
strana: 1

číslo: 3/2012 ročník: IV.

1. júla 2012 sa v našej obci konali preteky v motocrosse o pohár starostky
obce. Od 8:00 prebiehal zápis pretekárov, od 10:00 skúšobné jazdy a o 13:00 sa
začali samotné preteky. Jazdci súťažili v kategóriách: Junior (deti), MX2B,
MX1B, MX1+MX2. Počasie bolo priaznivé, dokonca hasiči museli polievať trať,
aby sa príliš neprášilo. Atmosféra bola vynikajúca. Už z diaľky bolo vidieť veľké
množstvo áut, motoriek, ľudí, navôkol sa rozliehala hudba, hlas skvelého komen-
tátora a zvuk motoriek. Diváci si mohli pochutiť na guláši. Nechýbalo ani pivko
a kofola. Naposledy boli u nás preteky pred tromi rokmi. V porovnaní s predchá-
dzajúcim podujatím bolo tento rok prítomných menej fanúšikov, avšak zážitok
nebol o nič horší.

Za zvukom motoriek...

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

MX1B (Hobby nad 250 ccm)
1. Milan Tekeľ
2. Sebastian Gryga - PL
3. Jozef Tekeľ

MX1
1. Daniel Močko - PL
2. Boris Mnich
3. Kamil Korzonek - PL

MX2
1. Lukáš Gejdoš
2. Mário Balcierák
3. Dominik Kuriak

Darina Chudobová

Junior:
1. Robert Ciganek
2. Lukáš Katrenčík
3. Patrik Kondela

MX2B (Hobby do 250 ccm)
1. Witold Mrozek - CZ
2. Radovan Urbančok
3. Ján Katrenčík

štvrťročné periodikum 11. 9. 2012
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Vážení spoluobčania,
po letnom období sa Vám opäť prihováram na stránkach Les-
nianskych novín. Udialo sa toho za necelé štyri mesiace dosť.
Iste ste mnohí postrehli opravu cesty na Kubínskej, vyasfaltova-

nie otáčky autobusov na Lehotskej
a opravu cesty k svätej Trojici.
Túto opravu prevádzala firma
Strabag vo výške viac ako 15 tis.

eur a financovaná bola z mi-
nisterstva dopravy. Obecný

rozpočet to nestálo ani jed-
no euro. Na prevenciu kri-

minality v centre obce
sme z ministerstva vnút-

ra dostali dotáciu vo
výške 8 000 eur, na-
inštalovali sme kame-
rový systém, ktorý
monitoruje celé ná-

mestie. Z programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR sme urobi-
li rekonštrukciu pôvodnej úvraťovej železničky pre účely vytvo-
renia cyklotrasy 1. etapa, vrátane výmenných aktivít medzi
našou obcou a českou obcou Huslenky. Trasa je dokončená,
ešte treba osadiť informačné tabule a lavičky. Na túto činnosť
nám fondy EÚ poskytli dotáciu vo výške viac ako 34 tis. eur.
Mysleli sme aj na našich dobrovoľných hasičov, dostali sme
dotáciu z ministerstva vnútra vo výške 2500 eur, zakúpili sme
pre nich a pre malých hasičov pracovné oblečenie, pre dospe-
lých ďalšie uniformy. Z projektu ministerstva kultúry sme do
obecnej knižnice zakúpili viac ako sto kníh.

Po takmer polročnom vybavovaní sme dostali za povodne,
ktoré boli vo februári 2012, refundácie vo výške 27 tis. eur.
Podali sme projekt SK – PL na rekonštrukciu kuchyne v kultúr-
nom dome. Verím, že budeme úspešní, lebo kuchyňa je v hava-
rijnom stave. Tiež zubná ambulancia v zdravotnom stredisku
prešla malou rekonštrukciou.

Na ministerstve školstva prebiehajú intenzívne rokovania
ohľadom rekonštrukcie kotolne v základnej škole. Výmena vyku-

Kontrolór má novú webovú
stránku

Z dôvodu neumožnenia zverejňovať všetky správy hlavného kon-
trolóra na webovej stránke obce Oravská Lesná, si kontrolór obce
zriadil vlastnú webovú stránku: www.kontrolorlesna.tk. Na tejto
stránke budete informovaní o činnosti hlavného kontrolóra, kde bude
zverejňovať všetky svoje správy, či iné informácie, o ktoré požiadajú
občania.                                                              Bc. Blažej Holubčík

Oznam pre seniorov
Klub dôchodcov v Oravskej Lesnej srdečne pozýva všetkých

členov na spoločné stretnutie v nedeľu 16.9.2012 o 16.00 hod.
v priestoroch kultúrneho domu na II. poschodí (vchod zozadu od
Poľnopotrieb). Týmto srdečne pozývame aj členov miestneho Klubu
invalidov.                                  Emília Chvojková, predsedníčka KD

rovania z pevného paliva na peletky potrebuje viac ako 460 tis.
eur. Verím, že budeme úspešní a zlepší sa aj životné prostredie
v centre obce.

Viem, že najbolestnejšia je v obci hlavná cesta. Je majetkom
Žilinského samosprávneho kraja, v súčasnosti prebiehajú in-
tenzívne rokovania. Je vyčlenených 1 mil. eur na opravu cesty
v úseku 7,5 km. Treba ešte urobiť verejné obstarávania. One-
skorenie opravy cesty bolo zapríčinené tým, že tento rok boli
nové parlamentné voľby a bývalá vláda tento projekt pozastavi-
la.

Popri práci na projektoch sme mali veľa športových a kultúr-
nych podujatí. Spomeniem Medzinárodný detský folklórny festi-
val – Folklór bez hraníc, futbalový turnaj o pohár starostky
obce medzi družobnými obcami, ďalší ročník Lesnianskeho
motokrosu, pretek Dogtreking. Najväčšia naša letná odpustová
slávnosť začínala vo štvrtok 26. júla svätou omšou pri kaplnke
Božieho milosrdenstva. Po omši si všetci pochutnali na výbor-
nom guláši, ktorí nám uvarili naši poľovníci. Odpustová sláv-
nosť pokračovala v nedeľu slávnostnou sv. omšou, ktorú celeb-
roval biskup Mons. Viliam Judák. Po nej využili Lesňania pekný
čas, aby išli s deťmi na kolotoče. Nechýbal ani jarmok so
stánkami. Poslednú augustovú nedeľu sme pozvali všetkých
občanov na už 5. konanie sv. omše na Úšuste pri Kríži priateľ-
stva.

Pri príležitosti skončenia duchovnej činnosti v našej obci
sme v mene všetkých obyvateľov obce poďakovali Vdp. kaplá-
novi Miroslavovi Balogovi za prácu a duchovný prínos.

Milí spoluobčania,
tak ako som Vás informovala v poslednom vydaní novín,

zúčastnili sme sa 22. mája 2012 súťaže o Európsku cenu obnovy
dediny. Z 29 krajín EÚ sme sa umiestnili na 4. mieste. Po obci
vo Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku. Na túto súťaž nám Žilin-
ský samosprávy kraj prispel sumou 1 300 eur. Ocenenie si
prevezmeme v piatok 21. 9. 2012 v rakúskej obci Langenegg.

Každé nové úprimné priateľstvo nás vždy obohatí. O to viac
nás obohatí, keď sa priatelíme s ľuďmi z rôznych krajín. Ukážme
sa svetu a svet nás pozná.

Ing. Viera Mazúrová, starostka obce

Nevzdávaj sa

Kde bolo tam bolo, bol jeden dedko, ktorý mal starého somára.
Somár jeden deň padol do studne. Chudák cele hodiny zúfalo plakal
a dedko sa snažil niečo vymyslieť, aby ho odtiaľ dostal. Nakoniec sa
rozhodol, že somár je už aj tak starý a studňu chcel aj tak zakopať
a tak nebude ďalej rozmýšľať nad nejakým riešením, ako ho dostať
von. Zavolal na pomoc susedov, aby mu pomohli. Každý sa chopil
lopaty a začali hádzať hlinu do studne. Starý somár pochopil, čo sa
deje a začal hrozne nariekať. Na prekvapenie každého sa po nejakom
čase ukľudnil. Po niekoľkých lopatách nahádzanej hliny dedko naku-
kol do studne. Prekvapene videl, že somár po každej lopate hliny
robí niečo fantastické. Otriasa zo seba hlinu a vždy ju zadupe pod
seba, a tak sa dostáva vždy vyššie a vyššie. Dedko a susedia ďalej
hádzali hlinu a somár sa otriasal a dostával sa vždy vyššie. Každý sa
len udivene pozeral, keď somár vykročil zo studne a šťastne odkrá-
čal. Život na nás bude vždy hádzať rôzne smeti a hlinu. Trik, ako sa
dostať zo studne je zo všetkého sa otriasť a urobiť krok hore. Každý
problém je len určitá možnosť/príležitosť urobiť krok ďalej. Z každé-
ho problému je nejaké východisko, kým to nevzdáš a nezastavíš sa.
Spomeň si na tento príbeh, keď bude ťažko.

Darina Chudobová
(zdroj: internet)

Sviatosť birmovania bude
v októbri

Otec biskup Mons. Štefan Sečka prekladá Sviatosť birmovania
v našej farnosti na sobotu 6. októbra 2012 o 10:00 hod.
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Naozaj vzácny hubársky úlovok sa podaril nájsť v Oravskej
Lesnej p. Antónii Miterkovej. Bola to kučierka veľká, ľudovo
taktiež nazývaná barania hla-
va. Kučierka veľká rastie od
augusta do októbra v ihlič-
natých lesoch, zvyčajne pri
koreňoch borovíc alebo aj
iných ihličnatých stromov. Je
rozšírená v celom miernom
pásme severnej pologule.
U nás rastie najmä v boro-
vých lesoch, v piesočnatej
pôde, hlavne na Záhorí. Je to
výborná jedlá huba, najmä
do polievok, na vyprážanie
i na sušenie. Plodnica je zvy-
čajne 50-200 mm vysoká
a 60-300 mm široká, ale čas-
to býva aj väčšia a niekedy dosahuje váhu až 6 kg. Táto patrila
práve k tým väčším, vážila takmer 6 kg a priemer hlavy bol
neuveriteľných 60 cm.

Unikátny hubársky úlovok

SEDMOKRÁSKA — pre detičky
s mamičkami či mamičky s detičkami

Presne 1.6.2012 na MDD sa v našej obci otvorili dvere do
detského centra SEDMOKRÁSKA. Toto centrum slúži naj-
mä pre mamičky, ktoré sú doma na materskej dovolenke
a ktoré nemajú deti v materskej škôlke. Dôvodov na jeho
založenie bolo hneď viacero. Mnohé maminky nemali kam
s deťmi ísť, iné zasa nemali v rodine deti primerané veku ich
dieťaťa. Tiež chceli zmeniť stereotyp všedných dní, vymeniť si
navzájom rady, naučiť deti podeliť sa, spoločne sa hrať a najmä
venovať sa deťom.

Centrum SEDMOKRÁSKA je otvorené každý utorok
a štvrtok od 9:00 – 12:00 hod. V prípade nejakej zmeny sa vás
budeme včas snažiť informovať miestnym rozhlasom, príp. na
facebooku Lesnianskych novín. Vstup je zatiaľ zdarma.

Program:

9:00 – 10:00 – cvičenie mamičiek s deťmi (cviky na chrb-
ticu, na ploché nohy, na správne držanie tela, na spevnenie
svalov)

10:00 – 11:00 – voľné hranie detí (desiata, kávička pre
mamičky a čaj pre deti)

11:00 – 12:00 – tvorivé dielne pre deti a učenie riekaniek
a pesničiek

Radi by sme upovedomili všetky mamičky či oteckov, že
SEDMOKRÁSKU môžu navštíviť všetci tí, ktorí nechcú doma
„lenošiť“ ale sa chcú aktínejšie venovať deťom.

Týmto by som sa chcela poďakovať Obecnému úradu za
poskytnutie priestorov a finančnú pomoc a taktiež by som
chcela poďakovať všetkým sponzorom, ktorí pomohli pri za-
kladaní detského centra SEDMOKRÁSKA, či už finančne
alebo materiálne.

Katarína Katrenčíková, vedúca detského centra

Tanečník tancoval
pod Kráľovou hoľou

FS Tanečník bol pozvaný ako zástupca Dediny roka 2011
dňa 5. 8. 2012 na 17. ročník folklórnych slávností pod Kráľovou
hoľou do Liptovskej Tepličky, ktorá bola Dedinou roka 2007.

Súčasťou týchto slávností bol aj sprievod touto krásnou dedinou,
kde sme videli ako si ľudia veľmi vážia folklór a zachovávajú
folklórne tradície, ochutnali sme miestne tradičné jedlá a videli
domy, v ktorých sa kedysi bývalo. Stretli sa tu folklórne skupiny
z rôznych regiónov. Každá priniesla so sebou nejaký darček ako
symbol dediny, z ktorej pochádzajú. Bolo to krásne podujatie
a už sa tešíme na budúci rok, keď si znovu zatancujeme
a zaspievame pod Kráľovou hoľou.

Anna Rabčanová

Stanislav Novosad
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Prvé Sväté prijímanie

V nedeľu 3. júna v kostole Sv. Anny žiaci 3. ročníka ZŠ pred oltárom po prvý krát prijali Pána Ježiša v podobe chleba. Naši
duchovní otcovia k I. Sv. prijímaniu pripravili 47 detí, 23 dievčat a 24 chlapcov, za čo im patrí srdečné poďakovanie.

Škôlkarské ihrisko sa „zapáčilo“ aj starším

Nemilé prekvapenie čakalo na detičky
MŠ, ktoré im pripravili o niečo starší „ka-
maráti“, ktorí sa počas prázdnin zrejme
nudili. Zlomený mostík, zlomená hlava
koníka, povytrhávaný plot okolo terasy
MŠ, vybité sklo vo dverách či popísané
steny škôlky boli
mimo iné prázd-
ninovou činnos-
ťou zrejme star-
ších „detičiek.“
Nechýbalo ani
„smetisko,“ kto-
rého obsahom
boli aj fľaše z vína
či alkoholu.

Prečo?... Prečo
niekomu prekáža
priestor vyhrade-
ný naším najmenším?

Zrejme si títo mladí ľudia ani neuvedo-
mujú, koľko práce, námahy či financií
stojí vybudovanie takéhoto areálu, ktorý
vytvorili možno aj ich rodičia či ešte starí
rodičia.

Keby to vedeli, možno by upustili od
vylamovania dosiek z oplotenia, ktoré po-
tom použili na rozloženie ohňa na neďale-
kom náučnom chodníku.

Keby vedeli, že možno práve ich prí-
buzní či známi budú za nich musieť na-

právať spôsobenú škodu, možno by si to
druhýkrát rozmysleli.

Keby si uvedomili, že už o niekoľko
rokov sa na tom ihrisku budú hrávať ich
deti, snažili by sa ho naopak možno viac
šetriť.

No zrejme to teda nevedeli a možno
ešte nevedia, ale teraz už majú možnosť
sa nad tým zamyslieť a uvedomiť si, že
popri ničení toho hmotného si v sebe pes-
tujú aj neúctu. Neúctu voči tým, ktorí
vynaložili kus námahy a práce, ktorej si
takto nevážia....a to je ešte horšie ako
samotné ničenie....

Jozef Rošťák
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PRÁZDNINY :
Jesenné - 31.10. 2012 - 02.11. 2012

vyučovanie sa začína 05.11.2012

Vianočné - 24.12.2012 - 07.01. 2013
vyučovanie sa začína 08.01. 2013

Polročné - 01.02. 2013,
vyučovanie sa začína 04.02. 2013

Jarné - Žilinský kraj 25.02 - 01.03. 2013
vyučovanie sa začína 04.03. 2013

Veľkonočné –28. 03. 2013 - 02. 04. 2013
vyučovanie sa začína 03. 04. 2013

Letné - 01.07. 2013 – 30.8. 2013
vyučovanie sa začína 02.09.2013

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa bude konať
v čase od 15.1. - do 15.2. 2013

Celoslovenské testovanie žiakov 9. roč. -
podľa Metodického pokynu MŠ SR –
13. marca 2013

V školskom roku 2012/2013 do našej ško-
ly nastúpilo
SPOLU: 469 žiakov z toho :
I. stupeň 205 žiakov - 91 chlapcov

- 114 dievčat
II. stupeň 264 žiakov - 136 chlapcov

- 128 dievčat
Spolu: 469 žiakov, 227 chlapcov a 242 diev-
čat

Zaujímavosti zo ZŠ

V školskom roku 2012/2013 bude zá-
kladnú školu navštevovať 469 žiakov, z toho
227 chlapcov a 242 dievčat v 10 triedach na
I. stupni a v 10 triedach na II. stupni základ-
nej školy. Materskú školu bude navštevovať
94 detí v štyroch triedach, z toho bude
55 predškolákov.

Oproti minulému školskému roku vzrás-
tol počet žiakov základnej školy o 9 žiakov
a do prvého ročníka nastúpilo 58 prváčikov.

Počas minulého školského roka a počas
prázdnin boli v škole urobené nasledovné
opravy a údržby budovy a zariadenia školy:
oprava vstupného schodiska a vstupného are-
álu školy - I. etapa, oprava a údržba multi-
funkčnej triedy, výmena zábradlia na scho-
diskách, náter strechy školy, oprava a údrž-
ba bleskozvodov, doplnenie a výmena ná-
bytku, oprava a údržba kotolne, skvalitnenie
priestorových podmienok na prácu žiakov
a zamestnancov školy, zakúpenie informač-
no - komunikačných technológií - tlačiarní,
PC, interaktívnych dataprojektorov.

V materskej škole sa počas roka nereali-
zovali žiadne veľké zmeny, opravy a údržby
v priestoroch MŠ, nakoľko sa pripravuje pro-
jektová dokumentácia rekonštrukcie vnútor-
ných priestorov MŠ, takisto aj vonkajších,
zateplenie budovy, obnova školského dvora,
odvodnenie budovy. Po zime sa opravovali

detské preliezačky a pieskoviská, umiestne-
né na školskom dvore (polámané veľkým
množstvom snehu.) V závere školského roka
sa presťahovala kancelária zástupkyne pre
MŠ do priestorov blízko hlavného vchodu,
pretože jej umiestnenie v hospodárskom pa-
vilóne bolo nevyhovujúce a ťažšie dostupné
rodičom. Taktiež sa počas prázdnin presťa-
hovala trieda lienok a trieda margarétok.
Zakúpili sa nové detské stoly a stoličky do
triedy lienok, do detskej spálne sa zakúpili
vankúšiky a paplóny. V priebehu roka sa
vymenili stoličky aj v triede motýlikov. Do
kabinetu telovýchovných pomôcok pribudla
pre deti rehabilitačná zostava tunel, do kabi-
netu učebných pomôcok sa zakúpili nové
didaktické pomôcky vhodné pre výchovno –
vzdelávací proces, priebežne sa dopĺňala
detská aj pedagogická knižnica. Areál škol-
ského dvora materskej školy je často zniče-
ný v dôsledku vandalizmu a je potrebné uro-
biť opatrenia, aby mladí ľudia neničili vybu-
dované ihriská, pieskoviská, ktoré slúžia pre
všetkých.

V najbližšej budúcnosti sa bude opravo-
vať strecha budovy MŠ – lapače snehu, úžľa-
bie strechy budovy ZŠ a postupne dopĺňať
vybavenie školy interaktívnou technikou.

Veľmi potrebná je rekonštrukcia kotolne
školy, ktorá je v havarijnom stave so zme-
nou palivovej základne na biomasu.

Ak máte doma veľa gaštanov a neviete,
čo s nimi, nechajte sa inšpirovať našimi tip-
mi. Môžete vytvoriť napríklad gaštanového
ježka. Je to celkom jednoduché. Potrebujete

gaštan, zápalky alebo špajdle, prípadne cen-
trofixku a predmet, ktorým urobíte dierky.
Postup je takýto: Do gaštanu urobíte dierky
a postupne do nich vkladáte nalámané zá-
palky alebo špajdle. Ježka môžete dozdobiť
centrofixkou.

Podobne si môžete zhotoviť aj gaštano-
vého panáčika. Potrebujete 4 gaštany (1 veľ-
ký, 1 stredne veľký a 2 malé), zápalky alebo
špajdle, opäť predmet na vytvorenie dierok
a centrofixku. Postup je nasledovný: Pouk-

ladáme si gaštany podobne ako je to na ob-
rázku, t. j. stredne veľký gaštan bude hlava,
najväčší bude trup a dva najmenšie nohy. Do
gaštanov urobíme dierky, do nich vložíme
zápalku a pospájame jednotlivé gaštany. Na
vrch môžeme dať čiapočku z gaštanovej škru-
piny a dokresliť oči, nos a ústa.

Darina Chudobová

Tvoríme s deťmi Bežím, bežím
Bežím, bežím do školičky,
poza humná, poza kríčky.

Učiť sa mi zachcelo,
preto je mi veselo.

Jeseň
Koniec leta pomaličky,
štebocú si lastovičky.
Deti bežia do školy,
pusto bude na poli.

Vietor fúka, šarkan letí,
kopec víta všetky deti.
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Z Obecného zastupiteľstva

Dňa 17.8.2012 sa na žiadosť poslan-
cov uskutočnilo mimoriadne zastupi-
teľstvo zvolané starostkou na 10.00 hod.

Podpísané uznesenia zo dňa 17.8.2012
č. 92/2012
OZ schvaľuje
1. školský vzdelávací program pre ZŠ

s MŠ Oravská Lesná
2. úpravu rozpočtu pre ZŠ s MŠ na rok

2012, na základe rozpisu normatívnych
finančných prostriedkov na rok 2012,
v zmysle oznámenia z Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR

č. 93/2012
OZ berie na vedomie
zrušenie zriadenia špecializovanej trie-

dy v ZŠ Oravská Lesná

Poslancami OZ prijaté, starostkou
obce nepodpísané uznesenia zo dňa
17.8.2012

OZ berie na vedomie správu Mandá-
tovej komisie, kde sa konštatuje, že OZ
je uznášaniaschopné; zo všetkých 11 po-
slancov je prítomných 10, menovite:
Ing. Marianna Kianičková, Anna Oparty-
ová, Mgr. Eva Demková, JUDr. Marek
Majdiš, Peter Brňák, Jozef Rošťák, Ven-
delín Briš, Jaroslav Brňák, Peter Dulo-
vec, Ladňáková Jozefína.

Neprítomný je Pavol Briš. Pán Karol
Kolenčík nie je poslanec.

OZ neschvaľuje zápis v zápisnici zo
dňa 24.4.2012 v časti: „Poslanci p. Brňák
Jaroslav a p. Rošťák Jozef oznámili, že sa
vzdávajú funkcie poslanca OZ “, v zmys-
le par. 5 ods. 7 rokovacieho poriadku OZ
Oravská Lesná.

OZ konštatuje, že dňa 24.4.2012 od-
zneli po ukončení rokovania OZ zo stra-
ny poslancov Jaroslava Brňáka a Jozefa
Rošťáka úvahy o vzdaní sa mandátu po-
slanca OZ. Uvedené úkony podľa ich
vlastných vyjadrení po dohode so starost-
kou obce Ing. Vierou Mazúrovou mali byť
vykonané písomnou formou a to doruče-
ním písomného oznámenia sa o vzdaní sa
mandátu poslanca na Obecnom úrade
Oravská Lesná. Znenie zápisnice zo za-
stupiteľstva však bolo pozmenené tak, aby
bol vytvorený simulovaný právny úkon
vzdania sa mandátu poslanca oboch uve-
dených poslancov ústnou formou do zá-
pisnice. V tomto prípade však neboli
naplnené formálne náležitosti vyžadova-
né na platnosť a určitosť uvedeného práv-
neho úkonu v zmysle § 34 a 35 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zne-
ní neskorších predpisov. V tomto prípade
platí, že výrazom vôle je jej objektivizá-

cia a teda prejav vôle, zameranie prejavu
vôle a uznanie prejavu vôle právnym po-
riadkom, na základe čoho nastupujú práv-
ne následky, ktoré konajúci svojím úko-
nom sledoval, teda v tomto prípade by
išlo o zánik mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva. Pri posudzovaním právne-
ho úkonu sa teda posudzuje i vôľa alebo
tiež pohnútka konajúceho, ako sa zvykne
v právnej teórii označovať. Z ich strany
k uvedenému konaniu do dnešného dňa
nedošlo. Nakoľko poslanci Jozef Rošťák
a Jaroslav Brňák podali protest proti ne-
pravdivému a pozmenenému zápisu zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva a ne-
podali písomné oznámenie o vzdaní sa
mandátu poslanca, ich mandáty nezanikli
a trvajú. Nasledovné konanie starostky
obce na Obecnom zastupiteľstve kona-
nom dňa 25.6.2012 je zmätočné a v roz-
pore s právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Na základe takéhoto konania
OZ nebolo schopné riadne začať rokova-
nie a mandátová komisia v danom prípa-
de nebola riadne zvolená. P. Karol Kolen-
čík a p. Martin Srogoň v zmysle uvede-
ných skutočností nie sú právoplatnými
poslancami OZ a sú zo strany starostky
obce zavádzaní a vystavení nedôstojné-
mu zaobchádzaniu s ich osobami.

OZ schvaľuje: prevedenie sumy
12 000 € schválenej v rozpočte na rok
2012 Uznesením číslo 64/201 zo dňa
26.1.2012 v zmysle § 7 ods. 2 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy v znením
neskorších predpisov ako dotáciu Les-
nianskej vodárenskej spoločnosti, s.r.o.
so sídlom Oravská Lesná 291, 029 57
IČO: 44 649 045 zastúpenou konateľom
Ing. Jaroslavom Pajkošom, ktorej zakla-
dateľom je obec Oravská Lesná, za úče-
lom vytvorenia podmienok potrebných pre
zásobovanie obyvateľov obce Oravská
Lesná vodou prostredníctvom verejného
vodovodu. Pôjde najmä o dobudovanie
potrubia, vytvorenie podmienok pre pri-
pájanie obyvateľov, odmeny za vykonané
práce a všetky ostatné úkony s týmto úče-
lom spojené. Uvedená suma bude do
7 dní prevedená na účet spoločnosti. Po-
trebné údaje budú v tejto lehote poskyt-
nuté konateľom spoločnosti Ing. Jarosla-
vom Pajkošom po výzve zo strany Obec-
ného úradu.

OZ schvaľuje: na základe správy fi-
nančnej komisie pri Obecnom zastupiteľ-
stve zo dňa 11.6.2012 vyplatenie finanč-
ných prostriedkov z účtu budúcich ne-
predvídateľných nákladov – záväzok obce

Oravská Lesná na splatenie vkladu ako
jediného spoločníka Lesnianskej vodáren-
skej spoločnosti, s.r.o. vo výške 6 640 €
tvoriace základné imanie spoločnosti.
Uvedená suma bude bezodkladne preve-
dená na účet spoločnosti. Potrebné údaje
budú poskytnuté konateľom spoločnosti
Ing. Jaroslavom Pajkošom po výzve zo
strany Obecného úradu.

OZ schvaľuje zámer samostatného
riešenia odkanalizovania obce Oravská
Lesná a schvaľuje vypustenie na str. 60
v časti 1.2.2) Odkanalizovanie, platného
územného plánu obce vetu: „Výhľadovo
odvádzanie splaškových vôd riešiť vybu-
dovaním kanalizačného zberača obce so
zaústením do plánovanej ČOV na začiat-
ku obce Oravská Lesná pozemku parc.
č. 12091/1.

OZ schvaľuje zmenu ÚP vo „VÝKRE-
SE RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNIC-
KÉHO VYBAVENIA – VODA“ – od-
stránenie vyznačenia napojenia sa na ČOV
Námestovo a doplnenie vyznačenia vlast-
nej ČOV v miestnej časti Pribišská na
pozemku parc. č. 12091/1.

OZ poveruje stálu výberovú komisiu
vyhodnotením 3 cenových ponúk predlo-
žených spoločnosťami Alvest Mont, s.r.o.
so sídlom Skalka nad Váhom II/54 IČO
31 428 371, Ing. Milanom Krchňavým –
DPZ Autorizovaným stavebným inžinie-
rom 5472*A2, so sídlom Gabajová 4,
01001 Žilina, IČO 178 199 54 a Ing.
Danicou Galvánkovou Autorizovanou sta-
vebnou inžinierkou so sídlom Borovico-
va 30, 900 27 Bernolákovo, IČO 378 063
19 na vypracovanie projektovej dokumen-
tácie o zmene technológie čistiarne odpa-
dových vôd na technológiu membránovej
separácie do 5 dní, ktorej rozhodnutie
o vybraní najvhodnejšieho uchádzača pod-
ľa kritéria ceny za dielo bude pre obec
záväzné. Obec Oravská Lesná bezodklad-
ne po vyhotovení a doručení zápisu zo
zasadnutia komisie o vyhodnotení najvý-
hodnejšej ponuky zašle vybraného uchá-
dzačovi oznámenie o jeho úspešnosti
s výzvou na uzatvorenie zmluvy o dielo,
ktorej predmet je špecifikovaný v ceno-
vej ponuke, v lehote 10 dní odo dňa doru-
čenia oznámenia o úspešnosti uchádzača
vybranému uchádzačovi.

OZ ruší uznesenie č. 75/2012 zo dňa
24.4.2012 na základe petície skupiny oby-
vateľov obce prijatého na Obecnom úrade
Oravská Lesná dňa 1.6.2012.

OZ, schvaľuje nových členov rady
školy za obecný úrad, a to: pp. Jozefína
Ladňáková, Vendelín Briš, Peter Brňák.
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OZ konštatuje, že starostka obce
Oravská Lesná, Ing. Mazúrová Viera, hru-
bo porušuje rokovací poriadok a upiera
právo výkonu poslaneckého mandátu Ja-
roslavovi Brňákovi a Jozefovi Rošťákovi
a zároveň dáva hlasovať p. Kolenčíkovi
Karolovi, ktorý nie je poslanec obecného
zastupiteľstva, zasahuje do písania zápis-
nice počas zasadania obecného zastupi-
teľstva tým, že zapisovateľke prikazuje,
čo má písať.

Právo veta

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., podľa § 13 ods. 6 starosta
môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že
odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše.
V minulých dvoch volebných obdobiach sa jedenkrát stalo, že starosta obce využil
právo pozastaviť výkon prijatého uznesenia a nepodpísať ho – teda vetovať. Za jeden
a pol roka vo funkcii pani starostky sa vetovanie stalo skôr pravidlom. Zarážajúci je
však rastúci pomer vetovaných uznesení voči podpísaným. Otázne tiež je, čo vlastne
odporuje zákonu, alebo je zjavne nevýhodné pre obec???...snáď možno nevýhodné
pre pani starostku....žiaľ vtedy celá snaha a práca poslancov vychádza nazmar.

Jozef Rošťák, poslanec OZ

Po úspešnom 4. ročníku Medzinárodné-
ho detského festivalu Folklór bez hraníc,
ktorý sa uskutočnil v Oravskej Lesnej v dňoch
8.-10. júna, kde účinkovalo vyše 320 detí
z rôznych kútov Slovenska, ale i zo zahrani-
čia, a to z Litvy, z Českej Republiky
a z Poľska, sa mládežnícky FS Fľajšovanček
zúčastnil významného festivalu v Českej re-
publike, a to 18. Medzinárodného folklórne-
ho festivalu CIOFF Frýdek Místek 2012.
Tohto festivalu sme sa zúčastnili na pozva-
nie družobného FS Ostravička v dňoch

14.-17. júna. Účinkovalo tam vyše 620 detí
zo šiestich štátov a domáce súbory z Českej
republiky. FS Fľajšovanček počas pobytu
vytvoril 9 programov na rôznych miestach
mesta Frýdek Místek a okolia a v závereč-
nom gala programe sa predstavil s goralský-
mi tancami Zbojecki a Zagrojče muzycy,
ktorému vedúci Viktor Chudoba dal názov

Doma, v Čechách ale aj v Bielorusku

Folklórny súbor (ďalej FS) Fľajšovanček
reprezentoval Slovensko a Oravskú Lesnú
na dvoch významných medzinárodných fes-
tivaloch.

„Pozdravy z Oravy“, kde zožal veľký úspech
a uznanie.

Záznam z tohto podujatia si môžete po-
zrieť na www.youtube.com vyhľadaním:
„FĽAJŠOVANČEK - 18. Mezinárodní fol-
klorní festival FRÝDEK MÍSTEK 2012“

To však nebolo všetko. Len čo sa naša
mládež vrátila domov, začali sme s príprava-
mi na cestu do Bieloruska, kde nás odporučil
starosta obce Mútne, pán Marián Murín, kto-
rý zároveň zastáva funkciu 2. konzula pre
Bieloruskú republiku.

Na pozvanie vedenia mesta a organizá-
torov festivalu pod záštitou Ministerstva
kultúry Bieloruska sme sa zúčastnili na
festivale v meste Bobrjusk. Festival niesol
názov: Medzinárodný festival „Vienok
družby“ a zúčastnilo sa na ňom 17 krajín
sveta ak napr.: India, Čína, Turecko, Ve-
nezuela, Irán, Estónsko, Francúzsko, Rus-
ko, Moldavsko, Poľsko, Ukrajina, Litva
a ďalšie krajiny, medzi nimi aj FS Fľajšo-
vanček. Po náročnej tanečnej príprave a vy-
bavovaní víz, poistenia a ďalších záležitosti,
sme 28. júna vycestovali na dlhú, takmer
16 hodinovú cestu do krajiny, ktorú sme
poznali len zo zemepisu a z dejepisu. Plní
očakávania sme na druhý deň v ranných
hodinách dorazili do 200-tisícového mesta
Bobrjusk, ktoré sa nachádza približne
100 km od hl. mesta Minsk. Celý pobyt
v Bielorusku a festival bol pre nás veľkou
školou. Príjemní ľudia, vynikajúca atmosfé-
ra, organizačne zvládnuté na výbornú. Mohli
sme obdivovať nádherne kroje zahraničných
súborov, perfektne pripravené a zvládnuté

choreografie tancov jednotlivých krajín. Pre
našu mládež to bola obrovská motivácia
a presvedčenie, že je dobré trpezlivo praco-
vať pri nácvikoch počas školského roku,
a potom v plnej kráse sa predstaviť iným
krajinám, a prijať s pokorou, ale i s nadšením
uznanie našej práce. Určite to stálo za to.
Chcem preto poďakovať aj rodičom našich
detí za spoluprácu a taktiež rôznym sponzo-
rom, základnej škole v Oravskej Lesnej
a vedeniu našej obce za pomoc.

Náš FS sa ďalej zúčastnil v mesiaci au-
gust 18. ročníka goralských slávností v Ždiari
v Belianskych Tatrách a svoje účinkovanie
počas prázdnin ukončil celovečerným progra-
mom 1.septembra v Topoľčanoch na poduja-
tí „Dni regiónu Topoľčany. Touto cestou ch-
cem našu mládež povzbudiť, aby vytrvala
v tomto peknom začatom diele a pozvať ďal-
šie deti a dorast, aby sa prihlásili na folklór-
ne krúžky. Všetkých s radosťou privítame
a prijmeme v kolektívoch FS Magurka, Fľaj-
šovanček a Fľajšovan.

Viktor Chudoba, predseda združenia
folklóru v Oravskej Lesnej

Žiaci si na výtvarnej výchove mohli vybrať, čo
idú kresliť. Jožko má stále prázdny výkres. Pani
učiteľka sa ho pýta:
- Jožko, čo kreslíš ty?
- Ja kreslím kravičku, čo papá seno.
- A kde je to seno?
- Kravička ho už zjedla.
- A kde je tá kravička?
- Už zjedla seno, tak odišla.

���������

- Pani učiteľka, môžem dostať trest za niečo, čo

som neurobil?
- Nie.
- To som rád, lebo ja som si neurobil domácu
úlohu.

���������

Na hodine sa učiteľ pýta:
- Deti, kto chce ísť do neba?
Všetci zdvihli ruku, len Janko nie.
-A ty, Janko, čo? Ty nechceš ísť do neba?
-Áno, ale mama mi kázala, aby som išiel zo
školy hneď domov.

Začnime nový školský rok s úsmevom!
- Jarko, vymenuj štyri zemské živly!
- Oheň, vzduch, zem… a… a…
- „Čím si umývaš ruky?“ – pomáha učiteľ.
Jarko hovorí: „Jáj, no predsa mydlo!“

���������

Malý Jožko dostal poznámku:
- Váš syn nevedel, kto rozbil atóm.
Otec rozčúlený dopísal:
- Kto ho rozbil, ten ho rozbil, ale ja to platiť nebu-
dem!
(Zdroj: internet; pripravila: Darina Chudobová)
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inzercia � inzercia � inzercia � inzercia

Bc. Eva Murínová  – MASÉRSKE CENTRUM
Zdravotné stredisko vchod zboku

objednávky na tel. č. : 0908 917 809

          Otvorené od Pon. – Pia. od 9.00 – 12.00

poobede a v sobotu na objednávky

Bankovanie – chrbát 30 minút 4,80 €

Klasická masáž – chrbát 30 minút 4,80 €

Detoxikačná – Medová masáž 30 minút 4,80 €

Reflexná masáž chodidiel 30 minút 4,80 €

Reflexná masáž chrbta 30 minút 4,80 €

Uvoľňovanie krčnej chrbtice 30 minút 4,80 €

Klasická masáž horné končatiny 15 minút 2,40 €

Klasická masáž dolné končatiny 30 minút 4,80 €

Nahrievanie - solux 5 minút 1 €

   - rašelinové obklady 15 minút 1,50 €

Predaj a potlač textílií a reklamných predmetov

- Potlač tričiek
- Potlač detského oblečenia
- Potlač pracovného oblečenia
- Potlač keramiky

a iných reklamných predmetov
- Autonálepky
- Rezaná samolepková reklama
- Fotodarčeky
- Reklamný polep automobilov

Stanislav Novosad, Jasenovská 470, Oravská Lesná,

Tel: 0905529597

e-shop: www.potlacma.sk email: info@potlacma.sk

Penzión Kohútik v novom kabáte
Pozývame vás do priestorov zrekonštruovaného Penziónu
Kohútik.
Ponúkame vám pohostenie v štýlovej reštaurácii alebo na
terase s výhľadom na krásy oravskej prírody, s príjemnou
obsluhou a kvalitnou kuchyňou.
Radi pre vás zorganizujeme rodinnú oslavu, svadbu či inú
spoločenskú alebo rodinnú udalosť.
Otvorené : denne od 09:00 do 21:00.

Kontakt: 043 5593423, 0917 176 246,
e-mail: info@penzionkohutik.sk
............................................................................................

Kupón na zľavu 10%

�

Z obecnej matriky

Naša matrika zaevidovala k 1. 9. 2012 3288 obyvateľov,
ktorí sú natrvalo prihlásení v našej obci. Z toho 1673 žien
a 1615 mužov. Ale ako vieme, stále pribúdajú noví maličkí
spoluobčania, z ktorých sa tešia hlavne rodičia, starí rodičia,
rodina, či veľa z nás. Tiež však sú aj smutnejšie dni v našom
živote, keď nás opúšťajú naši blízki, či známi.

Prišli medzi nás...

Máj: Anna Podstavková, Richard Mlich,
Matúš Holienčin, Tomáš Sitárik

Jún: Adela Holienčinová, Patrik
Podstavek, Ema Tereštíková, Ta-
tiana Turoňová

Júl: Veronika Kojdová, Matúš Ja-
neta, Matúš Fedor, Martin Gaš-
šo, Dávid Briš, Noemi Srogoňo-
vá, Oliver Briš

August: Peter Brisuda, Peter Briš, Tobiáš Briš

Od nás odišli...

Máj: Anton Murín 85 r.
Jún: Milan Murín 54 r.

Ľubomír Zeleňák 40 r.
Angela Laššáková 84 r.
Peter Rabčan 39 r.

Júl: Elena Horváthová 91 r.
Juraj Mokryš 78 r.
Viktor Murín 86 r.
Justína Poľáková 81 r.
Rozália Pojezdalová 95 r.

August: Valentína Brisudová 96 r.
Kazimír Vardžák 68 r.

Jubileum oslávili...

90 rokov – Dendis Anton, Špitálová Mária
85 rokov – Brachňáková Anna
80 rokov – Murínová Justína, Brišová

Mária
75 rokov – Pavlíková Mária, Kolenčí-

ková Emília, Holubčík Milan, Kat-
renčíková Jozefína

70 rokov – Václav Otakár, Brišová Terézia
Agneša Lašáková, matrikárka

Pranostiky na september
4. september – Keď Rozália kvety páli, Lucia (13.12.) kvetmi
 pomaľuje obloky.
8. september – Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie.
14. september – Po svätom Kríži, jeseň sa blíži.
21. september – Po Matúši čiapku na uši.
27. september – Na svätého Cypriána chlad-
no býva často zrána.
29. september – Michal – snehom kýchal.

Darina Chudobová


