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„Matka je osoba, ktorá si všimne, že ostali len štyri kúsky torty pre päť ľudí a hneď vyhlási, že torty nikdy nemala rada.“

Všetko najlepšie, milé mamy!
Deň matiek je vyjadrením úcty osobám nám najbližším. Oslavuje sa v rôznych kútoch

sveta v inom čase v priebehu celého roka, najmä však v mesiacoch marec, apríl alebo máj.
U nás je to práve v posledný spomínaný, presne v jeho druhú nedeľu.

Ako však vznikol? Matky boli oslavované už v dávnych časoch, no v modernej
spoločnosti sa prvýkrát tento sviatok slávil v USA v roku 1908. Dôležitou postavou bola
Anna Jarvis, ktorá začala kampaň, aby sa tento deň uznal ako sviatok všetkých matiek.
V každej krajine sa Deň matiek slávi iným spôsobom, no význam je všade ten istý. Uctiť
si mamu. Nielen svoju, ale všetky, pretože toto najkrajšie povolanie je zároveň tým
najťažším.

Preto Vám milé naše mamky, mamičky, mamulienky prajeme veľa zdravia, šťastia,
Božieho požehnania. Aby ste lásku, ktorú rozdávate, dostávali niekoľkonásobne naspäť.

ĎAKUJEME Vám za všetko!
redakčná rada

Pri príležitosti otvorenia tohtoročnej sezóny na
Oravskej lesnej železničke si Oravské múzeum pri-
pravilo pre návštevníkov pestrý program. V nedeľu
6.mája sa mohli zúčastnení previezť parným rušňom
Gontkulákom. Kvôli väčšiemu záujmu sa použili aj
otvorené vozne. Súčasťou programu bol aj stánok,
kde sa deti mohli čo to naučiť o lese, jeho obyvate-
ľoch, rastlinách, ba aj to, ako ho treba chrániť. Príjem-
ne strávené poobedie bolo sprevádzané hudbou det-
ského folklórneho súboru.

Keď odfúkne lokomotíva

Novinkou bolo vystúpenie skupiny sokolia-
rov. Tí zaujali nielen detského, ale aj dospelého
diváka. Ich ukážka dravých vtákov privolala snáď
najviac pozorovateľov, ktorí sa dozvedeli veľa
nových informácii zo života dravcov a aj to, že
keď sa im nechce, nik s nimi nepohne. Pre hlad-
ných záujemcov bol pripravený guľáš z diviny. Aj
takto v spojitosti s prírodou sa dal stráviť pekný
nedeľný deň.

Expozícia Oravskej lesnej železnice je otvore-
ná denne.                                                         m.b.
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Vážení spoluobčania,
opäť sa Vám prihováram na stránkach Lesnianskych no-

vín. Spoločne sme prekonali náročné a ťažké zimné obdo-
bie, nielen čo sa týka snehových kalamít, tuhých a dlhotrva-

júcich mrazov, ale koncom febru-
ára nás postihla ľadová povo-
deň. Aj touto cestou chcem po-

ďakovať všetkým, ktorí nám
ju pomohli zvládnuť. Pri sne-

hových kalamitách sme po-
žiadali o zmiernenie fi-

nančných nákladov mi-
nisterstvo vnútra

a bolo nám vyhove-
né. Ľadová povodeň
bude riešená v júni
na zasadnutí vlády.

Na zmiernenie situácie tuhých mrazov, aspoň pre našich
samotne žijúcich dôchodcov, prípadne dlhodobo chorých,
sme požiadali ministerstvo sociálnych vecí a rodiny o huma-
nitnú pomoc, výsledkom ktorej bolo pre 50 rodín dodávka
troch metrov dreva na kúrenie. Myslím si, že im to zmierni
ťažkú situáciu, pretože všetci dobre vieme, že v našej obci
treba kúriť takmer celý rok.

Iste ste viacerí postrehli opravu priestorov obecného
úradu. Na uvedenú opravu sme dostali z Úradu vlády SR
dotáciu vo výške 25 tisíc eur. Cieľom rekonštrukcie bolo
vylepšiť podmienky pracovníkov obecného úradu prostred-
níctvom obnovy a modernizácie už zastaraných a nevyhovu-
júcich konštrukcií a interiéru v rámci objektu. Pri rekon-
štrukcii došlo k výmene podlahovej krytiny, úprave stropov
a stien kancelárií, maľbe stien, čím sa zamedzilo pretrváva-
júcemu poškodzovaniu stien a muriva. Z dôvodu zastarané-
ho a nefunkčného nábytku boli kancelárie vybavené novým
interiérovým vybavením, taktiež došlo k výmene osvetlenia
a radiátorov, oprave elektroinštalácie, zrealizovala sa re-

konštrukcia lavičiek na chodbách, zamontovali sa nové
žalúzie, a aby som nezabudla, zakúpila sa taktiež nová
rozhlasová ústredňa

Keď to bolo trochu možné začali sme s opravou cesty na
Fľajšovú, od križovatky až po zastávku pri CRT či AVEX,
ktoré boli financované mimo rozpočtu obce.

Tiež sme boli úspešní v podaní projektu na bezpečnú
obec, získali sme financie na zabezpečenie kamerového
systému v centre obce. Centrum obce bude 24 hodín moni-
torované a tým aj bezpečnejšie. Nezabúdame ani na našich
dobrovoľných hasičov. Projekt podaný na Prezídium po-
žiarnej ochrany bol úspešný a získané financie použijeme
na zlepšenie situácie hasičov v našej obci. Kultúra patrí ku
každodennému životu obce, z podaného projektu na minis-
terstvo kultúry sme dostali financie na zakúpenie nových
kníh do obecnej knižnice.

Tiež sme boli úspešní v podaní malého projektu SR-ČR,
z ktorého budeme financovať zhutnenie telesa bývalej želez-
ničky, vrátane výmenných aktivít medzi našou obcou a čes-
kou obcou Huslenky. Je dôležité spomenúť, že okrem iných
podstatných vecí sme schválili na zasadnutí ŽSK dotáciu
pre Trstenskú nemocnicu financie vo výške 80 tis. eur na
nové sanitné vozidlo, ktoré môžu využívať aj naši občania.

Milí spoluobčania,
chcem Vás ešte informovať, že naša obec bude dňa 22.

mája 2012 súťažiť v európskej súťaži o dedinu roka. Našu
obec navštívia európsky hodnotitelia, ktorí budú hodnotiť
obec vo všetkých kategóriach, či už dedina ako klenotnica,
pospolitosť, partner či iné. Chcem Vás všetkých požiadať,
aby ste všetci priložili ruku k dielu a prispeli k čistote obce,
či už svojimi záhradkami alebo verejnými priestranstvami.

Popri množstve práce sme nezabúdali ani na našich
jubilantov, uvítali sme detí do života, spoločne sme postavi-
li krásny máj, či sme boli spoluorganizátormi Lesnianskej
heligónky.

Ing. Viera Mazúrová, starostka obce

Lesnianska vodárenská spoločnosť, s.r.o. (ďalej LVS, s.r.o.)
bola zriadená na základe uznesenia OZ č. 16/2008 zo dňa
31. 10. 2008, ktorej je 100 % vlastníkom obec Oravská
Lesná so sídlom na obecnom úrade. Hlavnou činnosťou spo-
ločnosti je prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizá-
cie v obci Oravská Lesná. Od 26. 01. 2012 bol menovaný
novým konateľom Ing. Jaroslav Pajkoš.

V dnešnej dobe je voda strategickou surovinou a jej cena
neustále stúpa. Snahou LVS, teda aj poslancov, ktorí sú v nej
ako valné zhromaždenie, je osamostatniť sa od Oravskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín (ďalej len OVS)
a spravovať majetok obce. V obci bola vytvorená skupina pre
hľadanie vodných zdrojov ktorá zistila, že v katastri obce
existuje dostatok vody pre zásobovanie obyvateľstva. Samo-
zrejme to vyžaduje finančné prostriedky pre zachytenie pra-
meňov.

Lesnianská vodárenská spoločnosť, s.r.o.

Na porovnanie ceny vody na rok 2012 u piatich nástup-
níckych spoločnosti bývalého SEVAKU. Ceny sú uvedené
bez DPH.
OVS, a.s. Dolný Kubín – 1,0088 EUR

(0,8398 EUR/v r. 2011, čo je nárast o viac ako 20 %)

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.– 0,9019 EUR

Vodárenská spoločnosť a.s.,Ružomberok – 0,7370 EUR

Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s.Martin – 0,7045 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.Žilina –
0,9126 EUR

Príklady ceny vody v obciach na Orave, ktoré si prevádz-
kujú vodovod samostatne.

Rabča – 0, 6216 EUR, Zakamenné – 0,5461 EUR, Široké
– 0,2840 EUR

Z týchto cien a z porovnania cien ďalších spoločností
vyplýva, že OVS, a.s. má jednu z najdrahších cien pitnej



strana: 3

vody na Slovensku. To je jeden z mála argumentov, prečo byť
sebestačný v zásobovaní obce pitnou vodou.

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 11/2003
zo dňa 23. 11. 2003 obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s i l o so
zaradením do projektu „ zásobovanie vodou, odkanalizova-
nie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava“.

Tu chcem upozorniť na „záhadnú“ zmenu v územnom
pláne, kde bolo zapracované, že obec by sa s kanalizáciou
mala napojiť na zberač OVS do Námestova, aj napriek tomu,
že obec má vypracovaný vlastný projekt kanalizácie obce so
samostatnou čističkou, ktorý stál našu obec cca 1 mil. Sk
a taktiež poslanci OZ chcú ísť do tohto projektu samostatne -
ako obec.

A ešte jeden príklad hospodárenia s majetkom obce
v oblasti vodovodu a kanalizácie.

 OVS, a.s. Dolný Kubín má vo svojom registri majetok,
ktorý bol vybudovaný v minulosti obcou Oravská Lesná ako
investorom a v niekoľkých častiach bezplatne prevedený na
predchodcu OVS, a.s., a to Sevak Žilina hospodárskymi
zmluvami.

Niektorý majetok však OVS užíva bez podpísania zmlúv
o nájme ako: „Rozšírenie vodovodu Nová rieka v dĺžke
3143 m“, „Rozšírenie vodovodu 588 m a kanalizácie 1020 m
Brišovka“, „Vodovod Nízka Bučina“. Ďalej 14 bj a 16 bj
kanalizačná a vodovodná prípojka“ v ktorých nevie zabezpe-

čiť požadovaný tlak vody a tiež pozemky pod ČOV, ktorého
vlastníkom je obec Oravská Lesná. Za bývalého starostu bol
vypracovaný znalecky posudok na vyčíslenie sumy, ktorú by
obec mohla požadovať za nájom. Následne bola vypracova-
ná povereným advokátom žaloba na súd o stanovenie výšky
nájmu. Po nástupe p. starostky v marci 2011 bola zrušená
plná moc zastupujúcemu advokátovi s tým, že sa sama
dohodne s OVS, a.s. Dolný Kubín. Išlo o čiastku cca
20 000,- EUR, o ktorú obec prišla. O tomto kroku nikoho
z poslancov neinformovala.

Je najvyšší čas začať hospodáriť s majetkom obce v pro-
spech obyvateľov Oravskej Lesnej a nie v prospech iných
spoločnosti. Preto by sa mala obec k nej správať zodpovedne,
podporovať ju tak, aby sa mohla stať prosperujúcou spoloč-
nosťou ku spokojnosti všetkých občanov Oravskej Lesnej.

V súčasnej dobe LVS pracuje na pripojení obyvateľov
časti Jasenovská na novovybudovaný vodovod v tejto časti.
Skúma sa výdatnosť prameňa. Spracúvajú sa písomné pod-
klady pre odber podzemnej vody ako i poklady pre stanove-
nie ceny vody.

Po prevode financií z obce na LVS sa začne s prípojkami.
V druhej časti sa plánuje spustenie druhého vrtu, ako
i rozšírenie vodovodu na časť Brišovky a Ústredia.

Ing. Jaroslav Pajkoš
konateľ LVS, s.r.o.

V sobotu 5. mája mali
fanúšikovia hudby možnosť
zúčastniť sa u nás koncertu
obľúbenej punk-rockovej
kapely Heľenine oči.

Kto to vlastne je? Pre-
šovská kapela začala hrať
v roku 2003, kedy sa ná-
hodne zúčastnila súťaže
Stropkovská hudobná liga
a vyhrala. So svojím reper-
toárom sú neodmysliteľnou
súčasťou väčšiny festivalov
a je známa nielen mladému
poslucháčovi. Preto sa aj
tohto koncertu zúčastnilo
množstvo ich fanúšikov
z celej Oravy, ba aj takých,
ktorí ich moc nepoznajú.
O zábavu po koncerte sa
postarali Dj Pali a Dj Track,
ktorí sú tradičnou zložkou
diskoték v Oravskej Les-
nej.

Pretože aj takýmto spôsobom sa prezentuje naša obec, organizátorom patrí veľká pochvala. Najbližšie sa môžete tešiť na
skupinu Zoči Voči.

m.b.

Heľenine oči
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Pracovať s deťmi v mater-
skej škole znamená neustále pre
ne niečo vymýšľať, organizo-
vať, zapájať ich do aktivít tak,
aby sa cítili dobre, aby bol kaž-
dý deň pre ne zaujímavý, záro-
veň sa niečo naučili. Teda na-
dobudli kompetencie, ktoré by
po ukončení predprimárneho
vzdelávania malo mať každé
dieťa, ktoré nastupuje do zá-
kladnej školy. Každý deň je vý-
chovno–vzdelávací proces
v materskej škole naplánova-
ný, plnia sa určené ciele a zále-
ží iba na učiteľke, aký spôsob
si zvolí na naplnenie týchto cie-
ľov. Avšak pri každej aktivite
by mali byť aktívne deti, p. uči-
teľka plní úlohu pozorovateľa
a zároveň usmerňuje deti v da-
nej činnosti. Vysvetľuje, pora-
dí, prípadne pomôže. Okrem
výchovno – vzdelávacieho pro-
cesu sú neodmysliteľnou súčasťou života v materskej škole aj
aktivity s deťmi, naplánované v Pláne práce školy. Spome-

Zo života materskej školy…

nieme len niektoré z nich, pretože rodičov o nich pravidelne
informujeme v prostredí MŠ.

V zimnom obdo-
bí sme zrealizovali
hry so snehom, kde
si deti postavili zo
snehu nielen snehu-
liakov, ale aj rôzne
iné stavby. Nezabud-
li sme ani na vtáči-
kov, v blízkosti MŠ
sme zásobovali kŕ-
midlá semienkami
a potom pozorovali
spoza okna, ako sa
tam hostia. Taktiež
sme mali rodičovské
združenie s rodičmi
predškolákov, ktorí
sa vo februári boli
zapísať do prvej trie-
dy. Fašiangový týž-
deň v materskej ško-
le sme ukončili kar-
nevalom, ale počas
celého týždňa sme si
pochutnávali na
jedlách našich sta-
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rých materí. Od polovice februára do konca marca prebiehal
zápis do materskej školy, teda podávali sa žiadosti o prijatie.
V marci sme navštívili obecnú knižnicu, pretože hlavnou
témou toho mesiaca je kniha. Mali sme súťaž v recitovaní
básniček, ktoré sme sa naučili doma s rodičmi. P. učiteľky
zahrali divadlo pre deti „O troch prasiatkach“ a deťom sa
veľmi páčilo. Ďalšou aktivitou pod názvom „Nakreslím si
svoju obľúbenú rozprávku“ bola ilustrácia obľúbenej roz-
právky deťmi. Výsledné práce nám dnes zdobia schodisko
v materskej škole. Koncom marca sa uskutočnilo v priesto-
roch materskej školy testovanie školskej spôsobilosti pra-
covníkmi CPPPaP Námestovo. Testovania sa zúčastnili len
deti, ktorých rodičia dali na testovanie súhlas .Krátky rozho-
vor o výsledku testovania s pracovníkom CPPPaP pomohol
rodičom rozhodnúť o odklade školskej dochádzky. Na za-
čiatku apríla sme si spoločne zdobili veľkonočné vajíčka
a zaniesli sme niekoľko z nich a aj inú veľkonočnú výzdobu
do obchodného domu Klinec v Námestove, kde sa konala
výstava prác detí z materských škôl s veľkonočnou temati-
kou. Po veľkonočných prázdninách sme sa zapojili do vý-
tvarnej súťaže Vesmír očami detí, kde sme zaslali tri práce
detí z motýlikovej triedy.

Keď jarné slniečko roztopilo konečne posledné kôpky
snehu v okolí materskej školy, veľmi sme sa potešili. Záro-
veň sme zistili, že veľké množstvo snehu polámalo drevené
časti pieskovísk, niektoré lavičky a stoly, takže nás teraz
čaká ich oprava, ale to nám nebráni hrať sa na našom škôlkar-
skom dvore. Najprv sme si ho však poupratovali. Pozbierali
papiere a iné odpadky, ktoré nám tam neustále nechávajú
partie „veľkáčov.“ Okrem „jarného upratovania“ sme sa za-
pojili do projektu pre materské školy s názvom Veselé zúbky.
V rámci spolupráce s rodičmi sme v materskej škole zorgani-
zovali „Deň veselých zúbkov“ za účasti rodičov. Program
Dňa veselých zúbkov bol vopred stanovený a deti dostali

k tomu aj peknú omaľovánku. Najprv si však vypočuli príbeh
o doktorovi Králičkovi, ktorý im rozpovedal, prečo je dôle-
žité starať sa každý deň o svoje zúbky Potom si správne
umyli zúbky, pozreli si spoločne s rodičmi rozprávku, nasle-
dovalo kreslenie doktora Králička do omaľovánky a odosla-
nie kresieb na stanovenú adresu. Škoda len, že prišlo málo
rodičov. Ďalším projektom, na ktorom v súčasnej dobe ešte
s deťmi pracujeme, je projekt SCHAUMA. Je to výtvarný
projekt a výslednú prácu zasielame do 16. mája 2012.
V tomto mesiaci sme sa zúčastnili aj jazykovej olympiády
v Materskej škole v Zákamennom, ktorá mala názov Cesto-
vanie s písmenkami. Už tradične si v mesiaci máj pozývame
maminky a ockov do našej škôlky, aby s nami oslávili ich
sviatok, na ktorý sa my pripravujeme už od polovice apríla.
Chystáme im darčeky a krátke vystúpenie. Rodičovská rada
im pripraví malé pohostenie.

 „Na tej našej Oravienke krásne je …“ Tak sa volá posede-
nie spojené so spevom ľudových piesní, ktoré sa deti naučia
doma spolu s rodičmi a potom ich zaspievajú v materskej
škole v piatok 11. mája. Zároveň sa pripravujeme na nesúťaž-
nú prehliadku detských spevákov ľudových piesní v mater-
skej škole v Or. Veselom, ktorá bude 15. mája 2012 pod
názvom Štrngalky.

Okrem týchto vymenovaných aktivít sa zúčastňujeme vy-
stúpení usporiadaných obecným úradom, ako je uvítanie detí
do života, Našim jubilantom a nezabúdame ani na našich
starkých v Domove dôchodcov. Koniec školského roka sa
síce blíži, ale nás čaká ešte veľa zaujímavých aktivít. Deti sa
už teraz tešia na svoj veľký sviatok Deň detí. Oslávia ho
spolu so „psíčkom a mačičkou, ktorí im upečú tortu“ a deti si
na nej pochutnajú. Potom sa s materskou školou rozlúčia
predškoláci.

p. učiteľky MŠ Or. Lesná

inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia

VÝROBA VÝŠIVIEK
Michaela Erhardtová

PREDÁM

3-izbový byt
v bytovke č.302.

Bližšie informácie

na tel. čísle: 0915832395.

MASÁŽNE CENTRUM
na zdravotnom stredisku

Už od júna môžete využívať

služby v novootvorenom ma-

sážnom centre u pani Evy

Murínovej.

��krstové košielky

��vyšívanie z fotky

��logá firiem

��nášivky

��menovky

��pamätné vankúše

��erby

��vlajky

��svadobné podbradníky

��oltárne rúcha

��kroje...

www.lalina.eu

tel: 0907 344 866
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Z Obecného zastupiteľstva

Uznesenia zo dňa 26. 1. 2012

Obecné zastupiteľstvo

č. 60/2012   A/schvaľuje

program rokovania obecného zastupi-
teľstva

č. 61/2012 A/ konštatuje,

že uznesenie číslo 45/2011 v bode D/
2b zo dňa 7. 11. 2011 nebolo splnené

č. 62/2012 A/ potvrdzuje

1. uznesenie číslo 55/2011 zo dňa
16. 12. 2011 v nasledovných bodoch:

žiada

starostku obce
a/ predložiť na zasadanie obecného za-

stupiteľstva pracovný poriadok
a poriadok odmeňovania pracovní-
kov OcÚ

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

2. uznesenie číslo 56/2011 zo dňa 16. 12.
2011 v nasledovných bodoch:

A/ odvoláva

konateľa Lesnianskej vodárenskej spo-
ločnosti p. Chudobu Viktora

B/ menuje

valné zhromaždenie Lesnianskej vo-
dárenskej spoločnosti za konateľa LVS
p. Jaroslava Pajkoša
Podmienky budú pripravené a prero-
kované na ďalšom zasadaní obecného
zastupiteľstva

B/ žiada

starostku obce do 2 týždňov zaslať e-
mailom poslancom OZ pracovný po-
riadok so zaradením pracovníkov OcÚ
a poriadok odmeňovania

č. 63/2012 A/schvaľuje

1. úpravu rozpočtu obce za rok 2011
2. úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ za rok 2011

podľa predloženého návrhu

č. 64/2012 schvaľuje
návrh rozpočtu obce na rok 2012 –
2014 s tým, že použitie finančných
prostriedkov z účtu „budúce nepred-
vídateľné náklady“ bude viazané
schválením obecného zastupiteľstva
s účelom, na ktoré sa majú použiť

č. 65/2012 schvaľuje

1. doplnok č. 2 k VZN č. 3/2008 o výške
príspevkov v ZŠ, MŠ a v školských
zariadeniach

2. doplnok č. l k VZN č. 2/2011 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku
školských zariadení so sídlom na úze-
mí obce Oravská Lesná

č. 66/2012 schvaľuje

zápis budúcich prvákov dňa 9. 2. 2012
o 13.30 hod. v Základnej škole v Orav-
skej Lesnej

č. 67/2012 berie na vedomie

informáciu o vybraných aktivitách
obce Oravská Lesná v roku 2011 po-
danú hlavným kontrolórom

č. 68/2012 schvaľuje

dodatok č. 2 k VZN č. 6 o poskytovaní
príspevku pri narodení dieťaťa a po-
skytovaní stravy dôchodcom v obci
Oravská Lesná s tým, že v čl. 1 za bod
č. 4 sa doplní bod č. 5, ktorý znie:
„Pri životnom jubileu 70, 75, 80, 85,
90, 95 ... sa poskytne príspevok vo
výške 30 €“

č. 69/2012 schvaľuje

za člena komisie finančnej Ing. Murí-
na Dominika

č. 70/2012 A/ berie na vedomie

informácie predsedov inventarizač-
ných komisií o prevedených inventú-
rach k 31. 12. 2011

B/ schvaľuje

vyradenie majetku podľa predložených
návrhov

č.71/2012 žiada

starostku obce
a/ dodržať verdikt komisie na prešetre-

nie sťažnosti po prerokovaní sťažnosti
o vyorávanie prístupovej cesty k ro-
dinným dom Habláka Jordána, Jozefa
a Pojezdalu Milana

b/ riešiť interpelácie poslancov OZ
- do 14 dní požiadať majiteľa hracieho

výherného automatu o ich odstránenie
z obce

- zabezpečiť opravu verejného osvetle-
nia v m. č. Brišovka pri Hablákovi
Jozefovi

- na verejnom osvetlení pridať 2 svetlá
smerom z Brišovky do Ústredia.

č. 72/2012 A/ berie na vedomie

informáciu, že v prípade záujmu
p. Brňákovou o spôsobe ukončenia
sporu dohodou o vyplatenie finančnej
čiastky prejednať túto dohodu za účas-
ti starostky obce a poslancov:

Mgr. Demkovej, p.Vendelína Briša
a p. Ladňákovej

B/ schvaľuje

poskytnutie bytu v ObZS v obci Orav-
ská Lesná do prenájmu

Uznesenia zo dňa 24. 4. 2012

Obecné zastupiteľstvo

č. 73/2012 schvaľuje

program rokovania obecného zastupi-
teľstva

č. 74/2012 A/ ukladá

komisii na prešetrovanie sťažnosti ur-
gentne vyriešiť sťažnosť b. j. na zapla-
tenie el. energie za spoločné priestory
Termín: do 31. 5. 2012

B/ žiada

starostku obce na webovej stránke
obce zverejňovať všetky správy hlav-
ného kontrola a v prípade vetovania
uznesenia
žiada starostku obce doložiť potvrde-
nie okresného prokurátora

č. 75/2012 schvaľuje

prípravu projektovej dokumentácie
a podanie žiadosti na revitalizáciu ná-
mestia podľa ideovej štúdie Námestia
Sv. Anny pri zachovaní parkovacích
miest v širšom centre obce v okolí ZŠ,
MŠ, DD, ObZS

č. 76/2012 schvaľuje

vyradenie majetku z priestorov Obec-
ného úradu s tým, že zoznam bude
zverejnený na internetovej stránke
a ponúknutý na odpredaj;
V prípade nezáujmu bude zlikvidova-
ný.

č. 77/2012 schvaľuje

zámer urbanistickej štúdie pre p. Kva-
ka Ľudovíta – chatovú zástavbu

č. 78/2012 schvaľuje

návrh na počet prijatých detí a žiakov
v ZŠ v MŠ Oravská Lesná pre školský
rok 2012/2013 podľa § 5 ods. 7 zákona
č. 596/2003 Z.z.

č. 80/2012 neschvaľuje

úpravu odmeňovania poslancov obec-
nej rady

č. 81/2012 berie na vedomie

1. správu hlavného kontrola z kontroly
za I. polrok 2012

2. záznam o výsledku následnej kontro-
ly z 13. 3. 2012



strana: 7

Z darov nášho lesa
tip do kuchyne

Už o nedlho si budeme môcť sami
nazbierať to, čo nám príroda sama nade-
lí – ako sú hríby či čučoriedky. Práve
z týchto našich plodov sme pre vás pri-
pravili možno známy možno neznámy
recept.

Hríbová polievka
na 5 porcií potrebujeme:

cca 250g čerstvých pravákov
1 cibuľa
20 g masla
vývar (resp. voda+bujón)
200g zemiakov
hl. múku
smotanu (podľa potreby)

Na masle opražíme nadrobno nakrá-
janú cibuľu, k nej pridáme nakrájané
hríby a krátko popražíme. Zalejeme vý-
varom a varíme 20 min, pridáme na
kocky pokrájané zemiaky a varíme kým
zemiaky nezmäknú. Vo vode si rozmie-
šame hladkú múku a podľa potreby za-
hustíme. Prevaríme 5minút a na koniec
polievočku zjemníme smotanou.

Šálkový čučoriedkový koláč
1 šálka hladkej múky
1 šálka hrubej múky
1 šálka práškového cukru
3 šálky mlieka
3 šálky oleja
4 - 5 vajec
1 vanilkový cukor
1 prášku do prečiva

Čučoriedky(môžu byť aj zavarené)

Žĺtka vymiešame s práškovým cukrom,
kde neskôr pridáme múku, mlieko, olej,
van. cukor a prášok do pečiva. Z biel-
kov so štipkou kryštálového cukru vy-
miešame tuhý sneh a primiešame ho
k vymiešanej mase. Masu vylejeme na
vopred vymastený a hr.múkou vysypa-
ný plech a na vrch poukladáme čučo-
riedky. Pečieme cca 45 – 50 min pri
teplote 160 oC. Vychladnutý koláč po-
sypeme práškovým cukrom.

Dobrú chuť !!! ?

Každoročne sa pod týmto názvom za-
pájajú žiaci našej školy do akcie, ktorej
cieľom je upratať, čo bolo skryté pod sne-
hovou prikrývkou a čo sa na jar odkryje.
Je to príspevok žiakov ku Dňu Zeme, ale
je to i prejav vzťahu k obci, v ktorej žijú.
Aj týmto najmladším obyvateľom Orav-
skej Lesnej záleží, aby ich dedina bola
čistá, a tak vítala každého návštevníka.
Vo štvrtok 3. mája sa žiaci rozišli po rôz-
nych miestach v obci. Vyzbierali, poza-
metali a dali do poriadku to, čo bolo po-
trebné. Nie je bezvýznamná ani výchov-
ná funkcia takejto akcie. Takto sa buduje
vzťah k životnému prostrediu.

Prváci upratali areál pred školou, za
školou vyzbierali papiere a odpadky oko-
lo ihrísk až k EKO triede. Druháci sa
postarali o les za lavičkou, okolo náučné-
ho chodníka smerom na lesnú cestu. Tre-
tiaci vyzbierali odpadky okolo rieky po
náučnom chodníku až k ceste k CRT. Štvr-
táci prešli po Bučine ku kostolu a v jeho
okolí nazbierali množstvo odpadkov. Pia-
taci sa roztrúsili po lesňanských zjazdov-

Brigáda ku Dňu Zeme

Nepodpísané uznesenia starostkou
obce:

Obecné zastupiteľstvo

č. 79/2012 A/ žiada
starostku obce, aby obec ako správca
vkladu, previedla základné imanie na
účet Lesnianskej vodárenskej spoloč-
nosti vo výške 6 640 € do 10 pracov-
ných dní od právoplatnosti uznesenia

B/ schvaľuje
1. prevod finančných prostriedkov z roz-

počtovej kapitoly LVS na účet spoloč-

nosti za účelom navýšenia základné-
ho imania spoločnosti. Termín: do
10 prac. dní od právoplatnosti uznese-
nia.

2. kancelárske priestory pre konateľ LVS,
s. r. o. v miestnosti hlavného kontroló-
ra s uzamykateľnou skriňou a to
v zmysle uzavretej nájomnej zmluvy
medzi obcou a LVS uzn. č. 16/2008
bod B/6 zo dňa 31. 10. 2008
Za tieto tri body uznesenia hlasova-
lo 9 poslancov z 9 prítomných.

kách. Žiaci zo 6.A upravili priestranstvo
za obecným úradom a kultúrnym domom
smerom k domu smútku, kontajner pri
cintoríne a vyzametali parkovisko oproti
škole. 6.B trieda mala na starosti futbalo-
vé ihrisko. Siedmaci vyzbierali okolie ces-
ty po Flajšovú. Žiaci 8.A sa zamerali na
breh rieky od mostíka nadol, poza plot
kostola od školy. 8.B trieda vyzametala
chodník pred školou a škôlkou popri ces-
te k bytovkám. 9.A sa postarala o breh
rieky Bielej Oravy od školy po most
k CRT a 9.B vyzbierala od odpadkov breh
rieky medzi kultúrnym domom a Sever-
kou a parkovisko pred zdravotným stre-
diskom. Skupina chlapcov si zobrala na
starosti úsek popri ceste od Jasenovskej
po salaš, parkovisko pri kaplnke na Ku-
bínskej a parkovisko na hranici Oravy
a Kysúc, kde vyčistili okolie cesty
II. triedy.

Na záver si len želajme, aby naša dedi-
na ostala ozaj Čistou dedinou.

E. Mazúchová
a E. Demková
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Z obecnej matriky

Medzi nás prišli...

Január: Jakub Srogoň

Február: Michal Buckulčík, Ve-
ronika Tisoňová, Michaela
Brišová, Michal Brňák, Ti-
motej Brňák

Marec: Lucia Tisoňová, Do-
minika Beniaková, Sebastián Kianička

Apríl: Matúš Dulovec, Simon Kvak,
Nela Viatrová

Od nás odišli...

Február: Anna Tisoňová 89 r.
Emília Lukáčová(DD) 88 r.
Mária Brňáková 68 r.
Milan Kolenčík 77 r.
Milan Kolenčík 75 r.
Karol Mordáč 73 r.
Jozef Bejdák 65 r.
Žofia Nogová 89 r.

Marec: Štefan Murín 57 r.
Pavlina Srogoňová 82 r.
Justína Škamorová 74 r.

Apríl: Peter Richter 60 r.
Jozef Chudoba 63 r.
Mária Nižníková(DD) 86 r.

Jubileum oslávili...

95 rokov – Pojezdalová Rozália, Fajčáková Karolína

85 rokov – Ignaťáková Margita, Mu-
rín Anton, Laššáková Joze-
fína

80 rokov – Murínová Mar-
gita, Rabčanová Ange-
la, Brňáková Agneša,
Kolenčík Justín,  Kolen-
čík Anton

75 rokov – Brišová Justína, Holub-
číková Jozefa

70 rokov – Florková Justína, Podolínsky Ondrej,
Chudoba Jozef, Paľáková Júlia

Agneša Lašáková,
matrikárka

Interview s Bohom

Poď ďalej, „povedal Boh.“ „Tak ty by si so mnou chcel urobiť
rozhovor?“

„Ak máš čas,“ povedal som.
Boh sa usmial a odpovedal: „Môj čas je večnosť, a preto je ho

dosť na všetko.
A na čo sa vlastne chceš spýtať?“
Čo Ťa na ľuďoch najviac prekvapuje?
Boh odpovedal:
„To, že ich nudí byť deťmi, a tak sa ponáhľajú aby dospeli,

a keď sú dospelí, zas túžia byť deťmi.
Prekvapuje ma, že strácajú zdravie, aby zarobili peniaze,

a potom utrácajú peniaze za to, aby si dali do poriadku svoje
zdravie.

Prekvapuje ma, že sa natoľko strachujú o svoju budúcnosť, že
zabúdajú na prítomnosť, a tak vlastne nežijú ani pre prítomnosť,
ani pre budúcnosť.

Prekvapuje ma, že žijú, akoby nikdy nemali umrieť a že
umierajú, akoby nikdy nežili.“

Boh ma vzal za ruku a chvíľu sme mlčali. Potom som sa
spýtal:

„Čo by si chcel ako rodič naučiť svoje deti?“
Boh sa usmial a odpovedal:
„Chcem, aby poznali, že nemôžu nikoho donútiť, aby ich

miloval.
Môžu len dovoliť, aby ich druhí milovali.
Chcem, aby poznali, že najcennejšie nie je to, čo v živote

majú, ale koho majú.
Chcem, aby poznali, že nie je dobré porovnávať sa s druhými.
Každý bude súdený sám za seba, nie preto, že je lepší alebo

horší ako iní.
Chcem, aby poznali, že bohatý nie je ten, kto má najviac, ale

ten, kto potrebuje najmenej.
Chcem, aby poznali, že trvá len pár sekúnd spôsobiť ľuďom,

ktorých milujeme, hlboké rany, ale trvá veľa rokov, kým sa také
rany zahoja.

Chcem, aby sa naučili odpúšťať, odpúšťať skutkom.
Chcem, aby vedeli, že sú ľudia, ktorí ich veľmi milujú, ale

ktorí nevedia, ako svoje city vyjadriť.
Chcem, aby vedeli, že za peniaze si môžu kúpiť všetko, okrem

lásky a šťastia.
Chcem, aby poznali, že skutočný priateľ je ten, kto o nich

všetko vie, a aj tak ich má rád.
Chcem, aby poznali, že vždy nestačí, aby im odpustili druhí,

ale že oni sami musia odpúšťať.“
Chvíľu som sedel a tešil sa z Božej prítomnosti. Potom som

Bohu poďakoval, že si na mňa urobil čas. Poďakoval som mu za
všetko, čo pre mňa a moju rodinu robí.

A Boh odpovedal:
„Kedykoľvek. Som tu dvadsaťštyri hodín denne. Len sa spýtaj

a ja ti odpoviem.“
Ľudia zabudnú, čo ste povedali.
Ľudia zabudnú, čo ste urobili.
Ale nikdy nezabudnú, ako sa vedľa vás cítili.

j.r.
zdroj: internet


