinkár-
stva nerešpektovania právnych predpisov, dávania výpovedí
pracovníkom OcÚ. Dúfam, že s pomocou Božou sa tento stav
podarí napraviť.

Informácie o niektorých aktivitách
a ich cene v roku 2011

Prerobenie priestorov obecného úradu
(kancelárske priestory, WC,
koberec zasadačka) cca 18,1 tis. €

Nákup stoličiek do KD cca 11,6 tis. €

Oprava osvetlenia KD cca 7,7 tis €

Oprava schodov na cintoríne cca 14,2 tis. €

Náklady spojené s dedinou roka cca 7,6 tis €

Projekt „Zberný dvor“ cca 7,2 tis €

Vianočný stromček cca 4,6 tis €

Námestie sv. Anny cca 4,0 tis €

Zdroj: správa kontrolóra

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke obce
v kolónke „Kontrolór“, resp. v kolónke „Účtovné doklady“.
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Kam kliknúť

Oficiálna stránka obce: www.oravskalesna.sk

Farský úrad: www.oravskalesna.fara.sk

Základná škola s materskou školou: www.zsoravskalesna.sk

Športová činnosť: www.tjoravskalesna.sk, www.tjorles.sk

Zimné stredisko: www.oravasnow.sk

Ubytovanie v Oravskej Lesnej: www.uby.sk

Oravská lesná železnica: www.oravamuzeum.sk

Náučný chodník: www.naucnechodniky.sk

Občianske združenie Beskyd: www.beskyd.sk

Sprievodca Oravským krajom: www.oravainfo.sk

Turisticko informačný portál: www.orava.sk

Oravská galéria: www.oravskagaleria.sk

Oravské vedecko-kultúrne centrum: www.vkco.sk

m.v.

Január 29. Medzinárodný deň lepry

Február 12. Svetový deň manželstva
14. Deň zaľúbených
21. Medzinárodný deň materského jazyka

Marec 20. Svetový deň sociálnej práce
21. Svetový deň poézie
22. Svetový deň vody
24. Svetový deň tuberkulózy (WHO)

Apríl 7. Svetový deň zdravia (WHO)
23. Svetový deň kníh a autorských práv

(UNESCO)
25. Svetový deň vodiacich psov

Máj 03. Svetový deň slobody tlače (UNESCO)
13. Deň matiek
15. Medzinárodný deň rodiny

Medzinárodný deň mlieka
29. Európsky deň susedov
31. Svetový deň bez tabaku

Jún 01. Medzinárodný deň detí
05. Svetový deň životného prostredia
17. Svetový deň boja proti rozširovaniu

púští a sucha
Deň otcov

Júl 22. Deň rodičov

August 12. Medzinárodný deň mládeže
23. Medzinárodný deň spomienky

na obchod s otrokmi a jeho zrušenie

September 08. Medzinárodná deň gramotnosti
21. Medzinárodný deň mieru
23. Medzinárodný deň nepočujúcich
30. Svetový deň srdca

Október 01. Medzinárodný deň starších osôb
Svetový deň ľudských sídiel
Svetový deň architektúry

05. Medzinárodný deň učiteľov
Medzinárodný deň úsmevu

17. Medzinárodný deň boja proti chudobe
21. Svetový deň misií

November 10. Svetový deň vedy pre mier a rozvoj
17. Medzinárodný deň tolerancie
21. Svetový deň televízie

Deň filozofie
30. Medzinárodný deň nenakupovania

December 01. Svetový deň boja proti AIDS
03. Medzinárodný deň postihnutých
09. Medzinárodný deň boja proti korupcii
10. Deň ľudských práv

Webová stránka obce má
novú kolónku

V najbližších dňoch by malo fungovať nové okienko na webe
Oravskej Lesnej. Jedná sa o okienko kontrolóra obce, kde si
budete môcť prečítať náplň práce hlavného kontrolóra, plán
kontrolnej činnosti ako aj všetky podané správy, vyplývajúce
z rôznych kontrol. K tomuto okienku sa dostanete kliknutím na
„Samospráva“.

Plánované projekty
v Oravskej Lesnej

Zberný dvor
Mal by byť realizovaný na začiatku dediny (na Ústrigu),

slúžiť by mal občanom na štyri triedené komodity. Plasty, fľaše,
papier a kov. Malo by to prispieť k ekologickej ale aj finančnej
úspore našej obce. Cena tohto projektu by mala byť cca
340 000 €, z toho obec spolufinancuje 5% - cca 17 000 €.

Cyklistický chodník
Mal by byť realizovaný od náučného chodníka (za školou)

a pokračovať by mal poza riekou Bielou Oravou až takmer na
koniec Pribišskej po most (pri p.Tisoňovej). Šírka cyklotrasy by
mala byť cca 2,5m a dĺžka cca 2,8 km. Tento projekt by mal stáť
cca 445 000 €, z toho obec spolufinancuje 5% - cca 22 000 €.

Odkanalizovanie obce
Do roku 2015 máme povinnosť ako obec nad 3 tisíc obyvate-

ľov zabezpečiť odkanalizovanie obce. Hlavná vetva kanalizácie
by podľa vypracovaného projektu mala ísť z Jasenovskej po
koniec Pribišskej, kde na jej konci by mala byť vybudovaná aj
čistička odpadových vôd. Napojenie časti Kubínska by sa muse-
lo urobiť hneď následne v druhej etape.

Zmena vykurovacej časti kotolne v ZŠ
Z dôvodu zlepšenia ekológie a z dôvodu zrekonštruovania

kotolne v ZŠ by sa kotly na pevné palivo mali vymeniť na
kúrenie peletkami.                                                                    j.r.

Zamrznutý rybník

 Jedného dňa sa dvaja malí kamaráti šmýkali na zamrznutom
rybníku. Bol mrazivý a zamračený podvečer. Deti sa hrali bez stra-
chu, keď náhle ľad praskol a jedno z detí sa ocitlo pod ním. Rybník
nebol hlboký, ale ľad začal takmer ihneď znovu zamŕzať.

 Druhé dieťa bežalo na breh, zobralo najväčší kameň, ktorý
našlo, a ponáhľalo sa na miesto, kde zmizol jeho malý kamarát.
Začalo zo všetkých síl tĺcť do ľadu. Tĺklo a tĺklo, kým sa mu nepoda-
rilo ľad rozbiť, chytiť svojho kamaráta za ruku a pomôcť mu von
z vody...

Keď prišli hasiči a videli, čo sa stalo, prekvapene sa pýtali: „Ale
ako to urobil? Ten ľad je ťažký a tvrdý, ako ho mohol rozbiť týmto
kameňom a tými malými rukami?“

 Vtedy prišiel na breh nejaký starec a povedal: „Ja viem, ako to
urobil.“

 „Ako?“ pýtali sa.
 Starec odpovedal: „Nestál za ním nikto, kto by mu povedal, že to

nedokáže...“
V našom vnútri je úžasná sila, ale ľahko na ňu zabúdame!

(Bruno Ferrero – Květiny pro duši)
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Program pre prázdniny
a voľný čas

Zumba
Každú stredu o 16.00 sa v kultúrnom dome cvičí zumba so

skúseným inštruktorom Patrikom. Vypotiť a vyblázniť sa môžu
prísť mladí i starší. Však v zdravom tele, zdraví duch:) Cena
vstupu je 2 €, pri kúpe permanentky 1,50 €.

Verejné korčuľovanie
V mene TJ ORLES s.r.o. pozývame všetkých priaznivcov

korčuľovania na ľadovú plochu Grizzly arény. Aktuálny týžden-
ný rozpis verejného korčuľovania nájdete na webovej stránke
www.tjorles.sk.

VIII. ročník turisticko — lyžiarskeho

prechodu 10. 3. 2012
Aj tento rok sa uskutoční ďalší ročník obľúbeného bežkárske-

ho pochodu „Horizont Erdúdky“, preto si nenechajte príležitosť
prežiť deň v nádhernej prírode nášho rodiska. Ak si netrúfate na
bežky, je tu možnosť zúčastniť sa prechodu pešo.

42. ročník lyžiarskeho prejazdu Or. Magurou
V prípade záujmu sa stretneme dňa 4.3. o 8.00 na Sedle

Príslop nad Oravským Podzámkom.

Volkl Ski Fest
Dňa 25. 2. 2012 sa v areáli zimného strediska Oravasnow

uskutoční podujatie s pestrým programom: testovanie lyží znač-
ky Volkl, detské preteky do 12 rokov, diskotéka, zábava
a sprievodný program.

VIII. ročník Plesu milovníkov folklóru
Ak Vás láka tradičná veselica na ľudovú nôtu, kopa zábavy,

jedla a pitia, tancu a spevu, príďte sa zabaviť dňa 18. februára
2012 na Ples milovníkov folklóru. Vstupenky si môžete rezer-
vovať telefonicky: 0908 192 294.

Monika Vrábľová

 029 57 Oravská Lesná 364

Zimný štadión

Po počiatočných problémoch s chladením sme ľadovú plochu
otvorili v novembri 2011. Nakoľko sme mali problémy s chla-
diacim výkonom, zakúpili sme za finančnej pomoci sponzorov
a dali do prevádzky druhý kompresor, pomocou ktorého sme aj
v teplejších dňoch udržali ľadovú plochu. Takto sme umožnili
žiakom našej základnej školy užívať ľadovú plochu v rámci
telesnej výchovy, ako aj dvom hokejovým krúžkom. Naše muž-
stvo má možnosť pravidelných tréningov na majstrovské zápa-
sy, kde momentálne figurujú na veľmi peknom 2. mieste. Naši
fanúšikovia, ktorí v hojnom počte chodia na zápasy OHS, vy-
tvárajú vynikajúcu atmosféru. V rámci možností umožňujeme
verejnosti 5-krát do týždňa verejné korčuľovanie, ktoré hojne
využíva hlavne mládež. Nakoľko sme v týchto dňoch prevzali
majstrovské zápasy , ktoré sa mali hrať na štadióne v ALTISE,
museli sme obmedziť verejné korčuľovanie na 3-krát týždenne.
Z dôvodu pokrytia nákladov na elektrickú energiu a režijných
nákladov, ľadovú plochu prenajímame aj iným záujemcom, hlav-
ne z Kysúc a Hornej Oravy.

Začiatkom februára rozširujeme služby o brúsenie korčuli,
máme v pláne po dobudovaní vnútorných priestorov predávať,
prípadne prenajímať športovú výstroj. Chceme využiť tepelnú
energiu, ktorá vzniká pri ochladzovaní ľadovej plochy na vyku-
rovanie vnútorných priestorov, k tomu však potrebujeme inves-
tičné zdroje.

Ing. Dominik Murín

Predaj a servis tlačiarní, kopírok a faxov.

Najlacnejšie atr. kazety, tonery, optické valce...

Renovácia náplni, kopírovanie,

Viazanie prác a laminovanie Vám ponúka

Predajňa Abtoner v Námestove.

Tel: 0915 366 371        www.abtoner.abris.sk
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Z Obecného zastupiteľstva

Uznesenie číslo 45/2011
zo dňa 7. 11. 2011

Obecné zastupiteľstvo

č. 45/2011 — A/ schvaľuje
1. prijatie uznesenia zo zasadania obec-

ného zastupiteľstva ako celku
2. predloženie žiadosti o FP v rámci

výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR
– ČR 2007 – 13 za účelom realizácie
projektu „Medzinárodná cyklotrasa
spájajúca Oravskú Lesná na Orave
a Huslenky na Valaššku“

3. zabezpečenie realizácie projektu po
schválení žiadosti o NFP

4. financovanie projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov
na projekt (446 865,64 €) t. j. vo výške
22 343,29 €

č. 45/2011 — B/ nepotvrdzuje
uznesenie č. 44/2011 bod A/2 t. j. in-
formáciu hlavného kontrolóra o po-
stupoch starostky obce pri uzatváraní
zmlúv, nakoľko šiesti poslanci nehla-
sovali

č. 45/2011 — C/ nedoporučuje
preplatenie fa OVS č. 511100124, na-
koľko OVS nemá právne podklady na
vypracovanie tejto faktúry

č. 45/2011 — D/ žiada
1. OVS, a. s. Dolný Kubín prostredníc-

tvom poslancov o dodávku a určenie
ceny distribučnej vody pre obec Orav-
skú Lesnú v zmysle zákona o vodách
č. 224

2. starostku obce
 a/ zvolať rokovanie s OVS, a. s. Dolný

Kubín za účasti poslancov OZ
p. Rošťáka a JUDr. Majdiša
Termín: do 30. 11. 2011

b/ dodržanie rozpočtu orginálnych
kompetencií podľa platného VZN
č. 2/2011 a schváleného rozpočtu
na rok 2011
Termín: do 30. 11. 2011

c/ predložiť hlavnému kontrolórovi kó-
pie dokladov o súdnom rozhodnutí
o rozviazaní pracovného pomeru
s p. Brňákovou Katarínou

Termín: do 11. 11. 2011

č. 45/2011 — F/ ukladá
1. prednostovi OcÚ požiadať formou zá-

väznej objednávky OVS a. s.o montáž
vodomeru na úseku Mrzačka – Pribiš-
ská I. a II. čast

2. stavebnému úradu porovnať paramet-
re jednotlivých technológii ČOV a to
pôvodnej, Mitsubishi a inej

3. komisii na prešetrenie sťažnosti pre-
šetriť:
a/ sťažnosť p. Viery Brišovej, bytom

Oravská Lesná 889 o neoprávne-
nom zásahu do jej pozemku

b/ sťažnosť nájomníkov bytovej jed-
notky súp. č. 1137 - nesúhlas so
zaplatením elektrickej energie za
spoločné priestory

4. komisii na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcie verejných činite-
ľov prešetriť vzťah starostka obce –
účtovníčka OcÚ.

Uznesenie číslo 46/2011
zo dňa 2. 12. 2011

Obecné zastupiteľstvo

č. 46/2011 — B/ schvaľuje
1. program rokovania Obecného zastu-

piteľstva
3. pripájanie obyvateľov obce (ďalej len

žiadateľa) na novovybudovaný vodo-
vod v m. č. Jasenovská pravej a ľavej
zásobovacej vetvy, ktorí o toto pripo-
jenie požiadajú na OcÚ písomnou žia-
dosťou

4. že náklady s pripojením žiadateľov,
najmä vybudovanie vodovodnej šach-
ty, zakúpenie prípojného navrtávacie-
ho pásu, vodomeru a ďalšie náklady
spojené so samotným pripojením (naj-
mä realizácia prípojky, vykopanie prí-
vodného rigolu) budú znášať žiadate-
lia

6. písanie uznesenia zo zasadania obec-
ného zastupiteľstva v celku
Nepodpísaná súčasť uznesenia starost-
kou obce

č. 46/2011 — A/ konštatuje
v obci havarijný – núdzový stav
v oblasti nedostatku pitnej vody

č. 46/2011 — B/ schvaľuje
2. na základe existujúceho havarijno-

núdzového stavu núdzové zásobova-
nie obyvateľstva vodou prostredníc-
tvom novovybudovaného vodovodu
v m. č. Jasenovská konkrétne ľavej
a pravej zásobovacej vetvy, pričom
dodávka vody bude ralizovaná z exis-
tujúceho vodného zdroja HVOL – 1
s účinnosťou od 3. 12. 2011

5. že prevádzkové náklady spojené s ha-
varijno-núdzovou prevádzkou vodo-
vodu bude znášať obec Oravská Lesná
až do odvolania havarijno-núdzového
stavu

Uznesenia zo dňa 16. 12. 2011

Uznesenie č. 47/2011
Obecné zastupiteľstvo

č. 47/2011 — A/ berie na vedomie
oznámenie p. Novosada Stanislava
o vzdaní sa funkcie pos-OZ, člena
obecnej rady, predsedu komisie ŽP
a výstavby, člena komisie finančnej
a člena rady školy

č. 47/2011 — B/ konštatuje
že p. Brňák Peter zložil zákonom pred-
písaný sľub poslanca OZ

č. 48/2011 — A/ schvaľuje
navrhnutý program rokovania obec-
ného zastupiteľstva

č. 48/2011 — B/ neschvaľuje
vypustenie bodu programu: Odvola-
nie konateľa LVS

č. 49/2011 — konštatuje
nesplnenie VZN č. 2/2011 – originál-
ne kompetencie podľa schváleného
rozpočtu na rok 2011

č. 50/2011 — A/ volí
1. za člena obecnej rady p. Briša Vende-

lína, poslanca OZ
2. za členku komisie finančnej Ing. Ma-

riannu Kianičkovú
3. za predsedu komisie životného prostre-

dia, výstavby a územného plánovania
p. Brňáka Petra

č. 50/2011 — B/ deleguje
p. Rošťáka Jozefa, poslanca OZ
v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. do
orgánov školskej samosprávy

č. 50/2011 — C/ poveruje
poslanca p. Brňáka Petra zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastu-
piteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.
2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.
5 tretia veta zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov

č. 51/2011 — schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra za I. polrok 2012

č. 52/2011 — schvaľuje
1. podanie žiadosti o nenávratný finanč-

ný príspevok na kanalizáciu z fondov
európskej únie (operačný program ži-
votného prostredia) po zverejnení prí-
slušnej výzvy MŽP SR

2. zmenu súčasnej projektovej dokumen-
tácie ČOV na technológiu membráno-
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vej separácie odpadových vôd, ktorá
bude zaisťovať vyššiu kvalitu vyčiste-
nej vody a zníženie nákladov na vý-
stavbu novej ČOV; Cena zmeny pro-
jektu môže byť maximálne 2 tis. €.

č. 53/2011 — schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi obce
za IV. štvrťrok 2011 vo výške 20 %;
V prípade neprehodnotenia výšky od-
meny hlavnému kontrolórovi ostáva
v platnosti výška odmeny za predchá-
dzajúci štvrťrok.

č. 54/2011 — schvaľuje
1. nasledovné inventarizačné komisie

Základná škola s materskou školou:
- predseda Mgr. Demková Eva
- členovia: pp. Briš Pavol, Anna Opar-
tyová, Mgr. Kvak  Miroslav, Ing. Opar-
tyová Ľudmila

Kultúrny dom:
- predseda p. Ladňáková Jozefína
- členovia: JUDr. Majdiš Marek,
pp. Briš Vendelín, Kojdová Erika, Faj-
čáková Slávka

Obecný úrad:
- predseda p. Dulovec Peter
- členovia: Ing. Kianičková, p. Peter
Brňák, Ing. Vorčáková

Požiarna ochrana:
- predseda p. Rošták Jozef
- členovia: pp. Brňák Jaroslav, Briš
Vendelín, Briš Pavol,  Brisuda Rudolf

2. stálu komisiu pokladne v zložení:
Ing. Viatrová, Ing. Mazúrová a RNDr.
Jozef Murín

č. 57/2011 — A/ berie na vedomie
informáciu k rozpočtu obce na roky
2012 – 2014

č. 57/2011 — B/ žiada
starostku obce doplniť VZN č. 6
o príspevku pri narodení dieťaťa a dô-

chodcom na stravné o vyplácanie od-
mien pre jubilantov

č. 59/2011 — A/ berie na vedomie
žiadosť TJ Oravská Lesná o finančný
príspevok vo výške 35 tis. €;

č. 59/2011 — B/ schvaľuje
vytvorenie okienka na webovej strán-
ke obce pre hlavného kontrolóra obce

č. 59/2011 — C/ neschvaľuje
zníženie dane z nehnuteľnosti pre ŠL
SR

č. 59/2011 — D/žiada
starostku obce
a/ doplatiť fa za vydanie Lesnianskych

novín v zmysle uznesenia č.
10/2011 bod E/8

b/ dodržiavať Zásady na obeh účtov-
ných dokladov § 18

č. 59/2011 — E/ukladá
komisii ŽP, výstavby a územného plá-
novania prešetriť žiadosť MUDr. Škor-
vagovej ohľadom preplatenia krbu
v obecnom byte súp. č. 308
Nepodpísané uznesenia starostkou
obce

č. 55/2011 — žiada
starostku obce

a/ predložiť na zasadanie obecného
zastupiteľstva pracovný poriadok
a poriadok odmeňovania pracov-
níkov OcÚ

b/ riešiť konflikt záujmov vo vzťahu
starostka obce a mzdová účtovníč-
ka

č. 56/2011 — A/ odvoláva
konateľa Lesnianskej vodárenskej spo-
ločnosti p. Chudobu Viktora

č. 56/2011 — B/ menuje
ako valné zhromaždenie Lesnianskej

vodárenskej spoločnosti za konateľa
LVS p. Jaroslava Pajkoša
Podmienky budú pripravené a prero-
kované na ďalšom zasadaní obecného
zastupiteľstva.

č. 58/2011 — potvrdzuje
uznesenie číslo 46/2011 zo dňa 2. 12.
2011 v nasledovných bodoch:

č. 58/2011 — A/ konštatuje
v obci havarijný – núdzový stav
v oblasti nedostatku pitnej vody

č. 58/2011 — B/ schvaľuje
1. program rokovania obecného zastupi-

teľstva
2. na základe existujúceho havarijno-nú-

dzového stavu núdzové zásobovanie
obyvateľstva vodou prostredníctvom
novovybudovaného vodovodu v m. č.
Jasenovská konkrétne ľavej a pravej
zásobovacej vetvy, pričom dodávka
vody bude ralizovaná z existujúceho
vodného zdroja HVOL – 1 s účinnos-
ťou od 3. 12. 2011

3. pripájanie obyvateľov obce (ďalej len
žiadateľa) na novovybudovaný vodo-
vod v m. č. Jasenovská pravej a ľavej
zásobovacej vetvy, ktorí o toto pripo-
jenie požiadajú OcÚ písomnou žia-
dosťou

4. že náklady s pripojením žiadateľov,
najmä vybudovanie vodovodnej šach-
ty, zakúpenie prípojného navrtávacie-
ho pásu, vodomeru a ďalšie náklady
spojené so samotným pripojením (naj-
mä realizácia prípojky, vykopanie prí-
vodného rigolu) budú znášať žiadate-
lia

5. že prevádzkové náklady spojené s ha-
varijno-núdzovou prevádzkou vodo-
vodu bude znášať obec Or. Lesná až do
odvolania havarijno-núdzového stavu

6. uznesenie ako celok

Masérske Centrum na zdravotnom stredisku

Po ukončení bakalárskeho štúdia na
Inštitúte fyzioterapie, balneológie a lie-
čebnej rehabilitácie v Piešťanoch som sa
rozhodla zriadiť v našej obci Masérske
Centrum, ktoré sa bude nachádzať na po-
schodí nad zdravotným strediskom s vcho-
dom zboku. K tomuto kroku ma viedlo to,
že v našej obci je veľa ľudí, ktorí trpia
bolesťami chrbta, pohybového systému
a na rehabilitáciu musia ďaleko cestovať.
V centre by som chcela poskytovať pro-
cedúry ako : klasická masáž chrbta, krč-
nej chrbtice, postizometrická relaxácia,
reflexná masáž, detoxikačná masáž, so-
lux, rašelinové obklady, uvoľňovanie skrá-
tených svalov, mobilizácie a ďalšie. Tieto

techniky uvoľňujú bolesti
chrbta, krčnej chrbtice, krí-
žov, hlavy a pohybového
systému a spôsobujú rege-
neráciu a relaxáciu namá-
haného svalstva, odstraňu-
jú únavu a stres spôsobený
vysokým pracovným zaťa-
žením. Ceny za služby
budú prijateľné pre bežné-
ho občana. Centrum bude
otvorené od Po – Pia od
9.00 – 12.00, v poobedňaj-
ších hodinách a v sobotu
na objednávku. Predpokladané otvorenie
prevádzky Masérskeho Centra v mesia-

coch marec - apríl 2012. Všetci ste srdeč-
ne vítaní!

Eva Murínová
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Z obecnej matriky

Naša matrika zaevidovala k 1.1.2012
3306 obyvateľov, ktorí sú natrvalo pri-
hlásení v našej obci. Ale ako vieme,
stále pribúdajú noví maličkí spoluobča-
nia, z ktorých sa tešia hlavne rodičia,
starí rodičia, rodina, či veľa z nás. V
našom živote sú však aj smutnejšie dni,
keď nás opúšťajú naši blízki, či známi.

Medzi nás prišli...

November: Amia Holienková, Richard
Miterko, Terezka Kojdová, Maroš
Krivulčík, Mária Krivulčíková

December: Tomáš Jakuba,
Veronika Jendrišá-
ková, Tobias
Dendis, Kata-
rína Dulovco-
vá, Barbora
Zlatošová

Január: Timea Vrbinčíková, Laura Ko-
túľová, Lukáš Rabčan

Od nás odišli...

November: Pavol Hečko 53 r.
Ľudovít Briš 82 r.
Timur Pádivý 4 r.

December: Vendelín Mateáš 65 r.
Anna Holubčíková 67 r.
Anton Brňák 51 r.

Január: Margita Beloritová 75 r.
Milan Pojezdala 69 r.

Jubileum oslávili...

85 rokov – Viktor Murín, Justína Kure-
ková
80 rokov – Štefan Mateáš, Mária Sro-
gončíková, Ružena Holubčíková,
Margita Srogoňová,
Helena Olbertová
75 rokov –

Martin Bra-
chňák, Anna
Vengr inová ,
Kamila Podstav-
ková
70 rokov – Jozef Škamor, Anna Chu-
dobová, Jozef Holubčík, Angela Po-
jezdalová, Jaroslav Vrábeľ

V roku 2011 sa v našej obci narodilo
64 detí, z toho 37 dievčat a 27 chlapcov.

Zomrelo 29 občanov, z toho 10 žien
a 19 mužov.

Agneša Lašáková, matrikárka
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Cintorín inak ako sme zvyknutí
Na posled-

nom zasadaní
obecného zastu-
piteľstva bola
občanmi spome-
nutá myšlienka
o vyčlenení čas-
ti cintorína pre
hroby bez betó-
nového olemo-
vania. V tejto časti by sa pochovávali
ľudia, ktorí by mali záujem(resp. pozosta-

lá rodina) len o náhrobný kameň a nad
samotným hrobom by sa len kosil tráv-
nik. Podobne takto sú upravované cinto-
ríny v západnej Európe či v zámorí. Myš-
lienka je naozaj na zamyslenie, má do
činenia nie len s estetikou a ekonomikou,
ale aj so skromnosťou. Možno potom ne-
budeme nútení našim zosnulým „zapĺ-
ňať“ tieto olemovania niekedy až gýčový-
mi predmetmi, skôr duchovnou obetou
a môžeme s pokojom povedať „nech im je
ľahká zem“.                          Jozef Rošťák

Mrazivé pranostiky

Január studený, marec teplý.
Keď je január studený a mrazivý, poľu
a ľuďom je priaznivý.
Ľadeň studený, mrazivý, poľu, ľuďom je
priaznivý.
V januári mráz teší nás, v januári voda -
to je večná škoda.
Ak je na Hromnice mráz, bude ich ešte
päťdesiat ráz.
Ak je február veľmi mierny, je jarný čas
potom biedny.
Keď sa končí február severným vetrom,
dobre sa darí žencom.
Keď v mesiaci februári a januári mnoho
snehu, býva marec suchý.
Tuhé severné vetry koncom februára ozna-
mujú úrodný rok.
Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci,

zasaď ich v marci.
Keď je marec tep-
lý , apríl je chlad-
ný.
Marcový sneh nie
je dobrý, ani keby
ho vo vreci vyniesli na chotár.
14.2.: Na svätého Valentína zima siliť sa
počína.
24.2.: Svätý Matej ľady láme, ak ich ne-
nájde, hneď ich narobí.
12.3.: Keď na Gregora padá sneh, veľmi
pomaly prichádza jaro a bude ešte mnoho
snehových víchríc.
19.3.: Koľko dní pred Jozefom teplo, toľ-
ko po ňom zima.

Monika Vrábľová
 Foto: www.flog.sk


