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Emmina práca vyhrala
V rámci týždňa Hovorme
o jedle môžu deti súťažiť aj so
svojimi výtvarnými prácami.
Organizátori vyhlásili päť tém,
z ktorých si žiaci mohli vybrať
a ľubovoľnou technikou ju
spracovať. Do súťaže bolo
prihlásených takmer štyristo
slovenských škôl.
Práca Emmky Pavčovej, žiačky 6. ročníka, sa stala víťaznou
prácou v kategórii Zelenina,
ovocie a orechy z našich sadov.
Emmka je veľmi šikovná. Veď
posúďte.
Emmka si prevzala cenu v Bratislave 22. novembra.
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Úvodník starostu
Neúprosne, no spravodlivo
plynúci čas nás znova posunul
pred prah najkrajšieho obdobia
roka. Áno, opäť sú tu Vianoce
– čas radosti, veselosti, vzájomného porozumenia. Obdobie
krásne rozsvietenej vianočnej
jedličky či borovice, vône vianočného pečiva a spomienok
na detstvo. Tento čarovný čas
milujú nielen naši najmenší,
ktorí už isto napísali Ježiškovi dlhý zoznam želaní, ale aj
my, dospelí. Vychutnávame si
pokojnú atmosféru domova, v
ktorom vládne pocit bezpečia
v prostredí plnom lásky, domácej pohody, v prítomnosti
najbližšej rodiny alebo dobrých
známych. Spoločne sa tešíme
na moment, keď si opäť sadne-

me za štedrovečerný stôl, kde
si navzájom prejavujeme úctu
a lásku. Viem, že mnohé miesta pri štedrovečernom stole,
kde ešte prednedávnom sedávali dedko, babka, otec, matka,
manžel, manželka, brat, sestra,
syn, dcéra alebo dieťa ostanú
prázdne, ostane prázdna stolička, neporušený príbor, ale v
našich mysliach by mali byť
s nami. Vianoce majú v sebe
magickú silu, ktorá nás neraz
prinútila rozmýšľať nielen o
sebe, o vlastných radostiach a
vlastnom šťastí, ale aj o tom,
čo tu po sebe človek zanechá.
Preto aj pri tejto príležitosti
vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v tomto roku. Za množstvo

Zberný dvor je hotový
Obec zrealizovala projekt Zberný dvor Oravská Jasenica v celkovej hodnote 405 193 eur. Z
tejto čiastky získala príspevok
z Operačného programu Kvalita
životného prostredia v celkovej
výške 379 835 eur, zostatok vo
výške 25 358 eur obec financovala z vlastných zdrojov. Z
týchto peňazí sa vybudovala
spevnená plocha s výmerou
1525 m2 , ekologické odvodnenie spevnenej plochy, oplotenie
zberného dvora, vybudovanie
novej elektrickej prípojky s
osvetlením dvora a kamerovým
systémom. Zberný dvor bol
vybavený skladovým kontajnerom s kapacitou 30 m3, 3 ks
kontajnerov s kapacitou 6 m3,
2 ks uzatvorených kontajne-
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rov s objemom 12,5 m3 každý,
2 ks otvorených kontajnerov s
kapacitou 12,5 m3 každý, cestnou váhou do 30 t na váženie
odpadov, jednou obytnou bunkou, WC, traktorom New Holland so zdvíhacím zariadením
a adaptérmi, prívesom na naťahovanie a prevoz kontajnerov
a štiepkovačom drevín. Všetky
tieto zariadenia budú slúžiť
k lepšej manipulácii s komunálnym odpadom a k zvýšeniu
separovateľnosti odpadov. Obyvatelia získajú možnosť lepšej
separácie odpadov, čo by malo
viesť aj k úsporám na poplatkoch za komunálny odpad.
Predpokladáme, že zberný
dvor začne slúžiť obyvateľom
od 1. februára budúceho roku.

Územný plán obce
uskutočnených povinností pre
fungovanie domácností, za prácu na vašich pracoviskách, za
prácu v prospech našej obce.
Želám vám šťastné a pokojné
sviatky vianočné, bohatého
Ježiška a do Nového roku vám
prajem:
veľa lásky, čo hory prenáša,
veľa šťastia, čo dušu povznáša,
veľa zdravia,
ktoré sa kúpiť nedá,
veľa Božieho požehnania,
a tiež istý úspech v práci,
ktorá chlieb prináša.
Rozvaha nech nedopustí
urobiť vám chybný krok,
s rodinou a láskou v srdci
privítajte Nový rok.
Karol Graňák

Vzhľadom na to, že bolo treba doriešiť niektoré problémové miesta a taktiež zapracovať niektoré podnety
od obyvateľov v existujúcom
územnom pláne, poslanci obecného zastupiteľstva
rozhodli, že súčasný územný
plán obce upraví doplnkom
č. 1.
Obecný úrad uskutočnil verejné obstarávanie na obstarávateľa a zhotoviteľa
doplnku č. 1 k územnému
plánu obce Oravská Jasenica.
Víťaznú ponuku predložila
Ing. arch. Lucia Krúpová z
Považskej Bystrice.
Spracovanie doplnku č. 1
bude obec stáť 8 900 eur a
malo by byť hotové v roku
2019.

Voľby do VÚC: Ako volili Oravskojaseničania
Počet zapísaných voličov........................................................1 395
Počet vydaných obálok............................................................... 608
Počet odovzdaných obálok....................................................... 608
Počet platných hlasov za predsedu....................................... 595
Počet platných hlasov za poslancov...................................... 594
Volebná účasť........................................................................ 43,58 %

Voľba predsedu:
1. Erika Jurinová........................................................................... 260
2. Marián Murín ........................................................................... 255
3. Juraj Blanár ..................................................................................51
4. Anton Martvoň ...........................................................................15
5. Peter Sagan .................................................................................. 11
6. Ján Mikolaj . .....................................................................................2
7. Peter Cibulka ..................................................................................1
8. Stanislav Pirošík ...........................................................................0
Kristián Hoffmann .......................................................................0
Voľba poslancov:
Albín Maslaňák................. 341
Alojz Strýček...........................5
Anna Sumegová..................27
Danica Hollá.........................85
Dávid Romaňák...................85
Emil Kupčík..........................21
František Plevják................12
Igor Janckulík.................... 479
Ján Kadera.......................... 174
Jozef Slovík............................59
Jozef Straka...........................83
Jozef Vajdiar.........................28
Július Piták......................... 115

Ľubomír Meško...................29
Marek Noga...........................13
Mária Olešová......................77
Michal Strnál........................85
Milan Bugan..........................94
Milan Rypák..........................12
Milan Vrábeľ.........................53
Peter Paško..............................8
Peter Socha...........................27
Rastislav Zanovit............. 313
Viera Mazúrová...................76
Vladimír Lubas....................41
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S knihou v ruke prežijete zimu lepšie
Obecná knižnica v Oravskej
Jasenici vznikla so súhlasom
obecného zastupiteľstva v
roku 1925. Knihovníkom sa
stal Cyril Čurják, ktorý pôsobil
ako učiteľ aj správca v miestnej škole. Fungovanie obecnej
knižnice začalo skromne, v
prvý rok bolo k dispozícii 96
zväzkov kníh pre 120 zapísaných členov. V roku 1946 sa
knihovníkom stal učiteľ Valent
Blahovský, ktorý absolvoval aj
knihovnícky kurz. Konali sa aj
voľby do knižničnej rady, predsedom sa stal Anton Žofaj, tajomníkom Ján Feranec, pokladníkom Karol Gracik a členom
rady Anton Graňák. Verejná
obecná knižnica bola umiestnená v kabinete štátnej ľudo-

Spomienka na padlých

Tak ako každý rok 11. novembra aj tento rok si
dôchodcovia
z
Jednoty
dôchodcov spolu s obecným
úradom pripomenuli padlých spoluobčanov v 1. a 2.
svetovej vojne položením
venca k pamätnej tabuli.
Hoci na pamätnej tabuli sú
uvedení iba štyria obyvatelia
Jasenice, obecnému úradu
sa podarilo vypátrať, že v
oboch vojnách padlo spolu
až 21 Oravskojaseničanov, z
toho piati v 2. sv. vojne a až
šestnásti v 1. sv. vojne. Obecný úrad pripravuje novú pamätnú tabuľu pre všetkých
padlých s tým, že bude umiestnená na terajšom obecnom
úrade.

vej školy. Zapísaných čitateľov
bolo päťdesiat. Neskôr sa vo
funkcii knihovníka vystriedali
Ľudvík Surjak, od roku 1952
Jozef Vráb. V októbri 1984 miestnu knižnicu preložili z budovy MNV na chodbu v základnej
škole. Knižnicu viedla Daniela Laštíková. Miestnu knižnicu
presťahovali do budovy školskej družiny v novembri 1987 a
o päť rokov neskôr do budovy
pri bývalej predajni mäsa, dnes
Pamätná izba M. Hamuljaka.
Knižnicu viedla učiteľka Kamila Janotíková a mala na starosti
350 zväzkov a 80 čitateľov.
Od 1. januára 1991 bola štatutárne zriadená obecná knižnica. Sídlila v budove dnešnej
hasičskej zbrojnice, neskôr

bola premiestnená na prízemie
obecného úradu, kde funguje
až doteraz. Knižničný fond obsahuje viac ako tisíc zväzkov
kníh a je doplnený o ďalšie knihy získané darom od miestnych
obyvateľov. Obnovuje sa každý
rok zakúpením kníh, na ktoré
prispieva obec zo svojho rozpočtu. Je žánrovo bohatý, od
rozprávkových kníh pre malé
deti, encyklopédie, dobrodružnú literatúru aj dievčenské romány až po povinné čítanie pre
študujúcu mládež. Vyberú si aj
dospelí, požičať si môžu beletriu, detektívne romány, odbornú aj vecnú literatúru.
Dnešné deti a mládež čítajú
málo, niektoré vôbec, česť výnimkám. Svoj voľný čas trávia

sedením pri počítači alebo pred
televíziou, pasívne prijímajú
informácie a nerozmýšľajú nad
ich obsahom a kvalitou. Čítané
slovo je pre ne viac na obtiaž
ako prínosom a umeleckým
zážitkom. A to už nehovoriac
o bohatosti ich slovnej zásoby
a súvislého vyjadrovania sa,
na ktoré má ne/čítanie nepochybne veľmi veľký vplyv.
Ak teda chcete stráviť voľný
čas príjemne a užitočne, príďte
sa inšpirovať a vybrať si knihu
pre seba do obecnej knižnice.
Nachádza sa v budove obecného úradu na prízemí. Výpožičné
hodiny sú v utorok od 15. do
16.30 h. okrem prázdnin.

„Starnúť znamená rásť. Starnutie nezačína šesťdesiatym
alebo sedemdesiatym rokom života, ale už od narodenia.“
(Pichaud–Thareauová)

sme im chceli prejaviť patričnú
vďaku a úctu.
Keďže počasie bolo na november doslova ukážkové, dôchodcovia sa na spiatočnej ceste
domov zastavili v Kline, kde na
vrchu Grapa stojí socha Krista. Popri zastaveniach krížovej cesty vyšli hore, v pokoji si
prezreli celý areál, pokochali
sa nádherným výhľadom a s
kúskom „neba v srdci“ sa vrátili domov.
Začiatkom novembra sa stretli
dôchodcovia pri pamätnej tabuli v strede obce. Týmto pietnym aktom kladenia venca
chceli vzdať úctu padlým vojakom počas 1. svetovej vojny.
Zdravie a dobrá kondícia vplýva na všetky ostatné oblasti života. Aby sme otužovali aj telo,
často navštevujeme akvaparky
v Oraviciach a Chocholowe.
Vyššie spomínané aktivity sa
mohli uskutočniť aj vďaka
ochotným členom ZO JDS, ktorí
svoj voľný čas obetujú organizovaniu akcií, predstaviteľom
obce a ich výdatnej pomoci a
spolupráci.

Eva Krišová

Jasenickí dôchodcovia sú aktívni

Seniori predstavujú dôležitú a
čoraz početnejšiu vrstvu obyvateľstva. Prešli pracovným
procesom, vychovali deti, dávajú svoj čas k dispozícii vnúčatám a každému, kto ich v rodine
potrebuje. Je však veľmi dôležité, aby aj ľudia v staršom veku
mali svoj život pod kontrolou
tak dlho, ako je to len možné z
hľadiska fyzického, duševného zdravia a samostatnosti.
Preto aj my, oravskojasenickí
dôchodcovia, sa snažíme zvyšovať kvalitu nášho života rôznymi aktivitami.
V októbri pri príležitosti posedenia dôchodcov v rámci Mesiaca úcty k starším, ktoré pre
nás pripravil obecný úrad a
obecné zastupiteľstvo, ZO JDS
zorganizovala výstavu ručných
prác. Návštevníci mali možnosť spoznať práce šikovných
a zručných žien a mužov našej
obce. A to drevené, háčkované,
pletené i vyšívané výrobky, iné
zo šúpolia, vosku, nití, saténových stužiek, z prútia, látky,

ozdobných pierok alebo farbených cestovín. Bola vystavená
pestrá paleta materiálov, farieb
a tvarov. Celkovo boli prezentované práce od 22 vystavovateľov. V rámci dobrej spolupráce s vedením základnej školy si
„dôchodcovskú“ výstavu prezrela aj mladá generácia. Je
to nádherná spolupráca, žiaci
pripravili program, aby potešili
seniorov a oni im ukázali zaujímavé výrobky. Veď taký „plašič
vtákov“ alebo tzv. rapkáč deti
len tak hocikde neuvidia.
Ďalšou zaujímavou iniciatívou
dôchodcov bolo položenie vencov na hroby našich významných rodákov. Prvá zastávka
bola na cintoríne v Námestove,
kde je pochovaný organizátor
národného a kultúrneho života,
jazykovedec, redaktor a vydavateľ Martin Hamuljak. Druhá
zastávka bola v Rabči, kde má
hrob národnobuditeľský kňaz,
cirkevný spisovateľ, jasenický
rodák Anton Florek. Modlitbou
a chvíľou ticha nad ich hrobmi

Výbor ZO JDS
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Mudroš roka
V stredu 29. novembra sa
v ZŠ s MŠ Oravská Jasenica
konal 2. ročník regionálneho kola vedomostnej súťaže
Mudroš, ktorého sa zúčastnilo 30 žiakov z Oravskej Jasenice, Oravského Veselého
a Mútneho. Nadviazali sme
tak na vzájomnú spoluprácu
regionálnych súťaží našich
škôl Euráčik (Oravské Veselé) a Chytráčik (Mútne).
Pre žiakov 5. – 9. ročníka
bolo pripravených tridsať
otázok týkajúcich sa rôznych
oblastí bežného života. Žiaci
si otestovali svoje vedomosti
zo slovenského jazyka, matematiky, biológie, chémie,
fyziky, geografie, anglického
jazyka. Čas na vypracovanie
úloh bol 45 minút.
Mudrošom roka 2017 sa
stala Martina Madleňáková
(5. ročník), ktorá dosiahla
najvyšší počet bodov za najkratší čas.

Integrácia Poprad
Jasenická základná škola bola
už druhýkrát vybraná spomedzi slovenských škôl, aby sa žiaci mohli zúčastniť nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia. Ako minulý rok aj tento sa koncert konal 27. októbra
v Aréne Poprad.
Hľadisko bolo plné do posledného miesta, zúčastnilo sa približne tritisíc detí z celého Slovenska. Moderátorka Katarína
Brychtová sa o svoju úlohu
sprevádzať programom podelila s deťmi, ktoré obohatili svoje
vstupy o spontánnosť a humor.
Projekt Integrácia predstavuje
schopnosť spájať svet dospelých a detí. Umožňuje ukázať
cestu k vzájomnej tolerancii a
porozumeniu. Chce spojiť deti
zo základných a špeciálnych
škôl, detí z detských domovov,

Koncert plný viery

jednoducho deti bez rozdielu. Nadácia podporuje deti v
nemocniciach, krízových centrách, hendikepované deti, organizuje letné tábory pre deti
zo znevýhodneného sociálneho
prostredia a mnoho iných aktivít.
Podporiť tento projekt svojou
účasťou sa tento rok rozhodli slovenskí a českí tanečníci,
športovci, medzi nimi napríklad Bekim, Monika Bagárová,
Lukáš Adamec, speváčka roka
Kristína, ktorá rozospievala
celú halu. Najväčší aplauz zožali raperi Ego a Majk Spirit.
Tento koncert bude odvysielaný RTVS v predvianočnom čase.
Budúci ročník koncertu sa bude
konať v Bratislave.
Eva Krišová, Anna Melišíková

Mária Čierniková

Neseď doma - poď von
V jedno krásne slnečné septembrové popoludnie sme
sa rozhodli vyskúšať svoje
sily. Vypli sme telku, počítač,
tablet, mobil a vybrali sme
sa posilniť nielen svoje telo,
ale aj ducha. Vybrali sme sa
na bicykloch do neďalekej
dediny Klin ku soche Rio
de Klin. Po 11-kilometrovej
ceste sme sa pomodlili krížovú cestu k Sedembolestnej
Panne Márii. Pozreli sme si
prekrásnu panorámu Tatier,
pojedli sme všetky maškrty,
ktoré sme mali a pobrali sme
sa naspäť. Prišli sme domov
až okolo siedmej večer, síce
unavení, ale plní zážitkov.
Aj keď nás bolo iba štrnásť,
som veľmi rada, že aspoň
tieto deti si našli čas stráviť popoludnie trochu inak
a verím, že na budúcej akcii
ich bude viac. Už teraz sa veľmi tešíme na zaujímavo strávené popoludnie.
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English week in our school
Aj tento rok škola zorganizovala týždeň anglického jazyka pre
žiakov, ktorí to s týmto jazykom
myslia vážne. Vyučovanie trvalo týždeň a zabezpečoval ho
anglicky hovoriaci učiteľ Ray
Sikorski.
Žiaci, ktorí absolvovali English
week, si počas celého týždňa

mali možnosť precvičiť hlavne
komunikačné schopnosti a zažiť inú atmosféru na hodinách.
Vyučovanie prebehlo výlučne
iba v anglickom jazyku. Všetci
zúčastnení dostali certifikát o
absolvovaní kurzu.
Marcela Žofajová, ml.

V strede novembra zažil plný
autobus mládeže nezabudnuteľný zážitok. V Žiline sa
konal koncert Godzone tour
2017 pod názvom Odhodlaní zmeniť svet, na ktorom
sme nechýbali. Koncert bol
plný nádherných kresťanský
piesní v rockovej forme, plný
úžasných svedectiev mladých ľudí a tých ľudí, ktorí
sa nehanbia vyznať verejne
vieru v Boha pred davom
ľudí. Po skončení podujatia,
obohatení duchovným zážitkom, sme si sľúbili, že budúci
rok si to určite zopakujeme.
Verím, že sa k nám pridajú
ďalší.
Katarína Katrenčíková

Exkurzia na obecnom
úrade
V rámci vyučovania vlastivedy tretiaci navštívili Obecný
úrad v Oravskej Jasenici. Starosta Karol Graňák ich prijal
v zasadačke. Tak si po prvý
raz mohli vyskúšať, aké je to
sedieť na miestach poslancov. Pán starosta ich v krátkosti oboznámil s náplňou
jeho práce a s fungovaním
úradu. Deti boli zvedavé a
na starostu mali veľa otázok,
ktoré sa im snažil primeraným spôsobom vysvetliť.
V druhej časti exkurzie spoznávali slávnych rodákov i
ľudové tradície prehliadkou
miestneho múzea. V izbe
ľudových tradícií si prezreli
rôzne predmety, ktoré ich
predkovia používali pri práci. Boli prekvapení z drevenej práčky, kolovrátku,
múteničky. Väčšinu predmetov, ktoré táto izba obsahuje,
videli prvý raz.
V izbe nášho najslávnejšieho rodáka Martina Hamuljaka si prezreli spomienkové predmety, knihy, dobové
listiny. Našli tam aj ďalšieho
slávneho rodáka katolíckeho
kňaza a spisovateľa Antona
Floreka.

ŠPORT, ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Jasenica má zlaté hasičky
Záver sezóny jubilejného 10.
ročníka Hornooravskej hasičskej ligy priniesol pre hasičky
Oravskej Jasenice nejedno prekvapenie. Bodové rozdiely žien
boli veľmi tesné, v tabuľke mali
pred posledným kolom Jaseničanky rovnaký počet bodov
ako silné favoritky z Vasiľova.
Rozhodujúce kolo sa uskutočnilo 23. septembra v Štefanove
nad Oravou.
Aj keď počasie bolo chladné a
daždivé, dievčatá pobádala túžba po víťazstve. Skoro nikto ne-

veril, že sa im to podarí, ale ony
nestrácali nádej a všetky negatívne úvahy brali ako palivo na
pohon vpred.
Na hasičský útok sa pripravovali hneď po mužoch zo Štefanova. Chceli dať do toho všetko.
No po nie veľmi prijateľnom
čase sa začali lúčiť s víťazstvom. Avšak šťastie bolo vrtkavé a dievčatá z Vasiľova svoj
útok nedobehli. A keďže v tejto
súťažnej lige nie je možné opakovať útok, aj malé zaváhanie
môže spôsobiť veľkú stratu. A

Milión detí sa modlí
ruženec
tak, hoci s malým, iba 12 stotinovým rozdielom, vyhrali jasenické ženy posledné desiate
kolo. Po záverečnom hodnotení získali celkovo 93 bodov, čo
im prinieslo vytúžené zlato.
Za vynaloženú snahu, energiu a
športovú disciplínu patrí vďaka
týmto dievčatám:
prúd: Mária Čierniková, Nikoleta Ferancová, Monika Hocsáková a Barbora Lovaštíková,
rozdeľovač - Adriána Poláková,
zapojenie B - Janka Gurová,
strojník - Zuzana Majcherová,
spoj - Natália Majcherová, kôš Lucia Medová.
DHZ Oravská Jasenica

DHZ Oravská Jasenica
rada privíta do svojho
tímu nové posily. Vek
8-19 rokov.
V prípade záujmu píšte na
FB: Eva Majcherová alebo
Zuzana Majcherová, poprípade osobné stretnutie.

Mikuláš navštívil aj Oravskú Jasenicu
Aj medzi deti v Oravskej Jasenici zavítal sv. Mikuláš. Po
rozprávočke o sv. Mikulášovi,
ktorý nosí deťom darčeky, prišiel veselý anjelik, ktorý deti
pozabával. A aby mu nebolo
smutno, zavolal si svojich kamarátov anjelikov. Tí volali
spolu s deťmi na sv. Mikuláša,

ale ten neprichádzal. Tak museli pomôcť deti. A tak spolu s
rodičmi vytvárali hviezdičkové
čelenky, aby bolo anjelikov viac.
A nakoniec sv. Mikuláš so svojimi sánkami a darčekmi prišiel
medzi deti. So sv. Mikulášom si
spoločne zatancovali, zaspievali, vyzdobili vianočné perní-

ky. Sv. Mikuláš nedoniesol len
darčeky, ale aj pohodu a úsmev
nielen na tvárach detí, ale aj
rodičov. Ďakujeme obecnému
úradu za spríjemnenie týchto
chvíľ pri horúcom vianočnom
punči a čaji, teplých buchtách
od tiet kuchárok.

V roku 2017 pri príležitosti
100. výročia zjavení Kráľovnej posvätného ruženca vo
Fatime nemôžeme urobiť
pre úsilie o mier vo svete nič
lepšie, než zobrať vážne posolstvo z nebies. Všetky deti
sveta, deti všetkých svetadielov boli pozvané k tomu,
aby sa spoločne pomodlili
18. októbra o 9. hodine ruženec za pokoj vo svete. Práve
v októbri – mesiaci ruženca.
Aj naše deti sa ochotne zapojili do modlitby. Bolo ich
spolu s učiteľmi a rodičmi
takmer 180. Modlenie, ktoré
sa uskutočnilo v kultúrnom
dome, sme začali nádhernou mariánskou piesňou.
Potom sme sa spoločne pomodlili slávnostný ruženec a
nakoniec nám pán farár udelil kňazské požehnanie. Veríme, že naša spoločná modlitba bude mať obrovskú silu.
Buďme hlasom Božej Matky
v tomto nepokojnom svete
a pomáhajme našim deťom,
aby od útleho detstva zakúšali, že iba cez modlitbu ruženca bude možné harmonické spolužitie a spravodlivosť.
Katarína Katrenčíková

Martinské svetielko
Sviatok sv. Martina sme si
pripomenuli lampiónovým
sprievodom, ktorý sa uskutočnil po detskej sv. omši.
Bolo krásne vidieť plný
kostol detí, mládeže a mnohých dospelých, všetci sa
zapájali do spevu detských
piesní. Po litániách k sv. Martinovi sme si zapálili lampášiky a pešo sme sa pobrali na
futbalové ihrisko. Tam nás
čakal teplý čajík a vynikajúce buchty, za ktoré ďakujeme
tetám kuchárkam. Veľmi nás
tešilo, že sme sa stretli v takom hojnom počte, bolo cítiť
krásnu, pohodovú, večernú
atmosféru.
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Planetárium
Dňa 13. septembra sa žiaci 3.
a 4. ročníka zúčastnili exkurzie. Jej cieľom bolo získanie
nových vedomostí o vesmíre
a o prírode.
Po dlhej ceste autobus konečne zastavil pred Planetáriom Maximiliána Hella v
Žiari nad Hronom. Najskôr
sme sa presunuli k ďalekohľadom. Pre väčšinu žiakov
to boli prvé skúsenosti s
profesionálnym ďalekohľadom. Každý z nich prostredníctvom neho videl Slnko,
mohol pozorovať škvrny na
ňom a niektorí sa čudovali,
že je to len taká malá oranžová bodka. Pomocou rozprávky sa mohli spolu s Ufíkom
pohybovať po imaginárnom
vesmíre, zblízka pozorovať
planéty, hviezdy i súhvezdia.
Názornou ukážkou makiet
Slnka, Zeme i Mesiaca im
boli vysvetlené fázy Mesiaca, striedanie dňa a nocí i
ročných období. Plní dojmov
sme opúšťali Planetárium a
pokračovali v ceste za poznaním prírody. Ďalšia naša
zastávka bolo Prírodovedné
múzeum v Banskej Bystrici.
Žiaci prostredníctvom výstavy, filmu aj tvorivých dielní
mohli uvažovať ako chrániť
prírodu a ohrozené druhy
zvierat.
Táto exkurzia bola pre žiakov veľkým prínosom, pretože raz vidieť, je viac ako
stokrát počuť.
M. Ferancová
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Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj
V školskom roku 2017 - 2018
bol v škole opätovne schválený
projekt Erasmus+ K1 - vzdelávanie jednotlivcov. A tak sme
znova dostali šancu zúčastniť
sa zahraničného vzdelávania,
tentokrát v Grécku.
V dňoch od 28. októbra do 5.
novembra sa zúčastnila učiteľka Kamila Janotíková medzinárodného projektu Vzdelávanie pre trvalo udržateľný
rozvoj v Atenách.
Sú to výzvy 21. storočia, svet v
tomto storočí - jeho politická,
ekonomická a demografická
situácia a jej súčasný vývojový
model. Kurz, prednášky a modelové situácie viedol Giorgos
Velegrakis z Aténskej univerzity. V kurze nás bolo päť- dve
účastníčky zo Španielska, dve z
Estónska a ja, zo Slovenska. Zamýšľali sme sa predovšetkým
nad tragédiami obyvateľstva a
hľadali spoločné riešenia. Naše
diskusie viedli k ideologickým
prístupom a praktickým odpovediam. Nosnou témou bol
trvalo udržateľný rozvoj týkajúci sa energie, vody, poľnohospodárstva, výroby potravín a
nakladania s odpadom. Dostali
sme sa k metodológii na podporu spolupráce medzi školami
a komunitou. Metódy výcviku
vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj sme praktizovali aj
pomocou terénnej štúdie. Veľmi podnetná bola študijná návšteva ARCHELONU - Gréckej
Spoločnosti na ochranu morských korytnačiek. Na tomto
poli má už dosah medzinárodná a európska organizácia vzdelávania pre trvalo udržateľný
rozvoj.
V rámci poznávania krajiny
sme navštívili Akropolis. Je asi
najznámejšou akropolou na
svete. Akropola bola vybudovaná v staroveku ( medzi 13. až 5.
stor. p.n.l. ) a tvorila dlhú dobu
politické, náboženské i kultúrne centrum starovekého Grécka. Na jej vrchole sa týči chrám
Parthenón. Bol hlavným chrámom antických Atén, zasvätený
bohyni Aténe Parthenos. Bol

postavený v rokoch 447 – 438
p.n.l. Na juhu stoja pozostatky
Dionýzovho divadla z 5. storočia p.n.l. Pod vrcholom Akropolis sa nachádza múzem s nespočetným množstvom exponátov,
ktoré sme si s úžasom prezerali.
Navštívili sme aj veľmi príjemnú pešiu zónu a časť Atén - Plaka. Neobišli sme ani námestie
Syntagma, ktoré sa nachádza
v samom centre Atén. Obdĺžnikovému námestiu dominuje
budova gréckeho parlamentu.
Námestie získalo svoje meno
na počesť ústavy, ktorú tu bol
nútený vyhlásiť kráľ Otto Grécky v roku 1843 po úspešnom
vojenskom povstaní. Pred parlamentom prebieha populárna
výmena stráží príslušníkov národnej gardy. Každý kúsok ich
uniformy je symbolom histórie
Grécka. Našou ďalšou prehliadkou bola návšteva Monastiraki,
jedného z najživších nákupných
centier metropoly. Prechádzkou z námestia do stredu ulice
Ermou sme sa dostali k nádhernému byzantskému kostolu
z 11. storočia s pozoruhodnou
mozaikou Panny Márie a Ježiša.
Dnes je obklopený modernými stavbami a obchodmi s naj-

rôznejším tovarom. Ubytovaní
sme boli v prístave Pireus. Hranice medzi Pireusom a Aténami
sú dnes už tak nepatrné, že obe
mestá splývajú v jeden celok a
Pireus je v súčastnosti považovaný len za jedno z predmestí
hlavného mesta Grécka. Nebývalo to tak vždy- v staroveku sa
jednalo o dve úplne samostatné
mestá. Pôvodný účel Pirea –
ako námorného prístavu - však
pretrval až dodnes.Navštívili
sme aj prístav Mikrolimano,
kde je nespočetné množstvo
kaviarní, reštaurácií, taverien
a nádherný výhľad na more. V
sobotu 4. novembra bola našou
poslednou návštevou prehliadka Národného archeologického múzea. Múzeum je otvorené
denne a svojou zbierkou z oblasti starovekého umenia (okolo 11 000 predmetov- gréckych
starožitností) sa radí medzi najvýznamnejšie na svete.
Tento program mi pomohol otvoriť dvere k novému poznaniu
– k poznaniu nových kultúr,
zvykov a tradicií a rešpektovaniu sa navzájom. Projekt je
financovaný z prostriedkov EÚ.
Kamila Janotíková
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Využitie babieho leta
Krúžok vybíjaná nie je len
o tom, že budeme behať za
loptou. Keďže nám predpoveď počasia sľúbila babie
leto, chceli sme to využiť na
bicykel. Po vyučovaní sme
sa partia deciek rozhodli pre
krátku trasu z Jasenice na
koniec Ťapešova. Aj keď sme
mali zlý začiatok, pretože sa
pokazil jeden bicykel, koniec
bol skvelý. Toto poobedie
sme si naplno užili a verím,
že nabudúce nás bude viac.

Objav svoj talent
V polovici novembra pripravila
Stredná umelecká škola v Nižnej vzdelávacie podujatie pod
názvom Grafika v praxi spojené
s výtvarnou súťažou pre žiakov
základných škôl – Objav svoj talent. Súťaže sa mohli zúčastniť
žiaci 8. a 9. ročníka všetkých
oravských škôl. Cieľom organizátorov bolo vyhľadať výtvarné
talenty s perspektívou ďalšieho
štúdia na strednej umeleckej

Spoločenská kronika

škole v Nižnej. Mimoriadne nás
potešil Dominik Hvolka, žiak 8.
ročníka, ktorý so svojou prácou
Metamorfózy prírody získal 1.
miesto. Natália Brontvajová (8.
ročník) a Alica Gracíková (8.
ročník) získali od poroty čestné
uznanie. Ocenenia si vážime o
to viac, že práce žiakov hodnotil profesionálny výtvarník Miroslav Knap.

Opäť sa nám podarilo nazbierať plné vrece plastových
vrchnákov a odovzdať ho rodičom malého Alexa Tomečka. Aspoň trošku tak prispejeme malému chlapčekovi na
potrebnú liečbu v Adeli centre. Radi uvítame aj nových
„zberateľov“. Všetkým ochotným srdečná vďaka.

Duchovná obnova

Katarína Katrenčíková

Záložka do knihy spája školy
Cieľom čítania na 1. stupni je
budovať u žiakov kladný vzťah
ku knihám a k čítaniu. Podchytiť záujem žiakov sa snažíme rôznymi spôsobmi. Preto
aj tento rok sa zapojili žiaci 1.
stupňa do 8. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do
knihy spája školy.
Vyhlásená téma Tajuplný svet
knižných príbehov bola pre
žiakov veľkou výzvou. Podstatou projektu je prečítať knihu
alebo príbeh a vytvoriť na danú
tému záložku do knihy, ktorú
pošleme žiakom partnerskej

Úmrtia
Apolónia Medová, Roman
Madleňák, Magdaléna Matisová, Anton Lipničan
Počet obyvateľov
Oravskej Jasenice k
30.11.2017 bol 1881.

Vrchnáky vedia pomôcť

Zažiť krásny deň napriek
tomu, že bolo poriadne zamračené, sa nám podarilo.
Navštívili sme Mariánske
pútnické miesto v Turzovke
– Živčákova. Naraňajkovali
sme sa v prírode, prijali sme
sviatosť zmierenia. O jedenástej sme boli na sv. omši,
na ktorej sme spievali detské piesne a chlapci miništrovali. Po sv. omši sme mali
prednášku od farára Antona Opartyho o tom, čo je to
duchovná obnova, navštívili
sme miesta, kde sa zjavila
Panna Mária a duchovne bohatší sme sa pokojne vrátili
domov.

Narodenia
Dušan Vajdiar, Adam Kvasničák, Adam Kulkovský, Lea
Ferancová, Klára Čierniková,
Martin Murín, Viliam Lucký,
Sebastián Baľák, Zara Trabalíková

školy. Tento rok sme dostali
partnerskú školu spod Kriváňa
z Telgártu.
Učiteľky spolu so žiakmi vymýšľali, snorili a tvorili záložky
pre svojich kamarátov. Výsledok ich tvorenia bol zaujímavý.
Deti boli nadšené, že ich výrobok môže potešiť kamarátov zo
Základnej školy v Telgárte. Táto
škola mala viac žiakov ako my,
ale to pre nás nebol problém,
vyrobili sme dostatočný počet
záložiek a poslali do Telgártu.
učiteľky 1. stupňa
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Sobáše
Jozef Basár a Katarína Krupová, Patrik Laštík a Mgr.
Dominika Dopaterová, Martin Maxa a Lenka Floreková,
Matej Lacek a Ing. Monika
Čajková, Marcel Puvák a
Antónia Lovaštiková, Mgr.
Juraj Feranec a Ivana Kubiridžáková, Ján Šimurda a
Dagmara Gavendová, Mgr.
Lukáš Puvák a Martina
Hvoľková, Lukáš Miklušák a
Barbora Trabalíková, Lukáš
Michalčík a Soňa Zimenová,
Ing. Filip Madleňák a MUDr.
Milada Jurkýová, Ľuboslav
Gabaľ a Ing. Kristína Hutková, Matej Zanovit a Simona Leláková, Andrej Puvák
a Helena Sihelská, Stanislav
Lieskovský a Mária Farská
Jubilanti
60: Mária Hvolková, Ľudmila
Čierniková, Mikuláš Feranec,
Ing. Jozef Hutko, Karol Čajka
65: Terézia Žofajová, Martin
Žofaj, Elena Vrábová, Edita
Vrábová
70: Ľudmila Gracíková, Viera Žofajová, Mária Laštíková,
Pavol Feranec, Emília Žofajová, Ladislav Meda, Mária
Gracíková
75: Žofia Žofajová, Ľudmila
Trabalíková, Pavol Žofaj, Karol Klus, Helena Zanovitová
80: Kristína Žofajová, Rudolf
Polák, Milan Juríček, Mária
Hudáková
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UZNESENIA

Uznesenia obecného zastupiteľstva v Oravskej Jasenici
25. septembra 2017

145/2017: OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z minulého OZ.
146/2017: OZ schvaľuje v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona č.
138/1991 v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
predaj nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce, nachádzajúcu
sa v KÚ Or. Jasenica, zapísanú na LV č. 2145 pod A ako parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 5005 –
zast. plochy a nádvoria o výmere 519 m2, ale len v tej časti, ktorá
na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo dňa 22. 2. 2017,
vyhotoveného Brandys s.r.o.,, zodpovedá dielu č. 3 o výmere 18 m2
a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 315/4 – t. t. p. o výmere
18 m2 do výlučného vlastníctva F. Feranca (21. 9. 1951, Or. Jasenica 178) za 1 €. OZ konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom,
že predmetná nehnuteľnosť je súčasťou vysporiadania pozemkov
medzi šiestimi vlastníkmi nehnuteľnosti a obcou, ktoré sa usktutočňujú za účelom vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnú stavbu – telocvičňu.
147/2017: OZ schvaľuje v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona
č.138/1991 v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve
obce, nachádzajúcu sa v KÚ Or. Jasenica, zapísanú na LV č. 2145
pod A ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 5005 – zast. plochy a nádvoria o výmere 519 m2, ale
len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017 zo
dňa 22.02.2017, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 9
o výmere 77 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 325/1
– t. t. p. o výmere 77 m2 a dielu č. 16 o výmere 25 m2 a vytvára
novovytvorenú parcelu C – KN č. 328/7 – zast. plochy a nádvoria
o výmere 25 m2 do svojho výlučného vlastníctva Š. Laštíkovi (20.
9. 1955, Or. Jasenica 131) za 1 €. OZ konštatuje, že osobitný zreteľ
spočíva v tom, že predmetná nehnuteľnosť je súčasťou vysporiadania pozemkov medzi šiestimi vlastníkmi nehnuteľnosti a obcou,
ktoré sa usktutočňujú za účelom vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnú stavbu – telocvičňu.
148/2017: OZ schvaľuje v súlade s §9a odst.8 písm. e zákona
č.138/1991 v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve
obce, nachádzajúcu sa v KÚ Or. Jasenica, zapísanú na LV č. 2145
pod A ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 5005 – zast. plochy a nádvoria o výmere 519 m2, ale
len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 57/2017
zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu
č. 12 o výmere 180 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu C - KN
č. 325/5 – t. t. p. o výmere 180 m2 do výlučného vlastníctva I.
Prielomeka (17. 4. 1969, Or. Jasenica133) za 1 €. OZ konštatuje,
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetná nehnuteľnosť je
súčasťou vysporiadania pozemkov medzi šiestimi vlastníkmi nehnuteľnosti a obcou, ktoré sa usktutočňujú za účelom vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnú stavbu – telocvičňu.
149/2017: OZ berie na vedomie žiadosť Z. Miškovčíkovej rod.
Graňákovej (Námestovo, Okružná 947/38) o odkúpenie pozemkov C-KN parcelné číslo 64 o výmere 126 m2, C-KN parcelné číslo
65 o výmere 67 m2, C-KN parcelné číslo 66/1 o výmere 584 m2,
C-KN parcelné číslo 587/2 o výmere 264 m2 a C-KN parcelné číslo
602/5 o výmere 4 m2.
150/2017: OZ schvaľuje žiadosť D. Vrába a manželky (Mútne
119) k výstavbe rodinného domu na parcele číslo E- KN 1392
151/2017: OZ schvaľuje žiadosť M. Turacovej rod. Polákovej
(Or. Jasenica 365) o prenájom priestorov na kozmetické služby.
152/2017: OZ berie na vedomie žiadosti o odkúpenie pozemkov
za rodinnými domami F. Graňáka (Or. Jasenica 363), J. Luckého
(Or. Jasenica 362), J. Stacheru (Or. Jasenica 361) a V. Latusa (Or.
ská Jasenica 360).
153/2017: OZ schvaľuje žiadosť P. Mičudu (Námestovo, Kame-

nická 852/8) o stanovisko OZ k výstavbe budovy za účelom poskytovania služieb – obchod a sklad s novými náhradnými dielmi
pre osobné automobily na parcelách 1331, 1322/17 a 1332 v KÚ
Oravská Jasenica.
154/2017: OZ schvaľuje doplnenie územného plánu obce prostredníctvom zapracovania zmien a doplnkov k územnému plánu
obce.
155/2017: OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
156/2017: OZ berie na vedomie interpeláciu poslancov obce.
157/2017: OZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v
KÚ Or. Jasenica od M. Ferancovej rod. Madleňákovej (29. 4. 1954,
Or. Jasenica 137), zapísanú na LV č. 83 pod A ako parcela registra
„C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 316/1 – záhrady o výmere 764 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického
plánu č. 57/2017 zo dňa 22. 2. 2017, vyhotoveného Brandys s.r.o.,
zodpovedá dielu č. 4 o výmere 173 m2 a vytvára novovytvorenú
parcelu C - KN č. 316/3 – záhrada o výmere 173 m2 do svojho výlučného vlastníctva za 1 €.
158/2017: OZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v
KÚ. Oravská Jasenica, od A. Madleňáka (11. 5. 1950, Or. Jasenica
138), zapísanú na LV č. 636 pod A ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 317/1 – záhrady o výmere
997 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu
č. 57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 6 o výmere 7 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu
C - KN č. 317/5 – zast. plochy a nádvoria o výmere 7 m2 do svojho
výlučného vlastníctva za 1 €.
159/2017: OZ schvaľuje kúpu spoluvlastníckych podielov, od
predávajúceho F. Feranca (21. 9. 1951, Or. Jasenica 178) podiel
o veľkosti ½-ica, od predávajúcich F. Feranca (21. 9. 1951) a A.
Ferancovej rod. Žofajovej (29. 9. 1956, Or. Jasenica 178), podiel o
veľkosti ½-ica, v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v KÚ Or. Jasenica,
zapísanej na LV č. 2173 pod A ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parc. č. 197 – orná pôda o výmere
494 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č.
57/2017 zo dňa 22.02.2017, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 2 o výmere 39 m2 a vytvára novovytvorenú parcelu
C - KN č. 315/3 – t. t. p. o výmere 39 m2 do svojho výlučného vlastníctva za 1 €.
160/2017: OZ žiada starostu obce K. Graňáka preveriť výstavbu budovy p. Mičudu za účelom poskytovania služieb – obchod
a sklad s novými náhradnými dielmi pre osobné automobily na
parcelách 1331,1322/17 a 1332 v KÚ Oravská Jasenica či budova
je v súlade s územným plánom.
161/2017: OZ žiada starostu obce K. Graňáka a poslancov OZ M.
Farského a J. Zanovita ísť pozrieť pozemky, ktoré majú záujem odkúpiť za svojimi rodinnými domami F. Graňák, J. Lucký, J. Stachera
a V. Latus.
162/2017: OZ žiada starostu obce K. Graňáka dať vypracovať
geometrický plán od rodinného domu popisné číslo 345 do 343
v časti obce „Sihoť“.
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163/2017: OZ súhlasí s úverom vo výške 210 000 € na čiastočné pre financovanie nenávratného finančného príspevku na akciu
Zberný dvor Oravská Jasenica.
164/2017: OZ súhlasí s vyčlenením maximálne 1000 € pre organizovanie kurzov korčuľovania pre II. ročník ZŠ s MŠ v Or. Jasenici.
165/2017: OZ súhlasí s prenájmom priestorov pre P. Laštíka (Or.
Jasenica 358) v priestoroch OcÚ za účelom poskytovania kaderníckych služieb. Nájom za prenajaté priestory je určený VZN číslo
3/2016 v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
166/2017: OZ súhlasí s prenájmom priestorov pre firmu FEX
s.r.o. Or. Jasenica priestoroch OcÚ za účelom obchodných služieb.
Nájomné za prenajaté priestory je určené VZN číslo 3/2016.

