číslo: 1/2011

ročník: III.

Vážení spoluobčania,
v tejto chvíli sa vám dostáva do rúk prvé tohtoročné číslo Lesnianských novín. Ako ste si všimli, noviny majú trochu iný
formát, štruktúru a objem. V našom záujme by bolo, aby tieto noviny vychádzali každý mesiac. Tak by Vás aktuálnejšie
informovali o dianí v našej obci, prinášali rôzne zaujímavé články a informácie. Aj napriek tomu, že sme našu redakčnú radu
rozšírili, privítali by sme každý článok, informáciu, alebo nápad o ktorom by sa dalo písať a informovať. Veríme, že s vašou
podporou a podporou obce nám tieto zámery vyjdú a vy budete pravidelne dostávať tieto noviny do vašich schránok.
Kontaktovať nás naďalej môžete na emailovej adrese lesnianskenoviny@gmail.com alebo nás nájdete na sociálnej sieti
facebook.
Redakcia LN

Milí spoluobčania!

Život je krásny. Chráňme ho od počatia!

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila ako starostka obce po prvýkrát na stránkach Lesnianských novín. Najskôr Vám
chcem všetkým poďakovať za podporu vo
voľbách a vyjadriť presvedčenie, že budem robiť všetko pre nášho občana a lepší
život v našej obci.
Chcem Vás informovať o mojich prvých krokoch na úrade, o zistených skutočnostiach a zároveň o mojich najbližších plánoch.
Po predchádzajúcom starostovi som zdedila dlh vo výške viac
ako 135 000 eur (viac ako 4 milióny Sk), okolo 1,2 milióna eur
(34 miliónov Sk) úveru a na obecnom účte 1 200 eur. Ďalej
neskolaudovanú a poruchovú kotolňu v kultúrnom dome, neskolaudovaný vodovod Jasenovská a neskolaudovaný vodovod Pribišská – 2. časť. Hodnota majetku v obci predstavuje 2,4 mil.
eur.
Vážení spoluobčania,
vo funkcii starostky obce som necelé dva mesiace. Museli sme
prehodnotiť chod celého obecného úradu, zefektívniť a skvalitniť
fungovanie jednotlivých oddelení a riešiť najdôležitejšie veci
týkajúce sa chodu obce. Vyplatili sme prvý finančný príspevok
vo výške 1000 eur pri skolaudovaní nového rodinného domu,
každé narodené dieťa v roku 2011 dostane príspevok vo výške
150 eur, ďalej v kotolni kultúrneho domu sa kúrilo vlhkými
pilinami, prešli sme na štiepku, čo sa ukázalo oveľa ekonomickejšie a výhodnejšie. Zefektívnili sme zimnú údržbu viac ako
37 km obecných ciest, sľubné boli aj rokovania s Odborom
dopravy a Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja ohľadom položenia nového asfaltového koberca. Pôjde o úsek dlhý
7,5 km, z toho 2,6 km od výjazdu na družstvo smerom na Pribišskú, dva kratšie úseky a cestu medzi našou obcou a obcou
Zákamenné. Termín realizácie – tohoročná jeseň alebo začiatok
roka 2012, uvidíme podľa počasia. Podali sme štyri menšie
projekty z fondov EÚ. Úspešné by mali byť aj moje rokovania so
spoločnosťou Orange pre zosilnenie signálu a tiež s energetikmi
ohľadom ďalších trafostaníc v obci.
O ďalších mojich krokoch na úrade Vás budem postupne
informovať. Na záver si želám zdravie pre nás všetkých, potom
dobrých a pracovitých ľudí okolo seba.

V marci ju nosí veľa ľudí. Je symbolom s veľkým
posolstvom. Biela stužka.
Keď sa v marci spomína biela stužka, nejde o tú vo
vlasoch od Jany Šrámkovej. Je to stužka, ktorá sa nosí na
oblečení, taške, ruksaku. Kdekoľvek, na viditeľnom mieste.
Biela stužka je symbolom pravidelnej celoslovenskej
kampane 25. marec. Úlohou tejto akcie je šíriť úctu ku
každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. Organizujú ju mimovládne organizácie spojené vo Fóre života.
V tomto roku to bude už jedenástykrát.

Ing. Viera Mazúrová

„Som za život,“ je najdôležitejším posolstvom kampane. Pripomíname si, akú veľkú cenu má život, aj ten
nenarodený. Dieťaťu už v treťom týždni začína biť srdce,
v deviatom môže do rúk uchopiť veci. Len na Slovensku
každý deň zomrie pri interrupcii 35 detí. Ak sa nemá
bojovať za ich záchranu, tak potom za čo? Kampaň môžeme podporiť nosením tejto bielej stužky na odeve. Kto
nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa!
Stužky budú dostupné aj u nás. Tak sa nebojte vyjadriť
svoj názor aj takýmto neškodným, no účinným spôsobom.
Viac informácii o kampani sa dozviete na:www.25marec.sk
Mária Brišová
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Zápisnica OZ
Uznesenia 1 — 7/2011

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Oravská Lesná zo dňa 11. januára 2011

Uznesenie č. 1/2011
Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej

A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvolenej starostky
B. konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce Oravská Lesná Ing. Viera Mazúrová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Briš Vendelín
Brňák Jaroslav
Demková Eva, Mgr.
Chudoba Viktor
Chudobová Terézia
Ladňáková Jozefína
Majdiš Marek, JUDr.
Novosad Stanislav
Opartyová Anna
Rošťák Jozef

Uznesenie č. 2/2011
Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej

poveruje
poslanca Stanislava Novosada zvolávaním a vedením zasadnutím obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods.6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

Uznesenie č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej

A. zriaďuje
obecnú radu
B. volí
za členov obecnej rady poslancov: Ladňáková Jozefína
Novosad Stanislav, Opartyová Anna

Uznesenie č. 4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej

berie na vedomie
poverenie starostky obce, ktorým starostka obce v zmysle § 13b
ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov poveruje Jozefínu Ladňákovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva zastupovaním starostky obce

Uznesenie č. 5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej

A. zriaďuje
komisie, a to
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komisia finančná
komisia kultúry, športu a mládeže
komisia sociálna a bytová
komisia verejného poriadku
komisia na prešetrovanie šťažností
komisia životného prostredia, výstavby
a územného plánovania
komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcie verejného funkcionára

B. volí
a/ predsedu komisie finančnej Jozefínu Ladňákovú
b/ členov komisie: Anna Opartyová
Stanislav Novosad
Mgr. Kvak Miroslav
Ing. Viera Mazúrová
predsedu komisie kultúry, športu a mládeže Jaroslava Brňák
b/ členov komisie: Mgr. Eva Demková
Jozefína Ladňáková,
Mgr. Helena Jakubová,
Milan Laššák
predsedu komisie sociálnej a bytovej Teréziu Chudobovú
b/ členov komisie: Mgr. Eva Demková
JUDr. Marek Majdiš
Ján Vrábeľ
Jozef Tereštík
predsedu komisie vereného poriadku Jozefa Rošťáka
b/ členov komisie: Vendelín Briš
JUDr. Marek Majdiš
predsedu komisie na prešetrovanie sťažnosti JUDr. Mareka Majdiša
b/ členov komisie: Vendelín Briš
Ing. Marianna Kianičková
predsedu komisie životného prostredia, výstavby a územného
plánovania Stanislava Novosada
b/ členov komisie: Viktor Chudoba
Anna Opartyová
RNDr. Jozef Murín
Peter Dulovec
Ing. Ľubomír Olbert
Jaroslav Brňák
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcie verejných činiteľov Vendelína Briša
b/ členov komisie: Mgr. Eva Demková
JUDr. Marek Majdiš

Uznesenie č. 6/2011
Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej

ruší
uznesení číslo 25/2010 zo dňa 24. 6. 2010 v písmene B v bod 10/
b v časti: „plat starostu obce podľa zákona č. 253/1994 Z.z.
v znení všetkých noviel zákona podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 sa
zaraďuje do 4 platovnej skupiny (2,41 – násobok)“
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov plat starostovi podľa § 3 a
podľa § 4 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. t. j. 2,41 násobku priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva

Uznesenie č. 7/2011
Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej

ruší
uznesenie č. 14/2008 z 27. 6. 2008 v bode B/1 s tým, že
odvoláva členov Rady školy delegovaných za zriaďovateľa deleguje v zmysle § 25 ods. 1, ods. 4 a ods. 7 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších právnych predpisov: Viktor Chudoba
Mgr. Eva Demková
Ing. Veronika Vorčáková
Stanislav Novosad

Uznesenie číslo 8/2011 zo dňa 31. 1. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej
A/ berie na vedomie
1. Správu z kontrolnej činnosti za II. Polrok 2010 podanú Bc.
Holubčíkom Blažejom, hlavným kontrolórom
2. Informáciu o diele ROEP podanú RNDr. Jozefom Murínom
3. Správu zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 12. 1. 2011
podanú p. Ladňákovou, zástupkyňou starostky obce
4. Správu o výstavbe vodovodu smerom na Jasenovskú podanú p. Brňákom Františkom, dodávateľom stavby
5. Informáciu o prestavbe kotolne v kultúrnom dome podanú
p. Chudobom Viktorom, prednostom OcÚ
6. Informáciu o Lesnianskej vodárenskej spoločnosti predloženú Ing. Kianičkovou, poslankyňou OZ
7. Informáciu o oprave št. cesty II/520 podanú starostkou obce
8. Informáciu o zostatku na účte obce
9. informáciu o poskytnutí pomoci akcii: Erdútsky horizont
10.návrh na zrušenie odpustenia nájmu p. Kojdovi s tým, že
tento bude prejednaný na budúcom zasadaní OZ za účasti
zainteresovaných /pp. Kojda a Podstavek/
11. informáciu o zbere plastov
12. informáciu o dohodách o pracovnej činnosti domovníkov 14
a16 b. j. s tým, že tieto budú prehodnotené
B/ konštatuje, že
Ing. Kianičková Marianna a p. Briš Pavol, poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupitelstva
C/ schvaľuje
l. návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Demková Eva, predsedkyňa
členovia: p. Brňák Jaroslav,p. Briš Vendelín
2. mandátovú komisiu v zložení:
p. Jozef Rošťák, predseda
členovia: JUDr. Marek Majdiš, p. Anna Opartyová
3. volebnú komisiu v zložení:
p. Jozefína Ladňáková, predsedkyňa
členovia: p. Novosad Stanislav, p. Terézia Chudobová
4. Program rokovania obecného zastupiteľstva
5. Inventarizačné komisie v zložení:
ZŠ s MŠ: Mgr. Eva Demková, predsedkyňa komisie
členovia: pp. Briš Pavol, Opartyová Anna, Mgr. Kvak,
Ing. Opartyová Ľudmila
Kultúrny dom: p. Jozefína Ladňáková, predsedkyňa,
členovia: JUDr. Marek Majdiš, pp. Briš Vendelín, Horná
Marta, Anna Pojezdalová
Obecný úrad: p. Stanislav Novosad, predseda,
členovia: Ing. Kianičková, p. Chudobová Terézia, Ing. Vorčáková, p. Dulovcová
Požiarna ochrana: p. Jozef Rošťák, predseda,
členovia: pp. Brňák Jaroslav, Vendelín Briš, Tisoň František
a Chudoba Viktor
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2011–2013
7. Sobášiaceho: p. Jozefínu Ladňákovú, zástupkyňu starostky
obce,
sobášne dní: štvrtok a piatok
sobášnu miestnosť: rokovacia miestnosť OcÚ
8. Rozpočet obce na roky 2011–2013

9. Úpravu VZN č. 6/2008 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a poskytovaní stravy dôchodcom v Oravskej Lesnej nasledovne:
- v článku 2 ods. l, písm. a sa mení suma a celý text znie:
„za každé dieťa 150 €“ od 1. 1. 2011
- zrušenie článku 3 ods. l a nahrádza sa:
1. obec poskytne fin. príspevok pri skolaudovaní nového
rodinného domu vo výške 1000 € za každý skolaudovaný rod. dom v obci Or. Lesná, po predložení platného
kolaudačného rozhodnutia, obyvateľom s trvalým pobytom v obci
2. Kolaudačné rozhodnutie bude priložené k dokladu o
vyplatení príspevku v účtovníctve Finančný príspevok
bude vyplácaný na základe vydaného Kolaudačného
rozhodnutia od 1. 1. 2011
10. Konateľa Lesnianskej vodárenskej spoločnosti p. ChudobuViktora, prednostu OcÚ od 1. 2. 2011
11. Cenu nájmu v priestoroch majetku obce Or. Lesná v sume
10 €/m2 od 1. 3. 2011
12. Odmenu hlavnému kontrolórovi za IV. štvrťrok 2010 vo
výške 30 %
13. Stravné lístky starostke obce Ing. Mazúrovej
D/ neschvaľuje
výpoveď z nájomných priestorov v budove OcÚ v Or. Lesnej
za účelom rozšírenia a modernizácie obecnej knižnice alebo
pre miesto prvého kontaktu s občanom
E/ odvoláva
Mgr. Evu Demkovú, poslankyňu OZ z orgánov školskej
samosprávy delegovanú za zriaďovateľa
F/ deleguje
p. Jozefínu Ladňákovú, poslankyňu OZ v zmysle zákona č.
596/2003 Z.z. do orgánov školskej samosprávy
G/ žiada
Starostku obce
1. na budúce zasadanie OZ pozvať riaditeľa OVS a bývalého
starostu obce za účelom podania informácie o právnych
vzťahoch vlastníka k nájomcovi
2. na budúcom zasadaní OZ informovať o územnom pláne obce
(štádium rozpracovanosti a financovania)
3. dofinancovať ZŠ s MŠ - prenesené a originálne kompetencie
k 31. 7. 201
H/ ukladá
1. komisii životného prostredia, výstavby a územného plánovania prejednať:
- sťažnosť Anny Tereštíkovej, bytom Or. Lesná 521 – odstránenie drobných stavieb
- žiadosť Petra Tereštíka, Or. Lesná 521 o výstavbu kaviarne v m. č. obce Jasenovská
2. komisii sociálnej a bytovej prejednať nasledovné žiadosti:
- žiadosť o bezúročnú pôžičku Antona Chudjaka, bytom
Oravská Lesná 509 a Dibdiakovej Márie, bytom Oravská
Lesná č. 303
- žiadosť o sociálnu výpomoc – Brázda František, Or.
Lesná č. 176
- žiadosť o odpustenie nájmu – Jozef a Lenka Brišovi,
bytom Oravská Lesná 1094
3. konateľovi Lesnianskej vodárenskej spoločnosti na aprílové
zasadanie OZ predložiť štatút tejto spoločnosti
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Máte poškodenú, alebo vám chýba
nádoba na smeti?

Oznam OcÚ
Oznamujeme všetkým občanom, že poplatky za komunálny odpad (PDO), môžu uhradiť v pracovných dňoch
od 8.00 do 14.30 u pani Laššákovej do 31. marca. Taktiež
daň z nehnuteľností (DZN) môžu hrádzať do 30. apríla.
Výška poplatkov za PDO ako aj DZN je rovnaká ako
minulý rok. V prípade, ak niekto neuhradí niektorý poplatok v stanovenom termíne, bude tato pohľadávka prenesená na SIPO.

Prečo je užitočné separovať odpad?
Každý mesiac vynaloží naša obec nemalé finančné
prostriedky a v konečnom dôsledku aj my, na zber
a likvidáciu komunálneho odpadu. Separovanie odpadu
môže zmenšiť objem, ktorý je potrebné odvážať (čo bude
aj nás stáť menej) a hlavne zmierni záťaž na životné prostredie.
Každý človek denne vyprodukuje isté množstvo odpadu a to či už býva v rodinnom dome, alebo panelákovom
byte. Veď každý z nás ročne vyprodukuje takmer 300 kg
komunálneho odpadu. Vieme podľa vlastných nádob na
smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný a zdanlivo sa
nás viac netýka. Je to však ohromné množstvo smetí, ktoré
sa buď spaľuje (asi 75 %) alebo skladuje na skládkach
a kvôli svojmu rôznorodému zloženiu ho nie je možné
nijako inak spracovať, len skládku po dosiahnutí istých
rozmerov konzervovať a založiť novú.
Druhé hľadisko je finančné, odvoz smetí a spravovanie
skládky nie je lacné. Veľký podiel toho, čo sa tam skladuje,
je po určitých úpravách dokonca znova použiteľné.
Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Zložka komunálnych odpadov je ich časť,
ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný
druh odpadu. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec
nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú
možno recyklovať - opäť použiť na výrobu nových úžitkových predmetov na spotrebu. Recykláciou odpadov sa
zmenšuje množstvo odpadov uložených na skládku a tým
aj množstvo skládok. Odvoz a spracovanie vytriedeného
odpadu (druhotnej suroviny) je niekoľkokrát lacnejší ako
uloženie odpadu na skládke.
Separovanie odpadu nemá len estetické prínosy v podobe čistejšej obce ale prispieva aj k zlepšeniu klímy na
Zemi, šetreniu vzácnych prírodných zdrojov.
„Najbližší termín vývozu separovaného odpadu bude
nasledovný: plast - 11.4.2011, sklo - 15.4.2011. Zber po
obci bude vyhlásený obecným rozhlasom približne
2 dni vopred.
Stanislav Novosad
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V prípade, že sa vám poškodila, alebo
vám z nejakého dôvodu chýba nádoba na
smeti (takzvaná „KUKA nádoba“), môžete si
ju zakúpiť na obecnom úrade v našej obci za
cenu 20 € za kus.

Ešte raz k územnému plánu
Oznamujeme všetkým občanom, že územný plán obce
je k dispozícii na nahliadnutie, resp. na pripomienkovanie na obecnom úrade u prednostu OcÚ p. Viktora Chudobu v pracovných dňoch do konca marca 2011.

Z obecnej matriky
Medzi nás prišli...
November:
Lenka Kolenčíková, Nikola
Ferenčíková, Martin Jakubjak,
Jakub Srogoň, Marek Kotúľ,
Samuel Brňák
December: Lukáš Zeľeňák
Január: Adam Briš, Matúš
Tereštík, Natália Romanová, Lilly Rabčanová, Juliána
Katrenčíková, Juliána Fedorová, Lukáš Turoň, Sandra
Dendisová, Júlia Turoňová
Február: Katarína Sumegová

Od nás odišli...
Pavol Brňák 55 r., Miroslav Jakubjak 34 r.,
Martin Jakubjak 3 týž., Jozefa Brisudová 90
r., Jozef Pacoň 55 r., Jozef Kolenčík 84 r.,
Margita Mateášová 73 r.

Jubileum oslávili...
November:
85 rokov – Svinčáková Ilona,
Štefan Murín,
80 rokov – Murínová Terézia
December:
90 rokov – Rumanová Anna(DD),
80 rokov – Brňáková Mária,
70 rokov – Briš Jozef, Jendrášik František
Január:
80 rokov – Sumegová Štefánia,
70 rokov – Terešová Agáta, Tereštík Pavol

HOKEJISTI Z ORAVSKEJ LESNEJ VYBOJOVALI ORAVSKÝ POHÁR
Hokejové družstvo, TJ Oravská Lesná, získalo ocenenie
na 16. ročníku turnaja o Oravský pohár. Naši športovci
vyhrali prvýkrát v histórii tejto súťaže.
Po víťazstve v základnej skupine mali naši hokejisti odohrať zápas s družstvom Dream Team Námestovo. Keďže sa
členovia tímu nedostavili, odohrali teda zápas proti družstvu
Imperia-m z Námestova. Súboj sa skončil víťazstvom nášho

Prehľad zápasov a výsledkov v základnej skupine
PUCOV:

OS Orav. Podzámok – TJ Oravská Lesná 4:10 (2:3, 2:7)
Góly – Tomáš Juriga 2, Matej Lúčka, Ján Mäsiar
– Anton Laššák 2, Jakub Martvoň 2, Matej Habľák 2,
Jakub Piňák, Peter Kurek, Róbert Brňák, Juraj Brňák
HK Pucov – TJ Oravská Lesná 1:3 (0:0, 1:3)

Víťazné hokejové mužstvo TJ Oravská Lesná pod vedením Antona Murína a Petra Vrábľa

tímu, výsledkom 5:2, pričom dva góly do súperovej bránky
vystrelil Matej Habľák, podobne i Matej Piňák a jedným
gólom prispel Milan Laššák. Veľkou podporou boli pre hokejistov povzbudivé slová Antona Olberta.
Výhra bola pre členov hokejového tímu veľkou udalosťou,
a preto radosť z výhry neskrývali. Aká bola teda oslava po
zápase? „Veľká“, odpovedal s úsmevom Matej Habľák. „Bolo
to úžasné“, hovorí s radosťou Pavol Murín. „Všetci sme
kričali a skákali, pocit z výhry v nás zostal ešte dlho po
zápase“, pokračuje spoluhráč Róbert Brňák. Paradoxom je,
že hokejisti Oravský pohár ešte nemajú „doma“. Oficiálne
ho dostanú až po ukončení Oravskej súťaže, čo bude asi
o štyri týždne. Hokejové mužstvo z Oravskej Lesnej však po
výhre Oravského pohára nezačalo stagnovať. S hokejom
pokračujú i naďalej, a to v Oravskej súťaži. V nedeľu,
20. februára, odohrali zápas v Dolnom Kubíne a súperom bol
tím z Oravského Podzámku. Športovcov čaká ešte niekoľko
zápasov. „Na umiestnenie to už asi nebude“, hodnotí Róbert
Brňák. Napriek tomu sa chlapci naďalej snažia a nestrácajú
chuť hrať. Ambíciou mladých hráčov je získať Oravský pohár
i budúci rok. Na to, aby chlapci mohli vyhrať opäť, budú
potrebovať veľa tréningov. Uvítali by, keby mohli trénovať na
ľade v našej obci. Radi by vyhrali na „domácom ľade“ a zažili
pocit víťazstva za podpory domácich fanúšikov.

Góly – Ján Povala st.
– Pavol Murín, Jakub Martvoň, Anton Laššák
HK Pucov – OS Oravský Podzámok 6:1 (3:0, 3:1)
Góly – Ján Povala st., Michal Mihulec, Radoslav Povala,
Kamil Gašper, Norbert Smitka, Jozef Kobuš
– Jozef Maretta
Tabuľka
1. TJ Oravská Lesná
2 2 0
0
13:5
4
2. HK Pucov
2 1 0
1
7:4
2
3. OS Oravský Podzámok 2 0 0
2
5:16
0

TRSTENÁ:

HK Slovan Trstená – HK Slanica 5:0 kont.
Dream Team Námestovo – Imperia-m 5:0 kont.
HK Slanica – Imperia-m obojstranná kontumácia
HK Slovan Trstená – Dream Team Námestovo 1:5 (0:1, 1:4)
Imperia-m – HK Slovan Trstená 5:2 (3:0, 2:2)
Dream Team Námestovo – HK Slanica 5:0 kont.
Tabuľka
1. Dream Team Námestovo3 3 0
0
15:1
6
2. Imperia-m
3 1 0
2
5:12
2
3. HK Slovan Trstená
3 1 0
2
8:10
2
4. HK Slanica
3 0 0
3
0:15
0
Darina Chudobová
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Vyberáme si vysokú školu
Bezstarostné a pekné časy v laviciach, chaty, výlety, priatelia a zrazu je tu stužková, vypisovanie prihlášok na VŠ,
prijímacie konanie a potom sa ocitneme pred dverami svojej
internátnej izby.

Prichádza samostatný vysokoškolský život, ktorému predchádza rozhodovanie o výbere štúdia. To netreba brať na
ľahkú váhu, je dôležité, zamyslieť sa nad tým čo chceme
v živote dosiahnuť, akým smerom sa chceme uberať a podľa
toho by sme si mali následne vybrať školu, ktorá najviac
vyhovuje našim predstavám. Však práve od tohto okamihu
sa odvíja zvyšok našej pracovnej cesty.
Existujú dve oblasti výberu, technická alebo oblasť humanitných vied. Ak máme ,,bunky“ na matematiku, volíme
štúdium na fakultách ekonomiky, stavebníctva, elektrotechniky, strojníctva, informatiky a ďalších, ak nie, ostávajú nám
humanitné vedy ako právo, pedagogika, psychológia, sociológia, medicína a iné. Čo sa týka študentov z Oravskej
Lesnej, zhruba 55 % súčasných vysokoškolákov študuje

Deti sa zapísali do ZŠ
Vstup dieťaťa do školy je významný vývinový medzník
v živote, ktorý mení jeho doterajší spôsob života. Končí sa
obdobie detských hier a začínajú školské povinnosti.
8. februára 2011 pani učiteľky Základnej školy so
žiačkami 8. B triedy pripravili v telocvični krajinu
SNEHULIAKOVO pre 53 predškolákov. Svoje vedomosti
a zručnosti deti ukázali pri jednotlivých disciplínach.
Viazali snehuliakovi mašličku, maľovali obrázok, priradzovali správne čísla k bodkám na kocke, určovali geometrické tvary a so snehuliakmi zdolávali prekážkovú
dráhu. Každá splnená disciplína bola odmenená pečiatkou. Deti si odniesli na pamiatku Pamätný list, pekné
darčeky a príjemné spomienky na tento pre nich dôležitý
deň.
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humanitné vedy,
zvyšných 45 %,
uprednostnilo technické zameranie.
Máme zastúpenie
takmer na všetkých
univerzitách a vysokých školách na Slovensku. Najviac nás
študuje v Banskej
Bystrici, potom v Bratislave a Žiline, ďalej
v Nitre, Trnave, Ružomberku a iných detašovaných strediskách. Láka nás však aj štúdium u našich západných susedov.
Všeobecne počet našich študentov na univerzitách v Čechách
každoročne stúpa.
V súčasnosti nám realita tvrdšie predstiera fakt,
že vysokoškolský titul sa
už nepokladá za obrovskú
vymoženosť a výhodu na
zabezpečenie lepšej budúcnosti. Dlhoročné hromadenie študentov si začalo vyberať svoju daň. Kvantá
technikov, právnikov, manažérov, pedagógov a ďalších absolventov sa napriek
vzdelaniu nevedia dostať
cez pomyselné hranice úradov práce a školy chrlia stále ďalších a ďalších. Hodnota
diplomov sa postupne mení a z mladých, nadšených absolventov sa pomaly stávajú nechcení. Kompetentní však aj
v tomto prípade používajú všetko riešiacu frázu ,,máme to
pod kontrolou“ ! No nech nás neodradia ťažkosti počas
štúdia, práve naopak, nech nás nové myšlienky a poznatky
nadchýnajú a posúvajú vpred, aby sme raz neboli len absolventi, ale Tí významní absolventi z Oravskej Lesnej.
Monika Vrábľová

Do 15. 2. je povinnosťou každého rodičia zapísať svoje
dieťa do školy. Pre deti, ale aj samotných rodičov to predstavuje veľkú zmenu. Predčasné zaškolenie alebo odklad povinnej školskej dochádzky je potrebné predložiť riaditeľstvu
školy do 30. júna s písomnou žiadosťou doloženou odporúčaním špecialistu. Ak dieťa nie je v nejakom smere na školu

pripravené, môže sa mu začiatok školskej dochádzky odložiť
o jeden rok . O odklade rozhodne riaditeľ školy. Školská
spôsobilosť je predovšetkým výsledkom vývoja výchovy
dieťaťa od narodenia, celková harmonická rozvinutosť jeho
telesnej, rozumovej, sociálnej a emocionálnej stránky.
Mgr. Eva Demková –viac foto na www.zsoravskalesna.sk

Aj pod maskou sme to stále my
Na maškarnom plese bolo toľko nádherných masiek, že sa
porota nemohla rozhodnúť. Ocenených bolo nakoniec viac.
V čase fašiangov nesmú nikde chýbať rôzne plesy, zábavy
a veselice. Samozrejme, ani naša obec nebola výnimkou.
Okrem tých plesových záležitostí pre dospelých, sa vo fašiangovom čase mohli zabaviť aj deti. A to na maškarnom
plese s podtitulom: Aj pod maskou sme to stále my. Na
svedomí ho opäť mali eRkári. Napriek nie moc priaznivému
počasiu sa zúčastnilo veľké množstvo detí rôznej vekovej
kategórie. Väčšina si so sebou doviedla aj rodičov. Niektorí
sa pridali do tanca, a tí najodvážnejší sa zapojili so svojimi
deťmi aj do súťaže. Dieťa sa zahralo na fúrik a rodičia im
pomohli dostať sa čím skôr do cieľa.
Tancovalo sa, súťažilo. Ale keďže to bol maškarný, išlo
predovšetkým o masky. Tie sú rok čo rok farebnejšie, originálnejšie. Deti, s pomocou rodičov, sa určite natrápili na ich
príprave. Porota mala teda naozaj veľmi ťažkú úlohu. Po
dlhom rozhodovaní nakoniec vybrali tie naj, ktoré dostali aj
cenu.

Podstatné ale neboli ceny, ale to, že deti nesedeli doma.
Mohli sa zabaviť, vytancovať, nájsť si nových kamarátov, no
najmä užiť si deň a zabaviť sa ináč ako len pri telke a počítači.
Mária Brišová
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Tip na výlet
Oravská Lesná a jej prírodný a kultúrny potenciál je
priamo určený pre rozvoj cestovného ruchu. Často si ani
neuvedomujeme bohatstvo, ktoré naša obec ukrýva. Máme
možnosť realizovať svoje koníčky, obľúbené činnosti, tiež
výborné podmienky pre oddych a relaxáciu, pestovanie
zimných a letných športov, môžeme sa zúčastňovať kultúrnych a športových podujatí miestneho aj medzinárodného
významu. Ďalej treba spomenúť zachované zvyky, tradície
a kultúrne pamiatky s významnou minulosťou.
Rubrikou Tip na výlet by som aspoň čiastočne chcela
Vás, milí spoluobčania, motivovať k spoznávaniu krás, ktoré máme doma a v okolí, a tak Vám priniesť nové pohľady na
našu krajinu a konajúce sa podujatia.
Postupne Vám v každom vydaní predstavíme kultúrne
pamiatky, zvyky a zdôrazníme pripravované udalosti u nás
a tiež napríklad v blízkych múzeách, aquaparkoch, lyžiarskych strediskách a podobne.
Monika Vrábľová

Kam v marci:

„Horizont Erdúdky“- VII. ročník turisticko - lyžiarskeho
prechodu 12. 3. 2011
Prezentácia a štart priebežne od 8.00 – 11.00 pri kultúrnom
dome. Po ukončení prechodu ste pozvaní na posedenie pri
zabíjačkových špecialitách.
Štartovné : 4 €, mládež do 15 r. zdarma.
Tanec bez hraníc, Dom kultúry Námestovo: 20. 3. 2011
Autorská výstava umeleckej tkáčky Eleny Pavolkovej
z Veličnej: 10. 3 - 1. 4. od 8.00 do 15.30
Honza a František Nedvědovci s kapelou v Dome kultúry Námestovo: 21. 3. 2011 o 18.00, predpredaj vstupeniek
v Dome kultúry Námestovo, cena 11 €
Thermal park Bešeňová – predĺžená akcia až do odvolania
pre deti do 6 rokov v sprievode 2 dospelých vstup ZADARMO, (maximálne 2 deti na 1 dospelú osobu).
www.besenovanet.sk

Oravapass — využívajte zľavy na služby
Oravapass je nový produkt združenia cestovného ruchu
Klaster Orava určený na využívanie zliav v regióne Oravy.
Má formu čipovej karty a je možné ju využívať v strediskách a tiež ubytovacích zariadeniach. Podľa potreby si môžete vybrať z dvoch typov kariet: Single Oravapass určený pre
jednu osobu bez ohľadu na vek (17 € / rok) a Family Oravapass pre dve dospelé osoby a až tri deti do 18 rokov (25 € /
rok).
Oravapass si môžete zakúpiť takmer na všetkých strediskách uverejnených na www.oravapass.sk. Na tejto webovej
stránke v sekcii ,,Kde získate zľavy“ ďalej nájdete aktuálne
zľavy, ktoré jednotlivé strediská poskytujú.
Platnosť karty je obmedzená na dobu 12 mesiacov od
aktivácie, ktorú návštevník uskutoční na spomínaných strediskách. Zľavu je možné využiť raz denne v jednom stredisku, pričom počet stredísk za deň nie je obmedzený. Cieľom
produktu je lacnejšia ponuka služieb pre domácich aj zahraničných turistov, čo by mohlo viesť aj k vyššej návštevnosti
regiónu Orava.

Aktuálne zľavy

Ski Park Kubínska Hoľa - zľava 20 % na celodenné
a viac denné skipasy
Oravský hrad - zľava 20 % na jazdu so psím záprahom
Psie záprahy, Oravská Lesná - zľava 20 % na jazdu so
psím záprahom
AquaRelax Dolný Kubín - zľava 30 % na vstup do
vodného sveta
Masážne centrum Sparadise, Aquapark Dolný Kubín
- zľavy 10 % - 50 %
Viac na www.oravapass.sk
Monika Vrábľová

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
Medzinárodný deň žien a vôbec jeho oslava vznikla na Medzinárodnej ženskej konferencii už v roku 1910. Dátum bol stanovený na
8.marec. Tento deň sa spája s mohutným štrajkom newyorských krajčírok z textilných továrni, ktorý sa konal v roku 1908. Ženy takto
bojovali za zmenu desaťhodinového pracovného času na osemhodinový a tiež nesúhlasili
s nízkymi mzdami a pracovnými podmienkami. V ČSR sa MDŽ prvýkrát oslavoval v roku 1921, počas
druhej svetovej vojny bol však zrušený. Po nežnej revolúcii sa
troška na tento sviatok zanevrelo, no aj napriek tomu si myslíme, že vzdanie úcty a oslava žien je i v súčasnosti na
správnom mieste. Preto Vám milé spoluobčianky, prajeme
k Vášmu sviatku pevné zdravie, mnoho radosti, spokojnosti,
úprimnej lásky a zaslúženej úcty.
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