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Vinšujeme vám sviatky, hody,
aby ste nepili veľa vody,
len samé pálené
na mede varené.
Vinšujeme vám vinš,
od Pána milosti,
od ľudí lásky a radosti.

SPRAVODAJSTVO

Príhovor starostu

Milí spoluobčania, blíži sa
koniec roka, prichádzajú
najkrajšie sviatky – Vianoce.
Tieto krásne sviatky, koniec
roka a nastupujúci nový rok
sú príležitosťou, aby sme
zhodnotili rok predchádzajúci nielen po stránke pracovnej, ale aj po stránke medziľudských vzťahov, vzťahov
v rodinách, našich vzťahov k

veciam verejným. Rok 2016
bol pre našu obec pomerne náročný, museli sme sa
vysporiadať s množstvom
problémov pri investičných
akciách, zabezpečovali sme
elektronizáciu obce, čo si
vyžadovalo pomerne vysoké
nároky na investície a organizáciu práce. Ešte stále sa v
dedine robilo niekoľko investičných akcií, elektrifikácia
častí Úboč, Dielnice, Paseka,
elektrifikácia chatovej oblasti
Pod Redikálne, Redikálne, výstavba vodovodu Laz, oprava
ciest Pod Paseka, Za humnami, Nad kostolom, výstavba
parkovísk okolo cintorína,
výstavba chodníka. Všetky
tieto práce a mnoho ďalších
menších si vyžadovali veľa
trpezlivosti od obyvateľov,

keďže boli často obmedzovaní, ale spoločnými silami sme
to zvládli, za čo patrí všetkým
veľká vďaka.
Pri príležitosti Vianoc a blížiaceho sa nového roka vám
chcem, vážení spoluobčania,
poďakovať za vašu prácu v
tomto roku. Za množstvo vykonanej práce pri fungovaní
vašich domácností, za prácu
na vašich pracoviskách, za
prácu v prospech našej obce.
Chcem všetkým poďakovať
za pomoc a podporu pri budovaní Oravskej Jasenice.
Dovoľte mi, aby som vám zaželal nielen vo svojom mene,
ale aj v mene pracovníkov
obecného úradu a poslancov
obecného zastupiteľstva radostné, pokojné a požehnané
prežitie vianočných sviatkov.

Oravská Jasenica vybuduje v
budúcom roku zberný dvor.
Na výstavbu získala dotáciu
385-tisíc eur, ktorú jej odkleplo ministerstvo životného
prostredia.
Zberný dvor bude pozostávať
z 1500 štvorcových metrov
spevnených plôch, kamerového systému, kontajnerov,

váhy, drviča zeleného odpadu, kontajnerového nosiča,
pribudne aj traktor s nakladačom.
Samospráva si od schváleného projektu sľubuje zlepšenie
triedenia odpadu i zodpovednejší prístup obyvateľov v nakladaní s odpadmi. Získaním
peňazí sa totiž zaviazala, že

sa separácia v dedine zvýši.
Zberný dvor bude stáť oproti
vstupu na futbalový štadión.
Po dokončení obstarávania
a splnenia všetkých administratívnych úkonov starosta
Karol Graňák predpokladá,
že s výstavbou dvora by sa
mohlo začať na jar budúceho
roka.

Zberný dvor dostal od ministerstva zelenú

Obec si pripomenula Deň veteránov
Samospráva
s
Jednotou
dôchodcov v Oravskej Jasenici si 11. novembra pripomenuli Deň veteránov položením venca k pamätnej tabuli
padlých v 2. sv. vojne. V oboch
svetových vojnách padlo
dvadsať Jaseničanov. Obec
plánuje v budúcom roku odhaliť padlým novú pamätnú
tabuľu pri obecnom úrade.
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Prežite ich v zdraví a šťastí
všetci spolu. Prajem vám, aby
vás nadchádzajúci rok 2017
sprevádzal len v pozitívnom
duchu, ktorý vám prinesie
viac pevného zdravia, viac
síl a šťastia v každodennom
živote, zlepšenie medziľudských vzťahov, harmónie a
pochopenia. Nech vám vaše
deti prinášajú len radosť a
prítomnosť vašich najbližších nech podporí vzájomnú
dôveru a porozumenie. Našim deťom želám, aby si pod
vianočným stromčekom našli
ten najkrajší darček, aký si
vysnívali. Chorým spoluobčanom prajem skoré uzdravenie a veľa psychických a
fyzických síl.
Karol Graňák

Krátko z obce
• Samospráva dokončila opravy ciest v častiach Pod pasekou, Nad
kostolom, kde urobila
aj odvodnenie nového
asfaltového
povrchu.
Rekonštrukcia stála približne 20-tisíc eur.
• Na elektriku sa už môžu
napojiť lokality Paseka, Laz, Pod redikálne a
Redikalne. Obec s energetikmi tam vybudovali
trafostanicu a rozvody
elektrickej energie. Trafo a rozvody sú pripravené aj k budúcej výstavbe.
• Seniori si povedali, že
nebudú sedieť nečinne
doma a priložia ruku
k niečomu zmysluplnému. Obci navrhli, že
vyčistia a upracú cintorín a dom smútku. Samospráva za iniciatívu
dôchodcom ďakuje.
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Deň dôchodcov
Aj v Oravskej Jasenici si deti z materskej a základnej
školy pripravili milý program, aby potešili starých rodičov. Po úvodnom slove starostu Karola Graňáka sa
sálou rozozneli pesničky z Repete. Zahoď starosti určite v tej chvíli neboli len slová piesne, ale skutočne
prežitá chvíľa. Nielen báseň z úst Emky a Ninky, ale
aj deti s riekankami potešili svojich starkých. Všetci si
uvedomujeme, že neexistuje dostatok slov na vyjadrenie vďačnosti za to, čo pre nás urobili.

Amanďácky ples vyšiel na
jednotku
Najväčšia detská akcia roka
- pod týmto heslom sa niesol
Amanďácky ples 2016, ktorý
bol v sobotu 19. novembra.
Začínali sme o 16. h, šikovní
a ochotní animátori pomáhali
celý týždeň pripravovať priestory pod farou na príchod
desiatok detí. Tie si cez týždeň kupovali lístky a s radosťou očakávali, čo si pre nich
animátori pripravili. V sobotu
sa zišlo v Amande až 73 detí
počnúc škôlkarmi a končiac
ôsmakmi, deviatakmi. Deti
vchádzali do vyzdobených
priestorov s radosťou a s očakávaním, aké to bude tento
rok. Všetci boli spokojní, deti
tancovali, zabávali sa, občas

sa aj najedli pri švédskych
stoloch. Animátori pripravili
kopec jedla a šikovné maminky napiekli výborné koláče.
Program plesu dopĺňali scénky či súťaže, do ktorých sa
deti zapájali a vyhrávali sladké odmeny. Každý hosť dostal
pri odchode darček - posvätený obrázok anjela strážneho,
ktorý si môže zavesiť doma
nad posteľ a krátkou modlitbou sa mu prihovoriť. Tohtoročný ples dopadol na jednotku, veríme, že aj v budúcnosti
sa nájdu ochotní animátori,
ktorí deťom pripravia ešte
viac podobných akcií.
Matúš Vráb

Vítanie detí do života je späť
Oravská Jasenica bude po rokoch opäť vítať do života
nových občiankov. Prvé uvítanie najmenších sa uskutoční v januári budúceho roka, pozvaní budú všetci
narodení v roku 2016. Samozrejme, v sprievode rodičov. Samospráva pre nich pripravila darček a posedenie s pohostením.
Udalosť zanikla pred 23 rokmi ako prežitok z čias socializmu. V súčasnosti sa deti vítajú do života bežne
vo väčšine miest a obcí. „Pri dnešnej demografii sme
radi za každé narodené dieťa,“ povedal starosta Karol
Graňák. „Myslím si, že by sme si to mali takýmto spôsobom uctiť a zoznámiť sa s najmladšou generáciou.“
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Abstinentský klub Jaseň má pätnásť rokov
Vznik A-klubu JASEŇ Oravská Jasenica sa datuje od
10. marca 2001. Začiatkom
tohto roka boli v obci misie.
Náš úmysel založiť klub abstinujúcich vtedy predniesol
vtedajší farár Peter Palider
misionárom - redemptoristom, ktorí nás plne podporili
a povzbudili. Udalosti nabrali rýchly spád. Pán farár nám
poskytol miestnosť a o šesť
týždňov sme už fungovali.
Od svojho vzniku sme zaregistrovaní v Asociácii klubov
abstinujúcich Slovenska - ASKAS, ktorá združuje 68 klubov. Takého kluby fungujú iba
v mestách. My, ako dedinský
klub, sme sa stali raritou a

svojou aktivitou sme sa rýchlo prepracovali medzi známe
a silné kluby. Keď sme v roku
2003 usporiadali svoj prvý
výročný ples, hostia iba neveriacky krútili hlavami, ako je
možné niečo také zorganizovať na vidieku. Veľká vďaka
patrí vtedajšiemu starostovi
Jozefovi Verčekovi a celému
obecnému
zastupiteľstvu,
ktorí nám vyšli v ústrety pri
poskytnutí kultúrneho domu.
A veľké ďakujeme im patrí
dodnes, rovnako ako súčasnému starostovi Karolovi
Graňákovi.
Veľkú časť klubistov tvoria
rodinní príslušníci, ktorí sú
vždy veľkou oporou abstinu-

júceho. V súčasnosti máme
asi 60 aktívnych členov.
Medzi naše aktivity patria návštevy iných klubov pri výročiach, posedenie k MDŽ s večerou, rodinné terapie - guláš,
víkendový pobyt v kláštore
redemptoristiek v Kežmarku,
kde pôsobí náš rodák páter
Martin Zanovit, víkendový
pobyt v Zuberci, posedenie
pri pečených kolenách, púť
do Krakowa, ktorá si získala
veľkú obľubu aj medzi našimi
občanmi. Ďalej je to vianočná
kapustnica, koncoročné posedenie a iné kultúrne a športové podujatia podľa dohody.
Ale na prvom mieste zostáva
stretávanie sa na klubových

sedeniach. Tie bývajú každú
stredu v miestnosti na farskom úrade. Za poskytovanie priesotorov patrí vďaka
farárovi Karolovi Pôbišovi.
Náš A-klub organizoval dvakrát aj celoslovenský kongres
abstinujúcich. Tento rok v
hoteli Studnička na Oravskej Priehrade. A práve tam
sa udiali významné udalosti
aj pre náš A-klub. Do koordinačného výboru ASKAS
bol zvolený Pavol Madleňák
a predseda Vladimír Farský
bol jednomyseľne zvolený za
prezidenta ASKAS. Za 15 rokov činnosti sme pomohli na
liečbu asi 250 ľuďom bojujúcich s alkoholom a to nielen z
nášho okresu.
Raz nám na jednej z našich
návštev v Kežmarku páter
Martin povedal: „Vyhrať tento boj je milosť, ktorú nedostane každý. Nepremárnite
ju!“ A preto vyzývame, ak
máte vy či niekto blízky problém s alkoholom alebo inou
drogou, s dôverou sa na nás
obráťte.

Pavol Madleňák

podpredseda AK-JASEŇ

Jasenickým hasičkám sa pod Roháčmi nedarilo
Tohtoročná ženská kategória
Hornooravskej hasičskej ligy
bola vyrovnanejšia ako mužská a vyhrať mohlo hociktoré
družstvo. Pred poslednými
troma kolami HOHL viedli
Zuberčanky s desaťbodovým
náskokom. Ďalšie tri družstvá
Babín, Oravská Jasenica a Vasiľov mali za vedúcim družstvom malé bodové odstupy.
Siedme kolo sa odohralo v
Babíne. Potom nasledovalo
ligové kolo v Trstenej. Finále
sa uskutočnilo 11. septemb4

ra v Zuberci, kde sa očakával
napínavý súboj hlavne medzi spomínanými družstvami
žien. Slnečné počasie pod Roháčmi však našim dievčatám
nedoprialo radosť z medailového umiestnenia.
V záverečnom hodnotení
IX. ročníka HOHL získali 4.
miesto so 78 bodmi. Ich očakávania sa síce v tomto ročníku nenaplnili, ale zanietenie a úsilie vyhrať neopadlo.
Hornooravská hasičská liga
bude budúci rok sláviť svoje

desiate jubileum, v novom
roku bude Rada Hornooravskej hasičskej ligy po prvýkrát zasadať práve v Jasenici.
Chceme poďakovať ženám za
reprezentovanie obce, dobrovoľným hasičom a ostatným,
ktorí pomáhali pri trénovaní,
organizovaní a doprave na ligové kolá.
Ďakujeme sponzorom a sympatizantom hasičského športu za podporu a priazeň.
DHZ Oravská Jasenica
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Mikuláš priniesol deťom okrem balíčkov
aj veľa zábavy a radosti
Svätý Mikuláš zavítal aj medzi
deti do materskej a základnej školy. Najmladším deťom
okrem sladkostí doniesol aj
rozprávkový príbeh o neposlušnom dievčatku, ktoré si
zobral so sebou čert. No ako
každá rozprávka, aj táto sa
skončila dobre, z neposlušného dievčatka sa stala najšikovnejšia dievčinka v dedine.
Potom sv. Mikuláš vyzval
predškolákov a všetky deti zo
základnej školy, aby nasadli
na autobusy, ktoré ich odviezli do Domu kultúry v Námestove. V mestskej kinosále sa
rozoznel príbeh o priateľstve
medzi zvieratkami, ktoré sa
vydali na zábavnú cestu, na
ktorej ich čakalo zopár pre-

kvapení a kopa smiechu. A
ako sa ukázalo, smiech a priateľstvo sú proti strachu tým
najlepším liekom.
Ďakujeme deviatakom za
milý program pre menšie
deti. Veľa času strávili pri ná-

cviku predstavenia a výrobe
nádherných kulís, aby mohli
potešiť, zabaviť , ale aj poučiť.
Zároveň patrí veľká vďaka
Jozefovi Sochovi, ktorý sponzoroval dopravu na zábavné
podujatie.

Euroscola pobavila
žiakov
Medzi deviatakov zavítali
študenti zo SOŠ Námestovo, aby im zábavnou formou poskytli informácie
o Európskej únii a jej inštitúciách. Museli zdolať
testové otázky, poskladať
domino a tak si overiť, čo
všetko sa naučili. Posledné
body mohli získať pri skladaní puzzle eurobankovky.
Najlepší boli odmenení
diplomom a vecnými cenami, ostatní sladkosťou.

Svätý Martin a jeho
svetielko

Talentárium v duchu boja proti rasizmu
V prvom decembrovom
týždni sa v škole uskutočnilo predstavenie žiakov v cudzích jazykoch. Kultúrnym
domom zneli známe i menej
známe melódie v ruskom, nemeckom i anglickom jazyku,
žiaci zaujali aj divadelnými
predstaveniami či milými básničkami. V piesňach dominovala vianočná tematika, ale
mohli sme si vypočuť Kaťušu
alebo zaspievať si so žiakmi
známu pieseň od Beatles
Yesterday.

Napriek tomu, že 10. november nebol deň, kedy
má sviatok Martin, pripomenuli sme si sviatok
svätého Martina lampiónovým sprievodom. Na
detskej svätej omši sa
nám jeho životopisom cez
kázeň prihovoril pán farár. Po omši sme spoločne zaspievali pieseň Moje
malé svetielko, pomodlili
sa Litánie k sv. Martinovi,
porozsvecovali lampášiky,
ktoré si mnohé deti vyrobili samy a vydali sme sa
na cestu ku kaplnke. Putovanie nám znepríjemňovalo nepriaznivé počasie,
napriek tomu sa nám podarilo vypustiť prostredníctvom lampióna šťastia
malú prosbu do nebies.
Katarína Katrenčíková

Kým minuloročnou nosnou
témou bolo Stop drogám,
tentokrát načreli deviataci do
iného aktuálneho problému
našej doby - rasizmu. Pútavým tanečným vystúpením
nám pripomenuli, že každý
človek má právo na pokojný
život a našou povinnosťou je

rešpektovať sa navzájom.
V neposlednom rade by sme
sa chceli poďakovať učiteľkám, ktoré vložili do jednotlivých vystúpení veľa času
a námahy, trpezlivosti i umu.
Vďaka patrí aj rodičom, ktorí
pomáhali akýmkoľvek spôsobom pri príprave.
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Chlapci z komunity porozprávali svoje životné príbehy
V novembri sme v škole privítali Michala z Českej republiky a Juraja z Košíc, ktorí
nám predostreli svoje životné osudy. Michal, ktorý sa po
prvej skúsenosti z výhry stal
postupne závislým na hrách,
opisoval svoje problémy s
gamblerstvom.
Vyzdvihol
dôležitosť skutočného priateľstva a rodinných vzťahov,

najmä záujem rodičov o svoje
dieťa.
Juraj, na rozdiel od Michala,
bol veľmi šikovný a inteligentný študent. Vo svojom
štúdiu nemusel venovať veľa
času učeniu, išlo to samo. Ale
postupne, ako sa zvyšovali
nároky, a on prepadol chorobnej lenivosti, nezvládal
štúdium na vysokej škole,

ktorú následne opustil. Keď
sa zamestnal v počítačovej
oblasti, ale prácu „flákal“, nastali psychické problémy. Začal si uvedomovať, že niečo
s ním nie je v poriadku, ľudí,
ktorých sklamal, pribúdalo a
nakoniec si uvedomil, že sklamal aj sám seba.
Obidvaja chlapci hľadali pomoc v komunite Kráľová

Keď sa povie Ostrava Vítkovice, každému sa možno vybaví v pamäti veľká fabrika
na úpravu koksu a surového železa. Tieto železiarne,
ktoré boli založené v roku
1828 podľa majiteľa ako Rudolfova huť, boli odstavené v
roku 1998. V súčasnosti slúži
celý mohutný areál ako priestor pre rôzne účely. A tak sme
sa 18. novembra vybrali do
známeho Sveta techniky, aby
sme sa mohli formou „škola hrou“ vzdelávať. Najskôr
sme navštívili netradičný
výučbový priestor Malého

sveta techniky U6, toto interaktívne múzeum zábavne
predstavuje svojim návštevníkom vedu a techniku. Mali
sme možnosť zoznámiť sa
prostredníctvom interaktívnych exponátov zhruba so
všetkým, čo bolo vymyslené
za dvesto rokov vo vede a
technike. Spolu so sprievodcom Julesom Vernom sme sa
na vlastnej koži zoznámili s
dejinami techniky, od parného stroja cez strojárenstvo a
výrobu ocele, až po lietanie
do vesmíru alebo potápanie
hlboko pod hladinou oceána.

Žiaci si ani nevšimli, ako sa
vzdelávali nenásilnou zábavnou formou.
Druhú časť exkurzie sme
strávili vo Veľkom svete
techniky, kde sme mohli bez
nudných učebníc objavovať
tajomstvá a záhady prírody,
pochopiť fungovanie ľudského tela, čo je to dúha alebo
búrka. Súčasťou prehliadky
bolo hodinové 3D filmové
predstavenie s názvom Divoká Afrika, kde sme vďaka 3D
efektom mohli naplno prežiť
neuveriteľné scenérie krásnej prírody a života zvierat.

pri Senci, kde spoznali život
bez závislosti a našli svoju
vnútornú slobodu. Pri spoznávaní samých seba nadväzovali skutočné priateľstvá
a nové vzťahy medzi sebou.
Naučili sa vážiť si samého
seba i ľudí.

Aneta Karliaková

Zuzka Polakovičová

Svet techniky nebol pre školákov nudný
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Deň ovocia

Leťme s drakmi nad oblakmi

Deti sa už tešia na Vianoce, ale nesmieme zabúdať ani na
jesenné povinnosti, ktoré k tomuto obdobiu patria. Jednou z nich je aj zber úrody a práve touto témou sme sa
zaoberali v škôlke s deťmi, s ktorými sme pripravovali
chutné dobroty ako napríklad čučoriedkový koláč či rôzne ovocné šaláty. Deti si pochutili a už sa nevedia dočkať
prípravy vianočných medovníkov.

V októbri bola v materskej škole súťaž o najkrajšieho vlastnoručne vyrobeného šarkana. Deti s rodičmi
prejavili svoju kreativitu a nápaditosť. Priestory škôlky zdobili šarkany rôznych tvarov, rozmerov i farieb.
Všetky boli krásne. Deťúrence boli za svojho šarkana
odmenené.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Koncert Integrácia spojil deti

Exkurzia na Oravskej
železničke

Vo štvrtok 20. októbra bolo
slnko schované za mrakmi,
no jeho pomyselné lúče nás
všetkých vtiahli do jednej
veľkej rodiny zvanej Integrácia. Projekt Integrácia predstavuje schopnosť spájať svet
dospelých a detí. Umožňuje
vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájomnej
tolerancii a porozumeniu.
Jeho cieľom je spojiť školy
základné, špeciálne, detské
domovy, nadácie, občianske
združenia, centrá voľného
času a známe osobnosti zo
sveta športu, kultúry, obyčajných ľudí, ale predovšetkým
všetky deti bez rozdielu.
V poradí ôsmy ročník Nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia sa tento rok
konal v Aréne Poprad. Aj v
tomto roku projekt podporili mnohé známe osobnosti speváci, moderátori, športovci. Koncert otvorila skupina
Desmod a postupne vystúpili
aj Ilona Csáková, Vladis a Ni-

V stredu 14. septembra sa
deti - predškoláci s piatakmi zúčastnili výletu na železnici v Oravskej Lesnej.
Na stanici Tanečník nás
privítal milý sprievodca,
ktorý deťom porozprával o
využívaní železničnej trate
v minulosti a dnes.
Vláčik zatrúbil a mohol
sa vybrať na cestu plnú
prekvapení. Deti videli pri
trati princeznú s loptou,
veľkého pavúka, draka aj
medovníkový domček.
Na záver si prezreli dom,
v ktorom kedysi žili naši
predkovia. Deťom sa páčili
náradia a boli zvedavé, na
aké účely ich ľudia používali.

cole, Celeste Buckingham,
Miguel, Gipsy Čáve, tanečná
skupina Fearless crew, Spojená škola D. Tatarku v Poprade, Gabika Kijovská a všetko ukončil Ego svojím hitom
Žijeme len raz, ktorý sa stal
akousi hymnou Integrácie.
Koncertom sprevádzali Jarmila Hargašová a Katarína
Brychtová. Medzi hosťami
nechýbali olympijskí víťazi z
Rio de Janeira Ladislav a Peter Škantárovci, hviezda NHL
Peter Bondra, vodnoslalomár
Michal Martikán, zlaté paralympioničky z Ria de Janeira

Veronika Vadovičová a Michaela Balcová, motocyklový
pretekár Štefan Svitko, futbalisti MFK Ružomberok, basketbalisti Svitu. Počas koncertu boli odovzdané mnohé
ceny a dary tým, čo to najviac
potrebujú. Koncertu sa zúčastnilo asi osemtisíc detí z
celého Slovenska. Naše deti
si okrem zaplnených podpisových kartičiek a fotografií
odniesli domov nezabudnuteľné zážitky a spomienkové
tričká.

Anna Melišíková, Eva Krišová

Poďakovanie
školy

Sila spoločnej modlitby
Keďže je október mesiac Ružencovej Panny Márie, rozhodli sme sa spolu s deťmi využiť
silu tejto modlitby. Navštívili sme krásne miesto v Poľsku Ludzmierz. Je to stredisko katolíckej kultúry a pútnické miesto, známe v celom Poľsku. Hneď na úvod sme si každý povedali úmysel, za ktorý vykonáme modlitbu. Spoločne sme sa pomodlili slávnostný ruženec, korunku k Božiemu Milosrdenstvu a nakoniec sme si urobili krížovú cestu. Napriek
tomu, že nám počasie neprialo, verím, že všetky prosby detí budú vyslyšané.

• Marcelovi Farskému za sponzorovanie drevených
líšt do tried
• Svetozárovi Žofajovi a združeniu
bývalých urbarialistov Oravská
Jasenica za dodanie odpadového a
palivového dreva
• Obecnému úradu
Oravská Jasenica
za poskytnutie
financií na školské
výlety a exkurzie.
Strany pripravila ZŠ s MŠ
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UZNESENIA, SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uznesenia zo zasadania
obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 58/2016 (17. októbra 2016): OZ podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A. Berie na vedomie
1. Správa o plnení uznesení z minulého OZ.
2. Žiadosť p. J. Žofaja – Metal Trim, Oravská Jasenica 603 o
odkúpenie pozemku parc. č. 803/154 a parc. č. 3644/8
3. Žiadosť o prenájom budovy p. J. Rypákovej, bytom Ťapešovo 79
4. Žiadosť p. M. Graňáka, bytom Oravská Jasenica č. d. 291 o
finančnú náhradu za zrekonštruované priestory na ihrisku
5. Informácie starostu obce
B. Schvaľuje
1. VZN číslo 2/2016 o prideľovaní nájomných bytov v zmysle
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní.
2. Zámenu pozemkov p. D. Kubicu a manž. s obcou parc. č.
E-KN č. 3425/2 s časťou parcely C-KN č. 1232/3
3. Zámenu pozemkov p. F. Čiernika a manž. s obcou parc. č.
3425/2 s časťou parcely C-KN č. 1213/22.
4. Prenájom priestorov v budove OcÚ p. A. Laštíkovej, bytom
Oravská Jasenica č. d. 358 pre účely poskytovania kaderníckych služieb.
5. Prenájom priestorov v budove OcÚ FEX s. r. o. Oravská Jasenica č. d. 137
C. Žiada
1. Starostu obce p. K. Graňáka jednať s p. R. Hvoľkom ohľadom odkúpenia pozemku pod miestnou komunikáciou.
D. Zamieta
1. Žiadosť p. M. Graňáka, bytom Oravská Jasenica č. d. 291 o
finančnú náhradu za zrekonštruované priestory na ihrisku
z dôvodu jej neopodstatnenosti
E. Neschvaľuje
1. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj.
2. Odpredaj časti parcely C-KN č. 802/37 pre p. J. Poláka, bytom Oravská Jasenica č. d. 347.
3. Prenájom priestorov na ihrisku p. J. Rypákovej, bytom Ťapešovo č. d. 78

Uznesenie č. 63/2016 (17. októbra 2016): OZ podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
F. Ruší
1. Uznesenie č. 19/2007 bod B/6 z dňa 10. 8. 2007
Hlasovanie za: 6 (J. Hutko, M. Koptová, I. Kušnierová, J. Zanovit, R. Polák, J. Tomašáková), proti: 0, zdržal sa: 0
Neprítomní: 1 (M. Farský)
Ing. Karol Graňák, starosta obce

Spoločenská kronika
Narodenia
• Matej Brontvaj
• Matúš Čajka
• Lukáš Čajka
• Michal Hvolka
Úmrtia
• Rudolf Pucheľ

•
•
•
•

Zuzana Rusnáková
Lenka Čierniková
Alica Žofajová
Sára Vrábová

• Pavol Brontvaj

Sobáše
• Vlastimil Gracík a Lucia Šimala
• Lukáš Bandík a Barbora Puváková
• Róbert Tomašák a Ing. Veronika Tomašáková
• Patrik Žofaj a Lenka Krnáčová
• Mgr. Peter Bartík a Andrea Grebáčová
• Daniel Paríšek a Denisa Gurová
• MDDr. Peter Štefík a MUDr. Barbora Prielomková
• Tomáš Lysý a Eliška Žofajová
• Jozef Jancek a Eva Gurová
Jubilanti - 60 rokov
• Maxová Žofia
• Hvolková Mária
• Ferancová Alena
• Pavč Jozef

Jubilanti - 65 rokov
• Stacherová Ľudmila
• Feranec František
• Basár Jozef
• Oparty Pavol
Jubilanti - 70 rokov
• Kubicová Mária

Jubilanti - 75 rokov
• Luchavová Ľudmila
• Pavč Ľudvik
Jubilanti - 80 rokov
• Brontvaj Milan
• Matis Martin

Jubilanti - 85 rokov
• Čajková Antónia

Jubilanti - 95 rokov
• Lovaštíková Žofia

•
•
•
•

Žofajová Agnesa
Laštík Peter
Michalčík Milan
Buchová Mária

• Žofaj Dušan
• Verček Jozef
• Krišová Veronika
• Žatkuláková Ľudmila
• Kubicová Mária
• Matisová Magdaléna
• Pavčová Agáta
Jubilanti - 90 rokov
• Trabalíková Mária

Počet obyvateľov Oravskej Jasenice k 30. 11. 2016 bol 1854.
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