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,,Matka roka 2009" regiónu Orava
Dňa 16.6. 2010 sa v MsKS Dolný Kubín konal prvý ročník súťaže ,,Matka roka 2009" regiónu Orava. Podujatie sa uskutočnilo pod 

záštitou Občianskeho združenia Centrum pre rodinu a sociálnu starostlivosť Harmónia. Hlavnou organizátorkou bola Helena 
Adamčáková, ktorá vo svojom príhovore uviedla, že najlepšie sa pri organizácii spolupracuje s oravskými rodákmi, lebo tí majú srdce 
na správnom mieste a pri možnosti pomôcť, nikdy nezaváhajú.

Celý večer sa niesol v slávnostnej, ale zároveň uvoľnenej atmosfére. V kultúrnom programe sa spevom a hrou prezentovali 
talentovaní žiaci z Dolného Kubína. 
Spolu bolo nominovaných 41 žien z celej Oravy a to zásluhou samospráv alebo príbuzných našu obec zastupovalo 7 mamičiek. A to: 
Anna Chromeková, Jozefína Srogončiková, Mária Vrábľová, Gabriela Habláková, Jozefína Podstavková, Veronika Števlíková, Anna 
Kolenčíková.

Všetky nominované získali ocenenie v podobe listiny, kvetov a potleskov. Najväčším darom sú však pre ne deti a ich zdravie, pokoj 
a šťastie, ako uviedli v rozhovoroch.

Absolútnou víťazkou sa stala 102-ročná Gizela Poláčiková zo Štefanova nad Oravou, ktorá zavčasu ovdovela a sama vychovala 10 
detí. Vďaka práci pôrodnej babice priviedla na svet cez 300 detí. V krátkej videonahrávke odovzdala posolstvo, že sa nikdy netreba 
vzdávať a že je dôležité, aby človek žil v pokoji a mieri. 
Slávnosť mala veľký úspech a jasný cieľ: vyjadriť úctu a vďaku všetkým matkám za to, čo robia. Myslím si, že sa to v plnej miere podarilo.

Monika Vrábľová

Lesnianske noviny 

aj na internete
Opäť vás  in for mujeme o  
i n t e r n e t o v e j  s t r á n k e  
www.beskyd.sk. Je to stránka 
občianskeho združenia Beskyd. 
Okrem propagácie obce v oblasti 
cestovného ruchu, budú na tejto 
s t r á n k e  v š e t k y  v y d a n i a  
Lesnianskych novín vo formáte 
pdf.  V pr ípade záujmu o 
spropagovanie poskytovania 
akýchkoľvek služieb v cestovnom 
ruchu, sa môžete informovať na 
tel. čísle 0905-34 45 77.

                    
           Daniel Mazúch, OZ Beskyd
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Nezáleží na tom, či riadite podnik, alebo ste pastierom oviec, či 

ste bankár, alebo smetiar, policajt, alebo výtržník, či ste 

nezamestnaný, alebo zamestnávate ľudí. O tom, kto nás bude 

zastupovať, starať sa a riešiť naše problémy a potreby nasledujúce 

štyri roky, môže rozhodnúť každý z nás. 

27. novembra 2010 v čase od 7:00 do 20:00 sa konajú voľby 

starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. 

Voliť môže každý občan Oravskej Lesnej, ktorý v čase konania 

sa volieb dovŕšil 18 rokov. 

Občania, ktorí majú záujem a nemôžu sa napríklad zo 

zdravotných dôvodov zúčastniť volieb, môžu požiadať o voľbu 

pomocou prenosnej urny. Určená komisia vycestuje za voličom do 

miesta jeho trvalého pobytu a umožní mu zúčastniť sa takýmto 

spôsobom voliť z miesta svojho domova.

Spôsob voľby bude taký istý, ako sme už zvyknutí z predošlých 

volieb. Volič dostane dva volebné lístky. Na prvom zakrúžkujeme 

jedného z kandidátov na starostu obce. Na druhom volebnom lístku 

zakrúžkujeme minimálne 1 a maximálne až 11 kandidátov na 

poslancov do obecného zastupiteľstva. 

Neplatný volebný lístok môže vzniknúť:

• zakrúžkovaním viac ako jedného kandidáta na starostu obce

• zakrúžkovaním viac ako 11 kandidátov na poslancov do  

obecného zastupiteľstva

• nezakrúžkovaním žiadneho z kandidátov

Srdečne Vás pozývame na tieto voľby a prajeme pevnú ruku pri 

rozhodovaní.

Redakcia LN

V čom spočíva práca poslancov OZ

Postavenie poslancov, ich povinnosti a oprávnenie 

upravuje Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov, z ktorého vyberáme to 

najhlavnejšie.

Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný 

najmä:

zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený, 

dodržiavať organizačný a rokovací poriadok, 

obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Poslanec je oprávnený najmä: 

predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným 

orgánom návrhy, požadovať informácie od subjektov 

pôsobiacich v obci, zúčastňovať sa na previerkach, na 

kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré 

uskutočňujú orgány obce.

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov 

o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

Poslanec OZ skladá sľub, ktorý znie: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem 

riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 

predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca OZ 

ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

svedomia a vedomia.“
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov

V našej obci si budeme vyberať starostu zo štyroch kandidátov :

Ing. Viera Mazúrová - SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, 49r., ekonómka

Ing. Dominik Murín - Nezávislý kandidát, 48r., strojný inžinier

Ing. Ľubomír Olbert - Nezávislý kandidát, 35r., projektant

Ing. Albín Viater – KDH, SDKÚ–DS, 39r., starosta obce

Poslancov do obecného zastupiteľstva si budeme vyberať z 

37 uchádzačov:

Bejdáková Jolana, 57r. majsterka výroby (SMER-SD) Majdiš Marek, JUDr., 25r., asistent na VŠ (KDH)

Briš Pavol, 44r., živnostník (SDKÚ-DS) Mateáš Jaroslav, Mgr., 39r.,  technik (KDH)

Briš Vendelín, 32r., živnostník (SMER-SD) Mateáš Jozef, 42r., lesný robotník (ĽS-HZDS)

Brňák František, Ing., 50r., živnostník (SMER-SD) Murín Justín, 47r., 

Brňák Jaroslav, 42r., živnostník (nezávislý kandidát) pracovník v elektrotechnike 

Brňák Ladislav, 64r., dôchodca (SDKÚ-DS) Novosad Stanislav, 35r. 

Brňák Peter, 40r., živnostník (SMER-SD) projektový manažér 

Demková Eva, Mgr., 41r., učiteľka Opartyová Anna, 51r., zubný technik (KDH)

Dulovec Jaroslav, Ing., 34r., živnostník (SNS) Paľák Ján, 49r., živnostník (SDKÚ-DS)

Dulovec Peter, 49r., podnikateľ (SMER-SD) Rabčan Pavol, 50r., živnostník (ĽS-HZDS)

Hablák Jordan, 40r., živnostník (SNS) Rošťák Jozef, 34r., živnostník 

Chromeková Marta, Mgr., 39r., Srogončík Pavol, 32r., živnostník (SaS)

sociálny pracovník (SDKÚ-DS) Srogoň Martin, 38r., živnostník (KDH)

Chudoba Viktor, 53r., vodohospodár (SMER-SD) Tisoň Jozef, 34r., automechanik 

Chudobová Terézia, 39r., vedúca predajne (ĽS-HZDS) Viater Augustín, Ing., 33r. živnostník (KDH)

Janovič Ján, 37r., podnikateľ (SMER-SD) Vrábeľ Anton, 42r., vodič (SMER-SD)

Kianičková Marianna, Ing., 54r., prednostka (KDH) Vrábeľ František, 46r., technik (SDKÚ-DS)

Kojda Ján, 53r., vodič (SMER-SD) Vrábeľ Ján, 45r., vedúci pracoviska (ĽS-HZDS)

Kolenčík Karol, 60r., elektromontér (SMER-SD) Vrábeľ Ľudovít, 40r., stolár (SNS)

Ladňáková Jozefína, 46r., účtovníčka (SMER-SD) Vrábľová Ľubica,42r.,kaderníčka (ĽS-HZDS)

(nezávislý kandidát)

(nezávislý kandidát)

(nezávislý kandidát)

(nezávislý kandidát)

(nezávislý kandidát)
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Klopi -  klopi brána, otváraj sa zrána, ide detí ako smetí...

V sprievode maminy a ocina sme 2. septembra zavítali do červené líčka a hoci nás boleli nohy, výletu sme sa potešili. Teraz 
materskej školy. sa už tešíme na „šarkaniádu“, len treba šarkany zhotoviť doma 
Naši rodičia tu však neboli prvýkrát, lebo už v auguste s rodičmi alebo súrodencami. Uvidíme, ktorý poletí najvyššie 
sa zúčastnili na prvom rodičovskom združení. Tam a najďalej....
sa dozvedeli všetko o materskej škole, o školskom poriadku, 
o tom, čo budeme potrebovať a spoznali pani učiteľky. Vaši škôlkári

Druhého septembra bol slávnostný začiatok školského 
roka. Predstavte si, mamina s nami pohľadala triedu, do 
ktorej budem chodiť, lebo v škôlke sú až štyri: trieda 
margarétok, zvončekov, motýlikov a lienok. Potom mala 
dostatok času, aby sa porozprávala s pani učiteľkou, my sme 
sa hrali s hračkami, poobzerali priestory škôlky  a uložili 
papučky do svojej šatne. Tento prvý deň sme v škôlke ostali 
„len toľko, koľko sme chceli“. Domov sme nešli 
s prázdnymi rukami., dostali sme uvítací list a malú 
sladkosť. Ďalšie dni sme ostali v škôlke bez maminy. Najviac 
sme sa tešili na škôlkárske ihrisko s preliezkami, 
pieskoviskami a veľkým domčekom, ibaže neustále pršalo. 
Keď prestalo pršať a vyšli sme von, ostali sme smutní 
z toho, že „veľkáči“ nám ihrisko  neustále ničia. Našli sme 
polámané lavičky,  rozsypaný piesok,  prevrátený 
domček....Naše tety upratovačky majú veľa práce, kým to 
dajú do poriadku, aby sme tam mohli ísť. 

V jeden pekný slnečný deň sme sa vybrali do blízkeho 
lesa „Lesným náučným chodníkom“. Najprv sme boli všetci 
odvážni, ale keď sme išli po mostíkoch ponad potok, 
niektorí z nás mali poriadny strach. Ujovia lesníci zabudli na 
nás menších., potrebovali by sme tam dorobiť zábradlie. 
V lese sme však uja lesníka stretli a hneď sme mu ukázali, čo 
potrebujeme. Popri chodníčku rástli všelijaké huby a spolu 
s učiteľkami sme vedeli, ktorá je jedovatá a ktorú si môžeme 
vziať domov. V škôlke nás navštívila aj teta redaktorka 
z televízie „ JOJ“ a chcela vidieť, ako sa obliekame 
na vychádzku.

Prišla aj teta logopedička, ktorá bude s nami robiť 
logopedické cvičenia v škôlke raz mesačne, aby sme vedeli 
správne rozprávať. Pretože chceme mať zdravé zúbky, tety 
doktorky z Dolného Kubína nám ukázali, ako ich treba 
správne umývať a ošetrovať. 

Vybehli sme aj hore na kopec s ruksakmi na chrbte 
a videli sme našu dedinu z diaľky. Poriadne nás tam 
prefúkalo vetrisko, ale vôbec nám to nevadilo, lebo sme mali 

V školskom roku 2010/2011 MŠ navštevuje 88 detí v 4. triedach nasledovne:

malá trieda „Lienky“ 3 – 4 r. – 14 detí Mgr. Viera Balúnová
Bc. Jana Srogoňová

stredná trieda „Motýliky“ 4 – 5 r. – 24 detí Bc. Anna Bartošová
Emília Kojdová(zrš pre materskú školu)

predškolská trieda „Margarétky“ 5 – 6 r. – 25 detí Alena Andrisáková
Anna Blahovcová

predškolská trieda „Zvončeky“ 5 – 6 r. – 25 detí Ľudmila Kolenčíková
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Zo základnej školy...

Prázdniny : Počet žiakov v triedach a ich triedni učitelia :

Jesenné 29. 10. 2010 - 2. 11. 2010 1.A -16 žiakov Mgr.Iveta Mičeková
vyučovanie sa začína  3.11.2010 1.B -16 žiakov Mgr.Zuzana Brňáková

Vianočné 23.12.2010 -  7. 1. 2011 1.C -16 žiakov Mgr.Daniela Paľáková
vyučovanie sa začína  10.1. 2011 2.A -24 žiakov Mgr.Iveta Kozáková

Polročné 31.1. 2011 , 2.B -23žiakov Mgr.Margita Viatrová
vyučovanie sa začína  1. 2. 2011 3.A -20žiakov Mgr.Mária Očkajáková

Jarné Žilinský kraj   14.2- 18.2 2011 3.B -16žiakov Mgr.Ľudmila Kolenčíková
vyučovanie sa začína 21.2. 2011 3.C -19žiakov Mgr.Eliška Kovaľová

Veľkonočné 21. 4. 2011  - 26. 4. 2011 4.A -26žiakov Mgr.Jarmila Kakusová
vyučovanie sa začína 27. 4. 2011 4.B -27žiakov Mgr.Katarína Kojdová

Letné 1.7. 2011 – 2.9. 2011 5.A -25žiakov Mgr.Emília Chvojková
vyučovanie sa začína 5.9.2011 5.B -25žiakov Mgr.Daniel Mazúch

6.A -28žiakov Ing. Anna Mlichová
Zápis do 1. ročníka ZŠ 6.B -28žiakov Mgr.Katarína Srogoňová
 7.A -27žiakov Mgr.Monika Brachňáková

sa bude konať v čase od 15.1. - do 15.2. 2011 7.B -26žiakov Ing.Mária Kvaková
8.A -26žiakov Mgr.Mateášová Eva

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 8.B -25žiakov PaedDr.Zdena Majcherová
9.A -25žiakov Mgr.Helena Klimčíková

podľa  Metodického pokynu MŠ SR – 9. marca 2011 9.B -24žiakov Ing. Peter Oparty

Netriedni vyučujúci:
Vedenie školy :

Mgr. Jaroslav Kačaljak
Mgr. Miroslav Kvak - riaditeľ Bc.Katarína Paľáková
Mgr. Elena Mazúchová – zástupkyňa pre II. stupeň Mgr. Viera Olbertová
Mgr. Eva Demková – zástupkyňa pre I. stupeň Mgr. Ľubomíra Chromeková

Mgr.Serafín Beňuš

Vychovávateľky ŠKD :
p. Anna Póčiková
Bc. Zuzana Dulovcová

V školskom roku 2010/11 navštevuje školu 461 žiakov.
I. stupeň 203 žiakov: 96 chlapcov

107 dievčat
II. stupeň 258 žiakov: 127 chlapcov

131 dievčat 

Štatistické údaje o počte žiakov ZŠ :

 2010/11 - 461 žiakov
2009/10 - 462
2008/09 - 472
2007/08 - 481
2006/07 - 531
2005/06 - 490
2004/05 - 495
2003/04 - 498
2002/03 - 502
2001/02 - 517

1990/91 - 438
1984/85 - 499



Obec bude mať územný plán

Možno už niektorí z Vás zaregistrovali, že sa v našej obci opäť začalo pracovať na dokončení územného plánu obce. 
Na návrh starostu dňa 30.8.2010 poslanci OZ na zasadaní odsúhlasili zadanie na tento územný plán, ktorý by mal vypracovať 

Ing. arch. Ján Burian zo Žiliny. 
Návrh územného plánu bol vyvesený počas 30 dní na tabuli vo vchode obecného úradu v pracovných dňoch od 7.30 do 14.30. Boli na 

ňom vyznačené už existujúce zastavané plochy ako aj plánované výstavby. Podobne je to aj s existujúcimi či plánovanými rekreačnými 
zónami, umiestnením priemyselnej zóny časti obce, rôzne vedenia či už energetické, telefónne a podobne. 

Na čo však poukazujú niektorí občania, je skutočnosť, že na vyvesenom návrhu chýbali čísla parciel (resp. vyznačené hranice 
pozemkov) a nebolo z neho celkom jasné, kde presne sa plánované zástavby budú nachádzať. Na tabuli bolo síce uvedené, že občania 
môžu tento návrh pripomienkovať, ale myslíme si, že len malá časť obyvateľov vie o tom že sa ohľadom územného plánu niečo deje. 
Ohľadom tak dôležitej veci ako je územný plán obce, by mali byť občania oboznámení a informovaní. Minimálne by tak dôležitá 
informácia mala byť vyhlásená obecným rozhlasom, príp. by malo byť zvolané verejné zhromaždenie, kde by sa jednotliví ľudia k danej 
veci mohli vyjadriť a  pripomienkovať. 

Územný plán sa väčšinou robí s  vyhliadkou na 10-15 rokov. Samozrejme že sa môže následne z časti meniť alebo upravovať, dôležitá 
však je jeho prvotná forma. K množstvu návrhov zastavanej plochy sa okrem samotných občanov a rôznych dotknutých inštitúcii 
vyjadruje aj Krajský pozemkový úrad, ktorý má právo do územného plánu aj čiastočne zasiahnuť. Veríme, že sa územný plán obce podarí 
tentokrát dokončiť a bude na osoh obci a všetkým občanom.

Redakcia LN

Z obecnej matriky

Životné jubileum v poslednom období oslávili: Od júna do septembra pribudli:
Srogoň Róbert

Jún Kojdová Adéla
85 rokov : Kvaková Mária, Kolenčík Karol Kvak Lukáš

Júl : Vigoda Samuel
95 rokov : Briššák Cyril Vrábeľ Tobiáš
90 rokov : .Chromková Jozefína Briš Tadeáš
85 rokov : Grofčíková Albína, Bachňák Anton Kvak Adam
80 rokov : Podstavek Ľudovít Podstavková Aneta
75 rokov : Fajčák Bohumil Briš Filip

August Brachňák Nicolas
90 rokov : Brišová Žofia Jendrišáková Zuzana
75 rokov : Rakučák Ján Brišová Lenka
70 rokov : Tereš Benedikt Smolka Marko

September Srogončíková Sofia
75 rokov : Vrábľová Anna Franeková Dominika
70 rokov : Godišová Mária, Trúchla Margita

Oslávencom srdečne gratulujeme a prajeme veľa Od nás odišli...
zdravia, radosti z blízkych a veľa Božej pomoci ! Dibdiak Florián 72 r., Chudoba Rudolf  57 r.

Bejdáková Helena 82 r., Noga Štefan 77 r.
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Duchovné okienko

Cesta...
Blíži sa dátum, keď naša cesta bude viesť na cintorín. Čas, kedy budeme spomínať na tých, ktorí nás už predišli so znakom viery a spia 

spánkom pokoja.
Cintorín, to je najistejšia banka. Náš nebohý Prokop Briš to veľmi pekne napísal na spodnú časť kríža, ktorý sa nachádza na starom 

cintoríne.
„Ó človeče, pamätaj, že si z tohto sveta neodnesieš nič iné, iba dobré, či zlé skutky, ktoré rozhodnú o našej večnosti!“

Veľmi múdra veta. Učme sa múdrosti našich predkov. Moji drahí! Toto je naozaj citát, ktorý si zapíšme hlboko do svojich sŕdc. 
Keď pôjdeme na cintorín, uvedomme si, že je len otázkou času, kedy aj nás uložia do matky zeme.

Sme už raz takí, že nám uniká podstata veci. Skôr si dáme záležať na voskových ružiach, či imitácii kytíc kvetov, ako na tom, čo je pre 
toho zosnulého, ktorý tam leží, podstatné. Je to modlitba s vierou. Modlitba, svätá omša a skutky dobročinnej lásky – to sú veci, ktoré 
môžu pomôcť zosnulému, ak je ešte v očistci. 

Jemu je úplne jedno, či ma nad sebou mramorový pomník a či len obyčajný kríž. To nie sú veci, ktoré by rozhodovali o našej večnosti.
Starí, múdri ľudia hovorievali RESPICE FINEM – pamätaj na koniec a isto nezhrešíš.

Naša cesta k večnosti je tvrdá, kamenistá. Známy ruský spisovateľ F.M.Dostojevskij túto našu cestu v románe „Bratia Karamazovci“ 
opisuje takto : „Choď a neboj sa. Na ľudí sa neroztrpčuj, za príkoria sa nehnevaj. Nebohému v srdci odpusť, čím Ti ublížil. Naozaj 
sa s ním pomer. Keď sa kájaš, tak i ľúbiš.“ 

Váš duchovný otec
Miloslav Marušiak

Citáty
„Pamätajme, že všetko čo na tomto svete máme, máme len „požičané“ a  jedného dňa to budeme musieť vrátiť.“

„Neplač nad tým, čo Ti chýba, ale teš sa z toho čo máš, lebo nevieš ako dlho to ešte budeš mať.“
„Na sklonku života nám ostane len to, čo sme rozdali....“
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Zápisnica OZ

Uznesenie číslo 25/2010 zo dňa 24.6.2010 Uznesenie číslo 26/2010 zo dňa 30.augusta 2010

Obecné zastupiteľstvo Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

A/ berie na vedomie

1. informáciu starostu obce o pripravovanej zmene rokovacieho  

1. informácie starostu obce o prácach pri zatepľovaní poria dku

zdravotného strediska

2. informácie o prácach na obecnom vodovode B/ schvaľuje

3. informácie starostu obce o finančnej situácii v obci

4. informácie p.Briša Pavla o pokračovaní prác na zdravotnom  1. Správu o vyhodnotení pripomienkového konania a postupu  

stredisku obstarávania zadania pre ÚPN-O Oravská Lesná vypracovanú  

5. interpelácie poslancov na starostu obce Ing. arch. Jánom Burianom

6. informácie prednostky obce o monografii Oravskej Lesnej

7. informácie Mgr. Miroslava Kvaka, riaditeľa ZŠ a MŠ o oprave  2. Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva v Oravskej Lesnej:

kotolne v základnej škole, opravy budú vykonané v auguste

8. informácie Pavla Briša o znečistení Katrenčíkovho potoka I. Konštatuje, že:

9. informácie starostu obce o výstavbe hokejového štadióna  

štandardná varianta: a) Zadanie pre Územný plán obce Oravská Lesná bolo po dobu  

a) stavebná časť betón, izolácie, kari rohože, práce viac ako 30 dní zverejnené na úradnej tabuli obce a bolo  

b) potrubie, chladiaci systém prerokované s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy,  

c) kompresorovňa právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 20  

d)mantinely, lavice pre hráčov, rozhodcovské a trestné lavice,  Stavebného zákona.

    brány

e) chladiaca náplň, revízie, skúšky b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej   

správy, samosprávy a právnických osôb sú zapracované 

B/ schvaľuje v dopracovanom Zadaní pre Územný plán obce Oravská Lesná,  

resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania ďalších  

program rokovania OZ po doplnení navrhnutých bodov. stupňov územnoplánovacej a projektovej dokumentácie

1. programový rozpočet obce na rok 2010 a výhľad na roky 2011  c) Krajský stavebný úrad v Žiline po prerokovaní, vyhodnotení  

a 2012 pripomienkového konania a zapracovaní pripomienok do  

2. v Organizačnej smernici o verejnom obstarávaní č. 1/2010 obsahu Zadania vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 20  

v  neskoršom znení v článku 7, bod 1, odsek 1 doplniť „Komisiu  ods. 5) Stavebného zákona listom č. 2010/01426/HRI zo dňa  

na návrh starostu obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo 27.8.2010, v ktorom konštatuje, že obsah návrhu Zadania a  

3. zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,  postup jeho obstarania a prerokovania je v súlade s príslušnými  

členov obecnej rady, predsedu komisie a členov komisie za prácu  právnymi predpismi a zároveň odporúča Obecnému  

v obci a účasť na obecnom zastupiteľstve a obecnej rade  zastupiteľstvu v Oravskej Lesnej predmetné Zadanie schváliť.

príslušnej komisií v sume:

a) poslanci a členovia obecného zastupiteľstva a obecnej rady  II. Súhlasí

    vo  výške 33 € v čistom

b) predseda a členovia komisie vo výške 3 € v čistom S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy,  

4. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na sam osprávy a právnických osôb k návrhu Zadania pre Územný  

2. polrok 2010 plán obce Oravská Lesná

 5.prémie za II.Q 2010

 a) starostovi obce vo výške 40% III. Schvaľuje

 b) kontrolórovi obce vo výške 30%

Zadanie pre Územný plán obce Oravská Lesná podľa § 20, ods. 7)  

písm. c) Stavebného zákona
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Stredisko ORAVA SNOW ide vytvoriť nové pracovné miesta

Lyžiarske stredisko v Oravskej Lesnej získalo nenávratný finančný príspevok na vytvorenie nových pracovných miest. Lyžiarske 
stredisko v najchladnejšej slovenskej doline v Oravskej Lesnej sa začína pripravovať na zimnú sezónu.

S podporou operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia ide stredisko vytvoriť 16 pracovných miest na pozície vlekárov, 
snežných majstrov, vodičov snežných vozidiel, či pokladníkov. Informáciu potvrdil Ing. Róbert Škripko, konateľ spoločnosti KORA 
Slovakia s.r.o., ktorá prevádzkuje stredisko ORAVA SNOW.

Stredisko vhodné najmä pre rodinnú lyžovačku sa v posledných rokoch dynamicky rozvíja investovaním do infraštruktúry horských 
dopravných zariadení, či systému zasnežovania. Do obsluhy zariadení je 
však potrebný kvalitný a vyškolený personál, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou produktu strediska. 

R. Škripko predpokladá, že nové pracovné miesta sa budú obsadzovať 
najmä uchádzačmi z obce Oravská Lesná a okolitého regiónu. 

Stredisko ORAVA SNOW je členom zduženia cestovného ruchu 
Klaster ORAVA, ktorého cieľom je vybudovať z regiónu Orava úspešnú 
destináciu cestovného ruchu. Výška nenávratného finančného príspevku je  
183.997,90 .

V rámci projektu žiadateľ vytvorí 16 nových pracovných miest. 
Predpokladá sa, že všetkých 16 nových pracovných miest bude 
obsadených uchádzačmi s obce Oravská Lesná, resp. s najbližšieho 
regiónu.

Ing. Róbert Škripko

€

Na to, čo sa deje a čo nového • ŽSK realizuje zimnú údržbu v celom • aj Oravská knižnica sa pýši dotáciou na 
sa udialo vo VÚC v poslednom období, kraji, teda aj na Orave, vlastnou odstraňovanie bariér a nevyhovujúcich 
sme sa opýtali Ing. Viery Mazúrovej, činnosťou. Spolu asi 150 vozidiel je tepelno-technických podmienok
poslankyne Žilinského samospráv- vybavených GPS systémom, takže 
neho kraja. verejnosť ich môže monitorovať priamo • 19 detí z regiónu Oravy získalo štipendiá 

Od júna 2010 Žilinský samosprávny n a  i n t e r n e t o v e j  s t r á n k e  na jednoročné štúdium cudzieho jazyka 
kraj /ŽSK/ funguje v krízovom režime. www.regionzilina.sk, v časti geografického v zahraničí. Vítame takúto možnosť, že 
Dôvodom je najväčší výpadok dane informačného systému. Na zníženie mládež s výborným prospechom, zo 
fyzických osôb od roku 2005. Oproti prašnosti na cestách II. a III. triedy sociálne slabších rodín má šancu 
minulému – krízovému roku príjmy tvoria sa zakúpila čistiaca a zametacia technika. vycestovať do zahraničia, zdokonaliť 
len asi 25%. sa v cudzom jazyku a zvýšiť si tým šancu 

Aj napriek obmedzeným finančným • na skvalitnenie dopravnej infraštruktúry na lepšie uplatnenie na vysokých školách 
možnostiam je snaha i naďalej podpo- a modernizácie ciest sa v regióne Oravy i trhu práce.
rovať rôzne projekty, pomáhať pri schválilo množstvo projektov za niekoľko 
organizovaní  kultúrnych, športových desiatok miliónov Eur, spolufinancované • nezabudlo sa ani na ľudí na Orave, ktorí 
a spoločenských podujatí. ŽSK. Veríme, že v najbližšej dobe to bude boli poškodení júnovými povodňami a 

vidieť aj v našej obci. mnoho ďalších
Žilinský samosprávny kraj podpo-

roval v tomto roku na Orave tieto • podporili sme projekty v cestovnom Redakcia LN
grantové programy: ruchu, napríklad obec Oravská Polhora 

r e a l i z u j e  p ro j ek t  „ G a j d o š sk ým  
• viac ako 3,4 mil. Eur investuje do chodníkom k najsevernejšiemu bodu 
domova sociálnych služieb, či už ide Slovenska.“...
o výmenu okien, zatepľovanie, atď. ... Podporili sa projekty zamerané na rozvoj 

vidieka, dotácia na skrášlenie centier obcí. 
• nezabúda ani na svoje štyri nemocnice, Grantové programy pre oblasť kultúry 
dve z nich sú na Orave - v Dolnom Kubíne boli zamerané napríklad na opravu 
sa vystavali nové operačné sály, pribudlo kazateľnice v rímsko-katolíckom kostole 
oddelenie anestézie a centrálnej v Bobrove, FS Fľajšovan získal už 
sterilizácie, pribudlo tiež nové sanitné druhýkrát dotáciu na Medzinárodný 
vozidlo. detský festival „Folklór bez hraníc“...
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Šport

TJ

Vážení športovci, važení športoví fanúšikovia, sponzori a farskom kostole v sobotu ráno a pokračovali sme sprievodom 
spriaznené duše ! s konským záprahom a folklórnou muzikou Chudobovcov až na 

futbalový štadión, kde sme odštartovali športovú a zábavnú časť 
Čas neuprosne beží  a naša TJ Oravská Lesná má už 50 rokov. Je 

to už dosť dlhé obdobie fungovania našej organizácie, preto sme 
sa rozhodli dôstojne osláviť toto 50. výročie nášho založenia. 

Hlavné oslavy sme sústredili do dvoch dní - 17 a 18. júla 2010. 
Najskôr sme však museli upraviť naše športoviská a budovy tak, 
aby sa oslavy mohli konať v dôstojných a upravených priestoroch. 
Za výdatnej podpory sponzorov, členov TJ a obecného úradu sa 
nám podarilo zrekonštruovať  a čiastočne opraviť  športovú halu, 
futbalové šatne, opravili sme futbalové ihrisko, parkovisko 
a prístupové plochy. Za veľmi krátky čas sa nám pri veľkom 
nadšení podarilo veľké dielo. Týmto sa chcem ešte raz veľmi pekne 
poďakovať všetkým sponzorom, bezplatným brigádnikom, 
členom TJ a všetkým spriazneným dušiam. Len vďaka tomu sme 
mohli dôstojne oslaviť toto výročie.

Oslavy sa niesli v duchu poďakovania všetkým, ktorí pomáhali či 
už založiť TJ, alebo ju aj úspešne doviesť do dnešných dní. 
Odmenili sme aj tých najaktívnejších, hlavne za obdobie rokov 
1990 až 2008. Odmenu by si zaslúžilo oveľa viac podporovateľov 
TJ, ktorí sa obetovali pre šport, ktorí obetovali zo svojho času, osláv. Počas týchto dvoch dní sme zorganizovali futbalové turnaje 
financií a určite museli pre šport obetovať aj kus rodinného života. žiakov,  dorastencov i futbalových vyslúžilcov, zorganizovali sme 
Nie je v našich silách všetkých odmeniť, budeme sa však snažiť volejbalový turnaj i atraktívnu súťaž v kopaní pokutových kopov. 

Medzi športovými súťažami nám čas spríjemňovali vystúpenia 
folklórných súborov Flajšovanček a Tanečník a novodobí free 
styloví žongléri s loptou. Hlavným bodom osláv bol večerný 
sobotnajší program Lesňanské repete, kde sme oceňovali 
najaktívnejších športových funkcionárov a priaznivcov z rokov 
1990 až 2008. Program moderoval Ján Šesták a známy športový 
komentátor Karol Polák. Hudobným programom nás sprevádzala 
Martinská skupina FG Band za účasti hostí Petra Stašáka 
a Chudobovcov. Po skončení sme až do rána pokračovali tanečnou 
zábavou. 

V našich aktivitách sme ani po skončení osláv nepoľavili. 
Podarilo sa nám posunúť žiacke futbalové mužstvá až do tretej 
ligy, čo pomôže rozvoju mládežníckeho športu v našej obci. Na to, 
aby sme mohli dôstojne reprezentovať obec, potrebujeme kvalitné 
ihriská. Preto našim cieľom je zrekonštruovať futbalové ihrisko, 
ktoré už patrí medzi najhoršie na Orave a pustili sme sa aj do 

zaviesť pravidelnejší systém týchto poďakovaní. Veľká vďaka patrí dostavby hokejového ihriska. Je to veľký cieľ. Len rozpočtované 
aj všetkým rodinným príslušníkom, ktorí ich podporovali a doteraz náklady na rekonštrukciu ľadovej plochy (bez šatní a hľadiska) sú 
podporujú všetkých športových nadšencov. odhadované na 200.000 až 400.000 eur v závislosti od varianty. 

Samotné oslavy začali slávnostnou svätou omšou v našom Oslovili sme mnoho sponzorov, štátnych organizácií...

TJ Oravská Lesná, športový areál č. 364, 029 57  Oravská Lesná, IČO: 14220083, Č. účtu:54187536/0900
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Šport

Zatiaľ však všetko realizujeme brigádnickym spôsobom 
z vlastných darov, darov sponzorov a obecného úradu. Budeme 
sa snažiť zverejniť všetkých našich darcov a sponzorov na našich 
reklamných plochách do konca tohto roku. Ešte raz veľmi pekne 
ďakujeme všetkým doterajším sponzorom. Veríme a dúfame, že 
sa pridájú aj ďalší, prípadne sa nám podarí získať dotácie 
z verejných zdrojov. 

Budeme veľmi radi, ak sa akýmkoľvek spôsobom pripojíte 
k nám a pomôžete nám pri našich aktivitách či už finančne, 
alebo svojou prácou. 

Taktiež Vás pozývame - pomôžte nám a zapojte sa do trénerskej  
a funkcionárskej práce v TJ. Aktívnych členov je stále nedostatok.

Nazáver pripájam 2 citáty, ktoré najlepšie vystihujú zmysel práce 
nadšencov nielen v našej TJ:

1. Človek, ktorý myslí len na seba a vo všetkom hľadá výhody len 
pre seba, nemôže byť šťastný. Ak chceš byť šťastný, ži pre 
druhých.

2. Život nie je užitočný, keď ho žijeme len pre seba.

Ing. Martin Murín
prezident TJ Oravská Lesná
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Šport  Futbal

Žiaci našej TJ začali túto futbalovú sezónu v III.lige ako nováčik. 

Po trochu rozpačitom začiatku  nabrali už pomaly ten správny kurz 

a v tabuľke im patrí 6.miesto.

Aj naši muži striedajú dobré výkony s horšími, asi záleží na ich 

Posledné výsledky: momentálnej hlavne psychickej pohode, a tomu potom 

Hruštín – Or.Lesná  0:7 (0:4), Or.Lesná – Rabča 1:2 (1:2) zodpovedá aj ich výkon. V tabuľke však stoja veľmi dobre, 

držíme im palce a prajeme im ešte ďalšie zlepšenie.

Tabuľka III.ligy B starších žiakov

Posledné výsledky: 

1.Rabča 10 8 0 2 51:10 24 Or.Lesná – Hruštín 3:3 (1:3), Bziny – Or.Lesná 2:4 (1:3)

2.Habovka 10 6 3 1 27:4 21

3.Klin 8 7 0 1 24:6 21 Tabuľka muži

4.Liesik 10 6 2 2 32:13 20

5.Zákanenné 9 5 2 2 17:11 17 1.Dlhá 10 8 1 1 30:4 25

6.Or. Lesná 9 4 1 4 25:13 13 2.Medzibrodie 10 8 0 2 22:8 24

7.Lipt. Hrádok 8 4 1 3 20:19 13 3.Breza 10 5 2 3 23:14 17

8.Istebné 10 3 2 5 23:27 11 4.Or.Lesná 10 5 2 3 21:17 17

9.Z. Poruba 10 2 3 5 10:17 9 5.Hruštín 10 4 4 2 27:16 16

10.Sučany 9 3 0 6 14:27 9 6.Or.Polhora 10 4 4 2 17:9 16

11.Hruštín 9 1 0 8 4:78 3 7.Krivá 10 5 0 5 14:17 15

12.Blatnica 9  0 1 8 3:24 1 8.Liesek 10 4 1 5 21:18 13

9.Leštiny 10 4 0 6 15:23 12

10.Podbiel 10 3 2 5 10:19 11

Dorast je v tabuľke tak isto na 6.mieste, no tu o stabilných 11.Habovka 10 2 0 8 16:35 6

výkonoch hovoriť nemožno. Chlapci sa vedia vypnúť k dobrému 12.Bziny 10 0 0 10 6:42 0

výkonu proti ťažkým súperom, v Dlhej vhrali 2:1, no naopak 

v Bobrove u posledného bol výsledok 0:5. V Hruštíne 0:0.

Posledné výsledky: 

Or.Lesná – Dlhá 2:1, Hruštín – Or.Lesná 0:0

Tabuľka I.triedy dorast

1.Istebné 11 7 3 1  41:15 24

2.Dlhá 11 7 1 3 35:13 22

3.Zubrohlava 11 7 0 4 26:16 21

4.Klin 11 6 1 4 30:20 19

5.Vavrečka 11 6 0 5 34:29 18

6.Or.Lesná 11 5 3 3 14:16 18

7.Zázrivá 11 5 2 4 29:19 17

8.Habovka 11 5 2 4 24:19 17

9.Novoť 11 5 0 6 19:35 15

10.Bobrov 11 4 2 5 22:23 14

11.Or.Polhora 11 4 1 6 24:23 13

12.Beňadovo 11 3 2 6 11:41 11

13.Lokca 11 3 0 8 14:31 9

14.Hruštín 11 1 1 9 11:34 4


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

