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Začal sa nový školský rok
Každý z nás má určitú cestu
vo svojom živote. Spravidla
prvé kroky prípravy začínajú
v rodine. Tá má nezastupiteľné miesto v živote každého
človeka. Pri získavaní odborných znalostí už nastupuje škola. Tu sa každý začne
stretávať s niečím novým, ale
pre život potrebným.   A tak
ako každý rodič aj svedomitý
učiteľ má záujem na tom, aby
sa rozvíjali všetky talenty a
dary, ktoré   dieťa dostalo do
vienka. Niekto získal danosti intelektuálneho smeru,
niekto vyniká v manuálnych
zručnostiach, iný  má talent v
športových disciplínach alebo umeleckého charakteru.
Aj snahou našej školy je, aby
sme v súčinnosti s rodičovskou a odbornou verejnosťou
dali každému dieťaťu príležitosť zažiť úspech v tom, čo
mu ide najlepšie. A aby mohlo akákoľvek spoločenstvo
existovať, musí mať   určitý
poriadok, ktoré je nutné dodržiavať    či už je to rodina,
práca, škola, spoločenstvo

obce, mesta či štátu. Nie vždy
to ide s úsmevom na tvári.
Dôležité však je, aby to prinieslo ovocie.
Dôstojný pán Marián Kuffa
často vo svojich prednáškach
hovorí o spojitosti medzi po-

žiakov   či „mladých ľudí“ v
akomkoľvek veku.   V záujme
školy je v nadchádzajúcom
školskom roku zorganizovať  
pre žiakov, mládež i rodičov
detí a priateľov školy viac
spoločných podujatí, kde je

slušnosťou a požehnaním
na akomkoľvek mieste. „Ak
nie sme poslušní, zatvárame
rúru, ktorou plynie požehnanie do našej práce.“ Aj tej
školskej.
Obec Oravská Jasenica má
veľa schopných a šikovných  

vítaná akákoľvek vaša pomoc. Vzájomné spoznávanie
sa a pohľad na človeka z iného uhla, potreba uplatnenia
sa a zažitie pocitu, že niekam
patrím,   môže priniesť svoje
ovocie aj v podobe zlepšenia
vzájomných vzťahov a uspo-

kojenia.   Veľmi sa potešíme
akémukoľvek nápadu či ponuke, ktorú by sme mohli
zrealizovať.
Čas rýchlo plynie   a my tu
máme znova   prvý september. Škola a s ňou spojené
povinnosti sa opäť začínajú.
Niekto prekračuje školu s novými očakávaniami, niekto by
sa rád otočil do prázdninového času. A tých je hádam viac.
Všetkým žiakom a ich rodičom prajem v mene učiteľov
základnej a materskej školy
a ostatných pracovníkov, aby
prvý okamih v škole bol poznačený spokojnosťou v srdci, a aby všetky ostatné chvíle
- radostné i problémové (lebo
aj tie život prináša), neobrali
nikoho o chuť do práce a spoločných stretnutí a priniesli
veľa úspechov. Pedagogickým
zamestnancom prajem veľa
trpezlivosti, nadšenia pre
prácu s deťmi, pokoja, podpory zo strany kolegov, rodičov
a odbornej verejnosti.
Marcela Prielomková

V novembri si zvolíme nové vedenie župy

Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil:
1. deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017,
2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 11. augusta 2017,
3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností do 5. septembra 2017,
4. lehotu na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov do 5. septembra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 11.
septembra 2017,
5. lehotu na utvorenie obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 5. októbra 2017 a lehotu na ich prvé
zasadanie do 10. októbra 2017.
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Krátko z obce
Jasenica vybudovala
nové cesty
V dedine pribudli asfaltové
cesty. Vedenie obce sa zameralo na tri úseky, od cintorína pod lom, okolo pekárne a
spod Brabírky na Brabírku.
Celkovo dalo vybudovať asi
jeden kilometer asfaltového
povrchu. Práce zabezpečili
Cestné stavby Liptovský Mikuláš. Nové cesty v spomínaných lokalitách stáli približne
65-tisíc eur.

Strecha na kultúrnom
dome už nezateká
Kultúrny dom prešiel tento
rok obnovou. Strecha už bola
v havarijnom stave a tak do
jej opravy samospráva investovala takmer 16-tisíc eur.
Strecha zatekala a zhrdzavela. V súčasnosti už má nový
náter, dodávateľská firma
opravila bleskozvody, vymenila dažďové zvody a žľaby,
podstrešné priestory sú odvetrané.
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Telocvičňa má projekt
Do konca septembra by mala
byť hotová projektová dokumentácia na výstavbu telocvične pri základnej škole.
Výstavba by mala stáť približne 800-tisíc eur. Samospráva počíta s tromi spôsobmi financovania, úverovým,
prostredníctvom dotácie a
z vlastných zdrojov. „Budúci
rok sa už budeme telocvičňou
vážne zaoberať,“ povedal starosta Karol Graňák.

Chodci sa môžu cítiť
bezpečnejšie

S pomocou obecných pracovníkov samospráva dokončila
jednu časť chodníka v dĺžke
350 metrov od školy po most
v strede dediny. Zároveň je už
pripravená výstavba chodníka od cintorína smerom do
dediny, ktorý by mal merať
asi tristo metrov. V súčasnosti vedenie obce vybavuje stavebné povolenie na stavbu.
„Predpokladané náklady na
výstavbu chodníka sú 148-tisíc eur,“ povedal starosta Karol Graňák. Súčasne s chodníkom sa budú musieť popod
ploty rodinných domov pri

ceste vybudovať aj oporné
múry a odvodnenie povrchu.
Chodníky od mosta na Oravské Veselé chce samospráva
začať riešiť budúci rok, začne
prípravou projektovej dokumentácie.

Úprava ciest je hotová

Obec dostala dotáciu z VÚC-ky na prekrytie časti kanála
Pod pasekou. Celkové náklady sa vyšplhali na dvetisíc
eur, ktoré pokryl rozpočet.
V Pasečnom jarku a Rovni
obec upravila miestne cesty
vyrovnaním povrchu a ich vysypaním štrkom. Cesty dala
zároveň odvodniť. Táto investícia stála tritisíc eur.

Interiér kostola má nový
náter
Vnútorný priestor jasenického chrámu prešiel maľovaním naposledy pred desiatimi rokmi. Farnosť sa
rozhodla do obnovy náteru
zainvestovať sedemtisíc eur.
V júli sa vymaľovali steny,
povala, sakristia. Pripravuje sa výstavba hospodárskej
budovy s toaletami, skladom
a miestnosťou pre upratovačky. Projekt je hotový, s prácami by sa malo začať tento rok.

Jasenica pokrstí
monografiu

O rok by mala uzrieť svetlo
sveta nová monografia Oravskej Jasenice. Obec má knihu
z roku 1993. Pripravovaná
publikácia bude väčšia, rozsiahlejšia, obsahovo pestrejšia a bohatšia. Prípravu monografie má na starosti Soňa
Maťugová, riaditeľka dolnokubínskeho archívu. Na knihe intenzívne pracuje spolu s
vedením obce už tri roky. „Jasenica si zaslúži dôstojnú monografiu, verím, že tá, ktorú
pripravujeme, takou bude,“
povedal Karol Graňák.
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Športoviská majú nové
mantinely a trávu
Obec zrenovovala hokejové ihrisko. Na mantineloch
pribudli nové nátery, spolu s
nimi dala samospráva zrekultivovať aj trávnik na futbalovom ihrisku. Tráva už bola
zanedbaná, neinvestovalo sa
do nej dvadsať rokov. Práce
zabezpečila špecializovaná
firma. Obnova ihrísk vyšla na
približne 5-tisíc eur.

Zbrojnica potrebuje
modernizáciu

Školská jedáleň je väčšia

Jasenica bude žiadať dotáciu
na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice. Za približne 40-tisíc chce dať vymeniť krytinu
na streche, ktorá je v dezolátnom stave, zatepliť podkrovie, vymeniť okná a dvere.
Cez projekt samospráva žiada 30-tisíc eur, zvyšok plánuje pokryť z obecnej kasy.

Erkári zažili letný tábor plný dobrodružstva

Leto a s ním už tradične spojený letný tábor je pre deti
vyvrcholením celoročnej aktivity na stretkách či rôznych
podujatiach v hnutí Erko. Je
to akcia, kde dostupnú možnosť zúčastniť sa niekoľkodňového pobytu mimo ich
prostredie, spoznať nové
miesta, nových kamarátov,
utužiť spoločenstvo, ktoré
sa snažíme budovať, a v neposlednom rade duchovne
rásť a formovať sa smerom
ku konaniu dobra. Na tohtoročnom letnom tábore sme
sa zamerali na predstavenie
si mučeníkov 20. storočia. S
deťmi sme sa preniesli do obdobia komunizmu, čomu sme
prispôsobili štýl viacerých
hier či rétoriku (napr. oslovovanie súdruh/súdružka).

Vybrali sme tri osobnosti cirkevného života - bl. sr. Zdenku, biskupa Jána Vojtaššáka
a Tita Zemana. Každý deň
sme bližšie predstavili jednu
z nich. Naším cieľom bolo na
príklade ich života motivovať
deti k odvahe a pevnej viere.
Deti dostali možnosť zakúsiť
si podobnú situáciu, pretože
počas pobytu boli paralelne
s programom samy kresťanmi, zatiaľ čo štyria vedúci
zastávali funkciu ŠtB a snažili
sa ich prinútiť alebo nalákať k zapretiu viery či zrade
ostatných. Táborníci prejavili
odvahu, vytrvalosť a spolupatričnosť, čím sa vytvorilo príjemné spoločenstvo a
bohaté zážitky. Program bol
pestrý, prevládal pobyt vonku, športové aktivity, ďalej

doň boli zaradené tvorivé
dielne a duchovný program,
ktorého súčasťou bola aj
účasť na svätých omšiach.
Spestrením bola prednáška
horského záchranára z neďalekej horskej služby, spojená
s prehliadkou služobných zá-

Škola v spolupráci s obecným
úradom dala rozšíriť školskú
jedáleň.
Priestory sa zväčšili približne o 40 metrov štvorcových
vybúraním priečok a drobnými stavebnými úpravami. Do
jedálne sa teraz vojde naraz
viac stravníkov.
Prestavba vyšla do troch tisíc
eur.

chranárskych strojov a vybavenia. Program sme doplnili
aj peším výletom do niekoľko
kilometrov vzdialeného Červeného Kláštora a následným
splavom na pltiach.

Matej Graňák
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Seniori žijú pestrým a aktívnym životom
Základná organizácie Jednoty
dôchodcov v Jasenici počtom
členov nepatrí medzi veľké,
no i napriek tomu sa snažíme,
aby sa naši členovia mohli

to aj touto cestou vyzývame
členov aj nečlenov, aby si na
október pripravili svoje výtvory, ktoré môžu prezentovať na pripravovanej výstave.

stretnúť, porozprávať sa a zároveň byť užitoční. Dôchodcovia   upravovali   priestranstvo pred obecným úradom.
Tak ako po iné roky čistili
dom smútku. Nezabúdame
ani na svojich chorých a nevládnych členov, ktorých
pravidelne navštevujeme. Aj
človek v staršom veku by sa
mal v rámci možností starať o svoju pohyblivosť, preto navštevujeme akvapark
Chocholow. Už sa stalo nepísanou tradíciou, že začiatkom
júla organizujeme posedenie
pri guľáši. V príjemnej atmosfére sa môžu seniori porozprávať, zabaviť, stretnúť sa
v kolektíve. Veď udržiavanie
spoločenských kontaktov v
seniorskom veku je tiež dôležité.
Dôchodcovia v našej obci sú
zruční a šikovní   ľudia. Pre-

V novembri by sme chceli navštíviť hrob Martina Hamuljaka v Námestove a uctiť si
nášho rodáka. Mnohé akcie
sme mohli uskutočniť vďaka
ochote a pomoci obecného
zastupiteľstva a starostu Karola Graňáka. Patrí im za to
úprimná vďaka.

V školskom roku 2016 - 2017
bol jasenickej škole opätovne
schválený  projekt Erasmus+
K1 - vzdelávanie jednotlivcov.
V priebehu dvoch rokov sa
bude v rámci projektu vzdelávať osem učiteľov v Českej
republike, Rakúsku, Grécku,
Malte a vo Veľkej Británii.
Začiatkom   prázdnin som
sa zúčastnila metodického
školenia pod názvom   Hry a
zábava na hodine anglického jazyka. Školenie zabezpečoval svetoznámy inštitút

ETI v Maltskej republike. V
kurze sme sa stretli učitelia
z mnohých európskych krajín. Účastníci sa zdokonalili v  
pracovných aj v   jazykových
zručnostiach,  akými sú  metodika vyučovania,   tvorba
didaktického materiálu, zároveň nadobudli nové zručnosti v oblasti informačných
a komunikačných technológií
a zlepšili si svoje organizačné
schopnosti.
Počas pobytu sme mali možnosť nielen sa vzdelávať, ale

,,Zostarnúť nie je umenie, umenie je vedieť starobu
znášať.“ (J. W. Goethe)

Výbor ZO JDS

Projekt ERASMUS + K1 je opäť v škole
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aj spoznať krajinu. Navštívili
sme hlavné mesto, obdivovali
krásy prírody, ochutnali národné jedlo a spoznali mnoho
priateľov, s ktorými si vždy
môžeme vymeniť drahocenné skúsenosti.
Účasť na tomto medzinárodnom projekte je prínosom
nielen pre zúčastnených jednotlivcov a žiakov, ale aj pre
celú školu, ktorej meno sa
zviditeľňuje vo svete.
Marcela Žofajová

ŠPORT

Futbal v Oravskej Jasenici má početnú základňu
Oravská Jasenica bola a je futbalová dedina. Práve futbal
už roky šíri dobré meno obce v širokom okolí. Futbalová
nedeľa je vždy sviatkom a pritiahne na štadión desiatky,
ba aj stovky divákov. Tento rok je výnimočný tým, že futbal v Jasenici oslavuje 70. výročie vzniku a ku koncu roka
obec chystá aj veľkú oslavu tohto pekného jubilea. O histórii futbalu v obci budeme ešte písať, teraz sa zameriame
na stručný prehľad súčasného diania.
Až 103 hráčov vstúpilo do sezóny 2017/2018 v celkovo 5
kategóriách. Drvivá väčšina
hráčov je z našej obce, iba šiesti dochádzajú z okolia, čo je
dôkaz toho, že futbal v dedine
je skutočne populárny.

Prípravkari: Chlapci, ale aj
dievčatá začínajúce s futbalom začali s tréningami kvôli
prázdninám až v novom školskom roku. Mužstvo ešte nie
je zaregistrované v súťažiach
a odohrá turnaje s družstvami z okolia. Snažíme sa aj v
spolupráci so základnou školou o nábor hráčov, aby bol
výber čo najväčší. Prípravka
slúži na to, aby hráči dostali
čo najlepší futbalový základ
pre prechod do vyššej kategórie. Minulý rok prešlo trénerom cez ruky 28 chlapcov.
Od septembra vedie tréningy
dlhoročný hráč Oravanu Peter Binek, ktorému pomáha
Karol Graňák. Veríme, že aj
tento rok objavíme nádeje,
ktoré v budúcnosti pomôžu
zveľaďovať dobré meno Jasenice.
Mladší žiaci (kategória do
veku 13 rokov): Mužstvo
žiakov už takmer desaťročie hráva v 2. slovenskej
lige. Podmienkou účinkovania v tejto vysokej súťaži je
mať dve mužstvá (starších a
mladších žiakov), ktoré odohrajú zápasy po sebe.  Mladší
hrajú zápasy ešte iba na šírku
ihriska a zvykajú si na súperov a tempo, ktoré ich bude

čakať pri prechode k starším
žiakom. Mladších žiakov trénuje Stanislav Kavoň, ktorého usmerňuje tréner starších
žiakov Dušan Kaprálik.

Starší žiaci: 2. liga starších
žiakov prináša ťažké zápasy a
je naozaj malý zázrak, že sa ju
našim chlapcom podarilo už
dvakrát vyhrať. Z oravských
mužstiev je s nami v súťaži
len Dolný Kubín, Dlhá, tento
rok premiérovo aj Liesek a
vyššie v prvej lige Námestovo. Všetky ostatné mužstvá
z Oravy hrajú v nižších súťažiach. Konfrontácia s mužst-

vami ako Martin, Čadca, Kysucké Nové Mesto či Liptovský Mikuláš je pre chlapcov
veľká škola. Veľkú zásluhu
na tom, že túto súťaž hráme,
má dlhodobo tréner Dušan
Kaprálik.
Dorastenci už stabilne účinkujú v 3. slovenskej lige a
taktiež hrajú proti tímom
z celého Žilinského kraja.
Mužstvo vedie tréner Mário
Madleňák, ktorému pomáha

vedúci mužstva Peter Franc.
Dorastenci absolvujú tréningy spoločne s mužmi, čo im
dáva dobrý základ k postupnému prechodu do najvyššej
kategórie.

Po piatich rokoch sa vrátil
do Jasenice skúsený tréner
Adrián Kubáni, ktorý spolu
s asistentom Ľubošom Čiernikom vedie mužov v 5. naj-

vyššej futbalovej súťaži. Momentálne figurujú na treťom
mieste s iba jednobodovým
odstupom za lídrom súťaže.
Mužstvo sa skladá z 18 členov, ktorých dopĺňajú najlepší dorastenci.

Dianie v jasenickom futbale
nie je iba o hráčoch, ale o širokej podpore fanúšikov, sponzorov a dobrovoľníkov. Naši
fanúšikovia v hojnom počte
podporujú a sledujú Oravan
na každom zápase. O každodenný chod klubu sa okrem
trénerov starajú aj   hlásateľka zápasov a manažérka
dievčenského tímu Andrea
Hvoľková,   čistotu dresov a
šatní má na starosti Ružena
Madleňáková, ihriská a zázemie dlhoročný funkcionár
Vladimír Zanovit. Veľkou pomocou pri organizácii zápasov sú aj Peter Ľach a Marcela
Gracíková. Dobré meno nášho
futbalu budujú aj naši odchovanci Matej Madleňák (MFK
Ružomberok), Samuel Farský
a Adrián Kaprálik (obaja MŠK
Žilina), ktorí to dotiahli vo
svojich kategóriách až na reprezentačnú úroveň.

Nakoniec by sme chceli poďakovať ľudom, bez ktorých by
futbal na takej úrovni v obci
existovať nemohol. Sú to naši
sponzori, ktorí zabezpečujú,
aby futbal v Jasenici pokračoval v sedemdesiatročnej
tradícii a aby Oravská Jasenica bola aj naďalej futbalová
dedina. Sponzori na rok 2017
sú: obec Oravská Jasenica,
Z-MONT, Autosklo JUMAZ,
BP service, Trabalík spol.
r.o., Gravitas, Prokeš&Co   ,
A-STAV, FAMA, MIJAKO, K-STEN, HI-TECHNIK.
Ďakujeme.
Juraj Feranec
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Žiaci spoznali zblízka priehradný múr
V júni sme navštívili miesta,
na ktoré sa obyčajný človek
bežne nedostane. Najskôr
sme prišli do čistiarne odpadových vôd v Námestove.
Tam sme sa zoznámili s netradičnou, ale veľmi dôležitou prácou. Ochotný zamestnanec nás previedol celým
procesom čistenia vody. Od
prívodu, hrubé čistenie, cez
usadzovanie a čírenie až po
lisovanie a vývoz kalu. Z toho
sa po pridaní štiepky vyrába výhodné palivo. To, čo asi
nikto z nás netušil, bolo, že

celá stanica je energeticky
sebestačná. Z kalu si sami
vyrábajú bioplyn. To je to, čo
sa uskladňuje v tom veľkom
sivom balóne, ktorý vidno z
cesty. V kotolni si z bioplynu dokážu vyrobiť elektrickú energiu a samozrejme
ním kúria a zahrievajú vodu.
Koľko dobrých vecí sa dá vyťažiť z toho, čo už nie je na nič
potrebné? Potom sme išli do
priehradného múru. Stavba
začala v roku 1941 a trvala do
roku 1954. Bol postavený bez
moderných prístrojov, akým

sú vizualizácie, počítače a
mnohé iné. Stavaný len s papierom a perom so životnosťou sto rokov. Stará poctivá
práca má niečo cez 60 rokov
a je pomerne v dobrom stave.
Vo vnútri nás ovanul príjemný chlad. Múr má svoju stálu
teplotu 5 °C. Väčšina ľudí si
myslí, že je to len hrča betónu. Opak je pravdou. Je tam
spleť všakovakých chodieb,
chodbičiek a tunelov. Servisné tunely, cez ktoré sa môže
múr spevniť, kanáliky, ktoré
odvádzajú vodu z priesakov a

nádrže, ktoré ju zadržiavajú.
Priesaky a kvapkajúca voda
sú normálne. Zvnútra bolo
vidno prepojenie betónu masívnymi železnými spojmi.
Súčasťou je aj vodná elektráreň, ktorá nepatrí pod správu
OVS, preto sme sa do nej nedostali.
Celú exkurziu sme zakončili
v prístave, odkiaľ sme pozorovali hniezda volaviek. Oravská priehrada je významným
hniezdiskom viacerých druhov vtákov. Plní zážitkov sme
sa vracali domov.

Aj tento rok sa štvrtáci zbalili
a odišli na päť dní od svojich
rodičov. Prvý deň navštívili
Skanzen v Pribyline, potom
sa presunuli do Nízkych Tatier. Zvyšok pobytu strávili v
hoteli SKI – v časti Záhradky.
Spoločnosť im robili nielen
učiteľky, ale aj šikovné animátorky Zuzka a Magda a
zdravotník Janko. Každý deň
mali program plný zábavy,
dobrodružných hier a poznávania krás Tatier. Prešli
sa okolo Vrbického plesa, navštívili Partizánske bunkre.
Aj keď boli niekedy unavení
z túry, poobedňajšie aktivi-

ty s animátorkami ich veľmi
zaujali a hneď zabudli na
unavené nohy či otlaky. Každé ráno dokázali vstať a ísť
cvičiť pred hotel pod krásnou
slnečnou oblohou. Poobedia
a večery trávili hrami, grilovačkou, diskotékou či nadväzovaním nových známostí
so žiakmi z Hurbanova. Pri
rozlúčke s animátorkami boli
aj slzičky, ale na tie sa zabudlo, pretože sa všetci tešili na
svojich rodičov. Posledný deň
strávili v Demänovskej jaskyni Slobody. Škola v prírode
bola pre niektorých veľkou
skúškou odvahy, priateľstva,

spoznávania a prekonávania
samých seba. Veď stráviť päť
dní bez rodičov, bez  mobilov,
počítačov a tabletov nebolo
jednoduché, ale zvládli to výborne a  zážitky s kamarátmi
im zostanú na celý život.

Poslanie matky je v spoločnosti podstatne viac oceňované ako úloha otca v rodine
a jeho ďalší vplyv na celú spoločnosť. Z tohto podnetu sa
členovia Rady školy rozhodli
zorganizovať 25. júna šiesty
ročník podujatia Deň otcov –
Deň rodiny.
Stretnutie   detí, maminiek,

ockov, dedkov i babiek či
priateľov sa po prvýkrát
uskutočnilo „za lavičkami“
smerom na Ťapešovo. Tam
na nás čakala ochutnávka
kotlíkového gulášu, domáce
koláče, dobrá zábava a občerstvenie. Do spevu všetkých
naladila heligónka. Šikovné
dievčatá a chlapci pripravili

pre ockov súťaže, ktoré prerástli do športového zápolenia nielen ockov a ich detí,
ale i maminiek. Ockovia zase
dokázali, že dokážu pobaviť,
rozosmiať a hrať sa so svojími deťmi, venovať im svoj
čas a aj takýmto spôsobom
rodinu spájať, za čo im znova  
ďakujeme.

V utorok 30. mája absolvovali prváci a druháci
praktickú výučbu vlastivedy, prvouky a histórie
– objavovali krásy Oravy.
Svoje putovanie začali na
Oravskom hrade, kde s
Polepetkom   rozmotávali
popletené rozprávky. Deti
hravo zvládli zadané úlohy,
čo svedčilo o ich výbornej
znalosti slovenských ľudových rozprávok. Odtiaľ
ich kroky smerovali na
železničnú stanicu, mnohé
deti absolvovali svoju prvú
jazdu vlakom. Cestou spoznali nové oravské obce,
o ktorých ešte nepočuli a
mohli si vychutnať scenériu Oravského hradu z úplne neznámej perspektívy.
Ďalším cieľom bol Slanický
ostrov umenia, kde sa deti
prostredníctvom výkladu
sprievodkyne   zoznámili so vznikom Oravskej
priehrady. Dozvedeli sa i
mená zatopených obcí. Na
vlastnej koži si vyskúšali rýchlosť a rôznorodosť
niektorých
dopravných
prostriedkov.

Škola v prírode

Deň otcov - Deň rodiny
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Školský výlet prvákov
a druhákov

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Študenti spoznávali Košice
Najmä pre žiakov 8. a 9. ročníka bol 8. júna zorganizovaný výlet do metropoly východného Slovenska Košíc.
Prvou zastávkou bola ZOO,
ktorá sa nachádza v miestnej
časti Košíc - v Kavečanoch. Je
jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku.
Buduje sa od roku 1979. Je
zameraná prevažne na euroázijskú faunu, chovanú v
priestoroch, ktoré sa svojou
veľkosťou a charakterom
približujú prírodným podmienkam jednotlivých druhov
zvierat. Areálom aj výstavnou
plochou je najväčšou ZOO na
Slovensku.
Druhou
zastávkou
bola

Noc v škole

Už sa stalo tradíciou, že žiaci
1. stupňa každoročne opúšťajú svoju postieľku, aby strávili popoludnie a noc v škole.
Je to akcia, na ktorú sa všetci
veľmi tešia, je zároveň akýmsi záverečným medzníkom
školského roka. Tentokrát
sme sa zamerali na rozvoj
fyzických zdatností detí. Pripravili sme pestrú paletu
súťaží a hier, na ktorých si
mohli otestovať svoju pohotovosť, rýchlosť, odvahu, ale
i kolektívnosť, solidaritu a
súdržnosť. Po skvelých výkonoch dobre padla grilovaná klobása, ktorá zmizla ako
prvý jarný sneh. Po krátkom
oddychu si deti vybili svoju  
nadbytočnú energiu v rytme
tanca pod vedením pani učiteľky Vojtechovskej. Zlatým
klincom večera bola tombola
so zaujímavými cenami, ktorá potešila každé dieťa. Skúškou odvahy bola prechádzka
nočnou školou, kde sa potvrdilo, že noc má svoju moc.

Miklušova väznica. Ide o dva
prepojené meštianske domy
z prvej polovice 15. storočia,
ktoré boli v neskoršom období prestavané pre potreby
mestskej väznice a mučiarne.
Súčasťou je aj byt kata. Patrí
k najviac navštevovaným expozíciám Východoslovenského múzea. Priestory celého
objektu dýchajú dobovou atmosférou. Okrem mučiacich
nástrojov tu môžu návštevníci vidieť aj výstavu venovanú
obchodu a remeslám.
Treťou zastávkou bola budova, v ktorej je dokonale
uschovaný, ale návštevníkom
prístupný vzácny zlatý poklad. Košický zlatý poklad je

Výlet do Kremnice
súbor 2920 zlatých mincí, 3
zlatých medailí a jednej zlatej
reťaze. Poklad bol objavený
na Hlavnej ulici v Košiciach v
roku 1935. Je to jeden z najväčších zlatých pokladov na
svete.
Po absolvovaní týchto zaujímavostí si žiaci mohli sami
prezrieť historické centrum
Košíc, ktorého dominantou je
určite najväčší skvost gotiky
na Slovensku, Dóm sv. Alžbety. Žiakov lákala aj známa
cukráreň Aida, ktorá sídli v
Andrášiho paláci (národná
kultúrna pamiatka) či spievajúca fontána.
Eva Krišová

Kremnica privítala 6. júna
pred svojou bránou žiakov
5. a 6. ročníka. Je to mesto so slávnou minulosťou,
ktorú pripomínajú rôzne
pamätihodnosti či múzeá –
slávna Mincovňa, Múzeum
mincí a medailí, Morový
stĺp, Hradný vrch s kostolom sv. Kataríny. Kremnica
je ale aj mesto so zaujímavou súčasnosťou – Múzeum gýča, Ulička slávnych
nosov, kultúrne podujatie
Kremnické gagy, jarmok
Cechové hody kremnické.
Vďaka milej sprievodkyni
sa žiaci mohli zoznámiť s
týmto krásnym mestom,  
jeho históriou i súčasnosťou.

Ako ďalej po prvom svätom prijímaní
Nadšenie a veselosť ešte dlho
rezonovala v chodbách školy
a nedovolila deťom zaspať.
Už teraz sa tešia na nový ročník a zážitky.

Noc v škole - piataci

Noc má svoju moc a noc škole
skrýva ešte väčšie tajomstvá.
Rozhodli sme sa preto pre
piatakov pripraviť zaujímavé
poobedie v škole plné hier,
súťaží, zážitkov, nechýbala
diskotéka, opekačka, tombola, bingo a iné aktivity. Program vrcholil nočnou hrou,
po ktorej sa len málokomu
podarilo zaspať.   Aj počasie
nám pomohlo znásobiť tajomnú atmosféru, keďže celú
noc sa blýskalo a hrmelo. Za
pomoc pri organizovaní ďakujeme deviatakom, ktorí si
prípravu nočnej hry užili tiež
a ostanú im na školu aj takéto
netradičné spomienky.
Učiteľky 1.stupňa a vedúca ŠKD

Prvým svätým prijímaním začína plnohodnotný život
kresťana. Tretiaci si to uvedomili v Žiline na pobyte u
saleziánov druhý júlový týždeň. Osemnásť detí a tri
učiteľky strávili pekné dva dni plné pohybu, hier a zábavy. V saleziánskom centre  mali deti možnosť prijať
sviatosť zmierenia a každý deň sa zúčastniť na svätej
omši. Saleziáni sa deťom prihovorili a poradili im, ako
ďalej   po prvom svätom prijímaní, ako rozvíjať svoj
duchovný život a starať sa o svoju nesmrteľnú dušu.
Katka Bakaľová

Dvojstranu pripravila ZŠ s MŠ
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SPEKTRUM

Spoločenská kronika
Narodenia
Melisa Laštíková, Branislav Ilčin, Emma Jurčáková, Michal Laštík, Tobiáš
Števaňák, Kristína Chudiaková, Stela Čajková,
Marián Kubíček

Úmrtia
Blažej Žofaj, Ľudvik Pavč,
Žofia Čierniková, Valéria
Lovasová, Mária Gracíková
Štefan Siheľa
Počet obyvateľov Oravskej
Jasenice k 23.8.2017 bol
1875.

Sobáše
• Dušan Vajdiar
a Patrícia Hvolková
• Andrej Lenčucha
a Ing. Dominika Žofajová
• Michal Ratulovský
a Mariana Floreková
• Lukáš Madleňák
a Alžbeta Račáková
• Dávid Gajdoš
a Michaela Bendová
• Ing. Kristián Laššák
a Mgr. Katarína Graňáková
• Ján Čajka
a Stela Čechvalová
• Marek Žofaj
a Simona Jančová
• Ľubomír Čajka
a Denisa Žitníková
• Jozef Basár
a Katarína Krupová
• Miroslav Filičko
a Lýdia Kušnierová

Jubilanti
60: Vráb Marcel, Madleňák
Tibor, Fabianová Anna,
Žofajová Antónia, Ferancová Anna, Beňušová Agneša,
Madleňáková Mária
65: Madleňák Vladimír,
Feranec Roman,  Žofajová
Marta, Čierniková Mária,
Čierniková Marta
70: Lovasová Veronika,
Trnková Jolana
75: Grebáč Ján
80: Trabalík Eduard
90: Kubicová Agneša

Mladé hasičky bojujú o víťazné
umiestnenie v súťaži
Jubilejný desiaty ročník Hornooravskej hasičskej ligy
mal svoje oficiálne zahájenie v Trstenej. Medzi ženské
družstvá pribudli hasičky z
Hruštína, naopak, svoju účasť
v lige ukončili ženy z Babína.
Štart v tohtoročnej  súťaži sa
našim ženám celkom nevydaril a umiestnili sa na treťom
mieste. V druhom kole ligy,
ktoré sa odohralo v Babíne,
kde ženské družstvá predviedli naozaj výborné výkony,
obsadili s časom 24,86 štvrté miesto. Liga pokračovala
kolami vo Vasiľove, Hruštíne, Suchej Hore a Ťapešove,
ktorému prialo aj počasie. To

pozitívne využilo družstvo
mužov z Trstenej B, ktorí zabehli nový rekord ligy s časom 14,9 (PP 13,94). Náš najlepšie dosiahnutý čas 21,02
v Suchej Hore sa podarilo zabehnúť Monike Hoscákovej.
Po šiestom kole sú výsledky u
žien veľmi zaujímavé. Rozdiely medzi družstvami sú veľmi
malé a tak o prvenstvo môže
zabojovať hociktoré z tímov.
Siedme kolo prebiehalo v
žiari reflektorov v susednej
Vavrečke. Po dobrom štarte
nočná súťaž priniesla hasičkám druhé miesto a na celkové víťazstvo v HOHL 2017
im chýbajú dva body. Z každej

súťaže si odniesli pohár, ale
na zlato ešte vytrvalo čakajú.
Základná zostava družstva sa
skladá zo siedmich dievčat,
v ktorom má každá dôležitú
úlohu. Naše ženy - Máriu
Čiernikovú, Nikoletu Ferancovú, Janku Gurovú, Moniku
Hoscákovú, Barboru Lovaštíkovú, Natáliu Majcherovú,
Zuzanu Majcherovú, Luciu
Medovú a Adriánu Polákovú
čakajú ešte dve kolá v septembri. Veríme, že ich bojovnosť a odhodlanosť vyhrať,
nevyhasne a v tomto  ročníku
obsadia medailové miesto.
DHZ Oravská Jasenica
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